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Cəmiyyətin gələcək inkişafı təhsil sistemindən asılı olduğundan, bütün inkişaf etmiş dünya
ölkələrində təhsil üstün strateji sahə hesab edilir.
Dünyada baş verən sosial-iqtisadi və ictimaisiyasi proseslər nəticəsində təhsil sistemi
qarşısında duran vəzifələr də təbii olaraq dəyişir,
yenilənir. Təhsil sisteminin qarşısında duran
yeni vəzifələrin müvəffəqiyyətlə icrası üçün
təhsilin bütün pillə və səviyyələrində idarəetmənin ənənəvi metodlarından imtina etmək zərurəti
yaranır. Təhsildə idarəetmənin hesabatlılıq,
şəffaflıq, məsuliyyətin bölüşdürülməsi, müxtəliflik hüququ və tələblə təklifin uyğunlaşdırılması prinsipləri əsasında həyata keçirilməsi
obyektiv pedaqoji zərurət kimi meydana çıxır.
Təhsil sahəsində həyata keçirilən siyasət yeni
keyfiyyət dəyişikliyinə nail olmağı tələb edir.
Deməli, ictimai həyatın bir hissəsi olan təhsil
sistemi də mütərəqqi yerli və dünya təcrübəsi
hesabına təkmilləşir, inkişaf edir. Çünki dövrün
tələblərinə cavab verən müasir şəxsiyyətinvətəndaşın formalaşdırılmasında ən əsas iş təhsil
sisteminin üzərinə düşür.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab
İlham Əliyevin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası” sənədində təhsil vacib həyati dəyər,
inkişafın əsas göstəricisi kimi təqdim olunur.
İnsan həyatının keyfiyyəti haqqında təsəvvürlər

onun təhsil nailiyyətlərindən ayrılmaz bir faktor
kimi qeyd olunur. Təhsilin cəmiyyətin hər bir
vətəndaşı üçün əlçatan olunmasının təmin
edilməsi istiqamətində işlərin davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulanır [1]. Strategiyada
təhsilin yüksək keyfiyyətini təmin etmək üçün
təhsil sahəsində monitorinq, keyfiyyət və
fəaliyyət göstəriciləri sisteminin inkişaf etdirilməsi vacib problem kimi qarşıya qoyulur [1].
Bu baxımdan təhsilin keyfiyyəti probleminin
araşdırılması, onun mahiyyəti və məzmunu
məsələsinə həm elmi, həm də təcrübi nöqteyinəzərdən aydınlıq gətirilməsi xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Təhsildə keyfiyyətin idarə olunması
məsələləri həmişə pedaqoji ictimaiyyətdə
mübahisələr doğurur. Bu gün təhsilin keyfiyyətinin ölçüləri ətrafında əhəmiyyətli
dərəcədə fikir müxtəlifliyi var.
“Keyfiyyət” anlayışı filosofların daim geniş
diskussiyasına səbəb olmuşdur. Nəticədə
filosoflar arasında “keyfiyyət” məfhumu ilə
bağlı vahid fikir formalaşmamışdır. Lakin
müasir fəlsəfi ədəbiyyatlarda keyfiyyətlə bağlı
bəzi izahatların verilməsinə cəhd edilmişdir.
“Keyfiyyət-əşyanın xassələrinin mahiyyət çərçivəsində sabit külliyyatıdır. Keyfiyyət əşyanın
elə müəyyənliyidir ki, həmin xassə yalnız bu
əşyaya və bu sinifdən olan əşyalar qrupuna
məxsusdur.” Keyfiyyət fəlsəfi kateqoriya olaraq,
onu digər predmetlərdən prinsipcə fərqləndirən

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, cild 84, № 2, 2017

5

Təhsilin keyfiyyəti anlayışının mahiyyəti və məzmunu ... ... ...
müəyyənlik kimi xarakterizə edilir [4].
Təhsilin keyfiyyətli təhsil prosesi və onun
nəticələrinin uyğunluğunu, prosesin necə
adlandırılmalı və hansı məqsədlərə xidmət
etməli olduğu anlayışlarının cəmiyyətdə yayılmasının hüdudunu göstərən inteqral xarakteristikadır. Bu sahədə fikirlər nəzərə çarpacaq
dərəcədə ayrıldığına görə bu terminin izahı da
üst-üstə düşmür. Bütövlükdə, müasir təhsilin
keyfiyyəti onun sosial effektivliyinə xidmət
edən bir sıra faktorlarla müəyyən olunur. Bu
faktorlar aşağıdakılardır: а) fəaliyyətin bu və ya
digər sahəsində təcrübə və mənəvi mədəniyyətin ən yüksək nailiyyətlərinə imkan verən
məzmun; b) pedaqoji heyətin və digər
maarifçilərin yüksək səriştəliliyi; c) yeni təhsil
texnologiyaları və onlara müvafiq olan madditexniki təchizat; ç) humanist istiqamət; d)
əhalinin bilik, anlayış və bacarıq ehtiyaclarının
tam ödənilməsi [3,104].
Bütün dövlətlərdə təhsil və təlimin keyfiyyəti
ən çox narahatlıq doğuran prioritet məsələ hesab
olunur. Bu zaman belə bir sual meydana çıxır.
Təhsilin keyfiyyəti nədir? Bu məsələ ilə
əlaqədar aparılmış araşdırmalar zamanı elmipedaqoji və metodik ədəbiyyatlarda da tez-tez
təhsilin səmərəliliyi, təhsilin effektivliyi və
təhsilin keyfiyyəti anlayışlarından eynimənalı
istifadə edildiyinə rast gəlinmişdir. Məlumdur
ki, keyfiyyət-bir çox parametrləri xarakterizə
edir. Təhsilin keyfiyyəti daim dinamikdir. Onun
yüksəldilməsi həddi yoxdur. Ona görə də bu gün
keyfiyyətinin mümkün dəyişməsi səbəblərini
müəyyənləşdirmək və bu dəyişikliklərin xarakterini tədqiq etmək, proqnozlaşdırmaq çox
vacibdir. Çünki, hər hansı bir fəaliyyətin
keyfiyyəti ilə bağlı verilmiş idarəetmə qərarı
prosesin nəticələrinin qiymətləndirilməsinə
əsaslanır. Ona görə də təhsilin keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün onu əks etdirən xüsusiyyətlərin tərkibini hərtərəfli müəyyənləşdirmək
lazımdır.
Elmi ədəbiyyatda təhsilin keyfiyyəti anlayışının mürəkkəbliyinə və çox şaxəli xüsusiyyətinə
dair çoxlu təriflər mövcuddur. Təhsilin keyfiyyəti, təhsil sisteminin əsas xarakteristikası
olub, real əldə olunmuş təlim nəticələrinin normativ sənədlərin tələblərinə və gözlənilən

nəticələrə hansı səviyyədə uyğunluğunu
müəyyənləşdirir [2, 211]. Keyfiyyət ümumiyyətlə, istənilən prosesin (obyektin) müəyyənliyini
bildirən fəlsəfi kateqoriya olub, onun xassələrinin məcmusunda təzahür edən obyektiv və
ümumi (bütöv) xarakteristikasıdır. Başqa sözlə,
keyfiyyət istənilən prosesin (və ya obyektin) elə
bir müəyyənləşdiricisidir ki, onun sayəsində
proses (obyekt) başqa proses kimi yox, məhz
tələb olunan proses kimi çıxış edir və digər
proseslərdən (obyektlərdən) fərqlənir [2, 211].
Təhsil nəticələrinin və təlimin keyfiyyətinin
qiymətləndirilməsi sisteminin təşkili məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinin idarə olunması və
nəzarət məsələlərində təhsil siyasətinin bir
hissəsini təşkil edir.
Təhsilin keyfiyyəti, təhsil sisteminin əsas
xarakteristikası olub, real əldə olunmuş təlim
nəticələrinin normativ sənədlərin tələblərinə və
gözlənilən nəticələrə hansı səviyyədə uyğunluğunu müəyyənləşdirir. Təhsildə keyfiyyət öyrənənlərə verilən bilik, bacarıq və qazanılmış
vərdişlərin müvafiq dövlət standartlarına və
cəmiyyətin tələblərinə hansı səviyyədə uyğunluğunu müəyyənləşdirən və inkişafa xidmət
edən başlıca kateqoriya kimi dəyərləndirilməlidir [2, 212]. Hər bir məktəbin daha keyfiyyətli
idarə olunması üçün daxili resurslardan
məqsədyönlü və planlı istifadəsi vacib məsələdir. Bu problemin əsasını məktəb rəhbərlərinin
öz müəssisələrinin işinə görə təsərrüfat məsuliyyətinin gücləndirilməsi üçün şərait yaradan
büdcə sektorunun yenidən konstruksiya edilməsini təşkil edir və məktəblər arasında müəyyən
işgüzar rəqabətin aparılmasına stimul yaradır.
Bir çox mənada buna məktəblərdə şagirdlərin
sayı ilə bağlı demoqrafik dəyişikliklər və təhsil
maraqlarının dəyişməsi də imkan yaradır. Sonuncuya öz təhsilini şəbəkə və distant formaya
keçirtmə, şagirdlərin qismən qiyabi təhsilin
müxtəlif formalarından istifadəni də aid etmək
olar. Bu şəraitdə şagirdlərin sosial nailiyyətləri
üçün lazımi tədris şəraitinin yaradılmasında
ümumtəhsil məktəblərinin yeni missiyası
aktuallaşır. Belə bir məsələ, təbii ki, yalnız
təhsil prosesinin özünün yüksək keyfiyyəti
şəraitində mümkündür.
Təhsil prosesi qarşılıqlı əlaqədə olan
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elementlərin mürəkkəb kompleksi olduğundan,
onun keyfiyyətindən danışarkən, aşağıdakı
məsələlərin ön plana çəkilməsi məqsədəuyğun
hesab edilir:
təhsil prosesinin, təhsil mühitinin, təhsilin
məzmununun, təlim metodlarının idarə
olunmasının keyfiyyəti;
təhsilin təşkilinin, istifadə olunan maddi
vəsaitlərin, pedaqoji işçilərin səriştəsinin
keyfiyyəti;
təhsil fəaliyyətinin məqsədəuyğunluğunun
keyfiyyəti.
Təhsilin keyfiyyəti probleminə Rusiya
Federasiyasının pedaqoq alimlərindən V.N.
Maksimova, S.E. Şişov, V.A. Kalney, Y.A.
Konarjevski, V. M. Polonskiy, M. M. Potaşnik,
A.M. Moiseyev və başqalarının [5; 6; 7; 10;]
işlərində rast gəlinir.
Təhsilin keyfiyyəti istiqamətində rus
tədqiqatçısı V.N. Maksimovanın [5] apardığı
tədqiqatlar böyük nəzəri və təcrübi əhəmiyyət
kəsb edir. V.N. Maksimovanın [5] tədqiqatında
təhsilin keyfiyyəti problemi məktəbin inzibatiidarəetmə aparatının fəaliyyətinin təşkilinə sistemli yanaşma əsasında təhlil olunur. Alimin
fikrincə, keyfiyyət anlayışı-qoyulmuş məqsədlə
nəticənin uyğunluq səviyyəsini əks etdirən sistem, metodoloji kateqoriyadır.
Tədqiqatçılar S.E. Şişov və V.A Kalney [10]
araşdırmalarında təhsilin keyfiyyəti probleminin nəzəri əsaslarını təqdim edirlər. Müəlliflər
sosial kateqoriya kimi təhsilin keyfiyyətinin
cəmiyyətdə təhsil prosesinin vəziyyətini və
səmərəliliyini göstərən əsas faktor olduğunu
qeyd edirlər. Habelə, təhsilin keyfiyyətini
təhsilin təhsil alanların (şagirdin) vətəndaşlıq,
məişət və peşə səriştəliliyinin cəmiyyətin
tələblərinə, müxtəlif sosial qrupların istəklərinə
uyğunluğu kimi izah edirlər.
Y.A. Konarjevskinin [13] tədqiqatlarında isə
ümumtəhsil məktəblərində keyfiyyətin idarə
olunması məsələlərinə toxunulmuş və təqdirəlayiq fikirlər söylənmişdir. Onun fikrincə
ümumtəhsil məktəblərində məqsədli nəzarətsiz
(monitorinqsiz) heç bir prosesi keyfiyyətli idarə
etmək olmaz. Çünki, müasir ümumtəhsil
məktəbi mürəkkəb, çox yüksək təşkil olunmuş
müəssisə olduğundan, qarşıya qoyulmuş

məqsədin keyfiyyətlə icrası üçün analitik
təhlillərə əsaslanan məlumat bazasının olması
vacibdir. Bu baza da monitorinq (nəzarət)
vasitəsilə əldə oluna bilər.
Rus alimi V.M. Polonskiy [7] təhsilin
keyfiyyətini təhsil alanların əldə etdikləri bilik
və bacarıqlarının, əqli, fiziki və mənəvi inkişafının təhsil müəssisəsinin planlaşdırılan məqsədi
ilə uyğunluq səviyyəsi kimi aydınlaşdırır.
Göründüyü kimi, pedaqoq təhsilin keyfiyyətini
öyrənənlərin təlim nailiyyətinin göstəriciləri ilə
əlaqələndirir.
Digər rus pedaqoqları M. M. Potaşnik və A.
M. Moiseyevin [6] əsərlərində təhsilin
keyfiyyəti məktəbin uğurlarının vacib göstəricisi kimi qeyd olunur. Məktəbdaxili idarəetmə
fəaliyyətinin mühüm sistem yaradıcı məsələsi
və istiqaməti kimi verilir. Alimlər təhsilin
keyfiyyətinə şagirdlərin özlərinin, cəmiyyətin və
sifarişçilərin tələbatlarını ödəyə bilən təhsil
nəticələrinin xarakteristikası haqqında səriştəli
xüsusiyyətlər məcmusu kimi baxılmasını
tövsiyə edirlər.
Beləliklə, tədqiqatdan belə nəticəyə gəlmək
olar ki, müasir pedaqogikada “keyfiyyət” həm
sabit, həm də nisbi anlayış kimi istifadə olunur.
Gündəlik, həyati və məişət anlamında keyfiyyət
sabit xarakter daşıyır. İnsanlar ondan bahalı
restoranları (xidmətin keyfiyyəti) və qiymətli
avtomobillərin (məhsulun keyfiyyəti) təsvirində
istifadə edirlər.
Keyfiyyət öz-özlüyündə yekun nəticə ola
bilməz. O, son (yekun) nəticənin standarta uyğunluğunu müəyyən edən bir vasitədir. Keyfiyyətə nisbi anlayış kimi baxdıqda keyfiyyətli
məhsul və ya xidmətin bahalı və ya əlçatmaz
olması, gözəl və ya simasız, görüntüsüz olması
əhəmiyyət kəsb etmir. Həmçinin, onun qeyri-adi
olması vacib deyil.
Aparılmış araşdırmalar, öyrənilmiş qabaqcıl
pedaqoji təcrübənin təhlili belə nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, təhsilin keyfiyyəti siyasi,
mədəni və iqtisadi kontekstdə kompleks bir sistem kimi təhsilin durumu barədə məlumatın əldə
edilməsinə imkan verir. Keyfiyyət son nəticənin
qəbul olunmuş standarta uyğunluğunu üzə
çıxaran bir vasitədir.
Problemin aktuallığı. Təhsilin keyfiyyəti
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Təhsilin keyfiyyəti anlayışının mahiyyəti və məzmunu ... ... ...
anlayışının mahiyyəti və məzmununa, onun
xüsusiyyətlərinə. aydınlaşdırılmasına ciddi
ehtiyac vardır.
Problemin yeniliyi. Təhsilin keyfiyyəti
anlayışının mahiyyəti və məzmununa, onun
xüsusiyyətlərinə aydınlıq gətirilir.

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
verilmiş yanaşma təhsil müəssisələrində
keyfiyyətin müəyyən edilməsində idarəedənlərə
istiqamət olacaqdır.
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И. Джавадов
СУТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕЗЮМЕ
В статье было выражено отношение к мыслям и соображениям по понятию качества образования отечественных и зарубежных ученых и педагогов. Автором также было прокомментирована суть и содержание понятия качество образования.
I. Javadov
THE ESSENCE AND CONTENT OF THE NOTION OF QUALITY IN EDUCATION

SUMMARY
In the article the author expresses his opinions about the native and foreign pedagogues’ and
scientists’ thoughts and views. The essence and content of the notion of quality in education is
showed.
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Azərbaycan milli intibahının əlamətdar bir
epoxası
kimi
səciyyələnən
XIX-XX
yüzilliklərin hüdudlarında ictimai-pedaqoji və
ədəbi-mədəni mühiti məşğul edən mühüm
məsələlərdən biri də “tərbiyəti-nisvan”, yəni
qadın tərbiyəsi problemi idi. Aparıcı, sözün
müsbət mənasında hakim və mütərəqqi milli
təfəkkür sahibləri aydın dərk edirdilər ki, bunsuz
xalqın tam mənada tərəqqisinə, milli xilasına
nail olmaq mümkün deyil. Millətin işıqlı
gələcəyi yolunda həlli vacib olan ən mühüm
komponentlərdən biri də milli toplumun
kəmiyyətcə yarıdan çoxunu təşkil edən
qadınların təhsili və tərbiyəsidir.
Doğrudur, Azərbaycan milli etnokulturoloji
yaddaş və düşüncə sistemində qadına kifayət
qədər müsbət, humanist, səmimi münasibətin
şahidi oluruq. İstər folklor, istərsə də yazılı bədii
ədəbiyyat nümunələrində bunun aşkar təsdiqini
görürük. Məsələn, möhtəşəm tərbiyəvi, tarixi və
bədii abidə olan “Kitabi-Dədə Qorqud” qadına
“Ana haqqı Tanrı haqqı” məntiqi ilə yanaşır. Bu
əzəmətli ideya-tərbiyəvi düstur isə genetik etnokulturoloji ənənə və münasibətdən qaynaqlanır. “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Koroğlu” kimi
möhtəşəm eposlarımızda, ayrı-ayrı dastan və
nağıllarımızda, xalq yaradıcılığı nümunələrimiz-

də qadın bərabərhüquqlu, azad, sərbəst, müstəqil
fikrə malik, öz atasına, sevgilisinə, qardaşına,
cəmiyyət üzvlərinə, topluma fayda verən,
cəmiyyətin idarə edilməsində nurlu ağılı,
qəhrəmanlığı, gərəkli əməli ilə fərqlənən ictimai
varlıq kimi təqdim edilir. Yazılı ədəbiyyatımızda
da bu, belədir. N. Gəncəvinin, Ə. Təbrizinin, Ş.
İ. Xətainin, M. Füzulinin, M. P. Vaqifin və s.
klassik sənətkarlarımızın əsərləri də bunu aydın
şəkildə sübut edir. Bu əsərlərdə qadına ülvi,
gözəl, ləyaqətli, nümunəvi, tərbiyəçi qüdrətinə
malik məxluq kimi baxılır. Əlbəttə, deyilənlər
öz qidasını xalqın təhtəlşüurda qadına bəşəri
meyarlarla, humanist ölçülərlə, ideal çərçivə
daxilində yanaşma mövqeyindən alır.
Lakin XIX əsrin II yarısı və XX yüzilliyin
başlanğıcında Azərbaycanda qadına deyilən
münasibət real mənada ancaq bir utopiya
şəklində dərk edilə bilərdi. Reallıq və həqiqət
bambaşqa, daha doğrusu, o zamanın və orta
əsrlərin bütün islam coğrafiyasında olduğu kimi
dəhşətli, dözülməz və acınacaqlı idi.
Əlbəttə, islam insanları heç bir dini, irqi, cinsi
fərqə görə bir-birindən üstün hesab etməyən
ideal bərabərlik dinidir. Bunu Quranın ayələrindən, sünnə və hədislərdən də aydın görmək olar.
Quranın “Ən-Nisa” (“Qadınlar”-IV surə)
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XIX əsrin II yarısında Azərbaycan maarifçiləri qadının cəmiyyətdə rolu və qadın tərbiyəsi
haqqında ... ... ...
surəsinin 19-cu ayəsində deyilir: “Ey iman
gətirənlər! Qadınlara zorla varis çıxmaq sizə
halal deyildir! (Qadınlar) açıq-aşkar pis bir iş
görməyincə, özlərinə verdiyiniz şeylərin
(mehrin) bir hissəsini geri qaytarmaq məqsədilə
onlara əziyyət verməyin. Onlarla gözəl (Allahın
buyurduğu kimi) rəftar edin. Əgər onlara nifrət
etsəniz (dözün). Ola bilsin ki, sizdə nifrət
doğuran hər hansı bir şeydə Allah (sizdən ötrü)
çoxlu xeyir nəzərdə tutmuş olsun” (149, 68).
Hətta Quranın “Ət - tövbə” (“Tövbə”-IX surə)
surəsinin 71-ci ayəsində “Mömin kişilərlə
mömin qadınlar bir-birinə dost, hayandırlar”
hökmü ilə mömin qadın və kişi bir-birinə dost,
hayan hesab edilir (7, 167). Hədisi-şərifdə
Məhəmməd peyğəmbər (ə. s.) “Cənnət anaların
ayaqları altındadır” bəyanı ilə qadının nə qədər
müqəddəs bir varlıq olduğunu nəzərə çatdırır.
Hədislərdə islam peyğəmbəri cəmiyyətin
bərabərhüquqlu üzvü kimi qadınların da kişilər
kimi elm öyrənməli olduğunu söyləyir: “Hər bir
müsəlman kişisinə və qadınına elm öyrənmək
lazımdır ”.
Quranın, sağlam islam şəriətinin qadına son
dərəcə humanist mövqedən yanaşmasına, onun
hüquq və azadlığına normal və bəşəri əxlaq
qaydaları prizmasından nəzər yetirdiyinə baxmayaraq müsəlman aləmində əsrlər boyunca o,
bir ictimai varlıq kimi, həmişə hüquqsuzluğa,
itaətə məhkum edilmiş, ixtiyarı əlindən alınmış,
normal təhsil və tərbiyədən (bəzi istisnalar
nəzərə alınmazsa) məhrum edilmişdir. Bu isə öz
növbəsində müsəlman aləmini tənəzzülə
uğradan, ondakı təlim-tərbiyə sisteminə zərbə
vuran mühüm faktorlardan birinə çevrilmişdir.
Biz XIX-XX yüzilliklərin hüdudlarında yaşamış
mütərəqqi fikirli Azərbaycan maarifpərvərlərinin mülahizə və qənaətlərini saf-çürük etdikcə
görəcəyik ki, qadına bu cür ədalətsiz münasibətin səbəbkarları din xadimləri, həmçinin onlara şərik çıxan ixtiyarlı adamlar olmuş və bu
tədricən islam cəmiyyətinin iri miqyaslı kütləvi
faciəsinə çevrilmişdir.
Qadın bir sosial varlıq kimi hüquqsuzdur,
ixtiyarsızdır, itaətə məhkumdur, məişət
səviyyəsindən yuxarı qalxa bilmir, təhsil və
tərbiyə işlərindən kənarda qalır. İctimai mühitin
əsiri və köləsidir. XIX əsrin ikinci yarısında

bəşər sivilizasiyasının Azərbaycan xalqının
qapılarını döydüyü bir tarixi şəraitdə müsəlman
regionunun bir hissəsi olaraq Azərbaycan
qadının vəziyyəti belə idi. Həm də bu, bəşər
mədəniyyətinə qovuşmaq, öz milli varlığını hifz
etmək, millətlərin “zindəganlıq davası”ndan
qalib çıxmaq yolunda çox böyük əngəl idi.
H. Cavid “Şərq qadını” şerində müsəlman
qadının vəziyyətini, sosial gerçəklikdəki
mövqeyini, mənəvi-psixoloji həyatını, düşdüyü
mənhus durumun səbəblərini yığcam və dolğun
şəkildə belə ümumiləşdirir (3, 59).
XIX əsrin 50-ci illərindən – M.F.
Axundzadədən başlayaraq millət fədailəri həmin
maneəni dəf etmək, onun qara və ağır pərdəsini
aradan qaldırmaq uğrunda mübarizəyə başladılar. Dram əsərlərində şərq qadınının cəhalətini,
maarifsizliyini, sadəlövhlüyünü, dünyagörüşcə
məhdudluğunu, avamlığını yumoristik şəkildə
açıb göstərən Mirzə Fətəli “Kəmalüddövlə
məktubları” traktatında problemə daha ciddi və
kəskin münasibət bildirir. Şərqdəki qadın əsarəti
və hüquqsuzluğu məsələsinə toxunub onun
aradan qaldırılmalı olduğunu söyləyir. İranın
geridə qalmasının əsas səbəblərindən birinin
göstərilən məsələ olduğunu nəzərə çatdıran
Kəmalüddövlə öz dostu Cəlalüddövləyə maraqlı
və mühüm tarixi hadisəni xatırladır. Qeyd edir
ki, XI - XIII əsrlərdə İranda hakimiyyətdə olmuş
İsmaili hökmdarı Məhəmməd Büzürg Ummidin
oğlu Əla-Zikrihissəlam atası öləndən sonra
Ələmövt qalasında hakimiyyəti ələ alandan
sonra camaat qarşısında belə bir tarixi nitq
söylədi: “Ey camaat, qadın tayfasını həbsdə və
pərdədə saxlamağın bəşəriyyətin yarısı haqqında
böyük zülm olmaqdan başqa, kişi tayfası üçün
də saysız-hesabsız zərəri vardır. Bu gündən
etibarən qadın tayfasını həbsdə və pərdədə
saxlamayın və onları tərbiyəsiz qoymayın.
Onların haqqında zülm və cəfanı layiq görməyin.
Bir nəfərdən artıq arvad almayın. Necə ki,
mənim birdən artıq arvadım yoxdur. Bundan
sonra hər kəs öz kiçik qızını, öz oğlu kimi oxumaq və yazmaqla məşğul etməzsə və hər kəs
böyük və kiçik, varlı və yoxsul, kim olur olsun,
birdən artıq arvad alarsa, mənim cəzama və
şiddətimə müstəhəqq olacaqdır” (1, 112).
Bu nitqindən sonra Əla - Zikrihissəlam öz
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zövcəsinə də çadra salıb örtükdə gəzməyi rəva
bilmir, onunla vaxtaşırı niqabsız-çadrasız
şəhərdə gəzir. Lakin bu işə etiraz edən və onu
kafirlik kimi qəbul edən Həsən Namvər (Əla Zikrihissəlamın zövcəsinin qardaşı) öz qaynını
qətlə yetirir. M. F. Axundov bu qətli islam tarixində qara bir ləkə və faciə kimi dəyərləndirir
(1, 114).
Göründüyü kimi, M. F. Axundov qadının
əsarətdən və köləlikdən qurtuluşunu bütövlükdə
millətin sivilizasiyaya qovuşmasında, nadanlıqdan, cəhalətdən və bədbəxtlikdən xilasında əsas
amil hesab edir.
Mirzə Fətəli H. Zərdabiyə göndərdiyi 1 yanvar 1877-ci il tarixli məktubunda Azərbaycanda
qadınların təhsili məsələsini aktual bir problem
kimi irəli sürür. Həmin məktub “Milləti-vəkilinaməlum” imzası ilə “Əkinçi” qəzetində (1 yanvar, 1877) dərc olunmuşdur. Məktubda müəllif
Həsən bəyə yazır ki: “Sən hər qəzetində biz
müsəlman tayfasına elmin fəzilətini və
səməratını zikr edib, bizə hey təklif edirsən, elm
öyrənin, elm öyrənin!... Çox yaxşı, sözün
baməna və nəsihətin mufid və xeyirxahlığın
sabit. Bizə de görək, elmi harada öyrənək və
kimdən öyrənək və hansı dildə öyrənək?... Aya,
ünas və kənd əhalimiz necə etsinlər?” (2, 254).
Müəllif Həsən bəyin millətin tərəqqisi barədə
böyük ideallarının yalnız o zaman həyata keçə
biləcəyini söyləyir ki, “bizim hətta çobanımız
da Prus çobanları kibi oxumaq, yazmaq bilələr
və ünas tayfamız da oxumaq bilə ”. (2, 255)
H. Zərdabi uzaqgörən bir ziyalı və vətəndaş
kimi öz həmkarının irəli sürdüyü fikrə şərik
çıxmış, onun nəzəri təlqini və əməli icrası yolunda fədakarlıqla çalışmışdır. Bu mənada naşiri
və redaktoru olduğu “Əkinçi” qəzetinin gördüyü
işlər əvəzsizdir. Öz səhifələrində milli intibah və
milli tərəqqinin ilkin, həm də vacib bir sıra
problemlərinə toxunan “Əkinçi” (1875-1877)
qəzeti qadın təhsili və tərbiyəsi məsələsini də
tarixi-pedaqoji, ictimai-mədəni bir vəzifə kimi
önə çəkir. Qəzet sosial mühitdə yalnız kişilərin
deyil, qadınların da təlim və tərbiyəyə cəlb
edilməsini müasir həyatın aktual bir problemi
kimi qabardır. Göstərir və əsaslandırır ki,
cəmiyyətin və xalqın istiqbalı böyüməkdə olan
nəslin necə tərbiyə olunmasından asılıdır.

Həmin tərbiyənin ilk bünövrəsi ailədə
qoyulduğundan burada atanın rolu nə qədər
gərəklidirsə, ananın rolu da bir o qədər
önəmlidir. Məktəbdən öncə uşaq tərbiyəni həm
ata, həm də anasından aldığından onların hər
ikisi tərbiyənin subyektləri kimi öz övladlarının
tərbiyəsində, nəticə etibarı ilə gələcək taleyində
eyni dərəcədə məsuldurlar. Tərbiyəli valideynin
tərbiyəli övlad böyüdəcəyi bəlli olduğu kimi,
tərbiyəsiz ata-ananın da tərbiyəsiz uşaq
yetişdirəcəyi hamıya aydındır. Deməli, ata ilə
yanaşı ananın da normal tərbiyə, bilik və dünya
görüşə yiyələnməsi vacib şərtdir. Qəzetin həmin
nömrəsindəki “Elm xəbərləri” rubrikasında
Osmanlı dövlətində Avropa tipli məktəblərin,
xüsusilə də hərbi kadr yetirən tədris-təlim
ocaqlarının yaradılmasından bəhs edilir.
Göstərilir ki, bu məktəblərin sayı nə qədər artsa
da, onların faydası az olur. Ona görə ki, həmin
maarif ocaqlarında qadınlar deyil, yalnız kişilər
təhsil alır: “Çünki tərbiyənin binası ana ilədir,
uşaq 7-8 yaşına gəlincə ona ana tərbiyə edir, ona
binən unas tayfası tərbiyəsiz qaldığına, Osmanlı
dövlətinin kişilərə elm öyrətməyindən ol qədər
nəf olmur” (5, 202).
H. Zərdabinin “Kaspi” qəzetində (1903,
№50) çap olunan “Yeni qadın təhsil
müəssisəsinin layihəsi haqqında” sərlövhəli
mətbu məqaləsində A.N. Saparovun Bakıda ikinci qadın gimnaziyasının təsis edilməsi ilə
əlaqədar tərtib etdiyi layihədən, bu layihədəki
çatışmazlıqlardan bəhs edilir, təhsil ocağının
mütərəqqi məzmunda fəaliyyəti üçün bir sıra
dəyərli təkliflər irəli sürülür (12, 452-454).
Azərbaycan qızlarının təhsil və tərbiyəsini
düşünən Həsən bəy Bakıda qız məktəbi açmaq
fikrinə düşdü. Bu münasibətlə o, 19 yanvar
1896-cı il tarixli ərizə ilə Bakı qubernatoruna
müraciət edərək Bakıda müsəlman qızları üçün
təhsil müddəti üç il olan bir sinifli təhsil
müəssisəsi açmağa icazə istədi. Lakin onun bu
təklifi “siyasi cəhətdən şübhəli və etibarsız”
olduğuna görə rədd edildi. Belə ki, Göyçay qəza
rəisinin onun barəsində Bakı general-qubernatoruna göndərdiyi 29 fevral 1896-cı il tarixli
məktubunda göstərilirdi ki, o, “öz məqalələri və
şifahi çıxışları ilə kəndliləri müntəzəm surətdə
həyəcana gətirir və bütün maddələr üzrə siyasi
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XIX əsrin II yarısında Azərbaycan maarifçiləri qadının cəmiyyətdə rolu və qadın tərbiyəsi
haqqında ... ... ...
cəhətdən etibarsız və dövlət üçün təhlükəli”dir
(4, 447).
“Əkinçi”dən sonra Azərbaycan ictimaimədəni səhnəsinə gələn “Ziya” (“ZiyayiQafqaziyyə”- 1879-1884) qəzeti də ardıcıl və
əsaslı şəkildə olmasa da, bir sıra məsələlərdə
“Əkinçi ” ənənələrini davam etdirirdi. Qəzet
“bizim batərbiyə olmağımız”ın, millətlər
yarışında və mücadiləsində geridə qalmağımızın
səbəblərini axtarır, bu səbəblərdən birini də
bizdə qız məktəblərinin, başqa sözlə, qadın
tərbiyəsinin və tərbiyə ocaqlarının olmamasında
görürdü. Xalqın istedadını üzə çıxarmaq, inkişaf
etdirmək üçün mətbəələr yaratmaq, kitabxanalar
və oğlan məktəbləri açmaq, mətbuat orqanları
ərsəyə gətirməklə yanaşı qızlardan ötrü təhsiltərbiyə ocaqları meydana gətirmək də tərəqqi
yolunun mühüm vasitələrindən biri kimi
xatırlanırdı. Dövrün görkəmli ideya münəvvərlərindən olan M. Şahtaxtlı öz yaradıcılığında
qadın tərbiyəsi probleminə daha geniş yer verir.
“Türkiyəni necə xilas etməli?” adlı maraqlı və
məzmunlu risaləsində o, Türkiyənin o zamankı
bəlalarından, onu geridə qoyan səbəblərdən
birinin də qadın hüquqsuzluğu, qadının ictimai
ierarxiyada ikinci plana keçirilməsi, ona
münasibətin bəsirətsizliyi olduğunu söyləyir.
ləğv etmək, daha sonra cəmiyyətdə “şəxsiyyət
azadlığı elan etmək lazımdır ” (9, 46-48).
M. Şahtaxtlı “Şərqi - rus” (1904) qəzetində
“Hər gün bir az” sərlövhəsi ilə çıxan silsilə
yazılarında Avropada qadınların ictimai mövqe
və hüquqları ilə şərq (islam) qadınlarının hüquq
və mövqelərini müqayisə edir. Avropalılardan
nümunə götürməyə, onların uğurlu praktikasından yararlanmağa, islam aləmində də qadınlara
kişilərlə bərabər hüquq verməyə, onların
azadlığını, sərbəstliyini təmin etməyə çağırır
(9, 115).
M. Şahtaxtılı övladın tərbiyəsində atadan
daha çox ananın təsiri və rolu olduğunu israr
edir. Ananın hüquqsuzluğunun, ətalətinin,
mənəvi və cismani süstlüyünün övlada sirayət
etdiyini aydınlaşdırır. Bu mənada qadınların
sərbəstliyinə, çadrasız gəzməsinə xüsusi önəm
verir. Ananın azadlığının, üzüaçıq gəzməsinin,
mənəvi və cismani buxovlardan qurtuluşunun
bərqərar edilməsini böyüməkdə olan nəslin,

nəhayət, bütövlükdə cəmiyyətin, xalqın xilası
hesab edir: “Çün analar uşaqlarının təbii
mürəbbiləridir, ona görə bu növ ruhanizadəlilik,
vicdanına bunluq biçarəlik analardan övladlara
keçib, qövmün, nasionun, millətin hamısını
natəvanlıq, qüdrətsizlik və çarəsizlik oduna
yandırır. Haqqa ki, bu dərd Şərqin qədimi
xəstəliyi, naxoşluğu, tarixi bəlasıdır”. (9, 139).
Görkəmli dramaturq N. Vəzirov XIX əsrin 7090 -cı illərində qələmə aldığı dram əsərlərində
Azərbaycan qadınlarının acınacaqlı güzəranını,
sıxıntılı yaşayışını, cəhalətini, savadsızlığını,
məhdud düşüncə tərzini, maarifsizliyini açıb
göstərmişdir. XIX əsrin tanınmış Azərbaycan
pedaqoqlarından olan Məmməd Tağı Səfərovun
(Sidqi) yaradıcılığında da qadınların təhsil və
tərbiyəsinə xüsusi diqqət ayrılır. Bu mənada
onun “Töhveyi-bənnan və ya qızlara hədiyyə”
adlı əsəri xüsusi maraq doğurur (8,63).
Problemin aktuallığı. XIX əsrin II yarısı
Azərbaycan xalqının ictimai-mədəni və
pedaqoji həyatında milli intibah dövrü kimi
xarakterizə olunur. Bu dövrdə bir sıra görkəmli
maarifçilər yetişir. Bunlardan M.F. Axundovu,
H. Zərdabini, S.Ə. Şirvanini, Ə. Goranini , N.
Vəzirovu, M. Şahtaxtlını, S.M. Qənizadəni və s.
göstərmək olar. Həmin ziyalıları məşğul edən
əsas problemlərdən biri də islam cəmiyyətində
qadının mövqeyi məsələsi idi. Məqalədə həmin
məsələlər şərh olunur.
Problemin elmi yeniliyi. Azərbaycan
maarifçiləri qadının cəmiyyətdə rolunun
artırılmasına, onların fəal ictimai həyata cəlb
edilməsinə, qadın hüquqsuzluğunun ləğv
edilməsinə çalışırdılar. Buna görə də qadın
tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirirdilər. Bu işdə
“Əkinçi”, “Ziya”, “Kəşkül” qəzetlərinin
əməkdaşları da fəal şəkildə iştirak edirdilər.
Məqalədə ilk dəfə bu məsələ araşdırılmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
XIX əsrin II yarısında Azərbaycan maarifçiləri
qadının cəmiyyətdə rolu və qadın tərbiyəsi
haqqında fikirlərinin müqayisəli şəkildə təhlili
həm nəzəri, həm də praktik əhəmiyyət kəsb edir.
Tədqiqatın nəticələrindən Azərbaycan məktəb
və pedaqoji fikir tarixi kursunun tədrisində
istifadə etmək olar.
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T. Вахабова
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ О РОЛИ ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕ
И О ВОСПИТАНИИ ЖЕНЩИНЫ ВО II ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
РЕЗЮМЕ
II половина XIX века характеризуется периодом национального возрождения в общественно-культурной и педагогической жизни Азербайджанского народа. В этом периоде созревают ряд выдающихся просветителей. Из них М.Ф.Ахундзаде, Г. Зардаби, С.А. Ширвани,
А. Горани, Н. Везиров, М. Шахтахтлы, С. Ганизаде и т.д. Одной из основных проблем интересующих данных просветителей был вопрос позиции женщины в исламском обществе. Они
стремились к повышению роли женщины в обществе, привлечению их к активной общественной жизни, к ликвидации бесправия женщин. Поэтому уделяли особое внимание женскому воспитанию. В этом деле активное участие принимали сотрудники газет «Экинчи»,
«Зия», «Кяшкюль» и др. В статье рассматриваются указанные вопросы. На научной основе
анализируются мысли Азербайджанских просветителей, живших в этом периоде, о воспитании женщин.
T. Vahabova
AZERBAIJANI EDUCATORS ABOUT THE ROLE OF WOMEN IN SOCIETY AND
THE EDUCATION OF WOMEN IN THE II HALF OF THE XIX CENTURY
SUMMARY
II half of the XIX century is characterized by a period of national revival in the socio-cultural
and educational life of the Azerbaijani people. During this period, a number of prominent educators
ripen. Of these M.F. Akhunzade, H. Zardabi, S. A. Shirvani, A. Gorani, N. Vezirov, M. Shahtahtly,
S. Ganizade etc. One of the main problems has been occupied by these educators question the position of women in Islamic society. They tried to enhance the role of women in society, to ensure
their active social life, to the elimination of injustice women. Therefore, we pay special attention
to women's education. In this case, the active involvement of employees "Ekinchi" newspapers,
"Zia", "Kyashkyul" and others. This article discusses these issues. On the basis of scientific analysis
of the thought of Azerbaijan enlightenment, lived in this period, about the education of women.
Redaksiyaya daxil olub: 08.02.2017

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, cild 84, № 2, 2017

13
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TƏLƏBƏLƏRDƏ NÜMUNƏVİ DAVRANIŞIN FORMALAŞDIRILMASI
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Həyatda hörmət və nüfuz qazanmış bu və ya yalnız qayğısız həyatla təmin etmək, əmək
digər şəxs haqqında danışılanda çox zaman vərdişləri aşılamamaq sonrakı düzgün inkişaf
“yaxşı insandır”, “mədəni adamdır” deyirlər. üçün maneədir, tərbiyə prosesini çətinləşdirir.
əslində başqa cür ola da bilməz. İnsan səmimi,
Valideynin, tərbiyəçinin və müəllimin hər bir
xoşrəftar, ədalətli, geniş qəlb sahibi, doğrucul, müsbət hərəkəti, davranış və rəftar tərzi, əşya və
xeyirxah, xoş əməllər carçısı olmalıdır. Bütün hadisələrə, insanlara xoş və səmimi münasibəti;
insanlar bu xüsusiyyətlərə malikdirlərmi? Təbii eyni zamanda onların pis nümunəsi uşaqlarda öz
ki, yox.
təsirini buraxır. Uşaq bəzən müsbət nümunədən
Mədəni olmağın bir sıra şərtləri vardır. daha çox, mənfi nümunənin təsirinə qapılar.
Mədənilik elə bir qiymətli keyfiyyətdir ki, o, Odur ki, diqqətli və ehtiyatlı olmaq lazımdır.
pal-paltar kimi asanlıqla geyinilib-soynulmur. A.S. Makarenkonun dedikləri kimi, “Elə bilməMədənilik həm də xarici görüntü olmamalı, yin ki, siz uşağı yalnız onunla danışanda və ya
insanın daxilində, varlığında kök salmalıdır. onu öyrədəndə, yaxud ona əmr verəndə tərbiyəİnsanın davranış mədəniyyətinə, nümunəvi ləndirirsiniz. Siz onu həyatınızın hər bir anında,
rəftar tərzinə yiyələnməsində ailə və məktəb hətta evdə olmadığınız zaman da tərbiyə edirtərbiyəsinin, məhəllənin, ictimai mühitin təsiri siniz. Siz necə geyinirsiniz, başqa adamlarla və
böyükdür və təbii ki, bu keyfiyyət - mədəni, özgə adamlar haqqında necə danışırsınız, necə
nümunəvi davranış təcrübəsi kiçik yaşlarından, sevinir və necə kədərlənirsiniz, dostlar və düşətraf mühitin köməyi ilə formalaşdırılır.
mənlərlə necə rəftar edirsiniz, necə gülürsünüz,
Bu sahədə nümunənin – valideynin, tərbiyə- qəzeti necə oxuyursunuz – bütün bunların uşaq
çinin və müəllimin şəxsi nümunəsi böyük rol üçün böyük əhəmiyyəti vardır” ( 1, 348).
oynayır. Unutmaq olmaz ki, “Düzgün tərbiyə
Bütün bunlar onu göstərir ki, uşaq və
bizim xoşbəxt qocalığımızdır, pis tərbiyə bizim yeniyetmələrdə müsbət mənəvi keyfiyyətlərin,
gələcək dərdimizdir, bizim gələcək göz mənəvi şüurunun, mənəvi təfəkkürünün inkişaf
yaşlarımızdır, bizim başqa adamlar qarşısında etdirilməsinə, onlarda davranış mədəniyyətinin
formalaşdırılmasına ciddi fikir verilməlidir.
təqsirimizdir” (1, 341).
Uşaqları kiçik yaşlarından tərbiyə etmək K.D. Uşinski vaxtilə yazırdı: “Tərbiyə işi,
çətin deyil. Lakin tərbiyə işinə laqeyd yanaş- insanın şüurlu və düşüncəli fəaliyyəti sırasına
maq, balacaların hər cür şıltaqlıqlarına, ərköyün- daxildir. Tərbiyə məfhumunun özünü tarix
lüyünə, nadincliklərinə fikir verməmək, onları yaratmışdır: təbiət aləmində bu yoxdur. Bundan
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əlavə, bu fəaliyyətin özü tamamilə insanda
şüuru inkişaf etdirməyə yönəlmişdir. Belə
olduğu halda o. fikirdən, həqiqəti dərk etməkdən, düşünülmüş plandan necə boyun qaçıra
bilər? (2, 29). ...Pedaqoji təcrübənin verilişini
qoca qarıların xəstəyə verdikləri “reseptlərə” tay
tutmaq olmaz. “Al, qızım, bu duanı suya sal,
sonra suyu iç, bütün dərdi-bəla canından çıxıb
gedər”. Tərbiyə sənətini belə cəhalətə, şüursuz
mövhumat, əfsanə və hoqqabazlığa çevirmək
olarmı? əgər tərbiyə sənəti tək-tək adamların
təcrübəsinin öhdəsinə buraxılsa, onun taleyi
məhz belə olar” (2, 30).
Bu, bir həqiqətdir ki, uşağın düzgün
tərbiyəsinin öhdəsindən tək-tək adamlar deyil,
birgə əməkdaşlıq şəraitində, vahid məqsəd
naminə çalışan şəxslər gələ bilərlər.
Uşaq və yeniyetmələrin nümunəvi davranışına nail olmaq üçün ilk növbədə onları mənəvi
şüurunun və mənəvi təfəkkürünün inkişaf
etdirilməsi qayğısına qalmaq lazımdır. Ağıllı,
təkmil, kamil şüur insanın şəxsiyyətlərarası
münasibətlərinin xarakterini müəyyən edir,
onun hərəkətlərini, rəftarını, davranış tərzini
nizamlayır. Odur ki, hər şeydən əvvəl ağlı
tərbiyələndirmək vacibdir. Əbülqasim Firdovsinin “Şahnamə” poemasına müraciət edək:
“Ağıl hörmətə çatdırar hər kəsi.
Ağıl nur saçar qəlbə, zinət verər,
Çətin gündə iqbala yol göstərər.
Ağıl ağladandır, ağıl güldürən,
Ağıl qaldırandır, ağıl endirən.
Deyirlər: kimin yox ağıldan payı,
Kəsilməz cahanda onun ah-vayı” (3, 16).
Uşaq və yeniyetmələrinin mənəvi şüurunun,
mənəvi təfəkkürünün inkişaf etdirməklə,
nümunəvi davranış və rəftar tərzini formalaşdırmaqla biz eyni zamanda gənclərin cəmiyyətdə,
ictimai yerlərdə, ailədə, təhsil müəssisələrində,
istehsalatda nümunəvi davranmalarını təmin
etmiş oluruq.
Gənclər, tələbələr cəmiyyətin aparıcı qüvvələridir. Onlar vətənin müdafiəsində, ölkəmizin
maddi və mənəvi sərvətlərinin artırılmasında,
respublikamızı müxtəlif səviyyəli tədbirlərdə
təmsil etməkdə öncül yer tuturlar.
Nəsirəddin Tusi məşhur “Əxlaqi-Nasiri”
əsərində yazırdı: “Tərbiyənin birinci şərti budur

ki, uşağı onun təbiətini korlaya biləcək
adamlarla və şeylərlə oturub-durmağa və oynamağa qoymayasan, çünki uşaq nəfsi sadə olar,
ətrafdakıların xasiyyətini tez götürər. Uşağı
mehribanlıq və məhəbbət doğuran kəramətlərlə
tərbiyə etmək lazımdır, xüsusilə ağıla, şüura,
idraka təsir edən başa salmaq yolu ilə. Adətənənə, davranış qaydaları öyrətmək, onları
yerinə yetirməyə təhrik etmək, tabe olmadıqda
tənbeh vermək, xeyirli işləri onun yanında tərifləmək, zərərli şeyləri pisləmək məsləhətdir.
Ondan yaxşı bir hərəkət baş verdikdə həvəsləndirib artırmaq, kiçik bir nöqsan gördükdə danlayıb qarşısını almaq lazımdır. Uşaqlarda pis
adətlərə, bəd əməllərə nifrət yaratmaq lazımdır”
( 4, 157).
Qeyd etdiyimiz kimi, uşaq yaşlarından belə
mövqe tutduqda gələcəkdə - yeniyetməlik, ilk
gənclik və gənclik yaşlarında insanların tərbiyəlilik səviyyəsi artıq narahatlıq doğurmur. Onlar
aydın dərk edirlər ki, “Bu dünyada hər şey bir iş
üçün yaranmışdır. Bir şey başqa şeyin köməyi
olmadan yaşaya bilməz. ...Elm və kamal təhsilinə hər şeydən çox çalışmaq lazımdır. Çünki hər
şey onların köməyilə əldə edilir” (5, 8).
Tələbələrdə nümunəvi davranışın səmərəli
şəkildə inkişaf etdirilməsi üçün ali təhsil
müəssisələri, o cümlədən pedaqoji universitet
(ADPU və onun filialları) və institutda (Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu), həmsinin universitetlərin pedaqoji təmayüllü fakültələri müxtəlif
tədbirlər həyata keçirirlər. Tədqiqat və sorğulardan görünür ki, bu məqsədlə:
1. Təlim prosesinin imkanlarından istifadə
edilir. Mühazirə və seminar məşğələlər bu
sahədə mühüm rol oynayır.
2. Auditoriyadankənar tədbirlərin zəngin
imkanlarına müraciət olunur. Auditoriyadankənar işin söhbət, məruzə, müzakirə, disput,
müsabiqə, tələbə konfransları, ekskursiya və
yürüşlər, “Şən və hazırcavablar klubu”nun
fəaliyyəti, yarışlar, viktorinalar, “Dəyirmi
masa”lar, görüşlər. axşamlar və s. qüdrətli
tərbiyə vasitələri kimi özünü göstərir.
Mühazirə və seminar məşğələləri vasitəsilə
tələbələrdə nümunəvi davranışın inkişaf
etdirilməsi. Ali məktəblərin pedaqogika fənninin
bu baxımdan imkanları genişdir. Fənn üzrə xü-
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susi tərbiyə nəzəriyyəsi bölməsi var. Həmin
bölmənin mühüm mövzuları mənəvi şüurun,
mənəvi davranış təcrübəsinin inkişaf etdirilməsi
məsələlərinə həsr edilmişdir. Həmin materiallardan tərbiyələndirici məqsədlər baxımından faydalanmaq mümkündür. Diqqət edək: “XIV fəsil.
Mənəvi tərbiyə: 1.1. Mənəvi tərbiyənin
mahiyyəti. Mənəvi tərbiyə və mənəvi inkişaf. 2.
Mənəvi tərbiyənin vəzifələri və məzmunu. 3.
Vətənpərvərlik tərbiyəsi. 4. Yaxşılıq və xeyirxahlıq tərbiyəsi. 5. Böyüyə hörmət tərbiyəsi. 6.
Düzlük və doğruçuluq tərbiyəsi 7. Yoldaşlıq və
dostluq tərbiyəsi” (6, 273-287).
Ədəbiyyat fənninin imkanlarından istifadə
edilə bilər. Klassik və müasir şair və yazıçılarımızın həyat və yaradıcılığı, əsərlərindən
nümunələr, bədii obrazların, hadisələrin
səciyyələndirilməsi, təhlil süzgəcindən keçirilməsi tələbələrin mənəvi şüurunu cilalayır, onları
nümunəvi davranmağa, davranış mədəniyyətinə
yiyələnməyə sövq edir.
Azərbaycan tarixi fənni də qüdrətli tərbiyə
vasitəsi kimi çıxış edir. Tarixi şəxsiyyətlərə dair
materiallar bunu deməyə əsas verir.
Milli əxlaq və ailə etikası fənni də zəngin
imkanlar açır. Dərsliyə (7) daxil olan bölmə və
mövzularla tanış olaq:
I BÖLMƏ. MİLLİ ƏXLAQ VƏ AİLƏ
ETİKASININ ÜMUMİ MƏSƏLƏLƏRİ:
Əxlaqın yaranması və inkişafı.
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında millimənəvi dəyərlər. «Avesta»da əxlaq məsələləri.
İslam dinində əxlaqi təlimin mahiyyəti. «KitabiDədə Qorqud»da tərbiyə məsələləri. N i z a m i
Gəncəvinin əxlaqi görüşləri. N ə s i r ə d d i n
Tusinin əxlaqi görüşləri. Şah İsmayıl Xətayinin
əxlaqi görüşləri. Məhəmməd Füzulinin əxlaqi
görüşləri. Azərbaycan maarifçilərinin yaradıcılığında milli-mənəvi məsələlər. İmperiyalar
dövründə milli əxlaq məsələləri. Müstəqillik
dövründə milli əxlaqi dəyərlərin qorunub
saxlanması.
II BÖLMƏ. ƏXLAQIN ƏSAS KATEQORİYALARI: Vicdan. Vicdanlı olmaq şəx-

siyyətin mühüm mənəvi keyfiyyəti kimi.
Xeyirxahlıq və yaxşılıq. Borc. Mənəvi borc.
Şərəf və ləyaqət. Namus. İsmət. Həya.
Məsuliyyət. Həyatın mənası və xoşbəxtlik.
Əxlaqi keyfiyyətlər və Azərbaycan vətəndaşlarının mənəvi simasını təşkil edən səciyyəvi
xüsusiyyətlər.
III BÖLMƏ. AİLƏ ETİKASI: Oğlan və
qızların qarşılıqlı münasibətlərinin mənəvi
əsasları. İnsanın ən böyük kəşfi: məhəbbət!
Sevənlərin davranış mədəniyyəti. Azərbaycan
ailəsi. Ailənin mənəvi əsasları. Ailənin psixoloji
iqlimi. Ailə münasibətlərinin pozulmasının
nəticələri və s.
IV BÖLMƏ. AİLƏ VƏ UŞAQLAR: Gənc
ailədə uşaq. Ailədə uşaqların tərbiyəsi. Ata və
ana ilk tərbiyəçilərdir. Ailədə tərbiyənin prinsip
və metodlarından istifadə.
Biz yalnız ali məktəblərdə tədris olunan bəzi
fənlər üzrə mövzuları diqqət mərkəzinə gətirdik.
Digər fənlərin də imkanları vardır.
Auditoriyadankənar tədbirlərin imkanları.
Auditoriyadankənar tədbirlər zamanı “Davranış
mədəniyyəti”, “Sənin mənəvi şüurun”,
“Cəmiyyətdə davranış normaları”, “Mədəni
insan kimə deyilir?”, “Sən Azərbaycan
vətəndaşısan!”, “Heç kim səni görməyəndə”,
“Sevənlərin davranış mədəniyyəti”, “Müəllimin
etik davranış qaydaları”, “Tələbənin etik
davranış qaydaları”, “Cəmiyyət və sən”, “Tələbənin əxlaq kodeksi” və s. mövzularda müxtəlif
tədbirlər (söhbət, müzakirə, disput, dəyirmi
masa, görüş, tematik axşam və s. keçirib
nümunəvi davranış məsələlərini diqqət mərkəzinə gətirmək mümkündür.
Problemin aktuallığı. Tələbələrdə nümunəvi davranışın formalaşdırılması yeni pedaqoji
təfəkkür şəraitində öz aktuallığı ilə seçilir.
Problemin yeniliyi. Tələbələrdə nümunəvi
davranışın formalaşdırılması üzrə işin aktual
məsələləri üzərində dayanılır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Ali məktəb
müəllimləri öz fəaliyyətlərində məqalədən faydalanacaqlar.
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Т. Самедов
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИМЕРНОГО
ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена некоторым вопросам формирования работы по примерному поведению
студентов. В первую очередь, выражено отношение автора к вопросам формирования примерного поведения и развития нравственного сознания у детей и подростков. Отмечено, что
если уделить достаточно внимания этим вопросам в подростковый период, то в будущем
легче будет сформировать культуру поведения у молодежи. В статье исследуются возможности процесса обучения и внеаудиторных мероприятий, проводимых с целью формирования примерного поведения у студентов. В статье также упоминаются темы таких предметов
как Педагогика, История Азербайджана, Национальная нравственности и семейная этика и
литература. В заключение статьи, широко рассмотрены такие формы внеаудиторных работ
как: беседа, лекции, обсуждения, диспуты, интервью, студенческие конференции, экскурсии
и походы, “КВН”, конкурсы, викторины, круглые столы, встречи, вечера и т.д.
SOME PROBLEMS DEALING WITH THE FORMATION
OF STUDENTS’ BEHAVIOR

T. Samadov

SUMMARY
The article deals with the formation of good behavior. The author expresses his thoughts about
the problems dealing with the formation children’s and teneegars’ good behavior and spiritual consciousness. It is noted that, if much attention paid to this problem in early ages there will not be
any problem in the formation of behavior. In the article the opportunities of training process and
extracurricular forethought which aim at forming good behavior are investigated. The themes of
Pedagogy, Azerbaijan history, National morality, Family ethics and Literature are mentioned. The
opportunities of types of extracurricular forethought in the formation of good behavior such as conversation, lecture, discussion, dispute, student conferences, excursions, the activity of “Cheerful
and resourceful” club, competition, round table, meetings etc. are mentioned.
Redaksiyaya daxil olub: 28.02.2017
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AZƏRBAYCANDA QIZLARIN AİLƏDƏ TƏRBİYƏ OLUNMASININ
BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ
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Açar sözlər: ailə tərbiyəsi, qızların tərbiyəsi, qız tərbiyəsinin xüsusiyyətləri, qız və qadın
tərbiyəsinin istiqamətləri, qızın tərbiyə olunmasında ananın rolu, qızın tərbiyə olunmasında atanın
rolu
Ключевые слова: семейное воспитание, воспитание девушек, особенности воспитания
девушек, направления воспитания девушек и женщин, роль матери в воспитании дочери,
роль отца в воспитании дочери
Key words: family education, girls’ education, the role of mother in girls’ education, the role of
father in girls’ education
Xüsusən qadınlar arasında belə fikir var ki, “oğlan işləri”, “qız işləri” kimi bölgü aparırlar.
oğlanlara nisbətən, qızları tərbiyə etmək daha Lakin bu qənaətdə olmaq düzgün deyil. Qızlarla
asandır: oğlanlar sözəbaxmaz, davakar, kobud, işlər elə aparılmalıdır ki, onlar da orqanizmlərinin möhkəmlənməsinin qayğısına qalsınlar,
xudbin; qızlar isə, sözəbaxan, sakit.
Qız, qadın tərbiyəsinin iki istiqaməti əməkdən uzaq düşməsinlər, oğlan işlərinə də
aparıcıdır: ümumi istiqamət və xüsusi istiqamət. baş qoşsunlar.
Ailədə valideynlər, məktəbdə müəllimlər,
Ümumi istiqamətin xarakteri belədir ki, bu
zaman oğlanın, qızın tərbiyə olunmasına fərq uşaq bağçalarında tərbiyəçilər qızların fiziki
qoyulmur. Başqa sözlə, valideyn, tərbiyəçi, inkişafını və sağlamlığını diqqət mərkəzində
müəllim tərbiyə işini ümumi prinsiplərlə aparır. saxlamalıdırlar. Təcrübəli analar oğlanlar kimi
Məqsəd ümumidir - şəxsiyyətin sağlam və qızlarının da bədəncə möhkəm olması qayğıinkişaf etmiş, ahəngdar və düşünən şəxsiyyət sına qalırlar. Bu məqsədlə onların hər gün
səhər gimnastika ilə məşğul olmasına, soyuq
yetişdirmək.
Qız və qadın tərbiyəsinin xüsusi istiqaməti duş qəbul etməsinə nail olmağa çalışırlar.
isə nəzərdə tutur ki, qızlara məxsus səciyyəvi Soyuq duş oğlanlar kimi qızlara da lazımdır.
fərdi xüsusiyyətlər hesaba alınmaqla iş aparılsın. Bu bədənin möhkəmlənməsinə, gümrahlığın,
Qızın tərbiyə olunması zamanı onun gələcək əhvalın yaxşılaşmasına imkan verir.
qadın kimi, gələcək arvad, həyat yoldaşı və ana
Gümrah, qamətli, idmançı görkəminə malik
kimi formalaşdırılması diqqət mərkəzində qız xoş təəssürat yaradır. Üzgüçülük, qaçış,
dayanır.
velosiped sürmək və s. çox faydalıdır. Lakin
Fiziki kamillikdən söz düşəndə bəzi bəzi Azərbaycan ailələrində valideynlər öz
valideynlər fikirləşirlər ki, bu keyfiyyət daha qızlarını bunlardan kənarda saxlayırlar.
çox oğlan uşaqlarına məxsusdur. Oğlanlar id- “Qızsan, özünü ağır apar”, “Hansı qız
manla məşğul olmalı, güc qüvvə toplamaqla velosiped sürür, səhər tezdən qaçır?” deyirlər.
Üzgüçülük sağlamlıq üçün çox gərəklidir.
çevik, bədəncə sağlam olmalı, çətinliklərə
dözməlidirlər. Hələ də elə ata və analar var ki, Lakin ardıcıl üzgüçülüklə məşğul olduqda
bu fikirdədirlər: qızlar zərif, incə, başıaşağı, qızların çiyinləri oğlanlara xas tərzdə inkişaf
sözə baxan olmalıdırlar, ağır işlər onlarlıq edir ki, bu qadın üçün səciyyəvi deyil. Bədii
deyil. Analar qızlarına son dərəcə mərhəmət gimnastika, tennis, fərdi və cüt rəqs daha mühissi ilə yanaşır, onları bir çox qayğılardan nasibdir.
Qızlar üçün ən gözəl faydalı idman – rəqsdir.
qoruyur, onlara bir növ acıyırlar. Beləliklə,
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Xalq rəqslərimiz bu məsələdə mühüm rol
oynayır; əhvalı yüksəldir, insana təravət verir,
mənəvi baxımdan saflaşdırır.
Qızlara səliqə-sahmanı gözləməyi öyrətmək
lazımdır. Qaydasızlıq, səliqəsizlik, pintilik
xüsusən qızlar üçün pis haldır. Qızların hər səhər
ən azı üç qaydaya əməl etməsi vacibdir.
1. Yuxudan duran kimi yataqlarını
yığışdırmalı;
2. Yuyunub, saçlarının qaydaya salmalı;
3. Geyinməli.
İşə, dərsə tələsib-tələsməməyindən asılı olmayaraq bu məsələlər diqqət mərkəzində
dayanmalıdır. Bəzən insanlar, o cümlədən qızlar
və qadınlar xüsusən şənbə və bazar günləri evdə
olacaqlarını, hara isə getməyəcəklərini nəzərdə
tutaraq, səliqə-sahmanlarına fikir vermir, necə
gəldi geyinir, saçlarını qaydaya salmırlar. Təbii
ki, bu, yolverilməzdir.
Tədqiqatçıların (prof. A.N. Abbasov və b.)
qənaətincə, geyim mədəniyyəti iki əsas qaydaya
əməl olunmasını tələb edir: əvvəla, paltar
həmişə insanın təkrar olunmazlığından xəbər
verməli və praktik olmalı; ikincisi, tez-tez ucuz
mallar almaqdansa, davamlı, gözəl, bahalı şey
almaq daha yaxşıdır.
Professor A.N. Abbasov “Milli əxlaq və ailə
etikası” dərsliyində Əbdürrəhman bəy Haqverdiyevin “Qiraət” hekayəsindən səciyyəvi bir epizodu xatırladır. Məşədi Qulam deyir: “Allah
kəssin müsəlmanın evini-eşiyini, diriliyini,
səliqəsini! Gözəl xörəkləri ortalığa bir sifətdə
çıxardırlar ki, adamın ürəyi ağzına gəlir. Qab
çirkli, süfrə bir halətdə ki, itin üstünə atsan qudurub qaçar. Qaşıqlar sınıq, iki ildən yuyulmamış
əl dəsmalı…tfu!.. Gedirsən Nataşanın evinə,
süfrə qardan ağ, çəngəl-bıçağın şəfəqindən göz
qamaşır. Guya indicə fabrikdən çıxıb. Ağ libaslı,
ağ döşlüklü qulluqçu, gözəl səliqə ilə xörəyi
ortalığa çıxardır. Nataşa özü paltarının ən lətifini
geyib, gəlib əyləşir ustolun başında: əl patiska
ağı, sifət ay parçası, tüklərinin qoxusundan adam
bihuş olur… Di gəl, arvad ölmüş hər nə yarar
paltarı var, geyir toya, hamama, yasa gedir. Evdə
də adamın qabağında türkmən dilənçisi kimi
dolanır. Üst-başından bozbaş iyi gəlir”.
Professor öz dərsliyində nəticə çıxarır: “İndi
Azərbaycan ailəsi müasir ailədir. Yuxarıda təsvir

olunan pintilik, səliqəsizliyə rast gəlinmir. Lakin
elə ailələr də vardır ki, evə-eşiyə ayaq basanda
istər-istəməz Məşədi Qulamın dediklərini
xatırlamalı olursan. Qadın geyiminə fikir vermir. Sabah işə gedəndə yenə hər şey qaydasında
olacaq. Qadın yenə səliqə ilə geyinəcək,
saçlarını qaydaya salacaq, ətirlənəcək; kişi də
üzünü qırxacaq, təmiz köynək istəyəcək, qalstukunu taxacaq. İndi isə evdədirlər, istirahət
günüdür. Evdə isə necə gəldi davranmaq olar,
kobud, qəlbə dəyən sözlər də işlətmək olar.
Yəqin onlar belə düşünürlər və səhvə yol
verirlər” (1).
Qızlara ev işləri öyrədilməlidir. Belə hallar olur: qız gəlin köçür, ailəsi var. Lakin xörək
bişirməyi, paltaryuyanı işlətməyi bacarmır.
Deməli, qızlar hələ ata evindən salmağı ailənin
təsərrüfat həyatına hazırlanmalıdırlar. Vaxtilə
analar beşik başında körpə oğul və qızlarına
layla çalardılar:
Lay-lay dedim yatasan,
Qızıl gülə batasan.
Qızılgülün içində,
Şirin yuxu tapasan (2).
İndi bəzi gənc qadınlar, gəlinlər nəinki
uşaqlarına layla çalmır, bəlkə də heç laylalarımızı əzbərdən bilmirlər də.
Laylalar Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığının ən gözəl nümunələrindəndir. Həzin səslə
oxunan layla körpəyə xoş ovqat bəxş edir, onu
tərbiyələndirir, ana ən gözəl və ülvi arzularını
övladlarının qulaqlarına pıçıldayır.
Qızlara uşaq yaşlarından davranış mədəniyyəti aşılanmalıdır. Onlara başa salmaq
lazımdır ki, kim ki, xoşrəftar, mehriban, səmimi, ədalətli, alicənab, istiqanlı, xeyirxah, qayğıkeş, ailəcanlıdırsa, o, sevilir, hörmət və nüfuz
qazanır.
Qızlarla tərbiyə işləri apararkən diqqətli
olmaq lazımdır. Qızlar, adətən hissiyyatlı, tez
inciyən, tez küsən olur. Valideyn, tərbiyəçi və
müəllim onların üzərinə səslərin qaldıranda
qızlar bəzən kövrəlib ağlayır. Qışqırmaq, yersiz
cəzalandırmaq onların psixikasına təsir göstərə
və hətta psixikanı poza bilər.
Qızlar özünü sevən olurlar. Təriflənmələri
onlara xoş gəlir. ailə tərbiyəsində, yeri gəldikcə
valideynlər tərifli sözlərlə qız övladlarının
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Azərbaycanda qızların ailədə tərbiyə olunmasının bəzi məsələləri ... ... ...
əhvalını xeyli yaxşılaşdıra bilərlər. Məsələn, onlara demək olar: “Sən çox gözəlsən”, “Saçların
necə də gözəldir”, “Hələ gözlərini demirəm”.
Əgər qız yaxşı keyfiyyətlərə malik
olmuşdursa, bu yaxşıları qorumaq lazımdır.
Həm fiziki, həm də mənəvi baxımdan onun
təmizliyini qorumaq lazımdır. Bəzi qızların
təkcə nikahaqədərki əlaqələr narahatlıq törətmir,
həm də siqaretçəkmə, içkiyə qurşanma,
söyüşsöymə, pula hərislik, modaya aludəçilik
pis vərdişlərdir.
Qızların tərbiyə olunmasında anaların rolu və
nümunəsi mühüm rol oynayır. Eyni zamanda
atanın əməyi də böyükdür. Ana qızında – ataya,
ata da öz növbəsində anaya hörməti reallaşdırılmalıdır. Atasını daim öz yanında görə bilirsə,
onun qayğısından, məhəbbətindən qidalanırsa,
qız özünü rahat hiss edir. Atasının müsbət
nümunəsi ilə böyüyən qız oğlanlarla qarşılıqlı
münasibətlərini səmərəli qurmağı bacarır. Onlarla özü arasında psixoloji məsafə saxlamaqla
ünsiyyətini qurur.
Şeyx Şamilə sual verirlər:
-Necə oldu ki, sən dağlıları öz ətrafına yığıb
ardınca apara bildin?
Bu sualın cavabında o deyir:
-İlk növbədə evdə arvad mənim hörmətimi
saxladı, saydı, üzümə ağ olmadı bunu görən
övladlarım da mənə hörmətli və məhəbbətli
oldular. Qonşular, qohumlar ailə üzvlərimin
mənə olan münasibətini görüb onlar da mənə
hörmət göstərdilər. Aulda yaşayanların məni
hörmətə mindirdiklərinin şahidi olan dağlılar
arasında da nüfuz qazandım və onlar məni
özlərinə başçı seçdilər.
İbrətamiz nümunədir.
Ataya hörməti qızlarına təlqin etmək istəyən
analar atanın zəhməti, ailəsinin xoş güzəranı

üçün etdikləri barədə, yeri gəldikcə söz açmalı,
övladlarını, xüsusən qızlarını ata nümunəsində
tərbiyə etməlidirlər: zəhmətkeş, ailəcanlı,
etibarlı, doğrucul və s. Ana atalarının onların
xoşbəxtliyi, düzgün tərbiyə almaları üçün necə
əmək sərf etdiyindən, onlar üçün ilk ayaqqabını, donu, corabı necə sevinclər içərisində aldığı
barədə qızlarına danışmalıdır. Amma onlardan
(ata və ananın) hansının qızlar üçün daha çox
çalışdığını, zəhmət çəkdiyinin söyləmək (başqa
sözlə fərq qoyaraq) məsləhət bilinmir.
Qızlar kiçik yaşlarından özlərini şahzadə
kimi təsəvvür edirlər. İstəklərinə uyğun olaraq
onlara “Şahzadə” deyə müraciət edildikdə
sevinclərinin həddi-hüdudu olmur. Ona görə də
analar bayram günlərində qızlarına “Bir şahzadə
qız kimi atanızı güllə təbrik edin. Qoy atanız
görsün ki, onun necə ağıllı və gözəl qızları var.
Qoyun atanızın qəlbi fərəhlə dolsun!”
Qızlarla bərabər gəzintiyə, kinoya, teatr
tamaşalarına, sərgilərə, sirkə getmək onların
tərbiyəsi baxımdan faydalıdır.
Qızlar, qadın kövrək olurlar. Hər hansı
bir ehtiyatsız söz onların qəlbini ağrıda bilər.
Valideynlər qızlarını möhkəmləndirmək və
onları mürəkkəb həyata hazırlamaq istəyirlər.
Ona görə lazım gələndə qızları tənqid etmək
lazımdır ki, indidən buna alışsınlar.
Problemin aktuallığı. Qızların ailədə
düzgün tərbiyə olunması aktuallığı ilə qarşıda
dayanır.
Problemin yeniliyi. Azərbaycanda qızların
ailədə tərbiyə olunmasının bəzi məsələləri
diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Qızların
ailədə tərbiyə olunması sahəsində valideynlərə
öz köməyini göstərəcəkdir.
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Hicran Verdiyeva
Н. Вердиева
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕВУШЕК В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
РЕЗЮМЕ
Девушкам с детства должна прививаться культура поведения. Необходимо объяснить им,
что приветливостью, дружелюбностью, искренностью, справедливостью, щедростью, добротой и заботой можно завоевать любовь, уважение и авторитет.
Проведя воспитательные работы с девушками, надо быть предельно внимательными.
Обычно девушки обидчивы и чувствительны. Если родители, воспитатели и учителя повышают голос, то они расстраиваются и плачут. Неуместные наказания и крики могут повлиять
на их психику и расстроить ее.
SOME PROBLEMS DEALING WITH GIRLS’ EDUCATION
IN AZERBAIJAN FAMILIES

H. Verdiyeva

SUMMARY

The girls should be taught the art of behavior from childhood. You have to explain them the
one who is kind, pleasant, fair, well-wishing, careful and domesticated is loved and respected by
everyone.
You have to be careful in the process of giving education to girls. Girls are usually sensible
and fragile. That is why when the parents, tutors or teachers speak loudly to them they begin to
cry. Shouting or irrelevant punishment can affect and break their psychology.
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Məktəb coğrafiyasının təhsil və tərbiyə vəzifələri ... ... ...

