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ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF GENERAL EDUCATION STANDARDS
Xülasə: Bu məqalədə təhsil standartlarının müasir təhsilin məzmununda ifadəsi, həm də onların hazırki inkişaf dövründə yaradılması zəruriliyi əks olunur. Müəllif ümumtəhsil standartlarının xüsusiyyətlərini
tarixi və müasir aspektlərdə şərh edir. Bu onların vaxtaşırı olaraq təkmilləşdirilməsi zərurətinə əsaslanır.
Açar sözlər: ümumi təhsil, təhsil standartları, bazis tədris planı, konseptual xarakter, təhsil qanunu,
məktəbin inkişafetdirici konsepsiyası, kreativ şəxsiyyət
Резюме: В данной статье представлено выражение современного образовательного содержания
образовательных стандартов, а также необходимость их создания в нашем текущем развитии.
Автором прокомментированы особенности стандартов общего образования в исторических и
современных аспектах. Это основывается на необходимости их периодического усовершенствования.
Ключевые слова: общее образование, образовательные стандарты, основной образовательный
план, концептуальный характер, образовательный закон, понятие развития школы, творческой
индивидуальности
Summary: In this article is reported the expression of modern education content of education
standards, the necessity of their creation in our current development. There is commented the features of
general education standards in historical and modern aspects. It is based on the necessity of their improvment
periodically
Key words: general education, education standards, basic education plan, conceptual character,
education law, developmental concept of school, creative personality

Ümumi təhsilin mühüm komponentlərindən biri olan məzmun anlayışını açıqlamaq, pedaqoji problem kimi həll etmək üçün ona müasir
kontekstə yanaşmaq, bu gün üçün zəruri olan
məsələləri şərh etmək vacib hesab edilir. Eyni
zamanda fənlərin səmərəli tətbiqi baxımından
faydalı bilinir. Belə məsələlərdən biri ümumi
təhsil standartları və onların psixopedaqoji xüsusiyyətləridir.
12

Araşdırmalardan gəldiyimiz qənaət bundan ibarətdir ki, nəinki ümumi təhsil, ümumiyyətlə, Azərbaycan təhsili üçün standart, onun
pedaqoji müstəvidə şərhi, demək olar ki, yenidir.
Ötən əsrin 90-cı illərindən pedaqoji aləmdə səslənməkdə olan bu söz ingilis mənşəli olub norma,
nümunə, ölçü mənasında işlədilir (1, 122). Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində qeyd olunur ki,
“standart ingilis sözüdür. Öz ölçüsünə forma-
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sına, keyfiyyətinə görə tələbata cavab verən hər
hansı bir şeyin nümunəsi. Bir şeyin təşkilində,
qurulmasında, hazırlanmasında, həyata keçirilməsində tətbiq edilən forma, eyni tip, eyni nümunə”dir (2, 153).
Ümumiyyətlə, mənbələrdə standart haqqında daha ümumi məlumat verilməklə, onun
quruculuq işində, xüsusən də istehsalatda, texnikada zəruri olması göstərilir. Dünyada belə standartların üç növə bölündüyü: dövlət standartları,
sahə standartları və respublika standartlarının
olduğu qeyd edilir (3, 3). Eyni zamanda təhsil
standartları barədə danışılır. Artıq ötən əsrin 70ci illərindən başlayaraq təhsilin məzmununun
standartlaşdırılması, başqa sözlə, təhsil standartlarının yaradılmasına təşəbbüs göstərilir. Dünyanın ABŞ, İngiltərə, Avstraliya, Kanada, eləcə də
Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində təhsil standartlarının hazırlanmasına çoxdan başlanılmışdır.
Əslində dünya təhsilində baş verən bu
dəyişiklik köklü, həm də ciddi konseptual xarakter daşıyır. Bu, onun daha mümkün olan
uğurlarının konkret izlənməsi və dəyərləndirilməsi tələbindən irəli gəlir. Bunun üçün isə təhsilin nəticələrdən ibarət məzmununun yaradılmasının vacibliyi müddəası irəli sürülür ki, hazırda
dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində aparılan təhsil islahatlarında bu vacib tələbin yerinə yetirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir.
Azərbaycanda təhsil standartı anlayışına
ötən əsrin 90-cı illərindən başlayaraq müraciət
olunsa da, fundamental pedaqoji araşdırmalarda,
xüsusilə pedaqogika dərsliklərində ona, demək
olar ki, münasibət bildirilmədi. Sonralar təhsil
standartları barədə pedaqoji mülahizələr söylənildi, onların mahiyyəti açıqlandı. Pedaqoqlardan Ə.X. Paşayev və F.A. Rüstəmov bu məsələ
barəsində qeyd edirdilər ki, “Təhsil standartı dedikdə, ictimai idealı əks etdirən, bu ideala nail
olmaq üçün şəxsiyyətin və təhsil sisteminin real
imkanlarını nəzərə alan və dövlət təhsil normaları kimi qəbul edilən, əsas parametrlər sistemi
kimi başa düşülür” (4).
Göründüyü kimi, bu yanaşmada standartlar dövlətin təhsil normaları, əsas parametrlər sistemi kimi izah edilir. Əslində, doğrudan da,
təhsil standartlarının yaradılmasında dövlətin bu
sahədə siyasətinin olması və ona ardıcıl olaraq
xüsusi normalar çərçivəsində yanaşılması və
istiqamət verməsi təhsilin idarə olunması baxı-

mından məqsədəuyğun hal kimi dəyərləndirilir.
Görünür, elə bu səbəbdəndir ki, ölkənin 1992-ci
ildə təsdiq edilmiş Təhsil Qanununun 7-ci maddəsində həmin məsələ barəsində xüsusi qeyd
verilmişdir: “Azərbaycan Respublikasında dünya
standartlarına müvafiq olan dövlət standartları
tətbiq edilir” (5).
2005-ci ildə artıq Müstəqil Azərbaycanın
müxtəlif sahələrdə, o cümlədən təhsildə özünə
məxsus olan siyasəti müəyyənləşir ki, burada
dövlətin ümumi təhsil standartlarını müəyyənləşdirdiyi xüsusi olaraq vurğulanır. “Dövlət minimum təhsil standartlarını müəyyən edir” (6, 14).
İnkişaf etmiş ölkələrdən biri kimi Azərbaycanın dünyanın proqressiv ölkələrinin cərgəsində olması onun strateji fəaliyyətinin baş xəttini təşkil edir. Dünyanın standartları səviyyəsinə çatmaq, bunun üçün təhsilin bütün imkanlarından istifadə etmək başlıca tələb kimi meydana çıxır. Ə.Ə. Əlizadə və H.Ə. Əlizadə özünün
psixopedaqoji araşdırmalarında müasir təhsil
konsepsiyasının özünəməxsus cəhətlərindən danışaraq qeyd edir ki, “Müasir təhsil konsepsiyası
şəxsiyyətin formalaşdırılmasını təhsil sisteminin
başlıca vəzifəsi hesab edir” (7, 10). Doğurdan
da, bu gün cəmiyyətin qabağa getməsi, inkişaf
etməsi şəxsiyyətin formalaşmasından daha çox
asılıdır. Psixoloqların gəldiyi qənaət də məhz
bundan ibarətdir ki, “yeni təfəkkürün konseptual
modeli məhz insan amilinə əsaslanır. Müasir
təhsil konsepsiyası şəxsiyyətin formalaşmasını
təhsil sisteminin başlıca vəzifəsi kimi dəyərləndirir” (8, 15-16). Şəxsiyyət amili cəmiyyətin
sosial-iqtisadi, mənəvi problemlərinin həll olunmasında vacib məqam hesab edilir ki, burada
təhsilin üzərinə çox ciddi vəzifələr düşür.
Bu mövqe bilavasitə təhsil müəssisələrinin, xüsusən məktəblərin fonunda meydana çıxır. Məktəb özünün humanist yanaşmalarında
şagirdin əvəzsiz mövqeyini yüksək qiymətləndirməklə onu cəmiyyətin missiyalarını daşıyan
etibarlı bir insana çevirmək uğrunda fəaliyyətini
tənzimləyir.
Ümumi təhsildə fəaliyyətlər şəxsiyyətə inkişaf müstəvisində müasir cəmiyyətin tələbləri baxımından yanaşmaqla davam etdirilir. Bu texnologiya, ilk növbədə, cəmiyyətin ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması kimi müsbət qarşılanmaqla yanaşı, həm də şagird şəxsiyyətinin maraqlı
olan tərəflərindən biri kimi rəğbətini qazanır.
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Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki,
qlobal dünyanın təhsil məkanında icbari olaraq
nə isə qəbul etdirmək uğurlu texnologiya kimi
qəbul olunmur. Bu yanaşma tərzi qeyri-demokratik xarakteri ilə müasir düşüncəmizdən uzaq
olan bir fəaliyyət kimi inkar edilir.
Uşaqlarda rəğbət hissinin yaranması onların maraq hissinin əsasında dayanmaqla onu stimullaşdırır. Öyrənmənin daha səmərəli qurulması üçün təbii vasitəyə çevrilir.
Müasir məktəbin inkişafetdirici konsepsiyasının nüvəsində şəxsiyyətin modeli dayanır
ki, hər addımda onu irəlilətmək, bir pillə qabağa
aparmaq sadəcə sosial-pedaqoji mahiyyət daşımır. O həm də özünəməxsus psixopedaqoji anlamda başa düşülür.
Bu günün insanı elə bir mühitdə yaşayır
ki, onu daim sadəcə elmi biliklər deyil, həyat,
yaşayış üçün vacib olan informasiyalar izləyir.
O, bu informasiyalar axınında özünü daha çox
idraki bacarıqları, kommunikativ qabiliyyətləri
ilə tənzimləyir. Bundan əlavə, yaradıcı keyfiyyətləri ilə seçilməyə başlayır. Bu gün belə insanlar kreativ keyfiyyətlərə malik olan insanlar
kimi dəyərləndirilir.
Görəsən, kreativ insan, şəxs kimidir? Kreativlik müasir dünyamızda şəxsiyyətin ən vacib
keyfiyyəti hesab olunur. Kreativlikdə yüksək
düşüncənin nəticəsi olaraq yaradıcılıq özünü
parlaqlığı ilə göstərir. “Kreativ şəxsiyyətin təxəyyülü özünün parlaqlığı, qeyri-adiliyi, gözlənilməz çalarları obrazlılığı ilə seçilir” (9, 142).
Göründüyü kimi, kreativlikdə heç kimdə
olmayan bir qeyri-adiliyin, eləcə də emosional
çalarları ilə daha çox diqqəti cəlb edən bir obrazlılığın olması əlamətdar keyfiyyətlər hesab
edilir. Bunlar həm də həyatda qazanılması
mümkün olan, məktəbin inkişafetdirici, humanist missiyasında həmin dəyərlərin formalaşdırılmasını zəruri vəzifəyə çevirir.
Məlum olduğu kimi, zamanın informasiyalar bolluğunda sadəcə seyrçilik missiyasını
daşımaq yol verilməzdir. Burada informasiyalara yaradıcı yanaşmaq, zərurini zəruri olmayandan
seçə bilmək, eləcə də proqnoztik və diaqnostik
fəaliyyətləri istiqamətləndirənləri fərqləndirmək
vacib keyfiyyətlər hesab olunur. Bütün bu əməliyyatların mərkəzində isə idrak prosesləri dayanır. Psixopedaqogikada qəbul olunmuş belə bir
müddəa vardır ki, “Şagirdlər yeni informasiyanı
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idrak prosesləri vasitəsilə mənimsəyirlər” (10, 25).
Bu zaman onlar özünəməxsus təfəkkür fəaliyyəti göstərməklə informasiyaların ən zəruri olanlarını mənimsəyir və fəaliyyətlərinin əsasına gətirirlər. Fəal həyat mövqeyinin formalaşmasına
dəstək olan, onu qoruyub saxlayan və kreativ
bacarıqları ilə dəyərləndirən belə insanların inkişafının tənzimlənməsi mürəkkəb olduğu qədər
vacibdir. Bu zərurətin yerinə yetirilməsi işində
dəqiq müşahidələrin aparılması, inkişafın mərhələlər üzrə düzgün getməsinin diqqət mərkəzində saxlanılması əsas texnoloji tələblərdəndir.
Bütün bunların obyektiv olaraq baş verməsində
isə konkret səviyyələri ifadə edən standartların
olması çox vacibdir. Artıq son onilliklərdə təhsil
standartları təhsil sisteminin zəruri parametri kimi
tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Bu da ondan irəli
gəlmişdir ki, “təhsil standartları sosial-pedaqoji fenomen kimi meydana çıxmışdır” (11, 9). Təhsildə, xüsusən də ümumi təhsildə şagird səviyyəsinin müəyyən olunması üçün indiyədək ondan
etibarlı vasitə yaranmamışdır.
Məşhur rus pedaqoqu E.D. Dneprovun
qeyd etdiyi kimi, “yeni pedaqoji sistem”, “yeni
tip pedaqoji insan” haqqında qlobal suallar meydana çıxarır (12, 5). Bu sualların əsasında onun
bir şəxsiyyət kimi formalaşmasını təmin edən
idraki, hissi emosional və psixomotor bacarıqlar
dayanır ki, bunun da özünəməxsus psixopedaqoji cəhətləri vardır.
Əlbəttə, bütün bu fikirlərin əsasında belə
qənaətə gəlmək olar ki, zaman keçdikcə həyat
dəyişir. Yeni ehtiyac və tələbatlar meydana gəlir. Onlar öz növbəsində reallaşdıqca əhəmiyyətini itirmiş ənənəvi yanaşmalar sıradan çıxır. Ən
yaxşı halda konservləşərək tarixin qucağına sığınır. Başqa sözlə, tarixi-pedaqoji əhəmiyyət
daşımaqla sadəcə yaddaşlarda qalır. Tədqiqatçı
İ.A. Kolesnikova bu prosesi təhlil edərək belə
nəticəyə gəlir ki, “artıq yeni təhsil sivilizasiyasının yaranması müşahidə olunur. Kreativ-pedaqoji sivilizasiyanın meydana gəlməsi mövcud
olan təbii və reproduktiv sivilizasiyaların mövcudluğuna son qoyur” (13, 71). Beləliklə, düşüncə ilə müşayiət olunan insanların yaradıcılıq
qabiliyyəti fonunda nəzərə çarpan bir epoxanın
başlanması aydın görünür.
Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrindən biri
kimi Azərbaycan da özünün proqressiv fəaliyyətindən tarixi faktları qeyd etməklə müxtəlif
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dövrlərin salnaməsini yaradır. Burada əhəmiyyətlilik, diqqət və qayğı ön planda dayanır. Hər
şeydən öncə, müəllimlik fəaliyyətində bütün
istiqamətlərdə fəaliyyətlərə aid konkret standartların yaradılması istiqamətində iş aparılır.
Təhsilin məzmununun ölçülə bilən nəticələr formasında ifadə edilməsi, başqa sözlə, nəticəyönlü bir məzmunun yaradılması pedaqoji fikir tariximizin ən önəmli səhifələrindən hesab
olunur. Doğrudur, o fikirlər müasir araşdırmaların fonunda tarixilik baxımından fundamental
əhəmiyyət daşıyır. Lakin inkişaf yönlülüyün nəzərə alınması istər təhsildə, istərsə də pedaqogikada yeni standartların qəbul edilməsini tələb
edir ki, bu fikirdə iki prioritet müddəanın vacibliyi aydın görünür. Onlardan birincisi, təhsilin
standartlaşmasıdır ki, inkişaf prosesinin izlənilməsində bu prosesin önəmli rolu vardır. Standartların yaradılması inkişafın tənzimlənməsi
üçün əvəzsiz praktik əhəmiyyət daşıyır. İkinci
isə pedaqogika elmində standartlar haqqında
elmi fikrin formalaşması ilə əlaqədardır ki, bu
da daha çox məsələnin nəzəri-fundamental tərəfi
ilə əlaqədardır. Xüsusilə didaktikada innovasiyaların nəzərə alınması mühüm pedaqoji anlayışların, o cümlədən təhsilin məzmununda mahiyyət etibarı ilə yeni yanaşmaların yer alması
bu baxımdan fikrimizi əsaslandırmaq üçün nümunə ola bilər.
Təhsil standartlarının yaradılması Azərbaycanda müstəqillik illərinin mühüm prioritet
təhsil hadisələrindən biri kimi qeyd olunur. Başqa sözlə, Azərbaycan dövlətinin təhsil siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri kimi dəyərləndirilir. Ona görə də 1999-cu ildə ölkədə həyata keçirilən təhsil islahatının ilk ilində “Azərbaycan Respublikasında ümumi orta təhsilin
dövlət standartları” (14, 6-20) qəbul olunur. İlk
dəfə olaraq bu sənəddə ümumi orta təhsilin mahiyyəti, strukturu və demokratik prinsiplərə uyğun olaraq qurulmuş bazis tədris planı verilir.
İki komponentdən ibarət olan bazis tədris planında təhsil sahələri və siniflər üzrə həftəlik dərs
saatlarının miqdarı öz əksini tapır. Bu, tədris
planının ən xarakterik cəhəti kimi, orada dövlət
və məktəb komponentlərinin verilməsi ilə izah
olunur.
Ümumi orta təhsilin strukturunda təhsil
sahələrinə aid ən ümumi nəticələr və fənlər təqdim olunur.

Bazis tədris planında məktəb komponenti
kimi seçmə fənlərin verilməsi ilk hadisə idi ki,
bu, ümumi təhsil müəssisələrimizdən məzmuna
müstəqil yanaşmaq, onlardan yaradıcı istifadə
etmək kimi bacarıqların olmasını tələb edirdi.
Bu dövlət sənədi özündən əvvəlki sənədlərdən nə qədər mütərəqqi olsa da, onda ölçülə
bilən konkret nəticələrin olmaması ona nəticəyönlü sənəd kimi yanaşılmasını çətinləşdirir. Bu
sənəd Azərbaycanda ilk ümumi təhsilin standartı kimi bütövlükdə ümumi təhsilin məzmun və
strukturunu əhatə etməklə yanaşı, həm də pedaqoji fikrimizə yeni yanaşma tərzi gətirir, dövlət
standartının fərqli mahiyyətini açıqlayır. Orada
qeyd olunur ki, “Ümumi orta təhsilin dövlət
standartları ümumi orta təhsilin məzmununun
mütləq tədris yükünün maksimum həcmini, şagirdlərin və məzunların (buraxılış sinif şagirdlərinin) hazırlıq səviyyəsinə verilən tələbləri
müəyyən etməklə ibtidai, əsas və orta ümumi
təhsilə şamil edilir” (14, 6). Göründüyü kimi,
dövlət təhsil standartlarında bir neçə mühüm cəhət qabarıq şəkildə vurğulanır: mütləq tədris yükünün maksimum həcmi, şagirdlərin və məzunların hazırlıq səviyyəsinə verilən tələblər. Bu iki
cəhət ilk dövlət standartı üçün mühüm atributlar
olmaqla daha qabarıq diqqəti cəlb edir. Orada
təqdim olunan yalnız bir səviyyəni deyil, üç
səviyyəni təmsil edən nəticələr ifadə olunur. İbtidai, əsas və orta ümumi təhsilin hər birinin sonu üçün standartlar verilir. Onların dövlət tələbi
kimi yerinə yetirilməsi zəruri hesab edilən son
hədlər kimi nəzərə alınır. Bundan sonra ümumi
təhsilin bütün səviyyələrinə aid edilməklə birbirini tamamlayan ardıcıl səviyyələr olmaqla sənədə daxil edilir.
Bir daha onu söyləmək lazımdır ki, bu sənəd ümumi təhsilin tarixində ilkin nəticəyönlü
məzmunun yaradılmasına göstərilən təşəbbüs
kimi qiymətləndirilir. Ən başlıcası demokratik
prinsiplərlə qurulan ümumi təhsilin məzmuna
aid xarakterik nümunələrdən biri kimi qabarıq
şəkildə diqqəti cəlb edir. Eyni zamanda yeni pedaqoji üslubda ümumi təhsilin məzmununun
qurulmasının bünövrəsini təşkil edir.
2006-cı ildə hazırlanaraq hökumət tərəfindən təsdiq olunan “Azərbaycan Respublikasında
ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulum)” ölkəmizdə standartların hazırlanmasının
növbəti mərhələsi hesab oluna bilər. Bu sənəd
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həm də özünün məzmununa və quruluşuna görə,
demək olar ki, yeni pedaqoji yanaşmaların əsasında durur. İslahatçılıq fəaliyyətimizdən danışanlar bu məsələyə xüsusi diqqət yetirməklə onu
ümumi təhsildə əlamətdar hadisə kimi qiymətləndirirlər.
Standartların hazırlanmasında mühüm addım kimi qiymətləndirilən bu sənədin, təbii ki,
əvvəlkilərdən fərqi, vardır. Çünki müqayisəli
təhlillər apardıqca ümumi təhsilin məzmununun
müəyyənləşdirilməsinə verilən yeni tələblərin
və yanaşmaların üstünlüyü, strateji xarakteri
daha qabarıq şəkildə görünür. Keçmiş sovetlər
dönəmində qəbul olunmuş və bü gun də mövcud
vəziyyətlərə görə istifadə edilən ənənəvi modelə
nəzər salsaq, məzmun yalnız hər bir fənn üzrə
bölmə, bəhs və mövzuları əks etdirən tədris
proqramlarının hazırlanması ilə məhdudlaşır. Bu
proqramlar əsas etibarı ilə fənyönlüdür, həm də
bəzi hallarda proqram müəllifləri bir az da
“irəli” gedərək fənlə elm sahəsini eyniləşdirdikləri üçün fənnin məzmununa sistemli şəkildə
müvafiq elm sahəsinə aid bilikləri daxil etmişlər. Belə olan halda tədris proqramları və onların əsasında yazılan dərsliklər artıq materiallarla
yükləndiyindən şagirdlərdə əzbərçilik meylləri
güclənir və bunun əksinə olaraq təfəkkürün
inkişafında lənglik əmələ gəlir.
Məzmun sahəsində yeni siyasətə görə isə
başlıca diqqət şagirdlərdə idraki bacarıqların, ilk
növbədə, təhlil, tətbiq və dəyərləndirmə bacarıqlarının, nitq və ünsiyyət mədəniyyətinin, müstəqil qərar qəbul etmə və tədqiqatçılıq qabiliyyətinin formalaşdırılmasına yönəldilir, verilən biliklərin zəruriliyi, həyatla bağlılığı, bilavasitə inkişafa, dünyagörüşün genişlənməsinə xidmət etməsi ön planda saxlanılır.
Bu sənəddə ilk dəfə ümumi təhsilin səviyyələri üzrə nəticələr verilir. Həmin nəticələrdə
şagirdlərin hər hansı səviyyə üzrə mənimsədikləri bacarıqlar ifadə olunur. Eyni zamanda hər
təhsil səviyyəsi üzrə fənlərə aid nəticələr də
ümumiləşdirilərək sənədə daxil edilir.
“Fənlər üzrə ümumi təlim nəticələri əslində, məzmunu müəyyən edən əsas standartlar
fənn kurikulumlarında dövlət tələbi kimi bütün
siniflər üçün dəyişməz qalır və alt-standartlar
vasitəsilə sinifdən sinfə inkişaf edir” (15, 58).
Nəzərə alınsa ki, ümumi təhsilin səviyyələri üzrə də ümumi nəticələr verilir və onlar şa16

girdlərin hər təhsil səviyyəsindəki inkişafını ifadə edir o zaman bu nəticələrin də təhsil standartı
olduğunu söyləmək mümkündür.
Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki,
2006-cı ildə qəbul olunmuş bu sənədin ən
dəyərli xüsusiyyətlərindən biri orada səviyyələr
üzrə ümumi və fənlərə aid nəticələrin ifadə edilməsidir. Mahiyyət etibarı ilə bu nəticələr şagirdlərin müəyyən səviyyədə əldə edəcəkləri nailiyyətləri əhatə edir. Başqa sözlə. onlar xarakter
etibarı ilə milli səviyyədə müəyyənləşdirilmiş
standartlardır.
Bu nəticələr ölkədə milli səviyyəli qiymətləndirmə mexanizmlərinin, onların təşkili
işinin pedaqoji xarakterini müəyyənləşdirmək
baxımından əhəmiyyət daşıyır. Bütövlükdə milli
qiymətləndirmə texnologiyalarının didaktik əsasını təşkil edir.
2007-ci ildə Milli Kurikuluma əsasən ibtidai siniflərin fənn kurikulumları təsdiq olunur
ki, həmin kurikulumların tərkibində standartlar
da təsdiq edilir.
2009-cu ildə “Təhsil haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanunu qəbul edilir. Bu qanun
müasir Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafını təmin edə bilən, dəstəkləyən elə bir dövlət sənədidir ki, orada qlobal dünyanın təhsil parametrləri
baxımdan, demək olar ki, ən müasir mexanizmlərin nəzərə alınmasına diqqət yetirilmişdir. Xüsusilə dövrün ən müasir təhsil problemləri kimi
standart anlayışına, onun hazırkı məktəb sisteminə onun əhəmiyyəti, mahiyyəti və məzmunu
məsələlərinə diqqət yetirilmiş, onlara xeyli aydınlıq gətirilmişdir. Təhsil Qanununda göstərilir
ki, “Təhsil sahəsində dövlət standartları fərdin,
cəmiyyətin, dövlətin tələbatına uyğun olaraq,
elmi-pedaqoji prinsiplər əsasında hazırlanan və
müəyyən dövr (5 ildən az olmayaraq) üçün
vahid dövlət tələblərini əks etdirən ümumi normalar məcmusudur” (5, 18). Deməli, təhsil sahəsində dövlət standartları ümumi normalar
məcmusudur. Eyni zamanda müəyyən prinsiplər
əsasında hazırlanmış sənəddir ki, müasir Azərbaycan məktəbində bu sənədlərin öyrənilib tətbiq olunması dövlət tələbi kimi həyata keçirilir.
Onun pozulması yol verilməz hal kimi qəbul
edilir. Bundan əlavə, qanunda açıq şəkildə göstərilir ki, “Dövlət təhsil standartları təhsil sahəsində sınanmış mütərəqqi beynəlxalq meyarla,
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milli və ümumbəşəri dəyərlər nəzərə alınmaqla
müəyyən edilir” (5, 18).
Sonuncu təhsil qanununda təhsil standartlarının məzmunu göstərilir: “Dövlət Təhsil standartı
təhsilin məzmununu, idarə olunmasını, madditexniki və tədris bazasını, infrastrukturunu, təhsil
verənlərin keyfiyyət göstəricilərini, hər bir təhsil
pilləsində təhsil alanların bilik bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini müəyyənləşdirir” (5, 18).
Bunlardan əlavə, təhsil qanununda təhsil
müəssisələrinin standart tələbə uyğun fəaliyyət
göstərməsi barədə də qeyd verilir. Onlardan
istifadənin məktəbin məsuliyyətinə verilməsi
məqsədəuyğun hesab edilir.
Bu fikirlər Azərbaycanda təhsil standartlarının yaxın onilliklərdə yaranmasını göstərməklə yanaşı, həm də onun sürətli və dinamik bir
yol keçdiyini aydın şəkildə ifadə edir. Bu gün də
standartların təkmilləşdirilməsi, inkişaf etdiril-

məsi istiqamətində işlər aparılır. Eyni zamanda
təhsil standartlarının nəzəri-konseptual problemlərinin həll olunası mühüm vəzifə kimi qarşıda
durur. Bütün bunlar “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”ndan irəli gələn təxirəsalınmaz tədbirlər kimi
öz həllini gözləyir.
Problemin aktuallığı. Azərbaycanda təhsil
islahatları ümumi təhsilin məzmununda dəyişikliklərin müəyyənləşdirilməsini, tədris planlarının müasir
dövr üçün xüsusiyyətlərini konkretləşdirmək üçün
tarixi və müasir aspektlərdə araşdırmanın aparılmasını tələb edir.
Problemin elmi yeniliyi. İlk dəfə olaraq ümumi təhsilin məzmun komponentlərindən biri kimi
standartlar tarixi və müasir aspektlərdən öyrənilir.
Problemin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədə irəli sürülmüş müddəalar müasir dövr üçün əhəmiyyət
daşıyır. Tədris planlarının yeniləşdirilməsində onlardan istifadə olunması faydalı hesab edilir.
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Elmi konfransın plenar iclasını giriş sözü
ilə institutun Elmi-Pedaqoji Mərkəzinin direktoru filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Faiq
Şahbazlı açaraq müəllim hazırlığının bu gün həmişəkindən də daha vacib olduğunu diqqətə çatdırdı. Göstərdi ki, elmi konfransın respublika səviyyəsində keçirilməsinə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 05 fevral 2016-cı il tarixli, 17/17/4939-11 nömrəli məktubla icazə vermişdir. Faiq Şahbazlı sonra bildirdi ki, müxtəlif
təhsil müəssisələrindən konfransa məruzə mətnləri daxil olmuş, təşkilat komitəsi həmin materiallar üzərində işləyərək, təkmilləşdirərək 115
tezisin nəşrini məqsədəmüvafiq hesab etmişdir.
Daha sonra F.Ş. Şahbazlı qeyd etdi ki, elmi konfrans iki hissədə - plenar və bölmə iclaslarında keçiriləcəkdir. Plenar iclasından sonra
konfrans öz işini 8 bölmədə davam etdirəcəkdir.
Bölmələrin adları ilə konfrans iştirakçılarını
tanış etdi: 1. Ümummilli lider Heydər Əliyev
müəllim şəxsiyyəti və pedaqoji kadr hazırlığı
haqqında”. 2. Müəllim hazırlığı sistemində tərbiyə məsələləri. 3. Müəllim hazırlığı sistemində
pedaqoji ustalıq, nəzəri və metodik hazırlıq
məsələləri. 4. Müəllim hazırlığı sistemində təlim
texnologiyalarının tətbiqi məsələləri. 5. Müəllim
hazırlığı sistemində monitorinq və qiymətləndirmə, pedaqoji diaqnostika və pedaqoji ekspertiza
məsələləri. 6. Müəllim hazırlığı sistemində təhsilin idarə olunması məsələləri. 7. Müəllim hazırlığı sistemində psixoloji xidmət məsələləri. 8.
Müəllim hazırlığı sistemində inklüziv təhsilin
təşkili məsələləri.
Dos. F.Ş. Şahbazlı elmi konfrans iştirakçılarını və qonaqları salamlayaraq, onlara minnətdarlığını bildirərək plenar iclasını açıq elan etdi.
İnstitutun direktor müavini, dos. Ənvər
Abbasov “Müəllim hazırlığına verilən müasir
tələblər” mövzusunda məruzə etdi.
O, ilk növbədə, təhsil fəlsəfəsini müəyyənləşdirməyə kömək edən suallar üzərində
dayandı. Müasir dövrdə təhsilin intellektual xarakter almasını, bu prosesdə müəllimin əvəzedilməz rolunu qeyd etdi. Eyni zamanda belə bir
sualın (Təlim prosesində müəllimin rolu nədən
ibarət olmalıdır?) cavabının müəyyənləşdirilməsinin zəruriliyini bildirdi.
Dosent Ə.M. Abbasov müasir müəllim
fenomeninin xarakterik cəhətləri üzərində dayandı. Bildirdi ki, müəllim cəmiyyətimizin qar-

şısında ciddi məsuliyyət daşıyır. Özünün fəaliyyəti ilə daimi cəmiyyət qarşısında hesabatlıdır.
Onun fəaliyyətində bu gün daha çox yaradıcı
xarakterin olması çox əhəmiyyət daşıyır. Müasir
zamanda müəllim sadəcə nümunə olmaqla, məlumatları ötürməklə tələbatlara cavab verə bilməz. Onun müəllim kimi funksiyalarında diaqnozlaşdırma, təşkilatçılıq, istiqamətləndirmə,
nəzarət etmə, korreksiya, təhlil-tərkib edə bilmə
aparıcı rol oynamalıdır. Heç təsadüfi deyil ki,
müasir pedaqogika müəllimin bu funksiyalarına
üstün yer verdiyindən onda təşkilatçılıq, didaktik, perseptiv, kommunikativ, təlqin edici, tədqiqatçılıq, elmi-idraki qabiliyyətlərin olmasını tələb edir. Bütün bu keyfiyyətlər isə müəllimin
üzərinə çox ciddi vəzifələr qoyur. Elə vəzifələr
ki, onların yerinə yetirilməsi ilə müəllimin cəmiyyətdəki nüfuzu dəyişir, onun inkişafyönlü
fəaliyyətindəki addımlarına daha böyük inam
yaranır. Müasir müəllimin təcrübəsi harada təzahür edir? Bu təcrübədən görünən məqamlar
hansılardır?
Ənənəvi olaraq çox hallarda müəllimin
təcrübəsini müəllim-şagird münasibətlərində axtarmışıq. Hazırkı zamanda bu, əsas paramertlərdən biri kimi qalmaqla tam mənasında müəllim
təcrübəsi haqqında təsəvvür yarada bilmir. Çünki müəllimin cəmiyyətdə, təhsil prosesində
funksiyaları dəyişməklə onun fəaliyyətlər müstəvisində də uyğun istiqamətlər yaranmışdır.
Odur ki, yeni təhsil şəraitində müasir müəllimin
fəaliyyətləri müəllim-təhsil prosesi, müəllimməktəb rəhbəri, müəllim-müəllim, müəllim-şagird, müəllim-valideyn müstəvilərində məqbul
hesab edilir. Həmçinin bu paramertlərdə dəyərləndirilir. Müəllimin pedaqoji fəaliyyətində yanaşmalar da dəyişmiş, yeni xarakter almışdır.
Artıq o, kreativ təhsil mühitində standart icra
mexanizmi ilə işləyə bilməz. Ona görə də təhsil
standartlarının reallaşdırılması istiqamətində
qeyri-standart yanaşmalara istinad olunmalıdır.
Eləcə də şablon strategiyalardan konstruktiv,
kreativ yanaşmalara keçilməlidir. Müəllimin pedaqoji fəaliyyəti həm də gələcəyə yönəlməklə,
perspektivli olmalıdır. Bu cəhət inkişafyönlü
təhsil prosesinin xarakterindən irəli gələn bir
xüsusiyyət kimi nəzərə alınmalıdır. Müəllim
istiqamətverici xarakterli fəaliyyəti ilə pedaqoji
prosesi tənzimləməlidir.
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Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun elmi katibi, pedaqogika üzrə elmlər
doktoru, professor Akif Abbasov “Ümummilli
lider Heydər Əliyev müəllimin pedaqoji əməyi
haqqında” mövzusunda məruzə ilə xitabət kürsüsünə çıxdı. Professor öz məruzəsinə aşağıdakı
sözlərlə başladı: Ümummilli lider Heydər
Əliyev dövlətimizə başçılıq etdiyi illərdə Azərbaycan təhsilinin inkişaf etməsi, dünya təhsil
sisteminə özünə layiqli yer tutması üçün bir sıra
sərəncam və fərmanlar imzalamış, öz məruzə və
çıxışlarında təhsilin önəmli məsələlərini, eyni
zamanda çatışmayan cəhətlərini diqqət mərkəzinə gətirmiş, təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi
ilə bağlı qiymətli fikirlərini irəli sürmüşdür.
Azərbaycan müəllimlərinin XII qurultayının
iştirakçılarına müraciətlə söylədiyi aşağıdakı fikirlər Ulu öndərin təhsilə qayğısının bariz nümunəsi sayıla bilər: “Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi, sizi əmin etmək istəyirəm
ki, təhsil sahəsi, təhsil islahatları hər zaman mənim diqqət və qayğım altındadır”.
Daha sonra prof. A.N. Abbasov qeyd etdi
ki, Ulu öndər təhsildə aparıcı mövqeyə malik,
cəmiyyətdə şərəfli yer tutan müəllim amilini də
xüsusi qeyd edir, müəllim şəxsiyyətini, onun
şəxsi və peşə keyfiyyətlərini təhsilin, təlim və
tərbiyə prosesinin səmərəli qurulmasında vacib
hesab edir və belə bir qənaətə gəlirdi ki, hər bir
xalq, millət, insan yaratdıqları ilə vətən torpağına şərəf gətirir, onun adını uca edir. Ulu öndər
tərəfindən gərəkli və məsuliyyətli müəllim əməyi belə dəyərli insanlar arasında yüksək dəyərləndirilirdi.
Ümummilli lider şəxsiyyətin, təhsilalanların formalaşmasında müəllimin roluna yüksək
qiymət verməklə yanaşı, onlardan öz peşələrinə
həmişə hörmətlə yanaşmağı, öz elmi-nəzəri və
metodik hazırlıqlarını, pedaqoji ustalıqlarını
müntəzəm şəkildə artırmağı tələb edirdi. Bu xüsusda deyirdi: “Müəllimlərə müraciət edirəm ki,
onlar nəinki bu gün üçün, gələcək üçün də öz vəzifələrini, məsuliyyətlərini həmişə düşünsünlər”.
Müəllimin şəxsiyyətini yüksək dəyərləndirən Ulu öndər cəmiyyətimizə, ölkə vətəndaşlarına xitabən deyirdi: “Hər bir vicdanlı adam,
Vətəninə, xalqına bağlı olan hər bir adam, qədirbilən adam müəllimini həmişə qəlbində saxlayır, onu daim hörmətlə yad edir. Müəllim adı
şərəfli addır, müəllim adı yüksək addır. İndi biz
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nə qədər çətin bir dövrdə yaşasaq da, müəllim
adını daha yüksəklərə qaldırmalıyıq”.
Ümummilli liderimiz məruzə və çıxışlarında, nitqlərində hər dəfə “müəllim” kəlməsini
iftixar hissi ilə səsləndirirdi. Deyirdi ki, "Müəllim" sözü o qədər güclü, müəllim adı o qədər
yüksək, sözün əsl mənasında o dərəcədə müqəddəsdir ki, müəllimlər gərək bu çətinliklərə
dözsünlər, gənc nəslin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul
olsunlar”.
Ümummilli lider özü müəllimlərin hörmətini saxlamaqla, onlara ehtiramını gözləməklə
bərabər başqalarının da öz müəllimlərinə, o
cümlədən hörmət bəsləməyi, cəmiyyətin həyatında müəllimin oynadığı rolu daim qiymətləndirməyi tövsiyə edirdi. Ulu öndərə görə, sənə
dərs deyən, uşaq vaxtlarından, gənclik çağlarından səni tərbiyə edən müəllimləri unutmaq olmaz. Ümummilli lider də hər zaman onları xatırlamış, minnətdarlıqla yad etmişdi. Ulu öndər
məktəb işini, müəllimlik sənətini özü üçün ən
doğma iş hesab edərdi (“Cəmiyyət haradan olursa-olsun, nədən olursa-olsun kəsib təhsilə xərcləməli, gənc nəslin təhsilinə, müəllimə kömək etməlidir. Bu, mənim prinsipial mövqeyimdir”).
Professor A.N. Abbasovun məruzəsində
daha sonra deyilirdi: Ulu öndər təhsildən, təhsil
sisteminin səmərəli təşkili, təhsildə yüksək nəticələrə nail olmağın vacibliyindən söz açarkən
müəllimlərin üzərilərinə düşən vəzifələrə diqqəti yönəldirdi. Bildirirdi ki, müəllimin birinci dərəcəli vəzifəsi təhsilalanları biliklər sisteminə,
dünyagörüşünə, biliklərə yiyələndirmək, onlara
həyati bacarıqlar aşılamaqdırsa, həm də, bu vəzifədən heç də az əhəmiyyət daşımayan, onları
tərbiyələndirməkdir. Bu işlə ardıcıl məşğul olmaq lazımdır.
Ümummilli liderimiz müəllimlərdən,
məktəblərdən təhsilalanlar arasında vətənpərvərlik istiqamətində işlərin aparılmasını vacib sayırdı. Bu xüsusda deyirdi: Ulu “Ziyalılarımızın,
ümumtəhsil məktəblərində çalışan müəllimlərimizin vəzifəsi gəncləri vətənpərvərlik ruhunda
tərbiyə etməklə bərabər, respublikada ictimai-siyasi vəziyyətin sabitliyinə çalışmaqdan ibarətdir. Çünki daxildə sabitliyin pozulması həmişə
cəbhədə böyük gərginliyə gətirib çıxarmışdır.
Təlim-tərbiyə işləri ilə məşğul olarkən bir məsələni də diqqət mərkəzində saxlamalısınız”.
Həqiqətən də cəmiyyətdə sağlam mənəvi-
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psixoloji iqlimin hökm sürməsi - ölkənin möhkəm dayaqlar üzərində inkişaf etməsi deməkdir.
Ona görə də Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev böyüyən nəsildə vətənpərvərlik hisslərinin inkişaf etdirilməsini, onları milli-mənəvi
dəyərlərə yiyələndirməyi müəllimlərə tövsiyə
edərdi. Ulu öndər milli adət-ənənələrimizə və
milli dəyərlərə xor baxan, milli əxlaqımıza ləkə
gətirən şəxslərə qarşı idi. Qudurğan, harınlaşmış
insanların cəmiyyətimizə, insanlığa zidd hərəkət
və əməllərinin qarşısının qətiyyətlə alınacağını
diqqət mərkəzinə gətirirdi.
Ümummilli liderimiz cəmiyyətimizdə saf
mənəviyyatı bərqərar və inkişaf etdirmək, hər
hansı mənfi hallara, cinayətkarlığa, o cümlədən
gənclər arasında cinayətkarlıq hallarına qarşı
mübarizəni gücləndirməyi mühüm vəzifə kimi
irəli sürürdü
Ümummilli liderimizin ibrətamiz fikirləri,
tələbləri, öyüd-nəsihətləri, məsləhətləri Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və nəzərə alınır.
Bakı Dövlət Sosial-İqtisadi Kollecinin direktoru pedaqogika üzrə elmlər doktoru, dosent
Vidadi Orucov “Fizika müəllimlərinin hazırlanmasının müasir problemləri” mövzusunda
əsasən aşağıdakı məsələləri diqqət mərkəzinə
gətirdi:
Fizika müəllimlərinin hazırlanması kəmiyyət və keyfiyyət, o cümlədən tələbat baxımından bir sıra problemlərlə üzləşmişdir. Əsas
problemlərdən biri onların işlə təmin olunması
və maddi ehtiyaclarının ödənməsidir. Çalışan
müəllimlər isə daha ciddi problemlərlə üzləşirlər;
məktəblərdə dərsliklər, müasir avadanlıqlar, metodiki və ədəbiyyatla təminat yetərli deyildir.
Daha ciddi problemlərdən biri də fənnə olan
maraqlarının getdikcə azalmasıdır. Ali təhsil
müəssisələrinə qəbul olmağı məqsəd bilənlər isə
repetitorlara üz tuturlar. Ali təhsil müəssisələrinə imtahan verən abituriyentlər illərdir ki, fizika
fənnindən test tapşırıqlarının 30-33%-ni düzgün
cavablandırırlar.
V.Ö. Orucov bunları doğuran səbəbləri
təxmini olaraq aşağıdakı kimi qruplaşdırdı:
ümumtəhsil məktəblərinin 7-11-ci sinifləri üçün
fizika, astronomiya proqram və dərsliklərin
ağırlığı, həmçinin nisbətən köhnəlməsi (2002-ci
il); ali təhsil müəssisələrinin fizika müəllimi hazırlığı proqramının ümumtəhsil məktəbləri və

eləcə də “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində və peşə liseylərində müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi, pedaqoji kadrların
işə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları” arasında
uyğunsuzluğun olması; ümumtəhsil məktəb
müəllimlərinin səriştəlilik səviyyəsinin aşağı olması; ümumtəhsil məktəbləri üçün fizikanın tədrisi metodikası üzrə yeni təlim texnologiyalarının qıtlığı.
Elmlər doktoru Vidadi Orucov göstərilən
problemləri tədricən aradan qaldırmaq üçün
kompleks tədbirlərin görülməsini məqsədəuyğun sayır, bunlardan ən zəruri hesab edilənlərini
aşağıdakı kimi ümumiləşdirir:
1. Pedaqoji universitetlərdə ayrıca fizika
və riyaziyyat fakültələri saxlamaq əlverişli
deyil. Bakalavr səviyyəsində bunların vahid dekanlıqda birləşməsi, “fizika müəllimi”, “riyaziyyat müəllimi” kimi ayrı-ayrı ixtisaslar deyil, “fizika və riyaziyyat müəllimi” ixtisası verilməlidir. Bu gün dünyada inteqrasiyalı biliklərə daha
çox ehtiyac duyulur.
2. İnteqrasiya olunmuş vahid: “Təbiət” və
“Həyat bilgisi” fənlərini tədris etmək məqsədilə
xüsusi qrupların “fizika və riyaziyyat müəllimi”
fakültəsinin nəzdində hazırlanması məqsədəmüvafiqdir. Qabaqcıl ölkələrin təcrübəsinə uyğun
olaraq bu qruplarda fizika və riyaziyyatla bərabər
kimya, biologiya, astronomiya və fiziki coğrafiya
fənləri də tədris edilməlidir. Çünki bütün təbiət
elmlərinin əsasını orta məktəbdə tədris etmək
qabiliyyətinə və inteqrativ biliklərə malik olan
müəllimlərə bu gün daha böyük ehtiyac vardır.
3. Ali pedaqoji məktəblərə yalnız müəllimlik peşəsinə meyl və marağı olan, uşaqlara rəğbət
bəsləyən, gənc nəslə elm öyrətməyi özünə şərəf
sayan gənclərin pedaqoji universitetləri könüllü
seçmələrinə tam şərait və imkan yaradılmalıdır.
Nəzərə alınmalıdır ki, pedaqoji universitetlərə
qəbulda təkcə toplanmış ballar kifayət deyil, burada şəxsi xarakter də xüsusi əhəmiyyət daşımalıdır. Buraya kim gəldi, necə gəldi, qəbul praktikası aradan götürülməlidir.
4. Ali pedaqoji məktəblərdə təhsil alan
gənclərin ixtisasdan kənar fənlərlə yüklənməsinin qarşısı alınmalıdır.
5. Müəllim-tələbə münasibətləri ədalət və
saflıq üzərində qurulmalı, tələbələrə təmənnalı,

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, № 5, 2018

21

İradə Böyükağa qızı Əmirəliyeva, Dinarə Səmidəli qızı Əsədova, Günel Rüstəm qızı Quluzadə

qarşılıqlı, aldadıcı şərtlərlə yüksək qiymətlər vermək praktikası tamamilə aradan götürülməlidir.
6. Bir qayda olaraq tələbələr elə birinci
kursdan həftənin bir gününü ixtisası üzrə ən
yaxşı sayılan şəhər məktəblərində təcrübə keçməli, təcrübəyə rəhbərlik edənlər isə öz pedaqoji
fəaliyyəti ilə seçilən alimlər və qabaqcıl müəllimlərdən olmalıdırlar.
7. Uzun illər ərzində özünü doğrultmayan
təkmilləşdirmə institutları və mərkəzləri bu işin
öhdəsindən gəlmək imkanına malik deyillər.
Hazırda müəllimlərin təkmilləşdirilməsi üçün
Avropa Şurası və Yuneskonun iş təcrübəsini
əsas götürməklə mövcud sistemin yeniləşdirilməsi vacibdir.
8. Müəllimlər il boyu peşə biliyini, təcrübəsini təkmilləşdirməli və bunu başqaları ilə bölüşməlidirlər. Elə şərait yaradılmalıdır ki, hər bir
fənn müəllimi ildə ən azı 4-5 təkmilləşdirilmə
ilə bağlı tədbirdə fəal iştirak etmək imkanına
malik olsun. Bu zaman onlara konkret mövzu
üzrə müstəqil fikir söyləmək, həmkarları və
yüksək ixtisaslı mütəxəssislərlə öz fikirlərini bölüşmək imkanı olsun.
9. Müəllim nüfuzunun kəskin surətdə
artırılmasına ciddi ehtiyac var:
Dövlət tərəfindən: müəllimlərin əmək
haqlarının orta yaşayış səviyyəsinə çatdırılması;
müəllimin iş şəraitinin daim yaxşılaşdırılması:
İctimaiyyət tərəfindən: müəllimin gündəlik
qayğılarının öyrənilməsi; müəllimi nüfuzdan
salan məsələlərin aradan qaldırılması.
Müəllimin bacarığı ilk növbədə onun
metodoloji (pedaqoji-psixoloji), ümumi mədəni
səviyyəsini əks etdirən və fənyönlü bacarıqları
ilə qiymətləndirilir. “Hər bir müəllim tədrisin
müxtəlif tərəflərini dərk etməli, təhsil sisteminin
digər iştirakçıları ilə anlaşma əldə etməli, pedaqoji peşənin çalarlarını nəzərə almalı və peşəkarlıq səviyyəsinin fasiləsiz yüksəldilməsinə çalışmalıdır”. Fizika müəllimlərinin hazırlanması
prosesində vacib şərtlərdən biri də elmi və metodiki biliklərin qarşılıqlı əlaqə modelinin müəyyənləşdirilməsidir. Bu əlaqələri üç istiqamətdə aparmaq olar: 1. Müasir dövrlə səsləşən elmi
biliklərin əsaslarının öyrədilməsi. 2. Elmi-metodik hazırlıq səviyyəsinin gücləndirilməsi. 3. Nəzəriyyə və metodikanın sintezinin həyata keçirilməsi.
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Pedaqogika üzrə elmlər doktoru Vidadi
Ourcov öz çıxışının sonunda dedi: Qarşılıqlı
əlaqələr seçilərkən bir sıra amillər nəzərə alınmalıdır: müəllimin peşəkarlığı ilə bağlı ehtiyacların hər tərəfli öyrənilməsi və təhlili; məktəb fizika proqramı və dərsliklərinin yeniləşmə dinamikası; pedaqoji-psixoloji elmin və təcrübənin
inkişafı.
Yeni metodologiyalar hazırlanarkən bir
sıra xüsusiyyətlərə diqqət yetirilməlidir: müəllim hazırlığında aparılan metodoloji yeniliklər
cəmiyyətin tələblərinə uyğun olmalı və müasir
tendensiyaları özündə əks etdirməlidir; metodoloji yeniliklər peşə fəaliyyətinin tamlığına və çevikliyinə xidmət göstərməlidir; yeni metodlar
öyrədilərkən onun tətbiqi sahələri qabaqcadan
müəyyənləşməlidır.
Plenar iclasından sonra fasilə elan edildi. Fasilədə sonra bölmə iclasları keçirildi.
Ayrı-ayrı bölmələrdə çıxış edən bəzi şəxslərin məruzələrindən bəzi məlumatları diqqət
mərkəzinə gətiririk:
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun şöbə müdiri, pedaqogika üzrə elmlər
doktoru İntiqam Cəbrayılovun “Müasir dövrdə
müəllim hazırlığı probleminin bəzi məsələləri”
mövzusunda çıxışı dinlənildi. İ.H. Cəbrayılovun
çıxışındakı bəzi məqamları yada salaq:
Ali məktəb müəllimlərinin iş təcrübəsi
göstərir ki, artıq bir qayda olaraq ənənəvi metodlarla (yalnız müəllimin monoloqu-şərhi) bütün mühazirə dərslərinin təşkili təlim keyfiyyətinin yüksəlməsinə və səmərəli nəticələrin əldə
olunmasına əsaslı şəkildə təsir etmir. İnnovasiyaları mənimsəmiş daha təcrübəli müəllimlər isə
dərsdə (həm mühazirə, həm də seminar) tələbələrin fəallığının, qarşılıqlı əməkdaşlığın formalaşdırılması və inkişafına, pedaqoji kadr hazırlığında keyfiyyətin idarəolunmasına yönəlmiş təlim mühitinin yaradılmasına xüsusi diqqət yetirirlər (Azərbaycan müəllimlərinin XIV qurultayının materialları. Azərbaycan müəllimi qəz.,
2013, 20 dekabr).
Araşdırmalar göstərir ki, neft kapitalının
insan kapitalına çevrilməsi rəqabətəqabil şəxsiyyətin formalaşdırılması ilə bilavasitə bağlıdır.
Bu baxımdan 1) müxtəlif ixtisaslar üzrə müəllim hazırlığının keyfiyyətinin və 2) müəllimlərin
peşəkarlıq səviyyəsinin daim yüksəldilməsini
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təminatı üçün yeni sistemin elmi əsaslarla davamlı olaraq tətbiqi vacibdir.
Müəllim hazırlığı prosesində aşağıdakı
məsələlərə diqqət yetirilməsi əhəmiyyətli hesab
edilir: müasir kompetensiyalara malik müəllim
hazırlığına geniş imkanlar yaradan təhsil proqramlarının təkmilləşdirilməsi və tətbiqi; pedaqoji təmayüllü ali məktəblərdə müəllim hazırlığı
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə diqqətin artırılması; gələcəkdə müəllim hazırlığının yalnız ali
təhsil müəssisələrində aparılması; müəllimlik
ixtisaslarına qəbul prosesinin təkmilləşdirilməsi
və təsadüfi seçimin qarşısının alınması; səriştəli
müəllimlərin fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına
kömək edən pedaqoji heyətin sertifikatlaşdırma
(lisenziyalaşdırma) sisteminin yaradılması; müəllimlər üçün təhsilin bütün pillələrində təhsilalanların təfəkkürü və şəxsiyyətinin inkişafına
yönəlmiş, onların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə
alan innovativ təlim, qiymətləndirmə metodologiyasının və müvafiq resursların hazırlanmasının
təmin edilməsi; müəllimlərin məktəb səviyyəsində, tədrisdən ayrılmadan peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üzrə özünü doğrultmuş innovativ
modellərin tətbiqi; yeni təhsil proqramlarına və
İKT-yə əsaslanan təlim metodologiyalarına
uyğun metodik vəsaitlərin, didaktik materialların
və təlim vasitələrinin hazırlanmasını stimullaşdıran yeni mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi.
ARTİ-nin Məktəbəqədər təhsilin kurikulumu şöbəsinin müdiri, pedaqogika üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent Laləzar Cəfərova “Məktəbəqədər təhsilin həyata keçirilməsində tərbiyəçi-müəllimin peşə hazırlığı strateji hədəflərdən biri
kimi” mövzusunda çıxış etdi. L.K. Cəfərova
aşağıdakı məsələlərə toxundu: Təlim prosesinə
yeni yanaşmaların tətbiqində, tərbiyəçi-müəllimin peşəkarlığının yüksəldilməsi zəruri məsələdir. Pedaqoq hər bir uşağın emosional durumunu nəzərə alır, qrup otağında xoş əhval-ruhiyyə
və inkişafetdirici mühit yaradır. Tərbiyəçi-müəllim təlim prosesində uşaqlara qarşı çox diqqətli
olur, onlarla əməkdaşlıq edir, uşaqların hisslərinə, fikirlərinə hörmətlə yanaşır, eyni zamanda
məşğələdə uşaqların idrak fəallığı nümayiş
etdirmələrinə, yəni sərbəst müqayisə etmək, təhlil etmək, müstəqil fikir söyləmək, ümumiləşdirmə aparmaları üçün şərait yaradır. Şəxsiyyətin
tam inkişafını təmin etmək məqsədilə təlimdə
yeni yanaşmaların təmin olunması vacibdir. Ye-

ni yanaşmaların tətbiqi psixoloji prosesləri
sürətləndirir və uşaqların təlim və təlimdənkənar
vaxtlarda qazandıqları təcrübəni həyata keçirməsinə imkan yaradır ki, bu da pedaqoqun uşaqlarla birgə fəaliyyəti zamanı özünü büruzə verir.
Bu da müasir dövrün tələbləri baxımından tərbiyəçi-müəllimdən yüksək peşəkarlıq, səriştəlilik
tələb edir.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosenti, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
Həqiqət Hacıyeva “Ümumtəhsil məktəb biologiyasının tədrisində inteqrasiyanin tətbiqi imkanları” mövzusunda çıxışında bildirdi: Ümumtəhsil məktəb fənlərinin tədrisində inteqrasiyanın tətbiqi məsələsi həmişə aktual olmuşdur.
Onun formaları, yolları, imkanları, vasitələri,
metodları müxtəlif tədqiqatların mövzuları kimi
araşdırılmışdır. Bu tədqiqatlar epizodik xarakterli olub, problem tam, vahid istiqamətdə həll
edilməmişdir. Çünki problemə pedaqoq, psixoloq, metodistlərin yanaşmaları müxtəlif istiqamətlərdə olmuşdur. Digər fənlərdə olduğu kimi
biologiyanın tədrisi də inteqrasiyanın tətbiqini
tələb edir. Onun məzmununda təbiət və humanitar fənlərlə inteqrasiyanın tətbiqi imkanları genişdir. Bu imkanlar fənn kurikulumunun məzmun xətləri və məzmun standartlarında öz əksini tapmışdır.
Biologiya fənninin məzmun xətləri və
standartları arasında da inteqrasiya imkanları
mövcuddur. Canlıların quruluşu, onlarda gedən
bioloji proseslər, onların insan həyatında əhəmiyyəti, müxtəlif sahələrdə istifadə edilməsi,
cansız aləmin canlılara təsiri məsələlərinin birlikdə, qarşılıqlı əlaqədə öyrədilməsi təlimin keyfiyyətini yüksəldir, materialın əhatəli öyrənilməsini təmin edir.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
Zaqatala filialının müəllimi, pedaqogika üzrə
fəlsəfə doktoru Xəzəngül Babayeva “Həyat
bilgisi fənn müəllimi hazırlığının bəzi məsələləri” mövzusunda çıxış edərkən dedi: Fənninin
tədrisini aparan müəllim bilməlidir ki, bu fənn
bütünlüklə şagirdlərə canlı və cansız təbiət haqqında geniş məlumat verməklə, həm də onları
cansız və canlı təbiət hadisələri üzərində müntəzəm müşahidə aparmaq yolu ilə elmi dünyagörüşünə təsir edir. Onlara hüquq və vəzifələrini,
cəmiyyətdə, ailədə, məktəbdə davranma qayda-
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larını öyrədir. Nümunəvi davranışa tələbat formalaşdırır.
Daha sonra X. Babayeva göstərdi: Həyat
bilgisi fənninin tədrisi prosesində şagirdlər eyni
zamanda doğma diyarda insanların əməyi və təbiətdə fəsil dəyişiklikləri haqqında elmi məlumat əldə edirlər. Bu fənnin tədrisi prosesində şagirdlər həm də təbiətdə əşya və hadisələr arasında qarşılıqlı əlaqənin sirlərini öyrənərək təbiətdəki dəyişikliklərin insan əməyinə təsirini dərk
edirlər. Dərsliyə daxil edilmiş hər bir bölmənin
məzmunu şagirdlərin dərketmə imkanlarına, onların təfəkkür tərzlərinə müvafiq qurulmuşdur.
Fənni öyrənərkən nəzərdə tutulmuş məzmun
xətlərinin tələbələr tərəfindən ətraflı öyrənilməli
və onların köməyi ilə şagirdlərin şüurunda təfəkküründə onları əhatə edən canlı və cansız
aləmin vahid, bütöv və bölünməz olması təsəvvürünü yaratmaq vacibdir.
ARTİ-nin aparıcı elmi işçisi, pedaqogika
üzrə fəlsəfə doktoru Nigar Muradova «Педагогические стратегии - основы профессиональной подготовки преподавателя» mövzusunda çıxışında aşağıdakı nəticələrə gəlmişdir:
педагогическая стратегия - это устремленность внимания преподавателя на поставленную им цель обучения-воспитания и построение концепции педагогических действий во
взаимодействии с обучающимся в согласии с
лучшим представлением о конечном результате своей работы.
Таким образом, основание изложенного вывода свидетельствует о том, что педагогические стратегии содержат как теоретические, так и практические основы подготовки
профессиональной деятельности преподавателей, указывающие ориентиры и результаты совершенствования их педагогической
деятельности.
ARTİ-nin Təhsil nəzəriyyəsi şöbəsinin
böyük elmi işçisi Bəyimxanım Məmmədova
“Orta ixtisas təhsilində pedaqoji kadr hazırlığı”
mövzusunda çıxış etdi. Tədqiqatı ilə bağlı aşağıdakı nəticələrə gəldiyini bildirdi: ilkin müəllim
hazırlığı proqramlarında müəllimlərlə tələbələrin təmas vaxtı (dərs yükü) beynəlxalq normalarla müqayisədə çoxdur; stimullaşdırma amilləri olmadığından müəllimlərin öz peşəkarlıq səviyyəsini yüksəltməyə şəxsi marağı azdır; pedaqoji ixtisaslara tələbələrin seçilməsi və qəbul
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edilməsi üçün meyarlar hazırlanmalıdır (qabiliyyət tələb edən imtahanlar). B. Məmmədova eyni zamanda müəllim hazırlığı sahəsindəki pərakəndəliyi, tədrisin məzmunu və təşkilində yol
verilmiş nöqsanları nəzərə alaraq, aşağıdakı təklifləri irəli sürdü: 1. Müəllim hazırlığı kurikulumu təkmilləşdirilməli; 2. Orta ixtisas məktəblərinin maddi-texniki baza və tədris bazası müasir
tələblər səviyyəsinə qaldırılmalı; 3. Dərslik və
dərs vəsaitlərinin hazırlanması işini sürətləndirməli; 4.Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə təchizatına kömək etməli; 5. Əhalinin və əmək bazarının ehtiyaclarını nəzərə alaraq mütəxəssis
hazırlığının həcmi və profil strukturu formalaşdırılmalı; 6. Müəllimlər üçün kateqoriya daxili
artımları və stajla yanaşı yenilikçi təşəbbüsləri
nəzərə alan əmək haqqı mexanizmi yaradılmalı;
7. Ümumtəhsil məktəbləri ilə pedaqoji kadr hazırlığı aparılan orta ixtisas təhsili müəssisələri
arasında sıx əlaqə yaradılmalıdır.
Şirvan şəhəri, S. Hüseynov adına 1 №-li
tam orta məktəb-xüsusi istedadlı şagirdlər liseyinin Çağırışaqədərki hazırlıq müəllimi,
əməkdar müəllim Rəfail Əliyevin cıxışı “Müəllimlərin təhsil müəssisəsi səviyyəsində hazırlığının səmərəli təşkilində innovasiyaların tətbiqi”nə həsr edilmişdi. R.Ş. Əliyev diqqət mərkəzinə aşağıdakı məsələləri gətirdi: “Müəllim hazırlığı” anlayışı çox vaxt müəllimin ilk peşə hazırlığını təmin edən professional təhsil kimi başa düşülür. Sonrakı mərhələdə müəyyən müddətdən bir müəllimlər müxtəlif kurslara, o cümlədən ixtisasartırma kurslarına cəlb edilirlər.
Ancaq kurslararası zaman fasiləsi belə müəllim
hazırlığını formal amil kimi ortaya çıxarır. Buna
görə də müəllim hazırlığının hazırlığın davamlılığını, səmərəliliyini, fasiləsizliyini təmin edə
biləcək “təhsil müəssisəsi-məktəb səviyyəsi” anlamı gündəmə gəlir. Müəllim peşəsi daimi hazırlıq, peşəkarlığın mütəmadi təkmilləşdirilməsini tələb edir. Bu günün müəllimi öz üzərində
daim çalışmalı yenilikləri mənimsəməli, səriştəliliyini artırmalıdır.
ARTİ-nin İnklüziv təhsil şöbəsinin müdiri
Lalə İmanova “Korreksiya pedaqogikası üzrə
kadr hazırlığının təkmilləşdirilməsi yolları”
mövzusunda çıxış etdi. O, öz çıxışında korreksiya pedaqogikası kadr hazırlığının təkmilləşdirilməsi üçün 9 təklif irəli sürdü. Onlardan bəziləri-
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ni diqqətə çatdırırıq: 1. Pedaqoji kadr hazırlığı
ilə məşğul olan orta və ali müəssisələrdə ayrıca
korreksiya pedaqogika fakültəsi açılmalıdır; 2.
Korreksiya pedaqogikası üzrə tələbələrin şöbələrə bölünməsi (ən azından оliqоfrеnоpеdаqоgikа, surdоpеdаqоgikа, lоqоpеdiyа və tiflopedaqogika) dаhа dərin biliklərə mаlik iхtisаsçılаr
hаzırlаmаq üçün vаcibdir. 3. Korreksiya pedaqogikası kаfеdrаsının tədris yükünə lаbоrаtоr
məşğələlərin əlаvə оlunmаsı vаcibdir. 4. Korreksiya pedaqogikası iхtisаsının təkmilləşməsi
üçün pеdаqоji təcrübəyə аid məsələlər: - pedaqoji təcrubə 3 il ərzində, yanı II kursdan aparılsın; - pеdаqоji təcrübənin müddəti uzаdılsın; pеdаqоji təcrübə хüsusi məktəbəqədər və məktəb müəssisələrində аpаrılаrаq, bu müəssisələrin
növləri (məsələn, əqli cəhətdən gеri qаlаn uşаqlаr üçün məktəbəqədər və məktəb müəssisələri,
kаr və zəifеşidən uşаqlаr üçün хüsusi müəssisələr, qаrışıq tipli uşаqlаr üçün хüsusi müəssisələr,
inklüziv məktəblər və s.) gеnişləndirilsin; - pеdаqоji təcrübənin rəhbərliyi korreksiya pedaqoqu tərəfindən аpаrılmаsı zəruridir və s.
ARTİ-nin İnklüziv təhsil şöbəsinin aparıcı
elmi işçisi, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmira Kərimovanın çıxışı “İnklüziv təhsilin
tətbiqində pedaqoji kadrların rolu” adlanırdı. E.
Kərimova çıxışında bildirdi: Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla işləyən müəllimin peşəkarlığının ən əsas göstəricilərinə nəzər salaq.
Bunlar:

