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Bütün cəmiyyətlərdə müəllim şəxsiyyəti
diqqət mərkəzində olub, onun şəxsiyyətinə mühüm tələblər verilib. Müəllimin nümunə göstərməsi, özünü ləyaqətli aparması, böyüyən nəslə
bilik verməsi, onların tərbiyəsi ilə məşğul olması
lazım bilinib. Müəllimdən məsuliyyət, cavabdehlik tələb edilib. Ölkə, cəmiyyət, vətəndaşlar,
uşaqlar, valideynlər qarşısında daşıdığı məsuliyyəti anlayan müəllimlər müsbət mənəvi keyfiyyətləri, oturuş və duruşları, nitqləri, ünsiyyət tərzləri ilə seçilib, hörmət və nüfuz qazanıblar.
Cəmiyyətdəki mövqeyini, böyük rolunu,
gənc nəslə təsir dairəsini nəzərə alaraq şair və
yazıçılarımız, rəssamlarımız öz əsərlərində
müəllim obrazları yaratmış, bəstəkarlar müəllimlərə mahnılar qoşmuşlar. Tarixi şəxsiyyətlər,
alimlər, o cümlədən pedaqoqlar müəllimə aid
qiymətli fikirlər irəli sürmüşlər.
Heç də təsadüfi deyildir ki, həzrəti Məhəmməd peyğəmbər özünü müəllim adlandırır,
bilik öyrətməyi hər cür ibadətdən üstün hesab
edirdi.
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin
sözləridir: “Müəllim yeganə şəxsiyyətdir ki, cəmiyyət özünün gələcəyini - uşaqların tərbiyəsini
yalnız ona etibar edir.”
Bu müdrik kəlamların sayını artırmaq
olar. Lakin məqsədimiz müxtəlif şəxslərin
müəllim şəxsiyyətinə dair dediklərini sadalamaq
deyil, Azərbaycan pedaqoji fikrinin qüdrətli nümayəndələrindən biri olan pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Yəhya Şəfi oğlu Kərimovun müəllim peşəsinə münasibəti, müəllim əmə-

yinin necə dəyərləndirməsi ilə bağlı fikirlərini
diqqət mərkəzinə gətirməkdir.
Professor on cilddən ibarət olan “Seçilmiş
əsərləri”nin səkkizinci cildinə daxil etdiyi materiallardan birini “Tərbiyə işinin keyfiyyəti tərbiyəçidən asılıdır” adlandırmış və burada müəllim şəxsiyyəti ilə bağlı qənaətlərini oxucuları ilə
bölüşmüşdür.
Prof. Y.Ş.Kərimov yazır: “Cəmiyyətimizdə
müəllimin nüfuzu onun mənəviyyatı əsasında
formalaşır. Təcrübə göstərir ki, mənəvi siması,
əqidəsi, təmiz vicdanı, obyektivliyi, ideya-siyasi
hazırlığı, ictimai fəallığı, vətənə, əməyə məhəbbəti, insanpərvərliyi ilə seçilən, pedaqoji ustalığa
yiyələnmiş müəllimlər nüfuzlu sayılırlar. Müəllim yalnız sözləri ilə deyil, əməlləri ilə də şagirdlərə həssaslıq, səbirlilik, xeyirxahlıq, insanpərvərlik, vətənpərvərlik kimi keyfiyyətlərin aşılanmasında nümunə olmalı, səliqəsi, geyimi, əməksevərliyi, fəallığı, ciddiliyi, mənəviyyatı, davranışı ilə onların diqqətini cəlb etməlidir” (1, 9).
Daha sonra professor belə düzgün nəticəyə gəlir ki, “Müəllim bəzilərinin düşündükləri
kimi, yalnız bilik verən deyil, daha geniş mənada tərbiyə edəndir. bu şərtlə ki, o, tərbiyə
etməyi arzulasın, onda veriləcək şey olsun. O,
metodikaya yiyələnmiş olsun” (1, 9).
Y.Ş.Kərimov “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə” jurnalında hələ 1984-cü ildə
“Müəllimin nüfuzu” adlı məqalə nəşr etdirmiş
və öz fikirlərini pedaqoji ictimaiyyətlə bölüşmüşdür. Professorun düzgün qənaətinə görə, hər
bir müəllim öz işi, fəaliyyəti ilə pedaqoji kollek-
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tivdə, şagirdlər qarşısında, ictimaiyyət arasında
yüksək nüfuz sahibi olmağa çalışır. Nüfuz
şəxsiyyətin mühüm keyfiyyətlərinin nəticəsi,
yüksək göstəricisidir. Nüfuz böyük qüvvədir.
Nüfuz bir şəxsin digərinə təsiri prosesində
yaranır hər bir müəllim tərbiyə etdiyi uşaqlara
təsir göstərməyə çalışır. Bu baxımdan müəllim
peşəsinin özü nüfuz deməkdir” (2).
Professor nüfuzlu olmaq üçün bir sıra şərtlərə əməl olunmasını lazım bilir. İlk növbədə
müəllim-şagird münasibətlərində zorakılığın
deyil, şüurluluğun təmin olunmasını məqsədəuyğun hesab edir.
Yəhya müəllimə görə, müəllim öz ixtisasına mükəmməl yiyələnməli, pedaqoji nəzəriyyəyə ciddi maraq göstərməli, qabaqcıl təcrübəni
öyrənməli, yenilik sorağında olmalı, yaradıcı
fəaliyyəti müəllimin ixtisas nüfuzunu müəyyən
etməlidir. Öz fənnini yaxşı tədris edən, digər
fənlərdən az-çox baş çıxaran, ümumi dünyagörüşü inkişaf etmiş, geniş məlumata malik olan
yaradıcı işləyən müəllimlər şagirdlərin sevimlisi
olurlar.
Y.Ş.Kərimov yaradıcı müəllimin fəaliyyətinə də münasibətini bildirir. Qeyd edir ki, yaradıcı müəllimin işində təlim-tərbiyə prosesi ilə
şagirdlərin inkişafı arasında qarşılıqlı əlaqə onların ümumi inkişafının sürətlənməsində, şəxsiyyətin formalaşmasında və s. özünü göstərir”
(1, 9-10).
Professor müəllim peşəsini ən yüksək humanistlik adlandırır. Onun fikrincə. “İnsan öz
əməyi ilə təbiəti dəyişir. Müəllim əməyi ona
görə qiymətli və böyükdür ki, o. insanın təbiətini formalaşdırır” (1, 10).
Professor müəllimlərə məsləhət görür ki,
onlar tərbiyə prosesində pedaqoji taktı, ədaləti
gözləsinlər. Müəllim şagirdlərin davranışına və
biliyinə qiymət verərsən bu qiymət məktəblinin
inkişafına uyğun olsun, çünki uşaqlar məhz
bununla müəllimin obyektivliyini mühakimə
edirlər. Odur ki, Y.Ş.Kərimov yazır: “Heç bir şey
obyektivlik qədər müəllimin əxlaqi nüfuzunu
möhkəmləndirmir” (1, 11).
“Seçilmiş əsərlər”də pedaqoji taktın mahiyyətinə aydınlıq gətirilir. Takt ağlın, hisslərin,
ümumi mədəniyyətin mərkəzləşdirilmiş ifadəsi
kimi nəzərdən keçirilir. Pedaqoji takta tərif
verilir. Oxuyuruq: “Pedaqoji takt müəllimin
şagirdlərə münasibətində xüsusi bacarıq, ünsiy10

yətdə hisslərin dərəcəsini gözləməkdir. ... Pedaqoji taktın özəyi şagird şəxsiyyətinə hörmətdə
ifadə olunur. Şagirdlərin anlayışı müəllimi yersiz hərəkətlərdən qoruyur. Konkret situasiyada
optimal yol seçməkdə ona kömək edir” (1, 13).
Professor “Tərbiyə işinin keyfiyyəti tərbiyəçidən asılıdır” məqaləsində müəllim peşəsini
həkimliklə müqayisə edir. Belə qənaətə gəlir ki,
“Uşaq həkimlərinin belə qaydası var: uşaqla
görüşməzdən əvvəl əllərini qızdır. Müəllim isə
həmişə xatırlamalıdır ki, yalnız əllərini deyil,
həm də ürəyini qızdırmalıdır. Yaxşı demişlər:
“Uşağın qəlbinə yiyələnmək istəyirsənsə, öz
ürəyini ona ver” (1, 10).
Professor öz fikrini təsirli etmək üçün böyük pedaqoq V.A.Suxomlinskiyə müraciət edir.
Onun öz kitabını “Ürəyimi uşaqlara verirəm”
adlandırmağının təsadüfi olmadığını bildirir.
Yəhya müəllimin “Bu peşənin (müəllimlik
– A.A.) keyfiyyətini müəyyən edən məhəbbətdir,
hər şeydən əvvəl uşaqlara məhəbbətdir. Çox güman ki, bunsuz müəllim olmaq mümkün deyil.
İnsana məhəbbət bir çox gündəlik mənasızlıqdan, məntiqsizliklərin qarşısını almaqda kömək
edir. Həyat eşqi, optimizm olmadan bu gün
məktəb yaşamır, əməyə məhəbbət. gündəlik gərgin işləmədən yaxşı müəllim olmaq mümkün
deyil” (1, 10).
Gəlin etiraf edək ki, professorun sözlərində dərin həqiqət vardır. Bəli, “bu peşənin
(müəllimlik – A.A.) keyfiyyətini müəyyən edən
uşaqlara məhəbbətdir”. Həqiqətən də “həyat
eşqi, optimizm olmadan bu gün məktəb yaşamır, əməyə məhəbbət. gündəlik gərgin işləmədən yaxşı müəllim olmaq mümkün deyil”dir.
Professor o müəllimi ağıllı, təcrübəli və
həssas müəllim adlandırır ki, həmin şəxs ilk
növbədə hər bir şagirdin xarakterini, xüsusiyyətlərini daha dərindən başa düşmək haqqında, hər
bir qəlbə “açar” seçmək, onlarda biliyə, kitaba,
oxumağa sönməz məhəbbət alovlandırmaq haqqında düşünsün.
Yəhya müəllim təlimdə əzbərçiliyin əleyhinə çıxır. Əzbərçiliyi qorxulu xəstəlik hesab
edir. Oxuyuruq: Usta “müəllim şagirdləri onları
kütləşdirən əzbərçilikdən, mexaniki öyrənmədən qorxulu xəstəlikdən qoruyan kimi qoruyur,
qışqır-bağırdan, cəzadan qaçır” (1, 10).
Seçilmiş əsərlər”də şagirdə inam müəllimin ən dəyərli keyfiyyətlərindən biri kimi nəzər-
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dən keçirilir (“Əsl müəllim şəxsiyyətinin qüdrətli
təsir qüvvəsi onun şagirdə inanmaq qabiliyyətindədir. Əgər yaradıcılıq, xoşbəxt həyat çox
vaxt müəllimlə bir görüşdən, bir dərsdən, onun
bircə qiymətli sözündən başlayırsa, kədər də
bəzən insanın bütün həyatının bədbəxtliyi də
müəllimin bir pedaqoji səhvi ilə baş verə bilər”).
Professorun qənaətincə, müəllim üçün
inamlı olmaq hələ azdır. Müəllimin eyni zamanda inandırıcı olması vacibdir.
Professor müəllimin duyma, hissetmə qabiliyyətinə yiyələnməsini, vəziyyəti, şagirdlərin
əhvalını anlaya bilməyi də lazım bilirdi. Bu xüsusda deyirdi: “Müəllim üçün dərindən hiss etmək azdır. O, həmin hissləri şagirdlərə verməyi
də bacarmalıdır. Pedaqoji texnikaya yiyələnmə
öz pedaqoji potensialını açmağa, onu yüksəltməyə aparan yoldur” (1, 11).
Yəhya müəllim yeni pedaqoji təfəkkürün
tələb etdiyi təhsilin, təlim və tərbiyə prosesinin
humanistləşdirilməsi və demokratikləşdirilməsi
prinsiplərinə də öz münasibətini bildirərək, həmin prinsiplərin müstəsna dərəcədə əhəmiyyətli
olduğunu göstərir. Bu xüsusda deyilir: “Təhsildə demokratiya prinsipinin tətbiqi şagirdlərin
sərbəstliyini, müstəqilliyini xeyli artırdı. İndi
şagirdlər sinif rəhbərini, bəzi hallarda müəllimlərini də özləri seçməli olurlar” (1, 15).
“Tərbiyə işinin keyfiyyəti tərbiyəçidən
asılıdır” məqaləsində müəllim şəxsiyyətinə xas
müsbət keyfiyyətlərə önəm verilməklə yanaşı
onun davranış və rəftarındakı mənfi cəhətlər də
tənqid olunur, bu kimi halların müəllimin hörmət və nüfuzuna ciddi xələl gətirdiyi vurğulanır.
Oxuyuruq: “Bəzən müəllimin etirazı, şagirdləri
gözümçıxdıya salmaq, onlara təzyiq göstərmə
halları (hətta başqa sinfə keçəndən sonra da) ilə
rastlaşırıq. İbtidai siniflərdə bu və ya digər
şagird müəllim tərəfindən təhqir olunduqda və
ya fiziki cəza aldıqda sinfini dəyişməli olur. yuxarı siniflərdə də belə hallar baş verir, lakin yuxarı siniflərdə şagirdlər daha çox aşağı səviyyəli
müəllimdən yaxalarını qurtarmağa çalışır, daha
güclü müəllimin dərs deməsini tələb edirlər.
belə kütləvi etiraz nəticəsində müəllimin məktə-

bi tərk etməsi halları ilə də rastlaşmışıq. Yüksək
mənəviyyatlı müəllim şagirdin seçiminə hörmət
etməli. şagirdlərlə münasibətdə nüfuzunu
qorumalıdır” (1, 15).
Bəzən sinif otağında müəllimin, yaxud şagirdin günahı ucbatından müəyyən gərginlik yaranır. Bu kimi vəziyyətlərdən necə çıxmaq olar?
Təbii ki, çıxış yolunu müəllim tapmalıdır. Usta
müəllimlər bunun öhdəsindən bacarıqla gəlirlər.
Bu sahədə yumor hissi köməyə gəlir. Necə?
Prof. Y.Ş.Kərimov həmin sualı aşağıdakı
kimi cavablandırır: “Pedaqoji prosesdə yaranan
güclü gərginliyin neytrallaşdırılmasında müəllimin yumor hissi kömək edir. Nahaq yerə demirlər ki, şən pedaqoq qaşqabaqlı pedaqoqdan yaxşı təlim edir. Onun zarafat arsenalında zərbi-məsəllər, atalar sözləri, uğurlu aforizmlər, dostcasına sancma, təbəssüm olur. bütün bunlar sinifdə
müsbət emosional fon yaratmağa imkan verir.
Bu, məktəbliləri özlərinə, situasiyaya komik
tərəfdən baxmağa məcbur edir” (1, 13).
Biz pedaqoji elmlər doktoru, professor
Yəhya Kərimovun müəllim peşəsi və müəllim
şəxsiyyətinə dair bəzi əhəmiyyətli fikirləri üzərində dayandıq. Professorun qənaətləri ilə biz də
şərikik. Müəllimlər – istər ümumtəhsil məktəbində, istər kolleclərdə, istərsə də ali təhsil
müəssisələrində çalışan pedaqoji peşə sahibləri
həmin qənaətlərdən faydalanmalı, onları öz fəaliyyətlərində əsas götürməlidirlər. Bütün bunlar
təhsilalanların düzgün tərbiyə almalarının və
dünyagörüşlərinin zənginləşməsinin maham
vasitəsi ola bilər.
Problemin aktuallığı. Professor Yəhya Kərimovun müəllim şəxsiyyəti haqqında fikirləri aktuallığı ilə diqqəti cəlb edir.
Problemin yeniliyi. Professor Yəhya Kərimovun müəllim şəxsiyyəti haqqında fikirləri yeni pedaqoji təfəkkür baxımından araşdırılır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Professor
Yəhya Kərimovun müəllim şəxsiyyəti haqqında
fikirləri müəllimlər, gənc tədqiqatçılar, doktorant və
dissertantlar, habelə magistrlər və magistrantlar üçün
faydalı olacaqdır.

ƏDƏBİYYAT
1. Y.Ş. Kərimov. Seçilmiş əsərləri. 10 cilddə. 8-ci cild. Bakı: Kövsər. 2012, s. 8-15 2. Y.Ş. Kərimov.
Müəllimin nüfuzu // İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə, 1984, № 1
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 4, 2017

11

Akif Abbasov

А.Н. Аббасов
ПРОФЕССОР ЯХЬЯ КЕРИМОВ О ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ
РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются преимущества профессии учителя и положительные качества,
присущие его личности. В это время вспоминаются идеи профессора Яхьи Керимова. По мнению
профессора, качество профессии учителя определяется его любовью к детям. Я.Ш.Керимов выражает
отношение к роли учителя в условиях гуманизации и демократизации образования, подчеркивает
важность веры в ученика, педагогический такт, авторитет учителя, педагогическую технику, и в то же
время критикует негативные случаи в действиях и поведении учителей.
A.N. Abbasov
PROFESSOR YAHYA KERIMOV ABOUT THE TEACHER'S PERSONALITY
SUMMARY
The article examines the advantages of the teacher's profession and the positive qualities inherent in
his personality. At this time, the ideas of Professor Yahya Kerimov are recalled. According to the professor,
the quality of the teacher's profession is determined by his love for children. J.S.Kerimov expresses the
attitude to the role of the teacher in the conditions of humanization and democratization of education,
emphasizes the importance of faith in student, the pedagogical tact, the authority of the teacher, pedagogical
technique and at the same time criticizes negative cases of teachers’ actions and behavior.
Redaksiyaya daxil olub: 02.06.2017
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Fədakarlığın parlaq nümunəsi

FƏDAKARLIĞIN PARLAQ NÜMUNƏSİ
Vidadi Xəlilov,
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun
baş elmi məsləhətçisi,
pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor,
Rusiya Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının
həqiqi üzvü, əməkdar müəllim

Nə yaxşı ki, dövlətimiz, xalqımız Vətən
elminin, təhsilinin, bütövlükdə Vətən mədəniyyətinin inkişafı naminə yorulmadan çalışan, bu
yolda sözün həqiqi mənasında fədakarlıq nümunəsi göstərən insanları daima diqqət mərkəzində
saxlayır. Məhz belə diqqət və qayğının nəticəsidir ki, yaradıcı ziyalıların tarixi yubileylərinin
geniş şəkildə - ümumrespublika səviyyəsində
qeyd olunması, müxtəlif xarakterli tədbirlərin
keçirilməsi ənənə şəklini alıb.
Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor, Beynəlxalq Pedaqoji Akademiyasının həqiqi üzvü, respublikanın əməkdar müəllimi, Şöhrət ordenli, Prezidentin fərdi təqaüdçüsü Yəhya
Şəfi oğlu Kərimovun anadan olmasının 90,
elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 75 illik yubileyinin
geniş şəkildə qeyd olunması respublika Təhsil
Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu rəhbərliyinin çox böyük diqqət və
qayğısının parlaq təzahürü kimi nəzərə çarpır.
Mühüm dəyər göstəricisinə görə diqqəti
cəlb edən bu tədbir, heç şübhəsiz, milli pedaqogika tariximizin yaddaqalan səhifəsi kimi xatırlanacaq. Özü də böyük rəğbət və sözün yaxşı
mənasında həsəd aparmaq hissi ilə. Bəli, professor Yəhya Şəfi oğlunun həyat və yaradıcılığında
90 və 75 rəqəmlərini yanaşı deməyin, dilə gətirməyin özü də iftixar və vətənpərvərlik hisslərini
daha da qüvvətləndirir. Bəs necə? Axı Qadir
Allahın bəxş etdiyi ömrün 90 ilini arxada qoyub, özü də “yoruldum-usandım” sözlərini dilinə gətirmədən funksional təfəkkür enerjisi ilə
91-ə keçmək, qələmi bir an yerə qoymamaq
hissi ilə çalışmaq hər kəsin, necə deyərlər, hər
oğulun işi deyil! Gəlin, iftixarla səmimi qəlbdən
etiraf edək ki, bu gözəl, azad, müstəqil ölkəmizdə, təhsil sistemimizdə Yəhya Kərimov fenomeni var. Yəhya Kərimov adı, sanı var.
Ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda, keçmiş SSRİ məkanında, o cümlədən Orta

Asiya respublikalarında yaxşı tanınan, elmi-pedaqoji kadr hazırlığı, təhsil quruculuğu prosesində böyük xidmətləri olan professor Yəhya
Kərimovun həyat və yaradıcılığı sözün həqiqi
mənasında tarixi inkişafın müxtəlif mərhələlərində diqqəti cəlb etmiş, görkəmli elm-sənət xadimləri, akademiklər tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.
Mirzə İbrahimov İmam Mustafayev Mehdi Mehdizadə, Əzəl Dəmirçizadə, Budaq Budaqov, Hüseyn Əhmədov, Əlövsət Abdullayev,
Əbdül Əlizadə, Misir Mərdanov, Nurəddin Kazımov, Zahid Qaralov, Əziz Əfəndizadə, Bəşir
Əhmədov, Əjdər Ağayev, Şəmistan Mikayılov,
Fərrux Rüstəmov, Timur Berdiyev, Şalva Amonaşvili, Anatoli Pişkalo, Nikolay Rojdestvenski,
görkəmli bəstəkarlar, xalq artistləri Süleyman
Ələsgərov, Oqtay Zülfüqarov və başqaları yeri
gəldikcə Yəhya müəllimin həyatının, yaradıcı
əməyinin heyrətamiz cəhətlərini səmimi şəkildə
dilə gətirmişlər.
Sözümüzün-söhbətimizin bu yerində təbii
olaraq belə bir sual da meydana çıxır: haradan
başlanıb əsil xalq müəllimin, balalarımızın
təlim-tərbiyəsi yolunda inamla çalışan, dərin vətənpərvərlik nümunəsi göstərən insanın – Yəhya
Şəfi oğlunun ömür yolu? Canından artıq sevdiyi
doğma Qax rayonunun məşhur İlisu kəndindən,
respublikamızda elmin-təhsilin inkişafı sahəsində ad-san qazanan alimlər yurdundan.
5 aprel 1927-ci ildə Şəfi kişinin ailəsində
dünyaya gələndə sevinənlər, bu ailəyə, qohuməqrəbaya göz aydınlığı verənlər çox oldu. Uşaqlıq-yeniyetməlik illəri bir-birini əvəz etdi. Bax
elə o vaxtlar yeniyetmə Yəhya Şəfi oğlu zəkası,
əməksevərliyi, səmərəli fəaliyyəti ilə tanındı.
Tərcümeyi-halına heyrət doğuran səhifələr
yazıldı. Həyatı – fəaliyyəti ilə diqqəti cəlb edən
qaynar təbiətli bu gənc elə ilk uğurlu addımları
ilə çoxlarını sevindirdi.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 4, 2017

13

Vidadi Xəlilov

1942-ci ildə müstəqil əmək-pedaqoji fəaliyyətə başlayan Y.Ş. Kərimov geniş və zəhmətsevərliklə dolu çox maraqlı həyat yolu keçmişdir.
Elə həmin ildə hələ orta məktəbin VIII sinfində
oxuyarkən Qax rayonu Muğal orta məktəbində,
rayondakı uşaq evində pioner baş dəstə rəhbəri,
rayon komsomol komitəsində uçot-statistika
şöbəsinin müdiri vəzifəsində səriştəli qabiliyyəti
ilə diqqəti cəlb edən Yəhya Şəfi oğlu 1946-cı ildə
V.İ.Lenin adına APİ-nin dil və ədəbiyyat
fakültəsinə daxil olub ali təhsilini 1950-ci ildə əla
qiymətlərlə başa vurandan sonra da tanındı,
Quba, Qazax, Şəki Dövlət Müəllimlər İnstitutlarında pedaqogika fənnindən dərs deməklə bu sahəyə ürəkdən bağlılığını sübuta yetirdi. Lakin elə
o vaxtlar belə qənaətə gəldi ki, yaxşı müəllimtərbiyəçi olmaq üçün pedaqogika elminin əsas
məsələlərini mükəmməl öyrənmək gərəkdir.
Ululardan ulu babası Nizaminin hikmət nuru ilə
aşılanan bu sözləri də dilindən düşmürdü:
Hər kim öyrənməyi bilməyirsə ar,
Sudan dürr, daşdan da gövhər çıxardar.
Ancaq öyrənməyi ar bilən insan,
Məhrumdur dünyada bilik almaqdan.
Çox iti zehinlər yatan oldular,
Axırda saxsı qab satan oldular.
Dahi Nizaminin, elm-sənət aləmini zinətləndirən, urvatlandıran bu misralarını da bir an
belə yadından çıxarmırdı:
Rütbələr içində seçilir biri,
Hamıdan ucadır alimin yeri.
Qüvvət elmdədir başqa cür cür kəs,
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz.
Hikmət dünyasının inciləri sayılan bu sözlərin təsiri ilə hərəkətə gəlib 1955-ci ildə Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Pedaqogika İnstitutunun aspiranturasına daxil olanda Yəhya
müəllimin 28 yaşı var idi. Aspirantura illəri də
uğurla bir-birini əvəz etdi. Həmişə əziz müəllimi saydığı akad. Ə.Dəmirçizadənin rəhbərliyi
ilə tamamladığı namizədlik dissertasiyasını
1962-ci ildə müdafiə etdi. Hələ o vaxtdan müxtəlif xarakterli elmi məclislərdə tez-tez səsləndirdiyi bir fikir də onu irəliyə, elmi səviyyəni
yüksəltməyə istiqamətləndirirdi. Doktorluq dissertasiyası üzərində inamla işləməyə başladı.
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Uzun illər apardığı sistemli tədqiqatın nəticəsi
kimi meydana çıxardı. ”İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili dərslərində lüğət işinin əsasları”
mövzusunda doktorluq dissertasiyasını 1975-ci
ildə respublikamızın mötəbər elm-təhsil ocağı
olan Azərbaycan Dövlət Universitetində müvəffəqiyyətlə müdafiə etdi. Təqdirolunası cəhətlərdən biri də budur ki, Yəhya müəllim doktorluq
dissertasiyası müdafiəsinə qədər olan dövrdə də
elmi-pedaqoji ictimaiyyət onu elmlər doktoru,
professor, milli təhsil sistemimizin inkişafı naminə yorulmadan çalışan bir alim kimi tanıyırdı.
Belə bir mövqe təsadüfi deyildi. Yəhya müəllim
elm aləmində çalışarkən Həzrəti Məhəmməd
Peyğəmbər əleyhissəlamın dediyi “İnsanlar elə
bir sədəqə verə bilməzlər ki, öyrənilən, yayılan
elmdən üstün olsun” sözləri onu daha çox oxuyub öyrənməyə, yazıb-yaratmağa ruhlandırırdı.
Yəhya müəllimin həm doktorluq dissertasiyasının müdafiəsindən əvvəl və müdafiədən
sonra qələmə aldığı, nəşr etdirdiyi əsərlərin
siyahısı da çox maraqlı və geniş həcmli bir kitab
səviyyəsində nəzərə çarpır.
Əlbəttə, bütün bunlar gərgin zəhmətin,
inadlı axtarışların, yaşanılan ömrün tarixə dönən
anları kimi dəyərləndirilməlidir. Elə buradaca
qeyd edim ki, professor Y.Ş.Kərimovun elmipedaqoji yaradıcılığı geniş və çoxcəhətlidir.
Onun elmi-pedaqoji fəaliyyətinin etibarlı sütunlarına çevrilən məktəbəqədər və ibtidai təhsil
üçün proqram və dərsliklərin, tədris vəsaitlərinin hazırlanması üzrə gördüyü işlərin sayı-hesabı yoxdur desək həqiqət meyarına daha yaxın
olar. Təkcə onu göstərmək kifayətdir ki, 1963cü ildən müəllifi olduğu “Əlifba” dərsliyi fasiləsiz olaraq 45 il ərzində yəni 2008-ci ilədək çap
olunmuş, müəllifinə baş ucalığı gətirmişdir.
Hesablamalara görə, həmin dərslikdən 1 milyon
600 min nəfərdən çox şagird istifadə etmiş, ana
dili aləminin qapılarını taybatay açaraq, ilkin
dünyagörüşə, oxu və yazı vərdişlərinə yiyələnmişlər. Yeri gəlmişkən onu da deyək ki, professor Y.Kərimov Cənubi Azərbaycanda yaşayan
uşaqlar üçün də “Əlifba” dərsliyi yazmışdır. Həmin dərslik 1987-ci ildə, təlim rus dilində aparılan məktəblər üçün hazırladığı “Bukvar” isə
2005-ci ildə çap edilmişdir.
Keçən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq ibtidai məktəbin I, II, III sinifləri üçün nəşr etdirdiyi “Ana dili” və “Oxu” dərslikləri həm şagird-
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lər, həm də onların valideynləri tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.
Professor Y.Ş.Kərimovun qələmindən çıxan və keçən əsrin 60-cı illərindən başlayaraq
müntəzəm olaraq kütləvi tirajla çap edilən
“Hüsnxət”, “Yazı nümunələri”, “Müşahidə gündəliyi”, “İş dəftəri” və digər dərs vəsaitləri ibtidai təhsil prosesinin səmərəliliyinə əhəmiyyətli
təsir göstərmişdir.
Professor Y.Ş.Kərimovun elmi-pedaqoji
yaradıcılığına diqqət yetirərkən pedaqoji-metodik baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir
cəhət də parlaq şəkildə nəzərə çarpır. Bu da
məktəbəqədər və ibtidai təhsil prosesinin sükançıları olan müəllimlər və tərbiyəçilər üçün zəruri
metodik vəsaitlərin hazırlanması işini daim diqqət mərkəzində saxlamasıdır. “İbtidai siniflərdə
Azərbaycan dili dərslərində lüğət işinin əsasları”
(1981), “Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq inkişafının metodikası”(1997), “İbtidai siniflərdə
ana dilinin tədrisi metodikası”(1997-2002),
“Hüsnxət təliminin metodikası” (1999), “İslam
dəyərləri işığında” (1999), “Uşaq məktəbə
gedir” (2002-2008), “Ana dilinin tədrisi metodikasının nəzəri problemləri” (2005), “Pedaqoji
tədqiqat metodları” (2009), “Təlim metodları”
(2009) və s. əsərlər orijinallığına, əhatə etdiyi
məsələlərin nəzəri-praktik əhəmiyyətinə görə
xüsusi maraq doğurur.
Çoxları üçün əlçatmaz olan bu uğurların
qazanılmasının əsası haqqında nə demək olar?
Fikrimizcə, 1961-ci ildən başlayaraq indiyədək
fasiləsiz olaraq çalışdığı elm ocağında yaranan
elmi mühit heyrətamiz uğurların əsası kimi
dəyərləndirilməlidir. Bu istiqamətdə qənaətimizin yəqinliyini nəzərə çatdırmaq üçün faktlara
diqqət edək:
- 1961-ci ildən 1981-ci ilədək İbtidai təlim
və məktəbəqədər tərbiyə şöbəsinin müdiri,
1976-cı ildən 1984-cü ilədək elmi işlər üzrə
direktor müavini, 1984-cü ildən 1987-ci ilədək
institutun direktoru, həmin vaxtdan 2013-cü
ilədək institutun elmi işlər üzrə direktor müavini
vəzifələrində səmərəli fəaliyyət göstərmişdir.
2013-cü ildən baş elmi məsləhətçisi kimi
fəaliyyətini davam etdirən professor Yəhya
Kərimov institutun elmi potensialının daha da
artması naminə inamla çalışır. 1961-ci ildən
indiyədək olan dövr 56 ilə çatır. Bəs bu faktı
necə dəyərləndirək? Görkəmli elm xadimlərinin

həyatı ilə müqayisədə çox heyrətamiz və cazibədar görünür.
Professor Y.Ş.Kərimovun yaradıcılığından
bəhs edərkən onun hələ 1970-ci ildə nəşrə başlayan “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”
jurnalına fasiləsiz olaraq 47 illik redaktorluq
etdiyini, pedaqoji jurnalistika üzrə fəaliyyətini
də unutmaq olmaz. Yarım əsrə yaxın bir müddətdə jurnal respublikamızda məktəbəqədər
tərbiyənin, ibtidai təhsilin uğurlarının pedaqojimetodik təminatına zəmin yaratmışdır.
Mühüm, əhəmiyyətli cəhətlərdən biri də
budur ki, jurnalda dərc olunan məqalələr təkcə
məktəbəqədər və ibtidai təhsillə məhdudlaşmamış, yeri gəldikcə ümumpedaqoji, psixoloji məsələləri də əhatə etmişdir.
Təqdirolunası cəhətlərdən biri də budur ki,
təkcə respublikamızda deyil, keçmiş SSRİ məkanında çox məşhur olan görkəmli pedaqoq-psixoloq alimlərin dövrün, zamanın tələbləri ilə sıx
bağlı olan məqalələri də jurnalın səhifələrində
öz əksini tapmışdır. Əgər 1970-ci ildən indiyə
qədər jurnalda dərc olunan məqalələrlə tanış olsaq, onların müvafiq problemlər üzrə təsnifatını
və qısa şərhini versək, tam əminliklə deyə bilərik ki, “Məktəbəqədər və ibtidai təhsilin ensiklopediyası” adlı bir dəyərli vəsait meydana çıxar.
Jurnalist Zemfira Məhərrəmlinin uzun
illər üzərində işlədiyi və 2003-cü ildə “İbtidai
məktəb və məktəbəqədər tərbiyə” məcmuəsində
tərbiyə problemi” mövzusunda uğurla müdafiə
etdiyi dissertasiya da məhz belə mövqeyin
təzahürüdür.
Əvvəldə dediyim kimi, professor Y.Ş.Kərimovun yaradıcılığı geniş və çoxcəhətlidir,
necə deyərlər yığıb-yığışdırmaq olmur.
1958-ci ildən Respublika Maarif Nazirliyinin, sonralar indiki Təhsil Nazirliyinin səlahiyyətli ictimai qurumlarından sayılan ibtidai təlim, habelə məktəbəqədər və ibtidai təhsil üzrə
elmi-metodik şuranın əvvəllər katibi, sədr müavini və sonralar sədri kimi səmərəli fəaliyyət
göstərməsi onun problemə bələdlik səviyyəsini
nəzərə çatdırır.
Prof. Y.Ş.Kərimovun yaradıcılığının çox
mühüm bir istiqaməti elmi kadrların hazırlanması ilə bağlıdır. Onun elmi rəhbərliyi ilə onlarla fəlsəfə doktoru, elmi məsləhətçiliyi ilə üç nəfər elmlər doktoru yetişmiş, neçə-neçə namizəd-
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lik və doktorluq dissertasiyalarına rəsmi opponentlik etmişdir.
Professor Yəhya Kərimov respublikamızda
və keçmiş SSRİ məkanında, o cümlədən Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunda (hazırkı Təhsil İnstitutunda) Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji Universitetində, Ü.Hacıbəyli
adına Bakı Musiqi Akademiyasında, habelə
Qazaxıstan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutundakı dissertasiya şuralarının üzvü, sədri,
həmsədri kimi səmərəli fəaliyyət göstərmişdir.
Yəhya müəllimin əməyi dövlətimiz
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Belə ki,
o, Fəxri fərmanlar, Qırmızı Əmək Bayrağı Ordeni (1971) və “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuş, respublikanın əməkdar müəllimi (1990)
fəxri adına Və Prezident təqaüdünə (2006) layiq
görülmüşdür.
Deyilənləri ümumiləşdirərkən belə bir
qənaətə gəlirik ki, professor Yəhya Şəfi oğlu
çox maraqlı, fədakarlıqla aşılanan yollarla irəliləmiş, nümunə göstərilməyə layiq həyat tərzi ilə
həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu qədər
geniş, əhatəli həyat tərzinin əsas amilləri nədən
ibarətdir? Gəlin bu suala yubilyarımızın özünün
deyimləri, öz sözləri ilə cavab verək:
Həmişə birinci olmaq həvəsi. Yaxşı yadımdadır, III sinifdə müəllimimiz Həzrət Abbasovu əvəz edən Səkinə Kərimova soruşdu:
- Sinfinizdə oxumaqda birinci yeri kim
tutur?
Mən cəld qalxıb əlimi sinəmə qoyaraq
dedim: birinci mənəm.
Sonralar bəzi müəllimlər tez-tez həmin
sualı verirdilər.
Məsuliyyətlilik hissini də Yəhya müəllim
yaşanılan ömrün dəyərləndirilməsinin çox
mühüm amili kimi nəzərə çatdıraraq yazır:
Məsuliyyətlilik. 1963-cü ilin yayında bir
məclisdə atam əlifba dərsliyini götürüb güləgülə dedi:
- Yəhya ilə mənim kitabım çap olunub. O,
dərsliyin axırıncı səhifəsini açıb, “Kərimov
Yəhya Şəfi oğlu” sözlərini oxudu.
O vaxtdan indiyədək həmin kitabın tərtibinə böyük məsuliyyətlə yanaşmışam. Axı onun
üzərində atamın da adı gedir. Həmin kitabın 45
il ömür sürməsinin səbəblərindən biri də budur.
Bundan sonra ömrüm boyu mənə tapşırılan
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işləri məsuliyyətlə yerinə yetirmiş, heç bir cəza,
töhmət almamış, danlanmamışam.
Sözümlə əməlimin eyni olması. Uşaqlıq
illərindən, nədənsə olduğum kimi görünməyə və
göründüyüm kimi olmağa çalışmışam. Çalışmışam ki, ürəyimin hökmünə, istəyinə əməl edim.
Hər bir əməlimin xeyirxahlıqla yoğrulması,
hamı tərəfindən sevilməsi üçün, mənəvi rahatlığımın təmin olunması üçün əlimdən gələni
etmişəm.
Yalan danışmamaq. Heç vaxt, heç bir
yerdə yalan danışmağa cürət etməmişəm. ”Ən
böyük biclik düzlükdür” məsəlinə əməl etmişəm. Bununla həmişə üzüm ağ olub.
Paxıllıq etməmək. Həyatımda çox böyük
vəzifə, mənsəb, mal-mülk, var-dövlət sahibləri
görmüş, həyatları ilə razılaşmış, “Sağlığınıza
qismət olsun!” demişəm. Sevinmişəm. Yüngül
yolla, asanlıqla gözə girən, vəzifə, rütbə, vardövlət qazanan, başqalarına üstdən aşağı baxan
kəmsavad və ləyaqətsiz adamlara ümumi insani
mövqeyimi müəyyənləşdirmiş, şəxsiyyətinə toxuna biləcək söz deməmişəm. Belələrinə həsəd
aparmamışam. Öz-özümə sual vermişəm: “Mən
kiməm?” Dərhal xatırlamışam: “Bənna oğlu.”
Allaha şükür etmişəm. Qismətimdən həmişə
razı qalmışam.
Xeyirxahlıq. Xahişlə müraciət edənlərə,
dara düşənlərə, kimsəsizlərə, arxasızlara, yolunu
müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkənlərə tərəddüd etmədən, təmənnasız kömək göstərmək,
məndən asılı olanı əsirgəməmək, onların üzlərində razılıq hissini görmək amalım olub. Kiminsə məqaləsini, kitabını, dissertasiyasını
redaktə edərkən, əsərinə rəy verərkən, kiminsə
opponenti, elmi rəhbəri olarkən təmənna gözləməməyimlə təskinlik tapıram. İnsanın ən böyük
xoşbəxtliyi ehtiyacı olanı sevindirməkdir.
Bir adama rədd cavabı verərkən əksər hallarda özümü onun yerinə qoymağı, onun keçirəcəyi hissləri keçirməyi bacarıram. Bir çox hallarda qərarımı müraciət edənin xeyrinə dəyişirəm.
Dəstəbazlıq etməmək. Həyatım boyu çoxlarının başına dəstə toplayıb, kimə (kimlərə)
qarşı isə mübarizə apardıqlarının şahidi olmuşam. Belə qruplardan birinin, bəzən hər ikisinin
məğlub olduğunu, məhv olduğunu da görmüşəm.
Bütün kollektivlərdə, hər hansı şəraitdə irilixırdalı münaqişələrdə özümü təkbaşına müdafiə
etməli olmuşam. Başqasının iradəsini zorlayaraq
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yoldan çıxarmağı, onu mənə xidmət göstərməyə
təhrik etməyi acizlik saymışam. Belə şəraitdə
mənə həyan durmaq, tərəfimi saxlamaq, iclasda,
mətbuatda məni müdafiə etmək istəyənlərə,
azacıq da olsun, imkan verməmişəm.
Haqsızlığa-ədalətsizliyə dözməmək.
Gənclik illərindən haqqı, ədaləti müdafiə
etməkdən çəkinməmişəm. Orta məktəbdə yoldaşlarımdan biri digərini döyəndə də, biri
başqasına böhtan atanda da, ali məktəbdə tələbə
yoldaşlarımdan biri digərinin cavabına, iclasdakı çıxışına qeyri-etik münasibət bildirəndə də,
ali məktəblərdə işləyərkən müəllim yoldaşlarının dərs bölgüsü zamanı qarşıdurma yarananda
da, bir müəllim auditoriyada digər müəllimi tənqid edəndə də, elm sahəsində çalışarkən alimlərdən birinin başqasının ideyasını, əsərinin müəyyən hissəsini öz adına çıxanda da haqqın, ədalətin tərəfində durmuşam. Sözümü deməkdən çəkinməmişəm. Hamının məni belə tanıması ilə
fəxr etmişəm.
Başqalarının pis gününə sevinməmək.
Yenicə müdafiə etmişdim. Dostlarımdan
birini plagiatlıq üstündə qəzetdə kəskin tənqid
etmişdilər. Məqaləni axıradək oxuya bilmədim.
O vaxtdan bəri dostlarımın, tanışlarımın, rəhbərlərimin tənqidinə həsr olunmuş məqalələrin mahiyyətini eşitsəm də, oxumağa maraq göstərməmişəm.
Mənə uzaq olanların, düşmən mövqelilərin zəlil olmalarını arzulamamış, onların uğursuzluqlarına, cəzalanmalarına, məhv olmalarına
sevinməmişəm. Mənə müxalif duranların da
yaxşı cəhətlərini qiymətləndirmişəm.
Qanunlara, cəmiyyətin idarə olunma
qaydalarına riayət etmək. 14 yaşımdan dövlət
qulluğunu yerinə yetirməyə çalışdığımdan ona
sadiq olmuşam. Dövlət, onun qərar və göstərişləri, partiya, onun ideologiyası, yaşadığım cəmiyyətin qanunları məni idarə etmişdir. Heç
vaxt onun inkişaf axarından kənara çıxmamışam. Bəzən ən yaxın dost hesab etdiklərimin
mənim dövlətin əleyhinə olan hərəkətlərə qoşulmağa dəvətlərini rədd etmişəm. Onlar üçün pis
olmuş, lakin əqidəmi dəyişməmişəm.
Yaxşı bilmədiyim, başım çıxmayan işlə
məşğul olmamaq, mühakimə yürütməmək.
Belə bir məntiqə əsaslanmışam ki, özümün
yaxşı bilmədiyim iş haqqında dediklərimdən,
yazılarımdan başqaları heç baş çıxara bilməzlər.

Burada mən K.D.Uşinskinin “Müəllimin başında dumanlı olan fikir şagirdlərinin başında zülmətə çevrilir” sözlərinə əsaslanmışam. Deməli,
insanların hər biri özünə görə qiymətlidir. Hər
bir adam nəyi isə yaxşı bilir.
İş yerində rəhbərə xəyanət etməmək.
Haqqımda deyilən “ipə-sapa yatmayan adam”
fikri bəzilərinin mənə münasibətini dəyişsə də,
sonralar görüblər ki, mənimlə, sadəcə olaraq,
düzgün davrandıqda hər şey normal gedir.
İşlədiyim illər ərzində mənə rəhbərlik
edənlərlə səmimi iş şəraitində işləməyə çalışmışam. Doğrudur, onların bəzilərindən xoşum gəlməyib, lakin ümumi işin xatirinə, kollektivdə
işgüzar mühitin təmin olunması xatirinə etik normaları, ünsiyyət qaydalarını gözləməli olmuşam.
Vətəni dərin məhəbbətlə sevmək. Vətən
sevgisini həmişə ən yüksək, ən ülvi, ən müqəddəs sevgi hesab etmişəm. Bu məhəbbət anamın
südü ilə qanıma yerimiş, Böyük Vətən Müharibəsi illərində iradəmə hakim kəsilən, şüurlu fəaliyyətim illərində işimin məzmununu təşkil edən
hisslərin təsiri ilə formalaşıb.
Vətənimi qarış-qarış gəzdiyim, yaxşı tanıdığım üçün, onun adət-ənənələrini mükəmməl
öyrəndiyim üçün, suyunu içib, çörəyini yeyib,
boya-başa çatdığım üçün sevirəm.
Qəlbimdə kin saxlamamaq. Lazım gəldikdə sözü üzə deməklə ürəyimi boşaldır, həmin
adamdan qisas almaq, ona nifrət etmək haqqında düşünmürəm. Əsəbilikdən doğan nifrəti
unutmağı bacarıram.
Yaxşı yol yoldaşı olmaq. Səfərlərdə mehriban olur, böyüklə, kiçiklə dil tapır, hamını
bərabərhüquqlu şəxs kimi qəbul edirəm. Çalışıram ki, heç kəs mənimlə yol yoldaşlığı etməkdən narazı qalmasın.
Eqoist olmamaq. Boy-buxunda, sir-sifətdə, vəzifədə, var-dövlətdə, ağılda, bilikdə məndən qat-qat üstün adamlarla rastlaşmış, ünsiyyətdə olmuşam. Ona görə də özümü elm, ağıl,
bütövlükdə insan etalonu sayaraq başqalarının
mənə oxşamaları iddiasında olmamışam.
Optimist olmaq. Hər şeyin, hər bir şəxsin
gələcəkdə yaxşı ola biləcəyinə inanıram. İnkişafın
qarşısıalınmaz proses olacağına şübhə etmirəm.
Gecə-gündüz işləmək, yaratmaq həvəsi.
Dəridən-qabıqdan çıxıb, işləmiş, çalışmışam ki,
heç kəsin tənəsini eşitməyim.
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Həmişə dərindən sevmək. – Kimi? –
Ata-anamı, ailəni, qohum-qardaşımı, ailə üzvlərimi, nəvə-nəticələri, dost-aşnanı, bütövlükdə
insanı, Vətəni. – Nə üçün insanı, - Ona görə ki,
insansız vətən də vətən deyil.
Müəllimi pisləməmək. Demək olar ki,
fəaliyyətim boyu müəllimə, öyrədənə hörmətlə
yanaşmış, onun əməyini yüksək qiymətləndirmiş, ona kömək göstərmişəm. Belə bir əqidə
necə möhkəmlənib?
Aspirant idim. Bakının Qobu kəndində bir
müəllimin Azərbaycan dili dərsində əyləşmiş,
sonra “Azərbaycan müəllimi” qəzetində onun
haqqında məqalə dərc etdirmişdim.
Aradan bir-iki ay keçmiş şəhərdə həmin
müəllimlə rastlaşdım. O, səmimi görüşəndən
sonra dedi:
- Yəhya müəllim əgər 10-15 manat lazım
idisə (qəzetdən aldığım qonorara işarə idi), mən
verərdim. Məni niyə biabır edibsiniz?
Elə bil başıma bir qazan qaynar su tökdülər. Onun bu sözləri indi də qulaqlarımda səslənir. O, həmin sözləri ilə mənə dərs verdi. Həmin
hadisədən sonra müəllimə daha böyük ehtiramla
yanaşmağa çalışıram.
İş yerini dəyişməmək. Nə üçün dəyişməmişəm? Başladığım işin mahiyyətini dərk etdiyim üçün; onu daim inkişaf etdirmək, yaxşılaşdırmaq niyyətində olduğum üçün; yeni gələnin
işi həmin səviyyədə yerinə yetirəcəyinə şübhə
ilə yanaşdığım üçün; məndəki təmənnasız işləmək həvəsinin, fədakarlığın (fanatikliyin) onlarda olmayacağını, bununla da ümumi işə zərər
dəyəcəyini bildiyim üçün; nümunə göstərməyə
çalışdığım üçün. Əgər dəyişsəydim, deyə bilərdilər ki, işin öhdəsindən gələ bilmədi, pullu yer
axtarır, yeni vəzifəyə getmək istəyir, rəhbərliklə
yola getmir və s.
Emosionallıq. Körpəlikdən emosional böyümüşəm. Gözləyə bilərdilər ki, müəllim olandan sonra buna son qoyulacaq, amma belə olmadı. Emosionallıq daha da artdı. Məni istəyənlər çox həyəcanlanmamağı, hirslənməməyi məsləhət görürlər. Onların səmimiliyinə inanır və
ürəyimdə minnətdarlığımı bildirirəm, lakin bəzən onlar məhz həmin sözləri ilə məni daha da
həyəcanlandırırlar.
Doğrudur, tibb elmi sübut edib ki, çox
həyəcanlanmaq, hirslənmək ağır fəsadlar verir,
bunu hiss etmişəm. Bununla belə, əsəbi vəziyyət18

də həqiqəti aşkara çıxaranda rahatlıq hissi tapıram, anlaşılanadək mübarizə aparmağa çalışıram.
Məcburiyyət qarşısında, mövqeyimi qorumaq xatirinə özümü təriflədiyim anlar olub. Təvazökarlıqdan çox yazmağıma baxmayaraq,
belə bir addım atmağa məni vadar edən təhsil
problemlərindən baş çıxarmayan “ziyalıların”
televiziya və mətbuatdakı qərəzli çıxışları olub.
Bəzən xəbər alırlar:
- Yəhya müəllim düşmənlərin var?
Cavab verirəm:
- Düşmənlərim, yəqin ki, olmamış deyil,
lakin mən onlarla düşmənçilik etmirəm. Sadəcə
olaraq əlaqələrimi kəsir, salamlaşmaqla kifayətlənirəm.
Bütün həyatı boyu müxtəlif situasiyalarda
öz sözünü deyən Yəhya müəllim başqalarında
görmək istəmədiyi keyfiyyətləri də diqqətə
çatdırır. Bunlar dönüklük, özünü qiymətləndirə
bilməmək xarakterləri ilə əlaqədardır.
Dönüklüyün, özünü qiymətləndirə bilməməyin insan, insanlıq üçün yaramaz cəhətlər
olmasından bəhs edərək yazır:
Dönüklük. Çox təəssüf hissi ilə qeyd
edim ki, son illərdə əvvəllər inandığım, etibar
etdiyim, nə isə yaxşı şey gözlədiyim insanların
bəziləri nankorluq edir, sürətlə dəyişirlər. Teztez eşidirəm: “Yəhya müəllim çörəyinizin duzu
yoxdur.” Bu sözlər məni kin-küdurətə, intiqama
yönəltmir. Nə edək, həyat tarixən belə olub,
olacaq da.
Özünü qiymətləndirə bilməmək. İnsanın
normal həyat sürməsini, xoşbəxt olmasını təmin
edən amillərdən biri onun özünüqiymətləndirmə
bacarığıdır. Çox təəssüf ki, rastlaşdığım, yaxın
təmasda olduğum adamların əksəriyyətinin
özlərini düzgün qiymətləndirə bilmədiklərinin
şahidi olmuşam. Onlar özlərini ya həddən artıq
qiymətləndirmiş, özündən deyən eqoist, cəmiyyətə az şey verib, ondan çox şey istəyən adam
kimi tanınmış, ya da saxta “təvazökarlıq” xatirinə hər hansı hüququndan keçən, haqqını başqalarına qurban verən müti, qul, kölə kimi həyat
sürməyə qane olmuşlar. Onlar unudurlar ki, mütilik də eqoizm qədər dözülməzdir.
Öz potensialını, qabiliyyətini düzgün qiymətləndirən, öz “Mən”inin qiymətini bilən, haqqını tələb edən, mənliyinin tapdanmasına yol
verməyən, olduğu kimi görünən, göründüyü
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kimi olan, öz uğurlarından cəsarətlə söz açan
adamlar mənim nəzərimdə əsl insanlardır.
Daima əzmkarlıq, özünə inam hissi ilə
yaşayan Yəhya müəllim ömrün bu çağında insana-insanlığa yaraşmayan arzuolunmaz cəhətləri
də diqqətə çatdıraraq yazır:
Sağlığında unudulmaq. Sağlığında unudulmaq diri ikən ölmək deməkdir.
Nadana, namərdə, rəzilə möhtac olmaq.
Yaxşı demişlər, torpağa əyilən namərdə əyil-

məz. Mən də namərdə deyil, yazı masasının arxasında əyilməyi üstün tutmuşam.
Çox gözəl demisən ustad! Əslinə qalsa bütün bu dediklərin müxtəlif nəsillərdən olan insanları-insan kimi yaşamağa səsləyən həyat
dərslərinin əsas məqamlarıdır. Həyat və yaradıcılığınız haqqında nəzərə çatdırdığımız cəhətləri
ümumiləşdirərkən üzümüzü Sizə tutub deyirik:
-Qadir Allahın Sizə bəxş etdiyi ömrü bundan sonra da sağlam həyat tərzi ilə yaşayın-yaradın! Hələ yaşamağa dəyər...
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Təlim prosesinin optimallaşdırılmasında
və təkmilləşdirilməsində, proqram materialının
şagirdlər və tələbələr tərəfindən lazımi səviyyədə mənimsənilməsində, müəllim-şagird, şagirdşagird, müəllim-tələbə münasibətlərinin düzgün
qurulmasında, sinfin və tələbə auditoriyasının
idarə olunmasında təlimin metodlarından yerliyerində, bacarıqla istifadə edilməsi səmərəli
nəticələr verir. Elmi-pedaqoji və metodik ədəbiyyatda təlimin metodlarının istər mahiyyəti,
məqsəd və vəzifələri, eyni zamanda tətbiqi yolları və təsnifatı ilə bağlı müxtəlif fikirlər var.
Eyni sözləri “Pedaqogika” dərslikləri ilə bağlı
da demək olar. Həmin dərsliklərin müəllifləri də
(N.M.Kazımov, Ə.Ə.Ağayev, A.N.Abbasov,
F.A.Rüstəmov, H.Ə.Əlizadə, F.B.Sadıqov,
L.N.Qasımova, F.N.İbrahimov, M.İsmixanov və
b.) təlimin metodlarına fərqli yanaşırlar.
Görkəmli Azərbaycan alimi, pedaqogika
üzrə elmlər doktoru, professor Yəhya Kərimov
məxsusi “Təlim metodları” dərs vəsaiti (1) yazmış, burada istər MDB məkanında yaşayan və
fəaliyyət göstərən, istərsə də azərbaycanlı pedaqoqların fikirlərinə müraciət etmiş, əsaslı təhlillər aparmış, onların ideyalarına, qənaətlərinə
münasibətini bildirməklə yanaşı öz mövqeyini
bildirmişdir.
Təlimin metodları ilə bağlı professorun
qənaətləri nədən ibarətdir? O, təlimin metodlarının mahiyyətini necə aydınlaşdırır? Təlimin
hansı metodlarını diqqət mərkəzinə gətirir? Onların məzmununa nələri daxil edir? Tətbiqinin
hansı səmərəli yollarını məsləhət bilir? və s.
20

Bütün bu suallara cavab tapmaq üçün,
təbii ki, professor Yəhya Kərimov məxsusi “Təlimin metodları” dərs vəsaitinə müraciət etdik.
Dərs vəsaiti 2009-cu ildə “RS Poliqraf” MMCnin mətbəəsində nəşr olunmuşdur. Elmi redaktoru professor Əjdər Ağayevdir.
Dərs vəsaiti 51 yarımfəsildən ibarətdir. Ön
sözlə başlayan dərs vəsaitinin birinci yarımfəslində ilk növbədə təlimin təşkilinə ümumu nəzərə salınır. Sonrakı yarımfəsillərdə təlimin metodu anlayışına münasibət bildirilir, təlimin metodlarının təsnifatı aparılır; təlimin priyomları;
informasiyalı reseptiv metodlar; reproduktiv
metodlar; problemli təlim; sözlü metodlar; nəql
metodu, izah metodu, məktəb mühazirəsi metodu; müsahibə metodu; kitab üzərində iş metodu;
müstəqil iş metodu, müşahidə metodu; demonstrasiya metodu; illüstrasiya metodu; ekskursiya
metodu; çalışmalar metodu; laborator işlər
metodu; praktik işlər metodu; yaradıcı işlər
metodu və əyani metodlar üzərində dayanılır.
Bütün bunlarla yanaşı, diqqət videometoda, proqramlaşdırılmış təlim metoduna; dərsdə
şagirdlərin fəaliyyət növlərinə; qruplarla, cütlərlə və fərdlərlə işlərə diqqət yetirilir.
Dərs vəsaitində həm də təlim metodlarının
funksiyaları, metodların təlimedici, tərbiyəedici və
inkişafetdirici funksiyaları təlim metodlarının
seçilməsi kimi ümdə məsələlər əhatə olunmuşdur.
Dərs vəsaitindən eyni zamanda əqli hücum, BİBÖ, söz assosiasiyaları, söz zənciri,
şaxələndirmə, qar topası, insert, işgüzar səs-küy,
diskussiya, debat, rollu oyunlar, Venn diaqramı,
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kublaşdırma kimi interaktiv təlim metodları
özünə yer almışdır.
Dərs vəsaitinin müəllifi professor Y.Ş.Kərimov “Təlim metodları” yarımfəslində məsələyə münasibət bildirməzdən əvvəl böyük çex
pedaqoqu, elmi pedaqogikanın banisi Y.A.
Komenskinin aşağıdakı fikrinə diqqəti cəlb edir:
“Bizim didaktikamızın alfa və omeqası elə yollar axtarıb tapmaqdan ibarət olsun ki, bunun sayəsində öyrədənlər az öyrətsinlər, öyrənənlər isə
çox öyrənsinlər. Məktəblərdə səs-küy, baş gicəlləndirilməsi, faydasız əmək az, əyləncə, sevinc
və möhkəm müvəffəqiyyət isə çox olsun”.
Son dərəcə uğurlu seçilmiş iqtibasdır.
Məhz düzgün seçilmiş və tətbiqi səmərəli ola
biləcək metodların köməyi ilə “öyrədənlər az
öyrədəcək, öyrənənlər isə çox öyrənə” biləcəklər. Bu yolların (və metodların da – İ.Ə.) tapılması da “bizim didaktikamızın alfa və omeqası”
olacaqdır.
Təlimin metodlarından danışarkən prof.
Y.Ş.Kərimov yazır: “Təlim metodu” didaktikanın, ümumiyyətlə, metodikanın əsas anlayışlarından biridir. Məktəbin yarandığı dövrdən təlim prosesində öyrədənlərin və öyrənənlərin
qarşılıqlı fəaliyyətinə diqqət yetirilmiş və onu
metod adlandırmışlar. ... Təlim metodu müəllimin, şagirdlərin praktik və idrak fəaliyyətini təşkil edən elə sistemdir ki, o, ardıcıl surətdə tədrisin məzmununu mənimsəməyə aparır” (1, 31).
Professor fikrini qüvvətləndirmək üçün
filosof P.Bekonun fikrinə müraciət edərək göstərir ki, Bekon metodu yolçunun yolunu işıqlandıran məşələ bənzətmişdir (1, 31).
Bu iqtibas onu təlimin metodlarının nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu bir daha sübuta
yetirir.
Prof. Y.Ş.Kərimov göstərir ki, hələlik metodun hamı tərəfindən qəbul olunmuş tərifi yoxdur. Çoxları metodu və metodik priyomu (yaxud
metodik priyomların məcmusunu) eynimənalı
hesab edirlər.
Professor, təbii ki, bu eyniləşmə ilə razılaşmır. Biz də metodla priyomun fərqli anlayışlar olduqlarını təsdiq edirik.
Dərs vəsaitində metodların daxili cəhətinin səciyyəsinə də münasibət bildirilir. Qeyd
olunur ki, metodların daxili cəhətinin xarakteristikasından söz açılarkən bütün hallarda söhbət
hazır biliklərin mənimsənilməsindən, onların

çox və az yaradıcı axtarış prosesində müstəqil
əldə edilməsindən gedir.
Prof. Y.Ş.Kərimov göstərir ki, “metodların bu cəhətlərinin fərqləndirilməsi M.A.Danilovun xidmətidir. Bütün bunlarla yanaşı Yəhya
müəllim M.A.Danilovun məntiqin metodlarının
(induksiya, deduksiya) təlimin metodları hesab
etməsi ilə razılaşmadığını bildirir.
Professorun fikrində həqiqət vardır.
Yaxşı haldır ki, dərs vəsaitində akademik
M.M.Mehdizadənin təlim metodlarına verdiyi
tərif də diqqət mərkəzinə gətirilmişdir. Fikir verək: “Təlim metodu müəllimin və şagirdlərin qarşılıqlı fəaliyyət qaydaları sistemidir ki, müxtəlif
vasitələrdən istifadə etməklə təlim prosesində
didaktik vəzifələrin həllinə xidmət edir” (2).
Ümumiyyətlə, təlim metodu anlayışı ilə
bağlı bir çox alimlərin, o cümlədən M.M.Mehdizadə, Ə.Ə.Ağayev, N.M.Kazımov, B.A.Əhmədov, H.Ə.Əlizadə, F.A.Rüstəmov, L.N.Qasımova, M.A.Danilov, B.P.Yesipov, N.A.Sorokin,
M.N.Skatkin, P.İ.Pidkasistı, N.V.Savin, S.P.Baranov, T.A.İlina, İ.P.Podlası, İO.F.Xarlamov
N.M.Verzilin, V.M.Korsunskaya və başqalarının
fikirləri yada salınır və onlara münasibət bildirilir.
Prof. Y.Ş.Kərimov bu qənaətə gəlir ki,
“Təlim metodu əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş
vəzifələrlə şagirdin tədris-idrak fəaliyyətinin,
fəallığının səviyyəsini, tədris fəaliyyətini və
didaktik məqsədlər əldə etmək üçün gözlənilən
nəticənin təşkili qaydasıdır” (1, 33). Professor
daha sonra aşağıdakı nəticəyə gəlir: “Təlim metodlarından düzgün istifadə etmək üçün müəllim
ətraf aləmi dərk etməyin ümumi qanunauyğunluqlarını düzgün başa düşməlidir” (1, 37).
Dərs vəsaitində təlim metodlarına verilən
tələblər öz əksini tapmışdır. Həmin tələbləri diqqət mərəzinə gətirək: “1) metod aydın və müəyyən olmalıdır; müəllim həmin metodla hansı
vəzifələri həll etməyin mümkün olduğunu görə
bilməlidir;
2) metod elmi olmalıdır;
3) metodlar sistem təşkil etməlidir; sistem
xaricində olan metod nə qədər məqsədyönlü
olsa da, səmərəliliyini itirər və uşağın inkişafına
lazımınca təsir göstərə bilməz;
4) metod şagirdlərin yaşına, biliyinə müvafiq olmalıdır;
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5) metod nəticəli və məhsuldar olmalıdır;
müəllimin izahı və şagirdlərin materialı mənimsəmələri gözlənilən nəticəni verməlidir;
6) metod nəzəriyyə və təcrübənin vəhdətini təmin etməlidir;
7) metod tərbiyələndirici xarakter daşımalıdır;
8) metod şagirdləri inkişaf etdirməlidir”
(1, 39).
Yuxarıda göstərilən tələblər həqiqətən
təlim prosesinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına təminat verə bilər.
Professor Y.Ş.Kərimov tədris prosesində
təlim metodlarından istifadə olunarkən bir sıra
cəhətlərin nəzərə alınmasını məqsədəuyğun
hesab edir. Həmin cəhətlərlə tanış olaq: “1. Elmi
biliklərdən nələri şagirdlərə aydın, aşkar təqdim
etmək olar?
2. Hansı hallarda şagirdlərin əvvəllər yiyələndikləri bilik və bacarıqlar ehtiyatına istinadən
onları fəal əməliyyat aparmağa, araşdırmağa
cəlb etmək olar?
3. Hansı bilikləri şagirdlər müstəqil əldə
edə bilərlər?
4. Nə zaman şagirdlər mənimsədikləri əsasında yeni şey yarada, biliklərini yazıda, quraşdırma prosesində, laboratoriyada, tədris-təcrübə
sahəsində, məişətdə tətbiq edə bilərlər?” (1, 41).
Məlum olduğu kimi, təlim metodlarının
təsnifatında da fikir ayrılıqları vardır. “Təlim metodları” dərs vəsaitində Y.R.Talıbov Ə.Ə.Ağayev
və İ.N.İsayev, N.M.Kazımov, B.A.Əhmədov,
H.Ə.Əlizadə, İ L.N.Qasımova və R.M.Mahmudova, Y.Lerner, M.A.Danilov, E.N.Perovski,
B.E.Raykov,
N.M.Verzilin,
B.P.Yesipov
M.N.Skatkin, M.İ.Maxmutov, D.O.Lordkipanidze, N.A.Savin. N.A.Sorokin, S.Q.Şarovalenko,
T.A.İlina, A.K.Qromtseva Y.K.Babanski və b.

təsnifatlarını xatırladır. Yuxarıda adları çəkilən
Azərbaycan alimlərinin, həmçinin M.N.Skatkin,
İ.A.İlina, A.K.Qromtseva, M.A.Danilov və
B.P.Yesipov, Y.K.Babanski, S.P.Baranovun
təsnifatlarını nümunə gətirir.
Dərs vəsaitində informasiyalı reseptiv
metodlar; reproduktiv metodlar; sözlü metodlar;
nəql metodu, izah metodu, məktəb mühazirəsi
metodu; müsahibə metodu; kitab üzərində iş
metodu; müstəqil iş metodu, müşahidə metodu;
demonstrasiya metodu; illüstrasiya metodu; ekskursiya metodu; çalışmalar metodu; laborator
işlər metodu; praktik işlər metodu; yaradıcı işlər
metodu və əyani metodlar; videometod, proqramlaşdırılmış təlim metodu; dərsdə şagirdlərin
fəaliyyət növlərinə; qruplarla, cütlərlə və
fərdlərlə işlər kimi müasir günümüzlə səsləşən
metodların hər biri üzərində dayanaraq onların
mahiyyətini açır və tətbiqi imkanlarını göstərir.
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, professor
Yəhya Kərimovun təlimin metodları haqqında
fikirləri önəmlidir və əhəmiyyətlidir. Həmin
fikirlərdən həm pedaqoqlar və gənc tədqiqatçılar, doktorant və dissertantlar, magistrlər və magistrantlar, eyni zamanda müəllimlər faydalana
bilərlər.
Problemin aktuallığı. Professor Yəhya Kərimovun təlim metodları haqqında fikirləri diqqət
mərkəzində gətirilir.
Problemin yeniliyi. Professor Yəhya Kərimovun təlim metodları haqqında fikirləri yeni pedaqoji
təfəkkür baxımından təhlilə cəlb edilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə pedaqoqlar və gənc tədqiqatçılar, doktorant və dissertantlar, magistrlər və magistrantlar, eyni zamanda müəllimlər üçün faydalı olacaqdır. Onlar öz fəaliyyətlərində professorun qənaətlərindən bəhrələnəcəklər.
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И.Б.Амиралиева
ПРОФЕССОР ЯХЬЯ КЕРИМОВ О МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ
РЕЗЮМЕ
Выдающийся азербайджанский ученый, профессор Яхья Керимов в написанном им учебном
пособии «Методы обучения» обратился к мнению, как азербайджанских педагогов, так и педагогов
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живущих и работающих в странах СНГ, провел тщательный анализ их идей, а также выразил свою
позицию по отношению к их выводам. В чем заключаются выводы профессора относительно методов
обучения? Как он разъясняет сущность методов обучения? Какие методы обучения стоят в центре
внимания? Что включено в их содержание? Каковы эффективные пути их применения и т.д. Ответы
на все эти вопросы можно найти в данной статье.
I.B.Amiraliyeva
PROFESSOR YAHYA KARIMOV ABOUT TEACHING METHODS
SUMMARY
Prominent Azerbaijan scientist, prof. Yahya Karimov, wrote a manual called “Teaching methods”. In
this manual he applied for either the views of pedagogues living and working in CIS or azerbaijani pedagogues,
as well as, made analysis and commented not only on their ideas and approaches but also expressed his own
views of the problem. What are the the conclusions of the professor concerning teaching methods? How does
he explain the essence of teaching methods? What training methods are the focus of attention? What is included
in their content? Which effective ways of applying them are reccomended? etc. The answers to all these
questions can be found in this article.
Redaksiyaya daxil olub: 07.06.2017
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Canlı hüceyrənin fizioloji durumu, transmembran elektrik potensialının əmələ gəlməsi
ilə müəyyən olunur. Toxuma, orqan və bütöv
orqanizmlər hüceyrələrdən təşkil olunduğu
üçün, onların elektrik aktivliyi hüceyrələrin vəziyyətindən asılı olur. Elektrik aktivliyi orqanizm təşkiledicilərinin funksional vəziyyətini
çox dəqiq əks etdirdiyi üçün, onun qeyd edilməsi və analizi fizioloji tədqiqatlarda və kliniki
diaqnostik araşdırmalarda geniş istifadə edilir.
Hüceyrədən başlayan oyanma (qıcıqlanma) sinir
və əzələ telləri vasitəsilə orqanlarda yayılır,
onların ətrafında və bədənin səthində elektrik
sahəsi yaradır. Orqanizmin həyat fəaliyyət prosesində bu sahə (yəni orqanizmin elektrik aktivliyi) zaman keçdikcə dəyişir.
Orqanın elektrik sahəsinin potensiallar
fərqini, ya bir başa orqanın (ürək, beyin və b.)
daxilində, ya da bədənin səthində ölçmək olar.
Lakin kliniki təcrübədə potensiallar fərqinin birbaşa orqanda ölçülməsi böyük çətinliklərlə bağlıdır. Digər tərəfdən bu ölçmə mümkün olsa
belə, onu sistemləşdirmək və zamandan asılı
olaraq dəyişməsini müəyyən etmək böyük çətinliklərlə bağlıdır.
Ona görə də orqanlarının funksional vəziyyətini araşdırmaq üçün ekvivalent elektrik
generatoru (model) seçmək prinsipindən istifadə
etmək lazımdır. Bu prinsip ondan ibarətdir ki,
fizioloji durumu zamandan asılı olaraq dəyişən
orqan üçün, vahid ekvivalent elektrik generatoru
(model) seçilir və xəyali olaraq belə hesab edilir
ki, seçilmiş model, orqanizmin təşkiledicilərinə
analoji olaraq orqanizmin daxilində “yerləşmiş24

dir”. O, bədənin səthində elektrik sahəsi yaradır
və bu sahənin bütün parametrləri: potensialı, potensiallar fərqi, onların zamandan asılı olaraq
dəyişməsi və s. canlı orqanizmin orqanlarının
uyğun göstəricilərinə tamamilə analojidir.
Beləliklə, “ekvivalent” əvəzləyici o məqsədlə seçilir ki, öyrənilən orqanın bədənin səthində
yaratdığı elektrik sahəsinin parametrləri və onların
zamandan asılı olaraq dəyişməsi, hipotetik generatorun (seçilən modelin) bədənin səthində yaratdığı
elektrik sahəsinin uyğun göstəricilərinə analoji olsun və ya ona yaxın olsun. Yalnız bu halda seçilən
modeldən istifadə edilə bilər.
Canlıların fəaliyyəti prosesində oyanma
ürəyin ayrı-ayrı hissələrində müəyyən ardıcıllıqla yayılır. Nəticədə oyanan (həyəcanlanan) hissə
mənfi elektrik yükü ilə, həyəcanlanmamış hissəsi isə müsbət elektrik yükü ilə yüklənir və ürək,
elektrik dipoluna oxşar bir elektrik sisteminə
çevrilir. Bu isə ürəyin diaqnostik tədqiqatında
ekvivalent elektrik generatoru seçilməsi prinsipindən istifadə etməyə imkan yaradır.
İşləyən orqanın onun üçün seçilmiş model
(ekvivalent elektrik generatoru) vasitəsilə tədqiq
edilməsinə elektroqrafiya deyilir. Elektroqrafiya
zamanı bədənin səthində müxtəlif nöqtələrdə
bərkidilmiş elektrodlar vasitəsilə potensiallar
fərqinin zamandan asılı olaraq dəyişməsi
=f(t) qrafiki qeyd edilməlidir.
Elektroqrafiya üsulunun fiziki əsaslandırılması ondan ibarətdir ki, tədqiq olunan orqan
və ya orqanizmin müəyyən hissəsi üçün seçilən
ekvivalent elektrik generatorunun (modelin)
parametrlərinin və onların dəyişməsinin, bədə-
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nin səthindən “götürülən” (ölçülən) parametrlərin qiymətlərinə və onların dəyişməsinə uyğunluğu yoxlanılmalıdır. Bununla əlaqədar olaraq
iki fundamental nəzəri məsələ ortaya çıxır: seçilən elektrik generatorunun malik olduğu parametrlər əsasında, ölçü aparılan nöqtələrdə
biopotensialın qiymətini hesablamaq-bu düzünə
yanaşmadır, ikincisi bədənin səthində bu elektroqrafiya üsulu üçün seçilmiş uyğun nöqtələrdə
potensialı və ya potensiallar fərqini ölçməklə,
alınmış qiymətlər əsasında, seçilmiş ekvivalent
elektrik generatorunun (modelin) parametrlərini
hesablamaq - bu əks məsələdir və diaqnostika
məqsədi üçün istifadə edilməlidir.
Xüsusi halda nəzəri elektrokardioqrafiyanın əsas vəzifəsi, ürək oyanması zamanı, ürək
əzələlərində əmələ gələn transmembran biopotensialının bədənin səthində yaratdığı elektrik
sahəsinin potensiallar fərqinin zamandan asılılığını araşdırmaqdır. Bunun üçün ürəkdən kənar
ölçmələr əsasında, bədənin səthində müəyyən
iki nöqtə arasında, ürəyin transmembran biopotensialının potensiallar fərqi ölçülməlidir. Potensiallar fərqi üçün alınan bu qiymətlər əsasında
ürəyin transmembran potensialının =f(t) asılılığı müəyyən edilməlidir. Lakin, xalis nəzəri
yolla da bu məsələni həll etmək mümkün deyil,
belə ki, ürəyin fəaliyyəti zamanı onun, bədənin
səthində yaratdığı biopotensialı ölçərkən, tamamilə eyni olan “xarici” göstəricilər (qiymətlər)
alınsa da, ürək əzələləri hüceyrələrinin transmembran biopotensiallarının “daxili” paylanmaları müxtəlif ola bilər. Ürəyin biopotensialı və
onun xarici təzahürü arasında əlaqənin düzgün
fiziki əsaslandırılması üçün, ürəyin fiziki modeli
düzgün seçilməlidir.
Bütün ürəklər, elektrik nöqteyi-nəzərdən
həm nəzəri (hipotetik), həm də insan bədəni formasında mövcud olan keçirici mühitdə, elektrik
mənbələrinin toplusu formasında mövcud olan,
a)

real bir qurğu kimi, müəyyən ekvivalent elektrik
generatorundan ibarətdir. Bu ekvivalent elektrik
generatorunun fəaliyyəti müddətində, onu əhatə
edən keçirici mühitin səthində (bədənin səthində), elektrik sahəsi mövcud olur və bu sahə
elektrik dipolunun yaratdığı sahəyə analoji olur.
Bu halda seçilmiş ekvivalent elektrik generatoru
(model)qismində dipol elektrik generatorunun
qəbul edilməsi düzgün hesab edilməlidir. Həm
qəbul edilməlidir ki, ürəyi əhatə edən mühit
(maddə) sonsuzdur və xüsusi elektrik keçiriciliyi γ olan bircins mühitdir.
Bu şərtlər daxilində ürək üçün seçilmiş
ekvivalent elektrik generatoru (model) ilə elektrik dipolu arasında olan analogiyaları müəyyənləşdirək.
Bildiyimiz kimi, dipolun mərkəzindən
kifayət qədər böyük r>>l məsafəsində (l dipolun
qoludur) yerləşən S nöqtəsində dipolun elektrik
sahəsinin potensialı S

s 

P cos 
4 0
r 2 (1)
1



düsturu (1) ilə hesablanır. Burada Pcosα
dipol momentinin, dipolun mərkəzindən S nöqtəsinə çəkilmiş radius-vektor üzərindəki proyeksiyasıdır. Göstərmək olar ki, dipolun mərkəzindən eyni r məsafəsində yerləşən iki S və R nöqtələrində dipolun elektrik sahəsinin potensiallar
fərqi, dipol momenti vektorunun P, həmin nöqtələri birləşdirən düz xətt üzərindəki proyeksiyası ilə düz mütənasibdir: (S-R)~cosα.
Şəkil 1 a-da dipolun elektrik sahəsinin
qüvvə xətləri və ekvipotensial səthləri şəkil 1 bdə isə ürək “dipolunun” ekvipotensial səthləri
göstərilmişdir. Hər iki halda elektrik sahəsinin
ekvipotensial səthləri biri-birinə tam analojidir.

b)

Şəkil 1
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Elektrik dipolu simmetriyaya malik iki
yükdən ibarətdir. Simmetriyaya malik elektrik
yükləri sisteminə multipol deyilir. Multipollarda
(monopol, dipol, kvadrupol, oktupol və s.) yüklərin sayı N=2n ilə təyin olunur. n=0 olarsa monopol; n=1 dipol; n=2 kvadrupol; n=3 oktupol
və s. Multipol yüklər sisteminin,bu yüklər sistemindən kifayət qədər böyük məsafədə (R>>d,
haradakı d-multipolun ölçüsüdür)yaratdığı elektrik sahəsinin potensialı 1/Rn+1düsturu ilə təyin
olunur. Beləki, n=0 üçün ~1/R monopol, dipol
üçün (n=1) ~1/R2, kvadrupol üçün (n=2)
~1/R3 və s.
Əgər yüklər sistemi fəzanın hər hansı
sahəsində paylanıbsa, onda sistemdən kənar hər
hansı nöqtədə, sistemin yaratdığı potensialın
qiyməti
=f1/R+f2/R2=f3/R3+...(2)
düsturu ilə təyin olunur. Burada R-yüklər
sistemindən potensialı  olan A nöqtəsinə qədər
olan məsafədir; f1, f2, f3,... multpolların növündən, onun yükündən və sistemdən A nöqtəsinə
çəkilmiş radius-vektorun istiqamətindən asılı
olan funksiyadır. (2)-də birinci həd monopola,
ikinci dipola, üçüncü kvadrupola və s. aiddir.
Əgər yüklər sistemi neytraldırsa, birinci vuruq
sıfıra bərabər olur. R məsafəsi çox böyük olarsa,
onda üçüncü həddən sonrakı bütün toplananları
sıfıra yaxın olar və onları atmaq olar. Onda dipol elektrik generatorlarının elektrik sahəsinin
potensialı (2) düsturu ilə hesablanar.
Keçirici olmayan mühitdə (ideal dielektrikdə) dipol uzun müddət öz yüklərini saxlaya
bilər, yəni, dipol kimi mövcud ola bilər. Keçirici
mühitdə isə dipolun elektrik sahəsinin təsiri ilə,
dipolu əhatə edən mühitin sərbəst yüklərinin
hərəkəti baş verir, dipol ekranlaşır, onun yükləri
a)

b)

neytrallaşır və dipol öz mövcudluğunu itirir.
Keçirici mühitdə dipolu uzun müddət saxlamaq
üçün, ona gərginlik mənbəyi qoşmaq lazımdır.
Tutaq ki, keçirici mühitə (məsələn, elektrolit
məhlulu doldurulmuş qaba), sabit cərəyan mənbəyinə birləşdirilmiş iki elektrod daxil edilmişdir. Onda elektrodlarda daimi əks işarəli elektrik
yükləri mövcud olacaq, elektrolitdə isə, elektrodlar arasında elektrik cərəyanı yaranacaqdır.
Bu halda müsbət elektrod cərəyan mənbəyi
(başlanğıcı), mənfi elektroda isə cərəyan mənsəbi (sonu)olacaqdır.
Keçirici mühitdə, cərəyan mənbəyi və
cərəyan mənsəbi daxil olan iki qütblü sistemə
dipol elektrik generatoru və ya cərəyan dipolu
deyilir. Cərəyan dipolunun mənbəyi ilə mənsəbi
arasındakı məsafəyə (L), cərəyan dipolunun
qolu deyilir. Cərəyan dipolunun momenti
(Pc), Pc  I  L bərabərdir.
Bu dipoldan müəyyən r>>L məsafəsində
A nöqtəsində yaratdığı sahənin potensialı (3)

S 

 Pc cos 

4
r2
(3)

bərabərdir. Burada ρ cərəyan dipolu yerləşən mühitin (maddənin) xüsusi müqavimətidir.
Şəkil 2 a və b-də cərəyan dipolunun
ümumi sxemi və onun cərəyan xətləri, qırıq
xətlərlə ekvipotensial səthləri, şəkil 2 c-də isə
ürəyin oyanması zamanı onda yaranan cərəyan
xətlərinin təxmini sxemi göstərilmişdir.

c)

Şəkil 2
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Ürəyin oyanması boş venanın ağzında yerləşən
sinoatrial düyündən yayılaraq atrioventrikulyar
düyünə çatır, oradan isə Hiss telləri vasitəsilə
bütöv ürəyə yayılır. Nəticədə həyəcanlanmanın
mənbəyi və mənsəbi arasında cərəyan axınları
toplusu əmələ gəlir.
Beləliklə, dipol elektrik generatorları ilə
ürək dipolu arasında tam analogiya mövcuddur.
Bu analogiya cərəyan dipolunun qüvvə xətləri
ilə ürək dipolunun cərəyan xətləri arasındakı
analogiyaya əsaslanır. Həm də, həm cərəyan
dipolları toplusuna, həm də ürək dipoluna aid
düsturlar biri-birinə analojidir, birindən digərinə
keçmək üçün müəyyən sabitləri biri-biri ilə əvəz
etmək lazımdır. Bu analogiyaya əsaslanaraq
ürək dipolunun elektrik sahəsinin potensialı
üçün (4)

a)

b)

pc cos 
(4)
4
r2
ifadəsini almaq olar. Burada γ ürək maddəsinin xüsusi elektrik keçiriciliyidir. Ona görə
də dipol elektrik generatorları (cərəyan dipolları) üçün göstərilmiş anlayışlar, çıxarılmış düsturlar, zəif keçirici mühitdə yerləşmiş ürək dipolu üçün də doğrudur.
Əgər Dipolu bərabər tərəfli üçbucağın
mərkəzində yerləşdirsək, onun mərkəzi, üçbucağın bütün təpələrindən eyni məsafədə olacaqdır.
Şəkil 3-də üçbucağın mərkəzində yerləşdirilmiş
cərəyan dipolu ilə, ürək dipolu arasında analogiyalar aparılmışdır. Araşdırmalar əsasında cərəyan dipolunun elektrik sahəsinin bərabər tərəfli
üçbucağın tərəflərinin ucları arasındakı potensiallar fərqi ilə cərəyan dipolunun dipol momentinin həmin tərəf üzərindəki proyeksiyaları arasında nisbət müəyyənləşdirilmişdir.
ü=  

1



c)

Şəkil 3

Aparılmış analogiyalara əsaslanaraq həmin nisbəti ürəyin elektrik sahəsinin aparmalar
üzərindəki potensiallar fərqi ilə ürək dipolunun
həmin aparmalar üzərindəki proyeksiyaları Pü
arasındakı nisbətlərə də aid edib, ümumu şəkildə aşağıdakı (5) kimi ifadə etmək olar:
UI:UII:UIII=PüI:PüII:PüIII (5)
Proyeksiyaların qiymətlərini yerinə qoymaqla, ürəyin elektrik sahəsinin potensialı və
onun zamandan asılı olaraq dəyişməsi haqda
fikir yürütmək olar.

Problemin aktuallığı. Orqanlarda baş verən
fizioloji proseslərlə fiziki proseslər arasında analogiyaları müəyyən edərək, orqanların fizioloji durumunu araşdırmaq tibbi diaqnostikada aktual problemlərdən biridir.
Problemin elmi yeniliyi. Analogiyalar əsasında hüceyrə, toxuma və orqanların fizioloji durumunu araşdıraraq orqanda mövcud ola biləcək patoloji dəyişiklikləri aşkar etmək, tibbi tədqiqat prosesində yeniliklərdən biridir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə tibbi
təhsil müəssisələrinin tələbələri, tibbi ixtisas fənlərinin müəllimləri və tibbi elmi-tədqiqat müəssisələrinin əməkdaşları üçün praktik əhəmiyyətə malikdir.
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Н.И.Мусаев
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ АНАЛОГИИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ
В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
РЕЗЮМЕ
В статье исследуется аналогия между физическими процессам и процессам происходящими в
теле человека, выявляя такие отношения как с точки зрения их течения, так и с точки зрения из переменчивости с течением времени. Такая аналогия позволяет выявить математическую зависимость и
отобрать физическую модель для многих из таких процессов. В то же время, с помощью этой аналогии возможно провести диагностические исследования путем выявления патологических изменений.
В статье особое место уделено анализу электрокардиографии на основании физической аналогии и моделирования, так как есть значительная аналогия между мультиполярным генератором и работой сердца, что в свою очередь позволяет глубоко изучить физиологическое состояние сердца на
основании этой аналогии.
N.İ.Musayev
THE ROLE OF PHYSICAL ANALOGY AND MODELING IN MEDICAL EDUCATION
SUMMARY
The article reviews the analogy between physical processes and processes taking place in the body and
finds such relations both in terms of their course and their volatility over time. Such analogy allows to
determine mathematic dependence and select a relevant physical model for many processes. At the same
time this analogy can help in diagnosing research to determine pathologic changes happening in the body.
The analogy reflected in the article analysed most on the basis of electrocardiography as there is a
major analogy between multupolar generators and processes in the heart, allowing for comprehensive
research of the physiological status of the heart.
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Biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizə sadiqik,
bu dəyərləri qoruyuruq, saxlayırıq,
ənənələri yaşadırıq və bizim gücümüz də bundadır
İLHAM ƏLİYEV
Müasir qloballaşan dünyada hər bir valideyn övladını çağdaş bilik və bacarıqlara yiyələnmiş, milli-mənəvi dəyərləri mənimsəmiş, bazar iqtisadiyyatı şəraitində çevik fəaliyyət göstərməyi, özü, ailəsi və ölkəsi üçün faydalı olmağı bacaran bir şəxs kimi görmək istəyir. Düşünürük ki, bunun üçün ilk növbədə şagirdlərə öz
milli-mənəvi dəyərlərimizi, milli adət-ənənələrimizi qoruyub saxlamaq və inkişaf etdirməklə
bağlı əhatəli məlumat verməliyik. Fikrimizcə,
tam orta məktəbin bütün siniflərində şagirdlərin
yaş-cins xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq, onlara
ümumiyyətlə dəyərlər, milli-mənəvi dəyərlər,
bəşəri dəyərlər haqqında məlumat verilməsi
məqsədəuyğundur. Əlbəttə ki, bu günün müəllimi milli-mənəvi dəyərlərlə bağlı aşağıdakı bilikləri mükəmməl şəkildə mənimsəməlidir. Qeyd
etmək lazımdır ki, “dəyər” termini geniş istifadə
olunan bir sözdür. Onun qiymət, baha, əhəmiyyət, ləyaqət, keyfiyyət, layiq kimi mənaları var.
Məsələn, kitabın dəyəri, məhsulun maya dəyəri,
izafi dəyər, əsərin bədii dəyəri, sözün dəyəri,
oxumağa dəyər əsər, görməyə dəyər yer və s.
Artıq bir neçə əsrdir ki, ayrı-ayrı xalqların
yaratdığı mənəvi milli dəyərlər bütün bəşəriyyətin ixtiyarındadır. Bunun nəticəsidir ki, Qərb

ölkələri Şərqin zəngin mənəvi milli dəyərlərindən istifadə etməklə özlərinin daha zəngin mənəvi milli dəyərlərini yarada bildilər ki, o da öz
növbəsində onların mənəviyyatının saflaşmasına,
zənginləşməsinə səbəb oldu. Bu gün bütün xalqların mənəvi milli dəyərlərinin əsasında insansevərlik və humanizm duyğuları dayanmalıdır.
Milli dəyərlərimizin qorunması və gələcək
nəsillərə çatdırılması bu gün daha çox aktualdır.
Çünki milli dəyərlərimizin Azərbaycan xalqının
formalaşmasına təsiri böyük olduğu kimi, milli
dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsində də
xüsusi rolu vardır [9]. Milli-mənəvi dəyərlərimiz xalqımızın simasında zaman-zaman yaşayıb
və bizi başqa millətlərdən fərqləndirib.
Bu gün Azərbaycan xalqının mənəvi dəyərləri dedikdə nə başa düşülür?
Yəni millimənəvi dəyərlər nədir? Mütəxəssislərin fikrincə,
mənəvi dəyərlərin ilkin qaynağı insanı cəmiyyətdə formalaşdıran, inkişafa kömək edən davranış qaydalarıdır. Bu qaydalar dünya sivilizasiyasının təməli qoyulandan yaranmağa başlayıb.
Dəyərlərin formalaşması prosesi nəticəsində
dünyada hər bir fərdin haqlarını daha dolğun
təsdiq edən xüsusiyyətlər yaranır. Milli-mənəvi
dəyərləri ilə tanınan Azərbaycan xalqı yaşatdığı
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və təbliğ etdiyi bəşəri ideyaları, adət-ənənələri,
milli xüsusiyyətləri ilə dünya xalqları arasında
özünəməxsus yer tutur. Mənəvi dəyər özünün
fiziki və mənəvi varlığını qoruyub saxlamaq,
yaşatmaq üçün hər hansı sosial qrup və ya
cəmiyyətin əksər üzvlərinin doğru və lazımlı
olduğuna inanıb qəbul etdikləri ortaq dünyagörüş, məqsəd, əxlaq normaları və inanclardır. Bu
gün dövlətin hər cür resurslardan səmərəli istifadə yolları ilə formalaşdırmağa çalışdığı başlıca
dəyərlər bunlardır: ədalətli olmaq, ailə birliyinə
önəm vermək, vətənsevərliyi aşılamaq, qanunlara hörmət, dinə ehtiram, eyni zamanda tolerantlıq, çalışqanlıq, qonaqsevərlik, yardımsevərlik.
Milli ideologiya, milli tarix, milli dil, dinimiz,
milli mədəniyyət və incəsənət, milli ədəbiyyat,
milli özünüdərk, ailə, dahi şəxsiyyətlərimiz, milli
musiqimiz, muğamlarımız, fərdi yaddaşı, etnos
yaddaşını, millətin, xalqın yaddaşını ehtiva edən
folklorumuz bizim milli-mənəvi dəyərlərimizdir.
Bir sözlə, milli olan bütün nailiyyət və keyfiyyətlərimiz milli dəyərlər sisteminə aiddir.
Milli dəyərlərimizə dərindən bələd olan
görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev daim
xalqımıza məxsus adət-ənənələrimizi yaşatmağı,
təbliğ etməyi məsləhət görürdü. Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının tarix boyu qazandığı milli-mənəvi dəyərlərin azərbaycançılıq
ideyalarının yaranmasında əvəzsiz rolu olduğunu söyləyir, bu dəyərlərin mahiyyətində milliliyin, ümumbəşəriliyin və multikulturallığın dayandığını diqqətə çəkərək deyirdi: “Ümumbəşəri dəyərlərlə milli-mənəvi dəyərlərin vəhdəti,
sintezi bizim milli ideologiyamızın bu günü və
gələcəyidir. Məqsədimiz xalqımızın mənəviyyatını qorumaq və zənginləşdirməkdir” [5, 114].
Milli-mənəvi dəyərlər xalqın milli ruhunu,
estetik ruhunu, estetik duyumunu, sənətkarlıq
qüdrətini özündə yaşadır. Hazırda bu mənəvi
dəyərlər zəngin mədəni irs olmaqla bərabər,
eyni zamanda milli özünəməxsusluğun ifadə
vasitəsinə çevrilib. “Mədəniyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nda mədəni
sərvət məfhumunun belə təsbit olunduğunu görürük: “Maddə 30.1. Mədəni sərvət dedikdə aşağıdakılar başa düşülür: 30.1.1. hər bir xalqın
mədəni irsi üçün əhəmiyyəti olan daşınar və ya
daşınmaz sərvətlər (memarlıq, incəsənət və ya
tarixi, dini və ya dünyəvi abidələr; arxeoloji qazıntı yerləri; tarixi və ya bədii əhəmiyyət kəsb
30

edən memarlıq ansamblları; incəsənət əsərləri;
bədii, tarixi və ya arxeoloji əhəmiyyəti olan əlyazmalar, kitablar və digər əşyalar; elmi kolleksiyalar; kitab və arxiv materiallarının, yaxud yuxarıda göstərilən sərvətlərin reproduksiyalarının
mühüm kolleksiyaları);
Maddə 30.5. Azərbaycan Respublikasında
yaşayan milli azlıqların mədəniyyət nümunələri
Azərbaycan Respublikasının milli mədəni sərvətlərinin tərkib hissəsidir” [8].
Azərbaycan Respublikasında milli-mənəvi
dəyərlərə dövlət səviyyəsində diqqətin ifadəsi
kimi haqqında bəhs edəcəyimiz hadisəni xatırlatmaq yerinə düşər. Bildiyimiz kimi, 01 may
2016-cı il tarixdə Bakıda Dövlət Neft Fondunun
yeni inzibati binasının - "SOFAZ Tower"-in
açılışı olmuşdur. Jurnalist Ş. Nəzərli həmin təqdimatda iştirak etmişdir. Binanın dizaynında
Təbriz, Şirvan, Gəncə, Qarabağ, Qazax, Quba,
İrəvan, Bakı və Naxçıvan xalçaçılıq məktəblərinin motivlərindən geniş istifadə olunmuşdur.
Binanın foyesində divar boyu Ərdəbil xalçasının
mərmərdən əksi canlandırılmışdır. Bu unikal
əsəri ərsəyə gətirmək üçün 10 istedadlı sənətkar
4 ay işləmişdir. 150 kvadratmetr sahəni əhatə
edən bu sənət əsərini yaratmaq üçün ölçüsü 1x1
santimetrdən böyük olmayan 250 mindən çox
mozaik daşdan istifadə olunub və divardan
"asılmış" bu xalçanın üzərindən aşağıya doğru
nazik su təbəqəsi axmaqdadır. Bütün bunlardan
şövqlə söz açan jurnalist Ş. Nəzərli qeyd edir ki,
bütün bunlar bizə yadigar qoyulmuş irsə dövlətin diqqət nümunəsi, eyni zamanda milli-mənəvi
dəyərlərin müasir tələblər baxımından orijinal
həlli kimi dəyərləndirilməlidir.
Milli-mənəvi dəyərlərimizin dünya ictimaiyyətinə tanıdılması istiqamətində də ölkəmizdə uğurlu işlər görülür. Keçən il may ayının
6-da YUNESKO-nun mənzil iqamətgahında
YUNESKO-nun Təcili Qorunmaya Ehtiyacı
Olan Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siyahısına salınmış Azərbaycanın çövkən oyununa həsr edilən
sərgi keçirildi. Sərgi ilə yanaşı fransız yazıçısı
Jan-Lui Quronun “Qarabağ atları” kitabı da təqdim edildi. Belə bir faktı isə xüsusi vurğulamaq
lazımdır ki, milli-mənəvi irsimizin qorunması
və inkişafında birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyevanın müstəsna rolu vardır.
Qarşıda duran başlıca vəzifə qeyd olunan
dəyərlərin şagirdlərin yaş-cins və fərdi-psixoloji
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xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla pedaqoji prosesdə onlara mənimsədilməsinin səmərəli yollarının tətbiqidir.
Bu gün təhsildə əsas məqsəd müstəqil həyata hazırlıqlı insan, fəal vətəndaş yetişdirməkdir. Çağdaş Azərbaycan vətəndaşını səciyyələndirən əsas xüsusiyyətlər mənəvi dəyərlərimizə
hörmət, geniş dünyagörüşü, yüksək intellekt,
nitq mədəniyyəti və ünsiyyət bacarığıdır. Bütün
bu insani keyfiyyətlərin formalaşmasında və
inkişafında ana dili fənninin rolu böyükdür. Bu
faktı nəzərə alaraq milli-mənəvi və bəşəri dəyərlərə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsilin məzmunundan istifadənin səmərəli yolları problemini araşdırmaq üçün 2-ci sinfin Azərbaycan dili
dərsliyi ilə əlaqəli təhlillər aparmağı məqsədəuyğun bildik. Prinsipcə ikinci sinif şagirdləri
yeni dərs ilinə artıq "təcrübəli” şagirdlər kimi
başlayırlar. Məktəbə adaptasiya olunmaq, yoldaşları ilə tanışlıq, yoldaşları və müəllimlə qarşılıqlı münasibətlərin qurulması mərhələsi artıq
başa çatmış sayılır.
Məlumdur ki, məzmun standartları tədris
olunan əsas bilik və bacarıqları əks etdirdiyindən təhsilin məzmununu ilə birbaşa bağlıdır.
Odur ki, biz 2-ci sinif üçün təsbit olunmuş standartların şərhini verməyə, onların tədris prosesində reallaşdırılması vəziyyətini açıqlamağa
çalışacağıq. Hər bir təlim mərhələsi (sinif, kurs)
üçün müəyyən edilmiş məzmun standartlarıbilik və bacarıqlar həmin fənn üzrə təhsilin
ümumi məzmun xətlərindən doğur və şagirdlər
kursun sonuna kimi bu baçarıqlara yiyələnməlidirlər. Fənn kurikulumu məzmun xətlərini və
məzmun standartlarını (eləcə də alt-standartları)
təyin edir. Hazırda həyata keçirilən təhsil islahatı şagirdlərin elmlərin əsasını öyrənməklə yanaşı, onların öyrəndiklərini tətbiq etmə bacarıqlarının, eləcə də həyati bacarıqlarının inkişafına
xüsusi önəm verir. Konfutsinin kəlamını rəhbər
tutaraq (Qulaq asıram-unuduram, görürəm-yadda saxlayıram, özüm edirəm-anlayıram) tədris
prosesində şagirdləri tədqiqata, diskussiyaya
cəlb etmək, onlara müstəqil fikir yürütməyi
öyrətmək günün tələbidir. Müasir pedaqoji və
sosial araşdırmalar göstərir ki, ibtidai sinif şagirdləri oxuduğunun, gördüyünün və eşitdiyinin
çox az bir hissəsini yadda saxlayır. Lakin şagird
cəlb olunduğu, onun marağına səbəb fəaliyyət
prosesində öyrəndiklərinin böyük bir qismini

qavrayır və uzun müddət unutmur [2. 17]. Deməli, məzmun standartlarını və onlardan irəli gələn təlim məqsədlərini reallaşdırmaq üçün şagirdləri təlim prosesinə həvəsləndirən fərqli materiallardan, videolardan və müasir texnologiyalardan istifadə etməyi nəzərdə tutmalıyıq. Əsas
məqsəd məzmun standartlarında nəzərdə tutulan
bacarıqların şagirdlərə mənimsədilməsidir.
Zamanın görkəmli alimləri uşaq tərbiyəsindən danışarkən diqqəti həmişə fərdi yanaşma
prinsipinə cəlb etmişlər. Həmin prinsipə görə,
tərbiyə işində hər bir uşağın fərdi xüsusiyyətləri
zəruri surətdə nəzərə alınmalıdır [4, 498]. Təlim
işində də fərdi yanaşma zəruridir. Son zamanlar
pedaqoji psixologiyada bu cəhəti ifadə etmək
üçün xüsusi termindən - təlimin fərdiləşməsi
terminindən istifadə olunur [4, 500]. Deməli, biz
müasir müəllim olaraq dərslərimizi nəticəyönlülük, şəxsiyyətyönlülük, şagirdyönlülük, inteqrativlik və təlimin fərdiləşməsi prinsipləri əsasında qurmalıyıq.
2-ci sinif üçün nəzərdə tutulmuş Azərbaycan dili dərsliyində şagirdlərin analitik, məntiqi,
tənqidi, yaradıcı təfəkkürünün inkişafı, eləcə də
onlarda milli-mənəvi və bəşəri dəyərlərin formalaşması üçün maraqlı mətnlər vardır. Şagirdlərə təqdim olunan 2-ci sinif dərslik komplektində Azərbaycan dilinin tədrisinin 8 mərhələdə
keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd etmək lazımdır ki, interaktiv təlim üsulları üçün zəmin yaradan müasir dərslik komplektləri ənənəvi dərsliklərlə müqayisədə tədris prosesinin daha geniş
spektrini əhatə edir və bu prosesə kompleks
yanaşmanı təmin edir [2, 3]. 2-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyi aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:
1. Dəyərləriniz; 2. Ailə; 3. Sinfimizin uşaqları;
4. Heyvanlar və quşlar; 5. Yaxşı nədir, pis nədir;
6. Təbiətin sirləri; 7. Söz sənətimiz; 8. Nağıllar
aləmində. Bu bölmələrdə şagirdlərin nitq bacarıqlarının, dünyagörüşünün inkişafı və milli-mənəvi dəyərlərin təbliği ilə əlaqədar maraqlı məzmuna malik mətnlər verilmişdir. Milli-mənəvi
və ümumbəşəri dəyərlərin tədrisini müşahidə etmək üçün iki dərdə iştirak etdik. 2-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyinin 15-16-cı səhifəsində verilmiş 3-cü dərsin (dərsin tədrisinə 4 akademik
saat nəzərdə tutulmuşdur) tədrisi üçün “Ücrəngli
bayraq” mətnin oxunuşundan əvvəl müəllim
motivasiya məqsədilə Olimpiya oyunlarında
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Azərbaycan bayrağını başı üzərində qaldırmış
güləşçimizin şəklini nümayiş etdirir.
Qeyd etmək lazımdır ki, pedaqoji prosesdə nəzərdə tutulmuş mövzunun mənimsədilməsində motivasiya (buzun sındırılması) çox
önəmli mərhələdir. Mütəxəssislərin fikrincə,
motivasiya dərsin, mövzusunun şagirdlər üçün
“doğmalaşmasına” gətirib çıxarır. Motivasiya
mərhələsini keçmədən dərsə başlayan müəllim
dəmiri qızdırmadan döyən dəmirçiyə bənzəyir.
Dərsin motivasiya mərhələsi şagirdləri yeni dərsin mövzusuna həvəsləndirən, onların marağını
artıran əsas mərhələdir. Sonra müəllim sinfə
suallar verir:
-Şəkildə Olimpiya çempionunu görürsünüz. Sizcə, o, hansı ölkənin idmançısıdır?
-Bunu necə təyin edirsiniz? Suallara cavablar alındıqdan sonra müəllim “Azərbaycan
bayrağı” mətnini səsləndirir. Sonra müəllim tədqiqat sualını verir:
-Azərbaycan bayrağındakı rənglər nəyi
bildirir? Şagirdlər 4 qrupa bölünürlər. Qrupların
3-ü bayrağın rəngi, 4-cü qrup isə bayrağın üzərindəki ay və ulduzun mənası haqqında bildikləri ilə bağlı təqdimat hazırlayır. Sonra təqdimatlar dinlənilir və müzakirə olunur. Göründüyü
kimi, müəllim dərsin motivasiya mərhələsində
hər bir şagirdi düşünməyə, öz fikrini sərbəst ifadə etməyə istiqamətləndirir. Şifahi və yazılı tapşırıqlar növbələşdiyindən şagirdlər yorulmur və
dərs maraqlı keçir. Sonra “Azərbaycan bayrağı”
mətni səsləndirilir. Düşünürük ki, tədris prosesində elektron lövhədən istifadə olunsa idi, dərs
daha maraqlı olardı, çünki pedaqoji prosesdə
elektron lövhənin tətbiqi müəllimlə şagirdlər
arasında informasiya mübadiləsinin səmərəliliyini artırır.
Nəticə: Azərbaycan bayrağı üçrənglidir.
Hər rəngin öz mənası var. Müəllim 9 noyabrın
Azərbaycan Dövlət Bayrağı Günü kimi qeyd
olunduğunu yada salır.
Dərs 4. “Əbədi məşəl” mətninin tədrisinə
4 saat verilir. Motivasiya məqsədilə lövhədən
bitki, meşə, sular, neft, əsgər, qaz, dəmir filizi,
çörək, bəstəkar təsvir olunmuş şəkillər asılır.
Müəllimin tapşırığı ilə verilmiş şəkillər üç qrupa
ayrılır: 1. Yeraltı sərvətlər; 2. Yerüstü sərvətlər;
3. Mənəvi sərvətlər.
Müəllim təqdimat sualını verir:
32

-Azərbaycanın maddi və mənəvi sərvətləri
deyəndə nə başa düşürsünüz? Təqdimatın aparılması üçün şagirdlər 4 qrupa bölünürlər: I qrup
yerüstü sərvətlər, onların qorunması, II qrup
yeraltı sərvətlər, onların qorunması, III qrup Vətənimizin milli qəhrəmanları, IV qrup zəbt olunmuş ərazilərimiz haqqında təqdimat hazırlayır.
Təqdimatlar dinlənilir və müzakirə olunur. Sonra dərslikdəki mətn oxunub müzakirə olunur.
18-ci səhifədəki 1-ci tapşırıq yerinə yetirilir
(tapşırıqda sual belədir:
- Azərbaycana niyə Odlar yurdu deyirlər?). Düşünürük ki, 4-cü dərsin tədrisində də
müəllim İKT vasitələrindən istifadə etməli idi.
Birincisi, İKT vasitələrindən istifadə etməklə
müəllim ətraflı axtarışlar apara bilər və nəzərdə
tutulan sərvətlər haqqında geniş məlumat toplamaq imkanı qazanar. İkincisi, şagirdlər elektron
lövhə ilə keçirilən dərslərdə daha maraqla iştirak edirlər ki, bu də şagirdlərin tədris materiallarını daha yaxşı mənimsəmələrinə kömək edir.
Şagirdlər müstəqil olaraq araşdırmalar aparıb
suallara cavab tapa bilirlərsə belə fəaliyyət onları yormur, əksinə onlar daha həvəslə yeni araşdırmalar aparmağa can atırlar. Belə halda şagirdlər həm təqdim olunan materialı şüurlu olaraq mənimsəyir və həmdə onların qabiliyyətləri,
səriştələri inkişaf edir, xarakterləri formalaşır,
yaradıcılıq imkanları genişlənir. Pedaqoji prosesdə təqdim olunan materialın bütün şagirdlər
tərəfindən mənimsənilməsi üçün şagirdlərin
yaş-cins xüsusiyyətləri və fərdi psixoloji xüsusiyyətləri-qabiliyyətləri, temperamenti, xarakteri ətraflı öyrənilməlidir.
Nəticə: Vətənin sərvətlərinə qayğı ilə yanaşmaq, onları qorumaq hər bir vətəndaşın borcudur. Azad vətənimizi qoruyanların xatirəsinə
hörmətlə yanaşmalı, onların adını əməyimiz,
təhsilimiz, işimizlə ucaltmalıyıq.
Yeri gəlmişkən xatırlatmaq istəyirik ki,
hal-hazırda qabaqcıl müəllimlərimiz dərslərində
Activeİnspire proqramından və Activeİnspire
proqramına məxsus olan gizlətmə, pərdə, projektor, konteyner və sehrli qələm alətlərindən
istifadə edirlər. Promethean lövhələr vasitəsi ilə
tədris olunan dərslər şagirdlərin maraq dairələrini genişləndirir. Çağdaş pedaqoji mənbələrdə
göstərilir ki, Azərbaycan məktəblərində formalaşdırılan başlıca dəyərlər bunlardır: adil ol,
azad fikirli ol, ailə birliyinə önəm ver, vətənse-
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vərlik, qanunlara hörmət, tolerantlıq, məsuliyyətlilik, çalışqanlıq, qonaqpərvərlik, yardımsevərlik [11]
Düşünürük ki, tam orta məktəbin bütün
sinfiflərində şagirdlərin yaş-cins və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla yuxarıda qeyd olunan başlıca dəyərlərin şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsi səviyyəsini müəyyən etmək üçün
monitorinq aparmaq olar. Bu zaman şagirdlər
başlıca dəyərlərə aid həm öz bilik səviyyələrini
və həm də sinif yoldaşlarının bilik səviyyəsini
yoxlaya bilərlər.
Nəticə olaraq qeyd etmək istəyirik ki, ulu
öndər Heydər Əliyevin milli-mənəvi dəyərlərin
qorunması istiqamətdə müəyyənləşdirdiyi siyasət bu gün Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Azər-

baycan Respublikası Prezidenti cənab İlham
Əliyevin 2015-ci il 26 yanvar tarixli Sərəncamı
ilə təsdiq olunmuş “2015-2025-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin İnkişaf Strategiyası”nda ölkə
gənclərinin mənəvi inkişafı, milli-mənəvi və
ümumbəşəri dəyərlər ruhunda tərbiyə olunması
ilə bağlı nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə “Təhsil müəssisələrində
uşaq və gənclərin mənəvi inkişafı, milli-mənəvi
və ümumbəşəri dəyərlər ruhunda tərbiyə olunması tədbirlərinin gücləndirilməsi haqqında”
2017-ci il üçün birgə Fəaliyyət Planı təsdiq
olunmuşdur. Fikrimizcə, Fəaliyyət Planında
nəzərdə tutulan tədbirlərin həlli uşaq və gənclərin mənəvi inkişafına, onların milli-mənəvi və
ümumbəşəri dəyərlər ruhunda tərbiyə olunmasına öz müsbət təsirini göstərəcəkdir.
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М.С.Эминов
НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВОННОГО СОДЕРЖАНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВТОРОМ КЛАССЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
РЕЗЮМЕ
Автор отмечает, что в учебнике азербайджанского языка для 2-го класса средней школы
имеются тексты с интересным содержанием о национально-моральных и общечеловеческих ценностях. По мнению автора, учитель в процессе обучения, учитывая индивидуальные особенностей учащихся, может побудить у них интерес к изучению текстов имеющихся в учебнике.
Автор статьи обосновывает мысль, что цель начального образования заключается в развитии в
детях способностей к чтению, письму и счету, в формировании у них начальных жизненных знаний о
человеке, обществе,природе, элементов логического мышления, эстетического и художественного
вкуса и т.д. Автор приходит к мысли, что для формирования личности школьников в начальных
классах средних школ, необходимо учитывать интересы и потребности ребенка в процессе обучения
и заданные упражнения должны соответствовать уровню знаний, умений и навыков младшего
школьника. Учитель должен заботиться о школьнике и для того чтобы проверить уровень усвоения
школьниками национально-духовных ценностей, можно проводить с ними мониторинги.
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M.S.Eminov
NATIONAL AND SPIRITUAL VALUES AND EFFECTIVE WAYS
OF USING THE CONTENT OF PERSON-ORIENTED EDUCATION
IN THE SECOND FORM OF THE SECONDARY SCHOOL
SUMMARY
The author notes that there are a lot of texts with interesting content related to national-spiritual and
universal human values in the textbook of the Azerbaijani language of the second form of high school.
According to the author, teachers who take into account the students’ individual characteristics in learning
process, can motivate them to study the topics in the textbook. Objective of the primary education is to
develop ability to read, write and compute, and to form primary knowledge about society and the nature, the
elements of logical thinking, aesthetic, artistic taste and other properties of children. The teacher should take
children's physical, psychological and social level of development into consideration for this purpose. The
child's interests and needs should be taken into consideration and assigned exercises should be relevant to the
child's knowledge and skills during primary school. In order to check the learning level of students'
knowledge of national and spiritual values, monitoring can be carried out.
Redaksiyaya daxil olub: 08.06.2017
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Dərnək məşğələlərinin təşkilinin elmi-pedaqoji əsasları və əhəmiyyəti

DƏRNƏK MƏŞĞƏLƏLƏRİNİN TƏŞKİLİNİN ELMİ-PEDAQOJİ ƏSASLARI
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Respublikamızda təhsilin inkişafı ümumtəhsil məktəblərində, biologiyadan dərnək məşğələlərinin təşkili və aparılması işini daha da
yaxşılaşdırılmasını tələb edir. Belə ki, yeni
proqramın tələblərini yalnız dərs prosesində
ödəmək mümkün deyildir. Dərnək məşğələsi
təlim və tərbiyənin ayrılmaz hissəsi olduğundan
məktəblərdə işin təşkilinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Dərnək məşğələlərinin səmərəli təşkili
üçün hər şeydən əvvəl onun əhəmiyyətini aydın
təsəvvür etmək lazımdır.
Dərnək məşğələlərində biologiya elmlərinin ayrı-ayrı sahələrini molekulyar səviyyədə
izah etməklə bitkilərin mənşəyi, onların ekologiyası haqqında şagirdlərdə daha geniş təsəvvür
formalaşdırılmalıdır, lakin dərnək məşğələlərində biologiya elminin ayrı-ayrı sahələri bütövlükdə yox, onun ümumi şəkildə əsasları öyrədilir.
Belə ki, əyani materiallar əsasında canlı orqanizmlərin inkişaf tarixi, onların həyat fəaliyyətlərinin qanunauyğunluğu – «hüceyrə orqanizm,
növ, biosenoz, üzvü aləm» ardıcıllığı əsasında
aydınlaşdırılmalıdır. Canlı orqanizmin həyat
fəaliyyəti dedikdə şagirdlər böyümə və inkişaf,
qıcıqlanma, hərəkət, maddələr mübadiləsi, irsiyyət və dəyişkənlik anlayışlarını dərindən mənimsəməlidir. Bütün bunlar hüceyrənin quruluşu
və vəzifəsilə bağlı olub, orqanizmin tamlığını
yaradır. Məktəblilər dərnək məşğələlərində bitki
orqanizmlərinin vahid mənşəyə malik olduğunu,
mühit şəraitində tələbatlarının eyni olmadığını,
fərdi tələbatların mühitin təsiri altında dəyişdiyini nəzəri və əməli cəhətdən öyrənməlidir. Onlar
bilməlidirlər ki, həyat şəraitinin dəyişməsi
orqanizmin özünün dəyişməsinə səbəb olur.
Belə dəyişkənlik bəzən irsi xassə daşıyır və

nəslə keçir. İrsi qanunauyğunluqları öyrənmək,
onu idarə etmək və insanların arzu etdiyi istiqamətdə dəyişdirmək mümkündür, lakin hər bir
orqanizmin tarixi inkişafını (təkamülünü) bilmədən, onun fərdi inkişafını və dəyişkənliyini öyrənmək, irsiyyətini idarə etmək olmaz (1).
Şagirdlər bitkilər üzərində tədqiqat xarakterli təcrübələr qoymaqla eksperiment, onun
aparılması texnikasını öyrənir və beləliklə onlarda tədqiqatçılıq bacarığı formalaşır. Təcrübə
aparan şagird bilməlidir ki, hər hansı bir qida
maddəsinin, gübrənin, dərmanların, xarici amillərin (işıq, rütubət, istilik və s.) üzərində düzgün
öyrənmək olar. Eyni zamanda təcrübə variantı
ilə yanaşı yoxlama variantı da olmalıdır. Təcrübə qoymazdan əvvəl onun şəraiti (torpağın tərkibi və rütubət faizi və s.) öyrənilməli və bunları
nəzərə alaraq obyektin üzərində müşahidə aparmağı bacarmalıdır. Müşahidə aşağıdakı şəkildə
aparılmalı və qeydə alınmalıdır:
1) şagirdin adı və familiyası, sinfi;
2) təcrübənin mövzusu;
3) qoyulduğu tarix;
4) bitkinin adı;
5) təcrübə şəraitinin təsviri (temperatur,
rütubət və s.);
6) müşahidə qaydaları və aparıldığı tarix;
7) təcrübənin son nəticəsi və qurtardığı vaxt;
8) ümumi nəticə.
Mövsümlə əlaqədar olaraq bitkilərin həyatında baş verən ən mühüm bioloji hadisələrin və
ya dəyişikliyin izlənməsi, öyrənilməsi xeyli əhəmiyyətli və maraqlıdır. Mövsüm hadisələri ilə
əlaqədar olaraq şagirdlər bir sıra abiotik amilləri
(istilik, rütubət, işıq) bitki və heyvanların həyatındakı rolunu, həmin amillərin qarşılıqlı təsirini
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görür, müşahidə edir və canlı təbiətinin inkişafındakı qanunauyğunluqları dərk edirlər.
Dərnək məşğələlərini yüksək elmi səviyyədə təşkil etmək üçün birinci növbədə onun
elmi-pedaqoji əsaslarını bilmək, mahiyyətini
düzgün başa düşmək lazımdır. Bu məsələnin
mahiyyəti ilə əlaqədar orta ümumtəhsil məktəblərində biologiyadan dərnək məşğələlərinin təşkili və keçirilməsində hələ də bəzi anlaşılmazlıq
və dolaşıqlıq meydana çıxır. Bunlardan başlıcası
və ən vacibi məktəbdə biologiyadan hansı fənn
üzrə (bitkilər, zoologiya, insan, ümumi biologiya kursları) dərnək məşğələlərinin təşkili məsələsidir. Bəzi metodik ədəbiyyatda biologiyadan
hər hansı fənn üzrə dərnək məşğələlərinin təşkil
olunmasının vacib olduğu göstərilir. Məsələn,
VI – VII siniflərdə «Gənc botaniklər», VIII siniflərdə «Gənc zooloqlar», «Gənc bioloqlar»
dərnəyi təşkil olunmalıdır. Bizim fikrimizə
şagirdlərin yaş səviyyəsi və bilik dərəcəsi eyni
olmadığına görə onları bir dərnək məşğələsində
birləşdirmək məqsədəuyğun hesab edilə bilməz.
Gətirdiyimiz misallardan aydın olur ki, bəzi
müəlliflər məktəbdə biologiyadan ümumi dərnək,
digərləri xüsusi (hər fənn üzrə ayrıca) və daha
xırda qruplar yaratmağı məqsədəuyğun hesab
edirlər. Məktəbdə bunların hansını təşkil etmək
faydalı olar? Suala cavab vermək üçün əsaslı
dəlillərə, sübutlara müraciət edək. Məktəblərin iş
təcrübəsinə əsaslanaraq deyə bilərik ki, məktəblərin əksəriyyətində (dərnək işi olan) ümumi dərnək
işi təşkil olunur. Əslində də məktəblərdə ümumi
bir dərnək – «Gənc bioloqlar» və ya «Gənc təbiətçilər» dərnəyi yaradılmalıdır, bu isə bütün biologiya fənlərini əhatə etməlidir. Nə üçün ümumi dərnək təşkil olunmalıdır? Bu bir sıra obyektiv səbəbdən irəli gəlir. Belə ki, hər fənn üzrə ayrıca dərnək
təşkil etmək və hətta onları daha kiçik qruplara
ayırmaq dərnəyin işini və ona rəhbərliyi çətinləşdirir. Çünki məktəblərdə bəzən bir biologiya
müəllimi olur. Bir müəllim isə işin öhdəsindən
lazımi dərəcədə gələ bilmir və dərnəyin məşğələləri çox maraqsız keçir.