MƏKTƏB COĞRAFİYASININ TƏHSİL VƏ TƏRBİYƏ VƏZİFƏLƏRİ
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müəllimi
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Açar sözlər: coğrafiya, vəzifə, tərbiyə, idrak, proqnoz, analiz, məntiq, tənqid, təbii şərait,
yaradıcı, müəllim, bələdçi
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логика, критика, природные условия, творческое, учитель, гид
Key words: geography, job, education, cognition, forecasting, analysis, logic, criticism, natural
conditions, creative, teacher, guide

Ümumtəhsil məktəblərində tədris edilən hər
bir fənnin müəyyən vəzifələri vardır. Bu
vəzifələrə adətən həyatda təcrübə edilə bilən,
idrakın, iradənin inkişafı və şagirdlərdə
dünyagörüşünün inkişafını aid etmək olar.
Şagirdləri bütün Yer kürəsinin, həmçinin
ayrı-ayrı ölkələrin, xüsusən də öz ölkəsinin təbii
xüsusiyyətləri tanış edən tədris coğrafiyasının
həmin üç vəzifəyə xidmət edə bilməsini göstərmək çətin deyildir, bu şərtlə ki, coğrafiyanın
tədrisi, coğrafi adların və yer adlarının mexaniki
əzbərlənməsindən ibarət olmasın, əksinə,
şagirdlərə mühüm təbii hadisələrin, bir - biri ilə
qarşılıqlı əlaqədə olaraq inkişaf etməsini şüurlu
surətdə dərk etməyi, müqayisə etməyi, proqnoz
verməyi, analiz etməyi və qiymətləndirməyi
öyrətsin. Təlim şagirdlərin yaddaşının təkcə
yeni elmi informasiya ilə zənginləşdirilməsinə
deyil, həm də məntiqi, tənqidi və yaradıcı
təfəkkürün müntəzəm inkişaf etdirilməsi
əsasında daha çox biliklərin müstəqil əldə edilməsi və mənimsənilməsi, və bu biliklərin bacarıq və vərdişlərə, şəxsi keyfiyyət və
qabiliyyətlərə qazanılmasına yönəlib. Bu zaman
şagirdlər müəllimin bələdçiliyi ilə asan başa
düşülən, həyatda ona lazım olan və ən vacib
təlim materialının öyrənilməsi prosesində fakt
və hadisələrin səbəb-nəticə əlaqələrini aşkar
etməyi, nəticə çıxarmağı, mühüm və dərin
ümumiləşdirmələr aparmağı öyrənirlər.

Şagirdlər coğrafiya fənnin tədrisi zamanı
təbii şəraitə və ehtiyatlarla, onlardan istifadə
edilməsi, təsərrüfatın inkişaf xüsusiyyətləri,
ölkəmizin digər dövlətlərlə iqtisadi əlaqələri,
mədəniyyətin, sənayenin, kənd təsərrüfatının
inkişaf xüsusiyyətləri ilə tanış olurlar ki, bu da
şagirdlərə həyata hazır olmaqda kömək edir.
Şagirdlər coğrafiyanı öyrənmə prosesində
təbiətin əsas komponentlərinin və bütünlükdə
təbii komplekslərin inkişaf qanunauyğunluqlarını dərk edirlər. Yalnız coğrafiya fənni şagirdləri planetin relyefi və onun əmələ gəlməsi tarixi
ilə tanış edir. Dünya okeanı, daxili sular, Yer
kürəsinin müxtəlif iqlimləri və təbii zonaları
haqqında bilikləri aşkara çıxarır. Yalnız coğrafiya fənni şagirdlərin kartoqrafiya və topoqrafiya
hazırlıqlarını təmin edir. Şagirdlərin məktəbdə
aldığı coğrafi biliklər onun gələcək həyatında
lazımlı bacarıqlara çevrilir.
Coğrafiya fənni şagirdlərə dünyanın təbiəti,
əhalisi və siyasi xəritəsi haqqında, inkişaf etmiş
və inkişaf etməkdə olan ölkələrin coğrafiyası
haqqında bilik və bacarıqlar verir. Öyrənilən hər
bir ölkənin ümumi iqtisadi səviyyəsi, tarixi
inkişafı və müasir ictimai-siyasi vəziyyəti nəzərə almaqla, konkret təbii şəraitdə təsərrüfatın
inkişafının və yerləşdirilməsinin xüsusiyyətləri
ilə tanışlıq indi, Azərbaycanın bir çox başqa
ölkələrlə iqtisadi əlaqələrinin gücləndiyi bir zamanda xüsusilə zəruridir.
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Aytəkin Gülməmmədova,
Coğrafiya fənni şagirdlərə coğrafi təbəqənin
bütövlüyünü açıb göstərir. Şagirdlər coğrafi
təbəqəni təşkil edən geosferləri və Yer kürəsinin
müxtəlif ərazilərinin fiziki-coğrafi şəraitini
öyrənərək, bilirlər ki, hidrosfer, atmosfer və
litosfer sıx təmasda olmaqla yanaşı, həmçinin
çox mürəkkəb qarşılıqlı nüfuzetmə və qarşılıqlı
əlaqə vəziyyətində olur, təbiətin bir komponentinin dəyişməsi başqa komponentlərinin mütləq
dəyişməsinə gətirib çıxardır. Məsələn, şagirdlər
daxili sularla tanışlıq nəticəsində başa düşürlər
ki, hövzənin forması, çay axının uzunluğu və
istiqaməti çayın axdığı ərazinin böyüklüyündən
və onun səthinin xarakterindən asılıdır, onun
qidalanması, donması, açılması, suyun səviyyəsinin tərəddüdü isə iqlim xüsusiyyətlərindən
asılıdır. Çayın hər hansı bir sahəsində onun
düşməsini dəyişməklə (məsələn, su anbarı
tikməklə) dərhal bütünlükdə çayın rejiminin
dəyişməsi baş verir.
Şagirdlər coğrafiyanı öyrənməklə coğrafi
örtüyün fasiləsiz inkişafının qanunauyğunluqlarını başa düşməyə başlayırlar. Məsələn, şagirdlər belə bir cəhətlə tanış olurlar ki, bir çox
müasir ovalıqların yerində vaxtı ilə dəniz
körfəzləri olmuşdur, bir çox adalar keçmişdə
materiklərin hissəsi olmuşdur, hündür, sivri uclu
zirvəsi olan, çətin keçilə bilən dağlar tədricən
dağılır və dairəvi, yaxud yastı səthli zirvəsi olan
alçaq dağlara çevrilir.
Bitki və heyvanlar aləminin inkişafı və
təkamülü ilə tanışlıq şagirdləri daha çox
inandırır ki, dəyişikliklər fasiləsiz olaraq davam
edir. Bitki və heyvanların bir növü tədricən yox
olur və başqası ilə əvəz edilir. Məsələn, vaxtilə
Asiya və Avstraliyada küllü miqdarda kisəli heyvanlar var idi. Asiyada bu heyvanlar yox olmuş,
onları müasir şəraitə daha çox uyğunlaşmış heyvanlar əvəz etmişdir, uzun müddət təcrid
olunmuş Avstraliyada isə bu heyvanlar mühafizə
olunmuşdur.
Coğrafiyanı öyrənməklə şagirdlər həmçinin
coğrafi örtüyün maddələrin dövranı və hadisələrin ahəngdarlığı kimi xarakterik xüsusiyyətləri ilə
də tanış olurlar. Şagirdlər təbiətdə baş verən bəzi
sutkalıq və illik ahəngdar hadisələr, məsələn,
qabarma və çəkilmə, hava tiplərinin dəyişməsi,
çayların rejimi, mövsüm üzrə torpağın əmələ

gəlmə prosesləri haqqında bilik və bacarıqlar
alır, həmçinin maddələrin dövranı haqqında
(təbiətdə suyun dövranı, hava kütlələrinin, dəniz
sularının dövranı və s.) bəzi təsəvvürə malik
olurlar. Şagirdlər öyrənirlər ki, hər bir coğrafi
qurşaq bir-birindən təkcə relyefin, iqlimin,
suyun, bitkinin, heyvanlar aləminin uyğunluğu
xarakterinə görə deyil, həmçinin maddələrin ritminin və dövranının xarakteri ilə də fərqlənir.
Təbiətşünaslığın və ictimaiyyətin qovuşduğu
yerdə inkişaf edən coğrafiya elmi təbiətlə
cəmiyyətin qarşılıqlı təsir probleminin nəzərdən
keçirilməsində də mühüm yer tutur. Coğrafiya
elmi bu prosesi kompleksli surətdə nəzərdən
keçirir, öz diqqətini təbiətin cəmiyyətə və
cəmiyyətin təbiətə təsirinin nəticələri üzərində
mərkəzləşdirir, ölkəmizin təbiətinin səmərəli
surətdə dəyişdirilməsinin elmi əsaslarını işləyib
hazırlayır, təbii proseslərə məqsədə yönəldilmiş
təsirini real imkanlarını, təbiətin bu dəyişikliklərinin proqnozlaşdırılmasını və onların idarə
edilməsi imkanlarını tədqiq edir. Hələ ibtidai
sinifdən şagird öyrənir ki, insanın yaşaması
üçün günəş istisi, hava, faydalı qazıntılar, su,
torpaq, bitki, heyvanlar aləmi zəruridir. Təbii
şərait insana nəfəs almağa, içməyə, yeməyə
imkan verir, sənayenin, kənd təsərrüfatının inkişafına təsir edir. Təbiətin gözəlliyi və əzəməti
insanın estetik qabiliyyətinə təsir göstərir,
gümrahlıq, nikbinlik bəxş edir, yaradıcılıq
qabiliyyətini artırır.
Problemin aktuallığı. Hər bir fənn üzrə yeni
fənn proqramlarının (kurikulumların) hazırlanması fənlərin məzununu ənənəvi məzmundan
fərqləndirir və yeni yanaşmaları aktuallığına
zəmin yaradır.
Problemin elmi yeniliyi. Yeni yanaşmanın
mahiyyəti isə ondadır ki, təlim şagirdlərin
yaddaşının təkcə yeni elmi biliklərlə zənginləşdirilməsinə deyil, həm də təfəkkürün, şəxsi keyfiyyət və qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsinə,
həyat üçün zəruri olan bacarıqların qazanılmasına yönəlsin.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalənin
praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, müəllimlərin yeni сoğrafiya fənnin məzmunu və yanaşmaları ilə tanış olaraq, tədris zamanı istifadə edə
biləcəklər.
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A. Гулмамедова
ФУНКЦИИ
ОБУЧАЮЩИЕ
И
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ
ГЕОГРАФИИ В ШКОЛЕ
РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются воспитательные и обучающие функции географии в школе.
Автор отмечает, что значение новых подходов преподавания Географии в школе заключается в том, что данное обучение способствует не только обогащению знаний учащихся, но
и развивает мышление, умения и жизненные навыки.
A. Gulmammadova
IN SCHOOL
GEOGRAPHY
OF
POSITIONS
TRAINING
AND
EDUCATIONAL
SUMMARY

In the article educational and training duties of geography in school which help students to establish the nature of knowledge and skills are shown. The author notes that, general education
gives students the basic knowledge and skills of the sciences of nature and society, and it helps to
understand the objective laws of the development of community.
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Açar sözlər: auditoriyadankənar iş, teatr, muzey, etnik tolerantlıq, çoxmədəniyyətlilik
Ключевые слова: внеаудиторная работа, театр, музей, этническая толерантность,
мультикультурность
Key words: extracurricular work, theatres, museums, ethnic tolerance, multiculturalism
Tələbələrdə tolerantlığın, tolerant düşüncə cənin, tolerant davranış təcrübəsinin tərbiyə
tərzinin formalaşdırılması yeni pedaqoji təfəkkür olunması; təlim prosesində və auditoriyadankəşəraitində aktuallıq kəsb edən məsələlərəndir. nar tədbirlər prosesində tələbələrdə tolerantlığın
Tolerantlıq son dərəcə mühüm mənəvi formalaşdırılması məsələlərini əhatə etmişdir.
keyfiyyətdir. Dözümlü, səbirli, hövsələli olmağı
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru İ.B.
tələb edir. Səbirsizliyin, hövsələsizliyin, intole- Əmirəliyeva öz tədqiqatlarında tolerantlığın
rantlığın bir sıra hallarda insanlara bəla gətirdiyini növlərinə münasibət bildirmişdir. Diqqət
nəzərə alsaq, o zaman tolerant təfəkkürə, tolerant yetirək: gender tolerantlığı, yaş tolerantlığı,
şüura, tolerant davranış tərzinə malik olmağın təhsil tolerantlığı, millətlərarası tolerantlıq, irqi
faydasını aydın təsəvvürə gətirə bilərik.
tolerantlıq, dini tolerantlıq, coğrafi tolerantlıq,
Xarici ölkələrdə, MDB məkanına daxil olan fizioloji tolerantlıq, siyasi tolerantlıq, seksual
respublikalarda tolerantlığın, o cümlədən tələbə- yönəlmə tolerantlığı, dilənçilərə, narkomanlara,
lərdə tolerantlığın formalaşdırılması ilə bağlı bir alkoqollara, məhbuslara və b. münasibət üzrə
sıra tədqiqatlar aparılmışdır. Fəqət son günlərə tolerantlıq, sosial-iqtisadi tolerantlıq. Müəllif
kimi ölkəmizdə bu problem tədqiqatların obyek- İ.B. Əmirəliyeva tolerantlığın yuxarıda adları
tindən kənarda qalmışdı. Yaxşı haldır ki, profes- çəkilən növlərində danışarkən həmin bölgünün
sor A.N. Abbasovun elmi rəhbərliyi ilə İradə M.S. Matkovskiyə (1) aid olduğunu göstərir.
Əmirəliyeva pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Sonra öz qənaətlərinə əsaslanaraq, tolerantlığın
proqramı üzrə “Ali məktəb tələbələrində tole- növlərinə aşağıdakıları əlavə edir: “Şəxsiyyətrantlığın formalaşdırılması” mövzusunda disser- lərarası münasibətlərdə tolerantlıq; pedaqoji
tasiya əsəri müdafiə edərək fəlsəfə doktoru elmi tolerantlıq; öz-özünə münasibətdə tolerantlıq;
sevdiyi oğlana (qıza) münasibətdə tolerantlıq.
dərəcəsi almışdır.
Dissertasiyada ilk növbədə tələbələrdə yoldaşlıq və dostluq münasibətlərində toleranttolerantlığın formalaşdırılması üzrə işin nəzəri lıq, oğlanlar və qızlar arasındakı münasiməsələləri araşdırılmışdır. Bu məqsədlə İ.B. bətlərində tolerantlıq, ailə münasibətlərində
Əmirəliyeva tələbələrdə tolerantlığın formalaş- tolerantlıq; öz xalqının ənənələrinə münasibətdə
dırılması üzrə işin məzmunu, məqsəd və vəzifə- tolerantlıq; mədəniyyətlərarası tolerantlıq; günlərini; nəzəri-metodoloji əsaslarını; pedaqoji dəlik rastlaşdığı, lakin tanımadığı şəxslərə müşərtlərini və texnologiyalarını; tolerantlıq şüuru- nasibətdə tolerantlıq; tələbə yoldaşlarına
nun inkişaf etdirilməsinin psixoloji məsələlərini münasibətdə tolerantlıq; dövlətlərarası münasiaraşdırmış; problem baxımından mövcud bətlərində tolerantlıq; beynəlxalq münasibətlərdə tolerantlıq; rəhbər işçi və tabe işçi arasındakı
ədəbiyyatın təhlilini aparmışdır.
Bundan başqa, İ.B. Əmirəliyeva tələbələrdə münasibətlərində tolerantlıq” (1).
Prof. A.N. Abbasovun elmi rəhbərliyi ilə
tolerantlığın formalaşdırılmasının yollarını
işləmiş; tələbə gənclərdə tolerant şüur və düşün- fəlsəfə doktoru proqramı üzrə başqa bir dokAzərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, cild 84, № 2, 2017
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Respublikamızda təhsilalanlarda tolerantlığın formalaşdırılması üzrə aparılan tədqiqatlar ...
torant - Arzu Fəxrəddin qızı Quliyeva “Tələbələrdə pedaqoji tolerantlığın formalaşdırılması
üzrə işin sistemi” mövzusunda dissertasiya
üzərində işləyir. A.F. Quliyeva öz dissertasiyasında pedaqoji tolerantlığın formalaşdırılmasının
nəzəri və praktik əsaslarını müəyyənləşdirməyi
nəzərdə tutub və bu istiqamətdə tədqiqatını
aparır. Dissertasiyada əhatə edəcəyi digər
məsələlər bunlardır: müəllimin tolerantlığı pedaqoji-psixoloji problem kimi; pedaqoji
tolerantlığın struktur komponentləri; pedaqoji
tolerantlığın formalaşdırılmasının psixoloji
mexanizmləri; tolerantlığın formalaşdırılmasının vasitələri və priyomları; tolerantlıq pedaqogikası və ixtilafların həlli (və yaxud: ixtilafların
həlli tolerantlıq pedaqogikasının vəzifələrindən
biri kimi); problem baxımından mövcud
ədəbiyyatın təhlili; pedaqoji tolerantlığın formalaşdırılmasının müasir vəziyyəti; pedaqoji
tolerantlığın formalaşdırılmasının mexanizmi;

pedaqoji tolerantlığın formalaşdırılmasının
amilləri; peşə hazırlığı prosesində müəllimin tolerant mədəniyyətinin formalaşdırılması.
Qənaətimiz budur ki, bu istiqamətdə
tədqiqatlar davam etdirilməlidir.
Problemin aktuallığı: Yeni pedaqoji
təfəkkür şəraitində təhsilalanlarda tolerantlığın
formalaşdırılması probleminin tədqiqi vacibdir.
Şagirdlərdə və tələbələrdə tolerant düşüncə, tolerant təfəkkürün və tolerant davranışın
formalaşdırılması sahəsində aparılan işlərə elmi
baxımdan istiqamət verir.
Problemin yeniliyi: Təhsilalanlarda tolerantlıq probleminin tədqiqinin elmi-metodik ədəbiyyatda istifadəsi üzrə iş sistemidir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalədən
ümumtəhsil məktəblərinin tarix müəllimləri və
bu sahədə tədqiqat aparan gənc tədqiqatçılar
faydalana biləcəklər.
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С. Сафарова
ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ТОЛЕРАНТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ
РЕЗЮМЕ
В статье обсуждаются вопросы формирования культуры толерантности у студентов:
нормы толерантного поведения, ценности и значение толерантности, а также актуализация
толерантного сознания. В воспитательном процессе высшей школы во время внеаудиторной
работы особое место занимают возможности театра и музеев. Эти средства позволяют укрепить знания студентов о ценностях других культур, формируют положительные эмоции, создают возможность для межкультурного взаимопонимания.
S. Safarova
RESEARCHES OVER THE FORMATION OF STUDENTS’ TOLERANCE
IN OUR REPUBLIC
SUMMARY
The article deals with the formation of students’ cultural tolerance such as: the norms of tolerant
behavior, values and the actuality of tolerant consciousness. The educational opportunities of museums and theatres are inexhaustible, they have an important role in in traning process at school.
These means strengthen the values of other cultures and imporve students’ positive emotions and
help the development of intercultural relations.
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nitq, xarici nitq, suallara cavab, bədahətən nitq
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Key words: organized speech, disorganized speech, speech, speech and language, speech and
thought, inner speech, outer speech, answers to questions, extempore speech
“Mədəniyyəti yüksək olan xalq həmişə tənqidin diqqət mərkəzindədirlər. Nitqin hər iki
inkişaf edəcək, həmişə irəli gedəcək” (Heydər təzahür formasında həm təşkil olunmuş nitq
Əliyev).
zamanı, həm də təşkil olunmamış nitq zamanı.
Peyğəmbərcəsinə deyilmiş bu sözlərin öz
Təşkil olunmuş nitq qabaqcadan öyrənilib,
tətbiqi ifadəsini tapması fərəh doğurur. Belə ki, hazırlanıb, hətta məşq olunub həyata keçirilən
ümummilli liderimizin «nitq mədəniyyəti bütün nitqə deyilir. Müəllimlər də nəinki hər gün bir
məktəblərdə tədris olunmalıdır» ideya istiqaməti mövzuda çıxış etməyə hazırlaşırlar, hətta
hazırda uğurla həyata keçirilir. Nitq mədəniyyəti həyatları boyu gələcək mühazirələrə, məruzələrə
fənni üçün ədəbiyyat siyahısında “Heydər hazırlaşırlar. Göründüyü kimi, təşkil olunmuş
Əliyev dil haqqında və Heydər Əliyevin dili” [1] nitqə hazırlıq meydanları çox genişdir. Lakin
kitabı birinci yerdə durur.
bədahətən, gözlənilmədən meydana çıxan bir
Ali məktəblərdə bu fənn uğurla tədris olunur. suala əsaslı şəkildə cavab vermək momentləri
Tələbələr bu fənni çox sevirlər və bilirlər ki, nitq də az olmur və müəllim bundan yayına bilməz.
mədəniyyəti insanın ümumi mədəniyyətinin Belə nitqə təşkil olunmamış nitq prosesi deyilir.
tərkib hissəsi sayılır.
Təşkil olunmuş və həm də təşkil olunmamış
Tələbələrin nitq mədəniyyətinin səviyyəsini nitqin hər birinin öz şərtləri və ya tələbləri var.
yüksəltməkdə ən təsiredici vasitələrdən biri heç Tələbələr üçün bu şərtlərin imtahan suallarına
şübhəsiz ki, müəllimlərin mühazirələri, alim- və sərbəst işlərə daxil edilməsini ayrılıqda
lərin məruzələri ola bilər. Lakin bu məsələdə nəzərdən keçirməyə ehtiyac var.
1. Müəllimin şərhi metodu başdan –başa
bəzi problemlər də yox deyil. Onlara aydınlıq
gətirməkdən ötrü biz bu məqalədə nitqə hazırlıq onun təşkil olunmuş nitqinin
necəliyi üzərində qurulur. Bu zaman nə tələb
metodikasından danışmağı qarşıya məqsəd
olunur? Şərhin əyaniliyi, aydınlığı, dəqiqliyi,
qoymuşuq.
Əvvəlcə ondan başlayaq ki, müəllimin peşəsi öyrədiciliyi, təsirediciliyi, elmliyi və s. Göstədanışmaq, izah etmək, nitq söyləməkdir. Lakin rilən tələblərdən hansı birini nəzərdən qaçırmaq
nitq mədəniyyətindən çıxış edən, mühazirə ox- olar? Heç birini. Tutaq ki, öyrədicilik əsasdırsa,
uyan, məruzə söyləyən müəllimin natiq olması üslubu aydınlıq, dəqiqlik olmasa və ya tələbə
təkzibedilməz tələbdir. Müəllim natiqlər həmişə şərh olunan məsələnin mahiyyətini necə başa
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Müəllim natiqlikdə təşkil olunmuş nitq məsələsinə dair ... ... ...
düşə bilər? Bə yaxud da əyanilik tələbini
götürsək, görərik ki, bu amil olmadan biliklər
psixi proseslər, diqqət, qavrayış qapılarından girib
təfəkkürə çevrilə bilməyəcək. Bə yaxud da ki,
müəllimin nitqində məntiqilik, elmilik qərar tutmasa, həmin nitqin mənimsəməyə təsiri olmayacaq, necə deyərlər, “çak–çak baş ağrıdacaq”.
Şagird və ya tələbə təşkil olunmuş nitqi
müəllimindən əxz edir və vaxtı çatanda o özü də
təşkil olunmuş nitq nümunəsi yarada bilir.
2. Təşkil olunmuş nitqin hazırlanmasına klassik nəsil çox əzmlə hazırlaşar və onu reallaşdırmağın zamanını səbirsizliklə gözləyərmiş.
Əfsanəvi Demosfenin mühazirələri də, konspektləri də deyilənə görə, hələ də saxlanılır.
Mark Tuli Siserona aid edilən bir xatirədə deyilir: O, konspektlərinin sxemini tutar, sübutlu
mühakimə materialları ilə doldurar, onların
içərisində seçim edər və ən başlıcalarını
səsləndirərmiş.
Ümumiyyətlə, tarixi təcrübədə müəllimlər
nitq hazırlığına çox ciddi əhəmiyyət verərlərmiş.
20–25 illik müəllimlik təcrübəsi olan
müəllimlərin dərindən “mən sabahkı mühazirəmə hazırlaşmalıyam” kəlmələrini eşitmişik.
Mikayıl Rəfili, Cəfər Xəndan, Əli Sultanlı,
İsmayıl Şıxlı, Xəlil Rza Ulutürk, Bəkir Nəbiyev,
Yaşar Paşayev və b. öz mühazirələrinə də,
çıxışlarına da çox tələbkarlıqla, məsuliyyətlə
hazırlaşarlarmış. Ona görə də onların nitqində
ciddi hazırlığın nəticəsində elmi mənbələrdən
qoparılan, mənimsənilən və təfəkkür dərinliyindən gələn, çıxarılan yenilik, müasirlik açıq –
aydın hiss olunardı [4; 5].
Bəzi alimlərimizin isə üçüncü mühazirədən
sonra dərsi yola verdiklərinin, bəzilərinin isə
axıra qədər hazırlıqlı, necə deyərlər, formada
qaldıqlarının da şahidi olmuşuq. Ağadadaş
Babayev,
prof.
Xeyrulla
Məmmədov,
Məmmədəli Əsgərov, Əli Fəhmi və b. hər
dərsdə mənbəşünas olduğunu, ensiklopedik
yaddaş sahibi kimi dərs aparardılar.
Şıxəli Qurbanovun natiqliyindən bəhs edən
prof. A. Abdullayev belə danışardı: “Onun
əlindəki konspektdə mənbələrdən, sitatlardan
ibarət qısa qeydlər olardı. Lakin yaddaşının
güclü olmasına görə və yaxşı hazırlaşdığına
görə konspektinə bir dəfə də olsa, nəzər

salmadan, tamamilə ardıcıl və ətraflı danışardı”.
Yunan və Roma natiqlərini ardıcıl sadalayar,
M.V. Lomonosovun “qrammatikasız natiqlik
küt, poeziya pəltək, fəlsəfə əsassız, tarix
anlaşılmazdır” fikrini müəllifin yazdığı kimi
açıqlayardı və bunların ensiklopediyalardan
götürüldüyünə heç bir şübhə yeri qalmazdı”.
Müəllimin akademik nitqinin elmi dərinliyi
onun elmi mənbələrə, o cümlədən ensiklopediyalara necə əhəmiyyət verməsi ilə ölçülür. N.
Nərimanov öz məruzələrini, dini, siyasi və elmi
mənbələrdən, tarixi faktlardan əsaslar alıb arqumental mühakimələr qurmaqda məharət sahibi
sayılırmış. Azərbaycanda rəhbər kadrların
azərbaycanlı olmasının vacibliyinə dair V.İ.
Lenini səhv, yanlış fikrindən döndərməsi onun
yazılı məruzəsinin inandırıcılığına ən yaxşı
nümunədir.
Eyni sözləri M. İbrahimovun “Azərbaycan
dili haqqında”, Şıxəli Qurbanovun “Novruz
bayramı” məruzəsinə də aid etmək olar. Yeri
gəlmişkən, keçən əsrin 60-cı illərində Novruz
bayramının dini deyil, milli mahiyyət daşıması
ideyası danılmaz faktlarla əsaslandırılmış və bu
məruzənin əks–sədası Moskvada da eşidilmişdir.
Güclü yaddaşı, iti düşüncəsi, söz seçmək, fikir
formalaşdırmaq və fikri aydın şəkildə çatdırmaq
məharəti təşkil olunmuş nitqin barı, bəhəridir.
Qurani-Kərimi, Nizami Gəncəvi, Şeyx Sədi,
Əfzələddin Xaqani, İmadəddin Nəsimi,
Məhəmməd Füzuli, Hüseyn Cavid, Mirzə
Ələkbər Sabir, Səməd Vurğun, Məmmədhüseyn
Şəhriyar yaradıcılığını mənimsəmək, lüğətini
yaratmaq müəllimin nümunəvi mühazirələrinin
əsası ola bilər. Bunları məqamında əzbərdən
demək, söz sərrafının ifadəli, obrazlı nitqinin
bəzəyi olmalıdır:
“Beşikdən qəbirə qədər öyrənməlisən.”
Məhəmməd Peyğəmbər
“Eşqdir mehrabı uca göylərin,
Eşqsiz, ey dünya, nədir dəyərin?.”
Nizami Gəncəvi
“Qoy sənin yadında qalsın bu sözlər,
Bil ki, eybi açmaq deyildir hünər.”
Şeyx Sədi
“Kimsə Nəsimi sözünü fəhm edə biləməz,
Çün quş dilidir, onu Süleyman bilir ancaq.”
İ. Nəsimi
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“Kəssə hər kim tökülən qan izini,
Qurtaran dahi odur yer üzünü.”

H. Cavid
“Ey söz, nola, dersəm sənə xurşudi-səmavat,
Səndən alıyor nuri-ziyayi-həmə səmvat.”
M.Ə. Sabir
“Qızılı udsa da qara torpaqlar,
Yenə qiymətini özündə saxlar”
S. Vurğun
“Turana qılıncdan daha kəskin ulu qüvvət,
Mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət.”
H. Cavid
“Şeir mədəniyyət, incəsənətdir,
İncə ruh, incə zövq, incə sənətdir.”
M. Şəhriyar
“Din bir olsaydı yer üzündə əgər,
Daha məsud olardu cinsi–bəşər.”
H. Cavid
“Son nəfəsimədək sənə sür deyəcəyəm,
Şuşada sən qonan daşa da pir deyəcəyəm.
Gözlərimə çəkəcəyəm kölgən düşən torpağı,
Azərbaycan bayrağı! Azərbaycan bayrağı!”
R. Qusarçaylı
“Ölüm var ki, həyat qədər dəyərli,
Həyat var ki, ölümdən də zəhərli.”
H. Cavid
“O şey ki bizlərə lap aşikardır,
Onda da gizli bir xəzinə vardır.”
N. Gəncəvi
“Sözün qanadları var quş kimi incə – incə,
Dünyada söz olmasa, nəyə gərək düşüncə?!”
N. Gəncəvi
“Arif ol, arif, atma vicdanı,
Ara qəlbində dini, imanı.”
H. Cavid
“- İblis nədir?–cümlə müsibətlərə bais,
Ya hər kəsə xain olan insan nədir?
- İblis!!”
H. Cavid
Bu müdrik kəlamların sayını artırıb, lüğət
tərtib etmək də olar. Mühazirə hazırlayarkən bunlar müəllimə çox lazımdır. Nitqin dolğunluğu,
zənginliyi və əlvanlığı onun ifadəliliyindədir.
Mühazirəçi bilməlidir ki, Azərbaycan dilinin
dadı-tamı frazemik vahidlərdə: hikmətlər, atalar
sözü, məsəllər, deyimlərdədir və s.
Bununla belə, ədəbiyyatımızın fərəh dənizində M. Arazın “Səninləyəm”, X.R. Ulutürkün

“Silahlan”, Qabilin “Azərbaycan əsgəri”, M.Ə.
Sabirin “Söz” şeri, S. Mənsurun “Rəngidir”
şeri, M. Füzulinin “Söz” qəzəli, N. Gəncəvinin
“Bərdənin tərifi”, “Az danışmağın gözəlliyi”
var. Bunları əzbərdən bilmək və tələbələrə
mənimsətmək müəllimə həmişə başucalığı
gətirir.
Göstərilən kəlamlar nitq üçün təkcə ifadəlilik
əmsalı deyil, eyni zamanda dolğunluq əmsalıdır.
Təşkil olunmuş nitqin dolğunluğu fikir
zənginliyi ilə mümkündür.
Xalq şairi Səməd Vurğunun 1954-cü ildə
Sovet Yazıçılarının Ümumittifaq Qurultayında
“Sovet poeziyası haqqında” məruzəsi təşkil
olunmuş nitqə ən yaxşı nümunə kimi götürülə
bilər. Həmin məruzə məzmununun dolğunluğunun təmin edilməsi və aydın ideya istiqamətinin
müəyyənləşdirilməsi baxımından həm Səməd
Vurğunun natiqliyinə və həm də Azərbaycan natiqlik məktəbinə böyük şöhrət gətirmiş oldu.
Bildiyimiz kimi, ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin ölkədə və beynəlxalq aləmdə neft
siyasəti, habelə dövlətçilik Azərbaycançılıq
ideologiyası geniş rezonans doğurur və Azərbaycanın bugünkü inkişafının möhkəm əsası
kimi qiymətləndirilir. Eyni, zamanda ölkə prezidenti İlham Əliyevin fenomenal natiqliyi və
təfəkkür sahibi olması yüksək dəyərləndirilir.
Müəllim natiqlərimiz içərisində sələflərin
yaratmış olduqları məktəbi uğurla davam
etdirənlərimiz bu gün də var. Pedaqoq natiqlərimizdən Prezident təqaüdçüsü Əjdər Ağayev,
filoloq alimlərimizdən akademiklər Nizami
Cəfərov, Rafael Hüseynov və İsa Həbibbəylinin
geniş məzmunlu məruzələrinin maraqla
qarşılandığının şahidi olmuşuq.
Fikrimcə, nitq mədəniyyətindən interaktiv
mühazirələrin respublika televiziyasının respublika televiziyasının “Mədəniyyət” kanalı ilə
nümayiş etdirilməsi ali məktəblərdə keçirilən
ustad dərsləri üçün yaxşı örnək ola bilər.
Problemin aktuallığı. Müəllim natiqlikdə
təşkil olunmuş mühazirə və ya məruzələri elmi
xarakterdə qurmağın aksioma olması şübhəsizdir.
Lakin natiqlikdən dərs deyən müəllimlər nitq və
təfəkkür dialektikası, habelə daxili və xarici nitq
qarşılıqlı proseslərini əsaslandırmaqda sübutları
dahi Nizami Gəncəvi fəlsəfəsindən gətirə
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Müəllim natiqlikdə təşkil olunmuş nitq məsələsinə dair ... ... ...
bilirlərmi? Yaxud da onlar Firudin bəy
Köçərlinin “dili dolaşıq olanın fikri dolaşıqdır”
kəlamının izahını aydınlıqla açıb öyrədirlərmi?
Mövzunun aktuallığı bununla əlaqədardır.
Problemin yeniliyi. Nitq mədəniyyəti hər bir
gəncin ümumi mədəniyyətinin tərkib hissəsi
kimi şərh olunur və natiqlikdə söz seçimi və

aydın ideya istiqamətli anlayışların çıxarılması
və tətbiqinin nüfuzlu mənbələrdən gətirilən
nümunələrlə əsaslandırılması yeniliklərdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Bu materialdan mühazirə və məruzə hazırlayarkən, habelə
“ustad dərsləri”, “açıq dərslər”, “interaktiv
dərslər” keçərkən istifadə oluna bilər.
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В. Гурбанов,
Х. Ибрагимов

ПО ВОПРОСУ РЕЧИ, ОРГАНИЗОВАННОЙ
В ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ ОРАТОРСТВЕ
РЕЗЮМЕ
Актуальность вопроса, его научная новизна и практическая значимость характеризует его
современность. Организованная речь требует максимально использовать исторический опыт
с научно-методической точки зрения. По своему содержанию и идее доклады и лекции М.Ф.
Ахундова, А. Бакиханова, Н. Нариманова, М. Рафили, А. Султанлы, Дж. Хандана, С. Вургуна, Ш.Гурбанова, М. Ибрагимова, а также политические выступления общенационального
лидера Гейдара Алиева являются нашим национальным достоянием и источником гордости.
Традиция создания таких образцов речи стала славной историей нашей языковой культуры.
Поэтому современное ораторство должно быть построено на твердой основе этой истории.
В ходе “открытых уроков”, “мастер классов” и “интерактивных лекций” в АГПУ необходимо
изучить их и применить с умением.
V. Gurbanov,
Kh. İbrahimov
ABOUT THE ISSUES OVER ORGANIZED SPEECH
SUMMARY
The relevance of an issue, its scientific novelty and practical importance warrants its contemporaneity. From the methodological as scientific point of view, an organized speech requires to
make maximum use of historical experience. In terms of their contents and ideas, the speeches and
lectures of M. F. Akhundov, A. Bakikhanov, N. Narimanov, M. Rafili, A. Sultanly, J. Khandan, S.
Vurghun, Sh. Kurbanov, V. Ibrahimov, along with political speeches of the National Leader Heydar
Aliyev are the parts of our national heritage and the source of our pride. The tradition of creation
of such oratory masterpieces honors the history of our linguistic culture. Therefore, contemporary
public speaking should be built on this firm historical basis. It is essential to study such examples
of oratory speeches and implement skillfully these techniques in open lessons, master classes and
interactive lectures held in Azerbaijan State Pedagogical University.
Redaksiyaya daxil olub: 15.02.2017
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Məzmun xətti nədir? Məzmun xətti - fənn
siniflər üzrə təhsil kurikulum metodologiyası üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını
əsasında yazılmış dərsliklərlə, fəal təlim təmin etmək üçün müəyyən olunan məzmunun
metodları ilə həyata keçirilir.
tərkib hissəsidir.
Azərbaycan dili fənni üzrə standartların
Əvvəlcə kurikulum metodologiyasının nə
yaradılmasında məzmun xətləri əsas tutulur.
olduğunu şərh etməyə çalışaq.
Kurikulum təlim prosesi ilə bağlı bütün Mütəxəssislər belə hesab etmişlər ki, Azərbaycan
fəaliyyətlərin səmərəli təşkili, habelə məqsəd- dili fənninin məqsədi şagirdlərə dinləyib-anlama
yönlü və ardıcıl həyata keçirilməsinə imkan və danışma, oxu, yazı və dil qaydalarından
səmərəli istifadə edə bilmək təhsili verir.
yaradan konseptual sənəddir [1,14].
Kurikulum təhsil üçün götürülmüş strateji
Dörd məzmun xətti üzrə qurulan Azərbaycan
kursdur və ya yaradılmış istiqamətdir. Hesab edək dili təliminin bəzi standartlarını nəzərdən keçirək:
ki. gəminin kapitanı gəmini nəzərdə tutulmuş liV sinif
mana aparıb çıxarmaq üçün yola düşür; Ona
V sinfin sonunda şagird:
həmin limana doğru kurs götürmək deyilir.
• dinlədiyi məlumatlarda əsas fakt və
Kurikulum təhsili də şagirdləri Azərbaycan hadisələri müəyyənləşdirir;
dilindən şifahi və yazılı rabitəli nitq vərdişlərinə
• fikrini fakt və nümunələrlə əsaslandırır;
yiyələndirmək kursudur. Belə ki, XI sinfi bitirən
• lüğətdən istifadə etməklə tanış olmayan
gəncin nitq və təfəkkürü qarşılıqlı şəkildə
sözlərin mənasını müəyyənləşdirir;
inkişaf etməlidir. Bunun üçün dildən təhsilin
• mətni tələffüz qaydalarına uyğun oxuyur;
məzmunu olmalıdır. Təhsilin məzmunu nədir?
•
mətndəki əsas fikri müəyyənləşdirir;
Təhsilin məzmunu şəxsiyyətin formalaşması• mövzu ilə bağlı topladığı materialları
na yönəlmiş bacarıqlar şəklində ifadə edilən
təlim nəticələrinin (təlim standartlarının) ümumiləşdirir;
• mətnin tərkib hissələrini fərqləndirir;
məzmunudur [1.216].
• müxtəlif əməli yazılar (elan, məktub) yazır;
Bəs təhsilin məzmunu standartlar əsasında
necə müəyyənləşir?
• cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə
Təhsilin standartı - dövlətin təhsil alanların növləri, sözün səs tərkibi, semantikası, tərkibi,
bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət yaranma üsulları və qrammatik mənasına (ad.
tələbidir.
əlamət, hərəkət bildirməsi) aid xüsusiyyətləri
Məzmun standartları ifadəsi, əlbəttə, çox mənimsədiyini nümayiş etdirir;
geniş anlayışdır.
• sait və samitlərin, mürəkkəb sözlərin yazılış
Məzmun standartları konkret məzmun qaydalarına əməl edir, cümlənin sonunda və dixətlərinə görə diferensiasiya olunur.
aloqlarda durğu işarələrini tətbiq edir.
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V sinifdə Azərbaycan dili fənni üzrə məzmun xətləri və məzmun standartları haqqında ... ...
Məzmun xətləri üzrə əsas
və alt-standartlar
1. Dinləyib-anlama və danışma
Şagird:
1.1. Dinlədiyi fikri anladığını nümayiş etdirir.
1.1.1. Danışanın fikrini verdiyi suallar
əsasında aydınlaşdırır.
1.1.2. Dinlədiyi məlumatlardakı əsas faktları
seçir.
1.2. Şifahi nitq bacarıqları nümayiş etdirir.
1.2.1. Deyəcəyi fikrə müvafiq ifadə forması
seçir.
1.2.2. Fikirlərini konkret fakt və nümunələrlə
əsaslandırır.
1.2.3. Danışarkən mimika və jestlərdən yerliyerində istifadə edir.
1.2.4. Hər hansı fakt və hadisə ilə bağlı fikir
bildirir.
2. Oxu
Şagird:
2.1. Mətndə tanış olmayan sözləri
mənimsədiyini nümayiş etdirir.
2.1.1. Lüğətlərdən istifadə etməklə tanış
olmadığı sözlərin mənasını müəyyənləşdirir.
2.1.2. Sözün həqiqi və ya məcazi mənada
işləndiyini müəyyənləşdirir.
2.2. Mətnin məzmun və strukturunu
mənimsədiyini nümayiş etdirir.
2.1.2. Tələffüz qaydalarını gözləməklə mətni
düzgün oxuyur.
2.2.2. Mətnin tərkib hissələrini fərqləndirir.
2.2.3. Mətndəki əsas fikri müəyyənləşdirir.
3. Yazı
Şagird:
3.1. Rabitəli yazı vərdişlərinə yiyələndiyini
nümayiş etdirir.
3.1.1. Müxtəlif yazı formalarını (ifadə, inşa,
esse, hekayə) fərqləndirir.
3.1.2. Mövzu ilə bağlı topladığı materiallar
əsasında mətn hazırlayır.
3.1.3. Mətnin tərkib hissələrini (giriş, əsas
hissə və nəticə) əlaqələndirir.
3.1.4. Müxtəlif əməli yazılar (elan, məktub)
yazır.
4. Dil qaydaları
Şagird:
4.1. Dil qaydalarını mənimsədiyini nümayiş
etdirir.
4.1.1. Cümləni məqsəd və intonasiyaya görə
növlərinə ayırır.
4.1.2. Sözün səs tərkibini, semantik
xüsusiyyətlərini, tərkibini yaranma üsullarını və

qrammatik mənasını (ad, əlamət, hərəkət
bildirməsini) izah edir.
4.1.3. Cümlənin sonunda və dialoqlarda
durğu işarələrindən məqsədyönlü istifadə edir.
4.1.4. Sait və samitlərin, mürəkkəb sözlərin
yazılış qaydalarına əməl edir [2, 3-4].
Məzmun xətləri üzrə standartları müşahidədən hansı nəticələrə gəlirik? Bu suala konkret
faktların təhlili əsasında cavab, təxminən,
aşağıdakı kimi ola bilər:
1. Bizim qəti qənaətimizə görə, ümumi təlim
nəticələri ilə məzmun standartlarının məzmun
xətlərinə görə ardıcıllıqla verilməsi düzgündür;
lakin məzmun xətlərinin dinləyib-anlama və
danışmadan başlaması məntiqi cəhətdən düzgün
ola bilməz. Nə üçün biz belə düşünürük? Çünki
dərslik rabitəli mətnlərlə başlayır. Bu isə oxu
materialı deməkdir. Oxu materialı əsasında da
dinləmə, anlama və danışma əməliyyatı aparıla
bilər. Bu, birincisi. İkincisi, yazı zamanı da
dinləmə, anlama və danışma əməliyyatı aparılır.
Belə ki, imla, ifadə və inşa yazıların heç birini
konkret olaraq dinləmə, anlama və danışma
xətlərinə toxunmadan keçirmək qeyri-mümkündür. Deməli, burada kursun xətti başlanğıcdan
limanları ardıcıl müəyyənləşdirilməmişdir.
2. Bəs ayrı-ayrı məzmun xətlərini
müşahidələrdən və onları dərsliklərlə müqayisələrdən hansı nəticələrə gələ bilərik?
Məsələni konkret bir məzmun xətti əsasında
şərh etmək üçün dil qaydalarını nəzərdən
keçirək: Burada “4.1. Dil qaydalarını mənimsədiyini nümayiş etdirir ” standartı 4.1.1. standartı
ilə belə başlayır: “Cümləni məqsəd və intonasiyaya görə növlərinə ayırır ”. Bəs sonra?
Sonra sözün səs tərkibi, semantik xüsusiyyətlərini, tərkibini qrammatik mənasını ... izah edir
və s. [2,21-22].
Bunlardan belə çıxır ki, V sinif dərsliyində
sözün tərkibi, leksikologiya və sonra da
fonetikaya dair qaydalar verilir. Halbuki
əksinədir. Əvvəlcə fonetikaya, sonra leksikaya
dair məlumatlar ardıcıl düzülür (standartların
ardıcıllığını nəzərdən keçirin) [2,22].
3. Məzmun standartlarından məlum olur ki.
dinləyib-anlama və danışmağa dair standartlar
proqramlarda (ənənəvi təhsilin V sinif
pilləsində) tələblər şəklində nəzərdə tutulardı.
Standartlarda isə tələblər felin vacib deyil, indiki
zamanında nəticə şəklində ifadə olunur.
4.Proqramda məzmun anlayışına aydın cavab
tapılmazdı; məzmun dil qaydaları, yəni linqvis-
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tik qayda, təriflər və onlara dair çalışmalar
sistemindən ibarət olardı. Oxu və yazı məzmun
xətti bir sistem kimi sanki həmin tərif,
qaydaların reallaşdırılmasına xidmət edərdi.
5. Yeni məzmun xətti üzrə standartlar ümumi
təlim mərhələləri kimi, gözlənilən nəticə və son
nəticə ilə ifadə olunur.
6.Standartların həcmi və seçim keyfiyyətlərini ideal hesab etmək olmaz. Bizim qənaətimizə
görə, standartlarda inşaların qiymətləndirmə
üçün əsas meyar olması göstərilməlidir; məsələn: ...bacarıqlara yiyələndiyini inşa yazı ilə
göstərmiş olur; şifahi və yazılı inşalar tətbiq
deməkdir və s.
Nəticə. Yuxarıda göstərilən nöqsanlar nəzərə
alınmaqla biz belə hesab edirik ki, əlbəttə,
kurikulum təhsilinin üstünlükləri, təbii ki,
nöqsanlarından daha çoxdur, lakin dil normaları
imla, ifadə və inşalar vasitəsilə, şifahi və yazılı
nitqlə möhkəm sistemə tabe edilərək keçirilir.
Yeni test qaydalarının da hazırda rabitəli
mətnlər üzrə qurulması ona gətirib çıxarmalıdır
ki, dil qaydaları sxematik qurula bilməz [4].
Azərbaycan dili dərsliklərinin rabitəli
mətnlərin üzərində məqsədyönlü işlə başlaması

və ümumiləşdirilmiş nəticənin də mətn qurmaq
bacarıqlarına görə qiymətləndirilməsi kurikulum təhsilinin məntiqi əsaslara söykəndiyini
göstərmiş olur [3]. Metodik vəsaitlərdə məzmun xətlər standartlarının reallaşdırılmasına dair
praktik nümunələr əsasən məqsədəuyğundur.
Lakin ifadənin insanın dil təlimində rolu, ifadə
mətninin inşaya çevrilməsinin, orfoqrafik və orfoepik qaydalara hər dərsdə əməl olunması
tələbinin təkrar olunmaması, bizim fikrimizcə,
diqqətdən kənarda qalır.
Problemin aktuallığı. Azərbaycan dilindən
məzmun xətləri və standartları müəllimə də,
metodistə də kurikulum fəlsəfəsini hərtərəfli
mənimsəməkdə kömək etməlidir. Odur ki,
bunların hər birini şərhinə ehtiyac var.
Problemin yeniliyi. Məqalədə ifadə və inşa
təlimi ilə əlaqədar yeni mülahizələr və təhlillər
elmi-metodik xarakteri ilə diqqəti cəlb edir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
kurikulum proqramının məqsəd və vəzifələrinin
şərhinin verilməsi təlim işinə öz müsbət təsirini
göstərməli və müəllimlərin metodik arsenalını
zənginləşdirməkdə təcrübi əhəmiyyət kəsb edir.
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SUMMARY
The didactic richness of the curriculum and its significance far surpass that of the traditional academic programs.
Teaching within the framework of the curriculum is a process that relies on interactive methods
and aims to implement the standards along four conceptual lines: listening and understanding of
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This article mainly focuses on the positive aspects of new standards as well as on omitted standards for written reproduction and essay writing.
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Müasir dövrdə məktəbəqədər təhsilin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi və onun modernləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra işlərin görüldüyü bir
vaxtda uşağın estetik inkişafı problemi mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Estetik inkişaf uşağın hərtərərfli inkişafı ilə
əlaqədardır. Estetik tələb və zövqlər, incəsənətə
məhəbbət, yaradıcılıq qabiliyyəti ətraf aləmin və
tərbiyənin təsiri ilə tədricən yaranır. Məktəbəqədər yaş dövründə ətraf həyatda və incəsənət
əsərlərində gözəlliyi qavramaq, duymaq, başa
düşmək və sevmək qabiliyyəti formalaşmağa
başlayır, estetik mədəniyyətin bünövrəsi qoyulur. Estetik tərbiyə məktəbəqədər yaşlı uşaqların
mənəvi inkişafında mühüm rol oynamaqla yanaşı, onların təfəkkürlərini, dərketmə qabiliyyətlərini inkişaf etdirir, onları emosional cəhətdən
zənginləşdirir, zövqlərini cilalayır, gözəlliyin ən
müxtəlif təzahürlərinə qarşı həssas edir.
Son illər respublikamızda məktəbəqədər
təhsillə bağlı hazırlanmış aşağıdakı sənədlərdə
uşağın estetik inkişafına xüsusi diqqət yetirilir.
* 16 iyul 2010 - Məktəbəqədər təhsilin dövlət
standartı və proqramı
* 10 iyul 2012 - Məktəbəqədər təhsilin
proqramı (kurikulumu)
“Məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı və
proqramı”nda (16 iyul 2010) uşağın mədəni-estetik inkişafı ilə bağlı aşağıdakı ümumi təlim
nəticələri müəyyənləşdirilmişdir:
Mədəni-estetik inkişaf:
- uşaq özünün və digər xalqların

mədəniyyətinə, ənənələrinə bələd olur və
hörmətlə yanaşır;
- uşaq ətrafdakılarla nəzakətlə davranır;
- uşaq yaradıcı sənətdən zövq alır;
- uşaq onu əhatə edən ətraf aləmdəki
gözəllikləri görüb zövq almağı, qiymətləndirməyi bacarır;
- uşaq müəyyən etiket qaydalarını öyrənir və
onlara riayət edir.
Məktəbəqədər təhsilin proqramında (kurikulumu) (10 iyul 2012) dörd inkişaf sahəsi (fiziki
inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik, idrakın
inkişafı, estetik və yaradıcı inkişaf, sosial-emosional inkişaf) üzrə yeni məzmun həyata keçirilir. Həmin sənəddə qeyd olunur ki,
məktəbəqədər təhsil ətraf aləmin gözəlliklərini
duymaq, estetik cəhətdən qavramaq və müvafiq
bədii nümunələr yaratmaq üçün ilkin pillədir. Bu
sahədə aparılan işlər estetik tərbiyənin vəzifələrinə daxildir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların estetik inkişafı onların yaradıcılıq qabiliyyətlərini
stimullaşdırır. Estetik tərbiyə məktəbəqədər
yaşlı uşaqlarda bədii hisslərin və zövqün, bədii
yaradıcılıq qabiliyyətlərinin, ətraf aləmdəki
obyektləri müşahidə və müzakirə etmək bacarığının inkişafını təmin edir. Təsviri fəaliyyətdə
rənglər və formaların yeni birləşməsi, quraşdırma prosesində müxtəlif modellərin qurulması,
yeni hekayə və nağılın, musiqi fəaliyyətində
sadə melodiyanın dinlənilməsi, mahnı və uşaq
musiqi alətlərində ifa məktəbəqədər yaşlı uşaqların estetik inkişafına kömək edir. Uşaqlarda
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ətraf aləmin gözəlliklərini düzgün qiymətləndirmək bacarığı və ətraf aləmə müsbət emisional
münasibət formalaşmağa başlayır.
Bununla bağlı aşağıdakı ümumi inkişaf və
təlim nəticələri nəzərdə tutulur:
Uşaq:
• sadə bədii yaradıcılıq
bacarıqları
nümayiş etdirir;
• mədəni-estetik təsəvvürlərə malik olur
və yaradıcılıq bacarıqları nümayiş etdirir;
• sadə əmək bacarıqları nümayiş etdirir.
Hər bir uşaq estetik inkişafın potensial
imkanlarına malikdir. Lakin bu imkanlar yalnız
düzgün təşkil edilmiş təlim-tərbiyə və uşağın estetik inkişafına yönəldilmiş fəal təsirlərin
göstərilməsi ilə həyata keçirilir. Ona görə də
uşaq bağçasında ilk günlərdən başlayaraq uşaqların estetik tərbiyəsini müntəzəm, sistemlə
həyata keçirmək lazımdır.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların estetik tərbiyəsində uşaq bağçası böyük rol oynayır. Bağçanın
ixtiyarında pedaqoji kollektiv, estetik tərbiyə
potensialına malik vasitələr və s. olduğundan,
uşağa bilavasitə pedaqoji təsir etmək kimi bir
üstünlüyə malikdir.
Məktəbəqədər müəssisələrdə uşaqlara estetik
tərbiyə elementlərinin aşılanmasında bədii oxu,
ətraf aləmlə tanışlıq, musiqi, təsviri fəaliyyət
məşğələlərinin imkanları genişdir.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə
tutulmuş müntəxəbatda verilmiş mətnlər uşaqların hiss və emosiyalarına təsir etmək, onlarda
yüksək estetik zövqlər formalaşdırmaq baxımından geniş imkanlara malikdir.
Estetik tərbiyədə gözəl, düzgün qavrayış və
ifa etmək üçün cəzbedici bədii nümunələrin
seçilməsi böyük rol oynayır. Uşaqlara şeiri
düzgün və ifadəli söyləmək üçün tərbiyəçi nümunə göstərməlidir. Bədii əsərlərin oxunması o
zaman istənilən səmərəni verər ki, bütöv estetik
obyekt kimi nəzərdən keçirilsin, estetik təhlili
verilsin. Bədii əsər hisslərə təsir göstərir, emosional həyəcanlanma isə fikirləşməyə təhrik
edir. Bədii obrazın təsiri ilə həyəcanlanma fikrin
işini sürətləndirir.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların estetik tərbiyəsində musiqi və rəsm məşğələlərinin də böyük
əhəmiyyəti vardır. Musiqi zövqünün inkişafı

bütövlükdə uşağın estetik zövqünün inkişafına
qüvvətli təsir göstərir. Musiqi zövqünün formalaşması və inkişafı prosesində nəinki emosional
təcrübə, yaddaşın hissi obrazları, assosiasiyalar,
həm də dinamik əlaqələr, əqli yaradıcılıq
mühüm rol oynayır. Uşaqlara xoş duyğular,
gözəl hisslər aşılayan, nəcibləşdirən, onların əqli
və fiziki qabiliyyətini inkişaf etdirən musiqi və
nəğmə estetik tərbiyənin ən qüdrətli vasitələrindən sayılır. Rənglər və səslər aləmi insanın
hisslər aləmi ilə bilavasitə münasibətdə olub,
uşağın estetik zövqünün formalaşdırılmasına və
inkişafına təsir göstərir.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların estetik zövqünün təşəkkülündə və inkişafında quraşdırma, aplikasiya, gil işi məşğələləri böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Uşaq yaradıcılığının bütün növləri
oyuna yaxındır. Oyunun, gil işinin, quraşdırmanın əsas motivi uşağın fəaliyyətə və təəssüratları
obrazlı mənimsəməyə olan tələbi məktəbəqədər
yaşın xüsusiyyətidir. Bu məşğələlərdə uşaqlar
müstəqil iş vərdişlərinə yiyələnir, mütənasiblik,
simmetriya və ölçü kimi gözəlliyin əsas əlamətlərini başa düşür, rənglərin müxtəlif çalarlarından
yerində istifadə etməyi öyrənir, yaradıcı əməyin
nəticəsindən estetik zövq alırlar. Uşaq gördüklərinin surətini əks etdirmir, o təsvir etdiyinə
özünün münasibətini, fikir və hisslərini, arzu və
istəklərini böyük həvəslə verir.
Tərbiyəçi uşaqların yaradıcı fəaliyyət prosesinə addımbaşı müdaxilə etməməli, onlara
ümumi istiqamət verməklə, uşaqların hiss və
emosiyalarını, zövq və vərdişlərini inkişaf etdirməli, təlim-tərbiyə prosesində estetik tərbiyə
probleminin həllinə çalışmalıdır.
Uşaqlar üçün estetik hissin ilk müəllimi
təbiət və onun tükənməz gözəllikləridir. Təbiət
uşaqda müvafiq hisslər doğurur, hissi vəziyyət
yaradır. Psixoloqlar belə hesab edirlər ki, günəşli
gün insanın ruhi tonusunu yüksəldir, kefini açır,
tutqun hava isə, əksinə, onun əhvalını pozur.
Təbiətin rəngarəngliyi və universallığı insanın
ondan aldığı estetik həzzin ilkin şərtidir. Təbiəti
estetik şəkildə qavramaqla insan həm də özünü
daha dərindən dərk edə bilir. Təbiətlə təmasda
olmaq insana təsir göstərir, özündə gizli qalan
cəhət və xüsusiyyətləri aşkara çıxarmaqda ona
kömək edir, həyata, ətraf aləmə yeni nəzərlə
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baxmaq üçün imkan yaradır. İnsanlar ilk dəfə
məhz təbiətdən zövq almış, gənc nəslin estetik
tərbiyəsindən onun tükənməz gözəlliklərindən
qüdrətli bir vasitə kimi istifadə etmişlər.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda təbiət gözəlliklərinə qüvvətli meyl vardır. Uşaqlarla təbiət
gözəllikləri arasında yaxın ünsiyyət yaratmaq
üçün tərbiyəçi onları tez-tez təbiətə ekskursiyalara aparmalı, onları təbiətlə, onun gözəl
mənzərələri ilə tanış etməlidir.
Məktəbəqədər müəssisələrdə təntənəli şəkildə keçirilən bayramlar və səhərciklər də uşaqların estetik inkişafında böyük rol oynayır. Hər
bayramın öz məzmunu, məqsədi vardır ki, bu da
uşaqlar qarşısında parlaq obrazlarda açılır.
Bayram və səhərciklər hər şeydən əvvəl uşaqları
sevindirir, fərəhləndirir, onlarda emosionallığı
artırır, onların bədii zövqünün, dünyagörüşünün,
estetik mədəniyyətinin inkişafına müsbət təsir
göstərir, xəyalını, təxəyyülünü zənginləşdirir.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların estetik inkişafını təmin etmək üçün tərbiyəçi ailə ilə əlaqə
saxlamalıdır. Belə ki, uşaqların estetik inkişafı
həm də valideynlərin mədəni səviyyəsindən
asılıdır. Ailə dolğun mədəni həyatla yaşadıqda,
onun estetik maraqları geniş və rəngarəng
olduqda, uşağın estetik hisslər və təsəvvürlər
aləmi asanlıqla, sanki nəzərə çarpmadan formalaşır. Ailə elə tərbiyəvi təsir üsullarına malikdir
ki, uşaq bağçasının həmin üsullardan istifadə
etmək imkanı yoxdur. Yalnız ailə və bağçanın
birgə fəaliyyəti nəticəsində estetik tərbiyə sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə etmək mümkündür. Ona görə də tərbiyəçi estetik tərbiyə
vasitələrini müəyyənləşdirməkdə valideynlərə
kömək etməlidir.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların estetik inkişafı
üzrə iş həm məşğələ, həm də məşğələdənkənar
vaxtlarda aparılmalıdır.
Tərbiyəçi məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda estetik zövq formalaşdırmaqdan ötrü valideynlərlə
söhbət aparmalıdır. Bu söhbətlər valideynlərin
estetik biliklərini, bütövlükdə estetik mədəniyyətini artırmağa yönəldilməlidir.
Ailənin sərəncamında çoxlu estetik təsir
vasitəsi vardır, lakin məktəbəqədər yaşda həmin
vasitələrdən ən başlıcası oyundur. Valideynlər
çox vaxt oyunun pedaqoji əhəmiyyətini dərk

etmədiklərindən, onun imkanlarından lazımınca
istifadə edə bilmirlər. Tərbiyəçi valideynlərə izah
etməlidir ki, oyun uşaqların həyatı dərketmə
yoludur. Uşaqlar oyun zamanı dünyanı son
dərəcə rəngarəng şəkildə dərk edirlər. İdrakla,
dərketmə ilə bir zamanda onların qavrayış, müşahidəçilik və hissetmə qabiliyyəti də inkişaf edir.
Ona görə də ailədə uşaqlara oyun üçün müvafiq
şərait yaradılmalı, oyuncaqların keyfiyyətinə
fikir verməlidir. Oyuncaqlar gözəlliyi, əlvanlığı
ilə diqqəti cəlb etməli, davamlı olmalı, uşaqların
estetik tərbiyəsinə kömək etməlidir. Bu
baxımdan oyuncaqlar kəşf xarakteri daşımalı,
onda nə isə bir sirr gizlənməlidir. Uşaqlara estetik həzz verən də məhz bu sirrin açılmasıdır.
Tərbiyəçi valideynlərə məsləhət görməlidir
ki, ailədə gözəllik - estetik mühit yaradılmalı,
avadanlıq düzgün yerləşdirilməli, otaq güllərindən, yaşıllıqlardan istifadə olunmalı, rəngarənglik, işıqlıq, böyüklər və uşaqlar üçün əmək,
məişət, istirahət guşələri yaradılmalıdır.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların estetik tərbiyəsi
tərbiyənin digər tərkib hissələri ilə sıx qarşılıqlı
əlaqədə həyata keçirilməli, bu işdə ailənin
tərbiyəvi imkanlarından istifadə olunmalıdır.
Tərbiyəçi məktəbəqədər yaşlı uşaqlara ətraf
aləmdəki gözəllikləri görməyi, başa düşməyi,
düzgün qiymətləndirməyi öyrətməli, onlarda
müstəqil düşünmək, təhlil etmək bacarığını
inkişaf etdirməli, nəticə etibarilə estetik
tərbiyənin vəzifələrini həyata keçirməlidir.
Bu vəzifələri yerinə yetirə bilməkdən ötrü
tərbiyəçi məktəbəqədər təhsilin yeni məzmununu
mənimsəməli və onun realizə yollarını öyrənməli,
özünün pedaqoji ustalığını artırmalıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi: Məqalədə məktəbəqədər təhsilin yeni məzmununda estetik inkişaf
məsələləri ilə bağlı fikirlər təhlil olunmuş,
həmçinin təlim-tərbiyə işinin keyfiyyətinin
yüksəldilməsinə xidmət edən mühüm məsələlər
əsaslı şəkildə göstərilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi:
Məqalədə əldə olunmuş nəticələr məktəbəqədər
müəssisələrdə uşaqların estetik inkişafının
səmərəli təşkili üçün əhəmiyyətlidir. Bu nəticələr
məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrasında keçirilən iclasda əməkdaşların nəzərinə çatdırılmışdır.
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ПРОБЛЕМЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В НОВОМ
СОДЕРЖАНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
РЕЗЮМЕ

Эстетическое развитие представляет собой многоаспектный процесс. Знакомство с красотой в жизни и искусстве не только воспитывает ум и чувства ребенка, но и способствует
развитию воображения и фантазии.
В процессе осуществления эстетического воспитания необходимо решить следующие задачи: систематически развивать эстетическое восприятие, эстетическое чувство и представления
детей,
их художественно-творческие способности, формировать основы
эстетического вкуса.
Это работа кропотливая, требующая от педагога умения систематически, ненавязчиво
пронизывать жизнь ребенка красотой, облагораживать его окружение.
T. Sadiqova, K. Abdullayeva