• müəllimin üzləşdiyi fenomenin səbəbini bilmək və anlamaq bacarığı: bilmək və anlamaq prosesi isə situasiyanın səbəbini təsadüfi
yollarla axtarmağı deyil, dərin biliklərə əsaslanaraq keyfiyyətli təhlilin aparılmasını tələb edir;
• müəllimin hər hansı bir situasiyaya
qeyri-standart yanaşması imkanı: müəllimdə
fəaliyyəti bacardığının əsasında deyil, təlim prosesinin hazırkı zamanda tələblərinə uyğun qurmaq bacarığı olmalıdır;
• peşəkar səlahiyyətli müasir müəllim
problemin mahiyyətini anlamalı və onu hər hansı bir qeyri-standart situasiyada həll etməlidir.
ADPU-nun Cəlilabad filialının müəllimi
Dürdanə Əliyeva “İnklüziv təhsildə müəllimin
rolu və müəllim hazırlığı” mövzusunda çıxışında göstərdi ki, ali təhsil müəssisələri gələcək
kadrları əsasən ənənəvi təlim prosesinə hazırlayır. Hazırlıq görməmiş müəllim tərəfindən ciddi
problemlər yaranır. Məktəb müəllimləri xüsusi
qayğıya ehtiyacı olan uşağın qabiliyyətlərini və
keyfiyyətlərini nəzərə almadan həmin uşaqlardan onların tipik həmyaşıdları kimi eyni bilikləri tələb edə bilərlər. Bu zaman ortaya ziddiyyət
çıxır: xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşağın bacarıqları və onun qarşısına qoyulmuş tələblər kəskin fərqlənir. Bu ziddiyyət nəticəsində həmin
uşağın təhsilə olan motivasiyası aşağı düşür və
tədris prosesi zamanı çətinliklər yaranır.
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ACTUAL PROBLEMS OF EFFECTIVE AND EFFICIENT EDUCATION
Xülasə: Məqalədə səmərəli və nəticəyönlü təhsillə bağlı məsələlər araşdırılır. Səmərəli təhsil anlayışına aydınlıq gətirilir, onun inkişafına və nəticəyönlü təhsilə aparan yollar göstərilir.
Açar sözləri: təhsilalanlar, nəticəyönlü təhsil, şəxsiyyyətyönlü təhsil, səmərəli təhsil, təhsil proqramı,
strategiya, insan kapitalı
Резюме: В статье рассматриваются задачи связанные с эффективным и результативным образованием. Внесена ясность в понятие эффективного образования, направления его развития и пути,
ведущие к результативному образованию.
Ключевые слова: обучаемые, образование, направленное на результат, личностнонаправленное образование, эффективное образование, образовательная программа, стратегия,
человеческий капитал
Summary: The article explores proposals related to effective and efficient education. The concept of
effective education is clarified, the direction of its development and the ways leading to effective education
are shown.
Key words: learning, learning, oriented outcome, personal-oriented learning, effective learning,
educational program, strategy, human capital

Bu gün tədris prosesində fəal təlim metodlarının tətbiqi zamanı öyrədən öyrənənlərdə
“öyrənməyi öyrətmək” anlayışının əsas prinsiplərinə: müstəqil çalışmaq, praktik iş görmək,
müşahidə etmək, araşdırmaq, müqayisə etmək,
təhlil-tərkib etmək, nəticə əldə etmək, bacarıq
və vərdişlərə yiyələnmək, mücərrədləşdirmək,
ümumiləşdirmək, özünəinam, özünütərbiyə, qabiliyyətlərin üzə çıxarılması və s. uyğun keyfiyyətləri (dəyərləri) formalaşdırmalıdır. Bu baxımdan qloballaşan dünyada ümumtəhsil məktəblərində fənlərin tədrisinə verilən tələblər
dəyişdirilərək yeni məna və funksiya daşımalı,
26

onun məqsəd və vəzifələri dəyişən və inkişaf
edən cəmiyyətin tələblərinə uyğun olaraq daima
tənzimlənməlidir. Belə tənzimlənmədə təhsil
alanlar yeniləşən cəmiyyətin tələblərinə uyğunlaşmaqda heç bir problem yaşamır, çətinliklərin
öhdəsindən özləri sərbəst gələ bilirlər. Belə insanlar həyatda daima dəyişən və inkişaf edən
cəmiyyətin fəal iştirakçısı olmaqla yanaşı, həm
də onu istiqamətləndirərək böyük uğurlara da
imza atırlar.
Müəllim şagirdə “öyrənməyi öyrətmək”
üçün özü öyrətməyi öyrənməlidir. Konfütsinin
“İnsan və təhsil fəlsəfəsi”ndə belə bir inam var-
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dır: “Bir kimsə daimi yeni biliklər əldə edərək
əski biliklərini gəlişdirməyə çalışırsa, o kimsə
başqalarının müəllimi ola bilər” (9). Bu gün müəllim təhsilin əhəmiyyətini düzgün dərk etməli,
fənnin tədrisdə yerini düzgün müəyyənləşdirməli, təhsil standartları (prоqramlar, dərsliklər, metоdik ədəbiyyat), elmi yeniliklər, qabaqcıl təcrübə və innоvasiyaları öyrənməli, müasir dərsi təşkil etməyi bacarmalı, yaradıcı fəaliyyət göstərməli və fəaliyyətində təlim prosesinin səmərəliliyini və nəticəyönlülüyünü təmin edən şəxsiyyətyönlü metodlara üstünlük verməli, fərdin
hərtərəfli inkişafına şərait yaratmalıdır. “Təhsil
sisteminin bütün pillələrində müəllimlərin bilik,
bacarıq və peşəkarlıq qabiliyyətləri müasir tələblərə uyğun yüksəldilməlidir” (4).
Fərdilik hər bir insana məxsus irsi və
tədris-təlim prosesində formalaşan keyfiyyətlərin ümumi xarakteristikasıdır. Hər bir uşağın bacarıq və qabiliyyətinin aşkara çıxarılması və inkişaf etdirilməsi üçün, müəllimin təlim prosesinin digər iştirakçıları ilə birgə işləməyi bacarması vacib şərtlərdəndir. Təhsil alanlar bir-birilərindən bacarıqları, duyğuları və düşüncələri ilə
kəskin fərqlənirlər. Müəllimin bu fərqləri duyması, hiss etməsi “səmərəli və nəticəyönlü təlim” prosesinə aparan şəxsiyyətyönlü təlim metodlarının açarıdır. Bu keyfiyyətlər özünü müxtəlif fəaliyyət növlərində: oyun zamanı, təlim
prosesində, əmək düşərgələrində, idman yarışlarında, yaradıcılıq fəaliyyətində, qələbə qazandığı anda, çətin vəziyyətində və s. göstərir. Məktəbdə şəxsiyyətyönlü təhsil modelinin səmərəliliyinin artırılması üçün ilk növbədə aşağıdakı
məsələlər həyata keçirilməlidir:
 təlim prosesinin konsepsiyasının təlim
və tərbiyənin vəhdəti kimi deyil, fərdiliyin inkişafı, bacarıqların formalaşması, təhsil və tərbiyənin üzvi olaraq bir-birini tamamlaması kimi
qəbul edilməsi;
 təlim prosesinin iştirakçılarının: idarəedicilər, müəllimlər, təhsilalan və valideynlərin
qarşılıqlı münasibətlərində spesifik xüsusiyyətlərin üzə çıxarılması və həllində bir-birinin yardımçısı kimi qəbul edilməsi;
 təlim prosesinin səmərəli və nəticəyönlü olmasında davamlılığın əsas şərt kimi qəbul
edilməsi.
Təhsildə demokratik idarəetmə məsələləri,
kollegial orqanların fəaliyyətinin əlaqələndiril-

məsi, idarəetmənin yeni mexanizmlərinin tətbiqinin nəzəri və praktik məsələləri, təhsil sistemində rəhbər pedaqoji kadrların hazırlanması və
ixtisasının artırılması, təhsili idarə edən pedaqoji kadrların yetişdirilməsi, təhsil menecmenti hazırlığının metodoloji problemləri və s. ölkəmizin sosiomədəni müasirləşmə kursunun tələbatlarına uyğunlaşdırılmalıdır. Burada bütün fəaliyyətin səmərəli və nəticəyönlü təlim prosesinin
təşkilinin təmin edilməsinə yönəldilməsi əsas
məqsəd olmalıdır.
Mövcud cəmiyyətin bütün strukturlarında
İKT-nin tətbiq olunması günbəgün artır və onun
təsir dairəsinin durmadan genişlənməsi, əhəmiyyətinin artması bir sıra obyektiv reallıqlar doğurur. İKT-nin tətbiq olunduğu müxtəlif proseslərin idarə olunmasında sürət və əhatəlik yeni
keyfiyyət, səmərəliliyin inkişafına isə geniş imkanlar yaradır. “Azərbaycan Respublikasında
İKT-nin inkişaf etdirilməsi üçün görülən işlər
nəticəsində ölkənin ümumdünya elektron məkanına daha sürətli inteqrasiyası, sosial və iqtisadi
fəaliyyətin yeni formalarının (e-hökumət, eticarət, distant təhsil və s.) təşəkkül tapması, informasiya və bilik bazarının yaradılması, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində səmərəliliyin artırılması, məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi istiqamətində mühüm addımlar
atılmışdır” (5). Xüsusilə tədris prosesinin təşkili
və idarə olunmasında İKT-nin tətbiqi, ənənəvi
qaydalardan kənara çıxmağı tələb etməklə yanaşı, həm də dərketmə prosesinin fəallığını artıran
yeni təlim texnologiyalarının tətbiq olunma imkanlarını da çoxaldır. Təlim prosesinin təşkili və
idarə olunması ilə təlim metodunun tətbiqi arasında bir yaxınlıq, biri digərini tamamlaması,
təhsil alanların idrak fəaliyyətinin mütəşəkkil
təşkili və idarə olunmasında tətbiq olunan təlim
texnologiyalarının səmərəliliyi bilavasitə müəllimin şəxsi təcrübəsinin böyük əhəmiyyəti vardır. İnformasiya cəmiyyətinin tələblərinə uyğun
mütəxəssislərin hazırlanmasına yönəlmiş təlim
prosesinin təşkili və idarə olunmasında İKT-nin
yaratdığı geniş imkanlar, səmərəli və nəticəyönlü təlim texnologiyalarının yaradılmasına yeni
yollar açır.
Təhsilin səmərəliliyinin inkişaf etdirilməsinin ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri də
onun davamlı və fasiləsiz olmasıdır. İnsanları
çox gənc yaşlardan başlayaraq hər yaşda mü-
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kəmməlliyə çatmaları üçün lazım olan məlumat
və vasitələrin sərbəst əldə edilməsi və müasir
texnologiyalardan istifadə etmək bacarıqlarının
formalaşdırılması çox əhəmiyyətlidir. Gəncləri
belə düzgün istiqamətləndirməklə onların davamlı inkişafına və fasiləsiz təhsil almalarına
şərait yaratmaq olar. Fasiləsiz təhsil hər bir insanın həyatda bir şəxsiyyət kimi formalaşması və
onun ömür boyu təkmilləşməsi, kamilləşməsi
prosesidir. Fasiləsiz təhsil insanların təhsilə olan
tələbatının formal, qeyri-formal, eləcə də informal qaydada ödənilməsi yollarıdır. Bu təhsil insanların fasiləsiz, “bütün ömrü boyu” təhsil almasını, peyğəmbərimiz dediyi kimi: “Beşikdən
qəbr evinə qədər elm öyrən”məsini nəzərdə tutur. Əhatəliliyinə görə əhalinin daha geniş təbəqələrini özündə birləşdirən fasiləsiz təhsil dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərində təhsil sahəsində islahatların aparılmasında əsas meyar kimi
qəbul edilir.
Daim yeniləşən cəmiyyətdə hər bir insan
biliklərinin sosial effektivliyinin artması üçün
onları fasiləsiz olaraq yeniləşdirilməlidir. Səmərəliliyin nəticə verə bilməsi üçün təhsilin davamlılığını, fasiləsizliyini təmin etmək lazımdır.
Dünyanın bir çox ölkəsində fasiləsiz təhsil 2
mərhələdə həyata keçirilir:
1) İnsanın müstəqil həyata hazırlığı üçün
vacib olan əsas baza təhsili.
2) İnsanın praktik fəaliyyətinin inkişafı ilə
bağlı olan əlavə təhsil.
Əsas baza təhsili insan doğulduğu gündən
müstəqil həyata daxil olması, cəmiyyətin bərabər hüquqlu üzvlərindən birinə çevrilməsi üçün
təhsilin müxtəlif pillə və səviyyələrində əldə olunan növləridir: məktəbəqədər təhsil, ümumi təhsil: ibtidai təhsil, ümumi оrta təhsil, tam оrta təhsil, ilk peşə-iхtisas təhsili, orta iхtisas təhsili, ali
təhsil: bakalavriat, magistratura və dоktоrantura.
Əlavə təhsilin vətəndaşların ölkənin sosial, iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında fəal və
səmərəli iştirakının təmin olunmasında böyük
rolu vardır. Eyni zamanda əlavə təhsil peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı hər bir vətəndaşın fasiləsiz
təhsil almasına imkan yaradır. Əlavə təhsil bu
istiqamətləri əhatə edir: iхtisasartırma, kadrların
yenidən hazırlanması, stajkeçmə və kadrların
təkmilləşdirilməsi, təkrar ali təhsil və оrta iхti-
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sas təhsili, dərəcələrin yüksəldilməsi, yaşlıların
təhsili və s.
Təhsil insan kapitalının inkişafını xarakterizə edən göstəricilər sistemində önəmli yer tutmaqla insan fəaliyyətinin bütün sahələrini əhatə
edir. Müasir dövrümüzdə keyfiyyətli təhsil, yüksək ixtisas dərəcələri sərbəst olaraq ən önəmli
dəyərlərə çevrilmişdir. Təhsilin insan potensialının artırılması, insan kapitalının yaradılmasında
və insanın imkanlarının əhəmiyyətli dərəcədə
genişləndirilməsində rolu böyükdür. Yüksək
təhsilli insanlar daha mürəkkəb, daha yüksək
ödənişli işlərin öhdəsindən gəlməklə üstün yaşam tərzi təmin edə bilirlər.
İnformasiya cəmiyyətinə keçiddə əqli
mülkiyyətə, ilk növbədə yaradıcı ideyalara, yeni
informasiyalara daha böyük dəyər verilir. Hər
bir əqli mülkiyyət məhsula çevrilərək iqtisadi
məna daşıyır və iqtisadi dövriyyənin əsaslarının
formalaşmasında böyük rol oynayır. Şəxsi mülkiyyətin əsas növlərindən olan əqli mülkiyyət
əmək bazarının inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirir, eyni zamanda onu idarə edir. Öz növbəsində əmək bazarında təhsil və təhsil xidmətlərini tənzimləyən xüsusi qanunlar (tələb və təklif,
dəyər və s.) formalaşır.
İnkişaf etmiş ölkələr təhsilin uzunmüddətli inkişafa təsirini nəzərə alaraq, onun inkişafına
qoyulan sərmayələri durmadan artırır. Dövlət və
cəmiyyət hər bir fərdin şəxsi keyfiyyətlərinə,
təhsil və peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə xüsusi önəm verir. Hər bir fərdin keyfiyyətli
təhsili - insan kapitalı istehsala və gəlirlərə təsir
göstərməyə qadir olan, praktik fəaliyyət üçün
yararlı bilik, bacarıq və səriştələrə çevrilir. Müasir dövrümüzdə keyfiyyətli təhsil hər bir şəxsin
uğuru, nailiyyətidir. Bu, ona həyatda özünü realizə etməkdə, şəxsi karyera qurmaqda, hüquqlarının qorunması və özünə inamın formalaşmasında həlledici rol oynayır. Həmçinin təhsil əhalinin uzunömürlülüyünə və rifah halının yüksəlməsinə müsbət təsir göstərir.
İqtisadi inkişafa hesablanan xüsusi təhsil
proqramları dövlət və cəmiyyət tərəfindən maliyyələşdirilməlidir. İnkişaf etmiş ölkələrdə təhsil sahəsində baş verən proseslərə həssas yanaşılmaqla yanaşı onun tənzimlənməsi və idarə
olunması ilə bağlı müvafiq tədbirlər də görülür.
Bu vəzifələr Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasında da öz
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əksini tapmışdır: “Təhsilin maliyyələşdirilməsi
mexanizmi təkmilləşdirilməli və təhsil sistemində rəqabət mühitinin inkişafını dəstəkləməlidir”
(4). Hər bir ölkə özünün sosial-iqtisadi inkişafına uyğun təhsil siyasətini formalaşdırır, onun
idarə olunmasını, dəyişən şəraitə adaptasiyasını
daima nəzarətdə saxlamaqla dayanıqlı maliyyələşdirilmə modelinin qurulmasına çalışır. İnkişaf
etmiş ölkələrdə son dövrlərdə bu məsələlərlə
təhsilin iqtisadiyyatı adlanan xüsusi elm sahəsi
məşğul olur. Təhsilin iqtisadiyyatı elminin metodoloji əsası insan kapitalı nəzəriyyəsidir.
Təhsilin iqtisadiyyatı təkcə təhsil proqramlarının həyata keçirilməsinin iqtisadi təminatını deyil, həm də təhsilə qoyulan sərmayələrin effektivliyini araşdırır, təhsil xidmətləri göstərən bazarı öyrənir və burada baş verən proseslərə qarşı həssas olur. Bu məqsədlə təhsil xidmətləri şəbəkəsinə marketinq və menecmentin
daxil edilməsi təhsilin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin artırılmasına, daha səriştəli və çeşidli
təhsil xidmətləri göstərilməsinə xidmət edir.
Təhsildə səmərəlilik ilk növbədə bir sıra qabaqcıl dövlətlərdə olduğu kimi, respublikamızda
da “... iqtisadi cəhətdən dayanıqlı və dünyanın
aparıcı təhsil sistemlərinin standartları ilə eyni
səviyyəyə uyğun təhsil sisteminin maliyyələşdirilməsi modelinin qurulmasıdır” (4).
Yaşadığımız 21-ci əsrdə baş verən dəyişikliklər əvvəlki əsrlərdən fərqli olaraq daha sürətli və əhatəlidir. Gündəlik həyatımızda qarşılaşdığımız texniki tərəqqi, elm və texnologiyalar
sahəsindəki yeniliklər, siyasi, sosial-iqtisadi və
mədəni dəyişikliklər, qloballaşmanın genişlənməsi hər bir kəsdən, xüsusilə də gənc nəsildən
bu dəyişikliklərə uyğunlaşması (adaptasiya olması) üçün bir sıra yeni keyfiyyətlər tələb edir.
Daima dəyişən və inkişaf edən cəmiyyətə uyğunlaşma prosesi hər bir dövlətin sosial-iqtisadi
inkişafına bir başa təsir göstərir. Bunları dəyərləndirən dünyanın bir sıra qabaqcıl dövlətləri ölkələrinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi naminə təhsilə məqsədyönlü böyük sərmayələr qoyurlar. “Əsas məqsəd pedaqogikanı
siyasiləşdirmək, siyasəti isə daha da pedaqojiləşdirməkdir” (8).
Daima dəyişən və inkişaf edən cəmiyyətdə yeniləşən təkcə sistemlər, təşkilatlar deyil,
həm də bu cəmiyyəti təşkil edən fərdlərin mənsub olduğu cəmiyyətin inkişaf tempinə uyğun

özlərini yeniləmək məcburiyyətində olmasıdır.
İnkişafda olan ölkələrin insanları həyatlarının
müəyyən bir dövründə aldıqları təhsilin ölkələrinin yeniləşən tələblərini ödəyə bilmədiyini hiss
edirlər. Bunun əsasında duran əsas amillərdən
biri də fərd və cəmiyyətin təhsildən istəklərinin
günbəgün yenilənməsi və artmasıdır. İnkişafı
məqsəd bilən ölkələr get-gedə müasir tələblərə
cavab verən keyfiyyətli təhsilə daha çox önəm
verirlər. Keyfiyyətli təhsili sosial-iqtisadi inkişafın əsas amili və məqsədi hesab edən Azərbaycan dövləti Heydər Əliyevin “Təhsil millətin gələcəyidir” çağırışını rəhbər tutaraq informasiya
cəmiyyətinin yaradılması yolunda inamla irəliləyir. “Azərbaycan hökumətinin apardığı siyasətin başlıca məqsədi nefti - “qara qızıl”ı insan kapitalına çevirməkdən ibarətdir” (6).
Fərdin dəyişməsi və özünü yeniləməsi
prosesi yalnız məktəbdə başlayıb məktəbdə bitən bir müddət içərisində deyil, onun bütün ömrü boyu davam edən bir prosesdir. Ona görə də
orta məktəbdən başlayaraq hər bir təhsil alan üçün öyrənmə yaşının olmadığı davamlı-fasiləsiz
bir öyrənmə prosesinin planlaşdırılması lazımdır. İnkişaf edən və dəyişən dünyaya, daha doğrusu sürətli dəyişməyə insanların uyğunlaşması
üçün onlar fasiləsiz olaraq biliklərini yeniləməlidirlər. Bu önəmli məqsədlərə yalnız fasiləsiz
təhsillə çatmaq mümkündür. Burada əsas şərtlərdən biri də fasiləsiz təhsilin şəxsiyyətin dəyişməsini, özünü yeniləməsini təmin etməsi ilə
yanaşı, həm də onun inkişaf etmiş ölkələrin təhsil sistemlərinin elmi səviyyəsi, peşə yararlılığı
tələbləri ilə də uyğunlaşmasıdır. Daimi dəyişən
və inkişaf edən cəmiyyətin tələblərinə uyğun
olan bu istəklərin reallaşmasının ən səmərəli və
səmərəli yolu “səmərəli və nəticəyönlü təlim”
prosesinin təşkilinin təmin olunmasıdır.
Bu gün təhsil fərdin cəmiyyətdə inkişafını
təmin edən ən təsirli vasitədir. Dünyanın bir çox
inkişaf etmiş ölkələrinin elmi-pedaqoji ictimaiyyətləri tərəfindən aparılmış tədqiqatların nəticəsi
olaraq təhsilin səmərəliliyi ilə bağlı bir sıra
ümumi fikirlər formalaşmışdır:
 Təhsil, insanın özünə dəyər verməsi, ağlının daha güvənli hala gətirilməsidir.
 Təhsil, bioloji varlıq olan insanın ictimailəşdirilməsi, daha tam və daha mükəmməl hala gətirilməsidir.
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 Təhsil, fərdin davranışlarının şüurlu
olaraq tərbiyə olunma prosesidir.
 Təhsil, fərdin cəmiyyət və dövlət üçün
daha faydalı hala gətirilməsidir.
Hər bir dövlətin iqtisadi inkişafını müəyyənləşdirən əsas amillərdən birinə çevrilmiş təhsilin səmərəliliyinə olan maraqlar artmış və bu
sahədə aparılan tədqiqatlar daha da çoxalmışdır.
Təhsilin səmərəliliyi cəmiyyətin daha geniş
maraqlarını əhatə edən üstün bir elm sahəsi kimi
formalaşmaqdadır. Təhsilin səmərəliliyinin inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş səylərin ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri bu proseslərin davamlı olaraq həyata keçirilməsidir. Təhsilin səmərəliliyinin artırılması, texniki-tərəqqinin son
nailiyyətlərinin və yeni texnologiyaların ölkəyə
gətirilməsi, iqtisadiyyatın idarə olunması hər bir
dövlətin sosial-iqtisadi inkişafının səmərəliliyini
müəyyənləşdirən əsas amillərdir.
Son dövrlərdə bu sahədə aparılmış araşdırmaların nəticələrini nəzərə alaraq təhsilin səmərəliliyinə və nəticəyönlülüyünə, inkişafına bilavasitə təsir edən əsas amilləri Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası”ndakı beş strateji istiqamətə uyğun
olaraq qruplaşdırmaq mümkündür.
İnkişaf etmiş ölkələr təhsil sistemlərini yeniləşdirmək məqsədilə elm və texnikanın son
nailiyyətləri olan yeni bilikləri məktəbə, tədris
olunan fənlərin məzmununa gətirilməsinə çalışırlar. Qloballaşan dünyada bu məsələnin həllində hədəf qrupu kimi Avropa Şurası tərəfindən
tövsiyə edilmiş kompetensiyalar qrupu əsas götürülür. Qloballaşma prosesləri müxtəlif dövlətlərin təhsil sistemlərinin qarşılıqlı inteqrasiyasını daha da sürətləndirir. İlk növbədə təhsilalanların şəxsiyyətinin hərtərəfli formalaşdırılması
əsas şərtlərdən biri kimi qəbul olunur. Burada
əsas məqsəd və vəzifə gənclərin bilik, bacarıq
və vərdişlərə yiyələnmələri ilə yanaşı, həm də
оnlarda humanist insani keyfiyyətlərin inkişafı,
təsdiqi, onların cəmiyyət və dövlət üçün yararlı
şəxsiyyət kimi yetişdirilməsidir. Bu məqsədlərin
həyata keçirilməsi üçün məktəb dövlət və cəmiyyətin tələblərini zaman-zaman öyrənməli və şəxsiyyətyönlü yeni təhsil proqramlarının məzmununda bunlara uyğun tənzimləmələr aparmalıdır.
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İlk məktəblərin formalaşdığı vaxtdan tədris
prosesinin səmərəliliyinin artırılmasına xidmət
göstərən çoxlu sayda fəal (interaktiv) metodlar
formalaşmışdır: rollu oyunlar, əqli hücum, işgüzar səs-küy, qarşılıqlı nəzarət, tədqiqatçılıq metodu, dəyirmi masa, debatlar, konseptual cədvəl, təlim diskussiyaları, BİBÖ, T-sxem, müzakirə,
Venn diaqramı, şaxələndirmə, söz assosiasiyaları
və s. 19-cu əsrin sonunda Azərbaycanda da idrak
fəaliyyətinin mütəşəkkil təşkil olunduğu bir sıra
üsuli-cədid məktəbləri olmuşdur. “Azərbaycanda
ilk üsuli-cədid məktəbləri S.Ə. Şirvani tərəfindən
Şamaxıda (1870), M.T. Sidqi tərəfindən Ordubad
(1892) və Naxçıvanda (təxm. 1894), M.M. Nəvvab tərəfindən Şuşada (təxm. 1895), M.İ. Qasir
tərəfindən Lənkəranda (təxm.1896) açılmışdır”
(1). Bu məktəblərdə də fəal təlim metodları tətbiq
olunurdu. “Əlifba təlimi yeni (sövti) üsulda aparılırdı” (1).
Fəal təlim metodu müəllimin iştirakı ilə
şagirdlərin idrak fəaliyyətinin mütəşəkkil təşkili
və idarə olunması prosesidir. Eyni zamanda bu
anlayışın sinonimi qismində “interaktiv təlim
üsulları” anlayışından da istifadə olunur. Bu metodların adları müxtəlif olsa da vəzifələri təhsilin səmərəliliyinin və nəticəyönlülüyünün artırılmasını təmin etməkdir. Bütün fəal təlim metodlarının tətbiqi zamanı bu məsələdə bir “fərdi”, yəni şəxsiyyətyönlü yanaşmaya da ehtiyacın olması xüsusilə qeyd olunur.
Şəxsiyyətyönlü yanaşmaya aid olan anlayış və xüsusiyyətlərin təhsilalanların fərdi keyfiyyətləri ilə bağlı olması onu digərlərindən
əsaslı olaraq fərqləndirir. Fərdi yanaşma fəlsəfəsinə aydınlıq gətirən nağıllardan birində: “Bir
nəfər dəniz kənarında gəzərkən bir kişinin dənizə nələrisə atdığını görür. Bir az da yaxınlaşdıqda bu kişinin dənizin sahilə atdığı dəniz ulduzlarının yenidən dənizə atdığı bəlli olur. “Bu dəniz
ulduzlarını dənizə niyə atırsınız” deyə ondan soruşur. Dəniz ulduzlarını dənizə atmağa davam
edən kişi “Həyatlarını qurtarmaq üçün” deyə cavab verir. Adam təəccüblənərək “Sahildə minlərlə dəniz ulduzu var. Hamısını dənizə atmağınız imkansızdır. Həm də sizin dəniz ulduzlarını
dənizə atmağınız nəyi dəyişdirəcək ki?” deyə
soruşur. Kişi yerdən bir dəniz ulduzunu da götürüb, onu da dənizə ataraq “Bax, bu dəniz ulduzu
üçün çox şey dəyişdi” cavabını verir.
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19-cu əsrin əvvəllərində ingilis alimi
Herbert Spencerin təhsilin əsas vəzifələri ilə
bağlı söylədiyi “Bizi yararlı həyata hazırlamaq
vəzifəsini təhsil yerinə yetirməlidir” kimi yeni
fikri pedaqoji ictimaiyyətdə geniş müzakirələrə
səbəb oldu. O, təlim-tərbiyə prosesində şəxsiyyətyönlü tərbiyənin daha üstün olması ilə bağlı
fikirlərini inkişaf etdirərək yazırdı: “Elə etmək
lazımdır ki, uşaqlar şəxsi kəşflərini və şəxsi
nəticələrini özləri əldə etsinlər. Onlara mümkün
olduqca az izahat vermək lazımdır ki, özləri
daha çox kəşflər etsinlər” (7). Bu ideyalara
söykənən və onları daha da inkişaf etdirən digər
ingilis pedaqoqu Aleksandr Sazerland Nillin
1924-cü ildə Haym-Redjisdə açdığı Sammerxil

məktəbi isə təhsil alanların fərdi keyfiyyətlərinə
xüsusi diqqət yetirilməsi ilə fərqlənirdi. Bu
məktəbin əsas prinsiplərindən biri təhsil alanların fizioloji və psixoloji yetkinliyinin nəzərə
alınması, dərslərə davamiyyət və yaş həddinin
sərbəst olması idi. Nill hesab edirdi ki, uşaqlar
nə vaxt oxumağa hazır olduqlarını özləri yaxşı
dərk edirlər. Təhsil uşağı sevməklə, onun psixi
aləmini, fikir dünyasını tanımaqla başlayır. Nill
inanırdı ki: “Uşaq fitrən müdrik və təşəbbüskardır və onun gələcəyi də özünəməxsusdur. Yaşlıların hər hansı bir təsirindən azad olmaqla o, bütün imkanlarından istifadə edərək maksimum
təkmilləşəcəkdir” (8).
Nillin sözlərində dərin həqiqət vardır.
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THE ROLE OF THE TEACHER IN PEDAGOGICAL ACTIVITY
Xülasə: Hazırda Azərbaycan təhsilində əsas istiqamətlərdən biri müəllim hazırlığı ilə əlaqədardır. Bu
sahədə aparılan işlər respublikamızda müəllim hazırlığının müasir tələblərə cavab verəcək səviyyəyə qaldırılmasını, daha keyfiyyətli və yaradıcı işləmək qabiliyyətinə malik pedaqoji kadrların hazırlanmasını, bu hazırlığın müasirləşdirilməsini, beynəlxalq təcrübə və milli ənənələr əsasında təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin daha da təkmilləşdirilməsi və optimallaşdırılması məsələlərini əhatə edir. Təqdim olunan məqalədə bu
məsələlərin üzərində dayanılır.
Açar sözlər: gənc nəsİl, təlim, tərbiyə, müəllim hazırlığı, bilik və bacarıqlar, pedaqoji təfəkkür
Резюме: В настоящее время одно из основных направлений в образовании Азербайджана связано
с подготовкой учителей. Работы, проводимые в этой области охватывают вопросы повышения уровня
подготовки учителей в соответствии с современными требованиями, подготовку более квалифицированных и творческих учителей, модернизацию этой подготовки, с дальнейшим совершенствованием и
оптимизацией педагогического процесса в учебных заведениях, основанных на международном опыте
и национальных традициях. В представленной статье основное внимание уделяется вышеперечисленным вопросам.
Ключевые слова: молодое поколение, обучение, воспитание, подготовка учителя, умения и
навыки, педагогическое мышление
Summary: Currently, one of the main directions in the formation of Azerbaijan is connected with the
training of teachers. The work carried out in this area covers the issues of raising the level of teacher training in
accordance with modern requirements, the training of more qualified and creative teachers, the modernization of
this training, with the further improvement and optimization of the pedagogical process in educational institutions
based on international experience and national traditions. The article focuses on the above issues.
Keywords: young generation, training, upbringing, teacher training, skills, pedagogical thinking

Gənc nəslin təlim-tərbiyəsinin optimal təşkilində aparıcı sima müəllimdir. Müəllim uşaq
və yeniyetmələrin mənəvi aləminin memarı, cəmiyyətin etibar etdiyi şəxsdir. Cəmiyyət ən əziz,
ən qiymətli sərvətini – uşaqları, öz ümidini, gələcəyini müəllimə etibar edir. Çünki M.K. Atatürkün dediyi kimi, “müəllim bir şama bənzər,
özünü əridərək başqalarına işıq verər”. Bütün
zaman kəsiklərində öz vacibliyi ilə diqqət mər32

kəzində olan müəllim həyatımızın müasir dönəmində daha çox aktuallıq kəsb edir. Çünki müstəqil respublikamızın öz qüdrətini artırmasında
və istiqlalın qorunmasında müəllimin ortaya
qoyacağı məhsul – yetişdirdiyi gənc nəsil mühüm rola malikdir. Bunun nəticəsidir ki, hazırda
Azərbaycan təhsilində əsas istiqamətlərdən biri
müəllim hazırlığı ilə əlaqədardır. Bu sahədə
aparılan işlər isə respublikamızda müəllim ha-
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zırlığının müasir tələblərə cavab verəcək səviyyəyə qaldırılmasını, daha keyfiyyətli və yaradıcı
işləmək qabiliyyətinə malik olan pedaqoji kadrların hazırlanmasını, bu hazırlığın müasirləşdirilməsini, beynəlxalq təcrübə və milli ənənələr
əsasında təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin daha da təkmilləşdirilməsi və optimallaşdırılması məsələlərini əhatə edir. Bununla yanaşı, ixtisasartırma və yenidənhazırlama təhsilinin rolunun artırılması da diqqət mərkəzində saxlanılır.
Təlim prosesi öyrədən və öyrənəndən ibarət olmaqla iki tərəfdən ibarətdir. Təbii ki, burada əsas funksiyanı öyrədən daşıyır, yəni ağırlıq
yükü müəllimin üstünə düşür. Müəllim təlimvericiliyi ilə bərabər həm də tərbiyəedici simadır.
Bunun nəticəsidir ki, müəllimin qarşısında xalqın, dövlətin gələcəyini formalaşdırmaq kimi
strateji məsələ qoyulub. Bu strateji məsələnin
həyata keçirilməsində nəinki müəllimin hazırlıq
səviyyəsi, hətta onun cinsə görə proporsiyası da
mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Aparılan təhlillər göstərir ki, respublikamızdakı 4500 orta məktəblərimizdə çalışan 151
min müəllimin 122 mindən çoxunu qadın müəllimlər təşkil edir. Pedaqoji ali məktəblərdə aparılan müşahidələr göstərir ki, keçən əsrin 90-cı
illərindən başlayan bu tendensiya hələ də artmaqda davam edir. Pedaqoji universitetlərin
magistratura pilləsində oxuyanların da 90-95
faizi qızlardan ibarətdir. Beləliklə, xanımların
sayının mütləq çoxluğu nəinki orta ümumtəhsil
məktəbləri müəllimləri arasında, hətta universitetlərdə də özünü kəskin şəkildə göstərir. Bu da
o deməkdir ki, yaxın onilliklərdə tədris müəssisələrində kişi cinsli öyrədənlərin qıtlığı və yoxluğu davam edəcək. Bəs bunun pedaqoji fəaliyyətin nəticələrinə hansısa mənfi təsiri varmı?
Kişi müəllimlərin qıtlığı və olmaması məktəblilərin psixologiyasına və davranışlarına təsirlərsiz ötüşmür. Məlumdur ki, hazırda yalnız ana
valideyndən ibarət kifayət qədər ailələr var. Bu
da o deməkdir ki, uşaq nümunəvi kişi obrazını
görə bilmir və müşahidə aparmır. Günün 6-7 saatını məktəbdə keçirən uşaq, yeniyetmə öz müəlliminin simasında nümunəvi kişi obrazını görür və
bu obrazın konturlarını şüuraltına yeridir. Bu
həm də oğlan uşaqları üçün vacibdir. Məktəbdə

ideal kişi müəllimi obrazını görən şagird ona oxşamağa çalışır. Qızlar isə gələcək həyat yoldaşının həmin obraza bənzəməsini arzulayır.
Yeni nəsli cəmiyyətə, həyata hazırlayan
üç faktordan biri məktəbdir. Digər iki faktor isə
ailə və cəmiyyətdən ibarətdir. Təəssüf ki, hazırda həyatımıza hakim kəsilən gərginlik təbii olaraq ailədə, cəmiyyətdə və hətta məktəbdə də
özünü göstərir. Bu gərginliklər isə yeni yetişən
nəslə mənfi təsirsiz ötüşmür. Məktəbli qızlar
arasında abort faktları, həddi-buluğa çatmamış
oğlanların narkotikaya və müxtəlif cinayətlərə
meyllənməsi həyəcan təbili çalınmasını tələb
edən faktorlardır. Fikrimizcə, cəmiyyətimizdə
humanitar siyasətin gücləndirilməsinə böyük
ehtiyac var. Müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi mərhələsindən sonra əmək haqlarının
artırılması özünü pedaqoji stajı 20 ildən artıq
olanlarda göstərsə də gənc müəllimlərin əmək
haqları oğlanların pedaqoji ali məktəblərə yönəlmələrinə mənfi təsir göstərir. Bu istiqamətdə
də ciddi yeniliklərin edilməsi və gələcəkdə pedaqoji sahədə kişi müəllimlərin xüsusi çəkilərinin artırılması istiqamətində islahatların aparılması zəruridir.
Hazırda müasir müəllimin yetişdirilməsi
istiqamətində elə işlər aparılmalıdır ki, nəticədə
müəllim aşağıdakı məsələləri özündə ehtiva edə
bilsin: yeni pedaqoji təfəkkürün formalaşdırılması; təlim-tərbiyə prosesini müvəffəqiyyətlə
həyata keçirmək üçün peşə bilik və bacarıqlarının formalaşdırılması; ixtisas fənləri və bütün
pedaqoji-psixoloji fənlər üzrə nəzəri biliklərin
praktik tətbiqi üçün bacarıq və vərdişlərin əldə
edilməsi; pedaqoji fəaliyyətə tədqiqatçı kimi
yanaşma və yaradıcı pedaqoji fəaliyyət təcrübəsinin formalaşdırılması; liderlik qabiliyyətinin
inkişaf etdirilməsi; müasir metodların mənimsənilməsi və təbliği.
Müəllim biliklərlə yanaşı mədəni vərdişlər, emosiyalar və mənəviyyat məsələlərini şagirdlərə çatdırmalıdır. Müəllim əsas pedaqojipsixoloji biliklərə yiyələnən, peşəkar vərdiş və
bacarıqlara sahib olan, nəinki öz fəaliyyətini
planlaşdıran, həm də pedaqoji prosesləri idarə
edə bilən və yeniliklərə çevik münasibət göstərən mütəxəssis kimi yetişməlidir.
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НЕКОТОРЫЕ СУЖДЕНИЯ О ПЕРЕХОДЕ ОТ ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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SOME JUDGMENTS ABOUT THE TRANSITION FROM TRADITIONAL EDUCATION
TO THE SCHOOL OF THOUGHT
Xülasə: Məqalədə ənənəvi təhsildən təfəkkür məktəbinə doğru yolda olan problemlər psixoloji cəhətlər nəzərə alınmaqla araşdırılmış, bu işdə qarşılıqlı əlaqədə olan məsələlərin, xüsusilə kadr hazırlığındakı təxirəsalınmaz işlərin həllinin vacibliyi qeyd olunmuşdur.
Açar sözlər: təhsil, kurikulum, müəllim hazırlığı, fəal/interaktiv təlim, müasir dərs.
Резюме: В статье основное внимание уделяется исследованию проблем перехода от традиционного образования в школу мысли, с учётом психологических особенностей, были подчеркнуты задачи, взаимосвязанные в этой работе, также неотложная важность решения вопросов, особенно в области подготовки кадров.
Ключевые слова: образование, учебный план (Куррикулум), подготовка учителей, активное /
интерактивное обучение, современный урок.
Summary: In this article the problems of traditional education towards contemplative school were
researched by considering psychological aspects, also reciprocal aspects of this work, especially the
importance of solutions of urgent issues related with staff training were indicated.
Keywords: education, curriculum, teacher training, active/interactive teaching, modern lesson.

İlk baxışdan məqalənin başlığındakı keçid
sözü oxucuya təəccüblü görünə bilər. Çünki
məktəblərimizdə 2006/2007-cı tədris ilindəndən
bu proses başlayıb və 2017/2018-ci tədris ilində
orta məktəblərdə başa çatdırılacaq.
Əslində vəziyyət necədir? Pedaqoji təcrübə zamanı müşahidə edirsən ki, ibtidai siniflərdə
dərslər tamamilə kurikulumun tələbləri ilə keçirilməli olduğu halda bir çox müəllimlər təlimi
yenə də ənənəvi üsulla aparırlar və bunu daha
doğru hesab edirlər. Bəzi müəllimlər isə şagirdləri qruplara bölürsə və ağıllı lövhədən istifadə

edirsə bunun fəal təlim olduğunu başa düşürlər.
Azlıq təşkil etsələr də, təlimi interaktiv quranlar
da var və bunun nəticəsində dünya miqyasında
sözünü deyən gənclərimiz yetişir.
Azərbaycanın görkəmli psixoloqu Əbdül
Əlizadə yeni pedaqoji təfəkkürlə bağlı psixopedaqoji araşdırmalarında bu məsələyə münasibət
bildirərək qeyd edir ki, "müasir dərs" anlamında
"müasir" sözünün özünəməxsus evristik mənası
var. "Müasir dərs" pedaqoji (psixoloji) elmlərin
ən yeni uğurlarına söykənməlidir" (1).
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“Biz sürətlə dəyişən dünyada yaşayırıq.
Heç bir dövlət təcrid olunaraq yüksək səviyyədə
yaşamağa qadir deyil. Bu gün elmin, texnika və
texnologiyaların, xüsusi ilə kompüter texnologiyaların böyük sürətlə inkişafını görürük. Kompüter texnologiyası şəffaflığı təmin edir, elektron hökumət yaradılır, avtomobillərə yerləşdirilən elektron cihazlar onun yerini, işlək vəziyyətdə olub olmadığını müəyyən edir, alış verişlər
nağdsız ödənişlə həyata keçirilir və s. Ona görə
də müasir təlimin qarşısında dəyişən dünyada
aktiv fəaliyyət göstərə bilən şəxsiyyət yetişdirmək durur.
1. Bu gün müəllim təlimi ənənəvi metodla
aparmaqla yüksək nəticə əldə edə bilərmi?
2. Şagirdə mümkün qədər çox məlumat
vermək səmərəlidir yoxsa, şagirdə ona lazım
olan məlumatı əldə etməyi öyrətmək?” (3, 251).
Tərəfimizdən aparılan bu araşdırmalar da
göstərir ki, ənənəvi təhsildən təfəkkür məktəbinə keçid günün tələbidir.
“Təlimin psixoloji tərəflərini nəzərə almadan nə bu keçiddən, nə də təlimin səmərəliliyindən danışmaq olmaz. Belə ki;
1. Öyrətmək o zaman asan olur ki, öyrənənin öyrənməyə marağı olsun.
2. Öyrənənin özünün gəldiyi nəticə, qanuna uyğunluq daha yadda qalan olur.
3. Öyrənən səhv nəticəyə gəldikdə belə,
nəticənin araşdırılması və səhvin aşkara çıxarılması qoyulmuş məsələnin (tədqiqat sualının) daha dərindən mənimsənilməsinə səbəb olur” (4).
Görkəmli rus psixoloqu L.S. Viqotskinin
nəzəriyyəsinə görə təlim inkişafı qabaqlamalı,
uşağın "qarşıdakı yaxın inkişaf zonasına" yönəlməlidir. Bu inkişaf zonasında uşağın potensial
imkanları mərkəzləşib. Onları aktivləşdirmək
üçün yaradılmış təlim şəraiti inkişaf etdirici təlim prinsipinin əsasını təşkil edir. Belə ki, uşaqlara (şagirdlərə) imkanlarına uyğun lakin bir qədər mürəkkəb tapşırıqları müstəqil həll etmək
təklif edilir. Eyni zamanda müəllim və ya tapşırığı verən şəxs istiqamətverici suallarla onları
problemin həllinə yönəldir (8).
V.A. Krutetski problemli təlimin səviyyələrini aşağıdakı kimi müəyyənləşdirir:
I səviyyə: Müəllim problemi müəyyən
edir, formalaşdırır, şagirdləri isə həmin problemin həllinə istiqamətləndirir.
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II səviyyə: Müəllim problemi müəyyənləşdirir, şagird isə müstəqil olaraq problemi formalaşdırır və həll edir.
III səviyyə: Müəllim dərsə ümumi rəhbərlik edir hətta problemi belə göstərmir. Şagird isə
problemi müəyyənləşdirir, formalaşdırır onun
həlli yollarını tapır və həll edir (6, 216).
D.B. Elkoninə görə, (5) zehni inkişafı əsas
meyarı dərsin düzgün təşkili, onun komponentlərinin (məsələnin qoyuluşu, vəsaitin seçilməsi,
özünə nəzarət, özünü yoxlama, əşya və simvolik
vasitələri düzgün əlaqələndirmə və s.) düzgün
müəyyənləşdirilməsidir.
S.L. Rubinşteyn tərəfindən irəli sürülmüş
"təfəkkür problem situasiyadan başlayır" tezisi
interaktiv təlimin psixoloji əsasını təşkil edir (7).
Yalnız görkəmli pedaqoq və psixoloqların
elmi araşdırmalarından bəhrələnmək, tədris
edəcəyin fənni bilmək təfəkkür məktəbini yaratmaq üçün kifayət etmir. Tələbələr (gələcək ibtidai sinif müəllimləri) təlim prosesində müvafiq
bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməlidirlər.
Bunun üçün ali məktəblərdə də təlim interaktiv
qurulmalıdır. Ancaq təlim texnologiyası fənninin tədrisi və ya ayrı-ayrı qısa müddətli (3-5
gün) təlimlərlə yüksək nəticə əldə etmək olmaz.
Tədris olunan hər bir fənn, o cümlədən “Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası”,
“Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları”
fənləri də fəal/interaktiv metodla tədris olunmalıdır. Bir nümunə göstərək.
Məsələ : Verilmiş şəkildə KB toxunan,
BA isə CBK bucağının tənbölənidir. BCA bucağı
olarsa, DBC bucağının qiymətini tapın.

Suallar:
1. Çevrəyə toxunan barədə nə bilirik?
2. Çevrə ilə bağlı hansı bucaqları tanıyırıq?
3. Həmin bucaqların ölçüsü ilə bağlı nələri bilirik?
4. Qonşu bucaqlar haqqında nələri bilirik?
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5. Bərabəryanlı üçbucaq haqqında nələri
bilirik?
Göründüyü kimi qoyulmuş suallar çox cavablı suallardır və müəllim özünü bu suallardan
kənarda qoymur. Sualları “nələri bilirsiniz?”
yox, “nələri bilirik?” kimi qoyur. Bu suallar tədqiqat sualları deyil, məlum faktları yada salmaq
üçün verilən suallardır. Məsələnin həllinə istiqamətləndirən suallardır. Bütün bunlardan sonra
məsələ həll edilir.

Həlli: ∠BCA= 650, KD toxunan, B toxunma
nöqtəsi, BA ∠KBC- nin tənbölənidir. ∠AOB mərkəzi bucaq, ∠BCA daxilə çəkilmiş bucaq olduğundan
∠AOB=2∠BCA=1300.
AO=OB=r
bərabəryanlıdır. ∠ABO=∠BAO=
(180 -∠AOB):2 =(1800-1300):2=250. B toxunma
nöqtəsi OB həmin nöqtəyə çəkilmiş toxunan
olduğundan ∠KBO=900olar. Onda ∠KBA=900250=650. AB ∠KBC-nin tənböləni olduğundan
∠ABC=650olar. Buradan ∠DBC=1800-(650+650)
=500.
Cavab: ∠DBC= 500.
Məsələ həll olundu. Bundan sonra tədqiqatın sualı qoyulur:
1. Məsələni ümumi şəkildə necə həll etmək olar?
2. Dairənin içərisində alınan üçbucaq haqqında nə deyə bilərsiniz?
Ümumi şəkildə həll təxminən aşağıdakı
kimi aparılır.
Həlli: ∠BCA= KD toxunan, B toxunma
nöqtəsi, BA ∠KBC- nin tənbölənidir. ∠AOB
mərkəzi bucaq, ∠BCA daxilə çəkilmiş bucaq olduğundan ∠AOB = 2∠BCA = ; AO=OB= r
bərabəryanlıdır. ∠ABO=∠BAO=(1800∠AOB ):2 = (1800-2 ):2=900- . B toxunma
nöqtəsi OB həmin nöqtəyə çəkilmiş toxunan
olduğundan ∠KBO=900olar. Onda ∠KBA=9000

(900- = AB ∠KBC-nin tən-böləni olduğundan ∠ABC = olar. Buradan ∠DBC =1800-(
+ )=1800- . Cavab: ∠DBC= 1800- .
2. ∠BCA=∠ABC=
olduğundan
0
bərabəryanlıdır və 0< <90 olar.
Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlirik ki,
ənənəvi təhsildən təfəkkür məktəbinə keçmək
üçün ilk növbədə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə
olan aşağıdakı məsələlər həll olunmalıdır:
1. Həmin təfəkkür məktəbini yaradan və
inkişaf etdirən müəllim ordusunun yetişdirilməsi.
2. Müvafiq dərslərin təkmilləşdirilməsi.
3. Təlimin texniki vasitələr ilə təchiz
olunması.
4. Müəllimin cəmiyyətdəki nüfuzunun
yüksəldilməsi.
5. Müxtəlif qabaqcıl ölkələrin təhsil sistemlərinin öyrənilməsi və onlarla əlaqələrin
yaradılması və s.
Təhsil Nazirliyində bu istiqamətdə son
vaxtlar müəyyən işlər görülür.
Orta məktəb müəllimlərinin diaqnostik
qiymətləndirilməsi və buna uyğun olaraq müəllimlərin məvaciblərinin artırılması, dərs saatları
ilə ilk növbədə daha çox bal toplamış müəllimlərin təmin olunması, birinci sırada müəllim ixtisasını seçənlər arasından yüksək bal toplayanlara yüksək təqaüdün verilməsi, məktəb direktorlarının imtahan ilə seçilməsi, Sabah qruplarının yaradılması(lakin bu çox az sayda tələbə və
müəllimləri əhatə edir), orta məktəblərin kompüterlər və elektron lövhələrlə təchiz olunması(imkan olduqca) bunun bariz nümunəsidir.
Lakin görülən işlər hələ ki lazımı nəticəni
verməyib. DİM-in məlumatına görə 2016/2017
–ci dərs illərində IX və XI siniflərdə buraxılış
imtahanlarından şagirdlərin 60%-dən çoxu “2”
qiyməti almışdır. Qəbul imtahanlarında vəziyyət
də ürəkaçan olmadı.
Çünki ən azından yuxarıda sadaladığımız
5 əsas şərt kompleks şəkildə həyata keçirilməlidir. Bu 5 şərtdən birincisi və ən əsası yeni tələblərlə ayaqlaşan müəllim ordusunun yaradılmasıdır ki, bu işdə pedaqoji kadrlar hazırlayan ali
məktəblərin rəhbərliyinin, professor və müəllimlər heyətinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür.
Problemin aktuallığı: Bu günün tələbələri
sabahın müəllimləridir. Ona görə də ənənəvi təhsildən təfəkkür məktəbinə keçmək üçün bu işi həyata
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keçirən kadrların hazırlanması xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir və məqalədə bu məsələlər araşdırılmışdır.
Problemin nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarətdir
ki, təlimlə bağlı irəli sürülən yeni yanaşmalar, təkliflər, ideyalar riyaziyyatın tədrisinə əlavə bir töhfədir.

Problemin praktik əhəmiyyəti: 2018 / 2019cu tədris ilindən ali məktəblərdə də dərslərin fəal təlimlə keçirilməsi nəzərdə tutulub. Məqalədə irəli sürülən ideyalardan ali məktəb müəllimləri gündəlik
fəaliyyətlərində istifadə edə bilərlər.
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MƏKTƏBDƏNKƏNAR TƏHSIL MÜƏSSISƏLƏRINDƏ FIZIKI TƏRBIYƏ
MƏŞĞƏLƏLƏRININ TƏŞKILI PRINSIPLƏRI
Хиджран Ибрагим оглу Шарифов
Полицейская Академия Министерства Внутренних Дел Азербайджанской Республики

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
ВО ВНЕШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Summary: In the article, it is clarified the essence of the principles out-of-school educational institutions
physical training of children and youth, which held in group shade. This time, it is emphasized the principle use
of visual aids, principle of conscious activity, principle of possibility, principles of systematic and consistency,
principle of proper use of power and gradual increase of burden that paid attention. It is considered that athletes
quickness is one of the main element and higher speed movement which athletes perform. It should be
demonstrated to guide the main methodological principles when a trainer-teacher trains on physical education.
Key words: group shade, principle use of visual aids, principle of conscious activity, principles of
systematic and consistency, principle of proper use of power, principle of possibility and gradual increase of
burden
Xülasə: Məqalədə məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində uşaq-gənclərin fiziki hazırlığına verilən
prinsiplərin mahiyyəti qrup şəklində keçirilən təlim rejimində aydınlaşdırılır. Bu zaman şüurlu fəaliyyət
prinsipi, mümkünlük prinsipi, sistemlilik və ardıcıllıq prinsipi, gücdən düzgün istifadə prinsipi, əyanilik prinsipi
və yükün tədricən artırılması prinsiplərinə önəm verilməsi vurğulanır. İdmançının əsas göstəricilərindən biri
olan cəldliyin idmançının daha yüksək sürətlə hərəkəti yerinə yetirməsi üçün əsas qabiliyyəti sayılır, məşqçi –
müəllimin bədən tərbiyəsi üzrə iş apararkən əsas metodoloji prinsipləri də rəhbər tutması göstərilir.
Açar sözlər: qrup şəklində təlim, şüurlu fəaliyyət prinsipi, mümkünlük prinsipi, sistemlilik və ardıcıllıq
prinsipi, gücdən düzgün istifadə prinsipi, əyanilik prinsipi, yükün tədricən artırılması prinsipi
Резюме: В статье раскрывается сущность принципов, предъявляемых физической подготовке
детей и юношей во внешкольных образовательных учреждениях. Здесь особо подчеркивается принцип
сознательной деятельности, принцип возможности, принцип систематичности и последовательности,
принцип правильного использования силы, принцип наглядности и принцип постепенного увеличения
нагрузки. Быстрота как один из показателей спортсмена, считается основной способностью выполнения быстрых действий. В статье также указываются основные методологические принципы, которыми
руководствуется тренер-учитель в процессе проведения работы по физической культуре.
Ключевые слова: обучение в групповой форме, принцип сознательной деятельности, принцип
возможности, принцип систематичности и последовательности, принцип правильного использования силы, принцип наглядности и принцип постепенного увеличения нагрузки
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Children-youth sport schools are out of
school, socially oriented institutions aiming to
harmoniously develop children, teenagers and
youth, promote health and physical conditions
via physical education and sport, play a guiding
role in physical education work with the general
schools in the area of its location, and cover the
preliminary and medium phases of developing
high level of sportsmen in the Republic (1).
Involvement in sport of children and youth
and systemic works with them is of primary
importance. Correspondence of children's physical
education to the requirements of pedagogicalpsychological requirements depends on the work
of trainers-teachers. They shall be knowledgeable
about the regulatory papers defining physical
education, sport disciplines and prospects,
pedagogy, psychology, child physiology, and
basics of hygiene and observe it in their works.
Training routine at children-youth sport
schools are conducted individually and in form of
groups. The following principles are envisaged at
training routine, conducted in form of groups.
One of main principles of system of
physical education is, as versatile harmonic
development of personality, physical abilities of
human, so acquiring by him of several
movements, which have applied significance.
The
principle
of
health
relating
directionality of physical education obliges in case
of selection to apply different means and methods
of training, to define admissible load and to take
into account the health condition of students,
their age and gender and also physical
development and physical fitness (3).
While planning activities on physical
culture, a teacher-coach must follow the known
didactic principles, which in case of application
to physical education have specific features
The principle of training for education
purposes. Conducting of any form of training on
physical culture is obligatory daily training, P.T.
break, walking, etc is to be used for educational
purposes.
The principle of consciousness and activity
- Conducting of any exercise is connected with
motor, physical activity of children, however the
principle of consciousness and activity envisages,
that conducting of each separately taken exercise
must be conscious, benefit and significance of
40

training for strengthening of health, acquiring of
vital skills, achieving of success at sport activity.
The principle of accessibility – This
principle of didactics is considered in unity with
principle of individualization in theory and
methodology of physical culture. Consideration
of these principles is, especially, important in
the process of physical education, when
influence on vital functions of child’s organism
takes place.
In case of selection of physical exercises, it
is necessary to differentiate them depending age
and gender of children, to take into consideration
individual characteristics of sportsmen, and,
particularly, important factor - state of their
health. On base of doctor examination data for
training with physical exercises, children are
divided into three groups-main group, preparation
group and special group (2).
The principle of systematic character and
consistency In the process of physical exercises,
it is necessary to consider such order of training
material learning, when newly learned exercises
are based on earlier formed motor skills and
learning of new material is to be conducted in
the system of training. At that, depending on
contents of learning material, concentrated or
linear order of its origin may be applied.
The principle of strength. During the
process of physical education, the students
acquire knowledge and also formation of motor
skills, which must be preserved during long
period and knowledge, possessing applied
significance is to be preserved during the whole
life. Physical qualities of human continue
developing from childhood and when they reach
certain level, they will become the basis of
his/her general working capacity.
The principle of visual aids. During
learning of physical exercises, the principle of
visual aids is of particular significance. It is
demonstration of pictures, schemes, records,
showing of learned exercise to a child and also
use of external landmarks and of orientation on
parts of his/her body.
The principle of gradual increase of
requirements The process of acquiring of
different physical actions, improvement of
forms and functions of organism of students,
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and it can’t be accomplished without permanent
systematic increase of requirements.
In practice of physical education, this
principle is realized by means of systematic
complicating of structure of learned exercises and
its coordinated complexity and also, especially
important point, increase of level of physical load,
which provides improvement of functional
possibilities of organism of students.
Uniform, endlessly repeating exercises,
which do not involve changes of forms and
volumes of intensiveness of load, exert
insufficient influence on organism of students.
The teacher-coach conducts the work on
physical education and he is guided by main
methodological principles.
Organized accomplishment of group
exercises, trips, competitions, holidays have
great significance for education of community
spirit.
Physical qualities such, as force, speed,
agility, endurance and as well flexibility play an
important role in motor activity of a human
being. At that, physical qualities are always
displayed jointly, in relationship. This
accounted by the point, that human organism is
distinguished by internal unity, unconditional
interaction of its functions.
The force is accepted to be called, as
ability to overcome external resistance by means
of muscular strains. The force is displayed to
more or less extent in any actions. The examples
of high manifestation of force may be lifting of
bar, pulling-up with hands, vertical rope climbing
without use of feet, shot put etc. In physical
education, for development of force quality the
exercises with accessories of different weight
(stuffed ball, dumbbells, sandbags, weights, bars)
exercises in overcoming of resistance of partner,
exercises with elastic accessories (rubber, pulleyweights) exercises with elements of wrestling,
games with pulling of rope, exercises with
elements, being in suspended state, support,
pitching and putting of ball, (including distance)
long jump etc. are applied.
Swiftness -is ability of a human being to
execute motions with possibly higher speed. One
may distinguish the swiftness of movements and
swiftness of motor reaction. In physical education
for development of quality of swiftness the

following is applied: different exercises with
quick rate, starts, running to short distance with
maximal speed, running with acceleration, relay
race, long jumps at a run, jumps with long and
short jumping rope, games, requiring swift
reaction and motor actions etc (4).
Agility is ability to coordinate movements,
mastering of new movements, possibility to
switch from one motion to another motions,
depending on requirements of changing situation.
The ability is clearly displayed while conducting
of complex gymnastic exercises (callisthenic
exercises, apparatus exercises and acrobatics) in
sport games, high board diving and ski jumping,
high jump, throwing etc.
For development of agility any physical
exercises, accomplished in different combinations,
representing for students, the elements of
innovation at coordination difficulty, may be
applied.
Endurance-is ability of an organism to resist
fatigue at any motor activity. Endurance is divided
into general and special endurance. General
endurance is ability to incessant motor activity
with moderate straining during the long period
(for example, long jogging, running, movement
on skis, swimming). Special endurance is
endurance in certain activity. For example, in
sport, where speed endurance is combined with
qualities of quickness and endurance (for
example, during running for short distances),
strength endurance is combination of strength
with endurance(5).
Flexibility - is an organism feature,
characterised with mobility of chains of locomotor
system. One of indicators of flexibility is
amplitude of movements. Amplitude of
movements influences on displaying of swiftness,
agility and other physical qualities. For education
of flexibility, the stretcher i.e., exercises with
increased amplitude of movements, is applied.
This is, first of all, an exercise for hands, feet,
body, head and different types of jogging and
running with long steps, jumps in step, jumps in
place, bending hands to the bosom, deep squatting
on flat footing, exercises on gymnastic wall facing
or backwards to it- bending forward and back to
the sides etc. Physical quality of human being is
always closely related with motor skills and as
well so with volitional qualities: displaying of
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swiftness, strength, agility and endurance require
corresponding displays of endurance, selfpossession and frequently, courage. Education of
physical qualities of human being is one of
important tasks of physical education.
Sport influences on human being in
versatile manner: promotes to strengthening of
health, general physical development, mastering
of practical skills and it is marked with high
emotionality.

Importance of the article. The article defines
organisational principles of physical education
lessons at out-of-school educational institutions.
Practical importance of the article. The
content of the article helps trainers organize physical
education lessons at out-of-school educational
institutions.
Scientific innovation of the article. The
article focuses attention on some organisational
principles of physical education lessons at out-ofschool educational institutions.
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THE ESTABLISHMENT OF THE NETWORK
OF SUPREME PEDAGOGICAL EDUCATION
Xülasə: Məqalə Azərbaycanda ali pedaqoji təhsil, bütövlükdə ali təhsil müəssisələrinin yaradılması
tarixindən bəhs edir. Göstərilir ki, ali təhsil müəssisələri uzun bir tarixi yol keçərək təkmilləşmiş və hal-hazırda
dünya təhsilinə surətlə inteqrasiya edən tədris-elmi mərkəzlərə çevrilmişdir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
ali təhsil müəssisələrinin, eyni zamanda Ali pedaqoji kadr yetişdirən ali təhsil müəssisələrinin xəritəsi genişdir.
Açar sözlər: ali təhsil, universitet, institut, kafedra, dekanlıq, fakültə
Резюме: В статье упоминается история высшего образования в Азербайджане и создание
высших учебных заведений в целом. Было заявлено, что вузы улучшились в течение долгой истории
и стали учебными и научными центрами, интегрирующимися в глобальное образование в настоящее
время. В статье дана широкая карта высших учебных заведений, действующих в Азербайджане, а
также высших педагогических кадров.
Ключевые слова: высшее образование, университет, институт, kафедра, кабинет декана,
факультет
Summary: The article gives information on the history of supreme pedagogical education in
Azerbaijan with the special emphasis on the establishment of all the supreme educational institutions. It is
mentioned that the supreme educational institutions have been upgraded over the years and developed into
teaching-scientific centers which are currently integrated into the global education. There is a very broad
map of supreme educational institutions functioning in Azerbaijan as well as the ones that raise supreme
pedagogical personnel
Key words: high education, university, institute, chair, dean's office, faculty

Azərbaycanda ali pedaqoji təhsil, bütövlükdə ali təhsil müəssisələri uzun bir tarixi yol
keçərək təkmilləşmiş və hal-hazırda Kurppa və
Dünya təhsilinə surətlə inteqrasiya edən tədriselmi mərkəzlərə çevrilmişdir.
Aşağıda göstərilən cədvələ nəzər yetirdikdə
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrinin, eyni zamanda Ali pedaqoji kadr yetişdirən ali təhsil müəssisələrinin xəritəsinin necə geniş
olduğunu görərik.