Əlbəttə bütün siniflərin (VI – XI) şagirdlərini də bir yerə yığmaq da məqsədəuyğun hesab
olunmur, çünki, onların hamısının bilik səviyyəsi və yaş dərəcəsi eyni deyildir (3).
Bu deyilənlərə əsasən biz orta ümumtəhsil
məktəblərində siniflər üzrə dərnəkləri aşağıdakı
kimi qruplaşdırmağı daha məqsədəuyğun hesab
edirik:
1-ci qrup VI – VIII siniflər;
2-ci qrup IX – XI siniflər;
Səkkizillik məktəblərdə isə VI – VIII sinif
şagirdlərindən bir qrup təşkil etməklə kifayətlənmək olar.
Sinifləri belə qruplaşdırmağın üstünlüyü
odur ki, şagirdlərin yaş və bilik səviyyələri
nisbətən bir-birinə yaxın olur. Buna görə də VI
– VIII siniflərin dərnək məşğələləri IX – XI
siniflərdən ayrı vaxtda təşkil olunur. VI – VIII
siniflərdə məşğələ üçün mövzular botanika və
zoologiyadan verilir. Məsələn, VI – VII sinif
şagirdləri canlı guşədə və məktəbyanı sahədə
bitkilər, VIII sinif şagirdləri heyvanlar üzərində
müşahidə aparır və məruzə edirlər. IX – XI
siniflərdə isə buna uyğun olaraq bir qədər
mürəkkəb işlər aparılır. Yaxşı olar ki, yuxarı
siniflərdə dərnək işinə daha çox əhəmiyyət
verilsin. Bu dərnək məşğələlərində şagirdlərin
hələ aşağı siniflərdə qazanmış olduğu anlayışlar
daha da dərinləşir, genişlənir və formalaşır.
Problemin aktuallığı və praktik əhəmiyyəti:
Belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, biologiyadan dərnək məşğələləri aşağı siniflərdə yaradılmalı və onuncu sinfə qədər müntəzəm şəkildə davam etdirilməlidir. Göstərilən ardıcıllıq olmadıqda şagirdlərin biologiya elminə olan həvəsi getdikcə azalır, əvvəlki
siniflərdə qazanılmış bilik və bacarıqlar unudulur.
Buna görə də biologiyadan bütün dərnəklər arasında
əlaqə yaradılması zəruridir.
Problemin elmi yeniliyi: Biologiyadan mövcud olan qanun və qanunauyğunluqları, elmin inkişaf
perspektivlərini onun kənd təsərrüfatı, təbabət biologiya və kosmik biologiyanın inkişafında olan rolunu
hərtərəfli öyrənmək üçün geniş imkanlar açılır.
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Dərnək məşğələlərinin təşkilinin elmi-pedaqoji əsasları və əhəmiyyəti

Н. Ахмедова
ЗНАЧЕНИЕ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ КРУЖКОВ
РЕЗЮМЕ
В статье нашли отражение следующие вопросы: самостоятельная работа учащихся, точное
выделение фактов и процессов, обширные и всестороннние знания о процессах, законах и
закономерностях, создание связи между ними, а также умение обобщать факты и делать выводы. В
заключение статьи автор предлагает создание кружков по биологии начиная с младших классов с
последующим проведением их в старших классах.
N. Ahmedova
SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL BASIS AND IMPORTANCE OF ORGANIZING EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
SUMMARY
The following problems are mentioned in the article: the student should work independently during the
observation, should have the ability of noting the facts and events correctly, as well as should have detailed
information about the objective law and ability of making connection, generalization and conclusion.
Redaksiyaya daxil olub: 30.05.2017
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İstər tərbiyə, istərsə də təhsil sahəsində əslində nələrə qadir olduğunu görə bilmirik.
irəliləyiş əldə etmək üçün şagirdin öhdəsinə iş Belə şagirdlərin üzə çıxmasında rollu oyunların
verilməlidir. Yuxarıda qeyd etdiyim ki, belə rolu əvəzolunmazdır.
öhdəlikləri daha çox sinfin az fəallarına tapşırŞagirdlərdə yaradıcılıq qabiliyyətinin inkimaqla daha yaxşı nəticə əldə etmək olar. Sadə şaf etdirilməsi müasir dövrdə təlim prosesində
misallarla fikrimi izah etməyə çalışacağam. Mə- ən önəmli və eyni zamanda ən mürəkkəb prosələn, dəftərlər yoxlanıldıqdan sonra müəllim seslərdən biridir. Yaradıcılıq qabiliyyətinin inkiadətən dəftərləri şagirdlərə ən öndə oturan uşaq- şaf etdirilməsi ardıcıl, sadədən mürəkkəbə prinların (sinfin daha fəal, önə çıxan) paylamasını sipinə əsaslanaraq təlimin müəyyən bir hissəsini
tapşırır. Şəxsi təcrübəmdə bir dəfə dəftərləri əhatə etməlidir. Valideynlərin əksəriyyəti, müəlpaylama işini ən sonda oturan şagirdə tapşırdım, limlərin isə müəyyən bir hissəsi düşünür ki, şabu isə bütün sinifdə “aaa niyə Elmin?” sədaları- gird düzgün oxumalı, yazmalı, hesablamalar
nın yüksəlməsinə, Elminin çöhrəsində isə bu işi aparmalı və də ən əsası Riyaziyyata marağı
ona tapşırdığıma görə gülümsəmənin yaranma- olmalıdır. Təhsil prosesini sadəcə bu ünsürlərlə
sına səbəb oldu. Şagird eyniyyətdən, iş və rol kifayətləndirsək böyük səhv etməklə yanaşı
bölgüsü zamanı həmişə eyni şagirdlərin seçil- şagirdin hər tərəfli inkişafının qarşısını kəsmiş
məsindən yorulur, mühit və rol ifaçıları dəyiş- olarıq. Orta məktəbdə tədris olunan hər bir fənni
məlidir. Bəzən şagirdləri yaxşı tanıdığımızı, rol- mütləq tədris etmək bizim vəzifəmiz, şagirdlərin
ları seçərkən düzgün seçim etdiyimizi düşünü- isə həmin fənlərdən dərs almaları onların hürük, şagirdlərimizi tanıdığımızı zənn edirik. Sin- quqlarıdır. İntellektin 7 şaxsin sadəcə ikisini
fimdə olan Fatimə və İbrahimin nitqinin çox düzgün oxu, yazı və hesablama sahəsini inkişaf
düzgün olduğunu düşündüyümdən həmişə təd- etdirməklə digər 5 mərhələni adlamaq düzgün
birlərdə aparıcılıq işini onlara tapşırırdım ki, deyil. Dövlətimizə, vətənimizə hər tərəfli inkişaf
etmiş gənclər yetişdirmək biz müəllimlərin və
onlar da hər dəfə bu işin öhdəsindən gəlirdilər.
Bir dəfə isə bu iki şagirdim tədbirdə başqa təlim işçilərinin vəzifəsidir.
rol ifa etmək istədiklərinə görə aparıcılıq etməkBəs bu mərhələ necə aparılmalıdır? Yuxadən boyun qaçırdılar. Seçim etməkdə çətinlik rıda da qeyd etdiyim kimi bu proses ardıcıl və
çəkdiyimə görə seçimi şagirdlərin öhdəsinə bu- sadədən mürəkkəbə prinsipi şəklində aparılmalıraxdım və səs vermə yolu iki şagirdim aparıcı dır. Birinci sinifdə yaradıcılıqla bağlı tapşırıqlar
seçildi. Tədbirdə isə bu iki yeni aparıcının ifası dərsliklərdə öz əksini tapıb. Təkcə Təsviri incəgözlədiyimdən daha maraqlı alındı. Səlis nitq, sənət, Texnologiya, Musiqi dərslərində deyil,
düzgün səslənmə, düzgün intonasiya, düzgün həmçinin Azərbaycan dili və Riyaziyyat fənləmimika və jest. Bəli, yenidən “öhdəliyə verilən rində də yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etdiriş” fərziyyəmə qayıdıram. Bəzən belə xırda mək üçün yetərincə material öz əksini tapıb.
səhvlər edərək şans vermədiyimiz şagirdlərin
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Şagirdlərdə yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi yolları

İş təcrübəmin az olmasına (3 il yarım)
baxmayaraq işlədiyim illər ərzində şagirdlər
üzərində apardığım müşahidələr əsasında şagirdlərin Təsviri incəsənət, Musiqi və Texnologiya fənlərinə nə qədər maraqları olduğuna diqqət yetirdim. Magistr təhsilimin Pedaqogika
ixtisası üzrə aldığıma görə şagirdlərin tərbiyəsi,
davranış qaydaları, təhsil prosesinə marağı bəzi
problemləri daha dərindən görməyimə və bu
problemləri aradan qaldırmaq üçün səy göstərməyimə səbəb olur.
Bəs mən öz şagirdlərimdə yaradıcılıq qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün nə edirəm?
Əvvəla daha öncə də qeyd etdiyim kimi Təsviri
İncəsənət, Texnologiya və Musiqi fənlərini
proqrama uyğun və proqramda dərsə ayrılan
saat əsasında tədris edilməlidir. Dərslikdə verilən həm nəzəri məlumat, həm də praktiki material icra olunur. Bəzən Təsviri İncəsənət və
Musiqi fənlərində verilən nəzəri materialları çox
mürəkkəb hesab etməmə baxmayaraq bu materiallar şagirdlər tərəfindən mənimsənilir. Təsviri
incəsənət dərslərində şagirdlər praktiki tapşırıqları əsasən kitabdakı nümunəyə əsasən mənim
köməyinlə yerinə yetirirlər. Bu ildən başlayaraq
isə hər həftə keçirilən mövzu əsasında şagirdlərə
evdə şəkil çəkmələrini tapşırıram. Maraqlısı isə
odur ki, şagirdlər evdə öz təxəyyülləri əsasında
və heç kimdən kömək almadan yerinə yetirdikləri tapşırıqda sinifdəkindən daha yaxşı nəticə
göstərirlər. Və beləliklə, şagirdlərimdə rəsm
çəkmə qabiliyyətinin keçən ilə nisbətən daha
yaxşı inkişaf etdiyinin şahidi oldu.
Musiqi dərsinin tədrisində də həmçinin
Təsviri incəsənət dərsində olduğu kimi nəzəri
material şagirdlər tərəfindən mənimsənilir. Musiqi dərsini tədris etmək üçün hər hansı bir musiqi alətində ifa etmək hər bir müəllim üçün böyük ölçüdə müsbət cəhətdir. Lakin belə bir bacarığınızın olmaması heç də bu fənni tədris etməməli olduğunuzu göstərmir. Dərslikdə verilən
hər bir bəstəkarın musiqisini internetdən asanlıqla yükləyib şagirdə dinlədə bilərsiniz. Musiqi
dərslərini qız şagirdlərin daha çox marağı olur.
Məsələn, mənim sinfimdə oğlan şagirdlər fərdi
olaraq dərslikdəki mahnını ifa etməyə çəkinirlər. Bu səbəbdən də mahnıları istəkdən asılı olaraq həm fərdi, həm də xor şəklində ifa etdirmək
mümkündür. Musiqi duyumunun, ritmi tuta bilmə

bacarığının şagirdin fərdi inkişafına əslində bizim
düşündüyümüzdən daha çox təsiri vardır.
Bu fənlərlə yanaşı həmçinin digər fənlərdə
də şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətini inkişaf
etdirmək üçün yetərincə imkan vardır. Məsələn ,
Həyat bilgisi fənnində “Layihə” mövzularını xüsusilə vurğulamaq istərdim. Şagird əvvəlcədən
layihəyə hazırlaşmalı, material toplamalıdır. Layihə zamanı şagirdin hazırladığı materialı nümayiş etdirməsi, şəkilləri düzgün yerləşdirməsi,
kompozisiyanı düzgün qurması və sonda layihəsini sərgilənməsi şagirddə özünüidarə, özünüifadə, özünəinam kimi hissləri formalaşdırır. Həmçinin divar qəzetinin hazırlanması işi də şagirddə yuxarıda sadalanan keyfiyyətlərin yaranmasına gətirib çıxarır.
Bunlarla yanaşı müasir dövrdə fikrimcə ən
mühüm problemlərdən biri də nitqlə bağlıdır.
Nitqimizin gündəlik həyatımızdakı yeri və əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Bəs biz müəllimlər
şagirddə yazılı və şifahi nitqi inkişaf etdirmək
üçün nələr edirik? Müəllimlər və tədris işçiləri
daha çox yazılı nitqin inkişafı üçün çalışırlar,
şifahi nitq isə ikinci plana düşür. Amma, əslində
şifahi və yazılı nitq bir-biri ilə birbaşa bağlı olduğundan nitq üzərində inkişaf paralel olaraq
aparılmalıdır. Şəxsi təcrübəmdə şagirdlərdə nitqi inkişaf etdirmək üçün müxtəlif çalışmalar
icra edirəm. Misal olaraq rollu oyunlar zamanı
şagirdinin nitqinin ifadəliliyinə, jest və mimikalardan düzgün və yerində istifadəsinə dair göstərişlər verirəm.
Azərbaycan dili dərslərində şeir olduğu zaman şagirdləri 4 nəfər olmaqla qrupa ayırıb şeiri
əvvəla üzdən ifadəli olaraq oxuduram və hər
qrupdan ən yaxşı oxuyanı seçirəm. Sonda isə hər
qrupdan seçilənlər öz arasında yaraşır və beləliklə “ən yaxşı” seçilir. Seçilən şagirdə gündəliyində qiymətlə yanaşı həm də ulduz kimi stikerlər yapışdırıram. Bu kimi tapşırıqlar şagirdlərimdə marağa, ən yaxşı olmağa motivasiya yaradır
və şeiri sadəcə üzündən oxumaq yerinə daha intonasiyalı, daha vurğulu və hissli oxumaqlarına
gətirib çıxarır. Bundan başqa yazı dərslərində
tez-tez lövhəyə hər hansı bir söz yazıb bu sözlə
bağlı cümlə qurmaqlarını tapşırıram. Qurulan ən
yaxşı cümlə birinci seçilir və yüksək səslə oxunur. Beləliklə, şagirdlərim ən yaxşı cümləni qurma üçün düşünərək səy göstərirlər.
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Nitqin inkişafı ilə bağlı debatların da həmçinin əhəmiyyəti böyükdür. Bunun üçün əvvəlcədən hazırlığa ehtiyac duyulmur. Şəxsi təcrübəmdə Azərbaycan dili dərslərində tez-tez debatlardan istifadə edirəm. Sinifdəki uşaqları iki
qrupa bölərək bir tərəfin mətndəki hər hansı bir
obrazın hərəkətinə haqq qazandırmağa, digər
tərəfə isə həmin obrazın hərəkətinin düzgün olmadığı fikrini müdafiə etmələrini tapşırıram.
Şagirdlər həvəslə debatda iştirak edirlər ki, bu
da şagirdinin öz fikrini ifadə etməyə, hər hansı
bir hadisəyə şəxsi baxışının yaranmasına, özünüifadənin formalaşmasına səbəb olur.
Bəs bütün bu təlim, tərbiyə prosesində şagirdlə qurduğumuz münasibət, şagirdlərə yanaşma tərzimiz nə dərəcədə düzgündür? Şagirdlərə
fərdi yanaşıb şəxsi inkişaflarını təmin edə bilirik
ki? Və ya bunun üçün nə etməliyik? Fikrimcə,
ən əsası və ən önəmlisi yaşından asılı olmayaraq
qarşımızdakı şagirdə şəxsiyyət kimi yanaşmalıyıq. Pedaqogikada uşağın tərbiyəsinə hətta ana
bətnindən başlamalı olunduğu qeyd olunur.
Deməli, artıq məktəbə gələn 5-6 yaşlı şagird
müəyyən qədər formalaşmış şəxsiyyətdir, hər
şeyi görür, anlayır, başa düşür. Şəxsiyyət kimi
yanaşma dedikdə nə başa düşülür ? Qarşımızdakı şagirdə heç nə bilməyən, heç nə anlamayan
biri kimi deyil, yetişkin biri kimi baxmalı və
belə də davranmalıyıq. Yəni, hörmət etməliyik.
Şagird nə edirsə etsin, onu alçaltmaq, təhqir etmək, nalayiq sözlər demək qətiyyən yolverilməzdir. Tərbiyə və təlim prosesində belə hallara
heç bir şəkildə müraciət etmək düzgün deyildir.
Əvvəla bu sadaladıqlarımla heç bir irəliləyiş
əldə etmək mümkün deyil, tərbiyə prosesində
təhqir və alçaltmaya yer yoxdur. Sadəcə sözlə,
kiçik məzəmmətlə başa salmaqla daha yaxşı
nəticə əldə etmək olar.
Bəzən müəllimlər deyir ki, qışqırmasaq,
sərt cəza verməsək, hətta uşağa əl qaldırmasaq
şagird “yola gəlmir”. Hətta bəzi valideynlər
müəllimə icazə verirlər ki, uşağıma əl qaldır, cəzalandır, təki oxusun. Tərbiyə və təlim prosesində bu kimi hallar qətiyyən heç bir nəticə verə bilməz. Lakin bəzən olur ki, sinifdə şagirdlər həqiqətən düzgün olmayan hərəkətlər edirlər ki, qarşısı alınmasa, cəza verilməsə işlər daha da pisləşə
bilər. Belə hallarda öz şəxsi təcrübəmdən misal
çəkmək istəyirəm. Əvvəla mən də sözlə məzəmmət edib, başa salmağa, hərəkətinin düzgün ol40

madığına inandırmağa çalışıram. Bəzən nəticə
əldə edə bilmirəm və problemlər yenidən yaranır,
bu zaman isə kiçik cəzalara əl atıram. Məsələn,
üç günlük, ya da bir həftəlik şagirdin yerini dəyişirəm. Bəzən cəza olaraq 2 gün sinifdə növbətçi
qoyuram. Şagirdi təhqir etmədən, alçaltmadan
cəza vermək, tərbiyə etmək mümkündür.
Fərdi inkişaf necə təmin olunmalıdır ? Hər
bir şagirdin böyüdüyü ailə, aldığı tərbiyə, yaşadığı mühit, düşüncə tərzi, maraqları, qavrayışı
fərqlidir. Belə olduğundan bəzi təlim işçiləri şagirdlərə fərdi yanaşmanın çətin və qeyri-mümkün olduğunu söyləyirlər. Bəli, bu proses şagirdlərinizi yeni tanıdığınız zaman çətin və
qeyri-mümkün görünə bilər, lakin onlarla zaman
keçirib onları tanıyandan sonra onlarla işləmək
olduqca asanlaşır. Şagirdin hər hansı xüsusi bir
bacarığı varsa bunu təlimlə əlaqələndirib nəticələr əldə etməyimizə səbəb ola bilər. Şagirdlərdə
həmçinin özünəinam formalaşdırmaqla fərdi
inkişafa nail olmaq müəyyən qədər mümkündür.
Məsələn, şəxsi təcrübəmdə “None is you,
and this is your power” (Heç kim sən deyil və
bu sənin gücündür) fikrindən tez-tez istifadə
edirəm. İki həftədən bir hər cümə günü son dərsi
şagirdlərlə söhbətə ayırıram. İki həftə ərzində
hər bir şagirdin dərs və fərdi davranışları əsasında onları məlumatlandırıram. Onlara özlərində
olan fərdi keyfiyyətlər haqqında məlumat verib
ruhlandırmağa öz güclərinə, özlərinə inam formalaşdırmağa çalışıram. Həmçinin bu həftələr
ərzində baş verən problemlər haqqında, bu problemləri aradan qaldırmağın yolları barədə söhbətlər edib, məsləhətləşirik. Şagirdlərlə söhbət
etmək, onlara öz mənfi və müsbət cəhətlərini
söyləmək, onları dinləmək, anlamaq lazımdır.
Müəllim və tərbiyəçi kimi həmçinin şagirdlərin öz aralarında olan münasibətlərə də təsirimiz danılmazdır. Şagird dərslərində nə qədər
uğurludursa, nə qədər çox təriflənirsə sinifdə də
şagirdlər arasında bir o qədər məşhurlaşır. Bu
əksərən belədir. Bəs zəif, çəkingən şagirdlərlə
necə davranmalı? Həmin şagirdləri və ya şagirdi
dərs zamanı fəallaşdırmaq, tez-tez həmin şagirdə müraciət etmək, müəyyən işlər tapşırmaq,
“yada salmaq” lazımdır. Hətta bəzən mən
həftəlik söhbətlərimiz zamanı şagirdlərə birlikdə
oynamağı məsləhət görürəm ki, bir neçə halda
nəticə əldə etmək mümkün olub. Bundan başqa
həftənin bir günü sinifdəki uşaqların püşk atma
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yolu ilə yerini dəyişirəm. Şagirdlərin adını və sıraların nömrələrini torbaya atıb bir-bir çəkirəm.
Birinci adını torbadan çıxardığım şagird, ikinci
adını çıxardığım şagirdlə digər torbadan çıxardığım sırada oturur. Beləliklə, bu həm şagirdlərin
bir-biri ilə ünsiyyət qurmasına, bir-birini tanımasına və bəzən heç ünsiyyətdə olmadığı biri
ilə yaxınlaşmasına səbəb olur.
Problemin elmi yeniliyi. şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi problemi pedaqoqların və psixoloqların daima diqqət mərkəzində
olmuşdur. Ə.Əlizadə, Ə.Bayramov, L.Qasımova,
R.Əliyev, R.Hüseynzadə, bir çox digər tədqiqatçılar
öz əsərlərində şagirdlərlə aparılan iş metodikalarının
təkmilləşdirilməsi yollarını araşdırmışdılar.
Problemin aktuallığı. Azərbaycan dili dərslərində mövzuların əksəriyyətinə çox saat ayrılır ki, bu
da öz növbəsində materialın mənimsənilməsindən
sonra tətbiqinə şərait yaradır. Xüsusilə ibtidai siniflərdə mətni sadəcə oxumaq və mətnə dair tapşırıqları
icra etmək bir müddət sonra monotonlaşma əmələ
gətirir. Bu səbəbdən mətnin elmi hissəsi icra edildikdən sonra və ya icra edilərkən materialı daha yaxşı

mənimsətmək və şagirdin təfəkkürünü, yaradıcılıq
qabiliyyətini inkişaf etdirmək naminə mətn şagirdlər
tərəfindən canlandırılmalıdır. Rol oyunları şagirddə
təlimə maraq yaranmasına, nitqin inkişafına, jest və
mimikalardan düzgün istifadə edilməsinə, səs
tonunun, cümlədəki vurğunun müəyyən edilməsinə,
şagirddə özünəinam yaranmasına və utancaqlığın
aradan qalxmasına səbəb ola bilər. Xüsusilə belə
oyunlara sinifdəki zəif, çəkingən, qeyri-fəal uşaqları
cəlb etmək daha məqsədəuyğundur.
Praktik əhəmiyyəti. Müasir dövrdə təlimtərbiyə işinin təşkili müəllimdən geniş informasiya
məkanı olan indiki cəmiyyətin bütün imkanlarından
geniş istifadə etməyə bacarmalıdır. Bunun üçün
nəzəri biliklərin praktika ilə sıx əlaqəsini təmin
etmək üçün dərsin mövzusundan asılı olaraq əyani
vasitələrdən, köməkçi materiallardan, valideynlərin
yardımından, məktəb kollektivinin imkanlarından
faydalanmalıdır. Ən əsası isə şagirdin özünün bilik
və bacarıqlarına yiyələnməsi imkanları dərindən
təhlil olunmalı və üzə çıxarılmalıdır.
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А. Гусейнова
ПУТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
РЕЗЮМЕ
В этой статье на основе практического опыта расследуются способы формирования потенциала
творческих возможностей учащихся младших классов. Исходя из результатов, полученных из
школьного опыта, доказывается, что учебно-воспитательная работа с учащимися в данном направлении
является исключительно полезной. Анализ основных психологических подходов к изучению поведения
детей младшего школьного возраста помогает определить, какой способ организации учебного
процесса может вести к развитию значительных возможностей для развития и укрепления творческого
воображения детей. Обучение должно быть направлено таким образом, чтобы школьник мог
преодолеть трудности, через некоторое напряжение мог достичь результатов, на которые вы
рассчитываете. Деятельность учителя должна быть направлена на поиск и организацию творческого
учебного процесса. Для правильного использования возможностей и условий для выявления
способностей учащихся очень важно формирование навыка. Как правило, без этого невозможно
достижение высокого уровня профессиональной подготовки и успешное самостоятельное обучение
ученика. И именно развитие этих сфер определяет становление их творческого потенциала.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 4, 2017

41

Aliyə Hüseynova

A. Huseynova
THE WAYS OF DEVELOPING CREATIVE ABILITIES OF PUPILS
SUMMARY
This article studies the ways of building the potential of creative abilities for lower grades pupils on
the basis of practical experience. Based on the results obtained from school experience, it is proved that
teaching and educational work with students in this direction is extremely useful. Analysis of the main
psychological approaches to the study of the behavior of primary school aged children helps to determine the
best way of organizing the educational process which will lead to the development of significant
opportunities for the development and strengthening of the creative imagination of children. Training should
be built in a way for the student to overcome difficulties and achieve the expected results. The activity of the
teacher should be aimed at finding the ways to organize a creative educational process. It is very important to
form a skill in order to properly use the opportunities and environment for identifying the abilities of
students. As a rule, it is impossible to achieve a high level of professional training and successful self-study
of the student without taking the opportunities and environment into account. It is namely the development
of these spheres that determines the development of the pupils’ creative potential.
Redaksiyaya daxil olub: 20.04.2017
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Müasir dövrdə təhsilin keyfiyyətinin idarə
olunması, inkişaf dinamikasının izlənilməsi və
proqramlaşdırılması üçün real vəziyyətin öyrənilməsi vacibdir. Bu işdə qiymətləndirmə mühüm pedaqoji vasitədir. Qiymətləndirmə təlimtərbiyə prosesini təkmilləşdirməyə, təlim prosesinin səmərəliliyini yüksəltməyə, təhsil alanların
(şagirdlərin, tələbələrin və s.) nəyi mənimsədiklərini, nələri öyrəndiklərini, nələri edə bildiklərini və onlarda hansı keyfiyyət dəyişikliklərinin
formalaşdığını müəyyənləşdirməyə obyektiv
şərait yaradır. Müəllim və şagirdlərin fəaliyyəti
haqqında lazımı informasiya toplayır və bunun
əsasında işin yaxşılaşdırılması üçün müvafiq
qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirirlər. Hazırda
təhsil keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün
tətbiq olunan qiymətləndirmənin məqsədi məsələlər haqqında tam aydın təsəvvür əldə etməyə
geniş imkanlar yaradır.
- məktəb kurikulumu üzrə şagirdlərin müvəffəqiyyət göstəricilərinin güclü və zəif cəhətlərinin araşdırılması;
- Şagirdlərə verilən bilik, bacarıq və vərdişlərin cəmiyyətin tələbatına uyğunluğunun
müəyyənləşdirilməsinə;
- Fənn materialların çətinlik səviyyəsinin
şagirdlərin fiziki və anlama səviyyəsinə müvafiqliyinin müəyyən edilməsinə;
- kurikulumun necə yerinə yetirilməsinə,
əhalinin təhsilə olan tələbat səviyyəsinin öyrənilməsinə;

Hər bir qiymətləndirmə şagirdin obyektiv
diaqnostikasını (keyfiyyət göstəricilərini) nəzərdə tutur. Təlimin keyfiyyəti, müəssisənin səmərəli fəaliyyəti, bir çox didaktik və tərbiyəvi vəzifələrin həlli bu məlumatların obyektivliyindən
çox asılıdır. Pedaqoji təcrübədə biliklərin və təlim prosesinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi, əsasən subyektiv xarakter daşıdığından, yeni
yanaşma və üsullarla təlim prosesini monitorinqinin və qiymətləndirilməsinin aktuallığını ön
plana çəkir, biliklərin və fəaliyyətin qiymətləndirilməsi prosesində yeni qiymətləndirmə mexanizmlərinin yaradılmasının əhəmiyyətini artırır.
Qiymətləndirmənin başlıca vəzifəsi müəllimlərin dərsə hazırlığını dərslərin keyfiyyətini,
ümumi təhsilin hər bir pilləsində nəzərdə tutulan
fənlərin tədrisinin günün tələbləri baxımından
yerinə yetirilmə səviyyəsini, şagirdlərin bilik və
bacarıq səviyyəsini müəyyənləşdirmək və pedaqoji kollektivin hər bir üzvünə hansı cəhətdən
metodik kömək göstərmək lazım gəldiyini aydınlaşdırmaqdır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin 13 yanvar 2009- cu il tarixli 9№-li qərarı
ilə “Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil
sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası” çərçivə sənədi təsdiq olunmuşdur. Sənəddə müasir
dövrdə şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi sahəsində mövcud olan problemlər, şagird
nailiyyətlərinin qiymətləndirmə növləri, qiymətləndirmə standartlarının və qiymətləndirmə va-
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sitələrinin hazırlanması və sair məsələlər qərarlaşdırılmışdır.
Bu baxımdan hər bir müəllimin qarşısında
çətin və olduqca məsuliyyətli iş dayanır.
Bu işin uğurla başa çatması, gənc nəslin
düzgün yetişdirilməsi məhz onlardan asılıdır.
Öz fəaliyyətini günün tələbinə uyğun qurmağa,
fəal təlim metodlarından geniş istifadə etməyə
çalışmalıdırlar. Perspektiv və gündəlik planlaşdırma zamanı müəllim üçün zəruri hesab edilən
bacarıqlardan biri nailiyyətlərin qiymətləndirilməsinin növlərini müəyyənləşdirməkdir. Çünki
qiymətləndirmənin mahiyyətini dərk etmədən
müasir və ənənəvi qiymətləndirmənin bir-birindən fərqləndirmədən, əsas qiymətləndirmə növlərinin (diaqnostik, formativ, summativ) tətbiqi
metodikasına yiyələnmədən, uyğun qiymətləndirmə vasitələri hazırlamadan təhsildə şagirdin
inkişafyönümlü istiqamətdə biliklərə yiyələnməsində nailiyyətlər əldə etmək olmaz.
Məzmun standartlarının hansı səviyyə də
reallaşdığını yoxlamaq məqsədi ilə hər tədris
vahidindən sonra mikrosummativ qiymətləndirmədən istifadə etməlidir. Bu zaman hər bir şagirdin həmin tədris vahidini necə mənimsədiyini
hansı sahədə çətinlik çəkdiyini müəyyənləşdirir,
daha istedadlı şagirdlərin üzə çıxarılmasına
çalışmalıdır. Obyektiv və demokratiklik prinsiplərini əsas tutaraq qiymətləndirmə zamanı məktəb rəhbərliyi ilə birgə valideynlərin də iştirakını
təmin etməlidirlər.
Onlarla birlikdə nəticələri müzakirə edib,
hər bir şagird üçün hesabat tərtib edib, şagirdlərin illik inkişaf istiqamətinin düzgün dəyərləndirməyə imkan verməməliyik.
1. İlkin səviyyənin qiymətləndirilməsi
(diaqnostik qiymətləndirmə)
- Şagirdlər əsas bilik və bacarıqlara müəyyən dərəcədə malikdirlərmi?
- Şagirdlər tədris edilmiş materialın hansı
hissəsini bilirlər?
2. Formativ qiymətləndirmə
- Standartların mənimsənilməsinə doğru
şagirdlər kifayət qədər irəliyə bilirlərmi?
3. Yekun (summativ) qiymətləndirmə.
- Şagirdlər verilmiş standart və ya standartlar qrupunda müəyyən edilmiş məqsədlərə
nail olublarmı?
Qiymətləndirmənin bu növləri şagirdlərin
hər bir fənnin məzmunun standartlarında göstə44

rilən əsas bilik və bacarıqların əldə edilməsinə
yönəlmiş fəaliyyət istiqamətləri ilə təmin edirlər, ilkin səviyyənin qiymətləndirilməsi (diaqnostik qiymətləndirmə) 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 səviyyə qiymətləndirilməsinin 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 müqayisə etmək üçün ilkin
məlumat bazasını yaratmaq məqsədi ilə istifadə
olunarsa, onda bu sualları əsas psixometrik
tələblərə cavab verməlidir.
Bununla yanaşı, obyektiv və ya qeyri obyektiv qiymətləndirmənin şagirdə psixoloji təsirinin mövcudluğu və nəzərə alınması üçün
Z.Veysovanın “Fəal (interaktiv) təlim: müəllimlər üçün vəsait” kitabında verilmiş fikirlər diqqətlə nəzərdən keçirilməlidir. Qiymətin tədris prosesinin real tənzimləyicisi ola bilməsi üçün şagird
qiymətin obyektivliyinə əmin olmalıdır və onun
nəyə görə verildiyini dəqiq təsəvvür etməlidir.
Obyektivliyin təmin edilməsi yollarından biri
qiymətləndirmə prosesində şəffaflıq, aşkarlıq
prinsipinin aşağıdakı kimi gözlənilməsidir.
- Şagirdlərin müəllimin istifadə etdiyi qiymətləndirmə meyarları ilə tanışlığı:
- Qiymətləndirmə prosesinin aşkarlığı bu
zaman müəllim qiymət verərkən onu əsaslandırır.
- Qarşılıqlı qiymətləndirmə və özünüqiymətləndirmə prosedurlarından istifadə edilməsidir.
Qiymət, ilk növbədə, şagird üçün özünüqiymətləndirmə və özünə nəzarət vasitəsi kimi
çıxış etməlidir. Özünüqiymətləndirmə vərdişlərini yaratmaq üçün bütün sinif və müəllimin iştirak ilə qiymətin şagirdin özü tərəfindən verilməsini və eləcədə şagirdlərin bir-birinin işinə qiymət verməsini tətbiq etmək lazımdır.
Beləliklə aparılmış araşdırmalar nəticəsində belə qənaətə gəlinmişdir ki, qiymətləndirməni pedaqoji işçilər, müstəqil ekspertlər və təhsilin keyfiyyətini tənzimləmək üçün təşkilatlar
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milli təhsilin keyfiyyətini müəyyən etmək üçün
həyata keçirirlər.
Tədqiqatın aktuallığı: Müasir dövrdə təhsilin
keyfiyyətinin yüksəldilməsində qiymətləndirmə mühüm pedaqoji vasitədir.
Tədqiqatın elmi yeniliyi və perspektivliyi ondan ibarətdir ki, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirmə

bacarıqları tədqiq olunub. Belə bacarıqlara yiyələnmiş
müəllim təlim strategiyalarını düzgün seçir.
Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti ondan
ibarətdir ki, tədqiqat nəticəsində əldə olunan nəticə
və irəli sürülmüş ideyalar təhsil sistemində
kurikulum tətbiqinə xidmət edəcəkdir.
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З. Асадова, А. Раджабова
РОЛЬ ОЦЕНИВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
РЕЗЮМЕ
Это статья посвящается определению качества образования при оценивании, основываясь на
демократичность и объективность. В результате проведенных исследований сделан вывод о том, что
для реальной корректировки оценки образовательного процесса ученик должен быть реально уверен в
объективности оценки и должен четко представить, почему это было дано. При оценивании,
основываясь на демократичность и объективность должны стараться выявлять талантливых учеников.
Z. Asadova, A. Rajabova
THE ROLE OF ASSESSMENT IN TEACHING PROCESS
SUMMARY
This article is devoted to determining the quality of education in assessment, based on democracy and
objectivity. As a result of the conducted studies, it was concluded that for a real adjustment of the price of
the educational process, the student must be really confident in the objectivity of the price and must clearly
understand why this was given. At the time of assessment based on democracy and objectivity should be
tried to identify talented students.
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Keyfiyyət anlayışı alimlərin daim geniş
müzakirəsinə səbəb olmuşdur. Bu barədə alimlər
arasında fikir müxtəlifliyi yaranmışdır, keyfiyyətlə bağlı vahid fikrə gəlməmişlər, lakin onlar
problemlə bağlı müxtəlif izahatlar verilmişdir.
Bəs, görəsən, təhsilin keyfiyyəti nədir? O,
necə müəyyən olunur? Təhsilin keyfiyyətini
necə idarə etmək olar? Təhsilin keyfiyyətini
hansı formada artırmaq olar? Bəri başdan deyək
ki, əslində istənilən sahədə keyfiyyət anlayışı
müəyyən olunmuş standartlara uyğunluğu ifadə
edir. Obyektin və ya sistemin halını xarakterizə
edən parametrlər standarta nə qədər yaxındırsa,
keyfiyyət də bir o qədər yüksək hesab olunur.
Təbii ki, bu qanunauyğunluq təhsildə də belədir.
Yəni, təhsilin keyfiyyəti əldə olunan nəticələrin
əvvəlcədən müəyyən olunmuş meyarlara nisbəti
ilə müəyyən olunur. Təhsilin keyfiyyətinin
müəyyənləşdirilməsində əsas göstərici isə şagirdin təlim nəticələridir və bu nəticələrin obyektiv
qiymətləndirilməsi keyfiyyəti üzə çıxaran etibarlı mənbə hesab olunur. Beləliklə, təhsildə
keyfiyyətin müəyyən olunması şagird nailiyyətlərinin obyektiv qiymətləndirilməsi ilə şərtlənir.
Lakin şagirdin təlim nəticələri təhsil sahəsində
baş verən bütün fəaliyyətlərin yekun nəticəsi
kimi ortaya çıxdığından, şagirdin təlim nəticələrindən çıxış edərək müəllimin tədris fəaliyyəti,
təhsil müəssisələrinin, təhsili idarəetmə strukturlarının və bütövlükdə ölkənin təhsil sisteminin
fəaliyyətini də qiymətləndirmək mümkündür.
Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, təlim nəticələrinin müsbət dinamikada inkişafı təhsil sahəsində
aparılan islahatlarla birbaşa bağlıdır. Belə ki, bu
sahədə hədəflərin düzgün müəyyənləşdirilməsi
təhsilalanların keyfiyyətli təhsil alma tələbinin
yerinə yetirilməsi üçün vacib şərt sayılır.
46

Xatırladaq ki, ölkə başçısı tərəfindən bir
neçə il bundan öncə keyfiyyət nəticələrinə görə
dünya ölkələri sırasında qabaqcıl mövqe tutan,
iqtisadi cəhətdən dayanıqlı təhsil sistemini yaratmaq məqsədilə "Azərbaycan Respublikasında
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası"nın tətbiqi barədə sərəncam imzalanıb. Sənəddə göstərilir ki, təhsil strategiyasının uğurla həyata keçirilməsində və təhsilin keyfiyyətinin dayanıqlı
yüksəlişində maraqlı tərəflərin cəlb olunmasını
təmin edən səmərəli idarəetmə mühüm rol oynayır. Belə ki, sənəd təhsil sistemini idarə edən orqanların səlahiyyətlərinin, funksiyalarının və
məsuliyyətinin dəqiq müəyyənləşməsi, idarəetmə prosesində şəffaflığın və maraqlı tərəflərin
iştirakının təmin edilməsi zərurətini ortaya qoyub. Qeyd edək ki, təhsil sisteminin başlıca vəzifələrini müəyyənləşdirən strategiyanın əsas
məqsəd ölkədə səriştəli təhsilverənlərə, ən yeni
texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik,
keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə görə dünya
ölkələri sırasında qabaqcıl mövqe tutan təhsil
sistemini yaratmaqdır.
Orta gəlirli ölkələr arasında rəqabətin güclənməsi, sürətli texnoloji irəliləyiş nəticəsində
ixtisas profillərinin tez-tez dəyişməsi təhsilin
keyfiyyətinə tələbi daha da artırmışdır. Son
dövrlərdə bir sıra ölkələr tərəfindən təhsilin inkişafı məqsədi ilə təhsil infrastrukturuna, həmin
infrastrukturun yeni avadanlıqlarla təchizatına
xeyli vəsait xərclənsə də, həmin ölkələrdə təhsilin nəticələrində müsbət irəliləyiş əldə edilməmişdir. Ümumtəhsil pilləsini bitirməsinə baxmayaraq, hesab, oxu və yazı vərdişlərinə malik olmayan çoxlu sayda insanlar vardır. Həmin
səbəblərdən təhsilin keyfiyyətinin təminatı başlıca strateji prioritetə çevrilməlidir.
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Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 15 iyun
1999-cu il tarixli “Azərbaycan Respublikası
Təhsil Sahəsində İslahat proqramı” haqqında
fərmanı ilə başlayan təhsil islahatının ən böyük
uğurları məhz təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə dəyərləndirilir desək, səhv etmərik.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin: “Təhsil hər bir ölkənin gələcəyini müəyyən edir. Hər bir ölkənin intellektual
potensialı təhsil ocaqlarında yaradılır. O ölkələr
yaxşı inkişaf edir ki, orada təhsil yüksək səviyyədədir. Azərbaycanın hələlik inkişafı məhz
təhsillə bağlıdır” sözlərinin real həlli üçün təhsilimizin yeni-yeni nailiyyətlər qazanmasında
aparıcı sima müəllimdir.
Təhsilin keyfiyyəti anlayışı ilk növbədə
sosial kateqoriya kimi cəmiyyətdə təhsil prosesinin vəzifəsini və səmərəliliyini göstərir, eyni
zamanda, şəxsiyyətin vətəndaşlıq və peşə səmərəliliyinin tələblərinə uyğunluğunu göstərir.
Təhsilin keyfiyyət aspektləri - təhsilin məzmunu, təlimin formaları və metodları, tədris-maddi
və maddi-texniki bazanın vəziyyəti, kadrların
təminatı nəzərdə tutulur. Təhsilin keyfiyyətini
səciyyələndirən təhsilin idarə olunmasının təhsil
prosesinin nəticələrinin mərhələləri üzrə müşahidə edilməsi hər bir mərhələdə qarşıya qoyulmuş vəzifələrin optimal yerləşdirilməsi səbəbinin aşkarlanmasını zəruri hesab edir. Təhsil keyfiyyətini şərtləndirən amillər - ilk növbədə orta
təhsilin keyfiyyəti, yalnız şagirdlərin əldə etdiyi
bilik, bacarıq və vərdişlərin səviyyəsi ilə ölçülə
bilməz. Keyfiyyətli tədris prosesin qurulmasından asılıdır. Təhsilin keyfiyyəti çoxparametrli
(çoxaspektli) olduğundan onun birmənalı təyini
olduqca çətindir. Əsas odur ki, orta təhsil məkanını tərk edən şəxs müstəqil həyata keyfiyyətli
insan kimi atılsın, yəni o, sağlam düşüncə və
zəruri hallarda məsuliyyəti üzərinə götürməyə,
müstəqil qərarlar qəbul etməyə, cəmiyyətin fəal,
rəqabətə davamlı üzvü olmağa hazır olsun.
Ümumilikdə təhsilin keyfiyyəti cəmiyyət
hadisəsi kimi onun bütövlüyünü və durumunu
ifadə etməsi ilə seçilir. Təhsil naziri Mikayıl
Cabbarovun qeyd etdiyi kimi, “ümumi təhsildə
keyfiyyət dəyişikliyi dedikdə həm şagirdin akademik nailiyyətləri, həm də müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin təkmilləşdirilməsi nəzərdə
tutulur”.

Hər bir təhsil müəssisəsində təlim prosesinin səmərəliliyinin obyektiv meyarı məhz təhsilin keyfiyyət göstəricisi hesab edilməlidir.
“Təhsilin keyfiyyəti” anlayışı və onun digər anlayışlarla müqayisəsində əsas məqsəd onları ümumi pedaqoji kontekstdə dəyərləndirməklə ümumiləşdirmələr aparmaqdan ibarət olmuşdur. Heç şübhəsiz, təhsilin keyfiyyəti daha
geniş kontekstdə başa düşülməklə təlim, tərbiyə,
inkişaf məsələləri, onlarla bağlı səmərəliliyi təmin edən tələblər, standartlar nəzərə alınmaqla
əldə olunan nəticələrdə öz əksini tapır. Ümumi
təhsilin keyfiyyət göstəricilərində də şagirdlərin
inkişafına aid həmin tələblərin olması pedaqoji
cəhətdən faydalı bilinir.
Araşdırmalar onu göstərir ki, təhsilin keyfiyyəti anlayışı təcrübədə də müxtəlif cür qəbul
edilir. Müəllimlər öz təcrübələrində şagirdlərin
təhsil almasına onun keyfiyyətini təlim proqramlarında müəyyən olunmuş materialların mənimsədilməsi, şagirdlərin əxlaqi-mənəvi cəhətdən inkişaf etdirilməsi kimi baxırlar. Şagirdlərin
daha çox bilik qazanmasını üstün cəhət kimi
qiymətləndirir, özlərinin təcrübəsində bu istiqamətdə aparılan işlərə daha geniş yer ayırırlar.
Şagirdlər təhsilin keyfiyyətinə təlim nailiyyəti kimi yanaşırlar, onu təlim materiallarının
öyrənilməsi baxımından izah edirlər. Proqram
materiallarını daha yaxşı mənimsəməyə çalışır
və onu öz fəaliyyətlərinin prioritet istiqaməti
kimi qiymətləndirirlər. Valideynləri isə övladlarının ümumtəhsil biliklərini qazanması daha çox
maraqlandırır.
Təhsilin keyfiyyəti üçün zəruri olan komponentlərdən biri gözlənilən nəticələrin, ona uyğun təlim standartlarının müəyyən olunmasıdır.
Ümumtəhsilin standartları şagird şəxsiyyətinin
müxtəlif parametrlərdən inkişafına aid olmaqla
onun səviyyəsini ifadə edir və bütöv bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına imkan verir.
Təhsilin keyfiyyətinə və əhatəliliyinə qoyulan yeni tələblər təhsil sistemi anlayışına
baxışı da yeniləmişdir. Müasir təhsil sistemi fоrmal (dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa
çatan), təhsil forması ilə yanaşı infоrmal (özünütəhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmə) və qeyrifоrmal (müxtəlif kurslarda, dərnəklərdə və fərdi
məşğələlərdə əldə edilən və dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə müşayiət olunmayan) təhsil
formalarını da nəzərdə tutmuşdur.
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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
maddi-texniki təchizat; d) humanist istiqamət; e)
əhalinin bilik, anlayış və bacarıq ehtiyaclarının
tam ödənilməsi.
Azərbaycan təhsilinin keyfiyyətli olması
həmişə aktual mövzulardan sayılıb. Çünki, həm
dövlətin, həm cəmiyyətin, həm də təhsilalanların təhsil sisteminə sosial tələbi keyfiyyətli təhsildir. Keyfiyyətli təhsil dedikdə təhsil standartlarına uyğun əldə olunan nəticələr başa düşülür.
Yəni, qüvvədə olan təhsil qanunvericiliyinə əsasən təhsilin keyfiyyət səviyyəsi ölkədə qəbul
olunan dövlət təhsil standartları əsasında beynəlxalq və ümumavropa təhsil sisteminin prinsiplərinə uyğunlaşdırılaraq təhsil pillələri üzrə
müvafiq keyfiyyət göstəriciləri sisteminə uyğun
olaraq müəyyən edilir. Razılaşaq ki, istənilən
sahədə keyfiyyət anlayışı müəyyən olunmuş
standartlara uyğunluğu ifadə edir. Təhsil-sistem-

ləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesi və onun nəticəsi kimi dəyərləndirildiyindən deməli, keyfiyyətin də məhz
nəticələr əsasında qiymətləndirilməsi birmənalıdır. Ona görə də qiymətləndirmənin düzgün
aparılması vacibdir. Əks halda təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı obyektiv mülahizə yürütmək çətin
məsələyə çevrilir.
Elə bu səbəbdəndir ki, təhsil sahəsində
aparılan bütün islahatların məqsədi məhz onun
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə nail olmaqdır.
Keyfiyyətin müəyyən olunması üçün obyektiv
qiymətləndirmənin aparılması vacibdir.
Problemin elmi yeniliyi: Problemin elmi
yeniliyi təhsilin keyfiyyətinin müəyyən olunmasına
əsaslanmışdır.
Problemin elmi yeniliyi: Təhsilin keyfiyyəti
anlayışı ilk növbədə sosial kateqoriya kimi cəmiyyətdə təhsil prosesinin vəzifəsini və səmərəliliyini göstərir, eyni zamanda, şəxsiyyətin vətəndaşlıq və peşə
səmərəliliyinin tələblərinə uyğunluğunu göstərir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Təhsilin
keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsində əsas göstərici
isə şagirdin təlim nəticələridir və bu nəticələrin
obyektiv qiymətləndirilməsi keyfiyyəti üzə çıxaran
etibarlı mənbə hesab olunur.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЕ
РЕЗЮМЕ
Понятие качества было причиной постоянной широкой дискуссии ученных. Основным
показателем определения качества образования, являются результаты обучения учащихся. Под
качественным образованием подразумевается обучение соответствующее стандартам образования и
конечный результат.
G. Xalilova
THE QUALITY OF EDUCATION AND EVALUATION
SUMMARY
The concept of quality has always caused a wide debate among scientists. The important indicator of
determining the quality of education is the study of outcomes of the students. In terms of qualitative
education the conformation of the results to the educational standards is understood.
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Hazırda cəmiyyətin də, ailənin də marağı
və mənafeyi ona doğru yönəlib ki, yeniyetmə və
gənclər həm fiziki, həm də mənəvi baxımdan
sağlam yetişsinlər, əxlaqca saf, mənəviyyatca
kamil olsunlar, valideynlərinin və Vətənin
ümidlərini doğrultsunlar.
Haqqında danışılan məsələlər bilavasitə
tələbələrə də aiddir. Tələbələr cəmiyyətimizin ictimai həyatında öncül yerlərdən birini tutur. Odur
ki, onların bir mütəxəssis və ləyaqətli vətəndaş
kimi yetişmələri qayğısına qalmaq lazımdır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 21 yanvar tarixli, 9 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisəsinin nümunəvi Nizamnaməsi”ndə deyilir: “Ali
təhsil müəssisəsi təhsil, tərbiyə və elm mərkəzi
kimi, nizamnaməsinə uyğun aşağıdakı vəzifələri
yerinə yetirir:
-hər bir şəxsin intellektual, mədəni və mənəvi inkişafı, ali təhsilalma tələblərinin ödənilməsi;
-təlim-tərbiyə prosesinin yüksək səviyyədə təşkil edilməsi;
-elmi araşdırmaların aparılması;
-yüksək ixtisaslı elmi-pedaqoji, elmi kadrların hazırlanması;
-ixtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanmasının təmin edilməsi;
-qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təhsil, mədəni-maarif, nəşriyyat, müalicədiaqnostika, maliyyə-iqtisad, təsərrüfat, elmi-is-

tehsalat sahələri üzrə kommersiya fəaliyyəti ilə
məşğul olunması;
-beynəlxalq fəaliyyətin və xarici əlaqələrin təmin edilməsi” (1).
“Nizamnamə”də ali təhsil müəssisəsinin tərbiyəedici funksiyalarına da münasibət bildirilmişdir. Tələbələr ali ixtisas təhsilinin əsas peşə
təhsil proqramlarına daxil olan humanitar və
sosial-iqtisadi fənlər; təbiət və ya fundamental
elmlər; istiqamət və ya ixtisasın ümumi peşə hazırlığı fənlər; ixtisas fənləri bloku; xüsusi fənlər
blokları üzrə bilik və bacarıqlara malik olmaqla
yanaşı, eyni zamanda onlarla tərbiyə işləri də
aparılmalı, gənclərin asudə vaxtının təşkili də
diqqət mərkəzində dayanmalıdır. Bu barədə Nizamnamənin “Təhsilverənlərin vəzifələri” adlanan altıncı maddəsinin altıncı bəndində deyilir:
- təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata
keçirilməsində iştirak etmək;
- təhsilalanlarla fəal vətəndaş mövqeyi
formalaşdırmaq, onları vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə etmək, müstəqil həyata və əmək fəaliyyətinə hazırlamaq;
- şəxsi nümunəsi ilə təhsilalanlarda Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə, Konstitusiyasına və qanunlarına, dövlət rəmzlərinə,
Azərbaycan xalqının tarixinə, mədəniyyətinə,
dilinə, adət və ənənələrinə, milli və ümumbəşəri
dəyərlərə, cəmiyyətə, ətraf mühitə hörmət və
qayğı hissləri aşılamaq;
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- pedaqoji etika və əxlaq normalarına
riayət etmək, müəllim nüfuzunu yüksək tutmaq,
ziyalılıq nümunəsi göstərmək;
- təhsilalanların şərəf və ləyaqətinə hörmət
etmək;
- gəncləri fiziki və psixi zorakılığın bütün
formalarından qorumaq, onları zərərli vərdişlərdən çəkindirmək (1).
Təhsilalanlarla, o cümlədən tələbələrlə
tərbiyə işlərinin aparılmasının vacibliyi “Təhsil
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda xüsusi vurğulanır. Qanunun dördüncü
maddəsi “Təhsilin əsas məqsədi” adlanır və
Azərbaycan Respublikasında təhsilin əsas məqsədi belə müəyyənləşdirilir:
“1. Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən, хalqının milli ənənələrinə
və demоkratiya prinsiplərinə, insan hüquqları və
azadlıqlarına hörmət edən, vətənpərvərlik və
azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil
və yaradıcı düşünən vətəndaş və şəхsiyyət
yetişdirmək;
2. milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri
qоruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə
malik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktik biliklərə
yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli mütəхəssis-kadrlar hazırlamaq;
3. sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini və iхtisasın daim artırılmasını təmin etmək, təhsilalanları ictimai həyata
və səmərəli əmək fəaliyyətinə hazırlamaq” (2).
Etiraf etmək lazımdır ki, tələbələrin böyük
əksəriyyəti pedaqoji təsirlərə müsbət münasibət
bəsləsələr də, tərbiyə alsalar da, özünütəhsillə
məşğul olsalar da, bir qisim tələbələr öz davranışları, öz hərəkətləri, xoşagəlməz qarşılıqlı münasibətləri ilə narahatlıq doğurur.
Başqa hallar da var. Ali məktəblərin pedaqoji kollektiv üzvləri arasında da elə müəllimlər
vardır ki, öz fəaliyyətlərini yalnız dərs demək,
mühazirə oxumaq, seminar məşğələsi aparmaqla
məhdudlaşdırır, tələbələrin gündəlik qayğıları,
çətinlikləri, davranışı ilə maraqlanmırlar.
Ali təhsil müəssisələrində tələbələrlə müxtəlif istiqamətli tərbiyə işləri aparılır. Tərbiyə
prosesi bir sistem təşkil edir. Bu sistemdə tələbələrdə milli-mənəvi mədəniyyətin formalaşdırılması üzrə iş özünəməxsus yer tutur və öz aktuallığı ilə diqqət mərkəzinə gəlir.
50

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev gənc
nəsildə milli-mənəvi mədəniyyətin formalaşdırılmasına böyük əhəmiyyət verirdi. Ulu öndər, demək olar ki, bütün çıxışlarında bu məsələni diqqətdə saxlayırdı. Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin sözləridir: “Bizim hamımızın bir vətəni
var - bu Azərbaycan dövlətidir. Azərbaycanlı hər
yerdə yaşaya bilər, ancaq azərbaycanlılığını, öz
dilini, dinini, milli ənənələrini unutmamalıdır.
Onun qəlbi daim doğma Azərbaycanla bir vurmalıdır. Təhsil ocaqlarında gənclərimizi xalqımızın mənəvi dəyərləri əsasında tərbiyələndirmək,
mənəvi cəhətdən sağlam və saf insanlar tərbiyə
etmək məsələsi mühüm yer tutmalıdır”.
İnstitut və universitetlərin, təhsil akademiyalarının müsbət təcrübəsi ilə fərqlənən professor-müəllim heyəti tələbələrdə milli-mənəvi mədəniyyətin formalaşdırılmasına sosiallaşmanın
əsası kimi yanaşır və səmərəli göstəricilərə nail
olurlar.
Hazırda gənclərdə, o cümlədən ali məktəb
tələbələrində ruhi-mənəvi mədəniyyətin, əxlaqimənəvi dəyərlərin formalaşdırılması və inkişaf
etdirilməsi və bu fəaliyyətin obyektiv tələbatı
arasında bəzi ziddiyyətlər mövcuddur. Həmin
ziddiyyətləri nəzərdən keçirək:
- tərbiyə işinin roluna nisbətən az diqqət
yetirilir;
-təhsilin bir sıra hallarda tələbələrin yaradıcı imkanlara zəif təsir göstərməsi;
-tələbələrdə milli-nənəvi mədəniyyətin dəyər yönümlərinin formalaşdırılması sahəsində
sosial-ictimai təsisatlar (təhsil sistemi, ailə) yeni
pedaqoji təfəkkürün tələbləri səviyyəsində
fəaliyyət göstərmirlər;
-müasir mərhələdə sosiallaşmanın əsası
olmaq etibarilə milli-mənəvi mədəniyyətin formalaşdırılması ilə bağlı laızmi səviyyədə elmi
yanaşmanın işlənib hazırlanmaması;
-ali məktəb müəllimləri ilə söhbətlərdən
görünür ki, onlar hələ də daha çox tələbələrin
proqram materialını mənimsəmələrinə nail olmağa çalışırlar;
-tələbələrdə milli-mənəvi mədəniyyətin
formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsinə yönələn pedaqoji şərtlər, priyom və vasitələr, auditoriyadankənar işin səmərəli formaları lazımınca
işlənib hazırlanmamışdır;
-maddi rifahın bəzi gənclərin, o cümlədən
tələbələrin həyatında əhəmiyyətli yer tutması,
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mədəniyyət və təhsilin onlar tərəfindən ən zəruri, və gərəkli dəyər kimi qiymətləndirilməməsi;
-təhsilə ali məktəb tələbələr tərəfindən
yalnız və yalnız gələcəkdə maddi təminat üsulu
kimi baxılması və bu zaman ruhi-mənəvi və
milli-mənəvi komponentin arxa plana keçirilməsi və s.
Lakin mədəniyyətin hər bir komponenti
müstəsna dərəcədə əhəmiyyətlidir. Bu komponentlər konkret məzmuna malik biliklərin, hisslərin və mənəvi davranışın ayrılmaz vəhdətini
özünə ehtiva edir.
Belə ki, idrak komponenti insan və ətraf
aləmə dair bilikləri əhatə edir. Bu komponentin
reallaşması idrak və emosional-iradi komponentlərin qarşılıqlı əlaqəsi il mümkündür.
Emosional-iradi komponentə daxildir:
emosiya, hisslər, hiss-həyəcanlar, əhval-ruhiyyə,
maraqlar, motivlər, yönəlmələr və s. İnsanın
mədəniyyətindən xəbər verən digər şəxsin
unikallığına münasibət şəxsiyyətə imkan verir
ki, o, özünü, öz inamını, dünyada, ətraf aləmdə
öz mövqeyini qiymətləndirə bilsin.
Fəaliyyətli-yaradıcı komponent tələbələri
müxtəlif xarakterli işlərə yönəldir. Bu isə, öz
qabiliyyətlərini, istedadını, bacarığını nümayiş
etdirməyə şərait yaradır. mədəniyyətə yiyələnmə fəaliyyətlə mümkündür. Bu fəaliyyət onu
özünütəkmilləşdirməyə təhrik edir.
Mədəniyyətin bütün komponentləri qarşılıqlı asılılıq və sıx əlaqədədirlər. Onların hər biri
tələbələrin ümumi mədəniyyətə və milli-mənəvi
mədəniyyətə sahib olmasında əvəzsiz rola
malikdir.
Tələbələrin sosiallaşmasının əsası olmaq baxımından milli-mənəvi mədəniyyətin formalaşdırılmasına nail olmaqda ali təhsil müəssisələrində
aparılan məqsədyönlü, sistemli, planauyğun,
fasiləsiz təlim-tərbiyə işlərinin təşkili vacibdir.
Şəxsiyyət ictimai həyatın mürəkkəb, çox
müxtəlif təzahürüdür, ictimai münasibətlərin
sistemində mühüm həlqədir. Bu tələbə şəxsiyyə-

tinə də aiddir. Şəxsiyyət ictimai-tarixi inkişafın
məhsulu olaraq, ictimai inkişafın xadimi rolunda çıxış edir. Odur ki, “şəxsiyyət” anlayışı bütün
humanitar elmlərin obyektinə çevrilmişdir. Belə
ki, etika şəxsiyyəti mənəviyyat və əxlaq baxımından araşdırır. Psixologiya elmi şəxsiyyətin
subyektiv aləmini, şəxsiyyətin formalaşdırılmasının və inkişafının qananauyğunluqlarını öyrənir. Pedaqogika elmi şəxsiyyətin tərbiyəsinin
formalarını, metod və vasitələrini nəzərdən keçirir. Lakin bütün ictimai elmlərin əlaqələndirici
həlqəsi kimi şəxsiyyət və cəmiyyətin nisbəti
məsələsi diqqət mərkəzinə gəlir. bunu nəzərə almadan şəxsiyyətin heç bir problemini həll etmək olmaz.
Milli-mədəniyyətin formalaşdırılması ilə
ilk növbədə ailə, valideynlər məşğul olmalıdırlar. Daha sonra uşaq bağçalarında, ümumtəhsil
məktəblərində, kolleclərdə bu istiqamətdə işlər
aparılmalıdır. Nəhayət, bu işlər ali təhsil müəssisələrində davam etdirilməlidir. Bu sahədə mühazirə və seminar məşğələlərinin tərbiyəvi imkanlarından istifadə olunmalıdır.
Təlim prosesi ilə yanaşı auditoriyadankənar tədbirlərdə tələbələrdə milli-mədəniyyətin
formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi üzrə işlər
aparılmalıdır, bu sahədə artıq qabaqcıl təcrübə
vardır. Görüşlərin, söhbətlərin, disput, müzakirə,
müsabiqə, dəyirmi masa, tələbə konfransları, yarışlar, ekskursiya və yürüşlər və s. imkanlarından
faydalanmaq səmərəli nəticələr verir.
Problemin aktuallığı. Yeni pedaqoji təfəkkür
şəraitində tələbələrdə milli-mənəvi mədəniyyətin
formalaşdırılması xüsusi aktuallıq daşıyır. Çünki o,
tələbələrin sosiallaşmasına şərait yaradır.
Problemin yeniliyi. Tələbələrdə milli-mənəvi
mədəniyyətin formalaşdırılması üzrə işin əsas problemlərinə münasibət bildirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Tələbələrdə
milli-mənəvi mədəniyyətin formalaşdırılması üzrə
işin təşkilində ali məktəb müəllimlərinə öz köməyini
göstərəcəkdir.
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Т.А. Гулиева
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОНРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
РЕЗЮМЕ
В условиях нового педагогического мышления особую актуальность носит формирование
национально-нравственной культуры студентов. Все это способствует социализации студентов.
Формированием национальной культуры в первую очередь, должна заниматься семья и родители. В дальнейшем работа в этом направлении проводится в детских садах, общеобразовательных
школах и колледжах. Данные работы должны проводиться также и в высших учебных заведениях. В
этой области целесообразно пользоваться воспитательными возможностями лекционных и семинарских занятий.
Наряду с учебным процессом и во внеклассных мероприятиях должна проводиться работа по
формированию и развитию национальной культуры студентов.
Статья посвящена решению данных задач.
T.A. Guliyeva
SOME PROBLEMS DEALING WITH THE FORMATION OF NATIONAL-MORAL CULTURE
OF STUDENTS
SUMMARY
The formation of national-moral culture in new pedagogical thinking has a special actuality. Because
it leads to students’ socialization. First of all the family - parents should engage in forming national-culture.
Secondly, kintergardens and schools should work in this field. Thirdly, specialists of higher schools should
work on this work. Educational opportunities of lectures and seminars, as well as extra-curricular activities in
this field should be used. You can find detailed information about these problems in the article.
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Biologiya fənninin tədrisində cinsi-gigiyenik tərbiyənin əhəmiyyəti

BİOLOGİYA FƏNNİNİN TƏDRİSİNDƏ CİNSİ-GİGİYENİK TƏRBİYƏNİN
ƏHƏMİYYƏTİ
Günel Əliyeva,
ADPU
E-mail: Gunel_aliyeva25@yahoo.com
Rəyçilər: ped.ü.elm..dok , prof. Ə.M. Hüseynov,
ped.ü.fəls.dok dos. Ə. M. Məhərrəmov
Açar sözlər: cinsi-gigiyenik , tərbiyə, inkişaf, psixoloji , fizioloji
Ключевые слова: гигиено-половое, воспитание, развитие, психологические, физиологические
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Bütün müəllimlər kimi biologiya müəlliminin də bir şəxsiyyət kimi şagirdlərin tərbiyəsində çox böyük rolu var. Biologiya müəllimi
yüksək səviyyədə bioloji biliklərə malik olmaqla yanaşı, həmçinin, şagirdlərdə biologiya fənninə maraq yaratmalı, canlı aləmə humanist münasibət formalaşdırmalı, şagirdlərin estetik və
mənəvi tərbiyəsini həyata keçirməli ,yalnız biliyə yox, həm də hisslərə təsir etməyi bacarmalıdır. Təlimin əsas vəzifələrindən birini tərbiyə
təşkil etməlidir. Təlimsiz tərbiyə, tərbiyəsiz təlim ayrı-ayrılıqda səmərəsiz nəticə verir. Təlim
və tərbiyə daim vəhdət təşkil edir. Bütün tərbiyə
formaları: mənəvi, estetik, ekoloji, əmək, cinsigigiyenik tərbiyə, özünün və ətrafdakıların sağlamlığına düzgün yanaşma hamısı eyni zamanda
aparılmalı və bir-birini tamamlamalıdır.
Müasir cəmiyyətimizdə çatışmayan cəhətlərdən biri uşaqlara tərbiyə verərkən onların yaşını, bilik səviyyəsini nəzərə almamaq ,bəzən
onlara zorla nəyisə qəbul etdirməyə çalışmaqdır.
Bu da nəticədə cəmiyyətdə düzgün tərbiyə olunmayan gənclərin sayının çoxalmasına gətirib
çıxarır. Müasir dövrdə məhz Azərbaycan cəmiyyətində istər valideynlər, istərsə də əksər müəllimlər uşaqlarımıza cinsi tərbiyə verməkdən çəkinirlər. Bunu əsasən mentalitet deyilən anlayışla əlaqələndirirlər. Əslində isə onlar “bilə-bilə”
gənclərimizi uçuruma itələyirlər. Cinsi-gigiyenik tərbiyənin düzgün verilməsində əsas iş biologiya müəllimlərinin üzərinə düşür. Cinsi-gigiyenik tərbiyə təkcə cinsi həyatın əsasları ilə tanışlıq, uşaqlara gigiyena adətlərini öyrətmək və
onları kişi və qadın orqanlarının anatomik fizioloji xüsusiyyətləri ilə tanış etmək deyil. Bu tərbiyə forması əxlaqi tərbiyənin ayrılmaz bir his-

səsi olub, bir sıra pedaqoji və xüsusi tibbi problemlərlə əlaqədardır. Cinsi –gigiyenik tərbiyəni
də başqa tərbiyə formaları kimi mümkün qədər
tez başlamaq lazımdır. Göründüyü kimi cinsigigiyenik tərbiyənin inkişafına biologiya fənninin ilk vaxt larından, yəni VI sinifdən başlayaraq XI sinfə qədər tədricən aparmaq olar. Beləliklə, bütün deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək
olar ki, cinsi-gigiyenik tərbiyənin düzgün aparılmasında həm valideynlərin ,həm də müəllimlərin (xüsusən də biologiya müəllimləri)böyük
rolu vardır. Lakin bu tərbiyəni aşılayan zaman
şagirdlərin yaş səviyyəsi, subkulturası mütləq
nəzərə alınmalıdır. Bu tərbiyə forma-sına münasibətdə böyüklərin və uşaqların fikirləri fərqlənir. Nəzərə alsaq ki, ilk tərbiyə ailədən başlayır,
bu halda ilk tərbiyəçilərin –valideynlərin uşaqlarına düzgün cinsi-gigiyenik tərbiyə verməsi
üçün, uşaqlarının orqanizmini yaxşı tanımaları
vacibdir. Nəzərə alınmalıdır ki, kiçik yaşlarda
uşaqlar öz orqanizmləri haqqında çox da
məlumatlı olmurlar. Artıq biologiya fənni tədris
edildikcə onlar öz orqanizmləri haqda müəyyən
məlumatlara malik olurlar ki, bu da onlara cinsi
–gigiyenik tərbiyənin aşılanmasında tərbiyəçilərə köməklik yaradır. İstər valideynlər, istərsə də
fənn müəllimləri bu problemin üstündən səthi
ötüb keçməməlidirlər. Belə ki, uşaqların fizioloji inkişafının mühüm cəhətini təşkil edən cinsi
inkişaf onların psixi inkişafına təsir göstərir. Hamımıza müasir dövrümüzdə baş alıb gedən cinsi
pozğunluqlar çox yaxşı məlumdur .Buna səbəb
düzgün aparılmayan cinsi-gigiyenik tərbiyədir.
Hər bir valideyn həm anatomik-fizioloji baxımdan, həm də psixoloji baxımdan öz övladını
yaxşı tanımalıdır. Bu gələcəkdə yarana biləcək
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hər hansı bir problemin qarşısının daha tez alınmasına kömək edər. Aparılan düzgün cinsi tərbiyə uşaqların bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına da müsbət təsir edəcək. Unutmayaq ki, biz
dövlətimiz üçün faydalı vətəndaşlar yetişdirməliyik. Bir valideynin öz övladına verə biləcəyi
ən gözəl var-dövlət gözəl tərbiyədir. Əziz müəllimlər və valideynlər bizim gələcəyimiz sizin
əlinizdədir, çünki gələcəyimiz olan uşaqlara tərbiyə verənlər sizlərsiz və bizim gələcəyimiz sizin tərbiyəni necə qurmağınızdan asılıdır.
Problemin elmi yeniliyi: Cinsi-gigiyenik tərbiyənin kiçik yaşlarında başlanmasında məqsəd in-

san şəxsiyyətini düzgün formalaşdırmaq ,ictimai və
əxlaqi normaları, özünün psixoloji və fizioloji xüsusiyyətlərini dərk etmək və buna görə öz cinsinə və
müqabil cinsə düzgün münasibət yaratmağa kömək
etməkdir.
Problemin aktuallığı və praktik əhəmiyyəti:
tədris prosesində şagirdlərdə cinsi-gigiyenik tərbiyənin inkişaf et dirilməsi nəticəsində onların mənəvi
keyfiyyəti yüksəlir, elmi dünyagörüşü inkişaf edir,
yüksək mədəni şəxsiyyət kimi formalaşır. Şagirdlərdə
cinsi-gigiyenik tərbiyənin inkişaf etdirilməsi nəticəsində, onların biologiya elminə marağı artır, cəmiyyətin ictimai–mənəvi dəyərlərə hörməti yüksəlir.
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ЗНАЧИМОСТЬ ГИГИЕНО-ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ
РЕЗЮМЕ
В статье повествуется о методах и формах проведения гигиено- полового воспитания,
определения его со стороны учителя. Автор статьи отмечает, что основная роль в данном воспитании
возлагается на родителей и педагогический коллектив.
G. Aliyeva
THE IMPORTANCE OF SEXUAL-HYGIENIC NURTURE IN TEACHING BIOLOGY
SUMMARY
The article deals with the importance of sexual-hygienic nurture in teaching biology. The author notes
that parents and teaching stuff play an important role in defining the ways of bringing up and delivering it to
students.
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Təbiətə qayğıkeş münasibət, ekoloji təfəkkürün yaranması əhalidə və gənc nəsildə ekoloji
tərbiyə və mədəniyyətin hansı səviyyədə olmasından asılıdır. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini
bərpa etdikdən sonra ətraf mühitin mühafizəsi
və ekoloji təhsillə bağlı qəbul edilmiş ekoloji
qanunçuluq və qərarlar bu problemin həllində
atılmış mühüm addımlardır. Milli Təhsil Konsepsiyasında da gənc nəslin ekoloji təhsil və tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirilir. Müasir dövrdə
qloballaşan dünyanın daha çox diqqət yetirdiyi
məsələlərdən biri narahatçılıq doğuran ekoloji
problemlərdir. Əhalinin ətraf mühitə neqativ
münasibəti mövcud problemin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Ekoloji maarifçiliyə böyük ehtiyac var. Bunun üçün hər kəs müəyyən ekoloji
biliklərə yiyələnməli, əhalidə ekoloji dünyagörüş formalaşmalı, təhsilin ayrı-ayrı pillələrində
ekoloji təlimin həyata keçirilməsi təmin edilməli, məktəb, eləcə də, məktəbəqədər tədris-tərbiyə
müəssisələrində uşaqlar və şagirdlər arasında
ekoloji tərbiyəyə xüsusi fikir verilməlidir. “Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
(2002) ümumi ekoloji biliklərə yiyələnməsi
üçün hər kəsə bərabər şəraitin yaradılması, orta
təhsil sistemində ekoloji biliklərin tədrisinin
icbariliyi, ekoloji təhsil və maarifləndirmə prosesinin fasiləsizliyi dövlət siyasətinin əsas prinsipləri kimi götürülüb [1].
Ekoloji təhsilin məqsədi təbiətə məsuliyyət hissi formalaşdırmaqdır. Ekoloji təhsil və
maarifləndirmə zamanı əldə olunan biliklər,
qazanılan təcrübələr ekoloji mədəniyyətin yaranmasına səbəb olur. Başqa sözlə, ekoloji təhsil
dedikdə, ümumi ekoloji mədəniyyətin və məsuliyyətin formalaşmasına yönəldilmiş fasiləsiz

təhsil, tərbiyə və inkişaf prosesi başa düşülür.
Ekoloji təhsilə ehtiyac, insan həyatı üçün əlverişli mühitin təmin edilməsinə olan zərurətdən
yaranmışdır. Ekoloji mədəniyyətin formalaşmasında əsas vasitələrdən biri məqsədyönlü ekoloji
təhsil almaqdır. Ətraf mühitə düzgün münasibət
ekoloji bilik nəticəsində formalaşır. İnsanın ekoloji münasibəti onun ekoloji məsuliyyət hissini
inkişaf etdirir. Ekoloji təhsil və tərbiyəyə BMTnin “İnkişaf proqramı” xəttilə nəzarət edilir.
Ekologiyanın ən böyük müasir problemi əhalidə
ekoloji dünyagörüşə malik insanlar yetişdirməkdir. Bunun üçün ekoloji bilik, ekoloji mədəniyyət və ekoloji etika olmalıdır. Gənclərdə müasir
tələblərə cavab verə bilən davranış vərdişlərinin
formalaşmasında da ekoloji tərbiyənin faydası
çoxdur. Bu kontekstdən çıxış edən Q. Mustafayev və A. Məmmədov haqlı olaraq “Ekoloji aspekti olmayan pedaqoji mövzu tanımırıq” qənaətinə gəlirlər [2]. Ona görə də yeni ekoloji dünyagörüşün yaradılmasında pedaqogikanın roluna
xüsusi əhəmiyyət verir, təlimin təşkilində ekoloji tələblərin nəzərə alınmasını, ekoloji tərbiyənin
ön plana çəkilməsini, əxlaq formalarına ekoloji
əxlaqın daxil edilməsini, çətin tərbiyə olunan
uşaq problemində ekologiyadan istifadə edilməsi, insan tərbiyəsinin yaranmasının və inkişafının ekoloji aspekti, məktəbdənkənar praktik tərbiyə işlərinin ekoloji aspekti və s. kimi mövzular təklif edirlər. Yalnız bunların nəticəsi kimi
insanın ətraf mühitə münasibətində irəliyə doğru
addım atmaq olar. Şagirdlərin idrak fəaliyyətinin və sərbəst işləmək qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi onlarda ətraf mühiti dolğun qavramaqda, ekoloji şüur və təfəkkürün, ekoloji dünyagörüşünün formalaşmasında xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Gənc nəslin, eləcə də cəmiyyətin eko-
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loji mədəniyyətinin fasiləsiz inkişaf etdirilməsi,
təbiəti milli və ümumbəşəri sərvət kimi qorumağı qarşıya qoyur. Ekoloji tərbiyə əxlaqi cəhətdən
qiymətli və ekoloji cəhətdən məqsədəuyğun
davranışı təbiətdə münasibətdə fəal, şüurlu
mövqeyin formalaşmasını tələb edir. Bu mövqe
insanda təbiətə məhəbbəti, onun qanunauyğunluqlarını dərk etməyi, gözəlliyini qiymətləndirməyi əks etdirir. Cəmiyyətlə təbiətin qarşılıqlı
münasibəti sistemində ahəngdarlığın zəruri
amili kimi çıxış edən ekoloji tərbiyə insan həyatının dərk edilməsinə kömək etməklə yanaşı,
hərtərəfli ahəngdar inkişaf etmiş şəxsiyyət formalaşdırmaq işində bilavasitə iştirak edir. Ətraf
mühitə münasibətimizi çağdaş dövrün tələbləri
səviyyəsinə yüksəltmək istəyiriksə fasiləsiz
(bağçadan doktoranturaya qədər) ekoloji təhsilə
yiyələnməliyik. Təlim prinsiplərində ekologiyanın əsaslarının öyrədilməsi zamanın tələbatına
uyğundur. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycanın
Ümumi Təhsilin Konsepsiyasında (Milli Kurikulumu) da bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilir.
Şagirdlərdə ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılması, onlarda ətraf mühitə qayğıkeş və həssas
münasibət yaradılması ön plana çəkilir. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra ölkədə ekoloji təhsil və tərbiyəyə ciddi fikir verilməyə başlandı. İlk dövrdə
ekoloji təhsil üç əsas istiqamətdə qurulurdu [3]:
- tədris fənlərinin bütün kompleksində
təbiəti mühafizə aspektlərinin işıqlandırılması,
- ətraf mühitin mühafizəsi və təbiətdən
səmərəli istifadə sahələrində peşəkar hazırlıq;
- tələbə və şagirdlərin elmi-tədqiqat və
ictimai əsaslarla təbiəti mühafizə fəaliyyətinə
cəlb olunması.
Bunları şərtləndirən amillər var idi – qanunvericilik bazası yaradılmışdı. Müstəqilliyin
birinci ilində qəbul edilmiş “Təbiəti mühafizə
və təbiətdən istifadə haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda (1992) “Vətəndaş-

ların ekoloji mədəniyyətinin formalaşmasında
zəruri olan ekoloji biliklərə yiyələnmək üçün
Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən bütün orta ixtisas və ali tədris
müəssisələrində onların profilinə uyğun olaraq
təbiəti mühafizə və təbiətdən səmərəli istifadə
üzrə xüsusi kursların tədrisi nəzərdə tutulur.”
Respublika ərazisində cəmiyyətin ekoloji mədəniyyətini və mütəxəssis kadrların peşə hazırlığını yüksəltmək məqsədilə məktəbəqədər, məktəb, orta ixtisas və ali tədris müəssisələrində onların ixtisaslarının artırılmasını təmin edən ümumi, kompleks fasiləsiz ekoloji təhsil və tərbiyə
sistemi müəyyən edilir. Tədris müəssisələrində
ekoloji biliklərin tədrisinin icbariliyi ilə yanaşı
ekoloji biliklərin təbliği də qanunda öz əksini tapıb. “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1999) isə tədris müəssisələrində, onların profilindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, ekologiyanın əsaslarının tədrisini nəzərdə tutur. Ölkədə
aparılan təhsil islahatları, dövlət tələbləri səviyyəsində müəllimlərə verilən müstəqillik, təhsil
prosesinə yaradıcı münasibət, yeni texnologiyaların tətbiqi, təhsilin dünya standartları səviyyəsində yenidən qurulmasında mühüm rol oynayır.
Bu, islahatlar çərçivəsində ekoloji təhsilin inkişafı və ekoloji dünyagörüşün formalaşması üçün
geniş perspektivlər yaranmışdır.
Problemin aktuallığı: Ekoloji təhsilə ehtiyac,
insan həyatı üçün əlverişli mühitin təmin edilməsinə
olan zərurətdən yaranmışdır.
Problemin elmi yeniliyi: Ətraf mühitə düzgün münasibət ekoloji bilik nəticəsində formalaşır.
İnsanın ekoloji münasibəti onun ekoloji məsuliyyət
hissini inkişaf etdirir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Ekoloji mədəniyyətin formalaşmasında əsas vasitələrdən biri
məqsədyönlü ekoloji təhsil almaqdır.
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Ш. Гейдарли
ЗНАЧИМОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ПРИ ЗАЩИТЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕЗЮМЕ
В современный период, одной из задач глобализации мира является проблема экологии. Эта
проблема находится в центре внимания широких слоев населения. Негативное отношение к защите
окружающей среды приводит к возникновению ряда проблем. В статье отмечается, что есть большая
потребность в экологическом просвещении.
Sh. Heydarli
THE IMPORTANCE OF ECOLOGICAL TEACHING AND TRAINING
IN PROTECTING ENVIRONMENT
SUMMARY
In modern life ecological problems are the main problems to be in focus of attention. The negative
approach of population towards the environment leads to the creation of the avaliable problem. In the article
the need for ecological enlightenment is shown.
Redaksiyaya daxil olub: 30.05.2017
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2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasının
ümumi təhsilin konsepsiyası (Milli Kurikulum) sənədi imzalandı və təsdiq edildi.
Həmin ildən başlayaraq şagirdlərin ümumi
inkişafı, meyil və maraqlarının nəzərə alınması
və əlverişli təlim şəraitinin yaradılması prinsipləri əsas götürüldü.
Hər bir sinif müəllimi dərs prosesi zamanı
şagirdə bir şəxsiyyət kimi yanaşmalı, onun söylədiyi fikirlərə hörmətlə yanaşmalıdır. Bu çox
böyük bacarıq tələb edən bir vəzifədir və burada
başlıca məsuliyyət müəllimin qabiliyyət dərəcəsinin üzərinə düşür.
Sinif müəllimi olaraq bu cür bilikvermə
metodunun tələbləri ilə üzləşərkən burada dərsdemə prosesinin kökündən dəyişildiyinin şahidi
oluram. Bu bir tərəfdən narahatlıq doğursa da,
intellektual və emosional baxımdan məmnunluq
hissi aşılayır. İnanıram ki, bu üsulla şagird –
müəllim münasibətləri qurmaq daha uğurlu alınır. Belə ki, şagirdlər artıq həm böyümə, həm də
bilikləri genişləndirmə kimi davamlı bir prosesin axarına düşmüş olurlar.
Müəllim olaraq biz bunu yaddan çıxartmamalıyıq ki, dərs dediyimiz hər bir şagird təkrar olunmaz dərəcədə fərdi insandır. Şagirdə
müəyyən bir mədəniyyətin ,ailənin ,mühitin sağlamlıq dərəcəsinə, eləcədə özünəməxsus temperamentə və şəxsiyyətə malik individium kimi
yanaşmalıyıq.
Sinif mühitini və proqramın məzmununu
planlaşdıran müəllim olaraq, inkişaf faktorlarını nəzərə alır, hər bir uşağa öz potensial imkanlarını tam açaraq büruzə verməsi üçün şərait yaradıram. Şagird müəllim tərəfindən fikirlərinə
hörmət və sevgi hiss etdikdə müstəqil fikir irəli
58

sürür, düşündüklərini çatdırmaqda çətinlik çəkmir. Şagirdlər özlərinə edilən rəftardan mənəvi
nəticələr çıxarır və özləri də başqaları ilə necə
rəftar etmək lazım olduğunu bu nəticələrdən
çıxış edərkən qərarlaşdırırlar. Şagirdlərini sevən
müəllim kimi bir faktı qəbul edirəm ki, hər bir
uşağın ürəyini və zehnini öz qayğı və diqqətimlə
inkişaf etdirib, yetişdirməliyəm.
Bütün bunları nəzərə alaraq dərslərimi
fənn kurikulumunun tələbləri səviyyəsində qurur, yeni təlim texnologiyalarından istifadə edirəm. Belə ki, iş forması olaraq kiçik və böyük
qruplarla iş, cütlərlə iş və iş üsulu olaraq isə Beyin həmləsi, müzakirə, karusel, BİBÖ və.s –dən
istifadə edirəm. Qeyd olunan iş formalarını və iş
üsullarını səmərəli tətbiq edilməsi üçün İKT-dən
istifadə edirəm. Bu isə dərsin olduqca maraqlı
və keyfiyyətli keçməsinə, şagirdlərin müstəqil
fikir söyləmələrinə, gördükləri şəkil, lent yazıları haqqında mühakimə irəli sürmələrinə zəmin
yaradır. Belə olduqda gördüyüm işin bəhrəsinə
sevinir, daha da həvəslə çalışıram. Çünki mənim
təhsil fəlsəfəm: öyrənməyi öyrənən, öyrəndiyini
həyatda tətbiq edən, hərtərəfli dünyagörüşünə
malik olan şəxsiyyət yetirməkdir.
Lakin hərtərəfli dünyagörüşünə malik olan
şəxsiyyət yetişdirmək üçün məsuliyyət nəinki
müəllimin hətta valideynlərin də üzərinə düşür.
Məktəblə ailənin sıx, qarşılıqlı əlaqəsi olmadan mükəmməl tərbiyə ola bilməz, çünki bu
proses kompleks bir prosesdir və onun səmərəliliyini valideynlərlə pedaqoqların birgə səyi ilə
yüksəltmək lazımdır.
Heydər Əliyev.
Ölkədə təhsilin hərtərəfli yüksəlişində, təlim-tərbiyə prosesində qarşıda duran mühüm

Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 84, Number: 4, 2017

Şagirdlərin tərbiyəsində məktəblə ailənin birgə fəaliyyəti

çox sahəli vəzifələrin uğurla həyata keçməsində
təkcə məktəbin, orada çalışan pedaqoji heyətin
əməyi kifayət deyil. Şagirdlərin gələcəkdə savadlı mütəxəssis və layiqli vətəndaş kimi formalaşmasında ailə ilə məktəbin birgə fəaliyyəti təmin edilməlidir.
İlk dəfə məktəbə qədəm qoyan şagirdlər
ibtidai məktəbdə elmi məlumat almaqla yanaşı
bir çox vərdişlərlə üzləşirlər. Onların nitqdən
istifadə zamanı çətinlikləri olsa da, başqaları ilə
uğurla ünsiyyət qurmağa çalışırlar. Onlar qismən də olsa davranış qaydalarından, nitq etiketlərindən xəbərdardırlar. Bəs bu qədər çox məlumatın 6 il müddətində qavranılması necə mümkün olmuşdur? Təbii ki, uşaqla valideyn arasında qeyri adi dərəcədə qüvvətli əlaqə belə bir
məhsuldar yetişdirmənin mənbəyi hesab edilir.
İbtidai təhsil zamanı valideyn, uşağın təhsili məsələsində müəllimin tərəf müqabili kimi
qəbul olunur. Valideyn-məktəb əlaqələri inama
əsaslanmalıdır. Effektli ünsiyyət qarşılıqlı inama
gətirib çıxarır. Valideynlə həqiqi tərəf müqabili
olmaq üçün müəllimlər valideyndən uşaqla bağlı
nələri öyrənə biləcəkləri barədə düşünürlər.
Bildiyimiz kimi, təhsildə bir çox yeniliklər, islahatlar həyata keçirilib. Valideynlərin hər
biri bu yeniliklər ilə tanış olmalıdırlar. Əksər
hallarda övladlarının saysız sualları qarşısında
çaş-baş qalar və çətinliklərlə qarşılaşarlar. Valideyn-müəllim əməkdaşlığının fəaliyyəti bu baxımdan da əhəmiyyətlidir.
İbtidai sinif müəllimi kimi mən də, valideynlərlə sıx əlaqədə olur, şagirdlərimin təlim
və tərbiyəsi haqqında valideynlərə müntəzəm
məlumat çatdırır və bu barədə onlarında fikirlərini dinləyirəm. Orta təhsil zamanı ən böyük
məsuliyyət ibtidai sinif müəllimlərinin üzərinə
düşür. Çünki ilk dəfə parta arxasında əyləşən şagirdlərin düşüncələri, məktəbə marağı olduqca
müxtəlif və rəngarəng olur.

Hətta təhsil almağı istəməyən şagirdlər
belə olur ki, onlara xüsusi nəvazişlə məktəbi sevməyi öyrədirəm. Onlara elm, təhsil almağa istək
yaradıram. Bu cür keşməkeşli və məsuliyyətli
işimdə valideynlərlə daim əməkdaşlıq edirəm.
I-IV siniflərdə təhsil alan şagirdlərim hər
il dərs ilinin sonunda valideynləri və müəllim
heyəti qarşısında çıxış edirlər. Məsələn: 1-ci
sinifdə keçirilən “Nələri öyrəndik?” adlı tədbirimiz valideynlər və məktəb rəhbərliyi tərəfindən,
2-ci sinifdə keçirilən “Azərbaycan-canım mənim” tədbiri Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri və
işçiləri o cümlədən valideynlər tərəfindən alqışlanmış və bəyənilmişdir. 3-cü sinifdə keçirilən
növbəti “Açıq dərs”isə televiziya kanallarının
birində yayımlanmış və valideynlər tərəfindən
alqışlanıb və bəyənilmişdir.
Beləliklə valideynlər hər ilin sonunda övladlarının nələr öyrəndiklərini, nələrə qadir
olduqlarının canlı şahidi olmuşlar. Təbii ki, bu
uğurları qazanmaqda valideynlərin rolu böyükdür. Valideynlərlə mütəmadi görüş nəticəsində,
Şagirdlərimin bilik-bacarığının üzə çıxması
üçün onların da dəstəyini qazanmış oluram.
Sənətimi sevən bir müəllim kimi keçdiyim
dərslərə məsuliyyətlə yanaşır, şagirdlərimin təhsil, təlim və tərbiyə almasında vəzifə borcumu
layiqlə yerinə yetirməyə çalışıram.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə ibtidai təhsil
zamanı müəllim və valideyn arasında sıx, qarşılıqlı
əlaqə, şagirdlərdə təlim və tərbiyənin bünövrəsinin
qoyulmasıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
ibtidai sinif şagirdlərinin şifahi və yazılı nitqi inkişaf
etdirmək üçün onların düzgün orfoqrafik və orfoepik
qaydalarına tam əməl edilməsi, müəllimlə yanaşı valideynlərdən də asılıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə şagirdlərin
məktəbəqədər biliyinin müəllim tərəfindən yoxlanılması, valideynlər tərəfindən isə dəstəklənməsidir.
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Т.Багирова
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВЯЗИ РОДИТЕЛЕЙ СО ШКОЛОЙ
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается и анализируется текущая ситуация воспитательной работы, проведённой в тесной связи родителей со школой. Подчеркивается, что для развития устных и письменных навыков, ученики должны придерживаться орфографических и орфоэпических правил, а это засисит
как от учителя, так и от родителей. Автор отмечает, что дошкольное знание учащихся должно быть
проконтролировано со стороны учителя и поддерживаться родителями.
T.Bagirova
PERFECT SCHOOL EDUCATION IS NOT POSSIBLE WITHOUT
A CLOSE MUTUAL INTERCOURSE BETWEEN PARENTS AND THE TRAINING
SUMMARY
In the article the actual problems of personality formation in modern period have been analized. The
author notes that parents and teachers play an important role in improving students’ oral and written speech.
It is noted that the achievements of students should be examined by teachers and supported by parents. In
this aspect,the article reflects the achievements of Azerbaijan in the field of education in recent years.
Redaksiyaya daxil olub: 30.05.2017
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Müasir dövrdə təlim prosesində tərbiyəçiuşaq münasibətinin humanist xarakteri onların
tərbiyəsinin istiqamətini müəyyənləşdirir. Tərbiyəçi uşaqların təlim prosesini onlara məhəbbət,
şəxsiyyətlərinə hörmət, şəxsi qüvvələrinə inam
əsasında qurmalıdır.
Pedaqoji prosesin humanistləşdirilməsi,
müxtəlif fəaliyyət növlərində və gündəlik
həyatda tərbiyəçi-uşaq münasibətlərinin dəyişdirilməsi, ünsiyyətin demokratik üslubuna keçilməsi baxımından tərbiyənin şəxsiyyətyönlü
modelinin qurulması böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Şəxsiyyətyönlü təhsil sistemində tərbiyəçi
və uşaqların fəaliyyəti əvvəlcədən müəyyən
olunmuş nəticələrə əsasən qurulur. Təlim prosesində yeni texnologiyaların içərisindən ən münasibini seçən tərbiyəçi və uşaq şəxsiyyəti təlimin aparıcı subyekti kimi çıxış edir. “Subyekt –
subyekt” formuluna uyğun qurulan münasibətlər
zamanı uşaqlar öz təfəkkürünün, düşüncəsinin,
tərbiyəçilər isə uşağın inkişafı üçün şəraitin təşkilatçısı olurlar. Tərbiyəçi təlim fəaliyyətini
düzgün istiqamətə yönəldərək uşaqların müstəqil idrak fəaliyyətini təşkil edir ki, bu zaman
uşaqlar müstəqil axtarışlar aparmağa, “yeni
kəşflər” etməyə cəhd göstərirlər
Uşaqların fərdi xüsusiyyətlərini, imkanlarını, istək və arzularını nəzərə alan, məşğələni
maraqlı keçən tərbiyəçi təlim prosesində müvəffəqiyyət əldə edə bilər.
Uşaqlara müstəqil, yaradıcı düşünməyi
öyrətmək müasir dövrdə təlimə verilən sosial tə-

ləblərdəndir. Tərbiyəçi uşağın ona və öz yoldaşlarına sual vermələrinə, dialoqa qoşulmalarına
imkan yaratmalı, onu düşünməyə məcbur etməli, təfəkkürünü inkişaf etdirməli, mühakimə yürütməyi öyrətməlidir. Bu işdə tərbiyəçinin pedaqoji ünsiyyəti mühüm rol oynayır. Pedaqoji ünsiyyət tərbiyəçinin uşaqlarla təlim-tərbiyə prosesində həyata keçirdiyi peşə ünsiyyəti olub, onun
hərtərəfli inkişafına yönəlir və səmərəli psixoloji iqlim yaratmağa imkan verir. Ona görə də hər
bir tərbiyəçi pedaqoji ünsiyyətin mahiyyəti ilə
tanış olmalı, uşaqlarla birgə fəaliyyət zamanı
ondan lazımi şəkildə istifadə etməlidir.
Pedaqoji prosesdə demokratik ünsiyyət üslubuna üstünlük verən tərbiyəçilər məşğələni
müasir dövrün tələblərinə uyğun səmərəli təşkil
edir, bütün uşaqların fəallığını artırır, maraqlarını
təmin edir, təlimi uşaqlar üçün əhəmiyyətli məşğələyə çevirirlər. Belə rəhbərlik üslubuna malik
olan tərbiyəçi uşağa subyekt kimi yanaşır, qərar
qəbul edərkən uşaq kollektivi və onun liderinin
təklifini nəzərə alır, təlim vəzifələrinin həlli zamanı onların əməkdaşlığını təmin edirlər.
Onlar uşaqlara müstəqillik verir, daim xahiş, məsləhətlə yanaşır, müsbət emosional əlaqəyə üstünlük verirlər. Belə tərbiyəçilər qiymətləndirmədə obyektiv, ünsiyyət yaratmaqda isə
təşəbbüskar olurlar. Tərbiyəçi müvəffəqiyyətli
işi təmin edən vasitə kimi intizamlı davranış
normalarının əhəmiyyətini uşaqlara izah edir,
onlara qarşılıqlı anlaşma və inam şəraitində öz
davranışlarını idarə etməyi öyrədir. Bu isə uşaq-
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larda müsbət emosiyalar, özünə inam yaradır,
onlar birgə fəaliyyətdə əməkdaşlığın əhəmiyyətini başa düşürlər. Uşaqları birləşdirən belə ünsiyyət, şəxsi fəaliyyətə təkan verir və onlar təlim
tapşırığını özləri yerinə yetirməyə səy göstərirlər. Demokratik tərbiyəçiyə inanan uşaqlar ona
qorxusuz hörmət edir, qrupda nəzarətsiz qaldıqda özlərini intizamlı aparmağa çalışırlar. Uşaqların davranışlarını məqsədyönlü idarə etmək
bacarığının inkişafını təmin edən demokratik üslub onlara öz hüquq və vəzifələrini dərk etməyə
imkan verir. Tərbiyəçinin yüksək peşəkarlığından, əxlaqi keyfiyyətlərindən və uşaqlara məhəbbətindən xəbər verən demokratik üslub uşaq
şəxsiyyətinin inkişafı üçün ən məhsuldar və
səmərəli hesab olunur. Belə şəraitdə uşaqlarda
məsuliyyət inkişaf edir, tərbiyəçi ilə ünsiyyətə
can atır, ondan köməklik gözləyirlər.
Fəaliyyətlərində daha çox avtoritar ünsiyyətə üstünlük verən tərbiyəçilər isə uşağa obyekt kimi yanaşırlar. Uşaq ünsiyyətin bərabərhüquqlu tərəf müqabili kimi qəbul edilmir.
Həmişə hökmran olmağa çalışan belə tərbiyəçilər uşaq kollektivini tez təşkil edə bilsələr də,
uşaqlarla tərbiyəçi arasında soyuq münasibət
yaranır, onlar özlərini qrupda narahat hiss edir,
təlimə maraq azalır, onlarda inamsızlıq yaranır.
Belə tərbiyəçilər uşaqların fərdi xüsusiyyətlərini
nəzərə almır, onların təşəbbüsünü boğurlar. Tərbiyəçinin ciddi nəzarətinə, psixoloji təzyiqinə
alışan, öz davranışlarını idarə etməyi bacarmayan uşaqlar tək qalanda intizamsız olurlar.
Belə tərbiyəçidən qorxan uşaqlar müstəqillikdən, sərbəst inkişafdan məhrum olurlar.
Tərbiyəçilər belə uşaqların dəcəlliyini, nadincliyini tərbiyəsizlik kimi qəbul edir, onları danlayır, cəzalandırırlar. Əlbəttə, tərbiyəçinin bu hərəkəti pedaqoji baxımdan düzgün deyil. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların psixoloji xüsusiyyətlərini bilən tərbiyəçi başa düşür ki, bu nadinclik
uşağın hər şeyi öyrənmək istəməsi, maraqları,
öz enerjisini xərcləməsi ilə əlaqədardır, onun inkişafda olmasına dəlalət edir, həyatını dolğunlaşdırır. Fransız pedaqoqu J.J.Russo yazmışdır:
“Əgər siz əvvəlcə nadinclər yaratmasanız heç
vaxt sizə adamlar yaratmaq nəsib olmayacaq.
Təbiət istəyir ki, uşaqlar böyük olmazdan əvvəl
uşaq olsunlar. Əgər biz bu qaydanı pozmaq istəsək tezyetişən meyvələr hazırlayacağıq. Lakin
onlar nə yetişəcək, nə də onların dadı xoşa gələ62

cək, tezliklə xarab olacaq: bizdə gənc alimlər və
qoca uşaqlar alınacaq. Uşaqlarda özlərini xüsusi
göstərmək, düşünmək və hiss etmək manerası
var və onu bizimki ilə dəyişmək arzusu kimi
ağılslzlıq yoxdur”
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar tərbiyəçinin
hər hərəkətini təqlid edir, onun ədalətliliyinə
inanırlar. Tərbiyəçinin mənəvi siması onlar
üçün ətrafdakılara, təbiətə, Vətənə, öz vəzifələrinə nümunə olur. Ona görə də tərbiyəçilər uşaq
üçün ideal nümunə olmalı, uşaqda görmək istəmədikləri sifətlərə özlərinin hərəkətlərində, rəftar və davranışlarında yol verməməlidir. Çünki
tərbiyə işində nümunənin rolu əvəzedilməzdir.
Qədim Roma filosofu Seneka deyirdi ki, nəsihətlərlə tərbiyə çətin, nümunələrlə tərbiyə isə
asandır. Tərbiyə prosesində nümunə təlim prosesindəki əyaniliyi əvəz edir. Tərbiyə prosesində nümunədən istifadə hər hansı müsbət əxlaqi
keyfiyyət, hərəkət və davranış qaydası haqqındakı anlayışları konkretləşdirilir, əyaniləşdirir
və nəticədə uşaqlarda daha canlı təsəvvür yaradır. Uşaqların bu yaşda təcrübələri az olduğundan onlar hər şeyi tərbiyəçidən öyrənməyə can
atırlar. Y.A.Komenski deyirdi ki, uşaqlar dərk
etməzdən əvvəl təqlidi öyrənirlər. Ona görə də
məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda mənəvi keyfiyyətlərin formalaşdırılmasında tərbiyəçinin şəxsi nümunəsi mühüm rol oynayır. Bu baxımdan uşaqlara tərbiyəçi şəxsiyyətinin tərbiyələndirici təsiri
çox güclüdür. Ona görə də pedaqoji fəaliyyətdə
müvəffəqiyyət qazana bilmək üçün tərbiyəçi
yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olmalıdır.
Fəaliyyət prosesində həmin keyfiyyətlər tədricən məktəbəqədər yaşlı uşaqların şəxsiyyətinin
əlamətlərinə çevrilir.
Tərbiyəçi yüksək mənəvi keyfiyyətlərə
malik olmalı, onları uşaqlara verməlidir. Vətənini sevən, vətənpərvər, insanpərvər, sadə, təvazökar, xeyirxah tərbiyəçi uşaqlarda da bu keyfiyyətləri tərbiyə edə bilər.
Tərbiyəçinin sözü ilə əməli bir olmalı, öz
davranışı, hərəkətləri ilə uşaqlarda yüksək mənəviyyat, mədəniyyət tərbiyə etməlidir. A.Disterveq demişdir: “Özümdə olmadığı şeyi başqasına
vermək mümkün olmadığı kimi, inkişaf etməmiş,
tərbiyəli və təhsilli olmayan adam da başqalarını
inkişaf etdirə, tərbiyələndirə və təhsilləndirə
bilməz. O yalnız o vaxta qədər həqiqi tərbiyələn-
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dirməyə və təhsilləndirməyə qabildir ki, hələ öz
şəxsi tərbiyəsi və təhsili üzərində işləyir”
Tərbiyəçinin mənəvi siması onun mədəniyyəti ilə bağlıdır. Onun xarici görünüşü, davranışı,
mədəni olmalı, nəzəri və metodik cəhətdən
yüksək hazırlığa malik olmalıdır. Tərbiyəçi öz
peşəsini sevməli, uşaqlara ana qayğısı ilə yanaşmalıdır. L.N.Tolstoy uşaqlara məhəbbəti müəllim
şəxsiyyətinin mühüm əlaməti hesab etmişdir.
V.A.Suxomlinski qeyd etmişdir ki, uşaqları
sevmək insanın təbiətində olmalıdır, heç bir kitabın köməyi ilə bunu öyrənmək mümkün deyil.
Tərbiyəçi uşaqları sevməli, onlara mümkün qədər çox hörmət və ona çoxlu tələblər verməlidir. Bu prinsip islam dininin qanunlarında,
xüsusən Məhəmməd Peyğəmbərin hədislərində
də özünəməxsus yer tutur. Uşaq nə qədər kiçik
olsa da, öz şıltaq hərəkətləri, qeyri-adi danışığı
ilə tərbiyəçini incitsə də tərbiyəçi ona hörmət
etməli, onun şəxsiyyəti ilə hesablaşmalıdır. V.A.
Suxomlinski demişdir ki, yaxşı tərbiyəçi o
adamdır ki, uşaqları sevir, onlarla ünsiyyətdən
zövq alır, uşaqlardan hər birinin gələcəkdə yaxşı
adam olacağına inanır, uşaqlarla dostluq etməyi
bacarır, onların sevinc və kədərini öz sevinc və
kədəri kimi yaşayır, uşağın ruhundan, düşüncəsindən baş çıxarır və özünün də vaxtı ilə uşaq
olduğunu heç vaxt yaddan çıxartmır.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların davranışını
yaşlıların tələləri tənzim edir. Ona görə də tərbiyəçi uşaqlara tələblərində ardıcıl olmalı, uşağın
nöqsanlı hərəkətlərinə güzəşt etməməli, onu düzgün davranmağa təhrik etməlidir. Tələb uşaq
üçün aydın olmalı, onun gücündən və imkanından asılı olaraq tədricən mürəkkəbləşdirilməlidir.
Tərbiyəçi pedaqoji elmin inkişafına qoşulmalı, daim yeni üsul və vasitələr, iş forması axtarmalı, özünün peşə səviyyəsini artırmalı,
özünütərbiyəyə səy göstərməli, həmkarları ilə
təcrübə mübadiləsi etməli, qabaqcıl təcrübəni
yaymalıdır. Bernard Şou demişdir: “Əgər sizdə

və məndə alma varsa və əgər biz bu almaları dəyişiriksə, o zaman hərəmizdə bir alma olur. əgər
sizdə və məndə ideya varsa və biz bu ideyaları
mübadilə ediriksə, o zaman o bizim hər birimizdə iki ideya olacaqdır”.
Tərbiyəçi zəngin mənəvi aləmə, xeyirxahlıq, humanistlik, ədalətlilik, obyektivlik, əliaçıqlıq, dözümlülük, əməksevərlik, intizamlılıq,
əzmkarlıq, mütəşəkkillik, qətiyyətlilik, məsuliyyətlilik və s. kimi nəcib əxlaqi sifətlərə, yüksək
mədəniyyətə, geniş erudisiyaya malik olmalıdır.
O daim uşaqların diqqət mərkəzində olduğundan, xoşagəlməz, hərəkətlərə yol verməməli,
özünün davranışında diqqətli olmalı, ətrafdakılara münasibətinə ciddi nəzarət etməlidir. Yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olan tərbiyəçi
uşağın istənilən hərəkətini düzgün qiymətləndirə bilər, ona həmin keyfiyyətləri aşılaya bilər.
Beləliklə, tərbiyəçi dərin biliyə, geniş
dünyagörüşünə malik olmaqla, ixtisasını mənimsəməklə yanaşı, öz şəxsiyyətini yeni keyfiyyətlərlə zənginləşdirməlidir. Həmçinin, məktəbəqədər yalı uşaqlarla təlim-tərbiyə işini səmərəli təşkil etmək üçün tərbiyəçi daim öz üzərində işləməli, elmi-nəzəri, metodiki biliklərini artırmalı, demokratik ünsiyyət üslubuna yiyələnməlidir.
Problemin elmi yeniliyi: Məqalədə məktəbəqədər müəssisələrdə tərbiyəçi-uşaq münasibətinin
humanist xarakteri ilə bağlı fikirlər təhlil olunmuş,
həmçinin təlim-tərbiyə işinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edən mühüm məsələlər əsaslı şəkildə göstərilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi:
Məqalədə əldə olunmuş nəticələr məktəbəqədər
müəssisələrdə tərbiyəçi-uşaq münasibətinin humanist xarakterinin təmin edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Bu nəticələr məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrasında keçirilən iclasda
əməkdaşların nəzərinə çatdırılmışdır.
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Т. Садыхова, C. Джемилзаде
ГУМАННЫЙ ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВОСПИТАТЕЛЕМ И РЕБЕНКОМ
В СОВРЕМЕННОМ ОБУЧЕНИИ
РЕЗЮМЕ
Гуманный характер отношений между воспитателем и ребенком в современном обучении
определяет направления их воспитания.
Воспитатель должен организовать процесс обучения на основе любви к детям, уважения к их
личности, уверенности в своих силах.
Гуманизация процесса обучения, проявляется повседневной жизни в различных видах деятельности и
формах общения.Автор отмечает, что с точки зрения переход к демократическому стилю модели имеет
большое значение для воспитания личности.
T.Sadigova, S. Jemilzade
HUMANE NATURE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER AND CHILD
IN THE MODERN TRAINING
SUMMARY
Humane nature of the relationship between caregiver and child in the modern training determines the
direction of their education. Humanization of the teaching process, teacher-child relationship in everyday life
in various activities and changing forms of communication, in terms of democratic style model is of great
importance to nurturing personality. Tutor and children in the education system of personality in accordance
with pre-determined results is established.
Humanisation of teaching process is of great importance in improving communication of everday life.
Passing to democratic style of teaching play an important role in improving personality.
Redaksiyaya daxil olub: 14.06.2017
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В настоящее время в методике обучения
иностранным языкам речевая деятельность
определяется как отдельный объект обучения.
Говоря о таких понятиях, как “язык”, ”речь”,
”речевая деятельность”, необходимо отметить, что исходя из теории Л.В.Щербы [6]”….
язык рассматривается как средство, речь как
способ формирования и формулирования
мысли посредством языка в процессе речевой
деятельности индивида”. При изучении русского языка как иностранного обучающиеся
сталкиваются со многими трудностями. Одной из трудностей является сопоставление речевой единицы родного языка с неродным.
При выявлении трудностей можно прибегнуть к родному языку обучающихся. Но в
условиях учебного процесса обращение к
своему языку не всегда желательно и осуществимо. Обращаясь к родному языку,
можно прямо сопоставить лексические единицы иностранного и национального языков,
произвести анализ ошибок, спрогнозировать
трудности учащихся. При определении слов
необходимо пользоваться словарями.
В обучение русскому языку должны
включаться образцы, представленные в виде
слов и словосочетаний, а также их эквиваленты. При подаче образцов, необходимо
организовать обучение так, чтобы обучающиеся могли понять и усвоить значение и
сочетаемость русских слов. Усвоив значение
слов, учащимся необходимо предложить составить словосочетания с этими словами.

В изучении русского языка большую
роль играют диалоги, в которых употребляются повелительное наклонение, слова речевого этикета, клише, которые заучиваются,
чтобы далее использовать их в речи.
При разговоре с участием учителя и
учащихся должна создаться речевая ситуация, и отметим, что должна быть конкретная
ситуация. Для говорения необходим некоторый запас слов или запас знаний. Эти знания
называют фоновыми.
Разговорная речь – это особая разновидность литературного языка. В отличие от
кодифицированного языка, разговорная речь
является спонтанной, неподготовленной.
Когда говорим о кодифицированной речи,
мы обдумываем наши высказывания. При
разговорной речи возникший спонтанный
текст не требует затрат на обдумывание сказанного. Если письменная речь реализовывается без участия собеседников, то признаком
разговорной речи является то, что она проходит при обязательном участии говорящих.
Иностранным учащимся необходимо давать
правильный способ выражения смысла слова
в приведенной информации. Например,
вместо ОН пишет лирику, следует говорить
ОН пишет стихи.
Для возникновения диалога и положительного его исхода является потребность в
общении, т.е. между участниками разговора
должна быть коммуникативная заинтересованность. В заинтересованность входят такое
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понятие, как понимание. Если это условие
выполняется, то и разговор будет взаимно интересным и завершенным. А успешность диалога или разговора – это цель коммуникации.
Важнейшим условием успешных коммуникативных действий является то, чтобы слушатель мог уловить мысль говорящего и проникнуть в его суть. Говорящий должен строить
свою речь, прогнозируя восприятие и понимание слушателя. Он должен подать информацию для того, чтобы ее интерпретировать.
Говоря выше о трудностях знания и
употребления русских слов иностранным
учащимся, важно отметить, что наибольшее
непонимание наблюдается в употреблении
глаголов. Глагол занимает центральное
место в предложении, который связан с подлежащим, а также с дополнением, обстоятельством. В задачу преподавателя входит
изучение глаголов с приставками, употребление которых и представляют трудность
для учащихся в использовании речи. При
изучении глагольного материала, необходимо учитывать уровень подготовки учащихся
(лексический запас) и методическую задачу
(развитие навыка чтения). Например, случаем употребления глаголов с приставкой до- в переносном значении: доходить-дойти,
доводить-довести до читателя, до слушателя.
Идея этого мистического рассказа не сразу
доходила до читателя. Лектору удалось
довести до слушателя смысл лекции. Чтобы
закрепить материал, даются упражнения
следующего типа.
Упражнение. Примените данные ниже
словосочетания в отдельном микротексте.
Довести до конца, довести до сведения,
трудно дозвониться, тебя не дозовешься,
руки не доходят.
Изучение глагольной сочетаемости,
необходимо для точного употребления глаголов в речи. Так, глаголы собрать и забрать,
созвать и позвать создают трудности у иностранных учащихся. Эти глаголы различаются
количественной природой объекта.
У иностранных учащихся наблюдаются
трудности в употреблении местоимений.
Местоимения, в сравнении с другими частями речи, сравнительно небольшая группа
слов – указателей, заменяющих названия. В
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контексте местоимение заменяет огромное
количество слов. Например, местоимение
она личное местоимение, указывающее на
любое существительное женского рода: Она
жила в одиночестве, и не с кем было поговорить по душам. Очень нужно! – сердито
фыркнула рыба. Она оплыла вокруг него и
остановилась.
Местоимения, в отличие от глаголов,
редко употребляются в переносном смысле.
Необходимо быть осторожным в употреблении личных местоимений третьего лица. Если
по смыслу понятно, к какому существительному относится местоимение, нельзя располагать слова так, чтобы местоимение оказалось
удаленным от существительного, к которому
оно относится: Всякий работник, если хочет
добиться результатов в своей работе, должен много знать, уметь, быть осведомленным в своей области, что поможет отлично
решить вопросы с нею. Ошибки наблюдаются в употреблении местоимений, которые
заменяют собирательные существительные
типа “молодежь”, ”народ” и т.д.
Обучающиеся испытывают трудности
при подборе словосочетания с подчинительной связью. Легче создается связь согласование, а затем управление и примыкание. Почему? При использовании связь между словами более выражена, так как подчиненное
слово полностью зависит от главного, повторяя его признаки: род, число, падеж, лицо.
Также в этом виде связи даются следующие
отношения между словами: предмет и его
признак, предмет и его действие. Необходимо сказать, обучающиеся, с небольшим активным запасом слов, многих словосочетаний не заметят, ибо они не входят в их
словарь, или же они (слова) употребляются в
переносном значении. Легче всего им обнаружить такие словосочетания, как прилагательное + существительное (интересный
вопрос, солнечный день, морская вода).
При связи управление учащиеся испытывают трудности. Один и тот же глагол
может выступать в качестве главного слова в
разных словосочетаниях. А это создает препятствия для обучаемых. Например, испытывать трудности в работе. Так, одни выбрали
словосочетание испытывать трудности, а
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другие – испытывать в работе. Оба словосочетания ими не было отмечено.
Говоря о связи примыкание, заметим,
что учащиеся трудно справляются с глагольными словосочетаниями, в состав которых
входит наречие: пришел издалека, говорила
несколько раз, не договорила еще.
Нам следует отметить трудности
использования порядка слов в предложении.
Причиной таких недостатков в речи обучающихся является слабое знание связи слов в
предложении, отсутствие навыка в установлении зависимости слов. Чем больше слов
использует в речи обучаемый, тем богаче его
язык, разнообразны словосочетания и предложения, и тем быстрее он овладеет навыком
установления связи между словами. Незнание слов или их непонимание затрудняет
правильно построить предложение. Чтобы
правильно построить фразу, предложение,
необходимо задавать вопросы, так как смысловые отношения между словами раскрываются с помощью вопросов. С помощью
вопроса мы определяем подчиненное слово,
характеризующее главное (идти(куда?) на
работу, в доме (каком?) большом, говорить
(как?) взволновано и т.д. Учащиеся в предложении находят слова, объединенные по
смыслу. Вопрос не возникает из “ничего”.
Вопрос исходит из лексического значения
главного слова. Например, слово говорю (о
чем?) о случае, говорю (с кем?) с братом, говорю (когда?) сейчас. Определенную трудность вызывает вопрос к обстоятельствам
(рисовал неумело, выражался некрасиво).
Много ошибок в связи слов связано с неумением ставить вопрос, например: С утра подул порывистый ветер – порывистый ветер
подул (с каких пор?) – с утра. При чтении
предложения или словосочетания, необходимо находить стержневое слово. Обучающиеся иногда объединяют слова, не связанные
между собой в предложении.
Для эффективного, полноценного усвоения языка должны быть даны многочисленные упражнения, так как в них протекает
процесс участия обучаемых в деятельности.
Выработка умений и навыков связывается с
обучением русскоязычному общению нерусских. Исходя с точки зрения психологии,

главное при обучении иностранным языкам
заключается в том, чтобы развить у учащихся умение понимать чужие мысли и выражать свои мысли на неродном языке. Упражнения должны быть распределены по уровням овладения иностранным языком. В начале это упражнения на умение узнать изучаемое явление, затем – воспроизвести прочитанное или услышанное (диалог), далее –
воспроизведение монолога, свободная форма
пересказа. К видам упражнений относятся
вопросно-ответные. Их можно отнести к
речевым упражнениям, потому что учащиеся
должны понять содержание и самим построить свое высказывание. Это вопросы
даются в связи с прочитанным текстом: Понравился ли вам текст? А как бы вы поступили в данной ситуации? Что вам больше всего
понравилось? и.д. Эти вопросы к тексту
направлены на закрепление лексико-грамматического материала.
Как было отмечено В.Г.Костомаровым
[2], что “любой компонент структуры упражнений должен иметь коммуникативную ценность”. Поэтому к методике проведения уроков русского языка как иностранного при
выполнении упражнений предъявляется следующее требование: преподаватель может
подсказать учащимся слово, но не следует
подсказывать им свои мысли.
Говоря о трудностях изучения русского
языка как иностранного, необходимо сказать
об интонации. По мере того, как пополняется
словарный запас обучающихся, возрастают
требования, предъявляемые к интонации,
выразительным свойствам которой преподаватель обучает недостаточно. Чтобы добиться каких-либо результатов, надо обучать
произношению комплексно: одновременная
работа над гласными и согласными звуками,
ритмика, интонация, формирование умений
и навыков в разных видах речевой деятельности. Наибольшую трудность представляют
все таки согласные, которые объединены по
признаку: твердости – мягкости, глухости –
звонкости. Эти признаки и, связанная с ним
ассимиляция согласных в разных позициях в
слове, вызывает трудности у иностранных
учащихся. К трудностям фонетического характера также относятся: особенности удар-
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ных и безударных гласных, логическое ударение, аккомодация гласных и т.д.
Методика формирования правильного
произношения предполагает этапы ознакомления, контроля, проверки. Обучающийся
должен слышать звуковые образы, которые
ему предстоит усвоить. Сначала образцом
должен служить голос преподавателя, затем
голос диктора или чтеца, а также голос носителя языка. Все это дается в сравнении. Прослушав эти голоса, можно дать упражнения,
направленные на умение различать фонемы
русского и родного языка, близкие по звучанию слова родного и русского языка, умение
узнавать фонемы. Предпочтительно было бы
применить имитацию: слушание и проговаривание услышанного, чтение вслух слов,
словосочетаний, фраз, повторение за диктором слов, предложений. Учащийся должен
узнавать звуки в слове, чтобы самому их воспроизвести. Все это улучшает процесс овладения русским языком.
При работе в аудитории, преподаватель
говорит: “Слушайте и запоминайте”. Это является основным при обучении произношению. Также можно предложить упражнение
типа: Согласны вы или нет?, Выскажете свое
мнение, Спросите у друга и т.д.
Выше мы говорили о переводе на родной язык русских слов. И отметили, что перевод не является универсальным для любого слова. В русском языке есть такие слова,
даже группы слов, не имеющие эквиваленты
в других языках. Это предметы быта, историзмы, фразеологизмы, просторечная лексика, жаргоны, слова иноязычного происхождения. Значение слов раскрывается уже в
контексте. Подача или презентация слова в
контексте способствует запоминанию. Но
следует употребить это слово не изолированно. Отметим, что словари иногда дезинформируют обучающегося. Однако, обращение к
словарю – важный момент в расширении
словарного запаса. Это также является задачей обучения.
Многие методисты, психологи считали,
что родной и неродной языки должны соприкасаться меньше друг с другом. Перенесение
значения родного слова на неродное слово
приводит к неправильному употреблению. В
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настоящее время, в современной методике
рекомендуется учитывать особенности изучаемого языка через призму родного и применять его в ходе специально управляемого
учебного процесса с участием преподавателя. Преподаватель должен стремиться к созданию на уроке условий, при которых обучающиеся находились бы в мире русского
языка, к использованию средств наглядности. Изучение языка должно проходить в
практических условиях, так как теория двух
грамматических систем языка принесет
немного пользы. Через практику (упражнения, диалоги, наглядность) учащийся будет
участником непосредственного обучения. На
современном этапе применение компьютерной техники обладает большой обучающей
силой. Компьютерные программы предлагают различные обучающие уроки в интерактивном формате. Хочется отметить, что
преподаватель иностранного языка может
экспериментировать и вводить в учебный
процесс новшества, повторять, что было
когда-то успешным и изменять свои находки, обмениваться удачами и неудачами с
коллегами, чтобы предложить обучающимся
более оптимальные варианты преодоления
языковых трудностей.
Актуальность проблемы: Для преодоления трудностей изучения русского языка как
иностранного необходимо делать упор на образцы, которые обучающиеся при их подаче могли
понять и усвоить сочетаемость русских слов. С
помощью речи можно решить такие задачи, как
делиться с другими людьми знаниями, убеждать
их, выражать собственные мнения и эмоции, заниматься трудовой деятельностью и т.д. Необходимо научить учащихся решать поставленные
цели речевыми средствами.
Научная новизна проблемы: Предопределяя трудности усвоения языка, преподаватель
должен обращать внимание на постоянное
пополнение пассивного словаря, но не отрабатывать его и не контролировать упражнениями,
требующими самостоятельного употребления
слов. Преподаватель должен исправлять и контролировать произношение студентов, и при чтении слов они должны делить фразы на синтагмы
с расстановкой ударения.
Практическая значимость проблемы:
Практическая значимость данной статьи заключается в преодолении трудностей РКИ с приме-
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нением упражнений на заданные темы. В рамках
групповой деятельности как средство решения
учебных задач, как формы согласования целей,
способов, мотивов решений, коммуникативная

речь приобретает характер общения. Урок русского языка в нерусской аудитории должен быть
построен в форме диалога, полилога, необходимо присутствие конкретной ситуации.
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XARİCİ TƏLƏBƏLƏRİN DANIŞIQ ÜSLUBU. ÖYRƏNMƏ ZAMANI RUS SÖZLƏRİNDƏN
İSTİFADƏNİN ÇƏTİNLİKLƏRİ
XÜLASƏ
Məqalədə xarici dil kimi rus dilinin öyrənilməsi zamanı yaranan çətinliklər məsələsinə toxunub.
Çətinliklər feilin, əvəzlikin, ismin və sifətin əlagəsindən və s. istifadə zamanı yaranır. Çətinliklərin səbəbləri
tələbələrin məhdud lüğət tərkibi ehtiyyatının aşağı olması, cümlədə sözlərin əlagəsinin zəif bilmələridir.

L.V. Kolesnikova
SPEAKING STYLE OF FOREIGN STUDENTS. DIFFICULTIES OF USING RUSSIAN WORDS
DURING LEARNING PROCESS
SUMMARY
The article raised questions about the difficulties encountered in the study of Russian as a foreign
language. Difficulties arise in the use of verbs, pronouns, matching a noun with an adjective etc. The cause
of the difficulty is students’ small vocabulary, poor knowledge of the connection of words in a sentence.
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Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında
azərbaycançılıq hissi mühüm rol oynayır. Azərbaycançılıq hissinə yiyələnmiş şagird doğma
yurda, vətənə daha çox bağlı olur, tariximizi,
mədəniyyətimizi qorumağa çalışır. Təsadüfi deyildir ki, Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
azərbaycançılığı ən yüksək insani hiss kimi qiymətləndirmişdir. Bu baxımdan ümummilli liderimizin dünya Azərbaycanlılarının I qurultayında dediyi sözlərə diqqət yetirək: “Müstəqil
Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı – Azərbaycanın dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini
yaşatmalıyıq. Azərbaycan dilinin inkişafı haqqında bizim qəbul etdiyimiz geniş qərar məhz
bu məqsədi daşıyır” (1, 185).
Göründüyü kimi, ümummilli lider azərbaycançılığı hər bir azərbaycanlının tərbiyə
mənbəyi hesab etmiş və tarixi biliklərimizi bu
istiqamətə yönəltməyi məsləhət bilmişdir.
Ümummilli liderin irsini araşdıran prof. S.
Xəlilov yazır: “Milli ideologiyamızın Heydər
Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş ən mühüm istiqamətlərindən biri azərbaycançılıq xəttidir. Bu xətt, bir tərəfdən, Azərbaycanda vahid
milli-dövlətçilik hissiyyatının formalaşmasını,
etnik – milli yetkinləşmə və bütövləşməni nəzərdə tutursa, digər tərəfdən, Azərbaycan dilinin
bir dövlət dili olaraq inkişafını və bütün ölkə
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miqyasında, bütün fəaliyyət sahəsində mövqeyinin möhkəmlənməsini nəzərdə tutur” (2, 85).
Ümumtəhsil məktəblərinin V-XI siniflərində Azərbaycan tarixinin tədrisində şagirdlərdə azərbaycançılıq hissinin formalaşdırılması
imkanları genişdir.
Müəllim VI sinifdə “Azərbaycan Əhəməni
sülaləsinin hakimiyyəti illərində» mövzusunu
keçərkən fars hökmdarı II Kirlə massagetlərin
hökmdarı Tomrisin arasında gedən döyüşdən
bəhs edərkən, hər şeydən əvvəl diqqəti Tomrisin
torpaq uğrunda, vətən uğrunda mübarizəsinə
yönəldir və şagirdlərdə azərbaycançılıq hissinin
mahiyyətini nümayiş etdirir. Müəllim mövzu ilə
bağlı şagirdlərə aşağıdakı şəkildə məlumat verir:
“Bizim eradan əvvəl 530-cu ildə Fars hökmdarı
II Kir Azərbaycanın cənub torpaqlarını tutduqdan sonra ölkənin şimalını da ələ keçirmək və
massagetləri özündən asılı hala salmaq qərarına
gəldi. Bu vaxt massagetlərin hökmdarı Tomris
idi. Tomris əri öldükdən sonra ölkəyə başçılıq
edirdi. Fars hökmdarı Kir hiylə işlədərək Tomrisin yanına elçilər göndərir. Tomris elçilərin niyyətini başa düşür ki, Kir onunla heç də evlənmək istəmir, odur ki. təklifi rədd edir. Hər iki tərəf arasında döyüş hazırlanır. Tomris eşidir ki,
Kir İran qoşunlarını Arazdan keçirmək üçün
körpülər saldırır. Tomris hökmdara xəbər göndərir ki, körpülər lazım deyil, sakitcə çayı keçib
ölkəmizə gəl. Kir razılaşır. Kir hiylə işlədərək
massagetlərin bir hissəsinə qalib gəlir. Tomris
Kirə xəbər göndərir ki, sən şərab gücünə çalınan
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qələbə ilə öyünmə. Əgər mənim torpağımdan
çəkilib getməsən, massagetlərin tanrısı Günəş
Allahına and olsun ki, nə qədər acgöz olsan da,
səni qanla doyduracağam.
Hökmdar Tomrislə İran qoşunlarının döyüşü başlayır. Massagetlərin xüsusi igidliklə döyüşləri tarixdən məlumdur. Çünki onlar Vətən
uğrunda mübarizəyə girmişdilər. Tomris qələbə
çalır və dediyi kimi də edir. Vətənimizi işğal etmək istəyən qaniçən hökmdarın aqibəti çox
faciəli olur.
Müəllim mövzunun məzmununu izah
etməzdən əvvəl onlara suallar yazılmış bildirişlər paylayır. Bildirişlərdə aşağıdakı suallar öz
əksini tapır:
1) Nə üçün Tomris Kirin döyüşçülərini öz
ölkəsinə buraxdı?
2) Massagetlər nə üçün qalib gəldilər?
3) Massagetlərin Vətən şərəfini, öz şərəflərini candan üstün tutduqları nədən görünür?
4) İşğalçı Kirin başının qan tuluğuna salınması ilə demək idi?
5) Bütün Şərq ölkələrini özünə tabe etmiş
İranın massagetlərə məğlub olması nəyi göstərir?
Şagirdlər müəllimin nəqlini dinlədikdən
sonra qoyulan suallara cavab yazırlar. Şagirdlərin cavabları müəllim tərəfindən ümumiləşdirilərək aşağıdakı şəkildə göstərilir:
“Tomris Kirin döyüşçülərini ölkəsinə buraxdı ki, Araz çayı üzərində körpü salınmasın,
düşmənlə açıq döyüşə girə bilsin, ona öz qəhrəmanlığını sübut edə bilsin. Massagetlər ona görə
qalib gəldilər ki, onlar üçün Vətən torpaq amalı,
şərəfi hər şeydən üstün idi. Kirin başı ona görə
qan tuluğuna salındı ki, o həmişə qan tökmüş,
gözü qandan doymamışdır. Bütün Şərq ölkələrini özünə tabe etmiş İranın massagetlərə məğlub
olması onu göstərir ki, massagetlər, həqiqətən,
mərd, qəhrəman, mübariz olmuşlar. Onlar Vətən
torpaqlarının bir qarışını da düşmənə verməmiş,
Azərbaycanın dövlətçilik tarixində dərin iz
buraxmışlar”.
Cavablardan göründüyü kimi, tarixi hadisə
və proseslər haqqında müəllimin şagirdlərin bilik
və yaş səviyyələrinə uyğun şəkildə emosional
şərhi onlarda vətən tarixinə hörmət və məhəbbət
hissi yaradır. Şagirdlər mili-mənəvi dəyərlərimizlə, görkəmli tarixi şəxsiyyətlərlə fəxr edir, onların fəaliyyəti ilə qürur hissi keçirirlər.

Müəllim belə mövzuları şərh edərkən bir
çox hallarda müasir dövrlə əlaqə yaradır, fəndaxili əlaqələrdən istifadə edir. Qeyd etdiyimiz
mövzu ilə bağlı müasir dövrün hadisələrinə müraciət etmək, Azərbaycan xalqının ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəsini faktlarla sübut etmək
bilavasitə şagirdlərdə azərbaycançılıq hissinin
formalaşmasına güclü təsir göstərir.
Şagirdlərdə azərbaycançılıq hissinin formalaşdırılmasında yuxarı siniflərə keçdikcə
Azərbaycan tarixi fənninin imkanları xeyli
genişlənir. Bu bir tərəfdən şagirdlərin dərketmə
imkanlarının artması ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən vətən tarixinə dair hadisə və proseslərin
məzmunca daha çox zənginliyi ilə əlaqədardır.
Məsələn, VII sinifdə “Alban hökmdarı Cavanşirin yadellilərə qarşı mübarizəsi” mövzusunun
tədrisi məsələlərinə diqqət yetirək. Dərsin məqsədi aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir: Cavanşirin ərəblərə, farslara, Bizans və Xəzərlərə qarşı
mübarizəsinin mahiyyətini aydınlaşdırmaq,
azadlıq mübarizəsinin nəticələrini şərh etmək və
beləliklə, şagirdlərdə azərbaycançılıq hissini
formalaşdırmaq.
Dərs aşağıdakı plan əsasında tədris olunur: 1. Cavanşirin xarici siyasəti və Sasani dövləti. 2. Sasanilərin ərəblərə qarşı mübarizəsi və
Cavanşir. 3. Albaniya – Xəzər münasibətləri və
xarici siyasəti. 4. Cavanşirin ölkənin müstəqilliyinin saxlanması uğrunda mübarizəsi.
Şagirdlərdə aşağıdakı əsas bacarıqların
formalaşdırılması nəzərdə tutulur:
- mövzu üzrə formalaşdırılan əsas anlayışları izah etmək və düzgün işlətmək;
- başqa fənlərdən və kurslardan alınmış
bilik və bacarıqları mövzunun öyrənilməsinə
tətbiq etmək;
- ərəb işğallarının xilafətin güclənməsinə
və süqutuna təsirini izah etmək;
- Cavanşirin Sasanilər, ərəblər, Bizans və
Xəzərlərlə münasibətlərində nə məqsəd göründüyünü izah etmək;
- İslam dininin Azərbaycanda könüllü qəbul edilməsinə təsir edən amilləri aydınlaşdırmaq və bu dinin humanist, ədalətli din kimi rəğbətlə qarşılanmasının səbəblərini göstərmək;
- Cavanşirin bir sərkərdə, diplomat, dövlət
xadimi kimi yeritdiyi daxili və xarici siyasəti
təhlil etmək;
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- mövzuya uyğun olaraq azərbaycançılığın
mahiyyətini, ideya istiqamətini şərh etmək.
Müəllimin mövzu ilə bağlı şərhi aşağıdakı
istiqamətdə qurulur:
Albaniya hökmdarı Cavanşir (636 - 681-ci
illər) hakimiyyətə gələrkən bir neçə düşmənlə
toqquşmalı oldu. Əvvəlcə o, İranın tərəfində
ərəblərə qarşı mübarizə aparırdı. İran dövləti
dağıldıqdan sonra Cavanşir öz ölkəsinə qayıtdı.
642-cı ildə o, Albaniyanın böyük hökmdarı elan
olundu. O, özünün xüsusi qoşununda xidmət
edən hərbçilərə, bəzi dövlət adamlarına torpaq
payı verdi. Bundan əlavə o, öz yaxın adamlarına, xüsusi xidməti olan adamlara da torpaq payı
verdi. Bu tədbirlər Albaniyada təsərrüfatı dirçəltdi, dövləti xeyli gücləndirdi.
Ərəblərin məğlub etdiyi İran qoşunlarının
qalıqları Albaniya torpaqlarına geri çəkilmişdi.
Bu qoşunlar geri çəkilərkən Albaniyanı soyub
talayır, burada əhali ilə qəddarcasına davranırdılar. Buna görə də Cavanşir bu dəfə İran qoşunlarına qarşı mübarizəyə başladı. Albaniyanın müstəqilliyini qorumaq naminə İran işğalçıları ilə
uzun müddət müharibə aparmalı oldu. Bu müharibə Cavanşirin parlaq qələbəsilə başa çatdı.
Cavanşir Azərbaycan dövlətinin təməllərini
daha da möhkəmləndirdi.
Albaniya ilə ölkəmizin şimalında yaşayan
xəzərlər arasında da tez-tez müharibələr olurdu.
Xəzərlər Albaniyaya qarşı yeni müharibəyə başladılar. Cavanşir Xəzərlərin bu hücumunun qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər gördü. Bu tədbirlər nəticəsində Xəzərlərin hücumları çətinliklə də olsa dəf olundu. Çox keçmədi ki, xəzərlər
bu məğlubiyyətin əvəzini çıxmaq üçün yenidən
Albaniyaya basqın etdilər. Bu dəfə ölkədən çoxlu əsir, mal-qara apardılar. Belə olan şəraitdə
Cavanşir Xəzərlərlə sülh bağlamaq məcburiyyətində qaldı. O, eyni zamanda Xəzər xaqanının
qızı ilə evləndi. Xəzərlərlə sülh münasibətlərinin yaranması Alban-Xəzər əlaqələrini daha da
möhkəmləndirdi. Hətta xəzərlər apardıqları əsirlərin, mal-qaranın xeyli hissəsini yenidən Albaniyaya qaytardılar.
Xəzərlərlə sülh bağlansa da, Albaniya
üçün bu dəfə yeni bir təhlükə yarandı. Bu dəfə
cənubdan ərəblər Albaniyaya hücuma keçdilər.
Beləliklə, Cavanşir daha çətin vəziyyət qarşısında qaldı. Ərəb qoşunlarının ilk dəstələri Albaniyaya soxulduqda Cavanşir onlara qarşı birlikdə
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mübarizə aparmaq haqqında Bizans imperatorluğunun təklifinə razılıq verdi. Bundan sonra alban hakimi ərəblərə qarşı mübarizəni inamla davam etdirirdi. Lakin eyni vaxtda həm ərəblərlə,
həm də xəzərlərlə müharibə aparmaq çox çətin
idi. Bundan əlavə şimaldan xəzərlərin, cənubdan
İran feodallarının hücumundan qorunmaq üçün
Albaniyaya xilafət kimi güclü dövlətin himayəsi
lazım idi. Albaniyanın müttəfiqi Bizans xilafətlə
müqayisədə çox zəif idi. Hətta özünü belə qorumaq qabiliyyətində deyildi. Cavanşir bu mülahizələri nəzərə alaraq xilafətə qarşı siyasətini dəyişdirdi. Bu zaman Albaniya üçün təhlükə törədən iki dövlət – Böyük Xəzər dövləti və ərəb
dövləti Albaniyadan çox güclü idilər. Cavanşir
bu dövlətlərin hər bir siyasi gücü haqqında
ətraflı məlumata malik idi. Ona görə də o, öz ölkəsinin – Albaniyanın müstəqilliyini qorumaq
üçün ilk növbədə daha güclü düşmən olan ərəb
xilafəti ilə yaxınlaşmağı vacib sayırdı. Mənbələr
xəbər verir ki, Albaniya hökmdarı Cavanşir ərəb
xilafətinin başçısı – Xəlifə ilə görüşmək üçün
iki dəfə xilafətin paytaxtına səfər etmişdir.
Cavanşiri burada nüfuzlu bir şəxs kimi, böyük
dövlət rəhbəri kimi ad-sanına layiq bir hörmətlə
qəbul etmişdilər. Hətta xəlifə Cavanşirin məramını biləndən sonra ona hədiyyələr də vermişdi.
Onlar belə bir razılığa gəlmişdilər ki, Albaniyanı bundan sonra da Cavanşir idarə edəcəkdir.
Xəlifə Cavanşirin öz ölkəsini necə idarə edəcəyinə və bu ölkənin qayda-qanunlarına qarışmayacağını bildirmişdi. Lakin Cavanşirin qarşısına
bir tələb qoyulmuşdu. Bu da ondan ibarət idi ki,
Albaniya ərəb dövlətinə yalnız vergi verməli idi.
Cavanşir danışıqlar zamanı öz ölkəsinin üzərinə
qoyulmuş vergilərin yüngülləşdirilməsini xahiş
etmişdi. Xəlifə Cavanşirin bu xahişinə də əməl
etdi. Beləliklə, ərəblərin Azərbaycanın üzərinə
qoyduqları vergilərin üçdə bir hissəsi ləğv edildi. Bütün bunlar onu sübut edir ki, Cavanşir
görkəmli sərkərdə, uzaqgörən, ağıllı dövlət başçısı olmuşdur. Cavanşir güclü düşmənlərin əhatəsində qalmasına baxmayaraq bütün vasitələrdən istifadə edərək öz xalqının işğalçı müharibələrdən, soyğunçuluqdan, talanlardan qurtulmasına nail oldu. Beləliklə, Albaniyanın - Azərbaycanın müstəqilliyi qorunub saxlandı. Əgər
Cavanşir azərbaycançılıq amalları uğrunda, torpaq, vətən, dövlətçilik uğrunda məqsədyönlü
mübarizə aparmasaydı o, istəyinə nail ola bil-
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məzdi. Beləliklə, dövlətin ərazi bütövlüyü pozular, xalq əsarət altına düşər, başqa millətlərin
ovuna çevrilərdi. Bu baxımdan Azərbaycanın
dövlətçilik tarixində xüsusi yeri olan sərkərdələrin, dövlət başçılarının fəaliyyətini yüksək qiymətləndirməli, onların əməlləri böyüyən nəsillərin qəlbində daim yaşamalıdır.
Müəllim mövzunu izah etdikdən sonra şagirdlərin mövzunu mənimsəmə dərəcəsini yoxlamaq, eyni zamanda bilikləri daha da möhkəmləndirmək məqsədilə aşağıdakı suallarla sinfə
müraciət edir:
1) VII əsrdə Albaniya dövləti kimlərlə
mübarizə etməli oldu?
2) Albaniyanın İran dövlətindən və ərəblərdən asılılığında oxşarlıq nədən ibarət idi?
3) Cavanşir hansı yollardan istifadə edərək öz dövlətini qoruyub saxlaya bildi?
4) «Mənim Şərq ölkəmi bürüdü kədər,
Yayılmış cahana bu qara xəbər» misraları
kimə məxsusdur və nə məqsədlə yazılmışdır?
Şagirdlərin cavablarını ümumiləşmiş şəkildə belə təqdim etmək olar:
VI əsrdə Albaniya dövləti İranla, ərəblərlə
və xəzərlərlə müharibə etməli oldu. Albaniyanın
İran dövlətindən və ərəblərdən asılılığındakı
oxşarlıq ondan ibarət idi ki, Albaniya daxili
müstəqilliyini saxlayır, İran dövləti və Ərəb

dövləti Albaniyanın daxili işlərinə qarışmırdılar.
Cavanşir öz dövlətini qoruyub saxlamaq üçün
Bizansla, İranla, ərəblərlə, xəzərlərlə sülh müqaviləsi bağlayaraq, onlara müəyyən vergi verərək, nikah diplomatiyasından istifadə edərək
münasibətləri tənzimləyirdi. Cavanşirin ölümü
Azərbaycan xalqı üçün böyük itki idi. Buna
görə də alban şairi Dağdağ Cavanşirin ölümünə
mərsiyə yazmış, onun ölümünü ümumxalq
kədəri kimi qiymətləndirirdi. Müəllimin şərhi və
şagirdlərin sualları cavablandırması bir daha təsdiqləyir ki, Cavanşir dövrünün görkəmli tarixi
şəxsiyyəti olmuş və şagirdlər onun azərbaycançılıq ideyalarını yaxşı dərk edirlər. Sadəcə təlim
prosesində müəllimin məqsədyönlü, ardıcıl,
sistemli iş aparması tələb olunur.
Problemin aktuallığı. Yeni pedaqoji təfəkkür
şəraitində tarix dərslərində şagirdlərin azərbaycançılıq
ruhunda tərbiyə olunması öz aktuallığı ilə seçilir. Bu
məsələ dövlətin təhsil siyasətində önəmli yer tutur.
Problemin yeniliyi. Azərbaycan tarixinin tədrisi prosesində şagirdlərin azərbaycançılıq ruhunda
tərbiyə olunması kimi ümdə məsələ diqqət mər-kəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə təlim
prosesində şagirdlərin azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə olunmasında tarix müəllimlərinə öz köməyini
göstərəcəkdir.
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Э. Н. Алиев
ВОСПИТАНИЕ УЧЕНИКОВ В ДУХЕ АЗЕРБАЙДЖАНСТВА В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
РЕЗЮМЕ
В формировании личности ученика большую роль играет чувство азербайджанства. Ученик освоивший чувство азербайджанства более привязан к Родине, к родному краю, он старается сохранить
нашу культуру и историю. Общенациональный лидер Гейдар Алиев оценивал азербайджанство как
высшее чувство человека.
В статье повествуется о воспитании учеников в духе азербайджанства на уроках истории
Азербайджана.
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E.N. Aliyev
BRINGING UP STUDENTS IN THE SENSE OF AZERBAIJANISM IN THE PROCESS OF
TEACHING AZERBAIJAN HISTORY
SUMMARY
The sense of Azerbaijanism plays an important role in forming students’ personality. The students
with the sense of azerbaijanism are much closer to native land and try to save the history and culture of their
native land. Our national leader Haydar Aliyev evaluated azerbaijanism as the highest human sense.
In the article the problems dealing with bringing up students in the sense of azerbaijanism are
investigated.
Redaksiyaya daxil olub: 03.05.2017
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Biologiyanın tədrisində anlayışlar və onların öyrədilməsinin əhəmiyyəti
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Azərbaycanda müasir təlim metodlarının
tətbiqi 15 ildən çoxdur ki, həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəblərində fəal təlimin tətbiq edilməsi təhsil islahatının əsas məqsədlərindən biridir. Fəal (interaktiv) təlim metodunun tədris prosesinə daxil edilməsi şagirdlərin passivliyinin aradan qaldırılmasına, lazım olan təfəkkür xüsusiyyətlərinin, yaradıcılığın formalaşdırılması və təlim keyfiyyətinin yüksəlməsinə şərait yaradaraq Azərbaycan
Respublikasının Təhsil İslahatları Proqramında
göstərilən demokratikləşdirmə, humanistləşdirmə, diferensiyalaşdırma, fərdiləşdirmə, inteqrasiya prinsipini həyata keçirməyə imkan verir:
 biliklərə müstəqil yiyələnmək və yenilərini əldə etmək bu bilikləri yaradıcılıqla işləmək;
 onlardan həyatda məqsədlərinə çatmaq
üçün istifadə etmək;
 öz yoldaşları ilə problemin həllində
əməkdaşlıq etmək;
 öz qabiliyyətlərini gerçəkləndirmək
üçün yollar axtarmaq və s.
Orta məktəbdə biologiya fənninin tədrisi
boyunca bir çox anlayışlar VI-XI siniflərə qədər
biologiya fənninin müxtəlif kursları üzrə
tədricən inkişaf etdirir. Məktəb biologiyasının
bütün tədrisi boyunca inkişaf etdirilən əsas anlayışlardan biri-hüceyrə haqqında anlayışdır. Hüceyrə, onun çoxalması və böyüməsi, toxuma
haqqında anlayışlar (1).
VI sinif biologiya kursundan başlayaraq
“Orqanizmlərin hüceyrəli quruluşu” bəhsində
formalaşdırılmalıdır. Bu anlayış şagirdlər üçün
yenidir. Hüceyrənin kiçik ölçüləri ilə bağlı
olaraq onlara mikroskop altında baxmaq lazım
gəlir. Bütün bunlar şagirdlər üçün yenidir, yenilik isə canlı maraq yaradır. Buna görə də, bu

mövzular laborator, praktik, tədqiqatçılıq və
illüstrasiya tədris metodları xarakteri daşıyır.
Mövzunun tədrisi zamanı şagirdlər hüceyrənin
işıq mikroskopunda hissələrinin quruluşunu
öyrənirlər. Bu zaman şagirdlərdən canlı hüceyrənin hissələrinin adları və qarşılıqlı yerləşmələri haqqında bilikləri soruşuruq. Bu mövzunun
tədrisi zamanı hüceyrənin bölünməsi, böyüməsi
və həyati prosesləri barədə məlumatlar veririk.
Şagirdlər sadə mikropreparatların hazırlanması,
lupa və mikroskopdan istifadə etmək vərdişləri
əldə edirlər. Beləliklə, “hüceyrə” anlayışının
öyrədilməsi üzrə təşkil olunmuş iş bizə VI sinif
biologiya kursunda hüceyrə haqqında ayrı-ayrı
təsəvvürlərdən sistemli quruluşa qədər təsəvvürlər formalaşdırmağa imkan verir. Sonra biologiya fənnində bitkilərə aid bölmələrinin mövzu-larını öyrədərkən biz hüceyrənin təkcə struktur
vahidi deyil, həm də canlı bitkinin funksional
vahidi olduğu haqqında təsəvvürləri tədricən
genişləndirir və dərinləşdiririk. Sonra şagirdləri
hüceyrənin, bakteriyaların, göbələklərin, yosunların, şibyələrin quruluşu ilə tanış edirik. “Bakteriyalar” mövzusunda prokariot hüceyrə anlayışını daxil edirik. Adi gözlə görünməyən canlı
varlıqları daha dərindən tanış etmək və öyrətmək üçün biz dərs zamanı eksperiment qoyuruq.
Bunun üçün bakterioloji laboratoriyadan içərisində qidalı mühit olan Petri fincanları götürürük və şagirdlərə barmaqları ilə donmuş qidalı
mühitə toxunmalarını təklif edirik. Sonrakı
dərsdə şagirdlər substrat üzərində inkişaf edən
bakteriya koloniyalarını müşahidə edirlər. Bu
öyrədilən mövzuya marağı artırır. Bakteriyaların
birhüceyrəli orqanizmlər kimi quruluşlarını və
həyat fəaliyyətlərini daha geniş öyrətmək üçün
tablolardan, mikroskopdan, mikropreparatlar-
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dan, İKT-dən istifadə edirik. Şagirdlərin diqqətini təkcə onların kiçik ölçülərinə, fərdlərinə deyil, həm də bitkilərlə müqayisədə primitivliyinə
yönəldirik. Şagirdlərə bakteriya hüceyrələrinin
quruluşunu dəqiq mənimsəmələrini təklif edirik.
Heterotrof, avtotrof qidalanma anlayışlarını
öyrədirik, şagirdləri bakteriofaqlarla tanış edirik. Mövzunun tədrisinin sonunda şagirdləri
bakteriyaların təbiətdə və insan həyatındakı rolu
ilə tanış edirik (2).
Burada diqqəti orqanizmlərin mürəkkəbləşməsinə, birhüceyrəlilərdən çoxhüceyrəlilərə,
sadə çoxhüceyrəlilərdən ali çoxhüceyrəlilərə, ali
məməlilərə qədər inkişafını yönəldirik.
Məktəb biologiya kursunun bölmələrinin
tədrisində sistemli yanaşma şagirdlərin biliklərinin orqanizmlərin inkişaf dinamikasında formalaşdırmağa imkan verir, təkamül faktorlarının
canlı təbiətin təkmilləşdirilməsinə təsirini edir.
Sonra insan orqanizminin quruluşu və funksiyası haqda anlayışların inkişafını, hüceyrədən başlayırıq, insan hüceyrəsinin quruluş və funksiyasını heyvan hüceyrəsi ilə fərqli və oxşar cəhətlərini göstəririk. “İnsan orqanizmi ilə ümumi tanışlıq” mövzusunun tədrisi prosesində insan orqanizminin tam bir sistem olduğunu şagirdlərə
izah edirik və bioloji anlayışlar göstərilən ardıcıllıqla inkişaf etdirilir: molekullar-orqanoidlərhüceyrələr-toxumalar-orqanlar-orqanlar sistemiorqanizm-vahid orqanizm.
Tədrisdə belə yanaşma VI sinifdən başlayaraq, biologiyanın digər kurslarının tədrisində
davam etdirilir: hüceyrə-orqanizm-növ və populyasiya, bioqeosenoz və biosfer.
X siniflərdə biologiya fənninin tədrisi hüceyrə, orqanizm bölməsinin materiallarının təkrarı ümumiləşdirilməsi ilə başlayır. Sonrakı dərsdə
canlı təbiətin quruluş səviyyəsi haqda biliklər
ümumiləşdirilir. Biliklərin sistemləşdirilməsi
üçün müxtəlif bioloji sistemlərin təsvirləri olan
əyani vəsaitlərdən istifadə edirik, müsahibələr
aparırıq, nəticələri cədvəl şəklində veririk.
Hüceyrənin kimyəvi tərkibini öyrənərkən,
kimya, fizika, coğrafiya fənlərindən olan biliklərə istinad edərək, fənlərarası əlaqədən istifadə
edirik, şagirdlər əldə etdikləri bilikləri cədvələ
daxil edirlər (3).
Mövzunun sonunda canlı hüceyrənin tərkibinin cansız təbiətlə oxşarlığını göstəririk.
“Hüceyrə orqanoidləri” mövzusunda şagirdlərin
diqqətini hüceyrə orqanoidlərinin qarşılıqlı əla76

qəsinə, onların fəaliyyətləri ilə bağlı proseslərə
yönəldirik. Bu məqsədlə hüceyrənin membran
və qeyri-membran quruluşlu orqanoidlərini daha
dərindən öyrədirik. Hüceyrədə energetik mübadilə proseslərini öyrədərkən avtotrof orqanizmlərin hüceyrələrindəki xloroplastlara fotosintez
və bütün orqanizm hüceyrələrində zülal sintezinə xüsusi diqqət ayırırıq.
Sonra orqanizmin çoxalma prosesini tədris
edirik. Bu zaman cinsi və qeyri-cinsi çoxalmaya, meyoza, qametogenez mayalanma anlayışlarının tədrisinə diqqət veririk.
Bundan sonra çoxhüceyrəli orqanizmlərin
fərdi inkişafını tədris edirik. Bu zaman şagirdlərə izah edirik ki, mürəkkəb quruluşlu orqanizm
birdən yaranmır, hüceyrədən embrion qədər
inkişaf edir, yetkin yaşa qədər inkişaf yolu
keçir, hüceyrələrin ölümünü şərh edirik. Elmin
son nailiyyəti olan orqanizmdən kənar hüceyrənin yetişdirilməsini geniş izah edirik.
Kollektivlə iş zamanı, kollektiv fəaliyyətə
alışmaq bacarığının bünövrəsi qoyulur, şagirdlərdə ünsiyyətyaratma, əməkdaşlıq bacarığının
təşəkkülü və inkişafı təmin edilir.
Qruplarla iş zamanı şagirdlər müəyyən
problemi həll etmək üçün qruplarda birləşirlər.
Bu zaman onların müzakirə etmək, fikir mübadiləsi aparmaq, mühakimə yürütmək bacarıqları
inkişaf edir.
Cütlərlə iş zamanı şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə yerinə yetirirlər. Bu dərs forması
şagirdlərə daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və
ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan yaradır. Lakin bu əməkdaşlığın əhatə
dairəsi çox azdır.
Problemin aktuallığı: Biologiyanın tədrisində
anlayışların öyrədilməsində əsasən klaster, Beyin həmləsi, müzakirə, anlayışın çıxarılması, karusel, BİBÖ,
auksion, Venn diaqramı, ziqzaq və s. üsullardan geniş
istifadə oluna bilər.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Biologiya fənninin təlimində dörd iş forması nəzərdə tutulmuşdur:
kollektivlə iş, qruplarla iş, cütlər iş və fərdi iş. Təlim
formaları dərsin məqsədinə uyğun olaraq seçilir və
şagirdlərin fəaliyyətləri bu forma üzərində qurulur.
Problemin elmi yeniliyi: Fərdi iş şagirdin fəaliyyətini izləmək, potensial imkanlarını müəyyənləşdirmək və inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Fərdi iş
zamanı şagirdin sərbəst düşünməsi üçün real imkanlar
yaranır. Müəllim şagirdin fəaliyyətini tam obyektiv
qiymətləndirə bilir.
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Н. Аббасова
ПОНЯТИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ И ЗНАЧИМОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ
РЕЗЮМЕ
В статье отмечается, что человеческий организм выступает единой системой в процессе обучения. Автор подчеркивает, что в процессе преподавания биологии целесообразно изучение биологических понятий путем использования таких методов работы как кластер, мозговой штурм, дискуссия,
карусель, аукцион, диаграмма Венна, зигзаг и т.д.
N. Abbasova
NOTIONS IN TEACHING BIOLOGY AND THE IMPORTANCE OF TEACHING THEM
SUMMARY
In the article it is explained that the human organism is a complete system in teaching process. In
teaching the notions dealing with biology a number of work methods such as claster, brainstorming, discussion,
kwl, zigzag, auction are used. In the article the importance of getting and using knowledge independently is
emphasized.
Redaksiyaya daxil olub: 08.05.2017
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Yeni pedaqoji texnologiyalar fəal təlimə
əsaslanır. Təlimin subyekt-subyekt xarakter daşıması, tədqiqat vasitəsi ilə keçirilməsi, dərsin
dialoq şəklində aparılması, müəllim və şagirdlər
arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın, qrup işindən
geniş istifadə, şagirdlərin birgə fəaliyyəti, təlim
vasitələrinin və tapşırıqların müxtəlifliyi və yeniliyi və s. fəal təlimin üstün xüsusiyyətlərindəndir ki, ümumi təhsil məktəblərində tətbiqinə
səy göstərilir.
Təcrübə və müşahidələr sübut edir ki,
müasir təlim texnologiyaları üçün aşağıdakılar
daha səciyyəvidir:
 müəllimin özünün fəallığı ilə şagirdin
yaradıcı fəallığa cəlb edilməsi;
 şagirdin aktiv fəaliyyəti və bu zaman
onlara elementar bacarıqların aşılanması;
 müəllimin şagirdlərlə və şagirdlərin
bir-biri ilə əməkdaşlığı;
 hərəkətli, süjetli, musiqili didaktik rollu
oyunlardan istifadə, sosial bərabərliyin və psixoloji şəraitin yaradılması;
 müəllimin təqdim etdiyi tematik materialın şagirdin yaradıcı təfəkkürünə və milli düşüncə tərzinin formalaşmasına təsir etməsi.
Müasir təlim texnologiyaları şagirdlərə
aşağıdakı keyfiyyətləri formalaşdırmalıdır:
 müstəqil düşünmək, sərbəst fikir söyləmək;
 öz təcrübəsini və biliyini təhlil etmək
qabiliyyəti;
 özünü qiymətləndirmək;
 əməkdaşlıq etməyi (başqaları ilə işləməyi bacarmaq, ümumi məqsədə çatmaq üçün işin
bölüşdürülməsi);
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 başqalarını dinləməyi, müxtəlif fikirlərə
hörmət etməyi və dözümlü olmağı;
 öz fikirlərini arqumentlərlə izah və sübut
etmək;
 kreativ təfəkkürün inkişafı;
 birgə həll yollarını müəyyənləşdirməyi
və qərar çıxarmağı.
Müasir təlim texnologiyaları dərsə qədər
hazırlıq prosesində müəllimin, dərsdə isə şagirdlərin fəallığını tələb edir. Müasir təlim texnologiyalarının köməkliyi ilə təlimin həm təhsilləndirici, həm inkişafetdirici, həm də tərbiyələndirici funksiyaları özünü daha qabarıq şəkildə büruzə verir və təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə səbəb olur.
Fəal (interaktiv) təlim – tədrisin və idrak
fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması metodlarının məcmusudur. Bu təlim üçün aşağıdakı cəhətlər səciyyəvidir:
müəllim tərəfindən şüurlu surətdə (iradi
olaraq) idraki problem situasiyasının yaradılması;
problemin həlli prosesində şagirdlərin
fəal tədqiqatçı mövqeyinin stimullaşdırılması;
şagirdlər üçün yeni və zəruri olan biliklərin müstəqil kəşfi, əldə edilməsi və mənimsənilməsi üçün şəraitin yaradılması.
Yeni yanaşmanın mahiyyəti ondadır ki,
təlim şagirdlərin yaddaşının təkcə yeni elmi
biliklərlə (informasiya ilə) zənginləşdirilməsinə
deyil, həm də təfəkkürün müntəzəm inkişaf etdirilməsi əsasında daha çox biliklərin müstəqil
əldə edilməsi və mənimsənilməsi, ən mühüm
bacarıq və vərdişlərinin, şəxsi keyfiyyət və qabiliyyətlərin qazanılmasına yönəlib. Bu zaman şagirdlər müəllimin rəhbərliyi altında, xüsusi seçilmiş, asan başa düşülən və yadda qalan, ən va-
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cib təlim materialının öyrənilməsi prosesində
fakt və hadisələrin səbəb-nəticə əlaqələrini, qanunauyğunluqlarını aşkar etməyi, nəticə çıxarmağı, mühüm və dərin ümumiləşdirmələr aparmağı öyrənirlər.
Şagirdin mövqeyi – “kəşf edən”, “tədqiqatçı” mövqeyidir; o, gücü çatdığı məsələlər və
problemlərlə üzləşərkən bunları müstəqil tədqiqat prosesində həll edir. Şagirdlər təlim prosesinin tamhüquqlu iştirakçısı olaraq, bu prosesdə
tədqiqatçı kimi çıxış edirlər və bilikləri fəal axtarış və kəşflər prosesində mənimsəyirlər.
Müəllimin mövqeyi – fasilitator ("bələdçi", "aparıcı") mövqeyidir, problemli vəziyyətləri planlı və istiqamətlənmiş surətdə təşkil edir,
şagirdlər qarşısında tədqiqat məsələlərinin meydana çıxmasına şərait yaradır və onların həllinə
metodiki kömək göstərir.
Bildiyimiz kimi coğrafiyanın məzmunun
standartlar şəklində ifadə olunur. Standartlar
nəyi, nə qədər və necə öyrədilməsi üzərində qurulur. Burada necə sualına cavab, fəal təlim forma və üsullardan istifadəyə aiddir. İnteraktiv
üsullar sayca çox olsa da, 4 forma nəzərdə tutulmuşdur. Üsul seçərkən onu formada tətbiq edəcəyimiz də nəzərə alınmalıdır. Məsələn, “karusel” üsulu qruplarla, “auksion”, “müzakirə”,
“beyin həmləsi” kimi üsullar kollektiv formalarla reallaşdırılır. Üsulların seçilməsi həm də standartın məzmunundan asılıdır. Məsələn, 3.2.1.
Ölkələri tipoloji xüsusiyyətlərinə görə təhlil
edir, 1.3.1. Kartoqrafik elementləri fərqləndirir,
1.3.1. Kartoqrafik təsvirlərin müxtəlifliyini, əhəmiyyətini izah edir və s. kimi standartlar “Venn

diaqramı” ilə, 1.1.1. Qədim insanların Yer haqqında təsəvvürlərini şərh edir, 2.1.1. Yerin daxili quruluşunu, relyefini və orada baş verən hadisə və prosesləri təsvir edir, 2.1.7. Canlı aləmin
müxtəlifliyinin səbəblərini şərh edir və s. kimi
standartları “Klaster” üsulu ilə reallaşdırmaq
məqsədəuyğun sayılır.
Dünyada gedən qloballaşma həyatın bir
çox sahələrinə öz təsirini göstərir. Təhsildə aparılan islahat məhz həmin zərurətdən yaranmışdır.
Təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək, yeni pedaqoji
texnologiyaları öyrənib onlardan səmərəli
istifadə etmək başlıca vəzifə kimi qarşıda durur.
Problemin aktuallığı. Fəal təlim metodlarının
tətbiqi ilə şagirdlərə müstəqil düşünmək, sərbəst işləmək, problemin həllinə dair fikir söyləmək, münasibət bildirmək, qərar qəbul etmək, fərziyyələrini bildirmək, yaradıcı fəaliyyət göstərmək, məntiqi, tənqidi
təfəkkürünü inkişaf etdirmək imkanları yaradılır.
Problemin elmi yeniliyi. İnteraktiv təlim metodları-müəllimin iştirakı ilə şagirdlərin müxtəlif
informasiya mənbələri (kitab, xəritə, illüstrasiya və
s.) və ya bir-biri ilə qarşılıqlı fəaliyyət prosesində
yeni biliklər əldə etməyə imkan verən təlim üsullarının və dərs formalarının məcmusudur.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Müəllim
şagird qarşısında problemi ustalıqla qoymağı, onun
idrak və tədqiqat fəaliyyətinə rəhbərlik etməyi bacarmalıdır. Müəllim məktəblinin daxili aləmini görməyi, şagirdlərinin qarşılaşdığı vəziyyətin problemliliyini dərindən hiss etməyi, təlim prosesində təşkilatçı, əlaqələndirici və tərəfdaş funksiyalarını yerinə
yetirməyi, həll yollarını axtararkən uşaqların buraxdıqları səhvlərə qarşı dözümlü olmağı bacarmalıdır

.
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THE USE OF METHODS AND FORMS IN TEACHING GEOGRAPHY
SUMMARY
The article deals with the use of methods and forms in teaching geography. The author notes that the
use of interactive methods help students to think and express their ideas independently, make decissions,
work actively and improve their logical, critical and creative abilities. Interactive teaching methods are a
collection of training methods and forms which allow students to get knowledge from different sources
(book, map, illustration etc.) or in the process of mutual activity.
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Oxu yazılmış mətnin çətin mənimsənilməsi və başa düşülməsi prosesidir. Yazılı mətn xüsusi ardıcıllıqla qrafiki işarələrdə ifadə olunur.
Qrafiki formadan mətnin məğzinin çıxarılması
oxu mexanizmi vasitəsilə həyata keçirilir - nitq
bacarığı, özünə formal dil informasiyasının qəbul olunması və emalı üçün bir sıra vərdişlər daxil edir. Bunun əsasında da sözlər, söz birləşmələri, ritm melodik komponentlər tanınır, onlar
arasında qrammatik əlaqələr yaradılır. Bütünlüklə struktur müəyyənləşdirilir. Bütün bu əməliyyatlar kompleksi oxu texnikasını təşkil edir.
Adı çəkilmiş əməliyyatların avtomatlaşdırılması
yaxşı oxuya düzgün və diqqətin məğzə cəmlənməsi nəticəsində tez anlaşılmaya çıxarır. Məğzin anlaşılması formanın qəbul olunması dialektik birlik təşkil edirlər. Əgər məğzi başa düşülməsi yoxdursa, oxu haqqında danışmaq olmaz.
Passiv oxunu insanın fəaliyyət forması hesab
etmək düzgün deyildir, baxmayaraq ki, reseptiv
prosesdir. Doğrudan da oxu danışıqdan az aktiv
proses deyil. İ.M.Bermanın fikrinə görə, oxucu
çox aktiv olmalıdır (Berman, 1988, s.10).
Psixoloji ədəbiyyatda qeyd olunduğu kimi
oxu nitq fəaliyyətinin reseptiv formasına aid
edilir və yazılı mətndən məlumatın əldə edilməsi prosesidir.
Bəzi psixoloqlar nitq fəaliyyətinin reseptiv
formalarını “passiv” formaları isə "aktiv” adlandırırlar, hansı ki, bizə qeyri dəqiq gəlir. İş ondadır ki, nitq fəaliyyətinin reseptiv formalarından
(məsələn, oxudan) istifadə həm passiv, həm də
dil materialından aktiv istifadə zamanı mümkündür. Oxunun psixoloji xarakterinə fikir verək və

onun əsasında yazılı işarələrin, yazılı mətnin bütünlüklə tanınması və başa düşülməsi baş verir,
bunun əsasında da kommunikativ oxu vərdişi
reallaşır. Qeyri-mükəmməl oxu zamanı “texniki
və məna kimi bir sıra səhvlər müşahidə olunur bunlar öz sırasında sözsüz mətnin anlanılmasına
və mənimsənilməsi prosesini çətinləşdirir.
Səhvlərin səbəbləri əsasən oxu vərdişlərinin formalaşmaması, oxu bacarığının olmamasıdır. Mükəmməl oxu zamanı oxucunun fikri əsasən mətnin mənasına yönəldilir, mənanın reallaşdığı leksik-qrammatik vasitə isə özü – özlüyündə başa düşülür.
Oxunan mətni nə çətinləşdirir? Bəzi tədqiqatçılar yazılmış mətnlərdə sözlərə və cümlələrin uzunluğuna diqqət yetirirlər (Wallace, 1992,
s.23), onların fikrincə uzun və qısa sözləri olan
mətnlərə nisbətən başa düşmək çətin olar.
• Əgər tələbələr oxumanın səbəbini bilirlərsə, onlar mətnə necə yanaşacaqlarını bilərlər.
Əgər onlar oxumanın məqsədini bilirlərsə, bu
məqsədə çatmaq üçün şansları olacaq.
• Maraq yaratmaq, əgər tələbələrə tapşırıq
maraqlı gəlsə, onların mətnin daha həvəs və maraqla oxumalarına şans daha çoxdur.
• Düzgün mövzular seçmək - müəllimlər
çalışıb tələbələrə maraqlı olacaq mövzularda
mətnlər seçməlidirlər. Onların maraqlarını sorğu-sual, intervyü, əvvəlki dərslərdə tələbələrin
mövzulara göstərdikləri münasibətlərdən öyrənmək olar. Bütün tələbələr aydındır ki, bir mövzuya eyni marağı göstərməyəcəklər, çünki hər
individual tələbənin individual maraqları vardır.
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Bu səbəbdən də müxtəlif dərslərdə müxtəlif
mövzulu mətnlər seçilməlidir ki, sonda hər bir
tələbənin tələbatını ödəsin.
• Fərqli mövzular və janrlar: yaxşı ingilis
kitablarında müxtəlif janrlı oxu materialları vardır. Əgər müəllim dərsliyi izləmirsə, yəni bütün
dərslər: dərsliyə əsasən keçmirsə, tələbələrin ehtiyac və maraqlarına uyğun mətn janrlar siyahısını Psixoloji nöqteyi-nəzərdən oxu nitq münasibətlərinin reseptiv forması kimi ifadə olunur və
2 sıx əlaqəli və ayrılmaz proseslərdən təşkil
olunub: oxu texnikası və oxunan mətnin başa
düşülməsi. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, oxu
texnikası elə oxu özü deyildir. Oxucu həmişə
başa düşməlidir ki, o nə oxuyur.
Oxu səhvlərinin təsnifatına müxtəlif cəhətdən yanaşmaq olar. Dil aspektindən, psixoloji və formal informasiya. Dil aspekti nöqteyi nəzərdən oxu səhvləri fonetik, leksik və qrammatik səhvlərə ayrıla bilər. Oxu zamanı stilistik
səhvlərə rast gəlinmir.
Fonetik səhvlər əsasən ayrı-ayrı səslərin,
sözlərin, söz birləşmələrinin, cümlələrin oxunuşu zamanı qüsurları əks etdirir. Onlar xüsusilə
səsli oxu zamanı nəzərə çarpırlar.
Əgər oxucu “The pen is on the table”
cümləsini oxuyursa pen sözündəki (p) səsinin
səhv artikulasiyası bu frazanın səhv başa düşülməsinə gətirib çıxarmır.
Leksik səhvlərə əsasən bir sözün başqa
sözlə səhv salınması aiddir. Winter – river,
birthday – bathroom, own – one və s. oxuyan
oxucularla rast gəlmişik. Belə səhvlər tamamilə
yanlış anlaşılmağa gətirib çıxarır.
Qrammatik səhvlər oxu zamanı ən çox
rast gəlinən səhvlərdəndir:
l) mübtəda ilə xəbərin uzlaşmaması,
üçüncü şəxsin təkində, xəbərdə -s şəkilçisinin
buraxılması. Məsələn: She play with her little
brother.
2) isimlərdə cəm şəkilçisinin buraxılması.
Məsələn: There with be many pupil in the park.
Oxucular bu səhvləri özləri buraxsalar da, müəllimin düzəlişi olmadan təkrar oxu zamanı özləri
düzəldirlər.
3) artiklın oxunuşu zamanı edilən səhvlər.
Artiklı bəzən oxumurlar, müəyyən artikl əvəzinə qeyri-müəvyən artikl işlədirlər və ya olmayan yerlərdə artikl işlədirlər.
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Psixoloji xüsusiyyətlərinə görə isə oxu
səhvlərini 3 qrupa ayırmaq olar:
1) sensor və motor prosesləri arasında
uyğunsuzluq (disharmoniya) səhvləri
2) başa düşmə, dərk etmə səhvləri
3) təfəkkür səhvləri
Maraqlı fakt kimi qeyd etmək olar ki, ana
dilində oxu zamanı səhvlər üzərində psixoloji iş
zamanı aydın olur ki, oxu zamanı oxucu öz
səhvlərini görmür.
Ondan yenidən oxuması xahiş edildikdə o,
düzgün oxuyur və harada səhv buraxdığına təəccüblənir. Oxucular tərəfindən səhvlərin səbəblərin aydınlaşdırılması, onların düzəldilməsində
böyük rola malikdir. Oxucular çalışmalıdırlar ki,
oxu zamanı fonetik, leksik və qrammatik səhvlər etməsinlər, əgər edirlərsə səhvlərinin səbəblərini öyrənsinlər və daha mükəmməl oxucu olmağa çalışsınlar.
Oxu səhvlərinin düzəldilməsi problemi
çox çətindir. Belə ki, oxu səhvləri bir neçə faktorun əlaqəsindən yaranır:
a) material
b) oxunun təqdim olunma forması
c) oxucularda olan hazırlıq səviyyəsi.
Qeyd edək ki, bu faktorların əlaqəsi düzgün tənzimlənsə bu səhvlərin qarşısını almaq
mümkün olar.
Psixoloji nöqteyi nəzərdən materialların
çətinlik dərəcəsinə görə dərəcələnməsi və get gedə materiallarda çətin sözlərin sayının artırılması daha düzgündür.
Oxu səhvlərinin aradan qaldırılması üçün
effektli olan yollardan biri də “səhvsiz oxu”
dərsləri keçirməkdir. Bu zaman öyrəncilər daha
diqqətli olacaqlar. Oxu səhvlərinin aradan qaldırılması nəinki səsli, səssiz oxu zamanı da vacibdir. Çünki səsli oxu zamanı səhvlər sanki üzdə
olur və müəllimlər tərəfindən nəzarətdə olur, lakin səssiz oxu zamanı edilən səhvlər aydınlaşmamış qalır və bir çox anlaşılmazlıqlara gətirib
çıxarır. Belə səhvlər oxu texnikasının inkişafına
mane olur. Buna görə də oxucularda öz səhvlərini hiss etmə və onu düzəltmə bacarığını inkişaf
etdirmək lazımdır.
Öz səhvlərini düzəltmə mexanizminin
inkişafı üçün mütləq ucadan oxu dərsləri keçirtmək lazımdır. Bu dərslər tələbələrin nə dərəcədə
oxuya bilmə bacarıqlarını, onların öz səhvlərini
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hiss edib onları düzəltmək vərdişlərinin olub olmadığı haqda bir göstəricidir.
Xarici dilin öyrənilməsində vacib rolu
olan nitq vərdişləridir. Xarici dilin tədrisi zamanı oxu vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi ən vacib
məqsədlərdən biri olmalıdır. Müasir ali məktəb
təcrübəsinin təhlili zamanı aydın olur ki, xarici
dilin tədrisində oxunun inkişaf etdirilməsi üçün
bir çox dərs saatları ayrılır. Çünki oxu vərdişlə-

rinin xarici dilin tədrisinin ilk mənbələrində inkişaf etdirməsi daha məqsədə uyğundur.
Problemin aktuallığı: Müasir dövrün tələblərindən biri olaraq düşünmə tərzini formalaşdırır.
Problemin elmi yeniliyi: Təfəkkürün inkişafının yüksək mərhələsi olaraq təxəyyülə doğru atılan
ilk addım kimi dəyərləndirilə bilər.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Müstəqil
olaraq qərar çıxarma, sərbəst fikir söyləmə bacarıqlarını inkişaf etdirir.