THE AESTHETIC DEVELOPMENT PROBLEMS IN THE NEW
CONTENT OF PRE-SCHOOL EDUCATION
SUMMARY

Aesthetic development is a multidimensional process. Getting to know the beauty in life and
art, not only educates the mind and the sense of the child, but it is also conducive to the development
of image and imagination.
In the process of aesthetic education it is necessary to perform the following tasks: to systematically develop aesthetic perception, aesthetic sense and the representation of children, their artistic
and creative skills, to form a basis of aesthetic taste.
It is painstaking work, requiring the teacher's ability to systematically and gently permeate the
life of a child beauty ennoble his entourage.
Redaksiyaya daxil olub: 02.01.2017
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ZAMANI ƏYANİ TƏLİM VASİTƏLƏRİ OLAN PORTRET,
İLLÜSTRASİYA, KARİKATURALARDAN İSTİFADƏ
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Tarixin tədrisi metodikasında əyani təlim
vasitələri xüsusi rol oynayır. Əyani təlim
vasitələri “canlı seyr” yolu ilə tarixi hadisələrin
qavranılmasını təmin edirlər. Əyani təlim vasitələri keçmişin qavranılmasında və təfəkkürün
formalaşmasında müstəsna rol oynayır. Müəllim
mətnlə işin təşkili zamanı əyani təlim vasitələri portret, illüstrasiya, karikaturalardan da istifadə
etməlidir. Portret fransızca portrait, portaire
sözündəndir – təsvir etmək deməkdir. Bir və ya
bir qrup insanın təsviri ilə izah olunur. Təsviretmə formalarına görə, portretlər tək, cüt, qrup
portretlərinə bölünür. Rəsmi xarakteristikasına
görə, portretlər monumental, nümayişkar, intim,
satirik, diplomatik və s. olur. Portretlər təbii formada, sənədli materiallar əsasında, xəyali obraz
əsasında çəkilə bilər. Ən geniş yayılmış portret
növü avtoportretdir. Portretlər dövrün xüsusiyyətlərini ortaya qoymaq üçün çox əlverişlidir
[9, 194]. Məsələn, müəllim Azərbaycan dövlət
quruculuğunu izah edərkən Heydər Əliyevin,
Səfəvilər dövlətindən danışarkən isə Şah
İsmayıl Xətainin portretini verməsi dərsi daha
da canlı edər və mətni əyaniləşdirmiş olar.
Adətən portretin mənası insanın simasının və ya
bütün formada təsviridir. Çivardiyə görə,
portretlərin rəsmi, qeyri-rəsmi, ekspressiv, avtoportret növləri var [17, 6].
Portreti nəzərdən keçirərkən onun, şəxsiyyət
kimi keyfiyyətlərini açıqlamağa səy göstərmək
lazımdır. Müşahidələr göstərir ki, portretə ən
yüksək maraq əsasən yuxarı sinif şagirdlərində
müşahidə olunur. Çünki portret cizgiləri daha

dəqiq verir və əyaniliyin ən güclü forması kimi
çıxış edir. Təbii ki, portret janrının əsas predmeti
insandır, buna görə də onun mənəvi aləmi və
cəmiyyətdəki mövqeyinin təsviri sənətin əsas
mövzusunu təşkil edir. Yəni , İnsan incəsənətin
ən vacib predmetidir. Deməli, portretin də əsas
predmeti insandır [13,3]. İllüstrasiyalar da portretlər qədər vacibdir. İllüstrativ sözündən götürülüb,
işıqlandırma, əyani göründü mənasındadır.
Əyani obrazlarla izah olunan təsvir formasıdır.
Bədii illüstrasiyalar, dini, tarixi illüstrasiyalar
geniş yayılmışdır. Antik dövrdə rəngli miniatürlər inkişaf etmişdir. Obrazlı illüstrasiyalar da
bədii qrafikada xüsusi yer tutur [10, 538-542].
İncəsənət mədəniyyəti əks etdirir. Elmi illüstrasiya isə elm və texnologiyanın inkişafını əks
etdirir. Elmi illüstrasiya elmə xidmət edən
incəsənətdir. Elmi illüstrasiyalar texniki və estetik maraqları kombinələşdirir [14, 1-2]. Əyani
təhlil zamanı bədii qrafika bir sıra məsələnin
təhlilində rol oynayır: 1) Mövzunun sosial
əhəmiyyətini açır, ixtisasın fəaliyyətinin motivasiyasını həyata keçirir, 2) ixtisasın fəaliyyətinin
nəticələrinə məsuliyyətlə yanaşır, 3) mədənielmi fəaliyyəti qarşılıqlı təsir şəklində əlaqələndirir. Nəticədə şagird bilməlidir:
Bədii illüstrasiyaların prinsiplərini,
Tədris illüstrasiyalarındakı nəzəri əsasları,
a-Tədris illüstrasiyalarının formalaşma
qanunlarını [15, 1-7].
İllüstrasiyalarda hər şeyin təsviri verilə bilər,
mədəniyyət abidələrinin, məişət və əmək
alətlərinin, tarixi şəxsiyyətlərin, dövlətə aid spe-
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sifik atributların və s. Məsələn, müəllim ibtidai
icma quruluşu mövzusundan bəhs edərkən,
Mezolit dövrü mərhələsində ox və kamanın,
Tunc dövrü mərhələsində siklopik tikililərin,
XVIII əsr mədəni həyatı mərhələsində Şəki xan
sarayının illüstrasiyalarını əyani
göstərə bilər və mətnin əyani göründü ilə
yadda qalmasına şərait yarada bilər. Adətən,
məktəblərin bir çoxunda illüstrativ materiallar
divardan asılı şəkildə saxlanılır. Şagirdlər onların üzərində dəfələrlə müşahidə apardıqlarından
maraq azalır. İllüstrativ materialı dərsin əvvəlində asıb işə başlamaq da məsləhət görülmür.
Söhbət ondan gedən anda şagirdlərə təqdim olunan illüstrativ material böyük maraq doğurur
və effekt verir [1, 604].
Karikatura italyanca caricatura, caricare
sözündəndir, mənası mübaliğə deməkdir. Komik
effekti yaratmaq məqsədi ilə obrazın təhrifli,
mübaliğəli görünüşünün yaradılmasıdır. Sonrakı
dövrlərdə karikatura satirik və yumor mənası
daşımağa başladı. Satiranın bir forması kimi də
qəbul oluna bilər. Karikaturalar kəskin siyasi
təbliğatları ilə də seçilir. Karikaturalarda xüsusi
rolu onun mətni tutur. Karikaturalarda gözlənilməz gülünc vəziyyətlər, komik şişirtmələr, insanın heyvan və ya başqa bir obraz şəklində
verilməsi ön planda durur [11, 201-205]. Karikatura xəbər verir, karikatura tənqid edir, karikatura əylətdirir, karikatura öyrədir. Karikatura
cizgilərlə yumor mövzusu yarada bilir [2].
Karikaturanın izahının birinci mərhələsində
şagird onun morfologiyasını açmalıdır. Müəllim
isə karikaturanın mətn və şəkilli əsaslarla təsvirinin quruluşunu izah etməlidir.
İkinci izahda “Komizm karikaturanın əsası
kimi” məsələsi açılır. Bu zaman komik məsələlərin yaranması mexanizmi açılır və izah edilir.
Üçüncü izahda “Müxtəlif mövzulu karikaturaların tipologiyası və funksiyası” açılır. Bu
fəsildə karikaturanın fəlsəfi, siyasi, bədii, ictimai
tipologiyası göstərilir. Nəticədə qənaətə gəlinir
ki, bu 3 izah auditoriyaya təsir etməli və gülüş
yaratmalıdır [6, 15-17]. Karikaturalar əsasən
siyasi ifşa fəaliyyətini təfsir edir və onun maarifləndirici ambisiyaları da mövcuddur [19, 7]. E.
A. Artemova özünün Karikatura siyasi diskur
janrı kimi əsərində qeyd edir ki, karikatura hər

hansı insana olan baxışı dəyişə biləcək vasitə
deyil [8, 8]. Müasir dövrdə bəzi karikaturalar var
ki, heç bir qrupa aid edilmir və onlar abstrakt
yumor kimi təsnif edilir. Müasir dövrdə karikaturalar eyni zamanda, təkcə ictimai əhəmiyyətli
deyil, həm də nümayişkar xarakter daşıyır [6, 24].
Siyasi karikaturaların mərkəzində əsas rolu dövlət
və siyasi fəallar tutur. Ölkənin xarici və daxili
siyasəti də mövzu obyekti ola bilər [18, 847].
Karikaturaların funksiyalarında informativ və
evristik formaların adlarını çəkmək olar. Karikaturaların tərbiyə edici, kommunikativ, estetik
funksiyaları da var [7, 24-27]. Karikaturaların öz
qayda-qanunları, öz metaforik logikası, obraz sistemliliyi də mövcuddur. Bəzən izah zamanı canlı
cansızla müqayisə olunur. Yəni insanlar bəzən
heyvan, bəzən də əşya formasında təsvir oluna
bilir [12, 34]. Karikaturanın tədrisi yuxarı sinif
şagirdlərin dərki üçün daha uyğundur. A. A. Vagin
karikaturanın iki növünü xüsusi ayırır:
1. Karikatura-illustrasiyalar-bunlar müəllimin şərhinə əlavədir və xüsusi izah tələb eləmir.
2. Karikatura-xarakteristika-tarixi hadisələrin xüsusiyyətlərini açıqlayır, onun siyasi
məzmununu açır. Bu xarakteristika izah tələb
edir və şagirdlərlə söhbəti üstün tutur.
Karikatura xarakteristikadan müəllim müzakirə
və analiz zamanı istifadə edir.
Bu klassifikasiyaya Andrey Fişev karikaturaportreti və karikatura-simvolu da daxil edir.
Karikatura-portretlər tarixi fəalın nöqsanlı
cəhətini ortaya qoyur. Belə karikaturalar adətən
qısa şərhlə izah olunur. Digər tip olan karikatura-simvol isə tarixi bilikləri ümumiləşmiş qaydada nümayiş etdirir. Bunlardan istifadə tarix
dərslərində müəllimin özün inkişafına da şərait
yaradır [16, 3-4].
Karikaturalar tədrisdə müxtəlif formalarda
verilə bilər:
1.Vinyet məzmunu dəstəkləyən forma kimi.
2.Tək obrazlı karikatura kimi.
3.Bant, yəni birdən çox obrazlı karikatura
kimi.
4.Portret-karikatura kimi. Son illərdə qavrama karikaturaları da geniş yayılıb [2].
Tədrisdə əyani vasitələrdən istifadənin çox
önəmli olması qəbul edilməkdədir. Ancaq
müəllimlərə görə, karikaturalar önəmli olmasına
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baxmayaraq ona bir o qədər də simpatiya
bəslənilmir. Diqqətlə baxsaq, heç bir əyani
vasitə karikatura qədər qəribə əhəmiyyətə malik
deyil. Karikatura prof. Atilla Özerə görə, ən
başda gözə xidmət edən vizual vasitədir, motivasiya vericidir, müzakirə mövzusu yaradır.
İstər tarixi, istər siyasi aktual olan hər şey
karikaturalarda əks oluna bilər. Yəni karikatura
ilə aydınlanması müşkül olan heç bir mövzu
yoxdur. Bu sahədə isə ən böyük çalışmalar
Fransaya məxsusdur. Abraham Moles karikaturaların eyni zamanda, didaktik bir sistem
olduğunu da qeyd etmişdir [3]. Azərbaycan tarixi dərslərində təəssüf ki, karikaturalardan çox
geniş istifadə olunmur. Adətən portretlər və illüstrasiyalar ön planda olur. Məsələn, 1988-ci
ildə insanların meydana toplaşmağını görən
şagird xalqın əyilməzliyinin şahid olur, mart
soyqırımına aid əyani vasitələr şagirdlərin
beynində bolşeviklərin mənfi obrazını yaratmış
olur və s. Təlimin əyaniliyi xüsusi vasitələrdən
müəllimin sözü ilə uzlaşdırılmış şəkildə istifadə
edilməsi nəticəsində həyata keçirilir. Hələ XIX
əsrin ortalarında uşaqların əqli fəaliyyətlərinin
aktivləşdirilməsi vasitəsi kimi əyaniliyin tətbiqi
ideyası irəli sürülmüşdür. Onlardan biliklərin
mənimsənilməsini asanlaşdıran və şagirdlərdə
öyrənilən materiala maraq oyadan illüstrativ
vasitə kimi istifadə olunmuşdur.
Əyaniliyin aşağıdakı funksiyalarından istifadə etməklə təlim prosesinin idarə olunmasını
yaxşılaşdırmaq mümkündür: 1) əyanilikdən em-

pirik məlumatları əldə etmək vasitəsi kimi; 2)
əyanilikdən deduktiv nəticələrin təsdiqi vasitəsi
kimi; 3) əyanilikdən induktiv nəticəyə gəlmək,
ümumiləşdirmənin, sistemləşdirmənin əsaslandırılması vasitəsi kimi; 4) əyanilikdən, bərpaedici fəaliyyətdən evristik fəaliyyətə keçid
şəraitinin yaradılması vasitəsi kimi; 6) evristik
fəaliyyətin illüstrasiya təminatını yaxşılaşdırmaq
vasitəsi kimi [1, 617-618]. Unutmamalıyıq ki,
Tarix əzbər deyil, düşüncə dərsi olmalıdır. Eyni
zamanda, tarixin öyrədilməsinin nəticəsi şagirdlərin qavrama zamanı nə qədər yaxşı öyrəndikləri
mövzu və nə haqqında düşündükləri ilə sıx bağlı
olmalıdır [5, 3 -5]. İsmayıl Dəmirci oğlunun da
qeyd etdiyi kimi, Tarix, günümüzdə olduğu kimi,
hər dönümdə ideoloji və siyasi məqsədlər üçün
istifadə olunmuşdur [4,2].Və heç şübhəsiz əyani
təlim vasitələri mövzunun mətni qədər şagirdi
düşündürür, maraqlandırır. Konkretliyi və canlılığı artırır. Deməli, tarixin əzbərdən çıxarılmasının, ideoloji istiqamətdə öyrənilməsinin bir
səbəbi də elə məhz əyani təlim vasitələridir.
Problemin elmi yeniliyi: Elmi Yenilik ondan
ibarətdir ki, sistematiklik və əhatəliliyə
əsaslanıb.
Problemin aktuallığı: vizualıq mətnlə işin
əsas vasitəsi kimi çıxış edir. Fəal idrak və digər
inkişaf prinsiplərini əhatə edir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: dərs əyani
təlimlə, nəzəri əsaslarla təcrübəyə addım atar.
Əyani təlim praktik əhəmiyyəti bütövləşdirər.
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Ч. Нагиевa

НА УРОКАХ ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА ВО ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТОВОЙ РАБОТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТРЕТОВ, ИЛЛЮСТРАЦИИ, КАРИКАТУР КАК НАГЛЯДНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
РЕЗЮМЕ

Во время организации текстовой работы на уроках истории Азербайджана, как известно,
наглядные средства обучения играют специальную роль. Эти средства придают тексту наглядность, позволяют знаниям долгое время оставаться в памяти, конкретизирует тему. Использование этих средств делает урок более интересным и живым.
Ch. Naghiyeva

THE USE OF PORTRAITS, ILLUSTRATIONS AND CARICATURES AS A MEANS
OF VISUAL TRAINING AIDS FOR THE ADMINISTRATION OF WORK WITH THE
TEXT IN AZERBAIJANI HISTORY CLASSES
SUMMARY

As it is known, during the work with text the role of visual learning is of particular importance
at Azerbaijani history classes .These tools give clarity to the themes, help to remain for a long time
in the memory, concretize the theme. The use of them make the lesson more interesting and lively.
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Orta məktəb riyaziyyat kursunda elə çalışmalar (məsələ və ya misallar) var ki, onların həlli
üçün hazır bir qayda, yəni ümumi həll alqoritmi
və ya standart qaydalar ardıcıllığı yoxdur. Belə
çalışmalar qeyri-standart tip çalışmalar sinfi
hesab edilir. Onların həlli üçün çalışmanın
növünü (hansı nəzəri təlim materialı ilə bağlı
olduğunu), uyğun həll üsulunu və bu həll üsulunu tətbiq etmək kifayətdir.
Deməli, qeyri-standart çalışmalar ya onların
qoyuluşu, ya da onların həlli üsulunun orijinallığı ilə fərqlənir. Bu tip çalışmalar şagirdlərdə
riyaziyyata olan marağı artırmaqla bərabər,
onların yaradıcılıq, məntiqi düşünmə qabiliyyətlərinin inkişafında əhəmiyyətli ola bilər.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu tip
çalışmaları həll edə bilən şagird müxtəlif
üsullarla həll etmək vərdişinə, həlləri analiz
etmək qabiliyyətinə, qeyri-standart həll üsullarını axtarıb tapmaq bacarıqlarına yiyələnirlər.
Beləliklə, şagirdlər verilənlərlə axtarılanlar
arasında “gözəgörünməyən” asılılıqları görmək
qabiliyyətlərinə yiyələnirlər ki, bu da onların
olimpiadalarda yüksək nəticələr əldə etmələrinə
zəmin yaradır.
Aşağıdakı çalışmalara baxaq.

Məsələ
1.
Sn=1+3+9+...+3n həndəsi
silsiləsinin cəmini tapaq.
Həlli. Qeyd edək ki, Sn məlum olduqda Sn+1
- i iki üsulla tapmaq olar: Ya bu cəmə 3n əlavə
etməklə, ya da toplananlardan hər birini 3-ə
vurub, alınan cəmin üzərinə 1 əlavə etməklə.
Onda Sn + 3n = 3 . Sn +1 tənliyini alarıq. Buradan isə
alarıq.

Məsələ 2. Tərəfləri
olan üçbucağın sahəsini tapaq.
Həlli.
Şəklə əsasən
axtarılan sahəni aşağıdakı
kimi
tapmaq olar

və

Deməli, bəzi hallarda adi məsələlərin
həllində ənənəvi üsullardan (düsturlardan)
imtina etmək daha səmərəli olur.
Məsələ 3. a+b+c=1 olduqda
bərabərsizliyini isbat edək.
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İsbatı. Bu bərabərsizliyin isbatı üçün müxtəlif isbat üsulları var. Burada məlum isbat
üsullarından fərqli bir isbat üsulundan istifadə
edəcəyik. Məlum Koşi Bunyakovski bərabərsizliyi
kimidir. Onda bu bərabərsizliyə görə

Buradan isə

Məsələ 4.
edək.
Həlli.

çevrilir.

olduğundan isə,

tənliyini alarıq. Bu tənliyin həlli

görə də

şəklindədir.

ona

Deməli,

Məsələ 5. Tənliklər sistemini həll edin:

olur.

tənliyini həll

parametri daxil etməklə tənlik
və ya

şəklinə gətirək.
Alınan tənlik p parametrinə nəzərən kvadrat
tənlikdir. Bu tənliyi həll etsək,
alarıq.
olduğundan,
alarıq.
Aşkardır ki,
tənliyinin

kökləridir.

Deməli, tənliyin üç müxtəlif kökü var:

Məsələ 5. 8x -6x-1=0 tənliyini həll edək.
Həlli. x = 0 verilmiş tənliyin kökü
olmadığından, onun hər tərəfini 2 x-ə bölsək,
buradan isə,
3

alarıq.
Əgər
olarsa, tənliyin sol
tərəfi 4-dən böyük, sağ tərəfi 4-dən kiçik
olur. Deməli, tənliyin kökləri
parçasında yerləşir.
Tutaq ki,
burada

Onda verilən tənlik
və
ya
triqonometrik tənliyinə

Həlli. Pifaqor teoreminin tərsi olan teoremə
görə x2+y2=32 burada х və у ədədləri
hipotenuzu AB=3 olan
düzbucaqlı üçbucaqdır.
İkinci y2+z2=16 tənliyinə baxaq. Katetləri у və
z, hipotenuzu ВС = 4 olan BDC üçbucağını
quraq. y2 =xz tənliyi onu göstərir ki, ədədi
və ədədlərinin həndəsi ortasıdır.
olduğundan, mütənasib parçalar haqqındakı
tərs reoremə görə

Lakin belə
priyom
köklərin itməsinə səbəb olur, əslində isə
tənliklər sisteminin həlləri kimidir.
Məchulu modul işarəsi daxilində olan
bəzi qeyri-standart bərabərsizliklərin həllinə
baxaq.
Məsələ 6. Bərabərsizliyi həll edin:
Həlli. Bu
şəklindədir.

bərabərsizlik
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Modullardan azad olmaq üçün faktından
istifadə

edəcəyik.
Ona görə də bərabərsizliyin hər iki tərəfini
müsbət
kəmiyyətinə
vuraq.
Onda alarıq ki,

İntervallar üsulu ilə bərabərsizliyi həll etsək,
alarıq.

Məsələ 7. Bərabərsizliyi həll edin:
Həlli. İstənilən modula
nəzərən verilən bərabərsizlik
şəklindədir. Ona görə də modul işarəsi
daxilindəki ifadələrin bütün kombinasiyalarına
baxaq:

Təbii ki, oxucu bu bərabərsizliyi intervallar
üsulu, modulun həndəsi mənası və s. üsullarla
həll edə bilər. Lakin burada verilən üsulun aşkar
şəkildə üstünlüyü vardır. Bu üsulun tətbiqi ilə
başqa bir bərabərsizliyi həll edək.
Məsələ 8. parametrinin hansı qiymətlərində
bərabərsizliyi x-in
istənilən qiymətində
ödənilir?

Həlli. Verilən bərabərsizlik hər iki modula
nəzərən
şəklindədir. Ona görə də

x-in istənilən qiymətində
verilmiş
bərabərsizliyin
ödənilməsi, axırıncı sistemin x-in istənilən qiymətində ödənilməsi ilə eyni güclüdür. Bu da bütün
dörd kvadrat üçhədlinin diskriminantı mənfi
olmadıqda mümkündür:

Həll edilən məsələlər onu deməyə əsas verir
ki, qeyri-standart çalışmanın həlli prosesində iki
mühüm əməliyyatın tətbiqi əsas rol oynayır:
1) qeyri-standart çalışmanın çevirmə və ya
yenidən şərh edilməsi yolu ilə ona ekvivalent
olan çalışma ilə əvəz edilməsi;
2) qeyri-standart çalışmanın bir neçə standart
məsələlərə gətirilməsi.
Baxılan hər hansı qeyri-standart çalışmanın
xarakterindən asılı olaraq bu əməliyyatların hər
hansı birindən, ya da eyni zamanda hər
ikisindən istifadə edilir. Daha mürəkkəb
məsələlərdə bu əməliyyatları bir neçə dəfə
tətbiq etmək lazım gəlir.
Problemin elmi yeniliyi. qeyri-standart
məsələlərin həlli problemlərinin araşdırılmasından ibarətdir.
Problemin praktik və tətbiqi. əhəmiyyəti
IX - XI sinif şagirdlərinin olimpiadalara
hazırlığı üçün istifadə edilə bilər.
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М.Г. Агаяров, С.Б. Aкперова, Н.А. Аллахвердиева
НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ НА ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ И РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЙ

PЕЗЮМЕ
В статье приводятся примеры нестандартных типов задач, а также рассмотрены различные пути их решения. Для их решения изучается тип задачи (который связан с теоретическими учебными материалами), а также соответствующий им метод.
M.G. Agayarov, S.B. Akperova, N.A. Allahverdieva
NON-STANDARD EXERCISES AT MATHEMATICS COURSES IN SCHOOLS AND
DIFFERENT METHODS TO SOLVE THEM
SUMMARY

In the article a sample of non-standart exercises are shown, at the same time different ways of
solution are given. To solve them the author used different types of exercises and methods (relating
to the theoretical training materials).
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Müasir təhsildə təlim və tədris prosesinin fəal
əsaslarda təşkili və idarə olunması müəllim
peşəkarlığının yüksək nümunəsi hesab olunur.
Bu günün müəllimi təlim prosesinin “mühəndisi” hesab olunur, desək yanılmarıq. Onun dəqiq
hazırladığı plan proseslə bağlı bütün mühüm
məqamları özündə əks etdirməli, ən kiçik məqamlar belə diqqətdən yayınmamalıdır. Yalnız
belə olduqda təlim prosesində istənilən keyfiyyəti əldə etmək olar. İbtidai sinif müəllimi bir
neçə fənn istisna olmaqla bütün fənləri əsasən
özü tədris edir. Fənlərin məzmunundakı müxtəlif
istiqamətlər müəllimdən onların hər birinin
yüksək səviyyədə tədrisi üçün mükəmməl
peşəkarlıq tələb edir. Buna rəğmən bütün fənləri
eyni səviyyədə, müasir təlimin tələbləri
baxımından fəal əsaslarda tədris etmə imkanı
onları birləşdirən ümumi cəhətdir. Başqa sözlə
desək, təlimin təşkilinə verilən tələblər hər bir
fənn üçün keçərlidir və bu tələblərin hər biri
ayrı-ayrılıqda ödənilməlidir. Qeyd etmək
lazımdır ki, “Dəstəkləyici mühitin yaradılması”
tələbi son zamanlar özünün aktuallığı ilə diqqəti
daha çox cəlb edir. Belə ki, bu tələbin əslində
nədən ibarət olduğu fərqli fikirlərlə və
yanaşmalara müşayiət olunur. Fənlərin məqsəd
və vəzifələri baxımından da məsələyə baxış
dəyişir.
“Həyat bilgisi” fənninin ibtidai sinif şagirdlərinə tədrisi prosesində “Dəstəkləyici mühitin
yaradılması” dedikdə, ilk növbədə müəllim
tərəfindən sosial-psixoloji mühit formalaşdırıl-

masıdır. Mütəxəssislərin fikrincə, sosial-psixoloji mühit formalaşdırmadan interaktiv təlim
zamanı müsbət nəticə almaq mümkün deyildir.
Sosial-psixoloji mühit şagirdin daxili həyəcanının aradan qaldırılmasına, eləcə də müəllim
və sinif yoldaşları ilə ünsiyyət yaratmasına
kömək edir. Ünsiyyət interaktiv təlim prosesində əməkdaşlığın, birgə fəaliyyətin, dostluğun,
yoldaşlıq münasibətlərinin formalaşmasına
kömək etməklə yanaşı, təlimin keyfiyyətinə də
müsbət təsir göstərir.
İkinci olaraq şagirdə geniş informasiya
mühiti yaradılmalıdır. İKT-nin nailiyyətlərindən istifadə edilməli, dərsliklərə əlavə olaraq,
bədii, şagirdlərin yaşına uyğun, elmi-kütləvi,
kiçik ensiklopedik ədəbiyyatlardan, internet
şəbəkələrindən, kino fraqmentlərdən və s.
vasitələrdən istifadə etmək lazımdır.
Hal-hazırda respublikamızda bir neçə fənn
üzrə elektron dərsliklərdən ümumi təhsil
məktəblərində istifadə olunmağa başlanılmışdır. “Həyat bilgisi” fənninin daha maraqlı
və daha praktik tədrisində elektron dərsliklər
yaradılarsa, bu şagirdlərə canlı, görüntülü, səsli
informasiyalar əldə etməkdə yardımçı ola bilər.
Beləliklə, müxtəlif dərketmə qabiliyyətinə
malik uşaqlar elektron dərsliklərdən faydalana
bilərlər.
Üçüncü mühit əşyavi mühitdir. Əşyavi
mühit dedikdə məktəbin maddi-texniki bazası
nəzərdə tutulur. Dərsliklər, didaktik vəsaitlər,
texniki avadanlıqlar, canlı və cansız təbiəti əks
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etdirən vəsaitlər və s. olmadan müasir
şagirdlərdə təlimlərə maraq yaratmaq çox
çətindir. İndi bağça yaşlı uşaqlar da mobil telefonlardan istifadə edərək internet şəbəkələrindən onları maraqlandıran materiallar axtarırlar.
Buna görə də məktəbin əşyavi mühitin şagirdlərin diqqətini özünə cəlb etmək səviyyəsində
olmalıdır. “Həyat bilgisi” fənninin “Təbiət və
biz” məzmun xəttinə uyğun standartların
reallaşması istiqamətinin təşkil edilməsinin
təbiətin real mühitindən istifadə etmək ehtiyacı
yaranır. Əgər bu mühit məktəb ətrafı ərazidə
mövcuddursa, qeyd olunan mövzuya aid
təlimlər açıq havada da keçirilə bilər. Belə
qeyri-standart dərslər hər zaman özünün
yüksək keyfiyyəti ilə seçilir.
Ümumiyyətlə, fəal təlim texnologiyaları
tətbiq olunarkən müəllim-şagird və şagirdşagird münasibətlərinin təşkili və idarə olunması, eləcə də təlim prosesinə aid olan maddi
-texniki bazanın mövcudluğu tədrisi kiçik yaşlı
şagirdlərin maraqlarına uyğunlaşdırır və onun
keyfiyyətini yüksəldir. “Nəticədə biz həyat
fəaliyyətinə hazır olan, fəal və yaradıcı
düşünən, özünü inkişaf etdirən və təkmilləşdirən bir insanın əldə edirik ” [1].
“Həyat bilgisi” fənninin tədrisi prosesində
şagirdlərin fəallığını artırmaq və interaktivliyi
təmin etmək üçün müxtəlif metod və üsullardan, eləcə də priyomlarından geniş istifadə olunur. Bunların vasitəsilə təlim düşündürücü və
yaradıcı istiqamətə yönəldilir. Şagirdin təlimdə
sərbəst iştirakına şərait yaratmaqla, onun
özünün bilik axtarışına cəlb olunması prosesi
həyata keçirilir. Şagird lazım olan birlikləri,
əldə etmək üçün tədqiqatçılıq fəaliyyətinə
qoşularaq müxtəlif yeni informasiyalar əldə
etməyə çalışır, internetdən, radiodan, televiziyadan və digər elektron vasitələrdən əldə
etdiyi məlumatlardan məqsədəmüvafiq istifadə
edir. Hər hansı bir mövzunun kollektiv
müzakirəsi zamanı müxtəlif informasiya
vasitələrindən aldığı bilgilərə əsaslanaraq
özünün irəli sürdüyü fikrini əsaslandırılmış formada müdafiə etməyə çalışır. Bu xarakterik
xüsusiyyətlər şagirdin məntiqi təfəkkürünü
inkişaf etdirir, onda müxtəlif fikirlərə
münasibət bildirmək, müəyyən hadisə və

prosesləri təhlil etmək qabiliyyəti formalaşır.
Məhz bu cəhətlərinə görə, interaktiv təlim
metodları, üsulları və priyomları daha səmərəli
xarakter daşıyır. Bu metod və üsullar, priyomlar vasitəsilə təlimin şagird yönlülüyü təmin
olunduğu kimi müəllim-şagird əməkdaşlığı da
təşkil olunur.
“Priyomla metodun münasibəti məsələsi ilə
bağlı professor Y. Ş. Kərimov yazır ki, priyom
metodun müəyyən hissəsi, elementi, struktur
hissəsi olub, onun bu və ya digər sahəsinin
yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsinə xidmət
edir. Priyom biliklərin mənimsənilməsi,
bacarıq və vərdişlərin formalaşması prosesində
təfəkkür əməliyyatı anıdır, metodun kiçik bir
hissəsidir... mövzudan və məqsəddən asılı
olaraq metoddan priyom, priyomdan metod
kimi istifadə etmək mümkündür.
“Həyat bilgisi” fənni inteqrativ xarakterə
malik olduğuna görə onun tədrisi prosesində
müəllimin üzərinə daha çox vəzifələr düşür.
Araşdırmalardan məlum olur ki, “Həyat bilgisi”
fənnini tədris edən müəllimin təbiət və
cəmiyyət, insan hüquqları, canlı və cansız
varlıqlar, sağlamlıq və təhlükəsizlik, mənəviyyat
və mənəvi dəyərləri, ekoloji problemlər, gigiyenik mədəniyyət, mənəviyyat və s. elmi-praktiki
məsələlər haqqında geniş məlumat bazası olmalıdır. Konstruktiv mövqeyini həmişə qoruyub
saxlamağı bacarmalıdır. Öz fəaliyyətini nəzəriyyə ilə təcrübəni əlaqələndirməklə həyata
keçirməlidir. Məşğələlər prosesində empirik
anlayışlarla rasional biliklərin sintezini yaratmalıdır. Həmçinin təlim prosesində interaktiv
metodlardan istifadə etmək üçün güclü təşkilatçılıq bacarığı olmalıdır. Şagirdlərə bilik
verməkdən çox onların özlərində bilik əldə
etməyə həvəs yaratmalıdır. Şagirdlərə əsasən
hazır cavablı qapalı suallarla deyil, problemli,
düşünməyə əsas verən açıq suallarla müraciət
etməlidir. Çünki problemli suallar şagirdləri
mövcud problemi dərindən təhlil etməyə və
problemin məntiqi-rasional həllini axtarmağa
sövq edir.
“Həyat bilgisi” fənninin tədrisi prosesinə
xas olan bu xüsusiyyətlər indiyə qədər
sınaqdan çıxmış və Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün “Həyat bil-
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gisi” fənni üzrə təhsil Proqramına (Kurikulumuna) uyğun olaraq həyata keçirilən, interaktiv
təlimin tətbiqinə şərait yaradan aşağıdakı
prinsiplər əsasında yerinə yetirilməlidir:
1. Şagirdə yönəldilmiş təlim prinsipi: bu
prinsipin tələblərinə uyğun olaraq şagird təlim
prosesinin mərkəzi obyekti kimi çıxış edir,
aparılan təlim şagirdin qabiliyyətinə, onun
marağına, ehtiyac və tələbatına yönəldilir.
(şagird yönümlük)
2. Fəal təlim prinsipi: tədris prosesində
sərbəst öyrənmə fəaliyyətinə və uşağın
idrakının müxtəlif istiqamətli yeni bilikləri
əsasında formalaşmasına təsir göstərir. Bu prinsip əsasında şagirdlərə biliklərə yiyələnmək
həvəsi yaradılır. Öyrədici, inkişafetdirici və
tərbiyə edici mühit təmin olunur.
3. İnkişafetdirici təlim prinsipi: yaradılan
təlim şəraiti şagirdi qarşıdakı inkişaf mərhələsinə yönəltməli, onun müstəqil fəaliyyəti, bilik
və bacarıqların əldə olunmasına istiqamətləndirilməli və nəhayət, inkişafına səbəb olmalıdır.
4. Qabaqlayıcı təlim prinsipi: İnteraktiv
təlim şagirdlərin bilik və bacarıqlarını
cəmiyyətin inkişafına, yaxın gələcəkdə böyük
təkamülə yüksələ biləcək dünyanın problemlərinin həllinə hazırlanmalıdır.
5. Əməkdaşlıq prinsipi: təlim prosesinin
təşkilində müəllim, şagird və valideynlər qarşılıqlı tərəf müqabili kimi iştirak etməlidirlər.
6. Dialoqlu təlim prinsipi: təlim prosesində
hər bir şagirdin müstəqil olaraq iştirakı təmin
edilməlidir.
Qeyd olunmalıdır ki, təqdim olunan prinsiplərin hər biri ayrı-ayrılıqda müasir təlimin
təşkilinə verilən tələblərlə üst-üstə düşür.
Qeyd edək ki, fənnindən asılı olmayaraq fəal
və interaktiv dərsin keyfiyyəti və əhəmiyyəti
barədə hər zaman alimlər və mütəfəkkirlər çox
ciddi maraqlı fikirlər söyləmişlər. Bununla bağlı
A. Süleymanova “Kurikulum” jurnalında

“Müasir kurikulumlarda yeni təlim yanaşmalarının tarixi kökləri” adlı məqaləsində ətraflı
məlumat vermişdir [4, 42-46].
Üzeyir Hacıbəyovun fəal dərslə bağlı fikri
diqqəti xüsusi cəlb edir: “Bundan başqa pedaqogika və didaktika tələb edirlər ki, dərs
əsnasında uşaq dərsdə ciddi surətdə iştirak,
yeni uşağın həm əqli işləsin və həm də
hissiyyatı nəşvü-nüma etsin. Uşaq fəaliyyət
göstərsin, uşaqda iqtidar əmələ gəlsin, dərs
uşağı həvəsə gətirsin, onun üçün şirin görünsün, elə olmasın ki, uşaq dinməz-söyləməz
oturub müəllimin... yuxu gətirən və əsnətdirən
sözlərinə qulaq asmaqdan başqa heç bir həvəs,
şövq fəaliyyət, ciddiyyət göstərməsin və axırda
da həvəsdən düşüb, dərsdən zəhləsi getsin” [2,
42 -46].
Beləliklə, dərslərin fəal əsaslarda təşkili hər
zaman aktual və önəmli məsələ olaraq
qabardılıb və onun vətəndaş yetişdirilməsində
əhəmiyyəti xüsusi qeyd olunub. Daim öz
əhəmiyyəti ilə alim və pedaqoqların diqqət
mərkəzində olan fəal və interaktiv dərslər bu
gün də özünün dərinlikləri və incəlikləri ilə
tədqiqat mövzusudur.
Problemin aktuallığı. Müasir təhsildə təlim
və tədris prosesinin fəal əsaslarda təşkili və
idarə olunması müəllim peşəkarlığının yüksək
nümunəsi hesab olunur. Onun dəqiq hazırladığı
plan proseslə bağlı bütün mühüm məqamları
özündə əks etdirməli, ən kiçik məqamlar belə
diqqətdən yayınmamalıdır.
Problemin yeniliyi. İbtidai siniflərdə fəal interaktiv dərslərin təşkili zamanı müəllimlər
tədris prosesini daha səmərəli qura bilərlər. Bu
zaman daha çox informasiyanı daha az vaxt
ərzində mənimsətmək, həmçinin tədris prosesini daha maraqlı etmək olar.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
irəli sürülmüş mülahizələrdən ibtidai siniflərdə
dərs deyən müəllimlər istifadə edə bilərlər.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ УРОКОВ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ПОЗНАНИЯ МИРА»
РЕЗЮМЕ

В статье обсуждается важность уроков организованных на интерактивных основах. Автор
статьи детально анализирует требования предъявляемые к организации активных уроков.
Кроме того, обсуждаются содержание и цели курса “Познания Мира” с точки зрения подхода
к проблеме. А также в статье были отмечены принципы и полезность нестандартных уроков
в рамках данного предмета. В заключение статьи обсуждаются исторические корни интерактивных уроков.

H. Nagizade
PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF INTERACTIVE LESSONS IN THE
PROCESS OF TEACHING THE SUBJECT "KNOWLEDGE OF THE WORLD"
SUMMARY

In the article the importance of organazing lessons on the base of interaction is discussed. The
author analyzes in detail the requirements inserted into the active organization of lessons. In addition, we discuss the content and objectives of the course “Life Skills”in terms of approaches to the
problem. Also, in the article, the principles and the usefulness of non-standard lessons are are noted
as part of the subject. The historical origins of interactive lessons are discussed in the article.
Redaksiyaya daxil olub: 06.02.2017

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, cild 84, № 2, 2017

49

Azərbaycan tarixi fənninin tədrisində inteqrasiya imkanları... ... ...

AZƏRBAYCAN TARİXİ FƏNNİNİN TƏDRİSİNDƏ İNTEQRASİYA
İMKANLARI

Nurlana İsgəndərova,
ADPU
E-mail: isgenderova_nurlana@mail.ru

Rəyçilər: ped.ü.elm.dok., prof. M.M. Əmirov,
tarix ü.elm.dok., prof. M.İ. Əmrahov
Açar sözlər: Azərbaycan tarixi, inteqrasiya, təlim, fənlərarası, metod, kurikulum, dövlət
standartları
Ключевые слова: история Азербайджана, интеграция, обучение, междисциплинарный,
метод, куррикулум, государственные стандарты
Key words: history of Azerbaijan, integration, training, interdisciplinary, method, curriculum,
state standards

“Tarixin tədrisi maraqlıdır və özündə
pedaqoji, psixoloji, metodik sahəni də birləşdirir. Onun tədrisi pedaqoji yeniliklərin yaratdığı
metodlarla həyata keçirilir” (1,5). Effektiv təlim
nəticələrinə nail olmaq üçün sözün həqiqi
mənasında dərsdə pedaqoji, psixoloji, metodik
tələblərin gözlənilməsi həm şagirdlərin, həm də
müəllimin işinin fəallaşdırılmasına motiv
yaradır. Eyni zamanda da təlimdə mənimsəməni
yüksəldir.
“Tarix dərsləri müasir təlim metodları
əsasında öyrədilməli, fəal təlim, interaktiv təlim,
tənqidi təfəkkür və s. metodlardan istifadə edilməlidir. Təlimdə inteqrasiya nəzərə alınmalıdır.
Bir qayda olaraq dərsdə demokratiya, humanizm, vətənpərvərlik və s. hisslər aşılanmalıdır ”
(2,3).
İnteqrasiya müasir təhsilin və təlimin qarşısında duran əsas məsələlərdən biridir. Müasir
təlimdə şagirdlərin maraq dairəsini nəzərə almaqla, onların öyrənmə, eləcə də digər bacarıqlarının əhatəli və dinamik olması üçün
fənlərarası inteqrasiya imkanlarını nəzərə almaq
və reallaşdırmaq məqsədəmüvafiqdir.
“İlkin araşdırmalar onu göstərir ki, inteqrasiya termini XX əsrin sonundan daha fəal istifadə
olunmağa başlasa da, onun ifadə etdiyi mahiyyət
və məzmun həyat yarandığı gündən mövcud
olmuş, onun varlığını təşkil etmişdir” (3,14).
Ümumiyyətlə, fənlər arası inteqrasiya tarix
fənninin tədrisində nəzərdə tutulmuş məqsədlə-

rin və nəticələrin həyata keçirilməsində mühüm
əhəmiyyəti olan məzmun elementidir.
Təhsildə baş vermiş yeniliklər, həyata keçirilmiş islahatların nəticəsi olaraq ulu öndərin qeyd
etdiyi kimi “Azərbaycan təhsili dünya təhsil
sisteminə inteqrasiya yolunda böyük uğurlar
qazanıb” (4,111). Buna əsaslanaraq “Ümumi
təhsil pilləsində dövlət standartları və proqramları (kurikulumları)” sənədi və onun əsasında
hazırlanmış Azərbaycan tarixi fənn kurikulumu
fəndaxili və fənlərarası əlaqələrin tətbiqinə
imkan yaradır. Ənənəvi təlimdən fərqli olaraq
tarix fənn kurikulumu şagirdi obyektə deyil,
subyektə çevirir, bununla yanaşı inteqrasiyanın
yaradılmasına, lazımi nəticənin əldə edilməsinə,
əsasən də məqsədə çatılmasına şərait yaradır.
Burada təhsilin məqsədinə hadisə və təzahürləri
öyrənmək və bilmək deyil, həm də əldə olunmuş
bilik, bacarıq və dəyərlərdən müxtəlif situasiyalarda istifadə etmək, araşdırmaları təkmilləşdirmək, xatırlamaq, anlamaq, tətbiq etmək,
təhlil etmək, analiz etmək, dəyərləndirmək,
yaratmaq, birbaşa şəxsi iştirak daxildir. Belə
kurikulum şagirdlərə öyrənmə zamanı müxtəlif
fənlər arasında bilik və konsepsiya səviyyəsində
dəyərli əlaqələr yaratmaqda köməklik göstərir.
Araşdırmalara əsasən dünya təcrübəsi göstərir ki, təlim prosesində müxtəlif inteqrasiyadan
istifadə etmədən heç bir fənnin tədrisində istənilən nəticəni əldə etmək mümkün deyil. Belə
ki, təlimin stimullaşdırılmasında, şagirdlərin
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fəallığının təmin edilməsində, nəzərdə tutulan
məzmunun ətraflı mənimsədilməsi və şagirdlərin elmi dünyagörüşünün formalaşdırılmasında inteqrasiyanın rolu inkarolunmazdır.
Azərbaycan tarixi kurikulumunun fənlərarası
inteqrasiyası müxtəlif fənlərin standartlarının
inteqrasiyası əsasında həyata keçirilməklə
reallaşdırılır. Bu zaman Azərbaycan tarixinin
inteqrativ kurikulumu aşağıdakı səciyyəvi
xüsusiyyətlərə malikdir:
* “təlimin fəal, cəlbedici və əyləncəli olması;
* çoxlu hissələrə bölünməməsi;
* məzmununun sadə, əhatəli və anlaşıqlı
olması;
* fənlərinin sayının çox olmaması (iki, üç və
dörd fənn);
* eyni konsepsiyanın iki müxtəlif fəndə
öyrənilməsi;
* təlimin müxtəlif mərhələlərinin əlaqələndirilməsi (şaquli inteqrasiya);
* yüksək nailiyyət səviyyəsinin və intellektual bacarığın inkişafının stimullaşdırılması”
(5,31).
Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan tarixinin məzmunu yüksək dərəcədə inteqrativdir.
Hazırda Azərbaycan tarixinin tədrisində əsasən
iki tip inteqrasiya tətbiq edilir. Birinci tipə fənn
daxilində (şaquli və üfüqi) inteqrasiya, ikinci
tipə isə fənlərarası (üfüqi) inteqrasiya daxildir.
İnteqrasiyanın ikinci tipi fənlər arasında tətbiq
olunur. Bu zaman Azərbaycan tarixinin ümumi
orta və tam orta təhsil səviyyələrində tədris olunan fənlər ilə inteqrasiyası mümkündür.
Azərbaycan tarixinin inteqrativ kurikulumunda ümumi tarix ilə inteqrasiyası daha çox
ardıcıl (sıralanmış) modelin tətbiqi nəticəsində
mümkündür. Bu fənlərdə çoxlu oxşar bölmələr
və mövzular vardır ki, onlar ayrı-ayrılıqda tədris
olunur. Lakin onları elə planlaşdırmaq olar ki,
(bunun üstün cəhəti həmin fənlərin eyni
müəllim tərəfindən tədris olunmasıdır) əlaqəli
konsep-siyalar, biliklər, bacarıqlar eyni çərçivədə yarana və eyni vaxtda öyrənilə bilsin. Bu cür

inteqra-siyasının həyata keçirilməsi üçün kurikuluma dair sənədlərdə məzmun hökmən
balanslaşdırılmalıdır.
Ümumi model iki müxtəlif fənni vahid
istiqamət üzrə bir araya gətirir. Bu modelin də
Azərbaycan tarixindən inteqrativ kurikulumda
tətbiqi imkanı genişdir. Ümumi model üzrə
yanaşmaya əsasən inteqrasiya apara bilmək
üçün fənn müəllimləri təlim prosesinə
fənlərarası mövqedən yanaşaraq fənn birləşmə
yığıncaqlarında əsas konsepsiyaları, bacarıq və
dəyərləri müəyyənləşdirirlər.
Fənlərin inteqrasiyası şagirdlərdə insanın
sosial xüsusiyyətlərini, ictimai münasibətlər
sistemində onun yerini, tarixə və cəmiyyətə
müxtəlif yanaşmalar, tarix elmlərinin xüsusiyyətləri və sosial-humanitar dərketmənin yol
və üsullarına yiyələnməsini zəruriləşdirir.
“Tarix fənni digər fənlərlə birlikdə şagirdin
şəxsiyyət kimi formalaşmasına xidmət etməlidir” (6,80). İnteqrasiyanın tətbiqi də bu baxımdan xüsusi didaktik əhəmiyyət kəsb edir.
Problemin aktuallığı: Yeni təhsil islahatlarının aparılması, dünya təhsil sisteminə inteqrasiya və bu inteqrasiyanın nəticəsi olaraq təlim
prosesində fənlərarası əlaqənin reallaşdırılması
öz əksini tapmışdır. Müasir dövrün tələblərindən
biri kimi təlimdə inteqrasiya mühüm tələb kimi
öz aktuallığını saxlamaqdadır.
Problemin elmi yeniliyi: Azərbaycan tarixi
fənninin tədrisində inteqrasiya imkanları araşdırılmış, ümumiləşdirilmiş və analitik təhlilə
cəlb edilərək dəyərləndirilmişdir. Bununla da
Azərbaycan tarixinin tədrisində inteqrasiya
imkanlarının didaktik əhəmiyyəti üzrə işin sistemi yaradılmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalədə
təqdim olunan inteqrasiya imkanlarına aid iş
sistemindən ümumtəhsil məktəblərinin tarix
müəllimləri və gənc tədqiqatçılar faydalana
bilərlər.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНА
РЕЗЮМЕ

В статье говорится о важности и значимости интеграции при преподавании Истории
Азербайджана. Отмечается важность межпредметной интеграции для всестороннего развития знаний и умений учащихся. В то же время выделена важность интеграции в учебном
процессе в мире.

N. Isgandarova
THE POSSIBILITIES OF INTEGRATION IN TEACHING THE HISTORY OF
AZERBAIJAN
SUMMARY

The article deals with the importance and consideration of integration in the process of teaching
Azerbaijan history. It is noted that interdisciplinary integration has an important role in getting
comprehensive knowledge and skills. At the same time the consideration of integration in the
process of teaching in world practice is explained.
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Dərs təlimin əsas təşkilat formasıdır. Şagirdlərə verilən biliklərin, bacarıqların və vərdişlərin
çox hissəsi dərsdə mənimsədilir. İnteraktiv
təlimdə ən işlək metodlardan biri də beyin
həmləsidir. Beyin həmləsi metodunun texnikaları - BİBÖ, auksion, klaster, sinektika anlayışın
çıxarılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
M.M. Əmirov (1) tarixin tədrisində şagirdlərin siyasi mədəniyyəti problemi üzrə tədqiqat
aparıb. Tədqiqatçı ümumtəhsil məktəblərinin
tarix kurslarının tədrisində şagirdlərdə siyasi
mədəniyyəti formalaşdıracaq mövzuların imkanlarını araşdırıb, problemin işlənmə səviyyəsini və məktəblərdəki vəziyyətini öyrənərək
ümumiləşdirib. Tədqiqatçı bu məqsədlə ictimai
şüur formalarını, siyasi mədəniyyətin mahiyyətini, onun komponentlərini, eləcə də şagirdlərdə
siyasi mədəniyyəti formalaşdıracaq təlimin
metod və formalarını tədqiq edərək ümumiləşdirib. Tədqiqatçı problemin pedaqoji-psixoloji
və fəlsəfi əsaslarını tədqiq edərək bu işin sistemini yaratmışdır.
A.M. Cəlilov (2) Vətən tarixinin tədrisində
şagirdlərdə tarixin anlayışların formalaşdırılması probleminin tədqiqatçısıdır. A. Cəlilov tədqiqatında problemin işlənmə səviyyəsini və
məktəb təcrübəsindəki vəziyyəti öyrənərək
ümumiləşdirmişdir. Anlayışların təsnifatını və
onların mənimsənilməsinin tətbiq etməklə təliminin səmərəliliyini xeyli yüksəltmişdir. Müəllif
problemi qismən də sistemli şəkildə həll
etmişdir.

L.İ. Mansurova (3) orta ümumtəhsil məktəblərində tarixin tədrisində şagirdlərin idrak
fəallığı problemini tədqiq edib. Müəllif problemin həllinə nail olmaq üçün proqram və
dərslikləri, metodik ədəbiyyatları, eləcə də
məsələ ilə əlaqədar qabaqcıl məktəb təcrübəsini
öyrənərək ümumiləşdirib. İdrak fəallığının
yüksəldilməsinin pedaqoji-psixoloji əsaslarını
müəyyənləşdirməklə müvafiq dərs nümunələri
verib. Eksperimental tədqiqatın nəticəsində
ümumtəhsil məktəblərində tarix təliminin
səmərəliliyinin yüksəldiyi göstərilir. Müəllifin
gəldiyi nəticədən aydın olur ki, şüurlu
mənimsəməyə daha çox nail olunub.
D.M. Musayev (4) ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan tarixinin tədrisində interaktiv
metodlardan istifadə problemi üzrə tədqiqat
aparıb. Müəllif bu məqsədlə proqramları, dərslikləri, dərs vəsaitlərini, metodik, eləcə də psixoloji ədəbiyyatları və tədqiqatı ilə bağlı məktəb
təcrübəsini öyrənərək ümumiləşdirmişdir.
İnteraktiv təlimin mahiyyətini, metodlarının
təsnifatını və iş formalarını tədqiq edərək
müəyyənləşdirmişdir.
Nümunə üçün deyək ki ,VI sinifdə “Azərbaycan ərazisində iri tayfa birlikləri və erkən dövlət
qurumları” mövzusunun tədrisində müəllim
ənənəvi və innovativ təlim metodlarının qarşılıqlı əlaqəsindən istifadə prosesində şagirdləri
bilik və bacarıqlarının ənənəvi təlim metodları
əsasında qiymətləndirilir.
Standartlar: 3.1.1
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Azərbaycan tarixi dərslərində beyin həmləsi metodundan istifadə... ... ...
Məqsəd: Azərbaycanda erkən dövlət
qurumlarının yaranma prosesini və həmin prosesdə iri tayfa birliklərinin rolunu altıncılara
mənimsətmək.
Təlim forması: kiçik qruplar və kollektivlə iş.
İstifadə olunan təlim üsulları: beyin həmləsi
və Venn diaqramı.
İnteqrasiya: ü-t.2.1.2.; 3.1.1.; c.3.2.3.; 3.2.1.,
Y-b.1.2.1; 2.1.2.
İstifadə olunan təlim vəsaitləri-resurslar:
İKT, xəritə, dərslik, marken, mövzuya aid
ədəbiyyatlar, internet resursları və s.
Müəllim mövzunun öyrənilməsinin əhəmiyyəti və öyrənməyə şərait yaratmaq məqsədi
ilə motivasiyadan istifadə edir. Bu məqsədlə
müəllim şagirdlərə aşağıdakı məzmunda suallarla müraciət edir:
1)Sizcə Azərbaycanda hansı tayfalar
yaşamışdır?
2) Azərbaycan ərazisində yaşayan tayfalar
yadelli işğalçılara qarşı necə mübarizə
aparırdılar?
3) Azərbaycan ərazisində yaşayan yerli tayfalar öz təsərrüfatlarını təşkil etmək üçün münbit
torpaqları mənimsəyir, əmək alətləri əldə edir və
ucuz işçi qüvvəsinə nail olmaq üçün hansı
vasitələrdən istifadə edirdilər?
4) Vətənimizin hansı ərazilərində ilk dövlət
qurumları əmələ gəlməyə başladı?
5) Azərbaycan ərazisində ilk dövlət qurumlarının əmələ gəldiyi vaxtı müəyyənləşdirin:
Tədqiqat sualı: İri tayfa ittifaqlarının birləşərək dövlət qurumları yaratmasının ölkənin ictimai, iqtisadi-siyasi həyatına təsirini faktlarla
müəyyənləşdirin.
Tədqiqatın aparılması: İş vərəqlərində aşağıdakı məzmunda tapşırıqlara cavab hazırlamaları
şagirdlərə tövsiyə edilir.
Eksperimental siniflərdəki şagirdlər dörd
kiçik qrupa bölünmüşdür.
Birinci qrupun tapşırığı: Ölkənin cənub
hissəsində iri tayfa birlikləri necə yarandı və
bunlar hansı tayfalar idi?
İkinci qrupun tapşırığı: Lullubi dövlət qurumunun yaranmasını və idarə olunmasını təsvir
edin:
Üçüncü qrupun tapşırığı: Kutilərin iki çay
arasında hakimiyyətini təsvir edin.

Dördüncü qrupun tapşırığı: Ölkə ərazisində
olan aşur, su və turuk tayfalarının ictimai, siyasi
və iqtisadi münasibətlərini təsvir edin.
Müəllim şagirdlərin biliyini ənənəvi təlim
metodları əsasında qiymətləndirmək məqsədi ilə
şagirdlərlə müsahibə aparıb onların bilik və
bacarıqlarını qiymətləndirdi.
Müsahibənin əsasını təşkil edən suallar kiçik
qruplara verilən tapşırıqlar təşkil edir.
Müsahibə məlumat mübadiləsindən sonra
aparılır.
Müsahibə prosesində şagirdlərin verdikləri
cavablardan bəzi fraqmentləri veririk.
1. E.ə. III-II minilliklərdə cənubda - Urmiya
gölü ətrafında türkdilli lullubi, su (subar, subir)
turukki tayfaları yaşamışlar.
Urmiya gölünün qərbində isə kuti tayfaları
məskunlaşmışlar.
2. E.ə. III minilliyin II yarısında Azərbaycanın cənubunda lullubi, su, turukki tayfa birliyi
Lullubi dövlət qurumlarında hakimlər (padşahlar) mövcud idi. Yazılı mənbələrdə Lullubi
hökmdarlarını-padşahlar adlandırırdılar.
E.ə. XXII əsrdə hakimlər bir mərkəzə tabe
edilmiş və lullubi dövlət qurumunu əmələ
gətirmişlər. Lullubi dövlət qurumu Mesopotamiya ilə iqtisadi əlaqələr yaratmışlar. Mesopotamiya mədəniyyətinin lullubilərə çox böyük
təsiri var idi. Lullubilər səma, Bərəkət, Məhəbbət, Ay, Günəş tanrılarına sitayiş edirdilər.
E.ə. III minilliyin sonlarında Lullubi dövlət
qurumu xırda vilayətlərə parçalandı.
3. E.ə. III minilliyin II yarısında kuti tayfa
birliklərinin birləşməsi əsasında Kutilər Mesopotamiyada yaşayan türk mənşəli şumerlərlə
dostluq edir, akkadlarla rəqabət aparırdılar. E.
ə.XXII əsrin əvvəllərində kutilər Akkadı işğal
edərək onları 100 il əsarətdə saxladılar. E. ə.
III minilliyin sonlarında Kuti dövləti süquta
uğradı.
4. Lullubi və Kuti dövlət qurumlarının
süqutundan istifadə edən Aşur dövləti turukkilərin torpaqlarını ələ keçirmək istəyirdi. E. ə. II
minilliyin sonlarında Aşur dövləti yenidən Urmiya gölü ətrafına hücumlar etdilər.
Lakin Turukki, Lullubi, su və Kuti tayfaları
Assura qarşı çıxaraq müstəqillik uğrunda mübarizə apardılar. Ümumi düşmənə qarşı müharibə-
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lər qədim Azərbaycan tayfalarının dövlət
halında birləşməsini zəruri edirdi.
Şagirdlərin yeni materialın öyrədilməsi
zamanı verdikləri cavabdan aydın oldu ki, onlar
Azərbaycanın təbii-coğrafi mövqeyi cənubun
şimala nisbətən inkişafı, dövlət qurumlarının
formalaşması, qonşu dövlətlərlə münasibətlər,
müstəqil idarəetmə haqqında bilgiləri
mənimsəyiblər.
Müəllim VII sinifdə “Babəkin başçılığı
altında azadlıq hərəkatı” mövzusunu tədris
edərkən alt standartları aşağıdakı qaydada verir:
`Alt standartlar: 1.1.2. Tarixi zaman və
hadisələr arasında əlaqələrə dair müxtəlif sxem
və cədvəllərin tərtib edilməsi.
4.1.1. Tarixi şəxsiyyətləri oxşar və fərqli
cəhətlərinə görə təhlil edir.
Dərsin məqsədi: 1) Xürrəmilər hərəkatının
səbəbləri, gedişi haqqında biliklərin şagirdlərə
öyrədilməsi; 2) Şagirdlərin Babək Xürrəmi
nümunəsində alovlu vətənpərvər kimi formalaşmasına nail olmaq; 3) Babək və Cavanşir oxşar
və fərqli cəhətlərinə görə təhlil etmək kimi təlim
bacarıqları formalaşdırmaq.
İş forması: Kollektivlə iş
Təlim metodları: Müzakirə, Venn diaqramından istifadə.
Dərsdə istifadə olunan təlim vasitələri:
Dərsdə istifadə edilən inteqrasiya və
fənlərarası əlaqə: Ü-t.1.1.3.; 4.1.1.; Az-d 1.2.
Motivasiya: Babək kimdir? Babək filmi
nədən bəhs edir? Babəkin tarixdəki rolu nədən
ibarətdir?
Tədqiqat sualı: Babəkin başçılığı altında
azadlıq mübarizəsinin tarixi əhəmiyyəti nədən
ibarət idi?
Müəllim “Babəkin başçılığı altında azadlıq
hərəkatı” mövzusunun mətnini kompüterdən
proyektor vasitəsilə şagirdlərin auditoriyada
olan kompüterinə göndərir.
Şagirdlərə kompüterdən istifadə etməklə
aşağıdakı suallara cavab vermələri təklif edilir:
1. Babək Xürrəminin mübarizəsinin əsas
səbəblərini şərh edin.
2. Ərəblərə qarşı azadlıq mübarizəsi hansı
iqtisadi, siyasi və sosial problemlərin həllinə
yönəlmişdir?
3. Bəzz qalası barədə nə bilirsiniz?

4. Babək Xürrəmi ilə Cavanşirin oxşar və
fərqli cəhətlərini müqayisə edin və hər birini
ayrı-ayrılıqda səciyyələndirin.
5. Döyüşlərdə Babəkin uğur qazanmasının
səbəblərini müəyyənləşdirin.
6. Xürrəmilər hərəkatının xronoloji
çərçivəsini tərtib edin.
7. Mətndəki illüstrasiyalardan istifadə
etməklə Xürrəmilər hərəkatı və onun başçısı
Babək haqqında fikir və mülahizələrinizi
bildirin.
Problemimizin obyektinə və predmetinə
uyğun olaraq dərsin üçüncü mərhələsində yeni
biliyin verilməsi və möhkəmləndirilməsi
ənənəvi təlim metodundan istifadə etməklə
həyata keçirilir.
Müəllim dərsin həmin mərhələsi üçün
şagirdlərə 10-15 dəqiqə vaxt verir. Mətndən
istifadə prosesində şagirdlərə öyrəndiklərini birbiri ilə müzakirə etmək imkanı da verilir.
Şagirdlər müsahibədə çox fəal iştirak edir,
bir çox təlim bacarıqlarını həvəslə yerinə yetirir,
müqayisələr aparır, ümumiləşdirmələr edir,
mühakimə yürüdürdülər. Müəllim şagirdlərin
bilik və bacarıqlarını ayrı-ayrılıqda yeni fərdi
qaydada qiymətləndirdikdən sonra ev tapşırığı
verərək dərsi yekunlaşdırır.
Nümunəsini verdiyimiz innovativ dərsdə
ənənəvi dərsin iki mərhələsindən istifadə edilib.
Yəni yeni mövzuya dair nəqletmədən və
şagirdlərin biliyini və bacarıqlarını fərdi qaydada
və ya müsahibə yolu ilə qiymətləndirmədən.
Məhz bunun nəticəsi olaraq deyə bilərik ki,
şagirdlərin bilik mənbələrindən-müəllimin
şərhindən, kompüterdən, dərsliklərdən və dərs
vəsaitlərindən müstəqil istifadə etməklə əldə
etdikləri bilik və bacarıqları qənaətbəxş hesab
edirik.
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, Vətən tarixinin
tədrisində beyin həmləsi metodlarından istifadə
dərsdə şüurlu mənimsəməni yüksəldir.
Problemin aktuallığı. Azərbaycan tarixinin
tədrisində beyin həmləsi metodundan istifadənin
mühüm didaktik əhəmiyyət kəsb etməsinə baxmayaraq həmin problem bu vaxta qədər tədqiqat
obyekti kimi seçilməmişdir. Təqdim etdiyimiz
məqalə bu boşluğun doldurulmasına kömək
edəcək.
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Azərbaycan tarixi dərslərində beyin həmləsi metodundan istifadə... ... ...
Problemin yeniliyi. Azərbaycan tarixi
dərslərində beyin həmləsi metodundan istifadə
üzrə iş sistemidir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Azərbaycan
tarixi dərslərində beyin həmləsindən istifadə

üzrə iş sistemindən ümumtəhsil məktəblərinin
tarix müəllimləri və bu sahədə tədqiqat aparan
gənc tədqiqatçılar faydalana biləcəklər.
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П. Таджирли
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОЗГОВОЙ ШТУРМ НА УРОКАХ
ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА

РЕЗЮМЕ
В статье обоснована актуальность темы, разъяснены характерные черты дидактических
аспектов метода мозгового штурма. Даны примеры уроков в VI-VII классах. В этих примерах
предоставлены образцы уроков с использованием метода мозгового штурма.
P. Tajirli
THE USAGE OF THE METHOD OF BRAIN STORM IN THE LESSONS
OF THE HISTORY OF AZERBAIJAN

SUMMARY
The article substantiates the relevance of the topic, the characteristics of the didactic aspects of
the method of brainstorming are explained. The samples from VI-VII classes are given in the article.
In these examples the method of brainstorming is used.
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Dünya təcrübəsindən məlum olduğu kimi,
XXI əsrdə həm cəmiyyətin, həm də onun hər bir
üzvünün yaşaması və inkişafında başlıca dəyər
yaradıcı, özünü inkişaf etdirən şəxsiyyətidir.
Təhsil prosesi uşaqda özünü inkişaf qabiliyyəti
formalaşdırmalıdır. Bu da öz növbəsində aşağıda göstərilən fəallığa, dərketmə tələbatına və
qabiliyyətinə əsaslanır: Məntiqi düşünmə; Ətraf
aləmin cisim və hadisələrinə tənqidi yanaşma;
Müstəqil olaraq qərar çıxarma; Ətrafda olanları
yaradıcı surətdə dəyişmə; Bilikləri müstəqil əldə
etmə; Praktik problemləri həll etmə; Şəxsiyyətin
inkişafına dair yeni məqsədlər qarşıya qoyma.
Müstəqil işi bir sıra alimlər öyrətmə metodu
kimi, başqaları təlim priyomu, üçüncü qrup
alimlər isə şagirdlərin fəaliyyətinin təşkili
forması kimi müəyyən edirlər. Aydın məsələdir
ki, tədris zamanı şagirdlərin müstəqil işlərinin
səmərəliliyi əsasən bu işin təşkili şəraitindən,
verilən biliklərin məzmunu, xarakteri, bilik
mənbəyindən, müstəqil işin bu və ya digər tipinin və ya rolunun nəzərdə tutulmuş biliklərin
məzmunundakı qarşılıqlı əlaqələrindən, bu işin
yerinə yetirilməsi, gedişi və şagirdlərin nail
olduqları nəticələrin keyfiyyətin çox asılıdır (3.
43). Biz bu şərtlərə nəzər yetirsək görərik ki,
müstəqil işin mahiyyətinin açılmasında, onun
tipləri və növlərinin, forma və yollarının təsnifatında başlanğıc prinsip kimi nəyin götürülməsi
mübahisə doğurur.
Təlim prosesində şagirdlərin müstəqil işlərini

düzgün təşkil etmək üçün bu işlərin mahiyyəti,
təlimdə mövqeyi və növləri haqqında düzgün
anlayışa malik olmaq mühüm şərtdir. Təsadüfi
deyildir ki, pedaqoji-metodik ədəbiyyatda bu
məsələlərə böyük əhəmiyyət verilir. Bu əhatə
dissertasiyalar müdafiə edilmiş, kitablar buraxılmış, məqalələr dərc olunmuşdur. Lakin bununla
belə pedaqoji ədəbiyyatda müstəqil işlərin vahid
təsnifatı yoxdur. Pedaqoji ədəbiyyatda əsasən 3
təsnifat mövcuddur:
Birinci qrup təsnifatlar müstəqil işin zahiri
cəhətlərinə-bu işlərin təşkili və müəllimin
rəhbərlik xüsusiyyətlərinə əsaslanır. Məsələn,
B.P. Yepisov, M.İ. Moro və b. müstəqil işi didaktik məqsədlərə görə təsnif edirlər: yeni biliyin
mənimsənilməsi, bacarıq və vərdişlərin aşılanması,yoxlanılması üçün tətbiq edilən müstəqil
işlər. İrəli sürülən bu təsnifatda şagirdlərin
öyrənilən materialın şüurlu dərk etmələri də
nəzərə alınır. M.İ. Moro da bu mövqedən çıxış
edərək müstəqil işləri 2 qrupa bölür: öyrədici və
yoxlayıcı xarakterli müstəqil işlər (4, 8).
Digər pedaqoqlar (V.P. Strezikozin, Y.R.
Talıbov və b.) müstəqil işlərin bilik mənbəyi və
təlim metodlarına əsasən təsnif etməyə çalışmış
və təlim prosesində şagirdlərin müstəqil işlərini
aşağıdakı növlərə ayırmışdır: “1) dərslik və dərs
vəsaitləri ilə iş; 2) məlumat və elmi ədəbiyyatlarla iş; 3) misal və məsələlərin həlli; 4) inşa və
təsvirlər; 5) adi çap yazı dəftərlərində tapşırıqların icrası; 6) müşahidə və laboratoriya işi; 7)
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Tarix dərslərində müstəqil işlərin təşkili probleminin elmi- metodik ədəbiyyatda qoyuluşuna dair
illüstrasiya materialları ilə tapşırıqların yerinə
yetirilməsi; 8) qrafik işlər (6. 8)” .
Bu təsnifatdan görünür ki, şagirdlərin təlimə
aid müstəqil işlərinə çox yer verilir, amma
tərbiyəvi müstəqil işlərə az toxunulur.
Y. Talıbov bu təsnifata aşağıdakı müstəqil
işləri də əlavə edir: “...bədii yaradıcılıq işləri, ictimai-praktik işlər (7, 59)”.
Üçüncü qrup pedaqoq və metodistlər (N.V.
Protomorova, L.P. Knış və b.) öz tədqiqatlarında
müstəqil işin müxtəlif növlərini (Frontal, qrup
və fərdi işlər) tədqiq edirlər (4, 9).
N.Q. Dayri şəxsiyyətdə müstəqillik cəhətlərinin formalaşmasını əsaslandıraraq göstərir ki,
şagirdlərin fəaliyyətində müstəqillik müxtəlif
şəkildə üzə çıxır: tədrisin başlanğıc pilləsində,
uşaqda müstəqilliyin ilk təzahürləri nəqletmə və
təkrarlama şəklində ifadə olunur. Tədrisin bu
pilləsi sanki yaradıcı fəaliyyəti hazırlayan mərhələdir. Həmin mərhələdən sonra uşaqda yaradıcılıq səyi qüvvətlənir. Bu ikinci mərhələdir. Əgər
müstəqilliyin inkişaf etməmiş formaları zəif
qığılcımı xatırladırsa, bu müstəqillik özünü təkrarlamada göstərirsə, buraxılış siniflərinin şagirdlərində o özünün yüksək təzahürünü tapır ki, bunu
parlaq və qüvvətli alovlu müqayisə etmək olar.
Müstəqilliyi yüksələn xətt üzrə birincidən
ikinciyə doğru aparmaq lazımdır (3, 44).
N.Q. Dayri şagirdlərin müstəqil işlərində
aşağıdakı əlamətləri göstərir: a) işi şagird özü,
başqalarının köməyi olmadan görür, b) o,
həqiqətən öz şəxsi biliyinə, bacarığına, həyat
təcrübəsinə, dünyagörüşünə əsaslanır. Məsələni
öz bildiyi kimi həll edir. Bu işdə öz şəxsi
münasibətlərini ifadə edir, təşəbbüs göstərir, c)
işin məzmunu-təhsilverici, tərbiyə edici hissəsi
əsasdır, o şagirdin mənəviyyatını zənginləşdirir,
təfəkkürünü inkişaf etdirir (2, 44).
Deməli, müstəqilliyin yaranmasını, inkişafını, onun mürəkkəbləşən pillələrini görmək
zəruridir və bununla müstəqil işin müxtəlif
növlərinin mürəkkəb pillələrini uzlaşdırmaq
lazımdır. Bizcə, N.Q. Dayrinin irəli sürdüyü bu
nəzəriyyə ilə tam razılaşmaq olmaz. Ona görə
ki, müstəqil işin mahiyyəti birtərəfli işıqlandırılmışdır. Bu mülahizələrdən görünür ki, müstəqil
işin mərhələləri nisbətliyinə Dayri tərəfindən
müstəqil işin növlərinin bir meyarı kimi baxılır.