Azərbaycandakı ali təhsil müəssisələri
(dövlət ali təhsil müəssisələri)
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası,
Milli Aviasiya Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı
Slavyan Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyası, Azərbaycan Texniki Universiteti,
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti,
Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan
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Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı Musiqi Akademiyası, Azərbaycan Milli Konservatoriyası, Azərbaycan Dövlət
Aqrar Universiteti. Azərbaycan Dövlət Bədən
Tərbiyəsi və İdman Akademiyası, Azərbaycan
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti,
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası,
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Azərbaycan
Texnologiya Universiteti, Gəncə Dövlət Universiteti, Lənkəran Dövlət Universiteti, Mingəçevir
Politexnik İnstitutu, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Sumqayıt
Dövlət Universiteti
Özəl ali təhsil müəssisələri: Qafqaz Universiteti, Xəzər Universiteti, Qərb Universiteti,
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Odlar
Yurdu Universiteti, Azərbaycan Universiteti,
Bakı Asiya Universiteti, Bakı Avrasiya Universiteti, Bakı Biznes Universiteti, Bakı Qızlar Universiteti, Naxçıvan Özəl Universiteti Təfəkkür
Universiteti, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti, Azərbaycan İctimai-Siyasi Universiteti.
Xüsusi təyinatlı ali təhsil müəssisələri:
Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi,
Azərbaycan Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbi,
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi
Polis Akademiyası Azərbaycan Respublikası
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev
adına Akademiyası, Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
Bakı Dövlət Universiteti (BDU) - Azərbaycanın ilk ali təhsil müəssisəsidir. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin Parlamentinin
1 sentyabr 1919-cu il tarixli iclasında Bakıda
universitetin təsis edilməsi qərarı qəbul edildi və
onun nizamnaməsi təsdiq olundu – Avropa və
Asiyanın qovşağında yeni bir ali təhsil ocağı
yaradıldı. Universitet ilk tədris ilini 2 fakültə ilə
– tarix-filologiya, tibb fakültələri və 1094 tələbə
ilə başladı. Universitetin ilk rektoru Qazan
Universitetinin professoru, məşhur cərrah V.İ.
Razumovski olmuşdur.
Universitetin 1920-1930-cu illərdə aparıcı
müəllimləri yazıçı Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev,
tanınmış şərqşünaslar - professor P.K. Jüze, professor A.O. Makovelski, professor A.O. Mişel
və digər alimlər olmuşlar. Həmin dövrlərdə universitet rəhbərliyinin dəvəti ilə Bakıya öz ixtisasları üzrə mühazirələr oxumaq üçün N.Y.
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Marr, V.V. Bartold, Şərq Elmlər Akademiyasının akademiki Fuad bəy Köprülüzadə universiteti ziyarət etmişlər. Məşhur həmyerlimiz, Nobel mükafatı laureatı Lev Landau 1922-1924-cü
illərdə bu universitetdə təhsil almışdır. [1.s 83]
Təəssüf ki, 1930-cu ildə Xalq Komissarlar
Sovetinin qərarı ilə yenidən qurulma (reorqanizasiya) adı ilə universitet ləğv edildi və onun
bazasında Ali Pedaqoji İnstitut yaradıldı. Ancaq
1934-cü ildə Dövlət Universiteti yenidən işə
başladı və o, yenə də respublikada elmi-pedaqoji fikrin mərkəzinə çevrildi. II Dünya müharibəsi illərində professor-müəllimlərin müharibəyə
getmələri ilə bağlı kəskin çatışmazlıqlara baxmayaraq, universitet ölkədə öz öncül mövqeyini
qoruyub saxlaya bildi. Universitet alimlərinin
1945-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının təşkil edilməsində xüsusi xidmətləri olmuşdur. Respublikada fəaliyyət göstərən ali təhsil
ocaqlarının əksəriyyəti, o cümlədən Azərbaycan
Tibb Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti və digərləri məhz Bakı Dövlət Universitetinin bazasında yaradılmışdır.
1969-cu ildən sonrakı illər universitet həyatında bilik və elmin yüksək zirvələrinə doğru
yüksəliş illəri sayıla bilər. Bu universitetin dünya şöhrətli məzunu Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyə gəlməsi ilə bağlıdır. Geniş bir tarixi dövrü əhatə edən həmin illərdə yeni müasir
ixtisaslar üzrə fakültələr, kafedralar, 30-a qədər
elmi-tədqiqat laboratoriyaları fəaliyyətə başladı.
Beləliklə, universitetin gələcək inkişafı üçün
möhkəm zəmin yaradıldı.
Azərbaycanda tədris müəssisələrinin flaqmanı olan, zəngin tarixi keçmişə malik universitet
hazırda tanınmış elm və təhsil mərkəzidir [1, 46].
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
(ADPU) – Azərbaycanın qocaman ali təhsil
mərkəzlərindən biridir.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
1921-ci ildə yaradılmışdır. Onun ilk buraxılışı
1923/24-cü tədris ilində olmuşdur. ADPU indiyədək 100 mindən artıq ali təhsilli müəllim
kadrları hazırlamışdır. Hazırda universitetdə
aşağıdakı ixtisaslar üzrə müəllim və tərbiyəçi
kadrları hazırlayan 10 fakültə və 55 kafedra fəaliyyət göstərir:
1. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı; (əyani,
qiyabi, Azərbaycan bölməsi)
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2. Tarix (əyani, qiyabi, Azərbaycan və rus
bölmələri)
3. Riyaziyyat (əyani, qiyabi, Azərbaycan
və rus bölmələri)
4. Kimya (əyani, Azərbaycan bölməsi)
5. Biologiya (əyani, qiyabi, Azərbaycan
və rus bölmələri)
6. Fizika (əyani, Azərbaycan bölməsi)
7. Coğrafiya (əyani, qiyabi, Azərbaycan
bölməsi)
8. Peşə təlimi (əyani, qiyabi, Azərbaycan
bölməsi)
9. Musiqi təhsili (əyani, Azərbaycan bölməsi)
10. Təsviri incəsənət və rəsmxət (əyani,
Azərbaycan bölməsi)
11. Defektologiya (əyani, Azərbaycan bölməsi)
12. İlkin hərbi və fiziki təlim (əyani, Azərbaycan bölməsi)
13. İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası (əyani, qiyabi, Azərbaycan və rus bölmələri)

14. Məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası və
metodikası (əyani, qiyabi, Azərbaycan bölməsi)
Universitetdə 730 nəfər müəllim, 330 nəfər köməkçi heyət çalışır. Bunlardan 59 nəfəri
elmlər doktoru, professor, 329 nəfəri elmlər namizədi, dosentdir. Universitetdə müxtəlif Elmlər
Akademiyalarının 4 nəfər üzvü fəaliyyət göstərir.
Problemin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki,
müstəqillik illərində Azərbaycan ali pedaqoji təhsilinin inkişaf istiqamətləri ilk dəfə olaraq tədqiqat
obyekti kimi tədqiq edilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ali pedaqoji kadr hazırlığının vəziyyətini öyrənməyə, mövcud problemləri araşdırmağa, ali pedaqoji
kadr hazırlığının daha səmərəli yol və vasitələrinin
müəyyənləşdirilməsinə kömək edə bilər.
Problemin aktuallığı. Ali pedaqoji kadr
hazırlığı hər zaman aktual mövzu olmuşdur. Təhsilin
hər bir cəmiyyətin sosial-iqtisadi və siyasi tələblərindən asılılığını nəzərə alsaq yeni yaranmış, Müstəqil
Azərbaycan Respublikasının gələcək inkişafında
onun nə dərəcədə rola malik olmasını zənnimizcə
sübut etməyə ehtiyac yoxdur.
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АКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
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ACTIVE LEARNING AS A MEANS OF DEVELOPING STUDENTS' RESEARCH
ABILITIES
Xülasə: Şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsində fəal təlim metodlarından istifadənin zəruriliyi və bu zaman nəzərə alınmalı xüsusiyyətlər, fəal təlim metodları kimi didaktik oyunların rəngarəng
növlərinin, interaktiv məşğələlərin, innovasiya texnologiyalarının tətbiqi üzrə ibtidai sinif müəllimlərinə istiqamət verəcəkdir. Ondan ibarətdir ki, I-IV siniflərin riyaziyyat təlimində fəal təlim metodları kimi didaktik
oyunların rəngarəng növlərinin, interaktiv məşğələlərin, innovasiya texnologiyalarının tətbiqinin ibtidai sinif
şagirdlərinin tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsində mühüm vasitə olduğu əsaslandırılır.
Açar sözlər: tədqiqatçılıq qabiliyyəti, riyaziyyat təlimi, fəal təlim, motivasiya, didaktik vasitə.
Резюме: В статье исследуется с дидактического аспекта значение активных методов и форм
обучения, применяемые в процессе урока в развитии исследовательских способностей учеников начальных классов. С целью решения этого вопроса, исследовательские способности учеников начальных классов по математике выбраны как основной объект. Обосновывается, что, как и активные методы обучения, так и разнообразные виды дидактических игр, интерактивные занятия, применение
инновационных технологий являются важными средствами в развитии исследовательских способностей учеников начальных классов.
Ключевые слова: исследовательская способность, обучение математика, активное обучение,
мотивация, дидактическое средство
Summary: In the article, the importance of active methods and forms of learning, applied in the
course of a lesson in the development of the research abilities of primary school pupils, is examined from the
didactic aspect. In order to solve this problem, the research abilities of primary school pupils in mathematics
were chosen as the main object. It is justified that, like active teaching methods, as well as a variety of
didactic games, interactive classes, the use of innovative technologies are important means in developing the
research abilities of primary school pupils.
Key words: research ability, learning mathematics, active learning, motivation, didactic mean

Müasir cəmiyyətdə baş verən sosial-iqtisadi dəyişikliklər müstəqil fəaliyyət göstərməyə
qadir olan təşəbbüskar, məqsədyönlü vətəndaşların yetişdirilməsi tələbatını daha da aktual
edir. Sosial təcrübənin əsas sahələrində baş verən innovasiyalar, ictimai həyatın dinamizmi
46

ümumtəhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlər
qarşısında tələbləri yüksəldir, təhsilin yeni məqsədlərini formalaşdırır. Dövlət təhsil standartlarında prioritet ideya kimi təsbitini tapmış məktəblilərin, o cümlədən ibtidai sinif şagirdlərinin
tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi
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tədris olunan fənlərə daha yaradıcı, kreativ yanaşmağı tələb edir. Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 3 iyun tarixli
103 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş Ümumi təhsil
pilləsinin dövlət standartları və proqramları
(kurikulumları) adlı sənəddə ibtidai təhsil üzrə
ümumi təlim nəticələrində kiçikyaşlı şagirdlərin
tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişafı məsələsi
birbaşa olmasa da, məntiqi şəkildə aşağıdakı kimi qeyd edilir:
İbtidai təhsili başa vurmuş şagird aşağıdakıları bacarmalıdır:
-məntiqi düşünməyi, fikir irəli sürməyi,
başqasının fikrinə münasibət bildirməyi;
-zəruri riyazi bilikləri həyatda tətbiq etməyi, sadə alqoritmləri yerinə yetirməyi;
-müşahidə etdiyi obyekt və hadisələri təsvir etməyi, onları səciyyəvi əlamətlərinə görə
fərqləndirməyi;
-ünsiyyət qurmağı, əməkdaşlıq etməyi, komanda, kollektiv tərkibində fəaliyyət göstərməyi
[9].
Standartlarda əksini tapmış bu meyarların
hər biri ibtidai məktəb şagirdlərinin tədqiqatçılıq
qabiliyyətləri ilə bilavasitə bağlıdır. Bundan
irəli gələrək təhsilin mühüm vəzifələrindən biri
də şagirdlərin tədqiqatçılıq fəaliyyətinə yönəlmiş tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsidir. İbtidai sinif şagirdlərinin tədqiqatçılıq qabiliyyətləri- onları əhatə edən aləmin
dərkinə, yeni bilik və fəaliyyət üsullarının əldə
olunmasına istiqamətlənmiş yaradıcı fəaliyyətin
əsasıdır. Tədqiqatçılıq qabiliyyətləri kiçikyaşlı
şagirdlərin əqli və yaradıcı potensialının inkişafı
üçün şəraiti təmin edir, ətraf aləmə marağın fəllaşma və formalaşma vasitəsi sayılır və bəzi
əməli bacarıqların formalaşdırılmasına imkan
yaradır. Tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişaf
etdirilməsi-pedaqogikanın kifayət qədər mürəkkəb aspektidir.
Hazırda orta ümumtəhsil məktəblərinin IIV siniflərinə tətbiq edilən kurikulum sənədi yeni təlim metodlarının əsas prinsiplərini əks etdirir və bu prinsiplər bütövlükdə təlimin yeni konsepsiyası ilə əlaqədardır. Müasir təlim metodlarından olan tədqiqatçılıq metodundan istifadə
edərək riyaziyyat təliminə şagirdlərin idrak marağının artırılmasına, yaradıcılıq qabiliyyətlərinin yüksəldilməsinə, onları tədqiqatçılığa, axtarışlara istiqamətləndirmək çox aktual bir məsə-

lədir. Z. Veysova qeyd edir ki, “Şagirdin mövqeyi – “kəşf edən”, “tədqiqatçı” mövqeyidir; o,
gücü çatdığı məsələlər və problemlərlə üzləşərkən, bunları müstəqil tədqiqat prosesində həll
edir. Şagirdlər təlim prosesinin tam hüquqlu iştirakçısı olaraq, bu prosesdə tədqiqatçı kimi çıxış
edirlər və bilikləri fəal axtarış və kəşflər prosesində mənimsəyirlər” [2, 15].
Tədqiqatçı A.N. Podyakov “Tədqiqatçılıq
davaranışı: strategiya, dərk etmə, kömək, əks fəaliyyət, münaqişə” adlı kitabında şagirdlərin
tədqiqatçılıq fəaliyyətini nəhəng təhsil texnologiyası kimi dəyərləndirir [7]. A.N. Podyakova
görə, şagirdlərin tədqiqatçılıq fəaliyyəti müasir
sosiumda tərbiyə, təhsil, inkişaf məsələlərinin
kompleks həll vasitəsi rolunda çıxış edir.
Bir çox pedaqoq və psixoloqlar öz tədqiqatlarında şagirdlərin orijinal təfəkkürünün formalaşmasında tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi arqumentinə üstünlük verirlər
[4]. Bu, xüsusilə, ibtidai siniflərdə təhsil alan şagirdlər üçün daha aktuallıq təşkil edir, çünki,
məhz təhsilin bu səviyyəsi uşağın əsas idraki
xüsusiyyətlərinin inkişafını müəyyən edir. Tədqiqatçılıq marağı - ibtidai sinif şagirdinə güclü
şəkildə xas olan keyfiyyətdir.
Tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinə üç mühüm
komponentdən ibarət olan mürəkkəb bacarıqlar
sistemi kimi yanaşılır. Bunlar aşağıdakılardır:
- Yeni fəaliyyət məqsədlərinin təsiri altında formalaşan motivasiya (təzahürünü idraki
maraq formasında tapır);
- Tədqiqatçılıq fəaliyyəti haqqında biliklər
sisteminə daxil olan məzmun;
- Fərdin əzəldən malik olduğu bacarıq və
vərdişlər sisteminə daxil olan əməliyyatlar (texnoloji).
Sadalanan bu komponentlərdən birinin olmaması, yaxud da kifayət qədər təmsil olunmaması tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişafını
mümkünsüz edir. “Şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətləri” adı altında təhsil alanların müəllimin müşayiəti ilə əqli əməliyyat və tətbiqi hərəkətlərin mürəkkəb sistemi başa düşülür. Bu
sistem tədris tədqiqatçılıq fəaliyyətinin və yaxud
da onun ayrı-ayrı mərhələlərinin əsaslandırılmış
şəkildə yerinə yetirilməsinə imkan yaradır. Şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişaf
etdirilməsində tədris-təlimin müstəsna yeri vardır. Tədris tədqiqatçılığının elmi tədqiqatçılıq
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fəaliyyətindən fərqi bundan ibarətdir ki, öz tədqiqatlarında şagirdlər yeni biliklər “istehsal” etmir, onlarda bu cür biliklərin alınması vərdiş və
bacarıqları aşılanır.
Təlim prosesi üçün şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin funksiyaları aşağıdakılardır:
-tədqiqatçılıq fəaliyyəti prosesində idraki
motiv və marağın formalaşması, yeni biliklərin
mənimsənilməsi;
-tədqiqatçılıq fəaliyyəti üçün zəruri sayılan
diqqət və müşahidəçilik, təşəbbüskar və israrlı
olmaq, əməksevər, zəkalı və ixtiraçılıq bacarıqları
kimi fərdi keyfiyyətlərin tərbiyələndirilməsi;
-öyrənilən materialın təhlil edilməsi, çalışmaların həlli zamanı mövcud olan biliklərin tətbiq
edilməsi, səbəb-nəticə əlaqələrinin müəyyən edilməsi bacarıqlarının formalaşdırılmasına istiqamətləndirilmiş əqli qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi;
-tədris prosesinin təlim alanlar tərəfindən
təkmilləşdirilməsinə imkan yaradan üsul və vasitələrin məqsədyönümlü şəkildə mənimsənilməsi.
İbtidai məktəbdə tədqiqatçılıq fəaliyyəti
şagirdlərin təfəkkürünün və təsnif etmək, ümumiləşdirmək, problemin həllinin daha səmərəli
variantının seçmək bacarığı, fəaliyyət planının
tərtibi, obyektə müxtəlif nöqteyi-nəzərdən yanaşma, mövzu üzrə tapşırığın hazırlanması kimi
bacarıqların inkişafına kömək edir. Tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin dərs prosesində inkişaf etdirilməsi müasir tədris və təlimin üzərinə düşən
əsas prioritetlərdəndir. İstənilən fəaliyyəti, o
cümlədən tədqiqatçılıq fəaliyyətini müəyyən
tapşırıq və çalışmaların yerinə yetirilməsi ilə həyata keçirtmək olar. Belə ki, bu fəaliyyət prosesində şagirdlər üçün müstəqil şəkildə həll üsullarını, yeni biliklərini tətbiq etmə yollarını, eyni
zamanda subyektiv olaraq yeni fikir söyləmək
kimi aktları yerinə yetirə biləcək tapşırıq və çalışmalar seçilir. Təcrübə göstərir ki, tədqiqata
istiqamətlənmiş tapşırıq və çalışmalara ibtidai
sinif şagirdləri böyük maraqla yanaşır, bunları
həvəslə həll edirlər. Məhz dərs fəaliyyəti çərçivəsində ibtidai sinif şagirdinin təhlil və sintez
etmə qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi üzrə
çalışma və tapşırıqlara üstünlük verilir.
Aparılan araşdırmalar şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsində fəal
təlimin dominantlığını önə çəkir. Təlim metodlarının seçimi və tətbiqi bütün zamanlarda pedaqoqların qarşısında duran aktual məsələlərdən
48

olmuşdur. Lakin elmi-texniki, innovasiya texnologiyalarının tərəqqi etdiyi müasir dövrdə bu
məsələ daha da qabararaq şagird-müəllim münasibətlərinin, təlim prosesinin zamanın tələbləri
əsasında yenidən qurulmasına geniş imkanlar
açır. Fəal təlim ənənəvi və müasir təlim forma
və metodlarının məharətli vəhdətini nəzərdə tutaraq şagirdlərin informasiya bazasının, yaradıcı
təfəkkürünün və əməli vərdişlərinin formalaşmasına kömək edir. Fəal təlim metod və formaları təhsil alanın fəallığının təzahürünə imkan
yaratmaqla bunu təmin edir. Yalnız təlim metodlarının keyfiyyətcə dəyişdirilməsi, onların
şəxsiyyətə, onun tələbatlarına yönəldilməsi, bilikləri mənimsəmə zamanı yaradıcı təfəkkürdən
fəal istifadə edilməsi şəraitində təlim böyük səmərə verə bilər [7].
İbtidai siniflərdə tədris olunan riyaziyyat
fənni şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi baxımından zəngin potensiala
malikdir. Bununla əlaqədar ibtidai siniflərdə
tədris olunan riyaziyyat fənni üzrə şagirdlərin
tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsində fəal təlim formalarından səmərəli şəkildə
istifadə olunmasına geniş yer verilməlidir. Tədqiqatçılıq qabiliyyətləri ibtidai təhsildə riyaziyyat fənninin Dövlət tərəfindən müəyyən olunmuş məzmun standartları ilə vəhdət təşkil etməli
və fəal təlim metodları da bu standartlara cavab
verməlidir. Həmin standartlarda riyaziyyat fənni
üzrə ibtidai sinif şagirdi:
-Sıfır da daxil olmaqla milyon dairəsində
natural ədədlər üzərində hesab əməlləri yerinə
yetirir;
-Kəmiyyətlərdən (uzunluq, sahə, həcm,
zaman, kütlə, dəyər) həyati məsələlərin həllində
istifadə edir;
-Sadə müstəvi fiqurlar və fəza cisimlərinin
xüsusiyyətlərini müəyyən etməli və onların əsasında ölçmə və hesablamalar aparır;
-Məlumatları toplayıb sistemləşdirir, təhlil
edir və nəticələri şərh edir.
Standartların məzmunundan göründüyü
kimi, ibtidai sinif şagirdlərinin təfəkkürünün
inkişafı üçün bu fənn geniş imkanlara malikdir.
Riyaziyyat ətraf aləmin dərk olunmasında açar
rolunu oynamaqla, elmi-texniki tərəqqinin təməli və şəxsiyyətin inkişafının mühüm komponentidir. Riyaziyyat insanda qarşıya qoyulan vəzifələrin mahiyyətinin başa düşmək qabiliyyətini,
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düzgün və məntiqlə fikir yürütməyi, alqoritmik
təfəkkür vərdişlərinə yiyələnməyi tərbiyə edir.
Bu fənni tədris edən müəllimin vəzifəsi müəyyən həcmdə biliklər verməklə yanaşı, şagirdlərin idraki qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə
nail olmaqdır. Riyaziyyatı öyrənməklə şagird
düşünmək, təhlil etmək, analogiyalar aparmaq,
ümumiləşdirmə və nəticə çıxartmaq kimi idraki
bacarıqları mənimsəyir. Bu bacarıqların hər biri
tədqiqatçılıq fəaliyyəti üçün zəruri komponentdir. Riyaziyyatın öyrədilməsi şagirdlərin yalnız
müəyyən faktların çatdırılması, bəzi xüsusi vərdiş və bacarıqların aşılanması ilə kifayətlənməməlidir. Şagirdlərin ibtidai məktəbdə əldə etdiyi
bilik, bacarıq və vərdişlərin ümumi həcmində riyaziyyat mühüm yer tutur. Bu fənn, həm də ibtidai sinif şagirdinin idraki qabiliyyətlərinin, onun
intellektini, mədəniyyətini inkişaf etdirməli, nəhayət, gələcəyin ziyalı şəxsiyyəti kimi formalaşmasına kömək etməlidir. Bu prosesdə ilkin vəzifə riyazi təfəkkürün inkişaf etdirilməsidir. Şagirdlərdə məhsuldar idraki fəaliyyətin oyadılmasında motivasiyanın məqsədəyönlü istiqamətləndirilməsi mühüm şərtdir. İdraki, kommunikativ, emosional, özünüinkişaf, şagirdin mövqeyi,
mükafatlandırma və cəzalandırma kimi motivlərin düzgün seçilməsi şagirdlərin tədqiqatçılıq
qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinin uğur göstəricilərindəndir. Motivasiya prosesinin savadlı
və perspektivli qurulması, idarə edilməsi müəllimin bu işə daha yaradıcı, kreativ yanaşmasını
tələb edir. Şagirdin anadangəlmə hansı yaradıcı
qabiliyyətlərə malik olduğunun üzə çıxarılması
məqsədilə müəllimin şagirdlərin tədris motivasiyası üzrə diaqnostikanı aparması pedaqoji tələblərdən biridir. Müəllimin qarşısında şagirdlərin
bu qabiliyyətlərinin üzə çıxarılmasında hansı
motivasiyadan bəhrələnməli?- sualı durmalıdır.
İbtidai sinif şagirdlərinin riyazi qabiliyyətlərinin
motivasiya səviyyəsinin (yüksək, orta, aşağı)
müəyyənləşdirilməsi məqsədilə təxminən aşağıdakı şəkildə sorğu, yaxud anketləşdirmənin aparılması məqsəduyğundur:
1. Riyaziyyat dərsi xoşuna gəlirmi?
a) Bəli;
b) Xeyr;
c) O qədər də yox!
2. Riyazi çalışmaları necə həll etməyi
xoşlayırsan?
a) Müstəqil;

b) Müəllimlə;
c) Anamla.
3. Riyaziyyat dərsində hansı əyani vasitələrdən istifadə olunmasını istərdin?
a) Video-slayd;
b) Çöplərdən;
c) Heç nədən.
Nəticələrin interpretasiyası şagirdlərin
motivasiya səviyyələrinin müəyyənləşdirilməsini təmin edir. Şagirdlərin sorğu və ya anketlərinin nəticələrini təhlil edərək müəllim öz iş planını tərtib edə bilər. Bu sorğular şagirdlərin yaradıcı qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə təlimin fəal formalarının müəyyənləşdirilməsinə imkan yaradır.
İbtidai sinif şagirdlərinin riyaziyyat dərsində tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə təcrübədə özünü doğrultmuş fəal
təlimin əsas metod və formalarına didaktik oyunlar, rəngarəng yaradıcı tapşırıqlar, qeyri-ənənəvi
dərslərin keçirilməsi, süjetli rol oyunlarından,
texniki vasitə və informasiya kommunikasiya
texnologiyalarından istifadə aiddir. Məntiqi əyləncələr, informasiyanın “kodlaşdırılması və şifrələnməsi”, rebus və kvadratlar da şagirdlərin düşüncə əməliyyatlarının inkişafına kömək edir.
Müasir təlimin disturunu aşağıdakı kimi
təsəvvür etmək olar: dərindən öyrənmə = mənimsəmə +biliklərin təcrübədə tətbiqi. Bu tərif
geniş şəkildə aşağıdakı prosesi əks etdirir: qavrama-mənalandırma-yadda saxlama-tətbiq etməümumiləşdirmə və sistematikləşdirmə. Bu isə, o
deməkdir ki, tədris prosesinin özü şagirdlərin
fəal idraki fəaliyyəti olmadan mümkün deyildir.
Bu motivlər şagirdlərin yeni biliklərini, malik
olduqları yaradıcı bacarıqları təzahür etdirir. İdraki motivlər şagirdlərin özünümaarifləndirilməsinə, yaradıcı qabiliyyətlərinin müstəqil şəkildə
təkmilləşdirilməsinə cəhdlərini təzahür etdirir.
Fəal təlim metodları- şagirdlərin idraki, təfəkkür fəaliyyətlərini stimullaşdırır. Fəal təlim
metodları:
-bu və ya digər problemin həlli yolları
haqqında sərbəst mübadiləni nəzərdə tutan dialoq əsasında həyata keçirilir;
-bu, əməli istiqamətə, oyun fəaliyyətinə və
yaradıcı xarakterli təlimdir;
-interaktivlik, rəngarəng kommunikasiyalar
vasitəsilə həyata keçirilən fəaliyyətdir.
Tədris prosesində fəal təlim metodların-
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dan istifadənin səmərəliliyi həmin metodların
ciddi psixoloji və metodoloji bazaya istinad etməsi ilə izah olunur. Tədris motivasiyası səviyyəsinin yüksəldilməsi uzunmüddətli və məqsədyönlü prosesdir. İbtidai sinif şagirdlərinin yaradıcı qabiliyyətlərinin dərs-oyun, dərs-səyahət,
dərs-viktorina və s. bu kimi motivasiya forma
və üsulları şagirdlərin yeni biliklərə yiyələnmə
marağını daha da möhkəmləndirir. Şagirdin öz
potensialını reallaşdırması və bu əməkdən əldə
etdiyi nəticə tədris motivasiyasına əhəmiyyətli
şəkildə təsir göstərir. İbtidai sinif şagirdlərinin
tədris motivasiyasının yalnız fəal təlim metodlarının rəngarəngliyi sayəsində inkişaf etdirilməsinə nail olmaq mümkündür Çünki motivasiya
üsulu kimi dəyərləndirilən fəal təlim metodları
konkret problemli şəraitlərdə təfəkkürün stimullaşmasını, şagirdlərin psixi proseslərinin fəallaşdırılmasını təmin edir. Bilavasitə fəal metodlara
təhsi prosesinin daxilində, onun keçirilməsində
istifadə olunan metodlar aiddir. Hətta dərsin hər
bir mərhələsində konkret vəzifələrin səmərəli
həll edilməsinə imkan yaradan fəal təlim metodları mövcuddur. Fəal təlim metodları tədqiqatçılıq təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli fenomendir. Bunun üçün şagirdin subyektiv
təcrübəsinə əsaslanan tədqiqat tapşırıqlarının
həll etmək bacarığının aşılanmasının əhəmiyyətli təsiri vardır. Məsələn, şagirdlərin təhlil, sintez, ümumiləşdirmə, konkretləşdirmə, analogiya
kimi əqli fəaliyyət üsulların formalaşdırılmasında yaradıcı xarakterli çalışmalardan istifadənin
çox böyük səmərəli əhəmiyyəti var. Dərsin
müxtəlif mərhələlərində anaqrammalardan istifadə buna misaldır. Anaqrammalardan istifadə
şagirdlərin bütövlükdə məntiqi təfəkkürünün inkişafına, proqram materialının daha yaxşı mənimsənilməsinə kömək edən fəal şəraitin təşkilinə imkan yaradır. Anaqrammalarla işin əsas
əməliyyatlarına tədqiqatçılıq qabiliyyətləri olan
təhlil və sintez aiddir.
Fəal təlim metodlarının tətbiqində şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması tədris motivasiyasının mühüm prinsiplərdən biridir.
İbtidai sinif şagirdlərinin tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsində oyun-dərslərdən istifadə səmərəli metodlardandır. Axı, uşaqlar dünyanı və onları əhatə edən aləmi, məhz
oyunlar vasitəsilə dərk edirlər. Oyunlardan təhsil məqsədləri üçün istifadə edilməsi tədrisin
keyfiyyət göstəricisinə pozitiv təsir göstərən
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əsas amillərdən biridir. Oyunların motivləşdirilmiş potensialı şagirdlər tərəfindən tədris proqramının daha səmərəli şəkildə mənimsənilməsinə
istiqamətləndirilir. Maraqlı oyun ibtidai sinif şagirdinin əqli fəallığını yüksəldir, daha çətin çalışmanın həllini asanlaşdırır. Oyunların maarifləndirici əhəmiyyəti böyükdür, şagirdlər sərbəst
şəkildə çalışmaları həll edir, düşündüklərinin həyata keçirilməsi üçün daha yaxşı yollar axtarmaq
kimi tədqiqatçılıq bacarıqlarını inkişaf etdirirlər.
Riyaziyyat, həm də çətin fənndir. Bu elmə
dərindən yiyələnmək üçün əməksevər, israrlı,
səbirli olmaq kimi mənəvi-iradi keyfiyyətlər tələb olunur. Lakin bununla belə, həmin dərs ibtidai sinif şagirdlərinə sevinc bəxş etməlidir. Xüsusilə, bu yaşda olan şagirdlər üçün riyaziyyat
dərsinin məşğələləri hesablama vərdişlərinin öyrədilməsini həyata keçirilən ciddi, quru, darıxdırıcı olmamalıdır. Oyunların köməkliyi ilə bu
məşğələləri əyləncəli, canlı təşkil etməklə riyaziyyata marağı, bunun ardınca isə, idraki fəaliyyəti inkişaf etdirmək olar. Oyun məzmununun
riyaziyyat tərəfi qabarıq şəkildə ön plana çıxmalıdır. Yalnız bu vəziyyətdə oyun vəzifəsini yerinə yetirmiş olur.
İbtidai təhsil təcrübəsində dərs materialının təkrarlanması və möhkəmləndirilməsi mərhələlərində didaktik oyunlardan istifadənin daha
geniş yayıldığı müşahidə olunur. Riyaziyyat
dərslərində tətbiq olunan didaktik oyunlar öz
məzmununa görə üç mühüm qrupa təsnif olunur:
1. Rəqəm və saylardan təşkil olunan
oyunlar;
2. Həndəsi fiqurlardan təşkil olunan
oyunlar;
3. Məntiqi təfəkkürün inkişafına yönəlmiş
oyunlar.
İlk onluq sayların nömrələnməsinin öyrənilməsində hər bir əvvəlki sayın ardınca növbəti
sayın toplama nəticəsində mümkünlüyünü göstərən oyunlar birinci qrupa aiddir. “Tapmacanı
tap!”, “Riyazi labirint”,” Estafet” adlı oyunlar
materialın möhkəmləndirilməsi məqsədilə səmərəli sayıla bilər.
Riyaziyyat dərsləri çərçivəsində tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsində fəal
təlimin kollektiv formaları pedaqoji aspektdən
daha əhəmiyyətli təsirə malikdir. Çünki fəal təlimin bu cür formaları şagirdlərin birgə düşünmək, qoyulmuş məsələnin həllində birgə məsləhətlərin aparılması, biri-birini dinləmə və anla-
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ma, biri-birilərinin fikir və düşüncələrinə hörmətlə yanaşma, birgə qərar çıxartma kimi əxlaqi
vərdişlərin formalaşdırılması baxımından tərbiyəvi təsirə malikdir. Fəal təlimin belə formalarına komanda şəklində yarış və müsabiqələrin təşkili, şən və hazırcavablar klubları buna misal ola
bilər. Lakin bu formalara xüsusi hazırlıq tələb
olunur. Suallar şagirdlərin dünyagörüşü və mənsub olduqları bilik səviyyəsinə görə planlaşdırılmalıdır. Müəllimin pedaqoji məharət və ustalığı,
təşkilatçılıq bacarığı əsas meyarlardan biridir.
İbtidai sinif şagirdlərinin sual vermək kimi tədqiqatçılıq vərdiş və bacarığının tərbiyə
edilməsində dərsin sual-cavab kimi interaktiv
fəal təlim formasında təşkilinin, həm didaktik,
həm də tərbiyəvi aspektdən çox böyük əhəmiyyəti vardır. Maraqlı suallar şagirdlərdə elmi
sualların verilməsi vərdişinin formalaşdırılması,
hazırcavablıq, sualın mahiyyətinin cəld anlanılması və operativ şəkildə buna cavab reaksiyasının hazırlanması kimi psixoloji aktın aşılanmasına imkan yaradan amillərdən biridir. Sual vermək vərdişi kiçikyaşlı uşaqlara, ibtidai sinif şagirdlərinə xas səciyyəvi xüsusiyyətlərdən olsa
da, bu tədqiqatçılıq bacarığının elmi istiqamətə
yönləndirilməsi fəal təlim formalarının üzərinə
düşən vəzifələrdən biridir.
“Hə”, “Yox” cavablarından ibarət sual-cavab oyunu yeni materialın möhkəmləndirilməsi
baxımından əhəmiyyətlidir. Sual bir dəfə oxunur, təkrar soruşmaq olmaz. Sualın oxunuşu zamanı “hə” və “yox” cavabını cəld qeyd etmək
lazımdır. Bu oyunun əsas məqsədi-ən passiv
olan şagirdlərdə həvəs oyatmaqdır. Rəqəmli materialın, tərif və nəticələrin dəfələrlə təkrarlanması heç də pis deyil! Bu, əksinə, kiçikyaşlı şagirdlərin düşünmə, fikirləşmə tezliyini formalaşdırır, inkişaf etdirir. Bu oyunların əsas məqsədi,
elə şagirdləri düşünməyə, fikirləşməyə alışdırmaqdır. Onlar öz nöqteyi-nəzərlərini qeyd edəcəklər, nəticələri əsaslandırmağa çalışacaqlar,
əgər səhv ediblərsə, onu düzəltməyə çalışacaqlar.
Sual-cavab oyununun da əsas məqsədi budur.
Dərs-məsləhətlər də fəal təlim formalarındandır. Dərs-məsləhətlərin məqsədi-şagirdlərin
problem üzərində düşünməyi öyrətmək, yeni
mövzu ilə tanışlıq zamanı üzə çıxan çətinliklərin
aydınlaşdırılması, cavab almaq məqsədilə sualların tərtibindən ibarətdir. Müəllim dərs-məsləhətin əvvəlində şagirdlərə sualların hazırlanmasına metodiki cəhətdən kömək edir. Dərsin əv-

vəlində şagirdlərə mövcud mövzu üzrə həll edə
bilməyəcəkləri şərtləri əks etdirən vərəqələr hazırlamaq tapşırığı verməklə dərsin gedişatında
müəllim şagirdləri hazırkı mövzu ilə əlaqədar
maraqlı tapşırıqların axtarışına və seçilməsinə
təhrik edir. Şagirdlər təkcə dərslik deyil, digər elmi mənbələrdən istifadə etməklə sual və tapşırıqların axtarılması vərdişinə yavaş-yavaş alışırlar.
Bu kimi tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin
inkişaf etdirilməsində təlim prosesində müasir
innovasiya texnologiyalarından istifadənin böyük əhəmiyyəti vardır. Müasir dövrdə tədqiqatçılıq fəaliyyətini bu bacarıqlara yiyələnmədən
təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Dərslərdə
müasir texnologiyalardan istifadə əlverişli emosional mühit yaratmaqla yanaşı, yaradıcı qabiliyyətlərin inkişaf motivasiyasını da yüksəldir.
İbtidai məktəbdə riyaziyyat dərslərində də
fəal təlim metodu kimi informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etmək:
-şagirdlərin onları əhatə edən informasiya
selindən düzgün istifadə etmək bacarığının aşılanmasına;
-informasiya ilə işləməyin əməli üsullarını
mənimsəməsinə;
-tədris fəaliyyəti vərdişlərini (planlaşdırma, refleksiya, özünəzarət, qarşılıqlı nəzarət) inkişafına;
-müasir texniki vasitələrin köməkliyi ilə informasiya mübadiləsini bacarıqlarının inkişafına;
-şagirdlərin idraki fəaliyyətinin fəallaşmasına;
-dərsin estetik cəhətdən yüksək səviyyədə
keçirilməsinə;
-şagirdə diferensial tapşırıqlar verməklə
fərdi yanaşmağa nail olmaq deməkdir.
Riyaziyyat dərslərində informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə
təlim prosesinin estetik və emosional səviyyəsinin yüksəlməsinə də nail olmaq mümkündür. İnformasiya texnologiyalarının animasiya, musiqi,
vizuallıq kimi xassələri riyaziyyat kimi ciddi fənnin əyaniliyini, müəyyən dərəcədə əyləncəliliyini
gücləndirir ki, bu da öyrədilən materialın asanlıqla qavranılmasına didaktik cəhətdən kömək edir.
Beləliklə, fəal təlim metodları kimi dərs
prosesində innovasiya texnologiyalarının tətbiqi
ibtidai sinif şagirdinin müstəqil fəaliyyət imkanlarını genişləndirir, tədqiqatçılıq fəaliyyətinin
vərdişlərini formalaşdırır; müxtəlif məlumat sistemlərinə, elektron kitabxanalara, eləcə də digər
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informasiya resurslarına əlyetərliyi təmin edir;
ümumi halda isə, təhsil və təlimin keyfiyyətinin
yüksəldilməsinə əlverişli şəkildə kömək edir.
Fəal təlim metodu kimi kompüter texnologiyalarının tətbiqi ibtidai sinif şagirdlərinin çalışmanın həll yollarının müstəqil şəkildə axtarılması
kimi tədqiqatçılıq bacarığının formalaşdırılmasını təmin edir. Bu prosesdə müəllim çox vaxt köməkçi, məsləhətçi rolunda çıxış edir. O, şagirdin
orijinal axtarışlarını dəyərləndirir, onun fəallığını,
təşəbbüskarlığını, müstəqilliyini stimullaşdırır.
Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin multimedia təqdimatlarına alışdırmaq da müasir təlim
prosesinin üzərinə düşən əsas vəzifələrdən biridir. Təqdimat dərsləri qısa zaman kəsiyində geniş informasiyanın əldə edilməsi və çalışmaların
həllini mümkün edir. İstənilən anda əvvəlki
slayda qayıdışın mümkünlüyü şagirdlərin suallarının cavablandırılmasına imkan yaradır.
Slayddakı geniş mətni, adətən, adi sinif lövhəsində yerləşdirmək mümkün olmur. Çoxslaydlı
təqdimatlar vaxta əhəmiyyətli dərəcədə qənaət
etməklə əyanilik və estetiklik fonunda böyük
həcmli informasiyasının çatdırılmasını təmin
edir. Təcrübə göstərir ki, riyaziyyat fənninin
tədrisində multimedia təqdimatlarının təşkili ibtidai sinif şagirdlərinin dərsə marağını gücləndirir, onların yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf et-

dirir, əqli fəaliyyətlərini stimullaşdırır, tədqiqatçılıq fəaliyyətinə sövq edir.
Beləliklə, aparılan təhlillər şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişafında fəal təlim
metodlarının didaktik və tərbiyə aspektindən
pedaqoji əhəmiyyət kəsb etdiyini sübut edir.
Problemin aktuallığı. Müasir dövrdə orta
ümumtəhsil məktəbləri qarşısında duran əsas məsələ
müstəqil fəaliyyət göstərməyə qadir olan təşəbbüskar, məqsədəyönlü vətəndaşların yetişdirilməsidir.
Bu isə şagirdlərdə tədqiqatçılıq bacarıqlarının formalaşdırılmasının imkan, vasitə və yollarının araşdırılmasını tələb edir.
Problemin elmi yeniliyi. Ondan ibarətdir ki,
I-IV siniflərin riyaziyyat təlimində fəal təlim metodları kimi didaktik oyunların rəngarəng növlərinin, interaktiv məşğələlərin, innovasiya texnologiyalarının
tətbiqinin ibtidai sinif şagirdlərinin tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsində mühüm vasitə
olduğu əsaslandırılır.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsində fəal təlim metodlarından istifadənin zəruriliyi və bu zaman nəzərə alınmalı xüsusiyyətlər,
fəal təlim metodları kimi didaktik oyunların rəngarəng növlərinin, interaktiv məşğələlərin, innovasiya
texnologiyalarının tətbiqi üzrə ibtidai sinif müəllimlərinə istiqamət verəcəkdir.
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THE PROBLEMS OF TESTOLOGY IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF
AZERBAIJAN
Xülasə: Uzun illərdir ki, testlərin hazırlanması zamanı buraxılan səhvlər pedaqoji ictimaiyyəti narahat
edir. Bu nöqsanların yaranma səbəblərinin müəyyən edilməsi və onların aradan qaldırılması zamanın
tələbidir. Məqalədə bu nöqsanların yaranma səbəbləri və onların aradan qaldırılması yollarından bəhs edilir,
bunun üçün konkret nümunələr göstərilir.
Açar sözlər: testologiya, məzmun, bilik, qiymətləndirmə, sual, cavab.
Резюме: В течение многих лет педагогическая общественность обеспокоена ошибками, допускаемыми при разработке тестов. Выявление причин возникновения этих недостатков и их устранение
являются требованием времени. В данной статье рассказывается о причинах возникновения этих недостатков и путях их устранения и приводятся конкретные примеры.
Ключевые слова: тестология, содержание, знание, оценивание, вопрос, ответ.
Summary: Throughout many years the pedagogical community has been troubled by the errors
committed in the developed tests. It is demand of the time to find out the causes of shortcomings and
eliminate them. The given article shows the causes of shortcomings and the ways they could be eliminated
and provides specific examples.
Key words: testology, content, knowledge, assessment, task, answer.

Məlumdur ki, ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbul prosesinin obyektiv keçirilməsi üçün
işlək mexanizm yaradıldı. Subyektiv amillərin
müdaxiləsi sıfıra endirildi. Beləliklə, qəbulda
test üsulu özünü tam doğrultdu. Test üsulu orta
ümumtəhsil məktəblərində geniş tətbiq edilməyə başladı. Proses bununla bitmədi. Bütün sahələr üzrə işə qəbul prosesi testlər vasitəsilə həyata
keçirilməyə başladı. Artıq TQDK-nın funksiyası
genişləndi, buna görə də Prezident qurumun adını dəyişib DİM(Dövlət İmtahan Mərkəzi) qoydu
və ona publik hüquqi şəxs statusu verdi. Bu ad
qurumun apardığı işlərin mahiyyətinə tam uyğun gəlir. Xalq qəbul prosesindən məmnun olduğunu açıq- aşkar bəyan etdi. İndiyə kimi də
ali məktəblərə qəbul prosesi test tapşırıqları vasitəsilə həyata keçirilir.

Respublikamızda test üsulunun geniş yayılmasına baxmayaraq, bir sıra problemlər hələ
də qalmaqda davam edir. Bu problemlər əsasən
testologiyanın ümumi problemləri ilə bağlıdır.
Təbii, ölkəmizin təhsilindəki spesifika ilə əlaqəli olan problemlər az deyil.
Testin mahiyyətindən doğan problemlər
bunlardır:
1. Test vasitəsilə təlim materialının dərindən mənimsənilməsini yoxlamaq mümkün olmasına baxmayaraq, o, xeyli çətindir.
2. Təhsilalanlarla birbaşa əlaqənin olmaması qiymətləndirmənin nəticəsini obyektiv əks
etdirsə də, digər tərəfdən, nəticəyə təsadüfi halların təsir imkanlarını çoxaldır.
3. Testləri tərtib edən zaman sınaqdan keçilənlərin tapşırığı yerinə yetirmək üçün qiymət-
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ləndirilmə şkalasını formalaşdırmaq xüsusi çətinlik törədir. Müxtəlif informasiya mənbələrini
axtarsaq, qiymətləndirmə şkalasının tərtibi ilə
bağlı vahid və qaneedici fikrə rast gələ bilmirik.
Səbəbi çox sadədir. Öyrənilən fənlər müxtəlifdir
və onların mənimsənilməsini müəyyən edən
qiymətləndirmə şkalasını standart formada tətbiq etmək mümkün deyil.
Test üsulu MDB içərisində ilk dəfə olaraq
məhz Azərbaycanda tətbiq edilmişdir. Sonra isə
bu təcrübə MDB-nin digər ölkələrinə yayılmışdır.
Ölkəmizin bu sahədə digər MDB dövlətlərinə
nisbətən təcrübəsi çox olsa da, bir sıra problemlərdən qaçmaq mümkün deyil.
1. Hər şeydən əvvəl ölkəmizdə testologiya
ilə sistematik məşğul olan hər hansı bir qurum
yoxdur. Düzdür, TQDK testlərin hazırlanmasına
yüzlərlə müəllim cəlb etmişdir, lakin bu işə elmi
şəkildə nəzarət edən orqan yoxdur. Bəzən elə
olur ki, müəyyən ixtisas qrupu üzrə test hazırlanmasına nəzarət edən komissiya üzvlərinin
sayı 15-ə çatır. Komissiya üzvləri lazımi qədər
məvacib ala bilmədiyi üçün bu işi başdansovdu
şəkildə yerinə yetirir. 2012-2014- cü illərdə bir
testi hazırlamaq üçün müəllifə 1,5 manat pul
verilirdi. Təbii, belə qiymətə hazırlanan testlərin
keyfiyyətindən danışmağa dəyməz.
2. Seminarlar zamanı pedaqoji ictimaiyyət
kifayət qədər yararsız testlər aşkarlamış və
TQDK-nın rəhbərliyinə təqdim etmişdir. Növbəti
illərdə həmin testlərdən istifadə edilməsə də,
yenidən problemli testlərlə rastlaşmışıq, çünki
test bankı belə invalid testlərlə doludur və TQDK
bütövlükdə banka nəzarət edə bilməmişdir.
3. Test tapşırıqları forma və məzmun
baxımından rəngarəng deyil.
4. Bəzən test tapşırıqlarına diqqət yetirəndə “Bu tapşırıq şagirdə nə verəcək?” sualına cavab verə bilmirik, testlərə həyatilik baxımından
zəmanət yoxdur.
5. Test tapşırıqlarının bəzisi (hətta qəbul
zamanı) proqram materialından kənara çıxır, daha vacib olan məlumatlar əvəzinə xırda, əhəmiyyətsiz məlumatlardan ibarət olur.
6. Danılmaz faktdır ki, test yoxlaması
müəllimin gələcək fəaliyyətini hansı istiqamətdə
qurması üçün əvəzsiz vasitədir. Test metodu
artıq 25 ildir ki, Azərbaycan Respublikasında
tətbiq edilir. Buna baxmayaraq, beynəlxalq yarışmalarda bizim şagirdlərimiz layiqli yer tuta
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bilmirlər. Başlıca səbəb onda deyil ki, bizim yetirmələrimiz savadsızdırlar. Əlbəttə, onların içərisində minlərlə savadlı, dərin təfəkkürə malik
övladlarımız var. Məsələ burasındadır ki, beynəlxalq yarışmalarda istifadə edilən testlər forma və məzmun etibarı ilə bizim tərtib etdiyimiz
testlərdən fərqlənir. Xüsusilə riyaziyyat üzrə
testlərdə bir neçə cavabı olan məsələlər öz
əksini tapır, bizdə isə belə testlər məktəblərdə
öyrədilmir. Əlbəttə, nümunələr çoxdur, yalnız
biri üzərində dayanmaqla problemin mövcudluğuna işarə vurduq.
Testlərdəki problemlərlə bağlı bir neçə
nümunəyə diqqət yetirək.
1. V sinif KSQ (kiçik summativ qiymətləndirmə testi.
Cümləni davam etdirin. O çox utancaq idi,
heç kimə...
A. Dəyib-toxunmurdu;
B. Deyib-gülmürdü;
C. Qaynayıb-qarışmırdı;
D. Açıb-ağartmırdı.
Müəllifin fikrincə, düzgün cavab C variantında öz əksini tapmışdır.
Bu testin həm təlimatında, həm məntiqi
uyğunluğunda, həm də ifadə olunmasında nöqsanlar vardır. B,C,D cavablarının hamısı həm
düzgün, həm də cavab ola bilər. Yalnız A variantı istisna təşkil edir, çünki utancaqlıqla dəyib-toxunmaq arasında heç bir məntiqi əlaqə
yoxdur. Ona görə də müəllif təlimatı belə ifadə
edə bilərdi: hansı variantı əlavə edəndə mürəkkəb
cümlənin komponentləri arasındakı əlaqə pozulur. Beləliklə, A variantını düzgün cavab kimi
seçmək olardı. Yuxarıda verdiyimiz test nümunəsində üç formada yanlışlığa yol verilmişdir:
1. Testin təlimatı düzgün ifadə edilməmişdir.
2. Testin məzmunu yanlışdır, belə ki, birmənalı cavab yoxdur.
3. Testin təlimatında verilən baş cümlə ilə
variantlardakı cümlələrin hamısı morfoloji cəhətdən bir-biri ilə bağlana bilmir (demək olmaz:
o utancaq idi, heç kimə deyib-gülmürdü).
Test suallarının tərtibində cavablarla bağlı
bəndlər işlənərkən şagirdləri çaşdıracaq cavabın
qoyulmaması tələb olunur. Mənim fikrimcə bu
tələb bəzən bizi sualların tərtibində yanlışlığa da
apara bilər.
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Məsələn: Sahələri nisbəti 3 : 1 olan iki
kvadratın tərəfləri nisbətini tapın.
A) 3
B)
C)

D)

E) 9

Bu test tapşırığında düzgün cavab C bəndidir. D bəndi isə çaşdırıcı cavabdır. Çünki məsələnin mahiyyəti şagirdin “oxşar fiqurların tərəfləri nisbətinin kvadratı sahələri nisbətinə bərabərdir” qaydasını bilməsini yoxlamaqdır.
Kvadratlardan hansının-hansına nisbətinin olması əsas məsələ deyil. Ona görə D variantı çaşdırıcı cavabdır.
Növbəti suala baxaq: Çoxbucaqlının bir
təpəsindən çıxan diaqonallarının sayı 10 olarsa,
onun tərəflərinin sayını tapın.
A)7
B) 9
C) 10
D) 13
E) 15
Bilirik ki, “çoxbucaqlının bir təpəsindən
çıxan diaqonallarının sayı, tərəflərinin sayından
üç azdır”. Yəni doğru cavab D bəndidir. Bu sualda A bəndindəki cavaba çaşdırıcı cavab demək
olmaz. Mənim fikrimcə A bəndindəki cavab, cavablar arasında mütləq iştirak etməlidir. Çünki,
şagird bu cavabı səthi bilərsə və ya dəqiq bilməzsə 7 cavabını götürə bilər. 7 cavabı bəndlərdə olmazsa o zaman bu test tapşırığı ölçücü yox
öyrədici olar.
Əlbəttə, problemlər bununla bitmir. Güman edirəm ki, bundan ötrü də ciddi araşdırmaya ehtiyac vardır.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Dövlət
İmtahan Mərkəzi yeni test məhsullarının yaranması üçün xeyli iş görmüşdür. 2017 ci ildən artıq yazı işlərini beynəlxalq standartlara uyğun
olaraq yoxlamaq üçün müəllimlər təlimlərə cəlb

edilmişdir. Düzdür, proses ilkin mərhələdədir.
İstifadə edilən kriteriyalar abituriyentlərin bilik
səviyyəsinə uyğun olaraq tərtib edilmişdir. Bu
da onu deməyə əsas verir ki, beynəlxalq yarışmalarda tətbiq edilən kriteriyalardan istifadə bu
günün tələbi deyil və buna görə də yaxın gələcəkdə beynəlxalq yarışmalarda ürəkaçan fərqlənmələr olmayacaq. Beynəlxalq bilik yarışmalarında respublikamızı təmsil edən layiqli gənclər yetişdirmək üçün Təhsil Nazirliyi bir sıra
müsbət addımlar atmışdır. Belə ki, istedadlı şagirdləri beynəlxalq olimpiadalara hazırlamaq
üçün xüsusi mərkəz yaratmışdır. Həmin mərkəzdə bacarıqlı müəllimlər olimpiada üzrə beynəlxalq təcrübəni dərindən öyrənir və olimpiada
materialları üzərində şagirdlərlə ciddi iş aparırlar. Heç şübhəsiz gələcəkdə mötəbər yarışlarda
ölkəmiz layiqincə təmsil olunacaqdır, çünki artıq bu sahədə inkişafın ilk simptomları görünməkdədir, çünki ölkəmizdə keçirilən olimpiadalarda şagirdlər yüksək göstəriciləri ilə fərqlənmişlər. Ona görə də meyarların bizim şagirdlərin bilik səviyyəsinə uyğun tətbiq edilməsini
yanlış addım hesab edirik, çünki burada yüksək
biliyə malik abituriyentlər də vardır, onların səviyyəsini isə tətbiq olunan meyarlarla ölçmək
düzgün deyil. Amma prosesin başlanması şagirdlərimizin gələcək fəaliyyəti üçün çox önəmli
və ümidvericidir.
Problemin aktuallığı. Ölkəmizdə tətbiq olunan test tapşırıqlarının hazırlanmasında problemlərin
olması və uzun illər bu problemlərin davam etməsi.
Problemin elmi yeniliyi. Qəbul imtahanları
zamanı təklif olunan test tapşırıqlarının nöqsanları,
təsnif edilmiş, əsas xarakteristik cəhətlər göstərilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Təcrübədə
tez-tez rast gəlinən testlərdəki səhvlər və onların
aradan qaldırılması yolları göstərilmişdir.
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ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNDƏ BİRLƏŞMƏLƏRİN ÖYRƏDİLMƏSİ HAQQINDA
Хумай Сафар гызы Гасанова
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ИЗУЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
Humay Safar kyzy Hasanova
Azerbaijan State Pedagogical University

TEACHING OF ASSOCIATIONS IN COMPREHENSIVE SCHOOLS
Xülasə: Məqalə ümumtəhsil məktəblərində birləşmələrin öyrədilməsi ilə bağlı məsələlərin tədqiqinə
həsr olunub. Göstərilmişdir ki, permutasiya, aranjeman, kombinizon kimi birləşmələrin tədrisi nəticəsində
şagirdlər hadisələrin baş vermə mümkünlüyünü proqnozlaşdırır və onlarda hadisənin ehtimalını hesablama
bacarıqlarını formalaşdırır.
Açar sözlər: permutasiya, aranjeman, kombinizon, çoxluq, alt çoxluq, yerdəyişmə, element.
Резюме: Статья посвящена внедрению задач обучения соединения как перестановка, размещение, сочетание. В результате обучения ученики должны уметь определять вероятность событий, прогнозировать их это позволит им формировать способности в вычислениях.
Ключевые слово: перестановка, размещение, сочетание, большинство, нижний кластер,
смещение, элемент.
Summary: The article focuses on the study of issues related to the teaching of associations in general
education schools. It has been shown that as a result of the combination of permutations arrangements and
over alls students ancticipate the occurence of oncidents and formulate the obility to calculate the probability
of an event.
Key Words: permutation, combination, arrangement, cluster, lower cluster, displacement, component.

TƏRİF: n elementli çoxluqdan ya elementlərinin düzülüşünə görə ya da heç olmasa
bir elementi ilə fərqlənən müxtəlif alt çoxluqlar
düzəltmək olar. Bu alt çoxluqların sayına birləşmələr deyilir.
Birləşmələr üç cür olur:
1) Permutasiya (Yerdəyişmə)
2) Aranjeman (Yerləşdirmə)
3) Kombinizon
TƏRİF: n elementdən ibarət olan çoxluqadan yalnız elementlərinin düzülüşünə görə
fərqlənən alt çoxluqların sayına permutasiya
deyilir.
N elementli çoxluqda permutasiyaların sayı:
düsturu ilə hesablanır.
56

2 elementli çoxluqda alt çoxluqlar:
3 elementli çoxluqda alt çoxluqlar:

Məsələ 1: 3; 4; 5; 7 rəqəmlərinin köməyi
ilə rəqəmləri təkrarlanmayan neçə 4 rəqəmli
ədəd düzəltmək olar?
Həlli:
Məsələ 2: 3; 4; 5; 7 rəqəmlərinin köməyi
ilə 4000 – dən böyük neçə 4 rəqəmli ədəd
düzəltmək olar?
Həlli: 4xxx
5xxx
7xxx
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n adamı düzbucaqlı masa arxasında
üsulla yerləşdirmək olar.
Məsələ 3: 7 nəfər düzbucaqlı masa
ətrafında neçə üsulla əyləşə bilər?
Həlli:
n adamı dəyirmi masa arxasında
üsulla yerləşdirmək olar. Çünki dəyirmi
masanın başlanğıc və sonu yoxdur.
Məsələ 4: 7 nəfər dəyirmi masa ətrafında
neçə üsulla əyləşə bilər?
Həlli:
TƏRİF: n elementli təkrarlanan çoxluğun
k növ elementi varsa və bunlardan
sayda 1-ci
növdən,
sayda 2-ci növdən,
sayda 3-cü
növdən, nəhayət
sayda k-cı növdən olarsa,
permutasiyaların
mümkün
sayı:
olmaqla:
kimi hesablanır.
Məsələ 5: RİYAZİYYAT sözünün
hərflərini oxunuşu müxtəlif olan neçə variantda
düzmk olar ?
Həlli:
TƏRİF: n elementdən ibarət olan
çoxluqdan ya elementlərinin müxtəlifliyinə ya
da düzülüşünə görə fərqlənən k elementli alt
çoxluqların sayına n elementli çoxluğun k
elementli aranjemanı deyilir.
n elementli çoxluğun bütün mümkün k
elementli aranjemanların sayı:
düsturu ilə hesablanır.
Məsələ 1: 3 elementli çoxluğun
a) 1 elementli
b) 2 elementli nizamlı alt çoxluqlarının
sayını tapın.

Məsələ 2: Sinifdə olan 30 şagird məktəbi
bitirdikdən sonra bir - birinə şəkil bağışlayır.
Bunun üçün fotoqraf neçə şəkil çəkməlidir?
Həlli:
Məsələ 3:
Həlli:

olduqda n – i tapın.

TƏRİF: n elementdən ibarət olan çoxluqdan heç olmasa 1 elementinə görə fərqlənən k
elementli alt çoxluqların sayına n elementli çoxluğun k elementli kombinezonu deyilir.
N elementli çoxluğun bütün mümkün k
elementli kombinezonlarının sayı:
düsturu ilə hesablanır.
Məsələ 1:
Xassə 1:
Xassə 2:
Xassə 3:
Xassə 4:
Xassə 5:

Məsələ 2:
Həlli:

olduqda n – i tapın.
olduğunu

bərabərlikdə

nəzərə alsaq,
Məsələ 3: n sayda üfüqi və m sayda şaquli
paralel xətlərdən neçə paraleloqram düzəltmək
olar?
Həlli: Hər bir paraleloqram iki üfüqi xətdən (həmin xətlərin sayı
) və iki şaquli
xətdən (şaquli xətlərin sayı
) ibarətdir.
Vurma prinsipinə görə paraleloqramların sayı:
Məsələ 4: Çevrə üzərində 8 nöqtədən neçə
üçbucaq qurmaq olar ?
Həlli : 8 nöqtədən hər hansı 3-nü götürüb
onları parçalarla birləşdirsək, üçbucaq alınar.
Müxtəlif üçbucaqların sayı:
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Məsələ 5: Qabda 5 ağ, 3 qırmızı kürə var.
Qabdan 2-si ağ, 1-i qırmızı olmaqla 3 kürəni
çıxarmağın neçə müxtəlif variantı var?