ƏDƏBİYYAT

1. Berman, Marshall (1988). All That Is Solid Melts Into Air:The Experience Of Modernity. London, New York:
Penguin. pp. 9–10
2. Wallace, 1992, “Reading” Oxford university press, 23:43
С. Абдулрагимли
РАСКРЫТИЕ ПРОБЛЕМ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ У АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ СТУДЕНТОВ В
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
РЕЗЮМЕ
В статье отмечается, что для улучшения навыков чтения азербайджанских студентов на английском языке, в первую очередь, необходимо устранить ошибки, допускаемые при чтении. Для этого
надо правильно подобрать материал, форму чтения и урегулировать уровень подготовки студентов.
Автор подчеркивает, что для развития механизма исправления собственных ошибок студентов, важно
проведение уроков громкого чтения вслух и привития речевых навыков.
S. Abdurrahimli
THE SOLUTION TO THE PROBLEMS OF READING HABITS OF ENGLISH STUDENTS
SUMMARY
At first reading errors must be eliminated to indoctrinate reading skills of azeri students. According to
this point of view the material, the form of presenting reading, and reader’s preparation level have to be
regulated. In order to improve students’ mexanism of correcting mistakes students should be taught to read
loudly, as well as speech habits should be indoctrinated.
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sağlam böyümələrində orqanizmin fiziki və psixoloji inkişaf səviyyəsini təmin edən gün rejiminin rolu
əvəzolunmazdır. Belə ki, gün rejimi məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqların ümumi inkişafına yönəldilmiş pedaqoji və metodiki iş sistemində xüsusi yer tutmaqla, onların sağlamlığının əsasını təşkil edir.
Qida, yuxu, iş (təhsil), istirahət, idman və
gigiyena rejimin birliyindən əmələ gəlir. Söylənilənlərin hər gün eyni vaxtda icrası gün rejimi
kimi qəbul olunur. Belə ki, fəaliyyət növlərinin
hər gün eyni vaxtda, eyni ardıcıllıqla təkrarlanması gün rejimidir (2, 61). Göründüyü kimi,
məhz məqsədyönlü pedaqoji təsir düzgün təşkil
olunmuş gün rejimi nəticəsində hələ kiçik
yaşlardan başlayaraq uşaqlarda sağlamlığın möhkəmləndirilməsi və təhlükəsizliyinin təmin olunması, orqanizmin fizioloji funksiyalarının inkişafı, ümumiyyətlə, şəxsiyyətin hərtərəfli ahəngdar
inkişafı üçün lazım olan fiziki bacarıq və keyfiyyətlər, böyük, kiçik və hissi (sensor) motor hərəkətlərini intensiv şəkildə inkişaf etdirir. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin fiziki mədəniyyət
məşğələlərində uşaqların hərəki bacarıqların
formalaşması, onların gigiyenik tələblərə cavab
verməsi, gün rejiminə riayət etmələri, normal
qidalanmaları və s. hərtərəfli inkişafı üçün səmərəli şəraitin yaradılmasının əsası qoyulur.
Sağlamlığın əsası sayılan gün rejiminin
məktəbəqədər yaşlı uşağın yaş imkanlarına uyğun təşkil olunması və onlara (səhər gimnastika84

sının müntəzəm keçirilməsi, yemək və yuxu
saatları və s.) düzgün əməl edilməsi sağlamlığı
möhkəmləndirərək, uşaqların hərəki fəallığını,
müxtəlif fəaliyyət növlərinin uğurla həyata keçirilməsini, gümrahlığını təmin edir. Bütün bunlar
uşaqlarda gün ərzində müsbət emosiya yaradaraq, sağlam orqanizm və düzgün qamət formalaşdırmaqla, fiziki keyfiyyətlərin inkişafını sürətləndirir. Rejim qaydalarına uyğunlaşmış
uşaqda yeməyə, yuxuya tələbat müəyyən zaman
fasilələri ilə baş verir və bunlar daxili orqanların
fəaliyyətində ritmik dəyişikliklərlə müşayiət
olunur. Rejimə düzgün əməl edilməsi nəticəsində orqanizm sanki qarşıdakı fəaliyyətlərə uğurla
hazır olur və gün ərzində artıq enerji və gərginlik sərf etmədən aktiv iş qabiliyyəti nümayiş etdirərək, onları sistemli şəkildə həyata keçirir.
Fizioloji baxımdan bunlar, baş-beyin qabığının
eyni vaxtda işləmək və istirahət etmək bacarığı
ilə izah olunur.
Gün rejiminin düzgün tərtibinin əsas prinsipi məktəbəqədər yaş dövrünün psixoloji xüsusiyyətlərinə uyğun olmasıdır. Bu uyğunluq
orqanizmin yuxu, istirahət, qida, fəaliyyət, hərəkətə tələbatın düzgün bölüşdürülməsində özünü
göstərməklə, uşaqların ümumi davranış qaydalarına, gün ərzində yüksək əhval-ruhiyyəylə fəaliyyət göstərmələrinə, gümrahlığa, daxili orqanların normal fəaliyyətinə, orqanizmin fizioloji
inkişafına və sinir sisteminin yorğunluqdan qorunmasına, həmçinin yeni şəraitə adaptasiya bacarığının formalaşmasına və s. böyük təsir gös-
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tərir. Gün rejiminə alışmış uşaqlar nizam-intizamları, əməksevərlikləri, müsbət emosiyaları,
ətrafdakılara qaynayıb-qarışmaları, uyğun davranışları, fəallıqları və normal qidalanmaları ilə
seçilirlər ki, bütün bunlar da uşaq orqanizminin
sağlamlığı və davranışının formalaşmasında
düzgün inkişaf göstəriciləridir.
Göründüyü kimi, məktəbəqədər yaşlı
uşaqların gün rejiminə düzgün riayət etmələri onların davranış mədəniyyətinin inkişafına da
böyük təsir göstərir. Bu nöqteyi-nəzərdən H.Zərdabi fiziki tərbiyəni hərtərəfli və harmonik şəxsiyyət formalaşdırmanın əsas şərtlərindən biri hesab edirdi. Onun fikrincə, fiziki tərbiyə əqli və
əxlaq tərbiyəsinin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Fiziki
tərbiyə insanın əxlaqi-iradi inkişafının da mühüm
vasitəsidir: o, iradəni möhkəmlədir, insanda dözümlülük, intizam, kollektivçilik, yoldaşlıq və
dostluq kimi keyfiyyətlər tərbiyə edir. Görkəmli
fizioloq P.F.Lesqaft da fiziki tərbiyəni yüksək
qiymətləndirmiş, onu iradə və xarakterin formalaşmasında, əxlaq tərbiyəsində, əqli qabiliyyətlərin, fikri fəallığın, bədii zövqün inkişafında mühüm amil, vasitə hesab etmişdir (1, 317).
Uşaqların gün rejiminə düzgün əməl etmələri işinin təşkilində ailə və uşaq bağçasının
birgə əməkdaşlığı mühüm şərtlərdəndir. Çünki
bu işin təşkilində ailə ilə uşaq bağçasının birtərəfli fəaliyyəti uşaq orqanizminin fizioloji vəziyyətinə və onun fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Əgər tərbiyəçi uşaqda sərbəst geyinib-soyunma, sadə əmək vərdişləri və özünəxidmət
bacarıqları formalaşdırırsa, evdə isə bunu uşağın
əvəzinə böyüklər edirsə, bütün bunlar uşaqda
davamlı vərdiş və bacarıqların ləngiməsinə, onların ən sadə işlərin qarşısında belə köməksiz və
aciz qalmasına səbəb olur. Kiçik yaşlardan evdə
gücü çatan işlərin görülməsinə cəlb olunmayan
uşaqlar müstəqil olaraq öz oyuncaqlarını yığmağı, əl-üzlərini yumağı və s. bacarmırlar. Həmçinin onlar uşaq bağçasında bir-biri ilə əlaqəli
olan rejim qaydalarına əməl etməyə tənbəllik
edir və bu proseslərin yerinə yetirilməsini yubadırlar. Rejimin hər hansı bir prosesinin pozulması, növbətilərin vaxtının gecikməsinə səbəb
olur. Buna görə də ailədə böyüklərin, uşaq bağçasında isə tərbiyəçilərin uşağın rejim qaydalarını düzgün və sərbəst yerinə yetirmələrinə daim

nəzarət etmələri və düzgün istiqamətləndirmələri çox vacibdir.
Uşaqlar rejim qaydalarını adətən, böyüklərin nümunəsi əsasında təqlidlə yerinə yetirərək
mənimsəyir və öz bacarıqlarında praktikaya tətbiq edirlər. Bu və ya digər biliklərin uşaqların
bacarıqlarına çevrilməsi üçün onlarla pedaqoji
təlimlərin keçirilməsi ilə yanaşı, didaktik və
rollu-süjetli oyunların təşkili də məqsədəuyğundur. Uşaqlar üçün elə oyun şəraiti yaratmaq lazımdır ki, burada onlar fəaliyyətlərini, özünəxidmət bacarıqlarını maraq və həvəslə yerinə
yetirə bilsinlər. Uşaq böyüdükcə, onun hərəki
fəallığı da artır. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar fasiləsiz olaraq 5-6 saat ərzində çevik hərəkətdə ola
bilirlər. Buna görə də həmin dövrdə uşaqların
fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək və
səmərəli təşkil etmək lazımdır. Məktəbəqədər
müəssisələrdə uşaqların fəaliyyəti məşğələlər,
əmək, müstəqil hərəkət, oyun fəaliyyəti, əyləncələr, gəzinti və s. zamanı intensiv olur və bu
hərəkətlərin inkişafı səhər gimnastikası, fiziki
mədəniyyət məşğələləri, hərəkətli idman oyunları zamanı daha da möhkəmlənir.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki inkişafında və sağlamlığının möhkəmləndirilməsində
gün rejiminin vacib komponentlərindən biri də
səhər gimnastikasıdır. Səhər gimnastikası gecə
yuxusunun yarımçıq qalması nəticəsində yaranmış narahatlığı aradan qaldıraraq, uşaqda düzgün
qamətin formalaşmasına imkan yaradan bütün
əzələlərin məşq etməsini təmin edir və beləliklə,
uşaq orqanizmini gələcək fəaliyyətə hazırlayır.
Soyuq fəsillərdə uşaqlar gimnastika ilə adətən
qapalı məkanda, isti hava və fəsillərdə isə açıq
havada məşğul olurlar. Gimnastikanın müddəti
uşaqların yaşından asılı olaraq artırılır (kiçik yaşlarda 4-5 dəqiqədə, məktəbəhazırlıq qruplarında
isə 10-12 dəqiqəyə qədər). Gimnastika eyni zamanda uşaqların yüksək əhval-ruhiyyə ilə fəaliyyətə qoşulmalarında motiv rolunu oynayır.
Tələblərə uyğun müəyyənləşdirilmiş qida
rejimi də gün rejiminin digər komponentləri
kimi uşaqlarda fiziki inkişaf və davranış mədəniyyətini formalaşdırmaqla, onlarda süfrə mədəniyyəti, özünəxidmət və mədəni-gigiyenik vərdişlərin inkişafında böyük rol oynayır. Yemək
fasilələri zamanı uşaqlar süfrə ləvazimatlarından
- qaşıq, çəngəl, bıçaq, salfetdən istifadəni bacarmalı, yeməyi tam və səssiz çeynəməli, səliqə ilə
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yeməli, stol arxasında qamətini düz saxlamaqla
düzgün oturmağı bacarmalı, yeməkdən əvvəl və
sonra əllərini sabunla təmiz yuyaraq, qurulamalı, yeməkdən sonra isə ağızlarını su ilə yaxalanmağı bacarmalıdırlar. Uşaq bağçasında yemək
zamanı növbətçi olan hər bir qrup uşağı yalnız
süfrə açmağı və qabları düzgün qoymağı deyil,
həm də öz işinə başlamazdan əvvəl əllərini sabunla yaxşıca yumağın, saçlarını və üst-başını
qaydaya salmağın da zəruri olduğunu bilməlidirlər. Uşaqların qidalanması ilə bağlı bütün
proses böyük tərbiyəvi əhəmiyyət daşımaqla,
uşaqlarda zəruri gigiyenik vərdişlər aşılayır.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların qida qəbulunda vacib komponent hər qidalanma arasında
4 saat fasilə verməklə, səhər yeməyi, nahar,
axşamqabağı və axşam yeməyinin tərtib olunmasıdır. Qida qəbulunun təyin olunmuş saatda
həyata keçirilməsi şərti qida refleksinin qıcıqlandırıcısı kimi çıxış edir və iştahanı yaxşılaşdırır. Gün ərzində qida qəbuluna erkən dövrlərdə
2 saat 40 dəqiqəyədək, məktəbəqədər dövrlərdə
isə 1 saat 30 dəqiqəyədək vaxt ayrılır. Uşaqların
yeməkdən əvvəl və sonra masa arxasında uzun
müddət əyləşib gözləmələrinə yol vermək olmaz. Çünki bu, uşaqların yorulmasına gətirib
çıxarır. Uşağın psixofizioloji inkişafı normal
rasional qidalanmanın təmin olunması ilə mümkündür. Buraya uşaqların sağlamlığı üçün zəruri
vitaminlərlə və zülallarla zəngin olan təbii qida
məhsulları aiddir ki, bütün bunlar da uşaqların
ümumi inkişafını təmin edir.
Sağlamlığın əsas göstəricilərindən sayılan
yuxu rejimin əsas tələblərindəndir. Bu tələbatın
normal təmin olunması uşağın özünü gün ərzində yaxşı hiss etməsinə, pozitiv, sağlam və gümrah olmasına səbəb olur. Yuxu çatışmazlığı isə
məktəbəqədər yaşlı uşağın baş-beyin qabığının
sinir hüceyrələrinin dözümlülüyünün kifayət
qədər aşağı düşməsi, hərəki fəaliyyətin zəifləməsi, davranışında pozulmalar, onları əhatə
edən yaşıdları və böyüklərə qarşı aqressiv reaksiyaların meydana çıxması ilə nəticələnir. Uzunmüddətli yuxusuzluq çox vaxt uşaqlarda əsəbi
vəziyyətə də səbəb olur ki, bu da hər şeyə tez
qıcıqlanma, səbəbsiz yerə ağlama, diqqətsizlik
və huşsuzluq halları ilə nəticələnir. Bəzən isə
bunun tam əksinə olaraq, uşaqlar ətrafdakılara
qarşı çox sakit və hərəkətlərində ləng olurlar.
Yuxusuzluq baş ağrısı və xəstəliklərə qarşı dözümsüzlük yaradaraq, orqanizmin bütün funksi86

ya və fizioloji sistemlərinin vəziyyətinə mənfi
təsir göstərir. Məktəbəqədər dövrdə uşağın sutka ərzində fəallığı adətən dəyişkən olur. Onların
yuxudan oyanması səhər saat 6.30-dan 7.00dək, növbəti yuxu müddəti 12.10-15.00-dək
olur. Uşağın fəallığı isə gün ərzində səhər saat
15.00-17.30-dək müddətdə baş verir. Təsadüfi
deyil ki, məktəbəqədər yaşlı uşaqların nəzərə
çarpacaq yorğunluğuna səbəb olan məşğələlər
optimal fəallıq dövrü sayılan günün birinci yarısına təyin olunur.
Uşaqların fəaliyyət müddətinin 5-6 saat davam etməsi onlar üçün fəaliyyət və yuxunun növbələşdirilməsinin nə qədər vacib məsələ olduğunu çox aydın göstərir. Sutka ərzində yuxu erkən
yaşlı uşaqlar üçün 13 saat, məktəbəqədər yaşlı
uşaqlarda isə 11-12 saat tövsiyə olunur. Yuxu
rejimi gecə saatlarında 10 saat yarım, yaxud 11
saat, gündüz isə 2, yaxud 2 saat 30 dəqiqə müddətində davam edir. Yuxu sinir sisteminin funksional vəziyyətini bərpa edir. Yuxudan əvvəl gəzintiyə getmək uşağın sağlamlığı üçün çox faydalıdır. Yuxunun təşkili zamanı yalnız onun uzunmüddətli olmasına deyil, uşağın yaxşı və rahat
yatmasına daha çox diqqət yetirmək lazımdır.
Bunun üçün uşaqların yataq otağında normal şərait yaradılmalı, havası təmiz olmalı, sakitlik qorunmalı, yataqlar rahat və adətən açıq
rəngli olmalıdır ki, bütün bunlar da uşaqların
rahat yuxulamasına, yuxunun fizioloji dərinliyi
və uzunmüddətliliyinə (temperatur 14º-15º) şərait yaradır. Uşaqlar yatarkən tərbiyəçi yataq
otağında olaraq, onlara nəzarət etməlidir.
Beləliklə, orqanizmin ümumi inkişafında
gün rejiminin mühüm rol oynadığını nəzərə alaraq, hər bir valideyn və tərbiyəçi bu işə xüsusi
diqqət yetirməli, uşaqların sağlamlığı naminə bu
mühüm tələbin qarşıya qoyduğu vəzifələrin
yerinə yetirilməsinə ciddi yanaşmalıdırlar.
Problemin aktuallığı. Məktəbəqədər yaşlı
uşaqların fiziki inkişafında və davranış mədəniyyətinin formalaşdırılmasında gün rejiminin rolu yeni təfəkkür şəraitində aktuallıq daşıyır.
Problemin yeniliyi. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki inkişafında və davranış mədəniyyətinin formalaşdırılmasında gün rejiminin rolu tədqiqata cəlb
edilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki inkişafında və davranış mədəniyyətinin formalaşdırılması sahəsində uşaq bağçası tərbiyəçilərinə öz köməyini göstərəcəkdir.
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К. Мамедова
РОЛЬ РЕЖИМ ДНЯ В ФОРМИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И КУЛЬТУРЫ
ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
РЕЗЮМЕ
В статье рассказывается о положительном влиянии режима дня на физическое развитие и
культуру поведения детей в дошкольных учреждениях. Также отмечается, что соблюдение правил
режима, способствует укреплению и нормальному развитию детского организма, повышению
иммунитета. При соблюдении режима дня лучше приспосабливаются к окружающей среде.
K. Mammadova
ROLE OF THE ROUTINE IN THE FORMATION OF BEHAVIORAL CULTURE AND PHYSICAL
DEVELOPMENT OF PRESCHOOL AGE CHILDREN
SUMMARY
The article describes the positive impact of the routine on physical development (child’s body,
immunity and disease) and behavioral culture of preschool age children. The information given in the article
will contribute to kindergarten teachers in the field of forming physical development and behavioral culture
of preschool age children.
Redaksiyaya daxil olub: 16.05.2017
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Riyaziyyatdan metodik ədəbiyyatda məsələlər həll edilməsi üsuluna görə standart, qeyri
standart məsələlərə bölünür. Standart məsələlərin həllində hazır düsturlardan, mürəkkəb olmayan mühakimələrdən istifadə edildiyi halda,
qeyri-standart məsələlərin həllində, onların təhlil edilməsində və situasiyaların modelləşdirilməsində axtarıcılıq və yaradıcı mühakimə tələb
olunur. İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunda
məhz belə məsələlərin həllində şagirdlər ciddi
çətinliklə qarşılaşırlar. Lakin belə məsələlərdəki
situasiyalara qrafik təsvirlərin tətbiq edilməsi
həll prosesini əyaniləşdirir və şagirdlər üçün
çətinlik yaratmır.
Qeyri standart məsələlər təlimin müxtəlif
mərhələlərində riyaziyyat dərsi prosesində, ev
tapşırığı kimi, müstəqil işlərdə və sinifdənxaric
işlərdə şagirdlərə təklif edilir. Lakin İbtidai sinif
şagirdlərinə standart olmayan məsələlər həlli təliminin səmərəliliyinin yüksəldilməsində aşağıdakı
pedaqoji mülahizələrin gözlənilməsi faydalıdır.
1) Məsələlər təlim prosesinə uyğun müəyyən sistemlə çətinlik dərəcəsini tədricən artırılması yolu ilə daxil edilməlidir. Belə ki, gücə uyğun olmayan məsələ şagirdlərin inkişafına pis
təsir göstərir.
2) Məsələ həllinin axtarılmasında şagirdlərə maksimum sərbəstlik vermək zəruridir. Şagirdlərin səhv yolla axıra qədər getməyə, bu yolun səhv olduğuna inanmağa, nəhayət yenidən
başlanğıc vəziyyətə qayıtmağa, həllin düzgün
yolunu axtarmağa imkan verilməlidir.
3) Standart olmayan riyazi məsələlər həllinin müəyyən üsulları, ümumi yanaşmalarını
dərk etməklə şagirdə kömək etmək müəllimin
borcudur.
88

Standart olmayan riyazi məsələlər həllinin
kiçik məktəblilərə iki mərhələdə öyrətmək lazımdır. Birinci mərhələdə belə məsələlər həllinə
ümumi yanaşmaların çıxarılması və dərk edilməsi üçün ümumi hazırlıq işi aparılmalıdır. Bu
zaman şagirdlərin riyazi məsələnin həlli prosesini mənimsəmələri vacibdir. (məsələni oxumaq,
nələrin məlum olduğunu, nəyi isə axtarmaq lazım gəldiyini ayırmaq və s.) Məsələnin hər bir
həlli mərhələsində iş üsulları ilə tanış edilməlidir. (əyani interpretasiyanın növləri həllin axtarılması, məsələ həllinin yoxlanılması və s.) İkinci mərhələdə şagirdlər konkret məsələlər həllinin müstəqil axtarılması prosesində əldə edilmiş
ümumi üsulları tətbiq edirlər.
Birinci mərhələdə işin necə aparılmasını
təsvir edək. İşin aparılması metodikasını təsvirində ümumi əlamətə malik olan məsələlər ayrılır. Bu məsələlərin ilk mərhələsi müəllimin rəhbərliyi altında həll edilir. Bu həll digər məsələlərin həllinə kömək edəcək həll üsulunun çıxarılmasına xidmət edir. Sonrakı mərhələlərdə
şagirdlər ifadə olunmuş üsulun tətbiq edilməsi
ilə məşğul olur və bu üsulun hansı hallarda tətbiq edilməsinin əlverişli olduğunu müəyyən etməyə çalışırlar.
Məsələləri həll etmək üçün ona aid şəkil,
sxem və çertyoj çəkmək faydalı olur.
I növ məsələlər
Məsələ 1. 12 m uzunluqda tir 6 bərabər
hissəyə mişarlanmışdır. Tir neçə yerdən mişarlanmışdır.
Məsələni oxuduqdan sonra müəllim
şagirdlərdən əvvəllər bu növ məsələ həll edibetmədiklərini və belə məsələlərin həlli üsulunun
onlara məlum olub-olmadığını soruşur.
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Bəzi şagirdlər səhvən bu məsələnin həll
üsulunu bildiyini hesab edirlər. “12-ni 6 bərabər
hissəyə bölmək lazımdır”. Müəllim nəticəni tapmaq, onu qiymətləndirmək və səhifə inanmağa
şagirdlərə imkan verməlidir (12-ni 6-ya bölməklə biz bir hissəni uzunluğunun 2 m olduğunu tapırıq. Məsələdə bir hissənin uzunluğu deyil, tirin neçə yerdən mişarlandığı soruşulur. Aydındır ki, məsələ düzgün həll olunmamışdır).

Sonra şagirdlər səhv nəticəyə yenidən qayıda bilərlər: “Neçə hissə varsa bir o qədərdə
mişarlanmış yerlər vardır”. Müəllim şərti şəkil
və ya çertyoj çəkməklə tapılan cavabı yoxlamağı təklif edir. Şagirdlər tiri 12 dama uzunluqda
düzbucaqlı və ya parça ilə işarə edərək onu
şaquli xətlərlə 6 bərabər hissəyə bölürlər. Alınan
şaquli xətləri sayaraq şagirdlərin əvvəl hesab
etdikləri kimi 6 deyil 5 mişar yeri olduğuna
inanırlar.

Şəkil 1.
Bu məsələ hesab əməlləri yerinə yetirilmədən həll edildi, çertyoj (şəkil) qurmaqla
cavab alındı.
Beləliklə, şagirdlər aşağıdakı nəticəyə gəlirlər: tanış olmayan məsələnin həllini axtardıqda certyoj (şəkil) çəkmək faydalıdır. Belə ki,
çertyojlarla (şəkillərlə) iş məsələnin həlli üsulu
ola bilər.
Aşağıdakı bir sıra məsələlərin həlli göstərilən məsələdən alınan nəticənin doğruluğunu
təsdiq edəcəkdir. Müəllim şagirdlər qarşısında
aşağıdakı tədris problemini qoyur: qrafik təsvir
qurmağın köməyi ilə riyazi məsələni həll edin.
Məsələ 2. Nərdivanda 9 pilləkən vardır.
Nərdivanın ortasında dayanmaq üçün hansı
pilləkəndə durmaq lazımdır? (V pilləkəndə).
Məsələ 3. Azər və Əli elektrik qatarının
vaqonunda görüşdülər. Azər həmişə qatarın
başlanğıcından beşinci vaqona, Əli isə qatarın
sonundan beşinci vaqona oturur. Qatarda neçə
vaqon vardır.
II növ məsələlər
Aşağıdakı məsələləri həll etməklə şagirdləri belə bir fikrə gətirmək olar ki, bəzi hallarda
verilənlərin bir hissəsini qrafik təsvirlərin (şəkil,
çertyoj) köməyi ilə, digər hissəni isə hesab əməllərinin köməyi ilə tapmaq məqsədə uyğundur.

Məsələ 4. Pəncərə üçün pərdənin eni 1 m
20 sm-dir. Birinci və sonuncu halqalar pərdənin
kənarına düşməklə bir – birindən eyni məsafədə
6 halqa tikmək lazımdır. Halqalar arasında necə
santimetr məsafə saxlamaq lazımdır?
I növ məsələdən çıxarılan nəticəyə əsasən
şagirdlər bu məsələyə aid sxematik şəkil əkməyə başlayırlar. Onlar parçanın başlanğıcında birinci halqanın yerini qeyd edib istənilən uzunluqda parça ayırmaqla ikinci halqanın yerini
qeyd edirlər, sonra birinci ayrılan parça uzunluqda parça ayırıb üçüncü halqanın yerini qeyd
edirlər və nəhayət 6 halqa yeri qeyd edilənə qədər belə hərəkət edirlər. Şagirdlər alınan sxematik çertyojda 6 halqanın pərdəni böldüyü bərabər hissələri sayırlar.
Məsələnin sualına cavab vermək üçün
pərdənin enini 5 bərabər hissəyə bölmək qalır:
120: 5=24 (sm) Həmin ideya bu seriyanın aşağıdakı məsələlərini müstəqil olaraq həll etdikdə
şagirdlər tərəfindən istifadə olunur.
Məsələ 5. Qaçış yolunun kənarı ilə bir –
birindən bərabər məsafədə kiçik tirlər basdırılmışdır. Birinci tirin yanında start verilmişdir. 12
saniyədən sonra qaçan idmançı 4-cü sütunun
yanında olmuşdur. İdmançı bərabər sürətlə qaçarsa start başlanandan neçə saniyə sonra o, 7-ci
tirin yanında olacaqdır? (24 saniyədən sonra).
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12:3=4(san)
1 2 3 4 5 6 7 6 4=24(san)

12 san
?
Bu kimi məsələlərin həllində qrafik təsvirlərdən istifadə edilməsi onları yol verilə biləcək
səhvlərdən yayındırmağa imkan verir.
Problemin aktuallığı - riyaziyyat təlimində
qrafik bacarıqların, qrafik hesablama və qurma üsullarının günün tələbləri səviyyəsində qaldırılması ilə;
- müasir şəraitdə şagirdlərin bilik, bacarıq və
vərdişlərinə verilən tələblərin yüklənməsi ilə;
- hazırda informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadənin müasir təhsilin əsas aktual problemlərindən biri olması ilə izah oluna bilər.

Problemin yeniliyi - ondan ibarətdir ki, riyaziyyatın təlimində qrafik təsvirlərin müxtəlif formalarından istifadə edilməsi işində tətbiq olunan vasitələr, formalar və yollar, irəli sürülən müddəalar təlim
nəzəriyyəsini müəyyən qədər zənginləşdirəcəkdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti - ondan ibarətdir ki, riyaziyyatın təlimində ibtidai sinif şagirdlərinin təfəkkürünün inkişaf etdirilməsində qrafik təsvirlərdən səmərəli istifadə edilməsinə dair irəli sürülən ideyalardan, çoxsaylı ibtidai sinif müəllimləri
faydalana bilərlər.
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РЕЗЮМЕ
В статье обоснована роль графических схем в решении задач, исследованы разные
типы нестандартных задач. При решении задач рассмотрены разные ситуации. Выдвинуты
некоторые предложения.
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THE APPLICATION OF GRAPHIC IMAGES IN SOLVING TASKS DEALING WITH
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SUMMARY
In the article the role of the graphic images in solving tasks, as well as different types of non
standard tasks are investigated. Different situations are looked through during solving the problem.
Some suggestions are mentioned.
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Orta məktəblərdə keçirilən fiziki tərbiyə
dərsləri anlayışında illik plana uyğun müəllimin
icmalında göstərilən materialda dərsdə icra
ediləcək hərəkətlər üçün şagirdlərin təşkili, dərsin keçirilməsi və yerləşdirilməsi başa düşülür.
Orta məktəb yaşlı uşaqlarla keçirilən fiziki tərbiyə dərslərində şagirdlərə veriləcək biliklərin
başlıca xüsusiyyəti onların tətbiqi əhəmiyyət
kəsb etməsidir.
Fiziki tərbiyə üzrə biliklər şagirdlərdə öz
təhsilini artırmaqda, sağlamlığının möhkəmləndirilməsində, müvafiq bilik və bacarıqları səmərəli tətbiq edilməsində və bütün fiziki qabiliyyətlərin inkişaf etdirməkdə şagirdlərə kömək
edir. Fiziki tərbiyə dərslərində şagirdlərin dərsdə aldıqları əsas biliklər aşağıdakı istiqamətlər
üzrə qurulmalıdır:
* fiziki tərbiyə və idmanın insan həyatında
əhəmiyyəti;
* gigiyena və tibb sahəsində ilkin biliklərə
yiyələnməsi;
* həyat tərzinin sağlamlığa təsir etməsi
haqqında məlumatı dərk etməsi;
* məşğələlər zamanı təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyi;
* VMH kompleksin tələblərini yerinə yetirməli;
* fiziki tərbiyə və idmanla müstəqil məşğul olma metodikasının əsasını bilməlidir.
Bütün bunlar göstərir ki, müəllim proqrama daxil olan biliklərin verilməsi ilə məhdudlaşmamalı, onları yaradıcı şəkildə tamamlamalıdır ki, bunlar şagirdlərin dünyagörüşünü zəngin-

ləşdirsin, dərslərin keyfiyyətini yüksəldib dərsə
qarşı marağı artırsın.
Proqramda nəzərdə tutulan şagirdlərə veriləcək biliklər müstəqil məşğul olmağa kömək
edəcək və eyni zamanda fiziki tərbiyə dərslərində müxtəlif vasitələrin köməyi ilə yerinə yetirilməsinə yardımçı olacaqdır. Məsələn, hər hansı
bir adi hərəkətin (mütəhərrik oyunlarda, voleybolda, basketbolda, futbolda və s. idman oyunlarında) mahiyyəti və quruluşu haqqında danışmaqla, göstərməklə və izah etməklə, habelə təlimin texniki vasitələri ilə çatdırılır. Dərslərdə
uzun müddətli danışıqlara yol verilməməlidir,
çünki şagirdlər dərsdə fəal hərəkətlərə üstünlük
verməyə çalışırlar. Əgər uzun müddət danışılarsa, əzələ fəaliyyətsizləşir və bundan sonra şagirdlərdə fəallıq prosesini bərpa etmək üçün
kifayət qədər vaxt tələb olunur. Buna görə əvvəlcə şagirdlərin bu istəyindən istifadə edərək
dərsin giriş hissəsində elə hərəkətlər verilməlidir
ki, şagirdlər qısa müddət ərzində verilən məlumatları tez mənimsəsinlər və dərsdə veriləcək
biliklərə nail olsunlar. Belə olduqda şagirdlər
müəllimin verdiyi məlumatları böyük maraqla
dinləyib qavrayırlar.
Ətraflı söhbətləri dərsin giriş hissəsində
aparmaq daha əlverişli olur. Dərsin giriş hissəsində şagirdlərə bir sıra görkəmli şəxsiyyətlərin
həyatında fiziki tərbiyə və idmanın rolundan danışmaq faydalıdır, çünki şagirdlərdə fiziki tərbiyə və idman məşğələlərinə marağı artır və hər
hansı bir idman növü ilə məşğul olmağa səy
göstərir. Bununla yanaşı ixtisaslaşdıqları idman

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 4, 2017

91

Pərviz Quliyev

növünün nəzəri biliklərinə, texnika və taktikasına, həmin idman növünə aid ədəbiyyatlardan istifadə etməsinə kömək edərək digər biliklərində
əldə edilməsində mühüm rol oynayır. Metodiki
guşələrin təşkil olunması fiziki tərbiyə və idmana aid biliklərin yayılmasının maraqlı formasıdır. Guşədə metodiki ədəbiyyatlar, müxtəlif idman növlərinin yaranma tarixi və inkişafı, VMH
kompleksi və müxtəlif məlumatlar üzrə müvafiq
cədvəllər asılır. Bu işlərin daha yaxşı yerinə yetirilməsi üçün hər bir şagirdin fiziki tərbiyə və
idman işlərinə aid qeyd dəftərlərinin olması, onlar özlərinin antropometriya və hərəkət testlərinin göstəricilərini, ev tapşırıqlarını və başqa məlumatları yazmaları tələb olunur. Bu sistem respublikanın əksər rayon və şəhərlərində geniş tətbiq olunur və müsbət nəticələr verir.
Fiziki tərbiyə dərslərində motivin (süjetin)
yaradılması olduqca mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Ayrı-ayrı idman növlərində Azərbaycanı müxtəlif beynəlxalq yarışlarında uğurla təmsil etmiş
idmançıların, dünyada tanınmış atletlərin idman
həyatının nümunə göstərilməsi və ya sadəcə
sağlam və mütənasib bədən quruluşuna malik
olmağa həvəs yaratmaq üçün əsas ola bilər.
Yaşadığımız cəmiyyətin layiqli üzvü olmaq mənəvi və milli dəyərlərimizi yaşatmaq, gündəlik
fəaliyyətində bu dəyərləri normaya çevirmək,
vətəni Milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimov
məhəbbəti ilə sevmək və mübariz olmaq şagird
psixologiyasında mənəvi-iradi xüsusiyyətlərin
formalaşması üçün əsas səbəb olmalıdır.
Təcrübə göstərir ki, müəllim şagirdlərin
biliyini dərsin gedişatında öyrənilən materialın
spesifikasına uyğun tamamlamalıdır. Bunun üçün
müəllim mükəmməl hazırlaşmalı, nümayiş etdirmək üçün qabaqcıl nümunələr, əyani vəsaitlər
seçməli, müvafiq mövzular üzrə materiallardan
istifadə etməlidir. Fiziki tərbiyə üzrə biliyin
məzmununu yeni və əlavə materialları F.A.Hüseynov və b. müəlliflərin “Ümumtəhsil məktəbinin
V-XI siniflərində fiziki tərbiyə”, “Məktəblərdə
bədən tərbiyəsi”, Moskvada çap olunan “Физическая культура в школе”, «Теория и практика
физической культуры», «Народное образование» jurnallarından əldə etmək olar.
Dərsdə verilən biliklərin metodikası və
seçilmiş vasitələr müxtəlif ola bilər. Bu sahədə
fonoqramma müəllimə böyük kömək göstərir.
Biliyi çatdırmazdan əvvəl şagirdləri psixoloji
92

cəhətdən məlumatların qavranmasına hazırlamaq zəruridir. Dərsdə hansı metodika tətbiq olunursa, olunsun yenə də şagirdlərin bilik almağa
qarşı marağı, onlarda öyrənilən fakt və hadisələri ətraflı bilmək həvəsinin formalaşması, əldə
edilmiş nəzəri bilikləri təcrübi işdə tətbiq etmə
fəallığı mütləq şərtlərdən biridir.
Müəllim daha çox “söz”, “nümayiş” metodlarından istifadə etməlidir. Şagirdlərin fiziki
tərbiyə və idman haqqında məlumatları zənginləşdikcə dərsdə verilən nəzəri biliklər hərəki
qabiliyyətlərin inkişafına istiqamətləndirilməlidir. Nəzəri biliklər mümkün qədər sadə, anlaşılan, mənaca əhatəli olmalıdır.
Şagirdlərə bilik verilməsinin bəzi metodları ümumi qəbul olunmuş metodların siyahısına
daxil edilmişdir. Lakin onlar fiziki tərbiyəsi
müəlliminə daha çox faydalı ola bilər. Bunlar
hər şeydən əvvəl “tədqiqat” və “problem” deyilən metodlardır. Onların mahiyyəti ondan ibarətdir ki, müəllim şagirdlərə onların təfəkkürünü
və nəzəri biliklərini əməli işdə tətbiq edilməsini
fəallaşdıran suallar verir. Bir sıra hallarda şagirdlər bu və ya digər hərəkətin necə yerinə
yetirilməsini yoldaşlarına özləri göstərirlər. Onlar eyni zamanda öz səylərini və onların məqsədyönlülüyünü izah edir, habelə yoldaşlarının
səhvlərini düzəldirlər. Dərs zamanı şagirdlər
qarşısında qoyulan suallar nəzəriyyəyə, hərəkətlərə yiyələnmə metodlarına və s. aid ola bilərlər.
Biliklərin verilməsinə və onların formalaşmasına bu cür yanaşma öyrənilən problemə maraq
oyadır, sərbəst düşünmə vərdişi formalaşdırır.
Yeni bilikləri öyrənən şagirdlərdə həvəs və maraq artır. Müəllimin suallarına verilən cavablar,
özünün və yoldaşın səhvlərinin təhlili şagirdləri
özünün gündəlik fəaliyyətini tənqidi dərk etməyə alışdırır. Bu zaman yadda saxlamaq lazımdır
ki, şagirdlərə sadəcə olaraq suallar vermək azdır, çünki əldə edilən bilikləri onlarla birlikdə
ümumiləşdirmək və fəal surətdə müzakirə etmək vacibdir.
Fiziki hərəkətlərin orqanizmə təsiri haqqında əsas bilikləri müəllimin şagirdlərə proqramın müvafiq təcrübi materialını keçərkən çatdırmaq məsləhətdir. Bu baxımdan elə bir üsuldan
istifadə edilməlidir ki, şagird öz biliyinə arxalanaraq yerinə yetirdiyi bu və ya digər hərəkətin
qanunauyğunluğuna özü cavab tapa bilsin.
Məsələn, əşya atmaları hərəkəti mənimsənilər-
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kən şagirddən atma üsulunun uzaqlığını müəyyən etmək xahiş olunur. Bu zaman müəllim şagirdlərə tapşırıq verir ki, əşyanın (topu, qumbaranı) müxtəlif bucaqlar altında atmaq və hər
cəhdin nəticəsini müqayisə etsin.
Təcrübə göstərir ki, bəzi hallarda müəllimin söhbətini şagirdlərin yerinə yetirdikləri hərəkət səyləri ilə uzlaşdırmaq faydalıdır. Eyni zamanda hərəkətləri yerinə yetirmək və nəzəri
bilikləri mənimsəmək yalnız hərəkətləri az intensivliklə yerinə yetirdikdə məsələn, asta qaçış,
yeriş və s. mümkündür. Hərdən xəbərdarlıq etməklə, hərəkətin icra etmə gedişində irad tutmaqla müəllim şagirdlərin diqqətini istiqamətləndirir. Hərəkətlərin ayrı-ayrı hissələrini şagirdlərin nəzərinə çatdırır. Belə olduqda fiziki
tərbiyə dərsləri dinamik (hərəkətli, fasilə olmadan daima hərəkət edir) keçir, tədris materiallarının müvəffəqiyyətlə mənimsənilməsi üçün
emosional şərait yaranır. Ona görə də şagirdlərə
izah etmək lazımdır ki, onlar əldə etdikləri bilikləri əməli işdə tətbiq etməlidirlər. İzahat, fiziki
tərbiyə üzrə bilik və bacarıqlar dəfələrlə ordu
sıralarında xidmət edən döyüşçülərin (müharibə
şəraitində) çətin vəziyyətdən çıxmasına və
düşmənə qalib gəlməsinə kömək etmişdir.
Fiziki tərbiyə müəllimi başqa fənn müəllimləri ilə daima əlaqə saxlamalıdır, başqa sözlə
desək, fənlərarası əlaqə prinsipindən tam istifadə etməsi mühüm amildir. Fiziki tərbiyə müəlliminin məqsədi gənc nəslin nümayəndələrini tərbiyə etməkdən ibarətdir. Müəllimin təlim, tərbiyə, təhsil haqqında, şagirdlərin tərbiyəsi ilə əlaqədar cəmiyyət tərəfindən irəli sürülən sifarişə
müvafiq onlarda şəxsiyyətin mənəvi keyfiyyətlərin formalaşmasına yönəlmiş fəallıqdan ibarətdir. Keyfiyyətin başqa növləri kimi pedaqoji
fəaliyyətin də özünəməxsus spesifik təşkili formaları, məzmunu və təcrübəyə tətbiq etmə yolları vardır. Şübhəsiz, həmin amillərin nəzərə
alınması müəllim üçün fəaliyyətində müvəffəqiyyət qazanmasında başlıca şərtdir.
Fiziki tərbiyəni tədris edən müəllimin
peşə hazırlığı nəzəri biliklərlə yanaşı pedaqoji
təcrübədən başlanır. Pedaqoji təcrübədə müəllim müxtəlif yaş qruplu şagirdlərlə sərbəst təcrübi, təşkilati, tərbiyəvi işlər üzrə nəzəri biliklərdən başqa bacarıq və vərdişlərin əldə edilməsində öyrətmənin müxtəlif vasitə, metod və formalarından düzgün istifadəni özündə əks etdirir.

Fiziki tərbiyəsi müəllimlərinin bilikli, bacarıqlı, hərtərəfli hazırlıqlı və yüksək mədəniyyətə malik olması onun pedaqoji ustalığı ilə izah
olunur. Fiziki tərbiyəni tədris edən hər bir şəxs
(müəllim) bilik və bacarığı ali məktəbdə oxuduğu
illərdə öyrədilir, sonralar isə iş prosesində formalaşır və təkmilləşir. Böyüməkdə olan gənc nəslin fiziki, zehni və mədəni cəhətdən hərtərəfli
hazırlığına fiziki tərbiyə müəllimi böyük qayğı
göstərir. Fiziki tərbiyəni tədris edən müəllim mürəkkəb şəraitdə çalışdığından müxtəlif xarakterli
şagirdlərlə işləyir. Müəllim təkcə fiziki tərbiyə
dərsi yox, o, həmçinin sinifdənxaric və məktəbdənkənar fiziki tərbiyə və idman məşğələləri,
eyni zamanda müxtəlif maraqlı tədbirlər təşkil
etməlidir. Məşqçi və müəllim tərəfindən bilik
almış və təcrübədə onu tətbiq edən şəxs ilk illərdə bir çox aydın olmayan amillərlə rastlaşır.
Məhz bu amillər mütəxəssisin bilik səviyyəsinin
daim artırılması tələbini ön plana çəkir. İdman
nəticələrini yüksək səviyyədə saxlaya bilən idmançıların nailiyyətləri müəllimlərin verdiyi tapşırıqları bacarıqla yerinə yetirmələri ilə izah edilir. Respublikamızın məşhur və görkəmli idmançıları məhz bu yolla biliyə yiyələnmiş və yüksək
idman nəticələrini uzun illər saxlaya bilmişlər.
Belə idmançılardan A.Sofiyevanın, O.Ağayevin,
R.Şabanovanın, E.Qədəşovun, X.Zülfüqarovun,
Z.Müftəxətlinovanın adlarını çəkmək olar.
Fiziki tərbiyə müəlliminin bilik və bacarığı,
onun erudisiyası, biliyin dərinliyi yüksək mədəniyyəti ilə izah olunur. Onun bilik və bacarığı
ümumi və konkret hissələrdən ibarətdir. Ümumi
bilik onun öz üzərində çalışması, sənətinə uyğun
ədəbiyyat və tövsiyələri öyrənməli, onlardan
səmərəli istifadə etməsi ilə səciyyələnir.
Fiziki tərbiyə müəlliminin nəzəri biliklərinə bədən tərbiyəsi tarixi, pedaqogika, psixologiya, anatomiya, fiziologiya, biologiya, biomexanika elmləri daxildir. İdman məşğələsinin gedişinin yüksək səviyyədə olması üçün bu fənlərin
nə dərəcədə əhəmiyyətli olmasını məşğələnin və
müəllimin iş təcrübəsinin nəticəsi göstərir. Bilik
və bacarığın möhkəm qavranması üçün keçmiş
materialın icrasında təkrarlama və təkmilləşmənin həlledici əhəmiyyəti olduğunu görürük.
Fiziki tərbiyə sahəsində şagirdləri əlverişli bilik,
bacarıq və vərdişlə təchiz etməklə müəllim bunlarla yanaşı onlarda əxlaq prinsiplərini, mənə-
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viyyatı, əxlaqi nəticələri kimi keyfiyyətləri də
inkişaf etdirir.
Yeni proqram materialı üzrə aparılan tədqiqatların nəticələri göstərir ki, şagird üçün onun
aldığı qiymət əvvəlki işinin yekunlaşmasından və
yeni vəzifələr irəli sürülərkən fərqləndirici amil
olmalıdır. Şagirdlər öz bilik və bacarıqlarına
verilən qiyməti gözləyir və öz fəaliyyətlərinin
bəyənilməsindən razı qalırlar. Biliklərin yoxlama
prosesi şagirdlərdə müsbət emosiya yaratmasından, onların məşğələlərə marağını saxlamaqdan
ötrü müəllimlə şagird arasındakı qarşılıqlı münasibət, qarşılıqlı inam hissi üzərində qurulmalıdır. Məsələn, müəllim bilmədiyinə görə şagirdi
ifşa etmir, şagird isə pis qiymət alacağından
qorxmayaraq öz fikrini deməyə çəkinmir.
Bu baxımdan biliyə qiymət verməyin ölçü
meyarı biliyin dərin olması, şagirdlərdə bu biliklərin mahiyyətini bilmək və istifadə etmək bacarığı olmalıdır. Belə olduqda yalnız gələcək nəsil
fiziki tərbiyə və idmanın nə olduğunu, onların
həyat üçün, əməksevərlik və vətənə məhəbbət
hisslərin aşılanmasında əvəzsiz rolunu düzgün
dərk edə bilər.

Problemin yeniliyi: Fiziki tərbiyəsi və idman
sahəsində şagirdlərin biliyinin formalaşmasının hazırki şəraitdə böyük əhəmiyyəti vardır. Fiziki tərbiyə
müəllimi təkcə fiziki tərbiyə sahəsində aldığı biliklərdən deyil, bədən tərbiyəsi tarixi, pedaqogika, psixologiya, anatomiya, fiziologiya, biologiya, biomexanika digər fənlər üzrə əldə etdikləri bilikdən istifadə edərək gənc nəslin bilik və bacarıqlarının formalaşması üçün bütün səylərində istifadə etməlidir.
Fiziki tərbiyə müəllimi şagirdlərdə çatışmayan hər
hansı hərəkətinin inkişafında və ya hər hansı bir vərdişin qavranılmasında qeyd olunanların tətbiqi nəticəsində yüksək nəticə əldə edə bilər. Buda öz növbəsində şagirdlərin hərtərəfli fiziki və mənəvi inkişafında mühüm rol oynayır.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Müəllimin
fəaliyyəti çox çətin və mürəkkəb bir prosesdir. Onun
müxtəlif tərəfləri diqqəti daha çox cəlb edir. Buna
görə də müəllim vəzifəsi olaraq hər bir müəllim ilk
növbədə pedaqoji elmlərin müxtəlif tərəflərini öyrənir və təsdiq edir. Xüsusi metodikalar konkret fənlərin tədrisinin daha səmərəli yollarını işləyib hazırlayır. Bu isə gənclərin hazırlığında öndə gələn problemlərdən biridir.
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
РЕЗЮМЕ
Как известно, теоретические знания по физическому воспитанию являются одной из
содержательных линий курикулума по физическому воспитанию. Целью этого является создание в
процессе урока по физическому воспитанию правильного представления о выполнении действий,
игр, комплекса действий, правил и т.д. В это время подача теоретического материала должна быть
представлена в простой форме, а также соответствовать уровню подготовки и интересам учащихся.
P. Guliyev
THE WAYS OF FORMING KNOWLEDGE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN
PHYSICAL TRAINING LESSONS
SUMMARY
It is obvious that theoretical knowledge mentioned in physical training curriculum is one of the
content line over physical training. It aims at forming clear imagination and image of actions, games,
complex of actions and rules implemented in physical training lessons. In this case theoretical knowledge
should be as simple as possible, as well as relevant to students’ preparation level.
Redaksiyaya daxil olub: 24.05.2017
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Hazırda biologiya kurslarının mühüm vəzifələrindən biri şagirdlərə bioloji qanun və nəzəriyyələri düzgün tədris etmək və şagirdlərdə
elmi dünyagörüşü aşılamaqdır. Bu işin həyata
keçirilməsi müəllimlərin qarşısına mühüm vəzifələr qoyur. Belə ki, müəllim özü bioloji qanunların mahiyyətini bilməli və onların təsnifatını
düzgün qiymətləndirməlidir. Bundan başqa onlar müxtəlif mövzularla bağlı olan qanunları
seçməli, mövzunun tədrisində hansı anlayışın
yeni olduğunu, hansının şagirdlər tərəfindən əvvəlcədən öyrənildiyini müəyyənləşdirməlidir.
Şagirdlərin keçmiş bilikləri əsasında yeni qanunları öyrətməyi bacarmalıdırlar.
Lakin biologiyanın tədrisində bioloji qanunların öyrədilməsi dünyagörüşün aşılanmasının vəzifələri, respublikamızın qabaqcıl müəllimlərinin təcrübəsi əsasında onun imkan və
yollarının müəyyənləşdirilməsi hələlik qənaətbəxş deyildir. Bu istiqamətdə Azərbaycan dilində metodik ədəbiyyatın yoxluğu ilə bağlı müəllimlərə metodiki köməklik olmaması nəticəsində onlar bu işin öhdəsindən gələ bilmirlər. Odur
ki, şagirdlərin biliklərində müəyyən qüsurlar
özünü göstərir.
Biologiya qanunlarını hərtərəfli öyrətmək
üçün aşağıdakı xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır:
1. Bioloji anlayışları hərtərəfli öyrətmək;
2. Anlayışlar arasında mövcud olan xüsusi
və ümumi əlaqələrin üzə çıxarılması, yəni konkretdən tədricən ümumiyə, daha doğrusu, mücərrəd təfəkkürə keçmək;
3. Şagirdlərə praktik iş, laboratoriya işi və
bioloji məsələ və çalışmaları həll etdirmək;
4. Bioloji qanunların digər elm qanunla-

биология,

rından fərqi, onu sübut etməyi çətinliyi və uzun
müddət tədqiqatın aparılmasının vacibliyini vurğulamaq;
5. Bioloji qanunları öyrənməyin insan həyatında, təbabətdə, kəm təsərrüfatında tətbiqini
əsaslandırmaq (1).
Təlim prosesində biologiya qanunlarının
ifadəsi də digər elm qanunlarından fərqlənir.
Qanunlar əksər hallarda yalnız elmi faktların
izahından ibarət olur. Qanunun elmi tərifi, onların mümkün olan riyazi ifadələri, hətta qanunun
necə adlandırılması da dərsliklərdə öz əksini demək olar ki, tapmamışdır.
Biologiya qanunlarını aşağıdakı ardıcıllıqla tədris etməyi məsləhət bilirik. Ümumi biologiya kursunda öyrədilən ilk qanun F.Müller və
E.Hekkelin biogenetik qanunudur. Qanunun
mahiyyətini başa salmazdan əvvəl Biologiya
kursundan şagirdlərə məlum olan aşağıdakı
məzmun bir daha yada salınır:
a) əksər çoxhüceyrəli orqanizmlər yalnız
mayalanmış yumurta hüceyrəsindən inkişaf edir;
b) mayalanma - erkək cinsi hüceyrə olan
spermatozoidin nüvəsi ilə dişi cinsi hüceyrə yumurtanın nüvələrinin birləşməsi nəticəsində
baş verir;
v) rüşeymin inkişafı mayalanmış yumurta
hüceyrəsinin bölünməsindən başlayır.
Müəllim əvvəlcə çoxhüceyrəli orqanizmlərin rüşeymlərinin ilk inkişaf dövrlərində oxşar
olduğunun səbəbini həmin orqanizmlərin eyni
mənşədən ibarət olmasında axtarmağı şagirdlərə
izah edir. Sonra müxtəlif preparatlardan, tablo və
diafilmlərdən istifadə etməklə şagirdlərin diqqətini onurğalı heyvanların rüşeymlərində olan
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oxşarlıq və fərqlərə yönəldir. Daha sonra K.Ber
tərəfindən (1828-ci ildə) aparılmış aşağıdakı
ümumiləşdirməni şagirdlərə izah etmək lazımdır:
1. “Hər hansı iri heyvan qruplarının ümumi cəhəti rüşeymdə, xüsusi cəhətə nisbətən daha
əvvəl əmələ gəlir”.
2. “Daha çox ümumidən daha az ümumi
əmələ gəlir, o vaxta qədər ki, nəhayət xüsusinin
özü yaransın”.
Müəllim, K.Berin irəli sürdüyü bu ümumiləşdirməni oxuyur və şagirdlərə izah edir,
sonra xüsusi və ümumi halları müasir sistematika ilə müqayisə edir. Şagirdlər bilməlidir ki,
“ümumi” dedikdə rüşeymlərin ilk inkişafında
nəzərə çarpan oxşarlıqlar, "xüsusi“ dedikdə isə
hər fərdin son inkişafında nəzərə çarpan fərqli
əlamətlər nəzərdə tutulur. Belə izahatlardan
sonra “Biogenetik qanun”un mahiyyətinin izahına başlamaq olar (2).
Biogenetik qanunun şərhində aşağıdakı
yollardan istifadə mümkündür:
a) əvvəlcə rüşeymin inkişafının ən qədim
əlamətləri, həyat şəraitinə uyğunlaşma nəticəsində yaranmış yeni əlamətləri izah etmək;
b) şəkil, tablo və faktları göstərmək, sonra
“Biogenetik qanun”a tərif vermək;
v) orqanizmlərin fərdi inkişafı (ontogenez)
və tarixi inkişafı (fılogenez) arasında qarşılıqlı
əlaqənin olduğunu sübut etmək;
q) eyni zamanda əvvəlcə induktiv yolla,
sonra isə deduktiv yolla rüşeymdəki oxşarlıq və
fərqləri izah etmək.
Müəllim şagirdləri başa salmalıdır ki,
orqanizmlərin fərdi və tarixi inkişafı arasındakı
mövcud qanunauyğunluqları müxtəlif onurğalı
heyvanların ilk inkişafı dövründə üzə çıxan
oxşarlıq əlamətlərini öyrənmədən “biogenetik
qanunu” formalaşdırmaq olmazdı. Müller və
Hekkel qanunu aşağıdakı kimi ümumiləşdirilmişdir: “Ontogenez (fərdi inkişaf) fılogenezin

(tarixi inkişaf) qısa və sürətli təkrarıdır. Yəni
hər bir fərd öz fərdi inkişafında daxil olduğu növün tarixi inkişafını qısaca təkrar edir”.
Müəllim qanunun şagirdlər tərəfindən mənimsənildiyini müəyyən etdikdən sonra “Biogenetik qanun”u müasir tələblər baxımından izah
etməlidir. Təəssüf ki, mövcud dərslikdən biogenetik qanunun müasir təsəvvürlər baxımından
izahı çıxarılmışdır. Bu, şagirdlərin biliklərində
kəsir yaradır. Biogenetik qanunun əsl mahiyyətini şagirdlər dərk edə bilmirlər. Ona görə də yaxşı
olar ki, müəllim A.O.Kovalevski, İ.İ.Şmalhauzen
və A.N. Severtsovun biogenetik qanun haqda
müasir ideyalarını şagirdlərin nəzərinə çatdırsın.
Daha doğrusu, ontogenezdə adətən əcdadın yaşlı
formalarının deyil, məhz onların rüşeymlərinin
əlamətləri qısaca təkrar olur. Məsələn, məməli
heyvanların və insanın rüşeymi yaşlı balığa yox,
onun rüşeyminə oxşayır, onun əlamətlərini təkrar
edir. Eyni zamanda embrional inkişafda özünün
keçmiş əcdadında olmayan və sonra yaşlı fərdin
dəyişməsinə səbəb olan irsi dəyişkənliklər də
meydana çıxır. Məsələn, ilanlarda fəqərələrin
sayının artması və s.
Dərsin səmərəsini artırmaq üçün məktəbin
canlı guşəsində qurbağa sürfələrini saxlamaq,
onun üzərində müşahidə aparmaq, şagirdlərə
kinofraqment göstərmək, qanunu daha yaxşı
başa düşməyə imkan verir (3).
Problemin elmi yeniliyi: Şagirdlərin məntiqi
təfəkkürünü inkişaf etdirmək üçün bioloji qanunların
mahiyyətini analiz, sintez və ümumiləşdirmə yolu ilə
izah etmək lazımdır.
Problemin aktuallığı və praktik əhəmiyyəti:
Bioloji nəzəriyyə və qanunların əsaslı dərəcədə öyrədilməsi şagirdlərin dünyagörüşünün formalaşmasına, praktik bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə xidmət edəcək və bioloji prosesləri müstəqil öyrənməyə, təbiət qanunlarının mahiyyətini hərtərəfli
dərk etməyə imkan verəcəkdir.
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Х.Абдуллаева
ПУТИ ОБУЧЕНИЯ ТЕОРИИ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ НА ОБЩЕМ КУРСЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ
РЕЗЮМЕ
В статье отмечается, что для развития логического мышления учащихся следует объяснить
значимость биологических законов путем анализа, синтеза и обобщения. Основательное изучение
теории и биологических законов способствует формированию мировозрения учащихся, служит
развитию практических навыков и умений, помогает самостоятельному усвоению биологических
процессов, а также всестороннему осмыслению сущности законов природы.
X.Abdullayeva
THE WAYS OF TEACHING BIOLOGICAL THEORIES AND LAWS IN TEACHING GENERAL
BIOLOGY
SUMMARY
The article deals with the ways of teaching biological theories and laws in teaching general biology.
The study of biological theories and laws serves to form students’ worldview, to develop practical skills and
abilities, to help students to learn biological processes independently and understand the essence of the laws
of nature.
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Orta məktəblərdə fənlərin tədrisində şagirdlərə florastik biliklər, xüsusilə Azərbaycanın
zəngin florasına, endemik bitkilərinə dair zəruri
məlumatların verilməsi mümkündür. Ümumtəhsil məktəb fənlərinin, xüsusən biologiya fənninin məzmununda bu sahədə geniş imkan vardır.
Biologiyanın VI, VII siniflərdə tədrisində
əsasən şagirdlərə bitkilərin morfologiyası, anatomiyası, fiziologiyası, çoxalması, yayılması,
artırılması, ekologiyası kimi məsələlər öyrədilir.
Şagirdlərə yaşadıqları ərazinin bitkilərinə dair
geniş məlumat verilməsi imkanı yaranır. Lakin
onların yerli bitki nümunələri ilə yaxından tanış
edilməsinə təkcə dərs saatları kifayət etmir.
Sinifdənxaric tədbirlərin ekskursiya, dərnək
məşğələləri, tematik axşamlar, müzakirə və disputlar, konfranslar, sərgilər, baxış-müsabiqələri
kimi formalarından faydalanmaq lazım gəlir.
Ekskursiya zamanı məktəblilər başa düşürlər ki, insanın şüurluluq və mədəni səviyyəsi
onun doğma vətəninə, ətraf mühitə münasibəti ilə
sıx bağlıdır. Meşəni yandırmaq, ağacları məhv
etmək, suyu, havanı zibilləmək, heyvanları incitmək, təbiət abidələrini korlamaq yolverilməzdir.
Ekskursiya mövzularından asılı olaraq
Azərbaycan florası materialları şagirdlərə çatdırılır. O, proqram materialları ilə sıx əlaqədə olmaqla bitkilərlə bağlı digər materialların da öyrənilməsinə şərait yaradır. Material öyrənilməzdən qabaq ekskursiyalar təşkil olunduqda bitki
nümunəsi bilavasitə ekskursiyada öyrədilir və
tədqiqat xarakteri daşıyır. Əvvəlcədən öyrənilmiş material üzrə keçirilmiş ekskursiyalarda isə
bitki nümunələrinə dair biliklər sistemə salınır
və müvafiq nəticələr çıxarılır. Azərbaycan flora98

sı bitkilərinə dair material verilir və sonra o, təbii halda şagirdlər tərəfindən müşahidə olunur.
Bu ekskursiyalar illüstrativ xarakter daşıyır. Burada çıxarılmış nəticə və xülasələrin düzgünlüyü
təsdiq edilir.
Yerli bitki növlərini öyrənmək məqsədilə
təbiətə ekskursiyalar şagirdlərdə maraq doğurur.
Belə ekskursiyalar metodik tələblərə uyğun
şəkildə təşkil edilir və həyata keçirilir. Ekskursiyanın müvəffəqiyyəti ona hazırlıqdan və onun
bacarıqla təşkilindən, həm də müəllimin, dərnək
rəhbərinin öz şəxsi keyfiyyətindən asılıdır. Ekskursiyanın mənalı və məzmunlu keçməsindən
ötrü il ərzində böyük hazırlıq işləri aparılır.
Hər şeydən əvvəl ekskursiyanın məqsədi
müəyyən olunur. Bu məsələ məktəbin direktoru
ilə razılaşdırılır. Bundan sonra müəllim və ya
dərnək rəhbəri şagirdlərə ekskursiyanın obyekti
və məqsədi haqqında məlumat verir, ekskursiyada iştirak edəcək şagirdlərin siyahısını müəyyənləşdirir. Müəllim, habelə ekskursiyada lazım
olan bioloji faktları işıqlandıran və ya ekskursiya obyektinin təsvirini verən zəruri ədəbiyyatla
məktəbliləri tanış edir. Daha sonra şagirdlərlə
birlikdə ekskursiyanın nəqliyyatı müəyyənləşdirilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, ekskursiya təlim-tərbiyə məqsədlərinə uyğun gəlməlidir. Hazırlıq zamanı şagirdlərin maraq və meylinə uyğun mövzu və məqsəd seçilir. Müəllim şagirdlər
arasında vəzifə bölgüsü aparır. O, hər bir şagirdə müəyyən tapşırıq verir, qarşısına konkret vəzifə qoyur. Hər bir məktəbli vəzifəsinə uyğun
hazırlıq işi görür və lazımı ləvazimat əldə edir.
Bu zaman vəzifələri şagirdlərə qrupla da bölmək mümkündür. Qrupun birinə yerli bitki nü-
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munələrinin adlarını qeyd etməyi, digərinə həmin bitki nümunələri üzərində müşahidə aparmağı, başqa bir qrup üzvlərinə bitkilərin quruluşunu, əlamətlərini yazmağı tapşırmaq daha faydalıdır. Beləliklə, şagirdlər ekskursiyada passiv
dinləyici kimi deyil, fəal yaradıcı tədqiqatçı
kimi iştirak edirlər. Bütün bunlar onların müstəqilliyini artırmaq kimi bir vəzifənin həyata keçirilməsi ilə yanaşı yerli floranı müstəqil öyrənmək bacarıqlarının inkişafına şərait yaradır.
Qabaqcıl müəllimlərin təcrübəsindən görünür ki, biologiyadan ekskursiyalar şagirdlərin
təbiəti sevməsinə və onu dərindən öyrənməsinə
imkan verir. Biologiyadan ekskursiyaların təşkilinə, təlim, tərbiyə və təhsilin əhəmiyyətinə diqqət yetirməyən məktəblər də az deyildir. Biologiya proqramlarında ekskursiyaların obyektinin
seçilməsi, təşkili və keçirilməsi işi müəllimlərin
öhdəsinə buraxılır. Bu isə bəzi müəllimləri arxayınlaşdırır, ekskursiyadan istifadəni zəiflədir.
Fikrimizcə, proqramda hər bir böyük fəsildən
sonra ekskursiyanın təşkilinə xüsusi saatların
ayrılması faydalıdır. Xüsusi saatların nəzərdə
tutulması müəllimlərin ekskursiyanı keçirmək
məsuliyyətini daha da artırır.
Ekskursiyanın məzmununa uyğun məqsədə yalnız müxtəlif obyektlər üzərində müşahidə,
müqayisə aparmaqla nail olmaq mümkündür.
Xüsusi saatların nəzərdə tutulması müəllimlərin
ekskursiyanı keçirmək məsuliyyətini daha da
artırır. Tədqiqatda biologiyadan ekskursiyaların
təşkili və keçirilməsinin fənnin tədrisi keyfiyyətinə, şagirdlərin elmi dünyagörüşünün formalaşmasına müsbət təsiri əsaslandırılmışdır. Azərbaycanın flora materiallarının öyrədilməsinə
xidmət göstərən tarla, meşə, digər təbiət guşələrinə ekskursiyalarının təşkili və keçirilməsinin
əhəmiyyəti göstərilmişdir.
Azərbaycan florasının öyrənilməsində ekskursiyaların təşkilinin əhəmiyyəti də böyükdür.
Belə ki, məktəbin yerləşdiyi ərazi yaxınlıqda
yerləşən qoruq, yasaqlıq, milli park, meşə sahələri, tarla bir sözlə flora nümunələri ilə zəngin
olan yerlərə ekskursiyanın təşkili daha səmərəli
olur. Şəhər məktəblərində ekskursiyalar adətən
parklara, bağlara və s. nəzərdə tutulur burada
becərilən ağacların, kolların bir qismi floramıza
aid olmayan nümunələrdir. Ona görə də müəllim
ekskursiyanın gedişində onları ayırd etməlidir.
Ancaq kənd məktəblərində imkanlar genişdir.

Elə hallar olur ki, müəllim ekskursiya zamanı şagirdlərin müşahidələrini təşkil etmir, öyrənilən məsələlərdə onların müstəqilliyinin daha
geniş şəkildə təzahür etməsinə imkan yaratmır.
Beləliklə, şagirdləri passiv dinləyicilərə çevirirlər. Belə ekskursiyalar nəinki faydalı deyil, hətta
zərərlidir. Çünki o, ümumtəhsil məktəbləri qarşısında duran təlim-tərbiyə məsələlərini həyata
keçirmir, gəzinti xarakteri daşıyır.
Ekskursiyalarda əsas məqsəd təkcə əyani
vəsait toplamaq deyil, şagirdlərə daha geniş və
elmi məsələləri öyrətməkdən ibarətdir. Ekskursiya zamanı məktəblilərə bitki orqanları-kök,
gövdə, yarpaq, mühitlə orqanizm arasında qarşılıqlı əlaqə, mövsümi dəyişikliklər kimi anlayışlar mənimsədilir. Həmin anlayışların komponentləri və bunlar arasında əlaqə yaratmaqla
nəzəri cəhətdən bəzi faktları bilən şagird müəllimin göstərişi əsasında müşahidə və müqayisə
aparmaqla Azərbaycan florasını öyrənir.
Respublikamızın məktəbləri müxtəlif təbii
şəraitdə yerləşir. Belə ki, bəzi məktəblər olan
ərazidə meşə, tarla yoxdur və ya meşə zolağı
var, bostan və çəmən mövcuddur. Ekskursiyanın
təşkili qarşısında qoyulan məqsədə uyğun gələn
təbii obyekt tapılır. Obyektin bitkilərinin müşahidə və müqayisə etməklə praktik bilik əldə etmək imkanı artır. Burada müəllim təşəbbüskar
olaraq şagirdlərin müşahidəçilik qabiliyyətini
artırmaq və məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirmək məqsədini güdür.
Ekskursiyanın məzmununa uyğun məqsədə yalnız müxtəlif obyektlər üzərində müşahidə,
müqayisə aparmaqla nail olmaq mümkündür.
Kənd məktəblərinin əksəriyyətində ekskursiyalar ağac, kol, ot bitkiləri olan sahələrə təşkil olunur. Obyekt ot, kol və ağacdırsa, onları meşədə,
yaxud bağda, tarlada müşahidə etməklə ümumi
və xüsusi cəhətlərini müəyyənləşdirmək, daha
dərindən öyrənmək imkanı artır.
Hər bir bölgənin şəraitinə uyğun ekskursiya
obyekti vardır. Abşeron şəraitində ekskursiya obyektləri: 1) Dəniz sahili qumluqları; 2) Şor göllər;
3) Göl; 4) Dendroloji Mərdəkan bağı; 5) Kənd
təsərrüfat muzeyi; 6) Botanika institutunun
nəbatat bağı; 7) Dəniz kənarı milli park; 8) Montin
qəsəbəsindəki park; 9) Bakıxanov qəsəbəsindəki
park və digər şəhər park və bağları ola bilər.
Şagirdlərə yerli bitkilərin həyatını daha
yaxşı öyrətmək, fenoloji müşahidələrini təşkil et-
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mək üçün ekskursiyaların fəsillər üzrə təşkil
olunması (qışda, yazda, payızda) daha faydalıdır.
Belə ki, ekskursiyaları aşağıdakı ardıcıllıqla təşkil etmək məqsədəuyğundur: Payızın əvvəlində
(oktyabr ayının əvvəlləri), payızın sonunda
(noyabrın axırları, dekabrın əvvəlləri), qışın sonunda (fevralın axırları, martın əvvəlləri), yazın
əvvəlində (martın axırları, aprelin əvvəlləri), yazın ortalarında (aprelin axırları, mayın əvvəlləri),
yazın sonunda (mayın axırları, iyunun əvvəlləri).
Yerli bitki nümunələrinin öyrənilməsində
biologiyadan sinifdənxaric işin digər formalarına
da müraciət edilir. Belə tədbirlərdən biri fənn
dərnəkləridir. Dərnək məşğələlərində şagirdlər
yerli floraya aid məruzələr, referatlar, kolleksiyalar, herbari nümunələri hazırlamaqla Azərbaycan
florası bitkilərini tədqiq etmək imkanına yiyələnirlər. Sinifdənxaric tədbirlər məktəblilərin
yerli flora materiallarını öyrənməyə marağını artırır, biliklərinin dərinləşməsinə zəmin yaradır.
Dərnək məşğələlərinin illik iş planına
yerli flora materialları nümunələrinin öyrədilməsi ilə bağlı mövzuların salınması məktəblilərin diqqətini Azərbaycan florasını tədqiq etməyə, öyrənməyə yönəldir. Dərnək məşğələlərində
şagirdlər yerli bitkilər üzərində təcrübələr qoymaqla eksperimentin aparılması texnikasını öyrənir, tədqiqatçılıq bacarığına yiyələnirlər. Belə
tədqiqatçılıq işləri onların yerli flora nümunələri
ilə yaxından tanış olmalarına və bitkilərin bioloji xüsusiyyətlərinin uzun müddət şagirdlərin yadında qalmasına imkan verir.
Dərnək məşğələlərində kiçik həcmli elmitədqiqat xarakterli işlərin aparılması təlimin keyfiyyətinə müsbət təsir etməklə yanaşı şagirdlərin
Azərbaycanın bitkilərinə dair florastik biliklərini
artırır. Bunların həyata keçməsi üçün məktəbdə

nümunəvi məktəbyanı tədris-təcrübə sahəsi və
zəngin canlı təbiət guşəsi yaradılmalıdır. Canlı
guşədə müxtəlif yerli bitki nümunələri becərilir,
bitkilər üzərində məktəblilərin daimi fenoloji
müşahidələri təşkil olunur. Şagirdlər bitkilər
üzərində müşahidə və müqayisə aparmaqla onların çoxalması, inkişafı, böyüməsi anatomik-fizioloji proseslərini öyrənirlər. Təcrübə sahəsi olmadıqda yerli bitkilər üzərində təcrübə sinifdə dibçək bitkisi üzərində təşkil edilir.
Audio, video materialları, vəsaitlərə üstünlük verilməsi məşğələnin daha maraqlı olmasına şərait yaradır. Belə məşğələlər şagirdləri
daha çox cəlb edir.
Hər bir yerli flora bitkisi üzrə belə bir xəritənin işlənilməsi və ümumi nəticə çıxarılması
məktəblilərin bitkiləri tanımasına və digər
yoldaşlarına da müvafiq informasiyalar verməsinə köməklik göstərir. Sinif şagirdlərinin hərəsi
bir bitki nümunəsini belə xarakterizə edir və gələcək dərslərdə onlar didaktik material kimi dərsə gətirilir.
Problemin aktuallığı. Müəllim şagirdlərin
köməyilə sistemli şəkildə mövzular üzrə belə kartoçkalar hazırlayır və nömrələyərək xüsusi qutuda yerləşdirir. O, dərsdə və sinifdənxaric tədbirlərdə didaktik kartoçkalardan istifadə edir.
Problemin elmi yeniliyi. Didaktik materiallar
üzrə məktəblilərə müstəqil işlər tapşırılır. Ayrı-ayrı
bitkilərin oxşar və fərqli cəhətlərinin müəyyənləşdirilməsi onların əlamətlərinin şagirdlərin yaddaşında
uzun müddət qalmasına şərait yaradır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Dərnək məşğələlərində şagirdlər ölkənin flora materiallarına dair
referat işləməklə də onları müstəqil öyrənirlər. Bu
işdə müəllim onlara yardım edir, plan qurmaqda,
ədəbiyyat toplamaqda göstərişlərini verir.
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И.Балашова
ОЗНАКОМЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ С МАТЕРИАЛАМИ О МЕСТНЫХ РАСТЕНИЯХ
ВО ВРЕМЯ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
РЕЗЮМЕ
Ученики, проводя опыты и наблюдения над растениями, изучают их размножение, развитие,
рост, анотомически-физиологические процессы. В процессе этой работы, учитель является инициатором, он прививает ученикам навыки наблюдения и исследования, а также развивает логическое мышление учащихся.
I.Balashova
ACQUAINTANCE OF CHILDREN WITH THE MATERIALS DEALING WITH LOCAL PLANTS
DURING EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
SUMMARY
Observing and comparing the plants pupils learn their improvement, ways of breeding and growth and
other anatomical and biological processes. In this case the teacher aims at improving students’ ability of
observation and logical thinking.
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Respublikamızda bütün sahələrdə islahatlar tam sürətilə davam edir. Təhsil sahəsində
aparılan ən mühüm və böyük islahatlardan biri
də fənn kurikulumların yaradılmasıdır.
Hazırlanmış fənn kurikulumlarından biri
də fizika fənni kurikulumudur.
Hər bir fənn kurikulumu giriş hissədən
başlayır. Fizika fənni kurikulumunun giriş hissəsində fənn kurikulumunun əsas cəhətləri, fənnin məqsədi və vəzifələri, spesifik xüsusiyyətləri göstərilmişdir.
Fizika fənni kurikulumu şagirdlərin maraq
və ehtiyaclarına cavab verən ilkin bir sənəddir.
Bu sənəd fizika fənnini müəllimyönümlükdən
şagirdyönümlülüyə, bilikyönümlülükdən bacarıqyönümlülüyə, təklifyönümlülükdən tələbyönümlülüyə doğru istiqamətləndirilmişdir.
Fizika fənni kurikulumu nəticəyönümlüdür. Nəticəyönümlük müasir kurikulumların hazırlanmasında nəzərə alınan mühüm prinsiplərdən biri hesab edilir. Bu xüsusiyyət onu əvvəlki
proqramlardan kəskin surətdə fərqləndirir. Təlim
prosesində əldə olunacaq bütün nəticələr əvvəlcədən müəyyənləşdirilir və məzmuna gətirilir.
Artıq bildiyimiz kimi fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar şəklində verilir. Fizika fənni kurikulumunda da fənin məzmunu nəticələr (standartlar) şəklində verilmişdir. Standartlar sadədən mürəkkəbə, asandan çətinə doğru irəliləməklə işlənmişdir. Əsas standartlar fizika fənni üzrə müəyyən olunan təlim
nəticələrini məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə
ifadə edir. Fizika fənni kurikulumunda fənnin
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məzmununa uyğun 3 məzmun xətti müəyyənləşdirilmişdir:
1. Fiziki hadisələr, qanunauyğunluqlar və
qanunlar
2. Maddə və sahə, qarşılıqlı təsir, əlaqəli
sistemlər.
3. Eksperimental fizika və müasir həyat.
Əsas standartlardan sinif və fənn üzrə
summativ qiymətləndirmənin aparılması vaxtı
istifadə ediləcəkdir. Alt standartlar isə təlim
məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün
etibarlı zəmin yaradır, təlim strategiyalarının
düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır, təlimdə inteqrativliyi təmin edir, təlimin məzmununun davamlı inkişafını izləməkdə müəllimə yol
göstərir. Fənn kurikulumunda məzmun xətti bir,
əsas standartlar iki, alt standartlar isə üç rəqəmli
ədədlə göstərilir. Məzmun standartları şagirdlərdən gözlənilən ümumi təlim nəticələrini xüsusiləşdirir. Hər bir standart iki mühüm komponentdən ibarətdir: məzmun (bilik) və fəaliyyət (bacarıq). Standartlar öyrədiləcək məzmunu əhatə
edir və bacarığın xüsusiyyətlərini göstərir. Yəni,
məzmun şagirdin nəyi öyrənəcəyini, fəaliyyət
isə onun öyrəndiyini necə nümayiş etdirəcəyini
bildirir. Məsələn VI sinifdən bir nümunəyə
nəzər salaq.
1. Fiziki hadisələr, qanunauyğunluqlar,
qanunlar.
Şagird:
1.1. Fiziki hadisələrə dair bilik və bacarıqlar nümayiş etdirir.
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1.1.1. Mexaniki, istilik, elektromaqnit
hadisələrini fərqləndirir.
1.1.2. Müxtəlif xarakterli fiziki hadisələrə
dair sadə məsələlər həll edir.
1.1.3. Hərəkəti növlərinə görə qruplaşdırır.
1.1.4. Müxtəlif xarakterli təbiət hadisələrinə dair müşahidələrini təqdim edir.
Yuxarıdakı nümunədə 1. Məzmun xətti,
1.1. əsas standart, 1.1.1.,1.1.2., 1.1.3. və 1.1.4.
isə alt standartlardır.
Standartlarda rəngli verilənlər şagirdin
fəaliyyətini, digərləri isə biliyini, yəni nəyi
öyrənəcəyini göstərir.
Bilik və fəaliyyət də öz müqabilində kateqoriyalara bölünür. Deklorativ, prosedural, kontekstual biliyin, idraki, ünsiyyət və psixomotor
isə fəaliyyətin növləridir. Deklorativ bilik yaddaşa və faktlara əsaslanır, prosedural bilik hər
hansı bir prosesdə qazanılır, kontekstual bilik
isə yeni şagirdin özünün prosesdə emal etdiyi
yeni bilikdir. Əgər şagird sadalayır, izah edir,
müqayisə edir, qiymətləndirirsə idraki fəaliyyətdədir. Öz sözləri ilə təsvir edir, reaksiya verir,
təqdim edirsə onun fəaliyyəti ünsiyyət, qaçır,
rəsm çəkir, quraşdırır, yapışdırırsa psixomotor
fəaliyyət adlanır.
Fizika fənnin VI sinifdən başlayaraq sadə
bilik və bacarıqlarla tədris olunması bu yeni
fənn proqramının-kurikulumun ən böyük uğurlarından biridir. Fizika həyat elmidir. Həyatın
bir sıra qanunları, qanunauyğunluqları bu elmin

tədqiqat obyekti kimi araşdırılır. Şagirdlərin
hələ məktəb yaşlarından bu qanun və qanunauyğunluqlara, müxtəlif fiziki hadisələrə yaxından
bələd olması onların həyat, təbiət haqqında dünyagörüşünü artırmaqla yanaşı, cəmiyyətdə yaşamaq üçün bir sıra həyati bacarıqları mənimsəmələrinə imkan yaradır. Cəmiyyətin müxtəlif
sahələrində həyatda bir insan kimi formalaşmalarına təkan verir. Bu prosesi tənzimləmək
şagirdlərin inkişafını ardıcıl olaraq izləmək,
onları istiqamətləndirmək üçün fizika fənninin
məzmunu nəticələr formasında təqdim olunur.
Problemin aktuallığı. Məzmun standartları bilik baxımından 3 kateqoriyaya (deklorativ, prosedural
və kontekstual), fəaliyyət baxımından 3 növə (idraki,
emosional və psixomotor) ayrılır. Məzmun standartlarının bilik və fəaliyyət komponentinə ayrılması təlimin daha səmərəli qurulmasına zəmin yaradır.
Problemin elmi yeniliyi. Mahiyyət etibarı ilə
bacarıqlardan ibarət olan fənnin məzmunu ölçülə
bildiyindən məzmun standart kimi qəbul edilərək
fizika fənn kurikulumunda aparıcı yer tutur və
bütövlükdə kurikulum üçün xarakterik cəhətlərdən
biri olan nəticəyönümlüyü təmin edir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Əsas və altstandartların təlim prosesində böyük praktik əhəmiyyəti var. Onlar sinif və fənlər üzrə summativ qiymətləndirmənin aparılmasında, təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunmasında, təlim strategiyalarının
düzgün seçilməsində, təlimdə inteqrativliyi təmin
edilməsində mühüm rol oynayır.
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(КУРИКУЛУМОВ) ПО ФИЗИКЕ
РЕЗЮМЕ
В статье раскрываются сущность и особенности новых предметных курикулумов по физике.
Автор отмечает, что стандарты содержания с точки зрения знаний делятся на три категории: декларативные, процедурные и концептуальные, а с точки зрения деятельности на три вида: познавательную,
эмоциональную и психомоторную. Разделение содержания стандартов на познавательную и деятельную, составляют основу эффективного построения учебного процесса. В статье также подчеркивается большая практическая значимость основных стандартов и подстандартов в процессе обучения. Отмечается, что они оказывают помощь в проведении суммативного оценивания по классам и предмеAzərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 4, 2017
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там, точному определению результатов обучения, выбору правильной стратегии обучения, а также
играют большую роль в обеспечении интегративности в обучении.
M.Aliyeva
THE ESSENCE AND FEATURES OF NEW PHYSICS PROGRAM (CURRICULUM)
SUMMARY
The article deals with the essence and features of new physics program (curriculum). The author notes
that the content standarts are diveded into three categories according to knowledge: declorative, procedural
and contextual. It is diveded into three parts according to activity: cognitive, emotional and psychomotor.
The division of content standarts into activity and knowledge components leads to effective formation
of training. It is also noted that the main and sub standarts have an important practical role in teaching
process. Thus, they have an important role in the process of summative evaluation, identification of training
aims, choosing training strategies and provision of interactivity.
Redaksiyaya daxil olub: 17.04.2017
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Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: Konul_90@box.az
Rəyçilər: ped.ü. elm.dok., prof. Ə.M. Hüseynov,
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Ключевые слова: углерод, кислород, множество, растение
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Məktəb təcrübəsi göstərir ki, dərsi müasir
tələblər səviyyəsində qurduqda, səmərəli metod
və priyomlardan geniş istifadə etdikdə daha böyük müvəffəqiyyətlər qazanmaq olur. Bu baxımdan botanikanın tədrisində laboratoriya məşğələləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə məşğələlər əyani vəsaitdən istifadə etməyin ən yaxşı
formasıdır. Laboratoriya məşğələsində müəllimin şərhi ilə yanaşı şagirdlər əyani vəsaiti müşahidə edirlər. Belə məşğələlərdə şagirdlər nəzəri bilik almaqla bərabər fərdi işləmək, eksperiment qoymaq, mühakimə yürütmək, ümumiləşdirmə və axtarışlar aparmaq qabiliyyətinə yiyələnirlər. Eyni zamanda şagirdlər laboratoriya
avadanlığından düzgün və səmərəli istifadə etmək qaydalarını öyrənirlər
VI sinifdə Biologiya fənnin laboratoriya
məşğələlərinin təşkili və aparılması üçün daha
geniş imkan vardır. Nümunə üçün bir neçə yoxlayıcı və ümumiləşdirici laboratoriya məşğələlərinin gedişini veririk:
Mövzu: “Toxumların tənəffüsü”
Məqsəd: Toxumların tənəffüsü zamanı
oksigenin alışıb karbon qazının buraxılması və
istiliyin əmələ gəlməsi haqqında şagirdlərdə
təsəvvür yaratmaq və bilik vermək (1).
Dərsin təchizatı: Oksigenli alınması üçün
qurğu (ştativ, sıxıcılar, qazaparan və əyri borulu
2 sınaq şüşəsi, spirt lampası, kibrit, kalium-permanqanat); karbon qazının alınması üçün cihaz
(ştativ, 2 sınaq şüşəsi, xlorid turşusu, su, tabaşir
və yaxud mərmər qırıqları, kimya stəkanları,
əhəng məhlulu); ağzı möhkəm qapanmış qabda
quru toxumlar və ilk cücərtiləri olan toxumlar
(cücərən və quru toxumlar 1-2 gündən az olmayaraq ağzı bağlı qabda saxlanılır): məftil saplağı

olan şam, içərisində cücərmiş toxumlar olan
bankalar.
Dərsin planı: 1. Havanın tərkibi, oksigen və
karbon qazının xassələrini aydınlaşdırmaq məqsədilə müsahibə (müsahibə oksigen və karbon
qazının alınması, xassələrinin yoxlanması və
müəyyənləşdirilməsi təcrübəsi ilə paralel) aparılır.
2. Toxumların tənəffüsü ilə əlaqədar şagirdlərin qoyduqları təcrübələrin nəticələrini
nəzərdən keçirmək (yoxlamanı şagirdlər müəllimin verdiyi tapşırıqlar üzrə müstəqil icra edirlər)
3. Şagirdlərin dərsdə aldıqları biliyini
möhkəmləndirmək və dərinləşdirmək
Dərsin gedişi: Müəllim dərsə şagirdlərin IIV siniflərdə “Atmosferi təşkil edən qazlar” haqqında aldıqları məlumatları təkrarlamaqla başlayır. Bu məqsədlə sinfə aşağıdakı suallar verilir:- Atmosfer havasının tərkibində hansı qazlar
vardır, - İnsanlar və heyvanlar tənəffüs edərkən
bu qazlardan hansını alır və hansını buraxır.
Müsahibə təcrübələrin (oksigenin və karbon qazının alınması, xassələrinin yoxlanması)
nümayiş edilməsi prosesində aparılır (2).
Şagirdlər havanın tərkibini, oksigen və
karbon qazının xassələrinin təcrübələr vasitəsilə
yoxlayır, müəllim isə təcrübələrin yerinə yetirilməsi zamanı əldə edilən nəticələrə əsasən oksigen və karbon qazının xassələrini cədvəldə xarakterizə etməyi şagirdlərə tapşırır, cədvəl yazı
taxtasına çəkilir, suallar yazılır, cavablar üçün
boş yer buraxılır.
Şagirdlər göstərilən qaydada oksigen və
karbon qazının xassələrini cədvəldə yazırlar.
Onların cavabları düzgün olmadıqda müəllim
insan və heyvanların tənəffüsü zamanı oksigeni
alıb, karbon qazını buraxmasını bir daha onların
yadına salır. Sonra sinfə:
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 Toxumlar necə tənəffüs edir? Toxumlar tənəffüs edərkən hansı qazı alır? Sualını verir. Bəzən şagirdlər suallara tam cavab verə bilmirlər. O zaman müəllim təcrübələrə istinad etməli olur. Şagirdləri qruplara ayırır və onlara
təcrübələr üzərində işləməyi tapşırır: şamı şamdana yerləşdirir və onu yandırın. Quru toxumlar
olan bərnilərin ağzını açıb yanan şamı bərninin
dibinə qədər aşağı salın.
Şagirdlər şamın birinin içində yandığını
müşahidə edirlər. Bundan sonra cücərmiş toxumlar üzərində (həmin qayda ilə) iş aparılır.
Şagirdlər müşahidə edirlər ki, cücərmiş toxumlar olan bərniyə yanar şam salınan kimi sönür.
Müəllim şagirdlərin təcrübə apararkən aldıqları məlumatları ümumiləşdirmək və onların
elmi nəticəyə gəlmələrini müəyyənləşdirmək
üçün oksigen və karbon qazının xassələrini bir
daha təkrar edir. Şagirdlər oksigenin yanğıya
kömək etdiyini, karbon qazının isə şamı söndürdüyünü söyləyirlər. Bu aman müəllim şagirdlərin qarşısında aydınlaşdırılması tələb olunan
problem qoyur.
-Nə üçün boş və quru toxumlar olan
bərnilərdə şam sönmüş cücərtilər olan bərnidə
isə sönür,
Şagirdlər təcrübələr apararkən topladıqları
faktları müqayisə edir və nəticə ya gəlirlər ki,
boş və quru toxumlar olan bərnilərdə oksigenin
miqdarı çox, cücərtilər olan bərnidə isə azdır,
əksinə, karbon qazı isə çox olur. Müəllim şagirdlərin biliyini tamamlamaq üçün izahat verməlidir ki, cücərtilər tənəffüs prosesində oksigeni alıb, karbon qazını buraxırlar. Karbon qazının
çoxluğu hesabına cücərtilər olan bərniyə salınan
yanar şam sönür (3).
Toxumların cücərən zaman istilik buraxdığını şagirdlərin bilməsi üçün yenə təcrübələrə
istinad edilir. Bu məqsədlə müəllim şagirdlərə
cücərən və cücərməyən toxumlar olan bərnilərə
termometr salmağı tapşırır. Şagirdlər digər bərniyə nisbətən cücərən toxumlar olan bərnidə
istiliyin çox olduğunu müşahidə edirlər və belə
nəticəyə gəlirlər ki, cücərtilər quru toxumlara
nisbətən çox istilik buraxır.
Beləliklə, müəllim toxumların cücərən
zaman istilik buraxmasının səbəbini və əhəmiy-
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yətini izah etməli və dərsi müsahibə ilə yekunlaşdırmalıdır.
VI sinifdə tədrisi keyfiyyətini yüksəltmək
üçün müasir tələblərdən biri də biliyin ümumiləşdirilməsi zamanı laboratoriya işlərinin təşkili
və aparılmasıdır. Bu baxımdan VI sinifdə “Çiçəkli bitkilər və onların təsnifatı” mövzusu üzrə
laboratoriya məşğələsinin təşkili xüsusilə maraqlıdır. Bəhsin tədrisi zamanı ilk növbədə bitkilərin qruplaşdırılması sahəsində qəbul olunmuş
vahidlər (tip, sinif, fəsilə, cins, sort, növ və s.)
aydınlaşdırılmalıdır. Bu məqsədlə birinci dərsdə
hər fasilədən bir, iki yaxud üç bitki nümunəsi
götürülür. Məsələn, “Xaççiçəklilər fəsiləsindən:
yabanı turp, vəzəri, quşəppəyi, kələm;” Gülçiçəklilər fəsiləsindən itburnu, qızılgül: “Paxlalılar fəsiləsi”ndən noxud, lobya, soya, yem paxlası; “Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsi”ndən günəbaxanın dərsdə nümayiş etdirilməsi nəzərdə tutulur.
Hər fəsilənin ümumi əlamətlərini şagirdlərə mənimsətmək üçün sinfə çoxlu miqdarda çiçəklər, meyvələr gətirilir və müqayisə edilir, oxşar əlamətləri və fərqli cəhətləri nəzərdən keçirilir. Təcrübə göstərir ki, bu işin təbii obyektlər
üzərində müstəqil aparılması daha yaxşı nəticə
verir. Lakin məktəblilərimizin əksəriyyətinə həmin mövzuları keçərkən laboratoriya məşğələsinə az diqqət yetirilir. Müəllimlər sinfə çiçək,
meyvə, herbari gətirmək əvəzinə bir yaxud iki
tablodan istifadə etməklə kifayətlənirlər.
Problemin elmi yeniliyi: Biz, materialın
mənimsənilməsində onun rolunu azaltmaq fikrində
deyildik. Lakin çiçək və meyvələrdəki fərqli cəhətləri müşahidə etmək, xarakter əlamətlərinin yadda saxlamaq üçün onları təbii halda nəzərdən keçirmək
daha çox məqsədəuyğundur.
Problemin aktuallığı və praktik əhəmiyyəti:
“Gülçiçəklilər fəsiləsinə” aid olan bitkiləri çiçək və
meyvələrin oxşarlığına görə daha kiçik qruplara,
cinslərə bölmək olar. Cinsə aid edilən bitkilərin birbirinə oxşarlığını, fəsilə daxilində başqa cinsdən
fərqləndiyini şagirdlər təbii obyektlər üzərində müstəqil müşahidələr aparmaqla öyrənə bilərlər. Ancaq
şagirdlərə aydınlaşdırmaq lazımdır ki, Gülçiçəklilər
fəsiləsinə aid edilən bitkilərin özləri müəyyən dərəcədə fərqli əlamətlərinə görə qızılgül, böyürtkən, armud, gavalı cinslərində qruplaşdırılır. İkiləpəli və
birləpəli bitkilər siniflərində fəsilənin ümumi əlamətləri aydınlaşdırılan zaman bu prinsipin nəzərə
alınması faydalıdır.
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К.Джалилли
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАБОТ ПО БИОЛОГИИ В VI КЛАССАХ
РЕЗЮМЕ
В статье повествуется об обобщении материалов, полученных учениками в результате проводимых опытов и об их научном определении на свойствах углерода и кислорода. Автор статьи дает
несколько образцов контрольных и обобщающих лабораторных работ. На таких занятиях учащиеся,
наряду с получением теоретических знаний, учатся работать индивидуально, ставить опыты, выдвигать идеи, а также обретают исследовательские умения и навыки. В то же время учащиеся обучаются
правилам правильного и эффективного пользования лабораторным оборудованием.
K.Jalilli
THE ORGANIZATION OF INDIVIDUAL WORK OVER BIOLOGY IN 6TH GRADE
SUMMARY
The article deals with the organization of individual work in biology classes of 6 th grade. The author
gives a number of samples of controlling and summarizing laboratory work. In this training the students get
not only theoretical knowledge but also learn to generalize and work independently, as well as to express
their ideas, make research and use the equipment used in this process.
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Müstəqillik illərində Azərbaycan təhsil
sistemində köklü dəyişikliklərin əsasını qoyan
fənn kurikulumlarının, o cümlədən ədəbiyyat
təliminin konsepsiyasını əks etdirən kurikulumun yaradılması ilə məktəbə bir sıra yeniliklər
yol açmışdır. Bu yeniliklər sırasında ədəbiyyat
dərslərində şagirdlərin nitqinin inkişaf etdirilməsinə, ifadəli oxuya böyük önəm verilməsi
təqdirəlayiqdir.
Məlumdur ki, nitq inkişafı hər bir insanın
mədəniyyətinin göstəricisidir. Ünsiyyət mədəniyyətinin mühüm atributu olan düzgün, dəqiq,
ifadəli nitqə yiyələnmək üçün ümumtəhsil məktəblərində ədəbiyyat dərslərinin potensialından
səmərəli istifadə olunmalıdır.
Ədəbiyyat fənn kurikulumunda ümumtəhsil məktəblərində ədəbiyyat tədrisinin metodik
prinsipləri, təlim prosesinə verilən tələblər, kursun məzmunu və strukturu, bədii nümunələrin
seçilməsinə verilən tələblər, təlim strategiyaları,
fəndaxili, fənlərarası inteqrasiya imkanları
müəyyənləşdirilmişdir. Müasir məktəbdə ədəbiyyat müəlliminin qarşısında duran başlıca
vəzifələrdən biri də kurikulum ideyalarının reallaşdırılmasından ibarətdir.
Kurikulumda şagirdlərin müasir dünyagörüşünə, milli mənəvi dəyərlərə, estetik zövqə,
dərin biliyə, həyati bacarıqlara yiyələnmiş şəxsiyyət kimi formalaşdırılması mühüm vəzifə
kimi qarşıya qoyulmuşdur. Ədəbiyyat müəllimi
fənn kurikulumunun mahiyyətini, xüsusiyyətlərini, ədəbiyyat və həyat həqiqətləri, şifahi nitq,
yazılı nitq məzmun xətlərini və standartları
dərindən bilməli, onun bütün istiqamətlərindən
baş çıxarmalıdır.
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Fənn kurikulumunda ədəbiyyat kursunun
iki mərhələsi – ümumi orta təhsil və tam orta
təhsil pillələri səciyyələndirilmiş, hər sinifdə
təlimin xüsusiyyətləri şərh edilmişdir. Burada
şagirdlərin əsərin məzmununun mənimsədilməsi
və təhlili, şifahi və yazılı nitq bacarıqlarının
inkişafı, təlim resursları, mütaliənin təşkili kimi
mühüm məsələlər öz əksini tapmışdır.
Kurikulumda qeyd edilir ki, ədəbiyyat
müəllimi bədii əsərlərin dərindən öyrənilməsinə
nail olmaq, şagirdlərə mütaliə bacarıqları aşılamaq üçün yaradıcılıq və təşəbbüskarlıq göstərməlidir. Ədəbiyyat dərslərində şagirdlərə ifadəli
oxu bacarıqlarının aşılanması üzrə işlər kurikulumun məntiqinə görə, şifahi nitqin inkişafı üzrə
işlərin tərkib hissəsini təşkil edir. İfadəli oxu hər
şeydən əvvəl mətnin intonasiya ilə oxunması
deməkdir. Mətni ifadəli oxuya bilmək əsərdə
ifadə olunan ideya və hissləri şifahi şəkildə çatdırmaq bacarığına yiyələnmək deməkdir. Məhz
buna görə də ədəbiyyat fənn kurikulumunda ifadəli oxuya təlimin səmərəliliyini artıran mühüm
vasitələrdən biri kimi yanaşılır.
Məlumdur ki, yazılanın başqasına çatdırılması və dərk edilməsi üçün şifahi nitqdən istifadə edilir. Fikrin məzmunu dinləyiciyə canlı nitq
vasitəsilə çatdırılır. Belə nitqin ifadəliliyi, fikir
və hisləri düzgün əks etdirməsi dinləyiciyə güclü təsir göstərir. Hər hansı yazının, xüsusən
emosionallıq, ifadəlilik tələb edən bədii əsərlərin oxunması isə mürəkkəb işdir.
Kurikulum tələb edir ki, bu vəzifənin öhdəsindən gəlmək üçün şagirdlərə müxtəlif ədəbi
növ və janrlarda yazılmış bədii əsərin oxusu
üzrə bacarıqlar formalaşdırmalıdır. Kurikulum-
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da şagirdlərin nitqinin inkişaf etdirilməsi, kitaba, mütaliəyə marağın artırılması, şagirdlərin
dünyagörüşünün genişləndirilməsi, ədəbi bilik
və bacarıqların dərindən mənimsənilməsi, estetik zövqün inkişafında ifadəli oxunun rolu yüksək qiymətləndirilir.
Ümumi orta təhsil səviyyəsində kurikulumun tələbinə görə, məktəblilərdə sözə, söz sənətinə həssas, bədii-emosional münasibət formalaşdırılır, təhlil, dəyərləndirmə, fikirlərini şifahi
və yazılı çatdırmaq bacarığı inkişaf etdirilir.
Tam orta təhsil səviyyəsində şagirdlərin
ədəbi-bədii, tənqidi təfəkkürünün formalaşması
təmin olunur, bədii əsərlərin qavranılması, təhlili tarixi və ədəbi-nəzəri biliklərə, bacarıqlara
əsaslanmaqla həyata keçirilir [2].
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 3 iyun tarixli 103 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kurikulumları)” sənədində şagirdin ibtidai təhsil üzrə
əldə edəcəyi əsas ümumi təlim nəticələri sırasında ifadəli oxu ilə bağlı bacarıqların aşağı siniflərdən etibarən formalaşdırılması zəruri sayılır.
Bu mühüm sənəddə qeyd edilir ki, ibtidai
təhsili başa vurmuş şagird yaşına uyğun bədii,
elmi-kütləvi və məlumat xarakterli mətnləri
müəyyən edilmiş qaydada oxumağı, oxuduğu
mətndəki əsas məzmunu ayırmağı və ona öz fikrini bildirməyi, lüğətlərdən, məlumat xarakterli
vəsaitlərdən, kompüter texnikasından istifadə etməyi, öz fikirlərini şifahi və yazılı formada aydın, dəqiq, səlis ifadə etməyi; məntiqi düşünməyi, fikir irəli sürməyi, başqasının fikrinə öz əsaslandırılmış münasibətini bildirməyi aşağıdakıları bacarmalıdır.
Ümumi orta təhsil səviyyəsində şagirdin
əldə edəcəyi təlim nəticələri sırasında dinlədiyi
mətnlərə münasibət bildirməklə mövqeyini
əsaslandırması, mətni düzgün və ifadəli oxuması tələb kimi qoyulur. Bu təhsil səviyyəsində
“Ədəbiyyat” fənni üzrə şagirddə ifadəli oxu ilə
bağlı formalaşdırılacaq bacarıq belə müəyyənləşdirilmişdir: Şagird ədəbi-bədii nümunələri
onların məzmunundan irəli gələn məna çalarlarına uyğun ifadəli oxuyur, mətni bədii-emosional cəhətdən qüvvətləndirən sözlərin mahiyyətini izah edir.
Tam orta təhsil səviyyəsində əldə ediləcək
təlim nəticəsi kimi şagirdin nitqinin dəqiqliyi,

düzgünlüyü və ifadəliliyi üçün zəruri olan normaları şifahi və yazılı nitqində tətbiq etməsi
göstərilir. Şagird oxuduğu ədəbi nümunələri
bədii-emosional və obrazlı qavradığını nümayiş
etdirməlidir.
Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil
məktəbləri üçün ədəbiyyat fənni üzrə təhsil
proqramı (kurikulumu) (V-XI siniflər) sənədində ifadəli oxu ilə bağlı standartlar “Ədəbiyyat
və həyat həqiqətləri” məzmun xəttinə daxil edilmiş və siniflər üzrə aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdir:
V sinif
Heca vəznli şeirləri, sadə süjetli bədii nümunələri (əfsanə. nağıl, təmsil, hekayə) hadisələrin məzmununa uyğun ifadəli oxuyur.
VI sinif
Heca vəznli şeirləri, süjetli bədii nümunələri (əfsanə, nağıl, dastan, təmsil, hekayə) ideyaməzmununa uyğun ifadəli oxuyur.
VII sinif
Heca vəznli şeirləri, süjetli bədii nümunələri (dastan, hekayə, mənzum hekayə) ideyaməzmununa uyğun ifadəli oxuyur.
VIII sinif
Müxtəlif vəznli (heca, əruz) şeirləri, süjetli bədii nümunələri (hekayə, dastan, novella,
dram, poema) ideya-məzmununa uyğun ifadəli
oxuyur.
IX sinif
Müxtəlif vəznli (heca, əruz, sərbəst) şeirləri, süjetli bədii nümunələri (hekayə, povest,
roman, dram, poema) ideya-məzmununa uyğun
ifadəli oxuyur.
X sinif
İfadəli oxudan müxtəlif ədəbi növdə olan
əsərlərin emosional-obrazlı qavranılması, təhlili
məqsədi ilə istifadə edir.
XI sinif
İfadəli oxudan müxtəlif ədəbi növdə olan
əsərlərin emosional-obrazlı qavranılması, təhlili
və qiymətləndirilməsi məqsədi ilə istifadə edir.
Göründüyü kimi, bu mühüm sənəddə sadədən mürəkkəbə, ardıcıllıq və varislik prinsipləri gözlənilmiş, sinifdən-sinfə keçdikcə ifadəli
oxu üzrə zəruri bacarıqların vəzn, janr baxımından daha mürəkkəb əsərlər üzrə formalaşdırılması tələbi irəli sürülmüşdür [2].
Ədəbiyyat dərslərində ifadəli oxu bacarıqlarının aşılanması üzrə işin səmərəliliyi təlim
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materiallarının – bədii əsərlərin məzmununun
mənimsədilməsi və təhlilinin necə aparılmasından asılıdır.
Öyrənilən bədii əsərin qavramada, dərketmədə mühüm rol oynayan ilk oxusu, əsasən,
müəllim tərəfindən aparılır. Lakin son illərin
məktəb təcrübəsində şagirdlərin səssiz, səsli,
fasiləli, proqnozlaşdırılmış oxusuna geniş yer
verilir. Əgər əsər həcmcə böyük deyilsə, o tamamilə oxunur. əgər böyükdürsə, onun ən münasib
hissəsi və ya hissələri sinifdə oxunur, qalan hissəsi evdə müstəqil oxu üçün tapşırılır.
İfadəli oxu problemi üzrə bir sıra tədqiqatların müəllifi S. Hüseynoğlu haqlı olaraq yazır
ki, şagirdləri ifadəli oxunun “əzablı” yollarına
salmaq müəllimdən ciddi hazırlıq və bacarıq tələb edir. Axtarışlar apararaq əsərin dərinliklərinə enmək əvəzinə, çox vaxt şagirdlər özlərini
əziyyətə salmaq istəmir, süniliyə, təqlidə meyl
edərək yaradıcı və ciddi işdən yaxalarını kənara
çəkməyə çalışırlar. Məktəblilərin çoxu - “alınmır”, “bacarmayacağam” sözləri ilə özlərini
zəhmət və yaradıcılıq tələb edən oxuya hazırlıq
prosesindən kənarlaşdırmağa səy göstərirlər.
Müəllimin ciddi təkidi, konkret tapşırığı ilə
qarşılaşanda isə, qeyd olunduğu kimi, mətni
süni, qondarma intonasiya ilə oxumaqla vəzifələrini bitmiş hesab edirlər. Bax, bu çətinliyi, bu
səddi ortadan qaldırmaq sonralar aparılacaq işlər
üçün zəmin hazırlayır [5, 14].
Müəllim özü ifadəli oxunun mahir ustası
olmalıdır. Ancaq bu zaman o, ilk oxunun qarşısında duran vəzifələri yerinə yetirmiş olur.
Sinifdə gözəl ifadəli oxu qabiliyyətinə malik
şagirdlər olduqda, bəzən müəllim ilk oxunu
onlardan birinə tapşıra bilər.

Son illərdə orta məktəbdə öyrənilən bir
sıra əsərlər bədii oxu ustalarının ifasında internetdə yerləşdirilmişdir. İmkan olan yerdə müəllim həmin səs yazılarından dərsdə istifadə edə
bilər. Lakin bu, müəllimin əsərin ilk oxusuna
hazırlaşmasına mənfi təsir göstərməməsi, onu
arxayınlaşdırmamalıdır. Müəllimin şeirləri,
dram əsərlərindən parçaları əzbər ifadəli söyləməsi şagirdlərə ciddi psixoloji təsir göstərir və
fayda verir.
Müşahidələr göstərir ki, müəllimlər çox zaman kitab üzrə ifadəli oxudan istifadə etməyə üstünlük verirlər. Şübhəsiz, bu vəziyyəti qənaətbəxş
hesab etmək olmaz. Çünki tədris edilən əsərlərin
xeyli hissəsinin müəllim tərəfindən əzbər
söylənməsi, bədii şəkildə nağıl edilməsi vacibdir.
Məqalənin aktuallığı. Tam orta təhsil səviyyəsində əldə ediləcək təlim nəticəsi kimi şagirdin
nitqinin dəqiqliyi, düzgünlüyü və ifadəliliyi üçün
zəruri olan normaları şifahi və yazılı nitqində tətbiq
etməsi göstərilir. Şagird oxuduğu ədəbi nümunələri
bədii-emosional və obrazlı qavradığını nümayiş
etdirməlidir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Ədəbiyyat dərslərində ifadəli oxu bacarıqlarının aşılanması üzrə işin
səmərəliliyi təlim materiallarının – bədii əsərlərin
məzmununun mənimsədilməsi və təhlilinin necə
aparılması araşdırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Ədəbiyyat dərslərinin metodik yanaşmalarla yanaşı,
pedaqoji tələblərə uyğun qurulması da vacib məsələdir. Ədəbiyyat dərslərində təlim materialının xarakterindən asılı olaraq, şagirdləri müxtəlif istiqamətdə
fəallaşdırmaq lazım gəlir. Bu zaman müəllim fəallıq
yaratmaq barədə düşünərkən ifadəli oxu kimi məsələləri diqqət mərkəzində saxlamalıdır
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Т.Джаббарзаде
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА СОВРЕМЕННЫХ
УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
РЕЗЮМЕ
В статье освещается сущность проблемы организации выразительного чтения учащихся на
современных уроках литературы. Анализируется постановка вопроса в куpрикулуме по литературы
для общеобразовательных школ. Делается вывод, что для эффективности привития учащимся умения
выразительного чтения художественной литературы необходимо соблюдение преемственности
между разными уровнями образовательного процесса. Постепенное усложнение и развитие умений
прививаемых учащимся способствует повышению их активности и самостоятельности в процессе
выразительного чтения.
T. Jabbarzade
ON THE ORGANIZATION OF EXTRA-CURRICULAR READING OF STUDENTS IN MODERN
LITERATURE LESSONS
SUMMARY
The article highlights the essence of the problem of organizing an expressive reading of students in
modern literature lessons. The formulation of the question in the curriculum on literature for general schools
is analyzed. It is concluded that for the effectiveness of teaching students the ability to expressly read fiction,
it is necessary to maintain continuity between different levels of the educational process. Gradual
complication and development of skills instilled by students helps to increase their activity and independence
in the process of expressive reading.
Redaksiyaya daxil olub: 20.04.2017
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Müəllim olan hər bir şəxs istəyər ki, onun
apardığı dərs keyfiyyətli və səmərəli olsun. Bunun üçün də əvvəlcədən düzgün planlaşdırma
aparılmalıdır. Dərsin metodikası tələb olunan
standarta, tədris olunacaq mövzuya uyğun
müəyyənləşdirilməlidir.
Dərs ardıcıl olaraq 7 mərhələyə bölünür.
Hər bir mərhələ üçün zaman fasiləsi, tapşırıqlar
və metodlar müəyyənləşdirilir. Tapşırıqların
seçilməsi zamanı diqqətli olmaq lazımdır. Belə
ki, ayrı-ayrı mərhələlərdə istifadə olunan tapşırıqlar bir-birini tamamlamalı, hər biri tədqiqat
sualının bir parçası olmalıdır, eyni zamanda qoyulmuş təlim məqsədi və təlimin məzmunu ətrafında məntiqi bir zəncir əmələ gətirməlidir.
Gündəlik planlaşdırmanı aşağıdakı nümunə ilə
izah edə bilərik:
Bunun üçün 7-ci sinif Biologiya dərsliyindən “Quşlar sinfi” mövzusunu seçək. Bu mövzu
həm çox əhəmiyyətli, həm də çətin mənimsənilən mövzudur. Buna görə müəllim planlaşdırma
apararkən dərsin məzununu, şagirdlərin yaş və
fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almalı və dərsi
həyatla əlaqələndirməlidir. Mövzu seçildikdən
sonra düzgün alt standart və məqsəd müəyyən
olunmalıdır.
Belə ki, müəllim dərsin məzmunu ilə tanış
olur və məzmun xəttini müəyyən edir ,standartı
həmin məzmun xəttindən seçir. Mövzumuzun
məzmunu “Canlıların quruluşu və müxtəlifliyi ”
və “Bioloji proseslər” məzmun xətlərinə uyğundur və alt standart da həmin məzmun xətlərindən seçilməlidir. Dərsin məqsədi alt standart
əsasında yazılır.
Sonrakı mərhələ inteqrasiyanı müəyyən
etməklə bağlıdır. Ənənəvi təlimdə olduğu kimi
fəal dərsdə də fənlərarası və fəndaxili əlaqələrə
112

xüsusi yer verilir. Müəllim bilməlidir ki, dərs digər fənlərlə əlaqəli keçilərsə daha yaxşı yadda
qalar. Daha sonra müəllim artıq dərsin təşkili
zamanı istifadə edəcəyi metod ,forma və resursları seçir və gündəlik planlaşdırmasında qeyd
edir. Və dərsin mərhələlərinə keçilir. Bu mərhələlərin hazırlanması müəllimdən yaradıcılıq və
pedaqoji ustalıq tələb edir. Birinci mərhələ motivasiya mərhələsidir.
Motivasiya – fəal dərsin vacib komponenti olub, təfəkkür prosesini hərəkətə gətirən və
şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən prosesdir. “Quşlar sinfi” mövzusunu tədrisində anlayışın çıxarılması metodundan istifadə edilə bilər.
Müəllim lövhədə arxasında müxtəlif quş rəsmləri əks olunmuş dairəvi kart asır. Kartın rəsm olmayan tərəfini şagirdlərə göstərir və gizlədilmiş
anlayışların xüsusiyyətlərinə aid 2 və ya 3 yönəldici söz sadalayır və ya yazır. Xüsusiyyətlər
belədir:
1. Bu heyvalar sürünənlərdən daha yaxşı
inkişaf etmişdir.
2. Sabit bədən temperaturuna malikdirlər .
3. Bu heyvanlara istinad edərək təyyarələr
yaradılmışdır.
Şagirdlər həmin xüsusiyyətlərə uyğun
olaraq gizlədilmiş anlayışı tapırlar.
Motivasiya mərhələsinin əsasında tədqiqat
sualı çıxarılır.
Tədqiqat sualı bu cür ola bilər: Quşları
sürünənlərdən hansı xüsusiyyətləri ayırır və
sürünənlərdən fərqli olaraq onlarda hansı üstün
cəhətlər yaranmışdır?
2-ci mərhələ tədqiqat mərhələsidir. Bu
mərhələnin məqsədi ondan ibarətdir ki, şagirdlər
informasiyaları özləri araşdırıb, toplayır. Tədqiqat sualını cavablandırmaq üçün şagirdlərə tap-
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şırıqlar verilir. Təqdimatlar iş vərəqlərində hazırlanır. İş vərəqləri hazırlanan zaman müəllim
müxtəlif metodlardan istifadə etməlidir. Çalışmalıdır ki, hazırladığı iş vərəqləri maraqlı olsun
və şagirdin diqqətini çəksin. Bu mərhələnin
qruplarla təşkili daha məqsədə uyğundur.
Sonra informasiya mübadiləsi mərhələsi
başlayır. Şagirdlər əldə etdikləri yeni informasiyaları digər iştirakçılara ötürür. İş vərəqləri lövhədən asılır. Bununla da şagirddə özünü təqdimetmə bacarığı formalaşır. 4-cü mərhələ İnformasiyanın müzakirəsidir. Şagirdlərin hazırladıqları
təqdimatlar və informasiyalar müzakirə edilir.
Düzgün və yanlış cavablar ayırd edilir. Müəllim
köməkçi suallardan istifadə etməklə faktların
məqsədyönlü müzakirəsini təşkil edir. Daha
sonra dərs ümumiləşdirilir və nəticələr çıxarılır.
Bu mərhələdə şagirdlərin biliyi möhkəmləndirilir. Praktik əhəmiyyətlidir. Əldə edilmiş
nəticələrə əsasən praktik iş, test tapşırıqları, mə-

sələlər, verilə bilər. Bəzi bölmə və mövzularda
Venn diaqramı, Klaster və s. işlənə bilər. Əgər
yaradıcı tətbiqetməni dərhal icra etmək olmursa,
o sonrakı dərslərdə aparıla bilər və ya ev tapşırıqları verilə bilər.
Son mərhələ qiymətləndirmə mərhələsidir.
Qiymətləndirmə konkret meyarlar üzrə aparılmalıdır. Meyarlar alt standart əsasında seçilir.
“Quşlar sinfi” mövzusunu tədrisində qiymətləndirmə aşağıdakı meyarlar əsasında aparılır:

Qiymətləndirmə meyarları: şərhetmə, fərqləndirmə
I
Quşların quruluşu
haqqında
mülahizələrini
müəllimin köməyi ilə
şərh edir
Sürünənlərdə və
quşlarda gedən həyati
prosesləri çətinliklə
fərqləndirir.

II

III

IV

Quşların quruluşu
haqqında
mülahizələrini
çətinliklə şərh edir.

Quşların quruluşu
haqqında mülahizələrini
Şərh edərkən qeyri
dəqiqliyə yol verir

Quşların quruluşu
haqqında mülahizələrini
Geniş şərh edir.