R.M. Mikelsona görə, müstəqil iş müəllimin
müşahidəsi altında və onun heç bir köməyi olmadan şagirdlərin tapşırığı yerinə yetirməsidir"
(7, 57).
Görkəmli pedaqoqlardan biri olan E.Y.
Qolant isə şagirdlərin müstəqilliyinin təzahürünü 3 istiqamətdə görür: 1) təşkili texniki müstəqillik, 2) Məktəblilərin praktik fəaliyyətindəki
müstəqillik, 3) dərketmə fəaliyyəti prosesindəki
müstəqillik (3, 44-45).
Göründüyü kimi, R.M. Mikelson işlərin
mahiyyətini xarici nöqtələrlə açmağa cəhd
edirsə, M.Y. Qolant bu işdə şagirdlərin fəaliyyətinin strukturuna əsaslanır və haqlı olaraq göstərir ki, hər cür tapşırığı yerinə yetirərkən heç də
müstəqil hərəkət etmək lazım deyil. Belə ki,
müstəqil işlərdən bəziləri sadəcə dərslərin
təkrarlanmasıdır.
E.Y. Qolant müstəqil işin aşağıdakı əlaqələrini və əlamətlərini göstərir: 1) bir neçə əməliyyatdan ibarət olan müəyyən dərs tapşırığının
olması; 2) müəllimin bilavasitə hərtərəfli rəhbərliyi olmadan, hər bir əməliyyatın dərhal yoxlanılmadan müstəqil işlərin yerinə yetirilməsi (4, 7).
Mövcud ədəbiyyatın araşdırılması və təhlili
göstərir ki, müstəqil işin nisbətən dolğun tərifini
Yepisov vermişdir. Yepisova görə, müstəqil işin
tərifi belədir: “Təlim prosesinə daxil edilən
şagirdlərin müstəqil işi-bilavasitə müəllimin
köməyi olmadan, lakin onun tapşırığı ilə xüsusi
ayrılmış vaxtda yerinə yetirilən işdir” (7, 58).
Bu halda şagirdlər şüurlu sürətdə tapşırıqda
qoyulmuş məqsədə çatmağa can atırlar, bunun
üçün öz güclərini sərf edərək, öz zehni, yaxud
da fıziki fəaliyyətlərinin nəticələrini bu və ya
digər formada ifadə edirlər. Müstəqil işlərin
mahiyyətini, tədris prosesində yerini konkretləşdirərək Yepisov yazır: “Şagirdlərin müstəqilliyini və təşəbbüslərini hər cəhətdən inkişaf
etdirmək prinsiplərinə müvafiq olaraq təlimin
metodlarının təkmilləşdirilməsi işinə xidmət
edir”. B.P. Yesipov göstərir ki, tədris prosesi
düzgün təşkil edilmədikdə şagirdlərin fəallığı
bütün sahələrdə tələb olunur. O yazır: "Bu və ya
digər iş növünü yerinə yetirdikdə şagirdlərin
müstəqillik dərəcəsi onların fəaliyyətlərinin
xarakteri ilə bağlıdır. Bu fəaliyyət təqlid etmə
hərəkətlərindən başlayır, sonralar bu hərəkətlər
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mürəkkəbləşir və özünün ən yüksək təzahürlərinə çatır. Bununla əlaqədar müəllimin rəhbər
edici rolu nəinki lazım olur, hətta biraz da artır”
(4, 46).
Müstəqil iş pedaqoq alimləri həmişə
düşündürən tədqiqat obyekti olmuşdur. Belə ki,
N. Kazımov, M.İ. Mahmudov, Y.X. Babanski,
İ.İ. Malkin, S.İ. Sasalinin əsərləri əsasən şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkilinə həsr edilmişdir.
Müstəqil iş problemi üzrə geniş tədqiqat aparmış P.İ. Pidkasistin müstəqil işləri 4 növə bölür:
1) nümunə üzrə müstəqil işlər, 2) rekonstruktiv
müstəqil işlər, 3) elmi anlayışların tətbiqinə
xidmət edən variantiv müstəqil işlər, 4) yaradıcı
müstəqil işlər. Müəllif müstəqil işləri aşağıdakı
qaydada təsnif etmişdir: l) müşahidələrin
aparılması; 2) kitabla, dərsliklə, digər vəsaitlərlə
iş; 3) misal və məsələlərin həlli; 4) inşalar; 5)
laboratoriya və təcrübəçilik işləri; 6) axtarıcılıqtədqiqatçılıq və texniki konstrukliv işləri; 7)
qrafik işlər, 8)ictimai praktiki işlər (6, 8).
M.N. Skatkin təlim prosesinin inkişaf tarixini
üç əsas mərhələyə ayırır: 1) öyrənilməsi lazım
bilinən biliklərə istiqamətin verilməsi; 2)
mənasını anlamadan bu istiqamətlərin əzbərdən
yadda saxlanılması və əzbərlənməsi, möhkəmlənməsi; 3) öyrənilmişi olduğu kimi təkrar
etmək. V.A. Dobromıslovun təsnifatı şagirdlərdə
müşahidəçiliyi inkişaf etdirməsinə istiqamətləndirmişdir: 1) faktların müşahidəsi və müşahidə
edilmiş işlərin təsdiqi üzrə müstəqil işlər; 2)
hadisələr arasında əlaqənin tutuşdurulması,
müqayisə və təsdiq edilməsi üzrə müstəqil işlər
(3, 49).
Verilmiş təsnifatın məzmunundan aydın olur
ki, məqsədəuyğun müstəqil işlər tam əhatə
olunmayıb.
İ.İ. Malkin müstəqil işləri təsnifatlaşdırarkən
şagirdlərin müstəqillik və yaradıcılıq dərəcəsini
əsas prinsip kimi götürür. Bu istiqamətdə o,
aşağıdakı təsnifatı irəli sürür:
1. Reproduktiv tipli müstəqil işlər: a) təkrarlama, b) təlim, c) icmal, d) yoxlanış.
2. Dərk etmə və axtarış tipli müstəqil işlər:
a)hazırlıq, b)təsdiqlər, v)eksperimental axtarış,
q)məntiqi axtarış.
3. Yaradıcı tipli müstəqil işlər: a) bədii
obrazlıq, b) elmi yaradıcı işlər, v) konstruktiv

texniki işlər.
4. Dərk etmə vaxtı praktik tipli müstəqil işlər:
a)tədris praktik işlər, b)ictimai-siyasi işlər (7,
58).
Buradan göründüyü kimi İ.İ. Malkin bədii
obrazlı, elmi yaradıcı, konstruktiv-texniki işləri,
yaradıcı müstəqil işlər qrupuna eksperimental
axtarış, məntiqi axtarış işləri isə dərketmə və
axtarış tipli müstəqil işlər qrupuna daxil etmişdir.
Əslində isə bu qəbildən olan işlər yaradıcı işlərdir. Məntiqi-axtarış müstəqil işlərinə gəldikdə
onlar yerinə yetirilərsə şagirdlər müstəqil
fıkirlərinin gücü ilə zahiri əlamətlər üzrə hadisələrin ilkin dərketmədən onların mahiyyətinə daha
dərindən daxil olmağa keçirlər.
Bədii ədəbiyyat üzərində müstəqil işlərdən
bəhs edərkən Əhmədov Novruz öz metodik
tövsiyəsində şagirdləri yaradıcı işə yönəlməyin
3 əsas prinsipini göstərir: 1) Bədii ədəbiyyatın
forma və məzmun vəhdətində qavranılmasına
riayət edilməsi; 2) Bədii mətnlərin öyrənilməsində aydın anlaşıqlı təfəkkürlə yanaşı
obrazlı təfəkkürə istinad edilməsi; 3) Mətn
üzərində şagirdlərin məhsuldar işinin təmin
edilməsi (1, 10).
Dərsliyin mətni üzərində şagirdlərin müstəqil
işləri haqqında Ələsgərov Baxışın və Süleyman
Əsədullayevin elmi-metodik məqalələrində və
b. elmi-kütləvi mətbuatda geniş bəhs edilmişdir.
Ələsgərov B. dərslik üzərində şagirdlərin
müstəqil işinin aşağıdakı mümkün metodik
yolları göstərmişdir: “1) Dərslik mətnləri
üzərində şagirdlərin müstəqil işi; 2) Sənədli materiallar üzərində şagirdlərin müstəqil işi; 3) sual
və tapşırıqlarla dərsliyin mətnindən cavab
tapılması (2, 11-12). S. Əsədullayev dərslik
üzərində şagirdlərin müstəqil işini təşkil
edərkən, şagirdlərin yaş və bilik səviyyəsini
nəzərə alaraq müvafiq izahat verməyi tövsiyə
edir. Mehdiyev Əlimirzə isə yeni materialın
öyrənilməsi prosesində şagirdlərin müstəqil
işlərini metodiki aparatını belə təsnif edir: “1)
Yeni biliyə yiyələnməkdə şagirdlərin fəallığının
zəruriliyi; 2) Yeni bilikləri köhnə biliklərlə üzvi
surətdə əlaqələndirməyin əhəmiyyəti və yolları;
3) Dərsin mövzusunun elan edilməsi və
əsaslandırılması (5, 9-13).
Professor Əmirov M.M. problemə dair elmi-
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Tarix dərslərində müstəqil işlərin təşkili probleminin elmi- metodik ədəbiyyatda qoyuluşuna dair
metodik ədəbiyyatın, eləcə də məktəb təcrübəsinin öyrənilib ümumiləşdirilməsi nəticəsində
tarixin tədrisində müstəqil işləri təsnifatı 9
böyük qrupa bölür (3, 55-56):
1. Yeni biliklərin mənimsənilməsi məqsədilə
tətbiq edilən müstəqil işlər.
a) müəllimin göstərdiyi materialın oxunuşu;
b) müəllimin şərhinin konspektinin çıxarılması;
c) dərslik materialının öyrənilməsi d) kiçik
maqalələr yazmaq və nisbətən iri həcmli
mənbələr üzərində işin aparılması.
2. Bilik, bacarıq və vərdişlərin aşılanması
məqsədilə tətbiq edilən müstəqil işlər.
a) tarixi məzmunlu bədii əsərlərin təhlili;
b)verilmiş suallara müəllimin şərhində cavab
tapılması
3. Mənimsənilmiş biliklərin tətbiqi məqsədilə
istifadə edilən müstəqil işlər.
a) mənimsənilmiş və ümumiləşdirilmiş biliklərin təhlili, müqayisəsi, mənimsənilmiş biliklərin, yəni faktların və məsələlərin həllinə tətbiqi.
Tarixdən referatların yazılması və s.
4. Biliklərin təkrarı və möhkəmləndirilməsi
məqsədilə tətbiq edilən müstəqil işlər.
a) mənimsənilmiş biliklərin təkrarı, şifahi
yoxlanılması və möhkəmləndirilməsi; b) biliklərin dəqiqləşdirilməsi və səhvlərin aradan
qaldırılması.

5. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərdə tətbiq edilən müstəqil işlər.
a) məktəbdənkənar tədbirlərdə müşahidələr
nəticəsində əldə edilmiş biliklərin yazılı və
şifahi şəkildə istifadə edilməsi; b) sinifdənxaric
və məktəbdənkənar tədbirlərdə şagirdlərin
məruzə və çıxışlar hazırlaması.
6. Zehni və əməli xarakterli müstəqil işlər.
a)mühakimə xarakterli tapşırıqların yerinə
yetirilməsi, b)şagirdlərin nəqli və izahı, c)kitab
üzərində iş (referat, tezis, dövrü mətbuat
üzərində iş), sxemlər, cədvəllər, diaqramlar
üzərində iş, e) ilk mənbələr, elmi kitablar və
dərsliklərlə iş, ə)məruzə yazmaq
7. Bərpa edici müstəqil işlər.
a)mənimsənilmiş biliklərin genişləndirilməsi,
möhkəmləndirilməsi və konspektləşdirilməsi.
8. Elmi anlayışların dərk edilməsində tətbiq
edilən müstəqil işlər.
a) tarixi termin və anlayışların mənimsənilməsi; b) fəndaxili və fənlərarası əlaqələri nəzərdə tutan məntiqi tapşırıqların yerinə yetirilməsi
9. Yaradıcı müstəqil işlər.
a) məntiqi cəhətdən əsaslandırılmış düşündürücü tapşırıqlar üzərində iş b) yeni problemlərin
həllinə yönəldilmiş iş.
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Elşad Əzimov
Э. Азимов

О РАЗРАБОТКЕ В НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
РЕЗЮМЕ

В статье особое место отводится знаниям о классификации самостоятельных работ при
преподавании Истории учащимся общеобразовательных учебных заведений. Автор подчеркивает, что использование в процессе обучения разных типов самостоятельных работ помогает развитию знаний, умений и навыков учащихся, а также играет большую роль в
формировании творческих и исследовательских навыков и способствует воспитанию учащихся в национальном и общечеловеческом духе.

E. Azimov

ABOUT STAGING THE ISSUE ON FORMATION OF THE INDEPENDENT WORK IN
METHODIC AND SCIENTIFIC LITERATURE AT HISTORY LESSONS
SUMMARY

Acquiring knowledge about the classification of independent work has an important role in
teaching history to students at school. Different kinds of independent activities play an important
role in acquiring knowledge and improvement of abilities such as research and creactivity.
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Təlim prosesi o zaman müvəffəqiyyətli olar
ki, həyata hazırlayan müəllim və həyata
hazırlanan şagird bu prosesdə məqsədyönlü və
fəal iştirak etsinlər.
Bu vaxta qədər tədrisdə istifadə olunan təlim
metodlarının tələbinə görə bəzən şagirdlərin
fəaliyyətində passiv təkrarlama özünü göstərir.
Şagird təlim materialı üzərində müstəqil düşünmək əvəzinə, daha çox yadda saxlamaqla, deyilənləri təkrar etməklə məhdudlaşır. Bu isə təlim
prosesində şagirddə maraq doğurmur, onları
müxtəlif fikir qazanmağa təhrik etmir. Bu
sahədə pedaqoji elmlər doktoru, professor Y.
Kərimovun fikirlərinə əsaslanaraq deyə bilərik
ki, interaktiv təlim metodlarına yiyələnmək
şagirdləri müxtəlif informasiya mənbələrindən
qəzet və jurnallardan, müxtəlif lüğət və əlavə
kitablardan, valideynlərdən, ümumiyyətlə, böyüklərdən, kompüterlərdən və s. məlumat əldə
etmək vərdişlərinə yiyələndirir. Bu vərdişlərə
yiyələnən şagirdlərdə “sübut etmək” məqsədi
formalaşır.
Amma bir cəhəti daima diqqət mərkəzində
saxlamaq lazımdır ki, interaktiv təlim metodları
sırf yeni metod deyil, lakin bu metodların sistemə salınması, bir sistem kimi öyrənilib-öyrədilməsi yenilik kimi qəbul edilə bilər. Bir
həqiqət var ki, o, bütün dövrlərdə müəllimin öyrədən, şagirdin isə öyrənən tərəf olmasıdır.
“ İnteraktiv ” termini “ dialoq ”, “qarşılıqlı

əlaqədə fəaliyyət göstərmək ” kimi izah olunur.
İnteraktiv təlim metodları və üsullarının tətbiqi
tədris prosesini xeyli intensivləşdirir, onu hər bir
şagird üçün daha əhəmiyyətli və maraqlı
fəaliyyət sahəsinə çevirir, dərsdə, məşğələdə
fəallığının maksimum artmasına zəmin yaradır,
bu üsulla təlimin inkişafetdirici aspektini nəzərə
çarpan dərəcədə gücləndirir [1,34].
Qeyd etmək lazımdır ki, interaktiv sözü geniş
mənada işlədilir, Azərbaycan dili dərslərində
onun müxtəlif növündən istifadə olunur:
1. Beyin həmləsi (əqli hücum)
2. Rollu oyunlar
3. Söz assosiasiyası
4. Söz zənciri
5. Şaxələndirmə (Klaster)
6. BİBÖ
7. İnsert
8. Venn diaqramı
9. Kublaşdırma
10. Debatlar (çarpaz müzakirə)
11. İşgüzar səs-küy
12. Diskussiya və s. [2,195].
“Beyin həmləsi ” pedaqoji ədəbiyyatda
müxtəlif cür adlandırılmışdır. “Əqli hücum”,
“Beyin fırtınası”, “Əqli sıçrayış” və s. “Beyin
həmləsi” metodu qrup işinin azad mühitdə
təşkili kimi qəbul olunur. Qısa müddətdə sualla,
problemlə əlaqədar bütün mümkün variantlar,
fikir və təkliflər qeyd edilir. Beyin həmləsi daha
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çox yeni mövzunun öyrənilməsinə başlayarkən
giriş müsahibəsində təşkil olunur. Bu zaman
yeni mövzuya maraq yaranır.
Rollu oyunlar metodunda təcrübə göstərir ki,
kiçikyaşlı məktəblilərin təlimində oyuna diqqət
güclənir, oyun prosesində çox mürəkkəb faktlar
da asanlıqla mənimsənilir. K.D. Uşinski
demişdir: “Ciddi məşğələni uşaq üçün əyləncəli
etmək ilkin təlimin vəzifəsidir”.
Söz assosiasiyası metoduna əsasən müəllim
2-3 dəqiqə ərzində mövzunun mahiyyətini diktə
edir, şagirdlər dərhal cavab verirlər. Bu metod
şagirdlərin lüğət ehtiyatını zənginləşdirilməsində növ-cins anlayışlarının yaranmasında
mühüm rol oynayır.
Söz zənciri metodundan Əlifba təlimi
dövründə şagirdlərin heca anlayışını inkişaf
etdirmək, onlara hecalardan sözlər düzəltmək
vərdişi aşılamaq məqsədilə ikihecalı sözlərdən
ibarət söz zəncirindən istifadə olunur. Söz
zəncirində hər bir sözün ikinci hecası növbəti
sözün birinci hecası olur. Məsələn: la-lə-pə-yə.
Şaxələndirmə, şagirdləri mövzu haqqında
açıq və sərbəst düşünməyə sövq edən pedaqoji
metoddur. O yalnız ideyalararası əlaqələr barədə
düşünməyə təkan verən birləşmələr yaradır.
Mövzu ətraflı öyrənilməmişdən əvvəl, təfəkkürə
təkan vermək üçün şaxələndirmədən istifadə
edilə bilər.
BİBÖ düsturu bildiklərim, istəyirəm biləm,
öyrəndiklərim mənasını verir. Dərsdə motivasiya yaratmaq, şagirdləri maraqlandırmaq, az
tanış olan müəyyən əşya, şəkil, fiqur göstərilir
və onunla əlaqədar bildikləri xəbər alır.
Biz
artıq nəyi
bilirik?

Biz
nəyi bilmək
istəyirik?

Biz
nəyi bilmək
istəyirik?

Venn diaqramı metodu kəsişən iki dairə
əsasında təşkil olunur, dairələrin kəsişdiyi ortaq
əlamətləri bildirir. Venn diaqramının köməyi ilə
iki ağacın, iki quşun, heyvanın, ölkənin üst-üstə
düşən oxşar cəhətlərin tapmaq və qeyd etmək
mümkündür. Venn diaqramı üzrə iş bütün siniflə,
qruplarla, cütlərlə və ya fərdi təşkil edilə bilər.
Kublaşdırma vasitəsilə şagird mövzunu təsvir
etməyə, müqayisə etməyə, əlaqələndirməyə, təhlilə, tətbiq və mübahisəyə yönəldir. Bu zaman
şagirdin tənqidi və məntiqi təfəkkürü inkişaf

edir, mövzuya hərtərəfli baxışı, qiymətləndirmə
bacarığı, əməkdaşlıq vərdişləri formalaşır.
1.Təsvir
et

5.Tətbiq
et

2.Müqayisə
et

3.
Assosiasiya yarat

4.
Təhlil et

6.Mübhisə
et

Debatlardan istifadə zamanı müxtəlif
mövqelər toqquşur və dəlillərin müdafiəsi
nəticəsində tərəflərdən biri üstünlük qazanır.
Debatları həm şifahi həm də yazılı aparmaq
mümkündür. Debatlar uşaqların daha müstəqil,
fəal olmalarını və sosiallaşmasını təmin edir.
İşgüzar səs-küy metodu mövzu ilə əlaqədar
sinifdə şagirdlərin sərbəst fikir mübadiləsinə yer
vermək dərsi intensivləşdirir. Müəlliminin
uzunmüddətli şifahi şərhindən sonra sinif 3-4
nəfərdən ibarət qruplara ayrılır. Müəllimin
danışdıqları müzakirə olunur. Sonra nəticələrə
əsasən fikir mübadiləsi aparılır.
Diskussiya şagirdlərə artıq məlum olan
materialın məzmununu zənginləşdirir, onu qaydaya salmağa və möhkəmləndirməyə kömək
edir. Burada müəllim də şagirdlərin biliklərinin
dərinliyi və sistemi, onların təfəkkür xüsusiyyətlərini haqqında etibarlı məlumat alır. Diskussiya
dəyirmi masa ətrafında keçirilməlidir ki, hamı
bir-birinin üzünü görə bilsin. Diskussiya uşaqları müəyyən kollektivdə işləməyə, birgəyaşayışa, həyata hazırlayır.
Nəticə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, interaktiv təlim dərsdə yaranan, təlim prosesində
meydana çıxan öyrənmə ünsiyyəti və əməkdaşlığı, müəllim-şagird birliyidir. İnteraktiv təlim
metodları təlim prosesində öyrənmə və anlaşmaya, eləcə də irəlidə qeyd etdiyimiz bacarıq və
keyfiyyətlərə şagirdlərin yiyələnmələrini həyata
keçirən üsullar, tərzlər, yanaşmalar, vasitələrdir.
Problemin aktuallığı. Bu gün dünya təcrübəsində müasir təlim metodlarından, o cümlədən interaktiv metodlardan geniş istifadə olunur.
İbtidai siniflərdə fənlərin tədrisi mövcud təlim
metodlarından mahiyyətcə əsaslı şəkildə fərqlənən yeni təlim metodlarının tətbiqi problemi
xeyli aktuallaşdırır.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə ibtidai
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siniflərin Azərbaycan dili dərslərdə interaktiv
təlim metodlarından istifadə ilə bağlı elmi
araşdırmalar təhlil edilərək ümumiləşdirilmiş,
əsaslandırılmış nəticə verilmişdir.

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
əksini tapmış elmi nəticələrdən tədris
vəsaitlərinin hazırlanmasında, mühazirə və seminar məşğələlərində istifadə oluna bilər.
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К. Шхалиева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ НА УРОКАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА
РЕЗЮМЕ

В статье отмечается, что обучение является интерактивным, когда во время занятий
между учащимися, а также между учащимися и учителями наблюдается высокий уровень
взаимодействия. Такое взаимодействие обычно происходит в форме обсуждения, каким образом решить ту или иную проблему и насколько приемлемо предложенное решение. Автор
статьи подчеркивает, что необходимо использовать интерактивные формы и методы обучения
на уроках азербайджанского языка в начальных классах, т.к. они позволяют преподать материал в доступной, интересной, яркой и образной форме, способствуют лучшему усвоению
знаний, вызывает интерес к познанию, формирует коммуникативную, личностную, социальную, интеллектуальную компетенции.
K. Shikhaliyeva
THE USAGE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN AZERBAIJAN LANGUAGE CLASSES AT PRIMARY SCHOOL
SUMMARY

In the article it is shown that, interactive learning is a means of learning communcation and cooperation, and teacher-student unity appearing in teaching process. Interactive teaching methods
are methods, styles, approaches and means realizing learning and understanding, as well as, mastering skills and abilities by students in teaching process.
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BƏZİ XIX ƏSR MATERİALLARININ AZƏRBAYCAN
TARİXİNİN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ ROLU
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Rəyçilər: ped.ü.fəls.dok. D. Musayev,
ped. ü. fəl. dok. L.N. Nağıyeva
Açar sözlər: sənəd, müqavilə, dövlət, təzminat
Ключевые слова: документ, договор, государство, конпенсация
Key words: document, contract, state, repair
Tarix dərslərində tarixi sənədlərin cəlb edil- komandanı general P.D. Sisianov arasında 1805məsi tarix materialının şagirdlər tərəfindən ci ildə mayın 14-də Gəncə yaxınlığında Kürəkkonkretləşdirilməsinə, keçmişin parlaq sürət və çay adlı yerdə bağlanmışdır. Bu müqaviləyə
mənzərələrinin yaradılmasına, şagirdlərin öyrə- görə, Qarabağ xanı Rusiya çarının vassalı
nilən dövrün şəraiti ilə tanış olmasına, dövrün olmağına razılıq verir, üçüncü xarici dövlətlə
dilini, koloritini, ruhunu onların hiss etməsinə müstəqil münasibətlər saxlamaq hüququndan
kömək edir. Şagirdlər tərəfindən anlaşılan tarixi Rusiya çarının xeyrinə imtina edir, çar xəzinəsənəd həmin dövrün təhlili üçün onlara ən yaxşı sinə hər il 8 min çervon bac verməyi öhdəsinə
material verir, sənədlə iş məktəblinin təfəkkürü- götürürdü. Bundan başqa, Şuşa qalasında və
nü fəallaşdırır, onu tarixi hadisələri təhlil etməyə xanlığın ərazisində Rusiya hərbi qarnizonu
öyrədir, məktəblidə hər bir vətəndaşa əməli yerləşdirilirdi. İbrahim xan öz oğlunu Tiflisə baş
surətdə lazım olan müasir dövrün ən mühüm ic- komandanın qərargahına girov saxlamaq üçün
timai-siyasi sənədlərin məzmunundan baş çıxar- göndərməli idi. Rusiya ordusunun generalmaq bacarığının yetişməsinə kömək edir [5, 300] leytenantı hərbi rütbəsi alan İbrahim xan birbaşa
Müəllim tarix fənninin tədrisinə hər hansı bir çar baş komandanına tabe olurdu. Bununla
sənədi daxil edərək, tarixi hadisələri məhz bu yanaşı, çar hökuməti xanın və onun qanuni
sənədin köməkliyi ilə şagirdlərə çatdırmağa varislərinin daxili idarəçilik hüquqlarına heç
çalışır və bununla da həmin hadisənin şagirdlər vaxt toxunmayacağını öhdəsinə götürürdü, yəni
tərəfindən daha yaxşı qavranılmasına nail olur. Qarabağ xanlığının daxili idarəçiliyi saxlanılırOrta məktəbin yuxarı siniflərində tarix fənninin dı. Eyni məzmunlu müqavilə həmin il mayın 21tədris edilməsi bu və ya digər bir elmin metodu də Şəki xanı Səlim xanla P.D. Sisianov arasında
ilə bir qədər tanış olmağı qarşısına vəzifə da imzalandı. Beləliklə, Kürəkçay müqaviləsi
qoymalıdır. Nəhayət, istənilən bir tarixi sənədin ikitərəfli dövlətlərarası münasibətləri siyasi
dərsin ümumi gedişinə cəlb edilməsi şagirdlərdə yolla, savaşsız həll etmiş bir sənəddir. Kürəkçay
mətni tənqidi təhlil etmək üsullarının inkişafına müqaviləsi 1822-ci ildə, yəni 17 il keçdikdən
gətirib çıxarır .
sonra Qarabağ xanlığının çar hökuməti tərəfinXIX əsr Azərbaycan tarixinin öyrənilməsinə dən ləğv edilməsi ilə rəsmi qüvvəsini itirmiş
dair mühüm sənədlər vardır ki, onlar bu dövr oldu [1.272].
Həmin müqavilənin şagirdlərə daha yaxşı
tarixini öyrənmək üçün məxəz rolunu oynayır.
İlk olaraq, tarixi ədəbiyyatda Kürəkçay müqa- çatdırılması üçün o dövrün sənədlərinə müraciət
viləsi kimi bəlli olan sənədin təhlilinə nəzər edilməsi zəruridir və bu şagirdlərin biliyini möhsalaq. Bu sənəd XIX əsrin başlanğıcında kəmləndirər. Məsələn; Mirzə Camal Cavanşirin
Rusiya-Azərbaycan siyasi münasibətlərinə dair “Qarabağ tarixi” salnaməsində müqavilə
mühüm rəsmi qaynaqlardan biridir. Müqavilə haqqında məlumat verilir. Mirzə Camal traktatın
bağlanması şəraitini belə qələmə alır: ”KürəkQarabağ xanı İbrahim Xəlil xanla
Qafqazda olan Rusiya qoşunlarının baş çay qırağında bir neçə gün bayram, şənlik və
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qonaqlıq oldu. Sonra, traktat və əhdnamə
yazıldı. İbrahim xan və Şəki hakimi Səlim xan
ona möhür basdılar, böyük sərdar isə ona qol
çəkdi. Bir-birinə böyük hörmət və ehtiram
göstərdikdən sonra geri qayıtdılar. Şərtə görə
Məhəmməd Həsən ağanın ikinci oğlu Tiflisdə
girov qalmalı idi. Mərhum İbrahim xanın
xahişinə görə bir dəstə rus qoşunu topxana ilə
həmişə Şuşa qalasında xanın yanında qalmalı
idi. Həmin yığıncaqda İbrahim xana və Səlim
xana general-leytenantlıq, mərhum Məhəmməd
Həsən ağaya və Mehdiqulu xana general-mayorluq, mərhum Xanlar ağaya isə polkovniklik
rütbəsi verilməsi haqqında sərdarın vasitəçiliyi
ilə padşaha ərizə yazıldı. Dörd aydan sonra bu
ittifaq və daimi məvacibli dərəcələrin verilməsi
haqqında fərmanı gəlib çatdı” [4,40].
Kürəkçay müqaviləsinin mətni ilk dəfə general P. D. Sisianovun çar I Aleksandrın adına 22
may 1805-ci il tarixli “tam sədaqətli” raportunda olduğu kimi gətirilmişdir [3, 365-379].
Kürəkçay müqaviləsinin ikinci bəndi Rusiya
təbəəliyinə keçən Qarabağ xanlığının siyasi statusuna toxunduğu üçün birinci bənd ilə yanaşı
çox böyük dəyər kəsb etməkdədir. Doğrudur, çar
hökuməti 14 may 1805-ci il müqaviləsini pozaraq 1822-ci ildə Qarabağ xanlığını bir siyasi
amil olmaqla ləğv edib, onu imperiyanın “əyalətinə” çevirdi. Ancaq İbrahim xanın və onun
varislərinin “ölkəsinin bütövlüyünün saxlanmasına imperator zəmanəti” vermiş olan çar
hökuməti Qarabağ xanlığı ərazisini dövlət
idarəçiliyi baxımından qalan Azərbaycan əyalətlərindən ayırmışdı: 10 aprel 1840-cı il qanununa
kimi keçmiş xanlığın ərazisi rəsmən “ Qarabağ
əyaləti” adlandırılır, qalan Azərbaycan torpaqları isə birlikdə “Zaqafqaziya müsəlman əyalətləri” hərbi dairəsinin rəisi tərəfindən idarə
olunurdu. Buna görə də, Rusiya imperatorluğunun dörd başlıca nazirliyi: hərbi, xarici və daxili
işlər, maliyyə nazirlikləri tərəfindən çap edilmiş
dörd cildlik “Обозрение Российских владений
за Кавказом” kitabında da Qarabağ “müsəlman
əyalətləri bölməsində verilmişdi. Başqa cür ola
da bilməzdi, çünki Qarabağ xanlığı bir erməni
əyaləti kimi yox, məhz Azərbaycan dövləti olan
xanlıq kimi Rusiya tərkibinə qatılmışdı. Belə
olmasaydı, xaçpərəst ermənilərə “rəğbətlə”

yanaşan Rusiya çarı I Nikolay hökuməti Qarabağ torpaqlarını qonşuluqda yerləşən “Erməni
vilayəti ” tərkibinə asanlıqla qata bilərdi.
XIX əsr Azərbaycan tarixinə aid digər mənbələrdən biri də - 1813-cü il oktyabrın 12-də
İranla Rusiya arasında imzalanmış Gülüstan
müqaviləsidir. Müqavilə Azərbaycan tarixinin
öyrənilməsində mühüm məxəzdir. Məlumdur ki,
Gülüstan müqaviləsinə əsasən, İrəvan və Naxçıvan istisna olmaqla, bütün Cənubi Qafqaz ərazisi
Rusiya imperiyasının tərkibinə daxil edilmişdi.
“1813-cü ilin baharında İran dövləti ruslar
tərəfindən alınan ölkələri geri qaytarmaqdan
naümid oldu. Rum (Osmanlı) barışığı və Xorasanda baş vermiş iğtişaş nəticəsində, şah
barışığa meyl göstərdi. Mirzə Əbdül Həsən xan
Şirazi İran dövləti tərəfindən vəkil edildi. Sərdar
Rtişşev də gəldi. Qarabağın Gülüstan adlı
yerində hicri 1228, yeni (1813), təşrini - əvvəl
(oktyabr) ayının 12-də, Rusiya ilə İran dövləti
arasında əhdnamə imzalandı. Bu əhdnaməyə
görə İran dövləti Gəncə, Qarabağ, Talış, Şirvan,
Bakı, Quba, Dərbənd xanlıqlarının, bütün
Dağıstanın, Gürcüstanı və ona həmhüdud olan
ölkələri Rusiya dövlətinə tərk etdi. Onlar
haqqında hər cür iddiadan əl çəkdi. Rusiya imperatoru da öz öhdəsinə aldı ki, şah hansı bir
övladını vəliəhd təyin etsə, ona yardım göstərsin
və hüququnu müdafiə etsin ”(2, 203).
Rusiya ilə İran arasında 1804 - 1813-cü
illərdə baş vermiş müharibənin gedişində sülh
danışıqları Aslan düzdə 1812-ci ilin sentyabrında
başlanmışdı. Həmin ilin sonunda danışıqları
Gülüstanda aparmaq qərara alındı. Nəhayət,
1813-cü il oktyabr ayının 12-də Rusiya ilə İran
arasında Gülüstan müqaviləsi imzalandı.
Rusiya çarı I Aleksandr İranla bağlanmış sülh
müqaviləsinin ratifikasiyası (təsdiqi) haqqında
Manifestin layihəsini 1813-cü il dekabrın 12-də
Friburda imzaladı və sənədi 1814-cü ilin
sentyabrında ratifikasiya etdi. Ancaq Rusiyanın
xarici işlər naziri P.A. Rumyantsev Peterburqda
Manifesti alanda orada səhv tapdı - Rusiyaya
keçən Qarabağ və Gəncə xanlıqlarının adı
sənəddə yox idi. Buna görə də, 1814-cü ilin
sentyabrında ratifikasiya olmuş sülh haqqında
çar manifesti yalnız 1818-ci ilin iyulun 16-da
elan edilmişdi [1, 285].
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“Gülüstan traktatı 11 maddədən ibarət idi.
Gülüstan traktatına əsasən, İran Gəncə, Qarabağ, Şəki, Şirvan, Quba, Bakı və Talış xanlıqlarından, Şərqi Gürcüstan və Dağıstana olan
iddiasından əl çəkdi və onların Rusiya ilə birləşməsini təsdiqlədi. Müqavilə Rusiyaya Xəzər
dənizində hərbi donanma saxlamağa və hər iki
ölkə tacirlərinin sərbəst ticarətinə ixtiyar verir,
rus tacirləri İranın daxili gömrük vergilərindən
azad olunurdu ” [6, 423-424].
“Gülüstan” müqaviləsindən narazı qalan İran
dövləti Rusiya ilə yeni müharibəyə hazırlaşırdı.
Rusiyaya qarşı müharibəyə hazırlıqda İrana
Fransa və İngiltərə hökumətləri yaxından kömək
edirdilər. Bu səbəbdən Azərbaycanın hakimi,
vəliəhd, İran qoşunlarının baş komandanı və
Fətəli şahın üçüncü oğlu Abbas Mirzənin
komandanlığı altında böyük bir ordu artıq 1825ci ildə müharibəyə hazır idi. Rusiya ilə İran
arasında növbəti müharibə 1826 -1828-ci illərdə
baş vermiş və müharibənin nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının bölüşdürülməsində yeni addım
olan Türkmənçay müqaviləsi imzalanmışdır.
“Türkmənçay müqaviləsi Rusiya ilə İran
arasında 1828-ci ildə fevralın 10-da Cənubi
Azərbaycanda, Təbriz yaxınlığında Türkmənçay
kəndində bağlanmışdır. Bu müqavilənin bağlanması ilə həmin dövlətlər arasında 1813 - cu il 12
oktyabr Gülüstan müqaviləsi qüvvədən düşmüş
sayılır, Zaqafqaziya ölkələri qəti şəkildə Rusiyaya birləşdirilir (Naxçıvan və İrəvan xanlıqları da
daxil olmaqla), Rusiya yeganə dövlət olmaqla
Xəzər dənizində hərbi donanma yerləşdirmək
hüququnu saxlayır, İran üzərinə gümüş pul ilə 20
milyon manatlıq təzminat qoyulurdu. Türkmənçay müqaviləsi ilə 1804-1813 və 1826-1828-ci
illər Rusiya-İran savaşlarına son qoyuldu, Zaqafqaziyada feodalara çəkişmələri kəsildi.
Bununla yanaşı, Türkmənçay müqaviləsi vahid
Azərbaycan xalqını və onun torpaqlarını iki yerə
parçalamış oldu [1, 277].
İranın Rusiyaya müharibə elan etməsi ilə
bağlı olaraq, 1826-cı il sentyabrın 16-da Rusiyanın verdiyi “Bəyannamə”də gələcək sülh
müqaviləsinin başlıca müddəaları qabaqcadan
bildirilmişdi. Burada A.P. Yermolovun və A.S.
Meşnikovun 1826-cı il noyabrın 17-də xarici
işlər naziri qraf K.B. Nesselrodeyə təqdim

etdikləri yazılı təklifləri də nəzərə alınmışdı.
Layihə 1827-ci ilin mart-aprelində müzakirə
edildikdən sonra sülh traktatını və xüsusi ticarət
aktını əsaslandıran təlimat da hazırlanmışdı.
Yeni müqavilənin şərtləri haqda çar reskripti
artıq 1827-ci il mayın 24-də Cəlaloğlu yanındakı rus hərbi düşərgəsinə göndərilmişdi [1,
284]. Barışıq danışıqlarına gəldikdə isə, 1827ci ilin fevralında ilkin danışıqlar aparılmış,
noyabrın 6-da Dehqarqanda danışıqlar yenidən
başlanmışdı. Rusiya nümayəndə heyətinə İ.F.
Paskeviş, A.S. Qriboyedov, A.M. Obrezkov,
A.K. Amburger, N.D. Kiselyov və dilmanclar
A.A. Bakıxanov və Q. M. Vlaqali, İran nümayəndə heyətinə isə Abbas Mirzə, daim məqam
Fərrahani, bəylərbəyi Fərrahani, bəylərbəyi
Fətəli xan, ştat - katib Mirzə Məhəmməd Əli və
fransızca bilən dilmanc Mirzə Məsud daxil
idilər. Təzminat məsələsi üzrə bəzi ciddi narazılıq danışıqların kəsilməsinə gətirib çıxartdı.
Danışıqlar fevralın 6-da yenidən, artıq bu
zaman Dehqarqanda başlandı. Müqavilənin
bağlanacağı tarix 1828-ci il fevralın 9-dan 10na keçən gecə saat 12.00 - da Abbas Mirzənin
saray münəccimi tərəfindən müəyyən edilmişdi.
Müqaviləni həmin vaxt İran tərəfindən baş vəzir
Abbas Mirzə, Rusiya tərəfindən isə İ. Paskeviç
imzaladılar [1, 284]. Azərbaycan torpaqlarının
parçalanması prosesi Gülüstan müqaviləsi ilə
başlayıb Türkmənçay müqaviləsinin imzalanması ilə başa çatmış oldu.
Beləliklə, biz XIX əsr Azərbaycan tarixinə
dair üç mühüm sənədi nəzərdən keçirdik. Bu
zaman göstərilən sənədlərin təhlili zamanı
şagirdlərə Kürəkçay, Gülüstan və Türkmənçay
müqavilələrinin Azərbaycan və ümumdünya
tarixində oynadığı rol haqqında müfəssəl
məlumat verilməlidir.
Problemin aktuallığı: Tarixi sənədlər hadisə
və proseslərin mahiyyətinin, səbəb-nəticə
əlaqələrinin dəlillərlə açılmasında xüsusi rol
oynayır.
Problemin elmi yeniliyi: Tarixi sənədlər
daxili və xarici tənqidi yanaşma əsasında
konkretləşdirilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Materialın
şərhinə sənədin daxil edilməsi şərhin sübutluluğunu və emosionallığını artırır.
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О РОЛИ НЕКОТОРЫХ МАТЕРИАЛОВ XIX ВЕКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
РЕЗЮМЕ

В статье исследуется материалы по истории Азербайджана, относящиеся к XIX веку.
Автор статьи уделил большое внимание, прежде всего договорам, заключенным с Россией.
В статье, в том числе показана методика изучения источников раскрывающих исторические
события.
R. Gafarli

ABOUT THE ROLE OF SOME MATERIALS OF THE 19TH CENTURY
IN STUDYING THE HISTORY OF AZERBAIJAN
SUMMARY

Some materials relating to the teaching the history of Azerbaijan in the 19th century were shown
in the article. The main attention was paid to the peace contracts signed with Russia. The methods
of learning sources in the development of historical events were given.
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Azərbaycan tarixi üzrə təlim metodları 2017ci ildən başlayaraq həm məzmunu, həm də
mahiyyəti yetərincə təkmilləşib və yeniləşib.
Metodik ədəbiyyatların araşdırılmasından aydın
oldu ki, təlim metodları – təlim prosesində
müəllimin həyata keçirdiyi müvafiq fəaliyyətlə
təqdim olunan müxtəlif idrak və təcrübi
fəaliyyətini özündə birləşdirən iş sistemidir.
Daha konkret desək təlim metodları-müəllim və
tələbələrin təlim vəzifələrinin həllinə yönəlmiş
birgə fəaliyyətidir.
Təlim modelinin 4 əsas komponenti var:
1) təlim məzmunu; 2) təlim metodları; 3) öyrədici mühit; 4) qiymətləndirmə;
Təlim metodlarının təsnifatı haqqında tarixin
tədrisi metodikasında vahid mövqe yoxdur. Ona
görə ki, tarixin təlimində bütün mövzulara tətbiq
oluna biləcək universal metod mövcud deyil. Biz
bu fikri onunla əsaslandırırıq ki, hər hansı bir
tədris metodu təlimin məqsədlərinə çatmağın bir
üsulu kimi müəllimlə şagirdin birgə fəaliyyətidir.
Metodlar şagirdlər üçün spesifik olan qavramanın (dərk etmənin təşkili) edilmə xarakterizə
etmək üçündür.
Deməli təlim metodlarının təsnifatlaşdırılması biliklərin verilməsi və onların məzmunun
səciyyəvi cəhətlərinə əsasən müəyyənləşdirildi:
1) İzahlı illüstrativ metod. Onun əsas səciyyəvi cəhəti hazır informasiyanın şagirdlər tərəfindən şüurlu surətdə mənimsənilməsinin təşkil
olunmasıdır; 2)Reproduktiv metod – yaradıcı
tətbiqetməni inkişaf etdirən tapşırıqların tərtib
edilməsi, pedaqoji cəhətdən özünü doğrultmuş
sistemdə çalışmaların zəruri sayda seçilməsi və
daha sonra reproduktivləşdirmə yəni – şagird

tərəfindən tapşırığa uyğun fəaliyyətin həyata
keçirilməsidir; 3) Tədqiqat metodu – tələblər
müəllimin bələdçiliyi ilə həlli vacib olan
məsələyə aid faktlar və məlumatlar əldə edir,
problemlərin həlli prosesində yeni biliklər və
tədqiqatçılıq bacarığı qazanırlar. Tədqiqat metodunun əsas mahiyyəti problemin qurulması və
seçilməsi və şagirdlər tərəfindən müstəqil həll
olunması üçün onların müəyyən sistemdə təqdim
olunmasıdır; 4) Evrestik metod – müəllim tələbənin qarşısında müstəqil, həlli əlçatmaz olan
problem qoyaraq, onu bir sıra alt problemlərə
bölür və əlaqəli suallara analoji əsaslandırılmış
məsələlərlə şagirdi problemin həlli yolunda
irəliləmə prosesinə cəlb edir; 5) Beyin həmləsi;
6) Müzakirələr; Rollu oyunları; 7) Təqdimatlar;
8) Məntiq təfəkkür proseslərinin inkişafına
yönəldilmiş metodlar; 9) Tənqidi təfəkkür
proseslərinin inkişafına yönəldilmiş metodlar;
11) Təşkilatı metodlar; 12) Qruplara bölünmə
metodları; 13) Fəallaşdırma metodları; 14) Şifahi
şərh metodu; 15)Əyani təlim metodu; 16) Nəşr
edilmiş mətnlər üzərində iş; 17) Tarix təlimində
İKT-dən istifadə; 18) Tarix təlimində kompüterdən istifadə; 19) Tarix təlimində modul təlim
texnologiyasından istifadə; 20) Problemli təlim
texnologiyasından istifadə; 21) Tam orta təhsil
səviyyəsində tarixin məsafədən təlimi; 22) Tarix
təlimində multimediya texnologiyasından
istifadə və s.
Araşdırmalardan aydın oldu ki, Azərbaycan
tarixi dərslərinin təşkilinə aşağıdakı tələblər verilir:
1) pedaqoji prosesin tamlığı;
2) təlimdə bərabər imkanların yaradılması;
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Ali məktəbdə Azərbaycan tarixinin tədrisində istifadə olunacaq təlim metodlarının təsnifatı və
pedaqoji-psixoloji əsasları... ... ...
3) tələbyönlülük
4) pedaqoji fəaliyyətin stimullaşdırılması;
5) dəstəkləyici mühitin yaradılması;
Azərbaycan tarixi üzrə təlimin prinsiplərini
tədqiqatın gedişində müəyyən etdik:
1.Şəxsiyyətə yönəlmiş təlim prinsipi –
tələbənin fəallaşması üçün ilk növbədə onun bir
şəxsiyyət kimi təlim prosesinin mərkəzi obyekti
kimi çıxış etməsini tələb edir. Təlim şagirdlərin
bilik səviyyəsinə, onların imkan və qabiliyyətlərinə uyğun şəkildə yönəldilməlidir. Müəllim
tərəfindən tələbəyə bir şəxsiyyət kimi yanaşılmalıdır, onun fərdi cəhətləri nəzərə alınmalı və
ona hörmət əsasında münasibət göstərilməlidir.
2.Fəal idrak prinsipi İdrak fəallığı ilk növbədə
təfəkkürün fəallaşdırılması əsasında yaranır.
Buna nail olmaq üçün birinci növbədə təlim
prosesində idrak fəallığını stimullaşdıran problemli situasiyalar yaradılmalıdır.
3.İnkişafetdirici təlim prinsipi – ilk növbədə
təfəkkürü və yaradıcılığı formalaşdırır.
4.Qabaqlayıcı təlim prinsipi – tələbəyə zəruri
olan informasiyanı müstəqil əldə etməyi, onu
yenidən işləməyi öyrədir
5.Təlim tərbiyə sisteminin çevikliyi prinsipi
– ictimai mühitin tələbələrin dəyişən tələbləri
nəzərə alınmaqla, tədris planları və proqramların
məzmunu, təlim prosesinin təşkili, pedaqoji
texnologiyaların sistematik olaraq təzələnməsini
nəzərdə tutur.
6.Pedaqoji əməkdaşlıq prinsipi “müəllim –
şagirdlərin” qarşılıqlı münasibətini nəzərdə tutur.
7.Dialoji təlim prinsipi – bütün şagirdlərin
müxtəlif nöqteyi-nəzərlərini əsas götürməklə
fikir müxtəlifliyi ilə tədrisin məzmununu daha
da təkmilləşdirməyə imkan yaradır, nəticə
çıxarma prosesinə müsbət təsir göstərir.
Tədqiqat Azərbaycan tarixi üzrə təlim
prinsipləri ilə yanaşı, onun aşağıda sayılan
qanunauyğunluqlarını da müəyyənləşdirmişdir:
Tələbələr tərəfindən eyni növlü tarixi
proseslərin və eyni növlü səbəb–nəticə əlaqələrinin mənimsənilməsi cəmiyyətin inkişafının xüsusi və bəzi ümumi qanunauyğunluqlarını başa
düşməyə gətirib çıxarır. Müəllim səbəb-nəticə
əlaqələrini bir ölkənin tarixi əsasında açıb
göstərir. Tələbələr başqa ölkəni öyrənərkən
əvvəllər öyrənilmiş hadisələri izah etmək üçün
oxşar səbəb-nəticə əlaqələri haqqında deduktiv
surətdə bilik tətbiq etməkdə kömək edir.
Problemlə bağlı ədəbiyyatların araşdırılması
zamanı aydın oldu ki, müxtəlif illərdə müxtəlif

alimlər problemə yüksək yaradıcılıqla yanaşmışlar. Belə ki, S.A. Məmmədov və R.J. Əliyev ali
məktəblər üçün hazırladıqları proqramın izahat
vərəqində yazırlar: “Hər bir mövzunun məzmununa uyğun yeni təlim metodu seçilməli və
tətbiq edilməlidir” (1, 3).
Prof. A. Mehrabov problemlə bağlı yazır:
“Yeni təlim metodlarının tətbiqinə həm müəllimlər, həm də təhsil alanlar dərindən yiyələnməlidirlər” (2, 39)
Müxtəlif ölkələrdə eyni növlü səbəb və
nəticələrin müntəzəm surətdə müqayisəsi
tələbələri belə bir nəticəyə gətirir ki, hadisələr
arasındakı həmin əlaqələr təsadüfi deyil, əksinə
sabit və zəruri əlaqələrdir. Beləliklə, müəllim
şagirdi cəmiyyətin inkişaf qanunauyğunluqlarını
başa düşməyə gətirib çıxarır.
Deməli, tələbələr üçün biliklərin deduksiya
yolu ilə köçürülməsini yüngülləşdirmək üçün
bəzi hallarda müəllim tələbələrə kömək edir ki,
onlar artıq tanış əlaqələri hafizələrində əvvəlcədən bərpa etsinlər.
Tələbələrdə cəmiyyətin inkişaf qanunauyğunluqlarının mənimsənilməsini təmin etmək üçün
Azərbaycan tarixi üzrə təlimin təşkili planlaşdırılarkən aşağıdakı sadalanan tələblər təmin
olunmalıdır:
1. Azərbaycan tarixi üzrə dərslərin məqsədləri (təhsilin, tərbiyənin və inkişafın qarşıya
qoyulmuş nəticələri)yetərli olmalıdır.
2. təlimin məzmunu (biliklər) bacarıqlar,
yaradıcılıq fəaliyyəti, təcrübi, tarixi və sosial hadisələrə münasibət)elmlik prinsipinə əsaslanmalıdır;
3. şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri və qavrama imkanları gözlənilməlidir;
4. təlimin təşkili (formaları, metodları,
müəllim – şagird münasibətləri, təlimin metod,
üsul və vasitələrinin seçilməsi) prosesində
didaktikanın tələbləri gözlənilməlidir;
5. təlimin nəticələri (təhsilin, tərbiyənin və
inkişafın həqiqi səviyyəsi) müəllimin xüsusi
diqqət mərkəzində olmalıdır.
Problemlə bağlı qabaqcıl ali məktəb müəllimlərinin təcrübəsinin və psixoloji ədəbiyyatların
analitik təhlili Azərbaycan tarixi üzrə təlimin
aşağıda sadalanan psixoloji əsaslarını müəyyənləşdirmişik:
Məlum olduğu kimi idrak nəzəriyyəsi təlim
prosesinin elmi əsasını təşkil edir. Ona görə ki,
təlim prosesi də elmi idrak prosesi kimi
ziddiyyətləri aradan qaldırır.
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Bilikləri mənimsəmək üçün psixoloji hazırlıq
mərhələləri nəzərə alınmalıdır:
1. məlumatı qavramaq üçün tələbələrin
psixoloji hazırlığı;
2. məlumatın qavranılması və onun başa
düşülməsi;
3. məlumatın ümumiləşdirilməsi və biliklərə çevrilməsi;
4. biliklərin möhkəmləndirilməsi;
5. bilik, bacarıq və vərdişlərin tətbiqi;
6. tələbələrin sərbəst işlərinin təhlili
Araşdırmalar göstərir ki, təlimdə uğur qazanmaq üçün metodların düzgün seçilməsi heç də
kifayət etmir. Mütəxəssislər təlimin kompüterləşdirilməsini təklif edirdilər. Bu baxımdan B.C.
Qerşunski yazır: “Təhsildə uğur qazanmağın ən
optimal yolu onun kompüterləşdirilməsindən
keçir” (3, 79).
Elmi – metodik ədəbiyyatların və qabaqcıl ali
məktəb müəllimlərinin təcrübəsinin analitik
təhlili göstərir ki, ali məktəblərdə Azərbaycan

tarixinin tədrisində təlim metodlarının düzgün
seçilməsi və onların pedaqoji-psixoloji əsaslarının didaktikasının qanunlarına əsasən müəyyənləşdirilməsinə çox böyük ehtiyac var.
Problemin aktuallığı ondan ibarətdir ki, ali
məktəbdə Azərbaycan tarixinin tədrisində təlim
metodlarının təsnifatı və onların pedaqoji-psixoloji əsaslarının tətbiqinə dair məsələlər bu vaxta
qədər tədqiqat obyekti kimi seçilməmişdir.
Təqdim olunan məqalə bu boşluğun doldurulmasında xüsusi didaktik əhəmiyyət kəsb edir.
Problemin yeniliyi - təqdim olunan materialda ali məktəbdə Azərbaycan tarixinin təlimində
təsnifat edir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Ali məktəbdə Azərbaycan tarixinin tədrisində istifadə olunacaq təlim metodlarının təsnifatı didaktikanın
tələbləri əsasında yaradılmış sistemindən ali
məktəblərin professor və müəllimləri, eləcə də
gənc tədqiqatçılar faydalana bilərlər.
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В статье обоснована актуальность проблемы, определены новые методы обучения, используемые на уроках истории Азербайджана. Обобщены их педагогические и психологические основы.
N.A. Mustafayeva
THE CLASSIFICATION OF TRAINING METHODS AND ITS
PEDAGOGY-PSYCHOLOGICAL BASES USED IN TEACHING
OF AZERBAIJAN HISTORY AT HIGH SCHOOL

SUMMARY
The article substantiates the urgency of the problem, identified new methods used in lessons of
history of Azerbaijan. Generalized pedagogical-psychological bases.
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Cəmiyyətin aktual problemlərindən biri ətraf
mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması, alternativ enerji mənbələrindən istifadə yollarının
araşdırılması, bu istiqamətdə optimal variantların seçilməsidir. Buna nail olmağın yollarından biri də bu sahədə müvafiq ixtisaslar üzrə
təhsil alan tələbələrə geniş məlumat və biliklər
verilməsi, on-ların maraqlarının həmin istiqamət
yönəldilməsidir. Gələcəyin mütəxəssislərinin,
ixtiraçıların və tədqiqatçıların hazırlığında ali
məktəb müəlliminin rolu böyükdür. Tələbə gələcəyin qurucusu olaraq ilk növbədə təbii və süni
mühitin fərqli cəhətlərini, əlverişli xüsusiyyətlərini bilməli, ondan səmərəli və faydasız istifadənin imkanlarını öyrənməlidir. Hansı sənət
sahibi olacağından asılı olmayaraq gələcəyin
mütəxəssisləri qarşısında həlli vacib məsələlərdən biri kimi ətraf mühitin mühafizəsi, təbii
sərvətlərin səmərəli və alternativ yollarla istifadəsi məsələsi ön plana çəkilməlidir.
XX əsrin ortalarından başlayan ətraf mühitin
nəzarətsiz istismarı yer üzündə biosferin çirklənməsi zonalarının yaranması ilə nəticələndi. Regional tənəzzülün səbəbi də budur. Elmi
kəşflərin, ixtiraların ancaq faydalı tərəfləri
düşünülür. Gələcək mütəxəssislərin hansı ideyanın, kəşfin müsbət tərəfləri ilə yanaşı, fəsadlarını
düşünmək, cəmiyyət üçün zərər verən kəşflərin
zərərsiz alternativ variantlarının düşünülməyə
yönəltmək ali məktəb müəlliminin üzərinə

mühüm vəzifələrindəndir. Ətraf mühitin çirklənməsi çirklənmənin sanitariya-gigiyena normativlərindən artıq olması dərəcəsi ilə səciyyəvi
olan, bərk, maye və qazaoxşar tullantıların təbii
mühitə atılması ilə nəticələnən, insanın
təsərrüfat-məişət fəaliyyəti ilə, ətraf mühitin
fiziki-kimyəvi dəyişikliklərə uğraması, səs-küy,
istilik, radiasiya, ionlaşdırıcı şüalanma, ultrasəs
dalğaları, titrəmə və sair kimi xoşagəlməz fiziki
amillərin meydana gəlməsidir. Təbii ekosistemlərin, o cümlədən meşələrin sahəsi azalır, səhraların sahəsi genişlənir. Atmosferdə istilik effekti
ya-radan toz və qazların toplanması nəticəsində
yerin istilik balansı dəyişir, qlobal istiləşmə baş
verir. Ozon təbəqəsində deşiklərinin əmələ
gəlməsi müşahidə edilir. Torpağın deqradasiyası: şorlaşma, eroziya, münbitliyin aşağı düşməsi baş verir. Torpaqda, suda, havada zərərli
maddələr toplanır. Okeanın səviyyəsi qalxır.
Bitki və heyvanların bilavasitə məhv edilməsi
və antropogen mühitin onlara mənfi təsiri,
həmçinin yeni heyvan cinslərinin və bitki
çeşidlərinin yaradılması və onların yeni sahələrə
köçürül-məsi, nəticəsində növ, populyasiya və
ekosistemlər səviyyələrində növ müxtəlifliklərinin aşağı düşməsi hesabına bitki örtüyü və heyvanat aləminin tərkibi dəyişir. Tədqiqatçıların
fikrincə, yüksək səs bitkinin inkişafına da
əlverişsiz təsir göstərir. İri şəhərlərin əhalisi
akustik çirklənmə şəraitində yaşayır, çirklənmə
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parametri yol verilən həddi keçir. Texnogen
qəzaların və təbii fəlakətlərin sayı, onların
vurduğu ziyanlar, ölümün sayı hər il artır. İlk
baxışda inkişaf və yaşayış tərzinin yüksək
səviyyədə görünsə də, əslində yaşayışın keyfiyyəti müəyyən dərəcədə pisləşir. Ekoloji
tarazlığı, onun mürəkkəb və bir-biri ilə sıx bağlı
mexanizmlərini, ətraf mühitin insanı təsirinə
reaksiyasını, təbii sistemlərə yol verilə biləcək
yükü bilmədən, yəni ekoloji biliyə dərindən
yiyələnmədən təbiətdən, onun ehtiyatlarından
səmərəli istifadə etmək, təbii mühiti həyat üçün
yararlı halda saxlamağı proqnozlaşdırmaq
mümkün deyildir. Deməli, müxtəlif sahələrdə
yol verilən nöqsanlar ekoloji tarazlığın pozulması ilə nəticələnir. Bu baxım-dan istənilən ixtisas
üzrə təhsil alan tələbələrin ekoloji biliklərinin
artırılması, ekoloji tərbiyə məsələlərinin ön plana
çəkilməsi, gələcəyin hər bir mütəxəssisinin öz
sahəsi üzrə bu istiqamətdə bilik və bacarıqların
aşılanması ali məktəb qarşısına duran mühüm
vəzifələrdəndir.
Ekoloji problemlər qlobal məsələ olduğundan beynəlxalq səviyyəli tədbirlər planının
hazırlanması, dünya ölkələrinin birgə layihəsi
çərçivəsinə ətraf mühitə yanaşma təxirəsalınmazdır. Beynəlxalq konfransların təşkili, ekoloji
tarazlığın pozulması və onun tarazlaşdırılması
məsələsinə dünya alimlərinin cəlb olunması ilə
yanaşı, dövlət səviyyəsində tədbirlərin təşkili və
ictimaiyyətin bu məsələni cəlb olunması vacibdir. Hüquqi normativ sənədlərin hazırlanması və
müəyyən qanunların qəbulu müsbət hal olsa da,
onun həyata keçirilməsinin reallaşdırılması
dünya dövlətlərindən birgə işləmək, əməkdaşlıq
tələb edir. Təbiətə ciddi zərbə vuran halların
araşdırılması və buna qadağa qoyan hüquqinormativ sənədlərin hazırlanması və icrasına
nəzarət sisteminin işlənib hazırlanması gələcək
mütəxəssislərin qarşısına vəzifə borcu kimi
qoyulmalıdır. Ali məktəb müəllimləri tələbələrin
öz ideyaları və təklifləri ilə elmi konfranslara
cəlb olunmasına, onların hər hansı ideyasını
dəstəkləyən mühitin yaradılmasında fəallıq
göstərməli, onları düzgün istiqamətləndirməyə
çalışmalıdırlar.
Ekoloji tarazlığın pozulması kimyəvi
maddələrin canlı orqanizmə zərərli təsir göstər-

mə qabiliyyəti olan zəhərlikdir. Hələ XVI əsrdə
dövrünün məşhur həkimi Teofrast Parasels
deyirdi ki, bütün maddələr zəhərlidir, onların
zəhərliliyini yalnız doza təyin edir. Orqanizm
üçün həyati zəruri hesab edilən müəyyən
lazımdır. Bu maddələrin orqanizmə kifayət
qədər daxil olmaması xəstəliklərin inkişafına
səbəb olduğu kimi, onların həddindən çox
dərəcədə daxil olması toksiki effekt yaradır.
Buna görə də maddələrin tərkibinin öyrənmək,
onların zərərlik dozasının bilmək gələcək
tədqiqatçıların və müxtəlif sahədə çalışacaq
mütəxəssislərin əsas hədəfi olmalıdır.
Mürəkkəb texnoloji prosesə malik sənaye
sahələrinin yaranması, məişətdə kimyəvi maddələrdən geniş istifadə edilməsi çirkab suların
tərkibinin müəyyənləşdiril-məsini və onların
təmizlənməsini çətinləşdirir. Torpaqlardan istifadə olunarkən torpaq-qoruyucu tədbirlər aparmaqla yanaşı torpaqların təsərrüfat sahələri
arasında düzgün bölüşdürülməsi və onlardan
məqsədyönlü istifadə edilməsi mühüm məsələlərdəndir. Gələcəyin mütəxəssisləri əsasən ali
məktəblərdə yetişdiyindən, hər ixtisas sahəsi
üzrə biliklərin zənginləşdirilməsi ilə yanaşı, yeni
elmi kəşflərin, ideyaların həyata keçirilməsi və
ya mövcud elmi texniki resursların təkmilləşdirilməsi, səmərəli, alternativ üsulların seçilməsinə təkliflərin verilməsində motivasiyasının
yaradılması müəllim peşəkarlığının bariz nümunəsidir. Mövcud laboratoriyalarda dərslərin,
müəssisə və təşkilatlarda təcrübələrin səmərəli
təşkili xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Bütün dünyada alternativ enerji növlərindən
istifadə zərurətinin yaranmasının səbəb ənənəvi
enerji mənbələrinin tədricən tükənməsi, qiymətlərinin qeyri-stabilliyi, onlardan istifadə zamanı
ətraf mühitə vurulan ziyandır. Statistik məlumatlara əsaslanaraq demək olar ki, inkişaf etmiş
ölkələrdə ümumi istehsal olunan enerjinin
təqribən 15% məhz alternativ enerji mənbələrinin payına düşür. Alternativ enerji mənbələri
kimi regenerativbərpa olunan enerjilərdən istifadə ekoloji cəhətdən daha səmərəli hesab olunur.
Bu baxımdan təbiətin çirklənməsinin qarşısını
almaq məqsədilə işlənən, enerji çeşidlərinin
ümumiləşmiş adı olan alternativ energetikanın
yaradılmasına ehtiyac yarandı. Alternativ ener-
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getika daha çox gələcəyə yönələn perspektiv
sahə olub, onun əsasında bərpa olunan enerji
durur. Alternativ regenerativ enerji mənbələri
insanları müxtəlif növ enerjilər ilə təmin etmək
imkanına malikdir. Bərpa olunan və ya “yaşıl
enerji” insan varlığı miqyasında tükənməz,
təbiətdə hər an təbii olaraq mövcud olan, insanların ehtiyacları üçün istifadə olunur. Günəş,
külək, dalğa, geotermal enerji, su və digər bərpa
olunan mənbələrdən alınan enerjidir və bu
mənbələr insan istifadəsi nəticəsində tükənməzdir. Bərpaolunan enerji mənbələri təbiətdə
həmişə və ya periodik olaraq mövcuddur. Bu enerji növlərinin xüsusiyyəti və digər enerji növlərindən fərqi ondadır ki, bunlar insanın həyat
fəaliyyətinin nəticəsində yaranmırlar. Alternativ
energetika təkcə ətraf mühitin mühafizəsi üçün
vacib deyil, həm də iki vacib şərtə: ya-nacaq
mənbəyinin bərpa olunan və verilmiş ərazidə
mövcudluğuna əsaslanır. Regionun xüsusiyyətindən asılı olaraq alternativ enerjidən istifadənin
strukturunda bu və ya digər mənbə üstünlük təşkil edir. Ona görə də regionların regional xüsusiyyətlərini mənimsətməklə tələbədə hansı
bölgədə hansı alternativ enerji mənbələrinin
yaradılmasının faydalı olduğu təsəvvürü yaranır.
Hələ qədim zamanlarda, Çin, Hindistan və
Misirdə sadə külək mühərriklərindən istifadə
edilirdi. Yer altından çıxarılan yanacaqdan fərqli
olaraq, külək və günəş enerjisi tükənmir, hər
yerdə işlənilə bilər və ekoloji cəhətdən təmizdir.
Hidroenergetika su enerjisinin təbii yolla istifadəsidir. Bunlar dəniz sularının artmasının, dalğaların enerjisini insan tələbatını ödəyən enerjiyə
çevrilməsi yolu ilə alınır. Bu dəniz suyunun
artmalarını istifadə edən su elektrik stansiyaların
xüsusi növüdür. Okean dalğalarının enerjisi
okean üzərində dalğalarla yayılan enerjidir.
Suların şirinləşdirilməsi, elektrik enerjisinin
istehsalı, suların anbarlara vurulması kimi faydalı işlərin görülməsi üçün istifadə oluna bilər.
Su və külək enerjisinə nisbətən, dalğaların enerjisi haqda da güclü olur. Yəni okean enerjisinin
istifadəsində enerji çatışmazlığı ola bilməz.
Bunun yalnız bir hissəsi elektrik və başqa
enerjilərin alınması üçün istifadə edilə bilər.
Geotermal enerji yerin altında mövcud olan
istilik mənbələrinin enerjisidir. Yerin dibində

olan enerjinin geotermal stansiyalarının araçılığı
ilə istifadə edilməsi ilə elektrik və başqa çeşid
enerjilərin alınmasıdır. Vulkanların püskürdüyü
yerlərdə dövr edən suyun hərarəti qaynama temperaturundan yüksək olur və yerin üzünə
qeyzerlər şəklində çıxır. Yeraltı isti sulara isə xüsusi qurğuların yerin dibinə salınması ilə çatmaq
olar. Bu tipli qurğular dünyanın bir çox
ölkələrində işləməkdədir.
Alternativ yanacağın bir növü də bitki ya da
heyvan məhsullarından istehsal edilir. Bioyanacaq bioloji məhsullardan, əsasən bioloji
tullantıların emalından alınan yanacaq olub,
bioetanol, biodizel və bioqaz kimi növləri var.
Bundan başqa, ikinci nəsil adlandırılan bioyanacaq mənbələri də mövcuddur. Əsasən
qarğıdalı və şəkər qamışından düzəldilir. O, bitki
yağlarının emal edilməsindən sonra əmələ gələr
ya-nacaq olub, bioetanol kimi təmiz halda deyil,
dizel yanacağı ilə qarışaraq istifadə edilir.
Bioyanacağın bu çeşidlərindən istifadə edilməsi
ərzaq problemi yarada bilər, çünki kənd
təsərrüfatı mallara yeyinti üçün deyil, avtoyanacaq kimi işlənilir. Bu problemi aradan
qaldırmaq yeyinti üçün işlədilər bitkilərin
tullantıları, taxta yonması, saman, qabıq, peyin
və s. kimi xammaldan istifadəyə ehtiyac yarandı.
Bu, ikinci nəslin bioyanacağı hesab olunan
biomassıdır. Sadalanan enerji mənbələrinin
dərindən öyrədil-məsi üçün nəzəri biliklərin
verilməsi ilə yanaşı, mümkün olan təcrübənin
qoyulması və müşahidə dərslərinin təşkili
mənimsəmə keyfiyyətini yüksəldən vasitələrdəndir. Vaxtaşırı müəyyən obyektlərdə, müəssisə
və təşkilatlarda dərslərin təşkili, fəal təcrübələrin
keçirilməsi günün tələbidir.
Azərbaycan əlverişli coğrafi mövqeyə və
iqlim şəraitinə malik, ekoloji cəhətdən təmiz
olan alternativ enerji mənbələri ilə zəngindir.
Həmin mənbələrinin hərəkətə gətirilməsi ölkəmizin gələcək enerji təhlükəsizliyinin təminatında mühüm rol oynamaqla bərabər, ətraf mühitin
sağlamlaşdırılmasına, ekoloji tarazlığın qorunmasına da əvəzsiz töhfələr verəcəkdir. Gənclərin
maraq və meyllərini bu istiqamətə yönəldilməsi
bir tərəfdən ölkənin potensial təbii imkanlarından məqsədli istifadəyə şərait yaradır, digər
tərəfdən gənc mütəxəssis ordusunun inkişafına
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xidmət edir. Mövcud beynəlxalq və regional
vəziyyətin öyrənilməsi məqsədilə tələbələri
beynəlxalq tələbə cəmiyyətlərinə, elmi-praktiki
konfranslara marağının artırılması, qabaqcıl
təcrübələrin öyrədilməsi məqsədilə digər dövlətlərdə təcrübə keçilməsinə, tədris təcrübə sahələrinə yönəldilməsinə şəraitin yaradılması dövlət
əhəmiyyətli tədbirlərindir. Mövcud beynəlxalq
və regional vəziyyətin öyrənilməsi, nəzəri
biliklərin praktik bacarıqlara çevrilməsi üçün
həm ölkə daxili, həm də inkişaf etmiş ölkələrdə
təcrübə keçirilməsi üçün tələbələrə şəraitin
yaradılmasının vacib amillərdəndir.
Problemin aktuallığı. tələbələrin ətraf
mühitin mühafizəsi məqsədilə alternativ enerji

mənbələrinin istifadə imkanlarının öyrənilməsinə
və bu istiqamətdə lazım olan bilik və bacarıqların
əldə edilməsinə maraqlarının artırılmaqdır.
Problemin elmi yeniliyi. ətraf mühit və alternativ enerji mənbələri mövzusunun tədrisi
prosesində tələbələrə təbii mühitin mühafizəsi
və alternativ enerji mənbələrindən istifadənin
müsbət tərəflərini aşılamaq, ekoloji tərbiyənin
ön plana çəkilməsidir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. ətraf mühitin
mühafizəsi, alternativ enerji mənbələrindən
səmərəli istifadənin daha optimal yollarının araşdırılmasına tələbələrin, gələcəyin tədqiqatçılarının və mütəxəssislərinin cəlb olunmasına nail
olmaqdır.
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ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
РЕЗЮМЕ
В статье рассказывается о выборе оптимальных вариантов, об исследовании путей предотвращения загрязнения окружающей среды, использования альтернативных источников
энергии. Автор отмечает роль преподавателей Вузов, в подготовке исследователей, изобретателей в этой области. Также в статье подчеркивается важность создания необходимых
условий для студентов, проходящих практику как внутри страны так и в развитых странах
мира по изучению международной и региональной ситуации для превращения загрязнения
окружающей среды.
Mir F.Cavadova
TEACHING ISSUES OF THE THEME IN HIGHER SCHOOLS:
"ALTERNATIVE ENERGY SOURCES AND ENVIRONMENTAL PROTECTION"

SUMMARY
The article deals with the choice of the best options, to investigate ways to prevent environmental
pollution, the use of alternative energy sources. Also it exaggerates the role of university teachers
in the preparation of researchers and inventors. So the article highlights the importance of creating
conditions suitablefor students practice both inside and developed countries of the world for the
study of international and regional situation to turn theoretical knowledge into practice.
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MÜƏLLİM-ŞAGİRD MÜNASİBƏTLƏRİNİN FORMALAŞDIRILMASININ
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Rəyçilər: prof. M.M. Əmirov,
dos. Q.İ. Bəşirov