Həlli: Qabdakı 5 ağ kürədən 2-sini
üsulla, 3 qırmızı kürədən 1-ni
üsulla çıxarmaq olar. 2-si ağ, 1-i qırmızı olmaqla 3 kürəni
çıxarmağın müxtəlif variantlarının sayı:
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
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BASES FOR FORMATION OF PEDAGOGICAL COMPETENCES OF STUDENTS OF
UNIVERSITY IN INFORMATICS
Xülasə: Məqalədə müasir dövrdə tez-tez istifadə olunan pedaqoji terminlərin təyinatı açıqlanmış,
müxtəlif tədqiatçıların bu terminlərə fərqli yanaşmaları analiz edilmişdir. Göstərilmişdir ki, hazırda təhsilin
qarşısında duran problemlərdən biri müəllimin pedaqoji kompetensiyalarının lazımi səviyyədə olmamasıdır
və bu problemi aradan qaldırmaq üçün müəllimin hazırlığını göstərən kriteriyalar dəqiqləşdirilməlidir.
Açar sözlər: innovativ fəaliyyət, pedaqoji texnologiya, kompetensiya
Резюме: В статье излагаются наиболее часто используемые педагогические термины в наше
время и анализируются многочисленные подходы разных исследователей к этим терминам. Было
показано, что одна из проблем, стоящих перед образованием, заключается в том, что педагогическая
компетентность учителя не находится на должном уровне и что критерии обучения учителя должны
быть уточнены для решения этой проблемы.
Ключевые слова: инновационная деятельность, педагогическая технология, компетентность
Summary: The article presents the most frequently used pedagogical terms in nowadays and analyzes
the different approaches of different researchers to these terms. It was shown that one of the problems that
education is facing now is the teacher's pedagogical competence is not at the proper level and so the criteria
for preparation of the teacher should be clarified to solve this problem.
Keywords: innovative activity, pedagogical technology, competence

Müasir dövrdə pedaqogika elmində bir sıra yeni anlayışlardan istifadə edilir. Bunlardan
biri də “innovativ fəaliyyət” anlayışıdır. Müxtəlif tədqiqatçılar onun izahını verməyə çalışmışlar. V.A.Slastenin, V.İ.Andreev, V.S.Lazarev,
V.Drujinina kimi alimlər məlum anlayışın izahına fərqli müstəvidən yanaşmışlar. V.İ.Andreevin verdiyi tərifi daha məqsədəuyğun hesab etmək olar. Onun fikrincə, innovativ fəaliyyət yenilikləri yaratmaq, mənimsəmək istifadə etmək

və genişləndirmək məqsədilə həyata keçirilən
mürəkkəb və çoxfunksiyalı fəaliyyət növüdür.
Hələ keçən əsrin 60-cı illərindən başlayaraq “təlim texnologiyası” anlayışı pedaqoji mühitdə geniş yayılmağa başlamışdı. Demək olar
ki, qeyd edilən anlayışların (pedaqoji texnologiya, təlim texnologiyası) məzmun etibarilə birbirindən o qədər də böyük fərqi yoxdur. Ola bilsin ki, birinci nisbətən daha geniş anlayışdır, lakin hər ikisi təlimdə nailiyyətlər əldə etmək üç-
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ün tətbiq edilən metodların məcmuyu anlamına
gəlir. Əlbəttə, “pedaqoji texnologiya” anlayışının formalaşma mərhələlərinə baxsaq, qarşılıqlı
əlaqədə olan anlayışların tez-tez bir-birini əvəz
etdiyini görərik. Əsas məqsəd müasir təlim texnologiyası üçün münbit şərait hazırlamaqdır.
Bunlar pedaqoji texnika, audiovizual təhsil, proqramlaşdırma təlimi, təlimin alqoritmləşdirilməsi, müəllim və şagirdin elmi əməyini təşkil etmək üçün prinsiplər sistemidir.
Oxşar pedaqoji terminlər müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən istifadə edilmişdir. Deyək ki,
Betti Lu Liver didaktik texnologiya, informasiya
texnologiyası, modul təlimi; M.İ.Maxmutov
diaqnostik məqsədli təhsil; V.V.Tuzeev inteqral
texnoloji təlim, Y.K.Babanski təlim-tərbiyə prosesinin optimizasiya və intensifika- siyası kimi
terminlərdən istifadə etmişlər.
Təlim prosesinin texnologiyasına həsr
edilən milli və xarici elmi-pedaqoji ədəbiyyatın
analizi və uyğun mütəxəssislərin hazırlanması
göstərir ki, “texnologiya” termininin əmələ gəlməsi və tətbiqi elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri ilə bağlıdır. Rasional düşüncəyə əsaslanan
və elmi-fəlsəfi dayağı olan istənilən pedaqoji
fəaliyyət mürəkkəb dinamik sistemə malikdir.
Bu dinamik sistem şəxsi və kollektiv əməyin
məhsuludur, konkret təlim nailiyyəti əldə etməyi qarşısına məqsəd qoymuşdur. Bunun da əsasında pedaqoji texnologiya dayanır.
Yuxarıda haqqında bəhs edilən anlayışlara
baxmayaraq, bu tədqiqatın əsas anlayışları “informatika” və “kompetensiya” dır. Əgər yenə də
elmi ədəbiyyata müraciət etsək, bu anlayışların
izahında da müxtəlif yanaşmaların şahidi olarıq.
Yanaşmalar fərqli olsa da, biz bu anlayışların
mahiyyətini əks etdirən izahlara söykənməli və
arqumentlərimizi də səsləndirəndə qarşıya qoyduğumuz məqsədə nail olmaq üçün elə etməliyik ki, maneələr yaranmasın, bir-birini təkzib
edən elmi fikirlər olmasın.
Baxışların çoxluğu onunla izah edilir ki,
bu anlayışlar kifayət qədər mürək- kəb hadisələri özündə ehtiva edir. Həmin mürəkkəb hadisələrin xarakterik tərəfləri- ni birmənalı izah etmək mümkün deyil. Anlayışların mənasının
adekvat başa düşülməsi ilk növbədə ixtisaslı
kadr hazırlığını müvəffəq aparmaq üçün lazımdır. Anlayışların dərk edilməsində məişət və elmi yanaşma mövcuddur. Biz “kompetensiyalar”
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anlayışından çox tez- tez “kompetensiya” və
“kompetentlik “ sözlərinə rast gəlirik.
Pedaqoqun kompetentliyi bu və ya digər
mövqedən P.P. Terexovun, B.A. Bolotovun,
B.T. Elkoninin və N.Y. Klimenkonun əsərlərində izah edilmişdir. Göstərilən ədəbiyyatı təhlil
edərkən müəllimin kompetensiya üzrə hansı kriteriyalarının olduğunu anlamaq olur.
Əcnəbi sözlər lüğətində “kompetensiya”
sözünün mənası belə verilmişdir: latınca “competentia” (hüquqi cəhətdən məxsusluq) - 1) hər
hansı bir sahədə məlumatlılıq; 2) hər hansı bir
şəxsin öhdəliyini əks etdirən dairə; 3) dilçilikdə
dil haqqında intuitiv bilik, danışan şəxs ana dilində öz fikirlərini korrekt ifadə edir.
Aydın məsələdir ki, sözün mənası “nail
oluram”, “uyğun gəlirəm” mənalarına yaxındır.
Bununla belə, uzun evolyusiya dövrü keçdiyi
üçün “kompetensiya” sözünə birmənalı cavab
yoxdur. Müxtəif elm və mədəniyyət sahələrində
həmin sözün özünəməxsus çalarları vardır.
Deyək ki, hüquqşünaslar belə məna verirlər: kompetensiya qanunvericilik tərəfindən müəyyən edilmiş fəaliyyət sferası, bir sıra məsələlərin dairəsi, səlahiyyət həcmi və vəzifəli şəxsin,
yaxud dövlət orqanının fəaliyyət həddidir [1].
Bizə hər şeydən əvvəl “kompetensiya” sözünün
mənasını pedaqoji anlayış kimi şərh etmək lazımdır. Təəssüf ki, bu sahədə çalışan mütəxəssislərin rəyləri də anlayışın məzmununu adekvat
əks etdirə bilmir. Belə ki, A.M. Novikovun pedaqoji terminlər lüğətində [2] sözün mənasını
izah etməyə cəhd edilsə də, müəllif buna nail
ola bilməmişdir.
A.M. Novikovun interpretasiyasının ən
başlıca nöqsanı bundadır ki, “kompetensiya” sözünün izahına baxmaq üçün oxucunu “bacarıq”
sözünə yönləndirmişdir, halbuki, həmin söz bir
çox parametrlərinə görə “kompetensiya” anlayışından geri qalır. Digər tərəfdən, “bacarıq” ənənəvi, “kompetensiya” isə müasir pedaqogikaya
aid olan termindir. Müəllif tərəfindən kompetensiya sözünə sinonim kimi verilmiş “bacarıq”
anlayışına belə tərif verilmişdir: əldə edilmiş bilik və vərdişlərin məcmuyunu təmin edən hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün insanın mənimsədiyi qabiliyyətdir. Əgər verilmiş tərifə diqqətlə yanaşsaq, bu həm də özünün əhatə etdiyi miqyasa görə “kompetensiya” anlayışına uduzur.
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Q.V. Matuşevskaya qeyd etmişdir ki, fransız müəlliflərinin əsərlərində “kompetensiya”
sözündən istifadə edilir. Müəllifin fikrincə,
kompetensiya fərdin mürəkkəb fəaliyyətini həyata keçirən potensial hərəkətlərinin (emosional,
idraki və psixomotor) məcmuyudur. Ona görə
də bilik və bacarıqlardan başqa, müəllim müəyyən şəxsi keyfiyyətlərə malik olmalıdır. Müəllimin effektiv fəaliyyətini müəyyən edən şəxsi
keyfiyyət, ilk növbədə, müxtəlif faktorlarla müəyyən edilir: pedaqoqun təbiət tərəfindən verilmiş imkanları: onun cinsi, yaşı, ali nerv fəaliyyətinin tipi, xarici görünüşü və s.; psixi faktorlarla: idraki qabiliyyətinin səviyyəsi, yaddaşı,
aktivliyi və s.; fərdi həyat və peşə təcrübəsi ilə,
ümumi pedaqoji qabiliyyəti ilə, şəxsi-sosial keyfiyyətləri ilə, ehtiyacları ilə, əxlaqi keyfiyyətləri
ilə və s.
Aşağıda verilən tərif müəyyən parametrlərinə görə daha uyğun sayıla bilər: kompetensiyalar parametrlərin vəziyyətinin qarşıya qoyulmuş tapşırığa elə adekvat olmasıdır ki, pedaqoji
kompetensiyaları müəyyən tip tapşırıqlara uyğun olan və fəaliyyətin nailiyyəti sayıla biləcək
bilik, pedaqoji bacarıqlar və professional qabiliyyətlərin sintezi kimi müəyyən etmək mümkün
olsun.
Hazırda təhsilin qarşısında duran problemlərdən biri də müəllimin peşə keyfiyyətlərinin
lazımi səviyyədə olmamasıdır, çünki pedaqoji
fəaliyyəti effektiv şəkildə həyata keçirmək üçün
bu çox vacibdir. Bu problemin həlli ilə
O.S.Bulatov, N.V.Korepanova, L.T.Çernova və
b. məşğul olmuşlar. Bu keyfiyyətlərin tərkib
hissələrindən biri müəllim fəaliyyəti üçün qabiliyyətin olmasıdır. Məhz bu qabiliyyət də müəllimin kompetentliyi ilə sıx bağlıdır.
Bir çox pedaqoji ədəbiyyatda pedaqoji bilik və bacarıqların kifayət qədər çoxlu modelinə
rast gəlirik və bunlara istinad edərək pedaqoji
prosesin pozitiv anları haqqında danışmağa əsasımız olur. Bu mənada müəllimin modeli onun
reprezentativ xarakteristikası ilə ifadə olunan
fəaliyyətinin analoqu kimi çıxış edə bilər. Həmin model müəllimin fəaliyyətini analiz etmək
vasitəsilə yaranır. Ona görə də mütəxəssisin modelini layihələşdirərkən “model hazırlığı”nın
işlənməsi vahid fasiləsiz prosesin tərkib hissəsi
kimi götürülür. Onlar orqanik şəkildə bir-biri ilə
bağlıdır və bir-birindən asılıdır. Ən başlıca mə-

sələ səbəb-nəticə əlaqələrinin, ziddiyyətlərin,
problemlərin aşkar edilməsi, ölçmə üsullarının
müəyyən edilməsi və bir sahəni digər sahəyə
uyğunlaşdırmaqdır.
Fəaliyyət modelinin mütəxəssisin hazırlanma modelinə uyğunluğu prinsipinin həyata
keçirilməsi son nəticə olmalıdır. Deməli, kompetent müəllim hazırlığı üçün ilk növbədə onun
hazırlığının məzmununu müəyyən etmək lazımdır. Bu da öz növbəsində pedaqoji fəaliyyətin
strukturunu müəyyən etməyi; pedaqoji funksiyaların əsas komponentlərini və onlarla bağlı
hərəkətləri, bunları həyata keçirmək üçün lazım
olan professional cəhətdən vacib bacarıq və
keyfiyyətləri tələb edir. L.D.Stolyarenko birbiri ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə olan komponentləri
nəzərdən keçirməyə cəhd etmişdir. O müəyyən
etmişdir ki, hər bir fəaliyyət mərhələsi özünün
konkret hərəkəti ilə şərtləndirilir. Bu hərəkət
vacib peşə keyfiyyətlərinin formalaşmasına xidmət edir. Formalaşmış keyfiyyətlərin spesifikası
xüsusi hazırlığın həyata keçməsi üçün vacib
olan zərurəti göstərir.
Burada xüsusi olaraq vacib bir məsələni
qeyd etməyə ehtiyac duyulur. Kompetensiyaların analizini nəzərdən keçirərkən funksional yanaşma əsas götürülmüşdür, lakin belə yanaşma
pedaqoji kompetensiyanı xarakterizə edən xeyli
keyfiyyət miqdarının ayrılmasını tələb edir,
çünki funksional yanaşmanın tətbiqi ənənəvi
xarakteri daşıyır. Bu yanaşma çərçivəsində
müəyyən funksiyalar qrupuna daxil olan bacarıqlar müəyyən edilir. Sonra isə həmin funksiyalar metodistlər tərəfindən qiymətləndirilir. Burada da birmənalı fikrə rast gəlmirik, çünki pedaqoji funksiyalar bir sıra müəlliflər tərəfindən
fərqli izah edilir. Təcrübədə isə pedaqoq məhdud sayda tapşırıqlarla kifayətlənmiş olur. Mütəxəsssisin kompetentlik keyfiyyətləri onun şəxsi keyfiyyətlərinin pedaqoji fəaliyyəti əsasında
müəyyən edilir. Yaxşı olar ki, bu sıraya pedaqoji fəaliyyətin spesifikasından doğan keyfiyyətləri də əlavə etmək mümkün olsun. Lakin keyfiyyətlərin əhəmiyyəti müxtəlif kateqoriyadan olan
pedaqoqlar üçün fərqlənə bilər, ona görə də
onlar dəqiqləşdirilməlidir. Müəllimin hazırlığını
göstərən kriteriyaları müəyyən etmək də vacib
məsələlərdən biridir.
Problemin aktuallığı. Müasir dövrdə təhsilin
qarşısında duran vacib problemlərdən biri müəllimin
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pedaqoji kompetensiyalarının lazımi səviyyədə olmasını təmin edən kriteriyaların dəqiqləşdirilməsidir. Məqalədə bu məsələyə toxunulmuşdur.
Problemin yeniliyi. Pedaqogika elmində istifadə edilən bir sıra yeni anlayışlara müxtəlif tədqiatçıların fərqli yanaşmalarının analiz edilməsi və müasir müəllimin hazırlığını göstərən kriteriyaların dəqiqləşdirilməsidir.

Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, yeni müəllimin fəaliyyət modelinin mütəxəssisin hazırlanma modelinə uyğunluğu prinsipinin həyata keçirilməsi son nəticə olmalıdır. Deməli, kompetent müəllim hazırlığı üçün ilk növbədə onun hazırlığının məzmununu müəyyən etmək lazımdır.
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Debat dərslərin şagird təfəkkürünün inkişafında əhəmiyyəti
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DEBAT DƏRSLƏRİN ŞAGİRD TƏFƏKKÜRÜNÜN İNKİŞAFINDA ƏHƏMİYYƏTİ
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учитель Образовательного комплекса Баку Модерн

ЗНАЧИМОСТЬ УРОКОВ-ДЕБАТОВ В РАЗВИТИИ МЫШЛЕНИЯ УЧЕНИКОВ
Nahida Khagani Ahmedova
Teacher of the Educational Complex of Baku Modern

THE SIGNIFICANCE OF LESSONS-DEBATES IN DEVELOPING
THE THINKING OF STUDENTS
Xülasə: Debatlar həm siyasi mövzularda rəsmi orqanlarda, parlamentlərdə, həm də elmi və yaradıcılıq
məqsədləri ilə keçirilir. Bir incəsənət metodu kimi debatın əsas məqsədi istənilən mövqedə opponentlə
bərabər şərtlər altında rasional şəkildə müzakirə aparmaq bacarığının formalaşdırılmasıdır. Debat üçün
mövzu elə seçilməlidir ki, o, şagirdlər üçün maraqlı və geniş müzakirə imkanları yaratsın.
Açar sözlər: debat, təfəkkür, faktlar, mübahisə, problem, inteqrativ, qrup işi, müzakirə, dəqiqlik.
Резюме: Дебаты проводятся как по политическим вопросам в официальных органах, парламентах, так и в научных и творческих целях. Как метод искусства, основная цель дебатов заключается в
том, чтобы сформулировать умение на равных условиях в рациональной форме вести обсуждение с
оппонентом. Тема для дебатов должна быть выбрана так, чтобы она могла создавать интересные и
широкие возможности для обсуждения среди учеников.
Ключевые слова: дебаты, мышление, факты, аргументы, проблемы, интегративность,
групповая работа, обсуждение, точность.
Summary: Debates are held both on political issues in official bodies, parliaments, and for scientific
and creative purposes. As a method of art, the main purpose of the debate is to formulate an ability to discuss
rationally with an opponent on an equal footing. The topic for debate should be chosen so that it can create
interesting and ample opportunities for discussion among students.
Key words: debate, thinking, facts, argument, problem, integrative, group work, discussion, accuracy.

Debat interaktiv və müxtəlif əks fikirli tərəflərin təmsilçilərindən ibarət müzakirə metodudur. Debat yalnız nəticəni analiz edən deduktiv əsaslandırmadan, yalnız nəyinsə doğru olubolmadığını müəyyən edən faktual mübahisədən
və yalnız inandırma taktikalarından ibarət ritorikadan fərqli olaraq, daha geniş anlayışı özündə
əks etdirir. Debatda məntiqi davamlılıq, faktların dəqiqliyi və auditoriyaya emosional müraciət
inandırma üçün mühüm rol oynayır və məsələni
daha üstün kontekstdə və çərçivədə, daha mahircəsinə əsaslandıra bilən tərəf digərini üstələyir.
Debatda faktlardan daha çox tərəflərin öz aralarında gəldiyi konsensus və ya birgə formal nəti-

cəyə gəlmə əsas rol oynayır. Formal debat yarışlarında tərəflərin hər biri üçün keçərli müəyyən
qaydalar və çərçivə mövcud olur.
Debat şagirdləri bir mövzunun fərqli tərəfləri haqqında müzakirəyə yönəldən bir müştərək
öyrənmə metodudur. Müəyyən mövqe tutub onu
arqumentlərlə müdafiə etməyi öyrənmək demokratik cəmiyyətdə mühüm həyat vərdişlərindən
biridir. İnsanın öz inancları ilə üst-üstə düşməyən arqumentlər tapıb, onları ifadə etməyi öyrənməsi problemin diqqətli təhlilinə və ölçülübbiçilmiş qərarların qəbuluna doğru atılmış mühüm addımdır. Debatlar zamanı müzakirə etmək
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şagirdlərdə tənqidi təfəkkür vərdişləri formalaşır
və qruplarının dəstəyindən bəhrələnirlər.
Debat zamanı müəyyən qaydalara əməl
etmək vacibdir. Əvvəlcə şagirdlər 4 nəfərlik
qruplara ayrılır və onlara müzakirə aparacaqları
sual verilir. Sual birmənalı şəkildə “bəli” ya
“xeyir” deyə cavablandırılacaq formada olmasına fikir vermək lazımdır. Şagirdlərə sual verildikdən sonra, onu qruplarında müzakirə etmələrini tapşırmaq lazımdır. Bu, şagirdlərin sualın nə
məna verdiyi və nə üçün əhəmiyyəti olduğu barəsində ortaq bir fikir meydana çıxarmalarına
imkan yaradacaqdır. Daha sonra şagirdlər soldan sağa 1,2,3,4 olaraq sayırlar. 1 və 2 nömrəli
şagirdlər “bəli”, 3 və 4 nömrəli şagirdlər isə
“xeyir” arqumentini müdafiə etməyə hazır olmaları onların nəzərlərinə çatdırılır. Hər qrup
içərisindəki tərəflərlə bir kənara çəkilib öz mövqelərini müdafiə edəcək arqumentlərin siyahısını tutmaq və düşünmək üçün 5 dəqiqə vaxt verilir. Vaxtın bitməsi müəllim tərəfindən elan olunduqdan sonra, 1 və 2 nömrəli şagirdlər digər
qruplar arasında öz tərəfdaşlarını, 3 və 4 nömrəli şagirdlər isə öz tərəfdaşlarını tapması tapşırılır. Üç dəqiqə ərzində tərəfdaşlar bir-birlərinin
fikirlərini dinləyir və daha əvvəl öz ağıllarına
gəlməyən fikirləri qeyd edirlər. Vaxt bitdikdən
sonra şagirdlər ilk tərəfdaşlarının yanına qayıdaraq bütün ideyaları bir yerə toplayırlar. Daha
sonra bütün tərəfdaşlar öz mövqelərini dəstəkləyən ən yaxşı arqumentləri müəyyən etməli və 4
nəfərlik qruplarındakı digər tərəfdaşlarla debata
hazırlaşmalıdırlar. Debat keçirmək üçün onlar
mövqelərini ifadə edən bir cümlə və bunu müdafiə edən bir neçə yaxşı səbəb müəyyən etməlidirlər. Beş dəqiqə keçdikdən sonra eyni nömrəli
cütlüklər öz qruplarındakı digər cütlükləri taparaq debata başlayırlar. Debatda əvvəlcə bir tərəf
öz görüşlərini səbəbləri ilə birlikdə irəli sürür,
sonra eyni şeyi digər tərəf edir. Daha sonra birbirilərinin səbəbləri və nəticələri üzərində mübahisə edirlər. Debat 6-7 dəqiqə davam edir.
Sonra müəllim qruplara bildirir ki, artıq onlara
təklif olunmuş mövqedən imtina edərək, özlərinin həqiqətən dəstəklədiyi mövqeyi müdafə edə
bilərlər. Debatdan çıxan nəticəni hər qrupdan bir
nəfər təqdim etdikdən sonra debat bitir.
Yarış xarakterli debatlar. Belə debatlarda komandalar yarışır və bunlardan biri hər hansı meyarlarla görə qalib elan olunur. Yarış xa64

rakterli debatların müxtəlif mövzulu və reqlamentli növləri mövcuddur. Burada əsas məqsəd
şagirdləri gələcəkdə əhəmiyyətli müzakirələr
aparma və problemlərin həlli üçün qərar qəbul
etmə bacarıqlarına alışdırmaqdır. Yarış debatları
lokal, ümumxalq və beynəlxalq səviyyədə keçirilir. Debatlar müəyyən edilmiş reqlamentə uyğun aparılır və şagirdlərə hakimlər nəzarət edir.
Hər bir tərəf qalib gəlməyə çalışır. Tərəflər ya
verilən bəyanatın tərəfində, ya da əlehində dayanır. Təsdiq edən tərəf öz təkliflərini müdafiə üçün debat aparır, inkar edən tərəf isə verilən arqumentləri təkzib etməyə çalışır.
Problem mübadiləsi debatları. Problem
mübadiləsi bir müştərək öyrənmə fəaliyyətidir.
Burada şagirdlər işlənilən mövzunun içərisindən
bir problem təyin edir və bu problem haqqında
başqa bir qrup tərəfindən cavablandırılacaq bir
məsələ formalaşdırır. Bu cür debat dərslər mövzularla bağlı problemlər formalaşdırmağı və
başqaları ilə münasibət qurmağı öyrədir. Problem mübadiləsi zamanı 4 nəfərdən ibarət qruplar
yaradılır. Zərurət yaranarsa qruplar 5 nəfərdən
də yaradıla bilər. Bu qrupların sayı istənilən qədər ola bilər.
Hər qrupa problemi kağıza yazaraq başqa
qrupa vermələri tapşırılır. Problemin yazıldığı kağızı aldıqları andan etibarən hər bir qrup müəyyən
zaman ərzində bu problemin həlli yolunu tapmalıdır. Qrup problemi həll etdikdən sonra digər
qrupa problem və onun həlli yollarını izah edir.
Rollu debatlar. Bu cür debat dərslər kiçik
qrup müzakirələrini idarə etmək üçün istifadə
olunan müştərək öyrənmə metodudur. Bu metoddan bir mətn oxunduqdan və ya bir mövzu
təqdim edildikdən sonra istifadə olunur. Hamı
eyni mətni və ya mövzunu müzakirə edir. Hər
şagird fərqli roldan çıxış edərək mövzuya fərqli
prizmadan yaraşır. Rollar qavramanın müxtəlif
istiqamətlərini ortaya çıxaracaq şəkildə seçdiyi
üçün metod şagirdlərin xüsusilə bu istiqamətləri
fəal surətdə tətbiq etmə yolu ilə öyrənmələrini
təmin edir. Şagirdlər daha sonra fərdi şəkildə
işləyərkən bütün bu fərqli rolları birləşdirərək
istənilən bir mövzunu geniş şəkildə anlama bacarığı qazanmış olacaqlar.
Ədəbi mətnə müxtəlif nöqteyi nəzərdən
yanaşmaq mümkündür və bu şagirdlərdə tənqidi
təfəkkürü inkişaf etdirir. Rollu debatlar fərqli
nöqteyi-nəzərləri ön plana çəkir və şagirdlərə
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müzakirələrdə aktiv rol oynamağı, müzakirə
mövzusu olan materialı tam şəkildə öyrənməyi,
sinif yoldaşlarının öyrənməsinə məsuliyyət daşımağı və hər dəfə qavrama aspektlərindən birini
təcrübədən keçirməyi öyrədir.
Problemin aktuallığı. Debat interaktiv və
müxtəlif əks tərəflərin təmsilçilərindən ibarət müzakirə metodudur. Debat yalnız nəticəni analiz edən
deduktiv əsaslandırmadan, yalnız nəyinsə doğru
olub olmadığını müəyyən edən faktual mübahisədən
və yalnız inandırma taktikalarından ibarət ritorikadan fərqli olaraq, daha geniş anlayışı özündə əks etdirir.

Problemin elmi yeniliyi. Debatda məntiqi davamlılıq, faktların dəqiqliyi və auditoriyaya emosional müraciət inandırma üçün mühüm rol oynayır və
məsələni daha üstün kontekstdə və çərçivədə, daha
mahircəsinə əsaslandıra bilən tərəf digərini üstələyir.
Debatda faktlardan daha çox tərəflərin öz aralarında
gəldiyi konsensus və ya birgə formal nəticəyə gəlmə
əsas rol oynayır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Ümumtəhsil
məktəblərində debat dərslərin hazırlanması, tətbiqi
və qiymətləndirilməsi şagirdlər tərəfindən maraqla
qarşılanır. Debat üçün mövzu elə seçilməlidir ki, o,
şagirdlər üçün maraqlı və geniş müzakirə imkanları
yaratsın.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С УЧЕНИКАМИ, ОТСТАЮЩИМИ В ОБУЧЕНИИ
Afet Bekir Bagirova
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FROM EXPERIENCE WITH DISCIPLES STAYING IN TEACHING
Xülasə: Məqalədə qeyd olunur ki, təlimdə geri qalmanın sosial səbəbləri ailə, məktəb və iqtisadi imkanlardan doğan səbəblərdir. Ailənin maddi sıxıntıları da uşağın inkişafına mənfi təsir göstərən faktorlardandır. Təlimdə geri qalmanın səbəbi məktəb, idarəetmə, müəllim, təlim texnologiyaları da ola bilər. Müəllimin
yanlış davranışları, avtoritar yanaşması, yetərli biliyinin olmaması şagirdin uğursuzluğuna, dərsə qarşı biganəliyinə gətirib çıxara bilər. Müasir təlimdə bütün şagirdlər üçün bərabər imkanların yaradılması, təlimin diferensiasiyalaşdırılması, təlim formalarının və üsullarının şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq
seçilməsi əsas istiqamətlərdəndir.
Açar sözlər: şagird, müəllim, təlim, texnologiyalar, müasir
Резюме: В статье отмечается, что социальной причиной отставания учеников может быть семья,
школа, также экономические возможности. Материальные трудности в семье также могут стать
фактором, отрицательно влияющим на развитие ребенка. Причиной отставания в обучении может быть
также школа, управление, учитель, технологии обучения. Авторитарный подход учителя, отсутствие
достаточных знаний могут привести к неудачам ученика и равнодушию к уроку. Основным направлением современного обучения является - создание равных возможностей для всех учащихся дифференциация обучения и выбор форм и методов обучения с учетом особенностей учеников.
Ключевые слова: ученик, учитель, обучение, технологии, современный
Summary: The article notes that the social reason for the students' lagging behind can be a family, a
school, and also economic opportunities. Material difficulties in the family can also become a factor that
negatively affects the development of the child. The reason for the backlog in education can also be school,
management, teacher, technology training. Authoritarian approach of the teacher, lack of sufficient
knowledge can lead to student failures and indifference to the lesson. The main direction of modern
education is the creation of equal opportunities for all students, the differentiation of education and the
choice of forms and methods of instruction, taking into account the characteristics of students.
Key words: student, teacher, training, technology, modern

Şagirdlərin intellektual böhranı uzun zamanlar psixoloqları və pedaqoqları düşündürmüşdür. Təlimdə geri qalmaq ümumi təhsilin
bütün səviyyələrində müşahidə edilir. Bu hal
həm uşağın özü, həm ailəsi, həm də ona məktəbdə təlim verənlər üçün narahatçılıq və problemlər yaradır. Çox zaman təlimdə geri qalmanın səbəbləri həmin uşaqlara təlim və tərbiyə
verənlərə məlum olmur. Bu zaman məsələ daha
66

da mürəkkəbləşir, çünki bu geriləmənin səbəbləri bilinmədən onun önlənməsi və aradan qaldırılması nəinki mümkün deyildir, həm də yanlış
yanaşmalar, yanlış münasibətlər həmin şagirdlərə, onların psixologiyasına daha böyük zərbə
vura bilər.
Pedaqoq professor doktor Norma Razon
yazır: “İstər ailə, istər müəllim tərəfindən tənbəl
damğasını yeyən uşaq əsasən danlanır, cəzalan-
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dırılır, hətta döyülür. Tənbəllik olaraq adlandırılan bu məktəb uğursuzluğunun, biolojimi və ya
ruhi səbəblərdənmi, duyğu üzvlərindəki bir qüsurdanmı, yoxsa uşağın ailəsi, müəllimi və ya
məktəb yoldaşları ilə qurduğu qeyri-sağlam münasibətlərdənmi qaynaqlandığını araşdırmaq lazım olduğunu nadirən ağıllarına gəlir”. O, “tənbəllik” adlandırılan təlimdə geriliyi əsas faktorlarını belə qeyd edir:
1. Zəka yetərsizliyi
2. Fiziki və ya fizioloji qüsur
3. Psixi və ya ruhi patalogiya
4. Təlim xətası və ya pedaqoji xəta
5. Ata-ananın davranışı
6. Müəllimin davranışı
7. Təlim texnologiyasının uşağa uyğun
olmaması
8. Ailənin məktəb və təlimə verdiyi dəyər
(Uşaqda motivasiya əskikliyi) (2).
Beləliklə, təlimdə yaşıdlarından geri qalmanın fərdi və sosial səbəbləri vardır deyə bilirik.
Fərdi uğursuzluq səbəbləri kimi zəka çatışmazlığı, fiziki və fizioloji qüsurları göstərmək
olar. Öyrənmə sürəti yavaş olan belə uşaqlar
ümumi məktəblərdə təhsil aldıqları normal şagirdlərdən geri qalırlar.
Məktəbəqədər və məktəb yaşlı uşaqlarda
"minimal beyin disfunksiyası", yəni beynin yarımkürələrinin hər hansı hissəsində funksiyanın
pozulması və onun inkişafının gecikməsi onların
təlimdə geri qalmasına və müəllimlər üçün müəyyən çətinliklər yaranmasına səbəb olur. Beyin
yarımkürəsinin bu və ya digər hissəsinin disfunksiyası və ya inkişafının ləngiməsi yazı vərdişinin (disqrafiya), oxumanın (disleksiya), hesablamanın (diskalkuliya) pozulması şəklində
özünü göstərir. Bu pozğunluqlar bəzən ayrıayrılıqda, bəzən də əlaqəli şəkildə təzahür edir.
Valideynlərin və müəllimlərin, hətta məktəb psixoloqunun bu cür uşaqları müəyyənləşdirmək üçün bilgilərinin kifayət qədər olmaması
onların təliminə və hətta şəxsiyyətinə səhv münasibət bəsləməyə gətirib çıxardır.
Uşaqların 20 faizə qədəri bu xəstəlikdən
əziyyət çəkirlər. Biz məktəb təcrübəmizdə ənənəvi valideyn iclaslarında və ya valideynlərlə
fərdi görüşlərdə ya belə uşaqların valideynlərinin ittiham olunduğunu ya da əksinə, şagirdin
təlimdə geri qalmasında müəllimin valideyn tərəfindən günahkar bilindiyinin şahidi oluruq. Lakin

problemin əsas səbəbini öyrənmək çox zaman
ciddiyə alınmır. Məsələn, yarımçıq doğulma,
doğuş zamanı və ya erkən yaşda olan kəllə-beyin travmaları, neyro infeksiyalar və s. bu xəstəliyin yaranmasına səbəb olur. Uşaqların erkən
psixo-motor inkişafı, yaşa görə geri qalması,
yəni gec oturması, gec yeriməsi, gec danışması,
çox hərəkətli, hövsələsiz, diqqətsiz, tələskən və
ya əksinə, çox sakit, az hərəkətli, tez yorulan olması, qamət pozğunluğu, əyri-pəncəlik, görmə
zəyifliyi, baş ağrıları, kəkələmə, enurez, kiçik
motorikanın geriliyi, yəni düymə bağlamaqda,
ayaqqabı geyinməkdə, qayçıdan istifadə etməkdə çətinlik çəkməsi və sair hallar bu xəstəliyin
əlamətləridir (3).
Kütləvi məktəbin proqramı onlar üçün çətinlik törədir. Onlar təlim materialının tempinə
uyğunlaşa bilmirlər, köməksiz olurlar, məktəb
həyatına və onları əhatə edən həyata uyğunlaşa
bilmirlər, yaşıdları onlara pis münasibət bəsləyir, bu da onların psixikasına pis təsir edir, onlar
hər dəqiqə özlərinin köməksiz və müdafiəsiz
olduqlarını hiss edirlər (4).
Əqli geriliyə malik olan uşaqların harada –
kütləvi ümumi məktəbdəmi, yardımçı məktəb və
ya yardımçı sinifdəmi oxumasının mütəxəssislər
tərəfindən düzgün təyin edilməsi onun gələcək həyat yolu və bir şəxsiyyət kimi formalaşması probleminin həll olunması üçün də mühüm şərtdir.
Əqli inkişafdan geri qalan uşaqlar kütləvi
ümumtəhsil məktəblərində təlim almağa qadir
deyildirlər. Onlar xüsusi tipli məktəblərdə təhsil
alarlarsa, psixiatr, həkim və psixoloq nəzarəti
altında məktəbə uyğunlaşa və inkişaf etdirilə
bilirlər. Bu uşaqlara verilən təhsilin məqsədi onları canlandırmaq, təlimə, dərsə maraqlarını oyandırmaq, praktık bacarıq və vərdişlər aşılamaq
və özlərini idarə edə biləcək sosial bir varlıq vəziyyətinə gətirməkdir.
Lakin beyinin üzvi zədəsinin nəticəsi olan
əqli gerilik zamanı hərtərəfli (total) zədələnmə
deyil, kompensasiya oluna bilən zədələnmələr
də müşahidə edilir. “Çox vaxt pedaqoji baxımsızlıq nəticəsində əqli cəhətdən öz yaşıdlarından
geri qalmış uşaqlara təsadüf edilir ki, onları əqli
cəhətdən geri qalanlara aid edirlər. Lakin bu heç
də düzgün deyildir. Çünki onlarda beyinin üzvi
zədəsi yoxdur, sinir prosesləri normaldır. Sistematik və düzgün qurulmuş təlim nəticəsində onlar öz yaşıdlarına çata bilərlər. Həmçinin, anali-
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zator sistemlərində kəsiri olan uşaqlar da əqli
cəhətdən geri qalmış uşaqlara aid edilməməlidir
(5, 92).
Uşaq gec öyrənən, ağır inkişaf edən şagirddirsə, müəllimlə valideynin işbirliyi şəraitində təlim və tərbiyə istiqamətlərinin müəyyən
edilməsi, onu dəstəklənməsi, uşağa cəsarət və
güvən verilməsi vacib şərtdir. Uğurlarına görə
təqdir etmək, uğursuzluğuna görə isə danlamaq,
tənqid etmək deyil, ona yardımçı olmaq lazımdır. Təcrübə göstərir ki, problemin vaxtında və
sistemli şəkildə həll edilməsinin gecikdirilməsi
nəticəsində belə uşaqlar öz talelerilə bağlı bu
məsələyə laqeydlik göstərir, bunu müzakirə etməkdən belə çəkinirlər.
Təlimdə geri qalan şagirdlərlə keçirdiyimiz
anket sorğuların nəticələri də bunu göstərir. “Sizcə təlimdə geri qalmağınızın səbəbi nədir?” sualına onların bir neçəsi belə cavab vermişdir: “dərsi
başa düşmədiyim üçün”, “tənbələm”, “hazırlığa
gedirəm”, “dərslər ağırdır”,”başım ağrayır”,
“tapşırıqlar çox olur”,”oxuyuram, ancaq yadımdan çıxır”,”oxumaq həvəsim yoxdur”, “çatdırmaq olmur”, “marağım yoxdur”, ”müəllimlər
daha çox məşğul olmalıdır”, dərs vaxtının az olması,” enerji olmur”,”axada oturanlar qabağa,
qabağda oturanlar isə arxaya keçsin”, “əsas
fənndən artıq dərs oxumuram”,”maraqlı dərs
yoxdur” və s.
Təlimdə geri qalmanın sosial səbəbləri
ailə, məktəb və iqtisadi imkanlardan doğan
səbəblərdir.
Ailədən qaynaqlanan ruhi narahatlıqlar
uşağın bir yaxınını itirməsi, ailə üzvlərinin xəstələnməsi, ata və ya anasından uzun zaman ayrı
qalması, ata və anasının ayrılması, yeni bacı,
qardaşının doğulması, qorxu hissi yetkinlik
problemləri və s. ilə əlaqədar ola bilər. Bu durumda ailə, müəllim, həkim və psixoloqun
işbirliyi ilə uşaq ruhi sağlamlığına qovuşa bilər.
Ailəiçi münasibətlərin normal səviyyədə olduğu
sağlam ailə mühitində uşaqda güvən hissi
formalaşır. Ata-anasından yetərincə qayğı və
sevgi görməyən uşaqlarda bacarıqsızlıq, uğursuzluq, təlimdə geri qalma meydana çıxır. Bəzən uşaqların istedadları belə ailə mühitində
parlamadan sönür. Övladının uğurları ilə maraqlanmayan, və ya dərslərində geriləmələr üçün
irad tutmayan, ona yardım etməyın, yol göstər-
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məyən valideyn şagird uğursuzluğunun qaynaqlarından biridir.
Başqa halda isə, uşağın hər istəyinə əməl
edilir, ona etdiyi hərəkərlərin doğru-yanlışı göstərilmir, uşaq ailə intizamından kənarda formalaşır və ya o qədər konfort işində böyüyür ki,
hətta ehtiyacı olmadığı hər şeyə sahibdir. Evdən
kənar mühit onu qane etmir, əmək sərf edərək
qazanmaq anlayışı ona yaddır. O, məktəbi və
müəllimləri sevmir, əyləncələrə can atır. Belə şagirdlərin dilindən “məktəb bizi bezdirdi”, “bircə
məktəb qurtarsaydı” kimi ifadələr, müəllimlərə
yönəlmiş xoşagəlməz sözlər eşitmək olur.
Bununla belə, ata-ananın həddən artıq sərt
rəftarı, şiddət yolu ilə intizam yaratmaq cəhdi,
uşağını hər fürsətdə danlaması, döyməsi çox
yanlış davranışdır. Belə şəraitdə yetişdirilən
uşaq məktəbdən, müəllimlərdən və yoldaşlarından soyuyur. Ailədə uşagın düşüncələrinə və
söz haqqına hörmətlə yanaşılmalı, ona sevinc və
güvən duyğusu aşılanmalıdır.
Yetkinlik yaşına çatmış gənclərdə də həmin yaş dövrünün xüsusiyyətləri ilə bağlı emosional gərginlikləri, içinə qapanması, bununla da
akademik uğursuzluqları meydana çıxır.
Ailənin maddi sıxıntıları da uşağın inkişafına mənfi təsir göstərən faktorlardandır.
Təlimdə geri qalmanın səbəbi məktəb:
idarəetmə, müəllim, təlim texnologiyaları da ola
bilər. Müəllimin yanlış davranışları, avtoritar
yanaşması, yetərli biliyinin olmaması, peşəsinin
şərəfini dərk etməməsi də şagirdin uğursuzluğuna, dərsə qarşı biganəliyinə gətirib çıxara bilər.
“Təlimdə irəliləmənizə nə kömək edə
bilər?” anket sorğusunu şagirdlər belə cavablandırmışlar: “dərsi yaxşı dinləməliyik”, ”dərsə
vaxtlı-vaxtında gəlməliyik”, “dərsdə fəal olmaq
lazımdır”, “dərs vaxtları azaldılmalıdır”, ”həftədə 3 gün dərs olmalıdır”, ”material az olmalıdır”, ”dərs vaxtı az olduqda rahat şəkildə, həvəslə oxumaq olar, çünki dərs vaxtı material çox
olanda insanda həvəs qalmır, yorulur və oxumur”, “ixtisası olmayan fənləri keçməmək”,
”hissə-hissə öyrənmək”, ”bəzi dərsləri azaltmaq” və s.
Dərs proqramının həddindən artıq yüklü
olması ən böyük pedaqoji xətalardandır. Önəmli
olan şagirdin başını nəzəri məlumatlarla doldurmaq deyil, onu inkişaf etdirmək, aldığı biliklərdən yararlana bilməsinə nail olmaq, biliyi müs-

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 85, Number: 5, 2018

Təlimdə geri qalan şagirdlərlə iş təcrübəsindən

təqil şəkildə əldə etmək bacarığı aşılamaqdır.
Bəzən şagirdin idrakı sinif səviyyəsindən aşağı
olduğundan dərs proqramını mənimsəməkdə
yoldaşları ilə ayaqlaşa bilmir, bəzənsə, əksinə,
sinfin ümumi səviyyəsinin üstündə olduğundan
ona dərs proqramı çox asan gəlir, əmək sərf etmədən öyrənməyə alışır və bu durum ona maraqsız gəlir, beləliklə, passivləşməyə başlayır.
Təlimin fərdiləşdirilməsi prinsipinə əməl
edilməməsi, şagirdin fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmaması uğursuzluğun başlıca səbəblərindəndir. Sinifdə çətin öyrənənlər, istedadlı şagirdlər və eyni zamanda orta səviyyədə qavrayan və çalışan şagirdlər olur. Tədris proqramlarının orta səviyyəli şagirdlərə hesablanması istedadlı şagirdləri passivləşdirməklə bərabər zəif
oxuyan şagirdləri də tənbəlliyə sövq edir.
Ənənəvi didaktik sistemdə şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması deklorativ
xarakter daşıyırdı, ilk növbədə ona görə ki təlim
prosesi əslində “orta şagird” anlamına söykənirdi. 70-ci illərin əvvəllərində V.A. Krutetski bu
mənzərəni belə təsvir edirdi: “Sinif inkişafı və
hazırlıq dərəcəsi eyni olmayan, mənimsəmə səviyyəsi və təlimə münasibəti seçimli olan, müxtəlif maraqlı şagirdlərdən ibarətdir. Təlimin ənənəvi təşkili zamanı müəllim eyni vaxtda onların
hamısının səviyyəsini bərabərləşə bilməz”. Belə
bir mifik “orta şagird” kontekstində “güclü” şagirdlər süni şəkildə inkişafdan qalır, “zəif” şagirdlər isə geri qalmağa məhkum olurlar (6).
Bu səbəbdəndir ki, müasir təlimdə bütün
şagirdlər üçün bərabər imkanların yaradılması,
təlimin diferensiasiyalaşdırılması, təlim formalarının və üsullarının şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq seçilməsi əsas istiqamətlərdəndir.
Şagirdlərin öyrənilməsi, onların sistemli
psixoloji monitorinqi isə təlimin fərdiləşməsinin
və diferensiasiyasının əsas şərtlərindən biri sayılır. Təlimin fərdiləşməsi və diferensiasiyası
problemi nəzəri-metodoloji (strateji) səviyyədə
nisbətən ətraflı öyrənilib, taktiki baxımdan isə
bu sahədə hələ araşdırılmamış məsələlər var.
Psixologiya və pedaqogikada onun əhəmiyyəti hələ 30-cu illərdə dərk olunmuşdur.
Fransız psixologiyası və pedaqogikasında fərdiləşmə, Almaniyada isə təlimin diferensiasiyası
anlamı əmələ gəlmişdi. Bu anlamlar yaşarı oldu
və qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsinə vüsətlə

nüfuz etdi. Müasir şəraitdə fərdi yanaşma elə bu
yolla – təlimin fərdiləşdirilməsi və diferensiasiyası yolu ilə həyata keçirilir. Onların özünəməxsus simbiozu əsasında isə qrupla iş metodikası
əmələ gəlib (7).
Fərdiləşdirmə üçün müəllim müxtəlif səviyyəli şagirdləri nəzərə alaraq proqramı zənginləşdirməlidir. Qavrama səviyyəsi yüksək
olan şagirdə çətin tapşırıqlar verərkən təlimdə
geri qalanlara da xətər yetirilməməlidir. Məsələn, təlimdə geri qalan şagirdə müəllim daha
çox praktik tapşırıqlar verə bilər. Məsələn, tədris etdiyimiz biologiya fənnindən dərslər zamanı
müşahidə edirik ki, praktik vərdişlərin aşılanması (mikroskop altında izləmə, təzyiqin ölçülməsi, elektron vasitələrdən istifadə, canlılar
üzərində müşahidə xarakterli iş və s.) zamanı sinifdə zəif təlim göstəriciləri olan şagirdlər öz
aktivlikləri ilə diqqəti cəlb edirlər.
Səviyyələrin nəzərə alınması qiymətləndirmə standartlarında və mexanizmlərində də
nəzərə alınır.
Səriştəyə əsaslanan təhsildə önəmli olan
şagirdin fundamental nəzəri biliklərə yiyələnməsi deyil, öyrəndiklərindən yararlanmaq, onu
tətbiq etmək bacarıqlarına yiyələnməkdir. Bu
prinsip imkan verir ki, dərsdə şagirdlərə fərqli
və fərdi yanaşılaraq onlara intellektual imkanlarına uyğun tapşırıqlar verilsin.
Tədris prosesində interaktiv lövhə və virtual laborator proqramlarından istifadə edilməsi
dərsin əsas prinsiplərindən birini, onun əyaniliyini təmin edir. Belə imkanlar müxtəlif səbəbdən dərsləri buraxan və ya təlimdən geri qalan
şagirdlər üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə
ki, şagird iştirak edə bilmədiyi, dərs prosesində
tam aydın olmadıqda və ya təlimdən geri qalanlar həmin materialı tam qavrayana kimi təkrartəkrar kompüterdə izləyə bilərlər. Elektron
tədrisdə şagirdlərin hamısı lövhəyə çıxıb müəllimin bütün tapşırıqlarını yerinə yetirməkdə həvəsli olurlar. İnteraktiv rejimdə keçilən (tədris
olunan) dərslər bütün şagirdlər, o cümlədən passiv, utancaq, müəyyən fiziki və ya psixoloji qüsuru olanların dərs prosesinə aktiv qoşulmasına
şərait yaradır (8).
İnteraktiv rejimdə keçilən dərslər bütün
uşaqların, o cümlədən passiv, utancaq, müəyyən
fiziki və ya psixoloji qüsuru olan şagirdlərin
dərs prosesinə aktiv qoşulmasına şərait yaradır.
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Bəzən olur ki, adi dərslərdə suala səhv cavab
verən şagird digər uşaqların yanında müəllimin
ona etdiyi məzəmmətə ağrılı reaksiya verir və
sıxıntı hissləri keçirir. İnteraktiv rejimdə isə müəllim şagirdin etdiyi səhvləri bütün sinifə deyil,
onun özünə fərdi qaydada göstərməklə səhvlərin
nədən ibarət olduğunu və onları necə düzəltməyi çox aydın başa sala bilər. Belə tədris uşağın
özünə inamını artırmaqla bərabər, həm də onda
olan psixoloji maneələri aradan qaldırar.
Təlimdə geri qalan şagirdlərlə iş üçün
dərslərlə yanaşı, digər formalardan da istifadə
olunur. Əlavə məşğələlər geridə qalan, eləcə də
yaxşı oxuyan şagirdlərlə dərsdənkənar aparılan
iş formalarındandır. 15-20 dəqiqə vaxt ərzində
keçirilən bu məşğələlərdə zəif oxuyan şagirdlərin
çətinlik çəkdiyi məsələlər üzrə fərdi tapşırıqlar
yerinə yetirilir, çalışqan şagirdlər isə maraq və
qabiliyyətlərini ödəyən yaradıcı tapşırıqlar üzərində işləyirlər. Belə məşğələlərə rəhbərlik işinə
əlaçı şagirdləri və tələbələri də cəlb etmək olar.
Şagirdin təhsildə geri qalması təkcə fərdin, ailənin, məktəbin deyil, bütövlükdə cəmiyyətin problemidir. Çünki bu intellektual böhra-

nın səbəbləri çoxcəhətli və müxtəlif istiqamətlidir. Cəmiyyətdə iqtisadi və sosial, ekoloji, tibbi
problemlər, düzgün qurulmamış ailədaxili münasibətlər, pedaqoji xətalar, düzgün olmayan psixoloji mühit və s. bu problemin qaynaqlarıdır.
Məhz bu səbəbdən problemin həllində dövlət,
məktəb, ailə və cəmiyyət birgə fəaliyyət göstərməlidir.
Problemin aktuallığı. Məqalədə irəli sürülən
təkliflər və nəticələr tədris prosesində geri qalan
şagirdlərlə işin tənzimlənməsinə şərait yaradacaqdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Tədris prosesində interaktiv lövhə və virtual laborator proqramlarından istifadə edilməsi dərsin əsas prinsiplərindən
birini, onun əyaniliyini təmin edir.
Problemin elmi yeniliyi. Məktəbin üzərinə
düşən vəzifə geri qalan şagirdlərlə işi səmərəli şəkildə qurmaq, öncə şagirdlərin təlimdə geri qalmasının
səbəblərini fərdi olaraq aşkara çıxarmaq, sonra həmin şagirdlərlə işin istiqamətlərini müəyyən etməkdir. Bu məsələdə valideyn-məktəb əlaqələrinin möhkəmliyi mühüm şərtdir və daim diqqət mərkəzində
saxlanmalıdır.
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF FINE ART SAMPLES IN CHILD EDUCATION
Xülasə: Məqalədə uşaqların tərbiyəsində təsviri sənətin rolu və əhəmiyyəti araşdırılır. Klassik pedaqoqların təsviri incəsənət haqqında fikirlərinə istinad edərək, məktəblilərin tərbiyəsində oynadığı rola aydınlıq gətirilir. Müasir dövrdə məktəblilərin zövqünün korlandığı, bayağı incəsənətə meyillərinin gücləndiyi bir
zamanda dəyərli təsviri incəsənət əsərləri vasitəsilə məktəblilərin tərbiyə olunmasının əhəmiyyəti geniş şəkildə tədqiq olunur. Fərqliləşdirmə və fərdiləşdirmə prinsipi əsasında məktəblilərin tərbiyəsi önə çəkilir.
Açar sözlər: pedaqogika, incəsənət, rəssamlıq, təlim, tərbiyə, metodika
Резюме: На духовное становление человека, на формирование его культуры существенно влияют занятия искусством, которые могут служить механизмом развития культурного потенциала общества, его художественно-творческой элиты. В соответствии с возникщими проблемами модернизации образования, в том числе и художественного, возникла необходимость в новых подходах к преподаванию в общеобразовательных учреждениях. Реализация принципов и задач современной школы
предполагает не только изменение взглядов на содержание, формы и методы учебной деятельности
школьников, но и радикальное преобразование деятельности учителя.
Ключевые слова: педагогика, искусство, живопись, обучение, воспитание, методика
Summary: On the spiritual formation of man, the formation of his culture is significantly influenced
by art classes that can serve as a mechanism for developing the cultural potential of society, its artistic and
creative elite. In accordance with the emerging problems of modernization of education, including art, there
was a need for new approaches to teaching in general education institutions. Realization of the principles and
tasks of the modern school implies not only a change in views on the content, forms and methods of
schoolchildren's educational activity, but also a radical transformation of the activity of the teacher.
Key words: methodology, pedagogy, art, art, education, culture

İdraki proseslər: qavrayış, diqqət, təxəyyül, yaddaş, fikir, söz – hər hansı bir insan fəaliyyətinin mühüm komponenti kimi çıxış edirlər. Öz mənəvi ehtiyaclarını ödəmək, ünsiyyət
etmək, oynamaq, öyrənmək və işləmək üçün insan ətraf aləmi dərk etməli, fəaliyyətin bu və ya
digər komponentlərinə diqqət etməli, özünə
nəyin lazım olduğunu bilməli, qərarlar qəbul

etməli, mülahizələr irəli sürməlidir. Buna görə
də idraki proseslər olmadan insan fəaliyyəti
mümkünsüzdür. İdraki proseslər fəaliyyətin əsas
və ayrılmaz daxili məqamları rolunda çıxış edir.
Özfəaliyyət zamanı idraki proseslər inkişaf
edərək fərdi iş üsullarının meydana çıxmasına
imkan yaradır.3
Uşaqlarla pedaqoji işə başlarkən hər şey-
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dən əvvəl təbiətin uşaq zəkasına hansı siqnalları
ötürdüyünü və ətraf mühitin təsiri altında nə
əldə edildiyini öyrənmək lazımdır. İnsan resurslarının inkişafı və onların imkanlara çevrilməsi
təlim və tərbiyənin əsas vəzifələrindən biridir.
Belə ki, biliksiz və inkişafsız təlim-tərbiyə prosesini icra etmək mümkün deyil. Fərdlərin inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq tədris prosesində
mühüm irəliləyişlərin əldə edilməsi üçün xüsusi
imkanlar yaranır. İdrak prosesinin psixoloji quruluşu və onun formalaşması qaydalarını bilmək
tədris və tərbiyə metodunun seçilməsi üçün mühümdür.
Böyüklərin yansıması olaraq uşaqların təsviri sənət fəaliyyəti özündə bütöv bir nəslin
məişət-tarixi təcrübəsini birləşdirir. Böyüklərin
köməyi olmadan uşaq bu təcrübəni özündə formalaşdıra bilməz. Məhz böyüklər – təcrübənin
daşıyıcıları onu gələcək nəslin nümayəndələrinə
ötürə bilər. Ötürülmə funksiyalı təcrübəni aşılamaqla uşaqların fərd kimi inkişafına nail olmaq
mümkündür. Rəsm, modelləşmə, applikasiya
prosesində uşaq müxtəlif hissləri təcrübədən keçirir: özü çəkdiyi gözəl rəsmə sevinir, yaxud
nəyisə yaxşı alınmayanda kədərlənir. Amma ən
önəmlisi: rəsm çəkməklə uşaq müxtəlif anlayışları qavrayır; onun ətraf aləm haqdakı fikirləri
dərinləşir və genişlənir; iş fəaliyyəti ərzində o
ünsürlərin keyfiyyəti ilə tanış olur, detallarını və
xarakterik xüsusiyyətlərini yadında saxlayır,
rəsm bacarıq və qabiliyyətlərinə yiyələnir, onları şüurlu şəkildə istifadə etməyi öyrənir.
Aristotel deyirdi ki, “Rəsmlə məşğuliyyət
uşağın hərtərəfli inkişafına kömək edir”. Bu
haqda həm də sonrakı dövrün qabaqcıl pedaqoqları – Y.A. Komenskiy, İ.Q. Pestalossi, F.
Frebel və başqaları yazmışlar.5 Onların tədqiqatları sübut edir ki, rəsm və təsviri fəaliyyətinin
digər növlərilə məşğuliyyət uşaqların öz aralarında və böyüklərlə müstəqil ünsiyyət qurması
üçün zəmin yaradır, uşaqları kədərli, qəmli hadisələrdən uzaqlaşdıraraq terapevtik funksiya
yerinə yetirir, sinir gərginliyini, qorxuları alır,
sevincli, yüksək əhval-ruhiyyə gətirir, emosional vəziyyəti tənzimləməyə imkan verir. Bunun
üçün uşaqların incəsənət növlərilə və rəsmlə
fəaliyyəti önəmlidir. Belə şəraitdə uşaq böyüklərin hər hansı təzyiq və müdaxiləsi olmadan,
müstəqil şəkildə özünü göstərə bilir.1
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Alimlər həmçinin əqli çatışmazlığı olan
şagirdlərin məhz rəsm fəaliyyətilə məşğul olmasını digər fəaliyyət növlərindən üstün sayır və
uşaqlara daha maraqlı olduğu üçün sırf bu sahəyə üstünlük verirlər. Rəsmin aydınlığı, konkretliyi nəticəsində uşaqlar müxtəlif oyunlara da
maraqla yaxınlaşırlar. L.S. Vıqotskinin, S.L.
Rubenşteynin, A.N. Leontyevin və digər görkəmli psixoloqların fikirlərilə razılaşaraq, psixika insanlarda iş gedişatı içərisində aktiv dəyişir.
Rəsm fəaliyyət sahəsi kimi özündə psixi proseslərin komponentlərini birləşdirir. Bununla əlaqədar olaraq onu şəxsiyyətin formalaşmasında
vacib amil saymaq olar.
Elmi-texniki tərəqqiyə təkan vermiş müasir cəmiyyətdə XX əsrə; yəni üçüncü minilliyə
keçid zamanı müasir sivilizasiyanın təsirilə daha
ağrılı bir sıra problemlər də yarandı. Yeni dövrün gətirdiyi problemlərin həlli məqsədilə aparılan elmi araşdırmalar nəticəsində əsas vəzifənin
pedaqoji amillər üzərinə düşdüyü məlum oldu.
Peşəkarlar şagirdlərin fərdi inkişaf üçün
ümumi mədəni səviyyəyə diqqətinin gündən-günə azalması məsələsinin əhəmiyyətli problem
olduğunu qeyd edir. Bu gün dərsdə incəsənət
fəaliyyətilə bağlı tam formalaşmış fikir səsləndirən uşaqlar çox azdır. Rəy bildirənlərin isə fikirləri heç də hər zaman kommunikativ-şərhləyici
funksiya daşımır. Təhsil alanların böyük qismi
məktəbi bitirəndə dövrün aktual mədəni təcrübəsinə yiyələnmiş sayılmır, yüksək incəsənətlə
rəftarı bacarmır, incəsənət terminologiyasını bilmir. Bu emosional «karlığa», gözəlliyin qəbul
edilməməsinə gətirib çıxarır; anlayışların qavrayışını və təfəkkürün inkişafını, təxəyyülü və
şəxsiyyətin inkişafını çətinləşdirir. Məktəblilərin estetik tərbiyəsi – müasir məktəbin ən həssas
problemlərindəndir. Bir qisim orta məktəb məzunları əsas mədəni fəaliyyətləri qavramağı bacarmırlar. Məsələn, onlar sənətşünaslıq ədəbiyyatı ilə, klassik musiqi, teatr, təsviri sənətlə maraqlanmırlar. Hər bir şagirdin təsviri sənətlə
bağlantı qurması, incəsənət anlayışlarının qavrayış bacarığını aşılamaq kimi məsələlər uşaqların
ümumi mədəni səviyyəsini realizə etməyə kömək olacağı üçün bunların reallaşdırılması məktəbin və bilavasitə pedaqoqların qarşısında duran ən önəmli vəzifədir.4
Məhz məktəbdə şagirdlərin inkişafı üçün
əsas rol oynayan çətin tapşırığın həll edilməsi –
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şəxsiyyət formalaşmasında özünü ifadə etmə,
daxili azadlıq və harmoniyanın təmini – kimi
əsas vəzifə həyata keçirilir. Bunun gerçəkləşməsi isə yalnızca məktəb təlimi və incəsənətlə bağlı açıq dialoqların qurulması vasitəsilə mümkündür. Öz funksiyaları (evristik, kompensator,
kommunikativ, aksioloji, estetik və b.) hesabına
təsviri sənət təfəkkürü və yaradıcı cəhətləri insanda inkişaf etdirilir, təsəvvürü aktivləşdirilir.
Rəssamlığa müraciət təlim prosesinin və məktəblilərin tərbiyəsində vacib elementlərindən biri sayılır. Çünki məktəb pedaqogikasının ən
önəmli problemlərindən birinin – şəxsiyyətin inkişafında harmoniyanın qorunmasını təmin edir.
XX əsrdə humanitar elmlərdə insan və
yaradıcılıq münasibətləri ən aktual problemlərdən biri sayılırdı. Dialoq ideyası da təsviri sənətin, o cümlədən, mədəniyyətin metodik əsası kimi bir çox tədqiqatçıların (M. Kaqan, Y. Lotman, D. Lixaçev, S. Averinsev, A.Y. Zis, V.M.
Rozin və başqaları) əsas araşdırma mövzularından olmuşdur. Müasir tədqiqatçılar bu problemi
günümüzə uyğun olaraq rəssamlığı yaradıcılıq
fəaliyyətində görən mədəniyyət çərçivəsində və
şəxsiyyət problemi fonunda həll edir. Mədəniyyətin tarix kontekstində daimi inkişaf dialoqunu
qeyd etməklə, tədqiqatçılar (Y. Lotman, M.
Baxtin, D. Lixaçev və başqaları.) incəsənət ədəbiyyatının bu dialoqdakı xüsusi rolunu qeyd
ediblər.3
Mədəniyyət və incəsənət dialoqu problemini tədqiqatçılar interpretasiya problemi ilə
əlaqələndirirlər. Belə ki interpretasiya hər zaman dialoqdur. İnsanın mədəniyyət və incəsənət
fəaliyyətləri mexanizmi pedaqogikada, psixologiyada, etikada, sənətşünaslıqda müxtəlif baxış bucaqlarından izlənir. Bu kontekstdə ən vacib problemlərdən biri – incəsənətin qavrayışı
problemidir. L. Vıqotski incəsənətin insana
emosional təsiri haqda hazırladığı nəzəriyyəsində insanların «sənət əsərləri ilə ünsiyyəti» zamanı formalaşmasını izah edir. Həmin nəzəriyyəyə əsaslanaraq tədqiqatçı uşaqların yaradıcı
fəaliyyətilə estetik tərbiyəsini əlaqələndirir.
Vıqotskinin insanın inkişafında incəsənətin rolunun vacibliyi haqda ideyası psixoloji, pedaqoji
və sənətşünaslıq üzrə tədqiqatlarda mühüm məlumat mənbəyi hesab olunur. Tədqiqatçılar qeyd
edir ki, bədii yaradıcılıq və incəsənət qavrayışı
bənzər anlayışlardır: oxucu (dinləyici, izləyici)

sənət əsərini mənimsəyir, özününkiləşdirir, diqqətini, təcrübələrini onun anlaşılması üzərində
cəmləşdirir. Bu səbəbdən, incəsənətin qavrayış
səviyyəsi insanın ümumi mədəni imkanlarından
asılıdır. Bununla əlaqədar məktəblilərin qavrayışının formalaşmasında estetik tərbiyə böyük rol
oynayır.
Şagirdlərin müasir estetik inkişaf tendensiyaları (V. Bibler, D. Kabalevskiy, V. Maransman,
B. Nemenskiy) sübut edir ki, humanitar-estetik
dairədə yer alan fənlərin tədrisi daha nəticəli və
dinamikdir (əgər təhsil prosesi bu fənlərin birbirinə qarşılıqlı inteqrasiyası sistemində həyata
keçirsə). «İnteqrasiya» anlayışı hazırkı dövrdə
təhsildə yetərincə konseptual və «dolu»dur : onu
aktiv şəkildə pedaqoji, didaktik və metodiki
kontekstdə gözdən keçirirlər. Estetik tədris kontekstində aktiv şəkildə humanitar təlimin daxili
dialoqu kimi kənardan baxılan fənlərarası inteqrasiya yolları inkişaf edir. İnteqrasiyanın effektivliyi problemini həll edərək, tədqiqatçılar hər
ayrı hadisəyə inteqrasiyanı, onun metodik əsasını və effektlərini nəzərə alaraq inteqrativ şəkildə
yaxınlaşmağı təklif edirlər. Bizim baxışımıza
əsasən, humanitar qaydaların inteqrasiyasına
əsaslanaraq, şagirdlərin yaradıcı və bədii fəaliyyət dialoqunu birləşdirərək, estetik tərbiyənin səviyyəsini yüksəltmə problemini həll etmək olar.
Tədqiqatçı İ. Kon qeyd edir ki, yeniyetməlik dövründə məktəblinin ümumi mədəni səviyyəsinin formalaşması onun şəxsiyyət kimi formalaşması üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir.
Məktəb təlimi məhz bu mərhələdə aktiv şəkildə
yuxarı siniflərin yaradıcı inkişafına təsir edə bilər.8
Bir çox tədqiqatçıların fikrinə əsasən (M. Kaqan,
V. Maransman, L. Predteçenski və başqaları.),
yuxarı siniflərin estetik tərbiyəsində xüsusi üsul
və pedaqoqun peşəkarlığı ilə tədris edilməli olan
«Dünya ədəbi mədəniyyəti» fənni vacib rol
oynayır.2
L. Predteçenskaya xüsusilə rəssamlığın istər sinifdaxili istərsə də sinifdənkənar məşğələlərdə digər fənlərlə qarşılıqlı əlaqə zamanı daha
faydalı və effektiv təsirinin olacağına diqqət
çəkir. Predteçenskaya tərəfindən hazırlanmış
metodiki istiqamət və D. Kabalevski ilə B.
Nemenskinin orta ümumtəhsil məktəbində musiqi və təsviri sənət dərslərinin tədrisilə bağlı
prinsipləri əks etdirdiyi proqramların təyin etdiyi kurs əsasında keçirilən təlim məktəblilərin ni-
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zamlı inkişafını tamamlamağa kömək edir.
Uşaqların inkişaf edən şəxsiyyətinə göstərdiyi pedaqoji və fərdi təsirinə əsaslanaraq
alimlər incəsənətin tədrisdəki məqsəd və vəzifələrini belə müəyyən edir:
- şagirdin incəsənətlə qarşılıqlı əlaqə qurması əsasında onu əhatə edən dünyaya ayrılmaz və
təmənnasız münasibət, müxtəlif həyat ünsürləri və
hadisələrinin (insan, təbiət, mədəniyyət əsərləri)
qiymətləndirilməsi, gözəllik hissini aşılamaq;
- öz xalqını, mədəniyyətini, incəsənətini
sevən, başqa xalqların adət- ənənəsinə hörmət
edən, mənəvi cəhətdən zəngin və estetik cəhətdən inkişaf etmiş insan tərbiyə etmək;
- bədii yaradıcılıq, müxtəlif incəsənət növlərində ifadəli bədii obrazın fərdə imkan verdiyi
səviyyədə yaratmaq qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək;
- şagirdlərdə incəsənətin konkret növlərində biliklər və praktik fəaliyyət bacarıqları formalaşdırmaq, müxtəlif incəsənət növlərinin dilinin spesifikasına sahib olmağa kömək etmək;
- şagirdləri bədii əsərlərin tamaşaçısı, dinləyicisi, oxucusu kimi tərbiyə etmək, müəllifin
bədii fikrini, müxtəlif üslub və istiqamətlərin
xüsusiyyətləri sərbəst dərk etmək qabiliyyətini
inkişaf etdirmək;
- bədii zövq, həqiqi dəyərləri fərqləndirmək bacarığını aşılamaq;
- şagirdlərdə bədii yaradıcılıqda vacib
olan, həmçinin gələcəkdə peşələrində yaradıcı
və ixtisaslaşdırılmış mütəxəssis olmağa kömək
edəcək təxəyyül, bədii düşüncə, məkan təsəvvürləri, sensor qabiliyyətlər, bacarıqları inkişaf
etdirmək;
- şagirdlərin əsəb-psixoloji yüklənmələrini
aradan qaldırmaq, müsbət emosional-energetika
tonusunu bərpa etmək.
İncəsənətə daxil olan sahələrin maarifləndirici yönümdə qarşılıqlı təsirinin müxtəlif tipləri haqqında danışmaq olar.
Komplekslik hər incəsənət növünün ümumi problemlərini və onların fərdi spesifikasını
üzvi surətdə uyğunlaşdıran biliklərin universal
tematik dairəsinin formalaşmasında meydana
gəlir. Komplekslik əsas anlayışların mənimsənməsi zamanı mövzuların məntiqi ardıcıllığında
da ifadə oluna bilər. İncəsənətin bütün növlərinin inteqrasiyası ümumi metodoloji yanaşma,
hədəflərin, məsələlərin, prinsiplərin birliyi, hər
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bir incəsənət növünün spesifikası əsasında reallaşdırma yollarının müxtəlifliyini irəli sürür.
Son zamanlar incəsənət vasitəsilə dünyanın qavranılmasının vahid əsasında ümumi bazanın və
əlavə təhsilin inteqrasiyası ideyası səslənir.7
Maarifləndirici sahə olan təsviri sənət
“ünsürlərinin” tədrisinin ümumi prinsipləri:
- tədris şagirdlərin müxtəlif yaş qrupuna
uyğun olaraq (ibtidai məktəblilər, azyaşlılar və
yeniyetmələr) inkişaf xüsusiyyətlərinə və əlverişli ilkin şərtlərə söykənir;
- tədris fərdi yaradıcılıqda və incəsənətin
qavranılmasında hər bir uşağın şəxsiyyətinin
açılmasının imkanlarını təmin edir;
- tədris təlimin və yaradıcılığın orqanik
birliyi kimi təşkil edilir; tədris məsələləri yaradıcılıqdan ayrılmır və ardıcıllıqda ondan əvvəl
gəlmir; bədii obrazın uşaq tərəfindən qavranılması və bilavasitə hazırlanması hədəfdir;
- Y.A. Komenskinin didaktikanın “qızıl
qaydaları” adlandırdığı əyanilik prinsipi incəsənət əsərlərinin müxtəlif janr və növlərinin, həmçinin təbiətin və insanın həyatından parlaq nümunələrinin nümayişi vasitəsi ilə reallaşır;
- uşaqlarla müəllimin ünsiyyəti əsasən
dialoq xarakteri daşıyır; işlərin keyfiyyətli qiymətləndirməsi kəmiyyət baxımından üstün olur,
ibtidai məktəbdə isə onu əvəz edir;
- fasiləsizlik prinsipi məktəbdə təhsilin
bütün illəri boyunca incəsənət fənlərinin öyrənilməsini təklif edir;
- ardıcıllıq prinsipi rus bədii məktəbinin
ənənələrinin və müasir dünyanın reallıqlarının,
məktəb yaşına çatmamış uşaqların, kiçik məktəblilərin və növbəti, daha böyük yaş qruplarının
yaradıcılığında ardıcıllığın zəruri hesabını təklif
edir;
- incəsənət ünsürlərinin öz aralarında və
başqa tədris fənləriylə inteqrasiya prinsipi, bir
tərəfdən, gerçəkliyin estetik mənimsənilməsinin
bədii forması kimi incəsənət ünsürlərinin birliyini, əlaqəsini göstərmək, digər tərəfdən isə
ümumtəhsil məktəbdə incəsənət dərslərinin
praktik istiqamətini, həyatla onların qırılmaz
əlaqəsini hiss etmək;
- dəyişkənlik prinsipi tədris fənninin vahid məzmununun reallaşdırmasının imkanını
müxtəlif elmi - metodik yanaşmalar və bizim
çoxmillətli ölkəmizin mədəni ənənələri əsasında
nəzərdə tutur;
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- fərqliləşdirmə və fərdiləşdirmə prinsipi
uşaqlara təhsil ərzində onların fərdi xüsusiyyətlərinə, qabiliyyətlərinə və maraqlarına, bədii və
intellektual inkişafın səviyyəsinə uyğun olaraq
təsviri - incəsənət və ya musiqi təhsilini almaq
imkanını verir; ümumtəhsil məktəbinin yuxarı
siniflərində müxtəlif profil öyrənilməsi seçiminin imkanı nəzərdə tutulur.