Sürünənlərdə və
quşlarda gedən həyati
proseslərin az
hissəsini fərqləndirir

Sürünənlərdə və
quşlarda gedən həyati
prosesləri qismən
fərqləndirir

Sürünənlərdə və
quşlarda gedən həyati
prosesləri düzgün
fərqləndirir

Problemin praktik əhəmiyyəti. interaktiv
dərsdə istifadə edilən hər bir detal şagirdin müstəqil
həyatda formalaşmasına və özünü idarə etməsinə
xidmət edir.
Problemin aktuallığı. şagirddə hadisələrə
düzgün münasibət bildirməyi və eyni zamanda sər-

bəst nəticə çıxarmaq qabiliyyətini formalaşdırır.
Daha sonra yaradıcı tətbiqetmə mərhələsi başlayır
Problemin elmi yeniliyi. Dərsin hər bir mərhələsi bir-biri ilə sıx əlaqəlidir. Müəllim mərhələlərın ardıcıllığına diqqətlə yanaşmalı, hər bir mərhələnin məqsədinin nə olduğunu və həmin məqsədə necə
çata biləcəyini müəyyənləşdirməlidir.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕМЫ: «КЛАСС ПТИЧЬИХ» ПРИ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИХ
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РЕЗЮМЕ
Статья имеет практическую значимость. На основе полученных результатов можно предложить
практические работы, тестовые задания, задачи и т.д. Для получения результатов, учитель с помощью
учеников обобщает полученную информацию и проводит сравнение с помощью первичных суждений.
V.Hasanova
TEACHING THE THEME “CLASS OF BIRDS” BY USING INTERACTIVE METHODS
SUMMARY
The article has a great practical importance. The author notes that practical work, tests, exercises can
be given according to the achieved results. In order to come to a conclusion the teacher generalize the
information with the help of students and organize the comparison of students’ first assumptions with
research question.
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Təlimin nəticələri yalnız o halda səmərəli
hesab edilə bilər ki, öyrətmə metodları şagirdlərin təfəkkürünün, dərketmə imkanlarının genişlənməsini və biliklərin mənimsənilməsi prosesinə fəal qoşulmasını təmin edə bilsin. Bu tələblər
nəzərə alınmaqla dərsdə elə optimal təlim metodlarına istinad edilməlidir ki, onlar öz-özlüyündə yeni biliklərin müstəqil mənimsənilməsinə, produktiv və yaradıcı təfəkkürün fəallaşdırılmasına təminat yaratmış olsun. Məhz fəal, interaktiv təlim metodları bu meyarlara tam uyğun
gəlir. Mövzunun məqsədinə uyğun metodun seçilməsi isə günümüzdəki aktual problemlərdən
biridir. Mövzunun daha yaxşı qavranılması,
şagirdlərin mövzunu daha yaxşı mənimsənilməsi üçün müəllim “Qonur və qırmızı yosunlar.
Yosunların əhəmiyyəti” mövzusunun tədrisi zamanı istifadə edə biləcək metodların bir – neçəsini nəzərdən keçirək.
Belə metodların tətbiqi şagirdləri fəallaşdırır, onlarda müstəqil fikir söyləmək, yoldaşlarla birgə işləmək, əməkdaşlıq etmək bacarıqlarını
formalaşdırır. Bitkilər kursunun tədrisində fəal
təlim metodlarından daha geniş istifadə olunan,
vaxta və zəhmətə qənaət edilməsinə imkan verən metodlardan biri klaster metodudur. Bu
metodun köməyi ilə şagirdlər vətənimizin bitki
örtüyü ilə tanış olurlar. Bitkilərin müxtəlifliyini
öyrənərkən müəllim “yosunlar” açar sözündən
istifadə edir, lövhədə və ya iri həcmli kağızın
ortasında “yosun” sözünü yazır. Şagirdlərə bu
sözdən doğan fikirlərinin şaxələr də yazmağı
təklif edir. Məktəblilər növbə ilə yaddaşlarına
düşən anlayışları, bilikləri şaxələrə yazırlar.
Sxemdə çoxlu məlumatlar yazılır. Müəllim təklif edir ki, yazılanları diqqətlə oxuyun, yosunla-

ra aid olanların altından xətt çəkin. Beləliklə
mövzuya aid olanlar şagirdlər tərəfindən ayrılır.
Hər şagird bir kartoçkanın götürür və növbə ilə bitkilərə dair məlumat verir.
Belə əyləncəli oyunlar dərsdə məktəblilərin
yorulmasının qarşısını alır, onların dərsə marağını artırır, fəallıqlarını yüksəldir. Belə dərslərdə
sakit, passiv şagird olmur, müəllim və şagirdlər
yorulmurlar, əksinə əhval-ruhiyyələri yüksəlir.
Lakin bütün mövzuların tədrisində belə metodları
tətbiq etmək olmaz. Onlardan yerində, düzgün
istifadə etdikdə səmərəsi yaxşı olur.
Anlayışın çıxarılması – Bu metodun tətbiqində məqsəd yeni anlayışların şagirdlər tərəfindən müstəqil olaraq çıxarılmasına nail olmaqdır.
Müəllim 2 kart hazırlayıb, onun arxasında şagirdlərdən tələb olunan anlayışı yaza bilər, bir kartonda qonur yosunlar digərin də isə qırmızı yosunlar yazılır. Kartonun yazı olmayan tərəfini şagirdlərə göstərir və gizlədilmiş anlayışların xüsusiyyətinə aid üç xüsusiyyəti lövhədə yazır. Məsələn, birinci kartonun yazı olmayan tərəfi şagirdlərə göstərilir. Xüsusiyyətləri lövhədə yazır.
Tallomu sarımtıl-qonur rənglidir
Xromatoforunda yaşıl piqment olan xlorofillə yanaşı narıncı, sarı və qonur piqmentlər də
var.
Laminariya (“dəniz kələmi”) – geniş yayılmış nümayəndəsidir.
Şagirdlər bu xüsusiyyətlərə uyğun olaraq
gizlədilmiş anlayışı tapırlar. Əgər şagirdlər anlayışı tapmaqda çətinlik çəksələr, müəllim əlavə
olaraq yeni xüsusiyyətlər sadalayır. Tallomu
lentşəkilli olub rizoidlər vasitəsilə suyun dibinə
yapışır. İkinci kartonun yazı olmayan tərəfi şagirdlərə göstərilir. Xüsusiyyətləri lövhədə yazır.
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Tallomun rəngi piqmentlərin nisbətindən
asılıdır.
Hüceyrələrində xlorofildən başqa qırmızı
və göy piqmentlərə də rast gəlinir
Porfira – qırmızı yosunların geniş yayılmış nümayəndələrindəndi
Şagirdlər öz fərziyyələrini dedikdən sonra
müəllim bu tapmacanın tapılıb tapılmamasını
hamıya çatdırır və kartoçkaların yazı olan tərəfin çevirib sözləri açıqlayır.
Akvarium - Bu metodun məqsədi diskussiya vərdişlərini inkişaf etdirməkdir. Dərsin tədqiqatın aparılması mərhələsində bu metoddan
istifadə edilə bilər. Şagirdlərin köməyi ilə diskussiya aparmaq qaydaları (məsələn, reqlamentə
əməl etmək, bir-birinin sözünü kəsməmək və s.)
müəyyən edilir. Şagirdlər iki qrupa bölünür. Bir
qrup dairənin daxilindəki stullarda əyləşərək
müəllimin təklif etdiyi Yosunların təbiətdə və
insan həyatında əhəmiyyətini müzakirə edir.
Dairədən kənardakı stullarda əyləşmiş digər
qrup isə diskussiyanın müəyyən edilmiş qaydalara uyğun aparıldığını müşahidə edir. Müəyyən
olunmuş mövzu üzrə birinci qrup diskussiya
aparır. 15-20 dəqiqədən sonra diskussiya dayandırılır, “xarici dairənin” iştirakçıları diskussiya-

nın gedişini qiymətləndirir və qruplar yerini dəyişərək müzakirəsini davam etdirirlər.
Bitkilər kursunun tədrisində şagirdlərə
Azərbaycan florasının “yosunlar” dərsinin öyrədilməsində təlim xarakterli əyləncəli və rollu
oyunlardan istifadə dərsin maraqlı qurulmasını
təmin edir. Belə oyunlar bitkilər kursunun tədrisinə başlanılan VI sinifdə, bir qədər yüngül formada, şagirdlərin bilik səviyyəsi nəzərə alınmaqla təşkil edilir. Əyləncəli və rollu oyunları bəhsin,
yarımilliyin, rübün, ilin sonunda və ya ümumiləşdirici dərslərdə təşkili daha səmərəlidir.
Problemin aktuallığı. Yuxarıdakıları nəzərə
alaraq problemlərin səmərəli həlli üçün ümumtəhsil
məktəblərində dünya standartlarına cavab verə biləcək yeni metodik düşüncə tərzi, interaktiv metodlardan istifadə lazımdır.
Problemin elmi yeniliyi. Əyləncəli oyunlar bitki şəkli verilmiş kartoçkalar üzrədə təşkil olunur. Kartoçkada verilmiş bitkinin adını onun altında qeyd edir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Dərs o zaman fayda gətirir ki, şagirdlərdə maraq doğursun,
onları diskussiyaya girməyə sövq etsin. Bu cür dərs
təkcə canlı və maraqlı keçməklə qalmayacaq, o həm
də şagirdlərə bütün ömürləri boyu onlar üçün faydalı
olacaq sərbəst düşüncə vərdişləri aşılayacaqdır.
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Г. Хатамова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ
ТЕМЫ: «БУРЫЕ И КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ. ЗНАЧЕНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ»
РЕЗЮМЕ
В статье представлено изучение темы водоросли флоры Азербайджана с помощью применения
на уроке обучающих интерактивных методов занимательного характера. Автор отмечает, что такие
уроки организуются с учетом уровня знаний учащихся по курсу растений и повышают эффективных
обобщающих занятий.
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G. Hatamova
THE USE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN TEACHING THE THEME:
“BROWN AND RED ALGAS. THE IMPORTANCE OF ALGAS”
SUMMARY
The article deals with using interactive teaching methods in teaching the theme “Brown and red algas.
The importance of algas”. The author notes that in teaching the theme “Algas” the use of role plays make the
teaching process more interesting. In organizing such games students’ level should be taken into account. In
the article the effeciency of games in generalized classes are noted.
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Təbiətə qayğıkeş münasibət, ekoloji təfəkkürün yaranması əhalidə və gənc nəsildə ekoloji
tərbiyə və mədəniyyətin hansı səviyyədə olmasından asılıdır. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini
bərpa etdikdən sonra ətraf mühitin mühafizəsi
və ekoloji təhsillə bağlı qəbul edilmiş ekoloji
qanunçuluq və qərarlar bu problemin həllində
atılmış mühüm addımlardır. Milli Təhsil Konsepsiyasında da gənc nəslin ekoloji təhsil və tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirilir. Biologiya fənninin bütün kurslarında ekoloji tərbiyəni aşılanması üçün imkanlar genişdir. Ekologiya yunan
mənşəli “oykos” – ev, yaşayış məskəni və
“loqos” – elm sözlərindən yaranıb, təbiət haqqında elmdir. Ekologiya haqqında ilkin məlumatlar məktəbəqədər tədris müəssisələrində
verilir. Daha geniş məlumatlara isə “ Həyat bilgisi” dərsliklərində rast gəlinir.
Biologiyanın digər kurslarında isə daha da
genişləndirilir. Biz bilirik bütün fənlərin tədrisində şagirdlərə ekoloji, cinsi-gigiyenik, əmək,
mənəvi, əxlaq, estetik və.s tərbiyə növləri aşılanır. Lakin müəllimlər tərbiyə məsələlərini keçilən mövzu ilə əlaqələndirməkdə çətinlik çəkir,
onlara elmi bilik verməklə kifayətlənirlər. Bu
zaman təhsilin qarşısına qoyulan tələblər və
onun nəticələri özünü doğrultmur. Bəs ekoloji
tərbiyə necə və hansı yollarla aşılanmalıdır? Bunun üçün kurikulum sistemində hansı imkanlar
mövcuddur? Ekoloji tərbiyəni aşılamaq üçün
əvvəlcə şagirdlərə ekoloji biliklər verilməlidir.
Çünki ekoloji problemləri və onların yaranma
səbəbini, bu sahədə insanın təsirini şagirdlər
dərk etməzsə onların qarşısının alınması yollarını araşdıra bilməzlər.
118

“Orqanizmin yaşayış mühiti. Ekoloji amillər” mövzusunun tədrisi zamanı ekoloji tərbiyənin aşılanmasını təhlil edək. Müəllim ilk növbədə fəslin adı “canlılar və ətraf mühit ” haqqında
sadə biliklər verməlidir. Ekologiya elmi, insanın
ətraf mühitə təsiri, ekoloji faktorlar haqqında şagirdlərə ətraflı məlumatlar aşılanmalıdır. Müəllim ekoloji biliklər verərkən həyati faktlarla əlaqələndirməlidir ki artıq buradan ekoloji tərbiyə
aşılanmağa başlanır. Mövzunun tədrisində interaktiv təlimin bir çox metodlarından istifadə etməklə ekoloji bilik vermək və onun nəticəsi olaraq ekoloji tərbiyə aşılamaq mümkündür. Məsələn: müəllim anlayışın çıxarılması metodundan
istifadə edərək əvvəlcə ekoloji anlayışlar haqqında şagirdləri məlumatlandırmalıdır. Bu üsul
oyun-tapmaca formasında keçirilir. Müəllim
lövhədə dairəvi kart asır, onun arxasında şagirdlərdən tələb olunan anlayışı yazır. Kartın yazı
olmayan tərəfini şagirdlərə göstərir və gizlədilmiş anlayışların xüsusiyyətlərinə aid 2 və ya 3
yönəldici fikirlər yazır. Şagirdlər həmin xüsusiyyətlərə uyğun olaraq gizlədilmiş anlayışı
tapırlar. Əgər şagirdlər anlayışı tapmaqda çətinlik çəksələr, müəllim əlavə olaraq yeni xüsusiyyətlər sadalayır. Suyun temperaturunun balığın,
Tozağacı bitkisinin bitkilər üzərində üzmə tezliyinə olan təsiri. göbələklə simbiozu. Süni tozlanmanın aparılması. Günəş şüasının mikroorqanizm - çiçəkli bitkilərin həşərat - zərərli maddələrlə təsirlərlə tozlanması atmosferin çirklənməsi.
Şagirdlər öz fərziyyələrini dedikdən sonra
müəllim bu tapmacanın tapılıb-tapılmamasını
hamıya çatdırır və kartoçkalarda yazılan anlayışları açıqlayır.
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Antropogen faktor
Abiotik faktor
Biotik faktor
Şagirdlər bu anlayışları müəyyən etdikdən
sonra müəllim tədqiqatın aparılması mərhələsində anlayışların mahiyyətinin daha yaxşı dərk
olunması üçün kublaşdırma metodundan istifadə
edə bilər. Bu, tədqiqat metodlarından biri olub
mövzunun hərtərəfli öyrənilməsinə şərait yaradır. Kublaşdırma vasitəsilə şagird mövzunu təsvir və müqayisə etməyə, əlaqələndirməyə, təhlilə, tətbiq və mübahisəyə yönəldir. Şagirdlər
ekoloji faktorlar haqqında ətraflı məlumat aldıqdan sonra nəhayət onlara ekoloji tərbiyə aşılamaq olar. Müəllim müsahibə metodundan istifadə edərək yüksək nəticə əldə edə bilər. Məsələn:
Bildiyimiz kimi abiotik amillərə işiq, havanın
temperaturu, rütubət, atmosfer təzyiqi və s. aiddir. Havanın temperaturu müxtəlif canlılara
müxtəlif cür təsir edir. Qış aylarında tempe-raturun kəskin aşağı düşməsi ilə bəzi göllərdə suyun
üzəri buz qatı ilə örtülür və bununla da suya
canlıların tənəffüsü üçün lazım olan oksigen daxil ola bilmir. Orada yaşayan bitki və heyvanların kütləvi məhvinə səbəb olur. “ Bu zaman biz
onlara necə kömək edə bilərik?” kimi sualla şagirdlərə müraciət oluna bilər. Bundan başqa
havaların soyumasıyla bir çox canlılar qida tapmaqda çətinlik çəkir hətta onlar məhv olurlar.
Bu zaman sizcə hansı tədbirlər görmək olar?
Biotik amil canlıların canlılara təsiridir. Canlıların qarşılıqlı müsbət təsiri olduğu kimi, onların
mənfi təsirləri də çoxdur. Məsələn: bir çox parazit göbələklər bitkilərin kök, gövdə və yarpaqlarına ziyan vurur, onların məhvinə səbəb olurlar.
Bunlara pas göbələyi, kartof göbələyi, üzüm bitkisinin yarpaqlarında mildium xəstəliyi törədən
“plazmopara vitikola” göbələyini misal göstərmək olar. Sizcə bitkiləri belə parazitlərdən qoru-

maq üçün nə etmək lazımdır ? Bitkiləri qorumağın nə kimi əhəmiyyəti var?
Ekoloji tərbiyənin aşılanması daha çox
antropogen faktorların təhlili zamanı baş verir.
İnsanın canlı və cansız təbiətə təsiri çox genişdir. Zavod və fabrikdən atılan kimyəvi tullantılar, nəqliyyat vasitələrindən buraxılan tüstülər,
meşələrin qırılması, göllərin qurudulması və s.
kimi hadisələr ətraf mühitə böyük ziyan vurur
və gələcəkdə təbii fəlakətlərin yaranmasına səbəb olur. Bəs insanın ətraf mühitə göstərdiyi
mənfi təsirin səbəbi nədir? Bu problemləri necə
həll etmək olar? Biz bilirik ki təhsilin qarşısında
duran əsas vəzifələrdən biri şagirdlərə yalnız
elmi biliklər vermək deyil həmçinin onları tətbiq etmək bacarığı formalaşdırmaqdır. Mühit
haqqındakı həqiqi biliklərin olduğu kimi şagirdlərə aşılanmasında biz müəllimlərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Problemlərin düzgün mənimsənilməsi onların tez bir zamanda həllinə
gətirib çıxarır. Buna görə də tədris – tərbiyə prosesinə və şagirdlərə məsuliyyətlə yanaşmalıyıq.
Unutmayaq ki dövlətimizin gələcəyi bizim
əllərimizdədir. Canlı təbiəti qorumaq bizim başlıca vəzifəmizdir. Vətənimizin təbiəti, qiymətli
heyvan və bitki növlərinin qorunması şagirdlərin yaddaşına həkk olunmalıdır.
Problemin aktuallığı: “Orqanizmin yaşayış
mühiti. Ekoloji amillər” mövzusunun tədrisində fəal
təlim metodlarından istifadə, mövzunun şagirdlər tərəfindən dərindən mənimsənilməsinə, uzun müddət
hafizədə qalmasına, ekoloji tərbiyə ilə bağlı onlarla
bacarıqların formalaşmasına müsbət təsir göstərir.
Problemin elmi yeniliyi: Ekoloji tərbiyənin
aşılanması daha çox antropogen faktorların təhlili
zamanı baş verir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: ümumtəhsil
məktəblərində biologiya fənlərinin inteqrativ şəkildə
tədrisi şagirdlərin ekoloji tərbiyəsində mühüm rol
oynayır, tədrisin səmərəliliyini yüksəldir, şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafını təmin edir.
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Г.Исмаилова
ПРИВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПО ТЕМЕ: «СРЕДА ОБИТАНИЯ
ОРГАНИЗМА. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ» В УЧЕБНИКЕ ПО БИОЛОГИИ
ДЛЯ IХ КЛАССА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ.
РЕЗЮМЕ
В статье отражены возможности привития экологического воспитания и знаний с использованием
интерактивных методов обучения при преподавании темы. Обучение биологии на основе интерактивных
методов играет большую роль в экологическом воспитании учеников, повышает эффективность
преподавания, обеспечивает всеобщее развитие личности.
G.Ismayilova
TEACHING ECOLOGICAL NURTURE IN THE TEXTBOOKS OF BIOLOGY OF 9TH CLASS IN
SECONDARY SCHOOLS ON THE THEME OF: “HABITATS OF ORGANISMS.
ECOLOGICAL FACTORS”
SUMMARY
In the article it is noted that by using different interactive teaching methods it is possible to give
ecological knowledge. As a result of this the possibility of giving ecological nurture is emphasized. The author
notes that integrative teaching of biology in secondary schools plays an important role in ecological nurture of
students, increases the efficiency of teaching and provides comprehensive development of students.
Redaksiyaya daxil olub: 06.04.2017
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Mətnlə işin təşkili zamanı müvafiq metod
və üsullara istinad edilir. Qeyd edim ki, metod
və üsullar metodikada ən çox müzakirə olunan
mövzulardandır. Bəzi metodistlər belə iddia edir
ki, metodlar anlayışı yoxdur, metod cəmlənə
bilməz. Cəmlənmə üsul üçün xarakterikdir.
Ancaq bu fikir o qədər də birmənalı qarşılanmır.
Üsul aydın məsələdir ki, çoxsaylı olur. Amma
metod da bir deyil. Müəllimin fəaliyyəti zamanı
ortaya çıxacaq metodlar sırasında isə produktiv,
reproduktiv, bioqrafik, keys, proqressiv və reqressiv, izahedici, illüstrativ və s.-ləri qeyd etmək
olar. Q. Qeqel qeyd etmişdir ki, metod alətdir,
obyektə əsaslanan subyektiv vasitədir. L.Feyerbax isə insanı bütün metodologiyanın mərkəzində tuturdu. Deməli, metodologiyanın əsas faktoru olan insan üçün metodları dərin bilmək və
tətbiq etmək mütləqdir. Tədrisin aktiv və passiv
metod təsnifatı da mövcuddur. Müasir tədrisdə
aktiv metodlara 1) oyun, sosial, imitasiyaedici
modelləşdirmə, 2) işgüzar oyunlar, 3) konkret
hadisələrin, vəziyyətin analizi (keys metodu), 4)
nəzarət daxil edilə bilər. Bunların içərisində
Keys metodunu xüsusi izah etmək istəyirəm.
Çünki bəzən bu metodu tətbiq edən müəllimlər
onun konkretliliyindən, elmi motivindən, izahından, quruluşundan xəbərsiz olur. Keys metodunu
A.A.Vendina., K.A.Kriçek., A.A.Maliatakinin
birgə işləyib hazırladığı kitaba istinad edərək
paylaşıram. Keys metodu konkret hadisənin və
ya vəziyyətin analizi ilə əlaqədar olan metoddur.
Tədris və mətnin təşkili zamanı xüsusi tətbiq
edilir. Şagirdlərə real vəziyyəti dərk etməyə, onlarda tədqiqatçı meyllərin artmasına, inkişafına
kömək edir. Bu metod araşdırıcı mövqeyə malik

olması ilə seçilir. Verilən tapşırığı bir neçə
istiqamət üzrə öyrənməyə kömək edir (3,7).
Nikulina öz kitabında da metodların təsnifatı üzrə məlumat vermişdir. O, qeyd etmişdir
ki, biliklərinin formalaşdırılmasının birinci mərhələsində ilkin olaraq, aydınlaşdırıcı (izahedici)
illüstrativ metod xüsusi rol oynayır. İkinci metod kimi reproduktiv metodu qeyd edir. Və bildirir ki, bu metodun əsas məqsədi tapşırığın yenidən təkmilləşdirilməsinə yönəlməsidir. Üçüncü vacib metod kimi İ.Y.Lernerin də irəli sürdüyü təsdiqləyici tədqiqat metodunu bildirir. Dördüncü metod kimi evristik metodun adını çəkir.
Və qeyd edir ki, bir problem, mövzu bu metodda bir neçə hissəyə bölünərək həll oluna bilər.
Beşinci metod kimi isə problem-tədqiqat metodunu sistemləşdirilir. Bu metod mürəkkəb problemlərin, mövzuların açılmasında xüsusi rol
oynayır (7, 50-51). Metodlardan biri də laborator metoddur. N.A.Rojkov və S.V.Farfarovski
tərəfindən irəli sürülən bu metod tarixi mövzunun dərindən öyrənilməsi və tədqiqi metodu
kimi çıxış edir. M.M.Stasyuleviç isə real metod
adlı metodun izahını vermişdir. Bu metod sənədlərlə və oxu kitabları ilə iş üsuluna əsaslanır.
Əsasını tarixi mənbələri iş təşkil edir. Bir çox
məktəblərdə xüsusən də, Rusiya məktəblərində
tarixin tədrisində qrupvari metoddan da istifadə
olunur. Bəzən bu metoda birləşdirici və ya Bidermann (1860) metodu da deyilir. Müasir dövrdə isə bu metod ən çox tematik metod kimi adlandırılır və tanınır (6, 15-17). Tarixin tədrisi zamanı tətbiq edilə biləcək metodlar arasında
proqressiv və reqressiv metodlar da xüsusi əhəmiyyətlidir. Belə ki, proqressiv metod ən qədim
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dövrlərdən başlayan tarixi xronologiyanı öyrəndiyi halda reqressiv metod müasir dövr xronologiyasını öyrənir və təqdim edir. M.V.Korotkova., M.T.Studenikin isə metodları bir başqa cür
təsnifatlaşdırır. Onlar tarixin tədrisində ümumi
araşdırma metodları kimi, əsasən tarixi-genetik,
tarixi-müqayisə, tarixi-tipoloji və tarixi-sistemli
metodu qeyd edirlər. Tarixi-genetik metod tarixi
araşdırmalarda ən geniş yayılmış metodlardan
biri kimi təqdim edilir. Hansısa hadisənin reallıqlarını, funksiyasını, dəyişikliyini öyrənir. Logik
mənada bu metod analitik-induktiv əhəmiyyətə
malikdir. İfadə etmə formasına görə isə izahedicidir. Bu metod tarixi hadisələrin daxili obrazını
tam olaraq göstərmir. Bu metod eyni zamanda,
tarixi hadisələrin səbəb-nəticə əlaqələrini və qanunauyğunluqlarını öyrənməyə kömək edir.
Müəllimin individual fəaliyyət keyfiyyətini ortaya qoyur (6, 183-184). A.Y.Baskakov, N.V.Tulenkov da metodların təsnifatını vermişdir.
1) Ümumi elmi fəlsəfi metodlar Ən qədim
formaları dialektik və metafizik formalardır.
Mətnlə işin təşkilində çox az hallarda yer verilən metodlardır. Ancaq geniş yer verilməsi məqsədəuyğundur. Çünki bu cür metodlar biliyin
dərin mahiyyətli öyrənilməsinə kömək edir. Bu
təsnifatın tərkibinə analitik (mövzunu hissələrə
ayırıb, analizini aparmaq və təhlilini vermək),
intuitiv (varlığın hissiyyatlarla qəbul olunması
metodudur), fenomenal, germenevtik metodlar
da daxildir.
2) Ümumi elmi tədqiqat metodları XX
əsrdən bəri geniş yayılan və tətbiq edilən metodları əhatə edir. Mətnlə işin təşkilində bu metodun təsnifatını vermək vacib və əhəmiyyətlidir.
Bu təsnifat üzrə 3 vacib səviyyə müəyyənləşib:
a) Empirik tədqiqat üzrə müşahidə, eksperiment, müqayisə, izahetmə və s.
b) Nəzəri tədqiqat üzrə modelləşdirmə, formallaşdırma, ideallaşdırma, aksiomlaşdırma və s.
c) Məntiqi tədqiqat üzrə analiz və sintez,
induksiya və deduksiya, analogiya, abstraktlaşdırma, ümumiləşdirmə və s.
3) Xüsusi elmi metodlar Obyektin hərəkətinin xüsusi forması kimi çıxış edir. Əsasən
sosial və texniki elmlərdə tətbiq edilir.
4) Fəndaxili tədqiqat metodu özündə fənlər kompleksini əhatə edir. Və bu əlaqələr spesifik predmet və tədqiqata malik olur. Az öncə də
qeyd edildiyi kimi milli mənbələrdə bu metod
122

əlaqə kimi gedir və 3 forması təsnif edilir fraqmentləşdirilmiş, əlaqəli, sıxlaşdırılmış. Onların
arasında ən geniş tətbiq olunanı da əlaqəli inteqrasiyadır. Bu zaman bir mövzu digər mövzunu
açır və əlaqələndirir. Məsələn, dövlət necə yarandı sualına birbaşa keçmək məqsədəuyğun
sayılmır.
5) Fənlərarası tədqiqat metodu bir fənnin
üsul və nəticələrini digər fəndə tətbiq edir. Məsələn, tarixin ədəbiyyat ilə, coğrafiya ilə və s xatırlanması. İnteqrativliyi gücləndirən metodlardandır (4, 21-31).
Türk müəllif prof. Dr.Özcan Demirel
dərslərin keçirilməsində ən əsas metodlar kimi
izahetməni, müzakirəni və əyaniliyi üstün tutur.
İzahedici metodun əsas özəllikləri sırasında isə
qısa zaman ərzində bütün sinfə geniş məlumat
verməyi üstün tutur və qeyd edir ki, sadə cümlələrdən uzaq qaçılmalıdır. Müzakirə metodunda
müəllim-şagird fəaliyyətinin intensivliyini, sərbəst fikir mübadiləsinin genişlənməsini bildirir.
Əyani metodun istifadəsində isə psixomotor
qabiliyyətin önə çəkildiyini, müəllimin əsas
yaradın şagirdin yaradıcılığının ortaya qoyulmasını qeyd edir (1, 40-42). Bir metod, istənilən
dərs və mövzu üçün ən uyğun metod olmaya bilər. Dərsin məqsəd və vəzifələri o dərsdə istifadə olunacaq metodu da müəyyən edər. Böyük
bir qrupa xitab edilirsə, burada müzakirə metodunu istifadə etmənin bir mənası yoxdur.
Şagirdlərin yaşı, bilik və bacarıqları, izah edilən
mövzuda daha əvvəl bilgi sahibi olub olmadıqları da dərsdə tətbiq ediləcək metod seçiminə təsir edər. Bir mövzunu izah edərkən bir sinifdə
təsirli ola biləcək metod, başqa bir sinifdə təsirli
olmaya bilər. Yaxşı bir metod, şagirdin inkişafına, dərketmə qabiliyyətinə və məntiqinə uyğun
tətbiq edilməli, sinfi fəallığa cəlb etməli, motivasiya etməli, bilik və bacarıqlarına cavab verə
bilməlidir və s. (2,4).
Problemin elmi yeniliyi: Hər dərsin özünəməxsusluğunu nəzərə alsaq yeni metodların tətbiqi
vacibdir. Bu dərsin və mövzunun yeniliyini artırır.
Problemin aktuallığı: Metodikada hər zaman
aktual mövzudur. Problemin aktuallığı onun daima
interaktivliyə və əhatəliliyə meyllənməsindədir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Hər bir metod təcrübi əhəmiyyətə əsaslanır. Problemin praktik
əhəmiyyəti nəzəriyyənin təcrübi fəaliyyətlə vəhdətindədir.
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Ч.Нагиева
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА УРОКАХ ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА ВО
ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ
РЕЗЮМЕ
Основу методологии составляют методы и приемы. Метод фундамент методологии. В соответствии с каждой
темой применение правильных методов может способствовать более интересному, обширному и живому
объяснению темы урока. Выбор метода в соответствии с темой повышает ответственность учителя. Но автор статьи
отмечает, что учителя также не должны допускать использования повторных методов.
C.Nagiyeva
THE CLASSIFICATION OF METHODS USED IN HISTORY LESSONS DURING THE WORK WITH
TEXTS
SUMMARY
The methodology is based on the methods and techniques. Method is the foundation of methodology. With the
application of appropriate methods the teaching process can be more interesting, comprehensive and lively. Selection of
the appropriate method increases the issue of the responsibility of the teacher. Teachers should not use repetitive
methods.
Redaksiyaya daxil olub: 10.05.2017

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 4, 2017

123

Könül Kazımlı

BİOLOGİYANIN TƏDRİSİNDƏ FƏAL TƏLİM METODLARININ
TƏTBİQİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Könül Kazımlı,
ADPU
E-mail: Kazımlıkönül@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.elm.dok., prof. Ə.M. Hüseynov,
dos. Ə.M. Məhərrəmov
Açar sözlər: bioloji, şagirdlər, bitki, biologiya, fənn
Ключевые слова: биологические, ученики, растения, биология, предмет
Key words: biological ,students, plant, biology, science

Müstəqillik yolunda inamla addımlayan
Azərbaycan dövləti bütün prioritet sahələrdə
olduğu kimi təhsil sahəsində də artıq 10 ildən
çoxdur ki, köklü dəyişikliklər aparılır. Belə ki,
milli təhsil sisteminin əsas vəzifəsi şagirdin təbii
imkanlarını inkişaf etdirmək, ona elmin əsaslarını öyrətmək, fiziki, əqli, intellektual imkanlarını, meyl, maraq və idrak qabiliyyətini nəzərə
alaraq, həyatda və cəmiyyətdə səmərəli fəaliyyətə hazırlamaqdır. Bununla bərabər, yeni nəsli
müstəqil yaradıcı düşünən, ümumi mədəniyyətə,
milli mənəviyyata malik şəxsiyyət kimi yetişdirmək, dövlətimizin inkişafı naminə fədakarcasına
çalışan vətəndaş tərbiyə etmək bu günkü təhsil
siyasətimizin önəmli vəzifəsidir. Məhz bu baxımdan müasir fəal təlim 1999-cu ildən Təhsil
İslahatı Layihəsinin prioritetlərinə daxil olmuşdur. Müasir təlimin əsas məqsədi şəxsiyyətə yönəlmiş müasir təlim sisteminin qurulmasına yardım etməkdən, təlim-tərbiyənin demokratikləşdirilməsinə zəmin yaratmaqdan, şagirdlərin
təlim nailiyyətlərini yüksəltməkdən, onlarda
müasir dövrün tələblərinə uyğun zəruri bacarıq
və keyfiyyətlər formalaşdırmaqdan, təlimin keyfiyyətini yüksəltməkdən ibarətdir. Müasir təlim
mühiti müəllimlərin təşəbbüskarlıq və yaradıcılığını artırmağı, şagirdləri müstəqillik, təhlil və
nəticə çıxarma vərdişləri formalaşdırmağı ön
plana çəkir.
Göründüyü kimi, müasir təlim metodları
şagirdlərin özünə güvənini artırır, şəxsiyyətlərarası, ümumilikdə ictimai münasibətləri yaxşılaşdırır, onların təhsil prosesinə meyli və marağı
artır (1).
XXI əsrdə insanlar yeni dövrə elm və texnikanın daha yüksək inkişaf etmiş mərhələsinə
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keçirlər. Təsadüfi deyildir ki, XX əsr kompüter
əsri kimi tanınmışdır. Təbiidir ki, elm, texnika
və texnologiyanın, xüsusən kompüter texnologiyasının sürətli inkişafı insanları sürətli elmi
məlumat axını qarşısında qoyur. İnsanın önündə
onun əldə edilən bilikləri dərk etmək, təhlil etmək kimi tələbatlar yaranır.
Fəal təlim metodları ənənəvi təlim metodlarını tam inkar etmir. Çünki uzun illərdən bəri
təhsil sistemində geniş istifadə olunan problemli
təlim, inkişafetdirici təlim, kollektiv təlim metodları müasir dövrümüzdə də öz aktuallığını
itirməmişdir. Lakin fəal təlim metodlarından
istifadə müasir təhsil sisteminin qarşısında duran ən mühüm problemlərdən biridir.
Fəal təlim metodlarının tətbiqi zamanı şagirdin psixi xüsusiyyətləri – duyğusu, qavrama
qabiliyyəti, xarakteri və dərsə olan meyil və maraqları inkişaf edir.
Fəal təlim metodları:
 şagirdin aktiv fəaliyyətini artırır;
 müəllimin şagirdlərlə, şagirdlərin birbiri ilə sıx əməkdaşlığını möhkəmləndirir;
 didaktik materiallar və rollu oyunlardan istifadənin imkanlarını genişləndirir;
 şagirdlərin işgüzar fəaliyyəti üçün sinifdə öyrədici mühitin yaradılmasına səbəb olur;
 müəllim biliyi hazır şəkildə deyil,
şagirdləri axtarıcılığa cəlb etməklə öyrədir.
Fəal təlim metodları şagirdlərdə bir çox
keyfiyyətləri formalaşdırır və inkişaf etdirir:
 müstəqil düşünməyi, sərbəst fikir
yürütməyi, ifadə etməyi;
 özünün və yoldaşlarının fəaliyyətinə
qiymət verməyi;
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 yoldaşları ilə əməkdaşlıq etməyi, başqaları ilə ünsiyyət, yoldaşları arasında iş bölgüsü aparmağı, liderlik bacarığı;
 başqalarını dinləməyi, onların fikirlərinə hörmətlə yanaşmağı, hadisə və predmetin
məlum olmayan əlamətlərinin axtarılıb tapılmasına dair ideya, fikir, fərziyyə yürütməyi, tənqidi
düzgün qəbul etməyi;
 təcrübə və biliyini təhlil etməklə məntiqi nəticəyə gəlməyi;
 məntiqi və tənqidi təfəkkürü inkişaf
etdirməyi;
 fərziyyələrini fakt və sübutlarla izah
etməyi, nəticə çıxarmağı və s.
Hazırda təhsil proqramında, məktəbdə hər
bir dərs şagird üçün, sözün əsl mənasında, təfəkkür və intellekt məkanına çevrilməlidir. Bu
məqsədlə müasir təlim metodlarının – interaktiv
təlim texnologiyalarının düzgün və məqsədyönlü tətbiqi başlıca şərt hesab edilir (2).
Fəal təlim XXI əsrin insanına aid olan bacarıqların formalaşdırılmasına xidmət edir. Bu
bacarıqlar: a) lazım olan məlumatın axtarışını
müvəffəqiyyətlə həyata keçirmək; b) işi qrupda
və ya fərdi yerinə yetirmək; c) səmərəli qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək; ç) lazım olan məlumatı
işləmək, seçmək, və qiymətləndirmək; d) əldə
edilmiş bilikləri təcrübədə tətbiq etmək; e) bilikləri müstəqil əldə etməyə səy göstərmək və s.
hesab olunur.

Fəal təlimin mahiyyətini açmaq üçün ilk
öncə ənənəvi təlimlə müqayisə edək. Bu gün
Azərbaycan məktəblərində əsasən materialın
ənənəvi izahedici-illüstrativ izahetmə metodu
üstünlük təşkil edir.
Fəal təlim sistemində isə müəllim biliklərin əldə edilməsi yolunda ötürücü rolunu oynayır, şagird lazımi bilikləri müstəqil öyrənməyə
can atır, təlim prosesinin fəal iştirakçısına çevrilir. Mexaniki yaddasaxlamadan fərqli olaraq
məlumatın fəal dərk edilməsinə və onun yaradıcı işlənməsinə üstünlük verilir. Şagird təlim prosesinin tam hüquqlu iştirakçısı olaraq təşəbbüskarlıq, işgüzarlıqla biliklərə və bacarıqlara nail
olmağa səy göstərir. Bu isə müəllimdən təlimə
yeni formada yanaşmağı tələb edir.
Problemin aktuallığı: Müəllim və şagirdlər
bilik və bacarıqları qarşılıqlı işgüzarlıq şəraitində öyrənməli olurlar.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Mehribanlıq,
şəxsiyyətlərarası hörmət şəraitində qurulan öyrədici
mühit şagirddə özünə, öz qüvvəsinə inamı möhkəmləndirir, problemin həllinə səylə qoşulmasına imkan
yaradır. Hər bir predmet və hadisəyə açıq gözlə, yaradıcılıqla yanaşmasına kömək edir. Bütün bunlar təlim
prosesinin səmərəliliyinin yüksəlməsi ilə nəticələnir.
Problemin elmi yeniliyi: Fəal təlim prosesində şagirdlərdə məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkür
formalarının inkişafı yüksək səviyyəyə çatır. Belə ki
təsvir et, öyrən, müəyyən et, əlaqəni göstər, nəticəyə
gəl, nəticə çıxar kimi tapşırıqlarla məntiqi təfəkkürün inkişafına təkan verilir.

ƏDƏBİYYAT
1. Ağayev Ə. Müasir təlim prosesin: nəzəriyyə və təcrübə məsələləri // Azərbaycan məktəbi. Bakı,
2005, № 6
2. Fəal təlim metodlarına giriş üçün tövsiyələr (Məktəb müəllimləri üçün), Bakı, Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyinin nəşri, 2000.
3. Paşayeva M.N. Biologiyanın tədrisində interaktiv təlim üsullarından istifadə metodikası. Bakı, Bakı
Pedaqoji Kadrların İxtisaslaşdırma və Yenidənhazırlanma İnstitutu, 2003.
К.Казымлы
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена особенностям применения интерактивных методов обучения при изучении
биологии. Автор отмечает, что в процессе интерактивного обучения повышается логическое, критическое и творческое воображение учащихся. В статье также подчеркивается, что в настоящее время
существует новый взгляд на формы организации обучения, на содержание, методы и формы оценивания и т.д. Изучаются достижения в области обучения национального и мирового опыта.
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K.Kazimli
THE APPLICATION FEATURES OF ACTIVE TEACHING METHODS
IN TEACHING BIOLOGY
SUMMARY
The article deals with the application of active teaching methods in teaching biology. The recent forms of
organizing lessons, as well as the content, methods and ways of teaching are investigated in the article. At the
same time the achievements of national and international experience are looked through and the results are shown.
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Hazırda dünyada diplomatiya, kommersiya, dənizçilik, elmi-texniki və kütləvi informasiya dili kimi məşhur olan ingilis dili Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının 5 əsas dildən ən işlək
olanı kimi ilk sıradadır. Artıq qeyd etdiyimiz
kimi, dərsliklərin hazırlanması və nəşri sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və nəzərə
alınması zəruridir. Bu məqsədlə də qabaqcıl
dünya ölkələrinin bu istiqamətdə təcrübələri
araşdırılmış, öyrənilib ümumiləşdirilmişdir.
İngilis dilini öyrənmək üçün seçdiyimiz materiallar sadə və çoxluğun istifadə etdiyi şəkildə
olmalıdır. Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da müasirləşmənin yolu yeni təhsil fəlsəfəsinin, elmi nailiyyətlərin və innovasiyaların
məhsulu olan qabaqcıl texnologiyaların, idarəetmə üsullarının tətbiqindən keçir. Ümumi təhsil
sistemində dərslik siyasəti Azərbaycan hökumətinin strateji fəaliyyət dairəsinə daxil olan təhsil
sahəsində prioritet istiqamətlərdən biridir.
Azərbaycan Respublikasında dərslik siyasətini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti müəyyən edir. Dərslik siyasətinin məqsədi məktəbliləri müasir standartlara uyğun bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələndirmək, Vətəninə, xalqına, onun adət-ənənələrinə bələd olan,
milli və ümumbəşəri dəyərlər zəminində formalaşan, fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam, müstəqil həyata hazır və demokratik düşüncəli vətəndaşlar kimi yetişdirməkdir. Dərslik siyasəti bu
işdə əsas icra orqanı funksiyasını yerinə yetirən
Təhsil Nazirliyinin, onun müvafiq strukturlarının, elmi qurumların, özəl təşkilatların və ictimai orqanların vasitəsilə həyata keçirilir. Dərslik siyasəti həyata keçirilərkən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası, Təhsil Qanunu, Azər-

baycan Respublikasının müvafiq qanunvericilik
aktları və bu sənəd (“Ümumi təhsil sistemində
dərslik siyasəti”) əsas götürülür.
“Dərslik siyasəti” sənədi Nazirlər Kabineti
tərəfindən təsdiq olunur. “Dərslik siyasəti”
sənədinə aid olan “Dərslikləri Qiymətləndirmə
Şurasının Əsasnaməsi”, “Dərsliklərin qiymətləndirilməsi meyarları”, “Yeni dərsliklərin yaradılması qaydaları”, “Dərsliklərin texniki və gigiyenik standartları” müvafiq olaraq Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunur (1, 134).
Xarici dil fənn sillabuslarında bu dilin tədrisi vasitəsilə:
Bakalavr təhsil səviyyəsində anlama, şifahi nitq, ilkin yazı bacarıqlarının formalaşdırılması, düzgün oxu qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi təmin olunur;
Bakalavr təhsil səviyyəsində şifahi nitqin
inkişafı əsas tələb kimi götürülməklə tələbələrin
ünsiyyət bacarıqlarının formalaşdırılması, lüğət
ehtiyatının zənginləşdirilməsi, ən zəruri qrammatik anlayışların və dil konstruksiyalarının mənimsənilməsi, oxu, yazı texnikası və yazılı nitq,
dinləyib-anlama vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi
təmin olunur;
Tam ali təhsil səviyyəsində əsas pillə üçün
nəzərdə tutulan fəaliyyətlər inkişaf etdirilməklə
tələbələrin xarici dil üzrə kommunikativ bacarıqlara və ünsiyyət mədəniyyətinə yiyələnmələri, lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi, onlarda
xarici dili dərindən öyrənməyə maraq oyadılması, dilini öyrəndiyi ölkələr ilə tanışlıq əsasında
dünyagörüşlərin genişləndirilməsi təmin olunur
(2, 56).
Qruplar üzrə müəyyən olunmuş məzmun
standartlarının tətbiqində təlimin təşkilinin for-
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ma və üsullarının düzgün seçilməsinin böyük
əhəmiyyəti var. Düzgün seçilmiş forma və üsullar öyrənənlərin xarici dil təliminə marağını artırır. Üsulların düzgün seçilməsi şagirdlərin ünsiyyətə girməyə, fikirlərini sərbəst ifadə edə bilmələrinə zəmin yaradır. Onlarda tərəddüd hissini, hazırcavablıqla, cəldliklə, çevikliklə əvəz
edir. Seçilən forma və üsullar müəllimləri yaradıcı axtarışa istiqamətləndirdiyi kimi, öyrənənləri də yüksək fəallığa, xarici dildə fikrini ifadə
etməyə, qorxu, tərəddüd, ehtiyat hisslərini aradan qaldırmağa və öyrəndikləri dildə danışmağa
sövq edir.
İngilis dilinin öyrənilməsi müasir dövrdə
böyük əhəmiyyət kəsb edir. İngilis dilinin öyrədilməsi işində şifahi nitqin inkişafı, nitq fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi məsələsi indi aktual
bir problemə çevrilmişdir. Bu problemin həlli
üçün dil tədrisinin təkmilləşdirilməsi məsələləri
ilə məşğul olan alim və metodistlər müxtəlif
eksperimental iş aparırlar. İngilis dilinin tədrisinə tətbiq edilən dilə “praktik yiyələnmə” terminini başqa adamların fikirlərini anlama və bacarıq və vərdişlərinin aşılamaq kimi başa düşmək
lazımdır. Bu bacarıqlar sonra formalaşır nitqə
çevrilir. Əgər insanlar arasında ünsiyyət bilavasitə yaradılırsa, onda dilə praktik yiyələnmə nitq
fəaliyyətinin müxtəlif növlərini : şifahi nitqə,
oxuya və yazıya xarakterik olan bacarıqların
formalaşmasını tələb edir (4, 22).
Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, oxumaq,
dinləmək və danışmaq hər bir dil üçün çox
vacib cəhətlərdir. Bu qaydalar ingilis dili üçün
də keçərlidir. Lakin bu dili sərbəst bilmək üçün
danışıq daha çox məşq edilməlidir. Dünyanın
bir çox ölkələrində ali təhsil müəssisələrində ingilis dilini öyrənən tələbələrin məqsədi, ingilis
dilini tədqiq etmək, bu dili sistem səviyyəsində
öyrənmək deyil, əsas məqsəd mənimsənilmiş
bilikləri praktikaya tətbiq etməkdən, ingilis
dilində danışmaq, yazmaq və bu dildə danışan

insanların fikir və ideyalarını adekvat şəkildə
başa düşməkdən ibarətdir.
Dil təlimində və onun öyrənilməsində cari
fikirlər öyrəncinin maraqlarına yönəlmiş materiallara ehtiyacın olmasını vurğulayır. Təlim materiallarının seçimi üçün meyar aşağıdakılardır:
 Mövzular müzakirə üçün əsas təşkil
etməlidir
 Mövzular dəyər məsələlərini ifadə
etməlidir
 Janr müxtəlifliyi olmalıdır
 Mövzular
öyrəncilərin
səviyyəsinə
uyğun olmalıdır
 Həqiqi mənbələrə əsaslanmalıdır (3, 5)
Apardığımız araşdırmalar və müşahidələr
göstərir ki, yeni hazırlanan təlim materialları
dövrün tələblərinə uyğun olaraq müasir standartları özündə birləşdirməklə yanaşı tələbələrin
bilik və bacarıqlarını, həmçinin dünyagörüşünün
inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Effektiv
təlim materiallarının hazırlanması zamanı nəzərə alınmalı amillərdən birincisi dərslik və dərs
vəsaitlərinin məzmunu müasir təlim vasitələrindən istifadəni özündə birləşdirsin. Elektron resursların təhsil sistemində imkanlarının genişlənməsi, İKT-nin tətbiqi ilə formalaşan təlim
materialları həm ingilis dilinin tədrisinin keyfiyyətini qaldırmaqda, eləcə də şagirdlərin (tələbələrin) dərsi qavrama qabiliyyətinin yaxşılaşmasında mühüm rol oynayır. Mütərəqqi və kreativ
ideya və bilikləri özündə əks etdirən nümunəvi
tədris materialları həmçinin gələcək üçün təhsil
imkanlarının yaradılmasında əhəmiyyətli rola
malikdir.
Problemin aktuallığı: Müasir dövrün tələblərindən biri olaraq anlama vərdişlərini formalaşdırır.
Problemin elmi yeniliyi: Təfəkkürün inkişafının yüksək mərhələsi olaraq təxəyyülə doğru atılan
ilk addım kimi dəyərləndirilə bilər.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Müstəqil
olaraq qərar çıxarma, oxuyub-anlama baracıqlarını
inkişaf etdirir.
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Н.Гусейнова
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА ПРИ
ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
РЕЗЮМЕ
В статье исследовано значение использования учебных материалов при обучении английскому
языку. Автор отмечает, что в данной области важным фактором является изучение и применение
зарубежного опыта. Особо подчеркивается роль проведенных работ в области повышения эффективности преподавания английского языка в Азербайджанской Республике.

N.Huseynova
TRAINING MATERIALS FOR READING AND WRITING SKILLS IN TEACHING ENGLISH
SUMMARY
In the article the importance of training materials and their usage during English lessons have been
investigated and involved in scientific research. In this field, the study and application of foreign experience is
considered to be necessary. In the Republic of Azerbaijan the crucial role of the politics of textbooks and work
carried out in this field is particularly stressed in terms of effectiveness of increasing thr process ofEnglish
learning.
Redaksiyaya daxil olub: 11.05.2017
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VI SİNİFDƏ BİOLOGİYA VƏ COĞRAFİYA FƏNLƏRİNİN
ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ İMKANLARI
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Ключевые слова: эволюция,понятие, ученики, природа, сознание, питание, организм
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Tədris prosesində VI sinif biologiya və
coğrafiya fənlərini əlaqələndirmək zərurəti
birinci növbədə biologiya və coğrafiya elmləri
arasında mövcud olan obyektiv əlaqələrlə, digər
tərəfdən şagirdlərin biliklərinin ardıcıl inkişafı
və ümumiləşməsinə verilən didaktik və psixoloji
tələblərlə əlaqədardır.
VI siniflərdə biologiya və coğrafiya fənləri üzrə proqram və dərsliklərinin təhlili göstərir
ki, bu fənlərin hər ikisi üçün ümumi olan əsas
anlayış coğrafi təbəqə anlayışıdır. (1)
Məlumdur ki, coğrafi təbəqə mürəkkəb
təbii quruluş olub, Yer səthində yerləşən və birbiri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan təbii komplekslərdən təşkil olunmuşdur.
Təbii ərazi kompleksləri quruluşunun mürəkkəbliyinə görə fərqlənir. Onun tərkib hissələrinə Yer kürəsinin bu və ya digər hissəsi (relyefi
ilə birlikdə), torpaq, hava, su hövzələri, biosenozları əmələ gətirən bitkilər və heyvanlar daxildir.
Bütün bunlar bir-biri ilə maddələr və enerji
mübadiləsi vasitəsi ilə birbaşa əlaqəlidir. Təbii
kompleksin tərkib hissələrindən biri dəyişdikdə
kompleksin özü bu və ya digər dərəcədə dəyişir.
Göründüyü kimi, təbii ərazi kompleksinin
tərkib hissələri coğrafiya, biologiya fənnində
öyrənilir. Tədris prosesində təbii komplekslərin
hər bir fənn üçün xarakter olan əlamətlər arasında qarşılıqlı əlaqələrin düzgün təşkili təbiət elmlərinin əsaslarına dair biliklərin vahid bir sistemdə birləşməsinə şərait yaradır. (2)
Biologiya və coğrafiya fənninin məzmununda ümumi olan cəhətləri nəzərə alaraq, fənlərarası əlaqələri aşağıdakı istiqamətlərdə aparmaq mümkündür.
130

 Biologiya və coğrafiya üçün ümumi
olan anlayışların formalaşması
 Coğrafiyaya dair biliklərin bioloji
anlayışların formalaşmasına tətbiqi
Materialın məzmunundan asılı olaraq hər
iki istiqamət birlikdə və ya ayrılıqda tətbiq
oluna bilər.
Biologiya və coğrafiya fənləri məzmununda təbii ərazi kompleksinin fənlərarası əlaqələrdə iştirak edən elementləri aşağıdakılardır.
 Xarici mühitin faktorları: işıqlanma,
hava, havanın temperaturu, torpaq, relyef, su
 Bitkilərin müxtəlifliyi və forması
(ağaclar, kollar, otlar)
 Quruluşu, ölçüsü, rəngi, çoxalma
üsulu, qidalanması, böyüməsi, ömrünün uzunluğu xarici mühit amillərinə qarşı uyğunlaşmaların nisbiliyinə görə seçilən fərqlər
 Yaşadığımız ərazinin, rütubətli və quraqlıq ərazilərin təbii kompleksi
Biologiya və coğrafiya fənləri təbii ərazi
kompleksinin hissələrinə dair biliklərin paylanması müəyyənləşdirilmiş və müvafiq mövzuların tədrisində fənlərarası əlaqələrin reallaşdırılması imkanları dəqiqləşdirilmişdir. Bunlardan
bəzilərini tədqiqat işində verməyi zəruri sayırıq.
İşıq haqqında biliklərin fənlər üzrə paylanması.
Biologiya fənni. Bitkilər işığı yarpaq ayaları ilə udur. Bitkilərin işığa qarşı tələbi eyni deyil. İşıqsevən və kölgəsevən bitkilər. İşıqda yarpaqların daxilində nişastanın əmələ gəlməsi.
İşıqda yarpaqların karbon qazının udulub oksigenin buraxılması.
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Coğrafiya fənni. Günəş işıq və istilik mənbəyidir. Yer səthinin il ərzində işıqlanması və
qızınması. İşıqlanma qurşaqları. Qütb dairələri.
«Hava və havanın temperaturu» haqqında
biliklərin fənlər üzrə paylanması.
Biologiya fənni. Toxumların cücərməsi və
tənəffüsü üçün havanın əhəmiyyəti. İstisevən və
soyuğadavamlı bitkilər. Torpağın şumlanmasının bitki köklərinin tənəffüsünə təsiri. Yarpaqların karbon qazını udub oksigeni xaric etməsi.
Havanın təmizlənməsində bitkilərin rolu. Bitkilərin mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi.
Coğrafiya fənni. Atmosferin quruluşu,
qatların quruluşu, əhəmiyyəti. Atmosfer təzyiqi,
təzyiqin dəyişməsi, havanın temperaturunun
illik gedişi. Külək, küləyin əhəmiyyəti. Su buxarı və buludlar, su buxarı ilə doymuş və doymamış hava. İqlim.
«Su» haqqında biliklərin fənlər üzrə
paylanması.
Biologiya fənni. Toxumların tərkibində
suyun miqdarı. Toxumların cücərməsində suyun
rolu. Cücərtilərin qidalanmasında suyun əhəmiyyəti. Kök vasitəsi ilə suyun udulması. Suyun
bitkidə hərəkəti. Bitkilər tərəfindən suyun
buxarlandırılması. Bitkilər tərəfindən suyun
buxarlandırılması. Bitkilərin həyatında buxarlanmanın əhəmiyyəti. Gövdə ilə suyun hərəkəti.
Su hövzələrində yaşayan bitkilər. Bitkilərin su
mühitində çoxalması.
Coğrafiya fənni. Hidrosfer. Yerdə su. Suyun dünyada dövranı. Dünya okeanı. Okeanlar.
Dənizlər, körfəzlər və boğazlar. Suyun duzluluğu. Suyun temperaturu. Okeanda suyun hərəkəti. Okeanda axınlar. Okean sularının qarışması. Dəniz bitkilərinin xüsusiyyəti. Yeraltı sular.
Çaylar. Dağ çayları və düzənlik çayları. Göllər.
Süni sututarlar.
Biologiya və coğrafiya fənlər üzrə tədris
materiallarının təhlili göstərir ki, bu və ya digər
elmi anlayışın tam mənimsənilməsi bəzən bir
fənn daxilində mümkün olmur. Biologiya və
Coğrafiya fənlərində cansız və canlı təbiətə dair
biliklərin ilkin əsasını Təbiətşünaslıq fənnində
qoyulduğu nəzərə alınmalıdır. Buna görə də

şagirdlərin canlı və cansız təbiətə dair Təbiətşünaslıq fənnindən əldə etdikləri bilikləri biologiya və coğrafiya fənlərinin tədrisində genişlənir.
Müvafiq mövzuların tədrisi zamanı fənlərarası
əlaqələrin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verilməlidir (3).
VI sinifdə biologiya fənnində «Yarpaq»,
«Toxum», «Bitkilər və ətraf mühit» mövzuları
üzrə aparılan dərslərdə fənlərarası əlaqələrdən
istifadə edilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu
baxımdan həmin mövzuların tədrisində fənlərarası əlaqə imkanları araşdırılmışdır
Birinci mərhələdə müəllim işığın bitkilərin
həyatında əhəmiyyətini aydınlaşdırır, təcrübə vasitəsi ilə işığın təsirindən yarpaqlarda nişastanın
əmələ gəldiyini göstərir. Şagirdlərin biliklərinə
istinad etməklə fotosintezin mahiyyəti açılır.
Sinfə aşağıdakı suallar verilir.
Yerdə əsas işıq mənbəyi nədir? Günəş
şüaları Yer səthinə necə yayılır? Qütb gündüzü
nədir? İşıqsevən və kölgəsevən bitkilərdən hansıları tanıyırsınız? Orqanizmlərin həyatında işığın əhəmiyyətinə dair nə bilirsiniz? Günün
uzunluğunun orqanizmlərin həyatında nə kimi
əhəmiyyəti var?
Qoyulmuş sualların bir qisminə şagirdlər
təbiətşünaslıq və coğrafiya dərslərindən malik
olduqları biliklərə əsasən cavab verdikdə dərslərdə bitkilərin həyatında işığın rolunu müəyyən
etməyə çətinlik çəkmirlər.
Problemin aktuallığı və elmi yeniliyi: Müəllim fotosintezin mahiyyətini aydınlaşdırır və işığın
təsirlərindən biliklərin yaşıl yarpaqlarında nişasta
əmələ gəldiyini göstərir. Təcrübəni nümayiş etdirməklə işığın təsirindən üzvi maddənin əmələ gəldiyinə şagirdləri inandırır. Burada şagirdlərə aydın
olur ki, mühit amili kimi işıq canlı orqanizmlərə eyni
cür təsir edir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Göründüyü
kimi tədris materiallarının məzmunu tədrisin təşkilat
formaları və metodları baxımından yaxın olan Biologiya və Coğrafiya fənlərinin fənlərarası əlaqə şəraitində tədrisi üçün lazımi imkanlar vardır. Bu imkanlardan səmərəli istifadə etməklə şagirdlərin təbiətə
dair biliklərinin vahid bir sistemdə cəmləşməsinə
nail olmaq mümkündür.
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Т.Маммедбейли
ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ БИОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ
В VI КЛАССАХ СРЕДНИХ ШКОЛ
РЕЗЮМЕ
В статье даны рекомендации изучения фотосинтеза в трех этапах. На первом этапе изучается
появление органических веществ внутри листьев, на втором этапе- поглощение углекислого газа и
выделение кислорода, а на третье этапе изучается значение фотосинтеза в природе и в жизни
человека.
T.Mammadbayli
THE OPPORTUNITIES OF CONNECTING THE SUBJECTS OF BIOLOGY
AND GEOGRAPHY IN VITH CLASSES OF SECONDARY SCHOOLS
SUMMARY
In the article the implementation of three stages dealing with teaching photosynthesis is recommended.
In the first stage the formation of organic materials in the leaves under the light is shown. In the second stage
absorption of carbon acid gas and exclusion of oxygen, at last in the third stage the importance of human in
life is taught.
Redaksiyaya daxil olub: 26.04.2017
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FUNKSİYA ANLAYIŞININ DAXİL EDİLMƏSİ VƏ ÖYRƏNİLMƏSİ METODİKASI
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Açar sözlər: funksiya, anlayış, dəyişən, artan, azalan, qiymətlər oblast, arqument, təyin oblast, dövr, inikas
Ключевые слова: функция, понятие, меняющийся, возрастающий, область оценок, аргумент,
область определения, период, рефлекция
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Ətrafımızda və ya təbiətdə baş verən hadisələr bir-birindən asılıdır və bir-birinə uyğun
olaraq dəyişir. Bu anlayışı müəyyən etmək üçün
cəbr kursuna “Funksiya” anlayışı daxil edilmişdir. Riyaziyyatın əsas anlayışlarından biri
“funksiya” anlayışıdır. Məktəb riyaziyyat kursunda funksiya anlayışı şagirdlərə 7-ci sinifdən
keçirilməyə başlayır. Şagirdlərə aşağı siniflərdən funksiya haqqında məlumat verilir. Lakin
adı funksiya olaraq öyrədilmir. Onlara çoxluqlar, çoxluqdakı elementlərin bir-birinə inikası
anlayışları verilir. Şagirdlərə yuxarı siniflərdə
funksiya anlayışı verilib, izah edildikdə artıq
onlar üçün bu anlayışı qavramaq daha rahat
olur. Məktəb riyaziyyat kursunda keçirilən mövzular şagirdlərin bilik səviyyəsinə uyğun keçirilməlidir. Mövzunu keçərkən yeni mövzunu
şagirdlərə olduğu kimi, kitabda verilən kimi yox
əvvəlki mövzulara əsaslanaraq yeni dərsi izah
etmək lazımdır.
Funksiyanın öyrənilməsinin bir sıra üstünlükləri vardır: Birincisi riyaziyyatın əsaslarını
mənimsəmək üçün aparıcı rol oynayır. Ətra-fımızda baş verən hadisələrin bəziləri dəyişir,
bəziləri isə sabit qalır. Sabit kəmiyyətlərlə, dəyişən kəmiyyətlər arasındakı uyğunluq funksiyanın öyrənilməsinin ikinci üstünlüyüdür. Bu üstünlüklərinə görə funksiyanın öyrənilməsi əsas
götürülür.
Funksiyanın tərifini verməzdən əvvəl sabit
kəmiyyət və dəyişən kəmiyyət anlayışlarının
izahı verilir. Müxtəlif ədədi qiymətlər ala bilən
kəmiyyətlərə dəyişən kəmiyyət deyilir. Yalnız
bir ədədi qiymətlər ala bilən kəmiyyətlərə isə
sabit kəmiyyətlər deyilir. Dəyişən və sabit kə-

miyyətlərə nümunələr göstərək: Yuxarıya atılan
topun yerdən hündürlüyü, havanın temperaturu
və s. dəyişən kəmiyyətlərə misaldır. Bir həftədə
olan günlərin sayı, bir ildə olan fəsillərin sayı və
s. isə sabit kəmiyyətlərə nümunədir.
Çox vaxt dəyişən kəmiyyətlərdən biri
müəyyən qiymət aldıqda digər kəmiyyət də
buna uyğun olaraq dəyişir. Bu zaman deyirlər
ki, ikinci dəyişən kəmiyyət birincidən asılıdır .
Onda birinci dəyişən kəmiyyətə sərbəst dəyişən,
ikinciyə isə asılı dəyişən deyilir. Sərbəst dəyişəni x ilə, asılı dəyişəni y ilə işarə edib , funksiyaya aşağıdakı kimi tərif verilir:
“x dəyişəninin hər bir qiymətinə müəyyən
qayda ilə y dəyişəninin yeganə qiyməti uyğun
olarsa, y-in x-dan belə asılılığına funksional
asılılıq və ya funksiya deyilir. ” Biz digər kitablara baxsaq görərik ki, funksiyaya başqa təriflər
də verilmişdir. Bəzi kitablarda funksiya asılılıq
kimi, bəzilərində kəmiyyətlərin uyğunluğu kimi,
digərlərində isə çoxluqların bir-birinə inikası
kimi baxılır. 10-cu sinif cəbr kitabına baxsaq,
orada belə tərif verilmişdir: “ x kəmiyyətinin hər
bir qiymətinə y kəmiyyətinin müəyyən qiyməti
uyğun olarsa, y-in x-dan asılılığına funksional
asılılıq deyilir”.
Başqa bir kitabda isə belə bir tərif verilmişdir: “Tutaq ki, X və Y çoxluqları verilmişdir.
f münasibətində X çoxluğundan götürülmüş hər
bir x elementinə, Y çoxluğundan götürülmüş ən
çoxu bir y elementi qarşı qoyularsa, bu uyğunluğa funksiya deyilir. ”Funksiya y = f ( x ), y = g
(x) və s. kimi işarə edilir. Adətən sərbəst dəyişənə arqument, asılı dəyişənə isə funksiya deyilir.
x arqument, y isə funksiyadır. Arqumentin ala
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biləcəyi qiymətlər çoxluğuna funksiyanın təyin
oblastı deyilir. Funksiyanın aldığı qiymətlər
çoxluğuna isə funksiyanın qiymətlər çoxluğu
deyilir. Funksiyanın təyin oblastı D (f), D (g)
kimi, qiymətlər çoxluğu isə E (f), E (g) kimi
işarə edilir .
y = f (x) funksiyası verilmişdir o zaman
deyilir ki , funksiyanın təyin oblastı verilmiş
olsun, qiymətlər çoxluğu verilmiş olsun və
münasibət qaydası verilmiş olsun.
Verilmiş funksiyanın təyin oblastı ilə istənilən binar münasibətin göndərilmə oblastı üstüstə düşərsə, bu funksiyaya hər zaman təyin
olunmuşdur deyəcəyik. Təyin olunmuş funksiyaya A ilə B arasındakı inikas deyilir və A → B
kimi işarə edilir. “Funksiya“ “inikas“ termini ilə
eyni mənaya gəlir. Fərqləri isə odur ki, funksiya
cəbr kursunda, inikas isə həndəsədə keçirilir.
Funksiya ilə inikas sinonim terminlərdir.
Funksiya üç üsulla verilir:
1. Analitik üsul;
2. Cədvəl üsulu;
3. Qrafik üsul.
1. Funksiya düsturla verilmişdirsə deyilir
ki, funksiya analitik üsulla verilmişdir. Məsələn,
y = 5x + 4 analitik üsulla verilmiş
funksiyadır. Bu funksiyanın qiymətini tapmaq
üçün arqumentə, yəni x – a müəyyən bir qiymət
verib 5-ə vururuq və üzərinə 4 əlavə edirik.
x=0,y=50+4=4;
x = 1 , y = 5 ∙ 1 + 4 = 9 və s.
Funksiya analitik üsulla verildikdə,
arqumentin verilmiş qiyməti üçün funksiyanın
cədvəlini qurmaq olar. Cədvələ görə də funksiyanın qrafikini qurmaq olur. Bu zaman aydın
olur ki, funksiya analitik üsulla verildikdə, yəni
düsturla verildikdə daha əlverişli olur.
2. Arqumentin və funksiyanın qiymətləri
cədvəllə verildikdə deyilir ki, funksiya cədvəl
üsulu ilə verilmişdir. Məsələn, körpə uşağın
səhər saat 9-dan, 3 saat fasilə ilə axşam saat 9-a
kimi temperaturunun qalxıb düşməyini ölçmək
lazımdır. Bunu cədvəldə rahat qeyd etmək olur.
3. Qrafik üsulu isə funksiyanın qiymətinin arqumentdən asılılığı koordinat müstəvisində qrafiklə verilir. Məsələn, havanın temperaturunun hündürlükdən asılılıq qrafiki, qrafik üsuluna nümunədir.
Funksiyanın qrafikini qurmaq lazım olduqda x-in qiymətini nöqtənin absisi, y-in qiy134

mətini isə ordinatı qəbul edərək koordinat müstəvisində qrafik qurulur. Koordinat müstəvisində absisləri arqumentin bütün mümkün qiymətlərinə, ordinatları isə funksiyanın uyğun qiymətlərinə bərabər olan nöqtələr çoxluğuna bu funksiyanın qrafiki deyilir .
Arqumentin hər hansı aralıqdan götürülmüş böyük qiymətinə funksiyanın böyük qiyməti uyğun gələrsə, onda funksiyaya bu aralıqda
artan funksiya, arqumentin böyük qiymətinə
funksiyanın kiçik qiyməti uyğun gələrsə, funksiyaya bu aralıqda azalan funksiya deyilir. Əgər
verilmiş funksiya təyin oblastında artandırsa,
ona artan funksiya, azalandırsa, ona azalan
funksiya deyilir. Artan və azalan funksiyalara
monoton funksiyalar deyilir. f (x) funksiyasından götürülmüş ixtiyari x üçün f (-x) = f (x) olarsa və f (x) funksiyasının qrafiki ordinat oxuna
nəzərən simmetrik olarsa, onda bu funksiyaya
cüt funksiya deyilir .
F (-x) = - f (x) olarsa və verilmiş funksiya
koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik
olarsa, onda bu funksiyaya tək funksiya deyilir .
Məsələn,
y = x² + 4
x = - 1 olduqda, y = ( - 1 )² + 4 = 5 (cüt
funksiyadır) ;
y=5x+1
x = - 1 olduqda, y = 5 ∙( - 1 ) + 1 = - 4 (tək
funksiyadır).
Yuxarı siniflərə keçdikdə şagirdlər yeni
anlayışlarla tanış olurlar. Bunlar dövri
funksiyalar və mürəkkəb funksiyalardır.
y = f ( x ) verilmişdir və elə T ≠ 0 ədədi
var ki, funksiyanın təyin oblastında olan ixtiyari
x üçün x – T və x + T də bu funksiyanın təyin
oblastına daxildir. Bu zaman,
f (x – T) = f (x + T) bərabərsizlikləri
ödənir. Onda f (x) funksiyasına dövrü T olan
funksiya deyilir .
Funksiyanın ən kiçik müsbət dövrünə
funksiyanın əsas dövrü deyilir .
Bəzən bizə funksiya verildikdə onun
arqumenti başqa bir dəyişəndən asılı olur .
Yəni,
y = f (x) funksiyası X çoxluğunda təyin
olunur, qiymətlər çoxluğu isə Y – dir. x = g (t)
funksiyası isə T çoxluğunda təyin olunur, qiymətlər çoxluğu isə G – dir. G, X çoxluğuna
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daxil olduqda, y = f (g (t) ) – yə t-nin mürəkkəb
funksiyası deyilir.
Funksiya anlayışını düzgün qavramaq
üçün şagirdlərə funksiya olan və funksiya olmayan ifadələri izah etmək lazımdır .
Məktəbdə şagirdlərə əsasən elementar
funksiyalar öyrədilir. Bunlar əsasən aşağıdakılardır:
1. Çoxhədlilər ;
2. Rasional funksiyalar ;
3. Transendent funksiyalar .
Birhədlinin cəbri cəminə çoxhədli deyilir .
Arqument üzərində kökalma əməlindən
başqa qalan bütün əməllər aparıla bilən cəbri
funksiyalara rasional funksiyalar deyilir.
Cəbri olmayan funksiyalara transendent
funksiyalar deyilir. Üstlü , triqonometrik, tərs
triqonometrik və s. transendent funksiyalardır .
Funksiyalar üzərində müxtəlif əməllər də
aparmaq olar. Bunlar funksiyanın toplanması ,
çıxılması, hasili və nisbətidir .
Arqumentin X çoxluğundan götürülmüş
bütün qiymətlərində
F (x) = f ( x ) + g (x)
bərabərliyi ödənilərsə, F funksiyasına f və
g funksiyalarının cəmi deyilir və
F x) = ( f + g )( x ) kimi işarə edilir .
Arqumentin X çoxluğundan götürülmüş
bütün qiymətlərində
F(x)=f(x)–g(x)

bərabərliyi ödənilərsə, F funksiyasına f və
g funksiyalarının fərqi deyilir və
F ( x ) = ( f – g ) ( x ) kimi işarə edilir .
Arqumentin X çoxluğundan götürülmüş
və g ( x ) ≠ 0 şərtini ödəyən bütün qiymətlərində
F(x)=f(x)/g(x)
bərabərliyi ödənilərsə, F funksiyasına f və
g funksiyalarının nisbəti deyilir və
F ( x ) = ( f / g )( x ) kimi işarə edilir .
Arqumentin X çoxluğundan götürülmüş
bütün qiymətlərində
F(x)=f(x)∙g(x)
bərabərliyi ödənilərsə, F funksiyasına f və
g funksiyalarının hasili deyilir və
F ( x ) = ( f ∙ g ) ( x ) kimi işarə edilir .
Şagirdlərə funksiya anlayışını öyrədərkən
ən xırda detalı belə nəzərdən qaçırmaq olmaz .
Məqalənin aktuallığı: Funksiyaların öyrənilməsi şagirdlərdə maraq doğuran məsələlərdən biridir. Bu zaman şagirdlərin düşünmə, əlaqələndirmə
bacarıqları inkişaf edir.
Məqalənin elmi yeniliyi: Bu mövzu şagirdlərə cəbr və analizin başlanğıcı kursunda aşağı siniflərdən keçirilməyə başlayır. Şagirdlərin maraq dairələri və inkişaf səviyyələri müxtəlif olduğundan bəziləri funksiyanı tam anlamaya bilər. Buna görə də
materialın düzgün mənimsənilməsinə və başa düşülməsinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi:
Məqalədən müəllimlər, magistrantlar və tələbələr
istifadə edə bilərlər.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПОНЯТИЯ ФУНКЦИЯ
РЕЗЮМЕ
Функция является одной из основных понятий математики. Автор отмечает, для того чтобы
изучить основы математики, вы должны знать подробности о концепции функции. События, происходящие вокруг нас, меняются в зависимости друг от друга. Функция- это зависимость постоянной
величины от переменной величины.
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THE NOTION OF FUNCTION AND ITS APPLICATION AND LEARNING METHOD
SUMMARY
The function is one of the main concepts of math. A detailed concept of function is important in
understanding the principles of math. Each event taking place around us changes depending on one another.
The function is dependence of constant quantity on changeable quantity .
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Müasir Azərbaycan inkişaf etdikcə hər bir
sahədə olduğu kimi təhsil sahəsində də inkişaf
nəzərə çarpır. Azərbaycan elmi potensialı ilə həmişə fəxr edib. Son illər təhsil sahəsində ardıcıl
islahatlar aparılır və bu islahatların birinci mərhələsi başa çatmış, yeni mərhələ başlamışdır.
İslahatların başlamasından xeyli vaxt keçməsinə
baxmayaraq, cəmiyyətdə bu prosesə ikili münasibət hələ də qalmaqdadır. Vaxtı ilə təhsil sahəsində dövlət siyasətinin vacib prinsiplərindən
biri kimi təhsilin humanistləşməsi məsələsi gündəmə gələndə təhsil sistemi humanist olub, burada heç bir yenilik yoxdur deyilirdi. Şüarçılıqla
“mərkəzdən diktə” prinsipi əsasında qurulan
keçmiş sovet təhsilindən birdəfəlik yaxa qurtarmaq vacibdir. Keçmiş nostalgiyası ilə yaşayıb:
hamımız o dövrün yetirmələriyik, görün sovet
təhsil sistemi nə qədər alim mütəxəssis yetişdirib deyənlər indi də çoxdur. Lakin onu da nəzərə
almaq lazımdır ki, demokratik prinsiplərdən
uzaq, sərt idarəetmə reqlamentinə malik tədris
bilavasitə məzmuna və bir çox hallarda lüzumsuz materiallarla yüklənmişdir. Proqramlar əsasında həyata keçirildiyi istedadın inkişafına qədər şərait yaradılmadığı, şagirdin şəxsiyyət, subyekt kimi deyil, obyekt kimi qəbul edildiyi
sovet məktəbi eyni zamanda bu qədər də gəncin
cəmiyyətdə öz layiqli yerini tutmasını təmin edə
bilməmişdir (1).
Bu gün müstəqil Azərbaycanda sivil demokratik cəmiyyətin qurulması yüksələn xətt
üzrə gedir. Bütün bunlar insanların dünya görüşündə, həyata baxışında ciddi dəyişiklik yaradır.
Məhz bu baxımdan da Azərbaycan təhsil sistemində bu günə qədər mövcud olan keçmiş təhsil
sistemi ancaq fənyönümlü olmuşdursa, artıq yaranan yeni təhsil islahatı nəticəyönümlü olmalı-

dır. Uzun illər aparılan islahatda şagirdə yalnız
bilik verilirdisə, indi bilikləri sərbəst əldə etmək, alınmış bilikləri faydalılıq prinsipi üzrə
komplektləşdirmək bacarığı aşılanacaqdır.
Əyani vəsait əqli inkişafın vasitələrindən
biridir. Onlar şagirdin təhsilində müəyyən yer
tutur, lakin tədrisin bütün gedişini müəyyən etmir. Müasir müəllim əyani vəsaitlərin böyük seçiminə malikdir. Bundan əlavə, əyani vəsaitlər
getdikcə təkmilləşir və müəllimin qarşısına qoyduğu tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün daha
səmərəli və effektli olur. Tədrisin müasir şəraiti
müəllim təkcə əyani vəsaitləri tətbiq etməyə
eyni zamanda qarşıya qoyulan tapşırıqların yerinə yetirilməsinə nə qədər kömək etdiyini düşünməyə vadar edir (2).
Əsas əyani vəsaitlər içərisində real (natural), işarəli (təsviri), verbal (şifahi) vasitələr xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Köməkçi vasitələrdən
tədrisin texniki vasitələri və laborator avadanlığı
çox önəmlidir. Natural (təbii) əyani vəsaitlər öz
növbəsində canlı və cansız və ya preparatlaşdırılmış vəsaitlərə ayrılır.
Təsviri (işarəli) vəsaitlər hamar (rəsm
edilmiş) və həcmli olmaqla 2 yerə bölünür.
Təbii vəsaitlər: Təbii canlı vəsaitlərə misal
kimi tədris prosesində istifadə edilən bitkilər
(otaqda olan, ekskursiya və məktəbyanı sahədən
gətirilən bitkilər), akvariumda, insektariyada,
terrariumda, canlı guşədə, qəfəsdə yaşayan heyvanlar aiddir.
Təbii preparatlaşdırılmış vəsaitlərə herbarilər, yaş preparatlar, mikropreparatlar, kolleksiyalar, onurğalı heyvanların skeleti və ya onların
ayrı-ayrı hissələri, müqəvvalar, praktiki işlər
üçün paylama materialları aiddir. Paylama
materialı kimi istifadə ediləcək canlı bitki və
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heyvanların nümayişi öncədən hazırlıq tələb
edir. Bu obyektlərin seçilməsi tədris proqramı
yerli şərait və təbiətin mühafizəsi üzrə tələblərlə
müəyyən edilir .
Təbiətdə yaşayan obyektlərin toplanmasından başqa, bitkiləri məktəbyanı sahədə əkmək olar. Bu bitkilərdən paylama materialı hazırlamaq mümkündür. Məktəbin tədris – təcrübə
sahəsində bitkilər üzərində yaşayan zərərvericiləri kolleksiya üçün, zoologiya üzrə paylama
materialları hazırlamaq mümkündür. Herbari və
kolleksiyalar üzərində işləyərkən, nəzərə almaq
lazımdır ki, bu materiallar canlı orqanizmlər
haqqında tam təsəvvür yaratmırlar. Bu məqsədlə
belə materialları öyrənilən orqanizmin xüsusiyyətlərini başa düşməyə kömək edən digər vasitələrlə birlikdə kompleks şəkildə istifadə etmək
vacibdir.
Beləliklə, əyani vəsaitlər şagirdlərin biliklərə marağını yüksəldir, onların mənimsənilməsi
prosesini asanlaşdırır, şagirdlərin diqqətini cəmləşdirir, onlarda tədris edilən elmi biliklərə emosional təhliledici münasibətlərin yaranmasına
kömək edir.
Təhsilin inkişafının prioritet layihəsi ilə
əlaqədar olaraq, praktiki olaraq bütün məktəblər
komputerlərlə təchiz olunmuşdur. Bundan başqa
interaktiv lövhələr və multimediya proyektorları
müəllimlərin çoxu üçün əlçatmaz tədris vəsaiti
deyil. Hazırki dövrdə heç kəs inkar edə bilməz
ki, informasiya texnologiyaları dərsin məzmunu
forma və təlim metodlarına əhəmiyyətli dərəcədə
təsir edir. Multimediya vasitələrinin tətbiqi tədris
prosesini daha məzmunlu və nəticəli edir (3).
Praktiki olaraq, hər bir müəllim öz dərslərində şagirdlərin motivasiyalarının yüksəlməsi
və onların ideal fəaliyyətlərini tipləşməsi məqsədilə təqdimatlardan istifadə edir. Savadlı tərtib
edilmiş məzmunu parlaq, şablon olmayan elektron təqdimatlar özü-özlüyündə universal təhsil
məhsulu olub, şagirdləri cəlb edə, öyrədə, məlumat verə və nəhayət, əyləndirə bilər.
Müəllim təqdimatları onların vəzifələri və
tədris prosesində əhəmiyyəti, yaradılma texnologiyaları və istifadəsi dərsin ssenarisində yeri
barədə kifayət qədər məlumatlar verilmişdir.
Lakin şagirdlər tərəfindən yaradılan təqdimatlara olduqca az yer verilmişdir. Əlbəttə, kompüter
mədəniyyəti müxtəlif elementləri üzərində tərbi138

yə olunmuş şagirdlərimiz, böyük çətinlik olmadan müxtəlif yaradıcı tapşırıqları, xüsusən ev
tapşırıqlarını yerinə yetirirlər. Bu tapşırıqların
əsas mahiyyəti hər hansı bir mövzu üzrə təqdimatların hazırlanmasıdır. Çox halda bu təqdimatlar parlaq şəkillərin yığımı kimi görünür, bu
şəkillərin bəzən mətnlə əlaqəsi olmur, mətn isə
verilən mövzuya müvafiq olmur. Şrift seçilən
ölçüyə və hərflərin rənginə görə oxunmur.
Müəllim və onun sinif yoldaşlarının heyranlığına səbəb təqdimatda çoxsaylı effektlərin olmasıdır. Belə ki, slaydda daima nəsə hərəkət edir,
görünür və itir, bəzən bütün bunlar müəyyən
musiqi ilə müşayiət olunur. Belə təqdimatlarda
fikir yaranır ki, iş yalnız qiymət xatirinə yerinə
yetirilir, kompüter savadsızlığı olan müəllimlər
isə belə işləri şagird yaradıcılığının zirvəsi hesab edirlər. Şagird təqdimatlarının onların idrak
fəaliyyətlərinin və fənnə marağının inkişafına
kömək edən, şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətlərinin
fəallığını artıran bir vasitə olduğunu hesab edən
müəllim ən əvvəl özü bu işdə gözəl praktik
olmalıdır.
Biologiya sahəsində aparıcı metodlar kimi
təbiətdə, sinifdə müşahidələrin, ekskursiyaların,
təcrübələrin, praktik işlərin aparılmasını göstərmək olar. Lakin sinif məşğələləri zamanı əşya
və hadisələri həmişə təbii, canlı vəziyyətdə görmək, müşahidələr etmək mümkün olmur.
Problemin aktuallığı və elmi yeniliyi : Əyanilik orta məktəbdə biologiyanın tədrisinin bütün
mərhələləri üçün vacibdir. Lakin biologiya müəllimi
“əyanilik” termininə seçici yanaşmalıdır. Belə ki, bu
termin müxtəlif pedaqoji anlayışların ifadə olunması
üçün istifadə edilir. Qeyd etmək vacibdir ki, orta
ümumtəhsil məktəblərinin yuxarı siniflərində (xüsusən X və XI siniflərdə) biologiya fənninin proqramı
mürəkkəblik səviyyəsi ilə seçilir. Təbiidir ki, həmin
siniflərində tədris edilən biologiya fənninin bir çox
mövzuları sırf nəzəri materiallardır. Məsələn, genetika, sitologiya və s. bəhslərə aid mövzuların tədrisində mütləq əyani vəsaitlərdən istifadə olunmalıdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Bu zaman lazımi təsəvvür və anlayışlar əyani dərs vəsaitlərinin
köməyi ilə formalaşdırıla bilər ki, bu vəsaitlərə cədvəllər, şəkillər, təbii obyektlər, paylama materiallar,
kinofilmlər, kinofraqmentlər, multimediya ləvazimatları daxildir. Biologiya dərslərində bu əyani vəsaitlər
dərsin mövzusu və məqsədindən asılı olaraq müxtəlif
şəkildə uyğunlaşdıraraq istifadə edilə bilər.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАГЛЯДНЫХ СРЕДСТВ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
РЕЗЮМЕ
В статье разработаны различные приемы использования учебных средств, при методике преподавания биологии. Целью обучения биологии в школе является привитие ученикам знаний о природе,
живом мире и простейшие взаимосвязи между ними.
V.Mammadzade
THE APPLICATION OF VISUAL TOOLS IN BIOLOGY LESSONS
SUMMARY
In the article different methods of using teaching resources in the methodology of teaching biology are
worked out. The subject of biology aims at informing students about nature, alive world and common
connection between them.
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Məlumdur ki, tədris proqramında bərabərsizliklərin təliminə geniş yer verilmişdir. Hələ
ibtidai sinifdə şagirdlər ədədlərin müqayisə edilməsində bərabərsizlik işarələri və onlardan istifadə metodikası ilə tanış edilirlər. Tədris proqramında bərabərsizliklərə aid vərdişlərə yiyələnmək üçün ardıcıllığın gözlənilməsi nəzərdə tutulur. Bunun üçün geniş imkanlar vardır. Hər dəfə
yeni təbiətli ədədlər, yəni adi və onluq kəsrlər,
müsbət və mənfi ədədlər və s. keçilərkən bərabərsizlik anlayışından istifadə edərək onları müqayisə edirik. Bərabərsizlik işarəsindən tədricən
istifadə edilməsi və tez-tez tətbiq olunması bu
anlayışın formalaşması üçün əsas təşkil edir.
Bərabərsizliklər haqqında anlayış riyaziyyat
fənni kurikulumunun “Cəbr və funksiyalar”
məzmun xəttinə aiddir. Bu məzmun xəttində
cəbrin elementlərinin daxil edilməsi şagirdlərdə
ədədlər və əməllərin bir sıra xassələrinin ümumiləşdirilməsini, hərfi ifadə, bərabərlik, tənlik
və s. mühüm riyazi anlayışların formalaşmasını,
cəbri anlayışlardan ətraf aləmdəki hadisələrin
riyazi modelləri kimi istifadə edərək müvafiq
vərdişlərin yaranmasını təmin edir. Cəbr vasitəsilə şagirdlər qarşıya çıxan problemləri təbii dildən cəbrin simvolik dilinə və əksinə çevirməklə
həll edirlər.
Cəbr və funksiyalar məzmun xətti vasitəsilə dəyişən kəmiyyətləri olan problemlərin təhlili, modelləşdirilməsi, həlli və təqdim olunması
həyata keçirilir, ədədlərin müqayisəsi əsasında
bərabərlik və bərabərsizlik anlayışlarının formalaşmasıdır. Cəbr və funksiyalar məzmun xəttinin alt məzmun xətləri olaraq riyazi ifadələr,
140

ədədi bərabərsizliklər və tənliklər və asılılıqlar
ayrılır. Ədədi bərabərsizliklər və tənliklər alt
məzmun xətti vasitəsilə ədədlərin müqayisəsi
əsasında bərabərlik və bərabərsizlik anlayışının
formalaşması və tənlik anlayışının formalaşması
və sadə tənliklərin həll edilməsi təmin olunur.
Artıq ibtidai sinif pilləsində şagirdlər münasibətlərin doğruluğunu təmin edən simvolları
müəyyənləşdirir və şərh verir, ədədi ifadələri
müqayisə edir və müqayisənin nəticəsini “>”,
“<”, “=” işarələrinin köməyi ilə yazır, kəmiyyətlərin müqayisəsi zamanı bərabərsizliklərdən istifadə edir.
Yuxarı siniflərdə bərabərsizliklər haqqında az da olsa məlumat verilir. Lakin hal-hazırda
bu mövzu haqqında ən geniş məlumat VIII
sinifdə verilir.
Hal-hazırda VIII sinif dərsliyində bərabərsizlik bölməsində bərabərsizlikləri həll etməyi,
bərabərsizliklərə aid real həyati situasiyaya uyğun
məsələlər həll etmək öyrənilir. Həmçinin mövzuya aid tətbiqi məsələlər həlli ilə verilmişdir.
İlk olaraq riyazi simvollara ədəd oxu üzərində bərabərsizliklər izah olunur, sonra isə
ədədləri və ifadələri müqayisə etmək üçün istifadə olunan müxtəlif üsullar verilmişdir. Bu
üsullardan başlıca olaraq fərqin qiymətləndirilməsi üsulu verilmişdir.
Dərslikdə bərabərsizlik mövzusunun məzmunu aşağıdakılardan ibarətdir:
I. Ədədi bərabərsizliklər və onların
xassələri:
1) Ədədi bərabərsizliklər.
2) Ədədi bərabərsizliklərin əsas xassələri.
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3) Ədədi bərabərsizliklərin toplanması və
vurulması.
II. Birdəyişənli bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi:
1) Birdəyişənli bərabərsizliklərin həlli.
2) Eynigüclü bərabərsizliklər.
3) Birdəyişənli bərabərsizliklər sisteminin
həlli.
4) Modul işarəsi daxili dəyişəni olan
sadə bərabərsizliklərin həlli.
VIII sinif dərsliyində bərabərsizliyin xassələri aşağıdakı şəkildə verilmişdir:
1) a  b olarsa, onda b  a .
2) a  b olarsa, onda b  0 .
3) a  b və b  c olarsa, onda a  c olar.
4) a  b və b  c olarsa, onda a  c olar.
və 3-cü xassənin isbatı: a  b olduğundan
a  b  0, b  c olduğundan b  c  0 , onda
a  c  a  b  b  c   0 , deməli a  c . Hər
iki toplanan müsbət olduğundan onların cəmi də
müsbətdir.
Həmin dərslikdə xassənin davamı olaraq
aşağıdakılar verilmişdir:
Doğru bərabərsizliyin hər iki tərəfini eyni
bir müsbət ədədə vursaq və ya bölsək, doğru
bərabərsizlik alınar.
a və b  ədəd olmaqla c  0 olduqda
a b
1) a  b olarsa, ac  bc və
 .
c c
Nümunə: 3  4, 2  3  4  2, 6  8
a b
2) a  b olarsa, ac  bc və
 .
c c
6 9
Nümunə: 6  9,

, 2  3
3
3
Doğru bərabərsizliyin hər iki tərəfini eyni
bir mənfi ədədə vursaq və ya bölsək və bərabərsizliyin işarəsini əksinə dəyişsək, doğru bərabərsizlik alınar.
a və b  ədəd olmaqla c  0 olduqda
a b
1) a  b olarsa, ac  bc və
 .
c c
Nümunə:
3 : 5  1, 5   2  1   2,  10  2
a b
2) a  b olarsa, ac  bc və
 .
c c
8
6
Nümunə: 4 : 8  6, 

, 43
2 2

Bərabərsizliklərin xassələri haqqında aşağıdakı teorem verilmişdir:
Teorem: Doğru bərabərsizliyin hər iki tərəfini eyni bir ədədi əlavə etdikdə və ya çıxdıqda, doğru bərabərsizlik alınır.
a  b və c istənilən ədəd olarsa, onda
a  c  b  c və a  c  b  c , a  b və …
a  c  b  c və a  c  b  c .
Bu teoremin yekun olaraq “Bərabərsizliklərin xassələri” mövzusunun sonunda verilməsi
daha məqsədəuyğundur.
Birdəyişənli xətti bərabərsizliklərin həlli
də dərslikdə öz əksini tapmışdır. Ədədi bərabərsizliklərin toplanması və vurulması da ayrılıqda
verilmişdir. Bundan sonra ikiqat bərabərsizliklər
və modul işarəsi daxilində dəyişən olan ədədi
bərabərsizliklər bölmələri misallarla əks olunmuşdur.
Məsələn: Dəniz ayılarının kütləsi ən çoxu
650 kq olur. Bir dəniz ayısının indi kütləsi 398
kq-dır. Dəniz ayısının yığa biləcəyi kütləni
hansı bərabərsizliklə ifadə etmək olar?

398  398  m  650  398 hər iki tərəfdən
398 çıxan m  252 .
Bu nümunə məsələ həyati və uşaqları maraqlandıran məsələ olsa da, həll prosesinin sonunda əlavə izaha ehtiyac var. Belə ki, kitabda “+”
işarəsi əvəzinə “plyus” sözü yazılmışdır, burada
“üstəgəl” sözünün yazılması daha məqsədəuyğundur. Bundan əlavə, sonda m  252 yazıldıqdan
sonra izah etmək lazımdır ki, bu nə deməkdir.
Ümumiyyətlə, mövzuya aid çalışmaların
artırılması da məqsədəuyğundur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və aktuallığı: Verilmiş məqalədə orta məktəblərin riyaziyyat proqramında “Bərabərsizliklər” mövzusu
kurikulum üsulu ilə tədrisi haqqında məlumat
verilmiş mövzunun alt başlıqları və istifadə olunmuş misalların həll üsulları təhlil olunmuşdur.
Məqalənin elmi yeniliyi: Məqalədə bərabərsizliklər haqqında anlayışın riyaziyyat fənn kurikulumunda “Cəbr və funksiyalar” məzmun xəttinə aid olması haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Həmçinin bu məzmun xəttində xassələrin ümumiləşdirilməsində öz əksini tapmışdır.
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УЧЕБНЫЕ КУРСЫ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ПО МАТЕМАТИКЕ НЕРАВЕНСТВ

PЕЗЮМЕ
В статье дается постепенное формирование основ для реализации неравенства и подход для
частых использований символов. Известно, что в учебной программе в изучении неравенств уделено
большое место. Неравенство в соответствии с преподаванием математике относится к математическому обучению на курсе «Алгебра и Функции». Первым делом неравенства объясняются в математических символах, а затем числами и выражениями, которые были использованы для сравнения различных методов.
K.H.Aliyeva
TRAINING COURSES IN HIGH SCHOOL MATH INEQUALITIES
SUMMARY
The article presents the gradual formation of the foundations for the implementation of the inequality and
the approach to the frequent use of symbols. It is known that in the curriculum in the study of inequalities given
a large place. Inequality in accordance with the teaching of mathematics related to mathematical education in
the "Algebra and Functions". First of all, inequality is explained in mathematical symbols and then the numbers
and expressions that have been used to compare different methods.
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“Biologiya elmi və insan orqanizmi ilə
ümumi tanışlıq” bəhsində müəllim şagirdlərə ən
əvvəl yeni tədrisinə başladıqları kurs haqqında
məlumat verir, anatomiya, fiziologiya və gigiyena elmlərinin mahiyyətini açmaq imkanı qazanır. Sonra həmin elmlərin öyrədilməsinin sağlamlıqla əlaqəsini göstərməklə sağlamlıqla məşğul olan tibb, təbabət elminin, bu elmlərlə əlaqəsini açmaq imkanı əldə edir. Anatomiya, fiziologiya, gigiyena, tibb elmlərinin hər birini öyrənməkdə məqsəd sağlamlığın qorunması, həyatın
uzun müddət davam etdirilməsidir.
«Sinir xəstəlikləri» barədə söhbət açmaq
imkanı «Nəzarətçi və nizamlayıcı sistemlər, “Sinir sistemi” bəhsində verilir. Belə ki, müəllim
Sinir sisteminin fəaliyyətinin pozulmaları və
bunların qarşısının alınması haqqında məlumat
verərkən irsi sinir xəstəlikləri, epilepsiya, bayılma, stress reaksiyaları, sinir xəstəliklərinin tutmalarında ilk tibbi yardım məsələləri, xəstəliklərin qarşısının alınması tədbirləri dərslikdəki
mətnə əlavə edilir. Bu da şagirdlərin sinir sisteminin pozulmaları haqqında geniş məlumata
malik olmalarına şərait yaradır. Sağlamlığın qorunması haqqında biliklərin sistematik olaraq
verilməsi imkanları sonrakı mövzularda da
mövcuddur (1).
«Dayaq hərəkət aparatı» bəhsində şagirdlər dayaq-hərəkət aparatı orqanları ilə tanış olurlar. İnsanın skeleti və skelet əzələlərinin quruluşunu, funksiyasını öyrənirlər. Dərslikdə burxulma, çıxıqlar, sümük sınıqları haqqında material
verilir. Burxulma, sınıq və çıxıqlar zamanı ilk
tibbi yardım göstərilməsi məsələlərinin öyrənilməsi imkanları genişlənir. Sonra isə əzələlər və
onların quruluşu, funksiyası əsaslandırılır. Bura-

da skelet və əzələlərin formalaşmasında fiziki
hərəkətlərin əhəmiyyəti göstərilir. Lakin dərslikdə əzələlərin zədələnmələri, kəsilməsi, cırılması,
gərilməsi, əzilməsi kimi hallarda ilk tibbi yardıma toxunulmaması müəllimin materialı mövzuya əlavə etməsinə ehtiyac yaranır. Müəllim şagirdlərə sarğılar, onların növləri və sarğı qoyulması texnikasını öyrətməli olur. Əzələlərin əzilməsində kompreslərin qoyulması, əvvəl soyuq,
sonra isə isti kompresdən istifadə edilməsi qaydalarını şagirdlərə izah edir. Bint və pambığın
köməyi ilə kompresin və sarğıların qoyulması
praktik olaraq göstərilir.
«Dayaq hərəkət aparatı» bəhsinin sonunda
da «Həmişə hərəkət edək» mövzusu burxulma,
çıxıqlar haqqında materiallarla ilk tibbi yardımlarla zəngin mövzulardandır. Burada şina, onun
qoyulması texnikası, şina olmazsa, hansı vasitələrdən istifadə etməyin mümkünlüyü və sair
haqqında məlumat verilməsi mümkündür. Şina
qoymaqda əsas məqsəd şagirdlərə aydınlaşdırılır
və onun texnikası öyrədilir. Odur ki, sinfə bint,
pambıq, şina və yaxud onu əvəz edən materiallar gətirilir. İmkan verilir ki, şagirdlər şina qoysun, sarğı aparsın (2).
Skelet əzələlərinin quruluşu və funksiyası
öyrədildikdən sonra əzələlərin inkişafında fiziki
məşqlərin rolu göstərilir, şagirdlərə fiziki əməklə, idmanla məşğul olmağın əzələlərin inkişafında əhəmiyyəti qeyd edilir. Burada əzələ zədələnmələri haqqında məlumat verilməsi və ilk
tibbi yardım göstərilməsi qaydalarının şagirdlərə öyrədilməsi, onların həyatda tez-tez rast gəldikləri zədələnmələrin qarşısının alınması və
müalicəsi kimi məsələlərin aydınlaşdırılması
imkanları açılır.
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«Qan-damar sistemi» bəhsində geniş yayılmış qan xəstəliklərindən danışılır, onların
səbəbləri əsaslandırılır, ilk tibbi yardımlar, müalicə məsələləri aydınlaşdırılır, şagirdlərə qanaxmalar zamanı ilk tibbi yardımın tətbiqi texnikası
göstərilir. Sinfə turna gətirilir, pambıq, bint,
qankəsici preparat nümunələri şagirdlərə göstərilir, istifadə qaydaları öyrədilir. Kapillyar qanaxmalarda sıxıcı sarğının qoyulması, venoz və
aterial qanaxmalarda turnadan istifadə edilməsi,
onun əvəzedici vasitələrlə əvəz edilməsi işi həyata keçirilir. Bu işdə vaxtın itirilməsinin nə ilə
nəticələnə bilməsi izah edilir.
«Tənəffüs sistemi» bəhsində tənəffüs sisteminin quruluşu, funksiyası öyrədilir, sonra
tənəffüsün müxtəlif dayanmalarında süni tənəffüsün texnikası şagirdlər tərəfindən həyata keçirilir. Hansı zamanlarda süni tənəffüs göstərişdir,
nə zaman ağızdan - ağıza süni tənəffüs mümkün
deyildir, bu kimi məsələlər şagirdlərlə aydınlaşdırılır. Şagirdlərə həyatda çox rast gəldikləri zədələnmələr suda boğulma, qəza nəticəsində
sinir, ürək tutmaları, qorxu və başqa mənfi emosiyalar zamanı, tənəffüsün pozulmasında ilk
tibbi yardımın göstərilməsi və tezliklə həkimə
müraciət edilməsi üsulları öyrədilir. Tənəffüs
orqanlarının xəstəliklərinə gəldikdə isə ağciyər
vərəmi, bronxit, rinit, qrip, allergiyalar haqqında
danışılması imkanları artır.
«Dəri toxunma və hissetmə orqanımızdır»
mövzusunu keçərkən müəllim şagirdlərə dərinin
quruluşunu, funksiyasını izah etmək, onun əhəmiyyətini aydınlaşdırmaq imkanı əldə edir.
Dərslikdə dərinin gigiyenasından çox yazılır,
lakin onun gigiyenasına, yəni təmizliyinə əməl

olunmadıqda hansı xəstəliklərin meydana çıxması deyilmir. Mövzu ilə bağlı materialı müəllim əyani və texniki vasitələrin köməyi ilə şagirdlərə çatdırmaq imkanına malik olur. O,
şagirdlərə dərinin göbələk xəstəlikləri haqda
aşağıdakı məlumatı verir.
Dərinin göbələk xəstəliklərindən biri epidermofitiya geniş yayılmışdır. Xəstəlik nəticəsində ayaqların yanları, ayaqaltı dəri, barmaqların arası, dırnaqlar zədələnir. Epidermisin yuxarı
qatları zədələndiyindən orada iltihabi xəstəliklərin əmələ gəlməsinə imkan yaranır. Xəstəliyin
müalicə ümumi və yerli aparılır. Ümumi müalicədə kalsium-xlordan, natrium-bromdan, dimedrol, prednizolon, B və C vitaminlərindən istifadə
edilir. Yerli müalicədə 5 faizli avungil məlhəmindən istifadə etmək faydalıdır. Xəstəliyin
profilaktikasında dərinin gigiyenasının gözlənilməsi əsas şərt hesab olunur (3).
Problemin aktuallığı və elmi yeniliyi:
Əyanilik orta məktəbdə biologiyanın tədrisinin
bütün mərhələləri üçün vacibdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Dərinin
parazitar xəstəliklərinə bitlilik, paltar bitləri,
qasıq bitləri, qoturluq və s. aid edilir. Bu parazitlər insanın dərisi üzərində yaşayaraq onun
qanı ilə qidalanır və qana qorxulu infeksion xəstəliklərin mikroblarını keçirirlər.
Bunlar yerləşdikləri yerdə dərini zədələdiklərindən çox güclü qaşınma, narahatlıq, göynəmə və s. hiss edirlər. Xəstələr çox narahat və
əsəbi olurlar. Ona görə də xəstəliyi müalicə etmək, bitləri, birələri, gənələri vaxtında xarici örtüklərdən kənarlaşdırmaq lazımdır. Bunun üçün
ağ neftdən və bitki yağından istifadə edilir.
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ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
РЕЗЮМЕ
Статья повествует о биологии и ее разделах, таких как «Наука о биологии и общее знакомство с
человеческим организмом», «Нервная система», «Кожа- чувственный организм». Автор дает информацию о каждом разделе и их функциях. Материал по теме, учитель передает ученикам при помощи
наглядных и технических средств, а также дана информация о грибковых заболеваниях.
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THE IMPORTANCE OF TEACHING HEALTH PROTECTION IN BIOLOGY LESSONS
SUMMARY
The article deals with the subject of biology and its chapters such as “Overwiew of the science of biology and
human organism”, “Nervous system”, “Skin is an organ of sensation and touching” and so on. The author gives
information about each chapter and its function. It is noted that teacher can use both visual and technical tools in
teaching these themes. There is also some information about fungal diseases in the article.
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Yaradıcılığında vətən, ana, övlad məhəbbəti, tarixi, qəhrəmanlıq və digər mövzulara geniş yer verən xalqımızın şairi Məmməd Arazı
şagirdlər sevir və şeirlərini oxuyurlar. Dərsliyə
Məmməd Arazın “Azərbaycan-dünyam mənim”
adlı şeiri salınmışdır. Şeir Azərbaycanın təbiəti,
gözəlliyi, tarixini əks etdirmək baxımından
əhəmiyyətlidir.
Məmməd Arazın “Azərbaycan-dünyam
mənim” şeirində vətənə olan məhəbbətini və
vətənin tarixini qüvvətli bədii təsvir və ifadə
vasitələrindən istifadə edərək təsvir etmişdir.
“Azərbaycan dünyam mənim” - deyən şair
dünyaya məhz Azərbaycan dünyasından baxır.
Azərbaycanın kökü də nurdur, məqsədi də nurdur. Bu nur da Azərbaycanın tarixi yollarına işıq
salır. Şair kökünü, məqsədini hər daşdan çıxa
bilən alov dilli oxa bənzədir, yəni qaynar ox
kimi yandırar. Azərbaycan Füzulinin vətənidir,
onun adı çəkiləndə ayağa durmaq lazımdır, çünki Füzuli kimi sənətkarların ürəyinə toxuna bilər, yəni Azərbaycanı o qədər sevməliyik ki, hər
adı çəkiləndə ayağa qalxmalıyıq. Müəllim bu
zaman Dövlət himnimizi şagirdlərə xatırlada bilər, himnimiz “Azərbaycan” sözü ilə başlanır və
bu zaman hər kəs ayağa qalxır. Azərbaycanın
elə igid və güclü oğulları var ki, biləklərində
Kür belə gəzdirə bilərlər. Səhərlər görünən Qütb
ulduzu, dan ulduzu Azərbaycan yurdunun
gözəllərinə bənzədilib.
Sonrakı bənddə şair Azərbaycanın tarixinə
toxunur. Azərbaycanın hicri və miladi tarixlərində azadlıq qılınclar toqquşaraq, qan tökülərək
qazanılmışdır. Babaların boz çöllərə bənzədilən
arzusu Azərbaycanda üçrəngli bayraq dalğalanandan sonra yaza dönür. Yəni Azərbaycanın
baharı onun azadlığıdır. Elə illər olub ki, azər146

baycanlılar kürələrdə dəmir kimi olublar, möhkəm olublar, sərhədlərdə hər zaman ayıq olublar, küləyi belə yaxın qoymayıblar. “Od gölündə, buz gölündə gəmi olmuşuq” deməklə şair
xalqımızın səbrini, möhkəmliyini göstərmişdir.
Azərbaycan bir gəmidir, bu gəmini od yandıra
bilməz, buz da dondura bilməz.
Min illərlə zülmətlərə yollar açıqdı,
Dalğalandı Sabirlərin ümman dünyası.
Azərbaycan qatarı da yollara çıxdı,
Dalğalandı Qoca Şərqin duman dünyası.
Bu bənddə şair Azərbaycanın keşməkeşli
tarixinə toxunur. Azərbaycan zülmətlər gördü,
əsarətdə qaldı, nəhayət bir gün Sabirin dəniz
dünyası dalğalandı. Qoca Şərqdə ilk müstəqilliyini 1918-ci ildə qazanan Azərbaycanın 70 ildən
sonra qatarı yenidən yola çıxdı və müstəqilliyini
bərpa etdi. Şeir Azərbaycanın tarixi müstəqilliyini əks etdirdiyi üçün böyük əhəmiyyətə malikdir və belə şeirlərin məktəb dərsliyinə salınması
vacibdir.
Metodik vəsaitdə mövzunun tədrisinə 2
saat vaxt ayrılmışdır. Şeir “Bədii əsərlərdə təsvir” fəslinin “bədii əsərlərdə təsvir və ifadə vasitələri”nin tədris vahidinə aiddir. Tədris vahidinin adından göründüyü kimi bu şeirin tədrisində
daha çox şeirdə bədii təsvir və ifadə vasitələrinin müəyyənləşdirilməsi diqqət mərkəzində olacaqdır. Hər saat üzrə təlim standartları və təlim
nəticələri aşağıdakı kimi bölünmüşdür.
1-ci saat
Alt standartlar. Təlim məqsədi
1.1.1 Tanış olmayan sözlərin mənasını
aydınlaşdırır
1.1.2 Şeiri ideya-məzmununa uyğun ifadəli oxuyur.
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1.1.5 Əsərdə bədii təsvir vasitələrini
müəyyənləşdirir.
1.2.3 Əsərin ideyasını müəyyən edir.
3.1.2 Əsərin ideyasını müəyyənləşdirərkən fikirlərini əsaslandırır.
2.1.2 Əsərlə bağlı fikirlərini bildirərkən
obrazlı söz və ifadələrdən istifadə edir.
2.2.1 Müzakirə zamanı yoldaşlarının fikirlərindən bəhrələnir.
2.2.1 Ümumi rəyə gəlir
2-ci saat
Alt standartlar Təlim məqsədi
1.1.5 Əsərdə bədii ifadə vasitələrini
müəyyənləşdirir.
1.2.3 Şeirdə bədii ifadə vasitələrinin rolunu aydınlaşdırır.
2.1.2 Əsərlə bağlı fikirlərini bildirərkən
obrazlı söz və ifadələrdən
istifadə edir.
1.2.2 Müzakirələr zamanı yoldaşlarının
fikirlərindən bəhrələnir.
2.2.1 Müzakirələrdə ümumi rəyə gəlmək
bacarığı nümayiş etdirir.
Cədvəldən göründüyü kimi, 1-ci dərsdə 8,
2-ci dərsdə isə 5 standart reallaşmalıdır. Kurikulumunun tələbinə görə müəllim təlim nəticələrini müəyyənləşdirməkdə sərbəstdir. Metodik
vəsaitdə bu təlim nəticələri yalnız tövsiyə xarakteri daşıyır. Cədvəldən göründüyü kimi bədii
təsvir vasitələrinin müəyyənləşdirilməsi və əsərdə rolunun aydınlaşdırması 1-ci saatda, bədii
ifadə vasitələrinin müəyyənləşdirməsi və rolunun aydınlaşdırması isə 2-ci dərsdə verilmişdir.
Müəllim təlim standartların və təlim nəticələrinin bölgüsündə sərbəstdir. Bu metodik vəsait
yalnız tövsiyə xarakteri daşıyır.
İlk əvvəl müəllim şagirdləri dərslikdəki
“Müəlliflə tanışlıq” bölməsində Məmməd Araz
haqqında verilən məlumatla tanış edir və ondan
sonra yeni mövzunun adını elan edir.
Dərslikdə əsərin məzmununu və ideyasını
müəyyənləşdirmək üçün belə bir tapşırıq verilmişdir: “Oxudan əvvəl” və “Oxu zamanı” təlimatına əməl etməklə əsəri oxu.
“Oxudan əvvəl” tapşırığına aid olan cədvəl dərsin ilk mərhələsini – motivasiyasını təşkil
edir. Tapşırığı yerinə yetirəndən sonra şeir şagirdlər tərəfindən ifadəli oxunur. Şeir 7 bənddən
ibarətdir. Tədqiqat sualı müəyyənləşir:

“Şeirin əsas ideyası və bədii xüsusiyyətləri nədir?”
İnformasiyanın mübadiləsi mərhələsində
şagirdlər öz işlərini təqdim edirlər.
Müzakirə aparılır. Müzakirə mərhələsində
şeirin 1-ci, 2-ci, 6-cı bəndi şagirdlər tərəfindən
oxunur və bəndlər qarşısında verilən suallar müzakirə olunur.
Nəticə və ümumiləşdirmə mərhələsində
“Oxudan sonra” təlimatı yerinə yetirilir.
Məmməd Arazın “Azərbaycan-dünyam
mənim” şeirinin tədrisinin 2-ci saatında aşağıdakı mərhələlər həyata keçirilir.
Motivasiya mərhələsində keçmiş dərsdə
şeirinin oxunması və təsvir vasitələrinin müəyyən edilməsi şagirdlərə bir daha xatırladılır.
Şeirdən 2 bənd oxunur:
Oğulları Kür gəzdirər biləklərində,
Oğulların göz atəşi gözəl əridir....
Sual: Bu bənddə oğulların biləklərində Kür
gəzdirməsi, göz atəşinin gözəlləri əritməsi mümkündürmü? Bu ifadələrə məcaz demək olarmı?
Tarixinə qara xətli hicri, miladi
Qılıncların qan ağzıyla yazılmadımı?
Babaların boz çöllərə bənzər muradı
Üçrəng bayraq dalğasından yaz almadımı?
Sual: Bu sualları cavablandırmağa ehtiyac
varmı?
Şagirdlər fərziyyələrini söyləyirlər.
Məqalənin aktuallığı: Müəllim bədii ifadə vasitələri olan bədii sual və mübaliğə haqqında məlumat
verəndən sonra şagirdlərə şeirdə mübaliğə və şişirtmələrin müəyyənləşdirilməsi tapşırılır, bədii təsvir və bədii ifadə vasitələrinin qarşılaşdırılmasına aid tapşırıq
verilir, onlar arasında oxşar və fərqli cəhətlərin müəyyənləşdirilməsi tələb olunur.
Məqalənin elmi yeniliyi: Dərslik müəllifi şeirin
tədrisində bədii xüsUsiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsini nəzərə almışdır. Əslində bunun da əhəmiyyəti böyükdür. Çünki şair məcazlardan istifadə etməklə əslində Azərbaycanın tarixini oxucuya çatdırmaq istəmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi:
Tədqiqatın aparılması qruplar şəklində də icra edilə bilər. İş formasını seçməkdə təbii ki, müəllim sərbəstdir.
Bu zaman “Oxu zamanı” təlimatı yerinə yetirilir. Tədqiqatın aparılması mərhələsində 2-ci tapşırıqda bədii
təsvir vasitələrinin müəyyənləşdirilməsi, faktların və
hislərin təsvirinə aid nümunələrin seçilməsi tələb olunur.
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Л.Микаилова
ИЗУЧЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ МАМЕДААРАЗА « АЗЕРБАЙДЖАН – МОЙ МИР »
РЕЗЮМЕ
В творчестве нашего народного поэта Мамеда Араза, уделяющего огромное место темам любви
к родине, матери, детям, исторического героизма и иным темам, в его стихотворении под названием
«Азербайджан – мой мир»он отразил историю Азербайджана, его красоту, природу. В методическом
пособии изучению темы отведено 2 часа. Это важно с точки зрения прививания чувства любви у
учеников к родине, природе.

L.Mikayılova
STUDY OF MAMMAD ARAZ’S POETRY “AZERBAIJAN, THE WORLD OF MINE”
SUMMARY
Poet of our people, Mammad Araz, who dealt with native land, progeny love, historical heroism, feat and
other subjects in this creativity, embodied the history, beauty and nature of Azerbaijan in his “Azerbaijan, the
world of mine” poetry. 2 hours have been allocated for the study of subject in methodical manual. It is very
eminent in terms of impressing the sense of native land and nature love on pupils.
Redaksiyaya daxil olub: 20.04.2017

148

Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 84, Number: 4, 2017

Biologiyanın tədrisində laboratoriya işlərinin təşkili

BİOLOGİYANIN TƏDRİSİNDƏ LABORATORİYA İŞLƏRİNİN TƏŞKİLİ
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Pedaqoji cəhətdən hazırlıqlı müəllimin uğuru onun fənnini dərindən bilməsini tələb edir. Bu
baxımdan biologiya müəllimi fənnin nəzəri əsasları ilə yanaşı onun praktik fəaliyyətlərini, laboratoriya işlərini, təcrübələrin aparılması ilə nəzəriyyənin praktika ilə, onu digər fənlərlə, həyatla əlaqələndirməyi bacarmalıdır. O, tədris etdiyi biologiya
fənninin cəmiyyətin inkişafında rolunu qiymətləndirməyi bacarmalı, şagirdlərdə fənnin öyrənilməsinə maraq oyatmalı, onların idrak fəallığına nail
olmalıdır. Bunun üçün biologiya müəllimi daim
yeni yollar, ideyalar, sistemlər və yanaşmalar axtarışında olmalıdır. Fəal təlim metodların, mövzuların xüsusiyyətlərini, şagirdlərin yaş səviyyələrini, maraq və meyllərini nəzərə alaraq, tətbiq etməyi bacarmalıdır.
Laboratoriya işi dedikdə belə bir iş forması nəzərdə tutulur ki, bu iş tapşırıq əsasında şagirdlər tərəfindən yerinə yetirir, işin gedişinə
müəllim nəzarət edir, lakin şagirdlərin fəaliyyətinə birbaşa nəzarət etmir. Laboratoriya işinin
yerinə yetirilməsinə müəyyən vaxt ayrılır. Bu
zaman şagirdlərin şüurlu sürətdə əqli fəaliyyətlərindən istifadə edərək, qarşıya qoyulmuş nəticələrə çatmağa çalışırlar. Sonda əqli və fiziki
fəaliyyətlərinin nəticələrini bu və ya digər formada (şifahi cavab, qrafik cədvəl, hesablamalar,
təcrübənin aparılmasının şərhi və s.) ifadə
edirlər.
Şagirdlərin praktik bacarıqlarının inkişaf
edilməsində laboratoriya işləri mühüm əhəmiyyət daşıyır (1).
Laboratoriya məşğələləri tədris prosesinin
ən səmərəli formasıdır. Ona görə də laboratoriya
məşğələsində şagirdlərin müstəqilliyi təmin olunur, öyrənilən obyekt, proses və hadisələr haqqında aydın təsəvvürlər yaranır və bacarıqlar
formalaşır. Praktik işlər (bəzən «laborator işlər»

kimi işlədilir və təlim metodu hesab edilir, biz
bunun tərəfdarı deyilik) zamanı təcrübə qoyulur,
müşahidə aparılır, bəzi proseslərin gedişi öyrənilir. Laboratoriya işləri əksər hallarda müəllimin rəhbərliyi ilə frontal şəkildə aparılır və nümayiş xarakteri daşıyır. Məsələn, bitki və heyvan hüceyrələrinə mikroskop altında baxmaq,
bitkilərin vegetativ orqanlarını, onların quruluşunu (kök, gövdə, çiçək, yarpaq və s.) müqayisə
etmək, müxtəlif heyvanları xarici quruluşuna və
əlamətlərinə görə fərqləndirmək, müxtəlif fermentlərin qida maddələrinə təsirini öyrənmək,
ümumi biologiya dərslərində irsi dəyişkənliyə
malik olan bitkiləri normal bitki ilə müqayisə etmək, canlı obyekt və herbari üzərində bitkilərdə
aromorfozları, həşərat kolleksiyalarında idioadaptasiyaları müəyyənləşdirmək və i.a.
Tədqiqatçılıq xarakterli laboratoriya işləri
də təşkil etmək olar. Belə məşğələdə müəllim
faktları əvvəlcə şagirdlərə izah etmir. Onlara
paylama materialları, canlı obyekt, plakat və
sxemləri verir, şagirdlər onları müstəqil təhlil
edir, onların arasında olan oxşarlıq və fərqləri
müəyyənləşdirir və ümumiləşdirirlər. Məsələn,
kökün tipləri, meyvələrin müxtəlifliyi, ümumi
biologiyada orqanizmlərdə dəyişkənliyin növləri
haqqında əvvəlcədən izahat aparmadan onlara
herbari və kolleksiyalar paylanır. Şagirdlər herbari materiallarından oxşar köklərə malik olan
bitkiləri seçirlər, sonra onların fərqli cəhətlərini
müqayisə edirlər. Laboratoriya işinin aparılması
zamanı ilk öncə nəzəri material öyrənilir. Sonra
onun yerinə yetirilmə üsulları nümayiş etdirilir.
Laboratoriya işlərinin şagirdlərlə aparılması
üsulları, tədris prosesindəki yerindən və onun
aparılması zamanı müəllimin qarşıya qoyduğu
məqsəddən asılı olaraq çox müxtəlif ola bilər.
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Belə ki, laboratoriya işləri əldə edilmiş
biliklərin möhkəmləndirilməsi məqsədilə aparıla
bilər. Məsələn, Botanika kursunda praktiki işlər
herbari nümunələri əsasında bitkilərin bu və ya
digər fəsilələrə aid olmasının müəyyən edilməsi
üzrə aparıla bilər.
Laboratoriya işləri əldə edilmiş biliklərin
təcrübədə tətbiqi məqsədi daşıya bilər. Məsələn,
Ümumi biologiya kursunda plazmoliz və deplazmoliz hadisəsi. Laboratoriya işləri bəzi hallarda nəzəri materialların öyrənilməsinə şagirdlərin cəlb edilməsinə zəmin yaradır.
Düzgün təşkil olunmuş bütün laboratoriya
işləri şagirdlərə bacarıqların, müstəqilliyin, müşahidəçilik qabiliyyətinin inkişafına səbəb olur
və onlar təcrübə aparmaq metodikasına yiyələnir, eksperiment qoymağa çalışır, cihaz, alət və
reaktivlərdən istifadə etməyi öyrənirlər. Deməli,
laboratoriya işlərinin icrası zamanı şagirdlərin
dərketmə qabiliyyəti artır, onlarda axtarıcılıq
meylləri güclənir. Lakin laboratoriya işlərində
şagirdlər heç də tədqiqat işləri aparmırlar, onlarda praktik bacarıqlar getdikcə artır və formalaşır. Praktik bilik və bacarıqlar məktəbdə təşkil
olunan laboratoriya işlərdə və məşğələlərdə
daha çox formalaşır.
VI sinifdə biologiya fənnində laboratoriya
məşğələlərinin təşkili və aparılması üçün daha
geniş imkan vardır. Biologiyanın tədrisi keyfiyyətini yüksəltmək üçün müasir şərtlərdən biri də
biliyin ümumiləşdirilməsi zamanı laboratoriya
məşğələlərinin təşkili və aparılmasıdır. Bu
baxımdan VI sinifdə “Çiçəkli bitkilər və onların
təsnifatı” mövzusu üzrə laboratoriya məşğələsinin təşkili xüsusilə maraqlıdır. Bəhsin tədrisi zamanı ilk növbədə bitkilərin qruplaşdırılması
sahəsində qəbul olunmuş vahidlər (tip, sinif,
fəsilə, cins, sort, növ və s.) aydınlaşdırılmalıdır.
Bu məqsədlə birinci dərsdə hər fasilədən bir, iki
yaxud üç bitki nümunəsi götürülür. Məsələn,
“Xaççiçəklilər fəsiləsindən: yabanı turp, vəzəri,
quşəppəyi, kələm; “Gülçiçəklilər fəsiləsindən:
itburnu, qızılgül; “Paxlalılar fəsiləsi”ndən: noxud, lobya, soya, yem paxlası; “Mürəkkəbçiçək-
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lilər fəsiləsi”ndən: günəbaxanın dərsdə nümayiş
etdirilməsi nəzərdə tutulur.
Hər fəsilənin ümumi əlamətlərini şagirdlərə mənimsətmək üçün sinfə çoxlu miqdarda çiçəklər, meyvələr gətirilir və müqayisə edilir, oxşar əlamətləri və fərqli cəhətləri nəzərdən keçirilir. Təcrübə göstərir ki, bu işin təbii obyektlər
üzərində müstəqil aparılması daha yaxşı nəticə
verir. Lakin məktəblilərimizin əksəriyyətinə həmin mövzuları keçərkən laboratoriya məşğələsinə az diqqət yetirilir. Müəllimlər sinfə çiçək,
meyvə, herbari gətirmək əvəzinə bir yaxud iki
tablodan istifadə etməklə kifayətlənirlər (3).
Biz, materialın mənimsənilməsində onun
rolunu azaltmaq fikrində deyildik. Lakin çiçək
və meyvələrdəki fərqli cəhətləri müşahidə etmək, xarakter əlamətləri yadda saxlamaq üçün
onları təbii halda nəzərdən keçirmək daha çox
məqsədəuyğundur. “Gülçiçəklilər fəsiləsinə” aid
olan bitkiləri çiçək və meyvələrin oxşarlığına
görə daha kiçik qruplara, cinslərə bölmək olar.
Cinsə aid edilən bitkilərin bir-birinə oxşarlığını,
fəsilə daxilində başqa cinsdən fərqləndiyini şagirdlər təbii obyektlər üzərində müstəqil müşahidələr aparmaqla öyrənə bilərlər.
Problemin aktuallığı və elmi yeniliyi: Ancaq şagirdlərə aydınlaşdırmaq lazımdır ki, “Gülçiçəklilər fəsiləsi”nə aid edilən bitkilərin özləri
müəyyən dərəcədə fərqli əlamətlərinə görə qızılgül, böyürtkən, armud, gavalı cinslərində qruplaşdırılır. İkiləpəli və birləpəli bitkilər siniflərində fəsilənin ümumi əlamətləri aydınlaşdırılan
zaman bu prinsipin nəzərə alınması faydalıdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Beləliklə,
laboratoriya işləri biologiyanın tədrisi zamanı
müxtəlif məqsədlərlə aparılır. Lakin onların
hamısı üçün ümumi cəhət ondan ibarətdir ki, hər
bir laboratoriya işindən əvvəl müəllim şagirdləri
təlimatlandırır, üsulları və işin ardıcıllığını
nümayiş edir, hansı tədris materialında istifadə
olunacağını göstərir. İşin yerinə yetirilməsi prosesinə nəzarət edir, işin yerinə yetirilməsi prosesində göstərilən tələblərdən kənara çıxmağa
imkan vermir.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ
РЕЗЮМЕ
Лабораторные работы при преподавании биологии проводятся с разной целью. Основная цель
практических занятий-помочь ученикам применить на практике теоретические знания, а также глубже понять изучаемый материал. Данные работы сособствуют более глубокому усвоению и формированию практических умений и навыков.
N.Allahverdiyeva
ORGANIZATION OF LABORATORY WORK IN TEACHING BIOLOGY
SUMMARY
Laboratory work in teaching biology is held for different purposes. The main aim of practical
knowledge is to help students to apply theoretical knowledge in practice and understand the material well. It
also helps the formation of practical abilities and habits.
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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.
Müasir dövrdə coğrafiya təkcə şəhər, göl,
çay adlarının əzbərlənməsi üçün deyil, düzgün
üsul və vasitələrlə öyrənilərək, proqnozvermə,
dəyərləndirmə, müqayisə etmə, səbəb-nəticə
əlaqələrini qurma kimi vacib bacarıqlar formalaşdıran bir elmə çevrilməkdədir.
Bu səbəbdən öyrənmə prosesində şagirdin
dərsə qarşı olan motivasiyası hədəflərə çatılması
baxımından əhəmiyyətli bir amilidir. Motivasiya
istəkləri, arzuları, tələbləri, impulsları və maraqları əhatə edən ümumi bir anlayışdır. Motivasiya
termini mənşəcə latın sözü olub, hərəkət mənasını gələn “avtor” sözündən götürülmüşdür.
Motivasiya - bir işi bacarmaq üçün lazımlı olan
istəyi o işi edəcək kəsrlərdə yaratmaq və şiddətləndirmək deməkdir. Motivasiyanı meydana gətirən üç faktor var: tədrisi nəzərdə tutulan mövzunu başlamaq, istiqamətləndirmək və inkişaf
etdirmək.
Motivasiya fərdi bir hadisədir. Birisini
motivasiya edən hər hansı bir vəziyyət və ya hadisə başqasını motivasiya etməyə bilər. Şagirdin
məktəbdəki müvəffəqiyyətləri təhsil sisteminin
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keyfiyyətinin göstəricisi olaraq olduqca əhəmiyyətlidir. Şagirdlərin coğrafiya dərslərindəki müvəffəqiyyətlərinə təsir edən faktorlardan biri də
coğrafiya dərsində qurulmuş məqsədəuyğun motivasiyadır. Bu səbəbdən coğrafiya dərsində şagirdlərin öyrənmə prosesində motivasiya səviyyələrinin nəzərə alınması olduqca faydalıdır.
Motivasiya-problemli öyrətmə yanaşması
problemlər əks etdirən, öyrətmə məqsədlərə xidmət edən, şagirdlərin öyrəndiklərini sintez edərək istifadəyə əlverişli olan və onları düşünməyə
yönəldən bir üsuldur. Aktiv öyrətmə modellərindəndir.
Motivasiya şagirdlərin gündəlik həyatdan
götürülmüş gerçək ya da gerçəyə yaxın problemləri qruplar halında əməkdaşlıq içində həll
etməyə çalışdıqları bir öyrənmə yanaşmasıdır.
Bu yanaşmanın bir çox faydaları olmasına baxmayaraq, bunların içərisində ən əhəmiyyətlisi,
şagirdlərə öyrənməyi necə öyrənəcəklərini
öyrətməkdir. Bu yanaşmada şagirdlər əldə etdikləri məlumatları istifadə edərək problemləri
həll etməyə çalışdıqları üçün, problem ilə əlaqədar mövcud məlumatları yenidən xatırlama, ehtiyac duyulan məlumatları araşdırma və bunları
şərh bacarığını da qazandırır. Problem qoyaraq
öyrənmədə şagird məlumatı araşdıraraq, sınayaraq, ətrafı ilə daha çox əlaqələndirərək əldə
etdiyindən aldığı məlumat daha qalıcı olur.
Şagirdlər özləri üçün müəyyən bir məna
daşıyan problemləri həll etmək üçün yaradılmış
motivasiyaya maraq göstərirlər. Onlar bu problemi həll etmək üçün məlumatları axtarır, tapır,
onlar arasında əlaqələr qurmağa çalışırlar.
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Öyrənmə motivasiyası bir neçə amildən asılıdır
Fənnin
məzmunu
Müasir
resurslar
Valideyn
əməkdaşlığı
Öyrənmə
motivasiyası

Müəllim
yanaşması
Müxtəlif
təlim
formalarında
öyrənmə

Motivasiyası yüksək olan şagird dərsdə fəal
iştirak edir, sual verir, tədqiqat aparır, təqdimat
edir, bu da onun müvəffəqiyyətinə təkan verir.
Motivasiyanın məqsədəuyğunluğu mühüm
məsələlərdən biridir. Dərsin məqsədi nə tələb
edirsə, motivasiya onun üzərində qurulmalıdır.
Məsələn, VI sinifdə “Yerin quru və su sahələri”
mövzusunda dərsin məqsədləri “materik və
okeanları fərqləndirir; materik və okeanları xəritədə göstərir; materiklərin və okeanların xəritədə coğrafi mövqeyini şərh edir” kimi müəyyənləşdirilir (standart 2.1.5. Yer səthində suyun
paylanmasını şərh edir.) Motivasiya kimi olimpiada halqaları göstərilə və şagirdlərə “Bu halqalar nəyi əks etdirir” kimi sual vermək olar. Bu
zaman motivasiyanın qurulmasının ikinci tələbi
də reallaşır, şagirdlərdə müxtəlif fərziyyələr yaranır. Motivasiya nə çətin, nə də asan olmamalıdır, şagirdlər tərəfindən orta çətinliklə dərk edilməlidir. Motivasiya qurarkən şagirdlərin yaş və
bilik səviyyəsinin nəzərə alınmalıdır. Yuxarıda
nümunə kimi göstərdiyimiz motivasiya VI sinfin yaş səviyyəsinə uyğundur. Lakin yuxarı
siniflərə keçdikcə motivasiya daha dərinləşməli,

Öyrənmə
metodları

Tədris
materialları
ilə təmin
etmə

qoyulan problem daha maraqlı və təfəkkürü hərəkətə gətirən olmalıdır.
Motivasiya fəal dərsin ən mürəkkəb və
mühüm mərhələsidir. Çünki dərsin sonrakı gedişi motivasiyanın necə yaradılmasından və keçirilməsindən asılıdır. Moyivasiyanın başlıca xüsusiyyəti bir sıra fərziyyələri törədən problemli
vəziyyətin yaradılmasıdır.
Motivasiya yaradılarkən bir sıra mühüm
amillər mütləq nəzərə alınmalıdır. Bu amilləri
aşağıdakı kimi sistemləşdirmək olar
 material qeyri-adiliyi ilə fərqlənməli,
şagirdi düşünməyə məcbur etməli, müstəqil
təfəkkürü inkişaf etdirməyə yönəlməlidir;
 materialın təqdimetmə üsulları və formaları şagirdləri fəaliyyətə və tədqiqata həvəsləndirilməlidir;
 fərziyyələri yoxlamaq və təqdimat
aparmaq imkanı verilməlidir;
 yaradıcılığa maksimum imkanın yaradılması;
 müəllim düzgün yönəldici üsullar verməli, cavablar dəstəklənməli və istiqamətləndirilməlidir.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 4, 2017

153

Günay Əyyubzadə

Problemin aktuallığı. İlk növbədə mövzunun
aktuallığını üzə çıxarmaq, öyrənilməsi zərurətini mərkəz mövqeyə gətirmək üçün problemli vəziyyətin yaradılması əsasdır. Problemli vəziyyətin gərginlik dərəcəsi müəllimin fantaziyasından, şagirdlərlə ünsiyyət
qurmaq bacarığından, vəziyyətdən çıxmaq üçün manevr etmə cəhdlərinin çevikliyindən, sərbəstliyindən,
işgüzarlığından və s. şəxsi amillərdən asılıdır.
Problemin elmi yeniliyi. Əməkdaşlıq və qarşılıqlı dialoqun həyata keçirilməsi əsasən problemin qoyulması – müzakirəsi – nəticənin çıxarılması - tətbiq
edilməsi mərhələlərini əhatə edir. Bu anlayış “öyrənən və öyrədən” arasında qarşılıqlı dialoqun mövcud-

luğu zəruriliyini tələb edir. İndiyədək mövcud olmuş
“monoloji” təlimdə şagirdlərin mövqeyi nəzərə alınmadığından, müzakirə edilən məsələyə dair onların
fərziyyə və baxışları diqqətdən kənarda qalmışdır.
“Dialoji təlim” isə problemin həlli üçün optimal üsulların tapılmasını, dərs prosesində müəllim və şagirdin
eyni səviyyədə fəallığını tələb edir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Motivasiya
yaradarkən müəllimin məqsədi şagirdlərin idrakı
fəallığını artırmaq, tədris olunan fənnə və öyrəniləcək dərsin məzmununa maraq yaratmaq, şagirdin
müstəqil tədqiqat və axtarış aparmaq üçün açılan imkanı qiymətləndirmək həvəsini oyatmaqdır.