Fidan Lətifova,
ADPU
E-mail: fidanletifova@mail.ru

Açar sözlər: müəllim-şagird, münasibətlər, ardıcıllıq, təlimin məzmunu, şagird, şəxsiyyət, təlimin
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Müəllimin ideal xüsusiyyətləri haqqında bir
10) müəllim dərsin mövzusunu şagirdə izah
çox araşdırmalar aparılmış, bunlara əsaslanaraq edə bilməli, pedaqoji istilahlar uyğunlaşmalı,
aşağıdakı ardıcıllığı verə bilərik:
mövzuya uyğun metod seçə bilməli, dərs
1) müəllim tərəfsiz, hər düşüncəyə hörmətlə vəsaitlərindən yerində istifadə etməlidir;
yanaşmalı, şagirdlər arasında heç bir ayrı seçk11) müəllim qiymətləndirmədə obyektiv,
ilik etməməli, qız və oğlanlara bərabər şagirdə layiq olduğu qiyməti verməli, şagirdləri
davranmalıdır;
qiymətlə təhdid etməməli, qiymətdən bir silah
2) müəllim şagirdin problemlərini dinləməli olaraq istifadə etməməlidir;
və həll etməyə çalışmalı, onların ictimai
12) müəllim şagird psixologiyasını anlamalı,
fəaliyyətlərinə qatılmalı, dərsdənkənar da on- onu imtahan stressinə salmamalıdır;
larla maraqlanmalı, onlara ana-ata, qardaş, dost
13) müəllim şagirdi sıxmadan dərsi söhbət
kimi yaxınlaşmalıdır, onların adlarını bilməlidir; tərzində izah etməli, yeri gəldikcə zarafat etməli,
3) müəllim şagirdi kiçik hesab etməməli, dərsi cazibədar hala gətirməli, dərsdə şagirdləsinifdə hörmətdən salmamalı, rahat sual soruşula rin iştirakını təmin etməlidir;
bilən, özü ilə rahat danışıla bilən biri olmalıdır;
14) müəllim öz dilini mükəmməl bilməli,
4) müəllim şəxsiyyətli, ideal, təmiz və qəşəng nitqi gözəl, dili və səs tonunu təsirli olmalı;
geyinən, geyiminə və davranışlarına çox diqqət
15) müəllim şagirdləri tanımalı və dərsi
yetirən, “nümunə”, dürüst, etibarlı, ictimai şagird səviyyəsinə salaraq izah etməyi, şagirdşəxsiyyət sahibi olmalıdır;
ləri tədqiqatçılığa sövq etməyi bacarmalıdır;
5) müəllim gülər üzlü, sakit, təvazökar,
16) müəllim dərsi konkret izah etməli,
səmimi olmalıdır;
nəzəriyyənin yanında praktik tətbiqləri də
6) müəllim şagirdə təzyiq etməməli, inamlı, verməlidir” (1, 162) .
optimist şəxsiyyət olmalıdır;
Müəllim bu ideal xüsusiyyətləri özündə
7) müəllim şagirdə sevgi ilə yaxınlaşmalı və birləşdirməyi bacararsa, şagirdlərlə münasibətində bir o qədər uğurlu nəticə əldə edər. Bu da
ona hörmət etməlidir;
8) müəllim nəzakətli, şagird ilə arasına şirin təlim-tərbiyə prosesində şagirdlərin fəallığına və
məsafə qoymalı, sərt və incidici olmamalı, onların öyrənilməsinə təsir göstərər.
Müəllim-şagird münasibətində qarşıya çıxan
təhqir etməməlidir;
9)müəllim ixtisasını yaxşı bilməli, dərsə və problemi həll etməkdə müəllimin aşağıdakı
mövzuya hakim olmalı, xarici dil bilməli, yaxşı keyfiyyətləri göstərmək olar. Məsələn.
bir elm adamı, tədqiqatçı nüfuzlu biri şəxs 1)müəllim həqiqəti deyir: Bu zaman şagirdlər
narahatedici davranışa yol verilməməli; 2)
olmalıdır;
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hisslərini deyir: Bu zaman müəllim küsəyəndir,
utancaqdır, şagirdlər müəllimi çətinliklə eşidir;
3) mənfi görünüş: Bu zaman öyrənmə prosesi
zəif aparılır, şagirdlər müəllimin nə dediyini
dinləməz, sinifdə qarışıqlıq olur; 4) müsbət
görünüş: hər kəs bildiyini deyir, əyləncəli ola
bilir, dərhal fikrini söyləmək mümkündür;
5)problemlərə yeni bir işıqla baxınca yaradıcı
fikirlər ortaya çıxır: müəllim yalnız ağıllı
uşaqlarla deyil, digərlərlə də maraqlanır, şagird
hər ağlına gələni söyləyə bilməz, digərlərini də
nəzərə almaq məcburiyyətindədir; 6) öyrənənləri yekunlaşdırmaq: müəllim qısa danışır,
şagirdləri danışdırmaq üçün düşünmə zamanı
verir, şagirdlər bildiklərini söyləməlidir, başqalarına gülməməlidir (1, 57).
Təlim-tərbiyə prosesinin keyfiyyətli ola
bilməsi üçün öyrədən və öyrənən arasında xüsusi
bir əlaqənin qurulması lazımdır. Məqsəd, şagirdlərin inkişafı və inkişafıdır, lakin bir çox müəllim
tərəfindən istifadə edilən öyrətmə metodları
şagirdlərin tam inkişaf etməsinə mane olur.
Müəllimlərin hər biri şagirdi heç olmasa adla
tanıması da çox əhəmiyyətlidir çünki bir şagirdə
“adla xitam edilməsi” və şagirdin görüşlərinin
dinlənilməsi” şagirdin özündə müəllim tərəfindən əhəmiyyət verildiyi hissini oyadacaq . Bu isə
şagirdin müəllimə və dərsə qarşı motivlənməsinə
(marağının artmasına) kömək olacaq. Belə bir
vəziyyətdə isə dərsə və müəllimə qarşı müsbət
bir bağlılıq qazanan şagirddə və ya sinifdəki
şagirdlərin daxilində problemli davranışların
azalması müşahidə olunacaq, şagirdlərin enerjisi
isə pedaqoji mənada daha qiymətli istiqamətlərə
yönəldilməlidir. Araşdırmalar göstərir ki,
müəllim-şagird münasibətində ortaya çıxan
problemlərin bütün sinif qarşısında həll edilməsi
şagirdlərdə arzuolunmaz fikirlərin yaranması ilə
yanaşı, dərs müddətinə də mənfi təsir göstərir.
Bu baxımdan, müəllimin sinifdəki digər şagirdləri narahat etmədən bir şagirdlə çətin münasibəti aradan qaldırılması daha uğurlu davranışdır.
Müəllimlərin sinifdə gəzərək, köməyə ehtiyacı olan şagirdlərə kömək etməsi və problem
çıxaran şagirdlərə vaxtında müdaxilə etməsi (göz
təması, verbal və qeyri verbal ünsiyyət və s. yollarla) təsirli və problemsiz bir müəllim üçün
əhəmiyyətli olacaqdır. Bütün dərs boyu yerində

əyləşən və ya yalnız dərs izah edərək, sinifdə
şagirdlərlə maraqlanmayan müəllimlər şagirdlərə “inam” mənasında heç bir şey verə bilməyəcəkdir. Çünki dərslə maraqlanan, şagirdlərin
fikirləri və problemləri ilə maraqlanmayan bir
müəllim, şagirddə “utancaqlıq”, “qorxu”, “aşağı
mənlik hissi”ndən başqa bir şey oyada bilməyəcək. Ona görə, müəllimin sinifdə gəzərək,
şagirdlərin anlaya bilmədikləri mövzularla və ya
hər hansı bir problemi ilə maraqlanması, sıraları
gəzərkən şagirdlərlə qısa söhbətlər etməsi, şagirdlərlə şifahi, fiziki (toxunma, başını oxşama
və s.) və göz təmasları qurması, təsirli bir
müəllim-şagird münasibətinin inkişafında çox
əhəmiyyətli olacaq. Ümumiyyətlə, möhkəm və
təsirli bir müəllim-şagird münasibəti şagirdlərin
akademik, psixo-ictimai inkişaflarına təsir
etməklə yanaşı, şagirdlərin dərsə və məktəbə
qarşı “müsbət” istiqamətdə inkişaf etmələrinə
kömək edəcək. Müəllim şagirdi elmi bilik və
bacarıqlarla silahlandırmaqla yanaşı, həm də
onların mənəvi aləmini də (sevgi, xoşbəxtlik,
fədakarlıq və bağlılıq hissləri ilə) zənginləşdirməlidir.
Ünsiyyət insanların bir-birinə şüurlu və ya
şüursuz olaraq hiss və düşüncələrinin çatdırılmasıdır. Müvəffəqiyyətli bir ünsiyyətin təməl
şərtləri kimi aşağıdakıları göstərə bilərik: 1)
qarşımızdakı şəxslərə hörmət etmək, onların
varlığını qəbul etmək, əhəmiyyətli və qiymətli
olduqlarını hiss etdirmək, onları olduğu kimi
mənimsəmək; 2) müvəffəqiyyətli bir ünsiyyət
üçün həqiqi və təbii, davranmaq lazımdır; 3)
ünsiyyətin ən əhəmiyyətli elementi xarici
dünyanı qarşımızdakı fərdin nəzərləri ilə görməyə çalışmaqdır (2, 275).
Təlim prosesində müəllim və şagird ünsiyyətinin uğurlu olmasına daim diqqət yetirilməlidir.
Müəllim yalnız şagirdlərin təhsil bacarıqlarına
təsir etməklə kifayətlənməməli, eyni zamanda
onların gələcək fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına, həyati bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə
imkan yaratmalıdır.
Dərs zamanı problemin həllində şagird səhv
nəticələr əldə edə bilər. Şagirdin səhvini düzəldən zaman tələsmək olmaz. Belə anda şagirdin
müsbət xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq əvvəl o
xüsusiyyətləri vurğulayıb, sonra səhv üzərində
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düzəlişlər etmək daha uğurlu nəticə verir. Şagirdə
hər şeyi qadağa etmək və onu cəzalandırmaq
cəhdi, şagirdi çox vaxt müəllimi aldatmağa,
yalan danışmağa təhrik edir.
Dövrümüzdə təlimin məzmunu şəxsiyyətin
formalaşmasına yönəlmiş bacarıqlar şəklində
ifadə edilən təlim nəticələri kimi müəyyənləşdirilib. Təlimin məzmununun müvəffəqiyyətli və
səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi müəllimşagird münasibətlərindən çox asılıdır. Müəllim
sinifdə inamlı bir lider olmalıdır. Müəllim unutmamalıdır ki, səmimi davranışlar ilə yaratdığı
hörməti səhv davranışla şagird qarşısında itirə
bilər. Müəllim özü haqqında inamsızlıq yaradan
davranışlardan uzaq olmalıdır. Müəllim-şagird
münasibətlərində aşağıdakı vacib şərtlər nəzərə
alınmalıdır:
1. Hər davranışda müəllim səmimi, dürüst
olmalıdır.
2. Şagirdə dəyər vermək, ona insan kimi
yanaşmaq, diqqət göstərərək şagirdi dinləmək
vacibdir.
3.Qarşılıqlı ehtiyacın olduğunu hiss etdirmək.
Yəni, şagird olmasa müəllimin nə önəmi var və
əksinə şagirdə də müəllim lazımdır. (3, 179)
Təlim prosesində bu şərtlərə diqqət yetirilərsə, səmərəli bir müəllim-şagird münasibəti
qurmaq olar. Müəllim-şagird münasibətlərində
müəllimlərin şagird davranışlarını qəbul edibetməmələri də çox vacibdir. Müəllimin şagird
davranışını qəbul etməsi üç səbəbdən dəyişə
bilər: 1) Müəllimdəki dəyişikliklər. Məsələn,
müəllim hər hansı bir problemə əsəbidir, özündə
olan bu dəyişiklik nəticəsində də şagirdlə
münasibətini nizamlaya bilmir; 2) Şagirddəki
dəyişikliklər. Məsələn, şagird hər hansı bir problem qarşısında acizdir və bu da müəllimlə
münasibətində özünü göstərir; 3) Ətrafdakı
dəyişikliklər. Məsələn, şagirdin müəllimin ailədə
və ətrafda qarşılaşdıqları problemlər. Bunlar da
öz növbəsində qarşılıqlı münasibətlərə təsirini
göstərir. Bütün bunlara baxmayaraq, müəllim
təlim-tərbiyə prosesinin təşkilatçısı olduğu üçün
yaranan bu dəyişiklikləri müəyyənləşdirməli və
onların müəllim-şagird münasibətlərinə təsirinin
qarşısını almalıdır.
Müəllim-şagird münasibətlərinin düzgün
qurulmaması şagirdin öyrənməsinə mane ol-

maqla yanaşı, bütünlükdə zəifləməsinə səbəb
ola bilər. Müəllim bəzi davranışlarının şagirdlə
münasibətdə problem yaradacağını bilməsi
vacibdir. Bu davranışların bir qisminə nəzər
salaq:
1. Əmr etmək. Məsələn, bunu yaz, bunu oxu,
belə yazmalısan və s. Bu münasibət şagirdlərin
ehtiyaclarının qarşısını alır. Şagirddə qorxu
yaranır. Bəzən belə münasibət şagirddə yersiz
davranışların yaranmasına səbəb olur.
2. Xəbərdarlıq etmək, qorxutmaq. Məsələn,
bu son olsun, yoxsa, mən nə edəcəyimi bilirəm
və s. Bu cür davranış şagirdin maraqlarına və
bütün ehtiyaclarına hörmətlə yanaşılmadığını
göstərir və nəticədə mənfi keyfiyyətlərin formalaşmasına şərait yaradır.
3. Nəsihət vermək. Məsələn, özünə məqsəd
qoymalısan, ondan sonra işləməyə başlamalısan
və s. Bu cür münasibət müəllimin şagirdlərin öz
problemlərini həll etmək bacarığı olmadığına
inandığının sübutudur. Müəllim-şagird münasibətlərinin düzgün qurulmasının başlıca şərti isə
inam hissinin yaradılmasıdır.
4. Qarşı çıxmaq, təqsirləndirmək, eyni fikirdə
olmamaq. Məsələn, sən heç bir şeyi bacaracaq
qabiliyyətdə deyilsən, bu məsələni sən həll edə
bilməzsən. Bu cür yersiz qiymətləndirmələr çox
təhlükəlidir, çünki şagirddə hamıya qarşı belə
münasibət göstərmək kimi keyfiyyətlər
formalaşdırmış olar” (4,135).
Şagird vaxtının çoxunu məktəbdə müəllim və
yoldaşları ilə keçirir. Müəllimlər məktəblilərin
şəxsiyyət kimi formalaşmasında böyük təsirə
malikdir. Yaxşı bir müəllim şagirdlərin özünə
inamlarını, öyrənmək bacarıqlarının artdığı
kimi, “pis” müəllim də tam əksinə, şagirdlərə
təsir göstərə bilər. Müəllimlər və şagirdlər
yaratdıqları münasibətin əsasına görə bir-birini
yaxşı və ya pis olaraq göstərə bilirlər.
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, təlim
prosesində müəllim-şagird münasibətlərinin
didaktikanın və tərbiyə nəzəriyyəsinin tələbləri
əsasında qurulması məktəbdə həm təlimin həm
də tərbiyənin yüksəlməsinə zəmin yaradır.
Problemin aktuallığı. Müəllim-şagird münasibətlərinin formalaşdırılmasının təlimin
keyfiyyətinə təsiri problemi həm didaktik, həm
də tərbiyəvi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb
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etməsinə baxmayaraq həmin problem bu vaxta
kimi tədqiqat obyekti kimi seçilməmişdir.
Güman edirik ki, təqdim etdiyimiz məqalə bu
sahədəki boşluğu qismən aradan qaldıracaq.
Problemin yeniliyi. Ümumi tarix kurslarının
tədrisində müəllim-şagird münasibətlərinin

formalaşdırılması üzrə işin sistemidir.
Problemin praktik əhəmiyyəti ondan
ibarətdir ki, yaradılmış iş sistemindən respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin tarix müəllimləri faydalana biləcəklər.
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Ф. Латифова

ВЛИЯНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УЧИТЕЛЯ
И УЧЕНИКА НА КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
РЕЗЮМЕ

В статье обоснована актуальность проблемы. Автор отмечает, что построение взаимоотношений учитель-ученик на основе дидактических и воспитательных требований создает
основу для повышения обучения и воспитания в школе. В заключение статьи показаны пути
исследований взаимоотношений учителя и ученика.
F. Latifova
FORMATION OF TEACHER AND STUDENT RELATIONSHIP AND
ITS IMPACT ON THE QUALITY OF TRAINING
SUMMARY

The article substantiates the urgency of the problem. The author notes that, the teacher-student
relationship should be based on the didactic principles. This decrease the quality of traning and
education. At the end of the article the main factors of teacher-student relationship are defined.
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Məktəb riyazi təhsilində nəzəriyyənin öyrənilməsi ilə yanaşı məsələ və çalışmalar həllinin
də özünəməxsus yeri vardır. Məsələ həllinin
məqsədi yalnız öyrənilmiş nəzəriyyənin istehsalatda və praktikada tətbiqlərini şagirdlərə
göstərmək deyil, həm də öyrənilmiş nəzəriyyənin daha dərindən dərk edilməsinə, təfəkkürün
inkişafına imkan yaratmaqdır. Məsələ və çalışmaların həlli prosesində şagirdlər nəzəri materialın öyrənilməsindən daha çox müstəqillik,
təşəbbüskarlıq göstərmək imkanı əldə edirlər.
Bununla əlaqədar, təbiidir ki, riyaziyyatın tədrisi
metodikasında da məsələ həllinin təlimi böyük
yer tutur.
Görkəmli pedaqoq riyaziyyatçı D. Poya
hesab edir ki, məsələ həlli təliminin səmərəsinin
yüksəldilməsində şagirdlərə müəyyən ardıcıllıqla təklif olunan məsələlərin seçilməsinin böyük
əhəmiyyəti vardır. Lakin yalnız məsələlərin
seçilməsi məsələ həllinin analiz, sintez, induksiya, deduksiya və s. kimi əsas həll üsulları və
priyomlarına şagirdlərin yiyələnməsini təmin
edə bilməz.
Əvvəllər həll edilmiş məsələlərlə analogiyanın axtarılması yalnız əvvəlki məsələnin yaddaşa
gətirilməsini deyil, həm də analogiyanın yaradılması üçün analitik-sintetik üsulun tətbiqini tələb
edir. Ona görə məsələlərin seçilməsi sistemi ilə
yanaşı hər bir məsələnin həllində müəllimin
şagirdlə iş metodikasının böyük rolu və əhəmiyyəti vardır. Məsələ həllində məhz müəllimin
iş metodikası bir tərəfdən həll edilən məsələ
şərtinin analizini, digər tərəfdən sintezlə əlaqədə
məsələ həllinin axtarılmasının səmərəliliyini
təmin edir.

Qeyd edək ki, məktəb proqramlarında hesab
kursunun təcrid edilərək ayrıldığı vaxtlarda
məsələ həlli təliminin metodikası həll edilən
məsələləri: a) şərtin fabulası üzrə (hərəkətə, işin
yerinə yetirilməsinə, faizə və s. aid məsələlər);
b) həll üsulları üzrə (vahidə gətirmə, tənasüb
üsulu və s.); tənliklərin tipləri üzrə (məsələ
tənlik qurmaqla həll edildikdə) təsnifata cəhd
göstərilirdi.
Bununla yanaşı nəzərdən keçirilən məsələ
tipləri haqqında müəllimin müəyyən təsəvvürə
malik olması zəruridir. Məsələnin tipləri ayrılmasının əsasında sırf praktik məqsədlər: şagirdlərin
əmək fəaliyyətinə, praktik həyata hazırlanmasının təmin edilməsi dayanmalıdır.
Qabaqcıl riyaziyyat müəllimlərinin iş təcrübəsinə əsasən məktəb riyaziyyat kursunda
məsələləri aşağıdakı növlərə ayırmaq olar:
1. Didaktik - təhsil verici məsələlər; onları iki
növə bölmək məqsədəuyğundur: a) sırf didaktik
- məsələ-çalışmalar; onların məqsədi öyrənilmiş
nəzərə materialı sadə çalışma misallar üzərində
bilavasitə möhkəmləndirməkdir. Aydındır ki,
sinifdən sinfə keçməklə əlaqədar bu sırf didaktik
çalışmalar mürəkkəbləşir və onları həll etmək
üçün yalnız bilavasitə öyrənilən material deyil,
nəzəriyyənin müəyyən qədər əvvəl öyrənilmiş
məsələlərindən istifadə etmək lazım gəlir;
bununla əlaqədar onların həlli şagirddən analiz,
sintez və s. həll üsullarının tətbiqini tələb edir;
b) təhsil xarakterli didaktik məsələlər, yəni
mətnli məsələlərdir ki, onların həlli üçün məsələ
şərtinin müəyyən analizindən istifadə etmək,
cavabı almaq üçün bir neçə əməli yerinə yetirmək lazım gəlir; həm də belə məsələlərin fabu-
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lasında sənaye, kənd təsərrüfatı istehsalatın,
coğrafiya, biologiyaya aid statistik məlumatlar
tətbiq olunur.
Məsələ 1. Teploxod çayın axarı üzrə 48 km
üzmüş və bütün yola 5 saat sərf edərək geri
qayıtmışdır. Çayın axma sürəti 4 km/ saat,
olarsa teploxodun sürətini tapın.
Teploxodun sürətini v ilə işarə etsək, onda
məsələnin həlli üçün tənliyini tərtib etmək olar.
2. Tətbiqi xarakterli məsələlər; onlar da iki
növə bölünür; a) rasional üsullarla yerinə yetirilməsi tələb olunan hesablama xarakterli çalışmalar və istehsalat-məişət xarakterli fabulaya
malik mətnli məsələlər (istehsalatda müxtəlif
maşın və mexanizmlərin məhsuldarlığından istifadə etməklə, təyyarə, teploxod, raket, avto nəqliyyatın surətlərinin orta qiymətlərindən,
müxtəlif smeta, təsərrüfat işlərinə və s. aid
məsələlər); c) verilənləri texnika, kimya fizika,
astronomiyadan alınan istehsalat xarakterli, faiz
hesablamalarına aid və s. mətnli məsələlər.
Məsələ 2. Avadanlığın ilkin dəyəri 10000 m,
dəyərin illik azalması (amortizasiya) 5% təşkil
edərsə, 4 il istismardan sonra avadanlığın dəyərini hesablayın. Məsələnin
həlli düsturuna
gətirilir,
burada,
olar

3. Tədqiqat xarakterli problem məsələləri: a)
texnikanın empirik düsturlarının tətbiqinə aid
məsələlər; b) çatışmayan verilənlərin uyğun
cədvəllərdən, sorğu kitablarından alınan, daxil
edilən parametrlərin mümkün olan cavabları
araşdırılan və s. məsələlər.

Məsələ 3. 1) Özü-özünə təsir olan ədəd
varmı? Necə belə ədəd var?. Bu ədədləri deyin.
2) a və b- nin hansı qiymətlərində:
bərabərliyi;

bərabərsizliyi doğrudur?
Qeyd etmək lazımdır ki, həndəsə kursunda
hər bir nöqtəsi eyni xassəyə malik olan fiqurların
aydınlaşdırılmasına aid məsələlər. Həm də bu
xassəyə malik olan bütün nöqtələr həmin fiqurun
elementləridir və fiqurdan kənarda bu xassəyə
malik olan heç bir nöqtə yoxdur. Belə məsələləri
adətən nöqtələrin həndəsi yerinə aid məsələ
adlandırırlar. Onların həlli induktiv üsulun
tətbiqini, şərtin ətraflı təhlilini, eksperimental
qurmaları, əvvəldən görmə intuisiyasının olmasını və s. tələb edir. Həndəsi yerlərin tapılması
və qurulmasına aid məsələlər şagirdlərin yaradıcı
təfəkkürünü, fəza təsəvvürlərini inkişaf etdirir.
Hazırda bəzi tədris vəsaitlərində «axtarıcı»
məsələ anlayışından istifadə olunur. Bu termin
bizcə bir o qədər də uğurlu deyil, belə ki, hər bir
məsələ və çalışmanın sualına cavabın axtarılması mövcuddur.
Problemin elmi yeniliyi: müəllimin iş metodikası bir tərəfdən həll edilən məsələ şərtinin
analizini, digər tərəfdən sintezlə əlaqədə məsələ
həllinin axtarılmasının səmərəliliyini təmin edir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: şagirdlərin
əmək fəaliyyətinə, praktik həyata hazırlanmasının təmin edilməsi dayanmalıdır.
Problemin aktuallığı: Həndəsi yerlərin
tapılması və qurulmasına aid məsələlər şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünü, fəza təsəvvürlərini
inkişaf etdirir.
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ТИПЫ ЗАДАЧ НА ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ

Ш. Агаева

РЕЗЮМЕ

В статье повествуется о методах решения задач, которые способствуют повышению продуктивности обучения. Автором статьи раскрыты типы задач, их исследования и применения, а также даны соответствующие примеры. В заключение отмечается, что использование
данных типов задач развивает творческое воображение учеников и формирует пространственное восприятие.
SH. Agayev

TYPES OF EXERCISES AT MATHEMATICS COURSE IN SCHOOL
SUMMARY

The article deals with the methods of solving exercises which increase the efficiency of the
traning. The author showed many kinds of exercises and the ways of their application and usage.
At the end of the article the author notes that, these kinds of exercises develop students’ creative
thinking and spatial vision.
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Demokratik cəmiyyət quruculuğu məqsədi
təhsil alanların istedadının aşkar olunması,
onların nailiyyətlərinin dəqiq və obyektiv
qiymətləndirilməsi üzrə yeni sistemin formalaşdırılması təhsil islahatının mühüm tərkib hissəsidir. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinin 13 yanvar 2009-cu il tarixli, 09
nömrəli «Azərbaycan Respublikasının ümumi
təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası»nın təsdiq edilməsi haqqında Qərarı bu
zərurətdən doğan ilk addımlardan biridir [1, 3].
Qiymətləndirmə Konsepsiyası çərçivə sənədi
kimi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununa, Azərbaycan Respublikasının Təhsil
sahəsində İslahat Proqramının tələblərinə və
dövlətin təhsil siyasətinə, eləcə də, qiymətləndirmənin müasir dünya standartlarına uyğun
hazırlanmışdır. Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirinin 2 sentyabr 2013-cü il tarixli 792
nömrəli əmri ilə təsdiq etdiyi Müvəqqəti Təlimat
Yeni qiymətləndirmə sisteminin normativ
hüquqi bazasını daha da möhkəmləndirdi [2, 2].
Ümumi təhsil məktəblərinin yeni təhsil
proqramları (fənn kurrikulumları) tətbiq olunan
siniflərində yeni məktəbdaxili qiymətləndirmə
sistemi, diaqnostik, formativ və summativ
qiymətləndirmələrdən ibarət sistem tətbiq olundu. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib
hissəsi olan diaqnostik qiymətləndirmə konkret
bir mərhələdə təhsil alanın nailiyyətlərinin
səviyyəsini müəyyən etmək üçün aparılır. Diaqnostik qiymətləndirmə şəraitə görə təlim
məqsədləri və strategiyalarında çevik dəyişikliklər aparılmasını təmin edir, şagirdlərin maraq
dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında

məlumatlar almağa imkan yaradır. Bu qiymətləndirmə növünü ilkin səviyyənin qiymətləndirilməsi də adlandırırlar.
Belə ki, diaqnostik qiymətləndirmə dərs ilinin
əvvəlində təhsil alanların bilik və bacarıqlarının
ilkin səviyyəsini müəyyənləşdirmək məqsədilə
aparılır. Diaqnostik qiymətləndirmənin üsul və
vasitələri fənn müəllimi tərəfindən müəyyənləşdirilir. Diaqnostik qiymətləndirmənin nəticələri
rəsmi sənədlərdə qeyd olunmur, təhsil alan
haqqında müvafiq yazılı qeydlər təhsil alanın
portfoliosunda saxlanılır. İlkin səviyyənin
qiymətləndirilməsi şagirdin biliyini müəyyən
edir və təlimin düzgün qurulmasında müəllimə
köməklik göstərir. Təlim prosesində düzgün
istiqamətləndirilmiş şagird öyrənilmiş materialın
təkrarına vaxt itirmir, həmçinin onun üçün başa
düşülməyən və ya tanış olmayan material qalmır.
İlkin səviyyənin qiymətləndirməsinin sualları
bir-biri ilə elə əlaqələndirilib tənzimlənməlidir
ki, onların bəziləri şagirdin hansı biliklərə malik
olduğunu, digərləri isə yeni materialı mənimsəmiş şagirdləri müəyyən etsin. Əgər ilkin səviyyənin qiymətləndirilməsi şagirdlərin sinifdəki
fəaliyyətini müqayisə etmək və ya sonrakı inkişafını qiymətləndirmək üçün ilkin məlumat
bazasını yaratmaq məqsədi ilə istifadə olunursa,
onda bu suallar əsas psixometrik tələblərə cavab
verməlidir. [3, 172]
Formativ qiymətləndirmə təlim prosesinin
hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş
nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsinin qiymətləndirilməsidir. Bu qiymətləndirmə tədris prosesinin
düzgün istiqamətləndirilməsini və səmərəliliyini,
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şagirdlərin təlim sahəsində irəliləyişlərinin
izlənilməsini təmin edir, onların təlim ehtiyaclarının öyrənilməsinə lazımi şərait yaradır.
Formativ qiymətləndirmənin məqsədi təhsil
alanın təlim prosesində məzmun standartlarından irəli gələn bilik və bacarıqların mənimsənilməsinə yönəlmiş fəaliyyətini izləməkdən, bu
zaman qarşıya çıxan problemləri müəyyən
etməkdən və onları aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Formativ qiymətləndirmə rəsmi qiymətləndirmə deyil. Formativ qiymətləndirmə fənnin
məzmun standartları üzrə təlim məqsədləri
əsasında müəyyənləşdirilmiş qiymətləndirmə
meyarlarına görə aparılır. Müəllim qiymətləndirmə meyarlarına uyğun dörd səviyyəli rubriklər (I-IV səviyyə) hazırlayır. Zəruri hallarda
rubriklər 3 və ya 5 səviyyədə tərtib oluna bilər.
Müəllim təhsil alanın fəaliyyətinin nəticəsini
"Müəllimin formativ qiymətləndirmə dəftəri"ndə rubrika uyğun olaraq rum rəqəmləri (I, II, III
və IV) ilə, "Məktəbli kitabçası"nda isə sözlərlə
yazır. "Müəllimin formativ qiymətləndirmə dəftəri"ndə rubriklərin məzmunu və şagirdin formativ qiymətləndirilməsinə dair məlumatlar sərbəst
formada aparılır. Müəllim yarım illərin sonunda
"Müəllimin formativ qiymətləndirmə dəftəri"
əsasında şagirdin yarım il ərzində fəaliyyətinin
qısa təsvirini hazırlayır və portfolioda saxlayır.
Şagird irəliləyişlərinin formativ qiymətləndirməsi vasitəsilə tədrisin düzgün istiqamətləndirilməsi həyata keçirilir, alternativ üsul və
mənbələrdən istifadə və ya şagirdin daha irəliyə
addım atması üçün ona əlavə impulsun verilməsi
barədə ehtiyaclar müəyyənləşdirilir [3, 173].
Qəbul edilmiş standartların reallaşmasına
istiqamətlənən irəliləyişlərin monitorinqi, formativ qiymətləndirməsi sinifdə hər bir şagirdin
inkişafının hərəkətverici amilinə, təlimin
həlledici komponentinə çevrilir. Müəllim yalnız
belə monitorinq vasitəsilə tədris prosesini
tənzimləyir, bütün şagirdlərin irəliləyişlərini
təmin edir, eyni zamanda uğur qazana bilməyən
şagirdlərin ehtiyaclarını öyrənərək, onlara əlavə
köməklik göstərir. Bu mənada şagirdlərin faktiki
fəaliyyətinin nəticələri müəllim üçün real indikatorlara çevrilir [4, 507]
Summativ qiymətləndirmə təhsilin hər hansı
bir mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və

ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri
nailiyyətlərin qiymətləndirilməsidir. Bu qiymətləndirmə məzmun standartlarının mənimsənilmə səviyyəsinin etibarlı göstəricisidir.
Summativ qiymətləndirmə kiçik və böyük olmaqla iki formada aparılır. Summativ qiymətləndirmə rəsmi qiymətləndirmədir və nəticələri
keçirildiyi tarixdə sinif jurnalında qeyd olunur.
Kiçik summativ qiymətləndirmə vasitələri fənni
tədris edən müəllim, böyük summativ qiymətləndirmə vasitələri isə ümumi təhsil müəssisəsi
rəhbərliyinin təşkil etdiyi komissiya tərəfindən
hazırlanır [3, 172-173].
Kiçik summativ qiymətləndirmə hər tədris
vahidinin sonunda, altı həftədən gec olmayaraq
müəllim tərəfindən keçirilir.
Böyük summativ qiymətləndirmə yarım
illərin sonunda təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi
tərəfindən yaradılan müvafiq komissiyanın
nəzarəti ilə fənni tədris edən müəllim tərəfindən
aparılır. Şagirdlərin kiçik və böyük summativ
qiymətləndirmələrinin nəticələri illik qiymətlərinin hesablanmasında nəzərə alınır.
Kiçik və böyük summativ qiymətləndirmələrin keçirilmə vaxtı illik planlaşdırmada
nəzərdə tutulur. Kiçik və böyük summativ
qiymətləndirmə vasitələri qiymətləndirmə standartlarının dörd mürəkkəblik səviyyəsinə uyğun
olaraq 1- 4-cü səviyyələrdə (20%-i 1-ci, 30%-i
2-ci, 30%-i 3-cü və 20%-i 4-cü səviyyəyə aid olmaqla) hazırlanır [5, 17].
Kiçik summativ qiymətləndirmənin keçirildiyi gün kiçik summativ qiymətləndirmədə
iştirak etməyən şagirdin sinif jurnalında adının
qarşısındakı xana diaqonalla 2 yerə ayrılır və
onun surətində "q"(qaib) yazılır, məxrəci isə boş
saxlanılır. Müəllim həmin şagirdlə növbəti kiçik
summativ qiymətləndirmənin keçiriləcəyi
tarixədək kiçik summativ qiymətləndirmə aparır
və onun nəticəsi məxrəcdə qeyd edilir.
Birinci yarım ildə böyük summativ qiymətləndirmədə üzrlü səbəbdən iştirak etməyən
şagird dərsə qayıtdıqdan sonrakı bir ay ərzində
böyük summativ qiymətləndirmədə iştirakı
təmin edilir. 1-ci yarım ildə böyük summativ
qiymətləndirmədə üzrsüz səbəbdən iştirak
etməyən və 2-ci yarım ilin ilk bir ayı ərzində
iştirakı təmin olunmayan şagirdin böyük sum-
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mativ qiymətləndirmə üzrə qiyməti "0" qəbul
olunur.
Şagird 2-ci yarım ildə üzrlü səbəbdən böyük
summativ qiymətləndirmədə iştirak etmədikdə
ümumtəhsil müəssisəsinin pedaqoji şurasının
qərarı ilə həmin şagirdin 2-ci yarım il üzrə
qiyməti onun bu yarım ildə iştirak etdiyi kiçik
summativ qiymətləndirmələrin nəticələrinin
ədədi ortası kimi müəyyənləşdirilir. Üzrsüz
səbəbdən 2-ci böyük summativ qiymətləndirmədə iştirak etməyən şagirdin böyük summativ qiymətləndirmə üzrə qiyməti "0" qəbul edilir.
Summativ qiymətləndirmədə iştirak etməyən
şagirdlər üçün yeni, lakin sinif üçün istifadə olunan tapşırıqlarla eyni səviyyəli qiymətləndirmə
vasitələri hazırlanır.
Şagirdin yarım illik qiyməti yarım il ərzində
keçirilən kiçik summativ qiymətləndirmələrin
yekun nəticələrinin 40%-i ilə, yarı millik sonunda keçirilən böyük summativ qiymətləndirmənin nəticəsinin 60%-nin cəmi əsasında
aşağıdakı düsturla çıxarılır [5,31]. Burada, Yşagirdin 1-ci və ya 2-ci yarım il üzrə qiymətini;
kiçik summativ qiymətləndirmələrin nəticələrini; BSQ - yarı milin sonunda keçirilən böyük
summativ qiymətləndirmənin nəticəsini bildirir.
Şagirdin yarım illik qiyməti çıxarılarkən yuvarlaqlaşdırma qaydası tətbiq edilir. Şagirdin illik
qiyməti aşağıdakı cədvələ uyğun hesablanılır.
Burada: Y1 - 1-ci yarı mil üzrə qiyməti, Y2 - 2ci yarı mil üzrə qiyməti göstərir.
Şagirdin qiyməti düzgün cavabların maksimum bala nisbəti ilə faiz göstəricisinə uyğun
müəyyənləşdirilir. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi bir sıra spesifik xüsusiyyətlərə
malikdir.
Fənn məzmun standartlarının müəyyən
edilməsində əsas məqsəd həmin standartların
şagird tərəfindən mənimsənilməsi istiqamətində
hədəflərin təyin edilməsidir. Bu baxımdan
şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
davamlı, dinamik və rəsmi olmayan prosesdir.
Bu prosesdə müəllimlərin şagirdlər üzərində
müşahidəsi, şagirdlərin sinif işlərini və ev
tapşırıqlarını yerinə yetirmələri, yazılı və şifahi
cavabları vacibdir. Düzgün həyata keçirilmiş
qiymətləndirmənin nəticələri müəllimin
fəaliyyəti, bu fəaliyyətin şagirdlərin tələbatına

nə dərəcədə cavab verməsi, habelə kurikulumda, planlaşdırmada və dərsliklərdə müvafiq
dəyişikliklərin aparılması zərurəti haqqında
qərar qəbul etməyə şərait yaradır.
Summativ qiymətləndirmə standartların
mənimsənilməsi istiqamətində şagirdlərin əldə
etdiyi irəliləyişləri dəyərləndirir. Bu qiymətləndirmə növü mövzunun, bəhs və bölmənin,
yaxud da tədris ilinin sonunda eyni qaydada
həyata keçirilir. Yekun qiymətləndirmənin ən
mühüm cəhəti şagirdlərin mənimsədiklərini
tətbiqetmə qabiliyyətinə nə dərəcədə malik
olduqlarını aşkara çıxarmaqdır.
Summativ qiymətləndirmənin bu xüsusiyyəti
müəllimlərin testyönlü tədrislə bağlı narahatlığını aradan qaldırır. Yekun qiymətləndirmə
fənnin məzmun standartlarının tərtibi üçün
aparıcı rol oynamır, əksinə qiymətləndirmənin
bu standartlar əsasında aparılmasını təmin edir.
Bundan əlavə, yekun qiymətləndirmə əldə olunan bilikləri tam əks etdirmir, lakin o, mənimsəmə səviyyəsinin etibarlı və adekvat
göstəricisidir.
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, sadalanan
qiymətləndirmə növlərinə və qiymətləndirmə
vasitələrinə əsaslanan məktəbdaxili qiymətləndirmə son nəticə etibarı ilə aşağıdakı əsas
komponentləri şagird nailiyyətlərinin və irəliləyişlərinin sinxron izlənməsini və ya monitorinqi
şagird fəaliyyətinin təlim standartlarına uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsini, yəni kurikulum
üzrə qiymətləndirməni, ümumtəhsil pillələri
üzrə yekun qiymətləndirmənin buraxılış
imtahanlarının aparılması kimi mühüm
komponentləri özündə ehtiva edir.
Problemin yeniliyi. Təqdim olunan məqalədə ümumtəhsil məktəblərində yeni qiymətləndirmə sisteminin normativ hüquqi bazasının
yaradılması xronoloji və məntiqi ardıcıllıqla
verilmiş, yeni qiymətləndirmə sisteminin didaktik və tərbiyəvi cəhətləri analitik təhlil edilərək
ümumiləşdirilmişdir. Yeni qiymətləndirmə
meyarlarından istifadənin sistemi yaradılmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. ondan
ibarətdir ki, yaradılmış iş sistemindən ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri və gənc
tədqiqatçılar istifadə edə biləcəklər.
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В статье проанализировано создание в общеобразовательных учреждениях нормативноправовой базы новой системы оценивания, а также создание новых видов оценивания. Автором были обобщены возможности новой системы оценивания по персональным
показателям.
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A NEW SYSTEM OF ASSESSMENT OF STUDENT ACHIEVEMENTS
SUMMARY

The creation of regulatory framework of the qualitative grading system,and the new types of
evaluation are analyzed in this article. The opportunities of new evaluation system regarding individual measures were summarized.
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Eşitməsi qüsurlu uşağın məktəbəhazırlıq
səviyyəsinin öyrənilməsi müasir dövrün mühüm
tələblərindən biridir. Altı yaşlı uşaqların məktəbə intellektual hazırlığının səviyyəsini öyrənmək və yollarını müəyyənləşdirməkdir.
Təlim strategiyasını düzgün seçmək və uşağa
nələri öyrətməyin lazım gəldiyini müəyyənləşdirmək, onun inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsidir. Uşağın inkişaf səviyyəsinin
qiymətləndirilməsi prosesi, valideynlərin bir
çoxunda həyəcan doğurur.
Uşağın inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsi valideynlərin, tərbiyəçilərin gözlərini açır,
uşağın güclü və zəif cəhətlərini, qarşıya çıxan
çətinlikləri görməyə və onları aradan qaldırmağa
yönəldir. Qiymətləndirmə valideynə düşünmək,
araşdırma aparmağa imkan verir.
Son illərdə “pedaqoji diaqnostika” anlayışı
təhsil sisteminə ayaq açmışdır. Pedaqoji diaqnostikanın məqsədi uşaqların məktəbin şəraitinə,
ünsiyyətə, xüsusilə savad təliminə və riyaziyyatın mənimsənilməsinə nə dərəcədə hazırlanmaları, sosial vəziyyətini müəyyənləşdirməkdir.
Psixoloji diaqnostika mürəkkəb olduğundan
onu yalnız psixoloq apara bildiyi halda, müəllim,
tərbiyəçi, valideyn də apara bilər. Pedaqoji diaqnostika hər bir uşağın təlim materialını
mənimsəmə səviyyəsini öyrənir. Uşağın təlim
tapşırıqlarını yerinə yetirməsi üçün fərdi yanaşmadan istifadə olunur.
Uşağın məktəbə əqli hazırlığı şərti olaraq iki
keyfiyyət qrupuna ayrılır:
1) nitq inkişafı, oxuya, yazıya, hesablamağa

hazırlıq (nitqin səs mədəniyyətinə yiyələnmə, hərfləri tanıma, oxumaq bacarığı, ətraf aləm haqqında təsəvvürlərə, sadə riyazi təsəvvürlərə və s.);
2) təlim fəaliyyətinin ümumi, universal
xarakterli keyfiyyətlər (iradi diqqəti, yaddaşı,
arzusu, idrak marağı, tədris vəzifələrini həll
etmək bacarığı və s.).
Uşaqla fərdi söhbət zamanı evdə hansı oyun
və əyləncələri sevməsi, vaxtını kimlərlə keçirməsi xəbər alına bilər. Beləliklə, onun şəxsiyyəti
haqqında təsəvvür yaratmaq mümkündür.
Diaqnostika təşkil edərkən uşağın məkana
bələdləşməsi üzrə iş aparılmalıdır.
Uşaqların nitq hazırlığı daha ətraflı öyrənilməlidir. Adətən uşaqlar tələffüzə yaxın olan
səsləri (z-s, s-ş, b-p, d-t və s.) qarışdırırlar. Ona
görə oxşar səslərin fərqləndirilməsi üzrə məşqlər
təşkil olunmalıdır.
Məsələn:
•Sözdə s səsini eşidəndə əl çalın. Səbət, rəsm,
sərin, meşə, kasa, sərin.
•Sözdə r səsini eşidəndə əl çalın. Dərə, rəndə
iri, meymun, armud, taya, dəydi, qarmaq.
Məktəb nitq hazırlığı, lüğət ehtiyatının inkişafını tələb etdiyindən bu sahədə araşdırmaya
geniş yer verilməlidir.
Məktəbə hazırlıq qruplarında uşaqların
nitqinin inkişaf etdirilməsi, xüsusi uşaq bağçalarının qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən
biridir. Məktəbəqədər tərbiyə proqramında (milli
proqram yoxdur) hazırlıq qrupu uşaqlarının
savad təliminə hazırlanması, oxu və yazı vərdişlərinə müvəffəqiyyətlə yiyələnmələri üçün zəruri
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bünövrə yaratmaq məqsədi ilə nitq mədəniyyətinin yüksəldilməsinə, sözün heca-səs tərkibini
təhliletmə, səsləri fərqləndirmə qabiliyyətinin
inkişafına yönəldilmiş intensiv işin aparılması
nəzərdə tutulur.
Məktəbəhazırlıq qruplarında uşaqların nitqinin inkişafına verilən tələblər hazırlıq siniflərində və ailədə uşağın məktəbə hazırlanmasına
verilən tələblərdən o qədər də fərqlənmir. Ailənin
və uşaq bağçasının qarşısında 6-7 yaşlı uşaqları
məktəbə hazırlamaq vəzifəsi durur. Buna görə də
bağçanın hazırlıq qrupları uşaqlarla işi I sinfin
proqram tələbləri baxımından qurmağa çalışmalıdır. Məktəbəhazırlıq qruplarında uşaqların
nitqinə nə kimi tələblər verilir? I sinifdə savad
təliminə müvəffəqiyyətlə başlamaq üçün nə kimi
bilik, bacarıq vərdişlərə yiyələnməlidirlər?
Tələblər təqribən belədir:
1)nitqi dinləmə bacarığının inkişafı;
2)fonetik eşitmə üzrə ilkin vərdişlərə
yiyələnmə;
3)nitq səslərini fərqləndirməyi bacarmaq;
4)sadə cümləni sözlərə ayırmağı bacarmaq;
5)asan sözləri hecalara ayırmağı bacarmaq;
6)nitq səslərinin düzgün tələffüzü üzrə sadə
vərdişlərə yiyələnmək və c.
Bu tələblərin hər birini kiçik tərkib hissələrinə ayırmaq, konkretləşdirmək mümkündür. (4,
5, VII cild)
Eşitməsi qüsurlu uşağın məktəbə hazırlanmasına və onun əhəmiyyətinə ailədə az diqqət yetirilir. Savadsız ata-analar eşitməsi qüsurlu
uşaqlara məktəb üçün vacib olan bir sıra keyfiyyətləri tərbiyə edə bilmirlər. Bəzi valideynlər
deyirlər ki, niyə biz uşağı məktəbə hazırlayaq,
axı onların dilini bilmirik. Onlar unudurlar ki,
uşaq məktəbə erkən yaşlardan tədricən hazırlanmalıdır. Uşağın yoldaşları ilə oyunları, yaşlılarla
söhbətləri (əl qol hərəkəti ilə), ev işlərində
anasına köməyi, kiçik qardaş və bacısına qayğısı,
onda məktəbliyə xas olan bəzi xarakterik
əlamətləri, faydalı vərdişləri tərbiyə edir.
Ətraf mühitin təsiri, ailə şəraiti, həyatın özü
uşağı müəyyən dərəcədə məktəbə hazırlayır, bu
hazırlığa düşünülmüş istiqamət vermək, onu
mütəşəkkil prosesə çevirmək son dərəcə
faydalıdır.
Uşağın hazırlıq siniflərində və uşaq bağçasın-

da məktəbə hazırlanması mütəşəkkil proses olmaqla öz müsbət nəticəsini göstərir (təəssüf ki,
xüsusi məktəblərdə hazırlıq sinifləri uzun illərdir
ləğv edilmiş, eşitməyən uşaqlar üçün bağça respublikada bir dənədir. Məktəb və uşaq bağçaları
uşaqların məktəbə hazırlanmaları sahəsində
xeyli qabaqcıl təcrübəyə malik olmalıdırlar.
Bakı şəhərində 1970-ci ildən fəaliyyət
göstərən Eşitmə qabiliyyəti pozulmuş respublika ixtisaslaşdırılmış körpələr evi-uşaq bağçası
da belə uşaqlara xidmət edir.
Eşitmə qabiliyyəti pozulmuş respublika
ixtisaslaşdırılmış körpələr evi-uşaq bağçasında
xüsusi tədqiqatların aparılması, uşağın məktəbə
hazırlanmasının əlverişli sistemini yaratmağa
imkan vermişdir. Eşitməsi qüsurlu uşağın
məktəbə hazırlanması isə demək olar ki,
çətinlik yaradır.
Ailənin mədəni səviyyəsindən, valideynin
ixtisasından, uşağın tərbiyəsinə münasibətdən,
onun üçün yaradılmış şəraitdən asılı olaraq
uşaqlar məktəbə müxtəlif cür hazırlanırlar.
I sinfə ailədən gələn uşaqların bir qismi
eşitməsi qüsurlu (kar, zəif eşidən və sonradan
karlaşmış), fiziki cəhətdən zəifliyi, nitqinin,
məntiqi təfəkkürünün zəifliyi, ətraf aləm
haqqında məlumatın azlığı, gücləri çatan əməkdə iştirak edə bilməmələri ilə fərqlənirlər.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitqinin inkişaf
etdirilməsi üzrə vəzifələrdən biri onların nitqinin
səs mədəniyyətinin tərbiyəsidir. Nitq inkişafı
məktəbəqədər dövrdən başlayıb, məktəbəqədər
dövrdə başa çatmalıdır. Uşaq məktəbə gedərkən
onun nitqi tələffüz nöqsanlarından (mızıldamaq,
ayrı-ayrı səslərin səhv tələffüzü, aydın olmayan
nitq və s.) azad olmalıdır. Düzgün eşidilən,
tələffüz edilən səs və sözlər uşağın savada daha
müvəffəqiyyətlə yiyələnməsi üçün əsas amillərdən biridir.
Uşaqların nitqinin səs mədəniyyətinin tərbiyəsi onların yalnız səs və sözləri düzgün tələffüz
etməsi demək deyildir. “Nitqin səs mədəniyyəti”
anlayışı daha genişdir. Uşaq nəinki səslənən nitqi
xarakterizə edən tələffüz keyfiyyətlərinə (səslərin
düzgün tələffüzü, aydın diksiya, sözlərin orfoepik
düzgünlüyü və s.) yiyələnməli və nitqin səs ifadəliliyin jest və mimika kimi hərəkəti vasitələrinə: eləcə də nitq ünsiyyəti mədəniyyətinə xas
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olan elementlərə (səsin qüvvəti, tonallığı, danışıq
zamanı hərəkətlərin və qamətin vəziyyəti və s.)
malik olmalıdır. Səslənən nitqin yaranması, nitqi
eşitmə qabiliyyəti və nitq tənəffüsünə yiyələnmə
xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Dilin səs sistemini uşaq tədricən qavrayır və
bu qavrama zamanı onun nitqində nitq aparatının formalaşmasına baxmayaraq, bəzi patoloji
olmayan çatışmazlıq olur ki, bu da uşağın dili
təqlid etmə bacarığının kifayət qədər tam olmaması və nitq tənəffüsündəki nöqsanlarla (səsli,
küylü, tez-tez nəfəs alma, fasilə etməmək)
bağlıdır.
Bu qüsurların vaxtında düzəldilməməsi,
uşağın nitqində möhkəmlənməsinə gətirib çıxarır. Nitqin qüsurluluğu uşaq şəxsiyyətinin inkişafına təsir göstərir. Uşaq qaradinməz, sərt və
hövsələsiz olub ətrafdakılarla ünsiyyətdən çəkinir. Bu isə uşaqda biliyə marağın sönməsi, əqli
inkişafında geriliyin yaranması ilə nəticələnir.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitqinin səs
mədəniyyətinin tərbiyəsi üzrə iş apararkən,
onların yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınmalı və
ifadəli oxudan istifadə edərək uşaq nitqində
ifadəlilik tərbiyə olunmalıdır.
Bu sahədə işi iki istiqamətdə aparmaq
məqsədə müvafiqdir:
1. Nitq aparatının, fəal nitqin səs cəhətinin
inkişafı.
2. Eşitmə diqqəti və nitqi eşitmənin inkişafı.
İstiqamətlərin hər birinin həllində özünəməxsus vəzifələri müəyyənləşdirmək və onları
aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq mümkündür.
1.Ana dilinin bütün səslərinin düzgün
tələffüzünü formalaşdırmaq.
2.Dəqiq və aydın tələffüzə nail olmaq.
3.Ədəbi dilin orfoepik normalarına uyğun
tələffüzünü inkişaf etdirmək.
4.Nitqin sürətinin və səsin keyfiyyətinin
formalaşdırılması.
5.Nitqin ifadəliliyinin tərbiyəsi.
6.Nitq ünsiyyəti mədəniyyətinin tərbiyə
edilməsi.
7.Nitq tənəffüsünün inkişafı.
8.Eşitmə diqqətinin və nitqi eşitmə qabiliyyətinin inkişafı.
Bu vəzifələrin hər birinin özünəməxsus
məzmunu və istiqaməti olmasına baxmayaraq

onlar ayrı-ayrılıqda, bir-birindən təcrid edilmiş
şəkildə deyil, əksinə bir-birilə əlaqəli vahid
pedaqoji prosesdə həll olunarsa, nitqin səs mədəniyyətinin tərbiyəsi sahəsində daha tez, müvəffəqiyyətli iş aparmaq olar. Onun müvəffəqiyyətli
olmasının bir cəhəti də nitqi nöqsanlı uşağa
düzgün münasibətin olmasıdır. Yəni, uşağın
nitqindəki nöqsanı xüsusi şəkildə nəzərə çatdırmaq, yaxud ona xəstəyə yanaşan kimi qayğı
göstərmək məqsədə müvafiq deyildir. (4, 5)
Nitqi eşitmənin inkişafı. Nitqin səs mədəniyyətinin tərbiyəsində nitq nəfəsilə yanaşı nitqi
eşitmənin də əhəmiyyəti böyükdür. Çünki, həm
nitq aparatı, həm də nitqi eşitmə, səslənən nitqin
yaranması üçün zəmindir. Əgər uşaq nitqdəki
səsləri və sözləri düzgün eşitməzsə, onları
düzgün tələffüz edə bilməz ( 1,4 ).
Uşağın nitqinin eşitmə üzrə vərdişlərə
yiyələnməsini təmin etmək, nitqin səslənməsinin müxtəlif incəliklərini və qavrama bacarığını
inkişaf etdirmək lazımdır. Əks təqdirdə uşaq
səslərin düzgün, dəqiq tələffüzündə sözlərin
aydın deyilişinə, səsin tonuna, sürətinə, qüvvətinə, tonallığına, nitqin axıcılığına yiyələnməkdə
çətinlik çəkəcəkdir.
Nitqi düzgün eşitmənin inkişafı üzrə iş uşaq
bağçasının bütün yaş qruplarında aparılır və burada didaktik oyunlar xüsusi yer tutur.
Oyuna başlamazdan əvvəl tərbiyəçi uşaqlara
deyəcəyi sözləri hazırlayır, onun uşaqlara tanış
olmasına və səslənmə etibarilə çətin olmasına
diqqət yetirilir.
Nitqi eşitmə qabiliyyəti zəif olan, yaxud
tələffüzü aydın olmayan uşaqlar bir daha
müəyyənləşdirilir və tərbiyəçi onlarla fərdi
məşğul olaraq uşaqların nitqi eşitmə və söyləmə
qabiliyyətini inkişaf etdirməyə cəhd göstərir,
uşaqlara əlavə təmrinlər təşkil edir. Nitqi eşitmə
qabiliyyətini inkişaf etdirmək məqsədilə təşkil
edilən “Səsindən tanı” oyunu iki variantda
keçirilə bilər.
Məsələn, nitqi eşitmə qabiliyyətini inkişaf
etdirmək üçün “Nə dediyimi tap” oyunundan da
istifadə etmək mümkündür. Eşitmə qabiliyyəti
pozulmuş respublika ixtisaslaşdırılmış körpələr
evi-uşaq bağçasında eşitmə yolu ilə qavrama
təkcə oyunlar vasitəsilə deyil, lent yazılarını
radio, televiziya verilişlərini dinləmə yolu ilə də
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təşkil edilir. Uşaqların dinləməsi üçün təklif
olunmuş mətn və yazılar aydın və ifadəli
səslənməlidir ki, uşağın diqqətini cəlb etsin, onu
dinləməyə uşaqda həvəs, maraq oyandırsın.
Fonematik qavrama və onun inkişafı. Fonematik qavrama uşaqların öz şəxsi nitqlərini təhlil
etmək fəaliyyətinin inkişafını nəzərdə tutur.
Uşaq nitqində cümlələri, cümlələrdəki sözləri,
sözlərdəki hecaları, hecalardakı səsləri fərqləndirməyi, həmçinin səslərdən heca, hecalardan
sözlər, sözlərdən cümlələr, cümlədən mətn tərtib
etməyi bacarmalıdır. Lakin Azərbaycanda məktəbəqədər yaşlı uşaqların danışıq səslərini təhlil
etmək bacarığını öyrənən xüsusi tədqiqat
aparılmadığından qarşıya qoyduğumuz vəzifənin öhdəsindən gəlmək nisbətən çətin olmuşdur.
Tədqiqatımız qarşısında duran əsas vəzifə
bağçada orta və böyük qruplardakı uşaqların səs
təhlilinin öhdəsindən necə gəldiyini .
Tədqiqatın birinci hissəsində biz məktəbəqədər yaşlı uşaqların sözlərdəki səsləri necə eşitdiyini və seçməyi bacarıb-bacarmadığını
yoxlamışıq. Yoxlamanı “Mağaza” və “Sehirli
torba” didaktik oyunları vasitəsilə aparmışıq.
Yoxlama orta, böyük və məktəbə hazırlıq
qruplarında, həm qrup şəklində, həm də fərdi
şəkildə aparılmışdır.
Eksperiment yoxlamada hər qrupdan 6 nəfər
uşaq iştirak etmişdir. Bu iş əsasən eşitmə qabiliyyəti pozulmuş respublika ixtisaslaşdırılmış
körpələr evi-uşaq bağçasında yoxlamadan keçirilmişdir. Eksperiment II hissədə aparılmışdır.
I-ci hissədə uşaqlar tərbiyəçinin söylədiyi
səsi sözün tərkibində tapmalı idilər. II-ci hissədə
isə uşaqlar səsi sözün tərkibində tapmalı idilər.
Eksperimentin II hissəsində uşaqlar sözün
tərkibindən, tərbiyəçinin təklif etdiyi səsi tapmaqla məşğul olurdular. Uşaqlar sözlərin
əvvəlində, ortasında və sonunda eşitdikləri səsi
söyləməli idilər. I-ci hissədə eksperimentlər iki
mərhələdə, II hissə eksperimentlər iki mərhələdə
keçirilmişdir.
Eksperiment zamanı istifadə olunan sözlər
səs tərkibinə görə uşaqlara yaxşı tanış olan
sözlər olmuşdur. Müxtəlif yaş qrupunun uşaqları
yoxlama prosesində özlərini müxtəlif cür
aparmışlar, orta qrup uşaqları üçün eksperiment
maraqsız keçmişdir. Onlarda yorğunluq müşa-

hidə olunmuş, diqqətləri yayınmış, tapşırığın
öhdəsindən gəlmədikdə məşğələyə maraq tez
sönmüşdür.
Eksperimentin I-i mərhələsində uşaqlardan
“mağazada” olan oyuncaqların hansının adının
əvvəlində “t” səsi olduğunu söyləmək tələb olunurdu. Bu mərhələ üzrə aparılan eksperimentin
protokoluna nəzər salaq.
Eks. – Uşaqlar, bu gün sizinlə maraqlı oyun
oynayacağıq. Oyunun adı “Mağaza”dır. Bu
stolun üstündə gördüyünüz oyuncaqlar mağazada satılır. Mən satıcıyam, siz isə alıcı olacaqsınız.
Mən bu gün onların hamısını satmayacağam.
Mağazada elə oyuncaqlar satılacaq ki, onların
adının birinci səsi “t” olsun.
Mən bir nəfər çağıracağam, o adının birinci
səsi “t” oyuncağını tapsa oyuncağı ona
verəcəyəm.
Eks. – Elçin sən hansı oyuncağı almaq
istəyirsən?
U - maşını
Eks. – düz deyil
U – dinmir
Eks. – oyuncaqlara bax, hansı t səsi ilə
başlayır
U – çəkinir. Danışmır
Eks. - mən bir nesə oyuncağın adını
deyəcəm, qulaq as gör birinci səsi “t” olan
oyuncaq hansıdır? tar, top, qutu, at və s.
U – çiyinlərini çəkir, oyuncaqlara baxır ancaq
danışmır.
Eks. – uşaqlar kim gəlib elə bir oyuncaq
seçər ki, onun adının birinci səsi “t” olsun.
- heç kim danışmır.
Tərbiyəçi yenidən birinci səs haqqında
məlumat verir və “t” səsini tələffüz edir, “t” səsi
ilə başlanan oyuncağı necə tapmaq lazım
olduğunu uşaqlara izah edir. Lakin yenə də
uşaqlardan heç bir cavab ala bilmədik. Bu
eksperiment fərdi şəkildə aparıldıqda demək
olar ki, qənaətləndirici olmadı. 12 nəfərin yalnız
3-ü “t” səsini sözün əvvəlində tapa bildi.(1,3)
Məktəbəhazırlıq qruplarında eksperimentlərin birinci mərhələsi yuxarıda qeyd olunmuş
oyunlar vasitəsilə aparılmış, nəticə orta qrupa
nisbətən uğurlu olmuşdur. Uşaqlar oyun zamanı
fəal olmuş və qarşıya qoyulmuş vəzifənin
öhdəsindən gəlməyə çalışmışlar. Beş (5)
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uşaqdan dörd (2) nəfəri “t” səsi ilə başlanan
sözləri düzgün müəyyənləşdirmişdir.
Birinci və ikinci mərhələ üzrə aparılan
eksperimentlərin nəticəsi göstərdi ki, məktəbəhazırlıq qrupunun uşaqları bu cəhətdən yüksək
göstəriciyə malikdirlər. Orta qrup uşaqları isə
vəzifənin öhdəsindən gələ bilmədilər.
“Mağaza” oyunu əsasında aparılmış yoxlamaya nəzər salsaq görərik ki, həm böyük, həm
də məktəbəhazırlıq qruplarında oyun belə bir
plan üzrə aparılmışdır:
1. Giriş müsahibəsi
2. Oyun qaydasının izahı
3. Oyunun gedişi
4. Məşğələnin yekunlaşdırılması
Oyunda istifadə edilən vəsait bunlardır:
balıq, quzu, at, stol, stul, top, maşın, qayıq,
fırfıra, quş, qayçı, tülkü, qaşıq, heyva, nar,
bıçaq, divan, pişik, kukla, torba, şar, raket, qaz.
Məktəbəhazırlıq qrupu üzrə yoxlamadan:
Eks. – Adilə, hansı oyuncağı almaq
istəyirsən, yadında saxla oyuncağın adında
gərək “a” səsi olsun.
U – Adilə bir balaca tərəddüddən sonra –
kukla
Eks. – düzdür. Arif sən gəl. Sən nə almaq
istəyirsən?
U – fikirləşir, danışmır və divanı seçir.
Eks. – düzdür, əyləş, Elnur gəl.
Elnur bütün oyuncaqların adını söyləyirsə də,
adını seçə bilmir və iki uşaq “a” səsini sözün
tərkibində müəyyənləşdirə bilmir. Bu qayda
üzrə oyun davam edir və 10 uşaqdan 8-ni “a”
səsini sözün tərkibində tapırlar.
Cədvəl 1.
Eksperimentlərdə
Verilmiş səsi
qrup iştirak edən uşaqların sözün tərkibində
miqdarı
tapmaq

Orta
Böyük
Məktəbə hazırlıq

15
15
15

10
10
10

Yoxlamanın ikinci mərhələsində məktəbəhazırlıq qrupunda sözün ortasındakı səsi
müəyyənləşdirməyi nəzərdə tutmuşduq.
Uşaqlar üçün təklif edilən sözləri elə seçmişdik ki, bu sözləri təşkil edən səslərin miqdarı az

olsun. Yoxlamadan aldığımız nəticəni ümumiləşdirsək deyə bilərik ki, 15 nəfər böyük qrup
yaşlı uşaqdan altısı, 15 nəfər məktəbəhazırlıq
qrupu üzrə 10 nəfəri səsin ortasında gələn səsi
düzgün müəyyənləşdirdilər. Sözün sonunda
gələn sözlərin müəyyənləşdirilməsi üçün aparılan eksperimentlər zamanı aydın oldu ki, uşaqlar
bu növ təhlillərin öhdəsindən gəlməyi bacarırlar.
Apardığımız tədqiqatın IV mərhələsində
uşaqların sözləri bütünlükdə necə təhlil etməsini
yoxlamağı nəzərdə tutmuşuq. İş prosesində
uşaqlara üç, dörd, beş və altı səsdən ibarət sözlər
təklif olunmuş (top, baş, mişar, fırça, qapı, paltar, ərik) və onları səslərə görə təhlil etmək fərdi
şəkildə aparılmışdır. Bu işin öhdəsindən nə
böyük, nə də məktəbəhazırlıq qrup uşaqları gələ
bilməmişlər.
Beləliklə, dörd mərhələ üzrə apardığımız
təcrübi işi aşağıdakı şəkildə ümumiləşdirə
bilərik:
Göründüyü kimi, istər böyük, istərsə də məktəbəhazırlıq qrup uşaqları xüsusi cəhd göstərmədən, adi tonla söylənilmiş sözü bütünlükdə,
ardıcıl şəkildə səslərə görə təhlil edə bilmirlər.
Bu o demək deyildir ki, uşaqlarda sözləri səslərə
görə təhlil etmək qabiliyyəti ümumiyyətlə yoxdur və bu bacarığı onlarda yaratmaq da mümkün
deyildir. Bu fikri söyləməyə üç mərhələnin
nəticələri əsas verir ki, uşaqlar sözü bütünlükdə
təhlil edə bilməsələr də, ayrı-ayrı hallarda onlar
buna qismən nail olurlar. Bu yaşda olan uşaqlara
sözləri səslərə görə təhlil etməyi öyrətmək
mümkündür.
İstər böyük, istərsə də məktəbəhazırlıq
qrupundakı uşaqlar sait səslə başlanan sözlərdə
birinci səsi seçərkən səhvə yol vermədilər. Səsi
təmiz şəkildə sözdən ayırıb söylədilər. Biz
məktəbəhazırlıq qrupunun uşaqları ilə sözləri
səslərə görə təhlil etməyə başlayarkən, əvvəlcə
bu səslərlə sözlərdən istifadə etdik.
Uşaqlarda sözün birinci səsini müəyyənləşdirməyi öyrətdikdən sonra, sözün sonuncu
səsini müəyyənləşdirməklə məşğul olduq.
Sözün birinci səsinin avazla tələffüz etmə yolu
ilə müəyyənləşdirilməsinə dair, apardığımız
yoxlamanın nəticəsini aşağıdakı cədvəldən
aydın görmək olar.
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Cədvəl 2.