Problemin aktuallığı. Məktəblilərin təsviri
incəsənət vasitəsilə tərbiyə olunması aktuallığı ilə
qarşıda durur.
Problemin yeniliyi. Məktəblilərin təsviri incəsənət vasitəsilə tərbiyə olunmasının əsas məsələləri diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Uşaqların
məktəbdə və ailədə təsviri incəsənət vasitəsilə tərbiyə edilməsinə kömək göstərəcəkdir.
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INTEGRATED TEACHING AS A MEANS OF IMPROVING
THE QUALITY OF EDUCATION
Xülasə: Məqalədə inteqrasiya növlərindən, inteqrativ dərslərin təşkilindən danışılır və onun təlim
keyfiyyətinə təsiri imkanları araşdırılır. Qeyd olunur ki, bəzi hallarda fənn standartlarını tam reallaşdırmaq
və intellektual bütövləşməni təmin etmək üçün bəzən fənnin öz standartları kifayət etmədiyinə digər fənn
standartlarına da müraciət olunur. Fənlərarası əlaqəni düzgün qurmaqla təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə
nail olunur. Mülahizələr dil faktları ilə əsaslandırılır və konkret olaraq Azərbaycan dilinin ədəbiyyat fənni ilə
əlaqəsindən danışılır.
Açar sözlər: inteqrasiya, mətn, dil qaydaları, fonetika, inteqrativ testlər.
Резюме: В статье рассматриваются типы интеграции и организация интегративного урока, а
также изучается его влияние на качество обучения. Отмечается, что в некоторых случаях другие
стандарты науки применяются к тому факту, что у субъекта недостаточно стандартов для полного
осуществления предметных стандартов и обеспечения интеллектуальной целостности. Достигнуто
повышение качества обучения путем установления взаимосвязанных отношений. Аргументы основаны
на языковых фактах и конкретно говорят о связи азербайджанского языка с предметом литературы.
Ключевые слова: интеграция, текст. языковые правила, фонетика, интегрированные тесты
Summary: The article discusses the types of integration and the organization of an integrative lesson,
as well as its impact on the qualit of education. It is noted that in some cases other standards of science apply
to the fact that the subject does not have enough standards to fully implement the subject standards and
ensure intellectual integrity. The quality of education has been improved by establishing interrelated
relations. Arguments are based on linguistic facts and specifically speak about the connection of the
Azerbaijani language with the subject of literature.
Keywords: integration, text, language rules, phonetics, integrated tests.

Bu gün Azərbaycan məktəbi 3-cü minilliyin ikinci onilliyini başa vurmaq üzrədir və
mənsub olduğumuz cəmiyyətin normal inkişafı
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maddi sərvətlərlə yanaşı intellektual kapitaldan,
bu kapitalı formalaşdıran təhsil sistemindən çox
asılıdır. Müasir insanın gün ərzində ala bildiyi
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informasiya 200 il bundan əvvəl insanların il ərzində aldığı məlumatlarla ekvivalentdir. Bu da
onu diqtə edir ki, hər bir insan indiki texniki imkanlar çərçivəsində zəruri informasiyaları şüurlu,
müstəqil qazanmağı, onun üzərində işləməyi, qazandıqlarını səmərəli tətbiq etməyi bacarmalıdır.
Öyrədən və öyrənən tərəflər üçün qoyulan
tələb formalarının dəyişməsi ümumilikdə təhsilə, təlimə münasibəti dəyişməkdədir. Klassik təlimdən fərqli olaraq müasir təlimdə müəllim şagirdin məlum biliklərindən çıxış edərək, ona
müstəqil, yaradıcı şəxsiyyət kimi baxır. O, dərsini əməkdaşlıq, dialoq prinsipi çərçivəsində
qurmaqla daha çox bilikləri tənzimləyən, cilalayan, nizama salan bələdçi rolunda çıxış edir.
Bu gün bütün təlim sistemi (ənənəvi təlimin imkanları da nəzərə alınmaqla) şəxsiyyətə
yönəldilir və şagirdin şəxsiyyət kimi təlim prosesinin mərkəzində çıxış etməsini təmin etmək
istəyir. Müasir texnologiya, kompüter – internet
sistemi, dünyanın avanqard təhsil sistemləri ilə
inteqrasiyanı, əlaqəni zəruri elementə çevirir.
Yəni bir qısa dairədə qapanıb qalmaq, məhdud
bilik çərçivəsində məlumatlı olmaq III minilliyin insanına heç nə vermir. Geniş mənada
dünya ilə dünyanın qabaqcıl təhsil strategiyası,
yeni təlim sistemləri ilə, aid olduğun elm sahəsi,
yaxın, nisbətən yaxın, uzaq fənlərlə əlaqə artıq
qaçılmaz faktorlardır.
İnteqrasiya anlayışı qloballaşmanın meydana qoyduğu mühüm tələblərdən biridir və demokratik dəyərlərə üstünlük verən dünyaya inteqrasiya Azərbaycan təhsilinin də başlıca istiqamətlərindəndir. Sintetik xarakterə malik olan inteqrasiya əslində həyatın bütün sahələrinə aiddir
və o, bütövləşmə əsasındakı yeni yaranışın əsasını təşkil etməklə cəmiyyətin inkişafını tənzimləyir, müasirliyin təminatçısı rolunda çıxış edir.
İnteqrasiya məfhumu təhsil sferasında bir
termin XX əsrin sonlarından etibarən işlənməyə
başlasa da, onun ifadə etdiyi gerçəklik, məzmun
və mahiyyət təlimdə həmişə mövcud olmuşdur.
Təlimi əlaqələr, fəndaxili və fənlərarası əlaqələrin mənimsəmə keyfiyyətinə təsiri illər boyu pedaqoji mühitin aparıcı mövzularından olmuşdur.
Diferensial və interaktiv yanaşmalar analitik
qaydaları tənzimləmiş və mütərəqqi yeniliklər
bu tənzimləmənin nəticəsi olaraq meydana çıxan uğurlar əsasında qazanılmışdır.

Təlim prosesində, onun nəzəri-didaktik tərəflərinin şərhində həmişə “əlaqə”, “inteqrasiya”, “inteqrativlik”, “təhsildə inteqrasiya” və s.
kimi anlayışlardan istifadə olunmuşdur. Yəni,
təlim üçün inteqrasiya məfhumu heç də göydəndüşmə məfhum deyildir. Təbii ki, imperiya boyunduruğunda, qapalı mühitdə yaşadığımız
dövrdə dünyanın qabaqcıl ölkələrinin təhsil sistemi ilə müstəqillik dövründə olduğu qədər geniş, hərtərfli əlaqələrin qurulması mümkün deyildi. Həmin dövrlərdən fərqli olaraq bu gün
inteqrasiya Azərbaycan təhsil sistemində aparıcı
yer tutur və elə bir təlim fənni də yoxdur ki,
məzmun, mahiyyət konkret standartlar vasitəsilə
inteqrasiyada öyrənilməsin.
İnformasiya məkanlarının bolluğu və informasiya axını dövründə cəmiyyətin inkişaf dinamikasına uyğun birləşmələr, bloklar yaratmaq, ümumiləşdirmələr aparmaq müasir təlimdə
ən vacib strategiyalardan biridir. Artıq inteqrasiya insan fəaliyyətinin bütün sahəsini xarakterizə
edən, onu tənzimləyən tendensiyadır. İnteqrativ
dərsliklərin yazılması, inteqrativ dərslərin təşkili
təlimin zəruri elementinə çevrilmişdir. Müasir
dərslərdə inteqrativlik quru əlaqə xətrinə deyil,
bütövləşməni, tamlığı, yenilənməni təminetmə
zərurəti əsasında qurulmalıdır.
Tədqiqi və təhlili müşahidələr göstərir ki,
təlimdə inteqrativliyə münasibət də eyni deyildir. Bir qrup mütəxəssis düşünür ki, inteqrasiyaya ümumpedaqoji konseptual mahiyyət kimi,
didaktik sistemin sintezi kimi baxılmalı və ona
təlimdə şəxsiyyətyönlülüyü təmin edən əsas vasitə kimi yanaşılmalıdır. Məhz inteqrativ bilik, bacarıq və vərdişlər sayəsində şəxsiyyəti formalaşdırmaq, onu cəmiyyətin intellektual kapitalına
çevirmək mümkündür. Yəni, koqnitiv (idrakı) bilik yalnız inteqrasiya sayəsində qazanıla bilər.
İkinci yanaşma tərəfdarları isə belə düşünür ki, inteqrasiyanı yalnız biliyin verilməsində
deyil, biliyi mənimsətmə prosesindəki mexanizmlərdə, təlim texnologiyalarında da gözləmək lazımdır.
Biz isə belə düşünürük ki, əsl həqiqət, intellektual kapitalın formalaşması və keyfiyyətli nəticənin əldə olunması bu iki yanaşmanın sintezindədir. Təlimdə məzmun, mahiyyət üzrə işin əlaqəli
qurulması ilə yanaşı, onun mənimsətmə mexanizmləri, pedaqoji texnologiyalar arasında da inteqrativlik təmin olunmalıdır. Xüsusilə, dəqiq elm-
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lərlə təbiət elmləri arasında bu cür inteqrasiyaların
olması müasir təlimin təməl prinsiplərindən olan
tələbatyönlülüyü də təmin etmiş olur.
"Müasir dövrdə humanitar fənlərin təbiielmi fənlərlə inteqrasiyası daha çox vurğulanır.
Bu ideya öz-özlüyündə son dərəcə durumludur.
Bir tərəfdən elmi-tərəqqi şəraitində məktəb sadəcə olaraq humanitar fənlərin ekstensivləşdirilməsi yolu ilə inkişaf edə bilməz. Digər tərəfdən,
fənlərin inteqrasiyasını dövrün sərt məntiqi
"təhsil gündəminə" çıxarıb. Respublikamızda bu
sahədə ilk addımlar atılıb. "İnsan və cəmiyyət"
inteqrativ fəndir. Bu sahədə əldə edilmiş təcrübə
elmi-metodik meyarlarla təhlil olunmalıdır. Ən
başlıca fənlərin inteqrasiyasının konseptual modeli işlənməlidir. Humanitar fənlərlə təbii-elmi
fənlərin inteqrasiya məsələsi də ancaq bu kontekstdə həll oluna bilər”.
“Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri
üçün fənn kurikulumu”nda da belə bir qənaətə
gəlinir ki, “inteqrasiya müəyyən təhsil sistemi
çərçivəsində şagirdlərin təfəkküründə dünyanın
bütöv və bölünməz obrazını formalaşdırmaq,
onları inkişafa və özünü inkişafa istiqamətləndirmək məqsədi ilə təlimin bütün məzmun komponentləri arasında struktur əlaqələri qurmaqla
onları sistemləşdirməkdir”.
İbtidai siniflərdə mənimsədilən dil qaydalarının mənimsədilməsi prosesində inteqrativ
imkanların araşdırılması göstərir ki, fənlərarası
və fəndaxili əlaqə inteqrativ xarakter daşıdıqda
qazanılan bilik, bacarıq və vərdişlər bütövləşir,
yenilənir, dərin keyfiyyət qazana bilir. Müəllimlər inteqrasiya vasitəsilə dil qaydalarını daha səmərəli formada mənimsədə bilirlər. Fənlərarası
və fəndaxili inteqrasiya interaktiv öyrənməyə
geniş imkanlar yaradır. Şagirdlərin təbiət, cəmiyyət və insanlar haqqında qarşılıqlı əlaqələr
şəraitində qurulmuş biliklərə yiyələnməsini stimullaşdırır.
Əslində, müasir təlimdə standart və təlim
mexanizmləri inteqrasiyanın təminatçısıdır. Yəni mətnlər üzrə işlərdə danışıb-dinləmə və anlama, oxu, yazı, dil qaydaları bir-birini tamamlayan standartlardır. Dil qaydaları da fonetikadan
başlayaraq sintaksis də daxil olmaqla fəndaxili
inteqrasiya şəraitində mənimsədilir. Yəni, ayrıayrı mövzular, yarımmövzular, bəhslər bir-biri
ilə əlaqədə öyrənilir.
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İbtidai sinif mərhələsində tədris olunan
bütün fənlər arasında inteqrasiya imkanları
mövcuddur. Bu pillədə inteqrativ dərslərin keyfiyyətli alınması bir çox amillərlə bağlıdır. Birincisi, ibtidai sinifdə verilən bilik asandan çətinə mənimsətmə prinsipinə söykəndiyinə görə,
mövzuların sadə izahlı həlli asandır. İkincisi,
ibtidai sinif fənlərinin bir-biri ilə əlaqəsini təmin
edən konkret standartlar mövcuddur ki, bu da
müəllimlərin işini xeyli asanlaşdırır və vaxt
itkisinə yol verilmir. Üçüncüsü və əsas amillərdən də biri odur ki, bir-iki fənni (informatika,
xarici dil) çıxmaqla digər fənləri eyni müəllim
tədris edir. Bu da həm idrakı, həm də psixoloji
baxımdan müəllimin işini asanlaşdıran cəhətdir.
Təsadüfi deyildir ki, cəmiyyət üçün yararlı
nəslin yetişdirilməsinin təməli də ibtidai siniflərdə qoyulur.
İbtidai sinif müəllimi üçün fənlər arasında
təbii əlaqəni üzə çıxarmaq, əlaqələrin mahiyyətini şagirdlərə başa salmaqla ilkin intellektual
bütövləşməni təmin etmək o qədər də çətin məsələ deyildir.
Əgər şagirdlər fəndaxili və fənlərarası əlaqə sayəsində Azərbaycan dili kursunun başlıca
ideyasını anlayarsa, mövzuları şüurlu surətdə
öyrənər və yuxarı siniflərdə müvəffəqiyyətin
qazanılması, tətbiqetmə asanlaşar.
İbtidai siniflərdə ən güclü əlaqə mətn, yəni bədii qiraət məhsulu ilə qrammatika arasında
olan əlaqədir. Müasir təlim mətn üzrə işlə qurulduğuna görə müəllimdən də o tələb olunur ki,
həm mətnin mahiyyəti, həm də məzmun xətləri
üzrə işə yardım edən pedaqoji texnologiyalar
inteqrasiyada öyrənilsin. Təbii ki, müxtəlif bölmələr üzrə biliklərin inteqrasiyada öyrənilməsi
və rəngarəng pedaqoji texnologiyaların tətbiqi
şagird təfəkküründə ətraf aləm haqqında vahid,
sistemli dünyagörüşünün formalaşmasına kömək edir.
Biz yaxşı bilirik ki, istər ibtidai, istərsə
orta məktəb pilləsində Azərbaycan dili təliminin
əsas məqsədi fənnə aid məzmun standartlarının
reallaşdırılmasıdır. Bu məqsədə tam nail olmaq
və mənimsəmədə bütövləşməni təmin etmək
üçün yalnız fənnin öz standartları kifayət etmir
və başqa fənlərin standartları da vasitə kimi
çıxış edir. Prosesin bu mərhələsində fənlərarası
inteqrasiya özünü göstərir.
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Tutaq ki, morfologiya bəhsi üzrə keçilən
dərslərin ədəbi mövzularla əlaqələndirilməsi
normativ tələffüz vərdişlərin aşılanmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yazılış tələffüzündən
fərqli olan bəzi qrammatik kateqoriyaların deyilişi ədəbi mətnlər üzərində nümayiş etdirildikdə
şagirdlər onları şüurlu dərk edir və bu yolla
düzgün tələffüzlə danışmaq və oxumaq onlarda
əməli nitq vərdişlərinə çevrilir. Məsələn, ismin
hallanması haqqında müəllimin izahından və
verdiyi tələffüz nümunəsindən şagirdlər öyrənirlər ki, sonu m, n samitləri ilə bitən sözlərdə dan2 şəkilçisi nan, nən şəklində deyilməli və
oxunmalıdır. Bu tələffüz qaydası ədəbiyyat dərslərində tətbiq edilməli, oxu zamanı ona riayət etmək şagirdlərdən tələb olunmalıdır. Göründüyü
kimi belə olduqda həm ismin çıxışlıq halına aid
orfoqrafik-orfoepik norma mənimsənilir, həm də

belə situasiyalarda bədii mətnləri düzgün oxumaq vərdişləri formalaşdırılır.
Problemin aktuallığı. Fəndaxili və fənlərarası əlaqəyə təlim prosesinin əsas komponentlərindən
biri kimi yanaşılır və onun təlim keyfiyyətinə təsirindən danışılır.
Problemin yeniliyi. Təlimdə inteqrativliyə
müxtəlif baxışlar təhlil edilir və əsaslandırılır ki,
koqnitiv (idrakı) bilik yalnız inteqrasiya sayəsində
qazanıla bilər. Təlim materialının tam mənimsənilməsi, fənnə aid standartların hərtərəfli reallaşdırılması üçün digər fənn standartlarına müraciət pedaqoji zərurətdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
toxunulan problemlər inteqrasiyanın təlimdəki mövqeyini aydınlaşdırmaq, onun təlim keyfiyyətinə təsirini dəqiqləşdirmək baxımından gənc müəllim, magistr və tədqiqatçılar üçün əhəmiyyətlidir. Onlar qiraət və qrammatika, oxu və tələffüz məsələlərini
şərh etdikdə buradakı məlumatlardan faydalana biləcəklər.
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DEVELOPMENT OF EDUCATION AND SYNERGETIC APPROACHES IN EDUCATION
Xülasə: Məqalə təhsilin müasir inkişafı və təhsildə sinergetik yanaşmalara həsr olunmuşdur. Yazıda
sinergetik konsepsiyası, bu məsələyə pedaqoqların münasibəti və təhsildə sinergetik yanaşma məsələləri
araşdırılmışdır.
Açar sözlər: sinergetik yanaşma, özünütəşkil, sinergetik prinsiplər, təhsildə adaptasiya, özünütərbiyə,
özünütəhsil.
Резюме: Статья посвящена современному развитию образования и синергетическим подходам
в образовании. Разработана концепция синергетики, подходы педагогов к этому вопросу, синергетические подходы в образовании
Ключевые слова: синергетический подход, самоорганизация, синергетические принципы,
адаптация в образовании, самодисциплина, самообразование
Summary: The article was dedicated to the contemporary development of education and synergetic
approaches in education. The concept of synergetics, the pedagogues’ approaches to the matter, of synergetic
approaches in education wereexplaned.
Key words: synergetic approach, self-organized, synergetic principle, adaptation in education, selfeducation, self-discipline

Sinergetika sözü qədim yunancadan götürülmüş uyğunluq və fəaliyyət sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib. Tədqiqat və elmi araşdırmaların kəsişdiyi sahə nəzərdə tutulur. Sinergetika mütləq özünütəşkil əsasında təbiətin və ətraf mühitin strukturlarının meydana gəlməsi,
dayanıqlığı və məhvolma proseslərini öyrənir.
Tarixən sinergetika bizi əhatə edən aləmdə baş
verən fiziki və bioloji-sosial proseslərin tədqiq
edilməsi ilə məşğul olur. Çünki sinergetika prinsiplərinə görə-maddi aləmdəki entropiyanın artımı, onun bioloji və sosial sistemlərdə azalması
ilə müşayiət (kompensasiya) olunur. Bu həm də
təbiətin dialektik inkişafı və təkamülü qanunla80

rına uyğun olaraq biosistemlərin daha optimal
təşkilinə istiqamətlənmişdir.
Pedaqogikada sinergetik yanaşma məsələlərinə dair çoxlu tədqiqatlar aparılmasına baxmayaraq, “pedaqoji sinergetika” və “sinergetik
yanaşma” anlayışları hələ birmənalı qarşılanmır.
Bununla belə “sinergetik prinsiplər”in pedaqoji
nəzəriyyə və təcrübədə tətbiqi məsələsi daha
çox aktuallıq tələb kəsb edir. Pedaqoji nəzəriyyənin ayrı-ayrı məsələləri bir çox tədqiqatçılar
tərəfindən öyrənilir. Rus tədqiqatçıları bu məsələyə belə münasibət bildirmişlər. A.A. Vorojbitova pedaqoji sinergetikaya şagird şəxsiyyətində
materiallaşan tərbiyə və özünütərbiyə, təhsil və
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özünütəhsil, təlim və özünütəlim və s. adlı çoxamilli qarşılıqlı fəaliyyətin sintezi kimi yanaşır.
V.İ. Andreyev “pedaqoji sinergetika”nı
sinergetikanın qanun və qanunauyğunluqlarına
əsaslanan pedaqoji biliklər sahəsi adlandırmağı
təklif edir. Onun fikrincə, sinergetik yanaşma,
özünütəşkil və özünüinkişafın pedaqoji təlimtərbiyə sistemidir. Belə hesab edir ki, pedaqoji
sinergetika pedaqoji sistemin inkişaf problemlərinin araşdırılmasına və yeni yanaşmaya imkan
yaradır.
V.A. İqnatova isə təhsildə “sinergetik
yanaşma” ideyasının üç mühüm tərkib hissəsini
göstərir:
1) Təhsilin məzmununda sinergetik ideyaların adaptasiyasının (uyğunlaşma) didaktik cəhətləri;
2) Onların təhsil sisteminin inkişafının
modernləşdirilməsi və proqnozlaşdırılmasında
istifadəsi;
3) Təlim-tərbiyə prosesinin idarə olunmasında onlardan istifadə.
Beləliklə, pedaqogika üçün sinergetika
metodoloji prinsiplərdən biri kimi çıxış edir.
Çünki pedaqoji prosesin məqsədyönlü qarşılıqlı
əlaqəsi çərçivəsində biliklərin yeni sahəsinin
öyrənilməsində artıq keyfiyyət göstəriciləri müşahidə olunur. Yaşadığımız dövrdə ümumtəhsil
məktəbləri və ali təhsil müəssisələrində təhsilin
yeniliklərə və innovasiyalara açıq olması, fəaliyyətin hər gün dəyişən və yenilənən texnologiyalar vasitəsi ilə təşkili yolunu tutması, daim
müasirliyi və qloballığı ilə səciyyələnən tələblərə cavab verə bilməsi, dayanıqlığı rəqabətə davamlı olması, insan kapitalının yetişdirilməsi ilə
seçilir. Bu gün Azərbaycan təhsili tədris və öyrənmə prosesinin məzmununu, həm də bu prosesə tətbiq olunan texnoloji avadanlıqları təkmilləşdirərək inkişaf edir.
Sözsüz ki, cəmiyyətimizin ümumi dinamik inkişafının təmin edilməsi üçün elm, təhsil,
təlim-tədris proseslərinin qarşılıqlı əlaqə və vəhdəti, müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan
çoxşaxəli fəaliyyət sahələrinin bir-biri ilə əlaqələndirilməsi, təhsilin sənaye və bizneslə möhkəm əlaqələrinin qurulması və s. keyfiyyətli,
sürətli, elmi-texniki tərəqqini təmin edir. Müasir
informasiya cəmiyyətində innovativ inkişafın
təmin edilməsi, eyni zamanda onun rəqabətə davamlı və dayanıqlı olması, həmçinin dinamik in-

kişafı üçün əsas şərtdir. Beləliklə, təhsil və tədris
prosesində ənənə və yeniliyin mübarizəsi, bir-biri
ilə qarşılıqlı əlaqə və vəhdəti, eyni zamanda
sinergetik inkişafı məsələləri özünü göstərir.
Müasir təhsil bütün detalları ilə innovativ
təhsildir. Tətbiq olunan interaktiv təlim üsulları,
müəllimin bələdçilik fəaliyyəti, müəllim-şagird
münasibətlərində yeni yanaşmalar, konseptuallığı ilə səciyyələnən kurikulum islahatı, təhsil və
tədris prosesinə yeni elmi-texniki avadanlıqların
tətbiqi, qiymətləndirmə islahatı və bu sahədəki
yeniliklər, təhsil alanların və təhsil verənlərin
məzmunca dəyişməsi, İKT-dən istifadənin daha
geniş vüsət alması və s. bütövlükdə təhsilin
innovasiyalaşdırılmasına xidmət edir. Odur ki,
innovativ təhsil tədris prosesində yeni texnikaların yaradılması, inkişafı və yayılmasına istiqamətlənmiş proses kimi xarakterizə olunur. Bu
prosesdə ənənəvi təhsil İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları ilə ən yüksək səviyyədə
təchiz olunmuş innovativ təhsillə nəticələnir.
Yəni innovativ təhsil ənənəvi təhsilin informasiya cəmiyyətinin tələbləri səviyyəsinə yüksəldilməsi, həm də məqsədyönlü istiqamətlənməsi,
onun informasiya cəmiyyəti texnologiyaları ilə
reallaşması deməkdir. Get-gedə daha artıq dərəcədə təhsil alanların və təhsil verənlərin təhsil
prosesində rolu və vəzifələri məzmunca dəyişir.
Eyni zamanda təhsil vasitəsi ilə cəmiyyətin texnoloji, sosial-iqtisadi tələblərinin reallaşması
müşahidə olunur. Məsələn, müəllim artıq bələdçi (fasilitator) funksiyasından fərqli, elmi məsləhətçi (tyutor) funksiyası daşıyır.
İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarının hər gün artan tələbata uyğun olaraq,
cəmiyyət həyatının bütün fəaliyyət sahələrinə
nüfuz etməsi, informasiya avadanlıqları sənayesi, bunların nəticəsində isə biliklərin intensiv inkişafı İnformasiya Cəmiyyətini formalaşdırır.
İnformasiya Cəmiyyəti yeni tipli informasiya
texnologiyalarının yüksək sürətlə inkişafı nəticəsində formalaşan yeni tipli cəmiyyətdir ki, buna bəzən “biliklər cəmiyyəti” də deyilir.
Müasir təhsilin qarşısında duran əsas vəzifələr zamanın tələbatına cavab verə biləcək iqtisadiyyatın inkişafını stimullaşdırmaq, cəmiyyətin və əmək bazarının sürətlə dəyişən ehtiyaclarına uyğun mütəxəssis hazırlığını təmin etməkdir. Qloballaşma dövründə sənayeləşmə inkişaf
etdiyi kimi, təhsil sistemi də buna uyğun olaraq
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inkişaf etmişdir. Çünki müasir texnologiyaların
tətbiqi təhsilalanların və təhsilverənlərin inkişafını tələb etmiş və potensiallığını artırmışdır.
Bununla belə əldə olunan nəzəri biliklər
və təcrübə, elmi-pedaqoji baza İnformasiya Cəmiyyəti üçün kifayətedici səviyyədə deyildir.
Odur ki, təhsil sistemində mövcud problemlərə
və onların təzahürlərinə, tarixən qazanılmış pedaqoji təcrübəyə yeni tarixi şəraitə uyğun yanaşma olmalıdır. Bu günün təhsili sabahın tələblərinə yetərincə cavab verə bilmək iqtidarında ol-

malıdır. Başqa sözlə, təhsilin dinamik inkişafı
təmin edilməlidir ki, yeni cəmiyyətin daim yenilənən tələblərinə cavab verə bilsin.
Problemin aktuallığı: Təhsilin inkişafında
sinergetik yanaşmaların mahiyyətini əks etdirir.
Problemin elmi yeniliyi və praktik əhəmiyyəti: Qloballaşma dövründə sənayenin və təhsilin
qanunauyğun qarşılıqlı əlaqəsi özünütəşkil və dinamik inkişafı təmin edir. Bu baxımdan da mövzu mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNDƏ EKOLOJİ BİLİKLƏRİN ÖYRƏDİLMƏSİNƏ
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
Intigam Zahid Mammadov
Azerbaijan State Pedagogical University

SYNERGETIC APPROACH TO THE TEACHING OF ECOLOGICAL KNOWLEDGE
IN GENERAL-EDUCATION SCHOOLS
Xülasə: Müasir təhsildə fənlərin sinergetik baxımdan tədrisi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ümumtəhsil
məktəblərində kimya fənninin ekoloji biliklərin öyrədilməsi müasir təhsilin qarşısında duran mühüm
məsələlərdən biridir. Bu mənada kimya dərsində ekoloji biliklərin şagirdlərə çatdırılması zəruri məsələlərdən
biridir. Ətraf mühitin antropogen təsirlərdən ciddi zərər görməsi, su hövzələrinin çirklənməsi və bu prosesin
insanlara və dənizdə yaşayan canlılara fəsadları haqqında məlumatlar verilməsi önəmli xarakter daşıyır.
Açar sözlər: Pedaqoji kadr hazırlığı, deqradasiya, qravitasiyalı sistem, özünütəşkil, ekoloji tərbiyə,
suyun təbiətdə dövranı, antropogen təsirlər, tullantılar, turşulu yağış, qlobal düşüncə.
Резюме: В современном образовании особую значимость имеет синергетическое преподавание
дисциплин. Изучение экологических знаний в области химии в общеобразовательных школах представляет собой значимую задачу, стоящую перед современным образованием. В этой связи, обучение
учеников экологическим знаниям на уроках химии расценивается как значимый вопрос. Серьезное
значение имеет информирование учащихся о вреде, наносимом окружающей среде в результате антропогенных воздействий, загрязнении водоемов и пагубном влиянии этих процессов на людей и
обитателей моря.
Ключевые слова: подготовка педагогических кадров, деградация, гравитационная система,
самообразование, экологическое воспитание, круговорот воды в природе, антропогенные
воздействия, отбросы, кислотный дождь, глобальное мышление
Summary: The synergetic teaching of subjects assumes great importance in modern education. The
teaching of ecological awareness in the chemistry is one of the main challenges of the modern education. In
this regard, it is important issue to raise ecological awareness of the students in chemistry class. It is also
important to give information about serious damages to the environment caused by anthropogenic effects,
pollution of water pools and negative effects of this process to human and sea creatures.
Keywords: Pedagogical training, degradation, gravity system, self-organizing, ecological upbringing,
circulation of water in nature, anthropogenic effects, wastes, acid rain, global thinking.

Müstəqil Azərbaycanın inkişafı yolunda
gedən quruculuq işləri cəmiyyətin bütün sahələrini, o cümlədən də təhsili əhatə edir. Yüksək
ixtisaslı və keyfiyyətli müəllim-kadrları hazırlığı dövlətimizin və hökumətimizin daim diqqət

mərkəzindədir. Son onilliklər dövründə bu sahədə xeyli irəliləyiş olmuşdur.
Azərbaycanda pedaqoji kadr hazırlığının
müasir tələblər baxımından keyfiyyət göstərici-
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lərini qaldırmaq üçün bu işi yeni aspektdə təşkil
etmək lazımdır.
1) Metodiki hazırlığın səviyyəsini artırmaq
2) Ünsiyyət qurmaq bacarığına yiyələnmək
3) Şəxsiyyətyönlü təlim texnologiyalarından istifadə etmək
4) Ali pedaqoji kadrların ixtisas hazırlığını
günün tələbinə uyğun təşkil etmək
5) Fənlərin inteqrasiyasını həyata keçirmək
Ölkəmizdə aparılan təhsil islahatları sayəsində fənlər arası inteqrasiya yaradıldı, yeni tədqiqat obyektləri müəyyənləşdirildi. Və buna
müvafiq olaraq qeyri-xətti təfəkkürə və qeyrisəlis məntiqə söykənən post qeyri-klassik təbiətşünaslıq yarandı və inkişaf etdi. Bu nəzəriyyə
hər birinin özünəməxsus tədqiqat obyekti olan
təbii və sosial sistemlərdə formalaşma prosesinə
zəmin yaratdı. Bununla yanaşı mürəkkəb özünütəşkil edən sistemlərdə nizamlılıq, davamlılıq,
qeyri-xəttilik, qeyri-müəyyənlik, dönməzlik,
seçmə və s. kimi fənlərarası xarakterli ifadələr
yarandı. Bu isə öz növbəsində özünütəşkil edən
sistemlərin ümumi prinsipini tapmağa və fənlərin
inteqrasiyasına nail olmağa imkan yaratdı. Açıq
sistemlərin əsasında özünütəşkil prinsipi durur.
Sinergetika elmi tədqiqatların kəsişdiyi sahə hesab edilir. Sinergetik yanaşmanı aşağıdakı
kimi izah edək və tədrisə sinergetik yanaşma nəticəsində hansı müsbət nəticələr əldə edilməsinə
nəzər yetirək.
Məsələn, dünyanın ümumi mənzərəsində
ziddiyyətsizliyi saxlamaq üçün belə bir postulat
irəli sürüldü ki, materiyada təkcə dağılmaq
deyil, həm də yaranmaq ənənəsi mövcuddur. Bu
sahədə sinergetikanın əsasında iki ideya yarandı:
1. Kainatda dağılma və yaranma, deqradasiya və təkamül prosesləri eyni hüquqludur.
2. Yaranma prosesləri (mürəkkəbliyin və
nizamlığın artması) sistemin təbiətindən asılı
olmayıb, eyni alqoritm üzrə baş verir.
Özünütəşkil dedikdə açıq sistemlərin az
mürəkkəb və az nizamlı formadan daha mürəkkəb və daha nizamlı formaya sponton keçidi başa düşülməlidir. Sadə sistemlər klassik və qeyriklassik təbiətşünaslığın obyektləridir. Məsələn,
qravitasiyalı sistemlər ümumdünya cazibə qanununa tabedirlər. Burada iki dəyişən - kütlə və
məsafə iştirak edir. Müasir təbiətşünaslıq baxımından sadə olan belə sistemdə yer və yaxud
hər hansı göy cisminin milyon ildən sonra fəza84

nın hansı nöqtəsində olmasını qabaqcadan söyləmək mümkün olduğu halda, açıq mürəkkəb
sistem olan iqlimin bir gün sonra necə olacağını
qabaqcadan söyləmək həmişə düzgün nəticə
vermirdi. Bu sonuncuda baş verən qeyri-xətti
prosesləri nə klassik, nə də qeyri-klassik qanunlar təsvir etmək gücündə deyildir.
Kollektiv (birgə) təsir nəticəsində özünütəşkil edən açıq mürəkkəb sistemlərə misal olaraq aşağıdan tamamilə bərabər qızdırılan mayeni göstərmək olar. Həmin qızan maye qızdıqca
özünütəşkil nəticəsində altıbucaqlı özəklər şəklində makroquruluş əmələ gətirirlər. Başqa sözlə, mikroquruluş makroquruluşa çevrilir və heksaqonal quruluşlu maddə yaranır. Belə quruluş
mayeni təşkil edən molekulların birgə, kooperativ təsirləri nəticəsində yaranır. Həm də yeni
altıbucaqlı heksaqonal quruluşun yaranması yeni keyfiyyətin yaranmasından xəbər verir.
Sinergetika təbiətdə təkamülün nəyin hesabına əmələ gəlməsi, başqa sözlə, kainatda yaranma problemləri ilə məşğul olur. Müasir təbiətşünaslıq təsdiq etdi ki, qlobal təkamülçülük prinsiplərinə görə kainat və onun elementləri inkişafsız
mövcud ola bilməz. XIX əsrdə təkamül ancaq
biologiya elminə aid olduğu halda, XX əsrin
axırlarında sinergetika vasitəsilə canlı və cansız
materiyanın hər ikisini əhatə etməklə fizikaya,
astronomiyaya və kimyaya gətirildi. Bununla da
sinergetika canlı və cansız təbiəti, təbiət-insanhəyat-cəmiyyət hadisələrini vahid əsaslarla birbirinə yaxınlaşdırdı. Buna müvafiq olaraq dünyanın təbii-elmi mənzərəsini yeni dünyagörüş müstəvisinə keçirərək, təbiətdə baş verən qanunauyğunluqları izah edə biləcək yeni prinsiplər irəli
sürüldü. Buraya sistemlilik, özünütəşkil, qlobal
təkamülçülük və tarixilik daxildir.
Sistem mürəkkəbləşdikcə kənaraçıxma
güclənir və əvvəlki nizamlılığın pozulmasına və
yenisinin yaranmasına gətirir. Sistem mürəkkəbləşdikcə dinamizm güclənir, bir haldan digər hala
keçmə müddəti azalır və sistem daha aktiv olur.
Sistem mürəkkəbləşdikcə keyfiyyət dəyişikliyinin yaranmasına dair digər misallar göstərək:
1. Natrium metalı və xlor qazı ayrı- ayrılıqda zəhərli maddələrdir. Lakin onların birləşməsindən alınan xörək duzu qidalanmada istifadə olunur.
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2. Hidrogen qazı yanır və oksigen qazı isə
yanğına kömək edir. Lakin onların birləşməsi
olan su yanğını söndürmək üçün istifadə olunur.
Ümumtəhsil məktəblərində kimya dərslərində ekoloji tərbiyə mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Şagirdlərə ekoloji biliklərin öyrədilməsi
müasir təlimin qarşısında duran məsələlərdən
biridir.
Hələ keçmiş zamanlardan təbiətin bütün
hadisələri suyun hərəkəti ilə çevrilməsi ilə aydınlaşdırılırdı su hər şeyin əsası sayılırdı. Su olduqca qiymətli sərvətdir. O, üzvi həyatı təşkil
edən maddələr mübadiləsi proseslərində çox
mühüm rol oynayır. Su təbiətdə dövran edərək
Yer səthinin formalaşmasında iştirak edir. Su
müxtəlif qeyri-üzvi maddələri dağıdaraq,
əridərək və daşıyaraq çökmə süxurların yaranmasına və torpağın əmələ gəlməsinə səbəb olur.
Su həmçinin ucuz elektrik enerjisi mənbəyidir.
Sudan sənayedə də istifadə olunur. Məsələn, 1
ton polad istehsal etmək üçün 120 m3 , 1 ton kimyəvi lif istehsalında isə 2000 m3 su sərf edilir.
Qlobal su dövranının ən böyük hissəsi
okean su dövranı hesab olunur. Qurudan buxarlanan su yenidən okeana düşür. O, dəfələrlə quruya qayıdır və yenidən buxarlanır. Beləliklə,
okeandan uzaqlarda Yerin səthi rütubətlənir və
materiklərdə daxili su mübadiləsi gedir. Bu mənada “su və məhlullar” mövzusunun tədrisində
şagirdlərə suyun və su hövzələrinin qorunması
haqqında məlumat verilməsi olduqca vacibdir.
Xüsusən də Xəzər dənizində yaşayan canlı
aləmin, zooplanktonların ciddi antropogen təsirlərə məruz qalması qeyd olunmalıdır.
Neft quyularının qazılması prosesində dənizə atılan zərərli maddələrin çoxalması və dənizin neftlə çirklənməsi prosesi izah olunmalıdır.
Mövcud olan məlumatlara görə hər il dünya okeanına 10 milyon ton neft axır. Dəniz və okeanların 1/3 hissəsinin səthi nazik əlvan örtük ilə örtülüb. Bu örtük nəticəsində suyun buxarlanması
60% aşağı enir. Bununla əlaqədar suyun səthi daha çox qızır, atmosfer ilə su səthi arasında qaz
nisbəti artır ki, bu da dəniz və okeanlarda yaşayan balıq və digər canlılar üçün lazım olan su qatına daxil olan oksigen azalmasına gətirib çıxardır.
Atmosferdə yüksək miqdarda asılı hissəciklərin mövcudluğu insanlar üçün ciddi təhlükəyə çevrilmişdir. Havaya bilavasitə daxil olan
atmosfer aerozolları və qazların kimyəvi çevril-

mələri prosesində əmələ gələn bərk hissəciklər
asılı hissəciklərdir. Kömür, neft və benzinin və
s. yandırılması iri asılı hissəcikləri (uçucu kül)
əmələ gətirir.
Törəmə asılı hissəciklər, atmosfer havasında mövcud olan kükürd və azot oksidlərinin
reaksiyası nəticəsində əmələ gəlir. NO2-in ayrılmasının başlıca mənbələri metallurgiya istehsalı, avtomobil nəqliyyatı, istilik elektrik stansiyaları və müxtəlif qızdırıcı qurğuları hesab olunur.
Tullantıların kütləvi miqdarına görə SO2
digər atmosfer çirkləndiriciləri arasında ön cərgədə durur. Bu maddə havaya yanacağın İESdə, qazanxanalarda, sobalarda yandırılmasından,
metallurgiya, dağ-mədən və digər istehsalatlardan, dizel mühərriklərindən daxil olur. Atmosferin kükürd və azot turşuları ilə çirklənərək yağıntı (yağış, duman, qar) halında düşməsi turşulu yağış adlanır. Turşulu yağışlar istilik-enerji
komplekslərindən, avtomobil nəqliyyatından,
həmçinin kimya və metallurgiya zavodları tərəfindən atmosferə kükrd və azot oksidlərinin atılması nəticəsində əmələ gəlir. Turş yağışlarına
SO2 və NO2 səbəb olur.
Əksəriyyət çay və göllərdə suyun turşuluğu (pH) təbii halda 6 … 8 təşkil edir. Turş yağışların su hövzələrinə düşməsi ilə (pH) azala və
arta bilər. Bütün canlılar pH-ın dəyişməsinə həssasdır. Odur ki, su hövzələrində turşuluğun artması balıq təsərrüfatına dözülməz ziyan vurur.
Sinergetika ümumilikdə 15 elmi özündə
birləşdirir. Bu yeni tədqiqatların aparılmasına,
yeni ideyaların ortaya çıxmasına təkan verir.
Azərbaycan gənclərinin təfəkkür tərzi baxımından inkişaf etməsi üçün sinergetik yanaşmanın
tətbiq edilməsi qaçılmazdır. Çünki sinergetik
yanaşma hər şeydən öncə qlobal düşüncə formalaşdırmaqla yanaşı geniş və əhatəli yanaşma qabiliyyətini də inkişaf etdirir.
Problemin aktuallığı. Ümumtəhsil məktəblərində ekoloji tərbiyənin formalaşdırılması problemi.
Problemin yeniliyi. Sinergetika elmi Azərbaycanda yeni elm sayılır. Sinergetika elmini öyrənərək biz digər elmlərlə əlaqə yaradıb yeni tədqiqatların aparılmasına, yeni ideyaların ortaya çıxmasına
nail ola bilərik, həmçinin problemlərin həlli yollarını
tapa bilərik. Hazırda insan fəaliyyətinin yaratdığı ekoloji problemlər, ətraf mühitdə baş verən deqradasiya
prosesləri biosferin çirklənməsinə səbəb olur. Bu
problemlərin aradan qaldırılması nəyinki Azərbaycanda, hətta bütün dünyada aktual problemlərdəndir. Biz
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bu və ya digər yaranmış ekoloji problemləri ümumtəhsil məktəblərində sinergetik yanaşaraq həll etməyə
çalışsaq daha yüksək nəticələr əldə edə bilərik.

Problemin praktik əhəmiyyəti. Ümumtəhsil
məktəblərinin pedaqoji kollektivləri tədris prosesində bu məqalədən yararlana bilər.
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THE STUDY OF THE ELEMENTS OF STATISTICS IN THE IV CLASSES
Xülasə: IV sinifdə ehtimal və statistika məzmun xəttini öyrəndikdə şagirdlər aşağıdakı bilik və bacarıqlara yiyələnirlər: 1) Məlumatları toplayır, təhlil edir və proqnozlar verirlər; 2) Nəticələrin doğruluğunu
yoxlamaq üçün eksperimentlər qoyur və öz fikirlərinin dəqiqliyini müəyyən edirlər. İşdə statistik elementlərin hesablanmasına aid nümunə də verilmişdir.
Açar sözlər: ehtimal, təhsil, təfəkkür, məzmun xətti, eksperiment, hadisə
Резюме: При изучении темы по содержательной линии «Вероятность и статистика» в IV классе, ученики приобретают следующие умения: 1. Они накопляют сведения, анализируют и прогнозируют их; 2. Для проверки результата вероятности ставят эксперименты и утверждают свое мнение. В
статье также даны решения задач на вычисления элементов статистики.
Ключевые слова: вероятность, образование, мышление, линии содержания, эксперимент,
событие
Summary: Studying the topics on the content line "Probability and statistics" in the fourth grade,
students acquire the following skills: 1. They accumulate information, sort them and give forecasts; 2. To test
the result, probabilities are put to experiments and state their opinion. The work also provides solutions to
tasks for calculating the elements of statistics.
Keywords: probability, education, thinking, content lines, experiment, event

İnkişaf yolunda uğurla addımlayan Azərbaycanın təhsil quruculuğu sahəsində qazandığı
nailiyyətlər, aparılan davamlı təhsil siyasətinin
nəticəsidir. Hazırki dövrün təhsil arqumentləri

insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasında bilavasitə rol oynayır. Bu səbəbdən cəmiyyətin tələb
və ehtiyaclarından ibarət şəxsiyyətyönlü təhsil
sisteminin yaradılması, inkişaf edilməsi yolunda
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davamlı addımlar atılır. Müstəqil Azərbaycanda
yeni təhsil sisteminə keçilməsi prosesində 3 prioritet faktor əsas götürülür:
1. Ənənəvi təhsil sistemində qazanılmış
mütərəqqi təcrübəyə istinad edilməsi
2. İnkişaf etmiş ölkələrin qabaqcıl təcrübələrindən istifadə edilməsi
3. İslahat prosesində heç bir tələskənliyə
yol vermədən təkamül yolunun əsas götürülməsi
Bu faktorlar İslahat proqramının başlıca
məqsədinə çevrilmişdir. Ümumi orta təhsil konsepsiyası əsasında fənn kurikulumları hazırlanmışdır. Burada hər fənnin məzmunu və tədrisi
formaları öz əksini tapır.
I-IV siniflərin riyaziyyat kursu aşağıdakı
məzmun xətlərindən ibarətdir.
-ədədlər və əməllər
-cəbr və funksiyalar
-həndəsə
-ölçmələr
-statistika və ehtimal
Ehtimal nəzəriyyəsi elementlərinin tədris
olunması faktı ibtidai, orta riyazi təhsil pillələrinin tədris planlarında öz əksini tapmışdır. Cəmiyyətin inkişafı riyazi təhsilin qarşısında çox
mühüm tələblər qoyur. Klassik riyaziyyat yeni
biliklərlə zənginləşməlidir. Elə bu səbəbdən də
ali riyaziyyat elementlərinin orta məktəb kursuna daxil edilməsi zərurilik yaradır.
Ali məktəblərin riyaziyyat kursunda tədris
olunan ehtimal və statistika elementlərini orta
məktəb şagirdlərinə də eyni səviyyədə öyrətmək
yol verilməz olardı. Məhz bu səbəbdən də orta
məktəb şagirdlərinin yaş və riyazi bilikləri nəzərə alınaraq bu anlayışların öyrədilməsi daha
məqsədə uyğun olar.
Statistika nədir? Statistika dedikdə ağıla
gələn ilk şey əhalinin sayı, zavodun detal emal
etmə göstəricisi, bir ildə ölkəyə gələn turistlərin
sayı, məktəbi bitirən şagirdlərin sayı və s. misal
göstərə bilərik.
Elmi mənbələrdə statistikaya aşağıdakı
kimi tərif verilir: verilənlər analizinin müasir
kompüter və riyazi metodlarının reallaşdırılmış
statistik paketinə statistika deyilir. Statistika latın sözü olub, status əşyaların vəziyyətini, halını
bildirir. Elmi termin kimi işlənən statistika sözü
XVIII əsrdən başlayaraq işlədilmiş və dövlətşünaslıq mənasını daşımışdır.
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Müasir mərhələdə statistika-xüsusi metod
kimi insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində və
kompüter texnologiyalarından istifadə olunaraq
müxtəlif məsələlərin həllində tətbiq olunur.
Məktəbdə ibtidai siniflərdə riyaziyyat
dərslərində statistikanın tədrisi zamanı şagirdlərə aşağıdakı tipli suallar verməklə izahı daha da
asanlaşdırmaq olar:
Bilirsinizmi
-2016/2017-ci illərdə Azərbaycan məktəblərindən nə qədər şagird ali məktəbə qəbul olub?
-2016/2017-ci illərdə Azərbaycanda neçə
ton taxıl istehsal olunub?
Bu kimi suallarla şagirdləri mövzuya daha
da kökləyə bilərik.
Statistika bir çox sahələri əhatə edir: əhali,
sənaye, tikinti, qida, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat,
əmək bazarı, mədəniyyət və turizm, elm və təhsil, rabitə, ticarət, energetika və digər sahələr.
Statistik məlumatları əldə etməklə biz ölkədəki
vəziyyəti təhlil edə, problemləri müəyyənləşdirə
bilərik, ötən illərlə və ya başqa ölkələrlə müqayisələr apara bilərik.
Statistika-sosial iqtisadi hadisələrin və
proseslərin aşkar edilməsi, ölçülməsi, inkişafı
qanunauyğunluqlarının və onlar arasındakı əlaqənin ortaya çıxarılmasına zəmin yaradır.
I-IV siniflərin riyaziyyatdan “Statistika və
ehtimal” məzmun xəttini öyrəndikdə şagird aşağıdakı bacarıq və vərdişlərə yiyələnməlidir:
-məlumatları toplayır, emal edir, təhlil üçün müvafiq statistik metodu seçir və tətbiq edir;
-kəmiyyətlərin orta qiymətlərini müəyyən
etməyi bacarır;
-toplanmış məlumatları təsnif edir;
-ədədi orta qiymətlərini və xətanı hesablaya bilir;
-diaqram qurmağı bacarır.
Riyazi statistika elementlərinin ibtidai siniflərin riyaziyyat kursuna daxil edilməsi mütərəqqi hal hesab olunur.
Aşağıdakı misalları nəzərdən keçirək.
1. Cədvəldə bağbanın 6 il ərzində yetişdirdiyi alma, armud məhsulu haqqında məlumat
verilmişdir. Cədvələ görə iki sütunlu barqraf
qur. Barqrafa görə, təqdimat hazırla (Ən böyük
fərq, ən çox təkrarlanan (rast gəlinən) nəticə,
orta nəticə (ədədi orta), statistik orta ədəd (median)).
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İllər
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Alma(ton) Armud(ton)
15
13
17
14
8
9
20
9
9
11
15
18

Şagirdlər aşağıdakı kimi barqraf qururlar:

Şagirdlər Barqraf qurulduqdan sonra aşağıdakı məlumatları təqdim edirlər:
Nəticələr:
Alma: 15, 17, 8, 20, 9, 15
Armud: 13, 14, 9, 9, 11, 18
Şagirdlər alma məhsulu üçün təqdimat hazırlayırlar.
1) Ən böyük fərq: Ən yüksək nəticə ilə ən
aşağı nəticə arasındakı fərqi göstərir: 20-8=12
(ton)
2) Ən çox təkrarlanan (rast gəlinən) nəticə: Ən çox rast gəlinən nəticə 15 ton
3) Orta nəticə (ədədi orta): Nəticələr toplanır və ümumi saya bölünür:
(15+17+8+20+9+15):6=14 (ton)
4) Nəticələri artan sıra ilə düzdükdə ortadakı ədəd statistik orta ədədi göstərir: Nəticələr
cüt sayda olarsa, məsələn, 15, 17, 8, 20, 9, 15
kimi 6 nəticə olarsa, əvvəlcə onları artan sıra ilə
düzürük: 8, 9, 15, 15, 17, 20. Ortadakı iki qonşu
nəticənin ədədi ortası statistik orta nəticə kimi
qəbul edilir. Bizim nümunədə bu (15+15):2=15
(ton) olar.
Şagirdlər armud məhsulu üçün təqdimat
hazırlayırlar.
1) Ən böyük fərq: Ən yüksək nəticə ilə ən
aşağı nəticə arasındakı fərqi göstərir: 18-9=9 (ton)
2) Ən çox təkrarlanan (rast gəlinən) nəticə: Ən çox rast gəlinən nəticə 9 ton

3) Orta nəticə (ədədi orta): Nəticələr toplanır və ümumi saya bölünür:
(13+14+9+9+11+18): 6=14
4) Statistik orta ədəd (median): Nəticələri
artan sıra ilə düzdükdə ortadakı ədəd statistik
orta ədədi göstərir: 9, 9, 11, 13, 14, 18. Burada
statistik orta ədəd 12-dir.
İbtidai sinif müəllimləri hazırlayan ali
məktəblərin “Riyaziyyatın ibtidai kursunun
tədrisi metodikası” kursuna aşağıdakı mövzuları
daxil etmək təqdirəlayiq addım kimi qarşılanar:
1. Statistik müşahidənin qruplaşdırılması
və alınan informasiya:
1.1. statistik verilən haqqında məlumat,
1.2. qruplaşdırma məsələləri və növləri,
1.3. miqdar əlamətinə görə qruplaşdırma
1.4. paylamanın statistik sıraları
2. mütləq və nisbi statistik kəmiyyətlər;
anlayış və növlər
3. Orta qiymətlər
3.1. orta qiymət anlayışı
3.2. orta qiymətlərin növləri və onların
hesablanması
3.3. ədədi orta, həndəsi orta
3.4. harmonik orta, kvadratik orta, kubik
orta
3.5. struktur orta qiymətlər: moda və median
4. Variasiya göstəriciləri
4.1. variasiya göstəriciləri məsələsi, növləri
4.2. orta xətti meylin ən böyük qiyməti
4.3. dispersiya (səpilmə, paylanma), orta
kvadratik meyl
4.4. variasiya əmsalı, dispersiyanın növləri
4.5. dispersiyanın toplanması qaydası
4.6. determinasiya əmsalı
5. Seçmə yolu ilə müşahidə
5.1. seçmə yolu ilə müşahidə anlayışı və
onun vəzifələri
5.2. seçmənin növləri, seçmədə səhvlər
5.3. seçmədə səhvlərin qiymətləndirilməsi
Adlarını qeyd etdiyimiz anlayışlar ibtidai
sinif müəllimləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Problemin aktuallığı. Ehtimal nəzəriyyəsi
nəzəri və tətbiqi əhəmiyyət kəsb edən riyazi elmdir.
Hal-hazırda elm və texnikanın elə bir sahəsi yoxdur
ki, orada ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
üsullarından bu və ya başqa dərəcədə istifadə olunmasın. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika XX
əsrin əvvəllərində tam formalaşaraq həm fundamental, həm də müxtəlif tətbiqi sahələrdə geniş istifadə
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olunmağa başladı. XX əsrin sonlarında ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın bütün sahələrində yeni
inkişaf mərhələsi başlandı. Bu kompüter texnologiyasının inkişafı və onun elmin müxtəlif sahələrinə
geniş tətbiqi ilə bağlıdır. Son iyirmi ildə ehtimal nəzəriyyəsi və kombinatorika elementləri məktəb riyaziyyat kursuna daxil edilmişdir. On il bundan əvvəl
isə ehtimal nəzəriyyəsi elementləri ibtidai siniflərdə
də öyrənilməyə başlanılmışdır.

Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə IV sinifdə
statistika elementlərinin tədrisi xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmiş, bu məzmun xəttinə uyğun məsələ və
çalışmaların həllinin öyrədilməsi yolları aşkara çıxarılmış və elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. IV sinifdə
statistika elementlərinin öyrədilməsinin nəzəri və
praktik xüsusiyyətlərinin əsaslandırılmasından statistika elementlərinin öyrədilməsinin praktik tətbiqlərinin göstərməkdən ibarətdir.
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THE FORMATION OF AZERBAIJANI SPELLING SKILLS
FOR ELEMENTARY SCHOOL
Xülasə:Məqalədə ibtidai sinif şagirdlərində orfoqrafik vərdişlərinin formalaşdırılması yollarından
danışılmışdır. Bu məqsədlə bir sıra çalışma və didaktik oyunlardan istifadənin faydalı olduğu qeyd edilmişdir. Belə ki, onlar şagirdlərdə orfoqrafik gözüitiliyin formalaşdırılmasına, orfoqramın xarakterini müəyyənləşdirmək, onu müəyyən qaydaya aid edə bilmək və yazıda həmin qaydanı tətbiq etmək bacarığının inkişafına imkan yaratmaqla orfoqrafik savadlılığı təmin edir.
Açar sözlər: orfoqrafik vərdişlər, ibtidai sinif şagirdləri, imlalar, orfoqrafik gözüitilik, orfoqramlar,
didaktik oyunlar, orfoqrafik savadlılıq
Резюме: В статье рассматриваются пути формирования навыков правописания учеников
начальной школы. Было отмечено, что для достижения этой цели полезно использование разныx
орфографических упражнений и дидактическиx игр. Taк, кaк oни формируя в учениках орфографическую зоркость, умение определить характер орфограммы, относить его к определенному правилу и
применить эту правилу в письме обеспечивают орфографическую грамотность.
Kлючeвыe cлoвa: орфографические навыки, ученики начальных классов, диктанты,
орфографическая зоркость, орфограммы, дидактические игры, орфографическая грамотность
Summary: İn the article is talked about the ways of forming orphographic habits in primary school
students. For this purpose is noted that it is very useful to use different exercises and didactic games. So they
enable to form orphographic skills, to define the character of orphograms, to be able to relate it to the definite
rule and to develop the ability to apply this rule in writing and by this they provide orphographic literacy.
Key words: orphographic habits, elementary school students, spells, orphographic skills, orphograms,
didactic games, orphographic literacy

İbtidai məktəbdə Azərbaycan dili fənni şagirdlərdə bir sıra bacarıq və vərdişlərin formalaşmasına xidmət etməsi baxımından çoxşaxəli

funksiya daşıyır: şagirdlərin ilkin savada yiyələndirilməsi, oxu vərdişlərinin təşəkkülü, kolliqrafik bacarıqlarının, şifahi və yazılı nitqinin
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formalaşdırılması və s. Yazılı nitq insanın həyat
fəaliyyətində əhəmiyyətli yer tutur. Yazı mədəniyyətinin səviyyəsində həlledici göstərici isə onun savadlılıq dərəcəsidir.
İnsanların yazılı ünsiyyətdə qarşılıqlı anlaşmasının təmin olunması üçün orfoqrafik savadlılığın zəruriliyi cəmiyyət tərəfindən daim
dərk olunmuşdur. Məhz buna görədir ki, savadlı
yazının öyrədilməsi məsələsi milli məktəbin bütün inkişaf mərhələlərində mərkəzi problemlərdən biri olmuş və olmaqda davam edir.
Orfoqrafik savadlılıq probleminin həlli
kökləri ibtidai məktəbdən başlayır. Belə ki,
məhz ibtidai məktəbdə bütün linqvistik bilik,
bacarıq və vərdişlərin təməli qoyulur və uşağın
gələcək təhsilinin gedişatı bir çox hallarda bu təməlin düzgünlüyündən, möhkəmliyindən asılıdır. Azərbaycan dili dərslərində ibtidai sinif şagirdlərinin orfoqrafik vərdişlərinin formalaşdırılması yollarının tədqiqi zəruriliyi məhz bu
səbəblə bağlıdır.
İlk öncə orfoqrafik vərdişlərin psixoloji
təbiətini öyrənməyə çalışaq. Psixologiyada vərdişlərin iki tipi müəyyən edilmişdir. Birincisi,
çoxsaylı, mexaniki təkrarlar əsasında formalaşan vərdişlərdir ki, bunlar əsasən fiziki fəaliyyətlə bağlı olanlardır. İkinci tipə isə, sadə və ya
mürəkkəb əqli fəaliyyət əsasında formalaşan və
“insanın şüurlu fəaliyyətinin avtomatlaşmış
komponenti” olan vərdişlər aiddir.
Orfoqrafik vərdişlər ikinci tipdəndir və bu
baxımdan insanın yazılı formada cərəyan edən
şüurlu nitq fəaliyyətinin avtomatlaşmış komponenti kimi nəzərdən keçirilə bilər.
Orfoqrafik vərdişlər nitq vərdişi olduğu
üçün, spesifik xarakter daşıyır. O, davamlı məşq
prosesində formalaşır. Orfoqrafik vərdişlərin yaranması əsasında daha sadə vərdişlər durur: yazı
vərdişi, sözü fonetik cəhətdən təhlil etmək, onun
morfem tərkibini müəyyənləşdirmək, sözdə diqqət yetirilməsi vacib olan orfoqramı ayırmaq,
həmin orfoqramı müvafiq qrammatik qaydaya
aid etmək və s. bacarıqlar.
Hələ I sinifdə - savad təlimi dövründə orfoqrafik bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması
üçün nəzəri baza yaranır: şagirdlər seçilmiş material üzərində “səs”, “hərf” anlayışları ilə tanış
olurlar. İbtidai təhsil boyunca onlar, sözdə orfoqramın tapılması üsullarına yiyələnir, söz üzərində müxtəlif orfoqrafik əməliyyatlar icra edir92

lər. Tədricən şagirdlərdə sözdə səslərin güclü və
zəif mövqeyini müəyyənləşdirmək bacarığı formalaşır.
Şagirdlərdə davamlı orfoqrafik vərdişlərin
formalaşdırılması üçün onların ikipilləli orfoqrafik əməliyyat bacarıqlarına yiyələnməsi zəruridir. Bu pillələrdən birincisi, şagirdin orfoqrafik vəzifəni müəyyənləşdirə bilməsi (yəni
sözdə yazılışı çətin orfoqramı görə bilməsi),
ikincisi isə bu vəzifəni yerinə yetirməsidir (yəni
müvafiq qaydaya uyğun olaraq həmin orfoqramın düzgün yazılış formasını seçməsidir).
Birinci pillənin çətinliyi ondadır ki, şagird
özü öz qarşısında vəzifə qoymağı bacarmalıdır:
belə ki, o, yazı prosesində, yazdığı mətnin məzmunundan, yazı texnikasından yayınmadan,
sözdə çətin orfoqramı tapmalıdır. Nəzərə alsaq
ki, şagirdin yazdığı hər sətirdə bir neçə orfoqram ola bilər və prosesin yerinə yetirilməsi
üçün vaxt məhdudiyyəti qoyulur, məsələ bir qədər də mürəkkəbləşir.
Deməli, artıq I sinifdən şagirdlərdə aşağıdakı bacarıqlar formalaşdırılmalıdır:
1. Orfoqrafik vəzifə qoya bilmək (orfoqramı
tapmaq);
2. Orfoqramın tipini müəyyənləşdirmək və
onu müəyyən qaydaya aid edə bilmək (qaydanı
seçmək);
3. Orfoqrafik vəzifənin həlli alqoritmini
düzgün yerinə yetirmək (sözün yazılışının yoxlanması üsulunu müəyyənləşdirmək, yoxlamaq
və sözü səhvsiz yazmaq);
4. Orfoqrafik özünənəzarəti həyata keçirmək.
Düzgün yazı vərdişləri formalaşdırmaq
üçün şagirdlərlə sistematik olaraq iş aparılmalıdır. Bu iş özündə üç addımı ehtiva edir. Birincisi, şagirdlərə səsləri eşitməyi, hecada, sözdə səslərin sayını və ardıcıllığını müəyyənləşdirməyi
(fonematik eşitmə), sait və samit səsləri, vurğulu və vurğusuz hecaları fərqləndirməyi öyrətmək lazımdır. Bunu sözün səs tərkibini göstərən
müxtəlif sxemlərin köməyi ilə etmək olar. Bu
işə barmaqarası yanaşılmamalıdır. Belə ki, bu
bacarıqlara yiyələnməmiş şagirdlər gələcəkdə
sözlərin yazılışında hərfartırma, hərfburaxma
hallarına yol verirlər.
Əksər hallarda, elə olur ki, şagird qaydanı
bilir, lakin yazıda həmin qayda ilə bağlı səhvlərə yol verir. Buna görə də ikinci addım – şagird-
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lərdə orfoqrafik gözüitilik tərbiyə etməkdir. İbtidai sinif müəllimi şagirdə çətin orfoqramı görə
bilməyi və tanımağı öyrətməlidir. Lakin bu vərdiş bir-iki gündə deyil, çoxsaylı təkrarların nəticəsi olaraq, fəaliyyət prosesində formalaşır.
Savadlı yazıya nail olmaq üçün zəruri olan
üçüncü addım, şagirdlərdə özünənəzarəti formalaşdırmaqdır. Şagird, yazısına nəzarət etməyi
bacarmalıdır. Lakin çətinlik ondadır ki, qeyd
olunan bacarıqların formalaşdırılması üzrə işi
addım addım, mərhələ-mərhələ deyil, eyni zaman kəsiyində yerinə yetirmək lazımdır. Belə
ki, hələ savad təlimi dövründə, səslər haqqında
danışarkən, biz, şagirdlərə sözdə səsləri müəyyənləşdirməyi, onları müvafiq hərflə ifadə etməyi öyrədirik. Artıq elə bu dövrdə ilk çətin orfoqramlar meydana gəlir və deməli, təbii olaraq,
orfoqrafik gözüitiliyi və özünənəzarəti də formalaşdırmaq zərurəti yaranır.
Orfoqrafik gözüitilik – yazmaq üçün nəzərdə tutulmuş mətndə orfoqramları tez görə
bilmək və onların tipini müəyyənləşdirmək bacarığıdır. Ona görə də ilk öncə şagirdlərdə orfoqrafik gözüitiliyin formalaşdırılması məqsədilə
tətbiq edilən çalışma növlərini nəzərdən keçirək:
1) Sözün orfoqrafik deyilişi – sözün yazıldığı kimi tələffüz edilməsi ilə xarakterizə edilir
və bu zaman nitq aparatının hərəkətləri hərəki
yaddaşda qalır. Bu priyomun orfoepik tələffüzə
mənfi təsirinin qarşısını almaq üçün, sözü əvvəl
orfoepik normalara uyğun, sonra isə yazıldığı
kimi tələffüz etmək məsləhət görülür.
2) Sözün səs sxemində orfoqramın qeydə
alınması. Məsələn, şagirdlərə təklif olunur ki,
sözün səs sxemində “təhlükəli yerlər” qırmızı
dairəyə alınsın. Bu, göz qavrayışını daha da fəallaşdırır.
3) “Svetofor” oyunu çətin orfoqramlı sözləri eşitməyə əsasən müəyyənləşdirməyə kömək
edir. Bu zaman, müəllim müxtəlif sözlər tələffüz edir, uşaqlar “təhlükəli yeri” olan sözü (yəni
əgər bu sözdə yazılarkən uyğun hərflə ifadə
edilməyən səs varsa) eşidən kimi, svetaforun
qırmızı işığını qaldırırlar, həmin sözün düzgün
yazılışını izah etmək üçün fasilə edilir.
4) Düzgün yazılmış sözdə orfoqramın
tapılması və altından xətt çəkilməsi.
5) Yazılı mətn əsasında kiçik şeir və ya
yanıltmacların əzbərlədilməsi. Bu zaman uşaqlar hər bir sözə dəfələrlə ayrı-ayrı baxır, onların

sərhədlərini görür, qrafik obrazlarını yadda saxlayırlar.
6) Cümlə sərhədləri pozulmuş (nöqtəsiz,
baş hərfsiz verilmiş) mətnin orfoqrafik normalara uyğun yazılması. Müəllim uşaqlara söyləyir
ki, güclü külək əsmiş və cümlələrdə olan nöqtələr, baş hərflər itmişdir. Onlara öz yerlərini tapmaqda kömək etmələrini xahiş edir.
7) İzoqraflarla iş – uşaqlara sözlər verilir,
sözdə hərflər elə düzülür ki, sözün ifadə etdiyi
əşyanın təsvirini xatırladır. Uşaqlara izoqrafda
verilmiş sözü oxumaq, tərkibində olan orfoqramı tapmaq, onu rəngli karandaşla dairəyə almaq
(görmə qavrayışının aydınlığı üçün), dəftərinə
yazmaq təklif olunur.
8) Cümlə və mətnlərin üzündən köçürülməsi - əlifba təlimi və ondan sonrakı dövrdə şagirdlərin yazı texnikasını, kalliqrafik və orfoqrafik vərdişlərini formalaşdıran əsas təlim məşğələləridir. Prof.Y. Kərimov yazır ki, üzündənköçürmə zamanı şagird sözün hərf tərkibinə diqqətlə baxır, sözün yazılışını bir anlığa (bəlkə də
həmişəlik) yadda saxlayır, yazarkən görmə, əlhərəki, kinestezik analizatorlar birgə fəaliyyət
göstərir. O, qeyd edir ki, şagirdlərin ilk günlərdən sözləri hərf-hərf və ya hecalarla deyil, bütöv
sözlərlə üzündən köçürməsinə çalışmaq lazımdır. “Şagirdlərdə diqqətliliyi, qavrayışın fəallığını tərbiyə etmək üçün bir baxışla (bir dəfə oxumaqla) sözün yadda saxlanılmasına və yazılmasına nail olmaq lazımdır” (6,386).
9) İmlanın müxtəlif növləri (kommentarili, izahlı, görmə, yaddaş üzrə (əzbər), seçmə imla və s.). Bu imlaların təşkili yolları metodik
ədəbiyyatda (3,5) kifayət qədər işıqlandırıldığından əlavə şərhə ehtiyac duymuruq. Sadəcə onu
qeyd edə bilərik ki, ibtidai məktəbdə həmin imlaların gedişatında şagirdləri oyun priyomları
vasitəsilə fəallaşdırmaq olar. Məsələn, kommentarili imla zamanı şagirdlərdən biri “Biləyən”
seçilir və onun əlində zınqırov olur. Diktə olunmuş sözdə çətin orfoqram varsa, o, əlindəki zınqırovu səsləndirir, sözün düzgün yazılışını izah
edir. Sözdə “təhlükəli məqam” yoxdursa, susur.
10) “Özümü yoxlayıram” imlası – şagirdlərdə yalnız yazılışı çətin orfoqramları tapmaq
bacarığını deyil, həmçinin yazıda çətinlik çəkdiyi məqamları aşkara çıxarmaq bacarıqlarını
inkişaf etdirir. Bu imla zamanı şagird yazdığı
sözdə hər hansı bir hərfin olub olmamasında tə-
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rəddüd edirsə, o hərfi yazmamaq və ya yazdığını lüğətdə yoxlamaqla, müəllimə sual verməklə,
parta yoldaşı ilə məsləhətləşməklə dəqiqləşdirmək və lazım gələrsə, yazısında düzəliş etmək
haqqına sahibdir. “Özümü yoxlayıram” imlası
uşaqlarda öz yazısına məsuliyyətli münasibət,
diqqətlilik, özünütənqid kimi keyfiyyətlərin formalaşmasına kömək etdiyi üçün əhəmiyyətlidir.
11) “Müəllim” didaktik oyunu. Bu oyun
zamanı şagirdlərə öyrənilmiş orfoqrafik qayda
ilə bağlı evdə bir sütun söz (çətin orfoqramın
ötürülməsi şərti ilə) yazmaq tapşırığı verilir.
Dərs prosesində əvvəlcə bir parta arxasında
oturan şagirdlər bir-birinin ev tapşırığının düzgünlüyünü yoxlayırlar. Daha sonra tərtib etdikləri tapşırığı qonşu partada oturan şagirdlərlə
dəyişdirirlər və hər kəs qarşısındakı tapşırığı
müstəqil şəkildə yerinə yetirir: sözdə buraxılmış
orfoqramları yerinə qoyur. Proses başa çatdıqdan sonra hər “müəllim” tərtib etdiyi tapşırığın
düzgün icra edilib-edilmədiyini yoxlayır.
12) Cütlərlə iş prosesində qarşılıqlı nəzarət. Yanaşı oturan şagirdlərdən biri verilmiş çalışmanın ilk cümləsini və ya sözü parta yoldaşına oxuyur, çətin orfoqramı göstərir və necə yazılacağını izah edir. Bundan sonra şagirdlərin
ikisi də sözü və ya cümləni yazırlar. Növbəti
dəfə digər şagird sözü və ya cümləni oxuyur,
izahat verir və proses belə davam edir. Bu cür
qarşılıqlı nəzarət şagirdlərdə diqqətlilik, müzakirə etmək və öz cavablarını tutarlı dəlillərlə
əsaslandırmaq bacarıqlarını inkişaf etdirir, yazı
prosesində səhvlərin qarşısını əsasən alır.
13) Yazının korrektə edilməsi. Orfoqrafik
gözüitilik, həmçinin şagirdlərdə özünün və başqasının yazısındakı səhvləri görə bilmək bacarığını da ehtiva edir. Bu baxımdan özünənəzarət
(özünü yoxlama) və qarşılıqlı nəzarət çox səmərəlidir. Bu zaman oyun priyomlarından da istifadə etmək olar. Şagirdlərə səhvlərlə yazılmış
məktub verilir, uşaqlar məktubu oxumalı, səhvləri tapıb düzəltməlidirlər.
14) Çaşdırıcı imla. Bu zaman müəllim şagirdlərə səslənməsinə görə yaxın olan, lakin yazılışı fərqlənən sözlər oxuyur (mətin-mətn,
sənəd-sənət, hakim-həkim və s.). Şagirdlərin vəzifəsi həmin sözləri eşitməyə əsasən dərk etmək,
mənasını izah etmək və düzgün yazmaqdır.
15) Özün düzəlt. Dəftərlərin yoxlanması
zamanı müəllim şagirdlərin səhvlərini düzəlt94

mir, yalnız altından qırmızı qələmlə xətt çəkir
və ya sətirdə yol verilmiş səhvə diqqəti cəlb etmək üçün haşiyədə işarə qoyur. Şagird bu zaman səhvlərini müstəqil olaraq tapır və düzəldir.
Beləliklə, biz ibtidai sinif şagirdlərində savadlı yazının vacib şərtlərindən biri olan orfoqrafik gözüitiliyin inkişaf etdirilməsinə istiqamətlənmiş çalışmaları nəzərdən keçirdik.
Orfoqrafik vərdişlər ləng avtomatlaşır.
Avtomatlaşmanın gec-tezliyi orfoqramın çətinlik dərəcəsindən də asılıdır. Orfoqrafik vərdişlərin formalaşması qrammatik anlayışların və orfoqrafik qaydaların mənimsənilməsinə istiqamətlənən çoxsaylı və rəngarəng çalışmaların
aparılmasını tələb edir. Orfoqrafik qaydalar bir
sözün deyil, müəyyən ümumi cəhətə malik olan
bir qrup sözün yazılışını tənzimləyir.
İbtidai sinif şagirdlərində orfoqrafik vərdişlərin müvəffəqiyyətlə formalaşdırılması üçün
orfoqrafik çalışmaların aşağıdakı formalarını
təklif edə bilərik:
1) Qrammatik-orfoqrafik təhlil. Bu tip
çalışmalar verilmiş mətndə orfoqrafik cəhətdən
bütün “təhlükəli məqamların” tapılması və izah
olunmasını nəzərdə tutur. Müəyyən orfoqramların dərk olunması və möhkəmləndirilməsi üçün şagirdlərin praktik fəaliyyətinin təmin edilməsi faydalı olur. Məsələn, bitişdirici samitlərlə
(n, y, s) sözlərin yazılışının öyrədilməsi zamanı
şagirdlərə əşyalarla müəyyən hərəkətlər icra
etməyə icazə vermək və yaranmış ifadələri
yazmağı təklif etmək olar (quzunu sığalladım,
quzuya ot verdim və s.)
2) Üzündənköçürmə ilə müşayiət olunan
çalışmalar – bu, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
hal-hazırda görmə qavrayışı ilə qavranılan söz,
cümlə, mətnin yazılı ifadəsidir. Əksər hallarda
üzündənköçürmə müəyyən qrammatik xarakterli
tapşırığın icrası ilə müşayiət olunur ki, bu da
orfoqrafik qaydanın tətbiqinə imkan yaradır. Digər tərəfdən, bu tip çalışmalar orfoqrafiya ilə
birgə nitq inkişafı vəzifələrini də yerinə yetirməyə kömək edir. Məsələn:
- Buraxılmış hərfləri əlavə edib dəftərə
köçürmə. Bu tip çalışmalar öyrənilmiş orfoqrafik qaydanı tətbiq etmək bacarığını möhkəmləndirir;
- Dəyişikliyə uğramış (söz sırası pozulmuş) cümlə və ya mətnin bərpa edilərək dəftərə
köçürülməsi. Bu tip çalışmalar orfoqrafik vər-
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dişlərin inkişafı ilə yanaşı şagirdlərin nitq inkişafında da əhəmiyyətlidir;
- Seçmə üzündənköçürmə. Bu, müəyyən
qayda ilə bağlı olan orfoqramların seçilərək
dəftərə köçürülməsidir;
- Verilmiş krossvordun kollektiv şəkildə
həll edilməsi və alınmış cavabların dəftərə köçürülməsi (həmin cavablarda qarşıya möhkəmləndirilməsi məqsəd qoyulmuş orfoqramın olması zəruridir);
- verilmiş hərf və ya hecalardan sözlərin
düzəldilməsi və alınmış sözlərdən yalnız öyrənilən qayda ilə bağlı olanlarının dəftərə köçürülməsi. Burda “Güllərdən şirə çəkməkdə arıya kömək et” və s. oyunlardan da istifadə etmək olar.
Arının ayağında və güllərin üzərində bir heca
yazılır. Bu güllərin arasında elələri olur ki, arı
onların üzərinə oturduqda yeni söz yaranır və
şagirdlər həmin sözləri tərkibində olan orfoqramın altından xətt çəkməklə dəftərlərinə yazırlar.
Lakin elə güllər də vardır ki, onların üzərinə
qonmaq olmaz - əks təqdirdə sözün yazılışında
səhv olar.
3) İmla – orfoqrafik çalışma növlərindən
biri olub, eşitməyə əsasən qavradıqları söz,
cümlə, mətnin şagirdlər tərəfindən yazılmasıdır.
Yuxarıda, şagirdlərdə orfoqrafik gözüitiliyin
formalaşdırılması məqsədilə tətbiq edilən çalışma növlərini nəzərdən keçirərkən bəzi imla
növlərinın adını qeyd etmişik. Öyrədici imlaların keçirilməsi zamanı müxtəlif priyomlardan istifadə etməklə şagirdlərin idrak fəallığını
təmin etmək olar. Məsələn, imla zamanı
müəllim keçilən orfoqramla bağlı sözləri ədəbi
tələffüzə uyğun olaraq oxuyur, şagirdlər isə bu
söz hansı hərflə yazılacaqsa onu qaldırıb
göstərirlər (məsələn: qənd, corab, ağac, çələng
tipli kar samitlə tələffüz edilib cingiltili samitlə
yazılan sözlər diktə edilə bilər);
4) Leksik-orfoqrafik çalışmalar. Bu tip çalışmalar orfoqrafik cəhətdən təhlil olunan sözün
semantikası üzərində də iş aparmağı nəzərdə tutur. Leksik-orfoqrafik çalışmalara orfoqrafik lüğətlə aparılan işi də aid etmək olar: bu zaman
şagirdlər lüğətdə sözün yazılışına baxmaqla yanaşı, onun mənasını da dəqiqləşdirə bilərlər ki,
bu da onların lüğət ehtiyatını həm zənginləşdirə,
həm də fəallaşdıra bilər.
5) Perfokartlarla iş. Təlim prosesində perfokartlardan istifadə şagirdlərə fərdi-diferensial

yanaşmağa imkan verir. Müəyyən orfoqrama
aid hazırlanmış perfokartlar, şagirdlərin diqqətini bir orfoqrafik qayda üzərində cəmləşdirməyə
kömək edir, onlara bu qayda ilə bağlı biliklərini
yoxlamağa şərait yaradır. Şagird tapşırığı sərbəst yerinə yetirir və fəaliyyətinin nəticəsini görür. Perfokartlarla işin müəllim üçün bir çox üstünlükləri var: müəllim qısa vaxt ərzində operativ olaraq bu və ya digər orfoqramın mənimsənilmə səviyyəsini qiymətləndirə və şagirdlərdə
bir çox sözlərin düzgün yazılışı ilə bağlı vərdişlərin formalaşmasına kömək edə bilər.
Perfokart necə hazırlanır? Perfokart üzərinə müəyyən tapşırıq yazılmış birüzlü və ya arasına ağ vərəq qoyularaq ortasından bükülmüş
ikiüzlü fərdi kartoçkalardır. Kartoçkanın üz hissəsində şagirdlərin içində yazması üçün “pəncərələr” kəsilir. Perfokartda müəllimin öyrətmək
və ya möhkəmlətmək istədiyi orfoqramdan asılı
olaraq müxtəlif tapşırıqlar verilə bilər. Perfokartlar həm hazırlanma, həm də istifadə baxımından çox asandır. Onların adi kartoçkalardan
üstünlüyü, hər dəfə altına təmiz vərəq qoymaqla
dəfələrlə istifadə edilə bilməsidir. Məsələn, müəllimə qoşa kar və ya qoşa cingiltili samitli sözlərin orfoqrafiyası ilə bağlı şagirdlərin bilik və
bacarıqlarını yoxlamaq istəyir. Bu zaman o,
üzərində doqquz, səkkiz, toqqa, tappıltı və s.
sözlər yazılmış perfokartlar hazırlayır. Həmin
sözlərdə yazılışı ilə tələffüzü fərqlənən samitlərin yerində “pəncərə” kəsir. Şagird perfokartın
altına ağ vərəq qoyaraq “pəncərədə” buraxılmış
orfoqramı yazır.
6) Mnemonika priyomları yazılışı çətin
sözlərin yadda qalmasını asanlaşdırır. (Mnemonika yunan sözüdür, mənası “yaddasaxlama məharəti” deməkdir). Mnemonika lazım olan məlumat və faktların süni assosiasiyaların köməyi ilə
yadda qalmasını asanlaşdıran priyom və qaydaların məcmusudur. Əqli əmək mədəniyyəti nöqteyi-nəzərindən mnemonika – yaddasaxlamanın
ən rahat priyomlarından biridir. Yazılışı çətin
olan müəyyən sözləri şagird hər hansı bir ümumi əlamətinə görə özü üçün bir qrupda birləşdirə bilər, yəni beynində süni assosiasiya yarada
bilər. Məsələn, layihə, şayiə, müşayiət tipli sözlərin düzgün yazılışının yadda qalması üçün şagird yi hərfbirləşməsini yadda saxlaya bilər və
bu da həmin sözlərin lahiyə, şaiyə, müşayət şəklində səhv yazılışının qarşısını alar.
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7) Didaktik vəsaitlərlə iş də öyrənilmiş orfoqramın təkrar olunması və daha möhkəm yadda qalmasına imkan verir. Orfoqramların təkrarlanması bədii ədəbiyyat nümunələri üzərində
aparılarsa, bu həm də şagirdlərin lüğətinin zənginləşməsinə, onlarda dilə marağın tərbiyə olunmasına şərait yarada bilər. Məsələn, şagirdlərə
Zeynal Cabbarzadənin aşağıdakı şeirini verib
nöqtələrin yerinə indiki (keçmiş, gələcək) zaman şəkilçilərini artırmağı təklif etmək olar:
Dağda çoban çal... tütək,
Ot otla... qoyun, inək,
Əs... sərin-sərin külək,
Sevimli xoş bahar gəl...
Bu zaman şagirdlərin diqqətini ikinci sətirdə otla sözünə indiki zaman şəkilçisi artırarkən baş verən hadisəyə cəmləmək lazımdır
(otlayır /otluyur/).
Bu cür çalışmaların icrası zamanı şagirdlər yalnız buraxılmış hərfləri, hecaları, durğu
işarələrini və s. yerinə qoymurlar, həmçinin bilavasitə bədii ədəbiyyat nümunələri ilə də təmasda olurlar.
8) Yaradıcı yazı işləri. Bunlara ifadə və
inşalar aiddir. Bu yazı işləri şagirdlərin nitqinin
inkişafına – onlarda lüğət ehtiyatının zənginləşməsi və rabitəli yazılı nitq vərdişlərinin formalaşmasına istiqamətlənmişdir. İfadə və inşalar
orfoqrafik mövzunun öyrənilməsinin yekun
mərhələsində, yəni şagirdlər qaydanı tam mənimsədikləri və tətbiq etməyə hazır olduqları za-

man təşkil edilə bilər. Yaradıcı yazılar əyləncəli
xarakter də daşıya bilər. Məsələn, şagirdlərə
Qarqıza, dostuna məktub yazmaq və onu
elektron poçt vasitəsilə göndərmək (bu zaman
dost məktubu alır və yoxlayır), məktəb divar qəzetinə məqalə hazırlamaq təklif oluna bilər.
Orfoqrafik vərdişlərin psixoloji təbiətini
və onun formalaşma mərhələlərini təhlil etməklə
belə nəticəyə gəldik ki, ibtidai məktəbdə şagirdlər nitq səsləri, onların sözdə zəif və güclü mövqeləri haqda zəruri məlumat əldə edirlər. Məhz
həmin dövrdə orfoqrafik bilik, bacarıq və vərdişlərin əsası qoyulur. Təməli ibtidai siniflərə
qoyulmuş bu bacarıqlar orta məktəbin sonuna
qədər Azərbaycan dili təlimi boyunca daha da
mürəkkəbləşir, təkmilləşir və sonda avtomatlaşmış yazı vərdişlərinə çevrilir.
Problemin elmi yeniliyi: Məqalədə ibtidai sinif şagirdlərində orfoqrafik gözüitiliyin və ümumiyyətlə davamlı orfoqrafik vərdişlərin formalaşdırılması məqsədilə tətbiq edilə biləcək çalışma növləri, yeni metod və vasitələr təklif edilmişdir.
Problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti.
Məqalə sinif müəllimlərinə şagirdlərdə avtomatlaşmış orfoqrafik vərdişlərin formalaşdırılması məqsədilə aparılan işləri düzgün təşkil etmək üçün praktik
istiqamət verə bilər. Belə ki, sinif müəllimləri məqalədə göstərilən səmərəli yollardan istifadə etməklə
ibtidai siniflərdə orfoqrafik vərdişlərin formalaşdırılması üzrə işin məzmununu, forma və metodlarını daha da təkmilləşdirə, zənginləşdirə bilərlər.
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INTEGRATION AND INTEGRATIVITY AS PEDOGAGICAL UNDERSTANDING:
ESSENCE AND FORMS OF EXPRESSION
Xülasə: Şagirdlərin geniş dünyagörüşə malik bir şəxsiyyət kimi formalaşması elm və təhsilin hansı
səviyyədə yaxınlaşması ilə şərtlənir. Müasir mərhələdə elmin çoxsahəli inkişafı, informasiya bolluğu bu
əlaqələrin qurulmasını pedaqoji tədqiqatların əsas obyektinə çevirmişdir. İnteqrasiya və inteqrativlik
anlayışları bu prosesin qanunauyğun nəticəsi kimi yaranmışdır. Əgər inteqrasiya bu qarşılıqlı əlaqəni ifadə
edən proses və ya strategiyadırsa, inteqrativlik çoxşaxəli şəkildə özünü göstərən prosesin istinad etdiyi
pedaqoji prinsipdir.
Açar sözlər: inteqrasiya, inteqrativlik, standart, anlayış, pedaqoji yanaşma, prinsip, strategiya.
Резюме: Формирование учащихся как личности с широким мировоззрением зависит от уровня
науки и образования. Многогранно развитие науки на современном этапе, изобилие информации превратили установление этих отношений в основной объект педагогических исследований. Интеграция
и интегративность стали законным результатом этого процесса. Если интеграция представляет собой
процесс или стратегию, взаимосвязь, то интегративность является педагогическим принципом,
основанном на многомерном процессе.
Ключевые слова: интеграция, интегративность, стандарт, концепция, педагогический
подход, принцип, стратегия.
Summary: Formalion of students as a personality with great world view is determined with the level
of science and education closeness. In modern period development of science and information made the
formation of these relations the object of pedogogical investigations. Integration and integrativity are the
results of this process. If integration is the strategy or the process showing this relation, integrativity is the
pedagogical principle on which this multilateral process refers.
Keywords: integration, integrativity, standard, concept, pedagogical approach, principle, strategy.

Məsələnin qoyuluşu. Pedaqogika elmi
son dövrlərdə yeni islahatlarla zənginləşməkdədir. Bu anlayışların obyektiv şərhi irəli sürülən
ideyaların düzgün açıqlanmasına, məzmun dolğunluğuna şərait yaradır.

İşin məqsədi inteqrasiya və inteqrativlik
anlayışlarının pedaqoji tədqiqatlarda araşdırılma
səviyyəsini təhlilə cəlb edib, onların mahiyyətcə
açıqlanmasında özünü göstərən ziddiyyətli məqamları müəyyənləşdirmək və dəqiq, obyektiv
şərhinə nail olmaqdır.
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Təhsil sahəsində məqsədyönlü şəkildə
aparılan bütün islahatlar dövlətin intellektual bazasını gücləndirməyə, onun hərtərəfli inkişafını
sürətləndirməyə təsiredici təkan verir. Qabaqcıl
dünya ölkələrinin təcrübəsində özünü doğrulmuş bu baxış Azərbaycan Respublikasında təhsil siyasətinin ana xəttini təşkil etməklə onun
məzmun və struktur baxımından modernləşməsinə zəmin yaratmışdır. XXI əsrin ilk onilliyindən davamlı formada həyata keçirilən bu yeniləşmə prosesi Kurikulum islahatı adı altında
ümumtəhsil məktəblərindən başlamış və “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə
Dövlət Strategiyası”nda qeyd edildiyi kimi,
“səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılması” 5 əsas strateji hədəf sırasında ilkin olaraq götürülmüşdür (2, s. 14). Beləliklə, təhsil quruculuğunda məzmun amilinin
həlledici əhəmiyyət kəsb etdiyi daha vacib istiqamət kimi önə çəkilmişdir.
Pedaqoji tədqiqatlar göstərir ki, şagird
şəxsiyyətinin formalaşması təlim prosesində şagirdlərə aşılanan məzmunun, yəni bilik, bacarıq,
dəyər və səriştələrin keyfiyyətindən daha çox
asılıdır. Fənlər vasitəsilə reallaşdırılan məzmun
isə dövrün baxışlarına uyğun didaktik prinsiplərə istinadən müəyyənləşdirilir. Müasir mütərəqqi ideyalar əsasında işlənilən “Ümumtəhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kurikulumları)” sənədində belə bir yanaşma mühüm
şərt kimi nəzərə alınaraq göstərilir: “Ümumi
təhsilin məzmunu fərdin, cəmiyyətin, dövlətin
maraq və tələbatlarını, milli və ümumbəşəri
dəyərləri əks etdirməklə humanistlik, dünyəvilik, varislik, inteqrativlik prinsipləri əsasında
müəyyən edilir” (22, 117). Göründüyü kimi, ölkəmizdə ümumi təhsilin məzmunca əsaslı şəkildə yenilənməsində istinad olunan başlıca prinsiplərdən biri inteqrativlikdir.
Bir pedaqoji anlayış kimi inteqrativlik
prinsipi “inteqrasiya” məfhumunun açıqlanması
ilə birbaşa əlaqəlidir. Hər iki termin eyni mənşəli olub, “tam” mənasını ifadə edən latın mənşəli
“integer” (16, s. 70) kökündən törəmişdir. Bununla belə, onlar arasında incə məna fərqi var.
Bir anlayış olaraq keçən əsrdə pedaqogika
elminə gətirilməsinə baxmayaraq (16, s. 70),
təhsildə inteqrasiya ideyası klassik pedaqoqların
əsərlərində bu və ya digər şəkildə öz əksini tapmışdır. Belə ki, XVI əsrin böyük pedaqoqu Y.A.
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Komenski fənlərin inteqrasiyasının mühüm təlimi əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq,
“Böyük didaktika” əsərinin “Ən qısa təlimin
əsasları” adlanan XIX fəslində fikrini yığcam
şəkildə belə ifadə edir: “Qarşılıqlı olan hər bir
şey bu əlaqədə də tədris edilməlidir” (15, 155).
C. Lokk, İ.H. Pestalotsi, İ.H. Herbart, K.D.
Uşinski kimi klassik pedaqoqların əsərlərində də
təlim və tərbiyədə inteqrasiyanın gözlənilməsi
ideyası vacib bilinmişdir (19, 5). Xüsusilə K.D.
Uşinskinin pedaqoji baxışlarında bu ideya daha
qabarıq əks olunmuşdur. O, ibtidai siniflərdə təlimin məzmunu ilə bağlı araşdırmalarında fənlərin qarşılıqlı əlaqəsini bir tələb kimi irəli sürmüş
və hansı təlimi nəticələrin əldə olunmasına imkanlar açdığını şərh etmişdir. “Uşağa öyrənməyi
öyrətmək” ana dili müəlliminin vəzifələrindən
biri kimi qarşıya qoyan böyük didakt onların təfəkkür və nitqində məntiqiliyi inkişaf etdirmək
üçün dilin təbiət hadisələri ilə qarşılıqlı əlaqədə
tədrisini olduqca faydalı sayaraq yazır: “Təbiətin məntiqi uşaqların anlaq səviyyəsinə ən çox
uyğun olan əyani və inkar edilməz məntiqdir.
Hər bir yeni əşya mühakiməni müqayisələr vasitəsilə təmrin etdirmək, artıq, kəsb edilmiş sahəyə yeni anlayışlar daxil etmək, öyrənilmiş növləri bir cinsdə birləşdirmək üçün imkan verir.
Hər bir fiziki hadisə də yeni uşaq məntiqi üçün
çox gözəl təmrindir” (21, 134). Məhz buna görə
də alimin pedaqoji irsini müasirlik baxımından
təhlilə cəlb edən E.D. Dneprov belə bir nəticəyə
gəlir ki, K.D. Uşinskinin ibtidai siniflərdə təlimin məzmununu müəyyənləşdirərkən çıxış etdiyi əsas ideyalardan biri uşağın ətraf aləmlə tanışlığına yönəlmiş inteqral kursun yaradılmasıdır (10, 124).
XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Qərbi Avropa ölkələrində “inteqrativ kurikulum” anlayışı geniş
təhsil sisteminin həlledici komponentlərindən
birinə çevrilir (12, 26-27). C. Dyuinin proqressiv təhsil ideyasından rişələnən bu baxışlarda
aşağıdakı fikirlərə daha çox önəm verilir:
- “inteqrativ kurikulum təhsil yanaşması
olub, şagirdləri həyatı boyu öyrənməyə hazırlayır”;
- təhsilə ayrı-ayrı fənlərin tədrisi kimi
deyil, “həyatın tələb etdiyi zəruri qabiliyyətlərin
inkişaf etdirilməsi prosesi kimi baxılmalıdır”
(12, 24).
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Zaman-zaman təkmilləşən bu baxışların
nəticəsidir ki, artıq həmin ölkələrdə inteqrasiya
təhsilin əsas strategiyasiyası kimi formalaşmaqdadır. Belə ki, şagirdlərin təlim maraqlarını gücləndirmək, nəzəriyyə ilə praktikanın, elmlə təcrübənin, məktəblə real həyatın əlaqəsini daha da
yaxınlaşdırmaq, möhkəmləndirmək məqsədilə
konkret elm sahəsi ilə bağlı ayrı-ayrı fənlərin
tədrisinə deyil, bir neçə elmin qarşılıqlı əlaqəsi
əsasında yaradılan transdisçiplinar (fənnüstü,
yaxud fəndən fənnə keçid) mahiyyət daşıyan
fənlərin tədrisinə keçilməkdədir.
Təhsildə inteqrasiya prosesinin intensiv və
çoxşaxəli formada təşkili ideyası rus və Azərbaycan pedaqoqlarının tədqiqatlarında da geniş
yer almışdır. Doğrudur, uzun müddət sovet pedaqogikasında ənənəvi qaydada “fənlərarası
əlaqə” anlayışından istifadə olunmuş və yalnız
XX əsrin 80-ci illərində pedaqogika elmində,
təhsil və tərbiyə sahəsində inteqrativ proseslərə
həsr olunmuş elmi əsərlər toplusunun nəşrindən
sonra “inteqrasiya” termini gündəmə gətirilmişdir (13). Həmin dövrdə Y.İ. Dik, A.A. Pincki və
V.V. Usanovun birgə yazdıqları məqalədə qohum, tədqiqat obyektləri yaxın və ya uyğun gələn, ümumi qanunauyğunluqları ilə seçilən tədris fənlərinin inteqrasiyası fikri bu problemin
daha əsaslı və dərindən işlənilməsi üçün yeni
ideyalara təkan verdi (9).
Bu baxımdan pedaqoji nəzəriyyə və praktikada inteqrasiya proseslərini daha geniş aspektdə araşdıran V.S. Bezrukovanın gəldiyi nəticələr xüsusilə əhəmiyyətlidir. Araşdırıcının
fikrincə, pedaqoji inteqrasiya:
- bilikləri hər hansı bir ideya ətrafında tamamlanmış məntiqi sistemdə cəmləşdirir, yeni
tələblər əsasında nizamlayır; bütün imkan, bacarıq və tələbatlar nəzərə alınmaqla dərketməni
genişləndirir, onun terminoloji təsvirini zənginləşdirir;
- nəzəriyyə və praktikanı inkişafetdirici
bir prinsip kimi aparıcı ideya olub, elmi və təcrübi fəaliyyətdə daha yüksək nəticələrin gerçəkləşdirilməsini təmin edir;
- bir proses kimi obyektlər arasında qurulmuş birbaşa əlaqə olub, gözlənilən nəticələrə
uyğun yeni bitkin sistemin yaradılmasıdır;
- nəhayət, nəticə kimi bir-biri ilə qarşılıqlı
əlaqəyə girən obyektlərin qazandığı formadır
(4, 26- 31).

Müəllif bir prinsip kimi onun reallaşdırılması ilə bağlı 3 sadə qaydanı açıqlayır.
Birinci qayda: inteqrasiya obyektlərini
müəyyənləşdirin.
İkinci qayda: seçilmiş obyektlərin inteqrasiyaya uyğun və uyğun gəlməyən faktorlarını
müəyyənləşdirin.
Üçüncü qayda: təhsil sistemi iştirakçılarının imkan və xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla
gözlənilən nəticələri formalaşdırın (4, 29).
Göstərilənlərdən aydın olur ki, V.S. Bezrukova pedaqoji inteqrasiyaya həm prinsip, həm
proses, həm də forma kimi yanaşır.
Bu istiqamətdə ardıcıl tədqiqatlar aparan
A.Y. Danilyuk təhsildə inteqrasiyanı didaktik
prinsip keyfiyyətində araşdırmaqla onu təlim və
tərbiyədə məqsəd və məzmunu, forma və metodları, vasitə və texnologiyaları müəyyənləşdirən mühüm yanaşma kimi dəyərləndirir (7). O,
“Təhsildə inteqrasiya nəzəriyyəsi” adlı monoqrafiyasında inteqrasiya anlayışının mahiyyətini
belə açıqlayır: “İnteqrasiya – məlumatların bir
tədris dilindən digərinə ardıcıllıqla ötürülməsinin təmin edilməsi prosesidir ki, biliklərin mənimsənilməsi, anlayışların formalaşdırılması,
şəxsi və mədəni fikirlərin meydana gəlməsi baş
verir” (8, 232). V.N. Klepikov isə inteqrasiyanı
bu şəkildə şərh edir: “İnteqrasiya – bir neçə fənn
dilinin obraz, məcaz və simvollar əsasında
qovuşma prosesidir ki, onun nəticəsində fərdi
fikir və dəyərlər yaranır. Təhsilin əsas məqsədlərindən biri informasiyanın əldə edilməsi deyil,
onun sistemləşdirilməsi və inteqrasiya edilməsi
mexanizminin yaradılmasıdır” (14, 49-50).
İnteqrasiyanın fənlərarası və fəndaxili formalarda ifadə olunması fikrini dəstəkləyən T.Q.
Braje isə sistemin formal əlamətlər əsasında
deyil, mahiyyətcə yaxınlaşma əsasında yaradılmasını önə çəkir (5, 147).
İnteqrasiya Azərbaycan təhsilinin prioritet
problemlərindən biri kimi yalnız son dövrlərdə
aktuallıq qazanmış və ciddi tədqiqatların aparıcı
mövzusuna çevrilmişdir. A. Süleymanova “İnteqrasiya təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi
vasitəsi kimi” məqaləsində “İnteqrasiya nədir?”
sualını qoyaraq onu belə cavablandırır: “İnteqrasiya təlim prosesini təkmilləşdirir, fənlər arasında qarşılıqlı əlaqə və asılılığı dərinləşdirməyə
xidmət edir. İnteqrasiyanın köməyi ilə şagirdlər
biliklər arasında qarşılıqlı əlaqəni başa düşür və
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həmin bilikləri şəxsi və ictimai problemlərin
həllində istifadə edir” (20, 120). Müəllifə görə,
şagirdlərdə ətraf aləm haqqında tam təsəvvürün
yaradılmasında inteqrasiya məqsəddirsə, fənn
üzrə biliklərin əlaqələndirilməsi üçün ümumi təsəvvürlərin yaradılmasına xidmətdə isə vasitədir
(20, 121).
N. Mehdiyevanın da bu pedaqoji anlayışla
bağlı mülahizələri maraq doğurur: “İnteqrasiya
müəyyən təhsil sistemi çərçivəsində şagirdlərin
təfəkküründə dünyanın bütöv və bölünməz obrazını formalaşdırmaq, onları inkişafa və özünüinkişafa istiqamətləndirmək məqsədi ilə təlimi
bütün məzmun komponentləri arasında struktur
əlaqələri qurmaq və onları sistemləşdirməkdir”
(17, s. 58). Müəllif pedaqoji tədqiqatlarda inteqrasiyaya bir məqsəd deyil, strategiya kimi yanaşıldığını, ondan dərsdə vasitə kimi istifadə
edildiyini də nəzərə çarpdırır ( 17, 59).
F. Rüstəmov milli kurikulumların hazırlanması prinsiplərindən danışarkən, qısa da olsa,
inteqrativlikdən ayrıca bir prinsip kimi bəhs etməklə onun fənlərarası və fəndaxili əlaqədə,
üfüqi və şaquli ifadə olunduğunu qeyd edir (18,
s. 42). Ə. Abbasov şəxsiyyətyönlü yeni kurikulumları səciyyələndirərkən onların inteqrativ
məzmunu ilə seçildiyini göstərir. Alimin fikrincə, kurikulumların inteqrativ məzmunda hazırlanması aşağıdakı cəhətlərə görə onların keyfiyyətinin yüksəlməsinə təsir göstərir:
“Birinci, fənlərin inteqrasiyası onların
saylarının azalması ilə nəticələnir. Məzmunca
yaxın fənlər sintez edilir.
İkinci, fənlərin inteqrasiyası həftəlik saatların minimum səviyyəyə endirilməsinə imkan
yaradır. Bu isə təlim yükünün – məşğələlərin
azalmasına gətirib çıxarır.
Üçüncüsü, şagirdlərin həyati əhəmiyyəti
olan bilik, bacarıq və vərdişlər qazanmalarına,
onların şəxsiyyətini formalaşması üçün ən zəruri
praktik işlərin həyata keçirilməsinə imkan yaranır” (1, 19).
Tanınmış pedaqoq fənn kurikulumlarını
xarakterizə edərkən onların inteqrativ mahiyyət
daşıdığını şagird şəxsiyyətini formalaşmasına
imkan yaratması, həyati bacarıqlar aşılaması və
davamlı fəaliyyət üçün hazırlaması ilə əlaqələndirir (1, 35).
Ə. Abbasovun A. Əhmədov və T. Talıbovla
birgə yazdığı bir məqalədə isə yeni işlənilən fənn
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kurikulumlarının məzmununda inteqrasiyanın
bir prinsip kimi nəzərə alınmasını təhsilin bütün
mərhələlərində potensial əlaqələri tapmaq, onları fəaliyyət müstəvisində reallaşdırmaq imkanı
yaratdığını xüsusi vurğulanır. Digər tərəfdən,
konseptual sənəd kimi təlimin məzmununu ifadə
edən bu kurikulumlarda fəndaxili və fənlərarası
inteqrasiyanın əlaqəli standartlar fonunda verilməsini müvafiq dərsliklərin hazırlanmasına bir
istiqamət verəcəyi, həmçinin müəllim tərəfindən
idarə olunan təlim prosesinin səmərəli və maraqlı qurulması üçün faydalı olacağı qeyd olunur (11, 19).
Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olur ki,
müəlliflər inteqrasiyanın mövzular ətrafında qurulması deyil, standartlar əsasında təşkili ideyasına üstünlük verirlər ki, bu da Azərbaycan təhsili üçün yeni bir ideyadır.
Təhsildə inteqrasiya probleminə G. Balayevanın “İbtidai təhsilin məzmununun nəzəri-pedaqoji problemləri” adlı kitabında da toxunulmuşdur. Müəllif inteqrasiyanı mühüm təhsil prinsiplərindən hesab edir və müasir yanaşmada biliklərin daha dərindən və keyfiyyətcə yeni səviyyədə mənimsənilməsinə şərait yaradığı qənaətinə
gələrək, fikirlərini bu axarda davam etdirir:
“İnteqrativlik biliyin bütövlükdə cəmiyyətin
inkişafını müəyyənləşdirən aparıcı qüvvə kimi
real üstünlüyünü təmin etməyə qabildir. Bu
prinsipə istinad olunması dünyanın mənzərəsini
və cəmiyyətin həyatını bütün tamlığı ilə şagirdlərə göstərir” (3, s. 76). O, müasir pedaqoji sistemlərin formalaşmasında inteqrasiyanın prinsip kimi, şagirdin fərd, şəxsiyyət və vətəndaş kimi inkişafında isə vasitə kimi çıxış etdiyini də
göstərir (3, 76-77).
Tanınmış metodist alim V. Qurbanov bu
problemi nisbətən geniş aspektdə təhlilə cəlb etmiş, Azərbaycan və rus tədqiqatçılarının pedaqoji inteqrasiyaya verdikləri tərif və şərhlər üzərində dayanmaqla öz münasibətini bildirmişdir.
O yazır: “Pedaqoji inteqrasiya – şagirdlərin özlərini inkişafa aparan təhsil sistemi çərçivəsində
təlimin məzmunu, forma və metodlarını eynitipli hissələrinin və elementlərinin məqsədyönlü
təşkil olunmuş strukturlu əlaqəsidir” (6, s. 16).
Müəllifə görə, təlimdə inteqrasiya anlayışı bir
məqsəd kimi – şagirdlərdə dünya haqqında təsəvvür yaratmağa, bir təlim üsulu kimi – biliklərin bir-birinə yaxınlaşmasının ümumi bünövrəsi-
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nin tapılmasına, elmi təfəkkür üsulu kimi – şagirdlərin inkişafının nəticə göstəricisini müəyyənləşdirməyə xidmət edir (6, 16). Bununla belə, yekun nəticə olaraq, o, inteqrasiyanı daha çox strateji
məsələ və məqsəd kimi dəyərləndirir (6, 19).
Beləliklə, gətirilən faktlar göstərir ki, pedaqoji inteqrasiya həm prinsip, həm strategiya,
həm proses, həm üsul və vasitə hesab edilmişdir. Bunun başlıca səbəbi inteqrativlik və inteqrasiya anlayışları arasında fərq qoyulmamasından irəli gəlir. Fikrimizcə, əgər inteqrativlik pedaqoji yanaşmadırsa, inteqrasiya bir sistem daxilində hissə və hissəciklərin, komponent və elementlərin tam halında birləşdirilməsi prosesidir.
İnteqrativlik “Ümumtəhsil pilləsinin dövlət
standartları və proqramları (kurikulumları)” sənədində göstərildiyi kimi, təlimin məzmununun
müəyyənləşdirilməsində istinad olunan bir prinsip, tələbdirsə (22, 117), inteqrasiya bir strategiya, bir texnologiyadır.
İnteqrativlik inteqrasiya prosesinin forma,
mərhələ və keyfiyyətini müəyyənləşdirməyə imkan verən ümumiləşmiş pedaqoji baxışdır. Eyni
zamanda, inteqrasiya inteqrativliyin mahiyyət
göstəricisidir. İnteqrasiya səbəbdirsə, inteqrativlik nəticədir.
Fənlərarası, fəndaxili və fənnüstü (və ya
fəndən-fənnə keçid) variantlarda öz ifadə formasını tapan pedaqoji inteqrasiya təhsilin bütün
pillə və mərhələlərində aşağı, orta və yüksək səviyyədə reallaşdırıla bilir. Müasir anlamda fənlərarası inteqrasiya fənlərin tədrisində qazanıl-

mış bilik və bacarıqların müvafiq standartlara
uyğun uzlaşdırılmasıdırsa, fəndaxili inteqrasiya
fənnin məzmunun əks etdirən mövzuların deyil,
məzmun xətləri və onları konkretləşdirən alt
standartların əlaqələndirilməsidir. Bu uzlaşdırma və ya əlaqə üfüqi və şaquli inteqrasiya şəklində həyata keçirilir. Fənlərarası inteqrasiya
üfüqi inteqrasiya, fəndaxili inteqrasiya isə həm
üfüqi, həm də şaquli inteqrasiya formalarında
aparılır. Məhz buna görə də son dövrlərdə standart əsaslı inteqrasiya anlayışı pedaqoji tədqiqatlarda özünə yer almaqdadır. Kurikulum islahatı ilə əlaqədar fənlərin tədrisində özünü doğruldan bu inteqrasiya forması şagirdlərin təlimə
olan maraq dairəsini genişləndirməyə, onları
çevik məntiqi və tənqidi düşünməyə, fakt və hadisələri mahiyyətinə görə fərqləndirməyə və ya
ümumiləşdirməyə alışdırır. Standart əsaslı inteqrasiya həm də interaktiv təlim metodlarından
istifadəyə zəmin yaratmaqla dərsin səmərəli təşkilini təmin edir.
Tədqiqatın elmi yeniliyi. Pedaqoji istilahlar
kimi inteqrasiya və inteqrativlik anlayışlarının şərhi
ilə bağlı müxtəlif yanaşmalar təhlil edilmiş, mahiyyəti açıqlanmış və ifadə formalarında özünü göstərən məqamlara aydınlıq gətirilmişdir.
Tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti.
Bəhs edilən pedaqoji anlayışların yerli-yerində
düzgün istifadəsi və bu istiqamətdə aparılan tədqiqatlar üçün zəmin yaradılmış, fənn kurikulumlarında
və təlim prosesində inteqrasiyanın hansı forma və
istiqamətdə aparılması ilə bağlı müəyyən ümumiləşmiş nəticəyə gəlinmişdir.
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THE IMPACT OF APPLICATION OF MATHS CURRICULUM
ON QUALITY OF LEARNING
Xülasə: Məqalədə ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyat fənninin tədrisinin təşkili, aparılması və məzmunu, müasir təlim metodlarından və təlim texnologiyalarından istifadənin vacib olması göstərilmişdir. Məqalədə riyaziyyatın şagirdlər tərəfindən düzgün mənimsənilməsi üçün prinsiplər nəzərə alınmış, riyaziyyat
fənn kurikulumunun tətbiqi və interaktiv təlim metodunun təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə müsbət təsiri də göstərilir. Bu zaman tədris olunan riyaziyyat fənni qarşısında soydan əsas məqsədlər ayrı-ayrılıqda verilmişdir. Burada kurikulum tələbinə əsasən məzmun xətləri verilmiş, riyazi analiz kursu üzrə proqramın əhatəli öyrənilməsi yolları bəndlərlə göstərilmişdir.
Açar sözlər: riyazi təfəkkür, riyazi anlayış, riyazi bacarıqlar, fənn kurikulumları, mənimsəmə təlim
keyfiyyəti, məzmun xətləri, fəaliyyət xətləri
Резюме: В статье говорится о значении внедрения предметных курикулумов, об учете принципов правильного усвоения содержания предметов, факторах, положительно влияющих на стимулирование умственного развития, об осуществлении некоторых задач в процессе преподавания математики и путях решения возникших проблем. Здесь также нашло отражение содержательные линии, соответствующие требованиям курикулума и внедрения линий деятельности. Раскрываются вопросы
усвоения учащимися основных математических знаний, необходимых в решении проблем.
Ключевые слова: математические мышления, математические понятия, математические
способности, осваение предметные куриклумы, качество образования, линии содержание, линии
действие.
Summary: The article deals with the importance of application of Maths curriculum, consideration of
certain principles for proper acquisition of learning material by students, factors positively impacting on
cognitive development of students as well as implementation of some learning procedures in teaching of
Maths, and solutions to problems arising in learning process. Moreover, the article deals with application of
content and activity principles in accordance with Maths curriculum, and methods of teaching important
knowledge to students to enable them to solve mathematical problems.
Key words: mathematical thinking, mathematical understanoling, mathematical skills, mastering
training quality,content lines, aetivities lines
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Son illər respublikamızın təhsili sistemində həyata keçirilən məqsədyönlü islahatlar bütün təhsil strukturlarını əhatə etmişdir. Bu məqsədlə ümumtəhsil məktəblərində tədrisin təşkili,
aparılması və məzmunu dövrün tələbləri səviyyəsində qurulmaqla, müasir olan təlim metodlarından və təlim texnologiyalarından istifadə
olunması ən əsas prioritetlərdən biri kimi ön
plana çəkilməlidir. Bu məqsədlə respublikanın
ümumtəhsil məktəblər qarşısında duran ən başlıca vəzifə dövlət tərəfindən təlimin keyfiyyətinin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı irəli sürülən təkliflərin həyata keçirilməsi, və inkişaf etdirilməsini
nəzərdə tutan ideyaların verilməsinə və onların
yerinə yetirilməsinə nail olmaqdır. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
2013-cü il oktyabr ayının 24-də təhsil sisteminin
inkişafına müsbət təsir göstərə bilən və mütərəqqi təhsil islahatlarını nəzərdə tutan “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə
Dövlət Strategiyası”nı tətbiq edilməsində önəmli rol oynayan sərəncam imzalamışdır. Təhsil islahatlarının və Dövlətin təhsilin inkişafı haqqında strateji hədəflərinin müasir təhsil sistemi qarşısında qoyduğu ən önəmli vəzifələrdən biri də
yüksək intellektual qabiliyyətlərə və həyatı bacarıqlara yiyələnmiş şəxsiyyətin yetişdirilməsidir. Belə şəxsiyyətlərin hazırlanmasına təsir
edən amillərdən biridə təlimdə fənn kurukulumlarının tətbiqidir. Fənn kurikulumunda təlim
strategiyaları anlayışının işlənilməsi və pedaqoji
prosesin təşkilində ondan daha səmərəli şəkildə
istifadə olunması ilk növbədə əsas pedaqoji anlayışlardan biri kimi onun müasir baxımdan izahını tələb edir. Ümumtəhsil məktəblərində tədris
olunan ən mühüm fənlərdən biri də riyaziyyat
fənnidir. Riyaziyyatın şagirdlər tərəfindən düzgün mənimsənilməsi üçün bir neçə prinsiplər
nəzərə alınması vacibdir.
- müəllimin təlim fəaliyyətində əlaqələndirici, şagirdlərin məsləhətçisi və köməkçisi kimi çıxış etməsi;
- riyazi məsələlərin həlli prosesində şagirdlərin fəal tədqiqatçı olması;
- riyazi biliklərin və bacarıqların şagirdlər
tərəfindən müstəqil əldə olunması;
- riyaziyyat dərslərinin digər fənlərlə əlaqəli tədrisinə üstünlüklərin verilməsi;
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- riyaziyyat dərslərində qeyri standart
dərslərin təşkilinə geniş yer verilməsi kimi məsələlər daxildir.
Riyaziyyat fənni şagirdlərin zehni inkişafının stimullaşdırılması üçün bir vasitə olduğundan təfəkkürün inkişafında, nəticəçıxarma qabiliyyətinin yüksəlməsində əvəzedilməz rol oynayır. Şagirdlər riyazi məsələləri həll edərkən düşünmə vərdişinə yiyələnir, şəxsi keyfiyyəti və
xarakteri formalaşır, məntiqi təfəkkürün inkişaf
edir. Riyaziyyatın tədrisi prosesində ümumiləşdirmə, konkretləşdirmə, təhliletmə, əlaqələndirmə, sistemləşdirmə kimi əqli mühakimə üsullarından istifadə olunur ki, bu da şagirdlərdə diqqətin, hafizənin və nitqin inkişafına kömək edir.
Riyazi məsələlərin həlli prosesində həm səmərəli düşünmə vərdişlərinin və fikrin ifadə formalarından istifadə bacarıqları, həm də intuisiyanın
inkişafına şərait yaranır. Baza riyazi hazırlığı olmadan müasir insanın təhsilini daha yüksək pillədə inkişaf etdirib onu fizika, kimya və digər
fənləri öyrənə bilməz. Qeyd etmək lazımdır ki,
ali məktəblərdə tədris olunan riyaziyyat kursları
orta məktəb riyaziyyat kursunun üzərində qurulur. Buna görə də müvafiq ixtisaslara yiyələnmək arzusunda olan yuxarı sinif şagirdləri gələcək peşələrində riyaziyyatın rolunu başa düşür,
ona daha çox diqqət yetirirlər.
Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyat
fənn kurikulumunun tətbiqi interaktiv təlim metodundan istifadə prosesində təhsilin keyfiyyətini yüksəldir. Bu zaman əqli hücum şagirdlərin
fəallılığının artırılmasına və onlar tərəfindən
ideyaların irəli sürülməsinə imkan yaradır. Metodun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, burada seçilən misal və məsələlərin həllində müxtəlif fikirlər formalaşır. Əqli hücum yeni mövzunun izahından əvvəl yeni dərs ilə köhnə dərs arasında
əlaqə yolları tətbiq edilir. Bu proses elə təşkil
olunmalıdır ki, misal və məsələlərin tipini şagirdlər özləri müəyyənləşdirə bilsinlər.
Riyaziyyatda təlimin keyfiyyəti və səmərəliliyi yalnız şagirdlərin proqramda nəzərdə tutulan bilik, bacarıq və vərdişlər sisteminə yiyələnməsi ilə deyil, həmçinin onların riyazi inkişaf
səviyyəsi, biliklərə yiyələnmə, məktəb riyaziyyat kursuna daxil olan məlumatlardan əsas olanları yadda saxlamaq bacarığının formalaşdırılması ilə müəyyən edilir. Riyaziyyatın mənimsənilməsində riyazi təfəkkürün rolu böyükdür. Ri-
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yazi təfəkkürün növbəti bir komponenti mühakimə yürütməkdir. Şagirdlər müstəqil şəkildə mühakimə yürütməyi, riyazi anlamı, riyazi mühakiməni
başa düşməli və nəticə çıxarmağı bacarmalıdırlar.
Bu riyazi təfəkkürün əqli nəticə çıxarma mərhələsidir ki bu da yekunlaşma mərhələsi adlanır.
Ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan
riyaziyyatı fənni qarşısında qoyulan əsas məqsədlər ümumi şəkildə aşağıdakı kimi müəyyən
olunur
- riyaziyyatın dərketmə metodu olması
barədə təfəkkür tərzi formalaşır;
- riyaziyyatın ümumbəşəri mədəniyyətin
tərkib hissəsi və cəmiyyətin inkişafının hərəkətverici qüvvəsi olması haqqında təsəvvürlər yaranır;
- digər fənlərlə yanaşı riyaziyyatı öyrənərkən, praktik fəaliyyətə tətbiq etmək üçün zəruri
bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnir;
Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın
tədrisi vasitəsilə aşağıdakı vəzifələr həyata keçirilməsi vacibdir:
-ibtidai təhsil səviyyəsində şagirdlərin hesab əməllərini yerinə yetirmələri, yazılı və şifahi
hesablama alqoritmlərinə yiyələnmələri, mətnli
məsələləri həll etmələri, ilkin ölçmə vərdişlərinə
yiyələnirlər;
- ümumi orta təhsil səviyyəsində şagirdlər
zəruri riyazi biliklərin əldə edir, öz yaş həddinə
uyğun bacarıqlara yiyələnir, həyatda təsadüfi hadisələrin mahiyyətcə başa düşməyə nail olurlar;
- tam orta təhsil səviyyəsində fəaliyyətlərin
genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi yolu ilə
yeni anlayış və mahiyyətlərin daha sistemli və
tətbiqyönlü praktik vərdişlərin aşılanması, riyazi
dili inkişaf etdirməklə nitqin zənginləşdirirlər;
Kurikulum tələbinə əsasən riyaziyyatın
tədrisi prosesində aşağıdakıların nəzərə alınması
vacibdir.
1. Məzmun xətləri – şagirdlərin öyrənəcəyi məzmunu daha aydın təsvir etmək üçün müəyyən olunur və onu sistemləşdirmək məqsədi
daşıyır. Lakin kurikulumun hazırlanması prosesində məzmun xətlərinin hər birindəki məzmunun sadədən mürəkkəbə doğru dəyişməsi, dərinləşməsi və genişləndirilməsi nəzərdə tutulmalıdır. Buna görə də məzmun xətləri yalnız kurikulumun quruluşunu tərtib etməyə və bu haqda
mülahizə yürütməyə xidmət edir. Məzmun xətləri müəyyənləşdirilərkən nəzərdə tutulur ki,
riyaziyyat təlimində siniflər üzrə onların hər bi-

rinə eyni dərəcədə əhəmiyyət veriləcəkdir. Riyaziyyat fənni üzrə məzmun xətlərinin vacibliyi
aşağıdakı zərurətdən irəli gəlir. Şagirdlər ədəd
anlayışının və onun genişləndirilməsini dərk
edir, onlarda dəqiq və təqribi hesablama vərdişləri formalaşdırılır. Yuxarı siniflərdə isə bu
məzmun xətti vasitəsilə sadə, mürəkkəb və
kompleks ədədlərin rasional ədədlərlə təqribi
ifadə olunması, həqiqi və kompleks ədədlərin
daxil edilməsi məsələlərinin öyrənilməsi həyata
keçirilir. Cəbrin elementlərinin daxil edilməsi
şagirdlərdə ədədlər və əməllərin bir sıra xassələrinin ümumiləşdirilməsini, hərfi ifadə, bərabərlik, tənlik və s. mühüm riyazi anlayışların formalaşmasını, cəbri anlayışlardan istifadə edərək
ətraf aləmdəki hadisələrin riyazi modellərinin
qurulması kimi müvafiq vərdişlərin yaranmasını
təmin edir. Funksiyalar bölməsi şagirdlər tərəfindən qanunauyğunluqların, asılılıqların, kəmiyyət münasibətlərinin mənimsənilməsinə xidmət edir. Məzmun xəttinə daxil edilmiş bu bölmənin yuxarı siniflərdə tətbiq sahələri genişlənir
və müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Orta məktəbin
riyazi analiz kursuna daxil olan bəzi mövzuların
ali məktəbin riyazi analiz kursu üzrə proqramda
geniş öyrənildiyi üçün bu mövzuların əhatəli
öyrənilməsi məqsədəuyğundur.
1. Həqiqi ədədlər çoxluğu, düz xətt üzərində həqiqi ədədlərin təsviri, həqiqi ədədlərin
modulu haqqında şagirdlər ilkin məlumatlar
alırlar.
2. Funksiya anlayışı haqqında orta məktəbdə şagirdlər kifayət qədər bilik almış olurlar.
Şagird ədədi funksiya, onun təyini oblastı,
qiymətlər çoxluğunu tapmağı bacarır.
3. Şagirdlər orta məktəbdə funksiyanın
törəməsi anlayışını, törəmənin hesablanmasının
əsas qaydaları ilə tanış olur, törəmənin həndəsi
və fiziki mənasını tətbiq edirlər.
4. Şagirdlər orta məktəbdə ibtidai funksiya
anlayışını öyrənir və bəzi funksiyaların ibtidai
funksiyasını tapmağı bacarırlar, qeyri müəyyən
inteqral anlayışını bilirlər.
Şagirdlər orta məktəbdə riyazi analiz kursu haqqında müəyyən biliklər qazandıqları üçün
ali məktəbdə təhsil alarkən riyazi analiz kursunu
geniş öyrənilməsində çətinliklərlə rastlaşmırlar.
Bunu cəbr və funksiyalar məzmun xətti vasitəsilə dəyişən kəmiyyətləri olan problemlərin təhlili, modelləşdirilməsi, həlli və təqdim olunmasın-

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, № 5, 2018

105

Cəmilə Novruz qızı Abdullayeva

da həyata keçirməyi də bacarırlar. Bunda başqa
şagirdlər həndəsə məzmun xətti vasitəsilə
müstəvi və fəza fiqurlarının xassələrinin öyrənir, fəza təsəvvürləri formalaşır, aşağı siniflərdə
həndəsə məzmun xətti vasitəsilə əsas həndəsi fiqurların tanınması həyata keçirməyə bilirlər. Bu
mövzular üzrə şagirdlərin təqdimat aparmaları
vacibdir. Təqdimat mövzuları şagirdlər tərəfindən seçilir və müəllim mövzuların eyni olmamasına nəzarət edir əgər eyni mövzu seçilərsə
şagirdin razılığı ilə mövzu dəyişdirilir. Ümumi
orta təhsil səviyyəsində hadisə anlayışı, onun
müxtəlif növləri öyrədilir.
2. Fəaliyyət xətləri. Təhsil standartlar tərtib edilərkən onların hər birində riyazi proseslərin elementləri kimi fəaliyyətyönlü aşağıdakı 5
əsas xəttin daxil edilməsi çox vacibdir: Problemlərin həlli zamanı mühakimə yürütmə, isbatetmə, ünsiyyətqurma, əlaqələndirmə, təqdimetmə Fəaliyyət xətləri məzmun xətlərindən fərqlənməklə yanaşı, onların hər biri ilə əlaqəlidir.
Bu xətlər məzmun üzrə biliklərin əldə edilməsi
və istifadəsi yollarını müəyyənləşdirmək, onları
təsvir etmək məqsədi daşıyır və şagirdlər tərəfindən riyaziyyat fənninin əhəmiyyətinin dərk edilməsinə, ona kompleks bacarıqların toplusu kimi
baxılmasına xidmət edir. Riyazi anlayışları şərti
olaraq aşağıdakı dörd qrupa bölmək olar:
1.Ədədi anlayışlar; 2. Həndəsi anlayışlar; 3 Cəbri
anlayışlar; 4. Statistika və ehtimala aid anlayışlar.
Riyaziyyatdan problemlərin həlli prosesində tətbiq olunan bəzi mühakimələr evristika
bacarıqlarından ibarətdir. Mühakimə bacarıqlarına təsnifatlaşdırmaq, müqayisə etmək, ümumiləşdirmək, əsaslandırmaq, evristika bacarıqlarına isə problemlə tam tanış olmaq, müxtəlif
sxemlərdən, diaqramlardan və modellərdən istifadə edə bilmək, problemin həlli yolunda axırdan əvvələ, başqa sözlə əks istiqamətdə işləyə
bilmək daxildir. Belə ki, riyaziyyatda problem
anlayışı həyatdakından fərqli məna daşıyır. Riyaziyyatda problemi həll etmək üçün əvvəlcədən qazanılmış olan bilikləri yeni və tanış olmayan vəziyyətlərdə tətbiq etmək bacarığıdır. Kurikulumu tələblərinə əsasən riyaziyyatın tədri-
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sində tətbiq olunan yeniliklər şagirdlərdə aşağıdakı qabiliyyətlərin formalaşdırılmasına istiqamət verir.
- yeni riyazi bilikləri əvvəldə sona qədər
problemi həll etməklə qazanılır;
- problemi həll etmək üçün müxtəlif metodlardan istifadə etməyi bacarırlar”
- riyazi problemləri həll edə bilmək qabiliyyəti onlarda qarşıya çıxan digər problemləri
həll etmək bacarığı formalaşdırır:
Mühakimə yürütmə və isbatetmə qabiliyyətinin formalaşdırılması orta məktəbin riyaziyyat kursunda ayrıca tədris edilmir. Bu bacarıqlar
kurikulumda göstərildiyi kimi riyazi təcrübənin
köməyilə inkişaf etdirilir. Riyazi ideyaların tədqiqi, araşdırılması və şərhi ünsiyyətqurma vasitəsilə həyata keçirilir. Şagirdlər tərəfindən hər
bəhsin sonunda öyrəndikləri mövzular haqqında
təqdimatın aparılması vacibdir.
Problemin aktuallığı. Fənlərin tədrisində
kurikulumların tətbiqi prioritet məsələ kimi ön plana
çəkilmişdir. Riyaziyyatın tədrisində kurikulumun
tətbiqi həm riyazi məsələlərin həlli prosesində əldə
olunan təcrübə səmərəli düşünmə vərdişlərinin və
fikrin ifadə formalarından istifadə bacarıqlarının ,
inkişafına şərait yaradır. Bu da şagirdlərdə riyaziyyat
fənni üzrə əməliyyatların aparılması və ədədlər
üzərində əməllərin yerinə yetirilməsi kimi riyazi
bacarıqlara yiyələnməsinə istiqamət verir.
Problemin elmi yeniliyi. Məqaləni elmi yeniliyi riyaziyyatın şagirdlər tərəfindən düzgün mənimsənilməsi üçün bir neçə prinsiplərin tətbiq olunmasından, şagirdlər riyazi məsələləri həll edərkən düşünmə vərdişinə və məntiqi təfəkkürə nail olmasından, mühakimə və dərketmə qabiliyyətlərinin yüksəlməsinə təsir edən amillərin tətbiqindən, riyaziyyat
fənni üzrə məzmun xətlərinin tətbiqinin vacibliyindən və riyazi problemlərin həllində yeni metodlardan istifadə olunmasından ibarətdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi sahələri. Məqalədən alınan nəticələr ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyat fənninin tədrisində şagirdlərin
müəyyən biliklər qazanılmasında. riyazi məsələlərin
həlli prosesində şagirdlərin fəal tədqiqatçı olması kimi məsələlərin aşılanmasında, riyaziyyatın gerçəkliyi
təsviretmə və dərketmə metodu olması barədə təfəkkür tərzi formalaşdırılmasında istifadə oluna bilər.
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MƏKTƏB RİYAZİYYAT KURSUNDA MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİNƏ VEKTORLAR CƏBRİ
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО ВЕКТОРА
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ШКОЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО КУРСА
Zumrud Tofig Ezimova
Azerbaijan State Pedagogical University

OPPORTUNITIES FOR APPLYING THE ALGEBRAIC VECTOR
TO THE SOLUTION OF ISSUES IN THE SCHOOL MATH COURSE
Xülasə: Vektorlar cəbr kursunda bir çox məsələlərin həllində istifadə edilir. Məktəb riyaziyyat
kursunda Koşi-Bunyakovski bərabərsizliyinin isbatı vektorların köməyilə nəzərdən keçirilmişdir. Vektorlar
vasitəsilə ifadələrin ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin tapılması nəzərdən keçirilmişdir. Vektorlar cəbrinin
məktəb riyaziyyat kursunda fənn daxili əlaqələri açıqlanmışdır. Məqalədə bəzi nümunəvi misallar həlli
verilmişdir.
Açar sözlər: Vektor, bərabərsizlik, uzunluq, bucaq, parça
Резюме: Векторы используются для решения многих вопросов на курсе алгебры. В статье рассматривалось доказательство неравенства Коши-Буняковского с помощью векторов. Раскрываются
внутрипредметные связи алгебры векторов на школьном курсе математики. Векторы были исследованы для нахождения наибольших и наименьших значений выражений. В статье даны примеры некоторых образцовых решений.
Ключевые слова: вектор, неравенество,длина,угол ,отрезок
Summary: Vectors are used to solve many issues in gthe algebra course.The proof of Cauchy –
Bunyakovsky inequality were investigated with the help of vectors in school math course.The vectors have
been explained to find the largest and lowest values of expressions.Vector algebra and subjects of
mathematics courses at the school of internal relations.Some exemplary solutions of examples was given in
the article
Keywords: Vector,indifference, length ,angle ,piece

- istənilən həqiqi
ədədlər olduqda
( + +..;.+ )
( +
+...+ ) (1) münasibəti Koşi-Bunyakovski bərabərsizliyi adlanır.
Bu bərabərsizlik istər cəbrin istərsə də,
həndəsənin bir sıra məsələlərinin həllində çox
istifadə edilən bərabərsizliklərdəndir. Onun öy108

rənilməsi məktəbin icbari proqramına daxil
deyildir. Lakin ondan yuxarı sinif şagirdləri
üçün maraq məşğələlərində istifadə etmək olar.
Şagirdlər üçün yazılmış vəsaitlərin çoxunda
Koşi-Bunyakovski bərabərsizliyinin cəbri isbatı
verilmişdir. Hazırki məktəbin riyaziyyat proqramı bu bərabərsizliyin müstəvi və fəza üçün həndəsi isbatını da nəzərdən keçirməyə imkan verir.
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Sinifdən xaric məşğələlərdə Koşı-Bunyakovski bərabərsizliyinin isbatının vektorların
köməyi ilə nəzərdən keçirilməsi faydalı olar.
Doqquzuncu sinifdə məktəb həndəsə kursundan məlum olan skalyar hasilin tərifindən
istifadə edərək |
| olduğunu gösvektorları kollinear olduqda

tərmək olar.

bərabərlik alınır. |
| bərabərsizliyi
Koşi-Bunyakovski bərabərsizliyinin vektorlar
cəbri dilində yazılışıdır.
Onuncu sinifdə şagirdlər fəzada koordinatlarla tanış olaraq vektorun nizamlı ədədlər
üçlüyü ilə yazılışını, koordinatlarına görə vektorun uzunluğunun hesablanması düsturunu, iki
vektorun skalyar hasilinin koordinatlarla istifadəsini öyrənirlər. Ona görə bərabərsizliyin vektorlar dilində yazılışından bu bərabərsizliyin koordinatlar dilində yazılışına keçmək heç də çətinlik törətmir.
Əgər
vektorları fəzada düzbucaqlı
dekart koordinat sistemində öz koordinatları ilə
verilərsə
=(
), =(
)
Onda

|
(

+

+

+

)(

|
+

=

,

=

,

=

olarsa yəni

düzbucaqlı dekart bazisdə və vektorlarının
ayrılışındakı əmsallar mütənasib olduqda
bərabərsizlik bərabərliyə çevrilir.
Bu bərabərsizliyin vektorlar vasitəsilə isbatı
və onun orta məktəbin cəbr kursunun bir sıra
məsələlərinin həllinə tətbiqi göstərir ki, vektorlar
cəbri cəbrlə həndəsəni əlaqələndirən vasitədir.
İfadələrin ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin tapılmasına aid bir sıra məsələləri nəzərdən
keçirək. Həmin məsələlərin həllində düzbucaqlı
dekart bazisdə vektorları nəzərdən keçirəcəyik.
Məsələ 1.
+
ifadəsinin ən
böyük və ən kiçik qiymətlərini tapın.
Həlli =(3; 4), =(
,
) olsun.
Onda
=
+
,
=
=5

= 1.

| bərabərsizliyinə əsasən
|
+
| 5 alırıq.
Aydındır ki,
+
ifadəsinin ən
böyük qiyməti 5, ən kiçik qiyməti isə 5- dir.
Ən böyük və ən kiçik qiymətlərin yuxarıdakı məsələdə göstərilən üsulu bir sıra cəbri ifadələrin ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin tapılmasına tətbiq edilə bilər.
Məsələ 2.
+
+
= 4 olarsa,
ifadəsinin ən böyük və ən kiçik
qiymətlərini tapın.
Həlli: Verilmiş
ifadəsinə
|

və = (
) vektorlarının
skalyar hasili kimi baxmaq olar.
=
=
= 3 və

= 2 olduğundan

|=

| bərabərsizliyinə əsasən
| 6 alırıq.
Burdan
ifadəsinin ən böyük
qiyməti 6, ən kiçik qiyməti -6 olduğunu
söyləmək olar. = 5
|

ifadəsinin ən böyük və

Məsələ 3.