ƏDƏBİYYAT
1. "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu. Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.
2. Ümumitəhsil səviyyəsində yeni dövlət proqramları (kurikulumları). Bakı, 2013.
3. Əlizadə. Ə. Müasir Azərbaycan məktəbinin psixoloji problemləri. Bakı: Pedaqogika, 2004.
4. Inteqrativ kurrikulum: Mahiyyəti və nümunələr. Müəllimlər üçün vəsait (müəllif qrupu) Baki, 2005
(İREX təşkilatının xətti ilə).
Г.Эюбзаде
ВАЖНОСТЬ МОТИВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОГРАФИИ
РЕЗЮМЕ
Данная статья повествует о важности выбора правильной мотивации при преподавании Географии.
Автор отмечает, что при создании мотивации основной целью учителя является, повышение
познавательной активности учащихся, побуждение интереса к предмету и содержанию обучаемого урока.
В статье отмечается, что основной из главных задач учителя географии является организация учебной
деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались потребности в осуществлении
творческого преобразования учебного материала с целью овладения новыми знаниями. В заключение
статьи подчеркивается важность учитывания ряда факторов при создании мотивации.
G.Eyyubzadeh
THE IMPORTANCE OF MOTIVATION IN TEACHING GEOGRAPHY
SUMMARY
The article deals with choosing a correct motivation in teaching geography. The author notes that
teacher’s main aim at creating motivation is increasing students’ activity of cognition, arising students’
interest to the subject and the content of lesson and the ability of making research. In the article it is noted
that one of the main aims of geography teacher is organising the teaching process so that it can be helpful for
students’ needs and help them get new information about the taught materials.
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Məlumdur ki, şagirdlərdə elmi dünyagörüşünün formalaşdırılmasında biologiya fənninin
öyrədilməsi müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Biologiyanın elmi əsaslarının mənimsədilməsi isə
bioloji anlayışların tədrisindən asılıdır. Belə ki,
bioloji anlayışların, o cümlədən təkamül anlayışlarının mahiyyətini bilmədən şagirdlər canlılar aləminin yaranması və inkişaf tarixini, müxtəlifliyini, onların bir-biri ilə və cansız təbiətlə
qarşılıqlı əlaqələrini dərk edə bilməzlər. Çünki
onun məzmununda həyatın əmələ gəlməsi, tarixi
inkişaf zamanı sadə həyat formalarından daha
mürəkkəb quruluşlu orqanizmlərin yaranması öz
əksini tapır. Şagirdlər təkamül anlayışlarının
tədrisində bu bilikləri mənimsəməklə onlarda
materialist elmi dünyagörüşünün yaranmasına
zəmin yaranır.
Biologiya fənnində verilən anlayışlar sistemində təkamül anlayışları ümumbioloji anlayışlara daxil edilir. Ümumbioloji anlayışlar bütün
kursları əhatə edir, “Həyatın orqanizm sistemi”,
“Həyat bilgisi” fənnindən başlayır və biologiyanın tədrisində siniflər üzrə getdikcə dərinləşdirilir. Ümumi biologiya kursunda isə tam formalaşdırılır. Bura nisbətən çətin anlayışlar daxil
edildiyi üçün izahı müəllimdən bioloji biliklərlə
yanaşı üzvi aləmin inkişafına dair tarixi biliklərə
də malik olmasını tələb edir. Bu zaman fəndaxili
və fənlərarası inteqrasiyanın imkanlarından da təkamül anlayışlarının çıxarılmasında məqsədyönlü istifadə edilməsinə zərurət yaranır (1, 2, 3).
Təkamül anlayışlarının çıxarılmasında sadə
anlayışlardan mütəmadi istifadə edilir. Bu anlayışlar isə siniflər üzrə proqram və dərsliyin imkanları nəzərə alınmaqla öyrədilir. Üzvi aləmin
əmələ gəlməsi və təkamülünə dair anlayışlarla isə

X-XI siniflər üçün nəzərdə tutulan “Ümumi biologiya” kursu daha zəngindir. Ona görə də burada tədrisi nəzərdə tutulan mövzular, onların dərindən öyrədilməsinə, şagirdlərdə elmi dünyagörüşünün formalaşdırılmasına imkan verir.
Ümumi biologiya kurslarının fəal təlim
metodları ilə tədrisi şagirdlərdə (elmi-praktiki
biliklərin) təkamül anlayışlarının formalaşdırılmasına, əldə olunan bu elmi-praktik biliklər
nəticəsində materialist elmi dünyagörüşün
yaranmasına müsbət təsir göstərir.
Bu gün bioloji təhsilin ən başlıca vəzifələrindən biri də bioloji anlayışların mahiyyətinin
düzgün başa düşülməsini, onun inkişafını və sistemini müəyyənləşdirməkdir. Bu məqsədlə
2014-cü ildə yenidən işlənmiş və hazırda orta
ümumtəhsil məktəblərində istifadə edilən X, XI
siniflər üçün ümumi biologiya dərsliklərində
əsaslı olaraq fəsillərin yeri dəyişdirilmişdir.
Nəticədə X sinif dərsliyində “Yer üzərində
həyatın əmələ gəlməsi və inkişaf tarixi”, “Təkamül təlimi” fəsilləri X sinifdə tədris edilir. “İnsanın mənşəyi” fəsli isə XI sinfin əvvəlində öyrədilir. Bu ardıcıllıq təkamül anlayışlarının öyrədilməsində, anlayışların çıxarılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əvvəlki mövzularda
öyrədilən ümumbioloji anlayışlar növbəti dərslərdə anlayışların çıxarılmasında istifadə edilir.
Şagirdlər izah edilən mövzunu, o cümlədən təkamül anlayışlarını asanlıqla mənimsəyirlər (4).
“Yer üzərində həyatın əmələ gəlməsi və
inkişaf tarixi” fəslində həyat anlayışının mahiyyəti işıqlandırılır. Üzvi maddələrin yaranmasının yolları üç mərhələdə izah edilir. Üzvi maddələrin abiogen yolla əmələ gəlməsi, qatılaşması
və koaservat damlalarının formalaşması ardıcıl-
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lıqla göstərilir. Nəticədə ilk əvvəl tam formalaşmayan, hüceyrə quruluşu olmayan, sonra birhüceyrəli orqanizmlər yarandı. Hazır üzvi maddələrlə qidalanan heterotroflar xarakterizə edilir.
Üzvi aləmin tarixi inkişafının sonrakı mərhələsində avtotrofların meydana gəlməsi, ilk formalarının xemosintezedicilər olması güman edilir.
Nəhayət təkamülün nəticəsində fotosintez edə
bilən yaşıl orqanizmlərin əmələ gəlməsinin çox
böyük aromorfoz yaratdığı qeyd edilir.
“Təkamül təlimi” fəslində Ç.Darvinə qədərki dövrdə təkamül anlayışları, təsəvvürlər,
sonra Darvinin təkamül təlimi çox geniş izah
edilir. Darvinin təkamül təliminin yaranma şərtləri, onun həyatı və fəaliyyəti ilə əlaqələndirilir.
Darvinizm, onun əhəmiyyəti və əsas müddəaları
əsaslandırılır:
1. Hər bir növ intensiv (qeyri-məhdud
miqdarda) çoxalmaq qabiliyyətinə malikdir.
2. Həyat üçün zəruri olan sərvətlərin məhdudluğu hədsiz dərəcədə çoxalmanın qarşısını
alır. Fərdlərin böyük əksəriyyəti yaşamaq uğrunda mübarizədə məhv olur və özündən sonra
nəsil vermir.
3. Yaşamaq uğrunda mübarizədə məhvolma, yaxud müvəffəqiyyət seçicilik xarakter daşıyır. Bir növün fərdləri əlamətlərin məzmununa
görə bir-birindən fərqlənir. Təbiətdə mühit
şəraitinə daha yaxşı uyğunlaşanlar salamat qalır
və özündən sonra nəsil verir.
Daha çox uyğunlaşan orqanizmlərin salamat qalması və intensiv çoxalma qabiliyyətini
Ç.Darvin təbii seçmə adlandırmışdır.
4. Müxtəlif mühit şəraitində təbii seçmənin təsiri altında bir növün fərdlər qrupu nəsildən-nəslə müxtəlif uyğunlaşma əlamətləri toplayır. Nəticədə fərdlər qrupu əhəmiyyətli fərqlər
qazanır və yeni növə çevrilir (5).
Ümumi biologiya kursunun demək olar ki,
hər bir fəslində təkamül anlayışlarının aşılanması imkanları vardır. Lakin daha geniş imkanlara
malik olan fəsillərdən biri də “İnsanın mənşəyi”
fəslidir. Burada insanın əmələ gəlməsi və təkamülü dəlillərlə, sübutlarla izah edilir. İnsan
təkamülünün iki əsas istiqaməti – bioloji və sosioloji istiqamətləri onun əsas hərəkətverici qüvvələri kimi aydınlaşdırılır. Belə ki, bioloji istiqamətin yəni, insanın məməlilər sinfinə daxil edilməsini izah edərkən atavizm (lat. “atavus”-uzaq
əcdad), rudiment, ziqot anlayışlarının elmi ma156

hiyyəti işıqlandırılır və onun təkamülünün mərhələləri göstərilir:
I. Ən qədim insanlar: pitekantrop, sinantrop və Heydelberq adamı (dik gəzən adam);
II. Qədim insan - neandertallar (dərrakəli
insanın ilk nümayəndəsi);
III. İlk müasir insanlar (dərrakəli insan homo sapiens) aiddir.
Ümumi biologiyanın tədrisində anlayışların, o cümlədən təkamül anlayışlarının mükəmməl öyrədilməsi tədrisin təşkilindən daha çox
asılıdır. Bioloji hadisə və proseslər, qanunauyğunluqlar ümumiləşdirilmiş şəkildə anlayışlarla
ifadə olunur. Ona görə də şagirdlərin mövzular
üzrə fikri və zehni fəaliyyətlərini inkişaf etdirmək, onlarda elmi dünyagörüşü formalaşdırmaq
müəllimlərin öz işinə məsuliyyətlə yanaşmasını
tələb edir. O, tədrisin təşkilinə verilən müasir
tələblərə əməl etməklə, proqram və dərsliklərin
imkanlarını nəzərə alıb, interaktiv təlim metodlarından, elektron dərsliklərdən, internet resurslarından, İKT-dən məqsədyönlü istifadə etməlidir. Nəticədə qazanılan bilikləri tətbiq etməklə
şagirdlərdə bacarıqların formalaşdırılmasına da
xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Təkamül anlayışlarının öyrədilməsi imkanları ümumi biologiyanın tədrisində “Yer
üzərində həyatın əmələ gəlməsi və inkişaf tarixi”, “Təkamül təlimi”, “İnsanın mənşəyi” fəsillərində daha genişdir. Üzvi aləmin tarixi inkişafından başlayaraq canlılar aləminin müasir vəziyyətinə qədər ardıcıllıqla verilən mövzuların
mənimsənilməsi bura daxil edilən anlayışların
öyrədilməsindən asılıdır.
“Həyatın əmələ gəlməsi haqqında ilk təsəvvürlər” mövzusunun tədrisi zamanı müəllim
qeyd etməlidir ki, Yer üzərində həyatın yaranmasını sübut edən tam dolğun nəzəriyyə yoxdur.
Ancaq bir sıra fərziyyələr mövcuddur. Bu fərziyyələri mahiyyət etibarilə iki qrupda cəmləşdirmək olar. Birinci həyatın yaranmasını cansızlardan (abiogenez), ikinci isə canlılardan (biogenez) iddia edənlər. Həyatın cansızlardan yaranmasını iddia edən fərziyyələrdən biri özü-özünə
yaranma (spontan) fərziyyəsidir. Müəllim burada Aristotelin fikirlərini söyləyir. Aristotelə
görə hər bir cansızda bir aktiv başlanğıc olur.
Müəyyən səbəb üzündən onun işə düşməsi canlı
orqanizmin yaranması ilə nəticələnir. Van Helmont isə qaranlıqda saxlanmış buğda və çirkli
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alt paltarından guya siçanın əmələ gəlməsinin
mümkünlüyünü irəli sürmüşdür. Həkim Parasels
süni insanın (homunkulyusun) yaranması reseptini vermişdir.
1661-ci ildə İtalyan bioloqu F.Redi özözünə yaranma fərziyyəsini, orqanizmlərin cansızlardan yaranmasının qeyri-mümkünlüyünü
təcrübə yolu ilə sübut etdi. Ancaq, XVIII əsrdə
bu fərziyyə daha da inkişaf edərək özünə tərəfdarlar topladı, təkmilləşərək vitalizm (lat.
“vita”-həyat) nəzəriyyəsinə çevrildi. Bu nəzəriyyəyə görə hər bir orqanizmdə həyat qüvvəsi
mövcuddur. Əgər hər hansı cansız əşyaya həyat
qüvvəsi yeridilərsə, o canlıya çevrilər. Bu nəzəriyyənin tərəfdarları riyaziyyatçı və filosof
Leybnits, təbiətşünas Büffon, J.B.Lamark və
Erazm Darvin (Ç.Darvinin babası) olmuşdur.
Müəllim XVII əsrdə mikroskopun kəşfi
ilə vitalizm nəzəriyyəsinin sübut edilməsini
qeyd etdikdən sonra bildirir ki, 1863-cü ildə
L.Paster təcrübi yolla öz-özünə həyatın yaranmasının mümkün olmadığını sübut etsə də, həyatın necə yaranmasını aydınlaşdıra bilmədi.
Həyatın daimiliyi və digər planetdən onun
rüşeyminin gətirilməsi (panspermiya) fərziyyəsini izah edərkən müəllim bəzi alimlərin həyatın
daim yerdə mövcud olması, digərlərinin isə “həyat rüşeyminin” başqa planetdən meteorit ilə gətirilməsini şagirdlərin diqqətinə çatdırır.
A.İ.Oparinin fikrincə, yer üzərində həyatın yaranmasının üçüncü və son pilləsi molekulların
öz-özünü törətmə qabiliyyətinin olması idi. Ola
bilsin ki, bu maddələr polinukleotidlər olmuşdur. Nukleotidlərin molekullarının mutasiyaya
uğraması nəticəsində əvvəl tam formalaşmış,
hüceyrə quruluşu olmayan, sonra birhüceyrəli
orqanizmlər yarandı. İlk ibtidai orqanizmlər

heterotroflar olmuşdur. Bunlarda gedən seçmə
nəticəsində faydalı əlamətlər getdikcə möhkəmlənərək nüvəli hüceyrələrin yaranmasına gətirib
çıxardı. Həyatın sonrakı təkamülündə avtotroflar meydana çıxmışdır. Xemosintezedicilər də
avtotroflardan biri olmuşdur.
Müəllim mövzunu yekunlaşdırmaq üçün
aşağıdakı sualları verir:
1. Oparin nəzəriyyəsinin başqalarından nə
kimi üstünlüyü var?
2. Həyatın əmələ gəlməsinin hansı mərhələləri var?
3. Qidalanma xüsusiyyətlərinə görə orqanizmlər neçə qrupa bölünür?
4. Üzvi maddələrin abiogen yolla əmələ
gəlməsini izah edin.
Məlumdur ki, anlayışlar ümumiləşdirilmiş
təsəvvürlərdir. Belə ki, təkamül anlayışlarının
izahı zamanı məntiqi ardıcıllığa da diqqət yetirmək başlıca şərtdir. Həmçinin anlayışların möhkəmləndirilməsində misalların gətirilməsi, onların həyatla əlaqələndirilməsi diqqət mərkəzində
saxlanılır.
Problemin aktuallığı və elmi yeniliyi: Təkamül anlayışlarının öyrədilməsi ilə şagirdlərin dünyaya real baxışları formalaşır, onlar dəyişmələr və inkişafı, onun qanun və qanunauyğunluqlarını dərk etməklə həyatı düzgün dərk edir, onu olduğu kimi
başa düşür və təbiətə sağlam şüurla baxır, onun nemətlərinə qənaətcilliklə yanaşır, canlıların qorunmasının, onlar üçün lazımı şəraitin yaradılmasının zəruriliyini hiss edir, onlarda canlılara qarşı düzgün münasibət formalaşır.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Qazanılmış
biliklərin tətbiqi sayəsində bacarıqlarla yanaşı canlılar aləminin yer üzərində meydana gəlməsi və tarixi
inkişafı haqqında elmi dünyagörüşü də formalaşır.
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Г.Гурбанова
ПУТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПОНЯТИЯ ЭВОЛЮЦИЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ
РЕЗЮМЕ
В статье подчеркивается, что возникновение зеленых организмов осуществляющих фотосинтез
в результате эволюции, создавая большой ароморфоз, отражаются в обогащении атмосферы
кислородом и формированием озонового слоя.
Изучение понятия эволюции формирует реальные взгляды учеников на мир. Ученики
понимают его развитие, изменение, они осознают законы и закономерности жизни. У них
формируется правильное осознание природы, экономичное отношение к ее дарам. Защищают
окружающий мир, создают благоприятную обстановку и бережно относятся ко всему живому.
G.Gurbanova
THE OPPORTUNITIES AND WAYS OF TEACHING CONCEPTS OF EVOLUTION
IN TEACHING COMMON BIOLOGY
SUMMARY
Teaching the concepts dealing with evolution helps to form students’ worldview, as a result by
understanding the changes and development and their laws and objective laws they comprehend the world
better and accept it as it is. As well as they use its products economically, understand the importance of
protecting animals etc.
Redaksiyaya daxil olub: 26.04.2017
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Tədris prosesində fənlərarası əlaqələrin
əhəmiyyəti böyükdür. Onlar təlimin təhsil, tərbiyə və inkişaf məqsədlərinə nail olmağa bilavasitə təsir göstərir. Bu zaman fənlərarası əlaqələr
şagirdlərdə elmi dünyagörüşü formalaşdırır;
dünyanı hərəkətdə və inkişafda görməyə kömək
edir; anlayışlar arasında məntiqi əlaqələrin yaradılmasına imkan verir. Bununla da şagirdlərin
məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirir, məktəblilərin biliklərindəki formalizmin qarşısının alınması və aradan qaldırılması vasitəsi kimi çıxış edir;
şagirdlər qarşısında donub qalmış kimi deyil, dinamik, keyfiyyətcə yeniləşmiş bir sistemi formalaşdırmağa imkan verir; tədrisə sərf olunan
vaxtı azaldır və şagirdlərin yüklənməsinin qarşısını almağa kömək edir.
Fənlərarası əlaqə əvvəllər keçilmiş, yanaşı
keçilən və gələcəkdə keçilən (perspektiv) proqram materialları arasında yaradılır. Bunlar öz
məzmunu və həyata keçilməsi ardıcıllığına,
metodikasına görə eyni səviyyə daşımır. Əvvəlcə şagirdlərə məlum olan anlayış, proses və qanunauyğunluqlar arasında əlaqə yaratmaq üçün
əvvəlki biliklər yada salınır, onların yardımı ilə
yeni anlayış arasında əlaqə yaradılır (1).
“Hüceyrənin kimyəvi” tərkibinin tədrisi
prosesində şagirdlər neçə qrup maddələrin olduğu (üzvi və qeyri – üzvi) xatırladılır. Hansı maddələrə üzvi maddələr deyilir? Qeyri – üzvi maddələr üzvi maddələrdən nə ilə fərqlənir? Şagirdlər canlılarda ən çox dörd elementin olduğunu
(C, H, N, O) bilirlər. Müəllim qeyd edir ki, zülalın tərkibində S, Fe, P və digər elementlərə də
rast gəlinir. Dəmir hemoqlobinin tərkibinə daxil
olur və oksidləşmə - reduksiya funksiyasını ye-

rinə yetirir. Sadaladığımız bu əlaqə şagirdlərin
əvvəlki biliklərinə əsaslanır. Lakin zülal molekulunun quruluşu, mol kütləsi, onun monomeri
və özünün polimer maddə olması şagirdlərə
kimyadan hələ məlum deyildir. Çünki, üzvi
azotlu birləşmələr, zülallar, nuklein turşuları
kimyadan XI sinifdə tədris olunur. Bunu nəzərə
alaraq müəllim izah edir ki, zülallar makromolekulu, yəni polimer maddələrdir. Uşaqlar “polimer” anlayışını bilmirlər. Ona görə əvvəlcə
polimerin nə olduğu izah olunur. Polimer maddələrin molekul kütləsi çox böyük olur. Məsələn, miozin (əzələ) zülalının mol kütləsi 1,5 milyona çatır. Sonra izah edir ki, zülalın tərkibi
amin turşularından ibarətdir. Amin turşusu tərkibinə NH2 (amin) qrupu olan maddələrdən məsələn, sizin tanıdığınız sirkə turşusundan (CH2 –
COOH) bir hidrogen atomu NH2 qrupu ilə əvəz
olunarsa, (CH2 – COONH2) buna amin turşuları
deyilir (2).
Bu turşu amino – asetat və ya qlisin turşusu adlanır. Sonra həmin amin tuşuları karboksil
(COOH) və amin (NH2) qruplarının hesabına bir
– biri ilə birləşərək böyük molekul kütləsi olan
zülalları əmələ gətirirlər. Belə maddələrə “polimerlər” deyilir. “Poli” çox deməkdir. Ayrı-ayrı
amin turşuları isə “monomer” adlanır. Yüzlərlə
amin turşuları birləşərək zülalları əmələ gətirir.
Maraqlı olması üçün süddə olan zülallardan
birinin tərkibi taxtaya yazılır. Evdə həmin zülalın mol kütləsini hesablamağı məsləhət görmək
də olar. Müəllim qeyd edir ki, zülalların molekul kütləsinin böyük olmasına baxmayaraq onların tərkibində hələlik 20 amin turşusu mövcuddur. Müəllim amin turşularının birləşmə və
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zülalın əmələ gəlməsi reaksiyasını taxtada yazır.
Eyni zamanda “amfoterlik” anlayışının mahiyyətini sual verməklə şagirdlərə xatırladır. Sonra
izah edir ki, amin turşuları amfoter xassəli
turşulardır.
Deyilənlərdən aydın olur ki, elə mövzular
vardır ki, orada əlaqənin üç formasından (əvvəllər keçilən, yanaşı keçilən və gələcəkdə keçilən)
eyni zamanda istifadə etmək lazımdır. Ən çətin
əlaqə forması hələ şagirdlərə başqa fənlərdən
məlum olmayan anlayışlar arasında əlaqədir. Bu
zaman qohum fənlərə aid olan anlayışları, prosesləri və qanunauyğunluqları müəllim təfsilatı
ilə izah etməlidir. Məhz zülallar, karbohidratlar,
yağlar, nuklein turşuları və s. mövzuları ümumi
biologiyada kimyadan əvvəl keçilir. Ona görə
də kimyəvi anlayışlar ilk anlayış kimi ətraflı öyrədilməzsə şagirdlər dərsin məzmunu və mahiyyətini dərk edə bilməzlər. Əgər fənlərarası əlaqə
müxtəlif fənlərlə yanaşı keçilən materiallar arasında təşkil olunarsa, onda fənn müəllimləri birbiri ilə əlaqə saxlamalı, ümumi təlim metodlarından və priyomlarından birgə istifadə etməlidirlər. Eyni zamanda birlikdə inteqrallaşdırılmış
dərs, ekskursiyalar təşkil edə bilərlər. Fənlərarası əlaqə epizodik, birtərəfli və sistematik xarakter daşıya bilər. Məsələn, biologiya – kimya,
biologiya – fizika, biologiya – kimya – biologiya, biologiya – kimya – biologiya, biologiya –
kimya – fizika, biologiya – kimya – fizika –
coğrafiya – biologiya və s.
Ölkəmizdə həyata keçirilməkdə olan məktəb islahatı elmin və istehsalın müasir inkişaf
səviyyəsinə uyğun biliklərlə silahlanmış geniş
dünya görünüşünə, politexnik hazırlığa və peşə
vərdişlərinə malik gənclər hazırlanmasında
məktəblərimizin qarşısında mühüm vəzifələr
qoyur. Bütün bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi
şagirdlərin ümumtəhsil hazırlığının və peşəyönümünün təkmilləşdirilməsini, təlim-tərbiyə
prosesinin yüksəldilməsini tələb edir (3).
Ümumtəhsil fənləri üzrə yeni kurikulum
proqramının məzmunu fənlərarası əlaqələrin
həyata keçirilməsi üçün şərait yaradır.
Biologiya fənnində “Hüceyrənin kimyəvi
qurluşu” mövzusunun tədrisində üzvi molekulların quruluşu ilə, onların funksiyası arasında
əlaqə və qanunauyğunluqların öyrənilməsi təbabət, kənd təsərrüfatı və ümumiyyətlə biologiya
elmlərinin həlli üçün yeni yollar açır. Mövzu
160

üzrə aparılan dərslərin məzmunu və quruluşuna
uyğun olaraq fənlərarası əlaqələr hüceyrənin
kimyəvi təşkilinin xüsusiyyətləri, qeyri - üzvi və
üzvi maddələrin quruluşu ilə onların bioloji
funksiyası arasında əlaqə və qanunauyğunluqların aşkar edilməsi, həyat proseslərinin əsasını
təşkil edən biosintez reaksiyalarının molekulyar
mexanizmin və başqa məsələlərin dərk olunmasına yönəlməlidir.
Mövzunun geniş təlim-tərbiyəvi əhəmiyyəti nəzərə alınmaqla şagirdlərin diqqəti hüceyrədə gedən həyat proseslərinin molekulyar mexanizminin öyrənilməsinə cəlb edilir. Biologiya
elminin kimya, fizika və başqa elmlərlə əlaqəsinin getdikcə genişlənməsi hesabına canlı orqanizmlərin hüceyrələrində gedən mürəkkəb proseslərin öyrənilməsi sayəsində yeni kəşflər və
onların nəzəri, praktik əhəmiyyəti haqqında şagirdlərdə təsəvvür yaradılır. Belə ki, hüceyrəni
təşkil edən kimyəvi maddələrin təbiətini onlar
arasında gedən çevrilmələrin qarşılıqlı əlaqəsini
və ardıcıllığını bilmədən həyat üçün vacib olan
bioloji proseslərin mahiyyətini dərk etmək
mümkün deyildir. Kompleks fiziki-kimyəvi
metodların köməyi ilə zülalların və nuklein
turşularının, bir çox fermentlərin və hormonların quruluşunun açılması biosintez reaksiyalarının mexanizminin öyrənilməsi canlı orqanizmin
hüceyrələrində gedən proseslərin təbiəti haqqında təsəvvürləri kökündən dəyişdi.
Fənlərarası əlaqə hətta müəllimlərin başqa
elmlərdən biliyini inkişaf etdirməklə yanaşı təlim prosesində biliyini sintez və ümumiləşdirməyə kömək edir. Eksperimental olaraq sübut
olunmuşdur ki, fənlərarası əlaqədən təlim prosesində düzgün istifadə etdikdə şagirdlərin təbiət
və təbiət elmlərinin əsas anlayışı (materiya,
maddə, enerji, cisim, fiziki hal, fiziki hadisə,
kimyəvi hadisə, bioloji hadisə, quruluş, xassə,
kütlə və s.), dialektikanın ümumi qanunları (kəmiyyət dəyişmələrinin keyfiyyət dəyişmələrinə
keçməsi, inkarı-inkar, əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi kateqoriyaları (səbəb, nəticə, zaman,
məkan, imkan, gerçəklik, təsadüf, zərurət və s.)
haqqında biliklərin sistemli formalaşmasına
səbəb olur.
Problemin aktuallığı və elmi yeniliyi : Biologiyanın kimya, fizika, riyaziyyat, iqtisadi coğrafiya və
əmək təlimi ilə əlaqəsinin mahiyyətini başa düşdükdə
və onu həyata keçirdikdə şagirlərin politexnik və
praktik bacarıqları daha da artır və inkişaf edir.
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Problemin praktik əhəmiyyəti: Apardığımız
tədqiqat nəticəsində müəyyən etmişik ki, fənlərarası
əlaqə istər biologiya proqramında, istərsə də, dərslikdə öz əksini tamamilə tapmamışdır. Məhz buna
görə də fənlərarası əlaqənin vəzifələrinin həyata ke-

çirilməsi üçün fənlərarası əlaqəyə dair tədris materialının planlaşdırılması, müxtəlif fənn müəllimlərinin əməkdaşlığını, proqram və dərsliklərin əlaqə imkanlarının öyrənilməsi və s. tələb olunur.
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А.Расулова
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ СВЯЗИ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ
ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ
РЕЗЮМЕ
Статья раскрывает природу химических веществ, составляющих клетку и взаимосвязь их
изменений, а также последовательность биологических процессов важных для жизни. В статье
представлена методика обучения межпредметной связи при преподавании общей биологии.
А.Rasulova
THE METHODOLOGY OF TEACHING INTERDISCIPLINARY RELATION IN TEACHING
COMMON BIOLOGY
SUMMARY
The article deals with the methodology of teaching interdisciplinary relation in teaching common
biology. In the article the essence of the following problems are explained: the nature of chemical substances
which contain the cell and interdisciplinary relations between their transformation, as well as biological
processes which are important for life.
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Akvariumda yaşayan bitki və heyvanlar
daim qaz mübadiləsində iştirak edirlər. Su müxtəlif tullantılarla çirkləndikdə suda həll olan oksigenin miqdarı kəskin dərəcədə azalır. Bu da öz növbəsində balıqların tənəffüsünə mənfi təsir göstərir.
Akvariuma ilk dəfə su tökəndə onun nisbətən tutqun rəngli olduğu görünür, çünki bu
cür suda lazımi mikroskopik orqanizmlər olmur.
Həmin orqanizmlər suda sonradan inkişaf edərək suyun təmizlənməsinə səbəb olurlar. Akvariuma yeni tökülmüş su tez şəffaflaşsın deyə
köhnə akvariumun suyundan bir qədər tökmək
və yaxud bitki əkmək lazımdır.
Suda olan oksigenin təsiri altında üzvi
maddələr minerallaşıb suyun dibinə çökür və
bitkilər tərəfindən mənimsənilir.
Akvariumda su bitkilərini saxlamaq üçün
onları bilvasitə quma əkirlər və yaxud dibçəklə
birlikdə akvariuma qoyurlar (1).
Kiçik akvariumlara dibçəyin qoyulması
məsləhət deyildir, çünki dibçəkdə olan torpaqla
akvariumun suyu həm lilləşir, həm də çirklənir.
Akvariumlarda mağara və başqa cisimlərin
olması onların təmizlənməsi işini çətinləşdirir.
Bitkiləri akvariuma yerləşdirməzdən əvvəl
onları yaxşı yumaq, onda olan çürük yarpaqları
ayırıb tullamaq və yarpaqlarını diqqətlə yoxlamaq lazımdır, çünki bəzi bitkilərin yarpaqları
üzərində hidra yaşayır. Hidra yırtıcı həyat keçirdiyi üçün bəzi heyvanların akvariumda yaşamasına mənfi təsir göstərir.
Akvariumda yosunlar çox inkişaf etdikdə
onun suyunu köhnə su ilə əvəz etmək və yaxud
oraya su birəsi və su ilbizi buraxmaq lazımdır.
Bu cür ilbizə misal olaraq böyük süni göl ilbizini göstərmək olar. Su ilbizi sapşəkilli yosunlardan başqa yerdə qalan yosunların hamısını ye162

məklə akvariumu onlardan təmizləyir. Sapşəkilli
yosunları çömçəquyruq və bəzi balıqlar (iordan
balığı) yeyir. Akvariumun təmizliyini təmin etmək üçün hər gün onun tozu silinməli, termometrin tozu təmizlənməli və suda olan qida tullantıları xüsusi sifon vasitəsi ilə yığılmalıdır.
Bitkilərdən akvariuma gözəllik vermək və
akvarium suyunu oksigenlə zənginləşdirmək məqsədi ilə istifadə edilir. Bitkilər üzərində müşahidələr apardıqda şagirdlər bioloji bilik alırlar. Bu
cür müşahidələri şagirdlər biologiya fənni üzrə
müəllimin köməyi ilə asanlıqla apara bilərlər (2).
Elodeya. Bu bitki vegetativ yolla çoxalır.
Elodeyanın vegetativ yolla çoxalmasını müşahidə
etmək üçün bitkinin təpə hissəsindən 5 sm uzunluğunda 3 ədəd çubuq kəsib 2 litrlik akvariuma
yerləşdirirlər. Həmin akvariumun dibində qum və
ya başqa torpaq olmamalıdır. İşıqda və isti suda
çubuqların böyüməsi sürətlə gedir. Onların
uzunluğunu həftədə bir dəfə ölçmək kifayətdir.
Elodeya əsasən yayda sürətlə inkişaf edir. Onun
böyüməsi payızda və yazda da normal gedir.
Sugülü. Suyun səthində olan xırda, lövhəyəoxşar yaşıl bitkini görməmiş olmazsınız. Bəzən bu bitkinin sürətli inkişafı nəticəsində suyun
səthi yaşıl xalça kimi örtülür. Sugülünə xırda
göllərdə, gölməçələrdə, çəltik ləklərində, su arxlarında rast gəlmək olur. Bitkinin lövhəyəoxşar
yarpağı xarici görünüşünə görə yarpağa oxşayır,
lakin həqiqətdə bunlar bitkinin gövdəsidir. Gövdə deyilən bu lövhələr yarpaq vəzifəsini daşıyır.
Yay vaxtı sugülü suyun səthində üzür, qışda su
donandan sonra bu bitki buzun altında gizlənir.
Yayda buz əriyəndən sonra sugülü yenidən suyun səthinə qalxıb üzməyə başlayır. Sugülünün
suyun altına enib-qalxması üçün xüsusi orqanları yoxdur və bu orqanlara ehtiyacı da yoxdur,
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çünki sugülü qışa doğru özündə çoxlu miqdarda
nişasta yığır. Bunun nəticəsində sugülünün xüsusi çəkisi artır və onun suyun dibinə enməsinə
səbəb olur.
Suboyarı. Bu bitki Lənkəran rayonu göllərində yaşayır. Yarpaqlarının rozeti arxların və
süni göllərin su səthində üzür. Hər bir rozet 5-10
yarpaqdan ibarət olur. Hər bir yarpağın saplaq
düyünündən suyun altına ağ köklər gedir. Akvarium şəraitində suboyarı yazdan qışa qədər yaxşı böyüyür. Bu dövrdə onun zoğlar vasitəsi ilə
vegetativ çoxalmasını aydın görmək olur. Rozetdən 5-8 sm uzunluğunda yaşıl saplar ayrılır
və sonralar onun təpəsində yarpaqlar üçün yeni
rozet əmələ gəlir. Həmin rozetlər böyüyür və
ana fərddən ayrılıb sərbəst həyat keçirirlər. Payız fəslində qısa zoğların ucunda qışlamaq üçün
yaşıl tumurcuqlar əmələ gəlir. Bitki isə məhv
olur. Bu cür tumurcuqlar müəyyən vaxt soyuqda
saxlandıqda yazda yeni cavan bitki əmələ gətirirlər. Onlar qış mövsümündə akvariumda cavan
bitki verə bilmirlər.
Oxyarpaq. Oxyarpaq gözəl bataqlıq bitkisi
olub, sualtı lentvarı yarpaq verir. Oxyarpaq Lənkəran rayonu bataqlıqlarında və çəltik ləklərində
geniş yayılmışdır. Akvariumda bu bitkinin sualtı
hissəsinin yarpaqla birlikdə becərilməsi asandır.
Oxyarpağın çiçəyi açıq-çəhrayı rəngdə olur.
Adamlar bu bitkinin kökyumrusunun tavada
qızartmasını yeyirlər, çünki onun tərkibinin
34% nişasta təşkil edir.
Vallisneriya. Akvariumların adi bitkilərindən biri də vallisneriyadır. Vaillisneriya Cənubi
Avropaya xas olan bitki olub, respublikamızda
Kür çayının Mingəçevir şəhəri yaxınlığında
qeyd edilmişdir. Vallisneriya vegetativ üsulla –
zoğlar verməklə çoxalır. Vallisneriya bitkisinin
kökləri çox zəif inkişaf etmişdir. Bəzi alimlər
güman edirlər ki, guya vallisneriyanın kökü ancaq torpağa yapışmaq üçündür. Lakin bu fikir
düz deyildir, çünki vallisneriya kökləri vasitəsi
ilə yerdən mineral maddələri mənimsəyir.
Vallisneriyanı dibçəyə əkib akvariumlara saldıqda yaxşı inkişaf edir.
Su qovuqcası. Qovuqca bitkisi xırda heyvanlarla qidalanır. Qovuqca Lənkəran rayonu su
hövzələrində və Şamaxı rayonunun göllərində
geniş yayılmışdır.
Qovuqca kök orqanına malik deyildir.
Tükcüklər şəklindəki yarpaqların arasında olan

qovuqcuqlar adi gözlə görünür. Qovuqcuqlar
xüsusi qapaqcıqlarla bağlı olur. Qapaqcıqlara
xaricdən azacıq təzyiq etdikdə dərhal açılır.
Akvarium şəraitində qovuqca yaxşı inkişaf edir.
Su qovuqcasını akvariumun dibinə bərkitmək
lazım deyil, onu adətən suya buraxırlar. Su qovuqcasının qidasını su birəsi, tsiklon və həşərat
sürfələri təşkil edir.
Salviniya. Suda üzən bitkilərdən olub dairəvi yarpaqları və kökü vardır. Bu bitki Cənubi
Avropa sularında yaşayır. Respublikamızda Salviniya Astara rayonunun çaylarının dənizə tökülən hissəsində yaşayır. Onun qısa saplağında mütəmadi olaraq, yeni yarpaqlar əmələ gəlir. Qidalanması suda həll olmuş mineral duzların hesabına gedir. Salviniya birillik bitki olub, akvariumda
qışlamır. Onun yarpaqları payız fəslində saralır
və çürüyür. Bu zaman su altında sapşəkilli kökcüklərdən külli miqdarda yaşıl kürələr törənir.
Hidra. Xırda və maraqlı heyvan olub,
məktəbdə olan akvariumlarda geniş surətdə saxlanılır. Hər bir məktəbin biologiya kabinetinin
akvariumlarında hidra saxlanılmalıdır. Hal-hazırda respublikamızın su hövzələrində üç növ
hidra yaşayır. Hər üç növ akvarium şəraitində
saxlanılır. Hidra kiçik heyvan olduğuna görə
onu su hövzələrində tapmaq üçün bitkiləri diqqətlə gözdən keçirmək lazımdır.
Tibb zəlisi. Bu zəli iri olub, uzunluğu 15
sm-ə çatır. Respublikamızın şirin su hövzələrində tibb zəlisi geniş yayılmışdır.
Tibb zəlisi Lənkəran və Astara rayonla-rının göllərində külli miqdarda yaşayır. Bu rayonlarda tibb zəlisinin böyük əhəmiyyəti vardır,
çünki hər il on minlərcə zəli yığılıb ölkəmizin
müxtəlif yerlərinin apteklərinə göndərilir.
Problemin aktuallığı: Bitkilər üzərində müşahidələr apardıqda şagirdlər bioloji bilik alırlar.
Problemin elmi yeniliyi: Suzanbağı həm durğun və həm də axar sularda yaşayır. Suzanbağının
sualtı və suüstü yarpaqları vardır. Akvarium üçün
cavan suzanbağı götürülməlidir. Suzanbağının su
hövzələrinin sahil zonasından iyun ilə oktyabr ayları
arasında yığmaq olar.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Akvariumda
zəlini saxladıqda bəzən o akvariumu tərk edə bilir.
Buna görə zəli olan akvariumların ağzını şüşə ilə
örtmək lazımdır. Zəli saxlanılan akvariumun dibində
bitki və qumun olması zəruridir. Akvariumu pəncərədən uzaqda qoymaq olar, çünki tibb zəlisi çox işıq
tələb etmir
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Т.Агамирзаева
ПОДГОТОВКА АКВАРИУМА ДЛЯ ЖИВОГО УГОЛКА В СРЕДНИХ ШКОЛАХ
РЕЗЮМЕ
В статье повествуется о способах очищения аквариума и хранения в них растений и других
живых организмов. Дается подробная информация о таких растениях и живых организмах как
элодия, водяная лилия, гидра, пиявка и исследованы пути их развития. Автор отмечает, что для
хранения водных растений надо посадить их песок или поместить в аквариум вместе с цветочным
горшком. Статья поможет ученикам получить обширные биологические знания в этой области.

T.Agamirzayeva
PREPARING AQUARIUM FOR LIVE GALLERY
SUMMARY
The article deals with the ways of cleaning aquarium and keeping plants. In the article detailed
information (how to keep and grow them) about some plants which can be kept in aquarium such as elodea,
water flower, arrow leaf, hydra, leech is shown and investigated. The author notes that some water plants are
placed in pots or planted in aquariums. The article will help students to get biological knowledge.
Redaksiyaya daxil olub: 20.04.2017
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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.
Məktəbəhazırlıq 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.
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Uşağın hazırlıq siniflərində və uşaq bağçasında 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, zəifeşidən 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 olan elementlərə (səsin qüvvəti, tonallığı, danışıq zamanı hərəkətlərin və qamətin və-
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ziyyəti və s.) malik olmalıdır. Səslənən nitqin yaranması, nitqi eşitmə qabiliyyəti və nitq tələffüzünə yiyələnmə xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Dilin səs sistemini uşaq tədricən qavrayır
və bu qavrama zamanı onun nitqində nitq aparatının formalaşmasına baxmayaraq, bəzi patoloji
olmayan çatışmamazlıq 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 mədə-

niyyətinin 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
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
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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 məktəbəqədəryaşlı 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 müəyyənləşdirməkdir.
Tədqiqatın birinci hissəsındə biz məktəbəqədər yaşlı uşaqların sözlərdəki səsləri necə eşitdiyini və seçməyi bacarıb-bacarmadığını yoxlamışıq. Yoxlamanı “Mağaza” və “Sehrli 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 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 hissədə eksperimentlər iki mərhələdə, II
hissə eksperimentlər iki mərhələdə keçirilmişdir.
Eksperiment zamanı istifadə olunan sözlər
səs tərkibincə 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 müşahidə 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.
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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 neçə 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) 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:
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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-nu “a”
səsini sözün tərkibində tapırlar.

Cədvəl 1.
Qrup
Orta

Eksperimentlərdə iştirak edən uşaqların
miqdarı
15
10

Böyük

15

10

Məktəbə
hazırlıq

15

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 gös-

Verilmiş səsi sözün tərkibində tapmaq

tərmədən, 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

Orta
Böyük
Məktəbə
Hazırlıq

Uşaqların
miqdarı

Tərbiyəçinin
arxasınca
1 səsin
təkrarı

Tərbiyəçinin tələffüzündən
sonra 1 səsin müstəqil surətdə
tapılması

Uşağın öz
tələffüzündən
sonra 1 səsin
tapılması

10
10

6
4

1
3

1
2

Avazla
tələffüzdən
istifadə
etmədən birinci
səsin sözdən
seçilməsi
1

1

2

2

4

-

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 елми йенилийи. 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 подготовки таких детей должны опираться на программу для
первого класса.
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SCHOOL PREPARATION OF PRESCHOOL-AGED CHILDREN
WITH HEARING IMPAIRMENT
SUMMARY
The study of school preparation of preschool-aged children with hearing impairment is one of the
requirements of modern time. 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.
Redaksiyaya daxil olub: 27.04.2017
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Bədən tərbiyəsi və idmanda fəaliyyət, öz
mahiyyəti etibarı ilə pedaqoji prosesdir. Belə ki,
təlim və tərbiyə bir vahid proses kimi, insanın
fiziki və ruhi qüvvələrinin inkişafına, onun
mövcud cəmiyyətin fəal üzvü kimi formalaşmasına, əmək fəaliyyətinə və vətənin müdafiəsinə
hazır olmağa şərait yaradır. Təlim və tərbiyənin
vahidliyi məktəb illərindən başlamaqla, fiziki
tərbiyə dərslərində, idman məşğələlərində və
eləcə də idman yarışlarında davam etdirilir. Fiziki tərbiyə təlimi tələbələrin biliklər sistemini
mənimsəmələrinə və həmin bilikləri təcrübəyə
tətbiq etmək üçün lazım olan vərdiş və bacarıqlara yiyələnmələrinə yönəlmiş məqsədyönlü idrak fəaliyyətidir. Fiziki tərbiyə təlimin xarakteri,
bu sahədə müvəffəqiyyətin əldə edilməsi mənimsənilməli olan materialdan, onun məzmunu
və sistemindən asılıdır. Ona görə də təlimin
məzmununun düzgün seçilməsinə xüsusi diqqət
yetirilməlidir. Məzmun düzgün seçilmədikdə,
sistemsiz və pərakəndə olduqda, öyrənilməsi nəzərdə tutulan məfhumlar lazımi səviyyədə açılmadıqda mənimsəmənin səmərəli gedəcəyinə
ümid bəsləmək olmaz. Ona görə də öyrənilən
fənlərin siyahısını və həcmini dəqiqləşdirmək,
dərs proqramlarının və dərsliklərin həddən artıq
yüklənməsini aradan qaldırmaq, bunları lüzumsuz mürəkkəbləşdirilmiş, ikinci dərəcəli materialdan təmizləmək; tədris fənləri haqqında əsas
anlayışları və ümdə ideyaları son dərəcə aydın
ifadə etmək, elm və təcrübənin yeni nailiyyətlərinin bunlara da lazımınca əks olunmasını təmin
etmək lazımdır.
Fiziki tərbiyə təlimi tələbələrə pеdаqоji
bilik, bаcаrıq və vərdişlər аşılаyır ki, bütün bun172

lаr dа gələcək müəllimlərin şаgirdlərlə təlim-tərbiyəvi iş аpаrmаlаrınа, şаgirdlər аrаsındа ünsiyyət yаrаtmаğın fоrmа və mеtоdlаrını mənimsəməyə, təbliğаtı işlər görməyə zəmin yаrаdır.
Adətən, təlimin məzmunu düzgün seçilmədikdə, şagirdlərə dolaşıq, çətin, ikinci dərəcəli, o
qədər də yenilik xarakteri daşımayan materiallar
təqdim olunduqda onlarda asanlıqla həmin
materiallara qarşı psixoloji doyumluluq yaranır.
Təlim prosesindəki fəallıqları aradan qalxır.
İkincisi, təlimin xarakteri, bu sahədə müvəffəqiyyət əldə edilməsi öyrədən adamın müəllimin şəxsi keyfiyyətlərindən, pedaqoji və
metodiki ustalığından, hər bir halda tətbiq etdiyi
konkret tədris metodundan, tələbələrin psixologiyasını dərindən bilməsindən və s. asılıdır.
Müəllim öz şəxsi keyfiyyətləri ilə şagirdlərə nümunə olmalıdır. Yüksək pedaqoji bacarıq və qabiliyyətlərə malik olmayan müəllim öz vəzifəsinin öhdəsindən lazımınca gələ bilməz. Onda
yüksək pedaqoji mərifət, pedaqoji ünsiyyət keyfiyyəti formalaşmalıdır. Müəllim təlim materialını didaktik yolla işləyərək şagirdlərə zəruri
məlumatı verməyi, onların fəaliyyətini səfərbər
edə bilməyi, şagirdlərin əqli inkişafına təkan
verməyi bacarmalıdır. Təlimin müasir metodlarından yerli-yerində istifadə edə bilməyən müəllim öz vəzifəsinin öhdəsindən lazımınca gələ
bilməyəcəkdir.
Nəhayət, üçüncüsü, təlim prosesi öyrədilənin-tələbənin xüsusiyyətlərindən, onun fərdi psixi inkişaf xüsusiyyətlərindən (əqli, emosional,
iradi), onda təlimə qarşı münasibətin yaranmasından, onun meyl və maraqlarından, tələbat və
öyrənməyə qabillik imkanlarından da çox asılı-
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dır. Başqa sözlə, təlim prosesi fərdi-psixoloji və
yaş xüsusiyyətləri ilə sıx bağlıdır. Bu cəhətlər
nəzərə alınmadan təlim fəaliyyətini təşkil etmək
və lazımi müvəffəqiyyətə nail olmaq mümkün
deyildir.
Fiziki tərbiyə təlimində hazırkı tələblərə
uyğun şəkildə psixoloji-fizioloji faktorlarının
nəzərə alınması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
İnsan orqanizmi əmək prosesi və hər bir iş zamanı tam vəhdətdə fəaliyyət göstərir. Sinir sistemi isə orqanizmin birləşərək vəhdətdə fəaliyyət
göstərməsini təmin edir. Sinir mərkəzlərində
oyanmanın ləngimə ilə (tormozlanma) əvəz
edilməsi sinir sisteminin başlıca xüsusiyyəti hesab olunur. Müxtəlif növ nəinki mürəkkəb fiziki
və yaxud digər hərəkətlərin, həmçinin hər hansı
ən sadə hərəkətlərin, əyləncə və oyunların yerinə yetirilməsi dövründə müəyyən sinir mərkəzində oyanma yaradır. Həmin oyanma sinir lifləri vasitəsilə müvafiq əzələlərə nəql olunur və
nəticədə bu əzələlər hərəkətə gəlirlər. Buna aid
belə bir misal göstərmək olar. Əgər biz qolu
bükmək istəyiriksə, onda mütləq qolun bükülməsi üçün qolu bükən əzələləri tənzim edən başqa sinir mərkəzlərində oyanma əmələ gəlir, qolu
açan mərkəzlərdə isə oyanma ləngiməni əvəz
edir. Burada belə bir fizioloji qanunauyğunluğu
da yaddan çıxarmaq olmaz. Bu da ondan ibarətdir ki, hər hansı bir hərəkət nə qədər çətin olarsa, bundan asılı olaraq tək-tək deyil, bir çox sinir mərkəzlərində oyanma ilə ləngimənin birbiri ilə əvəz olunmasında bir o qədər bir-biri ilə
uyğunlaşdırılmalıdır.
İnsan orqanlarının inkişafı və sağlamlığının normal vəziyyətdə qalması əzələ fəaliyyəti
ilə bağlıdır. Fiziki fəaliyyətin məhdudlaşdırılması nəticəsində hypokinesiyanın (hərəkətsizliyin) bədənə zərərli - lokomotor sistemi, sinir
nəticəsində əqli və fiziki performans müşahidə
azalması, qan dövranı, daha çox yorğunluq
müqavimət dəyişməsinə morfoloji və funksional
iğtişaşlar bir sıra ürək-damar və sinir sistemləri,
tənəffüs və həzm sistemi xəstəliklərinin inkişafı
ilə nəticələnə bilər. Təcrübələrdə müəyyənləşdirilmişdir ki, orqanizmin ayrı-ayrı hissələrinin
yorğunluğu ilə mübarizədə, yorğunluq prosesində bilavasitə iştirak edən əzələ qruplarını deyil,
fiziki işdə iştirak etməyən əzələləri masaj etmək
daha məqsədəuyğundur. Gərgin məşqlərdən, yarış və görüşlərdən sonra mərkəzi sinir sisteminin

yorulmuş hüceyrələrində induksiya sayəsində
mühafizəedici ləngiməni dərinləşdirən yeni
oyanma mərkəzləri yaratmaqda və iş qabiliyyətinin bərpasında idman masaj fəndlərinin əhəmiyyəti böyükdür. Göstərilən prosesi İ.P.Pavlov
belə səciyyələndirmişdir: Baş beynin qabığında
bütün üzvlərin halını əks etdirən bir qrup hüceyrə vardır. Beləliklə, əgər iş prosesində başqa növ
fəaliyyətə keçirilirsə, məsələn, başqa hərəkətləri
icra etmək (əgər iş fiziki isə), o zaman oyanma
mənbələri yeni mərkəzlərdə əmələ gələcəkdir.
Bu vaxt əvvəl işləyən mənbələrdə onlara qıcıq
gəldiyi üçün fəaliyyət sadəcə olaraq kəsiləcəkdir. Onlarda daha dərin induksiyalı ləngimə
əmələ gələcəkdir. Bu halda bərpa prosesi – istirahət daha tez və yaxşı olur.
Fizioloji tədqiqat əsərlərində göstərildiyi
kimi, hərəkətlərin qədərini həddindən artıq təyin
etdikdə yeni qüvvəli qıcıqlar – sinir mərkəzlərini, bütün üzv və sistemlərin uyğunlaşmış fəaliyyətini azaldaraq, insanın işə olan marağını aşağı
salır. Təbiidir ki, bu daha yüksək iş qabiliyyətinə və əmək məhsuldarlığına mənfi təsir göstərir.
Bundan əlavə, deyilənlər sinir mərkəzlərinə
mənfi təsir etməklə, yorğunluğun yaranmasına
gətirib çıxarır. Beləliklə, əzələ və bütün üzvlərdən mərkəzi sinir sisteminə daimi impulslar gəlir, ürək, qan-damar, tənəffüs sistemində, əzələlərdə dəyişiklik əmələ gəlir. Həmin dəyişikliklər
hissi sinirlərin uclarını qıcıqlandırır, mərkəzi
sinir sisteminə yeni impulslar daxil olur. Bütün
bunlar da oksigenlə hüceyrələrin təchiz edilməsi, maddələr mübadiləsi qalıqlarının vaxtında
xaric edilməsi, əzələlərin qan təmininin tənzimi
üçün sinir mərkəzlərinin qarşısında yeni-yeni
tələblər qoyulur. Dəyişikliklər çox olduqca, sinir
mərkəzləri üçün də bir o qədər çətinlik yaradır.
Sinir mərkəzləri isə öz növbəsində işləyən əzələlərə kifayət qədər impulslar verə bilmir. Göstərməliyik ki, yorğunluq nəticəsində pozulmuş
qan dövranının tezliklə bərpa olunmasında fəal
istirahət mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Üzv və
sistemlərdə qeyri-normal hal yarananda və ya
onlardan hər hansı biri funksional fəaliyyətini
tarazlaya bilməyəndə həmin xəstəliyə münasib –
yəni bu çatışmazlığın aradan qaldırılmasına
kömək edə biləcək xüsusi fiziki hərəkətlər və
oyunlar tətbiq edilməlidir. Yorğunluq zamanı
baş vermiş qan dövranının pozulmasının aradan
qaldırılması prosesinə boşalma hərəkətləri mü-
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nasibdir. Tənəffüs, yüngül və sadə hərəkətlərdən
və oyunlardan ibarət olan boşalma hərəkətləri
qan damarlarını nisbətən genişləndirir, qan dövranını yaxşılaşdırır və əzələlərin gərginliyini
aşağı salaraq, onun boşalmasına şərait yaradır.
Həmin hərəkət yığımına kompleks səhər gimnastikası, fiziki tərbiyə dəqiqələri, böyük tənəffüslərdə tətbiq olunan hərəkətlər, təbiətə yaxın
yerlərə, meşə, su və çay kənarlarına, çəmənliklərə edilən gəzinti və yürüşlər və s. daxildir.
Bütün bunlardan belə bir nəticəyə gəlmək
olar ki, şagirdlərin fiziki tərbiyəsi üzrə aparılan
bu və ya digər tədbirlər orqanizmin yorğunluğunun qarşısını alır, bəzən də yorulmanın tezliklə
aradan qaldırılmasını, bərpasını tənzimləməklə
yanaşı, tədris gün ərzində onların zehni və fiziki
iş qabiliyyətlərini yüksəldir, tədrisin ilk başlanğıcından etibarən mənimsənilməsinin optimallığını təmin edir. Bütün bunlar üçün də müəyyən
şərait yaradılmalı, fiziki təlimin pedaqoji-psixoloji imkanları aşkara çıxarılmalı, xüsusən təlimtərbiyənin prinsipləri, üsulları, priyomları və vasitələri optimallaşdırılmalı, bu yol ilə şagirdlərin
fiziki hazırlığına və inkişafına, sağlamlıq vəziyyətinə müsbət təsir göstərməlidir. Əlbəttə bütün

bunlar təlim alanın psixo-fizioloji durumu ilə
sıx bağlıdır P.F.Lеsqаft haqlı olaraq yаzırdı:
“Bizim hərəkət və təsirlərimiz cаvаn bədənə
yаlnız о zаmаn şüurlu və düşüncəli оlа bilər ki,
biz bədəndə оlаn dəyişikliyi bilək, оnu bаşа düşək. Yаlnız bundаn sоnrа uşаqlаrın fiziki və əqli
inkişаfınа şüurlu və ciddi təsir еdə bilərik. Əks
hаldа bizim təsirlərimiz еtibаrsız, bəzən də zərərli оlа bilər”.
Problemin aktuallığı: Psixoloji-fizioloji faktorların rolunu nəzərə alaraq təşkil olunan fiziki tərbiyə dərsləri şagirdlərin fiziki hazırlığına, inkişafına
və sağlamlıq vəziyyətinə müsbət təsir göstərir.
Problemin elmi yeniliyi. Fiziki tərbiyə prosesinin müasir tələblərə uyğun qurulmasında psixolojifizioloji faktorlarının nəzərə alınması - şagirdlərdə
orqanizmin yorğunluğunun qarşısını almağa, bəzən
də yorulmanın tezliklə aradan qaldırılmasını, bərpasını tənzimləməklə yanaşı, tədris gün ərzində onların
zehni və fiziki iş qabiliyyətlərini yüksəltməyə, nəhayət tədrisin başlanğıcından etibarən mənimsənilmənin optimallığını təmin etməyə müsbət təsir edir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə bu
sahədə tədqiqat aparanlar və fiziki tərbiyə müəllimləri üçün praktik və əhəmiyyətlidir.
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Ю.Бабанлы
ПСИХО-ФИЗИОЛОГЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрены психо-физиологческие основы обучения в физическом воспитании и интеллектуальной деятельности. Указано значение учета психо-физиологческих факторов в построении
занятий по физическому воспитанию в соответствии с современными требованиями. Занятия проводимые с учета психо-физиологческих факторов способствуют предупреждению утомляемости, а в
ряде случаев, устранению переутомления, регулируют восстановление и оказывают благотворное
влияние на умственную работоспособность учащихся в течении учебного дня.
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Y.Babanli
PSYCHO-PHYSIOLOGICAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION TRAINING
AND INTELLECTUAL ACTIVITY
SUMMARY
The article deals with the psycho-physiological bases of physical education training and intellectual
activity. The author noted that the physical education classes which are organized on the basis of psychophysiological factors contribute to students’ physical preperation, development and health position. Classes
conducted on the basis of psycho-physiological factors contribute to anticipate fatigue, and in some cases,
eliminate fatigue, regulate recovery and have a beneficial effect on the mental performance of students during the
school day.
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Bradilaliya (yunan sözüdür, bradys-zəif,
laliya–nitq deməkdir) patoloji zəiflədilmiş nitq
tempidir. Nitq tempinin pozulmalarına aiddir.
Elmi ədibiyyatda bradilaliya termini ilə yanaşı,
bradifraziya, bradiartriya, bradilologiya da işlənir. Bradilaliya nitq tempinin ayrıca pozulması
ola bilər, lakin eyni zamanda bir çox psixi xəstəliklərdə yanaşı qüsur kimi də müşahidə olunur.
Məsələn bradilaliya, oliqofreniya, distrofik və
orqanik zədələnmələrdə baş beynin zədələnməsi
və şişlərində daha çox olur. Adətən bu xəstəlik
fleqmatiklərdə, ləng hərəkət edən şəxslərdə
özünü göstərir. Bradilaliya ləng nitq tempi xas
olanlar şimal ölkələri sakinlərində eyni ola bilər.
Bradilaliyanın etiologiyası aşağıdakılardır:
- genetik səbəblər;
- ekzogen amillər (intoksikasiya);
- psixoloji səbəblər (tərbiyə, yamsılama və s.)
Bradilaliyanın patogenezi – Baş beynin və
ləngimə oyanma proseslərində müvazinətin pozulmaları oyanmaya üstün gələn ləngimə prosesinin patoloji güclənməsi nəticəsidir. Simptomları:
xarici və daxili nitqin zəifləməsi, oxu və yazı
proseslərinin ləngiməsi (bradileksiya) səsin monotonluğu, sözlər arasındakı fasilələrin uzadılması, səslərin uzun tələffüz edilməsidir.
Bradilaliya zamanı qeyri-nitq simptomları
bunlardır:
- ümumi motorika pozuntuları;
-əlin, barmaqların, və üzün mimiki əzələlərinin hərəkət pozulmaları.
Ümumi hərəkətlər çox ləng üz isə mimikasız olur. Bradilaliyanın yüngül formasında
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nitq və qeyri-nitq simptomları uşaqlar tərəfindən
hiss olunmur. Ağır formalarında nitqin pozulması və onunla bağlı psixoloji sarsıntılar dərk
olunur.
Bradilaliyalı uşaqların erkən yaşlarında
qüsurları aradan qaldırılarsa sonrakı nitqin formalaşmasına mənfi təsiri istisna edilir, həmçinin
kəkələmənin profilaktikasına kömək edir. Bradilaliya müxtəlif dərəcədə özünü büruzə verir.
Onun yüngül və orta dərəcələri uşağı az narahat
edir. Ağır dərəcəsində isə ünsiyyət prosesi pozulur və nitq tempi pozulmaları pataloji kimi
müəyyənləşir.
Bu nitq pozulmalarında korreksiya metodları da müxtəlif olur. Bradilaliya nitq tempi və
ritminin pozulmasının öyrənilməsi tarixində somatik, nevroloji yaxud psixi xəstəlik sindromunda təsvir edilib.
Hələ XIX əsrin sonundan L.H.Florenskaya
(1934), D.Veys (1950), M.Zeyeman (1962),
M.Xvatsev (1959), irsiliyi, ekzogen amilləri (intoksikasiya, astenizasiya), psixoloji səbəbləri (tərbiyə, bənzətmə və s. A.Zibmanın 1900, A.Qutsman 1900, M.Nadoleçnı 1926, E.Freşels 1936)
nitq tempinə təsir etdiklərini tədqiq etmişlər.
Tədqiqatçıların fikrincə bradilaliyanın
patogenezində:
- oyanma prosesinə üstün gələn ləngimə
prosesinin patoloji güclənməsi (M.Y.Xvatsev,
Y.A.Florenskaya, B.S.Koçergina);
- mərkəzi motor pozulmaları (M.Zeyeman);
- həmçinin kortikal oyanmanın düzgün
getməməsi (A.Kustmail) böyük rola malikdir.
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Bradilaliya ayrıca nitq tempinin pozulması
olduğu kimi, bir sıra psixi xəstəliklərin klinikasında müşahidə oluna bilər: oliqofreniya, distrofiya, mərkəzi sinir sistemi xəstəliklərində, travma, baş beynin şişində ola bilər. Onun nitq
simptomatikası müxtəlifdir: daxili və xarici
nitqin ləngidilməsi, oxu və yazı zəifliyi.
Səslər və sözlərin bir-birini tez-tez dəyişməsi və adi hallarda olduğundan cox fərqlənir,
hecalar qısa fasilələrlə ayrılır. Səslərin artikulyasiyası dəyişə bilir, lakin heca və sözlərin
koordinasiyası pozulmur. Temp və tembrdə
dəyişiklik müşahidə olunur.
Taxilaliya (yunan sözündən tachus-tez və
lalio-nitq) patoloji sürətləndirilmiş nitq tempidir. Nitq tempinin pozulmalarına aiddir. Bu nitq
patologiyasının yaranma səbəblərini bu kimi
izah etmək mümkündür:
- mərkəzi nitq mexanizminin pozulması;
- irsi amillər;
- qavramanın pozulması;
- artikulyasiyanın kifayət qədər olmaması.
Xəstəlik prosesində oyanma prosesinin üstünlüyünə görə daxili və xarici nitq tempinin pozulması müşahidə olunur. Taxilaliyanın qeyrinitq simptomatikası aşağıdakılardan ibarətdir:
- fonetik, leksik və qrammatik quruluşda
heç bir təhriflər olmadan sürətli nitq tempi (saniyədə 10-12 səs əvəzinə 20-30 səs) müşahidə
edilir;
- ümumi motorikanın, sinir sisteminin,
psixi proseslərin dəyişməsi və pozulması.
Taxilaliyalı insanlarda ümumi hərəkət
tempi pozulmuş olur: hərəkətlər tez olur, hiperaktivlik özünü büruzə verir.
Beləliklə, taxilaliya - digər pozğunluğu olmadan sürətli nitqdir. Onların iki forması xüsusilə qeyd olunur: battarizm və poltern. Taxilaliya və onun qeyd etdiyimiz formaları kəkələmə
ilə müqayisə oluna bilər, lakin bu müxtəlif nitq
pozuntularıdır.
Battarizm (yunan sözündən əmələ gəlibbattarizmos-kəkələmə) - cümlələrin düzgün qurulmaması, sözlərin dəqiq tələffüz edilməməsi,
axıra kimi deyilməməsi ilə müşahidə olunan
patoloji sürətli nitq tempidir. Ona yaxın parafraziyadır. Onun yaranma səbəbləri: vərdiş halları,
diqqətin pozulması, danışmaq istəyi ilə nitq hərəkəti imkanları arasındakı uyğunsuzluq, beyində baş verən dəyişikliklər. Xəstəlik prosesində:

- sözlərin, hecaların ötürülməsi və yerlərinin dəyişdirilməsi;
- nitqin məntiqsiz söylənilməsi;
- saitlərin uzadılması;
- sözlərin seçilməsindəki çətinlik;
- nitqin ümumən təşkilindəki çətinliklər
müşahidə olunur.
Fizioloji iterasiyalar (iteracio-latın sözü
olub, təkrardır). Uşaqların məktəbəqədərki dövründə eşitmə və nitq hərəkəti analizatorların formalaşmaması ilə şərtləndirilən bəzi söz və hecaların təkrar edilməsi özünü göstərir. Nitqdəki bu
dayanma və təkrarlar, şifahi nitqin temp və ritm
pozuntularına eyni zamanda aiddir. Bu cür
hallar uşaqlarda nitqin formalaşması dövründə
büruzə verir və 4-5 yaşına tam aradan qaldırılır.
Uşaq nitqindəki bu cür pozulmalar baş
beyin qabığında söz və söz birləşmələrinin eşidilməsinin möhkəmlənməsi nəticəsində yox
olan təbii qanuna-uyğun haldır. Lakin uşağın
sinir zəifliyində digər əlverişsiz amillər zamanı
fizioloji iterasiyalar kəkələməyə çevrilə bilər.
Poltern (dilin dolaşması) - fasiləli nitq
tempilə səciyyələnən patoloji sürətli nitqdir.
Yaranma səbəbləri: anadangəlmə inkişaf anomaliyalarını. Poltern zamanı nitq eyni vaxtda
səthi və abstrakt səciyyə daşıyır, mənaca aydın
deyil, artikulyasiyasında pozulmalar müşahidə
olunur. Burada daxili təfəkkürdə qarşılığı əks etdirən sintaktik pozğunluq və aqramatizmin
elementləri aşkar olunur.
Poltern bir neçə qrupa ayrılır:
I qrup - hərəkət pozğunluqları. Simptomlar sürətli nitq və nitq səslərinin artikulyasiyasındakı əyintilər;
II qrup -sensor pozğunluqlarla, simptomlar lazımi sözlərin tapılmasındakı çətinliklər,
eşitmə diqqətinin pozulması;
III qrup -kifayət qədər lübət ehtiyatına
baxmayaraq, nitqin formalaşdırılmasındakı
çətinliklər;
IV qrup - sözlərin seçilməsində və yaxud
ümumi nitqin formalaşdırılmasında daim çətinlikləri əks etdirən, ayrı-ayrı saitlərin uzadılması
ilə kəsişən dilin dolaşması.
Taxilaliyalı insanların korreksiyası mərhələlərlə aparılmalıdır:
1 mərhələ - susma rejimi.
2 mərhələ - ucadan oxu.
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3 mərhələ - ifadə olunan fikirlərin üzərində redaktə işlərinin aparılması.
4 mərhələ - kollektiv şəkildə nağıl etmə.
5 mərhələ - açıq çıxışa hazırlıq.
Bradilaliyanın aradan qaldırılması zamanı
loqopedik priyomları nitq hərəkətlərinin dəqiq
və sürətli tərbiyəsinə istiqamətləndirilməlidir.
Poltern və battarizm zamanı loqopedik
işin aşağıdakı istiqamətlərini göstərmək olar:
- nitqə psixi proseslərlə əlaqədə yanaşmaq
lazımdır;
- nitqli və nitqsiz tapşırıqlar zamanı məntiqi təfəkkürün tərbiyəsi;
- daxili nitqin qüsurlarının aradan qaldırılması;

- eşitmə diqqətinin inkişafı (qulaq asmaq
bacarığının inkişafı);
- nitq tempinin normaya salınması;
- loqopedik məşğələlərdən xaric iş (ləng
və dəqiq nitqin möhkəmləndirilməsi).
Məqalənin aktuallığı. Məktəbəqədər yaşlı
taxilaliya-bradilaliyalı uşaqların qarşısında duran
əsas vəzifə onların nitqində yaranan çətinliklərə və
aradan qaldırılması yollarına həsr olunub.
Мягалянин практик ящямиййяти. Мягалядя
иряли сцрцлян тяклифляр, нятижяляр, мяктябягядяр
мцяссисялярдя, məktəb və internatlarda, reabilitasiya mərkəzlərində тялим-тярбийя просесиндя nəzərə alına bilər.
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Н.Гусейнова
НАРУШЕНИЯ ТЕМПА РЕЧИ: ТАХИЛАЛИЯ И БРАДИЛАЛИЯ
РЕЗЮМЕ
Брадилалия - патологически замедленный темп речи. Брадилалия может наблюдаться как
изолированное нарушение речи, так и в сопровождении различных психических заболеваний.
Тахилалия – патологически ускоренный темп речи. Тахилалия является самостоятельным
изолированным дефектом речи. Различают две формы тахилалии: баттаризм и полтерн. Тахилалия и
указанные его формы могут сравниться с заиканием, но это разные по структуре дефекты речи.
N.Huseynova
DISORDER OF SPEED AND TEMP OF SPEECH: TACHYLALIA AND BRADYLALIA
SUMMARY
Bradylalia is (from the greek word bradys is weak and lalia means speech) patholoqgy tempo of
weakened speech. Bradylalia is disorder of speech tempo but it is observed as defect in many mental illnesses.
Tachilalia is (from the greek word tachis-fast and lalia means speech) pathology tempo of fastened
speech. It is concerns disorders tempo of speech. So tachilalia is fast speech without other disorders. It has two
forms: battarism and poltern. Tachilalia and its forms can be compared with stuttering but this is different
speech disorders.
Redaksiyaya daxil olub: 21.04.2017
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Uşaq serebral iflici zamanı nitqin formalaşdırılması ilk növbədə bu xəstəliyin əsas simptomları və sindromları ilə müəyyən edilir. Məlumdur ki, xəstəliyin “nüvə” sindromu reflektor
inkişafın patologiyasıdır. Hər bir uşaqda şərtsiz
reflekslər düzgün inkişaf etmir, bu da öz növbəsində motorikanın inkişafına öz təsirini göstərir.
Normal inkişaf şəraitində şərtsiz reflekslərin əksəriyyəti uşağın həyatının ilk dövrlərində
yoxa çıxmağa başlayır. Onların əvəzinə isə qurucu reflekslər gəlir. Bu reflekslər insana ixtiyarı hərəkətlərə və duruşlara yiyələnməyə imkan verir. Uşaq serebral iflici zamanı şərtsiz reflekslər daim gecikmə ilə əmələ gəlir və qeyb
olmayaraq normal motor sxemlərin əmələ gəlməsinə maneə törədirlər. Təhrif olunmuş formada olan azalmayan reflekslər hərəkətlərin əlavəli
komponentinə çevrilir, bununla əlaqədar olaraq
isə hərəkətlər qeyri-rasional və qeyri-təbii xarakter daşımağa başlayırlar. Qeyri-düzgün olan
avtomatlaşdırılmış motor sxemlər uşağın fəaliyyətini nəinki çətinləşdirir, həm də bütün psixoloji inkişafa mənfi təsir göstərir.
Uşaq serebral İflicli uşağın tələffüzə necə
yiyələnməsini başa düşmək üçün uşağın həyatının
birinci ilində oral reflekslərin və oral motorika
inkişafının analizi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Oral reflekslər orqanizmin həyat fəa-liyyətini təmin edən ən vacib anadangəlmə reflekslərə aid edilir.
Oral refleksləri aşağıdakı kimi ayırmaq olar:
 əmmə aktını təmin edən reflekslər;

 çeynəməni təmin edən köndələn
reflekslər;
 qoruyucu və itələyici reflekslər ;
 qolun oral nahiyəsi ilə qarşılıqlı əlaqədə
olan reflekslər.
Əmmə aktını təmin edən reflekslərə axtarıcı, xortumvarı, dişləyici, əmmə - udma refleksləri aid edilir.
Kussmaulun A x t a r ı ş r e f l e k s i (işıq
tərəfinin refleksi) aşağıdakı kimi təzahür edir –
körpənin dodaqlarına və ya yanağına toxunan
zaman o, başını qıcıqlandırıcının tərəfinə
çevirir.
X o r t u m v a r ı r e f l e k s i – dodaqların qıcıqlandırıcı tərəfə doğru dartılıb uzadılması şəklində təzahür edir.
D i ş l ə y i c i r e f l e k s – diş ətlərinə toxunulan zaman əşyanın çənələri ilə tutulması
kimi təzahür edir.
Ə m m ə - u d q u n m a r e f l e k s i – bu
reflekslər sistemində əsas refleks hesab olunur.
Əmmə hərəkətinin bətndaxili inkişafın
artıq 15-ci həftəsində müşahidə olunduğu məlumdur. Lakin buna baxmayaraq effektli əmmə
32 həftədən tez olmayaraq əmələ gəlir. 34-36-cı
həftələrdə isə ritmik əmmə və udma prosesi yer
almağa başlayır. Dodaqların ritmik əmmə hərəkəti dilin ritmik hərəkətinə müvafiq olur. Bu zaman dilin ucu aşağı enmiş , döşə sıxılmış vəziyyətdə olaraq dodaqların sourucu hərəkətlərində
iştirak edir. Dil kürəyinin orta nahiyəsi ilə qalxmış vəziyyətdə olur. Bu , maddənin əvvəl dilin
üstünə sonra isə boğulma yaratmadan qırtlaq na-
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hiyəsinə doğru yer dəyişməsi üçün vacibdir. Davamlı ritmik əmmə iki əmmə hərəkətinin iki udqunma və bir-iki tənəffüs hərəkətləri ilə müvafiqliyini güman edir.
Əmmə aktını təmin edən reflekslər qaşıq
və ya nəlbəkinin köməyi ilə yedizdirməyə keçənə
qədər uşaq üçün vacib hesab edilir. Bu reflekslərin olmaması şəraitində yeni doğulmuş körpəni
zond ilə qidalandırmaq məcburiyyətində qalınır.
Qaşıq və nəlbəki vasitəsi ilə yedizdirmə uşağın
həyatının 3-4 aylığında mümkün olur. Əmmənin
saxlanılmış olmasına baxmayaraq o, qeyri-ixtiyarı reflektor xarakterini itirməyə başlayaraq çeynəmə kimi idarə olunan bir hərəkətə çevrilir. Bu
reflekslər qrupu müvafiq olaraq 3-4 aylarına yaxın azalmağa başlamalıdır. Azalmanın baş vermədiyi, uşağın isə çeynəməyə keçdiyi hallarda
uşaqda əmici-çeynəyici sinkineziyalar əmələ gəlməyə başlayır. Bu sinkineziyalar zamanı çeynəmə hərəkətləri dodaqların önə doğru dartılması
ilə və dil ucunun aşağı enməsi şəraitində onun
kürəyinin ön tərəfinin damağa doğru dartılması
ilə müşayiət olunur. Açıq ağızla bu tərz çeynəmə
ağzın marçıldadılması və qidanın ağızdan xaricə
tökülməsi ilə müşayiət olunur.
Oral reflekslərin patologiyası tələffüzün
formalaşmasına mənfi təsir göstərə bilər və
loqopedik işin keçirilməsini çətinləşdirə bilər.
Əmmə reflekslərinin azalmadığı şəraitində
dodaqların istənilən hərəkətləri əmici – çeynəmə
sinkineziyasını işə sala bilər. Bu halda dilin
daralmış ucu önə doğru uzanır, dil kürəyinin
orta nahiyəsi isə qalxır. Buna müvafiq olaraq
dişarası və palatalizasiya effekti əmələ gəlir. Bu
reflektor patologiyanın xüsusən fitvari və fışıltılı
səslərin tələffüzü zamanı özünü büruzə verməsi
xüsusi olaraq xarakterdir. Normalda fitvari və
fışıltılı səslərin tələffüzü zamanı dodaqların
dartılması deşiyin uzadılması hesabına səsi daha
da gücləndirir. Hava axını bu uzadılmış deşikdən xaric olur. Bununla əlaqədar olaraq ətrafdakılar adətən bu səslərin düzgün tələffüz olunmasına kömək göstərmək cəhətləri zamanı qeyriixtiyarı şəkildə uşağın diqqətini dodaqların hərəkəti üzərində fiksasiya edir (cəmləşdirir). Əmici
– çeynəmə sinkineziyası olan uşaqlarda dodaqların hərəkəti dilin elə bir quruluşunu təhrif edir
ki, burada fitvari və fışıltılı səslərin düzgün
tələffüz edilməsi qeyri-mümkün olur.
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Axtarış, xortumvari, dişləyici reflekslərin
özünü büruzə verməsi loqopedik işin aparılmasını, xüsusən də uşağın ağız boşluğunda manipulasiyanın (idarə etmənin) tətbiq edillməsini
çətinləşdirir. Məlumdur ki, artikulyasiya masajı,
artikulyasiya orqanlarının passiv gimnastikası
və əllər, zondlar və ya digər üsullar vasitəsi ilə
artikulyasiya duruşlərinin quraşdırılması dizartriya zamanı səslərin qoyuluşunda xüsusilə
effektiv hesab olunur. Bütün bu üsulları oyanmış əmmə refleksləri olan uşaqla əlaqədar olaraq həyata keçirmək qeyri-mümkün olar.
K ö n d ə l ə n r e f l e k s 6-8 aylığında
əmələ gəlməyə başlayır. O, çeynəmə zamanı
ağızda qidanın yerdəyişməsinə kömək edir və
dilin yan səthinin qıcıqlanması zamanı qıcıqlandırıcı istiqamətində sonuncu olaraq hərəkət
etməklə özünü ifadə edir. Verilmiş refleksin bir
tərəfli patoloji fəallığı dil ucunun tükənən yan
hərəkətlərə gətirib çıxara və səslərin yan tələffüzünə təşviq edə bilər.
Öskürək və qusma itələyici və ya qoruyucu reflekslərə aid edilir. Bu reflekslər anadangəlmə olaraq yaranır və ömür boyu davam edir.
Filogenetik şəkildə quraşdırılmış əksər şərtsiz
reflekslər kimi onlar da zəif diferensiallaşdırmış
xarakter daşıyır və nəinki fiziki şəkildə haqq qazandırılmış hallarda (zəhərlənmə, qıcıqlanma ,
traxeyalar və s.), həmçinin emosional gərginlik
hallarında da özünü göstərərək, bununla orqanizmin özünü müdafiəyə olan psixoloji cəhətlərini əks etdirir. Yaş artdıqca insanda bu reflekslərin ixtiyarı requlyasiyası (tənzimlənməsi) formalaşmağa başlayır.
Serebral iflicli uşaqlarda öskürək və qusma əksər hallarda həddindən artıq oyanıq vəziyyətdə olur. Bu, nitq zamanı öskürəyin tutması
kimi, eləcə də uşağın ağzında manipulyasiya cəhətləri zamanı itələyici reflekslərin əks olunmasında özünü büruzə verə bilər.
Hazırkı dövrdə əlin və oral nahiyənin
qarşılıqlı əlaqə reflekslərinin vəzifəsi sona kimi
araşdırılmayıb. Bu reflekslərə tutucu reflekslər,
Babkin refleksi və ovuc – ağız reflekslər aid edilir.
T u t u c u r e f l e k s - əmici reflekslə əlaqədardır (əmmə zamanı yeni doğulmuş körpələrdə tutucu reflekslər əmələ gəlir).
B a b k i n re f l e k s l ə r i - yeni doğulmuş
körpənin ovucunun əsasına basılan zaman onun
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ağzının açılması, gözlərinin bağlanması, başının
isə önə doğru əyilməsi ilə özünü büruzə verir.
O v u c – a ğ ı z r e f l e k s i
(palmomental) – uşağın ovcuna toxunan zaman
onun buxağında əzələlərin məhdudlaşması ilə
özünü büruzə verir.
Bu reflekslərin azalmadığı hallarda əllərin
hərəkəti oral nahiyənin hərəkətlərinə təşviq
edərək artikulyasiyanı çətinləşdirir.
K.Skot tərəfindən aparılan araşdırmalar
göstərir ki, Uşaq Serebral İflicli uşaqlarda əmmə
refleksləri daha çox dayanıqlı, dişləyici reflekslər isə daha az dayanıqlı reflekslər hesab olunur.
Axtarışvarı, xortumvari və ovuc – ağız refleskləri daha sürətlə azalırlar .
Uşaq Serebral İflicli uşaqlarda artikulyasiyanın inkişafı tonik reflekslərin patologiyası
nəticəsində də mürəkkəbləşir. Yeni doğulmuş
körpələrin tonik refleksləri – cürbəcür reflekslər
hesab olunur. Bu reflekslər bədənin vəziyyətinin
dəyişməsi və ya onun hər hansı bir hissəsinə
toxunan zaman bu və ya digər əzələlərin tonus
dəyişməsi ilə əlaqədardır. K.A.Semenova tonik
reflekslərin 10 növünü ayırd edir. Loqopedik
işin aparılması üçün bu reflekslərdən 3 dənəsi
əhəmiyyət kəsb edir. Bura aiddir :
- labirint tonik reflekslər;
- simmetrik boyun tonik refleksləri;
- və assimmetrik boyun tonik refleksləri.
Bu reflekslər normalda 3 ayına kimi azalmalıdırlar. Bu reflekslər gövdənin və ətrafların,
eləcə də boyunun (bu da öz növbəsində tələffüz
üçün əhəmiyyət kəsb edir) əzələ tonusunun bədənin vəziyyətindən və əsasında başın məkanda
vəziyyətindən asılılığını müəyyən edir. 2 aylıq
dövrdə bu reflekslər ilk quraşdırılmış refleks
olan labirint refleksinə (başdan boyuna doğru)
yer verməlidir. Bunun sayəsində uşaq başını
saxlamağa başlayır.
L a b i r i n t t o n i k r e f l e k s i (LTR)
özünü aşağıdakı şəkildə büruzə verir : kürəyi
üzərində uzanıqlı halda yeni doğulmuş körpədə
bədənin və ətrafların açıcı əzələlərinin gərginliyi, qarın üzərində uzanan zaman isə qatlayıcı
əzələlərin tonus yüksəkliyi özünü büruzə verməyə başlayır. Uşağın bədəni şaquli vəziyyətdə
olarkən aşağı ətrafların qatlayıcılarının tonusu
yüksəlir. Yuxarı ətrafların açıcıları isə daha az
nisbətdə bu vəziyyətlə rastlaşır. E.M.Mastyukovanın məlumatlarına əsasən labirint tonik ref-

lekslər özünü büruzə verməyə başlayanda dil
kökünün əzələ tonusu yüksəlməyə başlayır.
Simmetrikboyuntonikreflek
s l ə r i (SBTR) özünü aşağıdakı kimi büruzə
verir: başı aşağı əyən zaman yuxarı ətrafların
qatlayıcı əzələlərinin, aşağı ətrafların isə açıcı
əzələlərinin tonusu yüksəlir. Başı arxaya atan zaman yuxarı ətrafların açıcı əzələlərinin, aşağı ətrafların isə qatlayıcı əzələlərinin tonusu yüksəlir.
E.M.Mastyukova qeyd edir ki, simmetrik boyun
tonik refleksləri dil ucunun və kürəyciyinin əzələ
tonusu yüksəlir. Refleksin kəskin şəkildə ifadələnməsi tənəffüsü, səs əmələ gətirməni, ağızın
ixtiyarı şəkildə açılmasını, dilin yuxarıya və önə
doğru hərəkət eləməsini çətinləşdirir.
Asimmetrikboyuntonikreflek
s i (ABTR) aşağıdakı şəkildə aşkar olunur: başı
yan tərəfə çevirən zaman üz tərəfdən əl tam olaraq
açılır, ayaq isə çanaq-bud və diz qapaqları oynaqlarından yığılır. Digər tərəfdə isə əksinə olaraq,
qol dirsək oynağında yığılır, ayaq isə tamamilə
açılır. E.M.Astyukova qeyd edir k , asimmetrik
boyun tonik refleksləri nitq əzələ sistemində tonusun assimmetrik şəkildə yüksəlməsinə səbəb olur.
Bununla yanaşı tonus uşağın başının çöndüyü
tərəfdə yox, əks tərəfdə daha çox yüksəlir.
K.Stokun tədqiqatları nəticəsində müəyyən olundu ki, uşaq serebral İflicindən əziyyət
çəkən uşaqlarda azaldılmamış labirint tonik refleksləri azaldılmamış simmetrik və asimmetrik
boyun tonik refleksləri ilə müqayisədə daha çox
rast gəlinir.
Uşaq serebral İflici zamanı hərəki sferanın
pozulması reflektor patologiya ilə məhdudlaşmır. Ümumi motorikada olduğu kimi, oral nahiyədə də əzə tonusunun pozulması, hiperkinezlər,
ataksiyalar, sinkineziyalar, oral avtomatlaşdırmalar müşahidə olunur.
Əzələ tonusunun pozulması hipertonus
(spastiklik), hipotonus (halsızlıq) və distoniya
(əzələ tonusunun dəyişməsi) ilə özünü büruzə
verir. Əzələ tonusunun istənilən dəyişikliyi əzələlərin hərəkətliliyini məhdudlaşdıraraq, nitq
aparatının müxtəlif nahiyələrində həm ümumiləşdirilmiş, həm də seçilmiş şəkildə özünü büruzə verə bilər. Buna müvafiq olaraq onlar nitq
tənəffüsünün, səsin və artikulyasiyanın pozulmalarını təyin edə bilər.
Hiperkinezlər əsasən xoretik və atetoid
formasında oral nahiyədə özlərini büruzə verir.
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Onlar yalnız serebral iflicin hiperkinet forması
olan uşaqlarda rast gəlinir. Bundan başqa hiperkinezlər nitq aparatının bütün şöbələrində rast
gəlinə bilər. Hiperkinez zamanı əzələ hərəkətləri
idarənin altından çıxır. Bu zaman tələffüz təhrif
olunur və ya qeyri mümkün olur. Hiperkinezlərdə qabıqaltı şöbənin zədələnmə simptomları olması, daha doğru desək striopallidar sistemin
zədələnmə simptomları olması səbəbi ilə əlaqədar olaraq bu simptomlu uşaqlar üçün istənilən
hərəkətlərin, xüsusi ilə də incə hərəkətlərin aftomatlaşdırmasında mürəkkəb xarakter daşıyır.
Ataksiya - hipermetriya və hərəkət koordinasiyasının pozulması ilə xarakterizə olunur.
Ataksiya zamanı tənəffüsün və səsin idarə olunması ilə bağlı problem xarakter hesab olunur.
Hipermetriya nəticəsində ifadələrin əvvəlində
intensivlik sona yaxın isə zəiflik müşahidə olunur. Hərəkət koordinasiyasının pozulması yumşaq damağın idarə olunmasındakı kifayətsizlikdə və nəticə etibari ilə rinofoniyanın olması ilə,
eləcə də nitq aparatının bütün şöbələrinin asinxron işində təzahür edir. Mürəkkəb hərəkətlərin
avtomatlaşdırılması
əhəmiyyətli
dərəcədə
çətinləşib.
Sinkineziyalar – bu əlavəli müştərək hərəkətlərdir.
Hərəkətlər qonşu orqan əzələlərinin artıq
hərəkətləri ilə müşayiət olunaraq rasional şəkildə icra edilmədikdə koordinosion ola bilərlər;
İmitasion (yamsılayıcı) – digər orqan
tərəfindən anoloji əlavəli hərəkətlər;
Qlobal – hərəkətə istənilən cəht zamanı
bədənin müxtəlif hissələrində təzahür edə bilər.
Onlar oral nahiyə əlavəli şəkildə olan artıq
artikulyasiya hərəkətləri kimi təzahür edə bilər.
Bu hərəkətlər tələffüzü təhrif edir.
Oral avtomatlaşdırmalar – bu oral şöbədə
olan məcburi (zorakı) hərəkətlərdir: gülüş, ağlamaq, inilti, əmmə, dodaqların yalanması, öpmə
formalı ağız hərəkətləri və s. Bunlar kökvari
(gövdəvari) pozulmalardır. Hiperkinezlər kimi
oral avtomatlaşdırmalar da tələffüzü təhrif edir
və ya uşağı nitqini dayandırmağa vadar edir.
Yayılma və intensivlik xarakterindən asılı
olaraq motor pozulmalar tələffüzün formalaşmasına müxtəlif cür təsir göstərə bilər. Demək
olar ki, istənilən fonemin artikulyasiyası müxtəlif olduğu üçün bu kompensasiya imkanlarından
geniş istifadə etməyə kömək edir və artikulyasi182

ya orqanlarının müxtəlif konfiqurasiyaları zamanı fonemləri ifadə edir. Lakin artikulyasiya
praksisinin formalaşma prosesi keyfiyyətli afferentasiyanın kifayət qədər olmaması ilə əlaqədar
olaraq mürəkkəbləşir.
“Uşaq serebral iflici” (USİ) termini beyin zədələnməsi ilə əlaqədar olaraq əmələ gələn
sindromlar sırasını təşkil edir. USİ, doğuş zamanı və ya dölün bətndaxili erkən mərhələsində
baş verən müxtəlif səbəblərdən baş beyinin və
onurğa beyinin zədələnməsi nəticəsində inkişaf
edir. Uşaq serebral iflicinin əsas klinik simptomu inkişaf ləngiməsi, statokinestetik reflekslərin
düzgün inkişaf etməməsi, tonus patologiyası və
parezlərlə əlaqədar olan hərəki funksiyaların pozulmasıdır. Mərkəzi sinir sistemində (MSS) baş
verən pozulma ilə yanaşı zaman keçdikçə sinir
və əzələ liflərində, oynaqlarda, bağlarda, qığırdaqlarda da ikincili dəyişikliklər təzahür etməyə
başlayır.
Uşaq serebral iflicinin əsas simptomu olan
hərəki pozulmalara əksər hallarda psixikanın, nitqin, görmənin, eşitmənin və s hissələrin pozulmaları da qoşulur. Bəzi uşaqlarda qıcolmalı sindrom müşahidə olunur. Yuxarıda göstərildiyi kimi
uşaq serebral iflicinin ilk klinik təsviri 1853-cü
ildə V.Littlev tərəfindən edilmişdir. Təqribən 100
il çərçivəsində uşaq serebral iflici Littl xəstəliyi
adlandırlırdı. Uşaq serebral iflici termini Ziqmund Freydə məxsusdur. 1853-cü ildə o, bütün
bənzər klinik əlamətləri olan bətndaxili mənşəli
spastik ifliclərin bütün formalarını serebral iflic
qrupunda birləşdirməyi təklif etdi.
1958-ci ildə Oksfordda baş tutan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının VIII revizyonunda
bu termin təstiqlənərək belə bir tərif aldı –
“Uşaq serebral iflici baş beyinin inkişaf etməyən xəstəliyidir. O, bədənin və hərəkətlərin icrasına cavab verən beyin şöbələrini zədələdir.
Xəstəlik beyin inkişafının erkən mərhələlərində
qazanılmış olur”.
Bununla belə hazırki dövrdə bu terminlə
bağlı elmi müzakirələr getməkdə davam edir.
Xüsusi ədəbiyyatlarda bu kimi pozulmaları
mənalandıran çoxlu sayda müxtəlif terminlərə
rast gəlmək mümkündür.
İngilis dilli ədəbiyyatlarda bir qayda olaraq “serebral iflic” və “spastik iflic” terminləri
istifadə edilir.
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Xüsusi alman ədəbiyyatında isə “ hərəki
aparatın serebral pozulmaları” termini işlədilir.
Bəzən də “serebral iflic” deyilir.
Fransız müəlliflərində biz “serebral mənşəli motorikanın pozulmaları” termininə rast gəlinir. Bir çox müəlliflər bu pozulma üçün müvafiq terminin seçilmə cəhətlərini ediblər. Məsələn, Doman bir çox mövcud olan terminlərdə
tutarsızlığın olduğunu qeyd edir. Məsələn, “beyin iflici” terminində beyin faktiki olaraq iflic
ola bilmir. Bundan əlavə, verilmiş xəstəlik zamanı müvafiq iflic nadir halda əmələ gəlir (yəni
heç bir hərəkət mümkün olmadığı zaman).
“Spastik iflic” termini də elə də uğurlu hesab edilmir. Spastik vəziyyət - nə qədər vacib
olsada bu, xəstəliyin simptomlarından sadəcə
biridir.
Ötən əsrin 80-ci illərində mütəxəssislər
uşaq serebral iflicləri “sizontogenetik postural
diskineziya” adlandırmağı təklif etdilər. Bu ideyaya görə, uşaq serebral iflici zamanı sinir sisteminin zədələnməsi hazır mexanizmin qırılmasını yox, inkişafın ləngiməsini və ya təhrif olunmasını ifadə edir. “Bu pozulmaları sırf serebral
hesab etmək olmaz. Belə ki, hərəki fəallığın həyata keçirilmə mexanizmi üfüqi olaraq uzadılmır, əksinə hərəkət tənzimlənməsinin bütün şaquli sistemini əhatə edir”.
Əlbəttə, diskineziya termini uşaq serebral
iflici zamanı hərəki pozulmaların dəqiq xarakterini əks etdirir, onların lokomotor funksiyaların
ontogenez pozulmaları ilə ağırlaşmalarını xüsusi
vurğulayır. Baxmayaraq ki “uşaq serebral iflici”
bu xəstəlik zamanı olan pozulmaların məğzini
tam olaraq əks etdirməsə də onu dünya ədəbiyyatında geniş istifadə edirlər və bu patoloji
vəziyyəti hərtərəfli izah edən digər bir termin
hələ ki, təklif olunmayıb.
Bu xəstəliyi uşaq serebral iflici kimi mənalandıran zaman inkişaf etməyən, qismən
funksional korreksiyaya tabe olan və kifayət
etməyən inkişafla və ya baş beyin zədələnməsi
ilə izah olunan, həyatının ilk illərində qazanılmış hərəki funksiyaların və duruşun pozulması
nəzərə almaq lazımdır. Serebral iflicli uşaqlarda
motor pozulmaların problemin əsas hissəni təşkil etməsinə baxmayaraq onlar ən vacib problem hesab olunmurlar.
V.Littlin Tibb Cəmiyyətinin iclasındakı
çıxışından uzun müddət ötüb. Bu müddət ərzində uşaq serebral iflici probleminə dair bir sıra
tədqiqatlar nəşr olunub.

Bu, əsasən serebral iflicli uşaqların bərpaedici, ortopedik və nevroloji müalicə sualları
üzrə işlər idi. Buna baxmayaraq XX əsrin əvvələrindəki işlərdə bir çox serebral iflicli uşaqlarda
intellektin azalması və nitqin inkişafsızlığı qeyd
olunurdu. Uşaq serebral iflicinin kliniki və
patolo-analoji təsvirini ilk dəfə M.Y.Breytman
təsvir etmişdir. O, qeyd eləmişdir ki, bu xəstəlik
zamanı nəinki hərəki sfera, həm də intellekt və
nitq zərər çəkmiş olur.
XX əsrin 60-80 illərində serebral iflicli
uşaqların nitqinin və idrak proseslərinin öyrənilməsinə həsr olunmuş işlər əmələ gəlməyə başladı.
Hazırki dövrdə Uşaq Serebral İflicini prenatal dövrdə və ya beyinin əsas quruluş və mexanizmlərinin sona qədər formalaşmaması dövründə beyin zədələnməsi nəticəsində əmələ gələn xəstəlik kimi nəzərdən keçirirlər. Bu da öz
növbəsində psixoloji və nevroloji pozulmaların
mürəkkəb müvafiq quruluşunu daha da ağırlaşdırır. Ümumilikdə psixi inkişaf tempinin ləngiməsi deyil, həm də ayrı-ayrı psixi funksiyaların
formalaşmasının qeyri – bərabər, disproporsional xarakteri də müşahidə edilir.
Serebral iflicli uşaqların psixi pozulmalarının patogenezində artıq postnatal dövrdə inkişaf edən beyinin daha cavan filo və ontogenetik
strukturlarının anomal inkişafı və ya inkişafsızlığı vacib hissə hesab olunur. Serebral iflicli
uşaqlarda fəaliyyətin sistemindən vacib funksional sistem olan hərəki fəallıq bu və ya digər dərəcədə söndürülmüş olur. Kəskin hərəki patologiya vaxtaşırı sensor kifayətsizlik ilə birlikdə
intellektin və dərketmə fəaliyyətinin inkişafsızlıq səbəblərindən biri ola bilər.
Ortopedik pozuntu uşağın uğurlu yaşama
və təhsil alma qabiliyyətinə mənfi təsir göstərir.
Bu patoloji hal müxtəlif və çoxsaylı səbəblərdən
yaranan bir əlillik növüdür. Bu sıraya uşaq
serebral iflici aiddir (beyin iflici).
Beyin iflici dedikdə - əzələ və bədən orqanlarından istifadə etməyə nəzarət edən beyin
hissələrinin zədələnməsi nəzərdə tutulur. Zədələnmə halları bir qayda olaraq prenatal, natal və
postnatal mərhələlərdə yaran bilər. Beyin iflici
zəif, mülayim və kəskin dərəcələrdə ola bilir.
Uşağın davranışında hansısa müəyyən qüsurlar
baş verəndə zəif dərəcəli beyin iflici haqqında
söhbət gedir. Mülayim və kəskin dərəcəli beyin
iflici olan uşaqlarda isə ətrafların iflici qeyd
olunur. Daha kəskin beyin iflici uşağın bütün
fiziki qabiliyyətlərinə mənfi təsir göstərə bilər.
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Mülayim, yaxud kəskin dərəcəli beyin iflici olan
uşaq əlil kürsüsündən və başqa alətlərdən istifadə etməyə məcbur olur. Beyin iflici olan uşaqların bəzən öyrənməklə bağlı problemləri, eşitməgörmə problemləri və yaxud əqli gerilik problemləri də olur. Beynin məruz qaldığı zədələnmə nə qədər böyük ölçüdədirsə, çox zaman elə
beyin iflici də o qədər kəskin olur. Hər halda bu
da var ki, beyin iflici zaman ötdükcə daha da
pisləşməyə doğru getmir və beyin iflici olan
uşaqların çoxu gələcək həyatlarında normal
ömür müddətini sürdürürlər.
Beyin iflicinin üç başlıca növü mövcuddur:
Spazmatik beyin iflici, bu zaman əzələ gərilməsi həddindən artıq səviyyədə olur. Hərəkətlər, xüsusilə ayaq, əl və bel hərəkətləri nəzarətsiz halda olur. Beyin iflicinin bu növündə olan
uşaqlar yeriməyə çalışdıqca ayaqlarını içəriyə
qatlayaraq hərəkət edirlər. Bu, beyin iflici ən
geniş yayılmış bir növdür.
Diskinetik beyin iflici (athetoid beyin
iflici). Bu növ iflic bədənin bütün hərəkətlərinə
mənfi təsir göstərə bilir. Beyin iflicinin bu növü

tipik olaraq asta və nəzarət edilməyən bədən
hərəkətləri, azacıq əzələ gərilməsini ehtiva edir
və ümumi hərəkətlərinə mənfi təsir göstərir.
Qarışıq beyin iflici. Bu, yuxarıda sadalanan əlamətlərin birləşmiş bir variantıdır. Qarışıq
beyin iflici olan uşaqda əzələ gərilməsi həm
yüksək, həm də aşağı səviyyədə olur. Bəzi əzələlər həddindən artıq gərilmiş olur, başqa əzələlər isə həddindən artıq boşalmış bir vəziyyətdə
olur ki, bunlar yöndəmsiz və qeyri-iradi hərəkətlərin qarışığını meydana gətirir.
Problemin aktuallığı. Nitq inkişafina təsir
göstərən hərəki sferanin səciyyəvi pozulmalarını
müəyyənləşdirmək və həmin istiqamətdə məqsədyönlü işlərin aparılması aktuallıq daşıyır.
Problemin yeniliyi. Nitq inkişafina təsir göstərən hərəki sferanin səciyyəvi pozulmaları müəyyənləşdirilir və bu istiqamətdə aparılacaq işlər diqqət
mərkəzinə çatdırılır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən
məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla işdə valideynlər, uşaq
bağçaları və həkimlər faydalana bilərlər.
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И.Аскерова
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
ВЛИЯЮЩЕЙ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ
РЕЗЮМЕ
При детском церебральном параличе формирование речи, в первую очередь, определяется
симптомами и синдромами этой болезни. Известно, что «ядерный» синдром болезни, патология
рефлекторного развития. Не у каждого ребенка безусловные рефлексы развиваются правильно, а это
в свое время влияет на развитие моторики. В статье определены характерные особенности нарушения
двигательной сферы, влияющих на развитие речи и выводятся в центр внимания работы проведенные
в этом направлении.
I.Askerova
CHARACTERISTIC DISORDERS OF MOTORCYCLE SPHERE WHICH AFFECT TO THE
DEVELOPMENT OF SPEECH
SUMMARY
The formation of the speech is first defined with the main symptoms and syndromes of cerebral
paralysis. It is obvious that the “nuclear” syndrome of this disease is the pathology of reflector development.
Each child has a problem with the development of unconditional reflector and it reflects to the improvement
of motorcycle. In the article the characteristic disorders of motorcycle sphere which affects to the
development of speech are defined and the work which should be carried out in this field is emphasized.
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Gənclik yaşı dövrü digər yaş dövrləri kimi
hər insanın həyatında yeni bir mərhələdir. Bu
dövr uşaqlıq dövrünün başa çatması ilə yanaşı
insanın fiziki cəhətdən yetkinləşməsi, psixoloji
cəhətdən özünəməxsus keyfiyyətlərin formalaşması dövrüdür. Yaşlılıq həyatı da bu dövrdən
başlayır.
Bu dövrdə özünüdərketmə, mənlik şüuru
və dünyagörüşün formalaşması ilə yanaşı məsul
qərarların qəbulu, dostluğun, məhəbbətin, intim
münasibətlərin, insani keyfiyyətlərin yüksək
qiymətləndirildiyi mərhələdir.
Gənclik yaşı dövrünün hansı yaşdan başlanması və hansı yaşa qədər davam etməsi haqqında müxtəlif ədəbiyyatlarda müxtəlif fikirlər
yazılmışdır. Bunlardan daha çox qəbul ediləni
14-15 yaşdan 21 yaşa qədər olan dövrdür. Psixoloqlar həmin dövrün iki mərhələyə bölündüyünü qeyd edirlər: 15-17 yaş- ilkin gənclik dövrü və 18-21 yaş - yetkin gənclik dövrü.
Gəncliyi sadəcə hansınsa bioloji yaşın
başa çatması ilə əlaqələndirmək olmaz. Gənclərin formalaşmasında bir çox amillərin rolu vardır. Bu amilləri bioloji, psixoloji, psixoseksual
və sosial amillər olmaqla fərqləndirə bilərik.
Bunların içərisində gənclərin bir şəxsiyyət kimi
formalaşmasında mühüm rol oynayan sosialpsixoloji amilləri xüsusilə göstərmək lazımdır.
Buna görə də gəncliyi sosial-psixoloji hadisə
kimi qeyd etmək olar.
Bioloji baxımdan gəncin orqanizmi əsaslı
surətdə dəyişir və onun formalaşması başa çatır.
Psixoloji baxımdan gənclər artıq öz
“mən”lərini, qabiliyyətlərini, kəşf edir, idrak
fəaliyyətləri və dünyagörüşləri geniş olur.

Psixoseksual baxımdan əsasən bütün inkişaf tamamlanmış olur, davranış ictimai normalara uyğunlaşır.
Sosial baxımdan isə gənclər ictimai münasibətlər qovşağında həmin münasibətləri mənimsəyərək formalaşırlar. Nəticədə bu dövrdə
gənclər sosial varlıq kimi yetişir.
Fikrimizi ümumiləşdirsək deyə bilərik ki,
gənclik dövründə şəxsiyyət biososial - psixoloji
varlıq kimi formalaşır. Onların davranışında
məsuliyyətlilik, təşəbbüskarlıq, prinsipiallıq
yüksəlir və intellektual fəaliyyətində, qabiliyyətlərinin inkişafında irəliləyiş, sosial-psixoloji
varlıq kimi formalaşma baş verir.
Gənclik insanın həyatında ən gözəl, ən
enerjili, aktiv bir mərhələdir. Bu dövrdə atılan
addımlar mənfi və müsbət olmaqla gələcək
həyatımızı bəlli edir. Deyə bilərik ki, gənclik
dövrünün sonu cəmiyyətə və vətənə lazımlı bir
şəxsiyyət yetişdirməkdir. Bu səbəbdən də gəncin hərəkətlərində baş verən səhvi korreksiya etmək istəyən valideynlər, müəllimlər birbaşa deyil, dolayısı yolla müdaxilə etməlidirlər. Ancaq
bu müdaxilə icraçı kimi deyil, daha çox məsləhətçi mövqeyində olmalıdır. Bu dövr gənclərlə
münasibətdə dostluğa, onların fikirlərinə hörmət
etməyi, müstəqil bir şəxsiyyət kimi yanaşmağı,
ailəvi və həyati qərarlarda onların istək və düşüncələrinə önəm verməyi tələb edir.
Gənclik dövründə orqanizmin bioloji baxımdan inkişafı tamamlansa da, psixoloji (idrak
prosesləri, özünüdərketmə, əqidə, dünya görüşü,
əxlaqi keyfiyyətlər), sosioloji (sosial statusunu
müəyyən etmə, ictimai münasibətlərə inteqrasiya) inkişaf daha da aktivləşərək formalaşır.
Gənclik dövründə baxmayaraq ki, emosiyaların
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idarə edilməsi mexanizmi aktivləşir, lakin çoxsaylı yeniliklərə adaptasiya prosesində emo-sionallıq halları da özünü büruzə verir.
Gənclik dövründə baş verən proseslər
 İdrak prosesləri;
 Emosionallığın iradi tənzimi;
 İctimailəşmə;
 Sosial qaydaların mənimsənilməsi və
onlara əməl edilməsi;
 Özünütəsdiq;
 Dünyagörüşün təkmilləşməsi;
 Psixoloji kamilləşmə;
 Siyasi və tənqidi düşünmə;
 Hüquqi və sosial qaydaların öyrənilməsi;
 Vətəndaşlıq hüququndan istifadə;
 Sevib-seçilmə tələbatı;
 Ailə qurmağa meyllənmə;
 Fərdi həyat tərzinin formalaşması;
 İddialıq.
Yuxarıda sadalanan proseslər qız və oğlanlarda fərqli şəkildə özünü göstərir. Oğlanlar
gənclik dövründə daha çox sosial maraqlar göstərirsə, qızlarda bu əxlaqi keyfiyyətlər yönümüzdə baş verir. Gənclik dövrü artıq insanın
müstəqil həyata addım atması ilə başlayır. Məhz
buna görə bu dövr çox ciddi əhəmiyyət daşıyır.
Xüsusən valideynlər övladlarının bu yaş mərhələsində onlarla davranışına, onlara münasibətinə
xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Adətən gənclik yaşına qədər şəxsiyyət daha çox ətrafında olanlara
müşahidəçi, tənqidçi mövqeyində çıxış edir, ancaq gənclik dövründə artıq gördüklərinin tət-biqinə daha çox yer verir. Bəzən valideynlər övladlarının davranışında nəyisə bəyənmirsə, buraxılmış səhvlərin nədən ibarət olduğunu düzgün
müəyyən etməli və bu problemin aradan qal-

dırılmasına kömək edən yolları aşkarlamalıdır.
Belə ki, bu dövrdə edilən tərbiyəvi təsirlər münaqişələrə səbəb ola bilər.
Gələcəyini düşünən hər bir gənc etdiyi
səhvlərdən nəticə çıxararaq, daha sağlam, daha
düzgün həyat üçün mübarizə aparır. Mübarizənin nəticəsi isə cəmiyyət üçün yüksək səviyyəli
şəxsiyyətin formalaşmasında özünü göstərir.
Əgər, hər hansı dövr tərbiyədə avtoritar üsulu
dəstəkləyirdisə, hal-hazırkı dövr üçün bunu söyləyə bilmərik. Yeni dövr keçmişin mənfi və
müsbət tərəflərini tələbatlara uyğun dəyişir ki,
bu proses gənc nəslin inkişafına analoji təsir
göstərir. Deyə bilərik ki, indiki gənclərə daha
çox reallıqla yaşayaraq, demokratik prinsiplərə
əməl edirlər. Bu kontekstdə də gənclərin əxlaqi
dəyərlərə yiyələnmə, insan hüquqlarının hərtərəfli təminatı, sağlam maddi və mənəvi dayaqların yaradılması müasir zəmanəmizin ən qlobal
problemlərindəndir. Gənclərin həyati təcrübə
qazanmaları üçün onların səhv etməsinə imkan
verilməlidir. Unutmaq olmaz ki, ən yaxşı təcrübələr ən böyük səhvlərin nəticəsidir.
Problemin aktuallığı. Bu günün gənc nəsli
sabahın qurucularıdır. Gənclərin psixologiyası, xüsusiyyətləri, əxlaqi dəyərlərə münasibəti, idrak prosesləri nə qədər düzgün qurularsa sabahımız bir o
qədər əmin əllərdə olar. Bu isə birbaşa gənclərə göstərilən düzgün münasibətin, inamın, etibarın, qayğının nəticəsində mümkün ola bilər.
Problemin elmi yeniliyi. Elmi Yenilik ondan
ibarətdir ki, məqalədə gənclik yaşının xüsusiyyətləri,
onlara olan düzgün münasibətin nəzəri əsasları araşdırılmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi:
Məqalədən tələbə və magistrantlar eləcə də praktik
psixoloqlar istifadə edə bilərlər.
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РЕЗЮМЕ
В статье подчеркивается,что каждый возрастной период отличается своей специфичностью,
чувствительностью и в соответствии с требованиями юношеского возраста, отличаться своими особенностями.Отношение к молодым людям со стороны массы должно быть понимающим, заботливым, и помимо этого требовательным.Молодые люди также должны быть ответственными и их поведение должно соответствовать демократичным принципам.
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SUMMARY
In the article it is noted that each age period differs for its specificity, sensitivity and characteristics.
The attitude toward the youth should be understanding, caring and demanding. As well as, the youth should
be responsible and their behavior should be based on democratic principles.
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Aparılan islahatlar təhsil sahəsində dəyişikliklərin həyata keçirilməsini tələb edir. Təbii
olaraq dövlət tərəfindən çıxarılan qərarlar, verilən sərəncamlar təhsil sahəsində çalışan əməkdaşlar qarşısında mühüm vəzifələr qoyur. Bütün
bu tələblərə müvafiq olaraq, təhsil işçiləri daim
prioritet istiqamətlər üzrə çalışır və görülən işin
mükəmməlliyinə səy göstərirlər [2, 137]. Bunun
bariz nümunəsi təhsil sahəsində ekstensiv və
intensiv yeniliklərin üzə çıxmasında aşkar olur.
Təhsildə innovasiyanın həyata keçirilməsi öz
səmərəli nəticəsini verməkdədir. Hesab edirik
ki, qeyd etdiyimiz istiqamətdə araşdırmaların
aparılmasına daha çox ehtiyac duyulur. Çünki,
təlim prosesinin keyfiyyət göstəriciləri müəyyən
mənada öz istinad nöqtəsini qiymətləndirmənin
sosial statistikasından götürür. Bu baxımdan
müasir dövrdə qiymətləndirmənin hüquqi bazasının yaranması həmin sahənin təkmilləşməsində fundamental fəaliyyətin əsasını qoyur. Belə
ki, Azərbaycan Respublikasının Ümumtəhsil
sistemində qiymətləndirmə konsepsiyası ölkədə
təhsildə qiymətləndirmə məsələləri ilə bağlı tədbirləri idarə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Sənədin əsas məzmunu qiymətləndirmə fəaliyyətinin qanuniliyini təmin edən prinsiplərin
müəyyənləşməsinə, bu fəaliyyətin aparıcı istiqamətlərinin təyin edilməsinə, qiymətləndirmə
tədbirlərini həyata keçirən qurumların sosial statusunun güclənməsinə, qiymətləndirmədən təlim və tədrisin sosial-psixoloji və pedaqoji ehtiyaclarını ödəmək üçün istifadə edilməsinə yö188

nəlmişdir. Müasir qiymətləndirmə diaqnostik,
formativ və summativ formalarda həyata keçirilir. Qiymətləndirmənin bütün növlərində pedaqoji tərəflərlə yanaşı sosial- psixoloji xarakteristikası da daim nəzərdə tutulur [1, 2]. Bunu nəzərə alaraq aparılan qiymətləndirmənin sosial-psixoloji səciyyəsini bir neçə prizmadan təhlil etmək vacib sayılardı. Həmin istiqamətləri ən optimal səviyyədə aşağıdakı formalarda təqdim etmək mümkündür:
1. Aparılan qiymətləndirmə şagirdin təlim
fəaliyyətinə meylini, motivasiyanı bilavasitə şərtləndirir. Qiymətləndirmənin sosial-psixoloji
mahiyyətində motivasiya elementi ümumi şərtidir. Verilən qiymət subyektiv səciyyə daşıyarsa
şagirdin təlim fəaliyyətində ziddiyyətin yaranması ilə nəticələnir. Nəticədən motivasiya azalmağa
doğru gedir. Deməli, qeyri-obyektiv qiymət şagirdin bilik səviyyəsinin statistik texniki göstəricilərində nəticələnmir. Bu proses şagird psixologiyasında sosial-psixoloji rezonans yaradır. Motivasiya təlim fəaliyyətinin ilkin və vacib şərti
olduğundan bu xüsusiyyətin müşahidəsi daim
diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır [5, 97]. Bilik
səviyyəsinə verilən müvafiq qiymət obyektiv olduğu dərəcədə şagirdin bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsini stimullaşdırır. Onların fəaliyyətinin davamlılığına yeni imkanlar açır.
2. Aparılan qiymətləndirmə şagirdlərin münasibətlər sistemində sosial rolunu şərtləndirir.
Qiymətləndirmənin aparılması şagirdin
pedaqoji nailiyyətlərini göstərməklə bərabər
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onun şəxsiyyət parametrlərini də şərtləndirir. Bu
mənada sinifdə mövcud olan rəsmi və qeyri-rəsmi münasibətlərin fonunda şagirdlərin statusu
müəyyənləşmiş olur. Qarşılıqlı münasibətlərin
bütün elementləri sinif kollektivində üzə çıxır.
Həmin münasibətlərin sosial-psixoloji təsiri
insan amilini, şagirdlərin fəaliyyətini ön plana
çəkir [6, 132]. Pedaqoji prosesi idarə edən şəxs
nəzərə almalıdır ki, qiymətləndirmənin sosialpsixoloji mahiyyəti şagirdlərdə şəxsiyyət statusunun qazanılmasında mühüm şərtə çevrilir.
Şagirdlər tərəfindən qazanılan qiymət sinfin
ümumi mənəvi-psixoloji mühitinə təsir edə bilir.
Burada qiymətin pedaqoji təsviri sosial-psixoloji
sferaya transformasiya olur. Şagirdlərarası qarşılıqlı münasibətlərin məzmunu onlar tərəfindən
qazanılan qiymətlərin səviyyəsindən asılı olaraq
müəyyən ierarxiyası formalaşır ki, bu da qarşılıqlı münasibətlərin vasitəlilik tendensiyasını
şərtləndirir. Qiymətləndirmə bu prosesdə sosialpsixoloji cəhətdən bir vasitəyə çevrilir ki, bu da
sinfin ümumi münasibətlərinin formalaşmasını
optimal və ya tənəzzül həddini xarakterizə edir.
3. Qiymətləndirmə şagirdin perspektiv
fəaliyyətini şərtləndirir.
Təbii olaraq şagirdlərdə təlim prosesində
müvafiq olaraq baxışlar sistemi formalaşır,
psixoloji keyfiyyətlər inkişaf edir, müəyyən
məzmun qazanılır. Nəzəri biliyin mənimsənilməsi, tendensiyası şagirdlərin aparıcı fəaliyyət
növünə çevrilir. Eyni zamanda praktik fəaliyyət
nəzəri biliyin çalışmalarda, praktiki işlərdə,
tətbiqetmə prosesində möhkəmlənməsinə sosialpedaqoji və psixoloji şərait yaranır. Bütün bu
proseslərin müəyyən mənada enerji mənbəyini
və baş vermə səbəblərini məhz qiymətləndirmə
aktı yaradır. Çox zaman şagird şifahi danışıqda
öz fikrini dolğun ifadə etmək iqtidarında olmur.
Müəllimin perseptiv qabiliyyəti onda üzə çıxır
ki, təlim müvəffəqiyyətinin qiymətləndirilməsi
prosesində şagirdi mövcud psixoloji durumuna
uyğun başa düşsün. Bu baxımdan şagirdin fəallığı təkcə mövzunun şifahi təqdimatı pa-rametrləri ilə ölçülməməlidir. Əsas məsələ şagirdin daxili potensialının üzə çıxarılmasıdır. Düşünürük
ki, həmin potensialı eyni zamanda şagirdin yazılı nitqində və savabında da axtarsaq nəticənin
alınmasını təmin etmiş olarıq. Əlavə olaraq
qeyd etmək lazımdır ki, şagirdin digər parametrlərini, o cümlədən, sosial-psixoloji vəziyyətini

duymaq müəllimin mühüm vəzifələrindən sayılır. Beləliklə, perseptiv əməliyyatın xarakterik
əlaməti psixoloji ədəbiyyatda qeyd olunduğu
kimi onun müfəssəlliyindən bilavasitə asılıdır.
Perseptiv əməliyyatın inkişafı tətbiq olunan materialın xüsusiyyətinə və subyektin qarşısında duran vəzifəyə müvafiq spesifik sensor məzmununun seçilməsi yolu ilə gedir. Bu zaman müəllimin qarşısında son nəticədə təqdim olunan
şagirdin sosial-psixoloji surəti formalaşır. Perseptiv əməliyyatların aparılması nəticəsində şagirdin
sosial-psixoloji surəti formalaşdıqdan sonra
tanım əməliyyatını həyata keçirmək mümkündür.
Tanımaq üçün yəni, nəticədə qiymətləndirmənin
obyektivliyi naminə şagirdlərarası müqayisə
zəruridir. Şagirdlərin ümumi səviyyələrinin
müqayisəsi əməliyyatı fərqləndirmə və tanıma
aktı arasında aralıq mərhələ kimi özünü büruzə
verir. Perseptiv əməliyyatların aralıq həlqəsini
təşkil edən müqayisə prosesi müəllimə imkan
verir ki, şagirdlər haqqında əldə olunan faktları
hafizəsində tədris ilinin sonuna qədər qoruya
bilsin. Qiymətləndirmə prosesi əvvəlcə sinfin say
tərkibini və ayrı-ayrı şagirdlərin bilik səviyyəsinin müqayisəsini mütləq tələb edir. Lakin bu proses qiymətləndirmə aktını eyniləşdirməyə deyil,
fərdiləşdirməyə aparılmalıdır. Müqayisə prosesi
perseptiv əməliyyat kimi eyni zamanda kateqoriyalaşmanı yaradır ki, bu da ümumi formada məktəbin həmin şagirdlər haqqında məlumatların
müvafiq etalonunu yaradır.
Pedaqoji-psixologiya sahəsində tədqiqat
aparan alimlərin əksəriyyəti təsdiq edir ki,
məktəbdə aparılan qiymətləndirmə bir növ
müəllimlə şagirdin yaxın tanışlığının səciyyəsini
yaradır. Burada fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərin
adekvat informatik məzmunu müəllimin sonrakı
pedaqoji fəaliyyətində yeni metodik formaların
tətbiqini zəruriyyətə çevirir. Sinifdə şagirdlərin
sayı çox olduğu qədər müqayisənin keyfiyyət
faizi də artır. Sinfin pedaqoji-psixoloji səciyyəsi
sosial-psixoloji modelin yaranmasını şərtləndirir
[7, 74]. Qiymətləndirmənin obyektivliyi naminə
müqayisənin aparılması bir cəhətdən də səmərəlidir. Belə ki, müqayisə prosesi şagird barədə
vaxtilə daxil olan lazımsız, lüzumsuz və yanlış
məlumatları aşkar edir. Pedaqoji ustalığın mühüm şərti kimi, verilən qiymət çox zaman
şagirddə mənfi cəhətlərin ixtisarına da şərait
yarda bilir. Burada çox diqqətli olmaq tələb olu-
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nur. Müəllimin ustalığı onda aşkar olunar ki, o,
qiymətləndirmə apararkən həmin qiymət həddinin sosial, psixoloji və pedaqoji xarakteristikasını tam aydınlığı ilə dərk etsin. Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan hər bir şəxs təlim nəticələrinin
qiymətləndirilməsinin sosial, pedaqoji və psixoloji konsepsiyasına yiyələnməlidir. Həmin konsepsiyanın ilkin mərhələsi müşahidədən başlayır
[4, 154]. Aparılan müşahidə hiss olunmaz formada, yəni ,prosesə müdaxilə etmədən həyata
keçirilməlidir. Müşahidənin pedaqoji səciyyəsi
müəllimə imkan verir ki, hər bir şagird haqqında
obyektiv məlumat əldə etsin. Bu baxımdan əvvəlcə plan qurulur və həmin plana uyğun fəaliyyət başlanılır. Plan 3 hissədən ibarətdir:
1) Hazırlıq mərhələsi.
Burada əsasən mövzu müəyyənləşir və şagirdin həmin mövzunun mənimsəmə xüsusiyyətləri müşahidə olunur. Şagirdin fəallığı əsas
şərt kimi götürülür.
2) İcra mərhələsi.
Bu mərhələdə müvafiq qeydlər götürülür,
sonra, müqayisələr aparılır. Təhlil və tərkibin
aparılması pedaqoqa imkan verir ki, qiymətləndirmə üçün obyektiv faktlar əldə etsin.
3) Yekun mərhələ.
Yekun mərhələdə artıq hər bir şagirdin
fəaliyyəti qeydə alınan faktlara əsasən qiymətləndirilir.
Konsepsiyanın 2-ci mərhələsi müsahibənin aparılmasıdır. Müsahibə pedaqoji ədəbiyyatlarda çox zaman sual-cavab metodu kimi təqdim
olunur. Müsahibənin fərqli cəhəti müəllimlə
şagirdin canlı formada sual-cavab etməsində
təzahür olunur. Qiymətləndirmənin pedaqoji və
psixoloji səciyyəsinin aşkarlanmasında sual-cavab aktının çox böyük rolu var. Burada müəllim
bilvasitə şagirdin psixologiyasına, bilik səviyyə-

sinə bələd olur. Bütün xüsusiyyətlər qiymətləndirmə aktının həyata keçirilməsinə qədər aparılan işin vacib şərtidir. Qeyd etdiyimiz hər bir
xüsusiyyət qiymətləndirmənin vacib və qırılmaz
həlqəsinə çevrilir.
Problemin aktuallığı: Müasir dövrdə təlim
müvəffəqiyyətinin qiymətləndirmə konsepsiyasında
irəli sürülən müsbət addımlar eyni zamanda sosialpsixoloji parametrlərin gözlənilməsi zəruriyyətini yaradır. Sosial-psixoloji aspektlərin nəzərə alınması istər
müəllimlərin pedaqoji fəaliyyətinə , istərsə də şagird
şəxsiyyətinin sosiallaşmasına müsbət fayda verəcək.
Problemin elmi yeniliyi: Məqalədə ilk dəfə
olaraq şagird müvəffəqiyyətinin qiymətləndirilməsinin sosial-psixoloji aspektlərinin elmi məzmunda
fundamental şəkildə təhlilinə geniş yer ayrılmışdır.
Qiymətləndirmə prosesinin təkcə pedaqoji deyil,
eyni zamanda sosial-psixoloji məzmunda şagird şəxsiyyətinin sosiallaşmasında rolu elmi müstəvidə
xarakterizə olunmuşdur.
Nəticə ondan ibarətdir ki, qiymətləndirmənin
obyektivliyi üçün bir neçə pedaqoji-psixoloji tələblərə əməl olunmalıdır. Qiymətləndirmə konsepsiyasının əsas məzmununda həmin tələblər mühüm yer tutur. Həmin tələbləri ən optimal səviyyədə şagirdlərin
öyrənmə, inkişafetmə və tərbiyələnmə səviyyəsinə
uyğun həyata keçirilməlidir. Hesab edirik ki, şagirdin qeyd etdiyimiz cəhətləri üzrə kompleks hazırlıq
səviyyəsi nəzərə alınsa pedaqoji təhsilinin məzmununda optimal dəyişikliklərə nail olmaq olar. Uğurlu
nəticənin hasil olması bütün vəziyyətlərdə sosial,
pedaqoji və psixoloji tədbirlərin kompleksi şəraitində reallaşır.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Şagird müvəffəqiyyətinin qiymətləndirilməsində sosial-psixolji cəhətlərin nəzərə alınması həm müəllimlərə, həm valideynlərə və həm də şagirdin özünə çox böyük fayda
verəcəkdir. Bütövlükdə götürsək, nəticədə cəmiyyətə
faydalı insan amilinin yetişdirilməsi reallaşacaqdır.

ƏDƏBİYYAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

190

Abdulov R. Məktəbdə sosial pedaqoji işin əsasları. Bakı, 2005.
Əlizadə Ə. Bayramov Ə. Sosial psixologiya. Bakı, 2003.
Əlizadə Ə. Müasir Azərbaycan məktəbinin psixoloji problemləri. Bakı, 2004.
Əliyev B. Əliyeva K., Cabbarov R. Pedaqoji Psixologiya. Bakı, 2014.
Mehrabov A. Müasir təhsilin konseptual problemləri. Bakı, 2010.
Мудрик А. Социалная педагогика. М., 2002.
Шишов С. Мониторинг качества образования в школе. М., 1999.

Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 84, Number: 4, 2017

Şagirdlərin qiymətləndirilməsi zamanı nəzərə alınan sosial-psixoloji cəhətlər

C.Н.Джафаров
СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ
ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕНИКОВ
РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы оценивания социально-психологических факторов в системе управления педагогическим процессом. В статье, в основном, отражены пути формирования работы учеников в условиях общественного отношения. Автором также представлены требования, стоящие перед школьным директором для успешности проведения этой работы. В статье также обсуждены и предложены пути использования потенциала учеников в структуре управления педагогическим
процессом.
S.N.Jafarov
SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS CONSIDERED DURING EVALUATION OF PUPILS
SUMMARY
The article deals with taking into consideration the social, psychological and pedagogical points in the
management system of pedagogical process. The formation of work with pupils mainly in the situation of
social relations and the duties of school principles in carrying this work are reflected in the article. The ways
of using pupils’ potentials in formation of managament structure of pedagogical process have been analysed
and presented, too.
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İntihar, digər adı ilə suisid qədim zamanlardan bu günə qədər gəlib çıxmış, insanların öz
əli ilə ölümlərinə yol açan hadisə kimi xarakterizə olunmuşdur. Bir çox müəllifin araşdırması
intihar hadisəsinə işıqlıq gətirsə də, bizim qarşımızda duran məsələ intiharın səbəblərinin araşdırılması ilə yetinmək olmayıb, intiharların qarşısının alınmasının operativ yollarını işləyib hazırlamaqdır. Bu məqsədlə, uzunmüddətli tədqiqatlar üçün zəmin yaradacaq altstrukturun formalaşdırılması önəmlidir. Məqalədə məhz həmin altstrukturların təhlili öz əksini tapmaqdadır. Əsas vəzifəmiz müasir yanaşmalarda göstərildiyi kimi, intihara meylli insanların üzə çıxarılması ilə yanaşı, fərqli olaraq, həmin insanların intihar sayəsində ölüm haqqında düşünmə,
ölümə qərar vermə və icra etmə arasındakı əlaqəni tapmaqdır. Belə ki, intihara meylli insanların intihara meyli olmayan insanlara görə intihara daha çox cəhd edə bildiyi statistikası qəbul
görsə də, o faktı aşkar etmir ki, intihara meylli
insanlardan hansı özünə qəsd edəcəkdir. Məhz
sonuncu məqam bizim məqaləmizin ana xəttini
təşkil edir, başqa sözlə, intihara meylli deyil,
intihar etmiş insanlar (cəhddən sonra sağ qalmışlar) bizim tədqiqatımızın əsas subyektləridir.
Məqalədə intihar və intihara cəhd, onun səbəbləri, şəraiti kimi məsələlər tarixi aspektdə qısa
xarakterizə edilməklə, əsasən, intiharın tamamən aradan qaldırılması yönündə yeni yanaşma
– intiharın 7-li preventiv modeli təklif edilir.
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İntiharların Azərbaycanda sıx görülməsi
əslində dünya müstəvisində normal hüdudlarda
olsa da, hər bir insanın dəyərli varlıq olduğunun
qəbul edilməsi fonunda humanizm adına düşündürücüdür. Prof. F.İsmayılovun da sözlərinə
görə, Azərbaycanda intiharlarla bağlı statistika o
qədər də dəhşətli vəziyyətdə deyil: “Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının açıqlamalarına görə, hər
yüz min nəfərə düşən intihar sayı 7-dən çox
olanda problemə səbəb olur. Azərbaycanda isə
say bu rəqəmə yaxınlaşmayıb. 2015-ci ildə 503
intihar hadisəsi qeydə alınmışdı. Bu da hər 100
min nəfərə 5 nisbətindədir. Ötən il isə 327 nəfər
intihar edib. Bu da hər yüz min nəfərə 3.2 intihar hadisəsi deməkdir. Bu rəqəmlərə baxarkən
məlum olur ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının açıqladığı rəqəmlərdən aşağıdır. Düzdür, hər
bir intihar faciədir, hər bir insanın həyatı dəyərlidir. Lakin intihar hələ ki, bizdə təhlükəli həddə
deyil” [18]. Prof. F.İsmayılovun dediklərini nəzərə alaraq, intihar hadisəsinə müxtəlif aspektlərdən baxmağın işimiz adına yararlı ola biləcəyini düşünürük.
Bir neçə məsələ mövzunun əsas qayəsini
formalaşdırmaq üçün böyük önəm kəsb edir.
Birincisi, intiharla əlaqəli anlayışların fərqləndirilməsi; ikincisi, intihara yanaşmaların çox qısa
tarixçəsi; üçüncüsü, intiharın növləri; dördüncüsü,
intiharın səbəbləri; beşincisi, intihara müdaxilə
etmə; altıncısı, intihara meylli psixotiplər; yeddincisi, intiharların ümumi əlamətləri; səkkizinci-
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si, intihara meylli insanların müəyyən edilməsinə
yönəlmiş yeni metodikalar və son olaraq bizim
təklif etdiyimiz intiharın 7-li preventiv modeli.
İ.A.Poqodinin kitabında qeyd edildiyi
kimi, intihar özünü şüurlu şəkildə həyatdan
məhrum etməkdir [11]. Suisid intihara sinonim
anlayış kimi sanki daha yumşaldıcı formada
işlədilir, hansı ki, fikrimizcə, intihar hadisəsinə
qarşı insanlarda tolerantlığın yaranmasına şərait
yaratmışdır. Əsas anlayışlardan biri suisidal
davranışdır. Suisidal davranış anlayışı özünə az
öncə tərif etdiyimiz intiharı, eyni zamanda,
intihara təşəbbüsü, cəhdi və təzahürləri daxil
edir. İntihara təşəbbüs onu edən insandan asılı
olmayan səbəblərdən ölümlə yekunlaşmayan
suisidal aktlardır. Özünəqəsd vasitələrindən
istifadə edərkən onların təhlükəsizliyini əsasən
bilən insanın nümayişkar yönəlişli əməlləri intihara cəhd olaraq qiymətləndirilir. V.S.Yefremovun kitabında qeyd edilir ki, ölümlə yekunlaşan
intiharla intihara cəhd arasında əsas fərq birinci
halda insanın özünü öldürməyə niyyətinin
olmasıdır [7]. Suisidal təzahürlərə özünəqəsdə
istiqamətlənmiş hər-hansı davranışla müşayiət
olunmayan intiharla bağlı düşüncələri, eyhamları və deyimləri daxil edirlər [13; 8].
Müasir suisidologiyada dörd əsas yanaşma
fərqləndirirlər [8]:
1. Bioloji yanaşmaya görə, intihar xəstə
orqanizmlərdən qurtulmanın “uyğunlaşma” mexanizmi kimi təkamül xarakterindən, özünü
məhv etmənin instinktiv təbiətindən irəli gəlir;
2. Psixopatoloji yanaşma bütün intiharçıların ruhi cəhətdən xəstə insan olduğu, susidal
əməlin isə kəskin yaxud xroniki psixi pozuntuların təzahürü olduğu müddəasını dəstəkləyir;
3. Psixoloji yanaşmaya görə, suisidal
meyllərin yaranmasında psixoloji faktorlar aparıcı rola malikdir;
4. Sosioloji yanaşmaya görə, suisidal davranışın əsasında sosial inteqrasiyanın azalması
və davamsızlığı durur, intihar isə istənilən halda
yalnız fərdin sosial mühiti ilə qarşılıqlı münasibətləri zəminində anlaşıla bilər, hansında ki,
sosial faktorlar aparıcı rol oynayır.
Həkimlər üç növ intiharı fərqləndirirlər [2].
Birincisi, həqiqi intiharlardır, bu zaman insan
depressiv haldan sonra özünü uzun müddət ölümə hazırlayır. İkincisi gizli intiharlardır, bu zaman insan bilərəkdən risk edərək sanki təsadüfi

ölümə yaxınlaşmaqla özünü açıq şəkildə öldürmür. Sonuncu isə, nümayişkar intiharlardır, bu
zaman birilərinə nəsə sübut edilməyə çalışılır.
E.Dyurkqeym intiharların üç böyük kateqoriyasını ayırd edir [6]:
1. Altruistik intihar – öz sosial qrupunun
xeyrinə həyatını qurban vermə aktıdır;
2. Eqoistik intihar – öz sosial qrupu ilə bütünlük hissini itirmiş insanlar üçün xarakterikdir;
3. Anomik intihar – köklü sosial dəyişikliklər yaxud siyasi böhran keçirməsi səbəbilə
“kollektiv nizam”ın çatışmadığı cəmiyyətdə
yaşayan insanlar arasında müşahidə olunur.
İntiharın səbəbləri ilə əlaqəli müxtəlif təsnifatlar verilir. Bir təsnifata görə [11], suisidal
motivlər aşağıdakılardır:
1. Şəxsi-ailəvi;
2. Sağlamlıq vəziyyəti;
3. Antisosial davranışla əlaqəli konfliktlər;
4. İşlə yaxud təhsillə əlaqəli konfliktlər;
5. Maddi-məişət çətinlikləri;
6. Digər motivlər.
Digər təsnifata görə [11], yüksək suisidal
risk faktorları aşağıdakılardır:
1. Ekstrapersonal – psixozlar və sərhəd
psixi pozuntular; suisidal deyimlər, təkrar suisidal əməllər, postsuisid; yeniyetməlik yaşı; həyat
fəaliyyətinin marginal şərtləri; nüfuzun itirilməsi; konfliktli psixotravmatik situasiya; sərxoşluq, narkotik maddələrin istifadəsi;
2. İntrapersonal – xarakter xüsusiyyətləri;
emosional yüklənmələrə və frustrativ faktorlara
zəif tolerantlıq; kommunikativ sistemlərin natamamlığı; qeyri-adekvat özünüqiymətləndirmə;
həyatın əsasında duran məqsədli yönəliş yaxud
dəyərlərin yoxluğu yaxud itirilməsi və b.
K.Menninqer suisidin dərin motivlərini
araşdırdıqdan sonra suisidal davranışın üç tərkib
hissəsini ayırd etmişdir [9]:
1) öldürmək istəyi;
2) öldürülmək istəyi;
3) ölmək istəyi.
E.Şneydman intiharın on ümumi əlamətini
– əsas xarakteristikalarını fərqləndirir [15]:
I. İntihar üçün ümumi hədəf həllin
axtarılmasıdır;
II. İntiharın ümumi tapşırığı dərketmənin
dayandırılmasıdır;
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III. İntiharın ümumi stimulu dözülməz
psixi ağrıdır;
IV. İntihar zamanı frustrativ psixoloji
tələbatlar ümumi stressordur;
V. Köməksizlik-çarəsizlik ümumi suisidal
emosiyadır;
VI. İntihara ümumi daxili münasibət
ambivalentlikdir;
VII. İntihar zamanı koqnitiv sferanın
daralması psixikanın ümumi halı olur;
VIII. İntihar zamanı qaçış ümumi əməl olur;
IX. İntihar zamanı öz niyyəti haqda məlumat vermə ümumi kommunikativ əməl olur;
X. Suisidal davranışın yaşam ərzində
ümumi davranış üslubuna uyğunluğu ümumi
qanunauyğunluqdur.
İntihara meylli, yüksək risk qrupuna daxil
olan psixotiplər aşağıdakılardır [11]:
1. Emosional tip;
2. Depressiv tip;
3. Aqressiv tip;
4. İsterik tip.
Əlbəttə, bu o demək deyil ki, digər psixotiplər arasında suisidal davranışa rast gəlinmir.
Ən önəmli məqamlardan biri məhz intihara müdaxilə etmə ilə bağlı məsələdir. Çünki bizim
düşüncələrimiz bu nöqtədə ayrılır. İntiharı ümumən aradan qaldırmaq mümkündürmü? sualına
cavab, əsasən, inkari formadadır. İntiharın normal və müqəddəs sayıldığı ritual xarakter kəsb
etdiyi məqamları (yaponlarda məsələn) nəzərə
almasaq ki, burda da dəyişikliklər etmək mümkündür, deyə bilərik ki, intiharların aradan qaldırılması mümkündür. Və bu, bu gün üçün qeyri-real görünsə də, yaxın gələcəkdə mümkün
olacaqdır. Belə ki, intiharı önləməyin ən doğru
yolu, iddiamıza görə, intihar baş verəndə, intihar
haqqında düşünəndə, intihara təşəbbüs edəndə
ya da intihara cəhd edəndə deyil, məhz ümumiyyətlə lazımi məqamda doğru qərar verə bilmə meylindədir. Etiraz gələ bilər ki, lazımi məqam nə deməkdir? Həmin anda insan necə düzgün qərar verə bilsin? Doğrudur, suallar bu şəkildə verildiyi zaman düşünmədən edə bilmirsən. Çünki parasuisid halları da var ki, bu zaman insan özünə xətər yetirir, özünü zədələyir
və s. ki, o zaman nəticə ölüm olmur.
Bizim bütün verilə biləcək suallara cavabımız bundan ibarətdir ki, intiharın olmaması
üçün insanda artıq qərar var olmalıdır. Bəs bu
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necə mümkün ola bilər. Bunu mümkün edə bilmək üçün zatən indiyə kimi var olan bir neçə
nəzəri fikri vahid model şəklinə salmağa çalışmışıq. Lakin hazırladığımız intiharın 7-li preventiv modelini açıqlamazdan əvvəl bəzi müasir
tədqiqatların nəticələrini şərh etmək bizim yanaşmanı anlamaq baxımından önəmlidir.
İlk olaraq, onu deməliyik ki, intihar riskinə qarşı iki istiqamətdə araşdırmalar aparılmaqdadır. Bunlardan biri tibbi-fizioloji, digəri psixoloji aspekti təşkil edir. İlk yanaşmaya görə,
avstraliyalı, amerikalı və isveçli alimlər ortaq
çalışması sayəsində intihar etmə riski daşıyan
insanların qan testi vasitəsi ilə müəyyən edilə
biləcəyi qənaətinə gəliblər [16]. Prof. G.Guillemin quinolmik asid adlı bir neyrotoksinin intihara meylliliklə birbaşa əlaqəsi olduğunu kəşf
edib. Onun fikrincə, həmin asidin artıq olması
psixi halımızı və davranışlarımızı tənzimləyən
beyin sahələrindəki neyronların fəaliyyət şəklini
dəyişdirir. Təcrübələr nəticəsində məlum olub
ki, intihara meylli insanlarda beynin mühafizəsi
üçün vacib olan bir ferment (pikolinik asid)
daha az ifraz olunur. Ən önəmlisi də odur ki,
antidepressant dərmanlar istifadə edən intihara
meylli insanlarla dərman istifadə etməyən insanlarda eyni bioloji dəyişikliklər baş verir. Tibbin
gəldiyi nöqtə bizi sevindirməyə bilməz, lakin
yetərli sayıla bilməz. İkinci yanaşma Harvard
Universitetində inkişaf etdirilir [17].
Prof. dr.Matthew K.Nock biheviorizm
doqmalarına sadiq qalaraq, intihara meylli insanların davranışlarını ölçməyin zəruriliyinə
vurğu edərək, iki davranış indikatorunu müəyyən edir: 1) xəstənin intihara bağlı stimula olan
diqqəti və 2) xəstənin özünü ölümə nə dərəcədə
yaxın hissetməsi və intihara meyli. Onun tərəfindən aparılan bir təcrübədə təcili psixiatrik
xidmətdə olan 124 xəstəyə kompüter ekranında
sözlərin rənglərini tapma sürətini ölçən modifikasiya olunmuş Stroop testi tətbiq olunmuşdur.
Test nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, intihara meylli insanlar intiharla assosiasiyası olan
sözlərə daha artıq diqqət edir. Adı keçən universitetdə çalışan və ikinci araşdırmanı aparan
psixoloq M.R.Banaji 157 xəstənin avtomatik
əqli assosiasiyalarını ölçmək üçün semantik stimula qədər keçən reaksiya müddətini yoxlayaraq, Vasitəli assosiasiya testini istifadə etmişdir.
Bu təcrübədə “şəxsi” və “yaşam” və ya “ölüm
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/intihar” assosiasiya gücü ölçülmüşdür. Xəstələrə kompüter ekranında söz cütlükləri göstərilirdi
və anlayışlar arasında şüursuz assosiasiyaları ortaya çıxarmaq üçün müəyyən vaxt verilirdi.
Əgər ki, məsələn, ölüm/intiharla əlaqəli şəxsi
assosiativ stimula sürətli cavab verilirdisə, deməli, onlar arasında güclü şüursuz əlaqə olduğu
təsbit edilirdi. Lakin yenə qeyd etməliyik ki, bu
təşəbbüslər tərəfimizdən müsbət dəyərləndirilsə
də, intihara meylli insanların üzə çıxarılmasına
xidmət etməklə kifayətlənir.
Bizim araşdırmalarımız isə sadəcə intihara
meylli insanların üzə çıxarılmasına deyil, daha
qlobal xidmətə, başqa sözlə, intiharın olmamasına yönəlik kəşflərə istiqamətlənmişdir. Yuxarıda görüldüyü kimi, hər üç çalışmada əldə
mövcud olan metodikalardan fərqli prizmada
istifadə edilmişdir. Başqa sözlə, metodika bəlli
olsa da, məqsəd fərqli olmuşdur.
Biz də, öz növbəmizdə, mövcud olan bir
neçə yanaşmanı birləşdirərək yeni model formalaşdırmağa və onu tətbiq etməyə çalışmışıq. Öncədən qeyd etməyi özümə borc bilirəm ki, bu
model neyrolinqvistik proqramlaşdırmada mövcud olan modellərin modifikasiya olunmuş variantıdır. Eyni zamanda, modelin uyğunlaşdırılması zamanı fizioloji proseslərin də nəzərə

alınması qarşımızda duran önəmli hədəflərdən
biri kimi diqqətdən yayına bilməz. Lakin bu,
daha sonrakı məqalənin mövzusu olduğu üçün
burada sadəcə hazırladığımız modelin digər
struktur komponentlərini müzakirə etməyi düşünürük. İntiharın 7-li preventiv modelinin əsasında fizioloji imkanlarımızın nəzərə alınması kontekstində zaman cizgisi, məntiqi səviyyələr, metaproqramlar, metahallar, psixotiplər və qrammatikanın əsasları durur. Modelimizdə nəzərdə
tutulan strukturlar yalnız bir-birilə əlaqəli şəkildə öyrənildikdə effektiv nəticə verə bilər. Ona
görə də, deyilənləri nəzərə alaraq, yadda saxlamaq lazımdır ki, modeldə göstərilmiş hər
altstrukturu bir-birindən asılı vəziyyətdə deyil,
daha çox bir-birini tamamlayan şəkildə izah
etməyə çalışırıq. Fikrimizcə, tamamlayıcı halqa,
əsasən, morfologiya və sintaksisi özündə birləşdirən qrammatikanın incəliklərində axtarılmalıdır. Lakin bu anlamaya götürən yol bir neçə
mərhələdən keçir. Məhz həmin mərhələlərin sistemli öyrənilməsi modelin struktur və altstrukturlarının intiharda oynadığı rolun mahiyyətini
üzə çıxarmağa yardımçı olacaqdır. Təklif etdiyimiz model aşağıdakı kimidir:
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Modeldən göründüyü kimi, öncəliklə insanların hansı zaman cizgisini istifadə etdiklərini
bilmək önəmlidir. T.James iki əsas zaman cizgisinin olduğunu qeyd edir: ingilis-avropa tipli
“zaman yolunda” və ərəb tipli “zamanın içində”
[10]. Hər zaman modelinin öz müsbət və mənfi
cəhətləri vardır, hansı ki, onları daha sonrakı
məqalələrdə ətraflı şərh etməyi düşünürük. Bizi
hazırda maraqlandıran intihara meyli insanların,
əsasən, hansı zaman cizgisini istifadə etməsidir.
Azərbaycanda yaşayan insanlar, əsas etibarilə,
“zamanın içində” olurlar. Bu zaman kəsiyində
olmaq, ehtimalımıza görə, intiharların aradan
qaldırılması üçün ilk ipucu ola bilər. Ona görə
də, modelimizin təməlində zaman cizgisi durur.
R.Dilts G.Batesonun irəli sürdüyü məntiq
səviyyələrini inkişaf etdirmişdir [14; 1]. Dəyişmənin hansı səviyyələrdə gerçəkləşdiyini və bir
sonrakı mərhələni göstərən bir sxemdir. Modelləmə çalışmaları, əsasən, bu proseslər üzərindən
yürüdülür. Ətraf şərtlər, edilməsi gərəkən davranışlar, qabiliyyətlər, dəyərlər və inanclar, mənlik və ruhanilik – bütün bu səviyyələr, tənqidi
yanaşmalara baxmayaraq, modelimizdə xüsusi
yer tutmaqdadır. Çünki məhz bu neyroloji
səviyyələrdən hansında olması insanın intihara
münasibətini öyrənməmizdə yardımçı ola bilər.
Metaproqramlar R.Bandler və L.Cameron-Bandler tərəfindən klassik NLP-də bəzi texnikalardan effekt ala bilmədiklərini təsbit etdikləri zaman ortalığa çıxmışdır [14]. Metaproqramlar qavrayış filtrləri olmaqla, anadangəlmə
və ya qazanılmış xarakterlidir və seçəcəyimiz
stimulları avtomatik təyin etməyə və onlara diqqət etməyə yönəldən mexanizmlərdir. Bizim
fikrimizcə, C.Kellinin “şəxsi konstruktlar” nəzəriyyəsinin əsaslarına söykənir. “Metoproqramlar
– “daşlaşmış” yaxud bir-birilə inteqrasiya olunmuş metahallardır” [14, 416].
Metahallar modeli L.M.Hall tərəfindən
inkişaf etdirilmişdir [14; 4]. Metahallar psixi halımızın strukturu ilə əlaqədar hallardır, özünürefleksiv şüurdan törəyir. Məsələn, “mən öz qəzəbimdən qorxuram” kimi bir cümlə insanın
metahalından xəbər verir. Biz öz psixi hallarımızı müxtəlif şəkildə əlaqələndirərək möcüzəli şəkildə metahallar yarada bilirik, bunun nəticəsində davranışlarımız dəyişə bilir.
Modeldə psixotiplər öz əksini tapır, hansı
ki, bütün modeli anlaya və tətbiq edə bilmək
196

üçün şəxsiyyət prizmasından yanaşmaq xüsusi
anlam daşıyır. Şəxsiyyət isə, onun xarakterini
nəzərə almadan anlaşıla bilməz. Psixotipləri
modelə daxil edərkən, bu gün üçün optimal sayıla biləcək testsiz diaqnostika istiqamətini inkişaf etdirən E.Spiritsa və onun əməkdaşlarının
ayırd etdiyi psixotipləri əsas götürmüşük [12].
Bu psixotiplərin təsnifatının əsasında R.Plutchik
tərəfindən inkişaf etdirilmiş emosiyaların psixotəkamül nəzəriyyəsi və J.Panksepp tərəfindən
öyrənilən primatların emosional sistemlərinin və
davranışın dərin strukturlarının neyropsixologiya aspektindən araşdırılması durur. Qısa şəkildə
desək, psixotiplərin əsasında baza emosiyalar
durur, hansılar ki, öz növbəsində, orqanizmin
mühitdə sağ qala bilməsi mexanizmini təşkil
edir. Başqa sözlə, E.Spiritsanın qeyd etdiyi
kimi, “əgər insanın baza emosiyasını bilirsinizsə, deməli onun haqqında hər şeyi bilirsiniz”
[12, 31]. Əlbəttə, ilk olaraq, həmin baza emosiyaları dəqiqliklə digərlərindən ayırd edə, eyni
zamanda, insanın ətraf aləmə adaptasiyasının
səkkiz baza mexanizmini (inkorporasiya (udmaq), ixrac etmək, proteksiya, məhv etmək, istehsal etmək, bələdləşmə və tədqiqat) də bilmək
önəmlidir.
Son olaraq, modeldə yer alan və fikrimizcə, əslində intiharların əsasında duran dilimizdə
istifadə etdiyimiz cümlədəki üzvlərin (mübtəda,
xəbər və ikinci dərəcəli üzvlər) yerləşməsi və
bir-bir ilə əlaqəsidir. Məsələn, Azərbaycan
dilində cümlə quruluşu növbəti şəkildədir: Mübtəda – ikinci dərəcəli üzvlər – xəbər, ingilis
dilində isə: Mübtəda – xəbər – ikinci dərəcəli
üzvlər. Cümlənin quruluşu birbaşa və ya dolayı
yolla olsun, fərq etmir, düşüncəmizə görə, insanların qərar almasında önəmli rola malikdir.
Azərbaycan dilində düşünən insanlar ingiliscə
danışan insanlardan fərqli olaraq, qərar qəbul
etmədən öncə daha çox düşünməli olurlar.
Bunun əsas səbəbi, mübtəda ilə xəbər arasında
ikinci dərəcəli üzvlərin olmasıdır. Nümunə
göstərsək, məsələn, Azərbaycan dilində: “Mən
sabah həyatımla bağlı önəmli qərar almaq
istəyirəm” cümləsi ingilis dilində belə olacaq: “I
want to take a decision about my life
tomorrow”. İndi isə, sadəcə sonu ölümlə bitəcək
cümlə qurub onu düşünmənizi istəyirik. Məhz
bu zaman nə demək istədiyimizi daha aydın
görəcək və hiss edəcəksiniz.
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Bütün yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq,
sonda qeyd etmək istəyirik ki, tərəfimizdən
formulə edilən intiharın 7-li preventiv modeli
hələ inkişaf etdirilmə mərhələsindədir. Ona görə
də, modelin daha da təkmilləşdirilməsi, keyfiyyətli və sürətli nəticələr əldə edilməsi üçün hazırda çalışmalarımız davam etməkdədir.
Problemin aktuallığı. İntiharların sayının artması onun qarşısının alınmasında yeni yanaşmaların

işlənib hazırlanmasını elmi-nəzəri və praktik aspektdə xüsusilə aktual edir.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə
intiharın qarşısının alınmasında yeni yanaşma olan
intiharın 7-li preventiv modeli təklif olunur.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
İntiharın 7-li preventiv modeli praktik əhəmiyyət
kəsb etməklə, intiharın qarşısının alınmasında yeni
perspektiv açmış olur.
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М.С.Алиев
НОВЫЙ ПОДХОД К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ САМОУБИЙСТВ: СЕМИЗНАЧНАЯ
ПРЕВЕНТИВНАЯ МОДЕЛЬ СУИЦИДА
РЕЗЮМЕ
Перед нами стоит задача не только выяснить причины суицида, или самоубийства, а также
разработать оперативные методы их предотвращения. С этой целью, очень важно формирование
подструктур, которые служат благоприятным основанием для длительных исследований. Основная
задача нашего подхода, найти связь между мыслями о смерти, принятием решения убить себя и
исполнением задуманного склонных к суициду. В статье с целью устранения самоубийств полностью
предъявляется и объясняется семизначная превентивная модель суицида, которая совмещает в себе
линии времени, логические уровни, метапрограммы, метасостояния, психотипы, физиологию и
грамматику.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 4, 2017

197

Məhərrəm Əliyev,

M.S.Aliyev
A NEW APPROACH TO THE PREVENTION OF SUICIDE:
A PREVENTIVE SEVEN-FIGURE MODEL OF SUICIDE
SUMMARY
The task before us is not only to find out the reasons for self-murder, or suicide, and also to develop
operational methods for their prevention. For this purpose, it is very important to form substructures that
serve as a favorable basis for long-term studies. The main task of our approach is to find a connection
between thoughts of death, the decision to kill ourselves and the fulfillment of the conceived prone to
suicide. In the article, in order to eliminate suicides, the seven-figure preventive model of suicide is
completely proposed and explained. It combines time lines, logical levels, metaprograms, metastations,
psychotypes, physiology and grammar.
Redaksiyaya daxil olub: 23.05.2017
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İnkişaf edən sinir toxuması həmişə ətraf
mühitin və daxili amillərin bir sıra təsirlərinə məruz qalır. Çox vaxt belə faktorlara stress təsir kimi
qəbul olunur. Bioloji aktiv maddə kimi tiroksinlər
də ekstremal təsir göstərici birləşmələrdir.
İnsan və heyvanların sinir sistemində başqa orqan və toxumalardakından bir sıra xarakterik cəhətlərinə görə fərqlənir. Bu, ilk dəfə sinir
sisteminin filo və ontogenezdə morfo-funksional cəhətdən erkən formalaşması, onun strukturlarının heterogenliyini və mürəkkəbliyi, baş
beynin və orqanizmdə oynadığı rolu, beynə qan
və onurğa beynin mayesi (likvor) ilə qida və digər maddələrin daxil olması, sinir hüceyrələrinin plastik və energetik substratlara olan xüsusi
tələbatlar, onların bəzi spesifik metabolik, molekulyar və tənzimləmə mexanizmlərinə olan ehtiyacları ilə sıx əlaqədardır.
Maddələr mübadiləsi mürəkkəb fundamental proseslərdən biridir və maddələrin orqanizmə, onun orqan və toxumalarına əsas etibarilə də hüceyrələrinə daxil olması başlanır.
Normal fizioloji şəraitdə molekul kütləsi 2
mindən yuxarı olan üzvi maddələr (zülallar, mürəkkəb karbohidrat və yağlar, habelə bəzi iri
molekullu birləşmələr) sinir hüceyrələrinə bilavasitə daxil ola bilmir, beyin kapilyarlarının sıx
endotel qişası buna mane olur. Nəticədə beyin
hüceyrələrinə hətta bəzi kiçik molekullu üzvü
birləşmələr, məsələn monosaxaridlər, amin turşuları və başqa bu kimi maddələr də bu baryerdən çətinliklə keçir. Adı çəkilən maddələrin çoxusu qan kapilyarlarından beyin hüceyrələri mühitinə - neyron və qliya hüceyrələrini əhatə edən
beyin toxuması mayesinə və burada sinir hüceyrələrinə müəyyən qüvvələr, maddələr və ya me-

xanizmlər vasitəsilə daxil ola bilir ki, bu mexanizmlər neyronları xaricdən örtən plazmatik
membran səviyyəsində daha mürəkkəb və aktiv
hal alır. Qandan beynə oksigen, su, suda həll olmuş mineral maddələr, membran lipidləri fraksiyalarında həll olan xırda molekullu lipofil
üzvü maddələr çox hallarda diffuziya qanunlarına əsasən nəql olunur, bəzi daşıyıcı vasitələr,
molekulyar mexanizmlər bu prosesdə müəyyən
rol oynayır. Şəkərlər və aminturşular, bəzi hallarda isə, hətta Na++ və K++ kimi ionlar üçün
transmembran aktiv nəqliyyat mexanizmləri
fəaliyyət göstərir ki, bu da beyindən çoxlu enerji
sələfi tələb olunur. Transmembran aktiv nəqliyyat həm də maddələrin molekulyar fəza quruluşundan, onların sterokimyəvi xüsusiyyətlərindən
xeyli asılıdır. Məsələn, beynə qandan qlükozanın L-sferik forması deyil, D-sferik forması keçir, yaxud, qlükoza, mannoza və maltoza kimi
sadə şəkərlər disaxarid saxarozaya və ya qalaktozaya nisbətən sürətlə, fruktoza isə onlar ilə
müqayisədə zəif keçir. Bir çox aminturşuları
leysin, izoleysin, tirozin, triptofan, metionin,
fenilalanin qandan beynə elə qlükozanın sürəti
ilə keçə bilir. Lakin, alanin, prolin, qlisin, qlutamin, asparagin, QAYT kimi aminturşuları vasitəsiz və ya aktiv nəqliyyat olmadan keçə bilmir.
Lizin,arqanin,treozin və serin kimi aminturşuları
isə nisbətən orta sürətlə keçir. Xarakterikdir ki,
aminturşu nəqliyyatı bu maddələrin bioloji əhəmiyyəti, onların orqanizmdə sintez olunub-olunmaması və digər xassələrdən asılıdır, əvəzedilməyən (orqanizmdə sintez olunmayan), monoaminlərin sintezi üçün vacib olan aminturşuları
beynə daha tez və asanlıqla meyl edir. Qlükozanın metabolizmi zamanı əmələ gələn aminturşu-
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ları, o cümlədən beyin üçün kimyəvi mediator
funksiyası daşıyan aminturşularının neyronları
və qliya hüceyrələrinə daxil olması və bunun
sürəti bir çox hallarda funksional ehtiyaclardan
asılı olur.
İstənilən tip hüceyrələrdə, o cümlədən
sinir və qliyal hüceyrələrində maddələr mübadiləsi (metabolizm) ilk növbədə müxtəlif biokimyəvi proses və hadisələrin məcmusudur və iki
bir-birilə sıx qarşılıqlı əlaqə və təsirlərdə olan
assimilyasiya (anabolizm) və dissimilyasiya
(katabolizm) kimi silsilə reaksiyaların vəhdətindən ibarətdir. Anabolizm qida və digər maddələrin mənimsənilməsi, hüceyrələrdə gedən kimyəvi sintez, qurulma və bərpa prosesləri, katabolizm isə maddələrin çevrilməsi, parçalanması,
oksidləşməsi, onlardan enerjinin ayrılması və
istifadə edilməsi, lazımsız və zərərli maddələrin,
metabolitlərin hüceyrələrdən, ən axırda isə müxtəlif ifrazat yolları vasitəsilə orqanizmdən xaric
edilməsi proseslərini əhatə edir. Anabolizm və
katabolizmin müxtəlif vasitələri və yolları bir
sıra hallarda bir-birilə birləşir, birgə həyata keçir
və ayrılmaz vəhdət təşkil edir. Hər iki prosesin
həyata keçməsində hüceyrədaxili orqanların,
molekulyar komplekslərin, daha geniş şəkildə
ferment sistemlərinin böyük rolu var.
Sinir toxuması tərəfindən mənimsənilən
aminturşuları ilk növbədə burada zülallar kimi
çox böyük plastik və funksional əhəmiyyət daşıyan biomolekulların genetik mexanizmlər vasitəsilə sintez edilməsinə sərf olunur. 20-yə qədər
müxtəlif standart aminturşusu beyin zülalları və
polipeptidlərin tərkibinə daxil olur, onlar fəza
quruluşu (kontarmasiyası) və funksional xassələrini qismən müəyyən edir. Beyində zülalların
ümumi miqdarı hesablamalara görə onun quru
kütləsinin təxminən 34-36%-ni təşkil edir.
Beyin zülallarının bir hissəsi neyronlar və
onları əhatə edən qliyal hüceyrələrin daxili və
xarici membranları, molekulyar sift skeletin
qurulmasında tikinti və ya struktur zülallar kimi
istifadə olunur. Əksər zülallar müxtəlif biokimyəvi reaksiyalar (sintez, parçalanma, resintez,
çevrilmə və s.) üçün katalizator funksiyası yerinə yetirən ferment zülallarıdır ki, onlar hüceyrə
metabolizminin tənzimlənməsində çox mühüm
rol oynayır. Bir qisim zülallar neyron membranlarında immun reseptor, nəqliyyat və digər bu
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kimi molekulyar funksiyaların formalaşmasında
və icrasında aktiv iştirak edir.
Beyin zülalları arasında neyropeptidlər
xüsusi qrup təşkil edir ki, mürəkkəb sinir funksiyalarının (təlim, yaddaş, mediasiya neyrohormonal təsir və s.) icra olunmasında onlar mühüm rol oynayırlar.
Zülal mübadiləsi beyinin əsas mübadilələrinə aiddir və onun əksəriyyət funksiyalarında
hərtərəfli iştirak edir. Beyində zülal mübadiləsi
digər orqanlara nisbətən sürətli gedir, burada
zülallar sutka ərzində 8% -ə qədər bərpa olunur.
Beyində digər orqanlarda olduğu kimi toxuma zülallarının dağılması aminturşularının və
bəzi başqa maddələrin əmələ gəlməsinə səbəb
olur, axırıncılar isə hüceyrələr tərəfindən yenidən istifadə edilir yaxud da toxumadan qana keçirilir. Toxuma zülallarının bərpa olunması üçün
əsas plastik material qida zülallarının həzmi
proseslərində əmələ gələn sərbəst aminturşularıdır. Bu aminturşuları, habelə toxuma zülallarının parçalanması nəticəsində əmələ gələn aminturşuları, eləcə də xüsusi biokimyəvi çevrilmələrdə, məsələn, karbohidrat və lipid təbiətli
maddələrin spesifik çevrilmələrində sintez edilən aminturşular toxumanın ümumi metabolik
aminturşu fondunu formalaşdırır. Hüceyrələr, o
cümlədən sinir hüceyrələri, hüceyrədaxili mübadilə üçün zəruri olan sərbəst aminturşularını
bu fonddan alır.
Sinir toxumasında ehtiyat zülalları olmur,
amma onun aminturşu fondu müxtəlif aminturşularla zəngindir və beynin müxtəlif strukturları
və hüceyrələri bu fondun tərkibi və dəyişkənliyi
ilə fərqlənir.
Neyronların funksional xassələri ilə onlarda zülalların sintezi arasında asılılıq vardır.
Neyronun oyanması, hüceyrədaxili metabolizminin, eləcə də zülal metabolizminin fəallaşmasına səbəb olur. Təkrar oyanmalara məruz qalan
sinir hüceyrələrində zülal sintezini tənzimləyən
məlumat ribonuklein turşularının (m-RNT) miqdarca artması da buna sübutdur. Digər tərəfdən,
sinir hüceyrələrinin uzunmüddətli oyanmaları
zamanı onlarla m-RNT-nin və zülalın azalması
müşahidə edilir. Belə təsəvvürlər də mövcuddur
ki, aktiv fəaliyyətdə olan sinir hüceyrələrində
ribonuklein turşularının və zülalların mübadiləsi
əhəmiyyətli dəyişikliklərə uğramır, zülal mübadiləsi həmişə öz yüksək aktivlik səviyyəsini
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saxlayır. Zülal sintezinin zəiflənməsi, zülalların
parçalanması proseslərinin intensivləşməsi yalnız müəyyən vəziyyətlərdə, məsələn, aclıq zamanı beyin toxumasının öz daxili zülallarından
enerji və plastik mübadilə üçün yenidən istifadə
edilməsi, endogen qidalanma hallarında müşahidə edilə bilər.
Beyində zülal və aminturşu mübadiləsindən bəhs edərkən neyronlar ilə qliyal hüceyrələri arasında daim mövcud olan sıx metabolik əlaqələri göstərməmək mümkün deyil. Qliyal hüceyrələr beyində qan kapilyarları ilə neyronlar
arasında maddələr mebadiləsini təmin edən əsas
mexanizmlərdən biridir. Neyronlar üçün mütabolik dayaq funksiyasını yerinə yetirir. Neyronlar ilə onları əhatə edən qliyal hüceyrələri ilk
növbədə astrositlər, vahid metabolik sistem təşkil edir və bu əlaqələr neyronların metabolik aktivliyinə birbaşa təsir göstərir. Funksional cəhətdən aktivləşən neyronlarda nuklein, zülal və
aminturşu mübadilələri intensivləşən zaman
astrositlərdə aminturşuların miqdarı xeyli azalır.
Bu kimi faktorlardan nəticə çıxarılır ki, astrosit
hüceyrələrinin aminturşu fondları neyronların
aminturşu fondlarının formalaşmasında və neyronlarda zülal sintezinin sürətlənməsində mühüm rol oynaya bilər.
Beyində maddələr mübadiləsi, o cümlədən
zülal və aminturşu mübadilələri bir sıra faktorlardan asılıdır. Xarici və daxili təsirlər gərgin
emosional-motivasiya vəziyyətləri, intensiv əzələ fəaliyyəti, aclıq, narkoz, bəzi sinir xəstəlikləri
beyində metabolizmi əvvəlcə uyğunlaşma kompensator səpgidə sonra isə bir sıra hallarda pataloji səpgidə dəyişdirir. Emosional hallar, ağrı
qıcıqları, bəzi farmakoloji preparatlar sinir hüceyrələrində dərin oyanma vəziyyətləri yaradaraq metabolizmi, o cümlədən zülal və aminturşu
metabolizmini xeyli intensivləşdirir. Bu kimi
hallarda beyin tərəfindən oksigen və qlükozanın
mənimsənilməsi, CO2-nin xaric edilməsi, fosforlu və azotlu birləşmələrdə, təkrar resintez
proseslərdə istifadə edilməsi sürətlənir, nəticədə
sinir hüceyrələrində zərərli maddə təhlükəsi
olan NH4artır. Beyində ləngimə və ya yuxu vəziyyətləri, əksinə zülal və aminturşu mübadiləsini xeyli zəiflədir. Zülalların parçalanması (hidroliz) nəticəsində əmələ gələn aminturşuları toxuma metabolizmində plastik və enerji substratları kimi istifadə edilir. Bu proseslər tədricən bir

sıra ardıcıl fermentativ mərhələlərdən keçir, burada başlıca yeri oksigenli katabolizm tutur. Zülalların makromolekulları parçalandığı zaman
ayrılan aminturşuları daha sadə birləşmələrə,
son nəticə etibari ilə az miqdarda maddələrə
çevrilirlər. Onlardan ən mühümləri piruvat,
asetil koenzim A (Asetil –KoA və ammonyakdır
(NH4). Ammonyak aminturşuların oksidləşməsinin son məhsulu kimi toxumalarda yığılır və
zərərli təsirə malikdir, o ya zərərsizləşdirilir ya
da orqanizmdən xaric edilir. Piruvat AsetilKoA isə mitaxondrilərdə Kreps tsikli (limon turşusu tsikli, üçkarbonlu turşular tsikli) metabolik
prosesdə ATF-in sintezi üçün istifadə edilir.
Orqanizm aminturşuların oksidləşməsi hesabına
ümumi ATF-in 10-15%-ni əldə edir.
Tədqiqatın obyekti və metodikası. Tədqiqat müxtəlif yaşlı adadovşanlarının baş beynində aparılmışdır. Normal heyvanlarda və tiroksinin təsiri şəraitində dikarbon aminturşularının
miqdarı təyin olunmuşdur. Dikarbon aminturşuların fraksiyalarına ayırmaq üçün yüksəkvoltlu
elektroforez üsulundan və onların miqdarını
təyin etmək üçün fotokolorimetriya üsulundan
istifadə olunmuşdur.
Toxuma nümunələri baş beynin – qabıq
qatı, qabıqaltı nüvələr beyin sütunu strukturlarından alınmışdır. Alınan göstəricilərin biometrik hesablanması aparılmış və onlar cədvəllər
şəklində tədqiqat materiallarına əlavə olunmuşdur. Təcrübələr müxtəlif yaşlı heyvanlar üzərində normada və tiroksinin təsiri şəraitində öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, tiroksinin
təsirindən sonra tədqiq olunan strukturlarda
aminturşuların miqdarında əsaslı artım qeydə
alınmışdır.
Problemin aktuallığı: Orqanizmə stress təsiri
göstərən hər hansı bir amili, o cümlədən, tiroksinin
təsiri ekstremal faktor kimi qəbul etmək olar.
Tiroksinin postnatal ontogenezin müxtəlif yaş
dövrlərində neyromediator aminturşularının mübadiləsinə təsiri baş beynin ayrı-ayrı strukturlarında sistemli şəkildə öyrənilmişdir.
Problemin elmi yeniliyi. İlk dəfə olaraq biz
baş beynin beyin qabığı,hipotalamus və beyin sütunu
şöbələrində toxuma homogenatı səviyyəsində
tiroksinin müxtəlif müddətli təsiri fonunda tədqiq
etmişik.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Tiroksinin böyüyən və inkişaf edən orqanizmə
təsirini öyrənmək yalnız nəzəri cəhətdən, praktik
baxımdan da mühüm əhəmiyyət daşıyır.
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Д. Гаджиева
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХФАКТОРОВ НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ НЕРВНОЙ ТКАНИ
РЕЗЮМЕ
Эксперименты проводились над 30, 90 и 180 дневными островными кроликами. Для установки
гамма-аминомасляной кислоты и карбоновых аминокислот кислот используется высоковольтный
электрофорез. Тироксин изучали в нормальном состоянии и при условиях введения 50 мг инъекции в
брюшную полость животных. Образцы взяты из разных участков мозга, а затем помещены в Петр
кассы. Животные над которыми проводились эксперименты, делятся на 3 возрастные категории: 30,
90 и 180 дней.
J. Hajiyeva
THE MORPHO-FUNCTIONAL DEVELOPMENT OF THE NERVOUS TISSUE THE IMPACT OF
EXTREME FACTORS
SUMMARY
Experiments were carried out in 30, 90 and the 180-day on island rabbits. To install Gamma-aminobutyric acid and amino acid dicarboxylic acids, is used high-voltage electrophoresis. The thyroxin was
studied in normal condition and in conditions of 50 mg injection into the abdominal cavity of animals.
Samples taken from different sections of the brain and then placed on ice at Petr cup. Practices were
determined by calculating the statistical degree of honesty. Conducted experiments on animals is divided into
3 age groups: 30-day, 90-day and 180-day.
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Narkotik maddə istifadəsinin tarixi çox
qədim dövrlərə təsadüf edir. Bu maddələrin istifadəsi, demək olar ki, insanlığın tarixi ilə birgə
başlamışdır. İnsanlar bir yerdə yaşamağa başladıqları andan etibarən dərman məqsədilə müxtəlif maddələrdən istifadə etmişdirlər.
İbtidai insanlar eramızdan əvvəlki dövrlərdə təbiətdə mövcud olan müxtəlif növ bitkilərdən ağrı kəsici, sakitləşdirici kimi istifadə etmişlər. Dini mərasimlərdə, yığıncaqlarda və digər
müxtəlif mərasimlərdə nəşə və bu kimi digər
maddələrin istifadə edildiyi məlumdur. Həmçinin, cəmiyyətlərin mədəniyyətləri, sosial quruluşları ilə narkotikdən istifadə arasında da əlaqə
mövcuddur. Müxtəlif cəmiyyətlərdə fərqli narkotik maddələrlə əlaqədar olaraq “submədəniyyətlər” formalaşmışdır. Məsələn, Çinlilər 4000
il əvvəl uzun çubuqlar vasitəsilə əsrar çəkmişlər,
Mərkəzi Şərqdə müxtəlif növlərdə alkoqol içkilər istehsal edilmişdir. Qədim misirlilər tiryəkdən ağrı kəsici kimi istifadə etmişlər [1, 15]. Və
yenə də gənclərin narkotik maddə istifadəsinə
yönəlmiş sosiallaşma müddətində yaşıd qruplar
ön plandadır, maddə istifadə edən gənc bunun
istifadə və təsirlərini dostları vasitəsilə öyrənir.
Əgər gəncin mövcud olduğu hakim mədəniyyətin müəyyən maddədən istifadəyə qarşı mənfi
rəftarı varsa gəncin ondan istifadə etmək ehtimalı o maddədən istifadəni təsdiqləyən dost
qrupu daxilində daha yüksəkdir. Yeniyetmə bu
maddəni istifadə etməyə başlayarkən bölüşülən
təcrübələr nəticəsində qrupa, onun dəyər normalarına daha da yaxınlaşır və qrupun təsdiqin təcridi qazanmaq üçün o maddədən istifadə edir.
Beləliklə, Maddə Asılılarının daxilində bir sub-

субкультура,

mədəniyyət formalaşır. Yəni, cəmiyyət və qanunlar tərəfindən anormal şəkildə təsirlərə məruz qalan maddədən asılı insan ənənəvi cəmiyyət tərəfindən rədd edilmə, təcrid olunma və qəbul edilməməklə qarşı-qarşıya gələndə bir maddəyə davamlı olaraq duyulan ortaq ehtiyac başqa insanlarla qarşılıqlı təsirdə olmağı məcburi
edir. Və yenə asılılığı olan insanların maddəni
təmin etmək üçün resurs tapmaq və sonra da təmin etmək cəhdləri onlar arasında daha yaxın
bir münasibət inkişaf etdirir. Beləliklə, ictimai
dayaqlardan izolyasiya edilən “Nartotik asılıları” bir müddətdən sonra qeyri-adi şəxsiyyət qazanırlar və onları qınamayan bu qrupla bölüşdükləri ideologiya sayəsində maddədən istifadəni gücləndirməyə davam edirlər [2, 274].
Bu məqalədə əsas məqsəd ölkə idarəedicilərinin diqqətini bu vəziyyətə yönəldib gənclərin
bu sosial probleminə dövlət səviyyəsində çarələr
tapmaqdır.
Hər elmin istifadə etdiyi özünəməxsus termin və anlayış terminologiyası vardır. Bu məqalədə istifadə olunan termin və anlayışların bəziləri bunlardır: Gənc, Gənclik: Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 10-19 yaş arasını Yeniyetmə,
15-24 yaş arasını Gənc və 10-24 yaş arasını
Gənclik olaraq tərif edir [3, 34].
-Gənc, böyümə və inkişafın tamamlandığı
yeniyetməlik dövrüdür və fiziki dəyişikliklərin
tamamlanmış, cinsi kimliyin inkişaf etmiş,
mücərrəd düşünmə formasının yerləşmiş olmasıyla yanaşı gələcəyə dair qərarlar qəbul edə biləcək yetkinliyə çatmış və öz əhatəsi ilə rahat
münasibət qura bilən insandır [4, 375].
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-Gənclik, fərddə fiziki və psixoloji dəyişikliklərin, yetkinliyə xas rol və məsuliyyətlərin
qazanıldığı dinamik bir dövrdür [3, 34].
-Mədəniyyət, Submədəniyyət. TDK (Türk
Dil Kurumu) lüğətində Mədəniyyət “Sosial və
tarixi inkişaf dövrü içində formalaşdırılan bütün
maddi və mənəvi dəyərlərlə, bunları formalaşdırmada, gələcək nəsillərə ötürmədə istifadə
olunan, insanın təbii və sosial mühitinə hakimiyyətin ölçüsünü göstərən vasitələrin hamısı”
şəklində ifadə edilir [5, 1436]. Bütün cəmiyyətlərdə əsas ictimai dəyərləri paylaşan, lakin bunları fərqli yollarla ortaya qoyan kiçik ictimai
qruplar vardır ki, bu qruplara submədəniyyət adı
verilir. Müəyyən bir submədəniyyətdəki insanların inancları, dəyərləri, adət və ənənələri cəmiyyətin digər seqmentlərindən daha fərqlidir.
Bunların cəmiyyətdəki dominant mədəniyyətin
inancları, dəyərləri və ənənələri ilə də sıx əlaqələri vardır [6, 237-237]. Yəni hakim mədəniyyətlə əlaqəni kəsmədən, ancaq müxtəlif mühüm
mövzularda ayrılaraq inkişaf edən mədəniyyət
“Submədəniyyət” olub özlərinə məxsus fərqli
məqsəd, gözləmə, davranış, mövqe, hərəkət,
dəyər, həyat şəkli, geyim tərzi və dildən söhbət
gedir [7, 140-141].
-Qrup qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı təsirdə
olan birdən artıq insanın təşkil etdiyi ən kiçik
sosial birlikdir [8, 225].
Narkotik maddə submədəniyyəti. Gənclər
cəmiyyətin gələcəyidir və Türk dilində “Dəliqanlı” ifadəsi ilə tərif edilmişdir. Yəni gənclər
çox emosional və aqibətlərini görmədikləri üçün
hər cür təhlükəyə açıq haldadırlar. Bu vəziyyətdəki gənclərlə bağlı bir açıqlama verməli olsaq
“Yeniyetməliyin başlanğıcı” ifadəsindən istifadə
edərik. Yeniyetməliyin başlanğıcı bir mənada
yenidən doğulmaqdır və bu zaman uşaqlar keçmişdən ayrılıb öz şəxsiyyətlərini tapmağa çalışırlar, bunun üçün də dostlar dəyişdirilir və
onların asanlıqla sarsıla bilən bir mənlik imicləri
vardır. Özlərindən razı və əmin olmadıqlarından
dəyişdiklərini də çox vaxt anlamırlar və yetkin
insanlarla münaqişə içərisində olurlar. Bu dövrdə siqaret, alkoqol və digər maddələrin verdiyi
zərərlərin onlar üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Onlar üçün əhəmiyyət kəsb edən məsələlər
nəfəsdən iyi gəlməsi, barmaqların saralması
kimi görünüşə təsir edən tərəflərdir [9, 309].
204

Bu yaşlar “Omnipotans” dövrüdür, yəni
“Mənə heç nə olmaz” düşüncəsinin (və ya hissinin) dominant olduğu bir dövrdür. Gənclər bu
müddət ərzində özlərinə heç bir şey olmayacağına inanırlar. Hər şeyin ən yaxşısını bildiklərini
düşünürlər. Bu hiss və düşüncənin təsiri ilə də
özlərini təhlükəyə atır və riskə girirlər. Bu
müddətdə davranış və hərəkətlərinin nəticələrini
görmələri omnipotans duyğusunun devrilməsinə
kömək edir. Yeniyetməlik zərər çəkmədən öhdəsindən gəlinəcək dövr yox, ən az zərərlə öhdəsindən gəlinəcək bir dövrdür [9, 311].
-Gec yeniyetməlik dövründə gənclər gələcəyə nəzər yetirməyə başlayırlar. Yetkinləri
daha yaxşı başa düşməyə başlayır və onlardan
yardım istəyirlər. Lakin hələ də dost qruplarının
təsiri davam etməkdə olur. Yeniyetməliyin bu
dövründə gənclər başqalarını fikirləşməyə
başlayırlar, siqaret, alkoqol və digər maddələrdən istifadə və bunların gətirdiyi çətinliklərlə,
narkotik və mafiya əlaqələrinin təhlükələri ilə
də qarşı-qarşıya gəlirlər [9, 311].
-Təhlükədə olan gənclər. Bütün yeniyetmələrin narkotik maddələrdən istifadə etmək
riski vardır. Gənclərdə iradəsizlik, şəxsiyyətin
zəifliyi və s. narkotik istifadəsi üçün mütləq faktorlar deyildir. Lakin, narkotik maddə istifadəçilərinin aşağıdakı kimi bəzi ortaq xüsusiyyətləri
vardır: 1. Tez həyəcanlanmaq, 2. Ani reaksiya
vermə, 3. Zidd davranışlar sərgiləmək, 4. Təcavüzkar davranışların olması, 5. Özünə qapanmaq, 6. Hər şeyi rədd etmək, 7. Davranış pozğunluğunun olması, 8. İtaətkar olmaq, 9. Erkən
yaşlarda davranış problemlərinin olması, 10.
Həddən artıq yaşıdlarının təsirinə məruz qalmaq. Siqaret və alkoqoldan istifadə edən gənclərin bu maddələri istifadə etməyən gənclərə nəzərən daha yüksək nisbətdə narkotik maddələrdən istifadə etmələri müşahidə olunmuşdur. Siqaret və alkoqoldan istifadə edən gənclər narkotik maddələri daha az təhlükəli olaraq dəyərləndirir və digər maddələri istifadə etməyə də istəkli davranırlar. Həmçinin, bu insanlar siqaret və
alkoqoldan istifadə etdikləri üçün üçün öz ətrafları ilə daha çox münaqişə və problem yaşayırlar
ki, bu da onları digər maddələrdən istifadə etməyə yönəldən vacib bir amil olaraq dəyərləndirilir [10, 15].
Gənclərdə imitasiya. Gəncləri siqaret,
alkoqol və narkotikdən istifadə vərdişinə təşviq
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edən, müxtəlif normaları olan bir submədəniyyət formalaşmışdır. Bu normalardan ən təsirlisi
müəyyən bir yaşa çatdıqdan sonra siqaret və
alkoqol qəbul etməyi gənclik üçün vacib hesab
edən bir zehniyyət, düşüncə tərzidir.
Bununla yanaşı, KİV-də, xüsusilə də televiziyada yayımlanan film və seriallarda siqaret,
alkoqol və narkotikdən istifadənin nümayiş etdirilməsi də gənclərdə bu tip maddələrdən istifadə
olunmasında özlərini bənzətmə hallarını formalaşdırır [11, 94].
Gənclərdə cinayətə yönəlmə problemi. Narkotik maddələrdən asılılığı olan insanlar başqaları
tərəfindən potensial cinayətkar olaraq görülüb
təcrid olunurlar. Bunun nəticəsi olaraq da həmin
insanlar iş tapmaqda çətinlik çəkməyə başlayırlar.
Lakin narkotik maddə asılılığı olan insanların
özlərinin yaratdığı bir submədəniyyət sistemi var,
orada cinayət törətməyə qarşı mənfi bir münasibət
olmur. Asılılığı olan insanlar həmin mühitdə ən
azından yenidən maddə əldə edə bilmək üçün
deviant davranışlar sərgiləyə bilərlər.
Bəzi müəssisələr asılılığı olan insanların
müalicə olunması məqsədilə Metadon kimi sintetik opioidlərin istifadə olunması və onların tibb
müəssisələri tərəfindən havayı olaraq verilməsi
gündəmə gəlmiş və bəzi ölkələrdə uzun müddətdir ki, tətbiq olunmağa başlamışdır. Digər
tərəfdən narkotik maddə istifadə etməyin özü də
qanunazidd davranış hesab olunduğu üçün bu
maddələrdən asılılığı olan insanların cinayət
törətmək nisbətinin daha yüksək müşahidə olunmasına gətirib çıxarmışdır. Deyə bilərik ki, narkotik maddə istifadə etməklə cinayətə meyilli
davranışlar arasında yaxın münasibət vardır və
bunu da sosial problemlər təşkil edir [12, 23-24].
Submədəniyyətin formalaşması barədə bir
neçə baxış mövcuddur.
-Qarşılıqlı təsir nəzəriyyəsi: Bir-biri ilə
qarşılıqlı təsirdə olan insanların təşkil etdiyi ilkin qruplarda öyrənmə, məlumat əldə etmə prosesi daha çox baş verir [2, 273]. Narkotik maddə
istifadəsinə dair sosiallaşma müddətində yaşıd
qruplar daha ön planda olurlar. Maddə istifadəçiləri həmin maddələrin istifadə qaydalarını və
təsirlərini dostları vasitəsilə öyrənirlər. Əgər hakim mədəniyyətin müəyyən maddələrin istifadəsinə qarşı mənfi münasibəti vardırsa şəxsin ondan istifadə etmə ehtimalı bu tip şeyləri dəstəkləyən dost qrupu daxilində etmə ehtimalından

daha çoxdur. Fərd maddə istifadə etməyə başlayanda bölüşülən təcrübələr nəticəsində qrupa,
onun dəyərlərinə, normalarına daha da yaxınlaşır, qrupun təsdiqini qazanmaq üçün maddə istifadə edir.
Beləliklə, narkotik maddələrdən asılı insanlar arasında daha qüvvətli bir submədəniyyət
yaranır. Yəni cəmiyyət və qanunlar tərəfindən
anormal şəkildə təsirlərə məruz qalan asılılığı
olan şəxs ənənəvi cəmiyyət tərəfindən rədd edilmə, təcridolma, qəbul edilməməklə qarşı-qarşıya gəlirlər. Bir maddəyə davamlı olaraq duyulan
ortaq ehtiyac başqa insanlarla qarşılıqlı təsirdə
olmağı məcbur edir. Və yenə də asılılığı olan
şəxslərin ehtiyac duyduqları maddəmi təmin etmək üçün resurs axtarma və sonra da təmin etmək cəhdləri həmin insanlar arasında daha yaxın bir münasibətin yaranmasına gətirib çıxarır.
İctimai dayaqlardan izolyasiya edilən asılı şəxslər bir müddətdən sonra qeyri-adi bir şəxsiyyət
olmağı boyunlarına götürürlər və onları qınamayan bu insanlarla (qrup) paylaşdıqları ideologiya
maddələrdən istifadəni qüvvətləndirməyə davam edər [2, 274].
- Narkotik maddədən istifadə və asılılığı ilə
maraqlanan tədqiqatçıların bir hissəsi adam öldürmə, qəsbkarlıqvə professional cinayətlərdə olduğu kimi narkotik cinayətlərində də bir
submədəniyyətin olduğundan bəhs edirlər. Bu
tədqiqatçılardan ən məşhuru “The subculture of
Violence” adlı əsərini yazan Marvin E.Wolfgang
Franko Ferracutidir. Submədəniyyət mövzusu ilə
əlaqədar görülən işlər narkotik istifadəsində
öyrənmə müddətinin mövcud olduğundan,
təqliddən və təsirə məruz qalmadan bəhs edirlər.
Məsələn, Becker: “Marixuana istifadə etmək
deviant davranışdır və digər cinayətkar davranışlarla təmasda olduqda öyrənilir.” demişdir. Deviant davranış zamanla yayınma, kənaraçıxma
motivi yaradır, kənaraçıxma, deviativ motiv
deviant davranışı yaratmır.
Xülasə, narkotik istifadə edən şəxs ondan
istifadə texnikalarını, onun təsirlərini və bu təsirlərdən həzz almağı öyrənir. Beckerin fikrincə,
Sosial qruplar pozuntulara yol verilməsi halında
deviant olaraq xarakterizə edilən qaydaları qoyurlar və bu qaydaları həmin şəxslərə tətbiq
edib onları kənarda qalanlar (The outsiders) şəklində etiketləyib deviasiyanı özləri yaradırlar.
Deviant şəxs bu etiketin uğurlu şəkildə tətbiq
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edildiyi insan, deviant davranış da bu şəxsin
davranışıdır [14, 41-50]. Deviant davranışda,
xüsusilə də narkotik istifadəsində imitasiya və
öyrənmənin
Sutherlandın
Differensial
Assosiasiyalar.
(Differential Association) nəzəriyyəsinin
təsirini araşdıran Akers və Krohnun tapıntılarına
görə alkaqol və dərman istifadəsinin öyrənmə
ilə güclü bir münasibəti vardır [15, 636-655].
Merton metodunu izah edərkən mədəniyyətin
təyin etdiyi məqsədlər və bu məqsədlərə nail
olmaq üçün institutlaşmış vasitələrin fərdi
şəkildə qəbul və rədd edildikləri halları göstərməyə çalışır. Bu kateqoriyaya daxil olan fəaliyyətlərin bir qismi xroniki alkoqolizm və xroniki
dərman istifadəçiləridir [16, 184-212].
Nəticə. Cəmiyyətlərin sosial quruluş və
mədəniyyətləri, gənclik dövrünün gətirdikləri və
gəncin nisbətən tez uyğunlaşması, sosial ətraf,
xüsusilə də Hippi axınının bütün dünyaya yayılması submədəniyyət və maddə submədəniyyətinin yaranmasında təsirli rol oynamış və təsiri
hələ də davam edir. Yəni dünyada və Türkiyədə
submədəniyyət və maddə submədəniyyəti hadisəsi bütün cəmiyyəti, əsasən də gəncləri təhdid
edir. Bu reallıqdan çıxış edərək, 1. Bütün cəmiyyətə istiqamətlənən proqramla submədəniyyət və maddə submədəniyyəti hadisəsi haqqında
müxtəlif formada təhsillər və sağlam biliklər

aşılanmalı, 2. Bu xüsusiyyətlərin təsbit edildiyi
gənclər daha diqqətli müşahidə olunmalı və narkotiklə əlaqədar təhsillərdə bu gənclərə daha
çox üstünlük verilməli, 3. Dövlət idarəsində qərar qəbul edənlər, submədəniyyət və maddə submədəniyyəti hadisəsinə aid beynəlxalq səviyyədə plan və proqramlar hazırlanmalıdır ki, bu
qorxunc təhlükənin qarşısı alına bilsin.
Problemin aktuallığı. Müasir dövrdə dünyanın bütövləşməsi və qarşılıqlı asılılıq artdıqca həyat
tərzində, həyat üslubunda oxşarlıq da artır. Burada
xüsusi olaraq müxtəlif sosial və demoqrafik qruplarda baş verən sosial-psixoloji və mənəvi dəyişikliklər
vurğulanmalıdır. Yeni dəyərlər və normalar əvvəllər
tabu dərəcəsində cəmiyyətdə yaşayan təsəvvürlər
hal-hazırda insan davranışında xüsusi submədəniyyət, o cümlədən narkotik qəbulu ilə bağlı submədəniyyət hallarına gətirib çıxarmışdır.
Problemin yeniliyi. Məqalədə son dövrdə
aparılan çoxsaylı tədqiqatlar və statistik göstəricilər
əsasında subuta yetirilir ki, həqiqətən cəmiyyətdə,
özü də dünyanın müəyyən bölgələrində narkotik
qəbulu ilə bağlı submədəniyət formalaşmaq üzrədir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
verilən tövsiyə və təkliflər əsasında hər bir ölkədə,
xüsusilə Türkiyədə gənclər arasında sağlam həyat
tərzinin formalaşması üzrə lazımi işi təşkil etmək
olar. Xüsusilə beynəlxalq və yerli xüsusi layihələri
(problem üzrə) göstərmək olar.
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А.Йилмаян
НАРКОТИЧЕСКАЯ СУБКУЛЬТУРА МОЛОДЕЖИ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
РЕЗЮМЕ
Социальная структура и культура общества, возраст и генетическая предрасположенность
молодежи, социальная среда и особенно распространение движения хиппи во всем мире сыграли
активную роль в формировании субкультуры использования наркотиков. Из-за специфических
особенностей этого молодежного периода молодые люди склонны употреблять наркотики и
начинают это делать, и в результате этого они прячутся в субкультуре наркотических веществ на
основе различных социальных факторов. Одни следуют групповой норме и ее идеологии, чтобы
принять участие в этой группе. Они также могут вступать во всевозможные негативы и совершать
различные виды преступлений, чтобы достать наркотики, которые обычно принимаются в
субкультурном климате этой группы. Цель этого исследования заключается в том, чтобы привлечь
внимание правительств к этому виду субкультуры и обеспечить средства правовой защиты для
молодежи на государственном уровне.

A.Yilmayan
DRUG SUBCULTURE OF YOUTH AS A SOCIAL PROBLEM
SUMMARY
The social structure and the cultures of the societies, youthfullness and genetic predisposition of youth,
the social environment and especially the spread of the hippie movement all over the world have played an
active role on the formation of narcotic use subculture. Due to the specific characteristics of this youth
period, they tend to use drug and begin to narcotic use and as a result of this, they take refuge in the
subculture of substances with various social factors. The one follows the group norm and philosophy in order
to get involved in this group. The one also can enter into all kinds of negativities and commit various kinds
of legal crimes in order to meet the narcotics which are normally accepted in this substance subculture
climate. The aim of this study is to draw attention of country administrators to this subculture case and to
produce remedies for the young people at the state level.
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YENİYETMƏLƏRDƏ PSİXİ POZUNTULARI YARADAN SƏBƏBLƏR
İradə Hüseynova,
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant
ARTİ
Email:psy2008@mail.ru
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Açar sözlər: aqressiya, mənfi emosiyalar, təşviş pozuntusu, həyəcan pozuntusu, temperament, xarakter
aksentuasiyası, deviant davranış, depressiya
Ключевые слова: агрессия, негативные эмоции, тревожность, волнение, темперамент,
акцентуация характера, девиантное поведение, депрессия
Key words: agression, negative emotions, disorder, excitement, character, deviant behaviour, depression

Yeniyetmələrdə psixi pozuntuları yaradan
səbəblər probleminin mahiyyəti, mövcud vəziyyəti, təzahür xüsusiyyətləri, onu yaradan səbəblər və mövcud olan psixi pozuntuların korreksiyasının tədqiqini nəzəri baxımdan müəyyən səviyyədə gerçəkləşdirməyə cəhd göstərilmişdir.
Lakin təbii ki, nəzəri təhlillərlə problemin tam
həllinə nail olmaq mümkün deyildir. Bu baxımdan öyrəndiyimiz problem haqqında nəzəri məsələlərin doğruluğunu eksperiment yolu ilə sübut etmək üçün bir sıra tədqiqat metodlarından
istifadə edilmişdir. Tədqiqatda istifadə olunan
metodikalar şəraitə uyğun olaraq ardıcıl şəkildə
keçirilmiş və bir-birini tamamlamışdır. Tədqiqat
mövzusunda problemlə bağlı qarşıya qoyulmuş
məqsəd və vəzifələrə nail olmaq üçün sınaqdan
keçirilmiş metodlardan istifadə olunmuşdur. Nəzərdə tutulan metodlara uyğun olaraq yeniyetmələrdə mənfi emosiyaların formalaşdığını
müəyyən etmək üçün onlar arasında anket sorğusu aparıldı. Davamlı olaraq mənfi emosiyaların formalaşmasına fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərin nə dərəcədə təsirini öyrənmək məqsədilə yeniyetmələrlə temperament və xarakter aksentuasiyası sorğusu keçirildi. Bundan sonra yeniyetmələrdə aqressiyanın yaranmasına mənfi emosiyaların nə dərəcədə təsir etdiyini aşkarlamaq
üçün aqressiyanın dərəcəsi və aqressiyanın diaqnostikası sorğusundan istifadə edildi. Yeniyetmələr üzərində aparılan psixodiaqnostika işinin
sonunda mənfi emosiyaların onlarda yaratdığı
təşviş və depressiv pozuntunun hansı dərəcədə
olmasını təyin etmək üçün təşviş və depressiv
pozuntu sorğusu keçirildi.
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Müqayisə məqsədilə orta məktəbdə təhsil
alan yeniyetmələr və cəzaçəkmə müəssisəsində
olan məhkum yeniyetmələr arasında tədqiqat
aparılmışdır. Cəzaçəkmə müəssisəsində və orta
məktəblərdə aparılan bu tədqiqat işi yeniyetmələrdə yaranan psixi dəyişikliklər və pozuntuların
əsas səbəblərini aşkarlamaq məqsədilə keçirilmişdir. Belə ki, aparılan tədqiqat metodlarının
nəticələri göstərdi ki, mənfi emosiyaların formalaşaraq xroniki hala çevrilməsi yeniyetmələrin
psixikasına ciddi təsir edərək, psixi və davranış
pozuntularının yaranmasına səbəb olur. Tədqiqat zamanı aşkarlandı ki, məhbus yeniyetmələrlə mövcud olan kin, nifrət, qəzəb, kədər, dərd,
qüssə və digər mənfi emosiyalar onların qatilə,
oğruya, narkomana və digər deviansa çevrilməsinə səbəb olub. İki müəssisədə tədqiqat aparmaqda, oradakı yeniyetmələrin psixoloji vəziyyətini qarşı-qarşıya qoymaqda əsas məqsəd, orta
məktəblərdə təhsil alan yeniyetmələr arasında
da risk qrupuna daxil olanların say göstəricilərinin yüksək olmasını nəzərə çarpdırmaqdır.
Cəzaçəkmə müəssisəsində cəmi 40 nəfər
(15 qız, 25 oğlan) olduğundan eksperimentə 40
nəfər cəlb olunmuşdur. Cəzaçəkmə müəssisəsində olan məhkum yeniyetmələrlə azadlıqda olan
yeniyetmələr arasında müqayisəli iş aparmaq
üçün 60 nəfər (30 qız, 30 oğlan) cəlb edilmişdir.
Tədqiqat 14-16 yaşda olan yeniyetmələr arasında aparılmışdır. Respodentlərlə aparılan eksperimentlərin nəticələrindən aşağıdakı göstəriciləri
əldə etmək mümkün olmuşdur. İlk olaraq sorğu
əsasında yeniyetmələrin yaşı müəyyənləşmişdir.
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Cədvəl 1
Respodentlərin yaş göstəriciləri
Yaş

Cəzaçəkmə müəssisəsi

Orta məktəb

Cəmi

14
15
16
Cəmi

3
19
18
40

15
25
20
60

18
44
38
100

Yaşa görə bölgüyə əsasən cəzaçəkmə müəssisəsində 3 nəfər 14 yaşda, 19 nəfər 15 yaşda, 18
nəfər 16 yaşda olan yeniyetmələrdir. Orta
məktəbdə isə 15 nəfər 14 yaşda, 25 nəfər 15
yaşda, 20 nəfər isə 16 yaşda olan yeniyetmələrdir.

Yeniyetmələrdə mənfi emosiyaların yaranmasına fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərin təsirini
araşdırmaq məqsədilə onların temperament tipləri və xarakter aksentuasiyası müəyyən edilmişdir.
Cədvəl 2

Temperamentin tipinin müəyyən edilməsi
Temperamentin tipləri
melanxolik
sanqvinik
xolerik
Cəzaçəkmə
müəssisəsi
Orta məktəb
Cəmi

Flematik

Cəmi

22

6

11

1

40

26
48

8
14

16
27

10
11

60
100

Yeniyetmələrin temperamentlərinin tiplərini müəyyənləşdirərkən melanxolik temperament tipinə çəzaçəkmə müəssisəsində 22, orta
məktəbdə 26 nəfər, sanqvinik temperament tipinə cəzaçəkmə müəssisəsində 6, orta məktəbdə
8, xolerik temperament tipinə cəzaçəkmə müəssisəsində 11, orta məktəbdə 16 və fleqmatik

temperament tipinə cəzaçəkmə müəssisəsində
sadəcə bir nəfər uyğun olarkən orta məktəbdə
10 nəfər uyğun gəlməkdədir. Sorğu nəticəsində
məlum oldu ki, melanxolik və xolerik temperament tipinə uyğun gələn yeniyetmələr digər tiplərdən say çoxluğu etibarilə üstünlük təşkil edir.
Cədvəl 3

Xarakter aksentuasiyasının müəyyən edilməsi
Xarakter
aksentuasiyası
oyanıq
distim
pedantik
həyəcanlı-qorxaq
demonstrativ
gipertim
emotiv
ilişib qalan
tsiklotim
Cəmi

Cəzaçəkmə müəssisəsi

Orta məktəb

Cəmi

20
3
3
4
2
4
1
2
1
40

22
12
10
11
2
1
0
1
1
60

42
15
13
15
4
5
1
3
2
100
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Xarakter aksentuasiyası sorğusuna görə
xarakter tipləri yuxarıdakı cədvəldə göstərilmişdir. Cəzaçəkmə müəssisəsində 20 nəfər oyanıq
tip, 3 nəfər distim, 3 nəfər pedantik, 4 nəfər həyəcanlı-qorxaq, 2 nəfər demonstrativ, 4 nəfər
gipertim, 1 nəfər emotiv, 2 nəfər ilişib qalan və
son olaraq 1 nəfər tsiklotim xarakter tipinə uyğun gəlməkdədir. Oyanıq tip xarakter tipinə uyğun gələn yeniyetmə sayı digər tiplərə görə bir
neçə dəfə çoxdur. Orta məktəbdə 22 nəfər oya-

nıq tip, 12 nəfər distim, 10 nəfər pedantik, 11
nəfər həyəcanlı-qorxaq, 2 nəfər demonstrativ, 1
nəfər ilişib qalan və 1 nəfər də tsiklotim tipinə
uyğun gəlməkdədir. Orta məktəbdə emotiv tipə
uyğunluq göstərən olmamışdır, orta məktəbdə
də oyanıq tipə uyğun gələn yeniyetmələr digərlərinə nisbətən çoxluq təşkil etməkdədir.
Yeniyetmələrdə yaranmış mənfi emosiyaların vəziyyətini müəyyənləşdirmək anket sorğusu vasitəsilə mümkün olmuşdur
Cədvəl 4

Mənfi emosiyaların müəyyən edilməsi
Cəzaşəkmə
müəssisəsi
4
15
21
40

Mənfi emosiyalar
norma
qəzəb nifrət həyəcan
kompleks mənfi emosiyalar
Cəmi
Aparılan mənfi emosiyalar sorğusunun nəticələrinə görə birinci qrupdan sadəcə 4, ikinci
qrupdan isə 10 nəfərdə mənfi emosiyaların olmadığı, birinci qrupdan 15 nəfərdə sadəcə qəzəb, nifrət və həyəcan var ikən 21 nəfərdə
kompleks mənfi emosiyaların olduğu məlum
Aparılan mənfi emosiyalar sorğusunun
nəticələrinə görə cəzaçəkmə müəssisəsində 4,
orta məktəbdə isə 10 nəfərdə mənfi emosiyaların olmadığı, cəzaçəkmə müəssisəsində 15 nəfərdə sadəcə qəzəb, nifrət və həyəcan var ikən

Orta məktəb

Cəmi

10
20
30
60

14
35
51
100

21 nəfərdə kompleks mənfi emosiyaların olduğu
məlum olmuşdur. Orta məktəbdə isə 20 nəfərdə
qəzəb, nifrət, həyəcan kimi mənfi emosiyalar 30
nəfərdə isə kompleks mənfi emosiyalar vardır.
Cəzaçəkmə müəssisəsində də, orta məktəbdə də
kompleks mənfi emosiyaları mövcud olan
yeniyetmələrin sayı digərlərinə nisbətən daha
çoxdur.
Kompleks mənfi emosiyalar yeniyetmələrdə yüksək dərəcəli aqressiyanın yaranmasına
səbəb olur.
Cədvəl 5

Yeniyetmələrdə aqressiyanın dərəcəsinin müəyyən edilməsi
Aqressiyanın dərəcəsi
Norma
Yüksək dərəcəli aqressiya
Cəmi

Cəzaçəkmə
koloniyası
4
36
40

Orta məktəb

Cəmi

20
40
60

24
76
100

Sorğu keçirilən zaman hər iki müəssisədə çəkmə müəssisəsində 36 nəfərdə, orta məktəbdə
yeniyetmələrin aqressiya vəziyyətləri müəyyən- 40 nəfərdə aşkarlanmışdır.
ləşdirildikdən sonra onların aqressiya dərəcələKompleks mənfi emosiyalar, yüksək dərərini də yoxlamaq üçün aqresiya testi də yeniyet- cəli aqressiya yeniyetmələrdə psixi pozuntular
mələrə təqdim edilmişdir. Bu testin nəticələrinə yaradır ki, bu da son dərəcəli təşviş, həyəcan
görə cəzaçəkmə müəssisəsində 4 nəfərdə, orta pozuntusu ilə nəticələnərək, yeniyetmələrdə
məktəbdə isə 20 nəfərdə aqressiya dərəcəsi ol- deviant davranışın formalaşmasına şərait yaradır
madığı halda, yüksək dərəcəli aqressiya cəza210
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Cədvəl 6
Yeniyetmələrdə depressiv pozuntunun müəyyən edilməsi

Depressiv pozuntu
norma
yüngül
orta-ağır
ağır
Cəmi

Cəzaçəkmə
müəssisəsi
3
6
13
18
40

DE
depressiya dərəcəsi testinin yuxarıdakı nəticələrinə görə cəzaçəkmə müəssisəsində 3 nəfərin depressivlik dərəcəsi normal, 6 nəfərin yüngül, 13 nəfərin orta-ağır və 18 nəfərin ağırdır.
Orta məktəbdə aparılan sorğunun nəticəsinin
göstəricilərinə görə 4 nəfərin depressivlik dərə-

Orta məktəb

Cəmi

4
24
18
14
60

7
30
31
32
100

cəsi normal, 24 nəfərin yüngül, 18 nəfərin ortaağır və son olaraq 14 nəfərin ağırdır. Cəzaçəkmə müəssisəsində ağır və orta-ağır depressiv
pozuntu dərəcələri daha yüksək olduğu halda,
orta məktəbdə yüngül və orta depressiv pozuntu
dərəcələri yüksəkdir.
Cədvəl 7

Yeniyetmələrdə təşviş pozuntusunun müəyyən edilməsi
Təşviş pozuntusu
norma
yüngül
orta-ağır
ağır
Cəmi

Cəzaçəkmə
müəssisəsi
5
1
4
30
40

Yeniyetmələr arasında aparılan təşviş
pozuntusu sorğusunun yuxarıdakı nəticələrinə
görə cəzaçəkmə müəssisəsində 5 nəfərdə normal, 1 nəfərdə yüngül, 4 nəfərdə orta-ağır və 30
nəfərdə ağır təşviş pozuntusu aşkarlanmışdır.
Orta məktəbdə 6 nəfərdə təşviş pozuntusunun
olmaması, 20 nəfərdə yüngül, 21 nəfərdə ortaağır və 13 nəfərdə ağır təşviş pozuntusunun olduğu məlum olmuşdur. Bu nəticələrə görə cəzaçəkmə müəssisəsində ağır təşviş pozuntusu
yaşayanların digərlərinə görə daha çox olduğu
aşkarlanmışdır. Orta məktəbdə isə bu uyğunluq
orta-ağır təşviş pozuntusunda özünü göstərir.
Tətbiq olunan metodlar vasitəsi ilə yeniyetmələrdə psixi pozuntuları daha çox yaradan
mənfi kompleks emosiyaların formalaşmasına
əsas səbəb olan fərdi-psixoloji xüsusiyyətlər
aşkarlandı. Məlum oldu ki, mənfi kompleks
emosiyalar aqressiyanın səviyyəsini yüksəldir,
təşviş və depressiv pozuntunun ağır dərəcəsini

Orta məktəb

Cəmi

6
20
21
13
60

11
21
25
43
100

yaradaraq yeniyetmələrin psixikasında pozuntuların yaranmasına şərait yaradır. Nəticədə psixi
pozuntuya məruz qalmış yeniyetmələr anormal
davranış kimi qəbul olunan deviant davranışa
yönəlirlər. Cəzaçəkmə müəssisəsində aparılan
tədqiqat zamanı aşkarlandı ki, məhbus yeniyetmələrdə mövcud olan kin, nifrət, qəzəb, kədər,
dərd, qüssə və digər mənfi emosiyalar onların
qatilə, oğruya, narkomana və digər deviansa
çevrilməsinə səbəb olub. İki müəssisədə də tədqiqat aparmaqda, oradakı yeniyetmələrin psixoloji vəziyyətini qarşı-qarşıya qoymaqda əsas
məqsəd, orta məktəblərdə təhsil alan yeniyetmələr arasında da risk qrupuna daxil olanların say
göstəricilərinin yüksək olmasını nəzərə çarpdırmaqdır. Əsas məqsəddən biri də budur ki, onların da “məhkum yeniyetmə” adını daşımamaları
üçün, profilaktik tədbirlər, psixokorreksiya işləri
həyata keçirilsin. Eksperimentin əsas məqsədi
odur ki, yeniyetmələrdə qəddarlıq, emosional
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dayanıqsızlıq, yüksək həyəcan, təşviş, aqressiv
reaksiyalar, dağıtmaq, məhv etmək kimi hisslər,
fiziki zorakılığa meyllik aradan qaldırılsın.
Mənfi emosiyalar korreksiya edilərək, əvəzində
müsbət emosiyalar inkişaf etdirilsin. Onlarda
empatiya yaratmaqla deviant davranışa meyllik
korreksiya edilsin.
Mövzunun aktuallığı: Yeniyetmələrin psixikasında baş verən dəyişikliklər, pozuntular ciddi
problem kimi narahatlığa səbəb olur. Dünyada baş
verən hadisələr, müharibələr, ağır terror hadisələri,
deviant davranışın geniş miqyasda inkişafı etməsi və
belə bir mühitdə formalaşan yeniyetmələrin psixoloji
inkişafına yeni yanaşmalar tələb edir. Yeniyetmələrin psixoloji inkişafında ciddi problemlər yarada biləcək qüsurların öyrənilməsi və onların vaxtında aradan qaldırılması aktual sosial-psixoloji məsələlərdən
biridir. Müasir dövrdə yeniyetmə şəxsiyyətinin inkişafına ciddi təsir edərək, onlarda psixi pozuntuların
yaranmasına səbəb olan amillərin öyrənilməsi bir
neçə aspektdən aktuallıq kəsb edir.
Praktik əhəmiyyəti: Tədqiqatdan əldə olunmuş nəticələr təhsil müəssisələrində şagirdlərin
təlim-tərbiyəsi ilə bağlı işlərinin həyata keçirilməsin-

də, cəmiyyətdə, sosial mühitdə, ailədə qarşılıqlı münasibətlərin düzgün istiqamətlənməsində geniş istifadə oluna bilər. Bundan başqa psixi sağlamlıq reabilitasiya mərkəzlərində, psixoloji xidmət mərkəzlərində, cəzaçəkmə müəssisəsində devians yeniyetmələrin davranışının korreksiya edilməsində xüsusi olaraq istifadə edilə bilər.
Elmi yeniliyi: Əvvəlki tədqiqat işlərindən
fərqli olaraq, bu tədqiqat işində mənfi emosiyaların
xüsusiyyətləri, yaranma səbəbləri sistemli şəkildə
araşdırılmış və mənfi emosiyaların yeniyetmələrin
psixi inkişafında rolu müəyyənləşdirilmişdir. Bundan başqa, yeniyetmələrin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında mənfi emosiyaların yaratdığı psixoloji
qüsurlar ayrı-ayrılıqda təhlil olunmuşdur. Konkret
olaraq, mənfi emosiyaların yeniyetmə psixikasına təsiri və onların yeniyetmələrdə yaratdığı psixi pozuntular problemi ayırd edilmişdir. Bununla yanaşı, tədqiqat işində xroniki hala çevrilən kompleks mənfi
emosiyaların yeniyetmələrin psixi inkişafına təsir
dərəcəsi ayırd edilmiş, onların yaratdığı psixoloji
qüsurların və psixi pozuntuların ağır fəsadlarla nəticələnməsinin mahiyyəti və xüsusiyyətləri sosial-psixoloji aspektdən aydınlaşdırılmışdır.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН, СОЗДАЮЩИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
У ПОДРОСТКОВ
РЕЗЮМЕ
В статье исследуются причины, формирующие комплекс негативных эмоций, а также при помощи исследовательских методов изучаются создающие ими психические нарушения у подростков.
В статье отмечается, что личностно-психологические особенности лежат в основе причин возникновения нарушений тревожности и волнения, что в свою очередь отражается на уровне агрессии.
I. Huseynova
THE STUDY OF CAUSES FORMING MENTAL DISORDER
IN TEENAGERS
SUMMARY
In the article the reasons of forming negative complex emotions and mental disorders in adolescents
are being investigated through research methods.
In the article individual psychological characteristics that caused by disorder of excitement due to
level of aggression are also showed.
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Körpəlik dövründə uşaqlarda hafizənin
ilkin təzahürləri müşahidə olunur. Uşaqlarda
hafizənin ilkin forması tanımadan ibarət olur.
Onlar ətrafındakı simaları, əşyaları tanıyır və
onlara qarşı emosional reaksiya göstərirlər. Niyyətli, ixtiyari yadasalma uşaqlarda ilk dəfə 3-4
yaşlarında müşahidə olunur ki, bu da uşağın
oyunda, hər hansı digər fəaliyyət növündə fəal
iştirakı ilə şərtlənmiş olur (qaydaların, şərtlərin,
sözlərin və s. yada salınması) [1].
L.V.Zankov (1939) intellektual problemli
uşaqların müxtəlif yaddaş növlərinin inkişafını
müqayisə edərək belə nəticəyə gəlmişdir ki, 10
yaşa qədər bu kateqoriyadan olan uşaqlarda
daha çox yaddaşın mexaniki növü işlənilir.
Q.Y.Torş tərəfindən aparılan müşahidələrə görə intellektual çatışmazlığı olan uşaqlarda
təkcə məntiqi yaddaş deyil, həm də mexaniki
yaddaş da zədələnmiş olur. Bu tədqiqatlara
görə, müxtəlif materialın (əşyalar, şəkillər, rəqəmlər, hecalar, sözlər, söz birləşmələri və s.)
yadda saxlanılmasının nəticələrini müqayisə
edərkən, tipik uşaqların göstərdiyi nəticələrin
intellektual problemli uşaqların nəticələrindən
fərqlənir. Görmə yaddaşının vacib xüsusiyyətlərindən biri həcmdir. Kiçikyaşlı intellektual
problemli məktəblilərin qısamüddətli görmə
yaddaşının həcmi tipik inkişaf etmiş uşaqlarla
müqayisədə daha azdır. Kiçik yaşlı intellektual
problemli məktəblilər 3 sayda şəkil və ya əşya
yadda saxlaya bilirlərsə, onların tipik inkişaf
etmiş həmyaşıdları 6± 2 sayda şəkil və ya əşya
yadda saxlaya bilirlər. Abstrakt məzmunlu materialı bu kateqoriyadan olan uşaqlar daha çətin
yadda saxlaya bilirlər. İntellektual problemli

uşaqlar şəkillərə nisbətən əşyaları daha yaxşı
yadda saxlayırlar. Bu qanunauyğunluq bütün
təhsil müddətində daha az və ya çox qabarıq
formada özünü büruzə verir. Əyani material
üzərində aktiv iş aparılarsa onun yadda saxlanılması daha səmərəli olar. Ümumiyyətlə uşağın
marağını cəlb edən material daha yaxşı yadda
qalır. Maraq yaratmayan materiallar çoxsaylı
təkrarlamalara baxmayaraq çətinliklə yadda saxlanılır (B.İ.Pinskiy) [2].
Mətnin məzmununu oyuncaqlar vasitəsilə
başa salanda intellektual çatışmazlığı olan
uşaqlar tərəfindən yadda saxlama prosesi daha
effektiv baş verir. Bununla bir daha təsdiqlənir
ki, intellektual problemli uşaqların bütün hafizə
prosesləri görmə yaddaşına arxalanır.
İntellektual çatışmazlığı olan uşaqların
görmə yaddaşının əsas xüsusiyyətlərindən biri
də ixtiyari və qeyri-ixtiyari yaddaşın məhsuldarlığındakı nisbətlə bağlıdır. İntellektual çatışmazlığı olan uşaqların ixtiyari yaddaşının üstünlüyü
tipik inkişaf etmiş uşaqlardakı kimi özünü büruzə vermir. Korreksion işin aparıldığı zaman ixtiyari yaddaşın inkişafı müşahidə olunur. Bu
kateqoriyadan olan uşaqların yaşı artdıqca bu
inkişaf daha dəqiq görünür.
İntellektual problemli uşaqlar çətin məzmunlu mətnləri görmə yaddaşı vasitəsilə nisbətən daha rahat yadda saxlayırlar. Lakin mətni
yada salarkən materialın ayrı-ayrı elementləri
arasındakı əlaqəni vurğulaya bilmirlər. Mətndəki hadisələr və elementlər arasındakı əlaqəni
qeyd etmək bacarığını korreksion təlim zamanı
inkişaf etdirmək vacibdir.
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Görmə yaddaşı obrazlı yaddaşın bir növüdür. Görmə yaddaşı gördüklərimizin yadda saxlanılması və daha sonra yada salınması ilə əlaqəlidir.
Görmə yaddaşının inkişafı və yenidən qurulması uşağın psixi həyatının müxtəlif sahələrində, xüsusən qavrama və təfəkkür proseslərində
baş verən dəyişikliklərlə bağlıdır. Məktəbəqədər
yaş dövrü müddətində toplanan şəxsi təcrübə ilə
əlaqədar vizual qavrayışın lamisə hissəsinin öz
əhəmiyyətini nisbətən itirilməsi, göz hərəkətlərinin isə artırılması müşahidə olunur [2].
Təxminən beş yaşda uşağın yaddaş fəaliyyətində ciddi və vacib dəyişikliklər baş verir. Uşağın görmə yaddaşı ixtiyari elementlər əldə edir.
Əvvəlki dövrdə materialın yadda saxlanılması hər
hansı bir fəaliyyətdə belə, paralel baş verirdi: oyun
oynayarkən oyuncağı yadda saxlamaq, rəsm
çəkərkən rənglərin adlarını öyrənmək.
Böyük məktəbəqədər yaş dövründə görmə
yaddaşı xeyli inkişaf etmiş olur. Yadda saxlanılan materialın həcmi çoxalır. Böyük məktəbəqədər yaşlı uşaq orta hesabla 10 əşya və şəkillərdən 5-i yadda saxlaya bilir.
İntellektual problemli uşaqların görmə
yaddaşını inkişaf etdirmək çox vacibdir. Bu yaş
dövründə uşaq konkret fəaliyyətdən kənar olan
hadisə və əşyanı yaddaşında saxlamağa çətinlik
çəkir. Bunun üçün də yaddaşı oyun fəaliyyəti
zamanı inkişaf etdirmək daha məqsədə uyğundur. Oyun isə təsirli motivasiya yaradaraq uşağın məqsədi anlamasına yardımçı olur.
Kiçikyaşlı məktəblilərin görmə yaddaşını
müayinə etmək üçün bir sıra metodlar mövcuddur. Onlardan üçünü qeyd etmək istərdik [3].
1. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların görmə
yaddaşının müayinəsi (D.Vekslerin metodikası
ilə)
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D.Vekslerin metodikasından istifadə edərək məktəbəqədər yaşlı uşaqların görmə yaddaşını tədqiq etmək mümkündür.
Uşağa 4 şəkil təklif olunur:
Hər bir şəklə uşaq 10 saniyə ərzində baxa
bilər. Sonra o təmiz vərəqdə gördüyü rəsmi çəkir.
Təcrübənin nəticələri:
1. Iki kəsişən xətt və iki bayraq – 1 bal;
Bayraqların düzgün yerləşməsi – 1 bal;
Düzgün kəsişmə bucağı – 1 bal;
Bu tapşırığın maksimal qiyməti – 3 bal.
2. Iki xətlə 4 hissəyə bölünmüş böyük
kvadrat – 1 bal;
Böyük kvadratın içində 4 ədəd balaca
kvadrat – 1 bal;
Iki kəsişən xətt və 4 xırda kvadratlar – 1 bal;
Kvadratlarda dörd nöqtə - 1 bal;
Bu tapşırığın maksimal qiyməti – 5 bal.
3. Balaca düzbucaq böyük düzbucağın
içində - 1 bal;
Daxili düzbucağın təpə nöqtələrinin xarici
düzbucağın tərə nöqtələri ilə birləşməsi – 1 bal;
Balaca düzbucaq böyük düzbucağın içində
dəqiq yerləşdirilib – 1 bal;
Maksimal qiymət – 3 bal.
4. Açıq düzbucaq – 1 bal;
Bütün tərəfləri düzgün çəkmək – 1 bal;
Ümumi fiqur düzgün çəkilmişdir – 1 bal;
Maksimal qiymət – 3 bal.
Maksimal nəticə - 14 baldır.
Yüksək görmə yaddaş – 10 və yuxarı bal,
Orta – 6-9 bal
Zəif – 0-5 bal
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2. Qısamüddətli görmə yaddaşın həcmini
müəyyən edən metodika (Şəkli yadda saxla metodikası)
Uşaqlara şəkil göstərilir və təxmini bu
məzmunda təlimat verilir: “Bu şəkildə 9 fərli fiqur göstərilibdir. Bu fiqurları yadda saxla və
mənim göstərdiyim ikinci şəkildə onları tapmağa çalış. Burada sənin əvvəl baxdığın 9 fiqurdan
başqa 6 təzə fiqur da var. Onların arasında yalnız əvvəl baxdığın və yadda saxladığın 9 fiquru
tap və göstər ”
Birinci şəklə 30 saniyə ərzində baxılır.
Vaxt bitdikdən sonra şəkli uşağın gözü önündən
götürülür və bunun əvəzinə ikinci şəkli göstərilir. Fiqurları tanıma müddəti 1,5 dəqiqəyə qədər
müəyyənləşdirilir.
Nəticələrin qiymətləndirilməsi:
10 bal – uşaq 45 saniyəyə qədər vaxt sərf
edərək bütün 9 fiquru tanıdı.
8-9 bal – 45-55 saniyə ərzində uşaq 7-8
fiquru tanıya bildi.
6-7 bal – 55-65 saniyə ərzində uşaq 5-6
fiquru tanıya bildi.
4-5 bal – 65-75 saniyə ərzində uşaq 3-4
fiquru tanıya bildi.
2-3 bal – 75-85 saniyə ərzində uşaq 1-2
fiqur tanıya bildi.
0-1 bal – 90 saniyə ərzində uşaq heç bir
fiquru tanıya bilmədi.

müddətdə soldakı şəkilin eynisini tapıb göstərmək lazımdır”.
İlkin olaraq 0 işarəsi ilə işarələnmiş şəkil
üzərində işləyirik və uşağın tapşırığı başa düşməsində əmin olduqdan sonra metodikanın keçirilməsinə başlayırıq.
Müayinə hər uşaqla ayrı ayrılıqda fərdi şəkildə aparılır. 1,5 dəqiqə ərzində uşaq bütün göstərilən şəkilləri tapmağa çalışmalıdır. Yalnız vaxt
bitdikdən sonra tapşırıq yerinə yetirilməyibsə belə
müayinə başa çatmış hesab edilməlidir.
Tapşırıq materialı: şəkillər.
Nəticənin qiymətləndirilməsi:
10 bal – uşaq bütün tapşırığı 45 san.
ərzində yerinə yetirdi
8-9 bal – uşaq bütün tapşırığı 45-50 san.
ərzində yerinə yetirdi
6-7 bal - uşaq bütün tapşırığı 50-60 san.
ərzində yerinə yetirdi
4-5 bal - uşaq bütün tapşırığı 60-70 san.
ərzində yerinə yetirdi
2-3 bal - uşaq bütün tapşırığı 70-80 san.
ərzində yerinə yetirdi
0-1 bal - uşaq bütün tapşırığa 80 san. çox
vaxt sərf etmişdir.
İnkişaf səviyyəsinin nəticələri
10 bal – çox yüksək
8-9 bal – yüksək
4-7 bal – orta
2-3 bal – aşağı
0-1 bal – çox aşağı

3.“Fiquru tanı” metodikası
Metodikanın məqsədi təqdim olan materialın tanınmasının dəqiqliyini müəyyən etməkdir.
Yaddaşın bu növü uşaq ontoqenezində birinci yaranıb inkişaf edən proseslərdəndir. Bu
tip yaddaşın inkişafından digər yaddaş növlərinin və xüsusən də yadda saxlama, hifz etmə və
yadasalma proseslərinin inkişafı asılıdır.
Təlimat: “Önünüzdə sıraya düzülmüş 5
şəkil var. Soldakı birinci şəkil o biri şəkillərdən
ikili xətt ilə ayrılmışdır. Soldakı şəkil xətdən
sonra duran 4 şəkildən biri ilə eynidir. Ən qısa
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, işlənilən material intellektual problemli uşaqlarla korreksiya işi aparan psixoloq və defektoloqlar
tərəfindən istifadə oluna bilər.
Yaddaşın müxtəlif növlərinin diaqnostikası və
inkişafı uşaqların ümumi psixi inkişafına müsbət tə-

sir göstərir. Bu baxımdan da, şərh edilən metodikalardan istifadə olunması xüsusi didaktik əhəmiyyət
daşıyır.
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Г.Г.Ахмедова
ОСОБЕННОСТИ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
РЕЗЮМЕ
Л.В. Занков (1939), сравнивая развитие различных форм памяти у умственно отсталых детей,
показал, что до 10-летнего возраста у них преимущественно используется механическое запоминание. Нормально развивающиеся дети в возрасте от 6 до 8 лет значительно опережают умственно
отсталых сверстников по величине показателей продуктивности деятельности зрительной памяти в
разнообразных условиях варьирования и характера запоминания материала.
В статье описываются три методики диагностики зрительной памяти умственно отсталых
детей.
G.Q.Ahmedova
VISUAL MEMORY AND ITS METHODS OF DIAGNOSIS FOR YOUNG CHILDREN
WITH INTELLECTUAL PROBLEMS
SUMMARY
Comparing the development of different forms of memory in children with intellectual problems, L.V.
Zankov (1939) showed that children with intellectual problems up to 10 years of age have mostly used
mechanical memorization. Typical children between 6-8 years of age are far ahead of their peers with
intellectual problems. Moreover, the productivity of visual memory activities in different conditions of these
two groups of children varies depending on nature of the relevant materials. Three methods of diagnoses of
visual memory of children with intellectual problems are described in this article.
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Ünsiyyət iki və daha artıq adamın münasibətlərini aydınlaşdırmaq və ümumi nəticə əldə
etmək məqsədilə səylərini əlaqələndirməyə və
birləşdirməyə yönəldilmiş qarşılıqlı təsir prosesidir [1, 442].
L.S.Vıqotski göstərmişdir ki, körpənin istənilən tələbatı başqa insana tələbatda ifadə olunur. M.İ.Lisinaya görə, "ünsiyyətə tələbat əvvəlcə yaşlıya tələbat kimi uşağın 2,5 aylığında
meydana çıxır" [4, 35].
3-5 yaşında uşağın yaşlılarla ünsiyyəti qeyri-formal şəraitdə ətraf aləmlə qarşılıqlı əlaqələrinin müəyyənləşdirilməsinə yönəldilmiş idrak
fəaliyyətində həyata keçirilir. Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, uşağın idrak inkişafı artdıqca o,
yaşlılarla "nəzəri" planda əməkdaşlıq edir, hadisə
və ya əşyaların qarşılıqlı münasibətləri haqqında
birgə fikir mübadiləsi etməyə səy göstərir.
Bu ünsiyyət formasının əsas əlaməti özünü
uşağın cisimlər və onların müxtəlif qarşılıqlı əlaqələri haqqında ilkin suallar verməsində göstərir.
Belə ünsiyyət forması istər orta, istərsə də yuxarı
məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün səciyyəvi xarakter daşıyır. Yaşlı tərəfindən uşaqda onun rəftar
və davranışına, şəxsiyyətinə, mənliyinə, heysiyyətinə verilən qiymətə ciddi tələbat oyanır.
Verilən qiymətə həssaslıq uşağın həddindən artıq incikliyində, tutulmuş irad və danlaqlardan sonra onun fəaliyyətinin pozulmasında və
ya tamam dayandırılmasında, yaxud tərifdən
sonra uşağın həvəslənməsi və sevinc hissi keçirməsində təzahür edir. Nitq vasitəsilə ünsiyyət bu
dövrdə ön plana keçir: bu isə uşağın ətraf aləmi
daha dərindən dərk etməsində, cisim və hadisələr arasındakı qarşılıqlı əlaqə və münasibətlərin
aşkara çıxarılmasında ona yaxından kömək edir.
Eyni zamanda uşağın ətraf aləmin cisim və ha-

disələrinə olan marağı bir müddətdən sonra demək olar ki, tamamilə başqa bir istiqamətə-ictimai həyatda baş verən hadisələrə yönəlir.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların təfəkkürü və
idrak maraqlarının inkişafı yaşlıların ünsiyyət
fəaliyyətini dəyişdirməklə yanaşı uşaqların
ümumi həyat fəaliyyətini də genişləndirir. 6 yaşlılarda ünsiyyət qeyri-formal şəraitdə şəxsi xarakter daşımağa başlayır. Əvvəlki ünsiyyət formasından fərqli olaraq burada idrak əşyalar aləminə deyil, insanlar aləminə yönəlmiş olur. Bu
ünsiyyət forması tamamilə müstəqil olub kommunikativ fəaliyyət şəklində həyata keçirilir.
Qeyri-formal şəraitdə şəxsi ünsiyyət uşaqları kommunikasiyaya təhrik edən şəxsi motivlər, oyun, əmək və idrak fəaliyyəti əsasında təşəkkül tapır. Özü də bu ünsiyyət forması uşaq
üçün yaşlılarla əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən ünsiyyətdən daha çox həyati əhəmiyyət
kəsb edir. Belə ki, o, özünü, başqa adamları və
adamlar arasındakı qarşılıqlı münasibətləri dərk
etməyə imkan tapır.
Yaşlı həmkarı uşaq üçün sosial hadisələr
haqqında biliklərin mənbəyi, eyni zamanda cəmiyyətin bir üzvi, özünəməxsus xüsusiyyətləri və
qarşılıqlı əlaqələri olan şəxsiyyət kimi xüsusi idrak obyektinə çevrilir. Bu prosesdə yaşlı yüksək
səlahiyyətli hakim rolunda çıxış edir. Uşaq ondan
müxtəlif şəraitlərdə öz rəftar və davranışını necə
tənzim etmək nümunəsi, etalonu kimi istifadə
edir. Əvvəlki ünsiyyət formalarından fərqli olaraq burada uşaq yaşlı ilə ünsiyyətdə mütləq surətdə qarşılıqlı anlaşmaya nail olmağa çalışır.
Uşaq yaşlını müxtəlif xüsusiyyətlərə malik olan bir varlıq kimi təsəvvür edir. Onun yaşlı
şəxslərə bəslədiyi bu cür münasibət təlim prosesində müəllimin verdiyi informasiyaları yaxşı
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yadda saxlamasına və mənimsəməsinə şərait yaradır. Bu da öz növbəsində uşağın psixoloji baxımdan məktəbə hazırlanmasında ən mühüm
şərtlərdən biri olur. Prof. Ə.Ə.Qədirov belə hesab edirdi ki, "uşaq birgə həyat şəraitində, birgə
fəaliyyət və ünsiyyətdə mütəmadi olaraq müsbət
davranışın formalaşmasına, xeyirxah hadisələrə,
ümumi məqsədlərə can atır" [2, s.220].
Anadan olandan yeddi yaşa qədər uşaqlarda ünsiyyətin növbəti formalarını fərqləndirirlər.
Psixoloq M.İ.Lisina biri digərini ardıcıl olaraq
əvəz edən ünsiyyət formalarını müəyyən etmişdir. Bu ünsiyyət formalarına aiddir: situativ-şəxsi, situativ-işgüzar, qeyri-situativ-idraki, qeyrisituativ-şəxsi.
Situativ-şəxsi ünsiyyət forması antogenezdə ünsiyyətin birinci formasıdır. Bu ünsiyyət
forması uşağın həyatının 1 yaşının sonuna qədər
davam edir. Böyüklərlə ünsiyyət uşağın ilkin
ehtiyaclarını, o cümlədən yaşlıların xeyirxah
diqqətinə olan tələbatını təmin edir. Öz spesifik
xüsusiyyətlərinə görə bu ünsiyyət forması onda
ifadə olunur ki, uşaqlar böyüklərin diqqətinin
həcmini fərqləndirə bilirlər, lakin bununla belə
onlardan birini digərindən ayırmırlar. Bu ünsiyyət formasında aparıcı motiv şəxsi motivdir.
Uşaq yaşa dolduqca böyüklərdən diqqətlilik və
xeyirxahlıq gözləyir. Ünsiyyət uşağın həyatının
birinci ilində mühüm rol oynayır.
Situativ-şəxsi ünsiyyət formasının əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o, uşağın qavrama mexanizminin inkişafını stimullaşdırır. Situativişgüzar ünsiyyət forması uşaqlarda 3 yaşa qədər
davam edir. Bu ünsiyyət forması böyüklərlə birgə əşyavi fəaliyyətdə inkişaf edir. Burada uşaq
diqqətliliyə və əməkdaşlığa olan tələbatını təmin
edir. Motivlər içərisində işgüzar motiv mərkəzi
yer tutur. Bu zaman böyüklər uşaqlar üçün oyun
tərəfdaşı, təqlid obyekti, bilik və bacarıqların
qiymətləndirilməsində ekspert kimi çıxış edir.
O, həmçinin köməkçi, təşkilatçı və birgə əşyavi
fəaliyyətin iştirakçısıdır.
Situativ-işgüzar ünsiyyət formasının əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o, nitqin inkişafına,
uşağın əşyavi fəaliyyətinin keyfiyyətinə gətirib
çıxarır. Qeyri-situativ-idraki ünsiyyət forması
uşağın 4 yaşına qədər davam edir. Uşaqla ünsiyyət böyüklərlə birgə fəaliyyətdə inkişaf edir.
Burada əməkdaşlıq, bir-birinə hörmət, xeyirxah
diqqətə tələbat təzahür edir.
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Bu ünsiyyət formasında idraki motiv dominantlıq təşkil edir. Böyüklər uşaqların qarşısında erudit qismində çıxış edir, onlar uşaqları
zəruri informasiyalarla məlumatlandırır, tərəfdaşlarla maddi aləmin fiziki əlaqə və səbəblərini
mühakimə edirlər. Müzakirə olunan problemlər
"nəzəri" xarakter daşıyır. Bu ünsiyyət formasında uşaqların böyüklərin hörmətini qazanmağa
cəhdi xarakterikdir. Uşaqlar tərif istəyirlər, tənqidlərlə barışmırlar. Onlar daha da ruhlanırlar,
onlar hoppanırlar, əl çalırlar, qələbə səsləri çıxarırlar, hətta onlar tanımadıqları adamları da öpməyə qadirdirlər.
Bununla bərabər, hətta ən yumşaq tənqid
nəticəsində uşaqlar həmyaşıdları ilə dalaşır,
hirslənir, ağlayır. Situativ-idraki ünsiyyət formasından başlayaraq nitq məktəbəqədər yaşlı
uşaqların ünsiyyətinin əsas vasitəsinə çevrilir.
Uşağın lüğət ehtiyatı yeni sözlər hesabına daha
da zənginləşir. Uşaq getdikcə sözləri hecalamağı və cümlə qurmağı öyrənir.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar təkcə sözlərdən istifadə etmirlər, həm də onu öyrənmənin
obyektinə çevirirlər. Sözlərin mənası əhəmiyyətindən asılı olmayaraq inkişaf edir. Bu ünsiyyət
formasının əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu
inkişaf forması uşağa əşyalar və hadisələr arasındakı səbəb-nəticə münasibətlərini aydınlaşdırmağa imkan verir.
Qeyri-situativ şəxsi ünsiyyət forması məktəbəqədər yaş dövrünün sonunda təzahür edir.
Uşağın ünsiyyəti sosial aləmin dərk edilməsinin
nəzəri və praktik fonunda inkişaf edir. Bu zaman uşaqlarda təkcə böyüklərin xeyirxahlığına
diqqət deyil, həm də birgə anlaşmaya olan tələbat ödənilir. Tez-tez şikayət edən məktəbəqədər
yaşlılar başqa uşaqları cəzalandırmağı arzulamırlar, onlar gözləyir ki, böyüklər onları necə
mühakimə edəcəklər.
Qeyri-situativ-şəxsi ünsiyyət forması
aşağıdakılarla şərtlənir:
1. uşağa mənəvi və əxlaqi dəyərlər, davranış qaydaları mənimsədilir;
2. uşağa özünə kənardan baxmağı öyrədir;
3. sosial rollar arasındakı fərqləri müəyyən etməyi öyrədir və adekvat, sosial davranışına münasibəti tərbiyə edir.
Məktəbəqədər yaşlının ünsiyyət motivi
şəxsidir. Böyüklər uşaqların gözü qarşısında
tam şəxsiyyət, bilik və bacarıqlara, sosial-əxlaqi

Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 84, Number: 4, 2017

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ünsiyyətinin inkişaf xüsusiyyətləri

normalara yiyələnmiş bir sosial varlıqdır. Mərkəzi situasiyada şəxsi motiv dominantlıq təşkil
edir. Bu ünsiyyət forması uşağa imkan verir ki,
o, öyrənmə situasiyasında pedaqoq, müəllim
kimi çıxış etsin.
Qeyri-situativ-şəxsi ünsiyyət forması 6
yaşlılarda müşahidə olunur. Onun əhəmiyyəti
ondadır ki, uşaq sosial sferada ətraf aləmə
bələdləşməni öyrənir. Ətrafdakı insanlarla uşaqların rəngarəng və mürəkkəb qarşılıqlı münasibətləri yaranır, cəmiyyətin əxlaqi dəyərləri daha
da formalaşır.

inkişafına müsbət təsir göstərir. Uşaq ünsiyyət prosesində özünü dərk edir. Yaşıdlarla ünsiyyət şəxsiyyətin təşəbbüskarlıq kimi xüsusiyyətlərinin yaranmasına səbəb olur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə məktəbəqədər yaşlı uşaqların ünsiyyətinin psixoloji inkişaf
xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmiş, anadan olandan
yeddi yaşa qədər uşaqlarda ünsiyyətin formaları
fərqli şəkildə araşdırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Tədqiqatın nəticələrindən məktəbəqədər tərbiyə
müəssisələrində təlim-tərbiyə işinin daha səmərəli
şəkildə qurulmasında istifadə oluna bilər.

Mövzunun aktuallığı. Mövzunun aktuallığı
ondadır ki, ünsiyyət məktəbəqədər yaşlı uşağın psixi
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SUMMARY
The scientific article deals with the developing features of intercourse of pre-school aged children. The
author truly notes that the intercourse becomes to carry out a personal character in an informal situation in
the pre-school aged period. The forms of intercourse such as situative - personal, situative - business like,
non-situational - cognitive, non-situational-personal consecutively investigated in the article by the author.
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Анализ сведений о подготовке студен- ны сборной команды физкультурной акадетов-волейболистов в физкультурных вузах мии. Все спортсмены правши, возраст 19-21
свидетельствует о том, что научно-методи- год, рост тела в пределах168-196 см, вес 54ческое обоснование планирования учебного 83 кг. Спортивная квалификация: у 2-х - I
процесса на специализации и факультатив- разряд, 10-ти - II разряд, стаж занятий 5-6
ных занятиях по повышению спортивного лет. Тестирование проводилось в специалимастерства имеет большое практическое зна- зированном волейбольном зале.
чение. Это позволяет скорректировать подМетоды исследования. Антропометрия
бор средств и методов общей, специальной роста и массы тела, а также контрольные
физической и технико-тактической подго- тесты: динамометрия мышц сгибателей кистовки, индивидуально подойти к выбору ти и силы мышц разгибателей голени; брохарактера упражнений, а также параметров сок медицинбола весом 1 кг в положении
тренировочных нагрузок и отдыха.
стоя; сгибание-разгибание в плече в максиДля повышения физической подготов- мальном темпе за 10 с, с отягощением 1кг;
ленности спортсменов необходимо развитие прыжок вверх с места по методике Абалакодвигательных качеств, при оптимальном сгла- ва; максимальное количество приседаний за
живании моторной асимметрии за счет сла- 10 с. Показатели контрольных тестов опредебой руки (ноги). Определяя уровень и выра- лялись у каждой руки и ноги в отдельности.
женность асимметрии в развитии скоростноДля выявления латеральности конечсиловых качеств у волейболистов можно ностей вычислялся коэффициент асимметвыявить недостатки и положительные сто- рии Кас Пр./Лев., где Пр.- показатель правой
роны в методике подготовки и внести кор- руки (ноги), Лев. левой (Н.Н.Брагина,
рективы в планирование учебно-тренировоч- Т.А.Доброхотова, 1988). Это отношение
ного процесса. Только в этом случае пред- больше единицы у правшей, меньше у левставляется возможным применять соответ- шей, равно единице у амбидекстров. При
ствующие нагрузки, добиваясь улучшения анализе результатов исследований, для больтренированности и спортивных результатов.
шинства тестовых показателей Кас в преЦелью данной статьи является исследо- делах 1.01-1.1 соответствовал категории славание уровня и особенностей проявления мо- бовыраженной правосторонней асимметрии,
торной
асимметрии
скоростно-силовых 0.99-0.9 левосторонней; Кас =1.11-1.2 – катекачеств у студентов-волейболистов.
гории выраженной правосторонней асимметОбъект исследования. В тестировании рии, 0.89-0.8 - левосторонней; Кас =1.21 и
участвовали 12 волейболистов, студенты- более - категории сильно выраженной правоспециалисты кафедры спортивных игр, чле- сторонней асимметрии; 0.79 и менее лево220
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сторонней (размах Кас в каждой категории
от +0.09 до -0.09). Для броска медицинбола
Кас в пределах 1.01-1.14 соответствовал
категории слабовыраженной правосторонней
асимметрии, 0.99-0.87 левосторонней; Кас
=1.14-1.27 категории выраженной правосторонней асимметрии, 0.86-0.75 – левосторонней; Кас = 1.29 и более категории сильно выраженной правосторонней асимметрии; 0.74
и менее - левосторонней (размах Кас в каждой категории от +0.13 до -0.13).
Результаты исследований. Тестирование уровня и моторной асимметрии скоростно-силовых качеств у спортсменов показало,
что по одним тестам выявлена слабо выраженная, а по другим выраженная и сильно
выраженная латеральность, и отставание от
нормативных значений (табл.1; 2).

Так, у группы волейболистов со слабовыраженной асимметрией, показатель силового теста мышц сгибателей правой кисти
составил в среднем 49 кг, левой - 48 кг, по
скоростному тесту количество сгибаний-разгибаний в плече в максимальном темпе равнялось 12 движениям, без разницы между
правой и левой рукой. Показатель силового
теста мышц разгибателей правой голени составил в среднем 62 кг, левой - имел такую же
величину. При этом индивидуальные данные, свидетельствовали о слабовыраженной
асимметрии, в пределах 2-5 кг на стороне
правой, или левой конечности. Прыжок с
места на правой ноге был в среднем на 34 см,
почти такой же на левой - 35 см. Количество
приседаний на правой ноге составило в среднем 11, столько же на левой.

Таблица 1
Средние показатели уровня скоростно-силовых качеств у студентов-волейболистов
со слабовыраженной асимметрией в сравнении с нормативными величинами
Контрольные тесты
Руки
n - 5 чел.
Конечности

Правая
Левая
Правая
Левая
Правая
Левая

Сила
мышц
(кг) Кас.
49
48 1.01
52
50 1.04
3
2

Ноги
n - 10 чел.
n - 12 чел.
n - 10 чел.
Прыжок
Сгибание в
Сила
вверх с
плече за10 с
мышц
места
(кол.) Кас.
(кг) Кас.
(см) Кас.
Студенты-волейболисты
12
62
34
12 1.0
62 1.0
35 0.97
Нормативные
13
68
39
13 1.0
68 1.0
40 0.98
Разница
1
6
5
1
6
5

Особого внимания заслуживают данные о проявлении скоростно-силовых качеств у группы студентов-волейболистов, с
выраженной и сильно выраженной асимметрией. Так, силовая латеральность рук у них
проявилась весьма характерно, c разницей 58 кг, в основном, с преимуществом правой
руки (лишь у одного левой), с выраженным
коэффициентами асимметрии. По скоростносиловому тесту броску медицинбола между

n - 10 чел.
Приседани
я за 10с
(кол.) Кас.
11
11 1.0
12
12 1.0
1
1

правой (18 м) и левой (12 м) рукой разница
была весьма существенной, у всех с преимуществом правой руки и составила в среднем
6 м, в основном, с коэффициентами сильно
выраженной асимметрии. По скоростному
тесту - сгибанию-разгибанию в плече, только
у двух обследуемых была выявлена выраженная асимметрия с разницей в 2 сгибания,
с преимуществом правой руки.
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Таблица 2
Средние показатели скоростно-силовых качеств у студентов-волейболистов
Слабо выраженной и сильно выраженной асимметрией в сравнении
с нормативными величинами
Контрольные тесты
Конечности

n - 7 чел.
Сила
мышц
(кг) Кас.

Доминантная
Субдоминантная
Доминантная
Субдоминантная
Доминантная
Субдоминантная

48
41 1.17
52
50 1.04
4
9

Руки
n - 12 чел.

Ноги
n - 2 чел.
n - 2 чел.
n - 2 чел.
СгибаниеПрыжок
Бросок
Приседани
разгибание в
вверх с
мед. бола
я за 10с
плече за 10с
места
(м) Кас.
(кол.) Кас.
(кол-во) Кас
(см) Кас.
Студенты-волейболисты
18
12,5
38
12,5
12 1.5
10,5 1.19
32,5 1.17
10,5 1,19
Нормативные
22
13
39
12
18 1.22
13 1.0
40 0.98
12 1.0
Разница
4
0,5
1
0,5
6
2,5
7,5
1,5

У этой группы спортсменов по силе ностью левого плеча в игровой деятельности
мышц разгибателей голени существенного волейболиста-правши.
преимущества одной из ног не наблюдалось
При этом, слабовыраженная асимметрия
(P>0,5). Поэтому эти данные в таблице 2 не ног у большинства студентов-волейболистов
указаны. Наиболее значимая разница имела является следствием приобретения равного
место у двух волейболистов по показателю соотношения моторики ног, обусловленного
прыжка с места на 6 м и 5 см, с преимущест- спецификой физического развития индивидувом левой и правой толчковой конечности, с ума и влиянием направленной тренировки.
выраженными коэффициентами. Схожая Это можно рассматривать, как показатель
картина наблюдалась у двух спортсменов и возникновения наиболее экономичного и эфпо количеству приседаний за 10 с, у одного с фективного использования двигательных
преимуществом правой ноги, у другого - качеств мышц ног спортсменом при выполнелевой на 2 приседания, с коэффициентиами нии упражнений (В.М.Лебедев, 1992).
выраженнной асимметрии.
Результаты проведенных исследований
Выявленные особенности моторной и анализ литературных источников (А.С.Саиасимметрии скоростно-силовых качеств рук дов, 1983; Г.П.Березин, 1986; М.Г.Караев,
можно объяснить, ссылаясь на В.М.Лебедева 2003; А.Г.Фурманов, 2007 ) позволили разра(1992) о том, что у одних спортсменов лате- ботать нормативные показатели двусторонральность чрезмерно выражена, с преиму- него уровня развития скоростно-силовых
ществом правой или левой руки, у других качеств квалифицированных студентов-воимеет место амбидекстрия. Эти различия лейболистов (табл.1; 2). За норматив были
проявляются по-разному в зависимости от приняты: сила мышц сгибателей правой кисмногих факторов, в том числе от характера ти 52 кг, левой - 50 кг; расстояние броска меконтрольного теста. Например, значительное дицинбола весом 1 кг из положения, стоя
преимущество правой руки по результату правой рукой 22 м, левой -18 м; количество
броска медицинбола, по Г.П.Березину (1986) сгибаний-разгибаний в плечевом суставе с
обусловлено особенностями биодинамики отягощением в 1 кг за 10 с, правой и левой
плечевого сустава и меньшей загружен- одинаково 13; сила мышц разгибателей пра222
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вой и левой голени одинаково - 68 кг; высота
прыжка вверх с места на правой ноге 39 см,
левой 40 см; количество приседаний на правой и левой ноге одинаково 12. Коэффициенты асимметрии для рук и ног по большинству тестов должны соответствовать категории
слабо выраженной асимметрии, а для броска
медицинбола - выраженной. Сравнение уровня и латеральности проявления скоростносиловых качеств с нормативными величинами, выявило у большинства спортсменов
существенное отставание, а также асимметрию, особенно, у рук.
Полученные данные легли в основу
коррективов, внесенных в программу учебно-тренировочных занятий по специализации, в виде разработанного комплекса
упражнений, направленного на повышение
темпа прироста и симметричное развитие
скоростно-силовых качеств волейболистов.
При разработке этих коррективов, мы учитывали природную симметрию-асимметрию
развития моторики и стороннюю тренируемость спортсменов. Акцентировали внимание на рекомендации В.М.Лебедева о том,
что следует уделять примерно равное внимание, или в соотношении 60% и 40%, на развитие двигательных качеств и выполнение
технических приемов соответственно в
доминантную и субдоминантную стороны.

Проведенные исследования показали,
что у большинства студентов-волейболистов
наблюдались
существенное
отставание
скоростно-силовых качеств рук и ног от нормативного уровня, и выраженная асимметрия
по силе мышц рук, особенно, по броску
медицинбола. Асимметрия ног проявилась в
единичных случаях. Выявленные недостатки
в физической подготовленности и значительная асимметрия, видимо, обусловлены: индивидуальными особенностями моторики
спортсменов; недостаточным объемом выполняемых тренировочных нагрузок, направленных на развитие скоростно-силовых
качеств и сглаживание асимметрии; отсутствием индивидуального подхода к тренировке
волейболистов.
Актульность проблемы. Полученные
данные легли в основу коррективов, внесенных в
программу учебно-тренировочных занятий по
специализации, в виде разработанного комплекса
упражнений, направленного на повышение темпа
прироста и симметричное развитие скоростносиловых качеств волейболистов.
Новизна проблемы. Целью данной статьи
является исследование уровня и особенностей
проявления моторной асимметрии скоростносиловых качеств у студентов-волейболистов.
Практическая значимость проблемы.
Проведенные исследования окажут помощь в
тренировках волейболистов.
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M.Qarayev, R.Əsgərova
VOLEYBOLÇU TƏLƏBƏLƏRDƏ SÜRƏT-GÜC KEYFİYYƏTLƏRİNİN HƏRƏKƏT
ASİMMETRIYASININ TƏZAHÜR ETMƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
XÜLASƏ
Aparılan tədqiqatların nəticəsi göstərdi ki, idmançıların böyük əksəriyyətinin qol və oynaqlarında
sürət-güc keyfiyyətlərinin inkişaf səviyyəsi və qol əzələlərinin asimmetriyası normativ səviyyədən əhəmiyyətli dərəcədə geri qalır (xüsusilə doldurulmuş topların atılmasında). Ayaqlarda asimmetriya nadir hallarda
təzahür etmişdir. Sürət-güc keyfiyyətlərinin asimmetriyası dörd idmançıda müəyyən edilmişdir. İki nəfərin
qollarında və digər iki nəfərin ayaqlarında fiziki hazırlıq və assimetriya ilə bağlı müəyyən edilən çatışmazlıqlar bir sıra amillərlə şərtləndirilir: idmançıların fərdi hərəki xüsusiyyətləri ilə; sürət-güc keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsi və asimmetriyanın aradan qaldırılması istiqamətinə yönəlmiş məşq yüklərinin kifayət qədər
olmaması; voleybolçuların məşqinə qarşı fərdi yanaşmanın olmaması.

M.Qarayev, R.Asgarova
FEATURES OF THE MANIFESTATION OF MOTOR ASYMMETRY OF SPEED-POWER
QUALITIES OF VOLLEYBALL STUDENTS
SUMMARY
The conducted researches showed that the majority of sportsmen had a significant lag in the speed and
strength of the hands and feet from the normative level, and a marked asymmetry in the strength of the
muscles of the hands, especially in the throw of the medical ball. Asymmetry of the legs manifested itself in
isolated cases. The results of the analysis of the laterality of speed-strength qualities in a small group of
athletes showed that significant laterality was noted: in all tests of the hands of two, all of them were
physically thrown, the asymmetry of the legs was also manifested in two volleyball players. The revealed
shortcomings in physical fitness and significant asymmetry, apparently, are due to: individual features of the
motor skills of athletes; inadequate volume of exercise loads, aimed at the development of speed-strength
qualities, smoothing of asymmetry; lack of an individual approach to the training of volleyball players.
Redaksiyaya daxil olub: 26.04.2017
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Tədrisdə yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqi

İNFORMASİYA KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARININ
TƏHSİLƏ TƏTBİQİ
TƏDRİSDƏ YENİ PEDAQOJİ TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİ
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Təlim texnologiyasının tarixi XX əsrin II
yarısında bilikləri yoxlamaq üçün texniki qurğuların meydana gəlməsindən başlamışdır. Bir
müddət təlim texnoloji təlimdə texniki vasitələrdən istifadə kimi başa düşülürdü. Alimlər belə
hesab edirlər ki, texnikadan istifadə daha çox informasiya vermək üçün köməkçi xarakter daşıyır. Amma tədris prosesinin ayrı-ayrı mərhələlərində texnikanın tədris prosesinə daxil edilməsi
aktiv inkişaf edir. Alimlər gələcəkdə müəllim və
məktəbin köməyi olmadan öyrədici (təlimedici)
sistemlərdən müstəqil istifadə olacağını proqnozlaşdırırlar. XX əsrin 50-ci illərindən başlayaraq alimlərin axtarışları başqa istiqamət götürdü.
Nəticədə təlim texnikası və texnizasiyası deyil,
təlim texnikası və texnologizasiyası anlayışları
elmi dövriyyəyə daxil olur. Proqramlaşdırılmış
təlim, daha sonra informatika, kibernetika və
sistemli yanaşma təlim prosesini texnologiya
kimi başa düşmək üçün bir əsas oldu. Təlim
prosesinə geniş sistem kimi baxmağa başladılar.
Buraya məqsədlərdən tutmuş, nəticələrə nəzarətə qədər hər şey daxil oldu.
Tədrisdə pedaqoji texnologiya, təlim prosesinə yeni baxışdır. Müasir pedaqoji texnologiya
tədris prosesinin ənənəvi təlimdən fərqli olaraq
yüksək səviyyədə idarə olunmasını təmin edir.
Praktik planda pedaqoji texnologiya öyrədənin hər hansı bir texnoloji cəhətdən hazırlanmış metodlar və priyomlar sistemini eləcə də
tərbiyə işinin metodikasını və metodlarını əks
etdirir.

Pedaqoji ədəbiyyatda mövcud texnologiyalar əsasən dörd istiqamətdə qruplaşdırılır:
 Təlim prosesinin texnologiyası;
 Tərbiyə prosesinin texnologiyası;
 İnkişaf texnologiyası;
 Diaqnostika texnologiyası.
Tədris prosesində bilik, bacarıq və vərdişləri
formalaşdırmaq üçün həyata keçirilən bütün zəruri
əməliyyatlar təlim texnologiyasına daxildir.
Yaranan münasibətlərin (nisbi, sabit və
müntəzəm olaraq) məqsədyönlü formalaşdırılması üçün aparılan əməliyyatların məcmusu tərbiyə prosesinin texnologiyasıdır.
Tədrisdə pedaqoji texnologiyaların tətbiqi
bu məsələlərin həllinə yönəlmiş fəaliyyətinin,
əvvəlcədən layihələşdirilərək, planlı və ardıcıl
həyata keçirilməsi prosesidir.
Pedaqoji texnologiyaların tədrisdə tətbiqi
üçün hər bir dərsə ciddi hazırlaşmaq lazımdır.
Bu məqsədlə aşağıdakı mühüm amillər reallaşmalıdır:
 Priyomlardan necə və nə zaman istifadə
etməyi müəyyənləşdirmək;
 Mövzuya aid yardımçı, fakt və hadisələri
əsas məsələnin həllinə yönəltmək;
 Şagirdlərin dünyagörüşünü inkişaf etdirmək;
 Dərsdə ən müasir resurslardın istifadə
etmək;
 Dərsdə şagirdlərin mənəvi inkişafına əxlaqca təkmilləşməsinə, vətənpərvərlik, əməksevərlik ruhunda tərbiyəsinə nail olmaq.
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Dərsdə müasir təlim metodlarından istifadə bu gün müasir dərsin xarakterik xüsusiyyətlərindəndir. Bəs hansı dərs müasir hesab olunur? İndiki dövrdə o necə olmalıdır? Pedaqoji
hadisə kimi onun xüsusi əlamətləri hansılardır?
O, müasir olmayan və ya ənənəvi dərsdən nə ilə
fərqlənir? Bu suallar müəllimləri həmişə narahat
edir. Həyat məktəb, müəllim və şagirdlər qarşısında yeni tələblər qoyduğuna görə bu məsələlərin üzərinə təkrar-təkrar qayıtmaq lazım gəlir.
Müasir dərs elmi-texniki tərəqqinin tələblərini təmin edən, inkişaf etməkdə olan müstəqil
dövlətimizdə cəmiyyətin məqsədlərinə cavab
verən və psixoloji-pedaqoji elmlərin nailiyyətlərini nəzərə alan dərsdir.
Müasir dərsdə qavranılmış biliklər, yeni
biliklərin mənimsənilməsində bir komponent
kimi həyata keçirilməli, dərsdə biliklə fəaliyyətin dialektik əlaqəsi və asılılığı, sualların obyektiv həqiqətdən doğması və düşündürücü olması,
şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün fərqləndirici
xüsusiyyətinin mütləq nəzərə alınması, şagirdlərin idrak fəaliyyətindəki müstəqilliyi əsas götürülməlidir.
Müasir dərs dedikdə, adətən mövzunu şagirdlərə öyrətmə prosesində müəllimin göstərdiyi pedaqoji məharət, ustalıq nəzərdə tutulur.
Müəllim sinifdə işgüzar şərait yaradıb şagirdlərin müstəqil mühakimələrinə geniş meydan açırsa, hər mövzunun xarakterinə uyğun priyomlardan, çeviklik və interaktivliyin təmin edilməsindən, problemli təlimdən istifadə edirsə, deməli
o, dərsi müasir tələblər əsasında qura bilir.
Müasir dərsdə uşaqlarda yaradıcı təxəyyülü inkişaf etdirməyə və idraki müstəqilliyə xidmət göstərən problemli suallara, düşündürücü
məsələlərə xüsusi yer verilməlidir. Belə dərs
şagirdlərdə müəyyən bacarıq və vərdişləri formalaşdırır. Müasir dərs müəllimin dərsə ciddi
hazırlaşmasını tələb edir. Buna görə də müəllim
hansı priyomlardan necə və nə zaman istifadə
edəcəyini qabaqcadan müəyyənləşdirməli, sinifdə deyəcəyi informasiyanın strukturunu qabaqcadan düşünməli, mövzuya dair yardımçı, fakt
və hadisələri əsas məsələnin həllinə yönəltməyi
bacarmalı, elmi-texniki yeniliklərdən, dövrün
mühüm ictimai-siyasi hadisələrindən baş açmalı, biliyini müntəzəm olaraq artırmalıdır.
Müasir dərs uşaqların dünyagörüşünü inkişaf etdirməli, onların əqidəcə mətinləşməsinə
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şərait yaratmalı, dərsdə əyanilikdən və müxtəlif
mənbələrdən alınmış əlavə məlumatlarla onların
dərketmə qabiliyyətini artırmalıdır.
Təlimlə tərbiyənin vəhdəti də müasir dərsin
qarşısında qoyulmuş mühüm tələbdir. Dərs şagirdlərin mənəvi inkişafına, əxlaqca təkmilləşməsinə,
vətənpərvərlik, insanpərvərlik, əmək-sevərlik ruhunda yetişməsinə xidmət göstərməlidir. Müasir
dərs milli təhsilin yaradılmasına yönəlməlidir. Bunun əsasını diferensiallaşdırma, demokratikləşdirmə, humanistləşdirmə, inteqrasiya, fərdiləşdirmə
və s. prinsiplər təşkil etməlidir.
Məlumdur ki, ənənəvi dərsdə əsasən
müəllim aparıcı mövqeyə malik olur, daha çox
özü danışır, təhlili də, ümumiləşdirməni də bir
qayda olaraq özü aparır, şagirdlər isə bir çox
hallarda passiv müşahidəçi kimi müəllimi dinləyir, onun dediklərini qəbul etməyə məcbur olur.
Təlim prosesi bir növ avtoritar xarakter daşıyır.
Müasir dərsin təşkilində isə sadalanan bütün bu
nöqsanları interaktiv (fəal) təlim metodlarının
tətbiqi vasitəsi ilə, fənlər üzrə kurikulumun əsas
funksiyasını yerinə yetirməklə aradan qaldırmaq
olar. Kurikulumun əsas funksiyaları aşağıdakılardır.
Fənlər arasındakı əlaqə və ardıcıllığın təmin edilməsi, fənnin məzmununun cəmiyyətin
tələbatına uyğun olaraq daim təkmilləşdirilməsi
və yeniləşdirilməsi, dərsdə təlim texnologiyalarının çevikliyi və interaktivliyinin təmin olunması, nəticəyönümlü kurikulumların tətbiq edilməsi, təlim mühitinin təhsil fəaliyyətinin səmərəliliyinin, təlimin inkişafetdirici və qabaqcıl xarakterinin, bilik, bacarıq və vərdişlərin təhlil pillələri üzrə konsentrik prinsip əsasında müəyyənləşdirilməsinin təmin edilməsidir.
Kurikulumun həyata keçirilməsində şagird
nailiyyətlərinin obyektiv qiymətləndirilməsi və
stimullaşdırılmasının təmin edilməsi üçün milli,
ümumbəşəri dəyərin nəzərə alınması, ümumi
inkişafı, meyli və maraqları nəzərə almaqla
şagirdlərə əlverişli təlim şəraitinin yaradılması
zəruridir. Bu zaman şagirdlər aktiv, tədqiqatçı
mövqeyi tutur, müəllim tərəfindən şagirdlər
üçün yeni biliklərin müstəqil olaraq əldə olunması, mənimsənilməsi şəraiti yaradılır.
Bu cür fəal təlimdə şagirdlərdə aktiv, yaradıcı düşünmə qabiliyyəti və yeni biliklərə sərbəst yiyələnmək yolları birləşdirilmiş olur. Bu iş
forması şagirdlərə problemin birgə həll edilmə-
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sini, bir-birinin fikrinə hörmətlə yanaşmağı,
müstəqil öyrənməyi, sərbəst söyləməyi öyrədir.
Kurikulumun mənası xüsusi ənənəvi dərslərdən uzaqlaşmaqla, fəal metodlardan istifadə
etməklə müasir dərslərin qurulmasına üstünlük
verməkdir. Belə ki, öyrədən və öyrənən arasında
əməkdaşlıq təmin edilməli, meyil və maraqları
nəzərə alınmaqla bütün şagirdlərə əlverişli təlim
şəraiti yaradılmalıdır. İnteraktiv termini isə "dialoq, qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək" kimi izah
olunur. Fəal interaktiv təlim metodları və üsullarının (qruplar, cütlər, rollar, əqli hücum, nəticə
və s.) tətbiqi tədris prosesini xeyli intensivləşdirir, onu hər bir şagird üçün əhəmiyyətli və maraqlı edir, dərsdə fəallığın maksimum artmasına
zəmin yaradır, bununla da təlimin inkişafetdirici
aspektini xeyli dərəcədə gücləndirir. Təlimtərbiyə prosesində interaktiv təlim metodlarının
tətbiqi şagirdlərdə müstəqil düşünmək, sərbəst
fikir və rəy söyləmək, qərar qəbul etmək, qabiliyyətlərini tənqidi təfəkkürün formalaşmasına,
müstəqilliyin inkişaf etməsinə şərait yaradır.
Sürətlə dəyişən, inkişaf edən müasir dövrdə
yaşamaq, fəaliyyət göstərmək, əməkdaşlıq etmək, qərar qəbul etmək və s. bacarıqları əks etdirən kompetensiyaların formalaşması orta təhsilin məqsəd və vəzifələrinə yeni münasibəti əks
etdirir. Hazırda həm metodik, həm də elmi-pedaqoji, psixoloji cəhətdən təkmil olan müəllimlərimiz yeniliyin və müasirliyin nədən ibarət olmasını dərk edir, öz dərslərində tətbiq edərək
müasir dərs və onun təşkilinə verilən tələblərdən
geniş istifadə edirlər.
Belə hesab edirik ki, müəllimlərin bir-birinin dərslərini dinləməsi və nümunəvi, qabaqcıl
təcrübəyə malik olan müəllimlərin "açıq dərs"
lərinin keçirilməsi dərsin tələblərinin tədrisdə
nəzərə almaq baxımından faydalıdır. Çünki
müşahidə olunan dərslərin təhlil və müzakirəsi
nəticə etibarı ilə tənqidi təfəkkürün süzgəcindən
keçib ümumiləşir, bundan isə müəllimlər həm
metodik cəhətdən qazanırlar, həm də yeni təlim
metodlarını götürüb az əmsalla və əhəmiyyətsiz
üsul və metodlardan əl çəkirlər.
Bir sözlə, müasir müəllim elə hazırlaşmalıdır ki, 45 dəqiqəlik dərsdə inkişaf proseslərinin
idarəedici funksiyasını yerinə yetirə bilsin,
təlimin diferensiallaşdırılması və fərdiləşdirilməsi istiqamətində axtarışlar aparmağı bacarsın.
Bu baxımdan dərs müəllim-şagird, şagird-şagird

əməkdaşlığı şəraitində qurulmalı, fərdi və qruplarda aparılan işlər müəllim tərəfindən düzgün
istiqamətləndirilməlidir.
Pedaqoji proseslə onun tərkib hissələri
arasında olan nisbəti də, təxminən bu cür ifadə
etmək olar:
Təlim – yalnız pedaqoji proses çərçivəsində müəyyən müddətdə baş verən mütəşəkkil
prosesdir. Düzgün təşkil edildikdə tərbiyəvi
məqsədlərin həyata keçməsinə, həmçinin fərdi
və ümumi inkişafa səbəb olur.
Proses boyu mərhələlərlə, prosesin sonunda isə tam olaraq təhsil səviyyəsinə yiyələnməyi
təmin edir.
Tərbiyə – əsasən pedaqoji prosesdə və
təxminən eyni nisbətdə ondan kənarda baş verən, əsasən mütəşəkkil, ömür boyu davam edən
prosesdir. Düzgün təşkil edildikdə təlimin səmərəliliyinə, təhsil məqsədlərinin həyata keçirilməsinə və fərdi inkişafa səbəb olur.
Təhsil – daha çox pedaqoji proses çərçivəsində, müəyyən ölçüdə isə ondan kənarda bəşəriyyətin hazırlamış olduğu mədəni irsi mənimsəmə səviyyəsidir. Bu mənimsəmə həm də təlim
və tərbiyə proseslərində həyata keçirilsə də, təhsil pedaqoji prosesin bitmiş nəticələri ilə müəyyən olunur. Təhsil eyni zamanda fərdi və ümumi inkişafın da göstəricisidir.
Fərdi və ümumi inkişaf daha çox pedaqoji
prosesin nəticələrini ehtiva edən kateqoriyadır.
Fərdi və ümumi inkişaf son nəticədə pedaqoji
prosesin və beləliklə də təlim, tərbiyə və təhsilin
səmərəsini artırmağa və səviyyəsini yüksəltməyə səbəb ola bilir.
Problemin aktuallığı: Tədrisdə pedaqoji texnologiya, təlim prosesinə yeni baxışdır. Müasir
pedaqoji texnologiya tədris prosesinin ənənəvi təlimdən fərqli olaraq yüksək səviyyədə idarə olunmasını
təmin edir. Praktik planda pedaqoji texnologiya öyrədənin hər hansı bir texnoloji cəhətdən hazırlanmış
metodlar və priyomlar sistemini eləcə də tərbiyə işinin metodikasını və metodlarını əks etdirir. Bu baxımdan mövzunun aktuallığı təhsilin keyfiyyətinin
dəyərləndirilməsinə və nəticə etibarilə onun yüksəlməsinə xidmət edir.
Problemin elmi yeniliyi: Məqalədə, müasir
müəllim elə hazırlaşmalıdır ki, 45 dəqiqəlik dərsdə
inkişaf proseslərinin idarəedici funksiyasını yerinə
yetirə bilsin, təlimin diferensiallaşdırılması və fərdiləşdirilməsi istiqamətində axtarışlar aparmağı bacarsın. Fərdi və ümumi inkişaf son nəticədə pedaqoji
prosesin və beləliklə də təlim, tərbiyə və təhsilin
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səmərəsini artırmağa və səviyyəsini yüksəltməyə səbəb ola bilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Şagirdlərdə
aktiv, yaradıcı düşünmə qabiliyyəti və yeni biliklərə

sərbəst yiyələnmək yolları birləşdirilmiş olur. Bu iş
forması şagirdlərə problemin birgə həll edilməsini,
bir-birinin fikrinə hörmətlə yanaşmağı, müstəqil
öyrənməyi, sərbəst söyləməyi öyrədir.
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ПРИМЕНЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
РЕЗЮМЕ
Образовательные технологии в преподавании - это новый взгляд на процесс обучения. В
отличие от традиционного обучения в современные технологии обучения в учебном процессе
обеспечивают управление на высоком уровне.
С практической точки зрения,учитель использующий технологию обучения отражает методы,
разработанные в любой технологической системе, системы приемов, а также внедряет методологию и
методы образования.
G.Shahbazova
APPLICATION OF NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING
SUMMARY
Educational technology in teaching is a new look at the learning process. Unlike traditional training in
modern technology, teaching in the learning process provides management at a high level.
From a practical point of view, the teaching technology reflects the methods developed in any
technological system, the system of receptions, as well as the methodology and methods of education.
Redaksiyaya daxil olub: 15.05.2017
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İnsanları hər bir dövr düşündürən problemlərdən biri təhsildə təlim və tərbiyənin təkmilləşdirilməsi yolları olmuşdur. Müasir dövrdə
bu xüsusilə əhəmiyyətlidir. İnformasiya cəmiyyəti adlanan indiki mərhələ texnologiyaların və
onların üzərində qurulan texniki vasitələrin insan zəkası üçün hədsiz dərəcədə geniş elmi və
yaradıcılıq hüdudlarının açılması təhsil texnologiyaları qarşısında da yeni tələblər qoyur. Müəllimin peşəkar bilik və bacarıqlar kompleksindən
istifadədə texnologiyalardan, texniki qurğulardan, eyni zamanda psixoloji yanaşmalardan yiyələnsə, şagirdlərin idrak bacarıqları, düşüncə
əhatəliliyi, motivasiya həddi, özünüqiymətləndirmə xeyli artacaq. Nəticədə yeni nəsil insanlar
yetişəcək ki, onların dünyagörüşü, yenini qavramaq bacarığı əhəmiyyətli dərəcədə əvvəlki nəsillərdən fərqlənəcək, bu da sosiallaşma prosesini daha səmərəli edərək, cəmiyyət üçün layiqli
vətəndaş və şəxsiyyətin formalaşdırılması işini
xeyli yüngülləşdirəcək.
Bu məsələ ilə bağlı hər il onlarla və yüzlərlə tədqiqat aparılır. Xüsusi olaraq texniki cəhətdən daha inkişaf etmiş ölkələri burada göstərmək olar. İKT, sosial şəbəkələr, idarəetmədə
İKT-nin istifadəsi ilə bağlı aparılan islahatlar,
“elektron hökumət” adlanan xidmətlər kompleksi - bütün bunlar təhsil vasitəsilə hazırlanan gələcək mütəxəssis kadrlara olan tələbləri qat-qat
artırır. Bu baxımından müəllim peşəsinə olan tələblər artır, eyni zamanda cəmiyyətdə bu peşənin nüfuzu da böyüyür. Dünya praktikasında

təhlil etdiyimiz mövzu ilə bağlı xeyli ədəbiyyat
var. Rusiyada bir çox tədqiqatçılar sırasında
V.P.Kvaşanı [4] göstərmək olar. Onun fikrincə,
“innovasiya metodikasının spesifikası aşağıdakılardan ibarətdir: innovasiya həmişə aktual
problemin yeni həllini nəzərdə tutur; innovasiyalardan istifadə dərs alanın şəxsiyyətində dəyişikliklər edir; innovasiyaların tətbiqi məktəbin
idarəedilməsində bir çox komponentlərini dəyişdirir; metodikanın əsas məqsədi isə uşaqların təbii qabiliyyətlərinin maksimal “açıqlamasıdır”.
İnkişaf etmiş ölkələrdə bu istiqamətdə
aparılan işlər təhsil sistemində, əlim və tərbiyədə böyük dəyişikliklərin olmasına sübutdur.
Bunu təhsilə aid beynəlxalq qurumların hesabatlarından görmək olar. Bu sahədə Avropa komissiyasının məruzəsində İKT ilə bağlı tendensiyaların (Trends-TR) ən uğurlu ümumiləşdirməsi,
texnologiyalar (Technologies-TE) və gələcək
təhsilinin problemləri (Challenges-CH) təhsil və
mədəniyyət məsələləri üzrə qarşılamaq olar [5].
Məktəb təhsilinin beşillik perspektivləri
haqqında suallara cavab verərək, 53 Avropa
eksperti təhsil prosesinə müasir texnologiyaların
təsirini təhlil etməyə çalışdılar. Onların gəldiyi
qənaətlərdən əsası odur ki, dünya təhsilində iki
qaçılmaz tendensiya var: bu 1) təhsil prosesinə
İKT-nın və 2) sosial şəbəkələrin təsiri nəticəsində məktəb müəllimlərinin dəyişən roludur. Yaxın gələcəkdə ekspertlər açıq təhsil resursların
təsirinin artmasını və təlimin ənənəvi metodla-
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rından virtual ilə birgə istifadəetmə haqqında
deyirlər [5].
Azərbaycanda da bu istiqamətdə, elmitəcrübi tədqiqatlarla yanaşı həm praktik addımlar atılır. Məsələn, burada “Təhsildə İnnovativ
Texnologiyalar” Əlavə Təhsil Mərkəzi Təhsil
İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu ilə birlikdə
İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarını
(İKT) təhsildə səmərəli tətbiq etmək istəyən
ümumi təhsil məktəb, universitet müəllimləri,
həmçinin təhsil sahəsində çalışan inzibatçılar,
tələbələr və gələcəkdə müəllim kimi işləmək
istəyənlər üçün təşkil etdiyi "Promethean - ağıllı
lövhədən istifadə" təlim kursunun təşkilini qeyd
etmək olar. Təhsil Nazirliyi tərəfindən Azərbaycanda ilin innovasiya müəllimi adı təsis olunub.
Bu istiqamətdə Təhsil Nazirliyi tərəfindən digər
işləri aparır. məsələn, 2016-cı il sentyabrın 1-də
Təhsil Nazirliyi, “Təhsildə İnnovativ Texnologiyalar” Əlavə Təhsil Mərkəzinin və Paris Sorbonna Universitetinin Abu Dabi kampusunun
birgə əməkdaşlığı ilə Qubada təşkil olunan
“Məktəb idarəetməsi” mövzusunda təlim kursunu təşkil etmişdir. Demək olar ki, iş müxtəlif
istiqamətlərdə aparılır: həm müəllimlərin bilik
və bacarıqlarının, həm də idarəetmə strukturların işinin səmərəsinin artırılması üçün müxtəlif
tədbirlər həyata keçirilir.
Azərbaycan məktəblərində müəllim-şagird
əməkdaşlığının səmərəsinə innovativ texnologiyaların təsirini öyrənmək üçün biz bir sıra məktəb
müəllimlərin fəaliyyətini tədqiq etmək məqsədini
qarşımıza qoyduq. Bunun üçün tərtib edilmiş və
digər tədqiqatçılar tərəfindən aprobasiyadan keçirilmiş xüsusi testlərdən istifadə edərək müxtəlif metodikaları tətbiq edən müəllimlərin işini müqayisəli şəkildə öyrənmək vəzifəsini qarşımıza
qoyduq. Əldə etdiyimiz nəticələri ümumiləşdirib
qismən bu məqalədə təqdim etmişik.
Yeni, müasir, informasiya daşıyıcıları ilə
bağlı olan texnologiyalarla yanaşı məktəb təhsilinin müxtəlif metodikalar var ki, didaktik və sosial-psixoloji prinsiplərə əsaslanır, yüksək peşəkarlıqla müşayiət olunan müəllim-şagird ünsiyyətini təmin edir. Onu qeyd edək ki, hər bir dərs
və yaxud təhsilin digər formaları müəllimdən,
bütün məktəb kollektivindən yüksək peşəkarlıqla
yanaşı (söhbət fənn biliklərində gedir) həm də
düzgün ünsiyyət təşkil etmək bacarığını tələb
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edir. Yəni yalnız ən müasir texnologiya insan
amilinin nəzərə alınmasına əsaslanır.
Bununla bağlı A. Tahirlinin qazandığı təcrübəsinə əsaslanan fikirlərinə nəzər yetirək:
“dərs prosesində müəllimin ən böyük bacarığı
şagird təfəkkürünün ən yüksək səviyyəsini, yəni
müqayisəli təhlil etmək bacarığını, analiz qabiliyyətini üzə çıxarmaqdır. Şagird tədris prosesində öyrənmə vasitələrini nə qədər mükəmməl
bilirsə, verilən tapşırığın öhdəsindən də mükəmməl gələcək. Şagird fəaliyyətinin optimal çətinlik dərəcəsi müəllim tərəfindən hər bir sinifdə
pedaqoji şərtlərlə müəyyən edilə bilər [2].
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, biz 11 tapşırıq ilə ibtidai sinif şagirdlərinə və onlarla işləyən müəllimlərə müraciət etdik. Konkret olaraq
Azərbaycanın bəzi məktəblərinin iş təcrübəsinə
müraciət edək. Qarşımıza məqsəd iki 4-cü sinfin
uşaqlarının koqnitiv inkişaf səviyyəsini müqayisə etmək idi. Bunlara müxtəlif müəllimlər
(Azərbaycan Respublikasının Masallı rayonunun Boradigah qəsəbəsinin orta ümumtəhsil
məktəbi; tədqiqat 2016/2017-ci tədris ilinin
ikinci yarımillikdə keçirildi. 4a sinfində (23 nəfər, 12 qız və 11 oğlan) 27 yaşlı gənc pedaqoq,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin məzunu işləyir. Böyük həvəslə şagirdlərin sinifdənkənar işi ilə tədrisi birləşdirir, uşaqlar fəal, ünsiyyətcil, təşəbbüskardırlar.
Digər, 4b sinfində (27 nəfər, 10 qız və 17
oğlan) 15 illik iş stajı olan pedaqoq işləyir. Burada uzun illər təcrübəsi öz bəhrəsini verir:
müəllim uşaq psixologiyasını daha yaxşı bilir,
didaktik metodlardan səmərəli istifadə edir. Bununla belə innovativ sayılan metodlar, o cümlədən yeni, İKT üzərində qurulan metodlar burada
hələ kifayət qədər tətbiq olunmur.
12 sorğu materialdan bu məqalədə 8-12-ci
anketlər və testlərin cavabları təhlil olunacaq.
Əvvəlki 1-7 materiallar üzrə tədqiqat və ümumiləşdirmə işi aparılıb və bizim əvvəlki məqalədə
izah edilib. Eyni zamanda həmin məqalədə bu
materialların təhlilindən əldə edilən qənaətləri
burada bir daha təkrar edirik. Baxaq, digər
materialların göstəriciləri bu nəticəni təsdiqləyəcək yoxsa təkzib edəcək.
Beləliklə, yekun nəticə belədir: müasir texnologiyaların (təhsilin interaktiv metodları nəzərdə tutulur) tətbiqi əsasında istifadə edilən metodikalar nöqteyi-nəzərindən dördüncü siniflərdə iki
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pedaqoqun işinin analizi həyata keçirildi. Əldə
edilən məlumat əsasında belə bir qənaətə gəlmək
olar ki, burada müəllimin şəxsi keyfiyyətləri,
onun stajı və rəhbərlik üslubu siniflə işində böyük əhəmiyyətə malikdir. Yalnız əqli nəticəyə
gəlmək qabiliyyətində 4a sinfi 4b sinfi qabaqladı.
4b sinfi yaddaşın müxtəlif növlərinin göstəriciləri
üzrə 4a sinfi əminliklə keçirdi. Beləliklə, 4a sinif
hələ yaxşı yaddaş keyfiyyətlərinin formalaşması
yolundadır, pedaqoq bu cəhətdən öz üzərində çox
işləməlidir. Bununla belə müasir informasiya cəmiyyəti reallığın qiymətləndirilməsində daha
açıq, çevik düşüncəni və yanaşmaları tələb edir.
Gətirilən pedaqoji yanaşmaların hər birində bu
istiqamətdə kifayət qədər perspektivləri və üstünlükləri var.
İndi isə testlər üzrə hər sinfin verdiyi
cavabların təhlilinə keçək.
Test-8 “Nərdivan” adlanır. Bu, uşağın
özünü qiymətləndirmənin tədqiqatıdır. Uşağa
yeddi pilləsi olan nərdivan şəklini göstərir (burada orta pillə meydança kimidir) və tapşırığı
izah edirlər. Təlimat: "Əgər bütün uşaqları bu
nərdivanda oturtmuş olsaq, onda üç yuxarı pillədə yaxşı uşaqlar olacaqlar: ağıllılar, xeyirxahlar,
güclülər, sözəbaxanlar – nə qədər yuxarıdırsa,
bir o qədər yaxşı (müəllim göstərir: "yaxşılar",

"çox yaxşılar", "ən yaxşılar"). Amma üç alt pillədə pis uşaqlar olacaqlar – nə qədər aşağıdırsa,
bir o qədər onlar pisdirlər ("pislər", "çox pis
olanlar", "ən pis olanlar"). Orta pillədə pis olmayanlar və yaxşı olmayanlar yerləşir. Göstər,
hansı pilləyə sən özünü yerləşdirəcəksən. Niyə,
izah et."
Uşağın cavabından sonra ondan soruşurlar: "Sən əslində beləsən və ya belə olmaq istəyərdin? Qeyd et, sən əslində necəsən və necə olmaq istəyərdin". "Göstər, ana səni hansı pilləyə
qoyardı".
Xarakteristikaların standart cütləri istifadə
olunur: "yaxşı – pis", "xeyirxah – qəddar",
"ağıllı – axmaq", "güclü – zəif", "cəsarətli – qorxaq", "ən çalışqan – ən laqeyd". Müayinə prosesində uşağın necə tapşırığı yerinə yetirdiyini nəzərə almaq lazım idi: tərəddüd edir, çox düşünür, öz seçimini əsaslandırır. Əgər uşaq heç bir
izahat vermirsə, onu dəqiqləşdirici suallar vermək lazımdır: "Niyə sən bura özünü qoydun?
Sən həmişə beləsən?" və s.
Tapşırığın icrası zamanı yuxarı, adekvat
və aşağı özünə qiymətləndirməsi olan uşaqlara
xas olan ən tipik xüsusiyyətlər göstərilir.
Beləliklə, 4a sinfinin göstəriciləri belə olmuşdur:
Cədvəl 1

“Özünü pilləkəndə yerləşdir” sorğunun cavabları
Göstəricilər
(pilləkəndə 7
pillə var)
1.ən yaxşı
2.çox yaxşı
3.yaxşı
4.Pis olmayanlar
və yaxşı
olmayanlar
5.pis
6.çox pis
7.ən pis
Sorğuda iştirak
etməyib
Cəmi

Qızlar 4а

oğlanlar 4а

qızlar 4б

oğlanlar 4б

2
3
4

3
2
2

3
3

6
4

3

3

1

6

-

-

-

-

1

1

2

1

13

11

9

17
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Indi isə şagirdlərin təlim və tərbiyəsinin
qısa xarakteristikalarına nəzər yetirək. Həmin

xarakteristikalar sinif rəhbərindən alınıb.
Cədvəl 2

Şagirdlərin qısa xarakteristikaları
Göstəricilər

Qızlar 4а

ən yaxşı

2 (biri əlaçı,
çox aktivdir,
biri əlaçı,
özündən
razıdır)

Çox yaxşı

yaxşı

Pis
olmayanlar
və yaxşı
olmayanlar
Pis
Çox pis
ən pis
Sorğuda
iştirak
etməyib
Cəmi

3 (biri əlaçı,
istedadlı,
amma tənbəl,
qalan ikisi 4-5
alır, çox
sakitdir, biri
isə )
4 (1. əlaçı,
mədəni, 2.
əlaçı, ağıllı, 3.
3-4 alır,
fəaldır, 4.
əlaçı,
təmkinlidir)
3 (1. əlaçı,
idmançı, 2.
Ortabab
oxuyur, 3.
Ortabab və çox
tənbəl)
-

oğlanlar 4а

qızlar 4б
3 (biri 4-5 alır,
3 (1. Pis oxuyur,
yeganə uşaqdır,
sakitdir, 2. əlaçıdır,
biri əlaçı həm
çox dəcəl və
də əlildir, biri
şirindir, 3. 4-5 alır,
4-5 alır, çox
çox sakitdir)
aktivdir)
2 (1. əlaçı, çox
bilmiş və çox
aktivdir, 2. Pis
oxuyur, sakitdir)

-

-

2 (4-5 alır,
dəcəldir, 2.tənbəl,
çox dəcəldir)

3 (1. 4 alır, 2.
əlaçı, çox
ağıllıdır, 3. 4
alır)

4 (1. 4-5 alır, sakitdir,
2. Ortabab oxuyur, 3.
əlaçı, təmkinlidir, 4. 4-5
alır, çalışqandır)

3 (1. 4-5 alır,
sakitdir, 2. 4-5 alır,
çox sakitdir, 3.4-5
alır)

1 (pis oxuyur)

-

-

6 (1. 4-5 alır, sakitdir,
2. 4-5 alır, 3. Tənbəl,
mədəniyyətsiz, 4.
Tənbəl, mədəniyyətsiz,
5. Zəif oxuyur, 6. Zəif
oxuyur, tənbəldir)
-

1

1

2

1

13

11

9

17

Əldə edilən nəticələrdən belə bir ümumi
qənaətə gəlmək olar. 4а sinfinin cavabları daha
dəqiq paylanılıb, 4b sinfinin cavabları isə bir qədər kəskin fərqlərlə müşahidə olunur. Gördüyümüz kimi, burada “çox yaxşı” cavab ümumiyyətlə göstərilməyib. Hər iki sinif üçün 3-cü və
4-cü pillələrə meyillilik müşahidə olunur. Bu o
deməkdir ki, özünüqiymətləndirmə burada kifayət qədər obyektiv və tarazlıdır. Yüksək özünü232

oğlanlar 4б
6 (1. 4-5 alır, sakitdir,
2. 4-5 alır, dəcəldir, 3.
əlaçıdır, ağıllıdır, 4.
Ortababdır, 5. Zəif
oxuyur, 6. 4-5 alır,
çalışqandır)

qiymətləndirmə yaxşı oxuyan və fəal uşaqlarda
ifadə olunub. 4b sinfinin cavabları daha mürəkkəb xarakter daşıyır. Hesab edirik ki, cavabların
belə paylanılması onlarla aparılan təlim-tərbiyə
işlərinin metodikaları da öz təsirini göstərmişdir. Şüurlarında müəyyən məhdudluq və buxov
hiss olunur. 4a sinfinin göstəricilərində belə pərakəndəlik yoxdur. Səbəbi şagird təfəkkürü ilə
aparılan işin fərqli metodikasındadır.
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Növbəti test-9 vizual yaddaşın inkişaf
səviyyəsinin diaqnostikası ilə bağlıdır.
Bunun üçün xüsusi cədvəldə həndəsi fiqurla, hərflər, işarələr verilir. Göstərilir ki, matrisin istənilən sətirlərindən birini istifadə etmək

olar. Sətrin təqdimatı müddəti – 10 saniyədir.
Bunları yaxşıca yadında saxlamağa, sonra bu
fiqurlardan yadında qalanları ardıcıllıq sırasını
saxlayaraq təkrar sadalamağa çalışmaq lazım
idi. Matrisda 4 sıra şəkillər vardır.
Cədvəl 3

Vizual yaddaşa aid cavablar
Qızlar 4а

oğlanlar 4а

qızlar 4б

8-16

2

5

4

17-19
20-25
26-32
33-36

4
2
3
1

2
2
-

1
2

oğlanlar 4б
5 (bir nəfər 3
simvol
göstərib)
1
4
3
1

1

2

2

2

13

11

9

17

Göstəricilər
Ardıcıllığa düzgün
riayət olunaraq
təkrarlanan
simvollar, dörd
sıra üzrə, cəmi
Sorğuda iştirak
etməyib
Cəmi

Qeyd olunmalıdır ki, doğru cavab yalnız
öz sıra nömrəsinin altında düzgün göstərilmiş
hərf və ya nişan hesab edilirdi. 5 və daha yuxarı
olan göstərici yaxşı hesab edilir. Beləliklə, bütün şagirdlər (bir nəfər istisna olmaqla) yaxşı vizual yaddaşı nümayiş etdirmişlər. Bununla belə
4b sinif şagirdlərində vizual yaddaş (xüsusilə
oğlanlarda) bir qədər 4a sinif şagirdlərindən zəif
çıxdı. 4b sinifdə müxtəliflik daha çoxdur.