Qrup

Uşaqla Tərbiyəçini Tərbiyəçinin Uşağın öz A v a z l a
r ı n n arxasınca tələffüzündən tələffüzün tələffüzdən
miqda- 1 səsin tək- sonra 1 səsin dən sonra istifadə etm ü s t ə q i l1
səsin mədən birrı
rarı
surətdə tapıl- tapılması inci
səsin
ması
sözdən seçilməsi

Orta

10

Böyük

10

Məktəbə 1
hazırlıq

6

1

1

2

2

4

4

3

2

-

1

-

Bu üsul üzrə aparılan eksperimentlər göstərir
ki, məktəbəhazırlıq qrupunun uşaqları dörd-beş
səsli sözləri təhlil etmək bacarığına yiyələnməyə
qabildirlər. Yoxlamada iştirak edən 10 uşaqdan
səkkizi qarşıya qoyulmuş vəzifənin öhdəsindən
gəldilər və onlara təklif olunan sözlərin orta
hesabla 75% -ni təhlil edə bildilər.(4)
Beləliklə, böyük və məktəbəhazırlıq qrupunun uşaqlarında fonematik eşitmə qabiliyyətini
yuxarıda göstərilən yollarla inkişaf etdirmək
mümkündür. Bu isə uşaqların ayrı-ayrı səsləri

və sözləri aydın, düzgün tələffüz etmələrinə,
sözlərin tərkibindəki səsləri aydın eşitməyə
imkan yaradır, bir sözlə onların nitqinin əsas
cəhətinin mükəmməl inkişafına səbəb olur,
həmçinin gələcəkdə məktəb təliminin müvəffəqiyyətli olmasını təmin edir.
Problemin aktuallığı: Eşitməsi qüsurlu
məktəbəqədər yaşlı uşaqlar xüsusi təlim şəraiti
ilə əhatə olunduqdan sonra, şifahi və yazılı nitqə
yiyələnə bilirlər.
Problemin elmi yeniliyi: Eşitməsi qüsurlu
uşağın məktəbəhazırlıq səviyyəsinin öyrənilməsi müasir dövrün mühüm tələblərindən
biridir. Məktəbəhazırlıq qruplarında uşaqların
nitqinin inkişaf etdirilməsi, xüsusi uşaq
bağçalarının qarşısında duran ən mühüm
vəzifələrdən biridir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalədə
irəli sürülən təkliflər və nəticələr, eşitməsi qüsurlu uşaqların məktəbəqədər və məktəb
müəssisələrində təlim-tərbiyə prosesində nitq
qüsurlarının aradan qaldırılmasına kömək edər.
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Д. Достузаде
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА К ШКОЛЕ
РЕЗЮМЕ
Изучение уровня подготовки детей с нарушениями слуха является одним из актуальных
вопросов современного мира. Одной из важных задач специального детского сада является
развитие речи детей данной категории дошкольного возраста.
Подготовка этих детей является задачей и долгом не только детского сада, но и семьи
тоже. Воспитатели в детском саду при подготовке таких детей должны опираться на программу для первого класса.
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Dilarə Dostuzadə
D. Dostuzade
SCHOOL PREPARATION OF PRESCHOOL-AGED CHILDREN WITH
HEARING IMPAIRMENT
SUMMARY

It is one of the requirements of modern time to study school preparation of preschool-aged children with hearing impairment. The most important task of special kindergartens is to develop children’s speech in school preparation groups.
Parents can teach some qualities to children with hearing impairment, which are important for
school, within family setting. The task assigned to family and kindergarten is to prepare 6-7 years
old children with hearing impairment for school. Teacher-educators need to organize their activities
within the requirements of the first class while teaching in school preparation groups.
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ADAPTASİYASININ İLKİN MƏRHƏLƏSİ KİMİ
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Müasir dövrdə Azərbaycanda məhdud sağ- larının strukturunda olan problemlərdir.
lamlıq imkanlarına malik şəxslərə dair təhsil
Uşağın ailədə sosial realizəsi perspektivi və
siyasətində ciddi dəyişiklər baş verir. Xüsusi uşaqların taleyi bir qədər aydın deyil. Xəstə
təhsilin normativ hüquqi bazası işlənib hazır- uşağın ailə üzvləri müstəqil olaraq situasiyanı
lanır, sosial-pedaqoji köməyin yeni formaları dəyişməkdə acizdirlər. Bizim topladığımız
tətbiq olunur. Məktəbəqədər və məktəb təhsil məlumatlara görə sağlamlıq imkanları məhdud
sistemi, qüsurlu uşaqların yeni təhsil inteqrasi- uşağı olan ailələrin 70 % ixtisaslı defektoloq,
yası və sosiallaşma məsələləri araşdırılır.
psixoloq və digər reabilitasiya-mütəxəssislərinin
Məktəbəqədər təhsil imkanlarının korreksiya yardımına ehtiyac duyurlar.
və bərpa proseslərinə gec daxil edilməsi uşağın
Məktəbəqədər yaşlı kar uşaqların ənənəvi
uğurlu sosiallaşması ehtimalını azaldır. Erkən olaraq reabilitasiya işində birinci yeri tibbi asuşaqlıq dövrünü pedaqoqlar və psixoloqlar çox pekt təşkil edir. Bu zaman ailə mütəxəssislərin
vaxt insanın gələcək həyatının təməlinin qoyul- verdiyi təqdimat, göstəriş və təyinatlarını yerinə
duğu dövr kimi qiymətləndirirlər. Məhz bu yetirən icraçı rolunu oynayır. Bütün bu psixodövrdə uşaq, yaşlı nəsillərin təcrübəsini dərk sosial amillərin, həyat şəraitinin, mikrososiumda
etməyə, idrakı fəaliyyət vərdişlərinə yiyələnmə- qarşılıqlı fəaliyyət, münasibətlərin təşkilində,
yə başlayır. Əgər kar uşağa erkən yaşlarında uşağın özünüdərk etməsi və ailəsi ikinci dərəcəli
lazımı pedaqoji-psixoloji yardım göstərilməzsə, rol oynayaraq dolayısı ilə inkişafda iştirak edir.
o öz yaşıdlarından həm fiziki həm də psixoloji
Sağlamlıq imkanları məhdud, o cümlədən
cəhətdən geri qalmağa başlayır. Nəticədə, bu məktəbəqədər yaşlı kar uşaqların inkişaf ləngliyi
geriləmələri onun gələcək həyatında böyük və bu prosesin pozulması psixo-fizioloji, koqniçətinliklər törədir.
tiv, motivasiya, emosional-iradi sahə, eləcə də
Ailədə problemli uşağın mövcudluğu ailə şəxsiyyətin formalaşmasının sosial aspektlərinə
üzvlərinin üzərinə maddi, psixoloji, emosional təsir göstərir.
Qeyd etmək lazımdır ki, reabilitasiya prosvə fiziki yük qoyur. Belə ailələr stress, depressiya və nevrozların ailə üzvləri arasında yaran- esinin məzmunun təşkili strategiya, taktika və
masını şərtləndirən risk qrupuna aid edilirlər. aksentləri biri-birindən öz istiqamətlərinə görə
Ailə qarşısında duran iqtisadi çətinliklər, qanun- fərqlənir, nəticədə problemli uşağın şəxsiyyətivericilikdə özünü göstərən boşluqlar, çox vacib nin inkişafını müəyyən edən bioloji və sosial
sistemli tibbi reabilitasiya və sosial-psixoloji amillərin qarşılıqlı əlaqədə olan vahid sistem
xidmətin tam yoxluğu və ya kifayət qədər inkişaf kimi nəzərdən keçirilir.
Xroniki patologiyanın mövcudluğu ailənin
etməməsi onun strukturundakı əsas iqtisadi, reproduktiv, tərbiyə, psixoloji, terapevtik funksiya- bir çox həyat fəaliyyəti sferalarına, eləcə də
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uşağın həmyaşıdları və ailə üzvləri ilə
ünsiyyətinə, təlim-tərbiyə və əmək fəaliyyətinə,
özünəxidmət bacarığının formalaşmasına və s.
çox böyük təsir göstərir. Buna görə də,
məktəbəqədər yaşlı kar uşağın reabilitasiyası
dar, birtərəfli xarakter daşımayıb, xəstəliyin
inkişafına təkan verən sosial-psixoloji aspektləri
nəzərə almadan, mütəxəssislərin səylərini yalnız
bir istiqamətə məsələn, görmə qüsurunun
dərman müalicəsi, yaxud qüsurun protezləşdirilməsinə yönəltməklə təşkil etmək olmaz.
Məktəbəqədər yaşlı kar uşaqlara kompleks reabilitasiya işinin xarakteri özündə inkişafın
psixi, fiziki pozulmaların, öz davranışına
nəzarətin, eləcə də özünəxidmət bacarığının,
hərəkətin, bələdləşmənin, təlim, ünsiyyət və
gələcək üçün əmək fəaliyyəti vərdişlərinin
yaradılması və bərpasını birləşdirir.
Məktəbəqədər yaşlı kar uşaqların reabilitasiyası dedikdə bura uşağın həyatında, onun
ailəsində pozitiv dəyişiklikləri, uşağın sosial
əhatəsinin digər nümayəndələri və müxtəlif
mütəxəssislərin səylərin inteqrasiya və koordinasiyasını aid etmək olar. Sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqların, xüsusilə də kar uşaqların
erkən sosial mühitə adaptasiyasında ailə, məktəb
həyatı, sinif və müəllim müstəsna rol oynayır.
Ailədə kar uşaqlar bilik, bacarıq və vərdişləri
müəyyən sistem halında mənimsəməklə yanaşı,
həm ətraf aləmdə olanları fərqləndirməyi,
seçməyi, müqayisə etməyi, oxşar və fərqli
cəhətləri müəyyən etməyi, mühakimə yürütməyi, hadisələrin səbəb-nəticə, zaman və məkan
əlaqələrini müəyyən etməyi öyrənirlər.
Məlumdur ki, uşağın və onun ailəsinin adi
həyatı təkrar olunan çoxlu situasiya və fəaliyyətlərdən ibarətdir. Bu situasiya və fəaliyyətlər
uşaqda eşitmə qavramasının reabilitasiyası və
nitq bacarıqlarının inkişafı üçün ən təbii
dərslərdir. Belə ki, adi təkrarlanan yemək,
çimmək, yatmaq kimi fəaliyyətlər zamanı onun
yaxınları bu fəaliyyətlə bağlı müəyyən söz,
ibarələr tələffüz edir. Bu da kar uşağa sözlər,
əşya və fəaliyyət arasındakı bağlılığı tuta
bilməyə ilkin dodaqdan oxu vərdişlərinə
yiyələnməyə imkan verir. Kar uşağın sözü başa
düşməsi üçün onu müxtəlif vəziyyətlərdə
dəfələrlə eşitmə cihazlarının vasitəsi ilə eşitməli,

onun mənası - əşya ilə fəaliyyəti arasındakı
əlaqə ona aydın olmalıdır. Erkən yaşlı kar
uşaqlarda sözlərin və onların mənalarının daha
yaxşı yadda qalması üçün ən yaxşı vasitə onun
əşyalarla fəaliyyətidir. O, ailə üzvlərinin nitqini,
artikulyasiyasını yamsılamaqla həmin sözə ona
yaxın tələffüzə cəhd göstərir. Ailədə kar uşağın
nitqi qavramaq vərdişlərinin reabilitasiyası
zamanı eyni normal uşaqların valideynlərinin
istifadə etdikləri təbii mexanizmlərdən yararlanmaq, onları təbii jestlərlə müşayiyət etmək
lazımdır. Reabilitasiyanın ilkin mərhələsində
uşağın danışanın üzünü görməsinə çalışmaq
lazımdır, çünki, bu onun diqqətini danışanın
dodaqlarına, artikulyasiyasına cəlb etməyə
kömək edir və deyilən sözü yadda saxlamağı və
başa düşməyi asanlaşdırır.
Ailə və onun üzvləri kar uşaqda bir sıra
şəxsiyyət keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə
böyük təkan verir. Müşahidələr göstərir ki, çox
erkən yaşlarda şəxsiyyət keyfiyyətlərindən biri
olan fəallıq və müstəqilliyi kar uşaqda inkişaf
etdirmək çox vacibdir. Məhz bu keyfiyyətlərin
inkişaf etdirilməməsi gələcəkdə onların
bütövlükdə şəxsiyyət kimi inkişaf etmələrinə
mənfi təsir göstərir.
Məlumdur ki, istər normal, istərsə də görmə
qüsurlu məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda əqli
inkişafın səviyyəsi, iradi emosional-iradi, nitq
və hərəkət sahəsinin inkişafı müxtəlif olur.
Lakin bununla belə normal altı yaşlı uşaq
motivləri biri-birinə tabe olan bir sıra tipik
xüsusiyyətləri ilə digərlərindən fərqlənir və
onların sayəsində öz rəftar və davranışını idarə
etməyi bacarır. O, I sinfə qədəm basdığı gündən
verilən tələb və tapşırıqları dərk edir, onları
yerinə yetirməkdə elə bir çətinliklə üzləşmir.
Lakin altı yaşlı uşaqda mövcud qüsuruna görə
bu xüsusiyyətlər inkişaf etmədiyindən məktəbdə
qarşısına qoyulan tələblərin öhdəsindən
gəlməkdə çətinlik çəkir.
Buna görə də hər bir uşaq, xüsusilə də kar
uşağın məktəb təlimi üçün məktəbəqədər yaş
dövründə xüsusi psixoloji hazırlığın olmasını
tələb edir. Uşağın məktəb təlimində psixoloji
cəhətdən hazırlığı dedikdə buraya ilk növbədə
təlim vəzifələrinin mənasının başa düşülməsi,
onları əməli vəzifələrdən fərqləndirmək
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bacarığı, hərəkətlərin icra tərzi, özünənəzarət və
özünüqiymətləndirmə vərdişlərini şüurlu
surətdə dərk etmək daxildir. Burada uşağın iradi
keyfiyyətlərinin, xüsusilə də fəallıq, müstəqillik,
təşəbbüskarlıq və digər şəxsiyyət keyfiyyətlərinin vaxtında və düzgün inkişafı mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu keyfiyyətlərin
inkişaf etməməsi təlim prosesində ciddi problemlərin yaranmasına gətirib çıxarmaqla yanaşı,
onların məktəb mühitinə adaptasiyasını da
ləngidən amillərdən birinə çevrilir. Nəticədə
məktəbə, təlim prosesinə psixoloji hazırlığı olmayan kar uşaq məktəbdə özünü narahat hiss
edir, sinifdə kollektivə uyğunlaşa bilmir, öz
bacarıq, rəftar və davranışını tənzimləyir bacarmır, dərsdə verilmiş tapşırıqların yerinə yetirilməsində müəyyən çətinliklər çəkir.
Məktəbəqədər yaşlı kar uşağın məktəbə
psixoloji hazırlığı ilk növbədə ailə şəraitində
aparılmalıdır. Bunun üçün ailədə ilk növbədə
uşaqda özünə inam, oxumağa maraq, hərəkət
sahəsinin inkişafı üzərində xüsusi iş təşkil
olunmalıdır. Məktəbəqədər yaşlı kar uşaqlarla
korreksiya işinin qarşısında duran əsas vəzifə
onları maksimal və kamil sosial inteqrasiya
imkanlarını təmin etməkdir. Bu vəzifənin kompleks reabilitasiya tədbirlərinin yerinə yetirilməsinə yönəldilməsini tələb edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, kompleks reabilitasiya tədbirlərinin arasında kar uşağa və onun
ailə üzvlərinə göstərilən psixoloji reabilitasiya
və psixoloji dəstək xüsusi rol oynayır. Psixoloji
reabilitasiya dedikdə kar uşağın mühitə və
cəmiyyətə uğurla adaptasiya edilməsinə imkan
verən müxtəlif növ psixi fəaliyyətin, psixi
funksiyaların yaradılmasına, ona uyğun sosial
rolu qəbul etmək və yerinə yetirməsinə, özünü
realizənin ən yüksək mərhələsinə çatmağa
yönəldilmiş xüsusi və məqsədyönlü tədbirlər
sistemi başa düşülür.
Psixoloji reabilitasiyanın vasitəsi məsləhət,
psixoloji treninq psixokorreksiya və psixoterapiyadır. Məktəbəqədər yaşlı kar uşaqlarla psixoloji
reabilitasiya işi üçün rasional metodlardan oyun,

musiqi terapiyası, psixodramlar və digərlərindən
istifadə etmək olar. Burada ayrıca olaraq ailə
psixo-terapiyasının aparılmasını da qeyd etmək
lazımdır. Ailə psixo-terapiyasının aparılmasında
əsas məqsəd xəstə uşağın ailədə statusunu, ailə
üzvlərinin ona münasibəti, müalicə və
sosiallaşması məsələlərini aydınlaşdırmaqla
münasibətləri sistemləşdirmək və onlara
psixoloji cəhətdən dayaq durmağı aşılamaqdır.
Ailə psixo -terapiyasını qarşılıqlı münasibətlər
proseslərinin əsas qruplarla, onun vasitəçiliyi ilə
şəxsiyyətlərarası münasibətlərin xarakterinin
dəyişməsi və ailədə emosional pozulmaların
aradan qaldırılması kimi baxmaq lazımdır.
Qeyd edilən bu mərhələdə uşağın sosial
dezadaptasiyasının korreksiyası zamanı diqqət
təkcə uşağa deyil, onu yeni sosial şəraitə
uyğunlaşdıran böyüklərin: valideynin, tərbiyəçinin, müəllimin xüsusi psixo-pedaqoji hazırlığına
yönəldilməlidir. Bəzi valideynlərin məqsədi:
özlərini və qüsurlu uşağını, ailə üzvlərini ətrafdakıların ikrah və töhmətindən qorumağı güdərək, özünə və qüsurlu uşağına kömək etmək, onu
bu vəziyyətdən çıxartmaq əvəzinə, bütün güc və
səylərini uşağının hamı kimi olmasını sübut
etməyə çalışırlar. Buna görə də bu mərhələdə
valideynlərə situasiyanı olduğu kimi başa düşməyə, qəbul etməyə və qarşılıqlı fəaliyyət (ailə
münasibətlərinin korreksiyası) situasiyasını
yaratmağa kömək etmək çox vacibdir.
Beləliklə, ailədə eşitmə qüsurlu uşağın sosial
reabilitasiyası psixoloji cəhətdən məktəbəhazırlığı, onun cəmiyyətə inteqrasiyası ilkin mərhələnin əsas şərtlərindən biri hesab olunur.
Problemin aktuallığı. Məktəbəqədər yaşlı
kar uşaqların qarşısında duran əsas vəzifə
uşaqların nitqində yaranan çətinliklərə və
onların aradan qaldırılması yollarına həsr olunub.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
irəli sürülən təkliflər və nəticələr, məktəbəqədər
müəssisələrdə, məktəb və internatlarda, reabilitasiya mərkəzlərində təlim-tərbiyə prosesində
nəzərə alına bilər.
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СЕМЬЯ КАК НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕАБИЛИТАЦИИ И
АДАПТАЦИИ ГЛУХОГО РЕБЕНКА

Т. Агаева

РЕЗЮМЕ

В настоящее время, в Азербайджане происходят существенные изменения в образовательной политике реализуемой в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Разрабатывается нормативно-прававая база образования, внедряются новые формы социально-педагогической помощи. Система дошкольного образования также рассматривает интеграцию детей с ограниченными возможностями в образовательное пространство и социум
в качестве одной из приоритетных задач. Позднее включение потенциала дошкольного образования в процесс коррекции и реабилитации снижает вероятность успешной социализации ребенка.
T. Agayeva
FAMILY AS THE FIRST STAGE OF SOCIAL REHABILITATION AND
ADAPTATION OF DEAF CHILDREN
SUMMARY

Currently in Azerbaijan there are significant changes in edicational policies implimented in respect of persons with disabilities. The legal framework of education is being developed new forms
of social and educational assistance are being introduced. The system of preschools education is
also considering the inclusion of children with disabilities in the educational environment and society as a priority. The practice of late inclusion of the potential of preschool education in the
process of correction and rehabilitation reduces the likelihood of successful socialization of the
child.
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Genderin sosial konstruksiyalaşması nəzəriyyəsi gender problematikasının sosial psixoloji
tədqiqatları üçün perspektivdir. Konstruktivizm
konstrukturları öyrənir, onun köməyi ilə insan
ətraf aləmin mənasını dərk edir, sonra isə onları
davranışda əks etdirir. Bu nəzəriyyənin yaranmasına səbəb P. Bergerin və T. Lukmanın
“Reallığın sosial konstruksiyalaşması” klassik
işləri olmuşdur və müəlliflər sosial reallığın eyni
zamanda həm obyektiv, həm də subyektiv olmasını göstərmişlər. Qeyd olunan istiqamətlənmə
çərçivəsində gender tədqiqatlarının əsas məsələsi, insanla qarşılıqlı təsirdə maskulinlik və
feminliyin neçə yaranması, onun hansı mühitdə
və necə yaranmasının öyrənilməsindən ibarətdir.
Genderin sosial konstruksiyalaşma konsepsiyasının nəzəri əsaslarını təhlil edərək, N.Q.
Malışeva konseptual sxemdə ümumiləşdirilən
əsas postulatlarını təqdim edir: 1. Hazırkı yanaşma bioloji cinsin fərqlənməsinə və cinsi mənsubiyyətin sosial kateqoriyasına əsaslanmışdır.
Bioloji cins anatomik-fizioloji əlamətlərin olması ilə müəyyən edilir, cinsə görə kateqoriyalaşma isə şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı təsir
vəziyyətində baş verir. Gender, müəyyən edilmiş
cinsə mənsub kateqoriyaya uyğun gələn hərəkət
haqqında, normativ təsəvvürlər kontekstində,
davranış situasiyasının təşkili üzrə fəaliyyətdir.
Gender inkar edilə bilən situativ identikliyi
yaradan, şəxsi psixoloji əlamət, yaxud rolların
toplusu, anatomik, yaxud bioloji atributların
yığımı deyil.
Gender cinsin izahına görə, heç vaxt arası
kəsilməyən prosesin, bərabərsizlik və diskriminasiya münasibətlərini yenidən yaradan cə-

miyyətin fəaliyyəti kimi müəyyən edilir. 2. Gender sosial və fərdi səviyyələrdə konstruksiyalaşır.
Bir tərəfdən o, sosiallaşma, əmək bölgüsü, gender rolu, ailə, kütləvi informasiya vasitələri sisteminin köməyi ilə yaradılır, digər tərəfdən,
fərdin öz şüuru səviyyəsində ictimai normaların
qəbulu və pozuntuların qaydaya salınması, xüsusi
qayda və münasibətlərin yaranması ilə qurulur.
Subyektiv gender münasibətlərini, qaydalarını
təkcə mənimsəmir, yenidən həyata keçirmir, həm
də onları yaradır. 3.Gender münasibətləri insan
təcrübəsinin bir çox aspektlərini– “daxili Mənin”,
ailə həyatının, dövlətin, iqtisadiyyatın qurulmasını həyata keçirir. 4.Cinsin əlamətinə görə fərdin
bu və ya başqa kateqoriyaya aid edilməsi sosial
kompetentliyin mühüm əlamətidir. 5.Uğurlu
qarşılıqlı təsir həmsöhbətin cinsinin birmənalı
identifikasiyasının mümkünlüyünə əsaslanır.
Cinsə görə mənsubiyyətin kateqoriyalaşması adi,
gündəlik qarşılıqlı təsir bazasıdır; o sosial
kommunikasiyanın refleksiya edilməmiş lazımi
görüntüsüdür. 6.Cinsin izah edilməsi gender displeyində ifadə olunur və cəmiyyətdə qəbul
edilən, genderin yaranması qaydalarına əsasən
baş verir [3, 17 ].
Gender sxemi nəzəriyyəsinin mənası ondan
ibarətdir ki, insan ətraf aləm haqqında öz
biliklərini qaydaya salmağa cəhd göstərir və
buna görə də sxemə tərəf (stereotiplənmiş stimula) yönəlir. “Gender-sxemi ” fərdin dərketməsini təşkil edən və ona rəhbərlik edən koqnitiv
struktur, assosiasiya xəttidir. Uşaqlar “maskulinlik–feminlik” dixotomik sxemi üzrə özləri
haqqında informasiyanı təşkil edir və kodlaşdırırlar. Bura kişi və qadınların anatomiyası,
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uşaqların doğulmasında onların rolu, onların
peşələrinin və məşğuliyyətlərinin bölünməsi,
ailəyə görə hər kəsin şəxsi xarakteristikaları və
davranışı haqqında məlumatlar daxildir. Kişiqadın dixotomiyası insan cəmiyyətində mövcud
olan ən mühüm təsnifatlardan biridir. Dixotomiyanın nədən ibarət olduğunu qavrayaraq, uşaq
bu iki kateqoriya üzrə bütün informasiyanı
növlərə ayırır. Sonrakı addımda uşaq ümumiləşmələr edir və nəticədə - hansı “qadın”, hansı
“kişi” atributu olduğu barədə müvafiq gender
stereotipləri formalaşır [1.84].
Fərdin özünü “sxemə görə” aparmadığı
vəziyyətlərə rast gəlinir, lakin belə hallar
xoşagəlməzdir, insan başqa birisinin real davranışını və stereotipinə görə proqnozlar arasında
təzadlığı aradan qaldırmağa cəhd göstərir. Gender sxemi üzrə gender sosiallaşması həyata
keçirilir, belə ki, gender dixotomiyası prinsipi
üzrə təşkil edilən cəmiyyətdə yaşayır. Gender
identikliyi, kişi və qadınların xarakterinin psixoloji interiozasiyası nəticəsində, sosiallaşma
gedişində “Mən” və “başqaları” ilə qarşılıqlı
təsir prosesində, fərdin özünün “Mən” mövqeyini dərk etməsi kimi formalaşır.
Gender identikliyi - insanın özünü müəyyən
edilmiş cinsin nümayəndəsi kimi həyəcanını
təsvir edən özünüdərk aspektidir. Q.B. Deryaginin fikrincə ənənəvi nöqteyi-nəzər ondan ibarətdir ki, gender identikliyi bioloji xarakter daşıyır,
hər bir insana doğulduğu andan verilir, tərbiyəyə
söykənmir və seçim predmeti deyildir. Əsasən
Qərb ölkələrindən olan feminist baxışlı müəlliflər
hesab edirlər ki, gender identikliyi sosial faktorların, tərbiyə və mühitin qarşılıqlı təsiri nəticəsində formalaşır. Gender identikliyi sabit şəxsi
əlamət deyil və ontogenezin müxtəlif mərhələləri
bir çox dəyişiklər toplusundan asılıdır.
Cinsi identikliyin müasir tədqiqatları bu şəxsi
yaranmanın mürəkkəb xarakterini təsdiq edir.
Cinsi identikliyin dinamikasının öyrənilməsi
A.İ. Zaxarov, V.V. Kaqan, İ.S. Kon, onun
inkişafında böhranın olmasını sübut edir: birinci
mərhələ 3-5 yaşa aiddir, ikinci mərhələ isə
yeniyetməlik dövrünü əhatə edir. Alimlərin
fikrincə, cinsi mənsubluğun pərakəndəliyi 6-7
yaşlı uşaqlarda dərk edilir və davranışın cinsi
diferensasiyasının güclənməsi ilə başa çatır. Bu

yaş həddinə gender identikliyinin bərpasının
müəyyən hüdudu kimi baxmaq olar. Sosioloq
A.İ. Kovalyova qeyd edir ki, gənclik dövründə
erkən qazanılmış identiklik şübhəyə məruz qalır.
Beləliklə, böyük yaş dövründə yeni, final
identiklik, uşaq identifikasiyasının cəmindən
çoxdur. A. İ. Kovalyova həm də göstərir, yeni
identiklik ona görə əminlik hissidir ki, daxili
oxşarlıq və aramsızlıq fərdin mənasının başqaları üçün oxşarlığı və aramsızlığı ilə birləşir. Bu
eyniləşmə böyüklərin sosial rolunu yerinə
yetirməyin mümkünlüyü ilə fərdin özünün
əvvəlki identifikasiyasını (fərdi və şəxsi) inteqrasiya hazırlığını təsdiq edir [2.207].
Gender identikliyinin müxtəlif variasiyalarının izah edilməsi üçün S. Bem və C. Spens
androginiya ideyalarını istifadə edirdilər. Maskulinlik və feminlik kişi və qadın üçün xarakterik olan psixoloji, somatik və davranış
xüsusiyyətləri haqqında normativ təsəvvürlərdir. Adi dərketmədə cinslərin psixofizioloji və
sosial fərqləri dəqiqləşdirilmişdir. Maskulinlik
yaradıcı, fəal, mədəni başlanğıcla, feminlik isə
passiv-reproduktiv başlanğıcla eyniləşdirmə
kimi qəbul edilmişdir. Uzun müddət feminlik və
maskulinlik əlamətləri dixotomik, qarşılıqlı istisna edilmiş hesab edilirdi, normativlərdən
kənara çıxma isə patologiya kimi qəbul edilirdi.
Maskulinlik və feminlik haqqında belə təsəvvürlər kişi və qadınları polyar olaraq qarşı-qarşıya
qoyur: kişilər dominant, müstəqil, səlahiyyətli,
özündənrazı, aqressiv, məntiqi olaraq fikir
yürütməyi meyllidirlər; qadınlar asılı, emosional, konformlu və incə, acizanədirlər. Bu
modelin mövcud əlamətləri iyerarxilikdir: alternativ funksiyalar bir–birini “şaquli xətt üzrə”
tamamlayırlar, belə ki, qadına tabelilik rolu aid
edilir. Nəticədə androginiya konsepsiyası çərçivəsində, Sandra Bemin eksperimental tədqiqatları əsasında müxtəlif gender identikli
insanların üç tipi ayırd edilir:
Birinci qrupa qətililik və şöhrətpərəstlik kimi
mənəvi kişi keyfiyyətləri ilə ifadə edilən
maskulin fərdlər aid edilir.
İkinci qrupa isə ürəyiyumşaqlıq, nəciblik,
emosionallıq kimi ənənəvi qadın keyfiyyətləri
ilə ifadə edilən femin fərdlər aiddir.
Üçüncü qrupu isə nə maskulin, nə də femin

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, cild 84, № 2, 2017

99

Genderin sosial konstruksiyalaşma konsepsiyasının konstruksiyalaşma konsepsiyasının nəzəri
əsasları... ... ...
əlamətlərlə ifadə edilməyən insanlar aid edilir.
Maskulinliyin və feminliyin münasibəti ilə
ölçülən hansı cinsi rol oriyentasiyası şəxsiyyətin
maksimal psixoloji xoşbəxtliyini təmin edir.
Diferensial psixologiyanın üç nöqtəsi var. Birinci mənəvi model, maskulin kişi və femin
qadınların cinsi mənsubluğunun maksimum
uyğun gəldiyi cinsi rol oriyentasiyasının çox
uğurlu olacağını güman edir. İkinci model
androginiyanı, belə ki, hər iki cins üçün maskulinliyin və feminliyin yüksək dərəcədə yaranmasını optimal hesab edir, üçüncü isə hər iki
faktor üçün uğurlu olan yüksək maskulinlikdir.
Gender tipli fərdlərin mövcudluğu (maskulin
kişilər və femin qadınlar) hər iki cins üçün çıxış
yolu kimi baxılan androgin tipdə bu əlamətlərin
uyğunlaşdırılması mümkünlüyünü istisna etmir:
ən yaxşısını seçmək və kişi, qadın xarakteristikasını inteqrasiya etmək olar. Əxlaqi inkişafın
cinsi fərqləri nəzəriyyəsində K. Gilliqan təsdiq
etdi ki, qadınlar cəmiyyətdə qəbul edilən əxlaqi
münasibətə görə kişilərdən fərqlənirlər [7,301].
Onlar başqa cür fikir yürüdürlər, lakin onların
baxışları nisbidir. Qadınlar üçün insanlarla
qarşılıqlı münasibət mühümdür və əxlaq normalarını onlar bu planda görürlər. Kişilərin isə
əxlaqi fikirlərə qəbul edilmiş qanunlar və
obyektivlik kimi baxırlar. Kişilər fərdi mədəniyyətin dəyərlərini əks etdirən, böyük fərdiyyətçidirlər və belə cinsi fərq cəmiyyət tərəfindən
rəğbətlə qarşılanır. Kolberqə etiraz edərək, kişi
davranışını normal hesab edən, qadına isə kişinin
tamamlayıcısı kimi ( o qulaq asır, zövq verir və
ona kömək edir) baxan K. Gilliqan əksinə,
qadınların dəyərini israr edir. “Cəmiyyət üçün
başqalarına qayğı normaları, kişilərin qoruyub
saxladığı ədalət və qanun normalarından daha
vacibdir” [5, 122]. Bu konsepsiyanı ona görə
tənqid edirdilər ki, o əxlaqi düşüncələr üzrə cinsi
fərqin olmaması haqqında məlumatları nəzərə
almırdı. Cəmiyyətdə gender rolunun yerinə
yetirilməsi, mədəni normalarla qurulan gender
davranışının uyğunsuzluğu gərginlik və konflikt
yaradır. Hər bir insan müxtəlif obrazlı rollar
yerinə yetirir (məsələn, qadın, ana, işgüzar qadın
və s.) Gender rol konflikti modeli özündə altı
patterni birləşdirir:
Emosiyaların ifadə edilməsində təmkinlilik -

özünün xüsusi emosiyalarının bildirilməsində
çətinlik, yaxud emosiyaların ifadə edilməsində
başqalarının hüquqlarının etiraf edilməməsi homofobiya - stereotip münasibətləri onlara daxil
edərək, homoseksualların qəbul edilməməsi;
Hakimiyyətin, yoxlamanın və yarış
qabiliyyətinin sosiallaşması;
Bağlılığın nümayiş etdirilməsi və seksual
davranışın məhdudlaşdırılması;
Yarışa və uğura paranoyal cəhd;
Düzgün olmayan həyat tərzi ilə yaranan
fiziki sağlamlıqla bağlı problemlər.
Hazırkı konflikt şəxsiyyətlərarası sferada
olduğu kimi, şəxsiyyət daxili sferada da əks etdirilir. Həyəcan, stress, özünüqiymətləndirmənin aşağı düşməsi, depressiya, münasibətlərdə
problemlər, fiziki və seksual güc, işdə
konfliktlər - bütün bunlar gender rol konfliktinin
nəticələridir. Hər bir cəmiyyətdə, xüsusilə çox
milli və çox mədəniyyətli cəmiyyətdə gender
müxtəlifliyini nəzərə almaq lazımdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, qadınlığa və kişiliyə
uyğun qaydalar, onların yerinə yetirilməsi
xüsusiyyətləri müxtəlif etnomədəni və dini qruplar, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri, müxtəlif
nəsillər üçün fərqli ola bilər. Gender rolu ilə
şərtləndirilən davranış normaları cinsi əlamətə,
yaxud gender diskriminasiyasına görə qadın və
kişi əməyinin cinsi bölümündə aydın ifadə
edilmişdir. Gender diskriminasiyası məşğulluq,
siyasi və dini karyera, sosial siyasət kimi
sahələrdə təzahür edir; mülkiyyət hüququ və
vətəndaş hüququ. Diskriminasiyanın anlaşılması
fərdin müəyyən qrupu ilə münasibətə görə fərdi
neqativ davranışın nəticəsi kimi hadisələrin
struktur aspektini diqqətsiz qoyur. İnandırmanın
çıxış nöqtəsi ondan ibarətdir ki, hüququ
məhdudlaşdırma öz vəziyyətində dəyişikliyə
gətirib çıxardı və “diskriminasiya” anlayışı
ərsəyə gəldi: cəmiyyətin bütün sferalarında gender əlaməti üzrə hüquqlarından məhrum olma
və sosial, əmək, iqtisadi, ailə-məişət, mənəvi
situasiyalarda məhdudlaşma.
Beləliklə, ölkə və xarici psixologiyada gender probleminin təhlili aşağıdakı nəticəyə
etməyə imkan verir. Gender psixologiyası
quruculuğu tarixində beş əsas mərhələ ayırd
edilir: gender ideyalarının fəlsəfi istiqamətinin
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işlənməsi ( antik dövrdən XIX əsrin sonuna
qədər); gender psixologiyası və predmetinin,
bölmələrinin formalaşması (XIX–XX əsr);
psixoanalizin bərpası dövrü ilə bağlı “freyd
dövrü” (XX əsrin başlanğıcı və əsas nəzəriyyənin yaranması, femin tədqiqatlar (1950-1980-cı
illər); gender psixologiyasının surətlə inkişafı;
empirik faktların nəzəri dərk edilməsi; kross
mədəni tədqiqatlar, xüsusi gender metodlarının
yaranması (1990-cı illərdən indiki zamana
qədər).Ölkədə gender tədqiqatlarının bərpası biliyin yeni sahələrinin formalaşmasının başlanğıc prosesi, qarşılıqlı kontekstdə baş verən yeni
tədqiqi istiqamətlənmənin, ölkənin sosialpsixoloji elminin müstəqil istiqamətlənməsi statusuna qədər gender tədqiqatlarının başlanma

prosesidir. Gender nəzəriyyəsi metodologiyası
genderin öyrənilməsində mədəni kontekstin
xüsusiyyətlərində tədqiqi axtarışların diqqətinin
mərkəzləşdirilməsinin vacibliyini qeyd edir.
Problemin elmi yeniliyi: Məqalədə genderin
sosial konstruksiyalaşması nəzəriyyəsi gender
problematikasının sosial-psixoloji aspekti geniş
araşdırılmış, nəticələrə gəlinmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Qarşılıqlı
kontekstdə baş verən yeni tədqiqi istiqamətlənmənin, ölkənin sosial-psixoloji elminin müstəqil
istiqamətlənməsi yönündə praktik əhəmiyyətə
malikdir.
Problemin aktuallığı: Məqalədə vurğulanan
məsələlər aktuallığı ilə diqqət çəkir və araşdırılması gərəkən mövzulardandır.
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Г. Гахраманова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ГЕНДЕРА
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается проблема по организации ситуации поведения в контексте нормативных представлений о действиях и аттитюдах, соответствующих категории принадлежности к определенному полу, так как гендер не является набором анатомических или
биологических атрибутов, совокупностью личностных психологических черт или ролью,
создающей ситуативную идентичность, от которой можно отказаться.
G. Gahramanova
THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE SOCIAL CONSTRUCTION
OF GENDER CONCEPTS
SUMMARY
The article deals with the problem on the organization of the situation in the context of the behavior of normative ideas about the actions and attitudes appropriate to a particular category of
gender, as gender is not set anatomical or biological attributes, a set of personality traits or psychological role, creating situational identity, from which can be waived.
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Metodistlər müəyyən etmişlər ki, təlim materiallarının mənimsənilməsi və uyğun fəaliyyət
növlərinin tətbiqi dörd əsas metodoloji mərhələyə bölünür: ilkin təsəvvürlərin formalaşdırılması; onların inkişafı; qazanılan bilik və
bacarıqların tətbiqi; onların qiymətləndirilməsi.
Orta məktəb dərsliklərində tədris prosesinin
sadalanan metodoloji mərhələləri ciddi gözlənilmişdir. Bu mərhələlər proqramlaşdırmanın
öyrədilməsində də öz əksini tapmışdır. Belə ki,
öyrədilən hər bir mövzu aşağıdakı mərhələlər
üzrə mənimsədilir:
1. Maraqoyatma (motivasiya)
2. Fəaliyyət
3. İzahlar
4. Bu maraqlıdır
5. Açar sözlər
6. Öyrəndiklərinizi yoxlayın
7. Araşdıraq-Öyrənək
8. Ümumiləşdirici sual və tapşırıqlar
Dərsin təlim nəticələri hər bir dərsin sonunda
şagirdin nail olacağı nəticələrdir.
Müəllim şəraitdən, şagirdlərin hazırlıq səviyyəsindən, texniki təchizatdan asılı olaraq
təlim nəticələrini müstəqil şəkildə özü də
müəyyən edə bilər. Hər bir dərs elə təşkil olunmalıdır ki, dərsin sonunda şagirdlər nəzərdə tu-

tulan nəticələri əldə edə bilsinlər.
Bu tədris vahidi üzrə mövzuları tədris edərkən müəllim yeni mövzuya başlamaq üçün
şagirdlərə suallarla müraciət edə bilər: Siz hansı
fənlərdən kompüterdə referat və ya təqdimat
hazırlamısınız? Bunun üçün hansı işləri və
hansı ardıcıllıqla yerinə yetirmisiniz? (adətən,
işlər bu ardıcıllıqla yerinə yetirilir: məlumatları
toplamaq, onları qruplaşdırmaq, təqdim olunma
formasını seçmək, sənədi kompüterdə hazırlamaq, hazır referatı printerdə çap etmək).
Riyaziyyat dərslərində məsələni həll etmək
üçün hansı addımları yerinə yetirməlisiniz?
Müəllim şagirdləri təqribən belə cavablara
yönəltməlidir: məsələnin həlli alqoritmini fikirləşmək, düstur formasında yazmaq, düsturla
hesablamaq və alınmış nəticəni yoxlamaq, təhlil
etmək və s.
Bəs kompüterə məsələnin şərtini daxil
etməklə onu birbaşa həll etmək mümkündürmü?
Müəllim cavablarla şagirdlərə kömək edə
bilər: Hələ elə kompüterlər icad olunmayıb ki,
məsələni özü “başa düşsün”, özü alqoritmi
seçsin və həmin alqoritmlə məsələni müstəqil
olaraq həll etsin. Amma bu istiqamətdə işlər
aparılır və alimlər süni intellekti olan kompüterlərin hazırlanması istiqamətində çalışırlar.
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Proqramlaşdırma öyrədilərkən şagirdlərə
vərdiş etdirmək lazımdır ki, həllin qurulması və
reallaşdırılması üçün aşağıdakı mərhələləri
ardıcıl yerinə yetirmək lazımdır:
1 – məsələnin qoyuluşu,
2 – riyazi modelin qurulması,
3 –alqoritmin hazırlanması,
4 – proqramlaşdırma,
5 – testləmə.
Birinci üç mərhələ məsələnin qoyuluşu,
riyazi modelin qurulması və alqoritmin işlənib
hazırlanması kompütersiz yerinə yetirilir. Növbəti üç mərhələ isə proqramlaşdırma, proqramın
sazlanması və alınan nəticələrin təhlili adətən,
kompüterlə bağlı olur.
Birinci mərhələdə məsələnin aid olduğu
sahəni bilən mütəxəssis iştirak edir. O, məsələnin şərtini proqramçıya izah edir və həlli üçün
ümumi yanaşmanı formalaşdırmağa kömək edir.
İkinci mərhələdə verilmiş məsələni kompüterdə
reallaşdıra bilən riyazi təsvir, yaxud riyazi
model yaradılmalıdır.
Üçüncü mərhələdə məsələnin həll alqoritmi
tərtib olunur. Alqoritmin ümumiliyini təmin
etmək üçün dəyişənlərdən istifadə etmək daha
məqsədəuyğundur. Dördüncü mərhələdə proqramçı həmin alqoritmi proqramlaşdırma dillərinin birində yazmalıdır. Məsələnin dəqiq həllinin
sadalanan mərhələlərində müəyyən səhvlərə və
qeyri dəqiqliklərə yol verilə bilər. Səhvlər həm
proqramda, həm alqoritmdə, həm də məsələnin
riyazi qoyuluşunda ola bilər. Ona görə də bu
səhvləri aradan qaldırmaq üçün proqram yoxlanmalıdır. Beşinci mərhələ sazlanma adlanır.
Səhvlərin hamısını tapmaq üçün xüsusi testlər
hazırlanır. Sazlama zamanı ilkin verilənlərin
müxtəlif qiymətləri üçün çıxış verilənləri əvvəlcədən, proqramsız və adi qayda ilə hesablanır.
Əgər bu ilkin verilənlər daxil edildikdən sonra
proqramın nəticəsi real qiymətlərdən fərqlənərsə, deməli, haradasa səhvə yol verilmişdir. Ola
bilər ki, bir neçə test üçün proqram normal
nəticə göstərsin, amma növbəti qiymətlər üçün
düzgün işləməsin. Təcrübəli proqramçılar səhvləri daha tez tapırlar. Altıncı mərhələdə normal
işləyən proqramı müxtəlif ilkin verilənlər üçün
icra etməklə nəticələr təhlil olunur.
Qeyd etdiklərimizi aşağıdakı sadə misal

üzərində göstərək:
Misal: A, B, C uzunluqları verilir. Bu uzunluqlardan uç bucaq qurmaq olarmı?
Əvvəlcə, və sələnin şərti izah edilir. Şagirdlərin yaddaşlarında üçbucaqların qurulması
üçün hansı şərtin ödənilməsi qaydası yenilənir.
Sonra isə məsələnin riyazi modeli müxtəlif formalarda qurulur. Alqoritm qurulduqdan sonra
aşağıdakı proqram qurulur və icra etdirilir.
Program 1
Var A,B,C,S,Px,:Real;
Begin
Readln(A,B,C);
İF(A+B<=C)OR (A+C<=B) OR (B+C<=A)
ThenWriteln(‘üç bucaq qurmaq olmaz’)
Else Begin Writeln(‘üç bucaq qurmaq
olar’);P:=(A+B+C)/2;S:=SQRT(p*(p-a)*(p-b) *
(p-c)); Writeln(‘S=’,S) End
End.
Bundan sonrakı mərhələdə şagirdlərə
aşağıdakı izahat verilir və testləşdirmə aparılır.
Həllin ikinci halı fiqurlu mötərizə içərisində
verilmişdir. Onları götürün, birinci verilişi
fiqurlu mötərizə içərisinə alın həllin düzgünlüyünə əmin olun. Proqramı elə dəyişin ki, bərabər
ədədlər halı da mötərizəyə alınır.
Sonda müstəqil işləmək üçün şagirdlərə
aşağıdakı kimi müxtəlif tapşırıqlar da vermək
olar.
1. Şərti operator verilir:
İF D<>10 Then Writeln(‘ura!’)
Else Writeln(‘pis…’);
Onu aşağıdakı operatorla əvəz etmək olarmı?
İF D=10 Then Writeln(‘ura!’)
Else Writeln(‘pis…’);
İF Not(D=10) Then Writeln(‘ura!’)
Else Writeln(‘pis…’);
İF Not(D=10) Then Writeln(‘pis…’)
Else Writeln(‘ura!’);
İF D<>10 Then Writeln(‘pis…’)
Else Writeln(‘ura!’);
2. Şərti operatorları yazın hansı ki,a tək ədəd
olduqda c=a+b tətbiq olunur, a cüt olduqda isə
c=a-b tətbiq olunur.
Problemin aktuallığı: Aktuallıq ondan
ibarətdir ki, müasir dövrdə orta məktəblərdə
yeni təlim metodlarından istifadə etməklə dərsin
təşkili xüsusi müəyyən olunmuş qaydada quru-
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lur. Bu xüsusi qaydalar ardıcıllığı orta məktəbin
informatika fənnində proqramlaşdırma bölməsinin tədrisində də öz əhəmiyyətini qoruyur.
Problemin elmi yeniliyi: Elmi yenilik
müasir dövrdə orta məktəblərdə proqramlaşdır-

manın öyrədilməsinə dair metodoloji mərhələlər
ardıcıllıqla göstərilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi:
Məqalədən məktəb, universitet müəllimləri,
magistrlar, tələbələr və şagirdlər yararlana bilər.
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ОБ ИЗУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

РЕЗЮМЕ
В статье даны сведения о преподавании учащимся уровней программирования на школьном курсе информатики. Автором вначале перечисляются уровни программирования, а
затем разъясняется его сущность. В заключение статьи на основе примеров показано обучение программированию.
A . Palangov, G. Mehralıyeva
ABOUT TEACHING PROGRAMMING AT SCHOOL

SUMMARY
The article deals with teaching programming to students at computer courses in schools. Firstly
the stages of programming are enumurated and then its essence is explained. At the end of the
article some samples dealing with programming are shown.
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Texnologiya fənni üzrə təcrübə məşğələlərinin həm istehsalat sahələrində və həm də tədris
emalatxanalarında keçirilməsi məqsədəuyğun
hesab olunur. Müasir dövrün tələbləri baxımından nəzəri biliklərin təcrübəyə tətbiq edilməsində müəyyən nəticələrin əldə edilməsi istehsalat
müəssisələrində daha əhatəli olur. Lakin buna
baxmayaraq təcrübə məşğələlərinin tədris
emalatxanalarında keçirilməsi metodiki cəhətdə
daha effektli olur və tələbələrin mənimsəmə
səviyyəsi daha yüksək olur. Bu məqsədlə texnologiya fənni üzrə təcrübə məşğələlərinin lazımi
şəraitlə və avadanlıqlarla təmin olunmuş tədris
emalatxanalarında aparılması fənnin dərindən
və hərtərəfli öyrənilməsinə müsbət təsir göstərir.
Ona görə də texnoloji proseslərinin, təcrübi
əməliyyatların istənilən ardıcıllıqla aparılmasının təşkili və bir əməliyyatdan digərinə keçid çevikliyi həm metodik və həm də proqrama uyğun
öyrənilməsində təcrübi məşğələlərin tədris emalatxanalarında aparılmasının vacibliyini, praktik
əhəmiyyətini və aktuallığını hələ də itirmir.
Təcrübə dərslərinin tədris emalatxanalarında
keçirilməsi üçün təcrübə şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, avadanlıqların müasirləşdirilməsinə və
xammal materiallarına olan tələbat günügündən yeniləşməsinə ehtiyac duyulur. Belə ki,
texnologiya ixtisasına aid olan fənlərin təcrübə
dərslərin təşkilinə və onların keçirilməsində
istifadə olunan tədris emalatxanalarının təşkili,
onların maddi-texniki bazasının müasir tələb-

lərə uyğun qurulması müəllim hazırlığı üçün
təhsilin yüksəldilməsində ən ümdə olan
məsələlərdən biridir. Göstərilənlərə əsasən
ümumtəhsil məktəblərində subbakalavriat
səviyyəli texnologiya müəllimi kimi fəaliyyət
göstərəcək və hazırda pedaqojiyönlü orta ixtisas
təhsili müəssisələrində təhsili alan tələbələrin
müəllim hazırlığının, texnoloji prosesi qavrama
qabiliyyətinin, peşə səriştəliliyinin və metodiki
bacarığının yüksəlməsinə xüsusi tələblər qoyulur. Belə tələbatların yarandığı bir şəraitdə
tələbələr qarşısına qoyulan tələbləri yerinə
yetirmək, onların müasir biliyinin, bacarığının
və qazandıqları peşə vərdişlərinin səviyyəsi də
yüksək olmalıdır. Bu zaman onlar öz
qazandıqları biliyi, bacarığı ,yaradıcılıq
qabiliyyətini müxtəlif iş sahələrinə, idarəçilik
və müəllimlik fəaliyyətinə tətbiq edərkən
yaradıcı, elmi əsaslara və məntiqi nəticələrin
əldə olunmasına söykənən bacarıqlardan
istifadə etməyi bilməlidirlər.
Pedaqoji təmayüllü kolleclərdə “Texnologiya
müəllimliyi” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr
pedaqoji təcrübə ilə yanaşı həm də hər hansı
peşəyə uyğun təcrübə məşğələləri prosesindən
də keçməlidirlər ki ikinci peşəyə yiyələnə bilsinlər. Belə ki, tələbələr hər hansı bir ixtisas üzrə
tədris və texnoloji təcrübələr keçərkən onlara
proqram materialına uyğun fərdi tapşırıq verilir.
Fərz edək ki, tələbə emalatxanada təcrübə prosesində ağac materialından müəyyən bir detal
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hazırlamaq tapşırığı alır. Həmin tapşırığa uyğun
tələbəyə hazırlayacağı detalın ölçülərini göstərməklə sxemlər də verilir. Sxemə uyğun ağacı
hazırlamaq və yonma işləri aparmaq üçün
emalatxanada yerləşdirilən dəzgahlardan istifadə edir. Belə ki tələbə pəstahı yonucu dəzgahda yonur, zivanaaçan, yarıqaçan, yuva açan
dəzgahlarda kəsərək yuva və yarıq açır, sonra
deşici dəzgahlarda deşik açaraq verilən cizgi
ölçülərinə uyğun detalı hazırlayır. Ölçüyə uyğun
hissəni hazırlamaq və onu tam hazırlıq vəziyyətinə salmaq üçün hissənin səthini xüsusi material vasitəsilə örtülmüş fırlanan barabanla təchiz
olunmuş dəzgahlar vasitəsilə və bəzi yerləri isə
əl vasitəsi ilə sürtülərək hamar vəziyyətə salınır.
Bu hissələrin səthi avtomatik fırlanan
cilalayıcı tellər vasitəsilə hamarlanır və istifadəyə yararlı hala salınır. Tələbələr bu ardıcıl
əməliyyatı yerinə yetirdikdən sonra onların
üzərinə kimyəvi həlledicilər olan dolğular
vasitəsi ilə sürtülür, kimyəvi lak və yaxud kimyəvi boya maddələri çəkilir. Bu zaman tələbələr istifadə etdikləri bu kimyəvi maddələrin
xüsusiyyətlərini, xassələrini və kimyəvi tərkibini fiziki göstəricilərini öyrənməlidirlər.
Bununla yanaşı tələbələr təcrübə keçdikləri
emalatxanada yerləşdirilən dəzgahlardan və
sorucu şkafdan istifadə edərkən onların elektrik
enerjisi mənbəyinə qoşulmasını, elektrik enerjisi ilə qidalanmasını, elektrik açarlarından və
elektrik lövhələrindən istifadə etmə qaydalarını
öyrənməli və elektrik enerjisi ilə işləyən
avadanlıqların istismar qaydalarını və təhlükəsizlik texnikası üzrə təlimatları bilməlidirlər.
Həmin təlimatlar və istismar qaydaları təcrübə
aparılan emalatxanada xüsusi məlumat və texniki yeniliklər elanlar və məlumatlar guşəsində
asılmalıdır ki, tələbələr təcrübə zamanı onlarda
istifadə edə bilsinlər.
Belə bir texnoloji ardıcıllıq “Texnologiya
müəllimliyi” ixtisası tədris olunan fənlərdən
“Tikiş maşın və avadanlıqları”, “Parça ilə işlərin
texnologiyası” və “Yeməklərin hazırlanma texnologiyası” fənləri üzrə təcrübələrin keçirilməsində istifadə olunan emalatxana tikiş sexi və
mətbəx tipli laboratoriyalarda da yerinə yetirilməlidir. Mətbəx tipli laboratoriyalarda yeməkləri hazırlayarkən burada istifadə olunan

texnoloji avadanlıqların bir qismi qaynar təbəqəli avadanlıqlardan ibarətdir. Bu avadanlıqlarda təcrübə keçən tələbələr üçün istismar və işə
salma qaydaları digər texnoloji avadanlıqlarda
istifadə olunan qaydalardan fərqlənir. Belə ki,
qaynar təbəqəli avadanlıqlarda bəzən temperatur 300-400 dərəcə selsi temperatura qədər
yüksəlir. Bunun üçün belə avadanlıqlarda
təcrübə keçən tələbələrin təhlükəsizliyini təmin
etmək məqsədilə xüsusi geyimlərdən və
qoruyucu vasitələrdən istifadə edilməlidir. Bu
qoruyucu vasitələr kimi gün eynəklərindən oda
davamlı əlcəklərdən, xüsusi baş örtüklərindən
və ağ yaxud göy rəngli xalatlardan istifadə
etməlidirlər. Mətbəx tipli laboratoriyalarda
tələbələr təcrübə prosesini, hər hansı texnoloji
əməliyyatı və müxtəlif təyinatlı yemək hazırlığını yerinə yetirərkən usta aşbazın və yaxud
aşpaz köməkçisinin rəhbərliyi altında yerinə
yetirməlidir. Çünki təcrübə keçənlər hər bir
xörək üçün resepti (istifadə olunan qida
məhsullarının miqdarını) bilsələr də onların
tərkibini, görünüşünü, emal prosesindən alınan
vizual vəziyyətini və s. göstəricilərini aşpaz
qədər bilmirlər. Ona görə təcrübə keçənlər hər
tipdə, adda və tərkibdə yeyinti məhsulları hazırlayarkən baş aşpazdan və yaxud onun köməkçisindən müəyyən məsləhətlər almalı və ona
uyğun fəaliyyət göstərməlidirlər.
“Parça ilə işlərin texnologiyası” ixtisası üzrə
təcrübə məşğələləri keçən tələbələr tikiş sexlərində yerləşdirilən texnoloji avadanlıqlarla
yuxarıda göstərilən qaydada davranmalıdırlar.
Araşdırmalar göstərir ki, yuxarıda adları çəkilən
ixtisas fənləri üzrə təcrübə aparılan emalatxanalarda istifadə olunan texnoloji və mexaniki
avadanlıqların təcrübənin xarakterinə uyğun
seçilməsi və texnoloji ardıcıllıq üzrə yerləşdirilməsi vacib şərtlərdən hesab olunur. Avadanlıqların texnoloji prosesə uyğun olaraq və ardıcıl
yerləşdirilməsi təcrübənin gedişinə və alınan
nəticənin məzmununa müsbət təsir göstərir. Bu
avadanlıqlarda verilən tapşırığa uyğun hər hansı
bir detal, hissəni, tikiş məmulatını və hər hansı
yeyinti məhsulunu (xörəyi, şirniyyat məhsulunu
və digər un məmulatlarını) hazırlayarkən istifadə olunan avadanlıqları quraşdırarkən bəzi
texniki, yardımçı texnoloji əməliyyatlardan
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istifadə olunması daha müsbət nəticə verir. Bu
zaman texnoloji əməliyyatları yerinə yetirərkən
əlaqəli təlimin və inteqrativ elementlərin tətbiq
edilməsinə ehtiyac duyulur. Əlaqəli təlim
prosesində mexaniki, kimyəvi, elektrotexniki və
termodinamiki proseslərdən də istifadə olunması və bunun ayrı-ayrı emal prosesinə tətbiq olunması təcrübi təlimdə fənlərarası əlaqələrin
olmasından xəbər verir.
Texnoloji e-mail üzrə emalatxanada yerləşdirilən texnoloji, mexaniki və qaynar təbəqəli
avadanlıqlar haqqında məlumatlar onları emal
xüsusiyyətləri və texniki göstəriciləri avadanlıqların texniki pasportunda göstərilmişdir. Tələbələr tədris emalatxanalarında tədris və texnoloji
təcrübəyə başlamazdan əvvəl avadanlıqların
texniki göstəriciləri, cərəyan mənbəyinə qoşulmaları, işəsalma və dayandırma qaydaları ilə
tanış olduqdan sonra təhlükəsizlik texnikası
qaydalar ilə tanış olmalı və onların bu sahə üzrə
bilikləri yoxlanılıb onlara təcrübəyə başlaması
haqqında sertifikat yaxud işə başlaya bilməsinə
aid vəsiqə verilməlidir.
Tədris emalatxanalarında təhlükəsiz iş
şəraitinin yaradılması və yanğına qarşı təhlükəsizlik qaydalarının tələblərinə cavab verməlidir.
Yüksək səs-küyə, titrəməyə, ventilyasiyanın
zəifliyinə və havanın çirklənməsinə səbəb olan
mənbələr tənzimlənməli və sanitar normalara
uyğunlaşdırılmalıdır. Yonucu dəzgahlar, hidravlik və mexaniki preslər, qaynar təbəqəli və xüsusi rejimlə işləyən avadanlıqlar sorucu
ventilyatorlar vasitəsilə təmin olunmalıdır. Qaynar təbəqəli avadanlıqlar kimyəvi maddələri ilə
işləmə yerləri xüsusi bokslarda ustanın və tələbənin iş yerindən aralı bir sahədə və sorucu
qurğular vasitəsilə təmin olunmuş vəziyyətdə
yerləşdirilməlidir. Emalatxanada od, partlayış
və aşındırıcılıq təhlükəsi olan və digər kimyəvi
maddələr möhkəm divarları və germetik bağlanan qapıları olan otaqlarda saxlanılmalıdır.
Emalatxanada qaldırıcı telfer kranı və yanğın
söndürmə vasitələri, yanğın əleyhinə istifadə
olan avadanlıqlarla təmin olunan (qum, bel,
lom, yanğın söndürən balon, vedrə) lövhələr
olmalıdır. Yanğın zamanı işçilərin tez təxliyə
olunması üçün emalatxanada ehtiyat çıxış
qapıların olması vacibdir.

Tədris emalatxanası keyfiyyətli içməli su və
ilkin tibbi yardım göstərmək üçün zəruri olan
dərman vəsaitləri və materiallarla da təchiz
olunmalıdır. Emalatxanada tələbələri təcrübə
prosesində bəzi zəruri qeydiyyatların aparılması
məqsədilə xüsusi guşə ayrılmalı stol, stul, yazı
taxtası, elektron və yaxud adi lövhələrlə təmin
olunmalıdır. Emalatxanada iş xüsusiyyətlərini
müəyyən edən təlimatlar, avadanlıqlarla davranış qaydalarını və təcrübənin gedişinin ardıcıllığını əks etdirən metodiki göstəriş olmalıdır.
Tədris emalatxanalarında təcrübənin keyfiyyətli
keçirilməsi üçün qruplarda tələbələrin sayının
10-15 nəfərin nəzərdə tutulması daha məqsədəuyğun hesab edilməlidir. Emalatxanada təcrübə
məşğələləri iki növbəli dərs rejimində və maksimim həftəlik dərs yükü isə 60 saat miqdarında
planlaşdırılması daha məqsədə uyğundur. Tədris emalatxanalarına kompleks-köməkçi istehsalat və xidmət otaqları daxildir. Müxtəlif təyinatlı
məhsul ona uyğun hissələr istehsal edən tədris
emalatxanalarında təcrübə sahəsindən başqa burada köməkçi otaqlar və digər xidmət otaqları
yerləşdirilir. Emalatxananın və xidmət otaqlarının sahələrinə və tələbələrin təcrübə yerlərinə
qoyulan tələblər aşağıdakılardan ibarətdir.
- emalatxanada yerləşdirilən texnoloji, mexaniki və qaynar təbəqəli avadanlıqların sayına
və tutduğu sahəni nəzərə alaraq hər bir dəzgah
üçün 4-6 kvm sahənin ayrılması məqsədə
uyğundur;
- emalatxanada təcrübə keçən hər bir
tələbəyə 0.5 kvm- də az olmamaq şərti ilə və
ümumi sahəsi 15 kvm - dən az olmayan əl, mexaniki və elektriklə işləyən alətlərin saxlaması və
paylaması üçün anbar;
- alət paylama anbarının daxilində əl alətləri,
əl avadanlıqları və elektrik cihazlarının saxlanması üçün xüsusi rəflərin quraşdırılması;
- emalatxanada təcrübə məşğələsi keçən hər
bir tələbəyə 1,5 kvm olmaq şərti ilə və hazırlanan hissənin cizgilərə uyğun ölçülərini hazırlayan, təsdiq edən və istifadəyə yararlı olmasını
təsdiqləyən texniki-nəzarət şöbəsi;
- emalatxanada yerləşdirilən avadanlıqların
sayına görə hər dəzgah üçün 0,3 - 0.3 -0,5 kvm
olan ehtiyat hissələrinin saxlanmasını təmin
edən ehtiyat anbarı;
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- normativə uyğun alətlərin itiləmə bölməsi.
Bir itiləyici dəzgah üçün 1.5 kvm-dən az olmamaq şərti ilə nəzərdə tutulan itiləmə sahəsi;
- emalatxana avadanlıqlarının carı təmirini
yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulan təmir
sahəsi. Sahə 6-8 kvm-dən az olmamaq şərtilə
planlaşdırılmalıdır;
- tədris emalatxanasında məişət otaqları o
cümlədən, paltarların soyunub geyinmələri
üçün otaq, paltarın soyunub geyinməsi də olmaqla duşxana otağı, əl-üz yuyulan otaq,
ayaqyolu otaqlar, onların sayı və sahəsi
emalatxanada çalışan işçilərin və təcrübə keçən
tələbələrin sayını nəzərə alınmalıdır. Bütün bu
göstərilən məişət otaqları sanitar norma və
qaydalarına uyğun tərtib olunmalıdır.
Göstərilənlərlə yanaşı tədris emalatxanalarında
yerləşdirilən avadanlıqlar elə quraşdırılmalıdır
ki, emalatxananın orta hissəsində özü hərəkət
edən elektrokarlar, oduncaqları, xammal
materiallarını və yarım fabrikatları, hazır
hissələri daşımaq üçün istifadə olunan əl
arabalarının sərbəst hərəkəti təmin olunsun.
Emalatxanalarda xüsusi və stübellərin də olması
vacibdir. Tədris emalatxanalarında fəaliyyət
göstərən ustaların və təcrübə keçən tələbələrin
təcrübə haqqında əldə etdikləri nəticələrin
qeydiyyatını aparmaq üçün sinif otağının,
emalatxanada təcrübə məşğələlərinin aparılmasında müasir təlim metodlarının tətbiq
edilməsinin və keyfiyyətinin idarə edilməsində
xidmət otağının olması ən vacib şərtlərdəndir.
Müasir tələblərə və təlimatı şərtlərə cavab verə
bilən tədris emalatxanaların planlaşdırılması,
tikilməsi və yenidən qurulması zamanı aşağıda
göstərilən tələblərin yerinə yetirilməsi vacibdir.
1.Texnoloji avadanlıqların, qurğuların, hissələrin quraşdırılması üçün istifadə olunan stolların, daşıyıcı avadanlıqların, elektrik lövhələrin
texniki göstəriciləri özündə əks etdirən texniki
pasportların əldə olunması.
2. Emalatxananın işçi sahəsindən qənaətlə
istifadə edilməsini göstərən və inşaat norma və
qaydalarını özündə əks etdirən və təsdiq olunan
cizgi nümunələrinin əldə olunması.
3. Hazırlanacaq məhsula uyğun avadanlıqların seçilməsi və quraşdırılması.
4. Tədris istehsalat təcrübəsi məşğələsi üçün

optimal mühitinin və rahat şəraitin planlaşdırılmasını əks etdirən normativ sənədlərin əldə
olunması.
5. Tədris emalatxanalarında cizgiyə uyğun
detalların hazırlanması texnoloji ardıcıllıq üzrə
yerinə yetirilməsini təmin edən avadanlıqların
mövcudluğu və onların bu prinsipə uyğun olaraq
ardıcıllıqla yerləşdirilməsi.
6. Yeni məhsul hazırlığı həyata keçirilərsə bu
zaman avadanlıqlarda texnoloji prosesin yerdəyişmə mümkünlüyü və tədris proqramında müvafiq dəyişikliklərin aparılmasının həyata
keçirilməsi.
7. Texnoloji avadanlıqların məsafədən idarə
olunmasının, texnoloji axın xətlərində robot texnikasının və təlimin digər texniki vasitələrinin
qurulmasının mümkünlüyü.
Avadanlıqların texnoloji prosesə uyğun yerləşdirilmə planı başqa fənlər üzrə də yəni “ərzaq
məhsullarının hazırlanma texnologiyası”, Parça
ilə işlərin texnologiyası”, 107 Konstruksiya,
modelləşmə”, “Kənd təsərrüfatı işlərinin texnologiyası” və s. fənlərinə aid olan emalatxanaların planının tərtib edilməsində istifadə
etmək olar.
Problemin aktuallığı. Pedaqoji təmayüllü
kolleclərdə texnologiya ixtisası üzrə təhsil alan
tələbələri təcrübə məşğələləri keçməsi üçün
istifadə olunan emalatxanalarda avadanlıqların
hazırlanacaq detallara uyğun seçilməsi və
ardıcıllıqla yerləşdirilməsi təcrübə məşğələlərinin keyfiyyətinin yüksəlməsinə səbəb olur.
Bu zaman hazırlanacaq detalların əvvəlcədən
seçilən və təsdiq edilən cizgilərə uyğun hazırlanması məşğələnin metodiki cəhətdən zənginləşməsinə müsbət təsir edir.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə tədris
emalatxanalarında “Texnologiya müəllimliyi ”
ixtisasına daxil olan ixtisas fənləri üzrə təcrübə
məşğələsi keçən tələbələr təcrübə prosesində
hazırlayacaqları hər hansı bir detal üçün təcrübə
rəhbəri tərəfindən təsdiq olunmuş cizgilər
vasitəsilə işləmələri onları fəaliyyətinin elmi və
metodiki əsaslarla qurulmasını müəyyənləşdirir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
irəli sürülən təkliflər, o cümlədən texnoloji
avadanlıqların hazırlanacaq detalların texnoloji
prosesin ardıcıllığına uyğun yerləşdirilməsi və
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onlardan istifadə olunmasının üstünlükləri barədə olan yeniliklər hazırda fəaliyyətdə olan və bu
ixtisas üzrə təcrübə məşğələsi aparılan tədris

emalatxanalarına tətbiq olunması məqsədə
uyğun hesab edilmişdir.
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М. Казимов
ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ТЕХНОЛОГИИ

РЕЗЮМЕ
В статье показаны пути внедрения современных методов обучения на практических занятиях по технологии при изготовлении различных деталей. В то же время здесь дана информация о методах правильного размещения оборудования в соответствии с
последовательностью технологического процесса и в зависимости от выбора размера и построения изготовляемой детали, а также о необходимости следования этим методам.
M. Kazimov
THE IMPORTANCE OF APPLICATION OF MODERN LEARNING METHODS IN
PRACTICAL TRAININGS IN THE SUBJECT OF TECHNOLOGY

SUMMARY
The article deals with the ways of application of modern methods of working with devices and
preparing their parts while training in workshops where practical trainings are hold for the subject
of Technology. Moreover, the article deals with how to choose the right design and dimensions of
any detail while producing it as well as following the right method and succession of technological
processes while working in a workshop.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin 21 avqust 2004–cü il
sərəncamla “Azərbaycan Respublikasında
ümumtəhsil məktəblilərinin informasiya və
kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı
Proqramı”nı (2005-2007-ci illər) təsdiq etmişdir
(1). Sözün həqiqi mənasında həmin sərəncamdan sonra ümumtəhsil məktəbləri İKT–ilə
təminatı geniş vüsət aldı.
Məktəblərdə təlim prosesində əyaniliyin
təmin olunmasında digər vasitələrlə yanaşı yeni
informasiya texnologiyalarının rolu böyükdür.
Biz burada kompüterin əvəzsiz rolunu xüsusi
qeyd etməliyik. Bu istiqamətdə yeni axtarışlar
və cəhdlər ona gətirib çıxarıb ki, təlim prosesi
texnoloji baxımdan nəzərdən keçirilsin. Təlim
texnologiyası məsələlərinin işlənib hazırlanmasında xeyli işlər görülüb. Bu məsələlər A.O.
Mehrabov, Ə.M. Abbasov, Z.Z. Zeynalov, F.A.
Rüstəmov, Ə.X. Paşayev, İ.N. İsmayılov, V.P.
Bespalko, B.V. Qoryaçevin, M.V. Klarinin, B.T.
Lixaçevin, A.İ. Naynan və başqalarının tədqiqatlarında diqqət mərkəzində gətirilib.
Pedaqoji texnologiyalar alimlər və müəllimlər tərəfindən mühüm pedaqoji kateqoriya kimi
qəbul olunub. Son dövrlərdə bu məsələdən çox
bəhs edilsə də Azərbaycan tarixinin əyanilikdən
istifadə yetərincə işlənməyib.
Eyni zamanda pedaqogika ənənəvi olaraq
kamil formalaşması üçün həm təhsil, həm
tərbiyə, həm də inkişaf sahələrini əhatə etdiyindən pedaqoji texnologiya pedaqogikanın bütün

sahələrinə (məktəbəqədər, orta məktəb, ali
məktəb, andragogika, ailə, xüsusi korreksiya
edici, sənaye, sosial və s.) nüfuz edir. Deməli,
təhsildə texnoloji yanaşma, tədris prosesini idarə
etməyə imkan verməklə bərabər, təhsil məqsədlərinin əvvəlcədən yüksək səviyyədə yerinə
yetirilməsinə zəmanət verən fəaliyyət sistemidir” (2, 104-105).
Məlum olduğu kimi pedaqoji texnologiya
(geniş mənada) pedaqoji məqsədi müəyyən
edən, məzmunlu informasiya əşya cəhətləri
təmin edərək, biliklərin mənimsənilməsinə,
bacarıqların qazanılmasına, təhsil alanların
təlimin məqsədləri ilə müəyyən olunan
şəxsiyyət keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasına
yönələn bir çox əməliyyatları və fəaliyyətləri
özündə birləşdirən kompleks və inteqrativ sistemdir. Pedaqoji texnologiya (məhdud mənada)
– həyata keçirilməsi planlaşdırılmış nəticələrə
nail olmağa istiqamətlənən tədris və tərbiyəvi
əməliyyatların məcmusudur. Belə ki, Azərbaycan tarixinin təlimində pedaqoji texnologiyaların
seçimi aşağıdakı elementlərin mövcudluğunu
tələb edir: pedaqoji texnologiyaların təsnifatı,
onların səciyyələndirilməsi, seçimin meyarları.
1)pedaqoji texnologiyaların ümumiləşdirilmiş və tətbiqi; ənənəvi və innovasiya texnologiyaları kimi nəzərdən keçirmək mümkündür.
2)ümumiləşdirilmiş texnologiyalar müəyyən
pedaqoji psixoloji əsasda yaradılan texnologiyalardır (sintetik nəzəriyyə). Tətbiqi texnologiya
qabaqcadan planlaşdırılmış nəticəyə nail olmağa
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istiqamətlənən peşə hazırlığı prosesinin yaradılması probleminin metodik səviyyəsini yerinə
yetirən texnologiyadır. Təlimin ənənəvi texnologiyalarına daxildir: təlimin fərdi sistemi
(toplanması, zənginləşdirilməsi, mobil, fərdi
təlim), təlimin qrup sistemi (fəal, oyun, problemli, inkişafetdirici); təlimin kollektiv sistemi.
3)təlimin innovasiya (qeyri-ənənəvi) texnologiyalarına aiddir: təlimin informasiya texnologiyaları (elektron, kompüter), təlimin distant
sistemi.
İ. M. Osmolovskaya təhsil texnologiyalarının
əsas xüsusiyyətlərinin aşağıdakılardan ibarət
olduğunu göstərir: “Tədris materialının xüsusi
strukturu:
1) təlim prosesinin idarə oluna bilməsi;
2) qarşıya qoyulmuş məqsədlərin diaqnozlaşdırılma bilməsi, yəni məqsədə nail olunubolunmadığını müəyyən etməyə imkan verən
təlimatın mövcudluğu;
3) məqsədə çatmaq üçün priyomlar, əməliyyatlar kompleksinin, müəllimin və şagirdin
fəaliyyətlərinin ardıcıllığı;
4) təsəvvürə gətirmə, yadda salma” (3, 10)
Müasir cəmiyyət inkişafın yeni mərhələsinəfəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə, o cümlədən
təhsil sahəsinə informasiya və kommunikasiya
texnologiyalarının (İKT) fəal tətbiqi ilə səciyyələnən informasiya mərhələsinə qədəm qoymuşdur.
İnformasiya
və
kommunikasiya
texnologiyalarının vasitəsi kimi proqram, proqram-aparat və texniki vasitələr və qurğular
götürülür.
Araşdırmalardan görünür ki, təlimdə İKT dən
istifadə didaktik prinsipləri yeni məzmunla
zənginləşdirir. Belə ki, elmilik prinsipi tədris, internetin resurslarında və həmçinin təlimin
texnologiyaları vasitəsilə alınan informasiyaların etibarlılığında təzahür edir.