).
=

=

|=

ən kiçik qiymətlərini tapın.
Həlli: verilmiş

kəsrini iki kəsrin

cəmi şəklində göstərək
=3

+4

Onda elə iki

= (3 ;4) və

=

;

vektorlarını nəzərdən keçirmək olar ki,
=
olsun.
= 5,
=

= (3 ;4) vektorunun uzunluğu
;

=

vektorunun uzunluğu
=

=

=1
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Olduğundan
=
|
Bərabərsizliyinə əsasən
|
| 5
alırıq. Beləliklə, verilmiş kəsrin ən böyük
qiyməti 5, ən kiçik qiyməti isə -5 olur.
Analoji qayda ilə p və q istənilən həqiqi
ədədlər olduqda

Koşi – Bunyakovski bərabərsizliyinin köməyi ilə bir bərabərsizliyin isbatını göstərək.
Məsələ 4. a+ b + c= 1 olduqda
+
+
Olduğunu isbat edin.
Həlli :
+
+
olsun.
Burada = (1;1;1)
=
+
vektorlarının uzunluqlarını hesablayaq:
| = ,
|
| |

Şəklində istənilən kəsrlər üçün, həmçinin
t=k(x+
gətirilən

) əvəzləməsi ilə

şəklinə

+

=
| bərabərsizliyinə əsasən
+

alarıq. a=b=c=

şəklində kəsrlər üçün

həmin məsələləri nəzərdən keçirmək olar.
Məlumdur ki, 3 məsələsinə analoji məsələlər bir qayda olaraq diferensial hesabının tətbiqi ilə həll edilir. Vektorlar cəbri metodunun tətbiqi belə məsələlərin həndəsi baxımdan nəzərdən keçirilməsinə imkan verir. Bu isə riyaziyyatın müxtəlif bölmələri arasında qarşılıqlı əlaqənin olduğunu göstərir. Bundan başqa, məsələ
həllinin müxtəlif üsullarının tutuşdurulması və
müqayisə edilməsi yeni məsələnin həllində metodun seçilməsi məsələsinə şagirdi daha düşüncəli yanaşmağa məcbur edir.

|=

olduqda bərabərsizlik

bərabərliyə çevrilir.
Məqalənin aktuallığı. Vektor anlayışı Məktəb Riyaziyyat Kursuna son illərdə daxil edildiyindən
onun öyrənilməsində bəzi metodik çətinliklər meydana çıxır. İşdə tərəfimizdən həmin çətinliklərdən
bəzilərinin aradan qaldırılması yolları işlənmişdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəb riyaziyyat
kursunda bir sıra məsələlərin isbatına vektorların tətbiqi imkanları işlənmişdir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti. Məqalədə
bərabərsizliklərin vektorlar üsulu ilə isbatı praktik
müəllimlər üçün əhəmiyyətli olacaqdır.
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APPLICATION OF INEQUATIONS IN THE SOLUTION OF WORD PROBLEMS
Xülasə: Modelləşdirmə riyaziyyat təlimində məsələdə verilən situasiyanın əyaniləşdirən vasitələrdən
biridir. Mətnli məsələlərin həllində müxtəlif üsullardan istifadə olunur. Bu məqalədə həlli bərabərsizliklərin
həllinə gətirilən mətnli məsələlərə baxılmışdır.
Açar sözlər: məsələ, mətnli məsələ, bərabərsizlik, həll üsulları, cəbri üsul.
Резюме: При решении текстовых задач используется различные способы решения. В данной
статье рассмотрены текстовые задачи, решение которых приводят к решению неравенств.
Ключевые слова: задача, текстовые задачи, неравенства, способы решения, алгебраический
способ.
Summary: Different methods are used to solve word problems. This article deals with the word
problems solution of which is brought to the solution of inequation
Keywords: Problem, word problem, inequation, solution methods, algebraic method.

Orta məktəbin riyaziyyat kursunda mətnli
məsələlərin həllində hesab və cəbri üsulla yanaşı bu üsulların kombinasiyalı yanaşmalarından
geniş istifadə olunur. Məsələnin məzmun və
strukturundan asılı olaraq bəzi məsələlərin həllində hesab və cəbri üsullardan yalnız birinin
tətbiqi ilə icra olunan həll üsullarının təhlil olunması metodik baxımdan səmərəlidir. Şagirdlərin
yaş və bilik səviyyələrinə müvafiq elə məsələlər
var ki, onlar yalnız ya hesab üsulu ilə, ya da
cəbri üsulla həll edilir. Cəbri üsulla həll dedikdə, tənlik və bərabərsizliklərin həlli və ya həll
prosesi bunlara gətirilən mətnli məsələlər başa
düşülür. Mətnli məsələlərin həllinin bərabərsizliklərin həllinə gətirilməsi və məsələnin həlli
prosesinin təhlil olunması əlavə metodik şərhlərin verilməsinə zərurət yaradır.

Məsələdə verilən situasiya təhlil olunaraq
məsələnin həlli üçün mövcud obyektlər modelləşdirilir. Tənlik qurmaqla məsələnin həll edilməsində modelləşdirməyə daxil olan kəmiyyətin
ədədi qiyməti həmişə yeganə ədədi qiymətlə
təyin oluna bilməz. Orta məktəbin riyaziyyat
kursunda bu tip mətnli məsələlərin həll edilməsi
üçün birdəyişənli bərabərsizlik, parametrdən
asılı bərabərsizliklər, ikidəyişənli bərabərsizliklər və onların həlli üsulları nəzərdən keçirilməlidir. Belə ki, qeyd olunan bərabərsizliklərin modelinin təhlili və təsviri, onlar arasındakı münasibətlər şagird tərəfindən şüurlu şəkildə mənimsənilərsə, onda bu məzmunda mətnli məsələlərə
baxmaq olar. Həlli bərabərsizliklərin həllinə gətirilən mətnli məsələləri həll etməmişdən əvvəl
sinifdə aşağıdakı məzmunda çalışmaların həll
olunması məqsədəmüvafiqdir.
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1. a-nın elə qiyməti varmı ki, həmin qiymətlərdə bərabərsizlik doğru olsun?
a) 0·a>5;
b) 0 · a< -3;
c) |a| ≤ 0;
d) (a – 4)2 ≤ 0;
e) (a – 2)2 + (a – 4)2 ≤ 0
2. x-in hansı qiymətlərində:
a) kəsrinin qiyməti
kəsrinin uyğun qiymətindən böyükdür;
b) kəsrinin qiyməti
kəsrinin uyğun qiymətindən böyük deyil;
c) x-in hansı qiymətində 2x – 5 ikihədlisinin qiymətləri (-3:6) aralığına daxildir;
3. m-in hansı qiymətlərində |x + 2| < 3m –
1 bərabərsizliyinin həlli vardır?
4. |1,5 – x| ≤ 20,8 bərabərsizliyini doğru
edən ən böyük tam ədədlə ən kiçik tam ədədin
fərqini tapın.
Qeyd olunan məzmunlu çalışmaların həlli
şagirdlər tərəfindən təhlil və müzakirə edildikdən sonra həlli bərabərsizliklərin həllinə gətirilən mətnli məsələlərə baxmaq olar. Kurikulum
əsasında yazılan dərsliklərdə standart və alt
standart anlayışları ənənəvi riyaziyyat dərsliklərində keçmiş mövzunun yeni mövzu ilə əlaqəsi
kimi uyğunlaşdırılır. Deməli, təlim prosesində
hər hansı yeni anlayışın öyrədilməsi üçün məlum anlayışların şagirdlər tərəfindən təkrar edilməsi vacibdir. Qarşıya qoyulan problemin həlli
üçün məlum bilik və bacarıqlardan istifadə etməklə fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya təmin
olunmalıdır. Qeyd olunanları konkret məsələlər
üzərində şərh edək.
Məsələ 1. A və B məntəqələri arasındakı
məsafə 36 km-dir. A məntəqəsindən B məntəqəsinə 4 km/saat sürətlə gedən bir turist yola düşdü. 30 dəqiqədən sonra ona qarşı B məntəqəsindən ikinci turist yola düşdü. İkinci turist hansı
sürətlə getməlidir ki, görüşmə nöqtəsi B məntəqəsinə nisbətən A-ya yaxın olsun.
Şəkil 1.

Bu tip mətnli məsələlər ənənəvi riyaziyyat
(7-8) dərsliklərində şagirdlərin praktik və nəzəri
biliklərinin məntiqi yolla formalaşdırılması vasitəsi kimi verilmişdir.
Məsələdə nə verilmişdir və mövcud situasiyanı reallaşdıran şərtlər nədən ibarətdir?
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1. A və B məntəqələri arasındakı məsafə
36 km-dır.
2. Turist A məntəqəsindən B məntəqəsinə
4 km/saat sürətlə 30 dəqiqə hərəkət etmişdir.
3. B məntəqəsindən A məntəqəsi istiqamətində ikinci turist yola düşür.
4. İkinci turistin sürəti nə qədər olmalıdır
ki, görüş nöqtəsi B məntəqəsinə nisbətən A-ya
yaxın olsun.
Məsələdə verilən situasiyanın əyaniləşdirilməsi (canlandırılması) məsələnin həlli üçün
başlanğıc «nöqtə» hesab edilə bilər. Təcrübə
göstərir ki, situasiyanın təsviri şagirdlərdə məsələnin həllinə maraq yaradır. Bərabərsizlik vasitəsilə həll olunan mətnli məsələlərin həllində
kəmiyyətlər arasındakı asılılıqların müəyyən
edilməsi nisbətən çətindir. Bu məsələdə hər iki
turistin sürəti sabit və hərəkət prosesləri kəsilməz olduğu nəzərdə tutulur. Məsələnin həll planını nəzərdən keçirək.
I üsul:
1. İkinci turist hərəkətə başlamamışdan
əvvəl birinci turist nə qədər yol qət etmişdir?
4 · = 2 (km)
2. Görüş nöqtəsinin nisbətən A məntəqəsinə yaxın olması üçün birinci turist ən çoxu nə
qədər yol getməlidir?
18 – 2 = 16 (km)
3. Birinci turist ikinci dəfə qət edəcəyi yola nə qədər vaxt sərf etməlidir?
16: 4 = 4 (saat)
4. Görüş nöqtəsinin nisbətən A məntəqəsinə yaxın olması üçün ikinci turistin sürəti nə qədər olmalıdır?
x > 18 : 4, x > 4,5 (km/saat)
Aparılan mühakimənin nəticəsindən alınır
ki, ikinci turistin sürəti 4,5 km/saatdan çox olmalıdır. Təcrübə göstərir ki, bu tip məsələləri
həll edərkən əvvəl ətraflı şərh və təhlillər aparılmalıdır. Bu şəkildə mərhələlər başa çatdıqdan
sonra şagirdlər daha asan və səmərəli həll üsuluna istinad edirlər. Əvvəl qeyd olunan həll üsuluna ümumi şəkildə yanaşmada bəzi metodiki hallar nəzərə alınmazsa səhv nəticə alına bilər. Belə
ki, həlli bərabərsizliklə reallaşan məsələlərin
sonrakı mərhələlərində bərabərsizliklərin xassələrinin tətbiqi nəzərə alınmalıdır. Qeyd olunan
məsələdə bu şəkildə yanaşma aşağıdakı kimi ola
bilər.
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II üsul:
1. Yolun yarısına çatmaq üçün A məntəqəsindən çıxan turistə nə qədər vaxt lazımdır?
18: 4 = 4 (saat)
2. 18 km-dən artıq məsafə qət etmək üçün
B məntəqəsindən çıxan turistə ən çoxu nə qədər
vaxt lazımdır?
4 ‒ 0,5 = 4 (saat)
Bu isə ikinci turistin sürətinin x · 4 >18
bərabərsizliyi ilə müəyyən edilməsi deməkdir.
Yəni ikinci turistin sürəti 4,5 km/saatdan çox olmalıdır
Hər iki həll üsulu eyni nəzəri yanaşmaya
əsaslanır. Lakin həll prosesində fərqli mərhələlərdən hansının səmərəli olması haqqında fikir
söyləmək nisbidir. Nəticənin doğru olmasına
baxmayaraq həll üsullarının təhlili şagirdlər tərəfindən aparıldıqdan sonra yekun nəticə çıxarmaq olar.
Məsələ 2. Aralarındakı məsafə 40 km olan
A və B məntəqələrindən eyni zamanda qarşıqarşıya iki velosipedçi yola düşdü. Birinci velosipedçinin sürəti 8 km/saatdır. İkinci velosipedçi

hansı sürətlə getməlidir ki, hərəkətə başlandıqdan iki saatdan az vaxtda onlar görüşsünlər?
Bu məsələdə kəmiyyətlər arasındakı funksional asılılıq aşkar şəkildə verilib. Velosipedçilərin görüşmələrinə sərf olunan vaxtın 2 saatdan
az olması üçün onların 2 saata getdikləri yol 40
km-dən çox olmalıdır. Məsələdə təsvir olunan
situasiyanın riyazi təsviri 2·8 + 2· x > 40
şəklində olmalıdır. Bu isə x > 12 olduqda mümkündür. Deməli, velosipedçilər hərəkətə başladıqdan 2 saat az müddətdə görüşmələri üçün,
ikinci velosipedçinin sürətinin 12 km/saatdan
çox olması lazımdır. Mətnli məsələlərin həllində
bərabərsizliklərin həlli ilə yanaşı bərabərsizliklər sistemindən də geniş istifadə olunur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə mətnli
məsələnin həlli zamanı bərabərsizliklərdən istifadə
yolları və bərabərsizliklərin məsələ həllində tətbiqləri təhlil olunmuşdur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Bərabərsizlik riyazi modelləşdirmənin bir halı olduğu üçün bəzi mətnli məsələlərin həlli bərabərsizliklərin həllinə gətirilir. Orta məktəbin riyaziyyat kursunda təklif olunan həll üsullarından istifadə şagirdlərdə intuitiv və fəza təsəvvürlərinin inkişafına imkan yaradır.
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INTERESTING FACTS RELATED TO THE PART OF THE NUMBER
Xülasə: Məqalədə ədədin kəsr hissəsinin tərifi ilk dəfə göstərilir və sadə bir misal verilir. Sonra ədədin
kəsr hissəsinin tapılmasına və onun tətbiq edilməsinə aid bir neçə misala baxılır. Burada məktəb riyaziyyat
kursunda fənlərin qarşılıqlı əlaqəli tədrisinin qənaətbəxş olmadığı göstərilir. Ona görə də yeni biliklərə
ehtiyac duyulur. Məqalədə dörd teorem isbat olunur və bu teoremlərə aid misal həll olunur. Bundan başqa,
məqalədə göstərilən məlumatların praktiki əhəmiyyəti əsaslandırılır və bu məlumatların bərabərsizliklər və
tənliklərin həllinə tətbiqi məqsədəuyğundur.
Açar sözlər: ədəd, ədədin tam hissəsi, mənfi olmayan, natural ədəd, teorem, bərabərlik, bərabərsizlik,
ardıcıllıq, tənlik
Резюме: В статье впервые упоминается определение точной части числа и дается простой пример. Затем приводятся некоторые примеры точной части номера и рассмотрен пример их применения. Здесь указывается, что преподавание всего количества предметов не является удовлетворительным в школьном математическом курсе. Поэтому потребность в новых знаниях необходима. Статья
содержит четыре теоремы, и все они доказаны, и пример решения дается применением этих теорем.
Кроме того, обоснованное практическое значение представленных в статье фактов обосновано, и
применение этих фактов к решению неравенств и уравнений считается целесообразным.
Ключевые слова: число, целая часть числа, не отрицательное число, натуральное число,
теорема, равенство, неравенство, последовательность, уравнение.
Summary: The article first mentions the definition of the exact part of a number and gives a simple
example. Then some examples of the exact part of the number are given and an example of their application
is considered. It indicates that the teaching of the whole number of subjects is not satisfactory in the school
mathematics course. Therefore, the need for new knowledge is necessary. The paper contains four theorems,
and all of them are proved, and an example of a solution is given by the application of these theorems. In
addition, the substantiated practical significance of the facts presented in the article is justified, and the
application of these facts to the solution of inequalities and equations is considered expedient.
Key words: Number, numerical complete (whole) part, negative, natural number, theorem, equality,
inequality, succession, equation
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Ədədin tam hissəsi ilə bağlı maraqlı faktlar

Məlumdur ki, ədədinin tam hissəsi -in
özündən böyük olmayan ən böyük tam ədədə
deyilir və
kimi işarə edilir. Məsələn,

görə

-in tam ədəd olması üçün sonsuz

sayda x-lərdən
ödəyənləri

bərabərsizliyini

seçməliyik.

Bunun

üçün

qəbul edib verilmiş tənlikdə x

və s.
İndi ədədin tam hissəsinin xassələrini
nəzərdən keçirək:
I.
bərabərliyindən alınır ki,
1) -tam ədəddir,

ki,

dəyişəninə keçək. Aydındır

tam ədəddir.

olmasından

alırıq ki,

2)

, burada

3)

.

II.

dəyişənindən yeni

Əgər

,
olarsa,

və
və
və
doğrudur.
III. Əgər

.

-in bu qiymətini

verilmiş tənlikdə yerinə yazsaq, onda
onda

alarıq. Ədədin kəsr hissəsinin tərifinə görə

olar. Burada
. Buradan alınır ki,
bərabərliyi də
bərabərliyi ödə-

nərsə, onda -tam ədəddir və
olmalıdır.
IV. Əgər
tam ədəddirsə, onda

yaza bilərik. Bu bərabərsizliyi həll etsək,
alarıq.
ədədi tam ədəd
olduğundan buradan =
alarıq. nin bu qiymətlərini əvəzləmədə yerinə yazsaq,
-in axtarılan qiymətlərinin
,
olduğunu alırıq. Bununla da

olar.
Ədədin tam hissəsinin tərif və xassələrini
nəzərə alaraq, müxtəlif forma və məzmunda
məsələ, misal və tənlik həllərini tədqiq edək:
Misal 1. Aşağıdakı tənliyi həll edin:

tənliyi həll etmiş olduq.
Ədədin tam hissəsilə bağlı bəzi maraqlı
teoremlərə baxaq, hansı ki, bu araşdırmalar orta
məktəb riyaziyyat kursunda dərindən araşdırılmır. Ancaq praktik olaraq tez-tez rast gəlinə bilir.
Teorem 1. Əgər
mənfi olmayan tam

Ədədin kəsr hissəsinin tərifinə görə bu
tənliyin kökü aşağıdakı bərabərsizliyi ödəyir:

ədəddirsə, onda
doğrudur.
İsbatı.
Fərz edək ki,

Bu bərabərsizliyi həll etməklə alarıq:

bərabərsizliyi

, aydındır ki, onda

olar, burada

.

Əgər
bərabərliyində
olduğunu nəzərə alsaq,
alarıq. Buradan isə

olduğundan

doğru bərabərsizliyini alarıq.
Məsələn,
İndi verilmiş tənliyin

– sağ tərəfi-

;

nin tam ədəd olması faktına nəzər yetirək. Tərifə
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İsbatı.
1) Aydındır ki, əgər

;
6

;

olduğundan teorem doğrudur.

=6

2) əgər

Teorem 2. İxtiyari iki
üçün

ədədləri

və

bərabərsizliyi doğrudur.
İsbatı.
Tutaq ki,

ol-

sun. Bu halda

olarsa,

və

olar.

olarsa,

=1 olduğundan

bu halda da teorem doğrudur.
3) Sonda
halını araşdıraq. Bu halda verilmiş ədədlər ardıcıllığı içərisində
bölünən ədədlər
caqdır.
Teorem 2-yə görə

Buradan

olar.
alınır

bərliyindən

şərti doğru

bəra-

ki,

.

Burada

bərabərliyini nəzərə alsaq, onda

olduğundan

natural ədədi q-yə bölünür

və həmin ədəd verilmiş ədədlər ardıcıllığına
ədədindən sonra

daxildir. Həmçinin,
, yəni

olar.

gələn

və

Məsələn,

-yə

bölünən

növbəti

ədəd

ədədi olacaq. Lakin, teorem 3-ə
.

Teorem 3. İxtiyari iki natural
ədədləri üçün

və

bərabərsizliyi

doğrudur.
İsbatı.
Tutaq

-yə
ola-

görə bu ədəd -dən böyük olduğundan o, verilmiş ədədlər ardıcıllığında yoxdur.
Beləliklə, biz isbat etdik ki, verilmiş
ədədlər ardıcıllığı içərisində
-yə bölünən ədədlər

tam
ədəddir
. Buradan

ki,
alarıq.

Onda

bərabərliyindən

və
;

alınır

ğunu nəzərə alsaq,

və ya

olar ki, bizdən də bunun isbatı tələb olunurdu.

Teorem 4.
ədədlər ardıcıllığında

Bu teoremdən belə bir nəticə çıxır:
Nəticə.
natural ədədlər

ki,
oldu-

.
natural
natural ədədinə bölünən

sayda-

dır.

olar.

doğrudur. Burada

Məsələn,

ardıcıllığından ibarətdir və bu ədədlər

ardıcıllığında
bölünən

-na bölünən

sayda,

-na

tənliyini

həll

sayda və s. ədəd var.

Məsələn,
edək.

Tənliyi misal 1-in həllinə uyğun və həm
də ədədin tam hissəsinin tərifinə əsaslanaraq 2
üsulla həll edək.
I ü s u l.
əvəz edək, tam
ədəddir. -ni qiymətləndirməyə çalışaq.

sayda ədəd var.
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Bu bərabərsizlikdən eyni zamanda iki nəticə alınır:

həlli

intervalından ibarətdir. Bu interval-

da isə

Bütün bunlar onu göstərir ki,

və
2)
I bərabərsizlik
qiymətlərində ödəndiyi halda II bərabərsizlik isə
qiymətlərində ödənir. Deməli, hər iki bərabərsizlik eyni zamanda yalnız
olduqda ödənir. Bu qiyməti
tənliyində t-nin yerinə yazsaq, onda tənliyin
yeganə həllini alarıq.
II ü s u l. Ədədin tam hissəsinin tərifinə
görə
tənliyindən
yaza

bilərik.

Beləliklə,
şərtini
ödədiyindən bu ədəd tənliyin yeganə həllidir.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə orta
məktəbin yuxarı siniflərində müxtəlif tip qeyri
standart tənlik və bərabərsizliklərin həlli üçün
ədədin tam hissəsi ilə bağlı müxtəlif teorem və
metodik göstərişlər öz əksini tapıb.
Problemin praktik əhəmiyyəti və aktuallığı. Məqalədə X-XI siniflərdə şagirdlərin
tənlik və bərabərsizliklərin həlli üçün yeni bilik
və bacarıqlar verir və bununla da riyaziyyata
olan maraqlarını artırır. Orta məktəb riyaziyyatı
üçün o qədər də tipik olmayan tənliklərin həlli
üçün müxtəlif metodiki göstəriş və priyomlardan istifadə edə bilmək bacarığı formalaşdırılır.

olduğundan buradan
alarıq. Asanlıqla yoxlamaq olar ki, sonuncu bərabərsizliyin
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TRİQONOMETRİK TƏNLİKLƏRİN HƏLL ÜSULLARI
Арзу Физули гызы Талыбова
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
Arzu Fizuli Talibova
Azerbaijan State Pedagogical University

SOLUTION METHOD OF TRIGONOMETRIC EQUATIONS
Xülasə: Riyaziyyatın tədrisində Triqonometriya mövzusunun tədrisi vacib məsələlərdən biridir. Triqonometrik tənliklər vasitəsilə bir çox riyazi məsələlər asanlıqla həll olunur. Burada vahid
radiuslu çevrədən istifadə olunaraq koordinat müstəvisində müxtəlif triqonometrik funksiyalar və
onların qiymətləri hesablanır. Triqonometrik tənliklərin həlli ən sadə triqonometrik tənliklərin həllinə gətirilir. Triqonometriya şagirdlərin təfəkkürünün inkişafında mühüm yer tutur. Həmçinin triqonometriyanı öyrənərkən şagirdlərin riyazi bilikləri genişlənir.
Açar sözlər: triqonometriya, triqonometrik funksiya, triqonometrik tənlik, bucaq, dərəcə.
Резюме: Одним из основных задач обучения математике является изучение темы тригонометрия. С помощью тригонометрических уравнений, с легкостью, можно решить множество математических примеров. В данной статье используя единичный радиус окружности,
вычисляются различные тригонометрические функции на плоскости и их значение. Решение
тригонометрических уравнений приводит к решению простейших тригонометрических уравнений. Тригонометрия занимает важное место в развитии мышления ученика. Так же изучая
тригонометрию знания учеников расширяются.
Ключевые слова: тригонометрия, тригонометрические функции, тригонометрическое
уравнение, угол, градус.
Summary: While teaching Mathematics Trigonometry is one of the most important problems.
By the help of trigonometric equation many problems are solved easily. Using one radius, circle
here different trigonometric functions and their values are calculated. Solution of trigonometric
equations simplify by basic trigonometric equations. Trigonometry occupies an important place in
the development of the school children`s mentality. Mathematical knowledge of learners is also
expanded while learning trigonometry.
Key words: trigonometry, triqonometric function, trigonometric equation, angle, degree.
Triqonometriya həndəsənin və bununla riyaziyyatın bir hissəsi olub üçbucaqların tərəflərinin uzunluğu və bucaqları arasındakı münasibətləri öyrədir. Əgər məsələlərin həlli müstəvidə
baxılarsa onda bu müstəvi triqonometriyası adlanır, fəzada baş verənlərlə sferik triqonometriya
və hiperbolik triqonometriya məşğul olur. Tri118

qonometriyanın əsas vəzifəsi üçbucağın verilmiş üç parametri (yan tərəfi, bucağı, meridian
və s.) əsasında yerdə qalanlarını təyin etməkdən
ibarətdir. Triqonometriyanın tədrisində triqonometrik tənliklərin də öyrənilməsi vacibdir. Bu
tənliklərin həll üsulları müxtəlifdir. İstənilən tri-
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Triqonometrik tənliklərin həll üsulları

qonometrik tənliyin həlli nəticə etibarı ilə ən sadə triqonometrik tənliklərin həllinə gətirilir.
1. Bəzən bir neçə triqonometrik funksiyanın daxil olduğu bəzi triqonometrik tənlikləri bu
funksiyaların hamısını bir triqonometrik funksiya ilə ifadə edib, uyğun əvəzləmə ilə cəbri tənliyə gətirmək olur.
Misal. 6cos2 x 5cosx 1 = 0 tənliyini
həll edək.
cosx = t əvəzləməsi aparmaqla triqonometrik tənliyi 6t2 5t + 1 = 0 cəbri tənliyinə gətirmək olar. Bu tənliyin kökləri t1 = və t2 =
ədədləridir. Deməli, verilmiş tənliyin həlli isə
cosx = və cosx = sadə triqonometrik tənliklərinin həllinə gətirilir. Onların həlli
və
+2
2. Bəzi triqonometrik tənliklərin həlli eyni
bir x dəyişənindən asılı olan
və
üçün
bərabərliklərindən
ilə
arasında münasibətin tapılmasına gətirilir.
Göstərmək olar ki,
1)
olduqda bu münasibət
k

2)
3)

olduqda
olduqda
,

4)

olduqda

3. Bəzi hallarda triqonometrik tənliyə
daxil olan hədlərin hər birinin sinus və kosinus
funksiyalarına görə dərəcələrinin cəmi eyni
olur. Bu tənliklər sinx və cosx-ə görə bircins
tənliklər adlanır. Bircins tənliyin ümumi şəkli
n
n-1
+ a2sinn-2x cos2x + ...
0sin x + a1sin x
ancosnx = 0
olur. Burada a0, a1, a2, ... , an həqiqi
ədədklər, n- natural ədəddir və tənlikdə hər bir
həddə iştirak edən sinx və cosx funksiyalarının
qüvvət üstlərinin cəmidir. n ədədi verilən
tənliyin bircinslik dərəcəsi adlanır. cosx
0
olduğu üçün belə tənliyi onunla eynigüclü olan
n-1
0tgx + a1tg x + ... + an = 0
Tənliyinə gətirmək olar.
4. Bir sıra hallarda triqonometrik tənliklərə daxil olan sinus və kosinus funksiyalarının
dərəcəsini aşağı salmaqla tənliyi daha asan həll
2
etmək olar. Bunun üçün
x =
, sin2x
=

düsturlarından istifadə olunur.

Problemin aktuallığı. Şagirdlərdə triqonometrik tənliklərin həlli üsullarının öyrənilməsi həm çətinlik
çəkilən, həm də maraq doğuran sahələrdən biridir. Onlar bu mövzunu öyrənməklə bilik və bacarıqlarını artırır, düşünmə və əlaqələndirmə qabiliyyətlərini isə inkişaf etdirirlər.
Problemin elmi yeniliyi. Məktəb şagirdlərinə
triqonometriya materiallarının tədrisi zamanı fərdi yanaşma zərurəti meydana çıxır. Şagirdlərin inkişaf səviyyəsi, maraqlarının istiqaməti müxtəlif olduğundan,
bir qrup şagirdlər üçün material anlaşılmaz olur və onların inkişafının ləngiməsinə gətirir. Buna görə də
mater
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri,
tələbələri və magistrantları istifadə edə bilərlər.
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Ədəbiyyat:
1. Abbasov S.X. Triqonometriya(metodik göstərişlər). Bakı, 1992.
2. Məmmədov R. Tərs triqonometrik funksiyalar və triqonometrik tənliklər. Bakı, 1966.
3. Заречкий В.Н. Изучение тригонометрических функций в средней школе: Пособие для
учителей. Минск: Народная асвета, 1970.
4. Крамор В.С., Михайлов Г.А. Тригонометрические функции. М., 1979.
5. Новоселов С.Н. Тригонометрия. М., 1959.
E-mail: bedirli_95@mail.ru
Rəyçilər: riyaz.ü.elm.dok., prof. İ.C. Mərdanov,
fiz.riyaz.ü.fəls.dok., dos. A.Q.Cəfərov,
Redaksiyaya daxil olub: 08.05.2018
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, № 5, 2018

119

Lalə Üzeyir qızı Cəbrayılzadə

UOT 37.01
Lalə Üzeyir qızı Cəbrayılzadə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

ƏDƏDİ ARDICILLIQLAR VƏ ONLARIN TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏR
Лала Узеир гызы Джабраилзаде
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

ЧИСЛОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Lala Uzeir Cabrayilzada
Azerbaijan State Pedagogical University

NUMBER SEQUENCES AND ISSUES OF THEIR APPLICATION
Xülasə: Məqalədə müəllimlərin “ardıcıllığın və limitin” öyrənilməsində qarşıya çıxa biləcək çətinliklərin aradan qaldırılmasına kömək etmək məqsədi ilə bəzi praktik çalışmaların xüsusiyyətləri və həlləri nəzərdən keçirilmişdir. Geniş mənada, yəni həm nəzəri cəhətdən, həm də praktik baxımdan, ardıcıllıq və onun
rekurentliyi, düstur şəkli, cədvəl şəkli, sözlərlə ifadəsi, təsvir edilməsi və.s şəkildə verilməsi göstərilmişdir.
Riyaziyyatın tədrisində öyrənilən əsas anlayışlardan biri də silsilələrdir. Məqalədə, ədədi silsilə və həndəsi
silsilə haqqında onların hesablanması tədris metodikası barədə məsələ həllərinə baxılmışdır. Məqalədə ədədi
ardıcıllığın silsilə fərqinin tapılması metodikası və həndəsi silsilənin q silsilə vuruğu tapılması metodikası
verilmişdir.
Açar sözlər: ardıcıllıq, ədədi silsilə, həndəsi silsilə, natural ədəd, silsilə fərqi, silsilə vuruğu, n-ci
hədd, həndəsi orta.
Резюме: В статье рассматриваются особенности и решения некоторых практических исследований,
которые помогают облегчить трудности, с которыми могут столкнуться учителя при изучении последовательности и предел. В статье в широком смысле, то есть как с теоретической, так и практической точки
зрения показана последовательность и её рекурентность, как в форме формул, в форме таблиц, выражения слов, изображения и иных формах. Цикл является одним из основных понятий, изучаемых при преподавании математики. В статье рассмотрены решения вопросов о числовых циклах и геометрических циклах, о методиках преподавания их расчетов. В статье дана методика нахождения отличия цикла от числовой последовательности и методики нахождения умножения цикла q на геометрический цикл.
Ключевые слова: последовательность, арифметическая прогреcия, геометрическая прогресия,
натуральные числа, разность прогрессии, множитель прогрессии, n-й член, среднее геометрическое.
Summary: The article discusses the features and solutions of some of the practical studies to help
alleviate the difficulties that teachers may encounter in learning the sequence and limit. Consistency and its
recurrence, formula, schedule, expression with words, description and etc. was described in a wide meaning
from theoretical and practical point of view. One of the main consepts in teaching of mathematics is a series.
Numerical series and geometrical series, teaching methodology of their calculation were described in the
article. Methodology of finding series difference of numerical series and finding q series factor of
geometrical series was explained in the article.

Key words: sequence, numerical sequence, geometric sequence, natural numbers, series
difference, series bumps, nth threshold, geometric mean.
Ədədi ardıcıllıq: N-naturalar ədədlər çoxluğu olsun. Tutaq ki, N-dən götürülmüş hər bir
n-ə qarşı müəyyən qayda ilə
həqiqi ədədi
qarşı qoyulmuşdur. Onda deyirlər ki,
(1)
120

ədədi ardıcıllığı verilmişdir. (1) ardıcıllığında n qeyd olunmuş natural ədəd olduqda
-ə bu
ardıcıllığın n-ci həddi, n ixtiyari natural ədəd olduqda isə
ə ardıcıllığın ümumi həddi deyilir.
Ardıcıllığı adətən
və ya
kimi və ya
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Ədədi ardıcıllıqlar və onların tətbiqi məsələlər

sadəcə olaraq
, n=1,2,3,......... şəklində işarə
edilir. Ardıcıllıq müxtəlif üsullarla, o cümlədən
düstur vasitəsilə verilə bilər. Bu halda ardıcıllığın
ümumi həddi üçün düstur verilir. Məsələn: a)
n N ; b)
, n N. [1]
Əgər ardıcıllığın ümumi həddi üçün düstur verilibsə, onda deyirlər ki, ardıcıllıq düstur
vasitəsilə verilmişdir. Məsələn,
n
,
Ardıcıllıqları düstur şəklində verilmişdir. [2]
Ardıcıllığı təsvir etməklə verilməsi. Ardıcıllıq, onun hədlərini tapmağa imkan verən müəyyən sözlərlə təsvir olunmuşdursa, deyirlər ki,
ardıcıllıq təsvir etməklə verilmişdir. Fərz edək
ki, birinci həddi vahid olan
ardıcıllığının
hər bir həddi özündə əvvəlki həddən iki dəfə
böyükdür. Bu cür təsviretmənin köməyi ilə müəyyən etmək olur ki, təsvir olunan ardıcıllıq
1,2,4,8,16, ... ardıcıllıqlardır.[5]
Ardıcıllıq rekurent münasibətlərlə də verilə bilər. Bu üsullarla ardıcıllıq verilərkən adətən
ardıcıllığın bir və ya bir neçə ilk həddi n-ci həddi özündən əvvəlki hədlərlə əlaqələndirilən düstur verilir. Məsələn: a)
1,
(n
); b)
=1,
=2,
=2
+
(n
və
ardıcıllıqları verildikdə
,
,
və
olduqda,

ardıcıllıqlarına uyğun olaraq ve-

Ardıcıllıqlar artan , azalan bunlara aşağıdakı misalları göstərmək olar.
ardıcıllığı verildikdə,
ixtiyari
üçün
(
)
bərabərsizliyi ödənərsə, onda
ardıcıllığı artan (azalan) ardıcıllıq deyilir. Məsələn, ümumi
həddi
,
,
,
olan ardıcıllıqlar artan ardıcıllıqlar,
ümumi həddi
,
,
olan
ardıcıllıqlar isə azalan ardıcıllıqlardır.[2]
Ədədi silsilə: 2-ci dən başlayaraq hər bir
həddi özündə əvvəlki həddlə eyni bir ədədin cəminə bərabər olan ədədi ardıcıllığa ədədi silsilə
deyilir.
Ədədi silsiləni nömrələnmiş həriflərlə işarə edirlər:
Ədədi silsiləlinin
simvolik işarəsi budur . Silsiləyə aid konkurent misal göstərə bilərik 3,7,11,15,19,23,....
d=4. Bu ədədi silsilələrdə tərifə görə hər bir sonra ki, həddə 4 əlavə etməklə alınır yəni d=4. Silsilə fərqini aşağıdakı kimi tapa bilərik.
d=
d
n
silsilə fərqini bu
yolla tapmaq və həll etmək olar. İkincidən başlayaraq silsilənin istənilən həddi ona qonşu olan
ədədlərin ədədi ortasına bərabərdir.
.

kimi işarə edilir. C ixtiyari həqiqi

Belə ki, n
olmaq şərti ilə bu xassəni
ümumiləşdirmək olar silsilənin istənilən 2 ci
dən başlayaraq istənilən həddi ondan eyni uzaqlıqda olan ədədi ortasına bərabərdir.

ədəd olduqda
-ə,
ardıcıllığının c ədədinə hasili deyilir və belə işarə olunur:
[1].
Hədlərinin sayına görə ardıcıllıqlar iki növü olur: sonlu və sonsuz. Sonlu sayda həddi
olan ardıcıllığa sonlu ardıcıllıq deyilir. Məsələn:
İkirəqəmli natural ədədlər ardıcıllığı sonlu ardıcıllıqdır. 10; 11; 12; 98; 99. Sonsuz sayda
həddi olan ardıcıllığa sonsuz ardıcıllıq deyilir.
Məsələn, cüt natural ədədlər ardıcıllığı, sadə
ədədlər
ardıcıllığı
sonsuz
ardıcıllıqdır.
2;4;6;8; [6]
Ardıcıllıqlar sözlərlə də verilə bilər. Məsələn, hər bir natural n ədədinə uyğun olaraq onun
bölünənlərin sayına qarşı qoysaq aşağıda qeyd
olunmuş ardıcıllıq alarıq:

1
Bu xassələrə ədədi silsilələnin xarakteristik xassələri deyilir. Ədədi silsiləni n-ci həddini
silsilə fərqinə görə
düsturu ilə
tapa bilərik. Ədədi silsilənin istənilən n-ci həddini m-ci həddinə görə də tapmaq olar.
n
ədədi
silsilənin hədlərinin nömrələri
şərtini ödəyən
hədləri üçün
bərabərliyi doğrudur.
Ədədi silsilədə ilk n həddinin cəmi Sn ilə
işarə etsək a1+a2+a3+...+an= Sn. Onda ilk n
həddinin cəmini belə bu düsturla tapa bilərik:
Sn
n-ci həddini düsturunu nəzərə

rilmiş ardıcıllıqların cəmi, fərqi, hasili, nisbəti
deyilir və uyğun olaraq
,
,
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alsaq Sn
an

düsturu ilə tapmaq olar.
n 2

Misal. Burda
verilmişdir. Biz bu=8
=20 d=?
radan d-ni tapmalıyıq.
d=
=
= = 3 [3].
Tərif: Ədədi ardıcıllığın ikincidən başlayaraq hər bir həddi özündən əvvəlki hədlə bu ardıcıllıq üçün eyni olan bir ədədin cəminə bərabər olarsa, belə ardıcıllığa ədədi silsilə deyilir.
Yəni, istənilən natural n üçün
=
+ d
olarsa, onda ( ) ardıcıllığı ədədi silsilədir, burada d verilən ardıcıllıq üçün sabit bir ədəddir.
Bu d ədədinə silsilənin fərqi deyilir. Tərifdən
–
bərabərliyi isbelə nəticə çıxır ki, d =
tənilən n natural ədədi üçün doğrudur.
Tərif: Hədləri 0-dan fərqli olan ardıcıllığın
ikincidən başlayaraq hər bir həddi özündən əvvəlki həddin eyni bir ədədə hasilinə bərabər
olarsa, belə ardıcıllığa həndəsi silsilə deyilir.
Yəni, istənilən natural n üçün
 0 və
=
∙ q şərti ödənərsə, onda ( ) ardıcıllığı həndəsi
silsilədir. Həndəsi silsilə simvolik olaraq
kimi işarə edilir.
= ∙ q düsturu
həndəsi silsilənin rekurrent qayda ilə ifadəsidir.
Tərifdən belə nəticə çıxır ki, istənilən n natural
ədədi üçün, q =
bərabərliyi doğrudur. Xüsusi
halda,

..... olur.

Nümunə 1. a) = 2, q = 3 olduqda, 2, 6,
18, 54, 162, ... həndəsi silsiləsi, b) = 3, q = –2
olduqda, 3, –6, 12, –24, 48, ... həndəsi silsiləsi
alınır. q > 0 olduqda, həndəsi silsilənin hədləri

eyni işarəli olur, q < 0 olduqda isə hədlərin işarələri növbələşir, q = 1 olduqda sabit ardıcıllıq alırıq.
Nümunə 2. Aşağıdakı verilən ədədi ardıcıllıqlardan hansı həndəsi silsilədir?
Həlli: Həndəsi silsilənin hər bir həddinin
özündən əvvəlki həddə olan nisbəti həmişə sabit
qalır. Bu şərti hər iki ardıcıllıq üçün yoxlayaq.
a) 4, 12, 22, 34, 48.
3,
Şərt ödəmədiyi üçün, bu ardıcıllıq
həndəsi silsilə deyil.
b) 625, 125, 25, 5, 1.
Şərt ödənir, onda
bu ardıcıllıq həndəsi silsilədir.
Həndəsi silsilədə
-i tapmaq üçün
i
ə vurmalıyıq:
.
Bu, həndəsi silsilənin n-ci həddinin
düsturu adlanır. Həndəsi silsilənin verilməsi
üçün onun birinci həddinin və vuruğunun
verilməsi kifayətdir.
Nümunə 1. Həndəsi silsilədə = 3, q = 2
olduqda və -ni tapaq.
Həlli: = ∙ = 3∙ = 24, =
=3
= 192 [4]
Problemin aktuallığı. Ədədi ardıcıllıq mövzusu
məktəbdə silsilələrin öyrənilməsinə kömək edir.
Problemin elmi yeniliyi: Ədədi ardıcıllıqda
nəzəri əsasları, uyğun çalışmalar seçilmiş və onların
həlli nümunələri verilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Ədədi ardıcıllıq mövzusu məktəbdə ədədi və həndəsi silsilələri, onlarla bağlı olan digər məsələlərin həllində praktik əhəmiyyəti vardır.
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MƏRKƏZİ SİMMETRİYA METODUNUN TƏTBİQİ İLƏ MƏSƏLƏ HƏLLİ HAQQINDA
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O РЕШЕНИИ ЗАДАЧ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИММЕТРИИ
Gulnar Nizayat Gojaeva
Azerbaijan State Pedagogical University

ABOUT PROBLEM SOLVING WITH APPLICATION
OF CENTRAL SYMMETRY METHOD
Xülasə: Məqalədə mərkəzi simmetriyanın bəzi mühüm xassələri və mərkəzi simmetriyaya aid məsələ
həllinin bəzi xarakterik xüsusiyyətləri göstərilmiş, onların izahı üçün məsələ həlli nümunələri verilmişdir.
Mərkəzi simmetriya mövzusunun məktəb riyaziyyat kursunda tədrisinin əhəmiyyətli xüsusiyyətləri bu
məqalədə açıqlanmışdır.
Açar sözlər: Mərkəzi simmetriya, hərəkət, məsələ, fiqur, müstəvi, bucaq.
Резюме: В статье излагаются некоторые характерные особенности проблемы центральной
симметрии и приводятся примеры решения задач для их интерпретации. В статье показаны
некоторые важные свойства центральной симметрии и некоторые характерные особенности
проблемы центральной симметрии, даны примеры решения задачи для их интерпретации. В этой
статье описываются важные особенности обучения центральной симметрии на школьном курсе
математики.
Ключевые слова: Центральная симметрия, действие, задача, фигура, плоскость, угол
Summary: The article outlines some of the characteristic features of the problem of central symmetry
and provides examples of problem solving for their interpretation. Some of the important properties of the
central symmetry and some of the characteristic features of the problem of central symmetry are shown in
the article and examples of problem solving for their interpretation are given important features of cenrtal
symmetry teaching at shool mathematics course are described in this article.
Key words: Central symmetry, action,theissue, figure, plane, theangle.

Elə məsələlər var ki, onları həll etmək
üçün fiqurun müxtəlif hissələrini bir-birinə yaxınlaşdırmaq və ya üst-üstə salmaq lazım gəlir.
Belə məsələlərdə bəzən mərkəzi simmetriyadan
istifadə etmək əlverişli olur. Seçilmiş mərkəzə
nəzərən fiqurun bir hissəsi müstəvinin başqa bir
yerinə köçürülür, bununla da fiqurun müxtəlif
hissələrini bir-birinə yaxınlaşdırmaq və verilənləri çertyoja daxil etmək mümkün olur. Nəticədə
məsələ, həlli əvvəlcədən bizə məlum olan məsələyə və ya həlli verilən məsələyə nəzərən daha
asan olan məsələyə gətirilir. Əvvəlcə mərkəzi
simmetriya və onun xassələri haqqında aşağıdakı nəzəri materialları nəzərdən keçirək.

1. AA1 düz xətt parçası O nöqtəsindən keçib, bu nöqtədə yarıya bölünürsə, A və A1 nöqtələrinə O nöqtəsinə nəzərən simmetrik nöqtələr, O isə simmetriya mərkəzi deyilir.
2. F fiqurundan O nöqtəsinə nəzərən ona
simmetrik olan Fı fiquruna keçməyə O nöqtəsinə
nəzərən simmetrik fiqurlar deyilir və s.
Mərkəzi simmetriyanın aşağıdakı mühüm
xassələrini qeyd edək:
Xassə 1. Mərkəzi simmetriya birinci növ
hərəkətdir.
Xassə 2. Mərkəzi simmetrik nöqtələr simmetriya mərkəzindən keçən eyni bir düz xətt
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üzərində ondan müxtəlif tərəflərdə və eyni məsafədədir (şəkil 1)

2ma  b+c – a və ya ma 
Beləliklə,

Xassə 3. Müstəvinin özünün O nöqtəsi
ətrafında 1800 –lik bucaq qədər döndərdikdə
onun O-dan fərqli hər bir A nöqtəsi, O mərkəzinə nəzərən buna simmetrik olan Aı nöqtəsi üzərinə düşər. Bu zaman O mərkəzi öz-özünə çevrilir. Beləliklə, simmetriya mərkəzi yeganə ikiqat
nöqtədir.
Xassə 4. Mərkəzi simmetriyada düz xətt
özünə paralel düz xətt özünə paralel düz xəttə
çevrilir (xüsusi halda mərkəzdən ikiqatdır).
Məsələ: İsbat edin ki, üçbucağın ixtiyari
medianı, arasında qaldığı tərəflərin cəmi ilə
üçüncü tərəfin fərqinin yarısından kiçik, bu tərəflərin cəmi ilə üçüncü tərəfin fərqinin yarısından böyükdür.
İsbatı: ABC verilmiş üçbucaq , AD isə BC
tərəfinə çəkilmiş median olsun.
Z0(A)  Aı olsun (şəkil 2). ACAı –dən
AAı  AC+CAı və ya 2ma  b+c,
Buradan isə, ma

alarıq.

DAC—dən : ADAC- CD və ya ma  b ; ABD—dən : ADAB- BD və ya ma  c -

; alarıq.

 ma 

Məsələ: ABCD paraleloqramının daxilində MNPQ paraleloqramı quruluşudur. M nöqtəsi AB-nin, N nöqtəsi BC-nin, P nöqtəsi DC-nin,
Q nöqtəsi isə AD-nin üzərindədir. İsbat edin ki,
paraleloqramların simmetriya mərkəzləri üstüstə düşür.
İsbatı: MP ilə NQ-nin kəsişmə nöqtəsi O,
AC ilə BD-nin kəsişmə nöqtəsi O olsun (şəkil 3)
1) Z0(M)  P, Z0(N)  Q olar
2) M nöqtəsi AB-nin, P isə DC-nin
üzərində və AB||DC olduğu üçün Z0 (AB)  DC

3) N nöqtəsi BC-nin, Q isə DA-nın üzərində və BC DA olduğu üçün, Z0 (BC)  DA olar.
4) 3 və 2- dən alınır ki, Z0 (B) = D
5) Eyni zamanda Z0(O)  O –dur.
6) 4 və 5-dən alınır ki, Z0(B) Z0D,
buradan isə BO= OD olar. O nöqtəsi isə BD-nin
üzərindədir. Deməli, O nöqtəsi O1 nöqtəsi ilə
üst-üstə düşür. O≡O1

Məsələ: ABC bucağı və bunun daxilində M
nöqtəsi verilmişdir. M nöqtəsindən elə düz xətt
keçirin ki, onun verilən bucağın tərəfləri arasında
qalan parçası M nöqtəsində yarıya bölünsün.

Sonuncu bərabərlikləri tərəf – tərəfə toplasaq:
124
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Analiz: Fərz edək ki, məsələ həll edilmiş və
tələb edilən KP düz xətti qurulmuşdur (şəkil 4)
Yəni, KP – düz xətti M nöqtəsindən keçir və
PM = MK-dır.
Aşkardır ki, ZM(P)  K-dir (və ya tərsinə)
ZM (BC)  EF olsun. BC düz xətti P-dən
keçdiyi üçün M nöqtəsinə nəzərən BC-yə
simmetrik olan EF düz xətti də M-ə nəzərən Pyə simmetrik olan K nöqtəsindən keçir. Deməli,
K= (BA) (EF)
Qurma:
1) ZM(BC)  EF, qurulur, (BA) (EF)=K
2) ZM(K)  P qurulur.
KP tələb olunan düz xətdir.
İsbatı. Qurma və analizdən aşkardır.
Araşdırma: Qurma prosesində aparılan
əməliyyatın hər biri birqiymətli olduğundan məsələnin yeganə həlli vardır.
Məsələnin başqa həll üsulları da vardır.
Bunlardan bəzilərini göstərək:
II üsul: Zm (B)  B1 nöqtələrindən bucağın tərəfinə paralel düz xətt çəkin.
III üsul: M – nöqtəsindən BC tərəfinə paralel düz xətt çəkib, bu xətt ilə BA-nın kəsişmə

nöqtəsini N ilə işarə edib, BA üzərində NK= NB
parçalarını ayırın. KM şüasının BC-ni kəsdiyi
nöqtəni P ilə işarə edin.
IV üsul: M – nöqtəsindən BC-yə onu L
nöqtəsində kəsən perpendikulyar düz xətt çəkərək, üzərində LM=ME parçasını ayıraraq E
nöqtəsindən EL-ə EF perpendikulyarlarını qurun. EF ilə BA tərəfini kəsişdiyi nöqtəni K ilə
işarə edin. KM düz xəttini çəkin və bunun BC
tərəfini kəsdiyi nöqtəni P ilə işarə edin. KP tələb
edilən parça olar. Məsələdə parçanın iki bərabər
hissəyə bölünməsinə xüsusi hal kimi baxsaq,
məsələni ümumiləşdirmək olar.
Problemin aktuallığı. Tikintidə, maşın və mexanizmlərin hazırlanmasında, həyatda simmetriyanın
zəruri olduğunu nəzərə alaraq onun məktəb təlimində
şagirdlərə öyrədilməsi həmişə lazımdır.
Problemin elmi yeniliyi. Mərkəzi simmetriyanın nəzəri əsasları, uyğun çalışmalar seçilmiş və onların həlli nümunələri verilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Mərkəzi
simmetriyanın həyatda mühüm tətbiqləri var. Ona
görə də onun xassələrinin öyrənilməsi və praktik tətbiqləri əhəmiyyətlidir.
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TRANSENDENT FUNKSİYALAR DAXİL OLAN İFADƏLƏRİN TÖRƏMƏSİ
Шалала Азер гызы Ягубова
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

ВЫРАЖЕНИЕ ПРОИЗВОДНОГО, В КОТОРОМ СОДЕРЖИТСЯ
ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЕ ФУНКЦИИ
Shalala Azer Yagubova
Azerbaijan State Pedagogical University

DERIVATIVE OF EXSPRESSIONS WHICH INCLUDE TRANSCENDENT FUNCTIONS
Xülasə: Transendent funksiyalar daxil olan ifadələrin törəməsi riyaziyyatda istifadə olunan əsas
anlayışlardan biridir. Məqalədə transendent funksiyalara aid ifadələrin törəməsi haqqında mühüm olan bəzi
qaydalar, nümunələr, onların həll yolları, həll üsulları şərh edilmişdir. Bəzi ifadələrin törəmələrinin həlli ilə
yanaşı isbatıda verilmişdir. Həmçinin tərs triqonometrik funksiyalar haqqında məlumat verilmişdir.
Açar sözlər: Törəmə, funksiya, triqonometriya, tərs triqonometrik funksiya, arksinus, arkkosinus,
arktangens, arkkotangens.
Резюме: Выражение производного, в котором содержится трансцендентные функции, является
основным из понятий в математике. В статье рассматривается основные правила, примеры, их
методы решения, способ решения выражений производного, в котором содержится трансцендентные
функции. В некоторых выражениях даны не только их решения, но и их доказательства. Так же дана
информация об обратных тригонометрических функциях.
Ключевые слова: Производные, функция, тригонометрия, обратная тригонометрическая
функция, арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс.
Summary: Derivative of exspressions which include transcendent functions are the one of the main
conception, in this article there can be essential rules samples, solhtion ways, solution methods related to
derivative of expressions of transcendental functions. It is shown the expression of derivative solution as
well as proofs. Also it is given information about inverse trigonometry.
Key words: Derivative, function, trigonometry, inverse trigonometric function, arcsin, arccos, arctan,
arcctan.

Təbiətdə elə hərəkətlər müşahidə olunur
ki, onlar müəyyən vaxtdan bir təkrarlanır. Belə
hərəkətlər dövri hərəkətlər adlanır, onların riyazi
ifadəsi isə dövri funksiyalardır.
Harmonik rəqsi hərəkət qanunu y= Asinωt
düsturu ilə verilir. Burada y- rəqs edən nöqtənin
başlanğıc vəziyyətdən etdiyi meyl, A- nöqtənin
rəqsi hərəkətdəki maksimal meylini ifadə edən
amplitud, t- zaman, ω- çevrə üzərində köməkçi
nöqtənin bucaq sürətidir. ω=

–dir, T- sabit kə-

Harmonik hərəkətləri yaxşı öyrənmək
üçün hər şeydən əvvəl triqonometrik funksiyalardan sinusu və kosinusu differensiallamağı öyrənmək zəruridir.
Tutaq ki, y= sin(ax +b) funksiyası verilmişdir. Sinusoid üzərində M(x;y) nöqtəsini götürək.
1) Həmin qrafik üzərində M nöqtəsinə
yaxın
( ; ) nöqtəsini götürsək, funksiyanın həmin nöqtədəki qiyməti uyğun olaraq
sin(a

+b) olacaqdır, burada

=

= x+∆x – dir.

miyyət olub rəqsin dövrünə lazım olan zamandır.
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2) M nöqtəsindən
nöqtəsinə keçərkən
funksiyanın artımını hesablayaq:
∆y= -y = sin(a +b) – sin(ax+b) = sin
(a(x+∆x) +b) – sin (ax+b) = sin (ax+b)cos(a∆x)
+ cos(ax+b) sin(a∆x) – sin(ax+b) = cos
(ax+b)sin (a∆x) – sin(ax+b)(1-cos(a∆x))=
cos(ax+b)sin(a∆x)- 2

sin(ax+b)

3) ∆y və ∆x- in aşağıdakı kimi nisbətini
düzəldək:

Burada da yuxarıdakı iki xüsusi halı qeyd
etmək lazımdır:
1) b=0 olarsa, (cosax)ˊ= -a sinax.
2) b=0 , a=1 olarsa, (cos)ˊ= -sinx.
Aşağıdakı funksiyanı differensiallayaq:
1) y= -2cos(1-x); yˊ= -2sin(1-x)
Sinus və kosinusun törəmələrinin düsturlarından istifadə edərək tangens və kotangensin
törəmə düsturlarını çıxaraq:
tgˊx=

=

cos(ax+b) – 2

=
∙

=

,

ctgˊx =

∙

=

sin(ax+b).
=

sıfra yaxınlaşarkən

nisbətinin limiti-

ni tapaq:
= a ∙1∙ cos(ax+b) – 2 ∙1∙1 ∙

=

∙0

= a cos(ax+b)
Deməli,
= acos(ax+b).
Burada 2 xüsusi hala baxaq:
1) Tutaq ki, b=0 – dır, onda
=a
cosax alarıq.
2) Tutaq ki, b=0 , a=1- dir, onda
= cosx alarıq.
Misallar.
1) y= sin5x olduqda
- i tapın.
=
= 5cos5x
2) y= 7 sin(4x-3) funksiyasının törəməsini
tapaq.
yˊ=(7sin(4x- 3))ˊ= 7∙4 cos(4x-3)= 28
cos(4x-3)
3) y = ∙ sin4x, yˊ =
∙ (sin4x)ˊ +
)ˊ
∙sin4x = 4 cos4x + 4
Məlumdur ki,
y= cos (ax+b) = sin

sin4x

Onda
ˊ=

yˊ=

Tərs triqonometrik funksiyaların törəməsi: y= arcsin x, x
funksiyası
funksiyasının tərsidir.

x=siny , y

Tərs funksiyanı tapmaq qaydasına əsasən x (1;1) üçün
(srcsinx)ˊ=

=

ˊ =a

alarıq.

=

cos (arcsinx)=

=

olduğundan , alarıq ki,
(arcsinx)ˊ =
(-1 ˂ x ˂ 1) .
Oxşar qayda ilə göstərmək olar ki,
(arccosx) ˊ =
y= arctgx, x

(-1˂ x ˂ 1).
funksiyası x= tgy, y

funksiyası tərsi olduğu üçün tərs
funksiyanın tapılması qaydasını tətbiq etsək,
alarıq ki,
(arctgx) =

- dir.

.

=

=

=

=
Oxşar qayda ilə göstərmək olar ki,
(arctgx)ˊ=

cos

= -a sin(ax+b) olar.
Deməli:

ˊ= - asin(ax+b)

İndi loqarifmik funksiyanın törəməsi üçün
düstur çıxaraq. Bütün müsbət x-lər üçün
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=

= ]0;

.

Bu düsturu isbat etmək üçün fərz edək ki,
f(x) =
. Onda onun tərs funksiyası g(x) =
və fˊ(x) = a lna olacaqdır. Əsas
loqarifmik eyniliyə əsasən və tərs funksiyanın
törəməsinin düsturuna görə
= g

=

=

=

(1) düsturu isbat olundu.
Adətən (1) düsturunun xüsusi halını – natural loqarifmin törəməsi düsturunu qeyd edirlər: lnˊx= (2)
Bu düstur a=e olduqda (1) düsturundan
alınır , çünki lne=1.
funksiyasının
Misal. f(x)=
törəməsini hesablayaq.
funksiyanın
törəməsini
Mürəkkəb
hesablama qaydasına və (1) düsturuna görə
fˊ(x)=(
f(x) =

=

=

funksiyası iki aralıqda təyin

[ və ]-

; 0[ (2) düsturundan

çıxır ki,
çoxluğunda onun lnx ibtidai funksiyası vardır.
aralığında f funksiGöstərək ki, ]yasının ibtidai funksiyalarından biri ln(-x)
funksiyasıdır. Doğrudan da,
(ln(-x))ˊ =

∙(-x)ˊ= (

) (-1) =

Problemin aktuallığı. Toxunduğumuz mövzunun törəmənin öyrənilməsində rolu böyükdür.
Müşahidələr göstərir ki, məktəb riyaziyyatı tədrisində transendent funksiyalar daxil olan ifadələrin törəməsi mövzusunun şagirdlər tərəfindən öyrənilməsində müxtəlif çətinliklərə rast gəlinir. Bu nöqteyi- nəzərdən transendent funksiyalar daxil olan ifadələrin
törəməsinin araşdırılması aktuallıq kəsb edir.
Problemin elmi yeniliyi: Daha səmərəli üsullar seçməklə transendent funksiyalar daxil olan ifadələrin törəməsi daha sadə şəkildə şagirdlərə öyrədilməsi metodikasından ibarətdir. Buna görə də material müəllimlər tərəfindən şagirdlərə düzgün şəkildə mənimsədilməlidir.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Bu mövzu ən əsas orta məktəb kursunda, həmçinin
elmi tədqiqat universitetlərində istifadə edilir.
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Düz xətlərin və müstəvilərin qarşılıqlı vəziyyəti
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DÜZ XƏTLƏRİN VƏ MÜSTƏVİLƏRİN QARŞILIQLI VƏZİYYƏTİ
Бабек Алескер оглу Акберов
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

ПРЯМОЕ И ФОНОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Babek Alesker Akberov
Azerbaijan State Pedagogical University

STRAIGHT LINE AND BACKGROUND INTERACTION
Xülasə: Düz xətlərin və müstəvilərin qarşılıqlı vəziyyəti adlı məqaləmizdə düz xətt və müstəvinin 2
qarşılıqlı vəziyyətdə olmasını göstərdik: düz xətt və müstəvinin paralelliyi; düz xətt və müstəvinin
perpendikulyarlığı.
Açar sözlər: düz xətt, müstəvi, fəza, paralellik, perpendikulyarlıq, kəsişmə, bucaq
Резюме: В нашей статье о взаимном расположении прямых и плоскостей мы показали, что
прямая и плоскость могут находиться в двух видах: параллельность прямой и плоскости, перпендикулярность прямой и плоскости.
Ключевые слова: прямая, плоскость, пространство, параллельность, перпендикулярность,
пересечение, угол
Summary: In our article we talk about mutual position of straight lines and planes, we have shown
that the straight line and the plane are in two interconnections: parallel and perpendicular.
Key words:straight line, plane,space, parallelism, perpendicularity, intersection, angle

Düz xətt və müstəvinin paralelliyi: Bu
mövzunu tədris edərkən fəzada düz xətt və müstəvilərin qarşılıqlı vəziyyətinə baxmaq, düz xətt
və müstəvinin paralellik anlayışını daxil etmək,
düz xəttin müstəviyə paralellik əlamətini və sair
yada salmaq lazımdır. Bu mövzunun tədrisinə 3
saat vaxt ayırmaq kifayətdir.
Əvvəlcə düz xətt və müstəvinin fəzada
qarşılıqlı vəziyyətinə baxaq. Əvvəlki dərslərdən
bilirik ki, müstəvi üzərində yerləşməyən düz
xətt müstəvini ancaq bir nöqtədə kəsə bilər. Beləliklə a düz xətti və müstəvisi üçün üç mümkün hal mövcuddur. a düz xətti müstəvisi üzərindədir yaxud müstəvisi a düz xəttindən keçir.
a düz xətti
müstəvisi ilə kəsişir ancaq bir
nöqtədə və nəhayət a düz xətti müstəvisi ilə
kəsişmir. Yəni a və -nın ortaq nöqtəsi yoxdur.