Test-10 – da verilən tapşırıq: şagird 10 sətirdə müxtəlif ardıcıllıqla yazılan rqəmələri yadda saxlayıb yazmalıdır. Həmin sətir göstərilir,
sonra şagirdə tapşırılır ki, yadında qalanı yazsın.
Əgər şagird 3-5 rəqəmi ardıcıllıqla göstərə bilirsə, bu normal qısamüddətli yaddaş sayılır. Cədvələ diqqət yetirsək, görərik ki, həm oğlanların,
həm də qızların nisbətən yaxşı qısamüddətli
yaddaşı vardır. Siniflər üzrə göstəricilər aşağıdakı kimi paylanılmışdır:
Cədvəl 4

Qısamüddətli yaddaş üzrə göstəricilər
Göstəricilər
Təkrar edilmiş
simvollar
(yerdəyişmə ilə)
Sorğuda iştirak
etməyib
Cəmi

60-76
77-85
86-90
91-97

Qızlar 4а
3
6
1
2

oğlanlar 4а
3
2
1
3

qızlar 4б
4
1
2
-

oğlanlar 4б
2
3
2
8

1

2

2

2

13

11

9

17

Bu testdə ən yüksək göstəricilər 4b sinfinin oğlanlarında və 4a sinfinin qızlarında olmuşdur. Birmənalı bu göstəriciləri müəllimin iş üslubu ilə əlaqələndirmək çətin olsa da, ciddilik və
intizam burada öz təsirini göstərib. Bütövlükdə

ibtidai sinif şagirdlərinin qısamüddətli yaddaşı
yaxşı olur.
Nəhayət, sonuncu test-11. Bu testdə simvollar vasitəsilə şagirdlərin yaddaşı yoxlanılmalı
idi. İbtidai məktəbin sonuna şagirdlərin vizual
yaddaşının diaqnostikasını nəzərdə tutan bu test-

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 4, 2017

233

Sevda Abdiyeva

də tələb olunurdu ki, şagirdlər 30 saniyə ərzində
üzərində fiqurlar və nişanlar təsvir edilən plakatla tanış olsun, "Çəkin" deyiləndə 45 saniyə
ərzində onlar yadda saxladığını kağız üzərinə
çəkməli idilər. Cədvəldə beş sətir üzrə verilən

cavablar paylanır (ardıcıllığı olmayan və ardıcıllığı gözləməklə göstərilənlər). Ballar həm də cavabların sayını bildirir. Görülən işə görə şagirdlər arasında ballar aşağıdakı şəkildə paylanıldı.

Cədvəl 5
Vizual yaddaşın diaqnostikası üzrə nəticələr
Göstəricilər
Ardıcıllığı
olmayan düzgün
cavablar
Sorğuda iştirak
etməyib
Ardıcıllığa riayət
edərək düzgün
təkrarlanmış
cavablar
Sorğuda iştirak
etməyib
Cəmi

ballar
2-4
5-6
7-8
9

Qızlar 4а
4
5
3
1

oğlanlar 4а
3
4
4
-

qızlar 4б
2
5
1

oğlanlar 4б
6
4
3
2

-

-

-

1

2

2-4
5-6
7-8
9

4
6
2
1

3
4
8
-

5
2
-

6
5
2
2

-

-

-

2

2

13

11

9

17

Hər iki sinifdə özünəməxsus yaddaşa malik uşaqlar var. Eyni zamanda ümumi götürsək
daha təcrübəli müəllimi olan sinfin (4b) oğlanları və qızları hər iki halda (ardıcıllığa riayət etmək baxımından) 4a sinfinin uşaqlarından bir
qədər geridə qalırdılar. Bununla belə yüksək
göstəriciləri olan şagirdlər daha çox özünü 4 b
sinfində göstərmişlər. Deməli, daha qabaqcıl
təcrübəyə əsaslanan müəllimin sinfi orta göstəricilərlə səciyyələnir.
Qeyd etmək lazımdır ki, aparılan tədqiqatın hələ ki, astanasındayıq. Hələ ki daha dərin və
əhatəli tədqiqatlar həyata keçirilməlidir ki,
müəllimin istifadə etdiyi texnologiyaların təsirini şagirdlərin biliklərində və qazandığı bacarıqlarında görək.
Nəticə. Müasir məktəb kollektivinin fəaliyyətində yeni, İKT və elmin digər nailiyyətlərinə əsaslanan metodikalar sürətlə özünə yer tapır. Bunların tətbiqi şagirdlərin koqnitiv inkişafına, motivasiyasına, bütövlükdə şüur fəaliyyətinə əsaslı şəkildə təsir edir. Tədqiqat göstərdi ki,
demokratik üsluba əsaslanan metodik yanaşma-
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lar uşaqların dərsə marağını artırır, onları daha
fəal, təşəbbüskar və uzaqgörən edir. Digər tərəfdən, tələbkar və təcrübəli müəllim ənənəvi metodlardan irəli gələrək daha möhkəm intizama
və məsuliyyətə nail ola bilər. demək olar ki, hər
iki yanaşma bir-birini tamamlayır. Eyni zamanda yeni texnologiyalar dərs prosesini daha çevik
və səmərəli edir, müəllim-şagird münasibətlərini
isə işgüzarlıq və dostluq prinsipləri tələblərinə
uyğun qaydalaşdırır.
Problemin aktuallığı. İnnovativ təlim ilə bağlı
tədqiqatlar məktəb praktikasında tədris prosesinin
daha düzgün, səmərəli qurulmasına köməklik göstərir. Yaradıcı, fəal, daima axtarışda olan müəllimlərin tədrisində əldə edilən uğurlar təhsilin təkmilləşdirilməsində yardımçı ola bilər.
Problemin yeniliyi. Tədqiq edilən təcrübə,
əldə edilən nəticələr müasir təlim-tərbiyə xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Tədqiqat
materiallarından təcrübə mübadiləsi üçün istifadə oluna bilər. Digər tərəfdən, müasir informasiya cəmiyyətində gələcək nəslin fəaliyyət göstərməsi üçün zəmin yaradır.

Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 84, Number: 4, 2017

Ümumtəhsil məktəblərində innovativ texnologiyaların tətbiq olunma xüsusiyyətləri

ƏDƏBİYYAT
1. TİPİİ - də təlimlərimiz davam edir // http://www.ite.az/
2. Tahirli A. Təhsildə dəyişiklik və innovasiya // http://www.tehsilproblemleri.com
3. Раимбекова Г.К. Современные инновационные технологии в школьном образовании //
Проблемы и перспективы развития образования: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г.
Краснодар, февраль 2016 г.). Краснодар: Новация, 2016.
4. Кваша В. П. Управление инновационными процессами в образовании. Автореф. ...дис. канд.
пед. наук. М.: 1994.
5. Утёмов В.В., Будина М.Э. Инновации в педагогической практике системы общего и
профессионального образования по состоянию на начало 2016 года // Научно-методический
электронный журнал «Концепт», 2016, № 1 URL: http://e-koncept.ru/2016/16001.htm.
6. (2014). Horizon Report Europe: 2014 Schools Edition. Publications Office of the European Union,
& Aus-tin, The New Media Consortium, Texas,54 p.DOI:10.2791/83258 (in English)
С.Ф.Абдиева
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ШКОЛЕ
РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются особенности внедрения инновативных технологий в средней школе
Азербайджана. В частности, на основе проведенных среди учащихся начальной школы исследования
по нескольким направлениям когнитивного и социального развития, в зависимости от методики и
стиля управления учителя, было выявлено различие между учащимися двух четвертых классов по
уровню подготовки и развития. Имеются различия в развитии памяти, словарного состава, в
самооценке. Все это требует дополнительного расследования.
S.F.Abdiyeva
SPECIFIC NATURE OF THE APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN SCHOOL
SUMMARY
The article reviews the peculiarities of the introduction of innovative technologies in one of the
secondary schools of Azerbaijan. In particular, based on the research conducted among primary school
students in several areas of cognitive and social development, the difference was revealed between the pupils
of the two fourth grades classes in terms of the level of preparation and development which depended on the
method and style of the teacher's management. There are differences in the development of memory,
vocabulary, and self-esteem. All this requires additional investigation.
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Məktəbdə müəllimlər tərəfindən İKT-nin
aşağıdakı istiqamətlərdə tətbiqi məqsədəuyğundur:
 Tədris prosesini təkmilləşdirmək üçün
təlim vasitəsi kimi;
 Məşğələlərin
informasiya-metodik
təminatının vasitəsi kimi;
 Tərbiyə prosesinin idarə edilməsi vasitəsi kimi;
 Qabaqcıl pedaqoji ideyaların yayılması
məqsədilə kommunikasiya vasitəsi kimi;
 Şagirdlərin
biliklərinə
nəzarət
prosesinin avtomatlaşdırılması üçün;
 Şagirdlərin psixoloji-pedaqoji diaqnostikası məqsədilə;
 Eksperiment nəticələrinin işlənilməsi
prosesinin avtomatlaşdırılması və tədris avadanlığı ilə idarə etmək üçün;
Təhsildə İKT-nin tətbiqinə müəllimlərin
hazırlanması strukturuna komponentlər daxil
olmalıdır:
1. ədədi, mətni və qrafik informasiyaların
işlənilməsi texnologiyaları, telekommunikasiyanın əsasları ilə əlaqədar ümumi biliklər və
bacarıqlar.
2. seçilmiş ixtisasdan asılı olmayaraq
müəllimin peşə fəaliyyətində informasiya və
kommunikasiya texnologiyalarından istifadənin
nəzəriyyəsi və metodikasının öyrənilməsi.
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3. konkret ixtisasa istiqamətlənən informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının
vasitələrinin istifadəyə hazırlanması.
Göstərilən bu struktura uyğun olaraq təhsildə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi üzrə ali məktəbdə gələcək
müəllimin bütün hazırlığını bir neçə mərhələyə
bölmək zəruridir.
1. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları haqqında ümumi təsəvvürlərin formalaşması, kompüter proqramları ilə işləməyin
əsas priyomlarının mənimsənilməsi.
Birinci səviyyədə ənənəvi olaraq aşağıdakı formalardan istifadə olunur: mühazirə, laboratoriya işləri. Kursun metodik təminatı da əsasən ənənəvidir.
Tələbələrin təlimi üçün tədris vəsaitlərindən, laborator işlərin aparılmasına aid metodiki
göstərişlərdən istifadə olunur. Təlim prosesində
tələbələr kompüterin tərkibi və onun qurğularının işi ilə tanış olmalı, özünü istifadəçi kimi
dərk etməli, kompüter sistemləri ilə əməliyyatlarda müstəqilliyə öyrədilməli, proqramların birində işləməyi öyrənməli, Windows əməliyyat
mühitində işi mənimsəməlidir. Bu mərhələ əsasən ali məktəbin aşağı kurslarında “İnformatika”
fənni üzrə məşğələlərdə həyata keçirilir. Müəllim tələbələri yeni nəzəri materialla tanış edir,
onlarda proqram vasitələri ilə ilkin işləmə bacarıqlarını formalaşdırır. Bu zaman tədris materialı əsasən informasiya xarakteri daşıyır və ya
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müstəqil praktik fəaliyyət üsullarının təsvirindən ibarət olur.
2. Müəllim peşəsində informasiya və
kommunikasiya texnologiyalarından istifadə
vərdişləri bilavasitə ali məktəbin yuxarı kurslarında tələbələrə tədris olunan ‘‘Müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tədris prosesində istifadəsi” fənninin öyrənilməsi
gedişində inkişaf edir. Ona görə gələcək müəllimlərin informasiya texnologiyalarının tətbiqinə hazırlanmasının ikinci mərhələsi – informasiya texnologiyası vasitələri ilə elektron məhsulların yaradılması üzrə şəxsi təcrübənin formalaşması və onların peşə sahəsində istifadəsi metodikanın təlimidir. Tələbələr informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə tədris fənninə
aid məsələlər həll edirlər. Bu zaman kompüter
proqramları ilə işləmə priyomlarının pedaqoji
peşə sahəsinə köçürülməsi baş verir. Məşğələlərdə informasiyaların verilənlərin elektron bazasından və qlobal internet şəbəkəsindən axtarma, seçmə və strukturlaşdırma aparmağa imkan
verən İKT-nin tətbiqi məqsədəuyğundur. Tələbələr tədris vəsaitlərinin yerinə yetirilməsində
elektron vəsaitlərdən istifadənin metodiki məqsədlərini öyrənir, təlimdə multimedia və kommunikasiya texnologiyalarının istifadəsi sayəsində şagirdlərin idrak fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi priyomlarının öyrədilməsi baş verir.
Elektron dərslik haqqında anlayış formalaşır,
elektron dərsliyin işlənilməsi texnologiyaları
öyrənilir.
3. Üçüncü mərhələnin məqsədi informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tədris
fənlərində tətbiqi bacarıqlarının əldə edilməsidir. Tələbələr tədris fənninin öyrənilməsinə ənənəvi və kompüterin tətbiqinə istiqamətlənən

yanaşmaların əlaqəsi prinsiplərini mənimsəyirlər. Həmçinin, verilmiş fənn üzrə konkret mövzunun öyrədilməsinə İKT-nin tətbiqlərinin didaktik məqsədəuyğunluğu və səmərəliliyin qiymətləndirilməsi metodlarını mənimsəyirlər.
Tələbələr tədris-metodik materialların, həmçinin, konkret ümumtəhsil fənnin müəyyən mövzusu üzrə informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə praktik vərdişlər əldə edirlər.
Gələcək müəllimlərin peşə fəaliyyətində
informasiya texnologiyalarından istifadəyə hazırlanması nəticəsində tələbə aşağıdakı bilik,
bacarıq və vərdişlərə yiyələnməlidir:
1. tədris fəaliyyətinin müxtəlif növləri və
formalarında informasiya və kommunikasiya
texnologiyası vasitələrinin istifadəsi priyomlarını metodlarını bilmək;
2. özünün pedaqoji fəaliyyətində informasiya və kommunikasiya texnologiyası vasitələrindən istifadə etməyi bacarmaq;
3. fənn üzrə İKT-dən istifadə metodikasına yiyələnmək;
4. İKT-nin tətbiqinə əsaslanan pedaqoji
texnologiyaların işlənməsi vərdişlərinə yiyələnməkdir.
Problemin aktuallığı: Tədqiqatda verilən üsul
və mərhələlər gələcək müəllimlərin İKT-dən istifadəsi zamanı və dərslərin təşkilində onlara istiqamətin
verilməsi üçün bir metodik tövsiyə olacaqdır.
Problemin elmi yeniliyi: Məqalədə gələcək
müəllimlər dərslərdə İnformasiya və kommunikasiya
texnologiyalardan istifadə edərək yeni təlim üsullarını tətbiq edərək məşğələlərin, laborator dərslərin təşkili üsulları verilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Gələcək
müəllimlərin İKT-dən mükəmməl istifadəsi və müxtəlif proqramlar vasitəsilə dərslərin yığılması və tədrisi üçün müxtəlif üsul və vasitələr göstərilmişdir.
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Ш.Мусаева
ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ИКТ
РЕЗЮМЕ
В статье даны этапы и направления использования информации и информационных технологий. А также применение целесообразности и рациональности оценивания методов ИКТ. Будущий
учитель, используя возможности ИКТ может добиться больших успехов в своей профессиональной
деятельности. Естественно, усвоение возможностей ИКТ зависит от высшего уровня проведения
практических и лабораторных занятий.

Sh.Musayeva
THE STAGES OF PREPARING INFORMATION AND COMMUNICATION TECNOLOGIES FOR
THE USAGE OF FUTURE TEACHERS IN THEIR PEDAGOGICAL ACTIVITIES
SUMMARY
The article expresses ideas about directions and stages of using ICT. As well as methods of evaluation
of flexsibility and effectiveness of ICT application in practice. The future teacher tries to learn the skills of
using ICT in perfection at the last courses of a higher school. And mastering ICT skills naturally depends on
the organization and implementation of practical and laboratory studies at the highest level.
Redaksiyaya daxil olub: 17.04.2017
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TƏHSİL SİSTEMİNDƏ MENECMENT FƏALİYYƏTİNİN SƏCİYYƏVİ
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Hər bir dövlətin qarşısında duran əsas məsələlərdən biri ölkədə təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi və vətəndaşlarının təhsilə olan ehtiyaclarının maksimum səviyyədə təmin edilməsindən
ibarətdir. Təhsildə keyfiyyətin artırılması və
yüksək məhsuldarlığın əldə olunması menecment
fəaliyyəti olmadan mümkün deyildir. Bəs
“Menecment” nədir? Azərbaycan elmi-pedaqoji
ədəbiyyatında bu termindən necə istifadə olunur.
“Menecment” ingilis sözü olub “management” sözündən götürülmüşdür, Azərbaycan dilinə tərcümədə “idarəetmə” deməkdir. Amerikan biznesmeni Q.Taun 1886-cı ildə Amerikanın mühəndis mexanik cəmiyyətində çıxış edərək birinci dəfə “Menecment” ifadəsini işlətmişdir. O vaxtdan başlayaraq “Menecment” ayrıca
bir elmi fənn kimi qiymətləndirilmişdir. [3,5]
Azərbaycan elmi-pedaqoji ədəbiyyatında
isə “Menecment” dedikdə, idarəçilik funksiyalarının təsirli şəkildə həyata keçirilməsinə dəstək
olan bir elm sahəsi başa düşülür.
Müasir menecment sərbəst bir elm və fəaliyyət sahəsi kimi XX əsrin əvvəllərində özünü
təsdiq etməyə başlamışdır. Qərb аlimləri bеlə hеsаb еdirlər ki, ilk dəfə idаrə еtməyə еlmi yаnаşmа
1911-ci ildən yаrаnmışdır. Məhz о vаxt, Frеdеrik
Uinslou Teylоr (1856-1915) özünün “Еlmi idаrəetmənin prinsipləri” (The Principles of Scientific
Management) kitabını dərc etdirmişdir.
Teylor və onun davamçıları faktiki qəbul
edirdilər ki, idarəetmə üzrə işlər artıq müəyyən
ixtisasdır. Hər bir işçi qrupu uğurlu fəaliyyətə
özünü cəmləşdirsə bütövlükdə bundan fayda
əldə edər.

İdarəetmə elminin universal prinsiplərinin,
funksiyalarının irəli sürülməsində və onun dövlət idarəetmə sistemində tətbiqində H.Fayolun
böyük rolu olmuşdur.
H.Fayol işçi iş birliyində səmərəliliyin
artırılması istiqamətində tədqiqat aparan elmi
idarəçilərdən fərqli olaraq yüksək səmərəliliyə və
effektivliyə aparacaq təşkilati strukturun hansı
yolla qurulması istiqamətində inzibati idarəetmə
üzərində tədqiqat aparırdı. Menecment fəaliyyətini baş menecerlərin dünya görüşü ilə ələ alan Fayol, idarəetmə elminin universal olduğunu və
bəzi qanunlara bağlı olaraq müvafiq funksiyalarla icra edildiyini irəli sürmüşdür.
İdarəetmə elminin yaranması, və formalaşmasında Alman sosioloqu və tarixçisi Maks
Veberin də ideya və fikirlərin böyük ölçüdə
təsiri olmuşdur. M.Veber (1864-1920) idarəetmə elminə bürokratiya anlayışını gətirən ilk
mütəfəkkir hesab olunur. M. Veberin bu mövzu
ilə bağlı fikirlərinin formalaşmasının əsas səbəbi
bürokratiyanın formalaşdığı dövrdə yaşaması
olmuşdur. Belə ki, həmin dövrdə sənayedə və
digər sahələrdə işlərin böyüməsi və miqyasının
getdikcə daha da artması bürokratik bir quruluşun yaranmasını zəruri edən amillərdən biri olmuşdur. M.Veberin bu barədə ideyaları və yazdıqları bizlər üçün çox dəyərlidir çünki, məhz
onun yazdıqları sayəsində bürokratik bir idarəetmə quruluşunun, idarəetmədə bürokratiyanın
necə və nəyə görə yarandığını və hansı müsbətmənfi cəhətlərinin olduğunu anlaya bilərik.
Bir çox elmi-pedaqoji mənbələrdə qeyd
olunduğu kimi təhsil idarəetməsinə elmi yanaş-
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manı Sears gətirmişdir və şübhəsiz ki, o da bu
sahədə tədqiqatlar aparan tək alim olmamışdır.
Ondan öncə “elmi idarə etmənin” öncüsü olan
F.Teylorun elmi nəzəriyyələrini əsas alaraq
məktəb idarəetməsində tətbiq edən Franklin
Bobbitt olmuşdur.
“İdarəetməyə elmi yanaşmalar” 1913-cü
ildə Bobbitt tərəfindən məktəblərin idarə olunmasında və onların monitorinqində tətbiq olunmağa başlanmış, 1950-ci illərdə isə Sears tərəfindən daha ətraflı şəkildə ələ alınmışdır. Bu iki
pedaqoq alim ictimai təşkilatlarda və istehsal
müəssisələrində həyata keçirən araşdırmaların
nəticələrini və təkmilləşdirilən nəzəriyyələrini
təhsil müəssisələrinə daşıyan, tətbiq edən
menecment elminin önçüləri olaraq elmi ədəbiyyatlarda yer almaqdadırlar [1, 123].
Menecment sahəsində aparılan tədqiqatlara və bu sahədə həyata keçirilən fəaliyyətlərə təsir edən, yön verən digər iki elm adamı, Meri
Parker Follet və Elton Mayo da bu sahədə uğurla tədqiqatlar aparmışlar. Müqayisə üçün desək,
Teylor, Fayol və Veber kimi klassik menecmentin təməlini qoymuş şəxslərin yanaşmalarında
daha çox qeyd etmişlər ki, idarəçi qarşıya qoyulan məqsədlərə yalnız əmrindəki insanlardan
maksimum məhsuldarlığı əldə edəcək şəkildə
bir təşkilati-quruluş yaratmaqla, əmək bölgüsünü təmin etməklə və təşviqli (stimullaşdırıcı)
maaş sistemi vasitəsilə nail ola bilər. Bu klassiklər işçiləri tənbəl, eqoist və daim işdən yayınmanın yollarını axtaran insanlar olaraq qəbul etmiş
və onların məhsuldarlığını, təsirliliyini təmin etmək üçün bir növ mexaniki nizamlamalar və
modellər üzərində durmuşlar. E.Meyo və
M.P.Follet isə klassiklərdən fərqli olaraq daha
çox “insani münasibətlər ” (Human relations)
mövzusu üzərində durmuş və “demokratik idarə
etmə” anlayışını təhsil idarəetməsinə yansıtmağa çalışmışlar.
Müasir təhsil sisteminin idarə edilməsində
də E.Mayo, Maslou, M.P.Follet və digər elm
adamlarının apardığı tədqiqatların nəticələrindən geniş şəkildə istifadə olunur. Təhsil sistemi
dedikdə, bir ölkə daxilində fəaliyyət göstərən
bütün təhsil müəssisələrinin məcmusu başa düşülür. Bildiyimiz kimi cəmiyyətin inkişafı ilk
növbədə onun üzvlərinin təhsil səviyyəsi ilə
müəyyən olunur. Təhsil insanlara öz əcdadlarının əsrlər boyu əldə etdiyi təcrübə və biliklərə
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bir neçə il ərzində yiyələnmək imkanı verir. Yaşadığı zamanın tələbləri səviyyəsində durmağa,
hər dəfə sıfırdan başlamaq deyil, özündən əvvəlki nəsillərin işini davam etdirməyə insan yalnız
təhsil sayəsində müyəssər olur. Yaxşı təhsil almış yüksək ixtisaslı mütəxəssislər cəmiyyətin
bütün sahələrində - iqtisadiyyat, elm və texnika,
təhsil, mədəniyyət, təbabət, sənaye və kənd
təsərrüfatı kimi mühüm sahələrdə uğurla və
yaradıcılıqla çalışıb, həmin sahələrin inkişafına
kömək göstərə bilərlər. Cəmiyyətin, dövlətin
gücü onun sadəcə hərbi arsenalı ilə deyil, təhsili
ilə, xalqının elmi səviyyəsi ilə ölçülür. Həyat
göstərir ki, dövlətin, millətin tərəqqi yolu elmdən keçir: “Heç bir millət qılıncla tüfənglə irəli
getmir; hansı millət qabağa gedib tərəqqi edirsə,
o ancaq təhsilin, elmin gücünə xoşbəxt olur” [ 2,
18]. Bu səbəbdən də təhsil sistemi, onun səmərəli idarə edilməsi və inkişafı hər bir dövlətin
birinci dərəcəli vəzifəsidir. Bu strateji vəzifənin
həyata keçirilməsində isə təhsil menecerlərinin
üzərinə çətin və məsuliyyətli iş düşür.
Təhsil müəssisələrinin rəhbərləri ənənəvi
olaraq öz vəzifələrində formal səlahiyyət sahibləri olduqları üçün onlara daim liderlər olaraq
baxılmışdır. Bir çox tədqiqat işlərində bütün
diqqət onların formal liderliyi üzərində cəmlənir. Ona görə də dünya təhsil sisteminə inteqrasiya edən təhsil sistemimizin idarə olunmasında
yüksək ixtisaslı idarəçi kadrların “ menecerlərin
” hazırlanması günümüzün tələblərindəndir.
Menecment elminin çoxcəhətli və əhatəli
olması “təhsil meneceri ” anlayışına da öz təsirini göstərmişdir. “ Təhsil meneceri ” termini pedaqoji ədəbiyyatlarda və praktikada aşağıdakı
anlamlarda işlənir:
1. Təhsil müəssisəsinin və onun bölmələrinin rəhbəridir.
2. Ayrı-ayrı fəaliyyət növünün funksional
icraçısıdır.
3. Təhsil müəssisəsindəki müxtəlif işlərin
təşkilatçısıdır.
4. Təhsil müəssisəsində inzibati rəhbər və
təhsil fəaliyyətlərinin gedişatına nəzarət edən
şəxsdir.
Bunlardan əlavə, menecer dedikdə, ağlımıza ilk gələnlərdən biri də öz sahəsi üzrə fəaliyyət göstərən “mütəxəssis” anlayışıdır. Məsələn, maliyyə, kommersiya üzrə menecer dedikdə
həmin sahələr üzrə mütəxəssis başa düşülür.
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Təhsil meneceri dedikdə isə, təhsil sferasında,
pedaqoji sahə üzrə fəaliyyət göstərən mütəxəssis
başa düşülür.
Təhsil menecerləri üçün meyarlar, onların
professional keyfiyyətləri hərtərəfli, anlaşılan,
uzaqgörənliyi əks etdirən, öyrətmə və öyrənməni diqqət mərkəzində saxlayan göstəricilərdir.
Son onilliklərdəki araşdırmalar göstərir ki, təhsil
menecerinin təlimatda əsas rolu üstün cəhətlərin
inkişaf etdirilməsi təhsil alanların nailiyyətlərini
inkişaf etdirən məsələlərin yaxşılaşdırılması
üçün müvafiq şəraitin yaradılmasıdır.
Menecerin şəxsiyyətinin strukturunda iradə
və intellektin vəhdət təşkil etməsi vacibdir.
Təhsil meneceri yüksək intellektual səviyyəyə və
elmi biliklərə sahib ola bilər. Bununla belə o, qətiyyətsiz və yetərincə iradəli deyilsə belə menecerlərdə personalın nizam-intizamı ilə, şəxsi təşkilatçılıqla, nəticə etibarı ilə liderliklə bağlı prob-

lemlər yarana bilər. İradəsi zəif təhsil meneceri
hətta yüksək təhsilli olsa belə, hörməti olmaz.
Nəticə olaraq deməliyik ki, müasir təhsil
sistemində təhsil menecerinin hazırlıq səviyyəsini yeni pedaqoji təfəkkür, milli-sosial konsepsiyalar əsasında qurmaqla, bu işin optimallaşdırma
səviyyəsi daim yüksəlir. Kadr hazırlığı sahəsində
ümumxalq və ümumdövlət səviyyəli vəzifələrin
reallaşması üçün yeni tələbləri zəruri edir.
Problemin elmi yeniliyi. Problemin dəyərliliyi ondadır ki, ilk dəfə müasir idarəetmə inkişafının
səmərəli yolları müəyyənləşdirilmiş, onun başlıca
prinsipləri üzə çıxarılmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Məqalədə irəli sürülən rəy və təkliflər təhsil menecmenti hazırlığı işinin əməli istiqamətlərini zənginləşdirməklə yanaşı, bu sahədə mövcud pedaqoji prosesin təcrübəsinə yeni istiqamətdə didaktik tələblər
göstərəcək və beləliklə bu işin praktik əhəmiyyətini
artıracaqdır.
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А.Юсибов
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕЗЮМЕ
В статье нашли отображение менеджмент и его развитие как науки, исследования, которые
проводились в этой области и характерные особенности его применения в сфере образования. В
статье так же затронуты вопросы, касающихся личностных качеств и способностей менеджеров образования.
Объектом исследования явилась и деятельность таких основоположников управленческой
науки, как Тейлор, Вебер и Файол. Автор статьи, вносит ясность в историю проблемы и отмечает
также многоаспектность, объемность менеджментской науки.
Автор подчеркивает, что в области науки о менеджменте появилось также понятие "менеджер
образования" и отмечает, что менеджером образования является руководящая личность в образовательных учреждениях и их отделах, функциональный исполнитель отдельной деятельности, административный руководитель и человек, осуществляющий контроль за образовательным процессом.
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A.Yusubov
THE SPECIFIC FEATURES OF MANAGEMENT ACTIVITY IN EDUCATIONAL SYSTEM
SUMMARY
In the article management, its development as a science, researches done in this area, and specific
features to applied in educational system were reflected. In the article practical and theoretical problems
connected with educational manager, their own features and abilities were also touched upon. In the article
the activities of Teylor, Weber and Fayol who are considered the leaders of the management were looked
through. The author of the article explaining historical character of the problem also explains that the science
of management's comprehensive and multifold.
The author shows that educational management was formed with the help of the science of
management. Explaining the content of educational management the author shows that educational manager
is a person who controls educational institution and the leaders of its section functional doer of different
activities, educational activities and an administrative leader and the process of educational activity. At the
end of the article the results of investigation are shown.
Redaksiyaya daxil olub: 10.05.2017
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Как правило, известно, что высокий доход реализуется с поиском "комбинацией ресурсов" (Шумпетер) и известно, что "новую
комбинацию" находит истинный предприниматель, а скорее менеджер. Потому что менеджмент - это координация деятельности
процесса, которая обеспечивает эффективность этой деятельности» [2, 256].
Менеджер инноваций, работает в различных стадиях инновационного процесса и
таким образом основывается егоадминистративная деятельность в этой области. Для
того, чтобы участвовать в инновационной
деятельности предприятия и организации
могут создать следующие организационные
структуры:
1. Научно-исследовательские
институты и исследовательские центры.
2. Проектно-конструкторские отделы,
3. Стратегические научно-исследовательские центры.
4. Отдел маркетингового исследования
в составе департамента маркетинга.
5. Лаборатории.
6. Отдел консультации (консалтинга) и
др.

Фирмы занимающиеся венчурным бизнесом осуществляют деятельность, связанную с научным поиском и изобретательностью, разработкой, производством и
проектированием новых продуктов. Венчурный бизнес по существу и содержанию является рискованным бизнесом. Т.е. капитальные вложения венчурных предприятий бывают довольно рискованными. Это потому, что
очень трудно предсказать как воспримут
потребители новые проекты, продукты и какой будет результат этих новшеств. Поэтому,
венчурный капитал, считается рискованным
капиталом.
Венчурные компании также могут работать в форме дочерних компаний крупных
фирм в качестве структурного подразделения.
Условия, необходимые для организации и
создания венчурных фирм включают в себя:
1) Источник финансирования – рисковый капитал.
2) Потенциал венчурной фирмы приносящий доход.
3) Наличие инновационных идей.
4) Создание рыночного спроса на продукцию.
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Руководство над инновационными компаниями и государственными органами осуществляют инженеры и менеджеры [3, 57].
Используя метод функционального
подхода во внедрении национальной инновационной системы отдельных стран и изучение особенностей адаптации их к социальнокультурной и экономической среды страны,
можно определить восемь нижеперечисленных функций, которые имеют важное значение в формировании национальной инновационной системы республики:
 формирование инновационной политики;
 Создание нормативно-правовой среды для инновационной деятельности;
 определение перспективных направлений исследования и выбор приоритетных
инновационных процессов;
 Формирование и распределение
ресурсов;
 создание и реализация НИОКР;
 Формирование капитала отвечающий требованиям развития инновационной
деятельности и создание необходимых
материальных активов;
 Создание стимулов для создания и
использования инноваций;
 финансовая поддержка развития отраслей новых производств и секторов услуг
основанные на высокие технологии.
Конечно, формирование качественной
системы корпоративного управления, не

зависит только от отделения предпринимательства от управления. Во многих случаях
административно-организационная
форма
предпринимательства воздействует на этот
аспект. Основная проблема на данном этапе
в Азербайджане заключается не в слабом
развитии корпоративной формы. Основная
суть вопроса несколько иная. Как отмечалось выше, созданная в стране инвестиционная и бизнес-среда в последние годы привело к быстрому росту числа бизнес-субъектов. Таким образом, в 2001 году количество
предприятий, зарегистрированных в государственном реестре было 55799. В 2006 году
эта цифра составила 70287, а в начале 2011
года приравнялось к 93416. За этот период
количество малых предприятий увеличилось
от 44738 до 77225. Таким образом, в этот
период, в общей сложности крупные предприятия увеличились на 5 тыс., а малые
предприятия увеличились на 32487. Конечно, в малых предприятиях внедрение качественного корпоративного управления не представляется возможным из-за ряда факторов.
Тем не менее, с точки зрения формирования качественного корпоративного управления быстрый рост малых предприятий не
является серьезным препятствием.
Еще один аспект - не способствует
формированию юридического лица заниматся бизнесом. Такой быстрый рост можно
увидеть в таблице 1.

Таблица 1.
Расходы по видам деятельности и применению технологических инноваций,
тысячи манат [4]
все отрасли промышленности
применение и развитие новых
продуктов, услуг, новых
процессов
приобретением машин и
оборудования связанные с
технологическими инновациями
приобретение новых технологий
приобретение программных
средств
244

2012

2013

2014

2015

31 589

9 326

13 877

21 534

3 328

529.3

9 036

12 232

25 178

5 451

2 328

3 366

585.0

557.7

770,1

38.5

40.0

166.1

504,8

287.2
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производственное проектирование
выпуска новых продуктов, типы
подготовки к производству или
методы внедрение и услуг по
производству
обучение и подготовка
сотрудников связанные с
инновацией
маркетинговые исследования
технологические инновации
научные исследования и
разработки
расходы потраченные на выплаты
услуг посторонних организаций
другие расходы потраченные на
технологические инновации
Горнодобываемая
промышленность
Производство, распределение и
снабжение электричества, газа и
пара
разработки и внедрение новых
продукций, услуг и новых
процессов
приобретение новых технологий
Водоснабжение, очистка и
удаление отходов и переработка
приобретение машин и аппаратов
связанные с технологическими
инновациями

20.5

16.2

1011

5559

99.3

2.5

46

40.0

-

-

-

-

2 162

2602

181,4

11.4

171.8

-

-

-

4.2

2.1

-

-

692.9

778.4

8197

4133

-

464.5

1614

17.0

599

-

-

-

-

-

1 577

-

-

-

1 577

-

-

-

Как видно из приведенной выше таблицы 1, расходы на некоторые отрасли промышленности показаны намного выше.
Также существуют такие промышленные
отрасли, где цифра очень мала.
Очевидно, что большинство субъектов
индивидуального
предпринимательства
432141 не используют методы управления,
такие, как финансовое планирование, оценивание инвестиционных проектов, SWOT-анализ, STEP-анализ и др.
В связи с этим, есть потребность в реализации мероприятий создающие стимул
постепенной трансформации предприятий в
форму юридического лица отдельных биз-

нес-структур, точнее совершенствования административно-организационной структуры
бизнеса. Усовершенствование системы налогообложения, необходимые поправки в
Гражданском кодексе связанные с организационными формами бизнеса – точнее, проведение таких мер, как организация бизнеса
только как юридическое лицо, может создать
основу формирование эффективной системы
управления.
Одним из важных вопросов роста менеджмента качества и формирования корпоративного управления является использование современных методов управления.
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THE DIRECTION OF INCREASING THE ROLE OF THE CORPORATE SECTOR IN THE
FORMATION OF THE INNOVATION SYSTEM IN AZERBAIJAN
SUMMARY
Proper identification of the features of the innovative development of the country, as well as a detailed
study of foreign experience of innovative development requires research of application possibilities of these
practices in the Republic of Azerbaijan. In general, it depends on the effectiveness of innovative processes
for sustainable and dynamic development of the economy and efficiency of these processes requires
purposeful management. Therefore, in this article we prove the significant role of high-quality and effective
corporate governance and the formation of the national innovation system, as well as the main directions of
innovative management.
A.Hüseynli, S.Şamxalova, M.Badirov
AZƏRBAYCANDA İNNOVATİV SİSTEMİN YARADILMASINDA KORPORATİV SEKTORUN
ROLUNUN YÜKSƏLDİMLƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ
XÜLASƏ
Xaricdə və ölkəmizdə innovativ sistemin inkişaf xüsusiyyətlərinin ətraflı öyrənilməsi ölkəmizdə xarici
təcrübənin mümkün imkanlarının tədbiq olunmasını tələb edir. Ümumilikdə innovativ prosesin səmərəliliyi
iqtisadiyyatın dinamik və davamlı inkişafından asılıdır və bu proseslərin səmərəli olması üçün məqsədyönlü
idarə edilmə tələb olunur. Məqalədə milli innovativ sistemin, eyni zamanda innovativ idarəetmənin əsas istiqamətlərinin formalaşdırılmasında yüksək keyfiyyətin və effektiv korporativ idarəetmənin rolu qeyd olunur.
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Çox vaxt “büdcə” sözünü eşitdiyimizdə
həmin an biz bu sözü dövlətlə əlaqələndiririk,
“Dövlətin büdcəsi ” kimi düşünürük. Çünki
“dövlət “büdcəsi ifadəsini tez-tez işlətməyə alışmışıq. Amma büdcə təkcə dövlətinki olmur. Hər
müəssisənin ,hər təşkilatın, hər ailənin, lap elə
hər bir şəxsində öz fərdi büdcəsi olur. Büdcəyə
tərif verməzdən əvvəl belə bir misal çəkə bilərik: ilin sonunda isti bir sobanın yanında əyləşib
ətirli çay içə-içə gələn il üçün plan tuturuq.
Planlar bizim gündəlik yemək xərclərimizdən
tutmuş ta geyim, bahalı əşya almağa , harasa
səyahət etməyə qədər müxtəlif ola bilər. Növbəti ildə nələr edəcəyimizi dəqiqləşdirdikdən sonra
biz öz gəlirlərimizi hesablamağa başlayırıq. Gəlirimiz isə bir və ya bir neçə fəaliyyətdən yarana
bilər. Kimisi öz aylıq maaşına bel bağlayır, kimisi özü yetişdirdiyi məhsulları bazara çıxarıb
satmağını düşünür, kimisi də ticarətlə məşğul
olacağını düşünür. Elə ki qazancımızı hesablayıb qurtardıq, başlayırıq onu planlaşdırdığımız,
nəzərdə tutduğumuz işlərlə müqayisə edib qərar
çıxarmağa: qida rasionumuza xərci artıraq, yoxsa geyimimizə daha çox pul ayıraq? Təzə televizor alaq, yoxsa mənzili təmir etdirək? Nəticədə müəyyən qərara gəlib təzə ildə öhdəsindən
gələ biləcəyimiz plandan yapışırıq. Elə hər ilin
sonunda gələn il üçün büdcəni müəyyənləşdirən
dövlət və müəssisələr də təxminən bu cür qərar
çıxarır. Buradan belə çıxır ki, gələn il edəcəyimiz bütün işlərin arxasında hansısa məbləğ durur. Bizim bütün işlərin miqyası və keyfiyyəti
isə həmin məbləğdən asılıdır. Bu elə dövlətə və
müəssisələrə də aiddir. Həmin məbləğə isə büdcə deyilir (2, 3).

Hər ailə üçün, hər şirkət üçün, hətta hər
bir fərd üçün büdcə planlaması son dərəcə əhəmiyyətlidir. Həyatımızın böyük hissəsini edəcəyimiz xərclər və alacağımız ödənişə görə tənzimləyəcəyimiz lazım olduğu üçün büdcəni yaxşı təyin etmək lazımdır. Bir şəxsin büdcə planlaması etməsi üçün əvvəlcə qısa dövrlərdə gəlir
gedər cədvəlini qurması lazımdır. Eyni hal gəlir
sahibi olan və xərcləri olan ailələr və şirkətlər
üçündə etibarlıdır. Etdiyimiz xərclərə görə gəlirimizin nə qədər olması lazım olduğunu öyrənərək nəyə nə qədər xərc etdiyimizi bu cədvəldə
görə bilərik. Əgər gəlirlərimiz xərclərimizi qarşılamırsa büdcə kəsiri yaranacaq. Bu səbəblə
xərclərimizi qarşılamaq üçün digər xərclərini
nəzərdən keçirmək və təkrar planlaşdırma etməyimizə ehtiyac yarana bilər.
Əlbəttə büdcə planlamasının ən əhəmiyyətli səbəbi təcrübə edə bilməkdir. Əgər aldığımız
ödəniş xərclərimizi qarşılamaq üçün kafi olur və
bizə əlavə pul qalırsa, qalan bu miqdarı təcrübə
etmək üçün istifadə edə bilərik. Əgər hesablamalarımıza görə xərclərimiz gəlirlərimizi üstələyirsə
büdcəmizi təkrar planlamalı və nəyə daha az sərf
etdiyimiz lazım olduğunu tapmağımız təcrübə etməyimizə köməkçi ola bilər (5).
“Büdcə” sözü məna etibarilə “xəzinə” sözünə yaxındır və XVIII əsrə qədər büdcənin
funksiyalarını xəzinə yerinə yetirirdi. Biz məişətdə tez-tez ailə büdcəsi, vaxt büdcəsi sözləri
ilə qarşılaşırıq. Əgər ailə büdcəsi ailənin gəlir və
xərc balansını, vaxt büdcəsi potensial vaxtla
onun istifadə balansını əks etdirirsə, dövlət və
müəssisələrin büdcəsi onların gəlirləri ilə xərcləri arasında balansı əks etdirir.
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“Büdcə” sözü qədim fransız sözü olan
“bougette” (büjet) sözündən götürülüb, çanta və
ya kiçik dəri torba deməkdir. Fransızlarda bu
söz artıq “bougette” kimi işlənilmir. Həmin söz
birinci dəfə İngiltərədə işlənmişdir ki, bunun da
kifayət qədər maraqlı tarixçəsi vardır. Belə ki,
hər şeyi simvolikləşdirməyi sevən ingilislər ilk
dəfə olaraq kiçik dəri çantadan kanslerlərin
parlamentdə təqdim edəcəyi illik maliyyə planı,
həmçinin dövlətin gəlir və xərclərinin siyahısını
daşımaq üçün istifadə etmişlər. Al-qırmızı dəri
ilə örtülmüş və qara atlazla bəzədilmiş taxtadan
hazırlanan və əl işi olan bu çanta kansler Vilyam Evart Qladston (William Edwart Gladston)
üçün hazırlanmışdır. Bu, o vaxtlar idi ki, ingilis
kanslerləri büdcəni elan edəndə kinayə ilə
deyirdilər ki, yenə də çantasını (büdcəsini) açdı.
Yavaş-yavaş fransız sözü “bougette” ingilisləşdi
və “budget” (oxunuşu “bacet”) adlandı. Elə bu
“büdcə ” sözü həmin dövlətin tələffüzü ilə bizim
dil və iqtisadi ədəbiyyatımıza da bü cür daxil
olmuşdur. Sonralar 1965-ci ildə Lord Kalla xan
(Lord Callaghan) bu qədim adəti pozdu və yeni
çantadan istifadə etməyə başladı. 1997-ci ilin
iyulunda isə kansler Qordon Braun (Gordon
Brown) büdcə üçün yeni çanta tətbiq edən ikinci
kansler oldu. Yeni çanta sənaye üsulu ilə
babcock Rosyth Defence Ltd. Gəmi və sualtı
qayıq istehsalı zavodunda hazırlanmışdır. Həmin çanta sarı şam ağacından düzəldilmişdir,
mis tutqaclı və kilidlidir. Üstündə kanslerin, kral
inisialları və qılınc şəkilli vardır. (1,2)
Büdcə, gələcək zaman dövrü üçün edilən
bir maliyyə planıdır. Digər tərəfdən investisiya
büdcəsi təşkilatın hədəflədiyi uzun müddətli
layihələrin daxilidir. Dövlət və özəl sektor təşkilatlarının hər biri büdcə prosesi ilə işləyir. Hökumətlər büdcəsi planlaşdırılan ehtiyaclar və
cəmiyyət təzyiqi əsas götürülərək gəlir mənbələrinin, vergi gəlir miqdarının, layihələrdən və hüquqi sanksiyalardan gələcək olan gəlirlərin planlaşması ilə başlayır. Dövlət təşkilatları büdcəsini
mühasibat qeydlərinə görə hansı xərclərin reallaşdırılmasının mümkün ola biləcəyi ilə bağlı
olaraq hazırlayır.
Büdcə təşkilatın hədəf və məqsədlərinə
çatması üçün lazımlı qaydaların müəyyən edilməsini təmin edən əməliyyatların bir planıdır.
Büdcəyə maliyyə və qeyri-maliyyə anlayışlarının hər ikisi də daxildir. Büdcə prosesi büdcə
248

adı verilən bir növ planlaşdırma işidir. əsas büdcə əməliyyat büdcəsi və maliyyə büdcəsindən
əmələ gəlir. əməliyyat büdcəsi əməliyyat xərcləri üçün istifadə ediləcək mənbələrin müəyyən
edilməsini təmin edir. Əməliyyat büdcəsi: istehsal büdcəsi, satınalma büdcəsi, insan resursları
büdcəsi və satış büdcələrini əhatə edir. Maliyyə
büdcəsi: əlaqədar periodda büdcələnmiş əməliyyatlar və gözlənilən əməliyyatlar nəticəsində
ortaya çıxan pul çıxışlarını və pul mənbələrinin
müəyyən edilməsini təmin edir.
Büdcələrin aylıq büdcə və davamlı aktuallaşan büdcə kimi növləri də vardır. Gələcək il
üçün tək bir büdcə hazırlamaqdansa, davamlı
aktuallaşan büdcə, gələcək 12 ay üçün, hər ay
sonunda ya da hər rüb sonunda yenilənmə edilir.
Yaxşı bir büdcə keçmiş məlumatlara dayanır və bu məlumatları istinad olaraq istifadə
edir, eyni zamanda ətraflı məlumata söykənən
və gözlənilən xərclərin miqdarını ehtiva etməsi
və bütün daxili və xarici büdcələrə təsir edə
biləcək faktorların məlumatını ehtiva etməsi
lazımdır.
“Büdcə bizim qarşıdakı mərhələdə almağı
güman etdiyimiz və həmin müddətdə bütün
niyyətlərimizi yerinə yetirmək üçün xərcləməyə
hazır olduğumuz məbləğidir ”. (2,7)
Məktəb büdcəsi anlayışı mərkəzi və ya
yerli idarələrdən daxil olan vəsaitlərin, məktəbin
özünün sahib olduğu vəsaitləri bütünləşdirərək
xərcləyə bilmək elastikliyi mənasını daşıyır,
lakin bu məktəbin büdcəni həyata keçirərkən
Nazirlik və yerli təhsil idarələrindən xəbərsiz
hərəkət etməsi mənasına gəlmir.
Avropa ölkələrində təhsil büdcəsi modelləri araşdırıldıqda: ölkədən ölkəyə fərqlər olmasına baxmayaraq ümumiyyətlə yerli rəhbərliklərin təhsil büdcəsinin yaradılmasında təsirli olduğu görülməkdədir. Yerli rəhbərliklər təhsil və
təhsil işçilərinin məşğulluğu, nəqliyyat, bufet,
əsaslı təmir və bina inşası, yemək, süd, sığorta,
su, elektrik, təhlükəsizlik kimi xidmətlər sahəsində məktəbi dəstəkləməkdədir. Məktəblərin də
müəllimlərin məşğulluğu, kiçik təmir, təhsiltədris materiallarının istifadəsi kimi sahələrdə
məktəb öz büdcəsini təşkil edə bilmə azadlığına
sahib olduğu görülməkdədir (3).
Bir çox dövlətlərdə büdcənin böyüklüyü
əsasən üst səviyyə rəhbərlik tərəfindən təyin
olunarkən kollektiv büdcəsi və digər xərclərlə
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bağlı qərarlar məktəb tərəfindən alınır. Türkiyə,
İrlandiya, İndoneziya, Uruqvay, Tailand, İordaniya, Malayziya məktəblərində mənbələrdən
istifadə qərarları 75-100% mərkəzi rəhbərlik
tərəfindən verilir. Bu qərarlar Hindistanda 100%
və Koreyada 83% nisbətində əyalət-bölgə səlahiyyətliləri tərəfindən; Avstriya, Danimarka,
Finlandiya, Macarıstan, Norveç, Şotlandiya,
ABŞ, Çili və Çində 65-100% nisbətləri arasında
yerli rəhbərlik tərəfindən və İsveçdə 75%, Yeni
Zelandiyada 58%, Hollandiyada 50%, İngiltərədə 42% və ABŞ-da 33% nisbətində məktəb tərəfindən verilir (3).
Təhsil müəssisələri büdcə imkanlarının
müəyyənləşdirilməsində və xərclərində səlahiyyətli və məsul olmalıdır. Təhsil büdcəsinin
hazırlanmasına məktəblərdən başlanılmalıdır.
Büdcənin aşağıdan yuxarı hazırlanması qaydaları və qanunları bir təlimat ilə ifadə olunmalıdır.
Digər bir ifadə ilə ölkə, bölgə və məktəb səviyyəsində təşkil edilən büdcə prosesində təhsilin
təməl vahidi olan məktəbin səlahiyyətlərinin
artırılması lazımdır. Məktəblərdə büdcənin məqsədi effektliyi yüksəltməkdir. Məktəbin məqsədləri və prioritetləri büdcəni istiqamətləndirir.
Büdcə mənbələri məktəbin məqsədlərinə istiqamətləndirilməsində bir vasitədir. Məktəblərdə
büdcənin təşkili təsis edilən mənbələrin səmərəli
istifadəsini, müəllimlərin və digər məktəb personalının məktəbin maliyyə vəziyyəti və büd-

cəsi ilə əlaqədar daha çox məlumatlanmasını
təmin edir.
Təhsil müəssisəsində büdcənin təşkilinin
bir neçə məqsədləri vardır: (3)
1. Məktəb səviyyəsində büdcə prioritetlərini müəyyənləşdirərək proqramlar üzərində nəzarəti təmin edir.
2. Resursları məhsuldar istifadə etmək.
3. Məktəbin inkişaf planını reallaşdırmağa istiqamətli bir xərcləmə planı qurmaq.
4. Məktəb səviyyəsində ictimaiyyətə qarşı
məsuliyyəti təmin etmək.
Nəticə etibarilə deyə bilərik ki, dövlətin
bütün sahələrində olduğu kimi təhsil sahəsində
də büdcə fəaliyyəti olduqca əhəmiyyətli yer tutur və onun haqqında məlumatlı olmaq hər bir
təlim-tərbiyə iştirakçılarının mühüm vəzifələrindən hesab edilir. Bu da nəticə etibarilə təhsil
xərclərinin effektivliyinə təsir göstərir.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə
olaraq məktəb büdcəsinin hazırlanmasında təhsil mərkəzlərinin səlahiyyətlərinin azaldılması, məktəblərə
büdcə hazırlamaqda muxtariyyətin artırılması kimi
məsələlərdə qabaqcıl dünya ölkələrinin maraqlı olması faiz göstəricilərinə uyğun olaraq təhlil edilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi:
Məqalədə əksin tapan təhsil büdcəsi fəaliyyəti istər
bu sahədə maraqlananlar üçün istərsə də təhsil iştirakçıları üçün faydalı məlumat mənbəyi kimi əhəmiyyətlidir.
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И.Гюльвердизаде
ЗНАЧЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РУКОВОДСТВЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
РЕЗЮМЕ
В статье говорится о месте, роли и значении бюджетной деятельности в осуществлении руководства образовательными учреждениями. отмечается, что основу всякого образовательного учреждения составляет бюджетный фактор. без наведения порядка в бюджетной деятельности в учебновоспитательный учреждениях не представляется возможным осуществление нормального руководства в них.
Автор статьи для внесения ясности в эту проблему дает определение бюджету. он отмечает, что
эта деятельность, направленная с расходами собранной суммы на достижение какой либо финансовой
цели, экономических возможностей. в статье также сообщается о значении бюджета, об определении
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 4, 2017
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понятий бюджет, бюджет образовательного учреждения, направления расходов в образовательной
деятельности.
Статья завершается указанием на научную новизну, практическую значимость и заключением.
İ.Gulverdizade
THE SIGNIFICANCE OF THE BUDGET ACTIVITY IN THE MANAGEMENT OF EDUCATION
SUMMARY
The article deals with the place, role and significance of budget activity in the management of
educational institution. In the article it is shown that the base of the management of educational institution is
a budget factor. It is impossible to secure ruling normally educational institutions without regulating their
budget activity. The author of the article succeeds to give the definition of budget as he tries to eliminate the
problem. The author shows that all success must be done in a suitable period to reach financial purpose,
economical opportunities, and it is the activity directed to spend the amount saved. In the article the
information about the importance of the budget, the scientific essence of the conception of budget, the
budget of the educational institution, the directions of how to spend budget is also given. The article comes
to conclusion with its practical importance and its result.
Redaksiyaya daxil olub: 14.04.2017
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yət üçün “şərr və fəsad” hesab edirdi. Müəllif
aydınlaşdırırdı ki, əqidələrdə istər dini yanaşmada olsun, istərsə də fəlsəfi fərqi yoxdur, çoxlu
səhvlər mövcuddur. Ona görə də “İslam dini ancaq o zaman yaşayıb davam edə bilər ki, insanlar dinin mahiyyətini şüur və mərifət əsasında
anlamış olsunlar” (5, 247). Axundov yazır ki,
“Əgər bir şəxs öz mənliyini tanıyırsa, allahını da
tanımışdır; əgər allahını tanıyırsa, öz mənliyini
də tanımışdır”(6, 241).
M.F.Axundov tərki – dünyalıq ideyalarını
təbliğ edən insanlara həyatda ən adi zövqləri
belə qadağan edən yalançı din nümayəndələrini
ciddi surətdə pisləyirdi. O, insan ləyaqətini alçaldan ruhaniləri şarlatan adlandıraraq onlara
“... Ey vaizlər, ey mollalar, ey şarlatanlar, nə
üçün cəhənnəm hədəsilə biçarə avam camaatı
başqa millətlərlə qaynayıb qovuşmağa, elm və
sənət öyrənməyə qoymursunuz?” (7, 226).
Göründüyü kimi, Axundov nahaq yerə
“Molla Nəsrəddin” jurnalında məhəbbətlə, iftixarla “böyük söz ustadı”, “dərin və hikmətli söz
sahibi”, “yüksək, bəşəri ideallar tərənnümçüsü”,
“ədəbiyyatımızın fəxri” və ən nəhayət “milli
ədiblərimizin atası” adlandırılmır. “Molla Nəsrəddin” jurnalının üslubuna uyğun, sadə bir
dildə oxuyuruq: “Axı Mirzə Fətəli kimdir? Bəli,
yazıçıdır. Çox gözəl, sözüm yoxdur. Mirzə Fətəli nə yazıb? Bəli, komediyalar, yəni məzhəkəli
təmsillər yazıb. Yaxşı, heç sözüm yoxdur. Vaqiən çox gözəl yazıb. Avropanın Molyerlərindən,
Rusiyanın Qoqollarından pis yazmayıb. Və əgər
Rusiyada və Avropada Qoqol və Molyerlərə
yadigar bina etmək lazımsa, onların adlarına
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Xalqın milli mənlik şüurunun oyanmasına, kütlənin maariflənməsinə, xurafatdan yaxa
qurtarmağa, qadınların təhsil almasına, əlifba
layihəsinin həyata keçirilməsinə ilk ciddi cəhd
göstərən Mirzə Fətəli Axundov olmuşdur desək
yanılmarıq. “Molla Nəsrəddin” jurnalında Məhəmməd Füzuli “yeniliyə məğlubolunmaz və
sarsılmaz bir qüvvə”(1) kimi dəyərləndirilirsə,
M.F.Axundov “milli ədiblərimizin atası”(2) adlandırılır. Biz burada Axundovun yaradıcılığına
yox, ictimai görüşlərinə nəzər salmaq istəyirik.
Çünki Axundovsuz mollanəsrəddinçilərin “yaradıcılığını tamamilə qavramaq, düzgün anlamaq və onların xüsusiyyətlərini meydana çıxarmaq olmaz” (3, 25). Ümumiyyətlə, M.F.Axundov ideyalarını öz dövrünə görə “Molla Nəsrəddin” jurnalı qədər heç bir qəzet və jurnal
təbliğ etməmişdir.
Bildiyimiz kimi, M.F.Axundovu daha çox
narahat edən məsələlərdən biri dinlər və məzhəblər arası münaqişətlər idi. Belə ki, yer üzündə bir neçə klassik din, həmin dinlərin daxilində
də fərqli məzhəblər mövcuddur. Əsrlər boyunca
həmin dinlərə və məzhəblərə mənsub insanlar
arasında ixtilaflar olmuş, bu ixtilaflar hətta gətirib müəyyən müharibələrə, toqquşmalara, qırğınlara çıxarmışdır. Nəticə etibarı ilə din, məzhəb qovğaları insanpərvərliklə uyuşmur. Burada
bəşər övladına sevgi yox, nifrət aşılanır. Axundov da bu zərərli məzhəblərə qarşı kəskin mübarizə aparırdı. “Həkimi-ingilis Yuma cavab”,
“Molla Ələkbərlə mübahisə”, “Babilik əqidələri” (4) və s. kimi ədəbi-tənqidi və tarixi məqalələrində dediyimiz məzhəb ixtilaflarını bəşəriy-
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cəmiyyətlər təsis etmək rəva görünürsə Mirzə
Fətəli dəxi daha artıq hörmətə layiqdir” (8).
Ancaq “Molla Nəsrəddin” jurnalının sonrakı nömrələrini vərəqləyərkən oxuyuruq ki, Axundovun vətən qarşısında bu kimi xidmətlərinə qarşı
nəinki heykəl ucaltmaq, Axundovun dağılmış
qəbrinə belə məhəl qoyulmamış, etinasız yanaşılmışdır. Qəbiristanda dayanan iki nəfər arasındakı (şəklin altında) mükaliməyə nəzər salaq:
- “Bu dağılmış qəbir kimindir?
- Mirzə Fətəli Axundovundur.
- Bəs bu gümbəzli qəbir kimindir?
- Bu da seyid qəbridir” (9).
Bu kiçik dialoq parçasına diqqət edərkən
belə qənaətə gəlmək olur ki, Azərbaycan ədəbiyyatında dram janrının, komediya növünün, ədəbi
tənqidin, dramaturgiyamıza ilk Qərbli obrazının
gətirilməsinin əsasını qoyan, yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi, xalqı elmə, təhsilə, mədəniyyətə
çağıran, milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması,
milli əxlaqımızın saflaşdırılması uğrunda yorulmadan mübarizə aparan Mirzə Fətəli Axundovun
məzarından xalqın qarşısında heç bir xidmətləri
olmayan adi bir seyidin qəbrinin üstün tutulması
tənqid hədəfinə çevrilir. Bu, həm ədəbi tənqid,
həm cəhalətin oyanış ideyası, həm də pedaqoji
fikir tarixindən gələn tərbiyə örnəyidir.
Jurnalda qeyd edilir ki, Axundovun
“...Şöhrəti indi nəinki müsəlman aləmini basıb,
bəlkə Avropa dillərində bunun (Axundovun –
K.C.) ismi söylənir. Mirzə Fətəli Axundovu
müsəlman içində çoban da eşidib, padşahlar da
bilir” (10). Axundovun yaradıcılığından Avropanın da xəbəri olmasında təbii ki, ciddiyyət
çoxdur. Ancaq Axundovu müsəlman aləmində
“çoban da eşidib, padşahlar da” fikrində daha
çox özünəməxsus eyham öz əksini tapır. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev yazır ki, Axundov xalqın avamlığına, cəhalətinə və mövhumi adətlərə
qarşı amansız mübarizə aparırdı. “O, ruhanilərlə, şeyxül-islamla daim dini mövzularda mübahisələr edir və dini ehkamların şərhində onların
cahil olduğunu məntiqlə sübut edirdi. O zaman
Mirzə Fətəlinin yerinə kim olsaydı, avam kütlə
onu parça-parça edərdi, çünki o vaxt elə bir zaman idi ki, xalqın cəhaləti son dərəcə güclü idi
və ruhanilər xalqın ağlını istədikləri tərəfə istiqamətləndirirdilər, xalq onların arzularına korkoranə tabe olurdu” (11, 340). Çünki Axundov
deyirdi ki, nə qədər ki, “... xariqələrə, möcüzələrə, caduya, sehrə, mələklərə, cinlərə, şeytanlara,
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divlərə, pərilərə və başqa bu kimi mövhum şeylərə inanacaqsınız elə əbədi olaraq cəhalətdə də
qalacaqsınız” (12, 237).
Axundov dövrünün məşhur “Həqqülyəqin”, “Məsaibül əbrar”, “Zadül-məad”, “Qəvaid”, “Ərbəin”, “Təfsiri-kəbir” və s. kimi dırnaqarası “hədis kitabları”dan gətirələn misallarla xalqı cəhalət girdabında saxlamağa çalışan
molla cabbarlara, molla Məmmədbağırlara,
molla sadıqlara sərrast söz atəşi açaraq yazır:
“Öz aləmində hədis adlandırdıqları bu kitablarda o qədər cəfəngiyat var ki, oxuduqca adamın
əti tökülür”(13, 268) (Kursiv bizimdir – K.C.).
Bu kimi ət tökən fikir və görüşlər, bu kimi
“hədis kitablar”a gülünc baxış “Molla Nəsrəddin” jurnalının səhifələrində öz əksini tapmışdır.
Cəlil Məmmədquluzadənin özünəməxsus gülüş
məntiqi ilə qələmə aldığı “Elmi söhbət” adlı
felyetonunda “dəli” nin məntiq dolu suallarına
ixtisarla da olsa nəzər salaq:
Dəli – Axund, Nuh peyğəmbər tufan zamanında gəmisinə kimləri qəbul elədi?
Axund – Yalnız iman gətirənləri.
Dəli – Çox əcəb, şəkk yox ki, asilərin başçısı olan və Həzrəti Adəmi aldadan şeytani-məlun da tələf oldu.
Axund – Təəssüf ki, şeytani-məlun bicliklə yaxasını qurtardı.
Dəli – Aman, bir de görək, şeytan nə cür
bicliklə yaxasını qurtardı?
Axund – Şeytana biclik əskikmi? Eşşək
gəmiyə girəndə o da quyruğuna yapışıb gizlicə
daxil oldu və tufandan canını qurtardı.
Dəli – Vay, zalım oğlu, kaş Nuh peyğəmbər görüb suya buraxaydı və canımızı o məlundan qurtaraydı. Axund, bu gözəl elmlər hansı
kitablarda yazılıb? İttifat edib öyrədiniz ki, biz
də oxuyub alim olaq.
Axund – Köhnə kitabların, hətta bir para
təfsirlərin hamısında, xüsusən gəncəli Şeyx
Hacı Həsən Mollazadə cənablarının “Zibdətültəvarix” adındakı ibrətli tarix kitabında... (14)
Göründüyü kimi, Mirzə Fətəli Axundovun
ürəyindəki dərdləri, acıları Cəlil Məmmədquluzadənin ibarəsi ilə desək “Molla Nəsrəddin”
jurnalı meydana qoyub intişar (intişar – yaymaq
mənasında) etmişdir.
“Molla Nəsrəddin” jurnalı Mirzə Fətəli
Axundov yaradıcılığının “daha artıq hörmətə
layiq”(15) olması səbəbini bir neçə aspektdə izah
edir. Bu aspektdən biri də ilk dəfə olaraq
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Axundov tərəfindən qızların, qadınların təhsilə
cəlb olunması ideyası idi. Həmçinin bu məsələ
“M.F.Axundovla “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbi arasında körpü təşkil edir” (16, 4). “Qadın
azadlığı məsələsi Mirzə Fətəli Axundovun nəzərində xüsusi əhəmiyyəti olan” (17, 166) bir məsələ idi. Həm də elə bir məsələ idi ki, bu məsələdən
“qan qoxusu” gəlirdi, bir “od” olub vücudu
yandırmaq gücünə malik idi. “Təbii ki, belə bir
məsələyə toxunmaq yazıçıdan böyük cəsarət tələb edirdi” (18, 82). “Axundovu özünə mənəvi
ata hesab etmiş” (19, 4) Cəlil Məmmədquluzadə
belə bir məsələni daha gözəl təsvir edərək yazırdı: “Qadın ləfzi islam aləmində indiyədək “od”
olubdur ki, ona əl vurmaq, barıta əl vurmaq kimi
xatalı hesab olunubdur. İslamın şəriəti, necə ki,
məlumdur, qadını kişilərə naməhrəm tutubdur və
bu qanunu pozmaq günahi-kəbirə (Günahi-kəbir
– böyük günah – K.C.) qəbilindən sayılırdı” (20,
269). Əlbəttə, Cəlil Məmmədquluzadənin söylədiklərində özünəməxsus satirik şişirtmələr olsa
da həqiqət acı, mənzərə kədərlidir. Mollanəsrəddinçi Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyev isə Mirzə
Fətəli Axundovun qorxmadan, çəkinmədən qadın
hüquqlarından söhbət açması səbəbini “çiyinlərindəki parıldayan epoletlərdən ibarət möhkəm
arxası” (21, 366) olmasında görürdü.
Qadınların “əsarət altında yaşaması Axundov üçün böyük bir dərd” (22, 87) olsa da, ancaq “başladığı işin gec-tez nəticə verəcəyinə
əmin idi” (23, 108). M.F.Axundov dram əsərlərində, məktublarında, fəlsəfi fikirlərində xalqı
başa salır və müraciət edirdi ki, qadınları azad
edin, onları qaranlıq evlərin qapalı divarları arasında həbs etməyin, onların tərbiyəsi ilə məşğul
olun. “Ey camaat! Qadınları həbsdə, örtük altında saxlamaq böyük zülm olmaqdan əlavə, eyni
zamanda bəşəriyyətin yarısı haqqında edilən bu
haqsızlığın kişilər üçün də hədsiz-hesabsız zərəri vardır... Qadınları həbsdə və örtükdə saxlamayın! Onları tərbiyəsiz qoymayın, onları zülm və
haqsızlığı rəva görməyin. Bir nəfərdən artıq
arvad almayın!” (24, 256). Göründüyü kimi,
“müasirləri arasında M.F.Axundovu fərqləndirən başlıca cəhət – onun aydın dünyagörüşə malik olması idi” (25, 9) “Molla Nəsrəddin” jurnalının ümumilikdə 748 nömrəsini vərəqləyərkən
(340 nömrəsi Tiflisdə, 8 nömrəsi Təbrizdə, 400
nömrəsi Bakıda nəşr olunub) elə bir nömrə tapa
bilmərik ki, o nömrədə Axundovun böyük arzu-

su olan qadın hüququ, qadın azadlığı, qadın təhsili məsələsi işıqlandırılmasın.
Xalqın maariflənməsinin, dünyagörüşünün formalaşmasının bir yolunu da “komediyanəvislərin atası və yol göstərəni” (26, 256)
Mirzə Fətəli Axundov teatr və musiqidə görürdü. Yalançı axund və mollalar teatrı, musiqini,
rəssamlığı və s. islam aləminə haram buyrulduğunu təbliğ edirdilər. Yenə də Axundov yalançı
din mücahidlərinə qarşı gələrək yazırdı: “Nəğmə oxuma, haramdır; nəğməyə qulaq asma, haramdır; nəğmə öyrənmə, haramdır; teatr yəni tamaşaxana qayırma, haramdır; teatra getmə,
haramdır; rəqs etmək məkruhdur; rəqsə tamaşa
eləmə, məkruhdur; saz çalma, haramdır; saza
qulaq asma, haramdır; şahmat oynama, haramdır; nərd oynama, haramdır; mənzilində heykəl
saxlama haramdır” (27, 226). Axundov yazır ki,
halbuki bunlar “müəyyən ölçüdə olarsa, insanın
düşüncəsinə cila verir, əqli saflaşdırır və artırır”.
“Xalqla danışmaq, onu mədəniyyətə və maarifə
çağırmaq üçün ən yaxşı vasitə teatr səhnəsi idi”
(28, 369). Bu mənada “Axundov dramı sənətlərin ən şərəflisi hesab etmiş” (29, 73), “ədəbiyyatda dramaturgiyaya böyük ehtiyac olduğunu
dərindən duyaraq, klassik Azərbaycan dramaturgiyasının” (30, 200) “təməl daşını” (31, 246)
qoymuşdur. “Molla Nəsrəddin” jurnalında
Mirzə Fətəlinin “Sərgüzəşti-mərdi-xəsis” və ya
“Hacı Qara” komediyasına baxış və nəzəri diqqət öz əksini tapır. “Özünü Axundovun tələbəsi
hesab edən” (32, 129) Cəlil Məmmədquluzadə
“Molla Nəsrəddin” jurnalında yazır ki, qədim
Yunanıstanda Homerin, İngiltərədə Şekspirin,
Almaniyada Lassalın, Rusiyada Qoqolun, İtaliyada Ançellonun, İspaniyada Gökmaninin mötəbər əsərləri min illər keçsə də mətbuat aləmində
əbədiyyən yadda qalacaqdır. “Mərhum Mirzə
Fətəlinin “Hacı Qara” kimi bir komediyası
Avropa nöqteyi-nəzərincə və mötəbər əsərlərin
cərgəsinə daxil olmalıdır”(33). Yenə də “Molla
Nəsrəddin” jurnalında qeyd olunur ki, böyük
yazarlar zamanın yaxşı əsərləri səviyyəsində
olan ölməz əsərlər yaratmışlar. Həmin əsərlər
uşaqlarımızın bədii tərbiyəsinə öz müsbət təsirini
göstərə bilər, onlardan istifadə etmək lazımdır.
Ə.Haqverdiyev Azərbaycan xalqının böyük oğlu
– filosof, klassik ədəbiyyat nümayəndəsi olan
M.F.Axundovun “Hacı Qara” komediyasına
yüksək qiymət verərək qeyd edir ki, bu əsər dünya ədəbiyyatında böyük şöhrət qazanıb. Doğ-

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 4, 2017

253

Kamal Camalov

rudan da “Hacı Qara” əsəri realist bir əsər kimi
dünya ədəbiyyatında özünəməxsus yer tutur.
Axundov bu əsərdə feodal – patriarxal dünyasının çürüklüyünü, istismarını, tacirlərin çürük
əxlaqi keyfiyyətlərini, tamahkarlığını pisləyir.
“Molla Nəsrəddin” jurnalı bədii zövqü inkişaf etdirmək, uşaq və gəncləri estetik-bədii cəhətdən tərbiyə etmək üçün teatr tamaşalarının
oynanılmasına yüksək əhəmiyyət vermiş, Axundovun teatr və musiqi ilə bağlı ideyalarını təbliğ
edərək “Teatr və musiqa” (“Molla Nəsrəddin”
jurnal, 1906, №28), “Teatr” (“Molla Nəsrəddin”
jurnal, 1911, №16), “Teatro və musiqi” (“Molla
Nəsrəddin” jurnal, 1914, №14), “Teatr və musiqi” (“Molla Nəsrəddin” jurnal, 1914, №15),
“Teatromuz” (“Molla Nəsrəddin” jurnal, 1922,
№2), “Dövləti türk teatrosunda” (“Molla Nəsrəddin” jurnal, 1923, №11), “Teatro və musiqi”
(“Molla Nəsrəddin” jurnal, 1923, №28), “Teatro
açıldı” (“Molla Nəsrəddin” jurnal, 1924, №20)
və sair kimi yazılarda musiqinin və teatrın tərbiyəvi əhəmiyyətindən çoxlu-çoxlu bəhs etmişlər.
M.F.Axundovun 100 illik yubileyini
“Molla Nəsrəddin” jurnalı “Milli bayram”
adlandıraraq böyük ehtiramla yad edir. Düzdür,
yubileydə Axundov şəxsiyyətinə, yaradıcılığına
laqeydlik çox hiss olunsa da Cəlil Məmmədquluzadə inanır ki, dövr keçəcək, zaman gələcək
Axundov irsi layiqincə dəyərləndiriləcək, qiymətləndiriləcəkdir. Çünki xalqda, millətdə elmi

dünyagörüşü formalaşacaq, xalq bəsirət sahibi
olacaqdır. Axundova “Ustadi-əziz” (34, 106)
deyən Cəlil Məmmədquluzadə xalqın ona sevgisini yenə də özünəməxsus şəkildə yuxusu ilə anlatsa da həqiqət öz mövcudluğunu tapmaqdadır.
Jurnalda oxuyuruq: “Yuxuda gördüm ki, mərhum Fətəlinin anadan olmağının iki yüzillik yadigar bayramıdır, teatr doludur müsəlmanlar ilə,
orada birisi nitq söyləyir və deyir ki: “Ax nə
olaydı ki, barı mərhumun bu məclisdə bir oğlu,
ya qızı olaydı, gedib onu ziyarət edib əlindən
öpə idik” (35).
“Molla Nəsrəddin” jurnalında işıqlandı-rılan Mirzə Fətəli Axundovun maarifçi baxışlarına, ideyalarının təbliğindəki görüşlərinə yekun
vurarkən qeyd edək ki, “Molla Nəsrəddin” jurnalı Mirzə Fətəli Axundovun ideyalarına hörmətlə yanaşmış, islam dininə deyil, islam dininə
gətirilən və sağlam zəkaya uymayan etiqadlara,
xəyalatlara gülmüş, eyni dərəcədə kəskinliklə
rədd etmişdir. Necə ki, “Molla Nəsrəddin” jurnalında oxuyuruq: “Molla Nəsrəddinin məqsədi
nə dinə sataşmaqdır, nə də təzə bir məzhəb icad
eləməkdir. Molla Nəsrəddinin qəsdi vəhşi adətlərin ortalıqdan götürülməyi yolunda çalışmaqdır” (36). Bu kimi sağlam baxış və görüşlər hər
bir düşüncə sahibində əminlik yaradır ki, Mirzə
Fətəli Axundov və “Molla Nəsrəddin” ədəbipedaqoji irsindəki maarifçilik ideyaları heç vaxt
öz əhəmiyyətini və təravətini itirməyəcək.
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ВЗГЛЯД ЖУРНАЛА «МОЛЛА НАСРЕДДИН»
НА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ МИРЗЫ ФАТАЛИ АХУНДОВА
РЕЗЮМЕ
В статье констатируется, что первым просветителем, серьезно старавшимся для пробуждения
национального самосознания народа, просвещения толпы, освобождения от суеверия, получения
женщинами образования, осуществления алфавитного проекта, был Мирза Фатали Ахундова. На
основе этого журнал «Молла Насреддин» назвал Мирзу Фатали Ахундова «Отцом национальной
литературы», а его комедию «Приключение скряги» или «Хаджи Кара» считал достойным находится
в ряду ярких произведений передовых литератур, в том числе европейской литературы. Журнал на
своих страницах изявляет желание видеть Ахундова на ряду таких видных мыслителей мира как
Гомера Греции, Шекспира Англии, Лассаля Германии, Гоголя России, Анчелло Италии, Гек”мана
Испании. Одним из важных вопросов, связанных с Ахундовым, которые рассматривались в журнале
«Молла Насреддин», являлось вовлечение представителей женского пола в образование. Как
замечает Джалиль Мамедкулизаде, считавшего Ахундова «своим духовным отцом», «это был период,
когда от этого вопроса «пахло кровью», он как огонь мог бы «сжечь все и вся». В статье литературнопедагогическое наследие Мирзы Фатали Ахундова и «Моллы Насреддин»а было проанализировано в
широком аспекте, что и стало объектом настоящего исследования.
K.Jamalov
LOOK MAGAZINE “MOLLA NASRADDIN”
FOR EDUCATIONAL OF MIRZA FATALI AKHUNDOV
SUMMARY
In the article it is noted that Mirza Fatali Akhundov was a first seriously trying educationist who
wanted to wake up of people’s self-consciousness, people to get education, to get rid of prejudice, woman to
get education, to realize of project alphabet. Therefore magazine “Molla Nasraddin” has called
M.F.Akhundov as “father of national literati”. Magazine is about the denoting “Hekayati-mardi-xasis” or
comedy “Haji Gara” of M.F.Akhundov to reliable works line, entering into the line of Europe literature. It
also wish to be written with golden letters the name of M.F.Akhundov as Homer in Greece, Shakespeare in
England, Lassal in Germany, Gogol in Russia, Anchello in Italy, Gokman in Spain. One of the most
referenced issues related to M.F.Akhundov given in magazine “Molla Nasraddin” is the idea about attending
of girls, women in education. But it coincide with such period that this issue smell as “the smell of blood”,
had the power of to burn the body as “fire”. Of course to touch such a issue demanded the great brave of
writer. Jalil Mammadguluzade who considered M.F.Akhundov mutual father for himself has described more
beautiful such an issue. In the article the literary-pedagogical heritage of M.F.Akhundov and “Molla
Nasraddin” has analysed at the huge aspect, has overturned into the research object.
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Azərbaycanda pedaqoji fikrin formalaşmasında aparıcı mövqeyi olan “Azərbaycan
məktəbi” jurnalı 1924-cü ildən (1924-1930-cu
illərdə “Yeni məktəb”; 1930-1940-cı illərdə
“Müəllimə kömək” adları ilə) nəşr olunur. 1943cü ildən “Azərbaycan məktəbi” adlanır. Jurnaldakı metodik məqalələrin arasında başqa fənlərlə yanaşı tarix, ictimaiyyat və coğrafiyanın tədrisinə aid olanlar da az deyildi. Tarix, ictimaiyyat, coğrafiya fənlərini tədris edənlər ən birinci
köməyi yeganə pedaqoji jurnalımızdan gözləyirdilər. Digər fənlərlə müqayisədə tarix və ictimaiyyatın tərbiyəyə təsiri daha geniş idi, çünki
bu fikir şagirdlərin ictimai inkişaf qanunlarına
aid biliklərini möhkəmləndirir, onların dünyagörüşü ilə bilavasitə əlaqəli olan fənlər kimi bütün
ümumtəhsil fənlərinin tədrisinin elmi-nəzəri
səviyyəsinin yüksəldilməsinə də müəyyən dərəcədə təsir göstərə bilir, şagirdlərin mənəvi tərbiyəsində aparıcı rol oynayırdı. Ona görə də bu
fənlərin geniş təbliğinə imkan verən metodik
məcmuənin nəşri zəruri hesab olunurdu, həm də
bu işə metodik rəhbərliyin yaxşılaşdırılması zərurəti nəzərə alınaraq “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” (1954),“Fizika və riyaziyyat tədrisi” (1954), “Kimya və biologiya tədrisi”
(1956) məcmuələrindən sonra “Tarix, ictimaiyyat, coğrafiya tədrisi” məcmuəsi də nəşrə başladı. “Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə kimi
bu məcmuə 1964-cü ildən çap olundu Tarix,
ictimaiyyat, coğrafiya, habelə “Sovet dövləti və
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hüquqi əsasları” kursunu tədris edən müəllimlər
hər nömrəni səbirsizliklə gözləyirdilər.
“Tarix, ictimaiyyat, coğrafiya tədrisi”nin
birinci nömrəsi “İdeoloji tərbiyənin mühüm vasitəsi” başlıqlı redaksiya məqaləsi ilə açılırdı.
Məqalədə uşaqların ideya tərbiyəsində tarix,
ictimaiyyat, ədəbiyyat, coğrafiyanın güclü vasitə olduğu qeyd olunur, bu fənlərin tədrisinin
müasir tələblər səviyyəsinə qaldırılması məsələsi qoyulurdu.
Məcmuənin səhifələrində respublikanın
bir sıra görkəmli alimləri – Azərbaycan SSR
EA-nın müxbir üzvü, prof. Z.İbrahimov, tarix
elmləri doktoru, prof. İ.Striqunov, prof. Ə.Şakirzadə, prof. A.Nadirov, prof. A.N.Abbasov,
H.Ə.Əlizadə, İ.Şükürzadə, Ə.Kərimov, C.Məmmədov, A.Əbilov və başqaları çıxış edir və öz
məzmunlu məqalələri ilə müəllimlərin, jurnalın
sanbalını artırır, oxucuların biliyini zənginləşdirirdi. Məcmuənin 27 illik fəaliyyəti dövründə
onun ixtisas redaktorları M.Quliyev, T.Əzizov,
H.Ağayev, B.Paşayev olmuşdur.
“Tarix, ictimaiyyat, coğrafiya tədrisi”
məcmuəsinin redaksiya heyəti ötən əsrin 70-ci
illərində öz işini yüksək səviyyədə qurmağa
çalışır, pedaqoji-metodik məqalələrin daha məzmunlu yazılmasına səy edirdilər. Elə ilk günlərdən məcmuənin işinə yaxından kömək edənlər
tapıldı. “Azərbaycan məktəbi”nin müəlliflərindən bir qismi yeni məcmuənin daimi müəllifləri
kimi qaldılar. Azərbaycan Mərkəzi MTİ-nin tarix və ictimaiyyat kabinetinin müdiri T. Əzizov
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bu sahədə daha çox fəallıq göstərirdi. O ən
uzunömürlü redaktor olmuşdur. “Azərbaycan
məktəbi”nin 1976-cı il 10-cu nömrəsindən götürülmüş aşağıdakı abzas bizi o illərə aparır və bizi
70-ci illərin qabaqcıl müəllimləri ilə tanış edir:
“Fərəhli haldır ki, məcmuənin səhifələrində
respublikanın qabaqcıl tarix, ictimaiyyat və coğrafiya müəllimlərinin çıxışlarına geniş yer verilmişdir. Məcmuənin işində daha fəal iştirak edən
müəllimlərə S.Hüseynovu (Sumqayıt şəhəri),
A.Əsədovanı və B.Əlişzadəni (Bakı şəhəri),
O.Qurbanov və M.Məhərrəmovu (Zaqatala rayonu), E.Abuşovu (Qutqaşen rayonu), S.Babayevi
(Qusar rayonu), Ə.Əhmədovu (Masallı rayonu),
R.Kərimovu (Lənkəran şəhəri), S.Tağıyevi
(Lənkəran şəhəri), V.Əsgərovu (Gəncə şəhəri),
İ.Quliyevi (Naxçıvan şəhəri), S.Quliyevi (Cəlilabad rayonu), C.Xəlilovu (Zərdab rayonu), Ş.Abdulkərimovu (Abşeron rayonu), M.Həsənovu
(Qazax rayonu) və b. nümunə göstərmək olar”.
“Tarix, ictimaiyyat, coğrafiya tədrisi”
məcmuəsi pedaqoji fikrimizin inkişafında nəzərə alınan, dəyərli fikirləri möhkəmləndirən və ya
təbliğ edən, aparıcı pedaqoji-metodik fikirləri
özündə ehtiva edən məqalələrlə zəngindir. Bu
məqalələr bir daha göstərir ki, “Azərbaycan
məktəbi” vasitəsilə tədqiq və təbliğ edilən, elmipedaqoji fikirlər öz əksini ilk növbədə bu məcmuədə tapırdı. “Tarixin tədrisində şagirdlərdə
təfəkkürün müstəqilliyi və inkişafı” adlı məqalədə öz sanballı məqalələri ilə pedaqoji ictimaiyyətə yaxşı tanış olan pedaqoji elmlər namizədi
S.Zeynalov təcrübəli bir pedaqoq kimi pedaqogikanın nəzəri və praktiki məsələlərinə toxunur
və onları dəyərləndirərək yazırdı ki, “Pedaqogika fikir tarixində, didaktika nəzəriyyəsində öz
aktuallığını, müasirliyini və əhəmiyyətini saxlayan bu müddəalar tarixin tədrisi üçün xüsusilə
xarakterikdir” (1974, № 3).
Tədqiqatçı alim S.Zeynalov təhsilin yeni
məzmunu və tədris prosesinin daha da təkmilləşdirilməsi vəzifəsindən danışarkən təlim prosesində nəyi öyrənmək və necə öyrətmək suallarını qoyur və ona cavab axtarırdı. Təfəkkürün
təhlilini və inkişafını ön plana çəkərək göstərirdi
ki, təlim prosesində təfəkkür fəaliyyəti, təfəkkürün fəal müstəqilliyi və bunların biliklərin möhkəm, şüurlu mənimsənilməsi üçün əhəmiyyəti
pedaqogikada heç də yeni məsələ deyildir. Pedaqoji fikir tarixinə bələd olanlar həmişə təlim

prosesində şagirdlərdə ağlın, düşüncənin müstəqilliyinin inkişaf və tərbiyəsinə böyük əhəmiyyət verildiyini dönə-dönə qeyd edirdilər.
“Tarix, ictimaiyyat, coğrafiya tədrisi”
məcmuəsinin digər məcmuələrdən fərqlənən öz
fərdi üslubu da vardır. Yeri gəldikcə məcmuənin
tematik planı əvvəlcədən dərc olunaraq öz oxucularını bu mövzularda yazmağa çağırırdı. Məsələn, məcmuənin 1975-ci il üçün tematik planında 38 mövzunun adı göstərilmişdir. Preambula hissəsində deyilirdi ki, “Tarix, ictimaiyyat,
coğrafiya tədrisi” metodik məqalələr məcmuəsi
üçün perspektiv plan hazırlanmışdır. Perspektiv
planda konkret mövzular deyil, metodikanın
əsas istiqamətləri üzrə problem mövzular müəyyənləşdirilmişdir. Bu iş təcrübəsindən yazmaq
istəyən müəllimlərə istiqamət verir, metodist
alimlərin diqqətini aktual problemlərə cəlb
Məcmuədə fənlərarası əlaqəyə dair yazılar
da maraqlıdır. Hazırda olduğu kimi o zaman da
bu problem az əhəmiyyətli görünməmişdir.
Azərbaycan Respublikası Ümumi Təhsilin
Konsepsiyasında (Milli Kurikulum) ümumi təhsilin bütün pillələrində kurikulumun tətbiqində
təlim prosesində müxtəlif inteqrasiyadan istifadə edilməsi məqsədəuyğun sayılır, şagirdlərin
fəallığının təmin edilməsində nəzərdə tutulan
məzmunun ətraflı mənimsənilməsi və şagirdlərin elmi dünyagörüşünün formalaşmasında
inteqrasiyanın rolu inkarolunmazdır. İnteqrasiyanın köməyi ilə şagirdlər biliklər arasında qarşılıqlı əlaqəni başa düşür. İnteqrasiya təlim prosesini təkmilləşdirir, fənlər arasında qarşılıqlı
əlaqə və asılılığı dərinləşdirməyə xidmət edir.
Ötən əsrin 60-80-ci illərində “Azərbaycan məktəbi”nin bütün əlavələrində, o cümlədən “Tarix,
ictimaiyyat, coğrafiya tədrisi” məcmuəsində
fəndaxili və fənlərarası əlaqələrə dair çoxlu məqalələr yazılmışdır: “Dərsin intensivləşdirilməsində fənlərarası əlaqə” (1988, № 1), “Fəndaxili
əlaqələrin yaradılmasında xəritədən istifadə”
(1988, № 5), “Tarix və ictimaiyyatın tədrisində
fənlərarası əlaqədən istifadə” (1987, № 5), “İctimaiyyat dərslərində fənlərarası əlaqədən istifadə” (1989, № 1), “Coğrafiya tədrisinin kimya ilə
əlaqələndirilməsi (1967, № 3), “Coğrafiyanın
tədrisində fənlərarası əlaqənin yaradılması”
(1983, № 8), “Tarix və ictimaiyyat üzrə fənlərarası əlaqəni necə təşkil edirəm” (1985, № 1),
“Coğrafiyanın riyaziyyat və ibtidai hərbi hazır-
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lıq fənləri ilə əlaqəli tədrisi” (1986, № 4), “İctimaiyyat fənni ilə kimyanın qarşılıqlı əlaqəsi”
(1981, №3) və s. bu qəbildəndir.
“Tarix, ictimaiyyat, coğrafiya tədrisi”
məcmuəsində tərbiyə məsələlərinə, o cümlədən
estetik tərbiyə məsələlərinə həsr olunmuş məqalələr də çap olunmuşdur. Bütün dövrlərdə böyüyən nəsildə bədii yaradıcılıq bacarıq və vərdişləri, bədii estetik qabiliyyətləri inkişaf etdirmək
məqsədəuyğun sayılmışdır. Şəxsiyyətin tərbiyəsində estetik tərbiyə böyük rol oynayır. O, yaradıcı əməklə, fiziki sağlamlıqla da sıx əlaqəlidir.
Estetik tərbiyə insanda gözəllik hissi, estetik
zövq yaradır. İncəsənətin müxtəlif növlərində
müəyyən sahələrə yiyələnənlər cəmiyyətə gözəllik bəxş edirlər. Ona görə də pedaqogikada,
psixologiyada, hətta metodika elminin müxtəlif
sahələrində estetik tərbiyəni unutmaq olmaz.
Elə bu səbəbdəndir ki, məcmuənin daimi oxucuları, müəllifləri estetik tərbiyəyə dair məqalələrlə çıxış edirdilər. Bu məqalələrin arasında məcmuənin ən fəal oxucusu və müəllifi, pedaqoji
elmlər namizədi Süleyman Zeynalovun məqaləsi daha çox fərqlənirdi. “Tarix dərslərində şagirdlərin estetik tərbiyəsi” adlı məqalədə (1971,
№ 1) yenə həmin müəllif estetik tərbiyənin tarixinə, inkişaf yoluna nəzər salır, çoxlu nümunələr göstərir və onun bütün dövrlərin, zamanların,
ölkələrin tərbiyə sistemində estetik tərbiyənin
yerini müəyyənləşdirməyə çalışmışdır.
Məcmuədə müasir tələblərlə səsləşən tədqiqatçılıq metoduna da toxunulmuş, bu mövzuda bir neçə məqalə çap olunmuşdur. Əlbəttə, pedaqogikanın müasir dövr üçün aktual sayılan təlim metodlarından, o cümlədən tədqiqatçılıq
metodundan bəhs etmək Azərbaycanda pedaqoji
fikrin inkişafı ilə bağlı idi. İndi tədqiqatçılıq metodunun tətbiqi adi haldır və o fənlərin tədrisində sınaqdan keçmiş təcrübələr sırasındadır.
“Coğrafiyanın tədrisində tədqiqatçılıq metodu”
məqaləsində müəllif Ə.Hüseynov tədqiqatçılıq
metodunu şagirdlər tərəfindən bu və ya digər
dərəcədə həll oluna bilən məsələlərdən biri
sayır. Onun fikrincə, nəticələr səhv olsa belə,
tədqiqatçılıq işində şagirdə müstəqillik verilməlidir. Şagird bu işdə axtarıcılığa qoşulur, hər
kiçik uğuru onu sevindirir. Onlar xəritə üzərində
işləməyə də alışırlar. Müəllif akademik L.S.Berqin belə bir sitatını gətirmişdir: “Hər cür coğrafi
tədqiqat xəritədən başlanır, xəritə ilə qurtarır”.
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Məqalə müəllifləri bu qənaətdə idi ki, akademiklər “kiçik” akademiyalarda yetişir.
“Coğrafiyanın tədrisində mühüm bir
didaktik tələb haqqında” adlı məqalədə coğrafiya dərslərində pedaqoji prinsiplərə riayət edilməsi metodikasından və bu sahədə qazanılmış
təcrübədən bəhs edilmişdir. Müəllif yazırdı:
“Çox zəngin pedaqoji təcrübə, habelə bir sıra
metodik və psixoloji tədqiqatlar göstərir ki,
şagirdləri təhsilə sövq edən, dərsdə onların fəallığını təmin edən amillərdən biri məktəbdə alınan biliklərin əməli əhəmiyyətinin dərk olunmasıdır”. Məqalədə qeyd olunurdu ki, o zaman
müəllimlərimizin doğma dilimizdə coğrafiya
metodikasına dair tədris materialları azdır və ya
yoxdur. Müəllif müəllimlərin qarşısında elmi
bilikləri öyrənməklə həm də onların dərsdə tətbiqinə də çağırırdı. Məqalədə müəllimlərə çox
dəyərli məsləhətlər verilmişdir.
80-ci illərin sonunda bütün SSRİ-də, o
cümlədən Azərbaycanda başlanan kütləvi hərəkatlar öz təsirini məcmuənin işində də göstərirdi. 1990-cı ildə - məcmuənin son ilində 5-ci
nömrədə dərc olunan “Azərbaycan tarixinin
inkişaf perspektivləri” adlı redaksiya məqaləsində açıq-aydın dövrün havası ifadə olunurdu:
“Hazırkı aşkarlıq şəraiti sovet cəmiyyətinin
başqa sahələrində olduğu kimi mənəvi inkişafda
da bir sıra ciddi qüsur və çatışmazlıqların olduğu açıq surətdə göstərilir”.
Məqalədə Azərbaycan tarixində təhriflərə
yol verildiyi xatırlanır, “Dağlıq Qarabağ” probleminin də elə bunun nəticəsi olduğu vurğulanırdı. Məsələ belə qoyulurdu: xalqın orijinal
tarixi yaradılmalıdır. Milli tariximizin özgələr
tərəfindən yazılması böyük problemlər yaratmışdır. Azərbaycan tarixi tədrisini yaxşılaşdırmaq məqsədilə yeni materiallardan cəsarətlə istifadə olunması məsləhət bilinirdi. Bu məqsədlə
müəllimlərin ixtisasını artıran kurslara cəlb edilməsi, yenidən hazırlayan kursların təşkil olunması təklifləri irəli sürülürdü. Akad. Y. Mahmudov 1990-cı ildə deyirdi: “Tarix elmimizi indiki
ağır böhrandan ancaq dövlət səviyyəsində görülən qəti tədbirlər xilas edə bilər. Bu baxımdan
“Azərbaycan tarixinin tədqiqi, tədrisi və təbliği
üzrə dövlət proqramı”nın hazırlanması təqdirəlayiqdir”. Bu məqalə yazılarkən məcmuə özünün son aylarını yaşayırdı (1990, № 5).
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Məcmuədə ayrı-ayrı məqalələrdən başqa
tədrisin vəziyyətinə dair ümumiləşdirici yazılar
da gedirdi.
Araşdırmalar bir daha təsdiq edir ki, “Tarix, ictimaiyyat, coğrafiya tədrisi” məcmuəsində
metodik məsələlərlə yanaşı pedaqoji, psixoloji
problemlərə də geniş yer verilirdi. Hətta müxtəlif mövzulardan yazılan məqalələrdə də pedaqoji, psixoloji fikirlər öz yerini tuturdu.
“Təhsilin yeniləşdirilməsi zamanın tələbidir” və “Tədrisin yeniləşməsi yollarında” adlı
yazılarda ölkənin həyatında yeni hadisə olan fasiləsiz təhsilin konsepsiyasından irəli gələn
tələblərə toxunulurdu. Məqalədə deyilirdi: “Uşağın üç əsas inkişaf mərhələsini – uşaqlıq,
yeniyetməlik və gənclik dövrünü əhatə edən
ümumi on birillik məktəbin birinci pilləsi olan
ibtidai məktəb qabiliyyəti inkişaf etdirir, ünsiyyətdə olmağı, oxumaq bacarığını, şəxsi gigiyena, estetik, mənəvi mədəniyyətin və bədii tərbi-

yənin əsaslarını öyrədir. Altıyaşlıların təlimi sahəsində xeyli təcrübə toplanmışdır”.
XX əsrin ən mürəkkəb dövründə uğurlu
fəaliyyət göstərən məcmuənin zəhməti hədər
getməmişdi. O üç onillik ərzində tarix, ictimaiyyat və coğrafiya müəllimlərinə çox şey vermişdir. 80-ci illərin sonlarında tarixi faktlara münasibətlər bir az durulmuşdur. Ona görə də məcmuənin sonuncu nömrələrindən birində deyilirdi: “Azərbaycan tarixinin tədrisi vəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilir. Tariximiz ayrıca fənn şəklində öyrənilməklə yanaşı
onun tədrisi saatları təqribən iki dəfə artırılmış,
yeni proqram hazırlanmış, təzə dərsliklər yazılmağa başlanmışdır”.
Məcmuə öz işini 1990-cı ildə dayandırdı.
Bununla da müstəqil respublikanın təhsilinin yeni
dövrü başlandı. “Tarix, ictimaiyyat, coğrafiya
tədrisi” məcmuəsi isə çox mürəkkəb zamanlarda
tariximizin öyrənilməsində öz sözünü dedi.
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Э.Мамедова
ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ-МЕТОДИКИ В СБОРНИКЕ ПРЕПОДАВАНИЕ “ИСТОРИИ,
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ, ГЕОГРАФИИ” – ПРИЛОЖЕНИЯ “АЗЕРБАЙДЖАН МЕКТЕБИ”
РЕЗЮМЕ
В статье повествуется об издании и деятельности одного из приложений “Азербайджан мектеби”. Сборник издавался в 1964-1990 гг. Сборник статьями завоевал богатый авторитет среди педагогической и методической мысли. В сборнике выступали самые известные ученые, методисты 60-х,
70-х годов прошлого века. Передовые учителя делились своим опытом на страницах сборника, завоевая этим самым расположение читателя. Подобные статьи способствовали формированию педагогической мысли в Азербайджане.
E.Mammadova
PEDAGOGICAL AND METHODOLOGICAL ISSUES IN THE APPENDIX OF THE
COLLECTION OF “AZERBAIJAN SCHOOL, TEACHING HISTORY, SOCIAL STUDIES,
GEOGRAPHY”
SUMMARY
The article deals with the pedagogical and methodological issues in the appendix of the collection of
“azerbaijan school, teaching history, social studies, geography”. The journal has been published in the years of
1964-1990. The articles of the magazine that are rich in educational and methodological ideas earned
reputation. 60-70-ies of the last century's most renowned scientists and methodologists made this collection.
Leading teachers’ articles won the hearts of readers. Such articles have helped Azerbaijan Pedagogical opinion.
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Rəhbərlik üsulu idarəetmədə istifadə edilən və idarə olunana qarşı tətbiq edilən fəndlər,
vasitələr və metodlar sistemidir ki, nəticədə qarşıya qoyulan məqsəd əldə edilsin. Rəhbərlik
üsulu bir çox komponentlərdən ibarətdir, aparıcı
tərəf isə burada insanın özüdür. İctimai fikir tarixində bu sahə kifayət qədər müxtəlif elm sahələri tərəfindən öyrənilib və inkişaf etdirilmişdir.
Qeyd edək ki, təhsil sistemində təlim və tərbiyə
prosesinin idarə edilməsində rəhbərlik problemi
kifayət qədər geniş öyrənilmiş və təhlil edilmişdir. Hesab olunur ki, “pedaqoji fəaliyyət üslubu
müəllimin müxtəlif şəraitdə özünü ifadə edən
fəaliyyət üsulu, davranış tərzidir” [1].
İstər müəllim peşəsinə hazırlıq mərhələsində, istərsə də peşə fəaliyyəti zamanı müəllim
öz işini elə qurur ki, onun fəaliyyət üslubu özündə həm peşə qabiliyyət və bacarıqlarını, həm də
sosial-psixoloji keyfiyyətlərini, bütün həyat təcrübəsini əks edir.
Problemin işlənməsi dərəcəsinə gəldikdə
isə burada həm pedaqoji, həm də psixoloji elm
istiqamətlərində aparılan işlərdən danışmaq olar.
Müəllimin rəhbərlik üslubunda ilk növbədə
onun pedaqoji təfəkkürün genişliyi, müasir
pedaqoji texnologiyalardan faydalanma bacarıqları, tədqiqatçılıq qabiliyyətləri, yüksək motivasiya və hər gün işə tam hazır olmaq əzmi həmin
görülən işin əsas istiqamətləridir. 1938-ci ildə
K.Levin ilk dəfə olaraq idarəçilik üslubunun ilk
eksperimental tədqiqatını həyata keçirmişdir [2].
Məhz onun adı ilə liberal, demokratik və səhlənkar idarəetmə üsulları fərqləndirilməyə başlandı.
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Bütün ölkələrin təhsil məsələlərini araşdıran
tədqiqatçılar az və ya çox dərəcədə bu problemə
öz münasibətini bildirməyə çalışmışlar.
Belə bir ümumi qənaətə gəlmək olar ki, pedaqoji ünsiyyət elə bir xüsusi ünsiyyət növüdür
ki, o ünsiyyət iştirakçılarının müxtəlif sosial və
vəzifə baxımından funksional vəziyyətləri ilə təyin olunur. Pedaqoji ünsiyyət prosesində müəllim (birbaşa və ya dolayı formada) rəhbərliklə
bağlı sosial və peşə vəzifələrini həyata həyata
keçirir. Bu ünsiyyətin və rəhbərliyin üslub xüsusiyyətləri əhəmiyyətli dərəcədə təhsil prosesi
və tərbiyənin səmərəliliyinə, o cümlədən tədris
qrupunda şəxsiyyətin, şəxslərarası münasibətlərin
formalaşmasının xüsusiyyətləri təyin edir. Pedaqoji fəaliyyətdə rəhbərliyin ən çox yayılmış üslubları avtoritar, demokratik və səhlənkar üslublarıdır. Bu təsnifat ümumən idarəetmənin bütün
sahələrində qəbul olunmuş bir təsnifatdır. Pedaqoji ünsiyyətdə ən səmərəli olanı demokratik
ünsiyyət üslubu sayılır. Onun tətbiqi nəticəsində
işə marağın artması, fəaliyyətin müsbət daxili
motivasiyasının, qrup həmrəyliyinin artması,
ümumi uğurun qazanmasına görə qürur hissinin
yaranması, qarşılıqlı yardım və münasibətlərdə
mehribanlığın artımı formalaşır [3, 11].
İnsan cəmiyyətdə təlim-tərbiyə prosesinin
idarəolunması vacib sosial sahələrindən biri
olduğu üçün buraya bir çox görkəmli tədqiqatçıların diqqət-nəzəri cəlb edilmişdir. Məsələn,
Aristotel hesab edirdi ki, uşaqlar 5-7 yaşından
ailədə və xüsusi dövlət məmurların nəzarəti
altında təlim və tərbiyə prosesində iştirak etməli
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və bu zaman onun hər üç ruhu, yəni nəbati, heyvani və mənəvi sahələri inkişaf etdirilməlidir.
Dövlət məktəblərində təlim keçən oğlanların
(görünür, qızların təhsili o qədər də əhəmiyyətli
deyildi) fiziki, mənəvi və ruhi qabiliyyətləri
inkişaf etdirilməli idi [5, 377-379].
Demokrit hesab edirdi ki, alınmış biliklərin miqdarı yox, intellektin tərbiyəsi əsasdır. "
təlimə (baxaraq, Demokrit təhsili çətin iş kimi
qiymətləndirərək, burada məcburetməni təbii
sayırdı. Eyni zamanda Demokrit yalnız məcburiyyət ilə pedaqoji nəticələrə nail olmağı məsləhət görmürdü. O, həm də yeni bilikləri əldə etmək, uşaqlarda borc və məsuliyyət hissini tərbiyə etmək səylərini formalaşdırmaq kimi vəzifələri təklif edirdi [6].
Platon vahid fəlsəfə yanaşma əsasında həyata keçirilə biləcək tərbiyənin geniş proqramını
təklif etdi, tərbiyə və ictimai quruluş arasında
əlaqələri açıqladı.
Platon tərəfindən Afinada əsasını qoyulmuş təhsil müəssisəsi (Akademiya) min ildən
daha çox yaşadı. Platonun pedaqoji fikirləri
onun insan və dünya haqqında olan fəlsəfi düşüncələrə üzərində formalaşdı. Platona görə, yer
həyatı insanı "həqiqi varlıqla" birləşməsinə hazırlamalıdır. Biliklərin əldə edilməsi ideyaların
cisimsiz dünyası haqqında xatirə prosesidir. Ona
görə də özünü dərk etməyə o qədər böyük əhəmiyyət verilirdi.
Platon tərbiyəni bütün insan həyatının ən
əhəmiyyətli bünövrəsi kimi qiymətləndirirdi. Platona görə tərbiyəni erkən yaşdan başlamaq lazımdır. Onun fikrinə görə tərbiyə şagirdin ideyalar dünyasına tədricən qalxmasını təmin etməlidir. Belə tərbiyəni hər şeydən əvvəl yaşlı, təcrübəli, dünya görmüş müəllim həyata keçirməlidir,
çünki o ideyalar dünyasının astanasında durur.
Bu halda müəllim və şagird arasında sıx mənəvi
əlaqə yarana bilər (sonradan belə əlaqəni "platonik sevgi" adlandırmağa başladılar) [6]. Aristotellə yanaşı ritorika elminin yaradıcısı sayılan qədim antik dörünün məşhur tədqiqatçı-alim Kvintilian məktəb tədrisində demokratik üsuluna üstünlük verirdi. Kvintilian Plutarxın ardınca qeyd
edirdi ki, tərbiyə azad insanı formalaşdırmalıdır.
Uşaqlar – "qiymətli güldan"dır, bununla ehtiyatlı
və hörmətcil rəftar etmək lazımdır. Sağlam ailə
tərbiyəsi uşaq psixikasını qorumalıdır, "ədəbsiz
yerlərdə" uşaqların olmalarına icazə verməməli-

dir. Tərbiyə vaxtı fiziki cəzalardan istifadə etmək
olmaz, çünki döymə uşağı sıtrıq edir, onda qul
keyfiyyətlərini inkişaf etdirir. Təlim-tərbiyə nəticəsində cəmiyyət üçün faydalı vətəndaş və şəxsiyyət formalaşmalıdır [7, 45].
Cəmiyyətin inkişafının müxtəlif mərhələlərində təhsil ilə bağlı vəziyyət dövrün xüsusiyyətlərinə müvafiq olaraq qiymətləndirilir və praktik
tədbirlər həyata keçirilirdi. Pedaqoji fikir tarixində müəllimin idarə üsulu ilə bağlı öz dəyərli fikirlərini bildirən bir neçə parlaq şəxsiyyət vardır.
Qərb pedaqoji fikir tarixində yuxarıda adları
çəkilənlər ilə yanaşı həm də bir sıra görkəmli
pedaqoqların adlarını çəkmək olar.
Unutmaq olmaz ki, orta əsrlər dövründə
xristian kilsəsi cəmiyyətdə aparıcı mövqelərə malik idi. Məktəb, tədris ideologiyasına əsaslı şəkildə
təsir edən xristian ideyaları sırasında şəxsiyyət,
insan, təlim-tərbiyə haqqında olan təsəvvürlərdə
dünyəvi və xristian ideyaların qovuşması, müəllimin rəhbərlik üsulunda avtoritarlıq xəttinin üstün
olması, ümumiyyətlə əvvəlki dövrlərin təlim-tərbiyə metodikaların qüsurlu olması barədə fikirlər
əsas yer tuturdu [7, 59-61]. Eyni zamanda cəmiyyətdə sosial fərqlərin dərin olması (zadəganlar,
feodallar, kəndlilər, ruhanilər, o cümlədən monastırlar sakinləri və s.) tədris prosesinə, onun məqsəd və vəzifələrinə, metodikasına və didaktik prinsiplərinə əsaslı təsir göstərirdi.
Dövlət tabeliyindən, dini əqidəsindən çıxa
bilməyəcək bir şəxsin hazırlığında, şübhəsiz,
avtoritarlıq meylli idarəçilik formalarına üstünlük verilirdi. Beləliklə, aydın olur ki, belə təqdirdə pedaqoji fikrin və xristian sivilizasiyalarının təlim-tərbiyə təcrübəsinin inkişafında Bizans imperiyasının rolu olduqca böyük olmuşdur. Bizansda mədəniyyət və təhsilin inkişafının
əsas mərhələlərinin formalaşmasında və xristian
pedaqoji ənənəsinin təşəkkül tapmasında Avqustin Avreli, Akvinalı Foması, Pyer Abelyarın
böyük rolu olmuşdur. Pyer Abelyar bu baxımından bu gün də pedaqoji fəaliyyət sahəsində örnək rolunu oynaya bilər. Parlaq zəkaya malik
Abelyar inamı və ağılı birləşdirməyə çalışırdı,
təhsilin köməyi ilə yüksək ictimai vəziyyətə çatmağı öyrədirdi, həm də iddia edirdi ki, bilik hər
şeydən əvvəl şagirdin müstəqil işinin nəticəsidir. Abelyar şagirdləri yaradıcılığa dəvət edərək
göstərirdi ki, insan həmişə yeninin axtarışında
olmalıdır [8, 67].
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Dini və dünyəvi təhsilin inkişafında artıq
bir ənənəçilik formalaşmışdır. Qərbi Avropanın
pedaqoji fikir tarixində sxolastika, rıtsar, yəni
zadəgan tərbiyəsi, ilk universitetlərin yaranması
prosesi həyata keçirilirdi. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, məktəb təlimində fənlərin tədrisi metodları həm elmi nailiyyətləri, həm də öz dövrün
tələblərinə uyğun yetişməli olan şəxsiyyətin
keyfiyyətlərinə uyğun seçilirdi.
Pedaqogikanın humanist ideyalarının mənbələri İntibah dövrünə təsadüf etmişdir. Burada
artıq humanist fəlsəfi-pedaqoji fikir və maarifləndirici modellər təşəkkül tapmışdır. İntibah dövrünün humanist dəyərlər sistemində insan ideyası
xüsusi yer tutmağa başladığından pedaqoji fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində, təşkilində və
öyrənilməsində yeni meyillər müşahidə olunur.
Pedaqoji işin təşkilində müəllim siması, onun
peşə və sosial-psixoloji keyfiyyətləri M.Montenin pedaqoji mövqeyi, F.Rable, E.Roterdamlı,
T.Mor və digər görkəmli mütəfəkkirlərin yaradıcılığında öz əksini tapmışdır. Bu dövrdə özünəməxsus tədris modelləri formalaşmışdır. Antik
ənənələrin dirçəlişi müşahidə olsa da, yeni yanaşmalar da müşahidə olunur. Tədris prosesində real
həyatla bağlılığın tərəfdarı olan F.Rable hesab
edirdi ki, təbiətə ekskursiyalar, emalatxanada iş,
ulduz göyünə müşahidə, botanika dərsində bitkiləri təbii şəraitdə öyrənmək, oyunları inkişaf etdirən evristik söhbətlər, oxunan mətnlərin sərbəst
müzakirəsi, təcrübədə alınmış biliklərin tətbiqini
təşkil etmək lazımdır [9].
Aydındır ki, dənyəviliyə doğru inkişaf
edən Qərb cəmiyyəti bu cür təhsil modellərini
alqışlayır, onları inkişaf etdirirdi. Növbəti mərhələ, yəni Yeni dövr məktəb işinin təşkilinin
yeni xüsusiyyətləri və ümumiyyətlə XVII əsrin
Qərbi Avropasında pedaqoji axtarışların ümumi
istiqaməti onunla nəticələndi ki, pedaqogika
elmi biliklərin sərbəst sahəsinə çevrildi.
Nəticədə pedaqogikanın mühüm sahəsi
olan müəllimin rəhbərlik üslubu istiqamətinin
öyrənilməsi və yeni müstəvidə formalaşması öz
ifadəsini həm də Y.A.Komenskinin fəaliyyətində tapdı. Aydındır ki, onun yaradıcılığa təsir
edən amillər sırasında İntibah dövrünün humanist ideyaları, humanist pedaqogikası, demokratik hərəkatları, latın dilində təhsil alması və dini
xadim olaraq dinin təbliğ etməsi olmuşdur. Təlim-tərbiyənin başlıca məqsədi uşaqlarda koqni262

tiv, dini və əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşmasıdır. Burada isə uşaq təbiəti, ümumi varlığın təbii
xüsusiyyətləri, sosial mühit müstəsna rol oynayır. Müəllim şəxsiyyətinə cəmiyyət tərəfindən
böyük hörmət və qayğı göstərilməlidir [10].
D.Lokkun pedaqoji konsepsiyası fiziki və
əqli tərbiyənin vəhdəti üzərində qurulurdu.
Onun pedaqoji baxışları Y.A.Komenskiyə yaxın
idi. Tərbiyənin məqsəd və vəzifələri uşaqda
müstəqil fəaliyyətə qabiliyyət və bacarıqları
formalaşdırmaqdır. Deməli, sinfinin idarəolunmasında müəllim mümkün qədər demokratik
üsullar seçməlidir ki, nəticədə yuxarıda göstərilən fürsətlərdən şagird faydalana bilsin. Təlimtərbiyədə centlmen təhsili metodları da onun
tərəfindən irəli sürülmüşdür. C.Lokk həm də
fəhlə uşaqları üçün məktəblərin təşkili layihəsini
irəli sürmüşdür [10].
Bütövlükdə cəmiyyətin inkişafında yeni,
kapitalist münasibətlərinə keçid həm də məktəb
təhsilinin, burada müəllim şəxsiyyətinin bu
dövrün artmaqda olan tələblərə cavab verməsi
ideyası reallaşmağa başladı. Yeni tələblərə cavab verən fəaliyyəti ilə səciyyələnən bir sıra
görkəmli pedaqoqlar müəllimin fəaliyyət üslubu
anlayışına bir sıra yeniliklər gətirmişlər. XVIII
əsrdə Qərbi Avropa ölkələrində yeni tələblərə
cavab verməyən təhsil sistemində böhranın
artırılması Fransız maarifçiləri insanın formalaşmasında tərbiyə rolu haqqında yeni ideyaları ilə
çıxış etməyə sövq etdi. Burada ilk növbədə
K.A.Helvetsi, D.Didro, J.J.Russonun adları çəkilməlidir. Fransa maarifçiləri inanırdılar ki, insan tərbiyəsi, onun düzgün qurulması dünyanın
yeniləşməsi ilə nəticələnə bilər.
Russo uşaq şəxsiyyətinə, onun azadlığına
(təbii hüquq baxımından) hörmət etməyi tələb
edir, şəxsiyyətin üzərində zorakılığa qarşı çıxış
edirdi.
A.Disterveq bununla bağlı yazırdı: “Biz
gördük ki, təlim məlumatı bildirmək bacarığından yox, həyəcanlandırmaq, oyatmaq, canlandırmaq bacarığından ibarətdir. Axı həyəcansız,
özfəaliyyətsiz mürgüləyəni oyatmaq, həyatsızı
diriltmək, oyatmaq olar?... Bu mənəvi həyatdır,
hansı ki, əlbəttə, müəllimin simasında və jestlərində əks olunur [10].
Valdorof pedaqogikası — metodların və
bədənin, səmimi və mənəvi amillərin bütöv qarşılıqlı təsiri kimi insan inkişafının antroposof
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zəminində konsepsiyasına əsaslanan tərbiyə və
təlimin qarşılıqlı təsir sistemidir. Bu pedaqoji
yanaşmalardan da klassik pedaqogika məktəbləri faydalanmağa bacarırdılar.
Rusiyada görkəmli pedaqoqlar sırasında
Y.Verolskiy, A.Kalmıkova, V.Orlova, A.Popov,
İ.Saxarov, S.Soloveyçik, V.A.Suxomlinski,
K.D.Uşinski kimi şəxsiyyətlərin adlarını çəkmək lazımdır. Qərbi Avropada da həmin dövrdə
kifayət qədər böyük şəxsiyyətlər-pedaqoqlar
fəaliyyət göstərirdilər. Bencamin Spok, amerikalı həkim, birinci pediatr idi ki, psixoanalizdən
istifadə edərək uşaqların ehtiyaclarını anlamaq
və onların tərbiyəsinə düzgün yanaşmağı təklif
edirdi. 1946-cı ildə o "Uşaq və ona qulluq" kitabını dərc etdi, bu kitab indiyə qədər ABŞ tarixində ən böyük bestsellerlərdən biridir. B.Spok
ictimaiyyəti valideynlərə öz inqilabçı çağırışı ilə
təəccübləndirdi: "Sizə göründüyündən siz daha
çox bilirsiniz". Ona qədər uşağın tərbiyəsi ciddilik prinsiplərinə və intizamın hazırlanmasına
təkmilləşdirməsinə əsaslanırdı [11].
Hzırda bir çox görkəmli pedaqoqların idarəçilik üsulu ilə bağlı ideyalar fəal şəkildə öyrənilir və tətbiq olunur. Bunu Azərbaycan məktəblərinə də aid etmək lazımdır. Ümumi xüsusiyyətləri ilə yanaşı bizim məktəb tədrisində bir
sıra özünəməxsusluqlar da var. Bunlara aşağıdakıları aid etmək olar:
- müasir dövrün Azərbaycan dövləti ilə
bağlı inkişaf xüsusiyyətləri (SSRİ-nin dağılması, müstəqil dövlətin qurulması çətinlikləri, Qarabağ müharibəsi, dünya böhranlarının və regional ziddiyyətlərin ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına təsiri):
- təhsil sistemində varisliyin olması və yaxud, əksinə, həmin varisliyin pozulması (sovet
ümumtəhsil, politexnik və əmək məktəbinin
dağılması, yeni sistemin həyata keçirilməsi üçün
bir sıra islahatların reallaşdırılması, müəllim
kadrlarının hazırlanmasında çətinliklər və s.);
- məktəblərin maddi bazasının zəifliyi, dərsliklərin məzmunu və tərtibatında olan problemlər,
müəllimlərin peşəkarlığının aşağı olması və s.;
- dünya təcrübəsindən faydalanmaq prosesinin zəif olması, lazımı əlaqələrin az qurulması
və onların inkişaf etdirilməməsi və s.
Müəyyən mənada buraya həm də cəmiyyətdə təhsil haqqında olan mental təsəvvürləri
aid etmək olar. Bəzi peşələrin nüfuzlu olması
(və əksinə) peşə yönümü işinə əsaslı şəkildə təsir edir. Bu baxımından məktəbdə tədris olunan

ayrı-ayrı fənlərə münasibət də fərqli olur. Eyni
zamanda məlumdur ki, öz peşəsini sevən, ixtisasını, elm sahəsini hərtərəfli bilən müəllimin fənninə maraq böyük olur, bu da şagirdin gələcək
peşə seçiminə təsir edir. Beləliklə, peşənin seçilməsində məktəb müəlliminin, onun dərs demək
üslubunun rolu olduqca böyükdür.
Təhsilin yüksək səviyyədə təşkilində valideynlərin də rolu böyükdür. Valideyn-şagirdmüəllim üçlüyünün hər bir halqası gərgin işləməsə, lazımi nəticə əldə edilə bilməz. Verilən
qısa pedaqogika tarixinin icmalından belə bir
nəticə də çıxarmaq olar ki, müəllim uşaq şəxsiyyətini dərindən öyrənməlidir. O həm də öz fənninin bütün incəliklərinə dərindən bələd olmalıdır. Nəhayət, insan psixologiyasını (ilk növbədə
uşaq və yaş psixologiyasını) yaxşı bilməlidir ki,
auditoriyada lazımi ab-hava yarada bilsin, kollektivə təsir göstərərək lazımi nəticələr əldə edə
bilsin. İndiki təhsildə müasir texnologiyalar zəngin imkanlar yaradır. Artıq gələcək təhsilin cizgiləri görünməkdədir. Burada müstəqil iş, fərdi
yanaşma, nəzarətin daha çevik və təsirli olması
imkanları daha geniş inkişaf edəcəkdir.
Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, istənilən
tarixi dövrdə təlim-tərbiyə prosesinin ümumi cəhətləri olmuşdur ki, bunlar sırasında müəllimin
idarəçilik üsulu mühüm rol oynayır. İdarəçilik
üsulu bir növ ümumiləşdirici bir göstəricidir. Bu
prosesdə müəllimin peşəkarlığı, mənəvi-psixoloji keyfiyyətləri, təşkilatçılıq bacarıqları və qabiliyyətləri birləşir. Müsbət keyfiyyətlər müəllimə böyük hörmət qazandırır və uğura doğru
aparan bir yola çevrilir. Eyni zamanda idarəçilikdə incə bir tarazlığı gözləmək lazımdır ki,
proses anarxiyaya və yaxud, əksinə, despotiyaya
doğru getməsin. Uşağa olan rəğbət, ona verilən
sərbəstlik həmişə nəzarət altında olmalı, müəllim öz prinsiplərini həmişə müdafiə etməyə bacarmalıdır. Bu balans demokratik və avtoritarlıq
arasında qurulur. Burada, ola bilsin ki, liberal
idarəetmə üsulunun elementləri də olsun. Baxır
vəziyyətə və şəraitə. Beləliklə, müasir müəllim
zəngin pedaqoji irsindən kifayət qədər geniş
faydalana bilər. Müəllimin fəaliyyətində yüksək
motivasiyanı formalaşdırmaq üçün cəmiyyət
tərəfindən onun peşəsinə və fəaliyyətinə diqqət
artırılmalıdır. Dövlət tərəfindən təhsil ilə bağlı
siyasət belə qurulmalıdır ki, müəllim peşəsi ən
nüfuzlu və rəqabətlə qazanılan peşəyə çevrilsin.
Bunun üçün xüsusi dövlət proqramı əsasında
layihələr qurulub həyata keçirilməlidir.
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Т.Р.Оруджева
ПРОБЛЕМА СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УЧИТЕЛЯ В ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ
РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются идеи в истории педагогики о стилях руководства учителя. В первую
очередь анализируются педагогические идеи древнегреческого общества, а затем уделяется внимание
последующим этапам развития общества. Исследуются мысли и идеи ученых-педагогов, действовавших в средние века, Новое время, в современный период жизни, проявляется к ним отношение. Общий вывод автора таков, что в контексте технологического детерминизма не теряет свое значение и
человеческий фактор. Учителя должны обладать рядом лидерских качеств, чтобы иметь в классе сочувствие и уважение к себе. Перед правительством в качестве вопроса должна стоять идея программы переподготовки учителей для улучшения их деятельности. Такая политика должна быть установлена государством в сфере образования: учительская профессия должна стать самой престижной и
конкурентоспособной. Для этого надо создать специальную государственную программу, исходя из
которой выдвигать соответствующие проекты.
T.R.Orujova
THE PROBLEM OF THE TEACHER’S MANAGEMENT STYLE
IN THE HISTORY OF PEDAGOGICS
SUMMARY
The article reviews the ideas in the history of pedagogics dedicated to the teacher’s management
styles. First of all, it analyzes the pedagogical ideas of ancient Greek society, furthermore, attention is paid to
the subsequent stages of the development of society. The article provides an investigation of the thoughts and
ideas of scientists and educators who worked in the middle ages, the New Age, in the modern period of life
and demonstrates an attitude toward them. The general conclusion of the author is that, in the context of
technological determinism, the human factor still does not lose its significance. Teachers must possess a
number of leadership qualities in order to earn sympathy and respect for themselves in the classroom. The
government should pay more attention to the idea of a recurrent training program for teachers to improve
their activities. Such a policy should be established by the government in the field of education: the teaching
profession should become the most prestigious and competitive. To do this, we need to create a special
government program, based on which the relevant projects will be developed.
Redaksiyaya daxil olub: 11.05.2017
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Döyüş sənətlərinin kökü Hindistana gedib
çıxır. Hindistan döyüş sənətlərinin beşiyi hesab
edilib. Hələ bizim eradan min il əvvəl Hindistanda kşatri-peşəkar döyüşçüləri haqqında məlumatlar vardır. Döyüş sənətlərinin ayrı-ayrı müdafiə və müalicə əhəmiyyətli hərəkətləri hin
yoqları arasında qədimdən məlumdur.
Ümumiyyətlə insan yarandığı zamandan
canlı yaşadığı andan özünü müdafiə döyüşmək,
savaşmaq qüdrətinə malikdir. Bu təbiətin hökmüdür.
Sistem şəkilli döyüş növləri bizim eradan
əvvəl Çində yaranmağa və yayılmağa başlayır.
Hindistanlı Rahib Bodhidharmanın təxminən 520-ci ildə Çinə səfəri ilə orada Şaolin Si
Tsuan döyüş sistemi yaranır.
Eramızın VII əsrindən başlayaraq Çində
müxtəlif istiqamətli döyüş növləri inkişaf edir.
Bu növlərə baqua Tsuan (səkkiz triqram gimnastikası). Taytszi tsuan (nəhayətsiz sədd gimnastikası), Xou tsuan (meymun), Tszuy tsuan
(sərxoş yumruq). Şe tsuan (ilan), Çan tsuan
(uzun yumruq), Nan tsuan (cənub yumruğu) və
s. Ümumiyyətlə saydığımız Çin döyüş növlərinin sayı 400-ə qədərdir. XX əsrdən başlayaraq
Çində uşu (döyüş texnikası sənəti) termini ortaya çıxır. Hazırda uşu özündə sağlamlığı qoru-

maq, fiziki və mənəvi gücü artırmaq, müxtəlif
silahlarla işləmək və s amilləri cəmləşdirir. Tarixən elə yaranmışdır ki, Uşu üç əsas istiqamətdə
öz inkişafını tapmışdır. Şaolin, udan, emey.
1886-cı ildə Okinova döyüş ustası Azato
Ankonun Yaponiyaya səfəri ilə yaponlar karate
ilə məşğul olmağa başlayıblar. Karatenin Yaponiyada daha geniş yayılmasında digər Okinava
döyüş ustası Motobu Cokinin rolu yüksəkdir.
1922-ci ildə Yaponiyaya Motobu Cokinə kömək
məqsədi ilə gəlmiş və orada həmişəlik qalan
Funakosi Siyotakan Rui növünü yaratmışdır.
Yaponiyada müxtəlif istiqamətli döyüş növləri
inkişaf mərhələləri keçməyə başlamışdır.
Koretenin inkişafında Oyamanın əvəzsiz
rolunu qeyd etmək vacibdir. Yaponiyada karete
növünün dünyada ən geniş yayılmış növü –
Kyokusin – ruyuinin yaranması (Oyama mosutatsının mənşəyi etibarı ilə koreyalı əsl adı
Çhveyu Yuh) adı ilə bağlıdır. O, 1957-ci ildə
Kyoksin-kay təşkilatını yaratmış, müxtəlif dövlətlərdə ayrı-ayrı döyüş ustaları ilə yarış və bütün görüşlərdə qalib kimi çıxmışdır.
Ümumiyyətlə şərq döyüş növləri miqdarca
çoxdur, zaman keçdikcə, o növlərin çoxları unudulmuş və yenilənmişdir. Qeyd etmək lazımdır
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lifliyi ilə deyil döyüş növünün yığcam yetkin
tərkibli olması ilə bağlıdır.
Uzun müddət Koreyanın, monqol, çin xüsusilə Yapon əsarəti altında olması onun mədəniyyətini məxsus döyüş sənətlərinin incəsənətini
ləngitmişdir. Əsarət dövründə qadağan olunsa
da, döyüş sənətlərinin öyrədilməsi nəsildənnəslə keçərək davam etdirilmişdir. Koreya
1945-ci ildə Yaponiya hökmranlığından xilas
olduqdan sonra yaşlı və gənc döyüş mütəxəssislərinin səyi nəticəsində sistemləşmiş şəkildə döyüş qurumları yaradılır. Mudukkvan, Yonmukvan, Çunqdokvan, Sonqmukvan növləri birləşərək 1953-cü ildə isə Koreya Tanqsudo İttifaqı
yaradılır.
1955-ci ildə isə general-leytenant Çhve
Honq Hi Koreya milli döyüş sənəti Taekvon donun yaranmasının elan etdi. 1961-ci ildə o, Koreya Taekvon do Assosiasiyasını. 1966-cı ildə
Beynəlxalq Taekvon do federasiyasını (İTF)
təşkil etdi. 1972-ci ildən siyasi nöqteyi səbəbdən
Çhve Honq Hi Cənubi Koreyanı tərk etdi.
28 may 1973-cü ildə cənubi Koreyada
Ümumdünya taekvon do Federasiyası yaradıldı
(WTF) həmin ildən federasiyanın prezidenti
vəzifəsində Taekvon do üzrə onuncu dan Un
Yunq Kim çalışır.
30 noyabr 1972-ci ildə Seul şəhərində
Kukkivon Taekvon Do mərkəzi qərargahı
yaradıldı.
1988-ci ildə Seulda, 1992-ci ildə Barselonada Olimpiya oyunları zamanı Taekvon donun
baxış proqramı keçirilmiş, öz valehedici nümayişkarlığı ilə Taekvon do tamaşaçıları heyran etmişdir. Məhz yuxarıda göstərilən səbəblərə görə
Taekvon do ilk şərq döyüş növü kimi Olimpiya
proqramına daxil olunmuşdur.
Artıq 2000-ci ilin əvvəlində dünyanın 157
dövlətində o cümlədən Asiya taekvon do birliyində 45, Avropa taekvon do birliyində 45, Pan
Amerika taekvon do birliyində 42 və Afrika
taekvon do birliyində 25 dövlətdə Taekvon do
ilə 50 milyondan çox idmançı məşğul olur.
Azərbaycanda ta qədimdən öz iqlim şəraitinin zənginliyi, təbiətin füsünkarlığı, təbii sərvətləri ilə yadellilərin təcavüzünə məruz qalmasına baxmayaraq, müstəqillik yaşayışına gəlib
çıxmışdır. Deməli qanında mübarizlik, vətənpərvərlik ruhu olan Azərbaycan idmançıları,
266

beynəlxalq yarışlarda qələbələr qazanmağa
qadirdirlər.
Azərbaycan Taekvando Federasiyası
1992-ci ildə yaranmışdır. Həmin ildən Azərbaycan taekvandoçuları beynəlxalq yarışlarda iştirak etmişlər. 1992-ci il oktyabrın 20-də qeydiyyatdan keçib, 1992-ci ildə WTE (Dünya Taekvando Federasiyası) və ETU (Avropa Taekvando Birliyinin) üzvüdür. 1999-cu il dekabrın
27-də Kamaləddin Heydərov ATF-in prezidenti
seçilmişdir. Qısa bir müddət ərzində taekvondo
Azərbaycanda kütləvi idman növünə çevrildi.
Hazırda Azərbaycanda taekvondo növü ilə
10. 000-dən artıq idmançı məşğul olur. Onlardan 300 nəfərdən çoxu qara kəmər sahibidir.
Hazırda respublikamızın əksər bölgələrində
müxtəlif taekvondo klubları fəaliyyət göstərir.
Bu klublarda federasiya tərəfindən təyin olunmuş taekvondo üzrə məşqçi-müəllimlər məşğələlər aparırlar.
Təşkilatın nəzdində 22 otaqlı dünya standartlarına uyğun mehmanxana, restoran,
üzgüçülük hovuzu, trenajor zalı, 3 böyük məşq
zalı (750 kv, 400 kv, 300 kv) və Federasiyanın
inzibati binası fəaliyyət göstərir.
Təşkilatda 2500 idmançı məşğul olur. O
cümlədən, 200 qadın, 1 nəfər VII dan qara
kəmər sahibi, 1 nəfər IV dan qara kəmər sahibi,
2 nəfər V qara kəmər sahibi, 105 nəfər III dan
qara kəmər sahibi, 309 nəfər II dan qara kəmər
sahibi, 1511 nəfər I dan qara kəmər sahibi, 690
nəfər I kıp qırmızı kəmər sahibi, 750 nəfər II kıp
qırmızı kəmər sahibi, 924 nəfər kütləvi idman
dərəcəsi normasını yerinə yetirmişlər.
Federasiyanın rəhbərliyinin gərgin əməyi
sayəsində F.Musayev, Ə.İmaməliyev, G.Abdullayev əməkdar məşqçi, E.Quliyev, E.İbrahimov,
Oh Kvon Çol və G.Abdullayev beynəlxalq dərəcəli hakim adını almış və bir neçə beynəlxalq
yarışlarda hakimlik etmişlər. E.Quliyev Yunanıstanda (2003, gənclər arasında, Norveçdə
(2004) keçirilən Avropa çempionatında, Gündüz
Abdullayev isə Fransada (2004) Avropa Kuboku yarışında hakimlik etmişlər.
Azərbaycanda taekvondonun inkişafı demək olar ki, həmin vaxtdan başlamışdır. 1992-ci
ilin fevral ayında taekvon doçularımız İran
islam Respublikasında ilk beynəlxalq yarışda
səfərdə oldu. Azərbaycan idmançıları ilk dəfə
olaraq müstəqil dövlətin idmançıları kimi çıxış
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etdilər. Bizim bu iştirakımız qələbəmizə silinməz izlər həkk etdi. Bu yarışda İmaməliyev Vüqar bürünc medala layiq görüldü. Bizim
Taekvon Do sahəsində ilk müvəffəqiyyətimiz
idi. Azərbaycanda Taekvon Donun inkişafı
sürətlənməkdə idi.
1992-ci ildən taekvon-doçularımızın Beynəlxalq yarışlarda iştirakları artmaqda idi. Azərbaycanın ilk taekvon doçularına: İmaməliyev
Ələkbər, Hüseynov Firdovsi, İsmayılov Elçin,
İbrahimov Ayxan, Mirzəyev Vamiq, İbrahimov
Etibar, Gülməmmədova Sevinc, Quliyev Elşən
və başqalarını misal göstərmək olar.
1992-ci ilin ortalarında Azərbaycan
Taekvon Do Federasiyası Ədliyyə Nazirliyinin
təsdiqi qeydiyyatına keçdi.
1995-ci ilin fevralın 8 Azərbaycan taekvon Do federasiyası Avropa Taekvon- Do birliyi (ETİ) Federasiyamızı qəbul etdi. 1996-cı ilin
may ayında Zaqreb şəhərində keçirilən gənclərin Avropa çempionatında Umudov Fəqan qızıl,
həmin ilin iyun ayında Barselonada keçirilən
gənclərin dünya çempionatında isə o gümüş medala layiq görüldü.
1996-cı ilin payızında İmaməliyev Ələkbər Finlandiyada keçirilən Avropa çempionatında bürünc, 1998-ci il Hollandiyada keçirilən
Avropa çempionatında Umudov Fəqan gümüş
medala layiq gördülər.
1997-ci ildə Azərbaycan Dövlət Bədən
Tərbiyəsi və idman İnstitutunda ağır atletika və
boks kafedrasında Taekvon do bölməsi açıldı.
Həmin ildən taekvon do üzrə tələbələrə dərslər
keçirilir.
1992-ci ildən başlayaraq Azərbaycan
Taekvon doçuları dəfələrlə beynəlxalq yarışlarda iştirak etmiş və demək olar ki, həmişə vətənə
medallarla qayıtmışlar. Nəhayət 2000-ci il iyun
ayında Yunanıstanda keçirilən Avropa çempionatında Paşayev Niyaməddin bürünc medal
qazanmışdır.
2000-ci il iyun ayında Taekvon Dodan
Yeniyetmələrin II respublika oyunlarında yarış
keçirilmişdir. Müəyyən cəhətdən maddi çətinliyə və müasir səviyyəli texniki bazası olmamasına baxmayaraq Taekvon Do Azərbaycanda inkişaf etməkdədir.
2000-ci ilin yanvar ayında Avropa Taekvon
do birliyinin (ETU-nun) vitse prezidenti Cənab
Seo Myun Soo-nun rəhbərliyi ilə Azərbaycanda

seminar keçirilmiş, qırx nəfərdən yuxarı taekvon
doçu qara kəmərə layiq görülmüşdür.
2001-ci ildə Koreyanın Cecu adasında
keçirilən dünya çempionatında Azərbaycan
idmançısı Niyaməddin Paşayev dünya çempionu olmuşdur. 2003-cü ildə Almaniyada keçirilən
dünya çempionatında Azərbaycan idmançıları 4
bürünc medal, 2006-cı ildə (Banqkok, Tailand)
keçirilən Dünya Kubokunda 1 bürünc medal,
2007-ci ildə (Pekin, Çin) keçirilən dünya çempionatında 1 gümüş medal qazandılar. 2002-ci
ildə (Madrid, İspaniya), Avropa Kubokunda
(komanda) II yeri tutaraq 4 gümüş medal, 2002ci ildə (Samsun, Türkiyə) Avropa çempionatında 2 gümüş, 1 bürünc medal, 2003-cü ildə (Afina, Yunanıstan), gənclərin XIV Avropa çempionatında 2 qızıl, 1 gümüş medal, 2004-cü ildə
Norveçdə keçirilən Avropa çempionatında (komanda) idmançılar 1 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc
medal, həmin il Avropa Kubokunda komanda
III yeri tutaraq 4 bürünc medal, Azərbaycan idmançıları ilk dəfə 2004-cü ildə Afinada keçirilən Olimpiya Oyunlarında iştirak etmişlər. Rəşad Əhmədov (şəxsi məşqçisi Füzuli Musayev)
və Niyaməddin Paşayev (şəxsi məşqçisi Ələkbər
İmaməliyev) təmsil etmişlər. Həmin yarışda
Rəşad Əhmədov IV yeri tutmuşdur. 2005-ci ildə
(Riqa, Latviya) Avropa çempionatında (komanda) III yeri tutaraq 1 qızıl, 1 gümüş, 2 bürünc
medal, 2006-cı ildə Avropa çempionatında
(komanda), II yeri tutaraq 1 qızıl, 3 gümüş, 1
bürünc medal, həmin ildə (Trelleborq), Avropa
Kubokunda (komanda) III yeri tutaraq 4 bürünc
medal qazandılar. Taekvonda üzrə Bakı şəhərində MDB ölkələrinin açıq çempionatı (2003),
Olimpiya Oyunlarına Avropa təsnifat turniri
(2004), gənclər arasında Avropa çempionatı
(2005, 2007) keçirilmişdir. 2008-ci ildə (İstanbul, Türkiyə) Olimpiya Oyunlarına Avropa Təsnifat Turnirində 1 gümüş medal qazanmışdır
(Olimpiya Oyunlarına lisenziya). Rəşad Əhmədov (80 kq) XXIX Yay Olimpiya Oyunlarında
5-ci yerə layiq görülmüşdür (2008, Pekin, Çin).
Ötən ilin yayında Bakıda keçirilən birinci Avropa Oyunları da bütövlükdə Azərbaycan idmanının təntənəsinə çevrildi desək, əsl həqiqəti ifadə
etmiş olarıq. Dünyanın 50 ölkəsindən təxminən
6 min atletin qatıldığı birinci Avropa Oyunlarında Azərbaycan idmançıları 21 qızıl, 15 gümüş
və 20 bürünc medal qazanmağa müvəffəq oldu-
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lar. Yarışlarda respublikamız Almaniya, Fransa,
Böyük Britaniya, İtaliya, Ukrayna, Türkiyə kimi
yüksək idman nailiyyətləri olan ölkələri geridə
qoyaraq Rusiyadan sonra qitə ikincisi oldu.
Azərbaycan I Avropa Oyunlarında Taekvondo növü üzrə yarışlarda Azərbaycan rəqiblərindən daha çox mükafat qazanmışdılar: Ayxan
Tağızadə (68 kq) – 1-ci yer, Milad Beiqi Harçeqani (80 kq) – 1-ci yer, Radik İsayev (+80 kq) –
1-ci yer, Fəridə Əzizova (67 kq) - 2-ci yer, Patimat Abakarova (49 kq) – 3-cü yer
XXXI Yay Olimpiya Oyunlarında olimpiyaçılarımız 1 qızıl, 7 gümüş və 10 bürünc medal
qazanmışdır. Azərbaycan idmançıları Rio-deJaneyro XXXI Yay Olimpiya Oyunlarında
yeganə qızıl medalı- taekvondoçu Radik İsayev
(+80 kq) qazanıb. Abakarova Patimat Serajutdin
qızı 49 kq. bürünc, Fəridə Əzizova 67 kq. 5-ci
yeri tutmuşdur
Taekvondo idman növü üzrə Avropa çempionatında, kubokunda, gənclər arasında, Olimpiya Oyunlarına Avropa Təsnifat Turnirində 45
medal (onlardan: 11 qızıl, 14 gümüş, 20 bürünc), dünya çempionatında, Festivalında, Hərbçilərin Təsnifat turnirində, gənclər arasında isə
36 medal qazanılıb (onlardan: 4 qızıl, 15 gümüş,
17 bürünc).
Taekvando üzrə Radik İsayev, Ayxan Tağızadə, Milad Beiqi Harçeqani, Radik İsayev,
Fəridə Əzizova, Patimat Abakarova, İmaməliyev Ələkbər Rəşad Əhmədov, Umudov Fəqan,
Amanov Elnur, Bayramov Təvəkkül, Paşayev
Niyaməddin, Yusifova Şəhrun, Məmmədov Zahid, Şahbazov İlkin Avropa çempionları və mü-

kafatçıları, Paşayev Niyaməddin, Bayramov Təvəkkül, Əhmədov Rəşad, Məmmədov Zahid,
Avropa, dünya və Olimpiya çempionları və
mükafatçıları olmuşlar.
İdman uğurları ilə yanaşı, Azərbaycan
Taekvondo Federasiyası özünün yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti ilə də seçilir. Bir çox mötəbər
turnirlərə ev sahibliyi etmək Azərbaycana həvalə edilib. Buna bariz nümunə kimi 21-22 fevral
2004-cü il tarixlərində Afina Olimpiya Oyunlarına Avropa lisenziya turnirinin Azərbaycanda
keçirilməsini və 2003-cü ildə MDB ölkələrinin I
Açıq Çempionatı və 2005-ci ildə Gənclər arasında Avropa Çempionatını, I 2015 Avropa
oyunlarına, Yay Olimpiya oyunlarını göstərmək
olar, Olimpiya idman növü olan Taekvondo
Azərbaycanın bütün zonalarında inkişaf edir və
hal-hazırda 1000 nəfərdən artıq adam taekvondo
ilə məşğul olur ki, bunun da 500 nəfərdən çoxu
qara kəmər sahibidir.
Tədqiqatın elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki,
Azərbaycanda Taekvon-do idman növünün tarixi
açılır, Taekvon-do idman növü üzrə elmi istiqaməti
araşdırılır.
Tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Qarşıya qoyulan məqsədi həyata keçirməklə Azərbaycanda Taekvon-do üzrə idmançıların hazırlığında elmitədqiqat işlərinin təşkilinin müəyyənləşməsinə imkan
yaranır, habelə yüksək dərəcəli Taekvon-do üzrə
idmançıların müasir elmi bilik sistemində yeri, elmi
quruluşu və bütövlükdə elmi sistemi aydınlaşdırılır.
Tədqiqat prosesində belə nəticəyə gəlmək olar
ki, Taekvon-do üzrə idmançıların hazırlığında elmitədqiqat işlərinin təşkilinin təşəkkülü və inkişaf
istiqamətləri açıqlanır.
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Д.Гулиев, С.Маммадли, С.Фаталиев
СОЗДАНИЕ ТАЭКВОНДО И ПУТИ РАЗВИТИЯ
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена истории и пути развития разновидностей боя, системы боя Шаолин, а также
других разновидностей боев в Китае начиная с VII века. Автор статьи излагает значение термина
“ушу”. В статье также дана информация о создании Азербайджанской Федерации по таэквондо,
повествуется об участии азербайджанских таэквондистов в международных, Европейских чемпионатах, в чемпионатах мира, в Европейских играх, в Летних Олимпийских играх и достигнутых ими ус-
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пехах. В заключение представлена информация об массовом развитии таэквондо в Азербайджане и
информация о разновидностях боя по отдельности.
D.Guliyev, S.Mammadali, S.Fataliyev
FORMATION OF TAEKWONDO AND ITS DEVELOPMENTAL TRENDS
SUMMARY
The history of combat profession, Shaolin Si Tsuan combat system in 520 year, while travelling to
China, the development of combat kinds of different trends in China starting from VII century, the meaning
of the term “ushu” (profession of fighting technique) in China starting from XX century, about Shaolinoriented kinds, the formation of Azerbaijan Taekwondo Federation, the participation of Azerbaijanian
taekwondists at the international, European, World championships, European Games and Summer Olympics
and their successes achieved, the mass development of taekwondo in Azerbaijan and the information about
separate combat professions are given in this article.
Redaksiyaya daxil olub: 04.05.2017
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AŞIQ ƏLƏSGƏR YARADICILIĞININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
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Elçin Qaranzadə adına
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Rəyçilər: ped.ü.fəls.dok.. dos. A Bəkirova,
ped.ü.fəls.dok. K.Mahmudova
Açar sözlər: qoşma, müxəmməs, ustad, gəraylı, təcnis
Ключевые слова: мухаммас, гошма, герайли, тежнис, мастер
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İlk şerlərini yeniyetməlik çağlarında aşıqların, el sənətkarlarının təsiri ilə söyləyən görkəmli ustad sənətkarımız Aşıq Ələsgər zəngin
bir ədəbi irs qoyub getmişdir. Onun yaradıcılığında istər öz dövründə, istərsə də müasir dövrdə lirik şerləri - təcnis, qoşma, gəraylı, müxəmməs əsas yerlərdən birini tutur. Saz – söz xiridarı, ustadlar ustadı sənətkarın yaradıcılığı, dediyimiz kimi, çoxşaxəlidir. Şerlərini oxuduqca onun
dərin zəkasına, ilahi elminə, aydın təfəkkürünə
heyran qalmaya bilmirsən.
Aşıq Ələsgərin yaradıcılığında gözəlləri
vəsf eləmək, onların şəninə söz demək xüsusi
yer tutur. Bu misralar o qədər gözəl, səmimi,
axıcı, şeriyyət o qədər güclüdür ki, oxucu onu
bir nəfəsə içinə çəkə bilir. Sanki bir musiqidir
onun şeriyyəti. Müasir dövrdə də aşıqlarımız,
müğənnilərimiz onun şerlərini, qoşmalarını sevə
- sevə ifa edirlər. Aşığın lirik şerlərində el gözəlliklərinin tərifi, məhəbbətin tərənnümü, əxlaqi – tərbiyəvi fikirlərin təbliği və ictimai zülmə
qarşı etiraz onun yaradıcılığının leytmotivini
təşkil edir. Belə ki, Aşıq Ələsgərin yaradıcılığında el gözəllərinin tərifinə ithaf edilən və gözəlləmə adı ilə tanınan qoşmaları xüsusi yer tutur. Azərbaycanın bir çox bölgələrində el yığıncaqlarında, toy məclislərində olan Aşıq Ələsgər
orada gördüyü, tanıdığı el gözəllərinin, qız və
gəlinlərin adlarını “Güləndam”, “Sarı köynək”,
“Gülpəri”, “Müşginaz”, “Telli”, “Maral”, “Xurşud”, “Bəyistan” və s. öz qoşmalarında rədif
kimi vermiş, onların ləyaqətini və nəcib xüsusiyyətini tərənnüm etmişdir. Aşıq öz gözəlləmələrində eynilə Molla Pənah Vaqif kimi gözəllərin etnoqrafik xüsusiyyətlərinə xüsusi diqqət ye270

tirmiş, onların portretini sözlə məharətli bir şəkildə ifadə etmişdir.
Doymaq olmaz işvə, qəmzə, nazından
Fərə kəklik kimi xoş avazından.
Yel vurdu, rübəndi atdı üzündən,
Elə bildim, doğdu Ay, sarı köynək!
Gözəlsən tərifin düşüb mahala,
Zər kəmər yaraşır qaməti – dala.
Ləb qönçə, diş inci, yanağın lala,
Çəkilib qaşların yay, sarı köynək!
misraları sanki ürəyə bir məlhəmdir. Bu
şerdə Aşıq Ələsgər bir-birindən maraqlı təşbehlər yaratmışdır.
Aşıq Ələsgərin “Kimi”, “Ola” qoşmaları
da el gözəllərinin tərifinə həsr olunmuşdur.
Hər yetən gözələ gözəl demərəm,
Gözəldə gərəkli işvə naz ola,
Buxağından ətri – bənövşə gələ,
Qoynu gülşən ola, bahar yaz ola.
Nə uzun, nə gödək, münasib gərək,
Ağzı, burnu nazik, dodaq kip gərək.
Əndam büllur, bədən güldən saf gərək,
Baxtın vura, bu nişanda qız ola.
Ələsgərin yaradıcılığında əsas və mühüm
yeri məhəbbət şerləri tutur. Bu şerlərin qəhrəmanı öz xoşbəxtliyini sevgilisinə qovuşmaqda
görən gəncdir. Amma istəyinə, arzusuna çata
bilməyən gənc dərd-qəm, qüssə içində itib-batır.
Aşığın nakam məhəbbətə aid şerlər yazmasına
səbəb isə sözsüz ki, Səhnəbanıya qovuşa bilməməsindən irəli gəlirdi. O, bu tərz şerlərində ədalətsizliyə, mənəvi əsarətə qarşı çıxır, sevənlərin
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bir-birindən ayrı qalmasına ürəyi razı olmur və
onların qovuşmasını arzulayır.
Fələk, mərdin işin salma müşkülə,
Əhli – dili yetirsən əhli – dilə,
Bülbülü gülə yaz, gülü bülbülə,
Qönçənin üstündə xar oynamasın.
“Eyləmişəm”, “Oynamasın” qoşmaları da
məhəbbət mövzusunda yazılmışdır.
Təbiət gözəlliklərinin tərənnümü Aşıq
Ələsgərin yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Çünki o, ən gözəl təbiətə malik olan Göyçə mahalında dünyaya göz açmış, böyüyüb boya başa çatmışdır. Hər tərəf yaşıllıq, meşəlik, dağlar: belə
gözəl təbiəti olan bir yerdə yaşayıb, təbiət vurğunu olmamaq qeyri – mümkün idi. Əzəmətli,
uca, vüqarlı, heyranedici dağlar isə aşığın xüsusi
ilham mənbəyi idi. Bu baxımdan, “Dağlar”
rədifli aşığın yaradıcılığında xüsusi yer tutan
qoşmalardandır.
Xəstə üçün təpəsində qar olur,
Hər cür çiçək açır, laləzar olur,
Çeşməsindən abi – həyat car olur,
Dağıdır möhnəti, məlalı dağlar.
Ağ xələt bürünər, zərnişan geyməz,
Sərdara söz deməz, şaha baş əyməz,
Qüdrətdən səngərli, qalalı dağlar.
Aşığın “Dolanır” qoşması, “Yaylaq” qoşması və eyni adlı gəraylısı da təbiət gözəlliklərinin tərənnümünə həsr olunmuşdur ki, fənn standartlarının tələbi də burada əsas götürülür.
Ələsgərin əxlaqi – tərbiyəvi fikirləri “Olmaz” və “Olar” rədifli qoşmalarında daha qabarıq şəkildə öz əksinin tapır. “Olmaz” rədifli qoşmasında aşıq əsas insani göstərici kimi mərdliyi
tərifləyir, namərdliyi isə pisləyir.
Ələsgərin sözün yetir nisaba,
Sərf edənlər səbr eləsin kitaba.
Heç namərdin adı gəlməz hesaba,
Mərd bir olar, onda iki ad olmaz.
“Olar” rədifli qoşmasında isə igid üçün ən
səciyyəvi və dəyərli xüsusiyyətlərin düzlük,
açıq namus, ilqar və həqiqi dostluğun olduğunu
nəzərə çatdırır.
İgid odur, namusunu atmasın,
Dost ölüncə, dosta yalan satmasın,