Təlimin inkişafetdirici və tərbiyə edici xarakteri İKT vasitələrindən istifadə etməklə şəxsiyyətdə informasiya cəmiyyəti şəraitində
kommunikativ qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi
və şəxsiyyətin informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması üçün fəallıq, müstəqillik, kreativlik kimi keyfiyyətləri formalaşdırmaq üçün
şəraitin yaradılmasında özünü göstərir.
İKT vasitələrindən istifadə, həmçinin
şüurluluq prinsipinin təmin olunmasına da
əlverişli imkan verir. Şüurluluq təhsil alan və
müəllim tərəfindən təlimin strategiyasını şüurlu
surətdə seçilməsini təmin edir. Biliklərin
möhkəmləndirilməsi didaktik prinsipi kompüter
vizuallaşdırılması və tədris materialının qurulması, interaktiv rejimdə şüurlu məşq xarakterli
fəaliyyət, nəzarətin təşkili və əks əlaqə əsasında
təshihedici fəaliyyət kimi təzahür edir.
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, V – XI sinif
üzrə həm Azərbaycan tarixi, həm də ümumi
tarix kurslarının tədrisində İKT-dən istifadə
təlimin keyfiyyətini yüksəldir, şagirdlərin
nümunəvi vətəndaş kimi formalaşmasına zəmin
yaradır.
Problemin aktuallığı. Azərbaycan tarixi
təlimində İKT-dən istifadənin xüsusi didaktik
əhəmiyyət kəsb etməsinə baxmayaraq bu problem bu vaxta qədər tədqiqat obyekti kimi
seçilməmişdir. Bu boşluğun doldurulması
Azərbaycan tarixi təlimin keyfiyyətini yüksəldir.
Problemin yeniliyi. ondan ibarətdir ki,
Azərbaycan tarixi təlimində İKT -dən istifadənin didaktik və psixoloji əsasları tədqiq edilərək
ümumiləşdirilib.
Problemin praktik əhəmiyyəti. ondan
ibarətdir ki, Azərbaycan tarixi təlimində İKTdən istifadənin zəruriliyinin təbliği ümumtəhsil
və ali məktəb müəllimlərinin diqqətini həmin
problemə yönəltməyə kömək edir.
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О. Мехтиев
НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
РЕЗЮМЕ

В статье обоснована актуальность проблемы. Рассмотрены проблемы обеспечения ИКТ
в республике. Выявлена необходимость использования ИКТ на уроках истории Азербайджана. В заключение статьи автором широко описаны дидактические возможности ИКТ при
обучении истории Азербайджана.
O. Mehtiyev
THE NECESSITY OF USING ICT IN TEACHING THE HISTORY OF AZERBAIJAN
SUMMARY

The article substantiates the urgency of the problem. The problems of ICT security in the country.
The necessity of using ICT in the classroom of History of Azerbaijan. Also clarified the didactic
potential of ICT.
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Motivasiya problemin qoyuluşu dərsin ən
mühüm və mürəkkəb mərhələlərindən biridir.
Dərsin bütün sonrakı gedişi məhz, motivasiyanın nə dərəcədə uğurla yaradılmasından
asılıdır. Müəllim tədqiqat işini düzgün qurmalı,
mövzu üzrə aparılacaq tədqiqatın növ və
mərhələlərini düzgün müəyyənləşdirməlidir.
“Motivasiya hər hansı bir fəaliyyətə təhrik
edən vasitədir. İnteraktiv təlimdə motivasiya
dərsin vacib komponenti olub, təfəkkür prosesini hərəkətə gətirən və şagirdlərin idrak
fəallığına təkan verən prosesdir. Psixoloji amil
kimi hər hansı fəaliyyətin mexanizmini işə salan
qüvvədədir ” [1, 98]. Motivasiya qismində ortaya gətirilmiş problem və onun həlli tələbatı
fəal dərsdə təfəkkür prosesini işləməyə sövq
edən və şagirdlərin dərketməsini artıran amil
kimi çıxış edir. Müəllim motivasiya mərhələsində tədqiqatı başlamaq üçün problemi müəyyənləşdirməlidir.
“Problemin həlli üzrə irəli sürülən fərziyyələri təsdiq və ya təkzib edən, habelə qoyulan tədqiqat sualına cavab verməyə kömək edə biləcək
faktları tapmağa imkan yaradır. Bu zaman yeni
faktların öyrənilməsi və bu suallara cavabların
tapılması gedişində düşünmək və yeni bilgiləri
kəşf etmək üçün münasib şərait yaranır ” [2, 36].
Problemin elmi-nəzəri sanbalı onun doğurduğu fərziyyələr, ehtimallar və bunları yoxlamaq
üçün ilk növbədə tədqiqat sualı formalaşdırılma
səviyyəsi ilə ölçülür. Tədqiqat sualı yeni
biliklərin kəşfinə aparan bələdçi rolunu oynayır.
Qrup tədqiqatlarında müəllim hazır biliklərin
daşıyıcısından şagirdlərin idrak fəaliyyətlərinin
təşkilatçısına çevrilir. Bu zaman müəllimin
qarşısında duran əsas məqsəd təlim tərbiyə prosesini düzgün şəkildə qurmaq, şagirdlərin

tədqiqatçılıq, yaradıcılıq, axtarıcılıq qabiliyyətlərini üzə çıxarmaq, onlara stimullaşdırıcı imkanların yaradılmasında bələdçi rolunu düzgün
oynamaqdır. Bələdçi müəllim bir sıra məsələləri
diqqət mərkəzində saxlamalı, şagirdlərdə aparılacaq tədqiqat işi üçün maraq oyatmalı, onu fəal
işə, axtarışa və kəşfə sövq etməlidir.
Təlimin təşkili zamanı motivasiya, yəni şagirdin təlim prosesinə maraqlandırılması dərsin
mühüm tərkib hissəsini təşkil edir. Bu məsələlərə kurikulum nəzəriyyəçiləri R.V. Tayler, N.E.
Gronland, R.C. Marzana böyük əhəmiyyət
vermişlər. Tayler yazır:” Təlim materialları və
təlim prosesi şagirdin maraqlarına uyğun
gəlməlidir ki, o öyrənməyə maraq göstərsin və
əldə etdiyi nəticədən zövq alsın” [3, 248].
Maraq xeyli mürəkkəb və eyni zamanda
müxtəlif cür izah olunan psixoloji anlayışdır.
Ədəbiyyatda onun çoxsaylı tərifləri vardır, lakin
ən uyğun gələn tərif aşağıdakı hesab edilə bilər:
“Maraq insanın müəyyən predmetə, hadisəyə və
fəaliyyətə müsbət emosional münasibətindən
yaranan fəal idrak meyllidir ” [4; 51].
A.A. Vaginə görə, problem şərh və ya motivasiya bütün məzmunu və araşdırma üsulu ilə
həlli tələb olunan müəyyən bir məsələni irəli
sürmək, lakin bunun həllini vermədən cavabını
axtarmağa sövq etmək deməkdir. “Bu halda
məqsədə yönəldilmiş diqqəti, müstəqil təfəkkürü oyandıran problem situasiya yaranır. Problem
vəziyyət habelə müxtəlif rəylərin şərhində də
yaranır ki, bunu da şagirdlər müzakirə sayəsində
gəldikləri həmrəy qənaətlə həll edirlər və i .a.”
Şagirdlər problem vəziyyəti dərk etdikdə
onlarda öyrənilən hadisənin səbəblərini və nəticələrini qanunauyğunluqlarını axtarmaq tələbatı yaranır. Bunun əsasında da idrakı məsələ
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ifadə edilir [5, 129].
Beləliklə, motivasiya mərhələsində həm
problem qoyulur, həm də onun həlli üçün material verilir. Lakin məsələnin hazır həlli variantı
verilmir. Problem şərhin zəruri əlaməti odur ki,
şagirdlər problem vəziyyəti və buradan irəli
gələn idrakı məsələni dərk etsinlər. Dərketmənin
əsas vasitəsi isə təfəkkürdür. Təfəkkür adətən
qoyulan sualda, problemdə əkslik və təəccübdən
oyanır. Bu problem situasiya şagirdin fikri
proseslərə cəlb edilməsi ilə müəyyənləşir, o
həmişə nəyinsə həllinə istiqamətlənir. Bu
nöqteyi-nəzərdən müəllimin motivasiyanın yaradılması yollarını bilməsi vacibdir. Motivasiyanın yaradılmasının mümkün yollarını
aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
1. Rəmzi (simvolik) materialın şərhi (bu,
rəsm, foto-şəkil, simvol, təranə (melodiya),
ədəbi əsərdən parça, əşya, rəvayət, tapmaca,
qrafik, sxem və s. ola bilər). Müəllim bu
materialı təqdim edərkən, şagirdlərə aşağıdakı
suallara cavab verməyi təklif edir: "Bu nəyi
bildirir? Bunun bizim öyrəndiyimiz mövzuya nə
kimi aidiyyəti var?")
2. Sual verməyə həvəsləndirmə. Metodik
ədəbiyyatda təfəkkür prosesinin aktuallaşdıran
sualların aşağıdakı növləri mövcuddur.
Öyrənilən mövzu üzrə naməlum olan
məsələləri müəyyənləşdirən suallar "...haqqında
biz nəyi bilirik və nəyi bilmirik?...haqqında daha
nələri bilmək istərdik ?" Sual vermə zamanı
müəllim fasilitasiyanın köməyi ilə şagirdlərin
təfəkkürünü lazımi məcraya yönəldir. Suallar
verilib qurtardıqdan sonra onların arasından
mövcud tədqiqata uyğun olanlarını seçib
ayırırlar. Müəllimə yalnız bu qalır ki, tədqiqat
sualını dəqiqləşdirmək üçün şagirdləri bu sualı
daha dürüst ifadə etməyə yönəltsin.
Açıq suallar, yəni iki və daha çox cavab
variantı olan suallardan istifadə olunur. Öyrənilən mövzuya aid suallar açar sözlərin köməyi
ilə verilir («açar» sözlər: xassələr, xüsusiyyətlər,
funksiya, növlər, tiplər, rol, əhəmiyyət, səbəb,
nəticə , əlaqə, qarşılıqlı əlaqə, qüsur və üstünlük, struktur, qayda və s.). Problemin müxtəlif
yollarla həll edilməsi (məsələn, müxtəlif yollarla təsnif edilməsi; məsələnin müxtəlif
üsullarla uğurlu həlli, yaxud həlli imkanı;
hansısa hadisənin bir neçə bərabər dəyərli
səbəbinin olması) [6, 99].

Motivasiyanın düzgün yaradılması müəllimdən zəruri bilik və bacarıq tələb edir. Bunun
üçün o, aşağıdakı meyarlardan istifadə edə bilər:
-motivasiya nəticəsində müxtəlif fərziyyələrin meydana çıxması. Bunlar peyda olmadığı
halda belə nəticəyə gəlmək olar ki, motivasiya
düzgün yaradılmayıb;
-tətbiq olunan motivasiyanın məqsədəuyğunluğu. Motivasiyanın yaradılması zamanı öyrənilən materialın xarakteri və onun şagirdlərin bu
sahədəki bilik səviyyəsinə uyğunluğu nəzərə
alınmalıdır;
-müxtəsərlik, vaxta qənaət-motivasiyanın
həyata keçirilmə müddəti 5-7 dəqiqədən çox
olmamalıdır (lakin açıq suallardan istifadə etməklə motivasiyanı 1 dəqiqə ərzində keçirmək olar);
-motivasiyanı yaratmaq üçün müəllim nə
qədər vaxt və güc sərf etmişdir. Çox zəhmət tələb
edən motivasiya heç də həmişə ən yaxşısı olmur.
Təqdim edilən meyarların analizi motivasiyanı məqbul və ya qeyri məqbul dəyərləndirilməsinə imkan verir. Motivasiya zamanı
buraxılma ehtimalı olan səhvləri aşağıdakı kimi
qruplaşdırmaq olar:
Səhv 1. Müəllim motivasiya qismində real
problem əvəzinə bir həll variantı olan çalışmadan istifadə edir. Yadda saxlamaq vacibdir ki,
idrak motivasiyasını doğuran mexanizm - problemdir. Heç bir vəchlə adi çalışmanı (bir həll
variantı olan), müxtəlif fərziyyələri və həll
variantları olan problemlə qarışıq salmaq olmaz.
Məhz, çalışma və problem arasında bu böyük
fərqi görə bilməmək son nəticədə motivasiyanın
yanlış yaranmasına gətirib çıxarır.
Səhv 2. Müəllim motivasiya qismində real
problem əvəzinə həvəsləndirici informasiyadan
(maraqlı, cəlbedici) və ya onun təqdimatı
üsullarından (oyun, rəngbərəng şəkil) istifadə
edir. Həvəsləndirici material şagirdlərdə nə
qədər maraq oyatsa da, o yalnız şagirdlərin
qeyri-iradi diqqətini cəlb etməyə xidmət edir,
lakin təfəkkürü oyada və fəallaşdıra bilmir.
Hətta çox da cəzbedici olmayan, lakin problem
xarakteri daşıyan material cəlbedici görünən,
lakin yalnız qeyri-iradi diqqəti şövqləndirən
cəlbedici material ilə müqayisədə idrak motivasiyasını daha çox fəallaşdırmağa və bütün dərs
ərzində lazımi səviyyədə saxlamağa qabildir.
Motivasiya dörd mərhələli olmaqla, aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:
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1) ilkin biliklərin müəyyənləşdirilməsi; 2)
sualların verilməsi; 3) əlaqələndirmə; 4) məqsədin müəyyən edilməsi [6, 402].
Nipissing Universitetinin professoru Dr.
Douqun tövsiyəsinə görə motivasiya prosesində
zaman amili xüsusi elementdir. Motivasiyanın
ilk 5 dəqiqəsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu
müddət ərzində problem qoyulmalı, giriş tapşırıqları vasitəsi ilə öyrənənlər artıq müəllimin
toruna düşmüş olmalıdırlar. Onun fikrincə
üsullar aşağıda təqdim edildiyi şəkildə olmalıdır:
-şagirdlər sinif otağına daxil olan andan
onları təlimə cəlb edin;
-problemin həllinə imkan verən təlim
tapşırıqlarından istifadə edin;
-davamiyyəti yoxlamaqla məşğul olub
onların bekar oturmasına və söhbət etməsinə
imkan verməyin;
-sinfə girən kimi şagirdlərin diqqətini öyrəniləcək məsələyə cəlb edin ki, onların fikirlərini
kənar məsələlərə yayınmasının qarşısını ala
biləsiniz,
-şagirdləri necə “tora” salmaq barədə
diqqətlə düşünün və dəqiq seçim edin,
-“tora” salma çox sadə yolla və qısa müddət
ərzində baş verməlidir,
-“tor” öyrəniləcək məsələyə doğru istiqamətləndirilməlidir, əksinə öyrəniləcək problemdən
yayındırmalı deyil;
-“torun” necə olması haqqında düşünən
zaman şagirdlərin imkanları nəzərdən qaçırılmamalıdır.
Biz nə öyrəndik sualı üzərində düşünüb kəşf
etməklə öyrəndiyimiz zaman yeni biliklər
qazanırıq. Tədqiqat zamanı yeni biliklərə
yiyələnməyin yolu şagirdlərin idrak fəaliyyətinin 3 mərhələsindən - planlaşdırma, qarşılıqlı
fəaliyyət, düşünmə mərhələlərindən keçməklə
qazanıla bilər.
Mərhələ 1. Planlaşdırma mərhələsində beyin
öyrənməyə hazırlanır. Öyrənən tapşırığı təhlil
etməyə və öz səmərəli təlimini planlaşdırmağa
sövq edilir. Təlimdən əvvəl şagird nə qədər çox
yüklənirsə, təlim o qədər keyfiyyətli olur .
Mərhələ 2. Qarşılıqlı fəaliyyət mərhələsində
beyin şüurlu şəkildə təlimə sövq edilir. Bu
mərhələdə öyrənən düşünmə üzrə metakoqnitiv
strategiyalardan daha məqsədli istifadə edir və
öz təlimini idarə edir bu proses müəllimin
müşahidələri ilə müşayiət edilir.

Mərhələ 3. Düşünmə mərhələsində öyrənən
təlimdən sonra ideyaları inteqrasiya edir,
əlaqələndirir və tətbiq edir. Bu mərhələnin əsas
məqsədi öyrənmənin əvvəlki mərhələdə apardığı planlaşdırma və qarşılıqlı fəaliyyətinin
nəticələrini müqayisə və təhlil etmək bununla da
tədqiqatın ideyası üzrə düşüncələrini genişləndirməkdən ibarətdir.
Mərhələ 4. Kəşf etmə mərhələsində şagirdlərdə bilik dərketmə prosesi yaradıcı münasibət
əsasında formalaşır və yenidən yaradılır. Bu
mərhələdə şagirdlərin beyni biliyi qazanmaq və
ya kəşf etmək ehtiyacını hiss edir elmi
nəzəriyyələrə tarixi perspektivlərə sosial iqtisadi
paradiqmalara münasibətdə yaradıcı yanaşmalar
əsasında yeni qabiliyyətlər bacarıqlar və vərdişlər qazanır. Şagirdlərin beyni bu mərhələdə yeni
bilikləri mövcud olan bilik və bacarıqlar vasitəsi
ilə üzləşdikləri yeni ideya və situasiyalar arasındakı qarşılıqlı münasibətlər əsasında qazanır.
Biliyin aşılanması prosesində mənanı aşkar
etməyə cavabdehlik daşıyan biliyin universal
idrakı strukturu yəni ardıcıllıq baxımından
məntiqdən əvvəlki təfəkkür konkret təfəkkürdən
əvvəl gəlir. Konkret təfəkkür isə abstrakt
təfəkkürlə müşayiət olunduğundan hər bir şagird
kəşf edən bilik yaradan və qazanan hesab
olunmalıdır. Təlimin ilk mərhələləri şagirdlərin
düşünməsini və təlimin nəticələrinin qiymətləndirilməsini təmin edən metakoqnitiv yüksək
idrakı fəaliyyətin tətbiqini tələb edir. Şagird
təlim zamanı öz düşünməsini təmin edən qrafiklər tərtib edir və ya icmal hazırlayır təlim zamanı
müəllim nümayiş etdirdiyi filmi apardığı təcrübəni yadda saxlamaqla şagirdlərin diqqətini xüsusi məqamlara cəlb edir .
Metodik ədəbiyyatlarda informasiyalardan
birini və ən mühümünü vurğulamaq üçün təlim
prosesində şagirdləri saxlamaq onları yoxlamaq,
bilikləri möhkəmləndirmək və ümumiləşdirmək
çox əhəmiyyətlidir.
Belə ki, təlimin sonrakı mərhələlərində tətbiq
edilən strategiyalar şagirdin düşünməsinin
təşkilinə yönəldilir. Bu mərhələdə nail olunan
nəticələrin təhlil və müqayisə edilməsi məsələ
ilə bağlı şagirdlərin daha əhatəli düşünməsi,
qənaətlərin ümumiləşdirilməsi əsas məqsəd
kimi dəyərləndirilir. Tədqiqatçı şagirdlər təlimin
qeyd edilən dörd mərhələsi ilə yalnız tanış
olmur, həm də onları tədqiqat zamanı tətbiq
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edirlər. Onlar bilməlidirlər ki, tədqiqat materialı
tədqiqatdan əvvəl lazımı fəaliyyətlər yerinə
yetiriləndə daha yaxşı dərk edilir. Təlim o
zaman başlayır ki, tədqiqatçı məqsədi müəyyənləşdirsin, ilkin biliklərini təşkil etsin və təlimlə
bağlı proqnozlaşdırma aparsın. Tədqiqatçı şagirdlər bilirlər ki, tədqiqatın interaktiv mərhələsi
şagirdlərin tədqiqat materialı ilə bağlı fikirlərinin yoxlanılması və nizamlanması deməkdir
və dərketmənin yüksəldilməsinə xidmət edir.
Əgər hər hansı hissə anlaşıqlı deyilsə, şagirdlər
tədqiqatı saxlayır, həmin hissəni yenidən araşdırır, kənarda sadə qələmlə qeyd edirlər. Şagirdləri araşdırdıqları, tədqiq etdikləri materiallarla
bağlı suallar verməyə istiqamətləndirmək təlim
prosesinin nizamlanmasında onlara kömək edir.
Tədqiqat zamanı şagirdlərin indicə öyrəndikləri
məsələləri artıq bildikləri və ya proqnozlaşdırdıqları məsələlərlə müqayisə etmək imkanları

yaranır. Tədqiqatçı şagird tədqiqat işinin əngəlləndiyi məqamı hiss edir və problemi aradan
qaldırmağın yollarını bilir. Tədqiqatçı şagirdlər
araşdırdıqları materiallar üzərində düşünür,
məqsədə çatıb çatmadıqları haqqında qərarlar
qəbul edir, tapşırığı yerinə yetirir, əldə edilmiş
yeni bilikləri mövcud biliklərlə əlaqələndirirlər.
Beləliklə, müxtəlif motivasiya üsullarından
istifadə etməklə, qrup şagird tədqiqatları
üzvlərinin materialı dərk etməsini, həyati əhəmiyyətli bacarıqlara yiyələnməsinə nail olunur.
Problemin yeniliyi. ondan ibarətdir ki, interaktiv təlim metodundan istifadə prosesində
motivasiyanın didaktik imkanlarından istifadə
üzrə işim sistemi yaradılıb.
Problemin praktik əhəmiyyəti. ondan ibarətdir ki, təqdim olunan materialdan məktəb
müəllimləri və gənc tədqiqatçılar istifadə edə
bilərlər.
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Т. Исмаилова
МЕСТО И РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
РЕЗЮМЕ
В статье подчеркивается, что мотивация является важным компонентом эффективности
исследования, раскрываются основные особенности мотивации. С применением различных
методов мотивации, объясняется воздействие мотивации на учащихся в освоении материала
со стороны членов группового исследования, указываются ее недостатки и преимущества.

T. Ismailova
THE PLACEAND ROLE OF MOTIVATION IN THE PROCESSOF USING
INTERACTIVE TEACHING METHODS
SUMMARY
In this article it is mentioned that motiviation is an important component of efficiency in research, the main characteristics of motiviation are revealed. The impact of motivation is explained
in detail while comprehending the material by the members of group students of research using
various motiviation methods, as well as its privilages and shortcomings are noted.
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Müasir pedaqoji ədəbiyyatlarda təlim texnologiyası təlimlə bağlı anlayışlardan biri kimi
səsləndirilir. XX əsrin 60-cı illərinə kimi metodika terminindən istifadə olunurdu. Pedaqoji
ədəbiyyatlarda texnologiyanı metodikanın
inkarı kimi qəbul edənlər də var.
Əlbəttə, bu həmin anlayışa düzgün yanaşma
deyil. Bu prof. Ə.Ə. Ağayev həmin yanaşmaya
münasibət bildirərək yazırdı:” yaxşı texnologiyanı tətbiq etmək özü metodikadır” (1, 247).
Pedaqoji texnologiya, yeni təlim texnologiyaları anlayışının mahiyyətini dərk etmək
üçün əvvəlcə sözün hərfi mənasına diqqət
yetirilməlidir:
“Texnologiya (yunanca tecne-sənət, ustalıq,
bacarıq; loqos-elm). İstehsal prosesində hazır
məhsul almaq üçün işlədilən xammal, material
və yarımfabrikantların emalı, hazırlanması,
aqreqat halının, xassələrinin formasının dəyişdirilməsi metodlarının məcmusu, xammal material və yarımfabrikata müvafiq istehsal alətləri
ilə təsir göstərməsi üsulları haqqında elm”
(2,221).
Sözün ensiklopedik izahına nüfuz etdikdə
aydın olur ki, texnologiya sözünün hərfi mənası
ilə tədqiqatımızın özəyində duran pedaqoji
texnologiya yeni təlim texnologiyası anlayışları
arasında yetərincə oxşarlıq var. Ona görə ki,
pedaqoji prosesin özü də mənəvi istehsal
prosesinə aiddir. Deməli, “pedaqoji”, “texnologiya”, “yeni təlim texnologiyası” anlayışları
da bütövlükdə texnologiya anlayışının əsas
mahiyyətindən irəli gəlir. Bu anlayışın son vaxtlar pedaqoji elmə daxil olaraq daha fəal

işlənməsi dövrün tələblərindən irəli gəlir. Bu
sahədə araşdırmalar aparmış xarici ölkə tədqiqatçılarından V.P. Bespalko, M.V. Klarin, Q.K.
Selevko, C. Keral, B. Blum və b. belə bir
qənaətə gəlmişlər ki, təhsil müəssisələrində
təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi yeni təlim
texnologiyalarının yaradıcı tətbiqi: sayəsində
mümkündür. Təlim prosesində yeni texnologiyalardan istifadə dedikdə gözlənilən nəticənin
əldə olunmasını təmin edən əməliyyatların
ardıcıl yerinə yetirilməsi deməkdir (3, 7).
Araşdırmalar göstərir ki, pedaqoji texnologiyalar pedaqogikanın bir predmeti kimi XX
əsrin 30-cu illərindən ABŞ-da təlimin andiovizual proqramın qəbul edilməsi ilə başlayıb.
İnkişaf indi də davam edir. İnkişafın əsas əlaməti
“təhsildə texnologiyalar”, (tecnology in education) termininin “təhsil texnologiyaları (tecnology of education) termini ilə əvəz olunması,
sonra isə “pedaqoji texnologiyalar” (education
texnology) termininin yaranması oldu. Həmin
terminlərin dəyişməsi üç dövrü əhatə edir:
Birinci dövr: (XX əsrin 50-ci illərin əvvəli)bu dövr təhsil müəssisələrində andiovizual
vasitələrdən (səsyazma və yenidən dinləmə,
təsvirlərin proyeksiyası aparatları) kütləvi
surətdə istifadə edilməsi ilə səciyyələnir.
İkinci dövr (50-ci illərin ortaları və 60-cı
illər) - təlim prosesində texnoloji yanaşma ilə
xarakterizə olunur. Texnoloji yanaşmanın nəzəri
əsasını proqramlaşdırılmış təlim ideyası,
texnoloji əsasını isə audiovizual vasitələr və
məxsusi olaraq müəyyən təlim məqsədlərinin
həyata keçirilməsi üçün hazırlanan əks-əlaqə
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qurğuları, təlimverici elektron maşınlar, linqafon kabinetləri və s. təşkil edirdi. Bu dövrdə
artıq “təhsilin texnologiyası” dedikdə, əvvəlcədən planlaşdırılmış nəticələrə gətirib çıxaran
pedaqoji prosesin elmi təsviri (təlim vasitələri
və təlim metodlarının məcmusu kimi anlaşılır.
Üçüncü dövr (70-ci illər) pedaqoji texnologiyaların bazasının genişləndirilməsi dövrü kimi
səciyyələndirilir. “Bu dövrdə pedaqoji texnologiya bazasına informatika, telekommunikasiyalar nəzəriyyəsi, pedaqoji kvalimetriya,
monitorinq və pedaqogika elminin elementləri
(təlim texnologiyası, idrak fəaliyyətinin idarə
olunması nəzəriyyəsi, təlim-tədris prosesinin
optimallaşdırılması, pedaqoji əməyin elmi
təşkili) əlavə edildi (3,6). Deməli, pedaqoji texnologiya, verilmiş şəraitdə pedaqoji məqsədlərə
nail olmağın optimal üsullarının məcmusudur.
Tanınmış rus pedaqoqu B.T. Lixaçov pedaqoji texnologiyaların mahiyyətinə aydınlıq
gətirərək qeyd edir ki, ədəbiyyatlarda pedaqoji
texnologiyalarla bağlı müxtəlif yanaşmalar və
təriflər mövcud olsa da onlar məzmun etibarı ilə
demək olar ki, çox yaxındırlar. Pedaqoji texnologiya psixoloji-pedaqoji qaydaların cəmidir və
bunlar formaları, metodları, üsulları, priyomları,
tərbiyə vasitələrini müəyyən edir.
Q.K. Selevko - pedaqoji texnologiya elmi
əsasda qurulmuş, müəyyən zaman və məkan
daxilində proqramlaşdırılmış və nəzərdə tutulan
nəticələrə nail olunan pedaqoji prosesin bütün
komponentlərin funksiyalarını ifadə edən bir
sistemdir.
V.P. Bespalko-pedaqoji texnologiya təlim
prosesinin reallaşdırılmasının məzmunlu texnikasıdır.
Ə.Ə. Əlizadə - pedaqoji texnologiya mahiyyət etibarı ilə təlim-tərbiyə prosesinin layihələşdirilməsinin sistemli metoddur. O prosessual
tərbiyə prosesi ilə müəllimin və öyrənənin

fəaliyyəti, onun strukturu, vasitələri, metodları
və s. bağlıdır.
J.P. Valkov - pedaqoji texnologiya təlim
nəticəsində planlaşdırılmış müvəffəqiyyət prosesinin təsviridir.
V.M. Şene - texnologiya sənətdir, ustalıqdır,
bacarıqdır, təlim metodlarının cəmidir, vəziyyətin dəyişməsidir.
M.M. Çaşanov - təlim texnologiyası-didaktik
sistemin tərkibi, prosessual bir hissəsidir.
V.M. Monaxov - pedaqoji texnologiya-layihələşdirmə üzrə təlimin təşkili və aparılması
prosesi üzrə pedaqoji fəaliyyətin hərtərəfli
düşünülmüş modelidir, əlbəttə, öyrənənlər və
öyrədənlər üçün komfort şəraitin təmin edilməsi
nəzərə alınmaq şərti ilə.
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, müxtəlif alimlərin pedaqoji texnologiyaya aid müxtəlif fikir
və mülahizələrinin olması problemin məzmunca
müxtəlif olmasına baxmayaraq, əslində mahiyyətcə onlar bir-birinə didaktikanın tələbləri
əsasında tətbiq etdikdə ali təhsilin bakalavr
pilləsində Azərbaycan tarixinin tədrisində
mənimsəmə yüksəlir.
Problemin aktuallığı: ümumtəhsil məktəblərində tarixin tədrisində istifadə olunan yeni
təlim texnologiyalarının tətbiqi problemi bu
vaxta qədər tədqiq olunmadığına görə həmin
sahədə bir boşluq var. Hazırladığımız məqalə bu
sahədə boşluğun doldurulmasında müəyyən rol
oynayacaq.
Problemin elmi yeniliyi: məqalədə yeni
təlim texnologiyaları anlayışının mahiyyətinə,
məzmununa və səciyyəvi cəhətlərinə aydınlıq
gətirilir. Eləcə də anlayışın sistemli şərhi verilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: ondan
ibarətdir ki, yaradılmış elmi sistemdən ümumtəhsil məktəblərinin tarix müəllimləri də gənc
tədqiqatlar istifadə edə bilərlər.
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В статье обоснована актуальность проблемы. Проанализирована литература посвящённая
новым технологиям обучения. Изучено и обобщено отношение многочисленных ученных к
данной проблеме. Определены этапы развития новых технологий обучения.
N. Hudaverdiyev
ACCORDING TO THE ESSENCE OF NEW TRAINING TECHNOLOGIES
SUMMARY

The article substantiates the urgency of the problem. Available works related to new training
technologies are analized. The attitudes of different scientists towards the problem are investigated
and summarized. The stages of the development of new learning technologies are defined in the
article.
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Ali məktəblərdə tələbə oğlanları və qızları
zəruri biliklərə, ixtisas hazırlığına yiyələndirmək üçün mühazirə və seminar məşğələlərindən, auditoriyadankənar tədbirlərə cəlb edilirlər.
Gənclərin təliminin və tərbiyəliliyinin səviyyəsi
bu məşğələlərin necə təşkil olunmasından çox
asılıdır. Ən başlıcası, tələbə auditoriyası düzgün
idarə edilməlidir. Tələbə auditoriyasının idarə
olunması nəzərdə tutur ki, təhsilalanlar öz şəxsi
tələbatlarını - təlim əməyinə və tərbiyəolunma
tələbatlarını ödəyə bilsinlər, yaxşı mütəxəssislər
(məsələn, müəllim, mühəndis, həkim, rəssam,
jurnalist və b.) kimi yetişsinlər.
Tələbələr məcburi məşğələ olduğuna, mühazirə və seminarlarda iştirak etməyin vacibliyinə
görə deyil, müəllimlərlə görüşəcəklərinə, mühazirələr maraqlı və lazımlı olduğuna, yeni
biliklərə və zəruri bacarıqlara yiyələnəcəklərinə
görə məmnuniyyətlə təlim prosesində iştirak
etməlidirlər.
Odur ki, auditoriyada münbit mühit formalaşdırılmalıdır. Belə olmazsa, müəllimlə görüş,
mühazirə və seminar məşğələsi onlar üçün
maraqsız olacaqdır.
Professor-müəllim heyəti tələbələrdə təlimə
maraq oyatmalı, onların diqqətini cəlb etməlidir.
Diqqət öyrənməyə şərait yaradan əhəmiyyətli daxili amil hesab olunur. Mühazirə və seminar məşğələlərində tələbələrin diqqətini təşkil etməklə
onları yeni biliklərə yiyələndirmək mümkündür.

Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya olunduğumuz müasir şəraitdə, dövlətimizin və hökumətin
Azərbaycan təhsilinə, ixtisaslı mütəxəssislərin
hazırlığına xüsusi diqqət yetirdiyi hazırkı vaxtda
tələbə auditoriyasının düzgün idarə edilməsi və
bu səbəbdən də səmərəli nəticələrə nail olunması xüsusilə vacibdir.
Auditoriyanın idarəolunmasında mühüm
məsələ idarəolunma fəlsəfəsindən faydalanmaq
bacarığıdır. İdarəetmə fəlsəfəsi müəllimdən proqram materiallarını tədris edərək, jurnalda
qeydlər aparmağı deyil, həm də tələbələrin
tələbatlarını ödəməyi tələbata çevirir. Həmin
tələbatlar bunlardır: tələbələrin öyrənməyə,
məlumatlanmağa, dünyagörüşünü genişləndirməyə, həyati bacarıqlara yiyələnməyə, gələcək
mütəxəssis kimi ixtisasa aid bilik və bacarıqlara
yiyələnməyə istiqamətlənən məsələlər.
Bəzi müəllimlərin mühazirələri, seminar
məşğələləri cəlbedici, başqalarınkı yeknəsəq,
yorucu və darıxdırıcı təsir bağışlayır. Tələbələr
bəzi mühazirələrə diqqətlə qulaq asır, qeydlər
aparır, seminar məşğələlərində idrak fəallığı,
müstəqillik göstərirlər. Müzakirələr, problemlərin qoyuluşu və həlli, qərarların qəbulu, fikir
mübadilələri, təhlillər, diskussiyalar nəticəsində
məşğələnin başa çatmasına görə təəssüf hissi
yaradır. Bu, heç də təsadüfi deyildir. Auditoriyada etibarlı, səmimi, xoş, qarşılıqlı anlama,
qarşılıqlı hörmət kimi vacib münasibətlər mey-
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dana gəlib. Bu kimi hallarda bu və ya digər
tələbə öz fikrini ifadə edə bilir, tənqid və
özünütənqid normal qarşılanır.
Elə mühazirələr də olur ki, tələbələr vaxtın
tez keçməsini istəyir, elə zənn edir ki, məşğələ
uzun çəkib.
Auditoriyada buna bənzər mühitin yaranmasına, təlimin keyfiyyətinin artırılmasına fikir verilmirsə, müəllim məşğələlərə əvvəlcədən ciddi
hazırlaşmırsa, məcburiyyət qarşısında qalıb mühazirəni qeydlərindən oxuyub yaradıcılıq göstərmir. Beləliklə, yeniliklər tələbələrə çatmır.
Tələbə auditoriyasının idarəolunması fəlsəfəsi mövcuddur. Bu fəlsəfənin tələbləri gözlənildikdə ayrı-ayrı akademik qrupların
müvəffəqiyyətləri və uğurları artır, həm də ali
təhsil müəssisəsinin, fakültələrin göstəriciləri
yüksəlir. Bu, inkaredilməz faktdır ki, institut və
universitetlərin səviyyələri və nüfuzu tələbələrin
göstəriciləri ilə müəyyən olunur, ali məktəbin
inkişafını şərtləndirir. Yaxşı nəticə həm də
müəllimin səviyyəsini göstərir.
Tələbə auditoriyasının idarəolunma fəlsəfəsi
idarəetmə fenomenini tələbələrin ictimai və
şəxsiyyətlərarası münasibətlərinin səciyyəvi və
müstəqil sahəsi kimi nəzərdən keçirir.
Hər bir ali məktəb müəllimi tələbə oğlanlara
və qızlara nümunə göstərməli, gənclər onun
dəyərli keyfiyyətlərini bəyənib özlərini ona
oxşatmalıdırlar. Pedaqoji peşənin qiyməti məhz
bundadır.
Pedaqoji kollektivin hər bir üzvü özünütəhsili
və özünütərbiyəsi qayğısına qalmalı, vaxtaşırı
öz fəaliyyətinin təhlilini aparmalı, öz işini
planlaşdırmalı, hər gün özünə hesabat verməli,
fəaliyyətinin yaxşı tərəflərini bilməli, yol
verdiyi nöqsanları müəyyənləşdirib aradan
götürməlidir.
Müəllim məqsədi və qarşıda duran vəzifələri
düzgün müəyyənləşdirməli, perspektivi görməli, nəticəni qabaqcadan təsəvvürünə gətirməli, planlaşdırma aparmalı, təşkil etməyi
bacarmalı, fəal olmalı, razılaşmaya əsaslanmalı,
nəzarət etməlidir.
Müəllim tələbə auditoriyasının idarəolunması üzrə işin psixoloji əsaslarına bələd olmalıdır.
Tələbə auditoriyasının idarəetmə psixologiyasının predmetini aşağıdakı məsələlər təşkil

edir: 1. Şəxsiyyət və onun pedaqoji fəaliyyət
prosesində özünütəhsili, özünütərbiyəsi, özünütəkmilləşdirməsi və özünüinkişafı. 2. Tələbə
auditoriyasında idarəetmə fəaliyyəti, idarəetməni psixoloji səmərəlilik baxımından təşkil
edə bilməsi.
Auditoriyanın idarəolunması prosesində
idarəetmə psixologiyası bir sıra metodlardan
istifadəni nəzərdə tutur. Onların sırasında
müşahidə və eksperiment xüsusilə özünəməxsus
rol oynayır.
Tələbə auditoriyası ilə də müntəzəm iş aparılmalıdır. Tələbə gənclərin mühazirə və seminar
məşğələlərində özlərini apara bilməmələrinin,
müəllimi dinləməmələrinin əsas səbəbi müəllimin pedaqoji sahədəki naşılığı, özündən
bədgüman olması və idarəetmə işini yaxşı
bilməməsidir.
Tələbə auditoriyasının həm qayğıya və həm
də diqqətə ehtiyacı vardır. Müəllimin vəzifəsi o
deyildir ki, gəlib tələm-tələsik mühazirəsini
oxusun, zəng çalınanda mühazirə mətnlərini
götürüb o biri auditoriyaya daxil olsun.
“Tələbə auditoriyası” iki mənada yanaşa
bilərik: 1. Tələbələrin mühazirə və seminar
məşğələsi keçdikləri, divarları, döşəməsi, tavanı,
qapısı və pəncərəsi, oturacaqları, xitabət kürsüsü
olan otaq. Auditoriya latıncada auditorium
sözündən götürülmüşdür. Mənası dinləmək
üçün yer deməkdir. Təhsil müəssisəsində, yaxud
digər ictimai yerlərdə kütlə, camaat, tələbələr
qarşısında şifahi çıxış etmək, mühazirə oxumaq,
məruzə etmək, iclas, məşğələ və s. keçirmək
üçün nəzərdə tutulan məkan, zal, yaxud otaq.
Başqa sözlə, cansız məkan.
2. Canlı varlıqların nəzərdə tutulduğu tələbə
qrupu, tələbə kollektivi, müəyyən ixtisas üzrə
mütəxəssis olmağa hazırlaşanları. dinlənilən,
imtahanlarda iştirak edən, bilik və bacarıqları
yoxlanılaraq qiymətləndirilən, buraxılış işi,
magistrlik dissertasiyası müdafiə etmək ərəfəsində olan, oxuyan, dərslərə hazırlaşan, proqram
materialları üzrə cavab verən tələbələr mənasında. Bu auditoriya təkcə tələbələrlə məhdudlaşmır. Professorlar, dosentlər, müəllimlər də tələbə
auditoriyasının nümayəndələridirlər.
Ali məktəb müəlliminin vəzifəsi tələbə
auditoriyasını idarə etməkdir. O, bu iş bacar-
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masa, öz məqsədinə çata bilməyəcək, tələbələr
onun mühazirəsinə, o biri müəllimin isə, lazımi səviyyədə seminar məşğələsini keçməsinə
imkan verməyəcəkdir.
Bəzi müəllimlər baş qaldıran çətinliklərin
səbəblərini axtarıb, yol verdikləri qüsurları aradan qaldırmaq əvəzinə inzibatçılığa, qadağalara, rəsmiyyətçiliyə keçirlər. Nəticədə tələbə
auditoriyasında bir sıra problemlər meydana
gəlir.
Müəllim və tələbələrin bir-biri ilə informasiya mübadiləsinə fikir verilməlidir. Müəllim
əsas məsələləri əhatə etməklə mühazirəni
tələbələrə konkret və yığcam şəkildə çatdırmağı
bacarmalı, bu zaman təlimin səmərəli metodlarından və vasitələrindən faydalanmalıdır.
Müəllim idarəetmənin psixologiyasını yaxşı
bilməlidir. İdarəetmənin psixologiyası psixologiyanın xüsusi bir sahəsidir. İdarəetmənin
psixologiyası idarəetmə fəaliyyətinin psixoloji
qanunauyğunluqlarını araşdırır. Onun məramı
idarəetmə sistemində keyfiyyəti və səmərəliliyi
artırmaqdan ötrü psixoloji şərtləri və eyni zamanda idarəetmə fəaliyyətinin təhlilini
aparmaqdır.
Psixologiya, idarəetmə üzrə tədqiqatlarda
tələbə auditoriyasının idarə olunmasının bir sıra
psixoloji qanunlara tabe olunduğu göstərilir. Bu
psixoloji qanunlar şəxsiyyətlərarası münasibətlər
və qrup və kollektiv münasibətləri gedişində
meydana gəlir. Həmin qanunlar müəllim, yaxud
tələbələrin bu qanunları bilib-bilməməsindən
asılı olmayaraq mövcuddur və fəaliyyət göstərir.
Onları diqqət mərkəzinə gətirək: “1. Cavabın
qeyri-müəyyənliyi qanunu. 2. Qarşılıqlı (birgə)
qavrayışın qeyri-adekvativliyi
qanunu. 3.
Özünüqiymətləndirmənin qeyri-adekvativliyi
qanunu. 4. İnformasiyanın təhrif edilməsi. 5.
Özünümüfizə, özünüsaxlama qanunu. 6. Kompensasiya (razılaşma) qanunu” (1)
Auditoriyanın idarə olunmasının müvəffəqiyyəti ali məktəb müəlliminin bir sıra sosialpsixoloji keyfiyyətlərindən və xüsusiyyətlərindən
xeyli dərəcədə asılıdır. Bu işdə tələbələrə etibar
və rəhbər sevgisi əhəmiyyətli rola malikdir.
Təhsilalana etibar o deməkdir ki, müəllim onu
qiymətləndirir, ona hörmət bəsləyir, onun
yüksək ləyaqətli olduğunu qəbul edir. Bütün

bunları başa düşən tələbə müəlliminin nüfuzunu
da qoruyur, özünü doğrultmağa çalışır.
Tələbə auditoriyasında bu və ya digər qərar,
problemin müzakirəsindən sonra, gənclərin
rəyləri və təklifləri nəzərə alınmaqla (“maksimum demokratiya”) qəbul olunur, qərarların
yerinə yetirilməsinə nəzarəti müəllim və
tələbələrin özləri həyata keçirirlər (“minimum
nəzarət”).
Prof. F.N. İbrahimov “İdarəetmə” anlayışından danışarkən yazır: “İdarəetmə müxtəlif
sistemlər üçün uyğun planlaşdırma və təşkilati
məsələlərin işlənməsi, bu işlərin həyata keçirilməsinin təşkili, ona nəzarət olunması əsasında
alınmış nəticələrin həqiqi informasiyaya müvafiq təhlil edilib, uyğun qərarların çıxarılmasına dair fəaliyyət sahəsidir” (2, 278).
Professor məktəbdaxili idarəetmənin prinsipləri ilə yanaşı qanunauyğunluqlarını da qeyd
etmişdir. Həmin qanunauyğunluqlar bunlardır:
“1. İdarəetmə sisteminin səmərəliliyinin
idarəetmənin subyekti və obyekti arasında struktur-funksional əlaqələrin səviyyəsindən asılılığı;
2. Təhsil-tərbiyə işinin idarəetmənin məzmun və metodlarının, məktəbdə pedaqoji prosesin təşkilinin məzmun və metodlarının
xarakterindən asılılığı;
3. İdarəetmənin analitik, məqsədəmüvafiq
və demokratik xarakterdə olmasının məktəb
rəhbərinin müxtəlif növ idarəetmə fəaliyyətinə
hazırlığından asılılığı” (2, 280).
Tələbə auditoriyasının idarə olunmasında bir
sıra rəhbərlik üslublarından istifadə olunur.
Məsələn, demokratik-kollegial üslub, liberal
(neytral) üslub, avtoritar üslub, güzəşt üslubu.
Bunların arasında ən səmərəli rəhbərlik üslubu
demokratik-kollegial üslubdur. Bu üslub tələbə
kollektivi üzvlərinin yüksək göstəricilər qazanmasına kömək göstərir, tələbələr özlərini rahat,
qayğısız hiss edir, üzərlərinə düşən vəzifələri
həvəslə yerinə yetirirlər. Bunlar onlarda məmnunluq duyğusu yaradır. Nəticədə tələbə
auditoriyasında əlverişli psixoloji iqlim yaranır.
Demokratik-kollegial üslub zamanı müəllim
və tələbələr arasında səmimiyyət başlıca yer
tutur. Qeyd olunmalıdır ki, demokratik (kollegial) idarəetmə üslubunu yalnız yüksək intellektual, təşkilatçılıq və kommunikativ qabiliyyətlərə
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malik müəllim tətbiq edə bilər.
Tələbə auditoriyasının idarəolunması üslubu
gənclərlə qarşılıqlı münasibətlərin, psixoloji atmosferin və tələbələrin təlim fəaliyyətinin
nəticəsini müəyyən edir.
Problemin aktuallığı. Tələbə auditoriyasının idarəetmənin problemləri diqqət mərkəzinə
gəlir ki, yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində bu

məsələnin aydınlaşdırılması
son dərəcə
aktualdır.
Problemin yeniliyi. Tələbə auditoriyasının
idarəolunmasının psixoloji və fəlsəfi əsaslarına
aydınlıq gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən
ali məktəb müəllimləri faydalanacaqlar.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ АУДИТОРИЯ: ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РЕЗЮМЕ

В высших учебных заведениях студенты и студентки для привития им необходимых знаний и подготовке к специальности привлекаются к лекциям, семинарским занятиям и внеаудиторным мероприятиям. Уровень обучения и воспитания молодежи зависит от степени
организованности данных занятий. Во-первых, студенческая аудитория должна быть правильно управляема. Управление студенческой аудиторией означает, что учащиеся должны
реализовать личные потребности, учебный труд и потребности воспитания и стать хорошими
специалистами (учителями, инженерами, врачами, художниками и журналистами и т.д.).
S.A. Mammedov
STUDENT AUDIENCE: PROBLEMS OF ORGAZNIZATION
SUMMARY

In higher schools some lectures, seminars and extracurricular events are organized to give students necessary knowledge and special training. The students’ education and training depend on
the organization of these tranings. The main thing is the right organization of student auidience. It
considers the following things: students should meet their traning and educational needs and be
good specialists (for example, teacher, engineer, doctor, artist, jurnalist, etc).
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Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil
məktəblərində maraqlı tərəflərin nümayəndələrinin iştirakı təmin edilməklə, təhsil müəssisələrinin dövlət-ictimai xarakterdə idarə olunmasının
təmin edilməsinə kömək məqsədilə məktəb
icmalarının yaradılmasına start verilmişdir. Artıq
Azərbaycan təhsil sistemin idarə olunmasında
müsbət dəyişikliklər baş verməkdədir. "Təhsil
haqqında" qanuna və Təhsil Strategiyasına
uyğun aparılan keyfiyyət dəyişiklikləri formalaşdırılır. Mütəxəssislərin fikrincə, keyfiyyətli təhsil
üçün münasib yollardan biri də məktəblərin
dövlət-ictimai xarakterdə idarə olunmasıdır.
Yəni müasir təhsil sistemi məktəb ailə cəmiyyət
üçbucağı vasitəsilə ictimaiyyət üçün faydalı
olan şəxsiyyət yetişdirməyi zəruri hesab edir. Bu
baxımdan məktəblərin fəaliyyətinə ictimaiyyətin cəlb olunması zamanın tələbidir. Məktəbin
dövlət-ictimai xarakterli idarə olunmasını formalaşdırmaq üçün rəqabət qabiliyyətli sistem
zəruridir. Bu sistemin əsasını dövlət-ictimai
xarakterli xidmət təşkil edir. Sistemin komponentlərini formalaşdırmaq üçün intellekt səviyyəsini daim artırmağa səy göstərən rəhbərlik,
yüksək potensiala malik müəllim, səriştəli
valideyn, təfəkkürünün inkişafına yönələn şagird
tələb olunur. Məktəb rəhbərliyi təhsil alanlara
dövlət ictimai xarakterli xidmət göstərmək məqsədilə məktəbdə ictimai qurumlar formalaşdırılır
və onların məktəbin idarə olunmasında fəal
iştirakına şərait yaradılır. Bu məqsədlə məktəb
şurası, qəyyumlar şurası, məktəb icması,
məzunlar şəbəkəsi, ictimai özünü audit qurumu

və digər qurumların yaradılmasına səy göstərilir.
Beləliklə, məktəbdə rəqabət qabiliyyətli sistem
yaratmış olur.
Məlumdur ki, dövlət-ictimai xarakterli və
dövlət-biznes tərəfdaşlığına əsaslanan idarəetmə
sisteminin formalaşdırılması haqqında Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə
Dövlət Strategiyasında bir sıra müddəalar əhatəli
şəkildə verilmişdir. Bu işlər qabaqcıl beynəlxalq
təcrübə əsasında yenidən qurulmasına və həmin
təcrübəyə müvafiq olaraq tənzimləməsinə və
idarəetmə funksiyalarını həyata keçirməsinə
dövlət qurumlarının səlahiyyət və məsuliyyət
dairəsi yenidən müəyyənləşdirilməsinə başlanılmışdır. “Dövlət Strategiyası"ndan irəli gələn
vəzifələrə uyğun olaraq, Təhsil Nazirliyinin və
təhsil müəssisələrinin fəaliyyət planları hazırlanıb və icrasına başlanmışdır. Fəaliyyət Planında
nəzərdə tutulan təhsilin idarə olunması sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq
tədbirlər həyata keçirilir. Hazırda məktəb
direktorları və bu vəzifədə çalışmaq arzusunda
olan pedaqoji kadrlar üçün təlimlər keçirilməsi
davam etdirilir. Təlim iştirakçıları məktəb idarəetməsi sahəsində nəzəri və təcrübi biliklərə
sahib olmaqla yanaşı irəli çəkilərək məktəb
direktorları da təyin olunurlar. Bakı şəhərində
bir çox məktəb icmaları formalaşdırılaraq öz
fəaliyyətinə başlamışdır.
Ümumtəhsil məktəblərinin idarə edilməsində
rasional idarəetmə prinsipinə keçilməsi daha
məqsədəuyğundur. Bu prinsip idarəetmə
iyerarxiyasında səlahiyyətlərin səmərəli bölgüsü
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üzərində paylanmasını, yuxarı təşkilatların aşağı
təşkilatların işinə müdaxiləsini, onların mütəmadi şəkildə yoxlanılması və yersiz nəzarətə götürülməsini aradan qaldırır. Araşdırmalar göstərir
ki, təhsildə mərkəzi və yerli idarəetmə orqanları
arasında planlaşdırma və hesabat vermə strateji
planlaşdırmada nəzərdə tutulmuş məsələlərin
uğurla yerinə yetirilməsinə, məktəbdaxili idarəetmənin, müəllim-şagird, müəllim-valideyn
münasibətlərinin düzgün qurulmasına, təlimtərbiyə prosesinin optimallaşmasına imkan verir
və keyfiyyətin yüksəldilməsinə, operativ
qərarların qəbul edilməsinə geniş imkanlar açır.
Təhsil geniş miqyaslı ictimai prosesdir, bu
sistemdə əsas məqsəd təhsil müəssisələrində
tədrisin müasir tələblər səviyyəsində təşkili və
sağlam mənəvi iqlim yaratmaqdır. Təhsil ictimai
praktikanın bütün sosial təbəqələrlə əlaqəsi olan,
geniş əhatəli bir formasıdır, idarəetmə və
fəaliyyət mexanizminə, təşkilati struktura malik
mürəkkəb bir sistemdir. İdarəetmədə dövlət-ictimai xarakterinin gücləndirilməsi, funksiyaların
yuxarıdan aşağı paylanması, seçkilərə əsaslanmır, reallıq həm də odur ki, vətəndaşlar cəmiyyətin həyatında fəal iştirak edir. İctimai
əsaslarla tapşırılan işlərə yeni forma və məzmun
verilməli, burada müəllimə maddi və mənəvi
stimul yaradılmalıdır.
Valideynlərdən formalaşan məktəb icmaları
işgüzar xarakterdə fəaliyyət göstərir. Məktəbin
idarə olunması işinin optimallaşdırılmasında
təşəbbüs göstərir. Bu qurum öz fəaliyyətini
günün tələbləri səviyyəsində qurmağa çalışır.
Məktəb icmalarının təhsil idarə etməsində
əhəmiyyətli rol oynadığını nəzərə alaraq, bu
icmaların formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsi üçün mütəmadi olaraq təkmilləşdirmə tədbirləri görülməkdədir. Bu istiqamətdə müxtəlif və
mütərəqqi beynəlxalq təcrübədən istifadə edilir.
Məktəb icmaları idarəetmə işində mühüm rol
oynadığı kimi, sosial problemlərin həllində də
mərkəz rolunu oynamalıdır. Fikrimizcə, məktəb
gənc nəslin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olmaqla
yanaşı, valideynləri, ictimaiyyət nümayəndələrini, büdcədənkənar maliyyə mənbələrini özünə
cəlb etməklə sosial problemlərin həllində də
yaxından iştirak etməli, yerləşdiyi ərazidə mədəni-mərkəz kimi də formalaşmalıdır. Məktəblər

əhatə etdiyi təhsil ərazisində “nümunəvi məktəb”
imici əldə etmək üçün maddi-texniki təchizat və
təhsil göstəriciləri kifayət etmir, sosial fəallıq,
işgüzar fəaliyyət, digər qurumlarla əlaqə də
vacibdir. Təhsilin keyfiyyətinin dövlətin və cəmiyyətin tələblərinə cavab verəcək səviyyəyə
yüksəldilməsində müəllimlərin rolu əvəzsizdir.
Yüksək potensialı olan müəllimlərin olduğu
məktəblərdə təlim uğurları və nailiyyətləri də
yüksək olur.
Dövlətin təhsil siyasətinin əsas prinsiplərindən olan “təhsilin humanistləşdirilməsi ”ideyasının mərkəzində şəxsiyyətin formalaşması
amili dayanır. Bu baxımdan müasir fənn proqramlarının (kurikulumlarının) başlıca mahiyyəti
və məzmunu bu istiqamətə yönəlmişdir.
Müşahidələr göstərir ki, valideynlər də tərkib
etibarı ilə müxtəlif olurlar. Səriştəli, liberal, avtoritar, laqeyd, problemli valideynlər mövcuddur. Məktəb əsasən, səriştəli valideynlərdən
istifadə edərək digər valideynləri maarifləndirməli, bir çox məsələlərlə əlaqədar onların da
məktəbin idarə olunmasında daha yaxından
iştiraka cəlb olunmasına nail olmalıdır. Məktəb
rəhbərliyi və müəllimlər isə belə vəziyyətə hələ
də laqeyd münasibət bəsləyirlər. Təhsil Nazirliyi
tərəfindən Məktəb İcmaları Layihəsinə start
verilmişdir. Şagird, valideyn və müəllimlərin
birliyindən ibarət olan Məktəb İcmaları məktəb
həyatını birlikdə daha yaxşı etmək formalaşdırmağa xidmət edəcəkdir. Çox vacib məsələdir ki,
məktəb rəhbərləri və müəllimlər, praktik psixoloqlar yuxarı sinif şagirdlərinə fərdi yanaşmaqla
onların potensial imkanlarını, maraq dairəsini,
hansı sahəyə meyl göstərdiklərini, gələcəkdə
hansı sahədə daha çox uğur qazanma ehtimalını
düzgün müəyyən etsinlər və bu haqda valideynə
dəqiq məlumat verməklə onları istiqamətləndirsinlər. Belə olarsa, şagirdlərin gələcək həyat yolunun müəyyənləş dirilməsində aydınlıq yaranar.
Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən mülkiyyət
növündən asılı olmayan bütün ümumtəhsil məktəbləri sistemində dövlət-ictimai münasibətləri
tənzimləmək üçün hüquqi baza mövcuddur.
Lakin məktəbdə bu münasibətləri həyata keçirmək üçün mexanizmlər yaradılmalıdır. İctimai
komponentin məktəbə cəlb edilməsi yolları və
üsulları daha demokratik, pedaqoji, psixoloji və
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idarəetmə baxımından mükəmməl təşkil olunmalıdır. İctimai resursları məktəbdə təhsilin
inkişafına cəlb edən yeni proqramların və layihələrin hazırlanmasına və tətbiqinə ehtiyac vardır. Azərbaycan təhsilində dövlət-ictimai
münasibətlərin qurulması və fəal məktəblər
şəbəkəsinə çevrilməsi üçün milli-mənəvi dəyərlərə əsaslanan Azərbaycan modeli hazırlanmalı
və tətbiq edilməlidir. Bu modeldə məktəblərdə
valideynin vacib ictimai partnyora çevrilməsi
məsələsi günün aktual məsələsidir. Son illər
valideynlər arasında ildən-ilə dərs prosesinə
marağın gücləndiyini hiss edir: Məktəbdə
müəllimlər artıq valideynləri bu istiqamətdə
maarifləndirməyə, yeni texnologiyalar tanış
etməyə hazırdırlar. Əlbəttə, hər bir valideynin
arzusudur ki, övladı keyfiyyətli təhsil alsın.
Övladı orta məktəbdə təhsil alan valideynin
təfəkküründə də dəyişiklik baş verir. Belə ki,
uşağın ata-anası təlimin forma və üsullarını
dəyişdiyini hiss edir və o da uşağa yanaşmasını
bir qədər dəyişməlidir. Uşaqlar dərslikləri oxuyub valideyni sual qarşısında qoyurlar. Ona
görə də dərsliklərin keyfiyyətli hazırlanması ilə
yanaşı valideynlərin də səriştəsinin və bilik
səviyyəsinin yüksəlməsi vacibdir. Digər tərəfdən, müəllimin tədris fəaliyyətinə sərbəstlik
verilməsi, valideynlərin evdə yanaşmalarını da
istiqamətləndirməsi mühümdür. Müəllim tədris
etdiyi fənnin tərbiyəvi tərəfini də şagirdə izah
etməli və valideyn də bu işdə həm fikir olmalıdır. Valideyn təhsil müəssisəsinə gələrkən
vətəndaş məmnunluğu ilə qarşılanmalı heç bir
subyektiv amil məktəbdə valideynlə müəllim
arasında səmimi ünsiyyət sıxlaşdırma əngəl
yaratmamalıdır. Müəllim məktəbin və pedaqoji
kollektivin nüfuzunu qorumalı, valideyndə məktəbin imicinə ləkə gətiriləcək şübhə yaratmamalıdır. Məktəbin reytinqini aşağı salan amillər
aradan qaldırılmalı, məktəblə valideynin səmimi
münasibət quracağına inam hissi həmişə olmalı
və səmimi qarşılaşacağına arxayın olmalıdır.
Valideynlərlə yanaşı, icma və təhsillə bilavasitə bağlı olan QHT-lərin nümayəndələrinin də
ara-sıra məktəbə cəlb olunması Azərbaycan
təhsilində həmişə məqsədəuyğun hesab olunmuşdur. Azərbaycanda məktəb, dünyada müsbət
hesab edilən sosial mərkəzə çevrilməkdədir. Bu-

rada milli mənəvi dəyərlərimizə uyğun, əxlaqiestetik normalar çərçivəsində bu ideyanın
gerçəkləşməsi məktəbin qapalı qurum kimi
fəaliyyət göstərməsindən daha çox demokratik
mərkəz kimi fəaliyyətləndirəcəkdir.
Müasir proqramların (kurikulumun) tələblərindən biri odur ki, müəllim hər gün uşaqların
təcrübəsinə istinad edərək onlara öyrənməyi
öyrədir. Bunun üçün isə müəllim şagirdi öyrənmək, ona şəxsiyyət kimi yanaşmaq üçün mütləq
valideynlə daimi ünsiyyətdə olmalıdır. Müasir
məktəblərimizdə hər sahədə olduğu kimi
ictimaiyyətlə əlaqələr institutlaşdırmaya doğru
getməkdədir. Bu işi daha fəal və müntəzəm
həyata keçirmək doğru olardı. İcma ilə,
valideynlərlə məktəbin səmərəli əlaqəsi, həm
təhsil müəssisəsinin, həm də cəmiyyətin gələcəyinin uğurudur. Nə qədər ki, təhsilimiz yüksək
sürətlə irəliyə doğru inkişaf edir, deməli,
gələcəyimiz də işıqlı və parlaq olacaqdır. Artıq
valideyn məktəbə əsasən hansısa tədbirdə iştirak
üçün, müəyyən vəsait toplanması üçün deyil,
birbaşa məktəbin idarə olunmasında iştirak
etmək üçün, qərar qəbuletmədə, məsuliyyətin və
nailiyyətlərin bölüşdürülməsində, sevindirici
hallarla fəxr etməyə, qürur keçirməyə də çağırıla
bilər. Aktiv valideyn icmaları olan məktəblərimiz də az deyil və həmin valideynlər sistemli
olaraq məktəblə əlaqəyə cəlb edilir. Ümumiyyətlə, məktəbin idarə olunmasında ictimaiyyətin cəlb edilməsi formaları fərqlidir və
ildən-ilə müsbətə doğru dəyişir. Ümumtəhsil
məktəblərinin direktorunun liderlik keyfiyyəti
də məktəbin idarə olunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əvvəllər məktəb direktorunun
vəzifəsinə texniki-inzibati funksiyalar daxil
idisə, hazırda direktor təkcə inzibatçı deyil, onun
şəxsiyyətinə, davranışına kifayət qədər ciddi
tələblər var. Lider direktor dərk edir ki, məktəbin idarə olunmasında demokratikliyə, kollegiallığa və vətəndaş məmnunluğuna bir başa
əməl olunmalıdır. Əlbəttə, direktorun vəzifə
səlahiyyətləri bir lider kimi heç kəsə həvalə
oluna bilməz. Amma qərar qəbulu zamanı
mütləq maraqlı tərəflərlə əməkdaşlıq qurmalı,
məktəbin ali orqanı olan Pedaqoji Şuranın qərarına önəm verilməli, məktəbdə şagirdlərin bir
şəxsiyyət kimi formalaşmasında nümunə olma-
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lıdır. Məktəb direktoru liderlik bacarığı pedaqoji
kollektivdə yaratdığı şəraitdən, keyfiyyətli təhsilin əlçatan olmasından da asılıdır.
Hal-hazırda məktəb icmaları ilk növbədə
valideynlərin maariflənməsinə böyük maraq
göstərməlidirlər. Məktəblər valideynləri yeni
proqramların (kurikulumların) əhəmiyyəti barədə məlumatlandırsa, bu zaman valideynlər buna
görə lüzumsuz narahatlıq yaşamaz. Valideynin
maariflənməsi üçün məktəbin elektron səhifəsi,
səmərəli bukletlər, sinif saatları, valideyn tədbiri
vasitəsilə ola bilər. Yaxud sadəcə, toplantı vasitəsi ilə müəyyən məsələlər valideynə izah edilər.
Məzunların məktəblə əlaqələrin inkişafı,
tələbə-məzun, vacib məsələlər Təhsil Strategiyasında öz əksini tapmışdır. Tədrisin keyfiyyətinə bir sıra amillər təsir edir. Onlardan da biri
və ən vacibi məktəb icmasıdır. Məktəb icmasının müəllim, valideyn və şagird əməkdaşlığının
məktəb mühitinin formalaşmasında və şagirdlərin təlim-tərbiyəsində rolu əvəzsizdir. Xüsusilə
də, bu üçlüyün birgə fəaliyyəti məktəbdənkənar
sosial layihələrin icrasında çox effektivdir.
Düşünürük ki, məktəb mühitinin formalaşmasında məktəb məzunları ilə əməkdaşlıq etmək
çox vacibdir. Bu, bir tərəfdən məzunlarla məktəb arasındakı əlaqələrin möhkəmlənməsinə və
gələcəkdə məzun şəbəkəsinin məktəblə əməkdaşlığına kömək edəcək, digər tərəfdən isə
məktəbdən kənar sosial layihələrin həyata keçirilməsinin davamlılığını təmin edəcək. Məzunlarla iş həm hal-hazırda universitetlərdə təhsil
alan gənc məzunlarla, həm də artıq karyera
qurmuş orta nəsil məzunları ilə aparılır.
Ümumtəhsil məktəblərinin tələbə-məzunları
oxuduqları məktəblərlə əlaqələri olduğu araşdırma zamanı aydın oldu. Lakin artıq müəyyən
karyera qurmuş məzunlarla şəbəkə yaratmaq
sahəsində işlər ürək açan deyil, hələ yeni addımlar atılır. Qabaqcıl dünya ölkələrinin məktəblərində məzunlarla iş artıq formalaşdırılmışdır.
Təhsil müəssisələrində yaradılmış məzunlar
assosiasiyaları məktəbin idarə olunmasında,
məktəbin həyatında çox önəmli rol oynayırlar.
Məzun şəbəkəsinin idarə heyəti olur və bu
könüllü şəkildə assosiasiyaya üzv olan məzunlar
şəbəkəsinin genişlənməsi, onları mütəmadi
olaraq məktəb həyatında baş verən yeniliklərlə

tanış etmək, məktəbdaxili müxtəlif sosial tədbirləri dəstəkləməsi ilə məşğul olur. Onların verdikləri üzvlük haqları və könüllü şəkildə
etdikləri ianələr məktəb fondunda toplanır ki, bu
da məktəbin özünü maliyyələşdirmə işinin qurulmasına öz töhfəsini verir. Həmin ölkələrdə
məzun assosiasiyasının məktəbə dəstəyi, şagirdlərin uğurlu gələcəyinin qurulmasında mühüm
rolu artıq öz təsdiqini tapmışdır. Bütün sahələrdə
olduğu kimi, məzunların məktəbə cəlb edilməsi
mühüm amillərdən biridir. Əvvəlcə məktəbdə
məzunların statistikası sistemli yaradılır. Sonra
isə bu məzunların ünvanları, iş yerləri müəyyənləşdirilir, əlaqə telefonları və elektron əlaqələri
aydınlaşdırılır. Onlar könüllü olaraq şəbəkəyə
daxil edilir. Məzunların könüllü əsaslarla
məktəbdəki fəaliyyətlərin idarə olunmasına cəlb
etmək işinə başlanılır. Məzunların nostalji hislərini oyatmaq, onları maarifləndirmək, sosial
layihələrə qoşulmasını təmin etmək könüllü
şəkildə icra edilməlidir. Bu onlar üçün də yeni
təcrübə toplamaq və gələcək karyeralarında
uğurlu addımlar ola biləcəyinə inandırmaq məsləhətdir. Bütün bunlara nail olmaq üçün bu işi
indidən qurmaq lazımdır. Gələcəyin məzunu
olacaq hal-hazırda təhsil alan şagirdlərin
məktəblə olan əməkdaşlığına zəmin yaratmaq
lazımdır. Gənc məzunlarla məktəbdəki sosial
fəaliyyətləri yaxşılaşdırmaq, məzmunların
assosiasiyasının yaratmaq, onların idarə etmədəki rolu genişləndirmək lazımdır. İnanırıq ki,
qurulacaq məzun assosiasiyasının işi uğurlu olacaq və tezliklə bütün məktəblərdə də bu təcrübə
yayılacaqdır. Məktəbin idarə olunması, onun
daha da uğurlu olması üçün məktəb icması ilə
yanaşı, məzun şəbəkəsi də çox önəmli fəaliyyət
göstərəcəkdir. Bildiyiniz ki, bir çox məzunlarda
həmişə məktəblə bağlı nostalji hissləri olur və
onlar əslində məktəblə əməkdaşlıq etmək istəyirlər. Amma istək hələ işin başlanğıcıdır.
Məktəbdə təhsil alan, gələcəyimizin təməlini
qoyacaq şagirdlərin hərtərəfli inkişafı, dünyagörüşünün artması üçün və ən önəmlisi hər birimizin daxilində olan sosial məsuliyyəti dərk
edərək əməli işə keçməkdir. Bu fəaliyyət bizim
məktəblər üçün yenidir, lakin onun daha sistemli
və uğurlu olacağına inanırıq. Hər bir məsələdə
olduğu kimi Təhsil Strategiyasından irəli gələn
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Məktəbin idarə olunmasında icmaların, valideyn birliklərinin, idarəetmə şuralarının rolu... ...
məqsəd və vəzifələri həyata keçirmək üçün,
həmçinin məzunların öz oxuduğu məktəblərin
inkişafı ilə bağlı işlərdə fəal rol oynamaqları
üçün bu sahədə maarifləndirmə işləri davam
etdirməlidir, ictimai dəstək qazanması və
reallaşması üçün effektiv icra mexanizmləri
işlənib tətbiq edilməlidir.
Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı
üzrə Dövlət Strategiyasına əsaslanaraq şagirdlərin şəxsiyyətyönlü fəaliyyətini təmin etmək
istiqamətlərindən biri də onların hərtərəfli inkişafına nail olmaqdır. Ümumtəhsil məktəblərində
dövlət-ictimai xarakterli idarəetmədə iştirak
edən və maraqlı tərəflərdən başlıcası olan
iştirakçı şagirdlərdir. Fikrimizcə, məktəbin idarə
olunmasında şagirdlərin iştirakı daha çox effekt
verər. Belə ki, məktəb icması daxilində, şagird
özünüidarə qurumlarında, ictimai işlərdə bu və
ya digər şəkildə idarəetmədə şagirdlər iştirak
edirlər. Şagirdlərin beynəlxalq təcrübədə sınanılmış, idarəetmədə, şəxsiyyətin formalaşmasında, liderlik bacarığının inkişafında xüsusi rol
yaradan “şagird günü” modelində sınaması daha
yaxşı nəticə verə bilər. Bu modeldə hər ayin bir
günü xüsusi proqramla məktəbin idarə olunması
lider şagirdlərə həvalə olunur. Həmin gün
məktəbin bütün idarəedənləri şagirdlərdən ibarət
olur. Bu şagirdlər məktəbi iş günü ərzində idarə
edir və həmin lider şagirdlər bu idarəetmə günü
haqqında hesabat hazırlayır. Həmin hesabatda
öz təkliflərini, məktəbin idarə olunmasını necə

görmək istədiklərini və bu gündə nəyə nail
olduqlarını, nələri edə bildiklərini, bilmədiklərini göstərirlər. Bu hesabatlar kollegial qurumlarda müzakirə olunur və lider şagirdlərin
hazırladıqları hesabatlara münasibət bildirir,
tövsiyələr verirlər.
Beləliklə, gəldiyimiz ümumi nəticəni belə
formalaşdıra bilərik. Məktəbin idarə olunmasında ən mütərəqqi idarəetmə dövlət-ictimai xarakterli idarəetmədir. Bu zaman yuxarıda
sadaladığımız maraqlı olan tərəflərin (pedaqoji
kollektivin, valideynlərin, məzunların, şagirdlərin, ictimai qurumların) iştirakı təmin olunur.
Problemin aktuallığı ümumtəhsil məktəblərində dövlət-ictimai xarakterli idarəetmənin
tətbiqi vasitəsi ilə keyfiyyət göstəricilərinin
yüksəldilməsinə nail olmaqdır.
Problemin elmi yeniliyi idarəetmədə ictimai
qurumlara yeni forma və məzmun verilməli, burada təhsil strategiyasının uğurla həyata
keçirilməsində və təhsilin keyfiyyətinin
dayanıqlı yüksəlişində maraqlı tərəflərin cəlb
olunmasını təmin edən səmərəli imkan və
yolları qabartmaqdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti ilk növbədə,
bütün növ təhsil müəssisələrinin müstəqilliyinin
artırılmasını, valideyn, şagird və təhsil prosesinin digər iştirakçılarını cəlb etməklə təhsil
ocaqlarının idarə olunmasını nəticə yönlü
müasir idarəetmə texnologiyalarının prosesə
tətbiqində böyük imkanlar yaradır.
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РОЛЬ ОБЩИН, РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И СОВЕТА
УПРАВЛЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ШКОЛОЙ
РЕЗЮМЕ

В управлении общеобразовательными школами повышается деятельность общин, родительских объединений и совета управлений. При управлении школами считается целесообразным переход к принципу рационального управления. В таких случаях обеспечивается
участие сторон, заинтересованных в повышении качества управления школами. В управлении школой активно участвуют педагогический коллектив, родители, выпускники, ученики
и общественные органы, связанные с образованием.
Sh. Garibov
THE ROLE OF COMMUNITIES, PARENTS ASSOCIATIONS AND MANAGEMENT
COUNCILS IN SCHOOL MANAGEMENT
SUMMARY

The share of participation of communities, parents associations and management councils in
public school management increases. It is considered to be appropriate to shift to rational management principle in school management. The process of changing to state-public management system
in school management is about to finish. Within this process participation of stakeholders in school
management is provided. In such case a pedagogical team, parents, graduates, students and other
relevant institutions take an active part in school management.
Redaksiyaya daxil olub: 07.02.2017
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Azərbaycanda ictiami-mədəni və pedaqoji mühitin demokratikləşməsində “Füyuzat”çıların rolu

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJİ FİKİR TARİXİ

AZƏRBAYCANDA İCTİMAİ-MƏDƏNİ VƏ PEDAQOJİ MÜHİTİN
DEMOKRATİKLƏŞMƏSİNDƏ “FÜYUZAT”çıların ROLU

Rəyçilər: prof. F.A. Rüstəmov,
prof. H.H. Əhmədov
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“Füyuzat” jurnalı yeni dövr Azərbaycan tarixinin ən mühüm ədəbi-mədəni, maarifçi-pedaqoji, sosial və ideoloji hadisələrindən biridir.
Jurnalın dəyəri və təsiri, onun qaldırdığı problemlər, ideyalar yalnız xalqımızın tarixində milli
intibah dövrü kimi tanınan XIX əsrin II yarısı
və XX yüzilliyin əvvəlləri çərçivəsinə sığışmır.
Milli intibah epoxasının sərhədlərini aşır, bu
günə və gələcəyə doğru uzanır. Başqa sözlə
desək, təməli “Füyuzat”la qoyulan və ya bu
məcmuənin səhifələrində dolğunlaşıb ictimai
rəyə ötürülən, kütləviləşən, milli yaddaşda
möhürlənən bir çox vacib, vətən və xalq üçün
gərəkli, taleyüklü ideyalar, mətləblər bu gün də
xüsusi aktuallıq kəsb edir. Bu ideya və mətləblər
sabah da köhnəlməyəcək. Çünki xalqımızın
dövlətçilik həyatında, tarixi taleyinin həllində,
ictimai, siyasi, ədəbi, mədəni, pedaqoji, maarifçilik düşüncələrinin müsbət istiqamətdə
formalaşmasında onların son dərəcə əhəmiyyəti
vardır. Həmin məfkurə, ideya və mətləblər yeni
dövrdə dövlətin və xalqın öz inkişaf istiqamətini
düzgün müəyyənləşdirməsi yolunda bir milliideoloji kompas rolunu oynayır.
“Millət və tərəqqi” uğrunda mübarizədə
“füyuzat”çıları düşündürən, narahat edən əsas
məsələ ilk növbədə müsəlman şərqinin geriliyi,
“zülmət və cəhaləti”, “ətalət və bətaəti” (süstlüyü, fəaliyyətsizliyi) idi. İslamın zühurundan
sonra orta əsrlər boyunca yüksək tərəqqi, öl-

çüyəgəlməz nailiyyətlər əldə etmiş islam aləmi
son əsrlərdə “çahi-ətalətə” (ətalət quyusuna)
düşüb “sahəyi-zülmət və cəhalət”ə giriftar olmuşdu. İndi o, həmin zülmət və ətalətin “müdhiş
və mühib girdabları, təlatümləri” içərisində boğulurdu. Şərq bu gerilik və süstlüyün nəticəsində Avropanın tapdağına çevrilmişdi. Müsəlman
xalqlarının çoxu Avropa və Rusiyanın müstəmləkəsinə, xammal mənbəyinə və satış bazarına
dönmüşdü. Avropalı müsəlmana həqarətlə baxır,
onun haqq və hüququnu tapdalayır, onu əzirdi.
Müsəlman türklər, o cümlədən azərbaycanlılar
həmin bu əzilən, “zülmət içində” qalmış kütlənin cərgəsində idi. (4, 148-149) Bəs vətəni və
milləti “çahi-zülmət”dən necə qurtarmaq? Onu
“nur və ziya” meydanına necə çatdırmaq?
“Füyuzat”çıları düşündürən, məşğul və narahat
edən bu qlobal miqyaslı problem idi. Onlar həm
gediləcək son mənzili, həm də ona aparacaq
yolları və vasitələri mənsub olduqları xalqa başa
salmağa səy göstərirdilər. Bunun üçün onlar
həm düzgün, doğru-dürüst strategiyanı, həm də
əlverişli, münasib taktikanı müəyyənləşdirməyi
bacarmalı idilər. Belə bir mürəkkəb, məsuliyyətli, ağır missiyanı yerinə yetirməkdən ötrü böyük
ideoloq, siyasətçi, maarifçi, tərbiyəçi və ağıllı
ideya rəhbəri olmaq lazım gəlirdi. O zamankı
“Molla Nəsrəddin”çilər və maarifçilərlə çiyinçiyinə fəaliyyət göstərən “füyuzat”çılar öz
həmməsləkləri ilə birlikdə bu tarixi və şərəfli işi
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yerinə yetirə bildilər. “Millət və tərəqqi” işinin
nəzəri və əməli fədailərinə çevrildilər.
Göstərilən problemin həllində, kütləni bu işə
səfərbər etməkdə, bu ruhda tərbiyələndirməkdə
əsas məsələ vətəndaşlara nədən başlamaq? nə
etmək? və necə etmək? – vəzifələrini dürüst aydınlaşdırmaq və anlatmaq idi. Bu yolda
“Füyuzat” ideoloji lokomotivə, həssas və intellektual tərbiyəçiyə çevrildi.
Jurnalın əməkdaşları məqsədə çatmaq, vətən
övladını ayıltmaq, hədəfə doğru yürüşə səfərbər
etməkdən ötrü bir sıra mühüm tərbiyə vasitələrinin təbliğinə və intişarına səy göstərirdilər.
Təbii ki, həmin tərbiyə vasitələri olmadan “milli
tərəqqi” proqramının icrası mümkün deyildi.
Deyilən tərbiyə vasitələri təxminən aşağıdakılar
idi: yeni tipli məktəblərin yaradılması və
genişləndirilməsi; xalqın maarifləndirilməsi və
müasir elmi biliklərə yiyələnməsi; teatr tamaşalarına diqqət yetirilməsi; bədii ədəbiyyatın təsir
gücündən faydalanmaq; müasir məzmunlu elmi
və bədii kitablar nəşr etmək, dərsliklər hazırlamaq; mütərəqqi ziyalıların kütlə içərisində
təbliğatı və əməli fəaliyyəti; pedaqoji mühitin
saflaşdırılması və milliləşdirilməsi və s.
“Füyuzat”çıların milli intibah və tərəqqi
proqramının zəruri bir maddəsini müasir mündəricəli maarif və elmə yiyələnmək məramı
təşkil edirdi. Həm də bu maarif və elmin Avropa
tipində olması vacib şərt kimi irəli sürülürdü.
Hələ “Həyat” qəzetində (1905, №1) Ə. Hüseynzadə bəyan edirdi ki, biz “Avropa ülumuna,
maarifinə, ədəbiyyatına, sənaət və sənayeinə
kəsbi-vüquf etməyə və millətimiz beynində
nəşrə çalışmalıyız”. Ancaq maarif və elmin
təbliği məsələsində ədibin özünəməxsus konsepsiyası var idi. Kəsb edilən maarif və elmin
istiqaməti, məzmunu və mahiyyəti necə olmalı,
nəyə xidmət etməlidir? “Bilgi və vüquf” qazanmaqda millət övladının niyyəti nəyə yönəlməlidir? Bu suallara Ə. Hüseynzadə Məhəmməd
(ə.s.) peyğəmbərin “Özünü tanıyan Allahını
tanımış olur” hədisinin məntiqi ilə cavab verirdi.
İzah edirdi ki, ancaq o tayfa, o millət doğru yol
tutub nicat qazana bilər ki, özünü tanıya. “Yəni
hər qövm və millət öz qövmiyyətinə, lisanına,
dininə, tarixinə, adət və əxlaqına” və ümumiyyətlə, özünün bütün keçmişinə, indisinə

aşina olmalı, gələcəyini düşünməlidir. Ona görə
də öyrədilən maarif və elm millətin özünü tanımasına və dərk etməsinə xidmət göstərməli,
məzmun və istiqamət buna yönəldilməlidir. Bu
fikir türk qövmlərinə, o cümlədən Azərbaycan
türklərinə də aiddir. Beləliklə, Əli bəyin “maarif
və elm öyrənmək” konsepsiyası “türkləşmək,
islamlaşmaq, müasirləşmək” düsturunun məntiqi ilə uzlaşır. Yəni müasir elm və maarifə yiyələnən hər bir vətəndaş türkçülüyün və islam
dininin mahiyyətini də anlamalı, həmin düşüncə,
əqidə və biliyin sahibi olmalıdır (3).
Mütəfəkkir ideoloqun və onun məsləkdaşlarının belə bir missiyanı təxirəsalınmaz, gərəkli
hərəkət və amal xətti kimi öz fəaliyyət məramnamələrinə daxil etmələrinin səbəbini onlar belə
dərk və izah edirdilər: xalqı əsrlər boyunca məhkum olduğu cəhalət və gerilik girdabından
qurtarmaqdan ötrü nicat yolu üç əsas rüknə bağlıdır: maarif; milli birlik və həmrəylik, yəni ittihad; xalqın və xalqı təşkil edən fərdlərin
azadlığı, başqa sözlə, şəxsiyyətin və bütövlükdə
millətin hürriyyəti. Bu üç amili nicat və çıxış
yolu kimi nişan verən Əli bəy qətiyyətlə vurğulayırdı. Haqqında danışdığımız məsələ ilə bağlı
“füyuzat”çıların mövqeyində diqqət və həssaslıq
duyulan bir fərqi də nəzərə almalıyıq. Onlar
maarif və elmin əhəmiyyətini qabardıb Avropanı
bir nümunə kimi nişan versələr də, onu (Avropanı) heç də ideallaşdırmırlar. Qərbin elm və
maariflə irəliyə gedib inkişaf etdiyini, mədəniyyət, hürriyyət, istiqlaliyyət və insan hüquqları sahəsində kifayət qədər uğurlar qazandığını
xatırlatsalar da, oradakı eybəcərlikləri, naqislikləri, mənəviyyat və əxlaq sahəsindəki kəsafəti,
müstəmləkəyə çevirdikləri xalqlara qarşı
soyğunçu və həqarətli münasibəti də nəzərə çatdırmağı unutmurlar. “Füyuzat”çılar “Dünyada
səadəti-bəşəriyyə mədəniyyət ilə, mədəniyyət də
ülum və maariflə qaimdir” – hökmünü qəbul
edirlər. Ancaq gözümüzə “çox parlaq” görünən
“elmli, maarifli Avropanın” həmin mədəniyyət
içində necə “vəhşiliklər, canavarlıqlar”, “səfahət
və səfalətlər” törətdiyini, mədəniyyət pərdəsi
altında “bəzən bir cəhənnəm alovu”, cəhənnəm
əzabı yaratdıqlarını da oxuculara anladırlar.
Nəticə etibarı ilə Avropa elm, maarif və
mədəniyyətinin də qeyri-kamil, qüsurlu olduğu
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qənaətinə gəlirlər. Bunun səbəbini onda görürlər
ki, Avropa mədəniyyəti mənəviyyat üzərində
deyil, maddiyyat üzərində qurulmuşdur. Ona
görə də mənəviyyata deyil, maddiyyata xidmət
göstərir. Əsl maarif və elmin məqsədi isə insana
həm kamil mənəviyyat, həm də münasib maddiyyat bəxş etməkdir. H.S. Ayvazovun “Nədən
bu hala qaldıq?” (1907, №22) pyesində vətən
övladı Rəşidlə vətəni təmsil edən Əbdülvətən
arasındakı söhbətdə deyilən fikir aydın şəkildə
əks etdirilir (2, 351-352).
“Füyuzat” əməkdaşları elm, maarif və mədəniyyətin əhəmiyyətini kütləyə başa salmaqdan
ötrü yalnız publisistik, ideoloji, ictimai məzmunlu məqalələr yazmaqla kifayətlənmirdilər,
sirayətedici tərbiyə vasitəsi kimi bədii əsərlərin,
o cümlədən poeziya nümunələrinin gücündən də
istifadə edirdilər. Məcmuədə zikr olunan mövzu
və ideyada qələmə alınmış xeyli şeir örnəklərinə
rast gəlirik. Bunlardan bəzilərinin müəlliflərini
və adlarını xatırlatmaq yerinə düşər:
Məhəmməd Hadi – “Fünun və maarif” (1906,
№1), “Amali-tərəqqi” (1906, №1), “Qələmə”
(1906, №1); Sədi Şirazi – “Cavanmərdlik və
yaxud fəzaili-aliyyə” (tərcümə edəni: M.Hadi –
1907, №15); Mirzə Həsib Qüdsi – “Qəzəl”
(1907, №19), “Mədəniyyət” (qəzəl – 1907, №
26), “Elm” (qəzəl – 1907, № 29) və s.
“Amali-tərəqqi” şeirində M. Hadi həm
vətənin və vətən övladının düşdüyü mövcud
acınacaqlı, qəmli vəziyyəti, həm də bu vəziyyətdən çıxmaq üçün “füyuzat”çıların tərəqqi amalını, niyyətini bəyan edir. Göstərir ki, vətən
cəhalət odunda yanıb pis günə düşmüş, cəhalət
və qəflət “nuri-maarifi” söndürmüş, vətən
gülzarı xar olmuş, səadətdən əsər-əlamət qalmamışdır. İndi biz bu “bağı-vicdan” timsalında
olan vətəni “Füyuzat ilə ehya etmək”, yəni cana
gətirmək, diriltmək istərik. Dediyimiz kimi, Ə.
Hüseynzadə və onun məfkurə yoldaşları xalqın
oyanış, tərbiyə və yüksəlişinə qlobal masştabda
yanaşır, həm onun vasitələrini, həm də zəruri
detal və nüanslarını ortalığa qoyurdular. Əli bəy
izah edirdi ki, bir millətin hakim millət (“millətihakimə”) olması üçün o millətdən bir fərdin, hər
hansı bir şəxsin səltənət taxtında oturması,
müəyyən adamların hakimiyyətin lap yuxarı
eşalonunda təmsil olunması ilə ölçülə bilməz.

Müəyyən milli ictimai qrupun siyasi hakimiyyət
piramidasının ən üst qatında oturması o milləti
ümumi mənada hakim və sivil millətə çevirə
bilməz. Millət özünün görkəmli alimləri, mütəxəssisləri, sənətkarları, iş bilən elmli insanları
ilə hakim millət statusu qazana bilir. Xalqın
diriliyi, hərtərəfli inkişafı, hakim mövqeyə
çıxması üçün hər bir sahədə (elmdə, iqtisadiyyatda, sənayedə, təsərrüfatda, ticarətdə, pedaqoji
mühitdə, mədəniyyətdə və s. də) lazımlı mütəxəssislər yetişdirmək tövsiyəsi “füyuzat”çıların
nəzəri təbliğatında əsas frazalardan birini təşkil
edirdi. “Füyuzat” əməkdaşları vətəndaşların
gözünü açmaqda və onları tərbiyələndirməkdə
mətbuata da xüsusi önəm verirdilər. Onların
nəzərində mətbuat ən mühüm tərbiyə və təbliğat
tribunalarından biridir. Doğrudur, Azərbaycanda
bu ideya H. Zərdabidən və onun naşiri olduğu
“Əkinçi” qəzetindən başlayır. H. Zərdabiyə görə
“qəzetin muradı xalqın gözünü açmaqdır”,
“onun borcudur işlərin yaxşı və yamanlığını
ayna kimi xalqa göstərsin, ta xalq öz nikbədindən xəbərdar olub onun əlacının dalıncan
olsun” (1, 150).
“Ziya” (“Ziyayi-Qafqaziyyə”), “Kəşkül”
naşirləri (S.Ünsizadə, C.Ünsizadə), “Şərqirus”un redaktoru M.Şahtaxtlı və b. Azərbaycan
ziyalıları, qələm sahibləri də mütərəqqi mətbuatı
gərəkli bir tərbiyə vasitəsi kimi təqdir edirdilər.
Məsələn, 1903-1905-ci illər arasında ana dilimizdə yeganə mətbuat orqanı olan “Şərqi-rus”
yazırdi ki, indiyə qədər min cür təcrübələr ilə
isbat edilmiş bir həqiqətdir ki, hər bir millət elm
və mərifət ilə rövnəq tapıb yaşayar, cəhalət ilə
yox olar. “Mərifətin birinci vasitəsi, xətibi, vaizi
isə məcmuələr, qəzetlərdir”, qəzet zəmanənin ən
kəskin qılıncıdır, “qəzet aləmin güzgüsüdür”.
“Qəzet indiki cismi-həyatın ruhudur. Qəzet
aləmin ən nüfuzlu, təsirli vaizidir. Qəzet hər
millətin ölçüsü mizanıdır... Qəzet məmləkətin
hamisi, vəkili, advokatıdır” (5, 72).
“Füyuzat”çılar da mətbuata münasibətdə
eyni ənənəni davam etdirirdilər. Həm də ideoloji
başçı Əli bəy bu missiyaya daha əvvəl rəhbərlik
etdiyi “Həyat” qəzetinin elə ilk nömrəsindən
başlamışdı. Qəzetin 1905-ci ildəki 1-ci nömrəsində onun “Qəzetimizin məsləki” adlı məramnamə səciyyəli baş məqaləsi dərc olunmuşdu.
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Burada mətbuatın faydasından söz açan müəllif
qeyd edirdi ki: “Qəzetə insan üçün, adətən,
munis bir yoldaş, xeyirxah bir müəllim, nafe bir
məktəb, hətta fərəhəfza bir tamaşaxana kimidir.
Zəlalətdə qalanlara doğru yolu, hidayət yolunu
göstərir” (3). Müəllif oxuculara onu da başa
salırdı ki, lakin mətbuat orqanlarının heç də
hamısı işıqlı əmələ xidmət etmir. Tutduğu yola
və məsləkə görə həm mütərəqqi, həm də mürtəce ruhlu qəzetlər ola bilər. Mürtəce, məslək və
məzmunlu qəzetlər xalqa nəinki fayda verir,
hətta “fikrin sönməsinə”, millətin tərifəlayiq
xüsusiyyətlərinin və insanlığın məhv olmasına,
gənclərin qəlbinin və idrakının süstləşməsinə
səbəb olur.
Əli bəy aydınlaşdırırdı ki, mətbuat xalq üçün
bir rəhbər, yol göstərən timsalındadır. Onun
məslək, məfkurə və idealı işıqlı, aydın olmalı,
müsbət istiqamətə yönəlməlidir. Rəhbər isə
“yolun nə halda olduğunu və nərəyə vasil
olacağını, məqsudur hədəfi, amalın nədən ibarət
bulunduğunu və yolda nə sürətlə gediləcəyini
həm özü bilməli, həm xəlqə əvvəlcədən
anlatmalıdır” (3). Müəllif bəyan edirdi ki, bizim
məsləkimiz milləti işığa doğru aparıb nurlu ideyalarla tərbiyələndirmək, millətimizi “qələmlə
müdafiə və bu yolda mücahidədir”.
Əlbəttə, mətbuata başçılıq edən şəxs özü intellektual cəhətdən yetkin olmalı, ətrafda baş
verən prosesləri, bu proseslərin mahiyyətini geniş
mənada anlamalı, cəmiyyətin haradan gəlib
haraya gedəcəyini, mövcud durumunu bəsirət
gözü ilə görüb dərk etməlidir. Bunsuz o, nəşr etdiyi qəzet və jurnalı müsbət, faydalı məcraya
yönəldə, lazımi məqsəd və hədəfə yetişə bilməz.
Təbii ki, Ə. Hüseynzadə belə bir intellektə, erudisiyaya, duyum və biliyə malik idi. O xidmət etdiyi cəmiyyəti, onu əhatə edən sosial mühiti kiçik
detal və proseslərinə, qrup və ictimai ierarxiya
qatlarının özünəxas mənafeyinə qədər anlayırdı.
Azərbaycan türklərinin də ictimai gerçəklikdəki
yerini, maraqlarını, səviyyəsini, haradan gəlib
haraya getməli olduğunu, türk və islam aləmində,
Qafqazda və imperiya sistemində mövqeyini
aydın şəkildə dərk edirdi. Milli tərbiyə və tərəqqi
konsepsiyasına da həmin müstəvidə yanaşırdı.
Xalqın inkişaf təmayülünü müəyyənləşdirərkən
həm dini (müsəlmançılıq), həm milli-etnik

(türklük), həm məkanı (Qafqaz), həm də Qafqaz
türklərinin təbəəsi olduqları siyasi rejimi
(Rusiya imperiyası) nəzərə alırdı. Elə buna görə
də tərbiyə və tərəqqi xətlərinin hansı sərhədlər
və ölçülər daxilində aparılmalı olduğunu bu cür
müəyyənləşdirirdi: “Müsəlmanız, onun üçün
dünyanın hər nərəsində xeyirxahi bulunduğumuz din qardaşlarımız tərəqqi etsə, biz o
tərəqqiyi əz canü dil alqışlarız! Türküz,
binaənəleyh türküz. Türkün hər yerdə tərəqqi və
təkamül ilə məsud olmasını arzu eyləriz. Rus
təbəəsiyiz, binaənəleyh bütün rus vətəndaşlarımıza məsudiyyət və rifahiyyət diləriz. Və əlhasil
sifati-səlasə ilə (üç xüsusiyyətlə – K.H.)
mütəəssüf olmamız bizi bütün islamın, ətrakın
(türklərin – K.H.) və rus camaatının xeyirxahı
olmaya sövq edir” (3). Ə. Hüseynzadənin
“Vidanamə” (“Həyat”qəz., 1906, № 194),
“İrşad” (“İrşad” qəz., 1905, № 121), Ə. Kamalın
“Avropada” (“Füyuzat” jur., 1907, № 29) və s.
məqalələrində də mətbuatın əhəmiyyəti, müsəlmanların mətbuata münasibəti məsələlərinə bu
və ya digər dərəcədə toxunulur.
Əhməd Kamalın “Avropada” məqaləsi bütünlüklə mətbuatın tərbiyəvi əhəmiyyətinin,
millət üçün faydasının izahına həsr olunmuşdur.
Müəllif bu məsələni Avropada və islam şərqində
mütaliə və mətbuata münasibət fonunda nəzərdən keçirir. Qeyd edir ki, Avropada kraldan arabaçıya qədər hər kəs “Yaşamaq istəyən
oxumalı!... Oxumayan məhv olmalı və olacaqdır!” – prinsipi ilə yaşayır. Təhsilə, maarifə,
mütaliəyə böyük maraq və həvəslə yanaşır, onun
firavan və azad yaşayışına xidmət etdiyini
anlayır. Bir bilik, məlumat, ətraf aləm və dünya
həqiqətlərini öyrənib əxz etmək mənbəyi kimi
mətbuatın dəyərini də yaxşı dərk edir. Elə buna
görə də kraldan arabaçıya, tanınmış ziyalıdan
adi vətəndaşa qədər hamı gündəlik qəzet və jurnal oxuyur. Hər kəs mətbuatın mütaliəsini gündəlik həyat normasına çevirib. Ona görə də
Avropanın hər ölkəsində onlarla və hətta yüzlərlə adda qəzet və jurnal nəşr olunur. Təəssüf ki,
islam aləmində bundan tamamilə fərqli bir mənzərənin şahidi oluruq. Türkiyə, İran, Misir, Hindistan, Qafqaz kimi ölkələrdə 5-3 mətbuat
orqanı vardır ki, onlar da ciddi çətinliklərlə işıq
üzü görür. Bu mətbuat orqanlarını mütaliə edən-

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, cild 84, № 2, 2017

133

Azərbaycanda ictiami-mədəni və pedaqoji mühitin demokratikləşməsində “Füyuzat”çıların rolu
lərin sayı isə əhalinin ümumi sayı ilə müqayisədə çox cüzidir. Çünki: “Biz hala anlamıyoruz ki,
bir millətin mətbuatı o millətin lisanı deməkdir.
Mətbuatdan məhrum olan millətin lal bir adamdan fərqi yoxdur. Dilsiz bir adam amal və hüququnu ifadə və müdafiədən nasıl aciz isə mətbuatı
olmayan bir millət də amal və hüququnu təcavüzi-əğyardan (düşmənin təcavüzündən –K.H.)
öyləcə məsun bulunduramaz. Əvət!.. Mətbuat
bir millətin lisanı, samiəsi (dili, qulağı – K.H.),
nəzəri ... beyni deməkdir. Mətbuatsız millət söyləyəməz, eşidəməz, görəməz!..”(2, 451). Müəllif
davam edərək bildirir ki, söyləməyi, eşitməyi,
görməyi bacarmayan vücudların yaşayışının
mənası yoxdur. Həyat onlar üçün əzab yükündən başqa bir şey deyil. “Mətbuatdan məhrum
olan millətin halı da eynilə böylədir. İştə böylə
olduğu üçündür ki, oxumayan məhv olmalı və
olacaqdır” – diyorlar” (2, 451).
Ə. Kamal müsəlmanlar arasında peşəkar
qələm sahiblərinin, qəzetçilərin, müasir dillə
desək, jurnalistlərin azlığına da təəssüf edir. Son
zamanlar islam ölkələrində mətbuatın intişarının
avropalıları narahat etdiyini, əndişəyə saldığını
da nəzərə çatdırır. Çünki Avropaya əzmək,
sərvətini talamaq və əsarətdə saxlamaqdan ötrü
savadsız, maarifsiz, elmsiz, cahil, öz haqq və
hüququnu anlamayan şərq lazımdır.
“Füyuzat”çılar əlverişli tərbiyə və intibah
vasitəsi kimi teatrın təsir gücündən bəhrələnməyi də gərəkli sayırdılar. Əli bəyə görə nurlu fikirləri (“tənviri-əfkar”ı) xalq arasında yaymaqda
zəruri vasitələrdən biri mətbuat olduğu kimi
digəri də teatrdır. Görkəmli alman dramaturqu
Şiller haqqında qələmə aldığı “Şiller” (2, 1906,
№ 5)məqaləsində müəllif deyilən məsələdən
müfəssəl surətdə söz açır. Teatrı insanları əxlaq
təmizliyinə (“təhzibi-əxlaq”a) şövq edən, onların mənəviyyatını saflaşdıran, dünyagörüşünü
artıran, bilik dairəsini genişləndirən bir vasitə,
tərbiyə kürsüsü hesab edən müəllif Azərbaycanda bu işin ilk yaradıcılarını xatırlatmağı da unutmur. Onların fəaliyyətini, mətbuat və teatr
yaratmaq barədə xidmətlərini əsl fədakarlıq,
xalqa xidmət nümunəsi kimi dəyərləndirir və
yazır: “Bizim Qafqaz müsəlmanları arasında
tənviri-əfkarın vasitələrindən biri qəzetə olduğunu ilk əvvəl Həsən bəy Məlikov dərk etmiş

bulunduğu kibi, təhzibi-əxlaqın da vasitələrindən biri teatr və darülbədaye olduğunu ən əvvəl
mərhum Mirzə Fətəli Axundov anlamış idi.
Bunların hər ikisi də öz məsləklərində böyük bir
istedad, qabiliyyət göstərmiş olduqları halda
təşəbbüs etdikləri iş paydar olmayıb tərk edildi.
İki işığın ikisi də söndü, həm də bir xeyli
müddət şölələnməmək üzrə söndü.” (2, 76).
“Füyuzat”ın səhifələrində tez-tez məşhur
şəxsiyyətlərin teatrın faydası ilə əlaqədar dedikləri kəlam və fikirlərə rast gəlirik. Məsələn,
N.Kamalın aşağıdakı kəlamları məcmuənin
səhifələrində özünə yer tapmışdı: “Bir millətin
qüvveyi-natiqəsi ədəbiyyat isə, timsali-ədəbin
natiqeyi-zihəyatı da teatrodur”; “Teatro eşqə
bənzər, insanı həzin-həzin ağladar, fəqət verdiyi
şiddətli təsirlərdə də bir ləzzət boliniyor”;
“Teatro əğləncədir, fəqət əğləncələrin ən
faydalısıdır” (2, 360).
Tarix boyu həmişə bədii ədəbiyyatın mühüm
tərbiyə vasitəsi olduğu, insanların ağıl, zəka,
bilik, zövq, estetik duyğu və s. hisslərini artırmaqdan ötrü ondan istifadə edildiyi məlum
həqiqətdir. “Füyuzat”çılar da bədii əsərlərin təsir
gücündən maksimum dərəcədə istifadə etməyə
çalışırdılar. Məcmuədə Azərbaycan sənətkarlarından M.Ə. Sabirin, M. Hadinin, H. Cavidin,
A. Səhhətin, A. Şaiqin, M.Ə. Rəsulzadənin,
M.H. Qüdsinin və b.-nın şeirləri çap olunmuşdur. Burada yalnız Azərbaycan ədib və şairlərinə
yer verilmirdi. Həm şərq, həm də qərb ədəbiyyatının bir sıra görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinə yer ayrılır, yaxud da onların həyat və
yaradıcılığı barədə məlumat verilirdi. Məsələn,
şərq, o cümlədən türk ədəbiyyatının təmsilçilərindən Sədi, Hafiz, Ə. Firdovsi, Ə. Nəvai,
C.Rumi, N. Kamal, T. Fikrət, M.Ə. Recaizadə,
Nigar xanım, X.Z. Üşşaqzadə və s. məhşur
simaların yaradıcılığından örnəklər, barələrində
məlumatlar oxuculara təqdim edilmişdi. Rus və
Avropa ədib və şairlərindən Şekspir, Şiller, Gete,
Hüqo, Bayron, Tolstoy, Heyne və s. dahilər,
onların bəzi əsərləri ilə də oxucular məcmuənin
səhifələrində tanış ola bilərdilər.
“Füyuzat”çılar milli intibah, təkamül və
tərəqqi yolunda xalqa düzgün yol göstərib onu
irəliyə apara biləcək ziyalıların, münəvvər
şəxsiyyətlərin rolunu da kütləyə başa salmağa
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cəhd edirdilər. Xalqı bu cür ideya və əməl
adamlarının arxasınca getməyə səsləyirdilər.
Ə.Hüseynzadə “Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl
işıqlar” (2, 1906, № 5) sərlövhəli məqaləsində
göstərilən məsələləri və onun mahiyyətini dolğun şəkildə şərh edir. Müəllif inqilabı qırmızı,
irticanı isə qaranlıqla simvolizə edir. Göstərir ki,
zəmanəmiz bir inqilab, irəliləyiş zamanıdır.
Bəşəriyyət irəliyə doğru addım atmaq istəyir.
Addım atdıqca qarşısına irtica şəklində bir
qüvvə çıxıb onu geriyə doğru çəkmək istəyir. İnqilabla irtica indiki zamanda əsl savaş meydanındadır və bir-biri ilə mübarizə aparır. Aydın
fikirli ziyalılar, tərəqqipərvər qüvvələr isə bu
mübarizə meydanının ortasında dayanmış “yaşıl
işıqlar”dır. Onlar qaranlığa qarşı çıxıb inqilaba,
inkişafa doğru addımlamaq, xalqı da bu yola
çəkmək istəyirlər. Əli bəy sevinir və təqdir edir
ki, bizdə də az da olsa, belə “yaşıl işıqlar” vardır
və onlar millət yolunda əsl fədakarlıq göstərirlər.
Müəllif inanır və həmvətənlərini də inandırmağa
çalışır ki, bu “yaşıl işıqlar”ın cəhdi, nəhayət,
səmərə verəcəkdir. Bunun üçün zaman və fədakarlıq lazımdır. Bütün tərbiyə vasitələrini,
tərəqqi kanallarını işə salmaq gərəkdir. Başqa
xalqlar bu yolda on illərdir ki, çalışırlar. Biz də
onlardan nümunə götürməli, səy və əməyimizi
artırmalıyıq. Əli bəy bu münasibətlə yazırdı:
“Biz gördük ki, qonşularımızın irəli getməsinin
səbəbi qəzetlər, mətbəələr, kitablar, məktəblər,
mədrəsələr, sənətlər, cəmiyyətlər, şirkətlər, orqanizasiyalar, teatrlar imiş!.. Biz də ələl-əcələ bunları yarım-yamalaq düzəltməyə başladıq.
Bilmiyoruz ki, qonşularımız qırx, əlli ildən bəridir çalışıyorlar. Bilmiyoruz ki, on min manatlıq
rəsmlər yapmaq üçün Ayvazovskilər əvvəlcə
otuz il qədər əmək sərf etmişlər!..” (2, 69).
Ə. Hüseynzadə və məsləkdaşları inkişafda
sağlam tənqidin rolunu da yüksək qiymətləndirirlər. “İntiqad ediyoruz, intiqad olunuyoruz”
məqaləsində mütəfəkkir ədib bu məsələyə toxunur. “Tənqid edirik, tənqid olunuruq” məntiqindən çıxış edən müəllif sağlam tənqidi tərəqqi
yolunda faydalı bir cəhət hesab edir. Avropada

bu cür tənqidin çoxdan mövcud olduğunu
söyləyir. Qeyd edir ki, qərəzsiz və obyektiv
tənqid nöqsanların ortadan qalxmasına, insanların öz səhvlərini düzəltməsinə, cəmiyyətdə
müəyyən nizam, qayda-qanun, saf mühit
yaranmasına gətirib çıxarır.
Beləliklə, “Füyuzat” az bir ömür yaşasa da,
Azərbaycan ictimai, siyasi ədəbi, mədəni və
pedaqoji mühitində dərin iz qoydu, əsaslı bir
məktəb yaratdı. Onun qoyduğu ənənə və ideyalar jurnalın süqutundan sonra da davam etdirildi.
Məktəb və maarif həyatının canlanmasında,
ədəbiyyatın müasir məcrada inkişafında, mətbuatın, teatrın intişarında bir irəliləyiş nəzərə
çarpdı. “Türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək” istiqamətində təbliğat və təşviqat işləri
genişləndi. Milli məkanda ictimai, siyasi fikirlər
coşqunlaşdı. Hürriyyət və istiqlaliyyət, milli
haqq və hüquq uğrunda mübarizə yeni mərhələyə qədəm qoydu və nəhayət, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin (1918-1920)
yaranmasına gətirib çıxardı. Bu, “füyuzat”çıların XX əsrin əvvəllərindəki məfkurə qovğalarında apardığı mübarizənin ən böyük uğuru və
qələbəsi idi.
Problemin aktuallığı. Azərbaycanda ictimai-mədəni və pedaqoji mühitin demokratikləşməsində “füyuzat”çılar mühüm rol
oynamışlar. Onlar təhsilin demokratikləşdirilməsi, yeni məktəblərin, ana dilli uşaq mətbuatının və dərsliklərin yaradılması ilə bağlı bitkin
konsepsiyaların müəllifidir.
Problemin elmi yeniliyi. İlk dəfə “füyuzat”çıların Azərbaycanda ictimai-mədəni və pedaqoji mühitin demokratikləşməsində uğrunda
mübarizəsi ətraflı tədqiq və təhlil edilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Füyuzat”çıların Azərbaycanda ictimai-mədəni
və pedaqoji mühitin demokratikləşməsindəki
xidmətlərinin araşdırılması mühüm elmi-mədəni
hadisə olmaqla yanaşı, praktik əhəmiyyət kəsb
edir. Araşdırmaların nəticələrindən “Azərbaycan
məktəb və pedaqoji fikir tarixi” kursunun
tədrisində istifadə etmək olar.
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Г. Гасанова
РОЛЬ СОТРУДНИКОВ ЖУРНАЛА « ФУЮЗАТ» В ПРОЦЕССЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО- КУЛЬТУРНОЙ И
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ.
РЕЗЮМЕ

Журнал “Фуюзат” (1906-1907) сыграл значительную роль в процессе демократизации общественно- культурной и педагогической среды в Азербайджане. В статье рассматриваются
мысли сотрудников журнала и работы, проделанные ими в данном направлении. Автором
отмечается борьба сотрудников журнала “Фуюзат” за создание школ и просветительских
учреждений нового типа. В заключение статьи также выявляются их призывы и мнения,
сформированные на пути создания новых содержательных средств воспитания ( школ, театров , литературы нового духа и т.д.)
G. Hasanova
ROLE OF “FUYUZAT” ASSOCIATES IN DEMOCRATIZATION
OF PUBLIC – CULTURAL AND PEDAGOGICAL
ENVIRONMENT IN AZERBAIJAN
SUMMARY

“Fuyuzat” magazine (1906-1907) played an enormous role in democratization of public – cultural and pedagogical environment in Azerbaijan. Services conducted and ideas said in this direction
by associates of magazine are considered in this article. Struggle of “Fuyuzat” associates for establishment of new kind of school and educational institution is interpreted in this article too. Their
challenges and ideas for the sake of formation of new content of upbringing (school, press, theatre,
literature with new spirit etc) are reflected here.
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Научно педагогическое сообщество много
раз обращалось непосредственно к деятельности и произведениям просветительского
периода конца XIX–начала XX века. Актуальность исследования обусловлена тем, что
в последние десятилетия азербайджанская
система образования утрачивает свою национальную идентичность, базирующуюся на
лучших традициях и достижениях отечественной педагогической мысли.
Обозначенная тенденция определяет социальную потребность в переосмыслении и
новом взгляде на просвещение конца XIX–начала XX веков, при этом главным нашим акцентом стоит стремление определить ведущие
пути исследования деятельности просвещения, в основе которой лежат достижения педагогической науки, складывающиеся на
протяжении ее эволюции. Это выдвигает исследовательскую проблему в число первоочередных задач отечественной педагогической
науки на основе рефлексии историко-педагогического и политического опыта.
Слова глобализация, интеграция, мультикультурализм, толерантность стали обыденными для всех. Для современного общества
характерны глобализация, сближение деловой и потребительской культуры между различными странами, широкое использование
иностранных языков, рост международного
туризма, рост использования интернета. Понятно, что и образование не может стоять в
стороне от процесса всеобщей интеграции,

стандартизации и сближения между разными
странами мира.
Нынешняя мировая система образования в
основе своей содержит основные контуры
прошлых столетий. Образование понимается
сегодня, как стратегически важная сфера человеческой жизни. Оно признается, как главный фактор развития и усиления
интеллектуального потенциала нации, ее самостоятельности и международной конкурентоспособности, а также как фундаментальное
условие осуществления человеком своих
гражданских, политических, экономических
и культурных прав.
Несмотря на то, что идеи просветителей
прошлых столетий, на первый взгляд, кажутся устаревшими, именно они фактически
явились основополагающими в дальнейшем
развитие и в прогрессе образования. Особое
внимание привлекают исторические процессы конца XIX–начала XX века. В истории
каждой страны есть личности, которые определяют ее судьбу и Азербайджан тоже не исключение.
Ширвани
С.А.,
Зардаби
(Меликов) Г.Б., Везиров Н.Б., Шахтахтлы
М.С., Сидги (Сафаров) М.Т., Эфендиев Р.Б.,
Кочарлинский Ф.А., Нариманов Н.Н., Маммедгулузаде Дж., Бакиханов А.А., Ахундов
М.Ф. плеяду этих известных имен можно
еще долго продолжать [1,56].
Доказательством их влияния на исторические процессы являются многочисленные
исследования деятельности просвещенцев.
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Созвучие идей азербайджанского просветительства конца xix–начала xx века с реформами в современном образовании... ... ...
Можно отметить исследования Попова А.В.,
Якубовой М.А., Касимзаде Ф.С., Сеидова
А.Ю., Эфендиева В.А., Ахмедова Э.М., Зиссерман А.Л.,Сеидзаде А.А., Гусейнова Г.Н. и
многих других. По сути своей, благодаря
именно их деятельности мы смогли ознакомиться с идеями просвещения этого периода
и получили доступ к первоисточникам.
Просветительские взгляды Бакиханова
А.А. затрагивали различные сферы жизни и
деятельности человека. Самое интересное то,
что высказывания его, взгляды на жизнь и сегодня актуальны и довольно ощутимы. Так,
до него никто не рассматривал проблему о
месте женщины в обществе. Однако, именно
он впервые в произведениях “ГюлюстаниИрем”, “Китаби-Аскарие” и во многих других отмечает, что женщины отличаются
высокой нравственностью, смелостью, независимостью, доброжелательностью, стремлением к свободе [2,34]. В трактатах
“Техзибуль-Ахлаг” (“Воспитание нравственности”) и “Китаби-несаех” (“Книга наставлений”) достоинство человека он видел не в
знатности и богатстве, а в овладении знаниями и наукой. В формировании характера и
нравственных качеств человека большое
значение придавал труду. Он считал необходимым начинать обучение детей с раннего
возраста, что не было принято в мусульманских школах.
Деятельность другого просветителя стала
центром внимания многих исследователей,
так как еще в свое время о нем в канцелярии
Главного управления в Тифлисе говорили:
"Вы человек Востока и Запада…".Наследие
его стало в центре внимания Крымского
А.Е., Рафили М.Г., Рзаева А.К., Ибрагимова
А.А., Шамыоглу (Мусаев) Ш., Густелина
П.В. и многих других [3,185]. “Мирза Фатали принадлежит к плеяде которые не сражались на баррикадах и не познали тяжести
кандалов, а боролись словом, оно и оружие,
оно и знамя”, писал о выдающемся писателе
и просветителе в своей книге “Фатальный
Фатали” Чингиз Гусейнов. Талантливый драматург, глубокий философ, постоянно думающий над судьбами своей Родины Мирза

Фатали остается и нашим современником,
несмотря на то, что прошло более 200 лет со
дня его рождения[4,45-48].
Ему очень хотелось, чтобы азербайджанский народ как можно скорее расстался с отсталостью и невежеством. Мирза Фатали
подвергал критике ханжество общества, пропагандируя идею просвещения, призывая
народ к приобщению к европейской культуре, воспевая полезный труд на благо общества, восставая против нищеты и унижения,
против гнета и варварства.
Небольшой обзор всего лишь двух просветителей этого периода уже показал насколько
мысли и идеи прошлых столетий во многом
перекликаются с современностью, пусть и в
немного ином ракурсе. Призывы к свободе
мыслей, труду, высокой нравственности,
утверждения о важности роли женщины в обществе, стремления к объединению, или
иначе интеграции, и многие другие по сути
своей являются основой идей глобализации
и несут в себе их дальнейшее углубление
[4,185-190].
Современное образование стоит сейчас
перед непростым выбором найти оптимальные пути своего дальнейшего развития.
Оценка происходящих изменений неоднозначна, ибо в общественном настроении, общественном мнении имеются самые
различные, в том числе и диаметрально противоположные, точки зрения. Однако предложения
и
суждения,
какими
бы
противоречивыми по существу они ни были,
отражают глубокую заинтересованность
людей в обеспечении и дальнейшем наращивании духовного потенциала общества. Поскольку наряду с воспитанием уважения к
труду и профессиональной ориентацией существенную роль в становлении личности,
являющейся носителем духовных ценностей,
играют гуманизация образования и выработка у молодежи практических навыков к
организаторской и общественной работе.
Идеи эти первоисточником уходят в далекие
времена, и новое переосмысление способствует их развитию.
Научная новизна. Попытка переосмысле-
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ния образовательной системы и соотнесение
ее с поисками национальной концепции в начале XX века.
Практическое значение. Исследования
могут быть использованы в лекционных материалах по дисциплине истории школы и
педагогической мысли в Азербайджане, а так
же представляют интерес для широкого
круга читателей.
1.
2.
1962.
3.
4.

Актуальность. Реформы в образовательной системе на современном этапе во многом
соотнесены с изменениями, которые происходили в этой же сфере в начале XX века.
Глубокое изучение данного процесса позволяет осмыслить причины и пути происходящего.
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S. Paşayeva
XIX ƏSRİN SONU –XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN
MAARİFÇİLƏRİN FİKİRLƏRİNİN MÜASİR TƏHSİLİN
İSLAHATLARI İLƏ SƏSLƏNMƏSİ
XÜLASƏ

Dünyada baş verən dəyişikliklər qloballaşma və inteqrasiya prosesləri cəmiyyətin bütün
sferalarına təsir edir, o cümlədən, təhsildən də yan keçmir. Cəmiyyətdə mənəvi dəyərlərə yeni baxış
tələbi günün əsas məsələsinə çevrilib. Məqalədə XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan
maarifçilərinin fikirləri və onların müasir cəmiyyətə təsiri araşdırılıb.
S. Pashaeva
CONSONANCE THE IDEAS OF AZERBAIJAN ENLIGHTENERS LATE XIX–
EARLY XX CENTURY WITH MODERN EDUCATIONAL REFORMS
SUMMARY

Changes in the world - the processes of integration and globalization have an impact on all
spheres of our society, including education. The demand for new approaches over spiritual values
has become one of the main problems in society. In the article the ideas and thoughts of Azerbaijan
enlighteners of the late X IX and early XX th centuries have investigated.
Redaksiyaya daxil olub: 16.02.2017
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ALİ PEDAQOJİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN ELMİ-PEDAQOJİ
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Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edənə dil, rus dili, psixologiya, pedaqogika, informaqədər respublikada elmi-pedaqoji kadrların tika, ixtisas fənni) namizədlik imtahanı verməli
hazırlanmasının əsas forması aspirantura idi. idilər. 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının
1992-ci ildə təsdiq edilmiş Təhsil Qanununda Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasıbakalavr-magistr - doktor sisteminə keçid nəzər- nın Rəyasət Heyəti tərəfindən qəbul edilən qəradə tutulurdu. Lakin bu, tam reallaşdırıla bilmədi. ra görə elmlər namizədi alimlik dərəcəsinin
Təhsil Qanununda magistratura pilləsindən iddiaçıları üçün namizədlik imtahanları ilə
sonra yeni məzmunlu doktorantura pilləsinin yanaşı, həm də Azərbaycan tarixindən məqbulun
yaradılması nəzərdə tutulsa da, bu məsələ də verilməsi müəyyənləşdirildi. Həmin qərara uyhəllini tapmadı. Nəticədə, magistratura pilləsi ilə ğun olaraq Azərbaycan dilində təhsil almış iddiaelmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanmasının çılar rus dilindən, rus dilində təhsil alanlar isə
əsas forması olan aspirantura pilləsi paralel fəa- Azərbaycan dilindən imtahan verməli idilər.
liyyət göstərməyə başladı. Magistratura pilləsin- Bundan əlavə, Ali Attestasiya Komissiyasının
dən ilk buraxılış olduqdan sonra (1999-cu il) rəyinə görə mütəxəssislərin müəyyən bir qismi
aspiranturaya həm 5 illik ali təhsil haqqında Elmlər Akademiyasının elmi-tədqiqat institutladiplomu (köhnə təhsil sistemi üzrə), həm də rında və başqa elmi-tədqiqat müəssisələrinin asmagistr diplomu (yeni təhsil sistemi üzrə) olan piranturasında təhsil aldıqdan və dissertasiya
şəxslər qəbul edilirdi. Aspirantura pilləsindən müdafiə etdikdən sonra öz fəaliyyətlərini ali
sonra gələn doktoranturanın forması və məzmu- məktəblərdə, müxtəlif təhsil ocaqlarında davam
nu isə dəyişdirilmədi. Onu da qeyd edək ki, as- etdirdikləri üçün onlar psixologiya və pedapirantura pilləsi saxlanılsa da, onun qogika elmlərinə mütləq yiyələnməli idilər. Buna
görə də pedaqoji baza təhsili olmayan şəxslər
məzmununda bir sıra dəyişikliklər aparıldı.
Belə ki, namizədlik imtahanlarının sayı tərəfindən həmin fənlərdən namizədlik imtahanartırıldı, Azərbaycan tarixi və Azərbaycan dili- larının verilməsi zəruri sayıldı.
Psixologiya və pedaqogika kafedraları olmanin öyrənilməsi vacib hesab edildi, dissertasiyalara qoyulan tələblər yeniləşdirildi. Aspirantura yan bir sıra ali məktəblər həmin fənlərdən namitəhsilinin məzmunu və ya elmlər namizədi alim- zədlik imtahanlarının qəbul edilməsində çətinlik
lik dərəcəsinin iddiaçılarına verilən yeni tələblər çəkirdi. Bunu nəzərə alaraq, Təhsil Nazirliyi 23
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin yanvar 1996-cı il tarixli əmri ilə müvafiq kafed29 oktyabr 1992-ci il tarixli 582 nömrəli qərarı raları olmayan ali məktəblərin aspirant və tədqiilə təsdiq edilmiş “Alimlik dərəcələri və elmi qatçılarını psixologiya və pedaqogika fənləri üzrə
adlar verilməsi qaydaları haqqında müvəqqəti namizədlik imtahanlarını vermək məqsədilə Bakı
Əsasnamə” ilə müəyyənləşdirildi. Bu Əsas- Dövlət Universitetinə və Azərbaycan Dövlət
naməyə görə elmlər namizədi alimlik dərəcəsi Pedaqoji Universitetinə təhkim etdi. Eyni zamanda
almaq istəyən şəxslər 7 fəndən (fəlsəfə, xarici Ali Attestasiya Komissiyası kollegiyasının 25
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oktyabr və 16 dekabr 2002-ci il tarixli iclaslarının
qərarlarına əsasən respublika üzrə bütün iddiaçılar tərəfindən namizədlik imtahanının vahid proqram üzrə bir təşkilatda verilməsi məqsədəuyğun
hesab edildi və həmin təşkilat Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu müəyyən olundu [1].
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21
fevral 2003-cü il tarixli Fərmanı ilə “Alimlik
dərəcələrinin və elmi adların verilməsi qaydaları
haqqında Əsasnamə” təsdiq edildi və iddiaçılara
qoyulan tələblər yenidən dəyişdirildi. Əsasnamədə təsbit olundu ki, elmlər namizədi alimlik
dərəcəsi almaq istəyən şəxslər Ali Attestasiya
Komissiyası tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada ixtisas fənnindən, ixtisas sahəsini dəyişmiş
iddiaçılar isə əlavə olaraq yeni seçdiyi sahənin
ümum elmi əsaslarından namizədlik imtahanları
verməlidirlər. Həmin Əsasnaməyə görə tibb və
baytarlıq elmləri üzrə yalnız bu sahələrdə ali
təhsili olan şəxslər namizədlik və doktorluq
dissertasiyası müdafiə edə bilərlər.
Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət
heyəti 2003-cü il 9 aprel tarixində mövcud qaydalarda qismən dəyişiklik edərək elmlər namizədi alimlik dərəcəsinin iddiaçıları üçün 3 fəndən
(ixtisas, informatika və xarici dil) namizədlik
imtahanlarının verilməsini qərara aldı.
Xarici dil fənni üzrə namizədlik imtahanlarının iddiaçıları təhsil aldıqları müəssisədə, ixtisas
fənni üzrə isə, bir qayda olaraq, dissertasiyanın
müdafiəsi keçiriləcək təşkilatda verilməsi qərara
alındı. İnformatika fənnindən namizədlik imtahanının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda
verilməsi barədə qərar qüvvədə saxlanıldı.
Müstəqillik illərində təhsil sisteminin infrastrukturu sürətlə dəyişməyə başladı. Yeni ali təhsil
müəssisələri, o cümlədən müxtəlif mülkiyyət
formalı ali məktəblər və onların filialları yaradıldı. Həmin proseslər aspiranturadan da yan keçmədi, aspirantura şəbəkəsi xeyli genişləndi. Belə
ki, 1991-ci ilin əvvəllərində Təhsil Nazirliyi
sistemi üzrə aspiranturası olan ali məktəblərin
sayı 10 olduğu halda, 2006-cı ildə onların sayı
18-ə çatdı.
1991-ci ildə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunda, 1992-ci ildə Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstiAzərbaycan
Dövlət
İncəsənət
tutunda,
Universitetində və Naxçıvan Dövlət Universite-

tində, 1999-cu ildə Lənkəran Dövlət Universitetində, 2003-cü ildə Azərbaycan Milli Konservatoriyasında, 2004-cü ildə Azərbaycan Dövlət
Rəssamlıq Akademiyasında və 2006-cı ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda aspirantura
yaradıldı.
2000-ci ilə qədər assistentura-stajorluq yalnız
2 ali məktəbdə fəaliyyət Bakı Musiqi Akademiyasında və Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Universitetində göstərirdi. 2000-ci ildə
musiqi və incəsənət sahəsində yeni ali məktəblər
açıldıqdan sonra assistentura-stajorluq Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında (2002) və
Azərbaycan Milli Konservatoriyasında da (2003)
yaradılıb. 2008-ci ilin əvvəllərində Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan 20 ali məktəbdən 18-də
və Təhsil Problemləri İnstitutunda aspirantura,
bir ali məktəbdə - Bakı Dövlət Universitetində
aspirantura ilə yanaşı doktorantura da fəaliyyət
göstərirdi. Assistentura-stajorluq 4 ali məktəbdə
- Bakı Musiqi Akademiyasında, Azərbaycan
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində,
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında
və Azərbaycan Milli Konservatoriyasında
fəaliyyət göstərirdi. Qeyri-dövlət ali təhsil
müəssisələri inkişaf etdikcə, onların madditexniki bazası möhkəmləndikcə bu ali məktəblərdə də aspirantura açılması məqsədəuyğun hesab
edilir və 2002-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq
Universitetində, 2003-cü ildə Azərbaycan Universitetində, 2004-cü ildə Odlar Yurdu Universitetində və 2006-cı ildə Qafqaz Universitetində
aspirantura yaradılır. Elmi-pedaqoji kadr hazırlığının əsas məqsədi ali məktəblərin professormüəllim heyətinin peşəkarlıq səviyyəsini
artırmaqdan ibarətdir. Ali təhsil islahatının yaxın
və uzaq perspektivdə həyata keçirilməsi keyfiyyətli elmi-pedaqoji kadrların hazırlanmasından asılıdır. Bunu görə professor-müəllim
heyətinin yeniləşməsinə və gəncləşməsinə
diqqət yetirilir, elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması üçün lazımi şərait yaradılır [2]. Bunun nəticəsində ali məktəblərdə çalışan professor müəllim heyətinin həm sayı, həm də peşəkarlıq
səviyyəsi artır. Belə ki, dövlət ali məktəblərində
1990-cı ildə 8541 elmi-pedaqoji kadr, o cümlədən 581 (6,8%) elmlər doktoru, 4301 (50,3%)
elmlər namizədi çalışırdısa, 2002-ci ildə bu
göstəricilər müvafiq olaraq 11243, 824 (7,3%) və
5137 (45,6%) nəfər olmuşdur. Beləliklə, 12 il
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ərzində elmi-pedaqoji kadrların ümumi sayı 1,3
dəfə, elmlər doktorlarının sayı 1,4 dəfə, elmlər
namizədlərinin sayı 1,2 dəfə artmışdır.
2008-ci ilin əvvəllərinə olan statistik məlumatlara görə respublikada 1651 aspirant təhsil alırdı.
Bunlardan 669 nəfəri (40,5%) Təhsil Nazirliyi
sistemindəki ali məktəblərin payına düşürdü. Aspirantların 61,4%-i istehsalatdan ayrılmaqla təhsil
alırdı. Onların 30% - ni qadınlar təşkil edirdi.
1998 -2008-ci illərdə ali məktəblərdə təhsil alan
aspirantların sayı haqqında statistik məlumatlar
aşağıdakı kimi idi [3].

Son illər dissertantura yolu ilə, yəni aspiranturadan kənar müstəqil tədqiqatlar aparmaqla
namizədlik dissertasiyasını hazırlamaq və müdafiə
etmək meyli də artıb. Əgər 2008-ci ildə Təhsil
Nazirliyi üzrə ali məktəblərin aspiranturasında
669 nəfər təhsil alırdısa, həmin il dissertantların

sayı 1636 nəfər olub. Dissertantura işini
tənzimləmək məqsədilə 2006-cı ildən başlayaraq
Təhsil Nazirliyi tərəfindən ali məktəblərin
dissertanturasına qəbul planı və qəbul qaydaları
təsdiq edilmişdir.
Problemin elmi yeniliyi. ondan ibarətdir ki,
müstəqillik illərində Azərbaycan ali pedaqoji
təhsilinin inkişaf istiqamətləri ilk dəfə olaraq
tədqiqat obyekti kimi tədqiq edilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: ondan ibarətdir ali pedaqoji kadr hazırlığının vəziyyətini öyrənməyə, mövcud problemləri araşdırmağa, ali
pedaqoji kadr hazırlığının daha səmərəli yol və
vasitələrinin müəyyənləşdirilməsinə kömək edə
bilər.
Problemin aktuallığı: Ali pedaqoji kadr hazırlığı hər zaman aktual mövzu olmuşdur. Təhsilin
hər bir cəmiyyətin sosial-iqtisadi və siyasi tələblərindən asılılığını nəzərə alsaq yeni yaranmış,
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının gələcək
inkişafında onun nə dərəcədə rola malik olmasını
zənnimizcə sübut etməyə ehtiyac yoxdur.
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A.Ф. Гасанова
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена истории развития подготовки научно-педагогических кадров для Вузов. Автор
подчеркивает, что в последние годы возросло число желающих подготовить и защитить диссертацию.
По статистическим данным, если в 2008 году в высших учебных заведениях при Министерстве Образования обучались 669 аспирантов, то в этом же году число диссертантов достигло 1636 человек.
С целью урегулирования диссертантуры, начиная с 2006 года, со стороны Министерства Образования был утвержден план и правила поступления в диссертантуру Вузов.
A. F. Hasanova
THE DEVELOPMENT HISTORY OF PREPARATION OF SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL
STUFF TRAINING FOR HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
SUMMARY
The article deals with the development history of preparation of scientific-pedagogical stuff training for
higher educational institutions. The author notes that nowadays the number of people preparing dissertation
thesis by making researches is encreasing. According to the statisticsof the Ministry of the education in 2008
the number of aspirants was 669, whereas the number of dissertants was 1636. The entrance plan and rules
for dissertants in Higer Educational Institutions have affirmed by the ministry of education to adjust the
work of dissertants by 2006.
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamenti
və hökuməti çox mürəkkəb daxili və beynəlxalq
vəziyyətdə ölkənin suverenliyini, ərazi bütövlüyünü təmin etmək, iqtisadi-sosial sahələrdə
tərəqqi və inkişafa nail olmaq, həmçinin ordu
quruculuğunu zəruri qanunlarla möhkəmləndirmək üçün mühüm prosedur qanunvericilik tədbirləri həyata keçirmişdir. AXC hökuməti
fəaliyyəti dövründə güclü ordunun formalaşması üçün vacib olan müxtəlif hərbi strukturların
yaradılmasına, hərbi kadrların hazırlanmasına,
ümumən, ordunun təminatına xüsusi diqqət vermişdir. Eyni zamanda, 4 iyun 1918-ci il Osmanlı-Azərbaycan dostluq və qarşılıqlı yardım
haqqında müqaviləyə uyğun olaraq türk qoşunları yüksək döyüş qabiliyyətinə malik Azərbaycan ordusunun yaradılması üçün əvəzsiz kömək
göstərmişdir (4,44). Rusiya imperiyası dövründə
müsəlmanların hərbi xidmətə çağırılmaması
səbəbindən azərbaycanlılar arasında zabit
kadrların çatışmaması da özünü kəskin büruzə
vermişdir.
Milli Şuranın 28 may 1918-ci il tarixli ilk
hökumət tərkibi haqqındakı qərarında hərbi
nazirlik yaratmaqla ordu quruculuğuna önəm
vermişdir. Xosrov bəy Sultanov ilk hərbi nazir
kimi hökumətin tərkibinə daxil edilmişdir.
Yaranmış təhlükəni nəzərə alaraq hökumət 19
iyun 1918-ci ildə bütün Azərbaycan ərazisində
hərbi vəziyyət elan etmişdir. İyunun 26-da

keçmiş müsəlman korpusunun “Əlahiddə Azərbaycan korpus”una çevrilməsi barədə hökumətin sərəncamı verilmişdir. 1918-ci ili iyulun 8-də
Göyçay ətrafındakı döyüşlərdən qələbə ilə çıxan
“Əlahiddə Azərbaycan korpusu”nun komandanlığının təqdimatına əsasən əsgərə rütbələrin
verilməsi və fərqlənmiş hərbçilərin təltif edilməsi üçün Nazirlər Kabinetinin sədrinə müraciət
edilir və bir qrup döyüşçü müxtəlif orden və
medallara layiq görülür. Baş nazir F. Xoyski və
hərbi idarə işləri üzrə səlahiyyətli İ. Ziyadxanovun imzaladığı sənəddə hərbi mükəlləfiyyətdən yayman şəxslər barəsində hərbi vəziyyət
dövrünün qanunlarına uyğun olaraq cəza verilməsi nəzərdə tutulurdu. 1918-ci il noyabrın 1də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Hərbi
Nazirliyi yaradıldı.
Hökumətin müvafıq qərarında noyabrın 1dən baş nazirə, eyni zamanda, hərbi nazirliyə də
başçılıq etmək səlahiyyəti verilirdi. Hərbi
nazirin müavini isə general S. Mehmandarov
təyin edilmişdir. Noyabr ayından Bakını işğal
[s.159-160] edən ingilis qoşunları və onlara başçılıq edən general Tomson Azərbaycan hökumətinə Bakıda ordu saxlamağı qadağan etmişdir.
Buna görə də 1918-ci ilin noyabrından 1919-cu
ilin aprelinədək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Hərbi Nazirliyi Gəncədə fəaliyyət göstərməli oldu. 1918-ci ilin dekabrın axırlarından isə
artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarov
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hərbi nazir, general Əliağa Şıxlinski onun
müavini, general Süleyman Sulkeviç qərargah
rəisi təyin edildilər.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Hərbi
(Müdafiə) naziri, artilleriya generalı Səməd bəy
Mehmandarov 16 fevral 1919-cu il tarixində
Azərbaycan ordusunda xidmət keçən digər
millətlərin nümayəndələrindən olan zabitlərə bir
ay müddətində milli dildə komanda terminlərini
öyrənmələri barədə xüsusi əmr imzalamışdır (2,
162). Əmrə əsasən göstərilən müddətdə hərbi
terminləri mənimsəməyən zabitlərin ordudan
tərxis olunması nəzərdə tutulurdu. 1919-cu il
yanvarın 18-də Hərbi Nazirliyin təkliflərini
nəzərə alan hökumət xalq müəllimləri və ailənin
tək övladlarının hərbi xidmətdən azad olunması
barədə qərar verdi (5, 47). 1919-cu ilin aprelində
Hərbi Nazirlik, ordu qərargahı və qoşun hissələri təntənəli surətdə yenidən Bakıya daxil oldu.
1919-cu il mayın 26-da parlamentin qəbul etdiyi
qanunla hərbi idarə təşkil edildi (6, 47-48).
Qanunla baş hərbi idarəyə əhalinin hərbi
xidmətə çağırılması və natural mükəlləfıyyətlərinin yerinə yetirilməsi vəzifəsi həvalə edilirdi.
[s.160-161]
Yerli hərbi idarələrə çağırış kompaniyası
başa çatdıqdan sonra baş hərbi idarəyə müfəssəl
hesabat vermələri tələb olunurdu. 1919-cu il 26
may qanunu hərbi idarələrə, xidmətdən yayınan
şəxslər barədə polis orqanlarım xəbərdar etmək
və belə şəxsləri intizam məsuliyyətinə cəlb
etmək hüququ verirdi.
Hərbi Nazirlik hərbi hava qüvvələrini yaratmaq üçün 1920-ci ildə 12 hidroplan və 6 aeroplan almağı nəzərdə tuturdu. 1919-cu il
sentyabrın 15-də Bakının ingilis və sentrokaspiçilərdən geri alınmasının ildönümü münasibəti
ilə Bakıda möhtəşəm hərbi parad keçirilmişdir.
1919-cu ilin yayında milli ordu qondarma
Muğan Sovet Respublikasını tərk-silah etdi.
Daha sonra milli ordu payızda Ermənistanla
sərhəddə əmin-amanlıq yaratdı. Azərbaycan
parlamenti və hökumət, ordu quruculuğuna
həmişə xüsusi diqqət yetirmişdir. Məhz həmin
dövrdə hərbi büdcə ümumi büdcənin 27,7
faizini təşkil etmişdir. 1920-ci ildən isə hərbi
büdcəni yenidən artırmaq nəzərdə tutulmuşdu.
Silahlı qüvvələrdə qanunçuluğun təmin edilmə-

si, xüsusilə də ölkədə hərbi vəziyyətin elan olunması ilə əlaqədar Ədliyyə Nazirliyinə qanundan
irəli gələn bir sıra tədbirlər həyata keçirmək
həvalə edilir. Bununla əlaqədar olaraq
“Əlahiddə Azərbaycan коrpus”u və digər daxili
və hərbi birləşmələr üzrə “korpus məhkəmə”si
yaradılırdı.
Azərbaycan korpus məhkəməsi, Rusiya
imperiyasının 1914-cü il 30 iyun hərbi məhkəmə nizamnaməsi qaydaları əsasında öz məhkəmə işlərini qururdu. Dövlət hakimiyyəti
əleyhinə, ictimai quruluş, dövlətə xəyanət, həyat
üçün təhlükə törədən soyğunçuluq və s. əməllərə
görə ümumi mühakimə ilə yanaşı, hərbi
vəziyyətin qanunlarına uyğun olaraq cəza verilməsi hərbi məhkəmələrə həvalə edilirdi. Rusiya
Müvəqqəti hökumətinin 28 may 1917-ci il tarixli qərarı ilə korpus məhkəmələrində hərbi
andlı iclasçıların iştirakı ləğv edilmişdir.
Hərbi məhkəmə qərarları və hökmləri Azərbaycan dövləti adından verilirdi. Nəticə olaraq
deyə bilərik ki, 1918-1920-ci [s.163-164] illər
ərzində mövcud olmuş, çox mürəkkəb daxili və
beynəlxalq şəraitdə fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkənin suverenliyini, ərazi bütövlüyünü təmin etmək, iqtisadi
-sosial sahələrdə tərəqqi və inkişafa nail olmaq
üçün mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir.
Orduda nizam-intizamın möhkəmləndirilməsində hərbi məhkəmələrin rolu da xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ordusunun təchizat və təminat məsələləri hökumət üçün daim
prioritet təşkil etmişdir. Son dərəcə ağır və
gərgin şəraitdə fəaliyyət göstərmiş AXC hökuməti güclü ordunun formalaşması üçün vacib
olan müxtəlif hərbi strukturlar yaratmış və hərbi
kadrların hazırlanmasına nail ola bilmişdir.
Problemin aktuallığı: Tarix dərslərində
şagirdlərə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində
ordu quruculuğunun qanunvericilik əsasları
haqda biliklərin verilməsi mühüm əhəmiyyət
kəsb etməsinə baxmayaraq həmin problem bu
vaxta qədər tədqiqat obyekti kimi seçilməmişdir.
Təqdim etdiyimiz məqalə bu boşluğun doldurulmasına kömək edəcək.
Problemin yeniliyi: Tarix dərslərində
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində ordu quru-
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culuğunun qanunvericilik əsasları haqda geniş
məlumatın təqdim olunması.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Tarix
dərslərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində

ordu quruculuğunun qanunvericilik əsasları
haqda biliklərdən ümumtəhsil məktəblərinin
tarix müəllimləri və bu sahədə tədqiqat aparan
gənc tədqiqatçılar faydalana biləcəklər.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА АРМИИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
РЕЗЮМЕ

В статье были изучены законодательные основы строительства армии в Азербайджанской
Демократической Республике. В описываемый период в очень сложных внутренних и международных условиях парламент и правительство АДР провели целый ряд важных мероприятий, направленных на обеспечение государственного суверенитета, территориальной
целостности, достижение прогресса и развития в социально-экономических сферах.
LEGISLATIVE BASIS FOR ARMY BUILDING IN AZERBAIJAN
DEMOCRATIC REPUBLIC

T. Alıyev

SUMMARY

İn the article the legal framework for the military construction of the Azerbaijan Democratic
Republic is investigated. During the described period and under very difficult internal and international conditions, the parliament and the government of the Azerbaijan Democratic Republic held
a number of important events for the purpose of providing state sovereignty, territorial integrity,
achievement of progress and development in social and economic spheres.
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Təqdim olunan məqalələrə tələblər

1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilir.
2. Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olmalı, elmi
məqalələrin yazılışına qoyulan tələblər gözlənilməlidir.
3. Məqalənin mətni təxminən 6-8 səhifə olmalıdır. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində məqaləyə
aid açar sözlər verilir.
4. Məqalənin mətni Azərbaycan dilində latın əlifbası (Times New Roman), rus dilində krill
əlifbası və ingilis dilində ingilis (ABŞ) əlifbası ilə Times New Roman – 14 şrift ilə 1,5 intervalla
yığılmalı, elektron variantı ilə birlikdə (disklə) təqdim olunmalıdır.
5. Məqalələr üç dildən - Azərbaycan, ingilis və rus dillərindən birində çap olunur. Yazıldığı
dildən əlavə digər iki dildə məqalənin xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə müəllifin soyadı, adı, atasının
adı, məqalənin adı, irəli sürülən başlıca elmi müddəalar, tədqiqatdan alınan nəticələr, problemin
nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır.
6. Məqaləyə müəllif haqqında aşağıdakı məlumatlar təqdim olunur: adı, soyadı, iş yeri, vəzifəsi,
elmi dərəcəsi və adı, iş və ev telefonları, ünvanı, E-mail.
7. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı; ikinci
sətirdə müəllifin adı və soyadı, elmi dərəcəsi və elmi adı; üçüncü sətirdə iş yeri, vəzifəsi, daha
sonra elektron poçtu (E-mail).
8. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir.
9. Redaksiya məqalədə zəruri dəyişiklər və ixtisarlar, redaktə aparmaq hüququna malikdir.
10. Məqalələrə iki mütəxəssisin rəyi, şöbə və ya kafedranın, həmçinin ali məktəbin Elmi
Şurasının və orta ixtisas təhsili məktəbinin Pedaqoji Şurasının iclas protokollarından çıxarışlar
əlavə olunur.
11. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. İrəli sürülən elmi
müddəalar müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiş nəzəri fikirlərin mənbəyi göstərilməlidir.
12. Məqalədə son 5-10 ildə çap olunan əsərlərə istinadlara üstünlük verilməlidir. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların mətndə
rast gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməli və məsələn, (1) və ya (1, 119) kimi işarə olunmalıdır. Eyni
ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olunan həmin ədəbiyyat
əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir.
13. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir.
14. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq aktuallıq
əsaslandırılmalı, elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə verilməlidir.
15. Plagiatlıq faktları aşkar edildikdə həmin məqalənin nəşri dayandırılır.
16. Məqalə müəlliflərinin hüquqları qorunur.
17. Jurnalda “ardı növbəti nömrədə” adı altında seriya məqalələr dərc olunmur.
18. Məqalələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin
məzmununa uyğun gəlməlidir.
19. Məqalələrdə müəllif(lər)in işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin elektron poçt ünvanı
göstərilməlidir.
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