Bir baş ki ilqara qurban getməsin,
Onu bir qarpıza dəyişmək olmaz.
Aşıq Ələsgər haqq aşığı idi. Elə bu səbəbdən də, ictimai zülmə qarşı etiraz aşığın şerlərinin ən əsas motivlərindən biridir. O, cəmiyyətdəki, zəmanəsindəki haqsızlığa, ədalətsizliyə,
kəndlilərə, yoxsullara, fağır insanlara zülm edilməsinə heç bir zaman dözməmiş, rus hakimiyyətinin xalqa qarşı çevrilən haqsız siyasətini,
məmurların, pristavların, naçalniklərin azğın
əməllərini pisləmiş, yalançı, fırıldaqçı din xadimlərini eybəcər iç üzünü açıb xalqa tanıtmış
və ifşa etmişdir.
İctimai zülmə etiraz motivləri, qeyri - əxlaqi davranış hallarına etiraz motivləri aşığın
“Çıxıbdı” və “Görmədim” qoşmalarında öz əksini tapır.
Bivəfanın, müxənnətin, nakəsin
Doğru sözün, düz ilqarın görmədim.
Namərdin dünyada çox çəkdin bəhsin,
Namusun, qeyrətin, arın görmədim.
Bu qoşmada aşıq insanlarda görmək istədiyi müsbət əxlaqi dəyərləri və keyfiyyətləri
görmədiyindən çox kədərlənir, xain, vəfasız,
faydasızlarla çəkdiyi zəhmətə heyflənir.
Ay həzərət, gəlin sizə söyləyin,
Bu dünyanın xəyanəti çıxıbdı.
İnsaflar azalıb, mürvət gödəlib,
Qazıların mazarratı çıxıbdı.
Bu qoşmada isə dünyadakı ədalətin azaldığını, əksinə, insafsızlığın, xəyanətin, zorakılığın, quldurluğun, ictimai bərabərsizliyin artdığını çox açıq bir şəkildə istifadə edir.
Aşıq Ələsgər uşaq şerini öz yenilikləri,
icadları ilə daha da zənginləşdirmişdir. Belə ki,
qoşma, təcnis, gəraylının müstəzad, ayaqlı və cığalı təcnis, qoşayarpaq qoşma, dildönməz kimi
çətin, həm də maraqlı növlərini yaratmışdır.
“Ay üzə - üzə”, “A yana - yana”, “Dal - dala”,
“Narın üz”, “De bir üz, bir üz” kimi təcnisləri,
“A yağa-yağa”, “Çataçata”, “Nə yaxşı-yaxşı”,
“Ay eylər qıj - qıj” kimi dodaqdəyməz təcnisləri
məşhurdur. Dodaqdəyməz təcnislərində m, b, p
qoşa dodaq samitlərindən və bəzən isə z, f, v diş
– dodaq samitlərindən də istifadə etməmişdir.
Dodaqdəyməzlərində süni, təhrif olunmuş,
mənasız kəlimə və ifadələrdən istifadə etməməsi
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də aşığın yüksək sənətkarlığa sahib olduğunu
bir daha sübuta yetirir.
El yeridi yalqız qaldın səhrada,
Çək həstərin, çal çatığın çataçat.
Hər çayılar səni saldı irağa,
Həsrət əlin yar əlinə çataçat.
Yaxud:
Yazıq Ələsgər, əlin yetsə, nə nara,
Nə həsrət çək, nə ah eylə, nə nara,
Nə insandı, səngi salar nə nara,
Qaynadar dəryatək, ay eylər qıj-qıj.
Dodaqdəyməz, müxəmməs, təcnis, gəraylı
və s. bu kimi şer növləri Aşıq Ələsgər yaradıcılığında özünü gözəl şəkildə büruzə verməkdədir.
O, dünyasını dəyişənə qədər özündən böyüklərdən öyrənmiş, ustadına kəm baxmamışdır.
“Bir şəyird ki, ustadına kəm baxa, onun
gözlərinə qan damar – damar” deyərək, yaradıcılığında bu günlə səsləşən nəsihətamiz şerlərə

geniş yer verən Aşıq Ələsgər xalq tərəfindən sevib sevilmiş, el ağsaqqallarına çevrilmiş və ustad adını qazanmışdır.
Aşıq Ələsgər kimi məharətli və ustad sənətkarın şerlərini oxumaq bizə zövq verir. Onun
şerlərini oxuduqca insan sanki canlı təbiətin
qoynuna düşür. Ya sanırsan ki, onun təsvir etdiyi
gözəlləri öz gözlərinlə görürsən, öyüd – nəsihətlərindən həyat dərsi alırsan, ya da, yaşamadığın tarixi bir dövr haqqında tutarlı və dəyərli
faktlar, məlumatlar alırsan, bir sözlə, aşığın yaradıcılığı həyatın bütün dəyərlərini özündə əks
etdirir. Elə buna görə də, ustad aşığın şerlərini
oxumaqdan yorulub usanmaq qeyri-mümkündür.
Problemin aktuallığı. Müasir dövrdə də Aşıq
Ələsgər yaradıcılığı fənn standartlarının tələbi gözlənilməklə şagirdlərə öyrədilir.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə Aşıq
Ələsgər yaradıcılığına xüsusiyyətləri təhlil olunur.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə ədəbiyyat müəllimlərinə tədris prosesində kömək məqsədi daşıyır.
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В статье подчеркивается, что это своеобразный взгляд на богатое творческое наследие Ашуг
Алескера. Автор статьи анализирует восхваление природы, красоту женщины, красоты края. В
стихах также нашло отражение мотивы протеста против социального гнета.
Sh.Alekberova
THE CHARACTERISTICS OF ASHIG ALASGAR’S ACTIVITY
SUMMARY
The article deals with Ashig Alasgar’s rich literary work and his creativity. Thus, in the article the
admiration of the beauty of nature, the description of female beauty, motifs of protest against social
oppression are analyzed by his poems.
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XX əsrin əvvəllərində çox mürəkkəb bir
tarixi şəraitdə Şərqdə ilk demokratik dövlət quruculuğunun əsasını qoyan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin mövcudluğunda və Azərbaycan xalqına qarşı yönəlmiş bolşevik-daşnak zülmünə qarşı mübarizədə Azərbaycan Türkiyə
hərbi əməkdaşlığı böyük rol oynamışdır. Bu
əməkdaşlıq Qafqaz İslam Ordusunun yaranması
və bu ordunun Azərbaycandakı fəaliyyətində öz
əksini tapmışdır.
Qafqaz İslam Ordusu bir dövlət və millət
kimi müstəqilliyimizin qurulmasında iştirak
etdiyi kimi eyni zamanda Azərbaycan milli
qoşun hissələrinin yaranıb formalaşması prosesində də yaxından iştirak etmişdir. Birinci dünya
müharibəsindən məğlub çıxan və oktyabr çevrilişindən sonra siyasi və iqtisadi dağınıqlığa məruz qalmış Rusiyanın əsarəti altında olan Azərbaycanda milli muxtariyyət uğrunda hərəkat geniş vüsət aldı. Azərbaycan xalqı öz müqəddəratını milli maraqlar zəminində həll etmək uğrunda mübarizəyə başladığı zaman, əksəriyyəti
qeyri millətlərdən, xüsusən də ermənilərdən ibarət olan bolşeviklər və erməni daşnakları onların
Azərbaycanı faciəvi duruma sürükləyən fəaliyyətinə son qoyacaq milli hakimiyyətin qurulmasına çalışan milli qüvvələrin məhvinə hazırlaşırdılar. Bu məqsədlə əksəriyyəti ermənilərdən
ibarət olan “Qırmızı Qvardiya” adı ilə yaradılmış ordu və “Erməni Milli Şurasının” və “Daşnakstun” partiyasının 4 minlik ordusu vardı.
Məhz bu qüvvələrə arxalanaraq S. Şaumyan
mart ayında “Bakinski raboçi” qəzetində yazır-

dı: Azərbaycan muxtariyyətini istəyən müsavatçılar nəticədə bir xarabazar alacaqlar .
Mənafeləri üst-üstə düşən bolşevik-daşnak
qüvvələri başa düşürdülər ki, neftlə zəngin olan
Bakını əllərində saxlamaqla bütün Azərbaycan
ərazisinə nəzarət etmək olar və bu məqsədlə
təpədən-dırnağa qədər silahlanmış bu anti-milli
qüvvələr kütləvi milli qırğınlara əl atdılar. Azərbaycan türklərinə qarşı Bakı, Şamaxı, QubaXaçmaz, Lənkəran, Salyan bölgəsində vəhşicəsinə qırğın və talanlar törətdilər. Qarabağda,
Zəngəzurda, Naxçıvanda, Gəncədə erməni silahlı dəstələri yerləşdirilmişdi. Azərbaycan xalqını isə bu millətçi-təcavüzkar qüvvələrdən qoruyacaq milli hərbi qüvvələr yox idi. Milli Şuranın bütün üzvləri başda olmaqla Azərbaycan
xalqı əminliklə anlayırdılar ki, onları bolşevikdaşnak təcavüzündən və bu anarxiyadan xilas
edəcək qüvvə dost və qardaş Türkiyə ola bilər.
Çünki milli hərbi qüvvələri formalaşdıracaq nə
yetərincə hərbi kadrlar nədə buna zaman vardı.
Olan az saylı hərbi qüvvələr isə düşmən qüvvələrinin hücumundan qorunmağa yetmirdi.
M.Ə.Rəsulzadə yazırdı bu şəraitdə yalnız Türkiyə bu qardaş millət Azərbaycanı düşmənlərin
əlindən qoparıb ala bilər.
Ənvər paşa Qafqazda yaşayan türk və
müsəlman xalqlarına lazım olan təşkilatlanmanı
yaratması və onlardan əmələ gələcək bir “İslam
Ordusu” qurması üçün qardaşı yarbay Nuru
bəyə fəxri general-leytenant rütbəsi verdi. Bakı
nefti üzərində gizli planları olan Almaniya türk
ordusunun Azərbaycana girməsinə qarşı çıxırdı.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 4, 2017

273

Novruz Qasımov

Başda Rusiya və Almaniya olmaqla böyük
dövlətlərin diqqətini çəkməmək üçün yaradılacaq orduya Qafqaz İslam Ordusu adı verilməklə,
bu ordunun Azərbaycanda yaşayan türk və müsəlmanlardan ibarət olduğu görüntüsü yaratmağa çalışmışlar.
Osmanlı Sultanı V Mehmet Rəşad tərəfindən Nuru paşanın Qafqaz İslam Ordusunun komandanı olduğuna dair fərman verildi. Nuru
paşa seçdiyi iyirmi nəfərlik qərargah zabiti ilə
birlikdə 25 may 1918-ci ildə Gəncəyə daxil
oldu. M.Ə.Rəsulzadənin sözləri ilə desək türkləri hər yerdə göydən enmiş xilaskar mələk kimi
qarşılayırdılar. Nuru paşa vaxt itirmədən fəaliyyətə başladı. Tezliklə Gəncədə təxminən min
nəfərdən ibarət Milli korpus təşkil edildi. 1918ci ilin iyunun 4-də Osmanlı Türkiyəsi ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti arasında dostluq
haqqında müqavilə imzalandı. Müqavilənin
Azərbaycan üçün ən önəmli tərəfi güclənən bolşevik-daşnak təcavüzünə qarşı durmaq və eyni
zamanda düşmən nəzarətində olan ərazilərini öz
siyasi hakimiyyəti altına almaq işində yardım
üçün Osmanlı hərbi birliklərinin Azərbaycana
göndərilməsinə dövlət səviyyəsində hüquqi
cəhətdən əsas verməsi idi.
4 iyun 1918-ci il Batum müqaviləsinə
əsasən Osmanlı Türkiyəsi birinci dünya müharibəsinin qanlı döyüşlərindən çıxmış təcrübəli və
döyüşkən hərbi hissələrdən ibarət 5-ci və 15-ci
diviziyanı müsəlman türk xalqına qarşı yönəlmiş qətliamın qarşısını almaq üçün Azərbaycana
göndərdi. Türkiyə qoşunları iyun ayında Gəncəyə çatdılar. Qafqaz İslam Ordusunun qərargahı
Gəncə şəhərində yerləşdirildi. Tezliklə Milli
Şura və hökumət Tiflisdəki 18 günlük fəaliyyətindən sonra Gəncəyə köçdü. Nuru paşanın rəhbərliyi ilə türk hərbi qüvvələrinin Azərbaycana
gəlişi xalqın böyük sevincinə səbəb oldu. Yeni
qoşun hissələrinin gəlişi qarşıya qoyulmuş vəzifəni vətən torpağını bolşevik daşnak işğalından
təmizləmək imkanı yaratdı. Nuru paşa ilk növbədə Gəncədə yaşayan silahlı ermənilərin tərki
silah edilərək itaət altına alınmasına nail oldu.
Nuru paşanın əmri ilə Atif bəyin rəhbərliyi altında milli hərbi məktəb əməli fəaliyyətə başladı. Bu məktəbin fəaliyyəti milli ordu hissələrinin milli kadrlarla təmin edilməsi yolunda atılan
uğurlu bir addım oldu. Bütün bunları böyük
narahatlıqla izləyən Bakı XKS-nin rəhbərliyi
274

Azərbaycanın bütün ərazisinə hakim olmaq istəyi ilə Azərbaycan xalqının müstəqilliyini qan
içində boğmaq üçün yaradılmış orduya Gəncə
üzərinə qəti hücuma keçməyi əmr etdi. Düşmən
qüvvələri tərəfindən cızılmış plana əsasən
Andronik Zəngəzur və Qarabağın işğalını başa
çatdırıb Yevlaxda Şaumyanın rəhbərlik etdiyi
bolşevik-daşnak qüvvələri ilə birləşib Azərbaycan milli qüvvələrinin cəm olduğu Gəncəyə hücum etməli idilər.
Qafqaz İslam Ordusu ilə bolşevik qüvvələri arasında Azərbaycan torpağında ilk döyüş
iyunun 16-18-də Qaraməryəm yaxınlığında baş
verdi. Bu ilk savaşda türk ordusu 122 nəfər şəhid verdi. Bu savaş türklərin məğlubiyyəti ilə
nəticələndi. Qələbədən ruhlanan düşmən qüvvələri Qaraməryəmdə möhkəmlənib Göyçay üzərinə hücuma hazırlaşırdılar. Növbəti əsas döyüş
iyunun 27-də səhər tezdən düşmənin qəfil hücumu ilə baş verdi. İyunun 27-dən 30-dək davam
edən bu dördgünlük döyüş Qafqaz İslam Ordusunun qələbəsi ilə başa çatdı. Özlərinin məğlubedilməzliyinə inanan bolşevik-daşnak qüvvələrinin bu məğlubiyyəti sonda onların tam məğlubiyyəti ilə nəticələndi.
Hərbi psixoloji baxımdan türk hərbi qüvvələrinə böyük ruh yüksəkliyi verən bu qələbə,
Bakını düşmən işğalından azad etmək uğrunda
aparılan müqəddəs müharibədə dönüş nöqtəsi
oldu. Qafqaz İslam Ordusu müdafiə xarakterli
döyüş əməliyyatlarından hücuma keçdilər. Qazanılmış hərbi təşəbbüs Kürdəmirin azad olunması ilə daha da möhkəmləndirildi. Ordu döyüş
şəraitinə uyğun olaraq yenidən təşkilatlandırıldı.
Hərbi qüvvələr Osman bəyin rəhbərliyi altında
Şamaxı üzərindən Bakıya doğru irəliləyəcək Şimal və Həbib bəy Səlimovun komandanlığı altında Müsüslü - Kürdəmir – Hacıqabul - Bakı
dəmir yolu xətti boyu irəliləyəcək Cənub qrupu
olmaqla iki qrupa bölündü. İyulun 20-də Şamaxı
düşmən qüvvələrindən azad olundu. Şamaxı Bakıya hücum üçün başlıca strateji baza rolu oynadığı üçün bu qələbənin böyük əhəmiyyəti vardı.
Türk qüvvələri qarşısında dura bilməyən düşmən qüvvələri bütün cəbhə boyu geri qaçırdı.
Şaumyan bütün ümidini Rusiyaya dikmişdi.
Tezliklə Petrovun komandanlığı altında müasir
silahlarla silahlanmış 780 nəfərlik bir ordu
birləşməsi Bakıya göndərildi. Eyni zamanda
xeyli silah - sursat, ərzaq da göndərildi. Bu za-
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man Qafqaz İslam Ordusu silah-sursat, ərzaq su, rabitə, nəqliyyat çatışmazlığı şəraitində böyük əzmlə məqsədə doğru irəliləyirdi. Komandanlıq Mənzil-Qərargahın Şamaxıda qurulmasına qərar verdi. Türk ordusunun əldə etdiyi bu
qələbələr düşmən qüvvələri içərisində parçalanma yaratdı. Menşeviklər və daşnaklar bolşeviklərdən fərqli olaraq ingilislərin kömək üçün Bakıya dəvət olunmasını tələb edirdilər. Belə vəziyyətdə Bakı Xalq Komissarları Soveti iyulun
31-də fəaliyyətini dayandırdı. Hakimiyyət eser menşevik-daşnak blokunun əlinə keçdi. Dünyada cərəyan edən siyasi hadisələr vaxt itirmədən
Bakını azad etməyi tələb edirdi.
Bakı uğrunda ilk döyüş 5 avqust 1918-ci
ildə səhər tezdən başladı. Türk əsgərləri qarşısında ingilis, rus, erməni birləşmiş qüvvələri
geri çəkilirdi. Tezliklə düşmənin birinci müdafiə
xətti yarıldı. Qısa zaman kəsiyində Bakının azad
olunacağına inam artdı. Lakin ikinci müdafiə
xəttinə hücum zamanı topçular uğurla irəliləyən
piyadalara əvvəlki dəstəyi verə bilmədilər. Əksinə düşmənin şiddətli top və pulemyot atəşinə
məruz qaldılar. Mərmi, silah-sursatın yetərincə
olmaması bu döyüşün məğlubiyyətlə nəticələnməsinə səbəb oldu. Bu məğlubiyyətdən sonra
yeni həlledici döyüşə hazırlıq işinə başlandı.
Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı avqustun 5dən sentyabrın 14-ü tarixədək olan fasilə zamanı
zəruri ehtiyatların yaradılması, hərbi qüvvələrin
yenidən qruplaşdırılması və yerləşdirilməsi kimi
zəruri tədbirlər gördü. Hücum hazırlıqları işini
başa çatdırıb Nuru paşa diviziya komandanlıqlarına 14 sentyabrda hücum əmri verdi. Məhz bu
hazırlıqların nəticəsi olaraq qısa zaman ərzində
ingilis, rus, erməni birləşmiş hərbi qüvvələrinin
birinci müdafiə xətti yarıldı. Bütün istiqamətlərdə hərbi təşəbbüsü ələ alan türk hərbi qüvvələri
düşmənə ağır zərbə endirdi. Sentyabrın 14-də
ingilis qoşunları Bakını tərk etdi. Döyüş sentyabrın 15-də də uğurla davam etdirildi. Beləcə
iki gün davam edən şiddətli müharibədən sonra
Bakı şəhəri tam olaraq bolşevik-daşnak işğalından azad olundu. Bu şanlı qələbə xalqın böyük
sevincinə səbəb oldu. Qafqaz İslam Ordusu öz
xilaskarlıq missiyasını layiqincə yerinə yetirdi.
Nəticə: Osmanlı Azərbaycan əsgərləri çiyin-çiyinə ölkəmizin istiqlalı uğrunda düşmənə
qarşı qəhrəmanlıqla döyüşməsi, qardaş Türkiyənin Azərbaycana nə qədər doğma olduğunun

əyani sübutudur. Əgər Qafqaz islam Ordusu
vaxtında köməyə yetişməsəydi Azərbaycan xalqını fiziki baxımdan məhv edib, bu məmləkətin
əvəzində “Böyük Ermənistan” dövləti yaratmaq
kimi planlar cızmış daşnak qüvvələrinə heç nə
mane ola bilməzdi. Məhz bu ordunun sayəsində
belə bir dəhşətli plan həyata keçmədi və eyni
zamanda daşnak-bolşevik qüvvələrinin həyata
keçirdikləri və keçirməyi planlaşdırdıqları yeni
qırğınların qarşısı alındı.
Azərbaycan və qardaş Türkiyənin qəhrəman oğullarının qanı bahasına əldə olunan bu
qələbə dolu tarixi hadisəni yalnız tarixə deyil
eyni zamanda yaddaşlara həkk etmək lazımdır.
Azadlıq savaşında axan bu qanlar Azərbaycanı
öz istiqlaliyyətinə qovuşdurdu. Hər tərəfdən
üzük qaşı kimi düşmən qüvvələrinin əhatəsinə
alınmış qardaş Türkiyənin özünün istər canlı,
istər texniki baxımdan hərbi yardıma ehtiyacı
olduğu bir zamanda Azərbaycana hərbi qüvvə
göndərməsi bu bir qardaş fədakarlığının ən yüksək təcəssümüdür. Bu eyni zamanda Mustafa
Kamal Atatürkün “Azərbaycanın kədəri kədərimiz, sevinci sevincimizdir” fikrinin tam mənası
ilə təsdiqidir.
Bu gün hər bir azərbaycanlı xalqımızın bu
istiqlal savaşında canlarını qurban verib şəhidlik
zirvəsinə yüksələn türk və azərbaycanlı əsgər və
zabitlərinin ruhuna dualar oxuyub onlarla böyük
qürur hissi keçirir.
Problemin aktuallığı: Qarşıda Bakının bolşevik-daşnak qüvvələrindən azad olunmasının 100 illiyi
yaxınlaşır. Məhz bu ərəfədə mövzunun yenidən tədqiqi daha da aktuallaşır. Yüz il əvvəl xalqımıza qarşı
yönələn, kütləvi qırğınlarla müşahidə olunmuş və bu
gündə davam edən erməni vəhşiliyinə qarşı dayanmaq və hər zaman qardaş Türkiyə ilə münasibətlərin davamlı yüksələn xətlə inkişaf etdirilməsi məqsədilə təbliğat işinin aparılmasında bu mövzunun
daha geniş işıqlandırılmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Bu gündə erməni vəhşiliyinin davam etdiyi bir
zamanda bu mövzu öz aktuallığını qoruyub saxlayır.
Problemin elmi yeniliyi: Bu mövzunun orta
və ali məktəb müəssisələrinin şagird və tələbələrinin
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında müstəsna əhəmiyyəti vardır.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Bir millət iki
dövlət olaraq Azərbaycan və Türkiyə arasında
yaranmış tarixi dostluq əlaqələrinin öyrənilməsində,
tədqiq olunmasında bu mövzu böyük praktik əhəmiyyət kəsb edir.
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Н.Гасымов
РОЛЬ КАВКАЗСКОЙ ИСЛАМСКОЙ АРМИИ В ОСВОБОЖДЕНИИ БАКУ
РЕЗЮМЕ
Азербайджанский народ всегда вёл борьбу за свою свободу и независимость против иноземных
захватчиков. В истории этой борьбы, особо важен период существования АДР.
В статье говорится о героической борьбе Кавказской Исламской Армии под предводительством
Нури-паши против вооруженных сил большевиков-дашнаков. Именно благодаря, непоколебимой
отваге этой армии Азербайджан был освобождён от порабощения со стороны вооруженных сил
большевиков-дашнаков и Азербайджанская Демократическая Республика сумело сохранить свою
государственную независимость.
N.Qasimov
THE ROLE OF THE CAUCASUS ISLAM ARMY IN THE LIBERATION OF BAKU
SUMMARY
The Azerbaijani people have always fought for its independence and freedom against foreign invaders.
Azerbaijan People’s Front (AXC) period is particularly important in the history of this struggle. This article is
about the armed struggle of the Caucasus Islam Army under Nuru-pasha’s command against Bolshevikdashnak armed forces. As a result of heroism of this invincible army Azerbaijan was released from Bolshevikdashnak armed forces and Azerbaijan People’s Republic could protect its existing as an independent state.
Redaksiyaya daxil olub: 10.04.2017
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Akademik A.İ.Maltsev ixtiyari cəbrdə iki
elementin doğurduğu konqruensin quruluşunu
tam açıqlamışdır. Sonradan bu açıqlamadakı
riyazi ideyalar digər riyaziyyatçılar tərəfindən
geniş təhlil edilmiş və bunun əsasında
düsturlarla təyin olunan konqruens anlayışı
əmələ gəlmişdir.
Tutaq ki, A
cəbri verilmişdir. İxtiyari
X  A  A altçoxluğunun doğurduğu konqruensi Cg A  X  ilə işarə edəcəyik; bunun xüsusi halı
kimi, əgər X  a, b olarsa, onda a, b  cütünün doğurduğu konqruensi Cg A a, b kimi işarə
edəcəyik. Yaxşı məlumdur ki, A cəbrinin bütün
konqruensləri (adi daxilolma münasibətinə

görə) cəbri qəfəs təşkil edir; bu qəfəsi ConA
kimi işarə edilir. Maltsev teoremini xatırladaq.
Teorem 1. (Maltsev). Tutaq ki, A cəbri
və X  A  A altçoxluğu verilmişdir. İxtiyari
a, b  A elementləri üçün a, b  Cg A  X  şərti
yalnız və yalnız o zaman ödənilir ki, A da elə
elementləri,
elə
z1,..., zn  A
X -də

likləridir (yəni iki çoxluğun bərabərliyi tələb
olunur). Bu narahatlığın aradan qaldırılması
üçün konqruens-sxem anlayışı daxil edilir.
Teoremdəki a  z0 , z1,..., zn  b ardıcıllığına Maltsev zənciri deyilir. Xüsusi hal kimi alırıq
ki, əgər X  c, d  olarsa (yəni X yalnız bir

 cəbrinin
cütləri və A
elə unar f1 ,..., f n 1 polinomial əməliyyatları
olsun ki, a  z0 , b  zn və ixtiyari i  n üçün
zi , zi 1   fi xi , fi  yi 
bərabərlikləri ödənilsin.
Bu teoremdə göründüyü kimi, çoxlu parametr var; daha dəqiq desək, cəbrdəki baş konqruenslər L1 , düsturları ilə təyin olunur. Bu
parametrlərə müxtəlif məhdudiyyətlər qoyulmaqla teoremin xüsusi halları təhlil edilmişdir.
Teoremdə cəbri nöqteyi-nəzərdən heç də rahat
olmayan şərt zi , zi 1   fi xi , fi  yi  bərabər-

  S a0 , a1 , b0 , b1  kimi işarə edirlər.
A

x1, y1 ,..., xn 1, yn 1  X

cütdən ibarət olarsa), onda a, b  Cg A c, d  aid
olması üçün zəruri və kafi şərt alınır.
Maltsev konqruens-sxemi S hər hansı bir
m  1 yerli t0 ,..., tn 1 termlərindən və

f : 0,1,..., n  1  0,1 inikasından ibarətdir.

A cəbrinin a0 , a1, b0 , b1  A elementləri üçün S
konqruens-sxemi yalnız və yalnız o zaman ödənilir ki, A -nın elə c1 ,..., cm  A elementləri olsun ki, ixtiyari i  0,1,..., n  2 indeksi üçün
b0  t0 a f 0  , c1 ,..., cm  ,

t1 a1 f i  , c1,..., cm   ti 1 a f i 1 , c1,..., cm 
və
tn1 a1 f n1 , c1 ,..., cm   b1
bərabərlikləri ödənilsin. Bunu qısaca

Tərif. Tutaq ki, hər hansı bir V çoxobrazlısı və onunla eyni siqnaturalı olan k sayda
S1 ,..., Sk Maltsev konqruens-sxemləri verilib.

 V cəbrinin ixtiyari
Əgər V -nin ixtiyari A
elementləri
üçün
elə
a, b, c, d  A
S j  S1 ,..., Sk  konqruens-sxemi varsa ki,

c, d   Cg A c, d   A  S j a, b, c, d  ,

onda deyilir ki, V çoxobrazlısı k  KS
sinifinə aiddir; işarə ilə: V  k  KS .
Bu tərifdən dərhal aşkar olunur ki,
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1  KS  2  KS  ...  k  KS  ...  BKT

(*)
daxilolmaları doğrudur; burada BKT sinfi
elə çoxobrazlılar sinfidir ki, onların hər birində
ixtiyari cəbrin ixtiyari baş konqruensi düsturlarla təyin olunsun ( BKT ixtisarı baş konqruens
təyin olunandır). Məlumdur ki, konqruenssxemlərin dizyunksiyaları bütün baş konqruensləri əhatə edir. Deməli, kompaktlıq teoreminə
əsasən, əgər V çoxobrazlısı BKT sinfindədirsə,
onda o, mütləq hər-hansı bir k  KS sinfində
yerləşir.
Ona görə də BKT  k  KS / k  1,2,... .
Bu da öz növbəsində göstərir ki, (*) şərti BKT
çoxobrazlılar sinifini "pillələrə" ayırır.
p eksponentli Abel qrupları
Xatırladaq ki, periodik qrup elə qrupa
deyilir ki, onun hər bir elementinin tərtibi
sonludur. Əgər periodik qrupun hər bir
elementinin tərtibi qeyd olunmuş bir n ədədini
bölürsə, onda ən kiçik belə n ədədinə qrupun
eksponenti (və ya periodu) deyilir. Aydındır ki,
sadə p eksponentli Abel qrupları çoxobrazlı
təşkil edir; onu Ap ilə işarə edək.
Teorem

Ap  p  KS ,

2.

lakin

Ap   p  1  KS .
İsbatı. Yaxşı məlumdur ki, Abel
qruplarında konqruenslərlə altqruplar arasında
qarşılıqlı-birqiymətli (biyektiv) inikas var. Bu
biyektiv inikasdan istifadə etməklə
c, d   Cg A a, b
şərtini məntiqi düsturla ifadə etmək olar.
Başqa sözlə, qruplar siqnaturasında elə birinci
tərtib dörd dəyişənli  x, y, z, t  formulası var

ki,

ixtiyari

p
GA

qrupunun

ixtiyari

a, b, c, d  G elementləri üçün  a, b, c, d  yalnız və yalnız o zaman doğrudur ki,
c, d  Cg G a, b şərti Abel qruplarında o de-

məkdir ki, c 1  d   a 1  b ; burada x - x  G
elementinin G qrupunda doğurduğu (dövrü) altqrupu işarə edir. Eyni zamanda bizə verilmişdir
 p . Onda buradan çıxır ki,
ki, G  A









2



p 1



 a 1  b  e, a 1  b, a 1  b ,..., a 1  b
.
Beləliklə
alırıq:







2



c 1  d  e, a 1  b, a 1  b ,..., a 1  b
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p 1

.

Sonuncu şərti düsturla ifadə etmək olar və bu
düstur faktiki olaraq p sayda dizyunksiyalardan
ibarətdir ki, burada hər bir dizyuktiv üzv termlər
bərabərliyidir. Beləliklə, teoremin birinci hissəsi
isbat olundu.
Teoremin ikinci müddəasını isbat etmək
üçün p eksponentli elə abel qrupu göstərmək
lazımdır ki, bu qrupda istifadə olunan
konqurens-sxemlərin sayı p ədədindən kiçik
olmasın. Təbii ki, Z p  Z p qrupu bu şərti ödəyir.
Beləliklə, teorem tam şəkildə isbat olundu.
Bu
teorem
eyni
zamanda
1  KS  2  KS  ...  k  KS  ...  BKT
zəncirinin qeyri-trivial olduğunu göstərir.
Distributiv qəfəslər çoxobrazlısı
Xatırladaq ki, distributiv qəfəs elə qəfəsə
deyilir ki, orada distributivlik eyniliyi
x, y, z   y  z   x  y   x  z 
(və
ya
x   y  z   x  y   x  z  ) ödənilsin. Ona
görə də bütün distributiv qəfəslər bir çoxobrazlı
təşkil edir; bu çoxobrazlını DQ kimi işarə edək.
Aşağıdakı teorem göstərir ki, (*) zəncirinin
birinci pilləsi trivial deyil.
Teorem 3. Tutaq ki, L distributiv
qəfəsdir, a, b, x, y  L və a  b . Onda
x  y a, b  x  a  y  a & x  b  y  b .
Yaxşı
məlumdur
ki,
qəfəslərdə
 a, b   a  b, a  b . Ona görə də göstərilən
2.3.2
lemmasını
ixtiyari
a, b, x, y  L
elementlərinə belə tətbiq edə bilərik:
x  y a, b  x  a  b  y  a  b &
x  a b  y  a b.
c1 ,...,c4
İndi
konqruens-sxemdəki
elementlərini belə seçək:
c1  x0 , c2  x1, c3  y0 və c4  y1 .
Onda konqruens-sxemin şərtindəki
b0  t0 x1, x0 , x1, y0 , y0  ;
t 0 x0 , x0 , x1, y0 , y1  t1 x0 , x0 , x1, y0 , y1  ;
t1 x1, x0 , x1, y0 , y1  t 2 x1, x0 , x1, y0 , y1  ;
t 2 x0 , x0 , x1, y0 , y1  t 3 x0 , x0 , x1, y0 , y1  ;
t 3 x1, x0 , x1, y0 , y1   b1
bərabərlikləri asanlıqla yoxlanılır. Teorem
isbat olundu.
Məqalənin aktuallığı. Мəqalədə Lint qəfəsinin yuxarıda göstərilən filtrləri tədqiq edilmiş, onlar

Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 84, Number: 4, 2017

Çoxobrazlılarda konqruens-sxemlərin quruluşu haqqında

üçün meyarlar (zəruri və kafi şərtlər) tapılmışdır.
Bunun üçün birinci fəsildə ümumi (yəni universal)
cəbrlər, qəfəslər və kateqoriyalar, funktorlar haqqında lazım olan məlumatlar əks etdirilmişdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Digər əsas nəticə Kantor çoxobrazlılarının əmələ gətirdiyi filtr ilə bağlıdır. Burada göstərilmişdir ki, hər bir Kantor çoxobrazlısı Lint qəfəsinin sonsuz  -sadə elementidir

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Universal cəbrin çoxobrazlılar nəzəriyyəsinə həsr
olunmuşdur. İşdəki nəticələrdən cəbr sahəsi üzrə
elmi-tədqiqat işlərində istifadə etmək olar. Eləcə də,
magistratura pilləsində təhsil alan magistrantlar da
bu nəticələrdən faydalana bilərlər.
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И.Гурбанов
О ПОСТРОЕНИИ СХЕМ КОНГРУЭНЦИИ В МНОГООБРАЗНОСТИ
РЕЗЮМЕ
В статье отмечается, что конгруэнция-отношение эквивалентности на алгебраической системе,
сохраняющееся при основных операциях. Данное понятие играет важную роль в универсальной
алгебре. Статья посвящена теории многообразности в универсальной алгебре. Автор подчеркивает,
что построение конгруэнции рождается из двух элементов. В заключение статьи проанализированы
взгляды различных математиков на раскрытие данных математических идей.
I.Gurbanov
ABOUT THE STRUCTURE OF CONGRUENCE-SCHEMES OF MANIFOLDS
SUMMARY
The article deals with the manifold theory of universal algebra. The author gives detailed information
about the structure of congruence which is formed by two elements and the mathematical theories and their
explanation by different mathematicians are analyzed.
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Bir çox ictimai müzakirələrdə ictimai
kapital anlayışının cəmiyyətin bütün sahələrinin
və xüsusilə də ictimai və mədəni sahələrin inkişafında böyük rolu olduğu qeyd edilir. İctimai
kapital hər zaman mədəni –ictimai amillərlə əlaqədar şəkildə fəaliyyət göstərir və böyük-kiçikliyindən asılı olmayaraq əhəmiyyətli mövqeyə
malikdir. Fərdlər və ya qrup şəklində formalaşmış birliklər nəzərdə tutulmuş məqsədə çatmaq
üçün bu sahəyə sərmayə qoyurlar [3].
İnkişafın nəzəri əsasları ictimai əlaqələrə
istinadən öyrənilir. 90-cı illərə qədər mövcud
olan nəzəriyyələrdə səhvən ictimai əlaqələrin
iqtisadi inkişaf prosesində rolu təkzib edilmişdir
və təklif olunan siyasi məsləhətlərdən elə də
istifadə edilməmişdir. Lerniz psixoloji yenidənqurma nəzəriyyəsi çərçivəsində iddia edirdi ki,
qərb ölkələrinin mədəni sahədə əldə etdiyi nailiyyətlərin nəşr edilib, dünya miqyasında tanınması nəticəsində yeni islahatlar həyata keçirmək
mümkündür [1, 108]. 1950-1960-cı illərdə ictimai əlaqələr inkişaf yolunda ənənəvi yaşayış
maneələri fonunda izah edilirdi. Yenilikçi nəzəriyyəçilər kapital itkisinin izahını verən zaman
ictimai əlaqələri maneə qismində göstərirdilər.
Buna nümunə olaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1951-ci ilə aid olan sənədlərdə göstərilir
ki, inkişafın həyata keçirilməsi üçün klassik fəlsəfi nəzəriyyələri və köhnə ictimai təşkilatları
ləğv etmək, irqi və nəzəri zəncirləri məhv etmək, sonsuz sayda sərsəri həyat tərzi sürən fərdləri tərəqqi yoluna yönəltmək lazımdır [8].
Bu nöqteyi-nəzər 70-ci illərdə öz yerini
qarşılıqlı münasibətlər və dünyəvi idarə üsulu
280

nəzəriyyəsinə verdi. Bu ideyanı irəli sürən nəzəriyyəçilər iddia edirdilər ki, ictimai əlaqələr
seçilmiş hüquqi və siyasi şirkətlər arasında həqiqi istismar obyektinə çevrilir.
Bu nəzəriyyələrdə müxtəlif ölkələrdə sərmayədar təbəqə ilə kasıb təbəqə, yəni fəhlə təbəqəsi arasındakı istehsal alətləri üzərində təbii uyğunluq məsələsi təhlil edilir. Eyni zamanda cəmiyyətin mənafeyini müdafiə edən nəzəriyyələrdə cəmiyyətin öz-özünü təmin etməsi fikir irəli
sürülür. Onlar qrupdaxili öhdəliklərin mənfi xüsusiyyətlərini işıqlandıraraq ictimai əlaqələrin
müasir rəsmi qurumların formalaşmasında rolu
olduğunu heç təsəvvür etmirdilər.
Neoklassisizm nəzəriyyəçiləri və “ümumi
seçim” fikrinin tərəfdarları 80-90-cı illərdə əhəmiyyətli nüfuza malik idilər. Onlar ictimai əlaqələrin səciyyəvi xüsusiyyətlərə malik olduğunu
təsdiq etmirdilər. Bu nəzəriyyələrin mərkəzində
əqli seçim ideyası dururdu və fərdlər müxtəlif
zamanlarda büdcə və qanunlar əsasında birliklər
yaradaraq qrup şəklində formalaşmış birliklər və
o cümlədən müəssisələr əməliyyat prosesi üçün
ayrılan vəsaitin azaldılmasına ümid edirdilər.
Sonarakı illərdə inkişaf haqqındakı ən mühüm
nəzəriyyələrdə ictimai əlaqələr hədsiz dərəcədə
dözülməz, müstəmləkəçi, azadlıqverən digər
tərəfdən isə mənasız və faydasız birliklər kimi
izah edilirdi. İctimai kapital mövzusu bu məsələ
ilə əlaqədar yaranan narahatlıqların göstəricilərini özündə cəmləşdirir.
İctimai elmlərin müxtəlif sahələrində tədqiqatlar aparan alimlər son zamanlarda bu
məsələ ilə əlaqədar ictimai kapital anlayışına is-
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tinad edən yeni izahat (şərh) irəli sürüblər. “İctimai kapital” anlayışı fərdi məhsuldarlığın səviyyəsinin artmasına səbəb olan alətlərə sahib olan
və təhsil, təlim işlərini özündə birləşdirən fiziki
və insan kapitalı anlayışları kimi şəbəkələr, qarşılıqlı uyğunluq və etimada əsaslanan ictimai
təşkilatların xüsusiyyətlərini özündə birləşdirir
və qarşılıqlı mənfəət əldə etmək məqsədilə həyata keçirilən həmkar münasibətlərin asanlaşdırılmasına xidmət edir. İctimai kapital fiziki
kapital və insani kapital sahələrinə qoyulan sərmayələrin faydasının artmasına yardım edir.
İctimai kapitaldan faydalanan cəmiyyətdə həmkarlıq münasibətləri asanlıqla həyata keçirilir.
Sosiologiya elmində ictimai kapital anlayışının
nəzəri əsasları əks olunmuşdur.
Fiziki kapital istehsal üçün yararlı olan
alətlərin formalaşması və lazımi dəyərlərin həyata keçirilməsi və müşahidə oluna bilən sahələrə nəzarət edir. İnsan kapitalı fərdlərin sahib olduğu məharət və bacarıqları aşkara çıxarır, fərdlərin yeni üsul və metodlarla rəftar edə bilməsi
üçün şərait yaradır və fərdin sahib olduğu məharətləri və elmi özündə təcəssüm etdirir. İctimai
kapital isə fərdlər arasında mövcud olan əlaqələrdə öz ifadəsini tapır. İctimai kapital fərdlərin
həyata keçirdiyi işlərin asanlaşdırılmasına xidmət edir [8; 65]. Kolman ictimai quruluşu ictimai kapitalı aşkara çıxaran amil hesab edir və o
iddia edir ki, ictimai kapital iş təcrübəsi ilə izah
edilir. Kolmanın fikrincə, ictimai kapital vahid
əşya deyil, özündə müxtəlif əşyaları birləşdirir
ki, onlar 2 müştərək xüsusiyyətə malikdir: onların hamısı ictimai quruluşun sahələrindəndir və
birliyə daxil olan fərdlərin həyata keçirdiyi
müəyyən əməliyyatların sadələşdirilməsinə səbəb olur. İctimai kapital kapitalın digər növləri
kimi hasil edici əhəmiyyətə malikdir və əldə
olunması çətin olan müəyyən məqsədlərə nail
olmaq üçün şərait yaradır. [9, 47].
Bordyo ictimai kapitalı “kapital”ın formalarından biri hesab edilir. Onun fikrincə,
“kapital” 3 əsas formaya malikdir:
1. Pulla əvəz oluna bilən və hüquqi mülkiyyət formasında olan “iqtisadi kapital”;
2. Müvafiq şəraitdə “iqtisadi kapital”a
çevrilən və qurumlar şəklində təlim- təhsil işlərini həyata keçirən “mədəni kapital”;
3. İctimai öhdəliklər əsasında təşkil olunan və müvafiq şəraitdə “iqtisadi kapital”a və ya

hər hansı bir zədəgana məxsus quruma çevrilə
bilən “ictimai kapital” [12, 243].
Robert Putnam müəyyən zərərlə nəticələnən fərdlərin iş prosesində qarşılaşdığı çətinliklər üzərində qələbəsini və hər şəraitə uyğunlaşmalarını ictimai səbəblərlə əlaqədar izah edir.
Belə ki, qarşılıqlı fəaliyyət və irsən keçmiş müştərək mədəni qurumlar formasında olan böyük
ictimai kapitala sahib olan cəmiyyətlərdə könüllü həmkarlıq münasibətləri daha yaxşı səviyyədə qurulur.
Bütün bu qeyd olunanlara istinadən bu anlayışların hər birinin müxtəsər tərifini, onların
bir-birinə təsirini və ictimai kapitalın yaranma
yollarını müxtəsər şəkildə tədqiq etməyi məqsədəuyğun hesab edirik.
Müştərək mədəni qurumlar ictimai kapitalın mühüm formalarından biri hesab edirlər və
cəmiyyətdə bu qurumlar hər nə qədər ixtisara
salınarsa, vətəndaşların qarşılıqlı mənafeləri
uğrunda həmkarlıq münasibətlərinin qurulmasına daha çox şərait yaranar. Mədəni müştərək
qurumlar, hər əməliyyatı həyata keçirən zaman
potensial məxaricin miqdarının çoxalmasına səbəb olurlar. Fərdin şəraitə uyğun nəzərdə tutduğu mənafe eyni zamanda həyata keçirilən və ya
gələcəkdə həyata keçiriləcək digər əməliyyatlar
nəticəsində təxirə salına bilər. Müştərək mədəni
birliklər nəzəri dildə təkrarən baş verən əməliyyatlar sayəsində daxili birliklərin həyata keçirdiyi əməliyyatların sayının artmasına səbəb olur.
[5, 297]. Müştərək mədəni birliklər güclü qarşılıqlı əlaqələrin asanlaşdırılmasına səbəb olur və
fərdlər arasında qarşılıqlı etimad əsasında məlumatların dövr etməsi prosesini daha da yaxşılaşdırır. Ən mühümü isə odur ki, qarşılıqlı əməliyyat prosesində müqavilənin şərtlərinə əməl edilməzsə, müəyyən cəza tədbirləri həyata keçirilməlidir. Şaquli birliklərdə bu tədbirlər yüksək
vəzifəli şəxslər üzərində tətbiq edilmir və əgər
edilsə də zəif şəkildə həyata keçirilir. [5, 298; 6,
283-287]. Digər tərəfdən isə qarşılıqlı əməliyyat
metodları ictimai kapitalını yaranmasına səbəb
olan amillərdən biridir. Bu metodlardan istifadə
edilən cəmiyyətlərdə qarşıya çıxan problemlərin
müasir üsulla həllinə və fırıldaqçılığın qarşısının
alınmasına müvəffəq olublar [10, 160-161].
M.Qrannovoter belə hesab edir ki, şəxsi
əlaqələr əsasında qurulmuş ictimai birliklərdə
qarşılıqlı etimadın səviyyəsi yüksək olur və
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nizamnamədəki tələblərə riayət edilməməsinə
stimul yaradır. [10, 61-88] Qarşılıqlı etimad
həmkarlıq münasibətlərinin asanlaşdırılmasına
səbəb olur və cəmiyyətdə qarşılıqlı etimadın
səviyyəsi hər nə qədər yüksək olarsa həmkarlıq
münasibətlərinin yaranmasına da bir o qədər
çox şərait yaranar. Həmkarlıq münasibətlərinin
möhkəmlənməsi üçün zəruri amil hesab edilən
qarşılıqlı etimad duyğusu qeyri-ixtiyari yaranır.
Qarşılıqlı etimad hissi müstəqil uzaqgörənliyə
istinadən yaranır. “Siz hər hansı bir işi həyata
keçirmək üçün hər hansı bir fərdin və ya təşkilatın məsləhət bildiyi icraçıya etimad göstərə bilmirsiniz. Siz ancaq həmin icraçının xasiyyətinə,
seçimlərinə bacarığına diqqət yetirməklə nəzərdə tutulan işi ona həvalə edirsiniz”. [9, 292]
Putnam fərdi etimad hissinin ictimai etimad hissinə keçməsi prosesini belə izah edir ki,
müasir cəmiyyətlərdə ictimai etimad hissi 2
rabitəli mənbə ilə - yəni qarşılıqlı əməliyyat metodları və təcrübəsiz mədəni birliklərlə əlaqədar
şəkildə həyata keçirilir. Tədqiqatçılar ictimai
kapitalın yuxarıda göstərilmiş 3 üstün cəhəti
haqqında danışarkən qeyd edir: “İctimai etimadın qarşılıqlı əməliyyat metodları mədəni müştərək birliklərin və uğurlu qarşılıqlı həmkarlıq
münasibətlərinin möhkəmlənməsinə xidmət
edir. Həmkarlıq münasibətlərinin qurulması
məqsədilə yaradılan təşkilatlar şəxslər arasında
mövcud olan lazımi bacarıq və etimada əsaslanır. Amma o bacarıq və etimad da öz növbəsində təşkilat daxilində həmkarlıq münasibətlərinin
əsaslarını təlqin edir, aşılayır. Müştərək mədəni
birliklər və iş metodları iqtisadi rifahı təmin
edən amillərdir və onlar da öz növbəsində bu
nailiyyətlər nəticəsində daha da möhkəmlənirlər” [12, 309]. Putnam bu 3 amilin bir-birilə əlaqəsini təhlil etmək əvəzinə bir növ “mütənasib
təhlil” üsulundan istifadə etmişdir.
Fukuyamanın nəzəriyyəsi də Putnamınkı
kimi geniş səviyyədə izah edir və ictimai kapitalı müxtəlif ölkələrin iqtisadi əlaqələri, inkişafı
fonunda təhlil edir. Buna əsasən də deyə bilərik
ki, onun ictimai kapital haqqında olan tərifi bir
növ kollektiv xarakter daşıyır. Onun fikrincə,
“ictimai kapitala sadəcə qeyri-rəsmi dəyərlər və
müəyyən metodlar məcmuəsi, toplusu tərifini
vermək olar və aralarında həmkarlıq münasibətləri mövcud olan qrup üzvləri bura sərmayə sərf
edir. İctimai kapitalı yaradan metodlar əsasən
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qarşılıqlı sədaqət, öhdəlik və iki tərəfli əlaqələrə
istinad edir (7, l 1-12). Fukuyama Putnam kimi
qarşılıqlı yardım metodlarını ictimai kapital mövzusuna şamil edir və yazır: “Belə hesab edirik ki,
ictimai kapital birgə fəaliyyətə əsaslanan çalışmaları özündə əks etdirir”. Bu tərifdə özünə yer
alan metodlar və dəyərlər iki tərəf arasında qarşılıqlı dəyərlər və qayda-qanunlar əsasında formalaşaraq müştərək birliklər yaradır. [7, 70] Digər
tərəfdən şəbəkə ilə qurum müxtəlif dərəcələrə
məxsusdur. Çünki şəbəkə rəsmi yox, qeyri-rəsmi
metodlara əsaslanır [7, 71].
Yuxarıda qeyd olunduğu kimi Bordyo,
Kolman, Putnam, Fukuyamanın nöqteyi-nəzərinə görə ictimai kapital anlayışı əhatə dairəsinə
və nəzərdə tutduğu məqsədinə əsasən təhlil edilir. Bu nəzəriyyəçilərin ictimai kapital haqqında
verdikləri tərifə nəzər saldığımız zaman onların
bir-birilə əlaqəli məna ifadə etdiyini müşahidə
edirik. Buna əsasən də deyə bilərik ki, ictimai
kapital haqqında olan tərifin əsasında “birgə
fəaliyyət” ideyası durur. Bu ideya ümumi ictimai-siyasi işlər, ictimai şəbəkələrin daxilində
icra olunan qarşılıqlı yardım, əməliyyat metodları, rəsmi və qeyri-rəsmi birliklərin yaranması,
qarşılıqlı etimad hissinin metodları vasitəsilə
həyata keçirilən əlaqəli fəaliyyətə əsaslanır.
Qarşılıqlı etimad hissinin metodları dedikdə
ümumi etimad və qurumdaxili etimad növləri
nəzərdə tutulur.
Müxtəlif şəbəkələr daxilində mövcud olan
ictimai kapital məfhumu ümumi fəaliyyətlərin
toplusundan ibarətdir və buna görə də müxtəlif
forma və ölçüyə malikdir. Putnam, Fukuyama,
Kolman və Bordyo ictimai kapitalın əsasında
duran birgə fəaliyyət ideyasının tədqiqi zamanı
onun forma və əhatə dairəsini təhlil ediblər. Bu
nəzəriyyəçilərin tədqiqat obyektinə çevrilən 3
sahənin izahını nəzərinizə çatdırırıq:
İnkişaf.
İnkişaf termininin geniş miqyasda təhlili
II Dünya Müharibəsindən sonrakı illərə təsadüf
edir. İctimai elmlər üzrə tədqiqat aparan alimlər
inkişaf haqqında çoxlu sayda təriflər deyiblər və
onlardan bəzilərini nəzərdən keçirməyi məqsədəuyğun hesab edirik.
Maykl Tudaro belə hesab edir ki, müəyyən cəmiyyətin inkişaf səviyyəsinin artması
üçün ümumi və milli rifahın təmin edilməsi
üçün iqtisadi tərəqqini gücləndirmək, bərabər-
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sizliyi məhv etmək və yoxsulluğun kökünü kəsmək vacib şərtdir. İnkişaf əslində ictimai quruluşun tərkibinə daxil olan qrupların və fərdlərin
istəklərinin və müxtəlif ehtiyaclarının ödənilməsi, keçmişdə rastlaşdıqları xoşagəlməz halların
aradan qaldırılması və maddi və mənəvi həyatlarının daha da yaxşılaşdırılması nəticəsində baş
verir [11, 135].
Bernesteinin fikrincə, inkişaf dəyərlərlə
ölçülür. Bəşəriyyətin ən mühüm və yayılmış
problemlərindən olan ərzaq qıtlığı, yoxsulluq,
xəstəliyə qalib gəlmək istəyi inkişaf prosesinin
ən əsas məqsədlərindən biridir.
Saskes Universitetinin inkişaf xəbərləri
müəssisəsinin müdiri Dadli Searz qeyd edir ki,
inkişaf ictimai-iqtisadi sahədə baş verən ümumi
müxtəlif dəyişikliklərlə həmahəng həyata keçirilir. Onun fikrincə, inkişaf istehsalın və ondan
əldə olunan gəlirin səviyyəsinin yüksəldilməsindən əlavə təşkilatların quruluşunda, ictimai
idarəetmədə və həmçinin insanların nöqteyi-nəzəri ilə əlaqədar olan bir prosesdir. İnkişaf bir
çox hallarda insanların əqidə və adət-ənənələri
ilə əlaqədar şəkildə inkişaf edir [1, 183].
Piter Donaldson inkişaf haqqında deyir ki,
inkişaf ictimai quruluşun tərkibinə daxil olan
qurumlarda, cəmiyyəti təşkil edən fərdlərin arzu
və istəklərində, məqsədlərində baş verən əsas
dəyişikliklərlə əlaqədardır.
Əgər bu dəyişikliklər zamanı insanların
yaratdığı birliklərə daxil olan fərdlərin istəkləri
toqquşarsa, ola bilər ki, onlara inkişafın nəticəsindən faydalanmaq nəsib olmasın. Çünki inkişaf mürəkkəb bir prosesdir və nailiyyət əldə etmək istəyən insanlar bu prosesdə baş verən bütün dəyişikliklər və qarşıya çıxan ehtiyaclardan
vaxtlı-vaxtında xəbər tutmalı və müştərək fəaliyyət göstərməlidir. [7, 85]. Hindistanlı sosioloq Misera inkişafı mədəni sahə ilə əlaqələndirir. Onun fikrincə, inkişaf bəşər cəmiyyətinin
nailiyyətlərindən biridir və müxtəlif kəşflərlə
əlaqədardır. İnkişaf insanların əldə etdiyi uğurların nəticəsinin məhsuludur və özündə mədəni
və elmi nailiyyətləri ehtiva edir. İnkişafın məqsədi faydalı yaşayışı təmin etməkdir və bu da
mədəni və elmi sahə ilə birbaşa əlaqədardır.
Buna əsasən də deyə bilərik ki, inkişaf insanın
mədəni və elmi dəyərlərə sahib olması nəticəsində həyata keçirilir.
Bir çox təriflərdə inkişaf prosesinin təhlili

zamanı ümumi rifahın təmin edilməsi və yoxsulluğun aradan qaldırılmasına diqqət yönəldilmişdir. Qunar Mırdalın dediyi kimi, inkişaf,
yəni yoxsulluğun pəncəsindən azad olmaq üçün
icra edilən fəaliyyət prosesi müəyyən məqsədə
çatmaq və bu yolda müvəffəqiyyət əldə etmək
üçün həyata keçirilir və bu proses müəyyən
proqramlaşdırmaya əsaslanır [5, 315]. Brokfeld
isə deyir ki, inkişaf yoxsulluğun səviyyəsinin
aşağı endirilməsi, işsizliyin, sinfi bərabərsizliyin
məhv edilməsi kimi ümumi rifahın əldə olunması uğrunda aparılan işlərin nəticəsi olaraq yaranır [1, 184]. Yaxud da yuxarıda deyildiyi kimi,
inkişaf müəyyən cəmiyyətin daxilində elmi və
texnoloji tərəqqi, hərtərəfli rifahın təmin edilməsi, yoxsulluğun, işsizliyin məhv edilməsi, gəlirin nizama salınması, ictimai quruluşun tərtibatı, həyat tərzinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi,
istehsalın keyfiyyətinin və çəkisinin artması ilə
əlaqədar olan bir prosesdir [5, 26].
Bəzən isə inkişaf tarixi proseslərlə əlaqələndirilir və bir tarixi mərhələdən digərinə keçid
prosesi ilə qiymətləndirilir. Bu prosesdə cəmiyyətin bir tarixi mərhələdən digərinə keçid zamanı əldə etdiyi nailiyyət hərəkəti və ya fikrimizi
elmi dildə izah etsək, tədrici ölüm prosesi nəticəsində köhnə struktur və istehsal, tərəqqi prosesi tədricən yeniləşir və cəmiyyət yeni tarixi
şərait və mərhələyə qədəm basır [6, 27].
Məsələyə tarixi nöqteyi-nəzərdən yanaşdığımız zaman görürük ki, XIX əsrin tədqiqatçıları inkişafı insan bəşəriyyətinin tarixi ilə əlaqələndirirlər. Spenser və Marksın nəzəriyyəsinə
görə insan cəmiyyəti aşağı səviyyəli inkişaf
mərhələsindən yüksək səviyyəli inkişaf mərhələsinə doğru hərəkət etmişdir. Bu hərəkət də bir
neçə ümumi və kütləvi qayda-qanunlarla həyata
keçirilir. Hər bir cəmiyyət ya bu mərhələni artıq
keçmişdir ya da keçid prosesindədir. Başqa sözlə desək, onlar inkişafa çatmaq məqsədilə müxtəlif proqram tərtib etməyə çalışırlar. Hətta bu
tədqiqatçıların bəziləri belə hesab edir ki, “I
mərhələdə” bəşər cəmiyyəti lazımi nailiyyət
əldə etmişdir. Bəziləri isə belə hesab edir ki, bir
mərhələdən digər mərhələyə keçid insan cəmiyyətinin inkişaf etməsinə səbəb olmuşdur. Bu
həm maddi, həm də mədəni və elmi sahəyə
aiddir [1, 79].
Mədəni inkişaf. Mədəni inkişaf anlayışı
1980-cı onilliyin əvvəllərindən Yunesko tərəfin-
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dən Mədəni Təşkilat səviyyəsində tədqiq edilməyə başlandı. Bu anlayış inkişafın digər sahələri olan iqtisadi inkişaf, ictimai və siyasi inkişafa nisbətən daha çox dəyərləri və cəmiyyətin
qeyri-maddi ehtiyacların tərkibinə daxil edir. Bu
fıkrə əsaslanaraq deyə bilərik ki, inkişaf elə bir
prosesdir ki, idraki, dəyərlərin tanınması, insanların təşəbbüsü, meyli, bacarıqları, inancları
özündə ehtiva edir. Bu inancların, bacarıqların,
davramş və fəaliyyətlərin münasib olanları seçilir, münasib olmayanları isə kənarlaşdırılır. Mədəni inkişafın məqsədi fərqlidir, belə ki, müəyyən cəmiyyətdə qəbuledilməz mədəni amillərin
toplanması nəticəsində təbii və ictimai mühiti
müasir üsullarla idarə edir. Bu prosesdə elmi və
texniki nəaliyyətlərin artması nəticəsində daha
çox müvəffəqiyyət əldə edilir. [5].
Mədəni inkişafın əhəmiyyət kəsb edən
məqamlarından biri inkişaf prosesində keçmiş
adətlərdən uzaqlaşma prinsipinə riayət etməməsidir. Çünki mədəni inkişaf cəmiyyətin əldə etdiyi keçmiş nailiyyətlərə və təcrübələrə əsaslanaraq irəliləyir və uğur əldə edir. İnkişaf elə bir
prosesdir ki, burada keçmiş dövrlərə aid adətlər
və təcrübələr yenidən şəraitə uyğunlaşdırılaraq
formaya salınır və bu yolla da cəmiyyətin özünə
inam hissi artır və bacarıqları daha da inkişaf
edir. Bu baxımdan da mədəni anlayışın məğzi
inkişafın ifadə etdiyi mahiyyətlə eyniyyət təşkil
edir [2, 7].
İctimai inkişaf elə bir məfhumdur ki,
müəyyən bir cəmiyyətin həyat tərzi, yaşam qaydaları ilə tam əlaqədardır. Eyni zamanda da münasib şəraitin yaranması, yoxsulluğun aradan
qaldırılması, ərzaq, sağlamlıq, məskən, məşğulluq, təhsil və asudə vaxtlarını necə keçirilməsinə
də nəzarət edir. Deyilənləri nəzərə alaraq qeyd
edə bilərik ki, ictimai inkişafın məqsədi qarşılıqlı əməliyyat prosesinin müxtəlif formalarını yaradır və bu da cəmiyyətin mədəni sahələrinin
inkişafı ilə birbaşa əlaqədar həyata keçirilir. İctimai və mədəni inkişaf bir-birilə bağlı olan sahələrdir və hər iki növ həmahəng şəkildə cəmiyyətin fərqli sahələrinə aid olan cəhətləri özündə
birləşdirir [1, 13].
Araşdırdığımız mənbələrdə ictimai inkişaf
termini müxtəlif formalarda izah edilərək, təriflər verilmişdir. Bu mənbələrin hamısında ictimai inkişaf 2 əsas - ümumi və xüsusi aspektdən
tədqiq edilir. Ümumi aspektdə ictimai inkişaf
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milli və ya cəmiyyətin bütün sahələrinin inkişaf
sahələrini əhatə edir. Burada ictimai inkişafla
qeyri-ictimai yəni, texniki inkişaf sahələri birbirindən fərqləndirilir. Lakin inkişafın digər
növləri ilə, xüsusilə də, mədəni, siyasi və iqtisadi inkişaf sahələri ilə xüsusilə də, mədəni, siyasi
və iqtisadi inkişaf sahələri ilə əlaqələndirilir.
Xüsusi aspektdə isə ictimai inkişaf anlayışı sözün əsl mənasında mədəni, siyasi və iqtisadi sahələrdən fərqləndirilir. Amma hələ də müəlliflər
onun əsil göstəricilərini, xərclərini və əsas xüsusiyyətlərini dəqiq şəkildə araşdırmağa nail ola
bilməyiblər. Mənbələri tədqiq etdiyimiz zaman
bizə məlum olur ki, işə qəbul edilmə zamanı
fərdin hansı ixtisasa sahib olması, elə də böyük
önəm daşımır [3, 212].
İnkişaf bəzi tədqiqatçıların fikrincə, belə
izah edilir: ictimai inkişaf cəmiyyətdə baş verən
dəyişikliklər və müxtəlifliklə əlaqədardır və
burada əsas diqqət həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, bu məqsədlə həyata keçirilən işlərin
işlərin dəyərləndirilməsinə və ictimai dəyişikliklərə yönəlməlidir. Belə olduğu təqdirdə hər hansı bir ictimai orqan və ya təşkilatda aparılan dəyişikliklər və eyni zamanda ictimai inkişafın
strategiyası insan həyatının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına və əsas problemlərin həll olunmasına xidmət edər. Bu baxımdan ictimai inkişafın
strategiyası, həyat rifahının yüksəldilməsi üçün
və mənəvi ehtiyacların ödənilməsi üçün vacib
olan şərtlər, tərəqqi və yüksəliş uğrunda aparılan
işlər insan cəmiyyətinin ən mühüm ehtiyaclarından hesab olunur və bu amillər ictimai inkişafın
gedişatının mahiyyətini təyin edir [4, 35].
İctimai kapitalla inkişaf dərəcəsi arasında
olan əlaqə. İctimai inkişaf prosesində ictimai və
təşkilatı kapitalın mahiyyətinə diqqət yetirmək
önəmli əhəmiyyət kəsb edir və bu kapitalın
toplanılması üçün müxtəlif proqramlar hazırlanır. Təşkilati səviyyədə aparılan işlərin bəziləri
bunlardan ibarətdir:
-İctimai, sinfi və peşəkar orqanları həvəsləndirmə və möhkəmləndirilməsinə nail olma:
İctimai qurumların yaradılması və eyni zamanda
möhkəm-mövqeyə və struktura malik olması
üçün aparılan həvəsləndirilmə işləri ictimai kapitalın artırılması yollarından biridir. Qrup şəklində fəaliyyət göstərmə nəticəsində qarşılıqlı
etimad hissinin yaradılmasına müvəffəq olmaq
olar. Belə tipli qurumlar təşkilati səviyyədə də
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yarana bilər. Təşkilatlarda könüllü fəaliyyət
göstərməyə razılıq verən peşəkarlar və mütəxəssislərin iştirakı ilə qrupların, xüsusi və peşəkar
əncümənlərin yaradılması bu təşkilatların sahib
olduğu ictimai kapitalın artmasına səbəb ola
bilər. Buna əsasən də, bu qurumlara rəhbərlik
edən şirkətlərin rəsmi direktorları belə qurumların yaranması və möhkəmləndirilməsi işində
əsas rola malikdirlər.
-İctimai və təşkilati mədəniyyət sahələrinin zənginləşdirilməsi məqsədilə aparılan proqramlaşdırılma işləri: İctimai kapital hər-hansı
bir ictimai sistemin mədəni xüsusiyyətlərinin
nəticəsi olaraq yaranır. Başqa sözlə desək, ictimai kapital fərdlərin etimad və iştirakına əsaslanaraq ictimai və ya təşkilati mədəniyyət sahələrində şəffaf münasibətlər qurulmasına yardım
edən amildir. Buna əsasən də deyə bilərik ki,
təşkilatların müdirlərinin təşkilati mədəniyyətin
səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün həyata keçirdiyi işləri iqtisadi kapitalın artması ilə nəticələnir.
Problemin aktuallığı. İctimai kapital ictimai
sahəyə aid mühüm mövzulardan biridir və cəmiyyə-

tin, xüsusilə də ictimai və mədəni sahələrin inkişafında əhəmiyyətli rola malikdir. İctimai kapital dedikdə iqtisadi və insani qüvvələr nəzərdə tutulur. Bu
anlayış bir şəbəkə daxilində iki tərəfli etimad və uyğunluq əsasında müəyyən bir məqsədə çatmaq niyyətilə yaradılan biliklərə aid edilir. Bir çox ictimai
müzakirələrdə ictimai kapital anlayışının cəmiyyətin
bütün sahələrinin və xüsusilə də ictimai və mədəni
sahələrin inkişafında böyük rolu olduğu qeyd edilir.
Problemin yeniliyi. Məqalədə müasir dövrdə
əsaslandırılır ki, ictimai kapital fərdlərin etimad və
iştirakına əsaslanaraq ictimai və ya təşkilati mədəniyyət sahələrində şəffaf münasibətlər qurulmasına
yardım edən amildir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
verilən təkliflər hər hansı bir ictimai orqan və ya təşkilatda aparılan dəyişikliklər və eyni zamanda ictimai inkişafın strategiyasına aid olaraq insan həyatının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına və əsas problemlərin həll olunmasına xidmət edər. Bu baxımdan
ictimai inkişafın strategiyası, həyat rifahının yüksəldilməsi və mənəvi ehtiyacların ödənilməsi üçün
vacib olan şərtlər sırasında ictimai kapitalın artırılması prosesidir.
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А.Исмаили
РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В РАЗВИТИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
СФЕРЫ БЩЕСТВА
РЕЗЮМЕ
Одним из существенных факторов, влияющих на формированние социального капитала,
является система образования. Сюда, прежде всего, относятся знания, полученные индивидами в
образовательных центрах и университетах. Велика роль образования также в повышении
культурного уровня людей. Полученные знания играют существенную роль в деле управления на
уровне организации.
A.Ismaili
THE ROLE OF SOCIAL CAPITAL IN THE DEVELOPMENT
OF THE SOCIO-CULTURAL SPHERE OF SOCIETY
SUMMARY
One of the significant factors affecting the formation of social capital is the education system. Here,
above all, the knowledge received by individuals in educational centers and universities. The role of
education is also great in raising the cultural level of people. The acquired knowledge plays an essential role
in management at the organization level.
Redaksiyaya daxil olub: 01.06.2017
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Xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızla
əlaqələri genişləndirmək, onları ideoloji-siyasi
müstəvidə silahlandırmaq və ümummilli mənafelər uğrunda səfərbər etmək Azərbaycanın xarici siyasətində əsas prioritetlərdən biridir. Hazırda dünyanın müxtəlif dövlətlərində yaşayan
azərbaycanlıların sayı Azərbaycan Respublikasında yaşayan azərbaycanlıların sayından dəfələrlə çoxdur. Bu böyük bir “ordudur”. Bu
“ordu”nun səfərbər edilməsi dövlətimizin və
xalqımızın ən ağrılı problemi olan Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmasında mühüm rol
oynayır [2, 107].
Sovet imperiyasının “parçala və hökmranlıq et” siyasəti nəticəsində Azərbaycan xalqı dəfələrlə müxtəlif ölkələrə, o cümlədən Mərkəzi
Asiya respublikalarına “səpələnmişlər”. Səpələndikləri ərazilərdə mühacir həyatı yaşayan
soydaşlarımız diaspor təşkilatları formasında
fəaliyyət göstərmişlər. Hazırda Mərkəzi Asiya
ölkələrində fəaliyyət göstərən təşkilatlar
bunlardır:
Qazaxıstan Respublikasında – Qazaxıstan
Azərbaycanlıları Assosiasiyası, Qazaxıstan
Azərbaycanlılarının Mədəni Mərkəzləri İttifaqı,
“Turan” Mədəniyyət Mərkəzi, ”Vətən” və
“Turan Ekspress” qəzetləri;
Özbəkistan Respublikasında – Azərbaycan-Özbəkistan Mədəni-İqtisadi Əlaqələr Mərkəzi, Azərbaycan Milli-Mədəni Mərkəzləri
Assosiasiyası, “Qardaşlıq” Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi;
Tacikistan Respublikasında – Tacikistan
Azərbaycanlılarının Dostluq və Mədə-niyyət
Mərkəzi, Heydər Əliyev Mərkəzi;

Qırğızıstan Respublikasında - “Azəri”
İctimai Birliyi, “Azəri” Mədəniyyət Mərkəzi,
“Azərbaycançılar”
Assosiasiyası,
“Xəzər”
Mədəniyyət Mərkəzi, Türkdilli Dövlətlərin
Siyasətinə Dəstək Fondu fəaliyyət göstərir.
Türk-Azərbaycan diasporunun yaradılması türkdilli xalqların vahid ideologiya ətrafında
birləşməsi istiqamətində atılan ən önəmli addım
oldu. Növbəti uğurlu addım 2013-cü ilin 21
iyun tarixində Bakıda Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin diaspor
təşkilatları rəhbərlərinin I Forumunun keçirilməsi oldu. Forumda “Türkdilli ölkələrin diaspor
təşkilatlarının Birgə Fəaliyyət Strategiyası”
hazırlandı. Bu strategiya mövcud vəziyyətdə
qarşıda duran vəzifələri müəyyənləşdirərək onların həlli yolunu göstərir.
Forumun sonunda imzalanmış Bakı
Bəyannaməsinin bir neçə bəndini xüsusi olaraq
qeyd etmək lazımdır.
-Türkdilli ölkələrin iştirakı ilə həyata keçirilən transmilli layihələrin iqtisadi və siyasi əhəmiyyətinin təbliğində türkdilli diaspor təşkilatlarının fəal iştirakına nail olunması;
- Türkdilli xalqların əleyhinə aparılan
antitəbliğat kompaniyalarının qarşısının alınması, həmçinin İslam dini və onun təbliğ etdiyi mənəvi dəyərlər haqqında son zamanlar dünya ictimaiyyətində yayılmış yanlış təsəvvürlərin aradan qaldırılması məqsədi ilə birgə tədbirlərin
keçirilməsi;
- Türkdilli xalqların üzləşdiyi problemlər
barədə dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması istiqamətində birgə fəaliyyət göstərilməsi,
İnternet məkanında, virtual şəbəkələrdə bu istiqamətdə təbliğatın aparılması;

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 4, 2017

287

Kənan Əliyev

- Türkdilli xalqların güclü lobbisinin yaradılması məqsədilə nüfuzlu beynəlxalq ictimai
təşkilatlar və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları, həmçinin kütləvi informasiya vasitələri ilə
Türkdilli icmaların qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq
əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi [4, 7].
Mərkəzi Asiya respublikalarında Azərbaycan diaspor təşkilatları əsasən mədəni və ictimai
fəaliyyətlə məşğul olur. Hüquq, iqtisadiyyat,
ictimai işlər, elmi və digər sahələrdə çalışan
soydaşlarımızın müəyyən hissəsi öz peşəsi üzrə
xeyli qabağa gedərək, mühüm vəzifələr tutublar.
Buna misal olaraq Çu şəhərinin merini (Nizami
Məmmədov) göstərə bilərik [4, 3].
Bütün bu tədbirlər əslində Mərkəzi Asiya
respublikalarında Azərbaycan diasporunun güclənməsinin və Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması kimi mühüm məqamların həyata keçirilməsinin tərkib hissəsidir. Bir sıra tədqiqatçılar
bayramların, hüzn günlərinin, yubileylərin keçirilməsini diasporun fəaliyyətində yüksək qiymətləndirmirlər və hesab edirlər ki, bu qəbildən
olan tədbirlər o qədər də əhəmiyyətli deyil.
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu tədbirlər diasporun qarşısında olan bütün məsələləri həll
etməsə də, Azərbaycan mədəniyyətinin, eyni
zamanda xalqımızın bir nömrəli problemi olan
Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı həqiqətlərin
dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması
baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə
ki, bu tədbirlərdə həmin ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar ilə birlikdə yerli incəsənət ustaları,
ədib və şairlər, dövlət xadimləri, diaspor üzvləri,
eyni zamanda dövlət və hökumət rəsmiləri də
iştirak edirlər. Mərkəzi Asiya respublikalarında
mövcud olan Azərbaycan diasporunun problemləri əslində demək olar ki, onların görməli olduğu işlərin hələ çox olması ilə izah oluna bilər.
Lakin bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək
lazımdır ki, Türkmənistan Respublikasında
33300 azərbaycanlı (2009-cu ilin məlumatına

əsasən) [5, 87] yaşasa da, Türkmənistan hökumətinin süni maneələri nəticəsində bu respublikada hələ də Azərbaycan diaspor təşkilatı
fəaliyyət göstərmir.
Azərbaycan diasporunun perspektivləri
bunlardır – dünyanın müxtəlif guşələrində yaşayan türk xalqlarının diaspor və lobbi təşkilatları
ilə birləşmək, müasir informasiya müharibəsində qalib gəlmək, Qarabağa problemini dünya
ictimaiyyətinə çatdırmaq.
Mərkəzi Asiya respublikalarında mövcud
olan Azərbaycan diasporları beynəlxalq aləmdə
Qərbin ikili standartlarına qarşı etiraz tədbirlərində birlikdə daha böyük uğurlara imza atırlar.
Mövzunun aktuallığı. XX əsrin son onilliyində dünyada baş verən qlobal siyasi hadisələr nəticəsində sovet imperiyası dağıldı, uzun illər onun tərkibində yaşamağa məhkum edilmiş xalqlar siyasi
müstəqilliyini qazanaraq öz suveren dövlətlərini
yaratdılar. Bu xalqların qarşısında milli-mənəvi
dirçəliş yolunda, dünya xalqları ailəsində özünə
layiqli yer tutmaq üçün geniş imkanlar açıldı.
Tədqiqatın aktuallığı. XX əsrin 90-cı illəri
türk dövlətləri arasında bütün sahələrdə çoxcəhətli
əlaqələrin qurulduğu dövrdür. Bu qarşılıqlı yaxınlaşma dünyada və xüsusən də, Avropada gedən inteqrasiya prosesləri ilə üst-üstə düşür və türk xalqlarının
həyati mənafeyindən doğduğuna görə getdikcə daha
çox aktuallıq kəsb edir.
Tədqiqatın elmi yeniliyi. Azərbaycan diasporunun perspektivləri bunlardır – dünyanın müxtəlif
guşələrində yaşayan türk xalqlarının diaspor və lobbi
təşkilatları ilə birləşmək, müasir informasiya müharibəsində qalib gəlmək, Qarabağa problemini dünya
ictimaiyyətinə çatdırmaq.
Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti. Türk dövlətlərinin beynəlxalq təşkilatının yaranması mədəni əlaqələrinin araşdırılması siyasi və ideoloji cəhətdən,
siyasi-diplomatik münasibətlərin yeni və daha doğma bir mərhələsinə yol açmaq baxımından da əhəmiyyətlidir. Mədəni əlaqələrimizin öyrənilməsi hər
iki xalq arasında qarşılıqlı mənəvi zənginləşmə zərurətindən irəli gəlir.
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ПРОБЛЕМЫ, УСПЕХИ И ПЕРСПЕКТИВЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДИАСПОРЫ В
СТРАНАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ
PЕЗЮМЕ
В статье отмечается, что перспективой азербайджанской диаспоры, является объединение
тюркских народов, проживающих в различных уголках мира, их диаспор и лоббистских организаций
с целью одержать победу в современной информационной войне и довести до сведения мировой
общественности проблему Карабаха.
K.Aliyev
ACHIEVEMENTS, PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE AZERBAIJANI DIASPORA IN
CENTRAL ASIAN REPUBLICS
SUMMARY
The article deals with the achievements, problems and perspectives of the Azerbaijani diaspora in
Central Asian Republics. The perspectives of Azerbaijan diaspora are the following: to unite with the
diaspora and lobby organizations of Turkic nations living in different parts of the world, to win in modern
information war, to inform the world of Karabakh problem.
Redaksiyaya daxil olub: 02.06.2017
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XVIII əsrdə yazıb yaratmış Vaqif də öz
təravətini əsrlərcə yaşadan klassik şeirimizin ölməz nümunələrini yaratmış sənətkarlardan biridir. O, klassik Azərbaycan şeirinin mütərəqqi
ənənələrini davam etdirmiş, xalqla daha yaxından bağlı olmuşdur. Vaqif poeziyası həm dil,
üslub, forma və obrazlar sistemi baxımından,
həm də ideya və məzmunca yeni və orijinaldır.
Öz dövrünün real təsvirini verən bu poeziya nikbinliyi, xəlqiliyi, həyatiliyi ilə səciyyələnir.
Vaqif lirik şairdir. Məzmunca zəngin, formaca rəngarəng yaradıcılığa malik olan şairin
lirikası iki xətt üzrə inkişaf etmişdir. O, həm
klassik şeir üslubunda (qəzəl, müstəzad, müxəmməs və.s), həm də şifahi xalq şeiri üslubunda
(qoşma, təcnis və s.) şeirlər yazmışdır. Lakin
onun dövrümüzədək gəlib çatan əsərlərinin sayı o
qədər də çox deyil. Nə Divanı, nə də külli halında şeir toplusu qalmışdır. Onun əsərlərinin müəyyən qismi cünglərdə mühafizə olunmuşdur.
Vaqif yaradıcılığı ilə Azərbaycan şeiri tarixində yeni bir dövr başlanır. Şairin lirikasında
həyata, gözəlliyə və məhəbbətə realist münasibət öz əksini daha qabarıq və lirik bir şəkildə
tapmışdır. Özündən əvvəlki şairlərdən fərqli
olaraq, Vaqif milli şeirimizin inkişafına yüksək
xidmət göstərmiş, şeiri həyatla, həyati varlıqlarla daha sıx bağlamış və real həyatdan canlı lövhələr yaratmışdır. Şairin əsərlərində Azərbaycan
həyatı real, sadə, səmimi bir dildə ifadə olunur.
Vaqifin şeirləri yüksək bədii zövq aşılayan sənət inciləridir. Onun bütün şeirlərində, demək olar ki, konkret bir gözəllik, dünyəvi bir
sevgi tərənnüm olunur. Vaqifin əsərlərində özünü göstərən bu sadəlik və səmimilik real həyatın
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özündən və şairin bu reallığa münasibətindən
yaranır. Onun əsərlərindəki gözəlliyi, dünyəvi
sevgini, sadəliyi və səmimiliyi şeirlərində daha
aydın görmək olur: “Bir bölük yaşılbaş sonalar
kimi”, “Xumar-xumar baxmaq göz qaydasıdır”,
“Gərəkdir” və s.
Vaqifin yaradıcılığının bir çox səciyyəvi
xüsusiyyətləri vardır ki, bunları aşağıdakılar
kimi qruplaşdırmaq olar: 1) Qadın gözəlliyinin
təsvirinə və məhəbbətin tərənnümünə həsr olunan şeirlər. 2) Vətənpərvərlik ruhunda yazılan
şeirlər. 3) İctimai məna və məzmun kəsb edən
şeirlər.
Realizm, xəlqilik, həyatilik, dünyəvilik,
yüksək bədii və sadə dil əlvanlığı Vaqif poeziyası üçün səciyyəvi olan xüsusiyyətlərdir.
Vaqif yeni-qüdrətli və təravətli məhəbbət
lirikasının yaradıcısıdır. O, romantik məhəbbətə
yeni bir istiqamət vermiş, onu həyat və məişətlə
daha dərindən bağlaya bilmişdir. Odur ki, Vaqif
Azərbaycan şeirində lirikanı yeni bir yolla inkişaf etdirən görkəmli söz ustasıdır.
Çoxdandır ki, yarın fərağındayam,
Nə olaydı bir buraya gələydi.
Çəkəydi könlümü künci-zülmətdən
Döndərəydi üzün ayə gələydi
Onun lirik qəhrəmanı şıltaqdır. Bu qəhrəmanın dərdi-səri adi insanlar arasında baş verən
şıltaqlıqlar, münaqişələr giley-güzərlarla bağlıdır.
Uzun illər sənə qaldım mən həsrət,
Zərrəcə görmədim mehrü-məhəbbət.
Hər zaman ki, səndən gördüm şəvəqqət,
Bir dava başladın, qalmaqal etdin
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Şeirdə ifadə olunan misralardan aydın olur
ki, onun bütün ruhu gündəlik həyatdan, məişətdən qidalanır.
Vaqif qəzəllərində insan duyğularını çox
real şəkildə əks etdirir. Şair məhz öz yarından
mehribanlıq, şəfqət umduğu üçün gileylənir:
Mehribanlıq görməyib bir məhliqadən
küsmüşəm,
Gündə yüz al eyləyən qəlbi qəradən
küsmüşəm.
Şəninə dedim şirin söz, bir şey ondan
dadmadım,
Bu səbəbdən ağzı şəkkər dilrübadən
küsmüşəm
Vaqif yaradıcılığında xalq şeirinin qoşma
növünü daha üstün tutmuşdur. Azərbaycan
qadınlarının real təsvirini qoşma növündə yazdığı əsərlərdə vermiş, həmçinin saf və səmimi məhəbbəti tərənnüm etmişdir. Qoşmalarında insan
gözəlliyi əlvan boyalarla rəsm edilmişdir.
İstedadlı şair lirik şeirlərində qadına yeni
münasibət bəsləmiş, onun həm zahiri, həm də
mənəvi gözəlliyini qələmə almışdır. Vaqifin qələmindən çıxan hər misra qadın gözəlliyini rəssamın fırçası kimi cana gətirir. Gözəlliyinin vurğunu olduğu və dönə-dönə təsvir etdiyi Azərbaycan qadınlarını şair simaca gözəl gördüyü
kimi mənəviyyatca da gözəl, “qəlbi sadiq”, “fitnəsiz”, “feili halal” görmək istəyir. Çadraya,
hətta yaşmağa qarşı etiraz edir. Gözəllik şairin
lirik şeirlərində yeni bir məna, yeni bir təravət
kəsb edir
Allaha şükür, lalə yanağında eyib yox,
Dişində, dəhanında, dodağında eyib yox,
Bir zərrəcə zülfündə, buxağında eyib yox
Qaşın da, gözündə və qabağında eyib yox.
Dəxi nə yaşınmaq, nə bürünmək,
nə utanmaq
Bəsdir, bu dayanmaq!
Vaqif lirikasında aşıq şeirimizdən gələn
dünyəvilik istiqamətverici rol oynayır. Onun
qələmə aldığı gözəllik bütün xarici məlahəti və
daxili zənginliyi ilə təsvir edilir. Qadın gözəlliyinin təsviri onun qoşmalarının mühüm hissəsini təşkil edir. Bu əsərlərdə sərviboylu, şəkərsözlü, gülbədənli, zülfü-ənbər gözəllər, eyni zamanda, gözəl yerişi, gözəl duruşu, gözəl rəftarı

və danışığı ilə də şairin ruhunu oxşayan real
insanlardır.
Vaqif şeirlərində vəfa, sədaqət, təmizlik
kimi keyfiyyətlərin gözəllərdə olmasını arzu
edir, elmli, mərifətli qadınları tərifləyir.
Kamallı gözəldə xəta kəm gərək
Sevgi gərək, söhbət gərək, dəm gərək
Aşiqə vəfalı bir həmdəm gərək,
Həmdəmsiz bal yesə ona ağıdı.
Şeirlərindən aydın olur ki, şair qadınların
zahiri gözəlliyi ilə bərabər onları mənəvi cəhətdən də incə zövqə malik insanlar kimi görmək
istəyir.
Bir gözəl ki, şirin ola binadan
Yüz il getsə, onun dadı əksilməz
Təzəliyi, köhnəliyi bir olur,
Gövhərtək qiymətdə adı əksilməz.
Vaqif şeiri xalq dilinə daha çox yaxınlaşdırmış, sadə xalq dilindən gələn söz və ifadələrə
əsərlərində daha çox yer vermişdir. Xalqın istək
və arzularını əks etdirən, real həyatdan lövhələr
yaradan Vaqif milli şeirimizin inkişafına yüksək
qiymət vermişdir.
M.S.Ordubadi yazmışdır: Böyük mütəfəkkirimiz M.F.Axundov bir filosof və bir dövlət
xadimi kimi milli nəsrimizdə nə qədər xidmət
göstərmişdirsə, Vaqif də milli şeirimizdə o qədər xidmət göstərmişdir(əsərləri 8-ci cild, Bakı
1967-ci il, s. 379)
Vaqifin sənətində ruh yüksəkliyi, nikbinlik, həyata bağlılıq vardır. Bu hiss onda elə qüvvətli idi ki, qarşısına çıxan əzab-əziyyətləri də
“toy-bayram” kimi qarşılayardı. O, xalqdan
qüvvət alır, onun nikbin arzu və meyilləri ilə
qidalanırdı.
Vaqifin gəldiyi nəticə ondan ibarətdir ki,
qarşıya çıxan şər, çətinlik insanı ruhdan salmamalı, onun həyat eşqini söndürməməlidir. O, əsl
həyat və xoşbəxtliyin insanlar arasında olduğu
ideyasına möhkəm inanır və bunu bir daha aşağıdakı məşhur misralarda bildirir:
Toy-bayramdır bu dünyanın əzabı,
Əqli olan ona gətirər tabı...
Vaqif poeziyasının ideya-bədii əhəmiyyəti
çox dəyərlidir. Vaqif ədəbi bədii dilimizi yüksək
bir zirvəyə qaldırmış, lirika tariximizdə könülləri
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oxşayan Füzuli qəzəllərindən sonra gözəlliyin və
məhəbbətin tərənnümçüsü olmuşdur. Onun incə
hissləri və nikbin duyğuları ifadə edən şeirləri
Azərbaycan ədəbiyyatının ən yaxşı nümunələri
kimi bu gün də öz əhəmiyyətini itirməmiş, geniş
oxucu kütləsinin rəğbətini qazanmışdır.
Problemin aktuallığı: Bu il 2017-ci ildə prezidentimiz İ.Əliyev M.P.Vaqifin anadan olmasının 300
illik yubileyinin keçirilməsi haqqında sərəncam im-

zalayıb. Bu münasibətlə Vaqif poeziyasına, onun şeirlərindəki dəyərli, məzmunlu ifadələrə müraciət edilir.
Problemin yeniliyi: M.P.Vaqifin poeziyasında ifadə olunmuş nikbin duyğular və əxlaqi keyfiyyətlər bu günümüz üçün əhəmiyyətlidir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Müəllimlər,
sinif rəhbərləri şagirdlərdə mənəvi keyfiyyətlərin
inkişaf etdirməsində Vaqif yaradıcılığından istifadə
edə biləcəklər.
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РЕЗЮМЕ
Литературное наследите Вагифа и сегодия читается с любовью со стороны широкой читательской массы. Его стихи, полны нежных чувств и ласкают ду
R. Quliyeva
POET OF DELICATE FEELINGS AND OPTIMISTIC EMOTIONS
SUMMARY
Today Vagif’s literary heritage is read with great love by extensive weight of readers. His poems are
actual nowadays in terms of moral qualities.
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Qəhrəmanlıq dastanları Azərbaycan tarixinin öyrənilməsinə, onun ayrı – ayrı səhifələrinin
açılmasına kömək edən mənbələrdən biridir. Dastanlarda dövrün hadisələri tam əksini tapmasa da,
müəyyən ştrixlərlə tarixdə baş vermiş hadisəyə
münasibət bildirilir. Dastan və tarix arasındakı
münasibətlər qarşılıqlı olur. Dastan dövrün hadisələrini əks etdirdiyi kimi, tarixi hadisə də dastana
hopmaqla onun məzmununu zənginləşdirir.
Qəhrəmanlıq dastanları ibtidai icma quruluşunun dağılması, hərbi demokratiyanın yaranması
dövründə (quldarlıq) bir çox tayfaların hərbi-siyasi ittifaqı ilə bir vaxtda formalaşır. Qəhrəmanlıq
dastanları və eposu qədim cəmiyyətin patriarxal
təsəvvürlərini qoruyub saxlayır, qan qohumluğuna
əsaslanan ictimai əlaqələri bədii üsullarla təqdim
edir. F.Engels də eposun patriarxat dövrünün
məhsulu olduğunu qeyd edir. Y.M.Meletinski yazır ki, ibtidai icma quruluşunun dağıla ərəfəsində
yaranan qəhrəmanlıq eposu sinifsiz cəmiyyətin şifahi folklorunun əlaqələrinə əsaslanır.
Qəhrəmanlıq dastanlarının tarixlə əlaqəsini öyrənən digər tədqiqatçı – B.N.Putilov bu nəticəyə gəlir ki, onların yaranmasında ilkin poetik
irsin əhəmiyyətli rolu vardır. Epik qəhrəman obrazında mədəni qəhrəmanın cizgiləri, qadın qəhrəmanlarda matriarxatlıq təsəvvürlərinin izləri
özünü büruzə verir.
Azərbaycan xalqının tarixi çox qədim
dövrlərdən başlanır. Hələ eramızdan əvvəl ilk
minilliklərdə Azərbaycan torpaqları yaşayış
məskəni olmuş, burada məskunlaşan türk tayfaları Azərbaycan xalqının etnogenezində iştirak
etmişdir. Bu türk tayfalarının Azərbaycana gəlişi hələ eramızdan əvvəlki dövrlərə düşür. Azərbaycanın indiki tarixi – coğrafi ərazisində qədimlərdə bir çox türk tayfaları yaşamış, onlar öz
aralarında gah mübarizə aparmış, gah birləşmiş-

dirlər. Bu proseslərin gedişində etnososial səciyyə daşıyan etnik birləşmələr meydana gəlmişdi.
Tarixçi səlcuqların Azərbaycana gəlişini
XI əsrə aid edirlər. E.A.Paxomov yazırdı ki,
Səlcuq işğalı türk – Azərbaycan dilinin yayılmasına səbəb oldu və yerli əhali bu dili mənimsədi.
Bu fikir şübhə doğurur. Onun bu fikri hətta üçcildlik “Azərbaycan tarixi”ndə də qeyd olunmuşdur. Mərhum tədqiqatçımız prof. Q.Qeybullayev Səlcuq oğuzlarının tarixinə nəzər salaraq
yazır ki, onların ulu babaları erkən orta əsrlərin
sonlarında Orta Asiyanın sakinləri idilər. On-ların mənşəyi aydın deyil. Bu fikrə görə Altayda
VI – VIII əsrlərdə türk xaqanlığı 742-ci ildə süqut etdikdən sonra Mərkəzi asiyada yaşayan və
türk runi abidələrində Doqquz oğuz adı ilə adlanan tayfalar Orta Asiya – Sır – Dərya çayının
sahillərinə gəlmişlər. Bu oğuzların başçısı
Tokak X əsrin 60-cı illərində islamı qəbul etmiş
və bununla da 200 minlik çadırdan ibarət el müsəlmanı olmuşdur. Tokakın oğlu Səlcuq təxminən 100 il yaşamışdı və onun adı ilə oğuzlar
Səlcuq oğuzları adı ilə tarixə daxil olmuşdur.
Səlcuq oğuzlarından əvvəl Azərbaycan
ərazilərində başqa türk tayfalarının yaşamasını
prof. Cavad Heyət də təsdiq edir. O öz məqaləsində yazır ki, “Səlcuq oğuzlarından əvvəl də
Azərbaycanda türkdilli ellər sakin olmuşlar.
Sakaların hakim təbəqəsini və xaqanları Əfrasiyabı türk qəbul etdiyimizə görə, miladdan yeddi
yüz əvvəl indiki yurdumuza türk tayfalarının sakin olduqları məlum olur. Miladdan sonra hunlar, sabirlər, kəngərlilər, on oquz, sar oquz, xəzərlər, ağaçərilər, peçeneqlər və nəhayət qıpçaqlarla oğuzlar Orta asiyadan, daha çox Xəzərin
şimalından gəlib Azərbaycanda yerləşmişlər”.
Professor Yaqub Mahmudlu “Kitabi –
Dədə Qorqud” dastanlarının oğuz tarixi ilə bağAzərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 4, 2017
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lılığını yüksək qiymətləndirir və bu qiyməti abidənin yarandığı tarixi şərait və tarixi məkan
haqqında tutarlı araşdırmanın aparılmamasından
təəssüflənir. O qeyd edir ki, Azərbaycanda
oğuzluğun tarixi səlcuqların axınlarından çox –
çox qədimdir. Göründüyü kimi, səlcuqların bu
torpaqlarda məskunlaşması burada qədimdən
yaşayan türk tayfalarının hesabına başa gəlmişdir. Tarix elmi sübut edir ki, əhali miqrasiyası
bütün dövrlərdə olmuşdur. Miqrasiyanın baş tutmasına əsas səbəb isə mümkün şəraitin və amillərin olmasıdır. Burada dil faktoru da mühüm
rol oynayır. Buna görə də səlcuqların yürüşünü
işğalçılıq kimi yox, onları bura çəkən amillərin
olması ilə izah etmək lazım gəlir.
Həm də Azərbaycan ərazisinə qaynayıb –
qarışmaq üçün gələnlər təkcə səlcuq oğuzları deyildi, başqa türk – oğuz tayfaları da bu yerdəyişmələrə məruz qalırdı. Ş.Cəmşidov yazır ki, 546-cı
ildə öz üsyankar çıxışları ilə Çin imperiyasından
xilas olan, VII əsrin sonlarında “On oq budun” qəbiləsinin başçıları ilə daxili çarpışmalardan qalib
çıxan güclü xaqanlıq yaradan qərb türkləri yeni
yurdda yeni qonşuları olan Toxar tayfalarına qarşı
müharibələr aparmışlar. Qafqaz mühitində davam
edən bu döyüşlərin “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında aşkar izləri vardır. S.Q.Klyaştornı Suriya,
gürcü və erməni mənbələrinə istinad edərək yazır
ki, V əsrdə Qafqaz Albaniyası ilə İberiya arasında,
Göyçə gölünün çimal cəhətində Duxar yaxud Toxar adında vilayət və onun mərkəzi Toxar qalası
olmuşdur. Bura əvvəllər “Kəngərli”, sonralar “peçeneqlər ölkəsi” adlanmışdır. Toxarlar ilə avarlar
arasında, eləcə də oğuzlar arasında toqquşmalar
Beyrəyin dilindən verilir: “Tul – tulada gərdiyim,
tulu avarı, duxarlığı qovduğum.... Ayğır verib
aldığım, tozlu qatı yayım”.
“Kitabi – Dədə qorqud” dastanlarındakı tarixi hadisələr müxtəlif dövrlər və hadisələrlə çulğaşır. Prof. Ş.Cəmşidov “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı tarixi hadisələri Babək hərəkatı ilə müqayisə edir və yazır ki, “Ulaş oğlu Salur qazanın
başına toplaşan qəhrəmanların da çoxu ətrafdan
dəstə - dəstə, öz qövm - əqrəbası ilə gəlib ona qoşulmuşlar”. O, “boz oq” (iç oğuz) sözünü Bəzz
qalası ilə müqayisə edir. Babək üsyanında iştirak
edən qəhrəmanların adlarını “Kitabi – Dədə Qorqud”dakı adlarla müqayisə edir: Hassan – Qazan,
Buğa – Buğac, Zirək – Səgrək, Brumənd xatun –
Burla xatun, Rüstəm – Alp Rüstəm, İmran –
294

İmran və s. Adam oleari də Qazan xanın adını
Dərbənddə Qassan kimi eşitdiyini yazır.
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında 4
əsas inzibati ərazi – oğuzların hakimiyyətdə olduğu torpaqları müəyyən etmək mümkündür.
Bunlardan biri Göyçə ərazisində olan Altuntaxt
yaylağıdır ki, dastanların ikinci boyunda hadisələr burada cərəyan edir. İkinci inzibati mərkəz
dördüncü boyda təsvir olunan Ağcaqala – Sürməlidir. Üçüncü inzibati mərkəz doqquzuncu
boyda hadisələrin təsvir olunduğu Beyləqan şəhərinə uyğun gəlir, dördüncü inzibati ərazi mərkəzi onuncu boyda Əlincə qalasına yaxın olan
Naxçıvan – Təbriz civarıdır. 1045-ci ildə Azərbaycan gəlmiş səlcuqlardan 21 il sonra, 1066-cı
ildə Şirvana iki dəfə hücum etmiş türkmən qəbilələrinin başçısının da adı Qaraəkindir. “Səlcuqlar tarixi”nin müəllifi (Osman Turan. Səlcuqlar
tarixi və türk islam mədəniyyəti. Ankara 1965)
yazır: “Oğuzlar 1045-ci ildə Qafqaziyaya girmişlər. Paytaxtı Yəzidiyyə olan Şirvanşah 1066cı ildə gələn türkmənləri mal verərək qaytardı.
1066-cı ildə (459-cu ilin Məhərrəm ayında)
Qaratəkin Şirvanşahın amcası Mamrın ilə birlikdə Şirvana ikinci dəfə girdi və Bakı ilə şabran
arasını istila edib, Yəzidiyyəni mühasirə etdi.
Şirvanşah məşhur Nacib Savtəkinə gizlicə xəbər
göndərdi. Onun tədbiri ilə Qaratəkin oradan
uzaqlaşdı, Kürü düzəltdikləri körpüdən keçdilər”. Sonra müəllif yazır ki, “Şəddadilərdən
Gəncə əmiri Əmir Əsvar oğuzların axını qarşısına çıxa bilmədi. Bu qarışıqlıqdan faydalanan
Abxaz (gürcü) kralı Şirvana qarşı hərəkət etdi.
Şirvanşah onların önündə dayana bilməyib Yezidiyyəyə geri çəkildi və türkmənlərin yardımına baş vurdu. Onların rəisləri Qaratəkin və Qaymaz ilə ittifaqa girdi”. Bu tarixi hadisələr də
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında öz əksini
tapmışdır. Qaratəkin dastanalarda uyğun gəldiyi
obraz Şöklü Məlikdir. Qaratəkinin oğuz ellərinə
hücumu ilə dastanda Şöklü Məliyin Qazan xanın yurduna basqaın etməsi, ailəsini əsir etməsi
tipoloji cəhətdən bir-birinə uyğun gəlir. Oğuz
qəhrəmanları ilə mübarizədə Şöklü Məlik, Qara
Təkur, Tirəbozan təkuru qorxaq və məkrli düşmən kimi təsvir olunurlar. Dastançı onların qorxaqlığını sübut etmək üçün müxtəlif boylarda
hər dəfə onları oğuz qəhrəmanları ilə qarşılaşdırır və məğlub edir. Şöklü Məliyə qarşı dayanan
əsas qəhrəman Salur Qazandır. Qanturalı, Bey-
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rək, Yeynək, Səgrək, Uruz kimi qəhrəmanlar da
oğuzun bu və ya başqa düşmənlərinə qarşı vuruşub qalib gələ bilirlər.
Azərbaycan tarixində qeyd olunur ki, XII
əsrdə səlcuqların və qıpçaqların Azərbaycana
axın edib bu ərazilərdə yaşayan türk qəbilə və
tayfaları ilə qaynayıb – qarışdılar. Səlcuq yürüşündən sonra Azərbaycanın həm şimal, həm də
cənub hissələrində oğuzdilli türklərin üstünlüyünə, tədricən məhz bu dil qrupunun qalib gəlməsinə, Azərbaycan xalqının formalaşmasının başa
çatmasına səbəb oldu.
X.Korğolu oğuzları hun mənşəli türklər hesab edir. Yuxarıdakı fikri o da təsdiq edir:
“Oğuzlar Azərbaycana gələrək yerli türkdilli əhali ilə qarşılaşmış və Azərbaycan xalqının etnogenezində iştirak etmişlər. Onlar 24 tayfadan ibarət
olmuşlar. Mahmud Kaşkari onlardan kınıkları
daha güclü hesab etmiş, ikinci yerdə kayıkları
qeyd etmişdir. Kayık (kayı) XIV-XV əsrlər Kiçik
Asiyada dövlət qurmuş, sonralar bu dövlət Osmanlı adlanmışdı. Üçüncü güclü tayfanı Kaşkari
bayandur adlandırmış, onlar da oğuzların dövlətçiliyində böyük rol oynamışlar. Onlar tayfa birliklərinə başçılıq etmiş, orta əsrlərdə Azərbay-

canda Ağqoyunlular dövlətinin yaranmasında böyük xidmətləri olmuşdur”. Bu faktı prof. Y.Mahmudov da təsdiq edir. O, “Öyrənilməmiş səhifələr” kitabında yazır ki, “mənşəcə oğuz olan ağqoyunlular əvvəlcə Orta Asiya dövrələrində yaşayırdılar. Bundan sonra isə qərbə doğru hərəkət
edib Azərbaycanda məskən saldılar. VI əsrin
sonu, VII əsrin əvvəllərində ağqoyunluların Qarabağda, Göyçə gölü ətrafında rayonlarda, Alagöz yaylaqlarında məlumdur”.
Problemin aktuallığı: Bu dastanlarda Qafqazda
və Kiçik asiyada türk tayfalarının, bayandur, əfşarlar,
salur tayfalarının gürcülərlə, osetinlərlə, yunanlarla
“gavur” adı altında mübarizəsindən bəhs olunur.
Problemin elmi yeniliyi və praktik əhəmiyyəti: Bayandur tayfasının türk tayfaları arasında üstün mövqeyə malik olmasını “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanlarından da görürük. “Kitabi – Dədə Qorqud”
dastanları Azərbaycan türklərinin qədim Aran – Albaniya ərazisində, İslamın ilk yayılması dövrünü,
qəhrəmanların öz doğma vətənini xarici xristianların
qarətçi basqınından və daxildə İslamı hələ qəbul
etməmiş, mənşəcə türk olan, sonrakı əsrlərdə xristianlaşan Şukili Məlik, Qıpçaq Məlik, Suni Sandal
Məlik, Qara Aslan Məlik və qeyrilərinə qarşı mübarizəsini əks etdirir.
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«КИТАБИ ДЕДЕ КОРГУД» ИСТОРИЯ, ПЕРИОДИЗАЦИЯ, ЭПОС

РЕЗЮМЕ
Исторические события в эпосе «Китаби Деде Коргуд» переплетены с разными эпохами и событиями. В данном произведении подчеркивается, что эпос, отражая явления данного периода, обогащает его
содержание историческими событиями. Автор статьи также отмечает, что «Деде Коргут» один из героических эпосов прошедший большой путь развития с точки зрения формирования.
F.Huseynzade
“KITABI DEDE KORKUT” HISTORY, PERIODIZATION, EPOS
SUMMARY
Historical events given in “Kitabi Dede Korkut” relate to different periods and events. In this work it
is shown that, as the epos expresses the events of that time, the historical events given in the work enrich the
content of the work as well. “Dede Korkut” is one of the heroic epics which has a long development history
in terms of formation.
Redaksiyaya daxil olub: 06.06.2017
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 4, 2017
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MÜƏLLİM HƏYATI
ALİYƏ MÜƏLLİM
Aliyə müəllimə artıq üç ildir ki, 4a sinfində dərs deyir. Bu sinifdə iki il dərs demiş Arzu
müəllimə başqa rayona köçdüyünə görə
2014/2015-ci dərs ilində Aliyə müəllim bu sinifdə onu əvəz etdi. Valideynlər əvvəl çox narahat
oldular, çünki ibtidai sinif şagirdləri ilk müəllimlərinə çox bağlanırlar. Amma tezliklə məlum
oldu ki, narahatlığa heç bir səbəb yoxdur, sinif
uşaqları ürəkdən sevən bir pedaqoqa etibar edilmişdir. Bəzi tanışlarım mənə şikayət edirlər ki,
uşaqları məktəbə zorla yola salırlar. Amma mənim nəvəm deyir: “Kaş tətillər heç olmayaydı,
bütün il boyu dərs keçəydik!” Aliyə müəllim
sinifdə elə ab-hava yaradıb ki, uşaqlar məktəbə
həvəslə gedirlər .Təqdim etdiyim bu yazıda sizi
Aliyə müəllimənin pedaqoji təcrübəsinin bir
neçə anı ilə tanış etmək istəyirəm.
Aliyə müəllim şagirdlərin tərbiyə olunmasında vətənpərvərliyin təbliğini birinci yerdə qoyur. Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri, şəhid
qəhrəmanları haqqında qazandıqları bilikləri
yazılı şəkildə ifadə etmələri üçün şagirdlərə
esselər yazdırır. Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin anım günü münasibəti ilə şagirdlərə
belə bir tapşırıq verildi: Ulu Öndərin ən məşhur
kəlamlarını yazmaq. Şagirdlər tapşırığı böyük
həvəslə yerinə yetirdilər, bu onlar üçün heç də
çətin olmadı, çünki sitatların çoxunu əzbər bilirdilər. Əlbəttə, bütün şagirdlər tapşırığı bu sitatla
başlamışdılar: “Fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!”
Aliyə müəllimin sinfində Xocalı faciəsi,
20 yanvar, 31 mart soyqırımi kimi tarixi günlər
anılır, bu mövzularda məqalələr yazılır və müzakirə olunur. Uşaqların ”Mübariz İbrahimova
məktub” mövzusunda yazdıqları esseləri oxuyanda insanın gözləri yaşarır. Uşaqlar fədakarlıq, Vətən qarşısında borc kimi anlayışları çox
dərindən dərk etdiklərini nümayiş etdirirlər.
Vətənlərinə dost və düşmən olan dövlətlər haqqında kifayət qədər məlumatları var. Beynəlxalq
“Ana dili günü” münasibətilə Aliyə müəllim öz
sinfi ilə birlikdə tədbir hazırladı. Məktəb həyətində keçirilən bu tədbirdə uşaqlar ana dilinə
həsr olunmuş şeirlər söylədilər, maraqlı səhnə296

cik göstərdilər. Tədbirin sonunda şagirdlər xorla
“Ana dili şirindir” mahnısını ifa etdilər. Məktəb
rəhbərliyi Aliyə müəllimənin zəhmətini qiymətləndirərək onu fəxri fərmanla təltif etdi.
Şagirdlərdə yüksək səviyyəli düşüncə bacarığını formalaşdırmaq üçün Aliyə müəllimənin
həyata keçirdiyi və uşaqlar tərəfindən maraqla
qarşılanan layihələrdən biri ”Sorğu” layihəsidir.
Hər gün dərsin sonunda bir şagird uşaqlara verəcəyi sualı lövhəyə yazır. Şagirdlərin vərəqlərə
yazdıqları cavablar toplanır və qısa bir müddət
ərzində hesablanır, təsnif edilir, nəticələr elan
olunur. Şagirdlər hər gün növbə ilə öz suallarını
verir və nəticələr barədə məlumat verilir.
Suallar həyatın müxtəlif sahələrini əhatə
edir. Məsələn, “Turist kimi hansı ölkəyə getmək
istəyərdiniz?”, ”Hansı musiqi janrını sevirsiniz?”, “Sinifdə ən çox kiminlə dostluq etmək istəyirsən?”, ”Hansı peşəyə yiyələnmək istəyirsən?”, “Hansı rəngi xoşlayırsan?” və s. Sonuncu
sorğu isə ən maraqlı sualın müəyyən olunmasına həsr olunur. “Sorğu” oyunu hamının xoşuna
gəlir, şagirdlər həm bir-birilərinin zövqləri, maraqları və vərdişləri ilə tanış olurlar, həm də təhlil və sintez etməyi, nəticə çıxararaq qiymətləndirməyi öyrənirlər. Roma alimi Horatsi demişkən bu layihədə “faydalı olanla xoşa gələn“ birləşdirilib. Müəllim özü də bu sorğuda iştirak
edir və həmişə bunu şagirdlərə təlqin etməyə çalışır: hər bir insanın özünəməxsus siması, rəngi,
səsi olduğu kimi özünə məxsus zövqü, ağız
dadı, maraqları, etiqadı, vərdişləri var. Buna
görə də hamının zövqlərinə, maraqlarına hörmət
bəsləmək, tolerantlıq göstərmək lazımdır.
Məlum bir həqiqətdir ki, bütün şagirdlər
sinifdə ön sırada əyləşmək arzusunda olurlar (bu
həm də onların valideynlərinin arzusudur). Valideynlərin əksəriyyəti belə hesab edir ki, birinci
sırada (yəni lövhəyə ən yaxın) əyləşən uşaq
dərslərini daha yaxşı qavrayır, daha gözəl yazmağı öyrənir. Sinif müəllimlərinin əksəriyyəti
uşaqları boy sırasına görə əyləşdirirdilər. Amma
bəziləri nüfuzlu valideynlərin təzyiqinə məruz
qalaraq qaydaları pozur, digər şagirdlərdən bir
qarış hündür olan bəzi şagirdləri ön sırada əyləş-
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dirilər. Düzdür, yeni təhsil sistemində partalar
qruplar halında düzülür. Amma, bunun üçün geniş otaq və bir neçə yazı lövhəsi lazımdır. Uşaqların əksəriyyətində “birinci partaya“ qarşı yaranan kompleksi aradan qaldırmaq üçün Aliyə
müəllimə çox maraqlı və faydalı üsul tətbiq
edir. Hər həftənin ikinci günü uşaqlar “parta
lotereyası”nda həvəslə iştirak edirlər. Dərs başlanmamış şagirdlər bilet çəkir və nömrəsi orada
göstərilmiş partada əyləşirlər. Həftənin bir günü
müxtəlif partalarda müxtəlif şagirdlərlə oturmaq
onların bir-birilərini daha yaxşı tanımasına
səbəb olur. Uşaqlar sinfin müxtəlif partalarında
əyləşərək belə bir nəticəyə gəlirlər ki, təhsildə
müvəffəqiyyətin səbəbi “heç də parta deyil,
sadəcə olaraq çox çalışmaq lazımdır” Parta “lotereyası”ndan əldə olunan qazanc isə çox əhəmiyyətlidir: birincisi: “parta“ kompleksi yox
olur, ikincisi, şagirdlər arasinda ünsiyyət artır,
sinif mehriban bir ailəyə çevrilir.
B.Blumun idraki taksanomiyasında ən
aşağıda duran biliklər mərhələsi şagirdlərin
düşüncə bacarığının inkişafı üçün bir təməldir.
Bu mərhələdə müxtəlif fənlər üzrə əldə edilmiş
deklarativ biliklər saxlanması, sadalanması, təyin edilməsi mütləq olan informasiyalardır.
Ayrı-ayrı fənlər üzrə bu bilik növünə aid olan
informasiyaları (terminləri, ifadələri, tərifləri və
s.) Aliyə müəllimə yığcam şəkildə çap edərək
şagirdlərə paylayır. Şagirdlər onları uyğun olaraq müxtəlif fənlər üzrə dəftərlərinin üz qabıqlarının iç tərəfinə yapışdırırlar. Şagirdlər daim göz
təmasında olduqları bu “olmazsa-olmaz” qaydaları asanlıqla yadda saxlayırlar, axı “təkrar biliyin anasıdır”. Bu kiçik yaddaşlar “şparqalkalar”- keçilən dərslərə uyğun olaraq dəyişdirilir.
Amma uşaqlar köhnələrini atmırlar, başqa bir
dəftərə yapışdıraraq “qayda dəftəri” düzəldirlər.
Əlbəttə, Aliyə müəllimə şagirdləri heç də
A.P.Çexovun məşhur “Qılaflı adam”ına bənzətmək və ya öz fikrini ifadə etməkdə çətinlik çəkən, sadəcə olaraq informasiyaları əzbərləyən,
test variantlarına nişan vuran “robotlara” çevirmək məqsədini hədəfləmir. Məqsədi onları
müxtəlif elmlərin əsasları ilə tanış etməkdir ki,
uşaqlar bunun əsasında düşüncə bacarıqlarını
inkişaf etdirsinlər, təhlil etməyi, sintez və qiymətləndirməni bacarsınlar.
Şagirdlərin yazı mədəniyyətinin inkişaf
etdirilməsində esse və məqalələrin yazılması

çox böyük rol oynayır. Aliyə müəllim bütün
dərs ili boyu yeri gəldikcə şagirdlərə müxtəlif
mövzularda məqalələr yazmağı tapşırır. Adətən
təqvimdə olan hər hansı əhəmiyyətli tarixi hadisə və bayramlar haqqında bir neçə mövzu şagirdlərə təqdim olunur. Məsələn, novruz bayramı münasibətilə belə mövzular təqdim olunmuşdu: “Novruz bayramının tarixi”, “ Çərşəmbələr haqqında”, ”Novruz adət-ənənələri”,
“Novruz bayramının personajları”, “Səməni,
saxla məni”. Uşaqlar seçdikləri mövzuda məqalə yazaraq müəllimə təqdim edirlər. Ən yaxşı
məqalələr və rəsmlər seçilərək məktəbin foyesindəki lövhədən asılır. Müəllimlər, digər siniflərin şagirdləri və valideynlər balaca tədqiqatçıların yazdığı, çəkdiyi, rənglədiyi məqalələrə baxır və qiymətləndirirlər.
Aliyə müəllimin bizim məktəbdə işlədiyi
üç il ərzində mütəmadi olaraq həyata ən geniş
layihələrdən biri ibtidai siniflər arasında keçirilən
bilik yarışmalarıdır. Yarışmalar komandalar arasında keçirilir. Finala çıxan son üç komanda
yarışır və nəticələrinə görə 1-ci, 2-ci və 3-cü yerləri tuturlar. Qaliblər diplom, fəxri fərman və
kiçik hədiyyələrlə mükafatlandırılırlar. Yarışmada komandalara təqdim olunan suallar həm məktəb proqramına, həm də gündəlik həyatda radio,
televiziya və internetdən alınan informasiyalara
əsaslanaraq tərtib olunur və demək olar ki,
həyatın bütün sahələrini əhatə edir. Valideynlər
bu yarışmalara böyük rəğbətlə yanaşırlar.
Bəziləri müşahidəçi kimi iştirak edirlər.
Onunda qeyd etmək istəyirəm ki, Aliyə müəllimə çox ciddi və ədalətli bir münsifdir. Bilik yarışmaları uşaqlarda sağlam rəqabət ruhunu yaradır, kollektivçilik hissini gücləndirir. Belə yarışmalar sinif daxilində də keçirilir. Hər ayın
sonunda sinifdə bütün fənləri əhatə edən test
keçirilir. Ən çox bal toplayan şagird ayın birincisi olur, ona diplom və kiçik hədiyyə (adətən
məktəb ləvazimatı və ya kitab) verilir, şəkli xüsusi lövhədə asılır. Əlbəttə, “ayın birincisi” mükafatını bir qayda olaraq yüksək nəticələr əldə
etmiş şagirdlər qazanırlar. Yaxşı və orta nəticələr əldə etmiş şagirdlər üçün bu mükafat əlçatmaz kimi görünür. Axı hamı çempion ola bilməz. Bu da onlarda özlərinə qarşı inamsızlığın
yaranmasına səbəb olur. Aliyə müəllimə belə
şagirdləri həvəsləndirmək üçün “Qızıl şagird”
mükafatını təsis etmək qərarına gəlir.
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Bu mükafat çox çalışaraq əvvəlki aylarla
müqayisədə irəliləyiş əldə edən və yaxşı davranışı ilə nümunə olan şagirdlərə verilir. Mükafat
diplomdan və kiçik hədiyyədən ibarətdir. Fədakar, comərd hərəkət etmiş şagirdlərin davranışını təqdir etmək üçün növbədən kənar “Qızıl
ürək” mükafatı təsis olunub. “Qızıl ürək” mükafatı ilk dəfə H. adlı bir qıza verildi .Səbəbi: şagirdlərdən biri qələmini evdə unudur və uşaqlardan qələm istəyir. H. ehtiyat qələmini ona verir.
Şagirdlər müəllimin verdiyi tapşırığı yazmağa
başlayırlar. H. yazı yazarkən qələmi sınır, qız
qələmin diyircəkli içliyi ilə yazmaq məcburiyyətində qalır. Müəllim bunu görüb səbəbini
soruşur və hər şeyi öyrənir.
Qıza sual verir: Niyə qələmi geri istəmirsən? Qız cavab verir-Mən çətin olsa da birtəhər
yazıram, amma qələmi ondan geri alsam o, tapşırığı heç yaza bilməz və pis qiymət alar. Aliyə
müəllim bu hadisənin təsiri altında “Qızıl ürək”
mükafatını təsis etmək qərarına gəldi. Düzdür,
bütün bu mükafatların çox böyük maddi dəyəri
yoxdur, amma çox böyük mənəvi dəyəri və təsir
gücü var. Mükafat alanların şəkilləri xüsusi
lövhədə asılır, valideynlərin fəxrinə və sevincinə səbəb olur.
Aliyə müəllim uşaqlarda bədii ədəbiyyat
oxumaq vərdişini yaratmaq üçün çox çalışır.
Mükafatlar, ad günlərində bağışladığı hədiyyələr əsasən kitab olur. Məktəb kitabxanasından
uşaqların yaşına uyğun kitabları götürərək könüllülük prinsipi əsasında şagirdlərin arasında
bölür. Şagirdlər kitabları oxuduqca bir-birilərinə
ötürürlər. Aliyə müəllimə şagirdlərə kitablar
haqqında suallar verərək onların mütaliə səviyyəsini kontrol etməyi də unutmur.
Aliyə müəllim həmişə təlimdə hamı üçün
bərabər imkanların yaradılmasına çox diqqət

göstərir. Müəyyən səbəblər üzündən dərsdən
geri alan şagirdləri şənbə-bazar günləri evinə
dəvət edərək onlarla məşğul olur. Şagirdlərin
valideynlərinin ictimai statusunu heç vaxt nəzərə almır, hamıya eyni gözlə baxır. Uşaqların ad
günləri sinifdə qısa, amma yadda qalan mərasimlə qeyd olunur. Novruz və yeni il bayramlarını adətən bir yerdə qeyd olunur. 2015-ci ilin
yeni il bayramını məktəbdə, 2016-cı ilin novruzunu Aliyə müəllimin evində (maskarad paltarlarında), Ə. adlı oğlanın evində 2016-cı ilin yeni
il bayramını və eyni zamanda onun ad gününü,
F. adlı qızın evində 2017-ci ilin novruzunu və
qızın ad gününü qeyd ediblər.
Bu mərasimlərdə məqsəd yemək-içmək
olmayıb. Uşaqlar öz bacarıqlarını göstərərək
mahnı oxuyub rəqs ediblər, şeir deyiblər, səhnəciklər göstəriblər. Bütün bu şənliklər ən xoş
uşaqlıq xatirələri kimi onların yaddaşında qalacaqdır. Valideynlərin arzusu ilə Aliyə müəllim
şagirdləri gəzintilərə də aparır. Adətən valideynlər də gəzintidə iştirak edirlər (hamısı olmasa
da, heç olmasa üçdə biri). Nəticədə valideynlər
həm öz uşaqlarının ictimai yerlərdə, kollektivdə
davranışının şahidi olurlar, həm də özləri istirahət etmiş olurlar. Uşaqların sayəsində valideynlər bir-biriləri ilə dostlaşıblar. Aliyə müəllim bu
il 4a sinfi ilə vidalaşacaq və yeni hazırlıq sinfində işə başlayacaq. Yeni dərs ilinin başlanmasına
çox qalıb, amma hələ sentyabr ayından valideynlər öz uşaqlarını Aliyə müəllimin sinfinə
qoymaq üçün direktora müraciət edirlər, limit
lap çoxdan dolub. Mən özüm beş yaşı avqustda
tamam olacaq nəvəmi onun sinfinə yazdırmışam. Necə deyərlər “elin gözü tərəzidir”. Aliyə
müəllimə uğurlar arzulayaq.
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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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