Müstəvi ilə bir ortaq nöqtəsi olan düz xəttin qurulmasına baxaq:
1) müstəvisi üzərində A nöqtəsi götürək. 2) müstəvisindən xaricdə B nöqtəsi götürək. 3)A və B nöqtələrindən yeganə AB düz xəttini keçirək. 4) AB düz xətti müstəvisi ilə yeganə A ortaq nöqtəyə malikdir.
İsbat üçün əksini fərz edək: Tutaq ki, AB
ilə -nın birdən artıq ortaq nöqtəsi var. Onda
uyğun aksioma görə AB tamamilə müstəvisi
üzərində yerləşərdi. Bu isə qurmaya ziddir. Bu
halda deyirik ki, düz xətlə müstəvi kəsişir.
Üçüncü halın mümkün olduğunu aydınlaşdırmaq qalır. Təcrübə və mühakimələrimizə əsasən
belə nəticəyə gəlirik ki, düz xətlə müstəvinin
heç bir ortaq nöqtəsi olmaya bilər.
Müəllimin köməyilə şagirdlər belə düz
xətti qura bilərlər: müstəvisi üzərində hər han-
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sı a düz xətti və -dan xaricdə ixtiyari A nöqtəsi götürürük. Məlum teoremə görə A nöqtəsindən a düz xəttinə a1 a keçirə bilərik. Onda a1
düz xətti müstəvisini kəsməyəcək.
Isbatı:a və a1 düz xətləri müstəvisi ilə a
düz xətti üzrə kəsişən eyni bir müstəvisi üzərindədir. a düz xətti müstəvisini hər hansı B
nöqtəsində kəssə B nöqtəsi hər hansı a düz xətti
üzərində olmalıdır. Onda a1 düz xətti a düz xəttini B nöqtəsində kəsir. Bu isə qurmaya ziddir.
Beləliklə, düz xətlərin müstəvi üzərində
paralelliyinə analoji olaraq düz xəttin müstəviyə
paralelliyinin tərifini almış olarıq.
Tərif: Düz xətlə müstəvi kəsişmədikdə
onda onlara paraleldir deyilir.
Düz xətlərin və müstəvilərin perpendikulyarlığı Mövzunun tədrisinə 20 saat verilir.
Burada əsas fiqurların-düz xətt və müstəvilərinqarşılıqlı yerləşməsi perpendikulyarlıq nöqteyinəzərindən təhlil edilir.
Mövzunu şərti olaraq üç hissəyə bölmək
olar: 1) Fəzada düz xətlərin perpendikulyarlığı
2) Düz xətt və müstəvilərin perpendikulyarlığı
3) Müstəvilərin perpendikulyarlığı
Fəzada düz xətlərin perpendikulyarlığının
tədrisinə əvvəlcədən öyrənilənlərin təkrarı kimi
baxmaq lazımdır. Planimetriyada perpendikulyarlığın varlığı və yeganəliyi haqqında iki teorem isbat edilmişdir. Əvvəlcə bunu şagirdlərin
yadına salmaq lazımdır.
Sonra fəzada iki düz xəttin perpendikulyarlığı şərh edilir. Fəzada verilmiş düz xəttin
ixtiyari nöqtəsindən ona perpendikulyar olan
düz xətt keçirmək mümkün olduğu və bu xəttin
yeganə olması məsələ həlli vasitəsilə şagirdlərə
əyani olaraq göstərilir.
Təkrar zamanı hökmən qeyd etmək lazımdır ki, fəzada qarşılıqlı perpendikulyar düz xətlərin ortaq nöqtələri olmaya da bilər. Bu zaman
həmin düz xətlər çarpaz düz xətlər adlanırlar.
Bundan sonra fəzada perpendikulyar düz xətlərin əsas xassəsinin isbatını vermək lazımdır.
Düz xətt və müstəvilərin perpendikulyarlığına fəzada düz xətt və müstəvilərin qarşılıqlı
yerləşməsini təkrar etməklə başlamaq lazımdır.
Düz xətt və müstəvinin perpendikulyar olması üçün onlar kəsişməlidirlər. Bu zaman müs-

130

təvini kəsən düz xətt nə vaxt müstəviyə perpendikulyar olar sualı ortaya çıxır.
Təcrübə göstərir ki, əgər düz xətt müstəviyə perpendikulyar olarsa, onda bu düz xətt müstəviyə aid olan istənilən düz xəttə perpendikulyardır. Bunu əyani olaraq düz prizmanın modeli üzərində göstərmək olar. Sonra fəzada düz
xətt və müstəvinin perpendikulyarlığının tərifi
verilir. Qeyd edək ki, düz xətt və müstəvinin perpendikulyarlığını, şagirdlərə artıq tanış olan fəzada düz xətlərin perpendikulyarlığına gətirilir.
Düz xətt və müstəvinin perpendikulyarlığına müxtəlif ədəbiyyatlarda müxtəlif cür tərif
verilir. “Müstəvini kəsən düz xətt bu müstəvi
üzərində olub, müstəvi ilə düz xəttin kəsişmə
nöqtəsindən keçən istənilən düz xəttə perpendikulyar olarsa, onda deyirlər ki, bu düz xətt müstəviyə perpendikulyardır” kimi verir.
Şagirdlər üçün düz xətt və müstəvinin perpendikulyarlığına verilən tərifdə onların kəsişməsini qeyd etmək məqsədəuyğundur. Əgər kəsişmə tərifə daxil edilməzsə, onda bu faktı ayrıca olaraq isbat etmək lazımdır. Bu da şagirdlər
üçün o qədərdə asan deyil.
Verilmiş tərif düz xətlə müstəvi üzərində
yerləşən xətlərin qarşılıqlı vəziyyətini, yəni onların kəsişməsini, özündə saxladığı üçün orta
məktəb kursunda ondan istifadə etmək daha
məqsədəuyğundur. Bu tərifə əsasən anlayışı tam
öyrənmək olar.
Əgər şagirdlərin fəza təsəvvürləri yaxşı
inkişaf etmişsə, əvvəlki işlərin öhdəsindən kifayət qədər yaxşı gəlmişlərsə onda birinci tərifi
düz xətt və müstəvinin kəsişməsini tələb etməklə vermək olar: “müstəvini kəsən düz xətt bu
müstəvidə yerləşən ixtiyari düz xəttə perpendikulyar isə, onda bu düz xətt müstəviyə də perpendikulyardır. ”Şagirdlərə göstərmək lazımdır
ki, düz xətt müstəvi üzərində yerləşən iki paralel
düz xətlərin hər birinə perpendikulyar olduğu
halda, başqa müstəviyə perpendikulyar olmaya
da bilər. Görülən işləri yekunlaşdırıb düz xətt və
müstəvinin perpendikulyarlıq əlamətlərinin isbatı verilir.
Bu teoremin isbatı ədəbiyyatlarda müxtəlif cür verilir. Dərsliklərin əksəriyyətində isbat
ardıcıl olaraq bir neçə üçbucağın bərabərliyi
əsasında verilir. Bu cür isbat planimetriya kursunun təkrarlanmasına kömək edir. Bəzi dərslik-
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lərdə, vektorlar haqqında anlayış verildiyindən,
teoremin isbatı vektorların köməyi ilə verilir.
Teoremin isbatından sonra düz xəttin ixtiyari nöqtəsindən ona perpendikulyar olan müstəvi keçirmək, müstəvinin ixtiyari nöqtəsindən
ona perpendikulyar olan düz xəttin qurulması və
sair tip məsələlərə baxmaq olar. Fəzada paralellik mövzusunu təkrar etdirməklə düz xətt və
müstəvinin paralel düz xətlərə və müstəvilərə
perpendikulyarlığı haqqında teoremlərə keçirilir.
Düz xətt və müstəvinin perpendikulyarlığından sonra nöqtədən müstəviyə qədər məsafə,
mail, meylin proyeksiyası, müstəvi ilə meyl arasındakı bucaq, anlayışları verilir. Bu anlayışları
möhkəmləndirmək məqsədilə müəllim şagirdlərə bu mövzularla bağlı bir sıra məsələlər işlətməlidir. Bundan sonra üç perpendikulyarlıq
haqqında teoremi vermək olar.
Teorem: Müstəvi üzərində mailin oturacağından onun proyeksiyasına perpendikulyar
keçirilmiş düz xətt, mailin özünə də perpendikulyardır. Tərsinə, müstəvi üzərində olan düz xətt
mailə perpendikulyar olarsa, onun proyeksiyasına da perpendikulyardır.
Fəzada iki müstəvinin perpendikulyarlığına iki müstəvinin qarşılıqlı vəziyyətini təkrar etməklə başlamaq olar. Şagirdlərin fəza təsəvvürlərinə əsaslanaraq şəkillərin köməyi ilə aydınlaşdırılır ki, iki müstəvinin perpendikulyar olması üçün onlar kəsişməlidirlər. Bu tələb müstəvilərin perpendikulyarlıq şərtinə də daxildir.
İki müstəvinin perpendikulyarlığı onlar
arasındakı bucaqla müəyyən edilir. Müstəvilər
arasındakı bucaq anlayışı müxtəlif ədəbiyyatlarda müxtəlif cür verilir. Dərsliklərin bəzilərində
isə müstəvilər arasındakı bucağa iki kəsişən
müstəvinin kəsişmə xəttinə perpendikulyar olan

üçüncü müstəvilə onların kəsdiyi düz xətlər arasındakı bucaq kimi baxılır. Perpendikulyar müstəvilər belə yanaşmalar şagirdlər üçün çoxda
asan olmayan ikiüzlü bucaq anlayışından istifadə etməməyə imkan verir.
Metodik ədəbiyyatın bəzisində iki müstəvinin perpendikulyarlığına tərifi düz xətt və
müstəvilərin perpendikulyarlığı əsasında verir.
“İki müstəvinin hər birinin istənilən nöqtəsindən
o biri müstəviyə perpendikulyar olan düz xətt
keçirmək mümkünsə, onda deyirlər ki, bu müstəvilər perpendikulyardır”. Bu cür tərifə düz xətt
və müstəvilərin perpendikulyarlığından istifadə
etməklə vermək olar. Göstərilən təriflərin hər
birindən orta məktəbdə istifadə etmək olar.
Müstəvilərin perpendikulyarlıq anlayışını
daxil edərkən, bizi əhatə edən aləmdən, çoxüzlülərin(kub, düzbucaqlı paralelepiped, düz prizma) modellərindən istifadə etmək vacibdir. Perpendikulyar müstəvilərin tərifi verildikdən sonra, belə bir sualın qoyuluşu təbiidir: müstəvisinin
müstəvisinə perpendikulyarlığını necə
yoxlamaq olar? Və yaxud verilmiş müstəviyə
perpendikulyar olan müstəvini necə qurmaq
olar? Bu cür mühakimədən sonra müstəvilərin
perpendikulyarlığının əlamətləri öyrənilir.
Problemin aktuallığı. Bu mövzuların öyrənilməsində şagirdlərin yaradıcı fəallığının inkişaf
etdirilməsi yolları araşdırılmışdır.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə bu mövzuların tədrisi zamanı şagirdlərin qarşısına çıxan çətinlikləri azaltmaq üçün müxtəlif priyomlardan istifadə edilmişdir.
Problemin praktiki əhəmiyyəti. Orta məktəb
riyaziyyat kursunda “Düz xətlərin və müstəvilərin
qarşılıqlı vəziyyəti” müasir elmlə birbaşa bağlı olduğundan praktiki əhəmiyyəti böyükdür.
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THE METHODOLOGY OF FORMATION A COMPARATIVE METHOD FOR
TEACHING MATHEMATICS
Xülasə: Məqalədə riyaziyyat təlimində müqayisə priyomunun formalaşdırılması dərk edilib
öyrənilməsi yolları araşdırılmışdır. Bu zaman yuxarı siniflər üzərində müəyyən təcrübələr aparılmışdır.
Müqayisə priyomlarının formaları araşdırılmışdır və şagirdlərin müqayisə etmə bacarıqlarına yiyələnməsi
göstərilmişdir.
Açar sözlər:oxşarlıq, müqayisə, priyom, vərdiş, təlim, forma,tədqiqat
Резюме: В статье рассматриваются пути формирования, осознанного усвоения сравнительного
приёма при обучении математике. В процессе этого в старших классах были проведены некоторые
эксперименты. Были исследованы формы сравнительного приёма и показано усвоение учениками
навыков сравнения.
Ключевые слова: подобие, сравнение, прием, навык, обучение, форма, исследование
Summary: In the article the ways of formation and comprehension of the method of comparision in
math are investigated. In this field some experineces have been done over senior classes. The forms of the
methods of comparison are investigated and the acquisition of comparison by students are shown.
Key words: similarity, comparison, method, habit, training, form, research

Orta məktəbdə apardığımız araşdırmalar
əsasında məlum olmuşdur ki, riyaziyyat təlimində müqayisə priyomunun formalaşdırılması kortəbii və məqsədyönlü şəkildə formalaşır. Şagirdlər müəllimin rəhbərliyi altında obyektləri oxşarlıq əlamətləri üzrə, bu və ya digər əlamətlər
üzrə eyni zamanda müqayisə edirlər. Lakin bu
zaman priyomun mahiyyətinə, onun əməliyyat
tərkibinə lazımı diqqət yetirilmirsə, onda hətta
dərslərini uğurla oxuyan şagirdlərdə anlayışların
oxşar və fərqləndirici əlamətlərini tam şəkildə
132

deyə bilmirlər. Müqayisənin planını sxemini görə bilmirlər, 4] və 5], istənilən ümumtədris bacarıqları və vərdişlərinə uğurla yiyələnmək üçün
şagirdlərin aşağıdakı əməliyyatlar sisteminə yiyələnməsini təmin etmək zəruridir:
– uyğun bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsini tələb edən məsələlərin qəbulu
– vərdişlərə, fəaliyyət motivlərinə yiyələnməyin zəruriliyinin dərk olunması
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– bu vərdişlərə yiyələnmək üçün zəruri
olan vərdişlərin məzmunu, ardıcıllığı və əməllərin xarakteri, əməliyyatların mənimsənilməsi
– vərdişlərin möhkəmlənməsi üçün praktik əməllər, əməliyyatlar,
– çalışmaların yerinə yetirilməsi
– vərdişlərə yiyələnmə dərəcəsinə cari
özünə – nəzarət
– vərdişlərin möhkəmlənməsi üzrə korrektə edici əməliyyatlar
– tipik situasiyalarda bilik və bacarıqların
tətbiqi
– qeyri – standart situasiyalarda bilik və
bacarıqların tətbiqi
– gündəlik praktik fəaliyyətdə onun istifadə edilməsi yolu ilə vərdişlərin dərinləşməsi və
daha da avtomatlaşması müəllimlər üçün göstərilən bu əməliyyatlar zənciri istənilən ümumtədris bacarığının, xüsusi halda müqayisə priyomunun formalaşması üzrə metodik fəaliyyət sxemi
kimi özünü göstərir. Adətən müəllim, müqayisə
bacarığının formalaşdırılmasına başladıqda, əvvəlcə şagirdlərin bu priyom haqqında nələri bildiyini yoxlayır, müqayisədə hansı səhvlərə yol
verir, yəni müxtəlif şagirdlərdə həmin bacarıqların formalaşdırılma səviyyəsi necədir, onlar müqayisə priyomunun mahiyyətini onun əməliyyat
tərkibini, tətbiqi məqsədlərini necə başa düşürlər.
Şagirdlərə aşağıdakı kimi suallar verməklə müqayisəyə aid söhbət və ya yazı işi aparmaq olar:
1. Müqayisə nədir? Müqayisə edin dedikdə nə başa düşülür?
2. Nə üçün müqayisə aparırlar?
3. Müqayisədə əməllər ardıcıllığı necədir?
Aparılan araşdırma əsasında məlum oldu
ki, aşağıdakı kimi praktik idrak tapşırıqları da
şagirdlərin müqayisəetmə bacarıqlarına yiyələnmə səviyyəsini aşmağa kömək edir. Məsələn,
a) paralel, köçürmə və simmetriyanın xassələrini müqayisə edin.
b) a>1 və ya 0 <a<1 daxil olduqda üstlü
funksiyanın xassələrini müqayisə edin.
c) İki məsələnin həlli və ya iki teoremin
isbatı üsullarını müqayisə edin.
Bu zaman müəllim tərəfindən hər hansı
müdaxilə edilməməlidir.
Şagirdlərin göstərilən suallara cavablarını
təhlil edərkən bir çox şagirdlərin yalnız tam müqayisə apara bilmədiklərinə deyil, həm də onların praktik biliklərinin səthi olduğuna inandıq.

Belə ki, bəzi onuncu sinif şagirdləri düz və düzbucaqlı paralelepipedin tərifini doğru dediklərinə baxmayaraq məsələ həll etdikdə bu anlayışlar
arasında mühüm fərqləri başa düşmədiklərinə
görə bir anlayışı digəri ilə qarışdırmışlar. Bir
çox 9 – cu sinif şagirdləri müqayisədə əməliyyat
ardıcıllığını göstərə bilməmiş, biliklərin mənimsənilməsində müqayisənin əhəmiyyətini başa
düşməmişlər. Ümumiyyətlə yuxarı siniflərdə belə müqayisəyə aid tapşırıqlar şagirdlər üçün çətin və adət olunmayandır.
V.F. Palamarçuk müqayisə priyomuna yiyələnməyin beş səviyyəsini göstərmişdir 2] və
1]. Müqayisə priyomuna yiyələnmənin ən aşağı
səviyyəsi – şagird obyektlərin xassələrini onları
müqayisə etmədən ardıcıl təsvir edir. Müşahidələr və təcrübə göstərmişdir ki, altı – yeddi və
doqquzuncu siniflərin bəzi şagirdlərinə verilən
suallara oxşar cavablar vermişlər: bərabəryanlı
və bərabərtərəfli üçbucaqları, romb və paraleloqramı müqayisə etmək tapşırığı alaraq belə şagirdlər hər bir xassələrini ayrılıqda göstərərək
burada dayanmışlar. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, şagirdin sinifdən sinfə keçməsi
ilə müqayisə bacarığı öz-özünə formalaşmır.
Müqayisə bacarığına yiyələnmənin ikinci
priyomu – şagird əlamətlər sistemindən istifadə
edərək əvvəlcə bir anlayışın xassələrini, sonra
isə digərinin xassələrini sadalayır.
Cavabın nümunəsi. Bərabəryanlı üçbucağın iki tərəfi, bərabərtərəfli üçbucağın isə üç tərəfi bərabərdir. Bərabəryanlı üçbucaqda iki, bərabərtərəfli üçbucaqda isə üç bucaq bərabərdir.
Bərabəryanlı üçbucaqda oturacağa çəkilən median həm tənbölən həm də hündürlükdür. Bərabərtərəfli üçbucaqda isə medianların hər biri bu
xassələrə malikdirlər. Bərabəryanlı üçbucaqda
medianlar, hündürlüklər, tənbölənlər uyğun olaraq bir nöqtədə kəsişirlər, bərabərtərəfli üçbucaqda da eyni qayda ilə, lakin bərabəryanlı üçbucaqda bu üç nöqtə üst-üstə düşmür, bərabərtərəfli üçbucaqda isə üst-üstə düşürlər. Birinci
halda daxilə və xaricə çəkilmiş çevrələrin mərkəzləri üst-üstə düşmür, ikinci halda isə üst-üstə
düşür. Bərabəryanlı üçbucaqda yalnız medianlar
kəsişdikdə təpədən başlayaraq 2:1 nisbətində
bölünürlər (3), bərabərtərəfli üçbucaqda isə tənbölənlər və hündürlüklər də bu nisbətdə bölünürlər (tipik səhv ondan ibarətdir ki, şagirdlər
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bərabəryanlı üçbucaqda da tənbölən və hündürlüklərin kəsişmə nöqtəsində həmin nisbətdə bölündüyünü hesab edirlər).
Tədqiqatın gedişində aydın olmuşdur ki,
əlamətlərin seçilməsi üzrə belə müqayisəni yalnız ayrı-ayrı şagirdlər müstəqil şəkildə apara
bilmiş, bəzi siniflərdə isə heç bir şəxs yerinə yetirməmişdir. Burada yalnız müqayisə bacarığı
deyil, həm də materialı dərindən bilmək, sistemləşdirmə bacarığı, xassələrin şərhi ardıcıllığının
dəyişdirilməsi tələb olunur. Müəllim anlayışların ayrı-ayrı xassələrinə aid ardıcıl proyeksiyalanıb digər anlayışın xassələrini şagirdlər birincinin xassələrinə uyğun müstəqil söylədikdə nəticələr daha yaxşı olmuşdur.
(Cədvəl 1)
Bərabəryanlı
üçbucağın xassələri
1. İki tərəfi bərabərdir
2. Oturacağa bitişik
bucaqlar bərabərdir
3. Oturacağa çəkilən
median həm
tənbölən, həm də
hündürlükdür.
4. Təpədən hesab etməklə medianlar kəsişmə nöqtəsi ilə 2:1
nisbətində bölünürlər.
5. Median, tənbölən,
hündürlüklərin kəsişmə nöqtələri üst-üstə
düşmürlər.
6. Daxilə və xaricə çəkilmiş çevrələrin mərkəzləri üst-üstə düşmür.

Bərabərtərəfli
üçbucağın xassələri
1. Üç tərəfi bərabərdir
2. Üç bucağı bərabərdir
3. Bütün medianlar həm
də tənbölən və hündürlüklərdir.
4. Təpədən hesab etməklə medianlar, tənbölənlər
və hündürlüklər kəsişmə
nöqtəsilə 2:1 nisbətində
bölünürlər.
5. Median, tənbölən,
hündürlüklərin kəsişmə
nöqtələri üst-üstə düşür.
6. Daxilə və xaricə çəkilmiş çevrələrin mərkəzləri üst-üstə düşür.

Cədvəlin bir tərəfi örtülür və şagirdlər bu
hissədə təsvir olunan üçbucağın xassələrini
danışırlar.
Müqayisə priyomuna yiyələnməyin üçüncü
yolu: şagirdlər obyektlərin yalnız ortaq xassələrini, yalnız fərqli xassələrini və ya tam olmayaraq həm bu, həm də digər xassələrini deyirlər.
Cavabın nümunəsi: paraleloqram və düzbucaqlı – dördbucaqlılardır, onların diaqonalları
kəsişir və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünürlər,
qarşı tərəfləri bərabərdir, düzbucaqlının bütün
bucaqları bərabərdir və paraleloqramın cüt-cüt
bucaqları bərabərdir.
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Cavabda həm ortaq, həm də fərqləndirici
xassələr deyilməmişdir. Şagirdlərin cavablarında sistem yoxdur, onlar gah ortaq, gah da fərqləndirici xassələri sadalamış, bəzi xassələri isə
sadalamamışlar. Bu səviyyə əksər 9 və 10 – cu
sinif şagirdlərinə aiddir.
Müqayisə priyomunu mənimsəmənin
dördüncü səviyyəsi: şagird bütün ümumi xassələri, bütün fərqləndirici xassələri deyir, müqayisənin məqsədini göstərir, nəticələr çıxarır, mühüm əlamətləri müqayisə edir (tam müqayisə).
"Çoxüzlülər" mövzusu üzrə 10 – cu sinifdə prizma və piramidanın xassələrinin müqayisəsinə aid tapşırıqların yerinə yetirilməsində cavabın nümunəsi aşağıdakı şəkildədir.
Ortaq xassələr: çoxüzlüdürlər, üzləri müstəvi çoxbucaqlılardır, hər bir tilin ətrafında yalnız ikiüzlü bucaqlardır, yan səthlərini üzlərin sahələrinin cəmini tapırlar, üçbucaqlı prizma və
piramidadan başqa diaqonal kəsikləri vardır.
Düzgün prizmalar və piramidalar var. Bu iki anlayışın hər birində iki mühüm əlamət vardır. Həmin əlamətlərdən biri ortaqdır – oturacaqda düzgün çoxbucaqlı yerləşir, prizma və piramidada
müxtəlif kəsiklər çəkmək olur. Ümumi halda
onları izlər metodu ilə qurmaq olar. Fərqli xassələr cədvəl 2 də göstərilmişdir.
(Cədvəl 2)

Fərqli xassələr
Prizma
1. Yan üzləri – paraleloqramlardır
2. İki üzü bərabər, paralel yerləşən
çoxbucaqlılardır.
3. Bir oturacağın istənilən nöqtəsindən
digər oturacağın müstəvisinə hündürlük
çəkmək olar.
4. Üçbucaqlıdan başqa
prizmanın diaqonalları
var.
5. hər bir təpədə üç müstəvi bucağı birləşir.
6.
H

Piramida
1. Yan üzləri ortaq
təpəli üçbucaqlardır.
2. Bir üzü – çoxbucaqlıdır.
3. Piramidanın təpə
nöqtəsindən oturacaq
müstəvisinə hündürlük çəkilir
4. piramidanın diaqonalları yoxdur.
5. Piramidanın təpəsində n müstəvi
birləşə bilər.
6.
7.

7.
l – yan til

l

apofem

perpendikulyar
perimetri
kəsiyin perimetridir.

oturacağın
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Nəticələr: prizma və piramidanın bir sıra
ortaq və fərqli xassələri ona görə vardır ki, həm
prizma, həm də piramida çoxüzlülərdir. onların
fərqli xassələri də vardır, fərqliliyin səbəbi bu
anlayışların növ əlamətlərinin fərqli olmasıdır.
Müqayisənin məqsədi – öyrənilən anlayışların daha dərindən dərk edilməsi, prizmalar və
piramidaların xassələrinin fərqləndirici, materialın rasional öyrənilməsi, təkrar biliklərin sistemləşməsi, mühüm əlaqələrin müəyyən edilməsidir.
Müəllim əgər bu priyomu məqsədyönlü
ifadə etməsə, onda müşahidə və təcrübələrimizin göstərdiyi kimi, belə müqayisəni onuncu siniflərin heç bir şagirdi müstəqil olaraq yerinə
yetirə bilməyəcəkdir.
Müqayisə priyomuna yiyələnmənin beşinci səviyyəsi dördüncüdən onunla fərqlənir ki,
şagird bu səviyyədə yalnız düzgün müqayisə etməyi deyil, həm də onu digər tədris fənlərinin
öyrənilməsində tətbiq etməyi bacarır, yəni onun
əqli fəaliyyətində müqayisə ümumiləşmiş priyoma çevrilir. Praktikada müqayisənin həndəsədən
cəbrə köçürülməsi müşahidə olunmuşdur.
Priyomun kortəbii formalaşmasında belə
köçürməni yalnız ayrı-ayrı şagirdlər reallaşdırır.
Konkret sinfin şəraitini bilərək, müəllim ona çalışır ki, müqayisə motivasiyası şagirdlərə aydın
olsun, onlarda formalaşan priyoma maraq oyatsın. İşi müxtəlif şəkildə təşkil etmək olar. Məsələn: şagirdlərin diqqətini bəzi səhvlərin vermə
səbəblərinə yönəltmək olar. Funksiyanın ekstre-

mumları anlayışını parçada onun ən böyük və ən
kiçik qiymətləri ilə eyniləşdirmək
bərabərsizliklərini səhv həll etmək, obyektlərin
xassələrini qarşı qoya bilməmək, mühüm fərqləri aydınlaşdırmağı bacarmamağın səbəbləri,
söhbət zamanı qanunauyğunluğun axtarılması
üçün müqayisənin əhəmiyyətini açmaq, konkret
misallarda( məsələn, üçbucağın bucaqları cəminin ölçülmələri nəticələrini müqayisə etmək və
nəticə çıxarmağı, a – nın müxtəlif qiymətlərində
y = ax düz xəttinin koordinat sistemində vəziyyətlərinin dəyişilmələrini izləyərək onları müqayisə etmək və nəticə çıxarmağı təklif etmək
olar) onun əhəmiyyətini göstərmək, müqayisə
zamanı materialın daha yaxşı yadda qaldığını
aydınlaşdırmaq olar.
Problemin aktuallığı. Praktika və reallıqla
bağlı şagirdlərin əqli fəaliyyətin gücləndirilməsində,
məsələlərin həlli üçün müxtəlif metodiki göstəriş və
priyomlardan istifadə edə bilmək bacarığı formalaşdırır.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə riyazi
tədqiqatlarda riyaziyyat təlimində müqayisə priyomunun formalaşdırılması metodikası düzgün təsnif
edilməsi öz əksini tapmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
praktik olaraq orta məktəbdə aparılan araşdırmalarda
müqayisə priyomunun formalaşdırılması yolları və
onların öyrənilib yadda saxlama metodları, eləcədə
də müqayisə priyomunun formalaşdırılmasının əhəmiyyəti göstərilmişdir.
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FUNKSİYANIN TƏYİN OBLASTINA DAİR
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ОБ ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИИ
Aynur Mubariz Asadova
Azerbaijan State Pedagogical University

ABOUT RANGE OF FUNCTION
Xülasə:Riyaziyyat təlimində keyfiyyət səmərəliliyini yüksəltmək üçün müxtəlif üsullardan
istifadə edilir. Kəmiyyətlər arasındakı asılılıqlar funksiya anlayışının formalaşmasına imkan yaradır. Funksiyanın qrafikində onun əsas xassələri əhatə olunur. Bu məqalədə funksiyanın qrafikinə
əsasən onun xassələrinin öyrədilməsi məsələlərinə baxılmışdır.
Açar sözlər: funksiya, tərs funksiya, təyin oblastı, qiymətlər çoxluğu, qrafik
Резюме: На графике функции отображаются его основные свойство. В данной статье
основываясь на график функции, рассматриваются задачи обучения свойств графика функции.
Ключевые слова: функция, обратная функция, область определения, область значения,
график
Summary: In the graph of function its main features are covered. This article discusses the
teaching issues of the features of the function according to its graph.
Keywords: function, inverse function, range of definition, codomain graph
Funksiya anlayışının formalaşması kəmiyyətlər arasındakı asılılığa əsasən reallaşdırılır.
Bu baxımdan funksiyanın təyin oblastı və digər
xassələrinin məlum qrafikə əsasən tədqiq olunması şagirdlərdə fərqli bacarıqların formalaşmasına imkan yaradır. Orta məktəbin riyaziyyat
kursunda ilkin olaraq kəmiyyətlər arasındakı
asılılıqlar məsələ həlli vasitəsilə həyata keçirilir.
Ümumiyyətlə, məsələ geniş anlayış olduğundan
ona konkret tərif verilmir. Şagirdlərin riyazi təfəkkürlərinin inkişaf etdirilməsində və onların
riyazi biliklərinin formalaşmasında məsələ anlayışı xüsusi yer tutur.
Məsələ dedikdə kəmiyyətlər arasındakı
asılılıqlara və kəmiyyətlərin verilmiş ədədi qiymətlərinə əsasən məchul kəmiyyətin ədədi qiymətinin tapılması başa düşülür [2, 6].
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Kəmiyyətlər arasındakı asılılıqlar sözlərlə,
cədvəllə, qrafiklə, düsturla ifadə oluna bilər.
Sözlərlə ifadə olunan məsələlər adətən mətnli
məsələlər hesab olunur. Mətnli məsələlərin verilməsi, əsasən, ibtidai siniflərin riyaziyyat kursundan başlayaraq V və VI siniflərə qədər davam edir. VII sinifdən başlayaraq digər məzmun
xətlərinə aid olan müxtəlif strukturlu məsələlərin həllinə baxılır. VII sinif üzrə kurikulumda
“Cəbr və funksiyalar” məzmun xəttində şagird
bacarıqları aşağıdakı kimi nəzərdə tutulur:
- Müxtəlif situasiyalardakı problemləri
cəbri şəkildə ifadə edir və araşdırır.
- Həyati situasiyaya uyğun xətti tənlik və ya
iki dəyişənli iki xətti tənliklər sistemi tərtib edir.
- Şifahi söylənilən ikimərhələli təklifi bərabərsizlik şəklində yazır.
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- Rasional ədədlər çoxluğunda verilmiş
cütlərin koordinatları arasında xətti asılılığın
olub-olmamasını müəyyən edir.
- Cəbri prosedurları yerinə yetirir.
- Çoxhədlilər üzərində toplama, çıxma və
vurma əməllərini yerinə yetirir.
- Birdəyişənli xətti tənliyi, modul işarəsi
daxilində dəyişəni olan tənliyi və ikidəyişənli
xətti tənliklər sistemini həll edir.
- Modul işarəsi daxilində dəyişəni olan sadə bərabərsizliklərin həllini seçmə üsulu ilə
müəyyən edir.
- Gündəlik həyatda rastlaşdığı kəmiyyətlər
arasındakı asılılıqları funksiyalar vasitəsi ilə ifadə edir.
- Bərabərsürətli düzxətli hərəkətdə gedilən
yolun zamandan asılılığını, temperaturun Selsi
ilə ölçüsünün Farengeyt ilə ölçüsündən asılılığını xətti funksiya şəklində ifadə edir [1, 6].
Kəmiyyətlər arasındakı asılılığa əsasən
ədədlərin düz və tərs mütənasib kəmiyyətlərə
ayrılması və onlar arasındakı asılılıqların koordinat müstəvisində təsviri funksiya anlayışının
formalaşmasına imkan yaradır. Funksiyanın
təyin oblastı və qiymətlər çoxluğu kəmiyyətlər
və onlar arasındakı asılılıqların riyazi ifadə formasıdır. Dəyişəndən asılı ədədi və kəsr ifadələrin, funksiyaların təyin oblastının tapılması orta
məktəb kursunda müəyyən ardıcıllıqla daxil
edilir. Dəyişəndən asılı olaraq dəyişəni olan ifadələrin ədədi qiymətlərinin hesablanması induktiv şəkildə daxil edilir. Məsələn, 2x-5, 4x+12
ifadələrinin qiymətini x-in istənilən qiymətlərində hesablamaq olar. Lakin x dəyişəninin istənilən qiymətində 5x+
ifadəsinin qiymətini hesablamaq olmaz.
Dərslik və metodik vəsaitlərdə funksiyanın təyin oblastının tapılmasına aid çalışmaların
həll edilməsi üçün hazırlıq mərhələsi kimi yuxarıda qeyd olunan şəkildə ifadələrin ədədi qiymətlərinin tapılması məsələləri nəzərdən keçirilir. Funksiya və onun xassələri nəzəri material
şəklində verildikdən sonra həndəsi təsvirlərə
əsasən funksiyanın təyin oblastı və qiymətlər
çoxluğunun tapılmasına aid çalışmaların verilməsi məqsədəmüvafiqdir. Funksiyanın qrafikinin qurulması prosesi həmin funksiyaya məxsus
bütün xassələrin yoxlanılması və mümkün halların ümumiləşdirilməsi halı kimi qəbul edilə bilər. Burada funksiyanın təyin oblastı, funksiya-

nın artması və ya azalması, funksiyanın cüt və
ya tək olub olmaması, funksiyanın koordinat oxları ilə qarşılıqlı vəziyyəti, periodikliyi və s. nəzərdə tutulur. Qeyd olunan bu xassələr həndəsi
təsvirdə (funksiyanın qrafikində) əyani şərh olunur. Şagirdlərdə fəza təsəvvürlərinin formalaşması müəyyən mərhələlərlə həyata keçirilir. Məsələn, nöqtəyə və oxa nəzərən simmetriya, sürüşmə, dönmə və s. həndəsə məzmun xəttinə aid
olan materialların “Cəbr və funksiyalar” məzmun xətti ilə birlikdə verilməsində fəndaxili
inteqrasiyanı təmin etməklə yanaşı şagirdlərdə
fəza anlayışlarının formalaşmasına imkan yaradır. Funksiyanın təyin oblastı və digər xassələrinin müəyyən edilməsindən sonra onun qrafiki
koordinat müstəvisində təsvir olunur. Funksiyanın verilmiş qrafikinə görə onun bütün xassələrinin sadalanması şagirdlərin fəza və məntiqi təfəkkürlərinin inkişafına səbəb olur. Aşağıdakı
funksiyaların təyin oblastlarını və qiymətlər
çoxluğunun müəyyən edilməsi mərhələlərini nəzərdən keçirək:
1) y= 2x-1; 2) y= 3+ ; 3) y=
;
4) y= x2 -3x+2; 5) y=
1. y= 2x-1 funksiyası xətti funksiyadır.
y=kx+b funksiyasının təyin oblastı D(y)=R,
qiymətlər çoxluğu isə E(y)= R-dir. (Burada R()). Nəticə eynidir.
2. y= 3+ funksiyası y= funksiyası təyin
oblastı ilə üst-üstə düşür. Məlumdur ki, y=
funksiyasının təyin oblastı və qiymətlər çoxluğu
üst-üstə düşür.
Yəni D(y)=E(y)= ((0; ). Lakin
verilən misal üçün bu doğru deyil. y= c+
(burada c=const) funksiyasının qiymətlər çoxluğu c sabitinin qiymətindən asılı olaraq dəyişəcək. Bu tip çalışmaların həllində həndəsə məzmun xətlərinin elementlərinə (sürüşmə-sağa,
sol, yuxarı, aşağı və kombinasiyalı hallara) istinad zəruridir.
3. y=
funksiyasının təyin oblastı
və qiymətlər çoxluğu tapılması mərhələləri
y=
funksiyasının təyin oblastı və qiymətlər
çoxluğuna əsasən icra olunur. Burada funksiyanın təyin oblastı 2x+5 0 bərabərsizliyinin həllinə gətirilir. Qiymətlər çoxluğu isə y= funksiyasının qiymətlər çoxluğu ilə üst-üstə düşür. Bu
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tip çalışmaların həllində həndəsə elementlərindən istifadəyə üstünlük verilməlidir.
4. y= x2 -3x+2 funksiyasının təyin oblastı
və qiymətlər çoxluğu y= ax2 +bx+c funksiyasının uyğun elementlərinə analoji aparılır.
5. y=
funksiyasının təyin
oblastı ax2 +bx+c 0 bərabərsizliyinin həllinə
gətirilir. Bu funksiyanın qiymətlər çoxluğunun
tapılması verilmiş funksiyanın tərs funksiyasının varlığı və onlar arasındakı asılılığa əsasən
müəyyən edilir. Doğrudur, y=
funksiyasının təyin oblastı və qiymətlər çoxluğunun
tapılmasında da tərs funksiya anlayışından dolayısı yolla istifadə edilir. y=x2 və y=
funksiyalarının qrafiklərini eyni koordinat müstəvisində
qurmaq olar. Düz və tərs funksiyaların qrafikləri
arasındakı əlaqəyə əsasən onların təyin oblastı
və qiymətlər çoxluğu arasındakı uyğunluğu
müəyyən etmək daha asandır. Kurikulum əsasında yazılan dərsliklərdə bu məsələlər üçün nəzəri
materiallara
az
yer
ayrılmışdır.
y=
funksiyasının təyin oblastı
2
-2x -3x+2 0 bərabərsizliyinin həllinə gətirilir
və bu -2 x 0,5 aralığından ibarətdir. Kvadratik
bərabərsizliklərin həllində intervallar metodu ilə
yanaşı həmin üçhədlinin qrafikindən istifadə
olunması şagirdlərdə fəza və məntiqə əsaslanan
intuitiv təsəvvürlərin formalaşmasına imkan
yaradır. Bu baxımdan verilən hal üçün funksiyanın qrafikindən istifadə məqsədəmüvafiqdir.

(1) funksiyasının qiyy=
mətlər çoxluğunu tapmaq üçün şagird y=
funksiyasının xassələrini nəzəri və praktik
baxımdan təhlil etməyi bacarmalıdır. (1) bərabərliyinin hər iki tərəfi mənfi olmadığına görə
onu kvadrata yüksəldərək x-ə nəzərən aşağıdakı
kvadrat tənliyi alarıq:
2x2+3x+(y2-2)=0
Bu tənliyi həll etsək, x1,2=

olar.

2

Bu isə 25-8y
olması deməkdir. Sonuncu
bərabərsizliyi həll etsək |y|
olar. Bu isə
y=
luğunun E(y) = [-

funksiyasının qiymətlər çox] olması deməkdir.

Verilmiş funksiyaların növlərindən asılı
olaraq təyin oblastlarının müəyyən edilməsi
üsulları ümumi nəzəriyyə vasitəsilə verilə bilər.
Lakin tədqiq olunan funksiyanın elementar və
ya
kombinasiyalı
(mürəkkəb)
funksiya
olmasından asılı olaraq yanaşmalar fərqlidir.
Problemin elmi yeniliyi: Məqalədə funksiyanın təyin oblastı və qrafikinə əsasən digər xassələrinin müəyyən edilməsi məsələlərinin metodik təhlili
nəzərdən keçirilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Funksiya və onun tədqiq olunmasında təklif olunan
metodik yanaşmadan istifadə oluna bilər.
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MÜQAYİSƏ VƏ ANALOGİYA TƏLİM METODU KİMİ
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МЕТОД СРАВНЕНИЯ И АНАЛОГИИ КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ
Azade Islam Ismayilova
Azerbaijan State Pedagogical University

METHOD OF COMPARISON AND ANALOGY AS A METHOD OF TEACHING
Xülasə: Məqalə ümumtəhsil məktəblərinin riyaziyyat dərslərində müqayisə və analogiyanin təlim
metodu kimi tətbiqinə həsr olunub. Müqayisə və analogiyanın məntiqi priyomlar olaraq həm elmi tədqiqatlarda, həm də təlimdə əhəmiyyəti göstərilmişdir.Bu metodların tətbiqi şagirdlərdə yeni bilik və ideyaların
yaranmasına təkan verəcəkdir.
Açar sözlər: metod, təlim, ənənvi təlim, tədris, təfəkkür, obyekt,növ, xassə, priyom, təcrübə
Резюме: В статье основное внимание уделяется использованию математических классов в
общеобразовательных школах и использованию аналогии в качестве метода обучения. Заключение и
аналогия являются предпосылками как для академических исследований, так и для важности
обучения. Применение методов побудит учащихся к развитию новых знаний и идей.
Ключевые слова: метод, обучение, традиционная подготовка, обучения, мышление,
объект,бид, свойство, трюк, опыт
Summary: The article focuses on the use of math classes in general schools and the use of analogy as
a learning method .Conclusion and analogy are a prerequisite for both academic research and the importance
of training. The application of methods will encourage students to develop new knowledge and ideas.
Key words: metod, training, traditional training, teaching , thinking, object,species, odometer, priyom,
experience

Metod anlayışı, fəaliyyət zamanı necə hərəkət etmək lazım gəldiyini bildirən üsul olub,
məqsədə necə nail olmağın yolunu göstərir.
Müəyyən təlim məqsədlərinə nail olmaq üçün
ən məqsədyönlü və ən qısa yola təlim metodu
deyilir.
Riyaziyyatın təlimi prosesində təlim metodu, biliklərin müəllim tərəfindən şifahi şərhi,
müşahidə, söhbət, müstəqil işlərin yerinə yetirilməsi və s. yollarla şagirdlərə yeni biliklər vermək, onları təkminləşdirmək və ya yoxlamaq
üçün müəllim və şagirdlərin məqsədyönlü fəaliyyətlərinin müxtəlif birləşmə üsulları nəzərdə
tutulur. Müəllimlə şagirdlərin birgə fəaliyyəti
arasındakı müxtəliflik baxımından təlim metod-

ları iki qrupa bölmək olar: tədris metodları və
öyrənmə metodları.
Riyaziyyatın tədrisi metodları şagirdlərə
riyazi bilik,bacarıq və vərdişlər sisteminin verilməsi üsullarıdır. Riyaziyyatın öyrənilməsi metodları şagirdlərin özlərinin riyazi xarakterli fəal
və müstəqil idrak fəaliyyətlərinin reallaşdırılması üsullarıdır. Riyaziyyatın öyrənilməsi metodları iki qrupa bölünür: riyaziyyatın öyrənilməsinin
elmi metodları və riyaziyyatın təliminin yüksək
səmərə əldə etmək məqsədi ilə yaradılmış tədris
metodları.Göstərilən tədris metodları inkişafetdirici təfəkkür psixologiyası qanunauyğunluqlarının sintezi və pedaqoji təcrübə əsasında
meydana gəlmişdir.
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Riyaziyyat təlimində elmi idrak metodlarından daha tez-tez istifadə edilir. O cümlədən
də müqayisə və analogiya – təfəkkürün məntiqi
priyomları olaraq həm elmi tədqiqatlarda, həm
də təlimdə geniş istifadə olunur. Müqayisə olunan əşyaların oxşar və fərqli xassələrini müəyyən etmək üçün müqayisə metodundan istifadə
olunur.Məsələn, biz üçbucaq və dördbucaqlını,
adi və cəbri kəsrləri müqayisə edə bilərik, onların ümumi həmçinin fərqli xassələrini müəyyən
etmiş oluruq.Üçbucaq və dördbucaqlının tərəfləri, təpələri,bucaqlarının olması ,bucaq və təpələrin sayı qədər tərəflərin olması onların ümumi
xassələrini göstərir. Tərəflərinin və təpələrinin
sayının fərqli olması onların fərqli xassələrini
müəyyən edir.
Müqayisədə aşağıdakı şərtləri nəzərə
aldıqda düzgün nəticə almaq mümükündür:
a) Müqayisə olunan anlayışlar bircins olmalıdır
b) Müqayisə mühüm əhəmiyyətli əlamətlər üzrə aparılmalıdır
Nümunə göstərilən hər bir müqayisədə
bunlar nəzərə alınmalıdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz nümunələrdə üçbucaq və dördbucaqlı çoxbucaqlılar olduğuna görə bircins analayışlardır,
ifadələr olduğuna görə adi və cəbri kəsrlərdə
bircins anlayışlardır.Onların hər ikisinin eyni
hərflərlə işarə edildiyi faktını ümumi xassə olaraq və ya onların müxtəlif hərflərlə işarə edilmələrini fərqli xassə olaraq göstərsək bu səhv yanaşma olar. Şagirdlərə müqayisə metodunu öyrədərkən aşağıdakı iki cəhət əsas götürülməlidir:
1. Şagirdlərin mənimsədikləri biliklərin
şüurlu və əsaslı olmasını təmin etmək məqsədilə
müqayisəyə dair nümunələr göstərmək.
2. Şagirdləri müstəqil olaraq müqayisə
aparmağa alışdırmaq.
Müqayisənin üç növünə:
1. Obyektlər arasındakı oxşar cəhətləri
müəyyən etmək;
2. Obyektlər arasındakı fərqli cəhətləri
müəyyən etmək;
3. Obyektlər arasında həm oxşar, həm də
fərqli cəhətləri müəyyən etmək məqsədilə sadədən mürəkkəbə doğru düzgün iş aparılmasına
diqqət yetirmək lazımdır.
Nümunə.İkihədlinin kvadratı şəkilində
ifadə edin:
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İzahat.
Şagirdlər
kənar
hədlərə
(
) baxıb qüvvətlərin əsasları (x və
3) ilə ikinci həddi (6x = 2 * 3x) müqayisə
edirlər. Aydın olur ki,
, yəni
elə
şəkilindəbərabərdir.
dir.Yəni
Riyaziyyat elminin məntiqlə və riyazi fəaliyyətin idrak fəallığı ilə sıx əlaqədə olması bu
elmin bütün mövzularının müqayisə metodu ilə
əlaqələndirməyə və hətta bu yolla yeni biliklərin, ideyaların yaranmasını mümkün edir. K.D.
Uşinskinin fikirincə,“Müqayisə hər bir anlamanın və hər bir idrakın əsasıdır.” Təəsüfki müqayisə metodundan riyaziyyatın tədrisində yeterincə istifadə olunmur,dərsliklərdə nəzərə alınmamışdır.Bu metod şagirdlərin riyazi fəaliyyətində
təfəkkürün inkişafına, həmçinin elmin müstəqil
öyrənilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir .
Analogiya yunan sözü olub, “uyğunluq“,
“bənzəyiş“ mənasını verir və analogiyanın əsasında müqayisə dayanır.Əşyaların oxşarlığı müqayisə nəticəsində müəyyənləşdirildikdən sonra
analogiya vasitəsilə yeni xassələrə aid edilir.
Analogiya üzrə mühakimənin ümumi sxemi aşağıdakı kimidir:
M –in m, n, k, l xassələri var;
N –nin m, n, k xassələri var;
Ehtimal ki, N –nin l xassəsi də var. Analogiya həqiqətə bənzərdir,nəticə yalnız ehtimal
olunur, doğruluğu yəqin deyildir.Analogiya xüsusən elmi fərziyyələrdə, induktiv mühakimə
mənbələrində, elmi kəşflərdə istifadə olunur.
Oxşarlıq əsasında nəticə çıxarma analogiya adlanır. Alınan nəticənin doğruluğu isbat olunmalıdır. Çox vaxt obyektlərin qarşılıqlı vəziyyəti,
aralarındakı aslılıq analogiya üzrə kəmiyyətlər
arasındakı aslılığa aid həndəsi fiqurların qarşılıqlı vəziyyətlərinə uyğun məlum nəticələrdən
yaranır. Analogiyanın tamamilə etibarlı nəticələrə gətirən ən dərin növlərindən biri izomorfizim adlanır.İki və ya daha çox obyektlər sisteminin izomorf olduğunu müəyyən etsək,biz bu
sistemə daxil olan hər hansı obyekt haqqındakı
təklifi sistemə daxil olan digər obyektlərədə aid
edə bilərik. Məsələn, Həndəsi fiqurlar və onların
xassələrinin öyrənilməsinin obyektlər üzərində
müəyyən analitik münasibətlərin öyrənilməsinə
gətirildiyi Analitik həndəsə,həmçinin planimetriyada bir nöqtədən düz xəttə çəkilən maillərin
xassələri,stereometriyada müstəviyə çəkilən ma-
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illərin xassələri və onlar haqqındakı teoremlər
buna misal ola bilər.
Problemin elmi yeniliyi: Riyaziyyat təlimində təlim metodları klimi müqayisə və analogiya şagirdlərin həm təlim, həm də tərbiyəsində müstəsna
əhəmiyyətə malikdir.

Problemin aktuallığı:Məktəbdə istifadə olunan müqayisə və analogiya metodları şagirdlərin
məntiqi təfəkkürü və yaradıcı fəaliyyətinin inkişafına kömək edir .
Problemin praktik əhəmiyyəti: Təlimdə istifadə olunan müqayisə və analogiya metodları şagirdlərdə yeni bilik və ideyaların yaranmasına təkan verir.
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МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ СОДЕРЖАЩИЕ ОБРАТНЫЕ
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
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TEACHING METHOD OF EQUATIONS WHICH HAVE
INVERSE TRIGONOMETRY FUNCTIONS
Xülasə: Məqalənin əsas məqsədi tərs triqonometrik tənliklər haqqında məlumat verməkdir. Tərs triqonometrik funksiyaların bir-biri ilə əlaqələrini öyrənməkdir. Məqalədə tərs triqonometrik tənliklərin bir neçə
həll yolları göstərilmişdir.
Açar sözlər: Funksiya, triqonometriya, tərs triqonometriya, tənlik, arksinus, arkkosinus, arktangens,
arkkotangens.
Резюме: Основная цель статьи – дать информацию об обратных тригонометрических уравнениях и изучение связи между обратными тригонометрическими функциями. В статье показаны несколько путей решения обратных тригонометрических уравнений
Ключевые слова: функция, тригонометрия, обратная тригонометрия, уравнение, арксинус,
арккосинус, арктангенс, арккотанге
Summary: The main purpose of article are those give a information about the inverse of trigonometry
and learn relations between each other. In article shown that some solution method of inverse trigonometry.
Key words: function, trigonometry, inverse trigonometric function, equation, arcsin, arccos, arctan,
arcctan.

Tərs triqonometrik tənliklərə müasir dərsliklərdə demək olar ki, yer ayrılmamışdır. Lakin
bu mövzu tərs triqonometrik funksiyaları daha
dərindən və hərtərəfli öyrənmək baxımından vacibdir. Mövzunun tədrisindən öncə şagirdlərdə
bir neçə istiqamətdə biliklər olmalıdır. Onlar
tənliklərin həllini, triqonometrik və tərs triqonometrik funksiyaların xassələrini, həmçinin onlar
arasında əlaqə düsturlarını öyrəndikdən sonra
mövzunu qavraya bilərlər. Şagirdlərin bu mövzuları yaxşı mənimsədiyinə əmin olduqdan sonra tərs triqonometrik funksiyalar daxil olan tənlikləri araşdıraq.
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Tərif: Dəyişəni tərs triqonometrik ifadə altında olan tənliklərə tərs triqonometrik funksiyalar daxil olan tənliklər deyilir.
Bu tərifdən aydındır ki,
x2 + sin x + arcsin = arccos
şəklində verilən tənliklərdə dəyişən tərs
triqonometrik funksiyalara aid deyil. Burada
tərs triqonometrik ifadələr yalnız konkret bir
ədəd kimi iştirak edir. Ona görə də bu cür tənliklərə tərs triqonometrik funksiyalar daxil olan
tənlik kimi baxa bilmərik.
Əvvəlcə ən sadə tərs triqonometrik funksiyalar daxil olan tənliklərə baxaq. Bunlar:
1) arcsin x = a 2) arccos x = a
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olduqda tənliyin x = sin a

olduqda tənliyin x = cos a olan həlli vardır.
a
olduqda isə tənliyin həlli yoxdur.
b) arccos f(x)= arccos g(x) .
Tənlikdə yenə də eyni bir funksiyanın
müxtəlif arqumentləri verildiyi üçün bu cür tənlikləri şagirdlərin özlərinin araşdırması daha
məqsədəuyğundur.
III) a) arctg x = a. Arktangens funksiyası
aralığında təyin olunduğu üçün a

olduqda isə tənliyin həl-

olduqda tənliyin x = tg a olan həlli

3) arctg x = a 4) arcctg x = a
tənlikləridir. Bu tənliklərin həll olunmasının metodik şərhini verək.
Tərs triqonometrik funksiyaların tərifindən və xassələrindən istifadə edərək aşağıdakıları yaza bilərik:
I) a) arcsin x = a . Arksinus funksiyasının
qiymətlər oblastı [
parçası olduğu üçün,
yalnız
həlli var.

li yoxdur.
b) Tərs triqonometrik funksiyaların xassələrinə görə bu funksiyalar öz təyin oblastlarında
monotondur. Ona görə də aşağıdakıları yaza bilərik.
arcsin f(x) = arcsin g(x) tənliyini aşağıdakı
qarışıq sistemlə əvəz edib həll etmək olar.

Bu münasibəti irəlidə digər tərs funksiyalar üçün də qeyd edəcəyik.
c) Əgər tənlik f (arcsin x) = 0 şəklində verilərsə, onda bu tənliyi t = arcsin x əvəzləməsinin köməyilə
sistem şəklinə sala bilərik.
Misal: 2(arcsin x)2 9arcsin x +2 = 0 tənliyini həll edin.
Həlli: burada t = arcsin x əvəzləməsi
aparsaq, onda
2t2 9t + 2 = 0
kvadrat tənliyini almış olarıq. Bu tənliklə
isə şagirdlər aşağı siniflərdən tanışdırlar. Ona
görə də tənlik asanlıqla həll olunduqdan sonra t1
= , t2 = 4 kökləri tapılır. Burada isə yenidən t =
arcsin x əvəzləməsinə qayıdaq.
arcsin x = 1)

2) x = sin

və
arcsin x = 4 1) 4

olduğu üçün

bu tənliyin həlli yoxdur.
Cavab:
.
II) a) arccos x = a . Arkkosinus funksiyası
parçasında yerləşdiyi üçün a

vardır. a

olduqda isə verilmiş tənli-

yin həlli yoxdur.
b) arctg f(x) = arctg g(x) tənliyini f(x) =
g(x) şəklində tənliyə gətirməklə daha sadə şəklə
salmaq olar. Burada əvvəli iki funksiyadan
fərqli olaraq f(x) və g(x) funksiyalarının hər
hansı aralıqda təyin olunması şərti qoyulmur.
Çünki arktangens funksiyası
aralığında təyin olunmuşdur.
Misal: arctg (2x 1) = arctg (x + 5) tənliyini həll edin.
Həlli: Burada f(x) = 2x 1 və g(x) = x + 5
-dir. Onda
2x 1 = x + 5 yaza bilərik. Deməli x = 6
tənliyin yeganə həllidir.
Həllin yoxlanması: arctg (12 1) = arctg
(6 + 5)
arctg 11 = arctg 11
Cavab:
.
c) f(arctg x) = 0 şəklində verilən tənlikləri
də oxşar qayda ilə t = arctg x əvəzləməsi aparmaqla f(t) = 0 şəklində daha sadə tənliyə gətirib
həll etmək olar.
IV) arcctg x = a şəklində ən sadə tərs triqonometrik tənlikləri də arctg x = a tənliklərinin
araşdırıldığı qayda ilə metodik şərh edə bilərik.
Yuxarıda tərs triqonometrik funksiyalar
daxil olan tənlikləri ayrı- ayrılıqda şərh etdik.
Bütün bu biliklərə əsaslanaraq bir neçə tərs triqonometrik funksiya daxil olan bəzi tənliklərə
baxaq.
arcsin f(x) = arccos g(x) şəklində olan tənlikləri həll etməkçün tənliyin hər iki tərəfinin
uyğun triqonometrik funksiyasının qiymətini
hesablamaq lazımdır.
arcsin f(x) = arccos g(x)
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sin(arcsin f(x)) = sin(arccos g(x))
f(x) =
bərabərliyini alarıq. Yəni f2(x) +g2(x) =1
münasibətini alarıq. Şagirdlər bu bərabərliyin
doğruluğunu bildikdən sonra arcsin f(x) =
arccos g(x) şəklində verilən tənliklərdə birbaşa
olaraq f2(x) +g2(x) = 1 münasibətindən istifadə
edərək daha sadə tənliyə gələ bilərlər.
Aşağıdakı tənliyə baxaq.
Misal: arcsin

= arcsin

tənliyini

həll edin.
Həlli: sin(arcsin

) = sin(arcsin

)

Burada əvvəlki mövzulardan məlum olan
triqonometrik funksiyaların tərs triqonometrik
funksiyalarının tapılması qaydasından istifadə
etsək, onda
=
tənliyi alınacaq. Bu tənliyi isə həll
etdikdən sonra x = 1 və x = kökləri tapılır.

x =

1 olduqda

olmur. Deməli x =
isə f(x) =

ifadəsinin mənası

1 kənar kökdür. x = kökü

və g(x) =

funksiyalarının hər

birini mənalı edir. Deməli x = verilən tənliyin
köküdür.
Cavab:

.

arctg f(x) = arcctg g(x) şəklində olan tənlikləri də həll etməkçün tənliyin hər iki tərəfinin
uyğun triqonometrik funksiyasının qiymətini
tapmaq məqsədəuyğundur.
Problemin aktuallığı. Toxunduğumuz mövzunun tərs triqonometrik funksiyaların öyrənilməsində rolu böyükdür. Bu zaman şagirdlərdə özünüinkişaf, düşünmə və ən əsası da əlaqələndirmə bacarıqları inkişaf edir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən
müəllimlər, magistrantlar, tələbələr və şagirdlər istifadə edə bilərlər.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА ПРИЕМЛЕМОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ
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THE USE OF THE PRINCIPLE OF ACCEPTABILITY IN THE STUDY OF
GENERALIZATION AND ANALOGY IN THE TEACHING OF MATHEMATICS
Xülasə: Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə və analogiyadan istifadə etmək üçün varislik prinsipini aydınlaşdırmadan təsəvvür edilə bilməz. Çünki yalnız əvvəlcədən əldə olunmuş biliklərə əsaslanaraq analogiyalar aparılır. Məqalədə riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə və analogiyalardan istifadədə varislik
prinsipi göstərilmişdir.
Açar sözlər: riyaziyyat, təlim, ümumiləşdirmə, analogiya
Резюме: В преподавании математики основываясь на обобщение и аналогию невозможно понять, не уточняя принцип наследования. Только на основе полученных знаний ведется аналогия. В
статье основываясь на обобщение и аналогию, излагается принцип наследования в преподавании математики.
Ключевые слова: математика, обучение, обобщение, аналогия
Summary: It cannot be conceived without clarifying the principle of inheritance to use the
generalization and analogy in teaching mathematics. Because only analogies are made based on the prior
knowledge acquired. The article outlines the principle of inheritance in mathematics teaching and the use of
analogies.
Key words: mathematics, education, generalization, analogy

Müasir məktəbin inkişaf prosesində humanistləşdirmə, diferensiallaşma və variativlik prioritet istiqamət kimi götürülmüşdür. Əsas məqsəd də təlim prosesinin şagirdlərin fərdi maraq
və qabiliyyətlərinə uyğun aparılmasıdır. Unitar
məktəbdən çoxsahəli təhsil sisteminə keçid riyaziyyatın öyrədilməsində varislik tələb edir. Bu
da təlim-metodik komplekt və proqramların alternativliyi şəraitində effektiv nəticələr verir.
Məktəb praktikasında bütün siniflər üçün bir
şəxsin eyni dərsliyi yazması mümkün məsələ
deyil. Hətta bu mümkün olsa belə, yaxşı nəticə
vermir. Bir sözlə, şagird alternativ fikirlərdən
məhrum olur. Dərsliklərin müxtəlif müəlliflər

tərəfindən yazılması riyaziyyatın tədrisində varislik olmasını zərurətə çevirir.
Varislik kateqoriyasının xüsusi didaktik
anlamı didaktikanın sistematiklik və ardıcıllıq
prinsiplərində özünü göstərir. Sistematiklik və
ardıcıllıq prinsipinin qarşılıqlı əlaqəsi hələ klassik pedaqogikada geniş izahını tapmışdır. Biliklərin mənimsənilməsi prosesini nəzərdən keçirərkən K. D. Uşinski hesab edirdi ki, mənimsəmə tədricilik, sistematiklik və ardıcıllıq əsasında baş verməlidir. O, mənimsəmə prosesinin
mahiyyətini köhnə biliklərlə yeni mənimsənilmiş biliklərin arasında yaradılmış əlaqədə görürdü. Hətta bu əlaqə biliyin hansı fənn və ya nə
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zaman yaranmasından belə asılı deyil. “İrəli, bir
daha irəli gedərək heç vaxt əldə olunmuşları
özündən arxada qoymaqla səmərəsiz şəklə salmaq olmaz ”[1].
B.Q. Ananyev təlimdə varislik problemini
tam, çoxaspektli şəkildə işləyərək təqdim etmişdir [2, 23-35]. Digər tədqiqatçı Ş. A. Qanelin [3,
224] varisliyi ümumi nəzəri səviyyədə tədqiq
edir. O hesab edir ki, varislik təlim prosesini
idarə etməyə imkan verən bir vasitədir. B. Q.
Ananyev isə hesab edir ki, pedaqogika elmində
varislik problemi oxşar pilləli təlim proqramlarını tərtib edərkən və təlimin məzmununun əsas
problemlərini həll edərkən meydana çıxır. Məzmunda varislik tədris proqramlarını tərtib edərkən və müəllim üçün metodik göstərişlər hazırlayan zaman realizə edilir. Bu zaman təlimin
metodlarında və məzmununda biliklərin qarşılıqlı əlaqəsinin vacibliyi göstərilir. İlk vəzifəni
yerinə yetirərkən fənn üzrə şagirdləri bilik, bacarıq və vərdişlər sistemi ilə təmin etməyi, təlim
illəri üzrə biliklər sisteminin formalaşmasına nəzarət etməyi müəllim qarşısında məqsəd qoymalıdır. Müəllim çoxsaylı tədris metodlarının birbiri ilə uyğunluğunu, şagirdlərin müstəqil
fəaliyyətinə necə rəhbərlik etməyi və yeni öyrənilən materialın əvvəl öyrənilmiş materiallarla
əlaqəsinə diqqət yetirməlidir. Orada metodik
komissiyaların rolunun artması haqqında və
müəllimlərin hər gün tədris metodikasına yanaşmaya görə əməkdaşlıq etmələri qeyd edilir [2,
26]. Didaktika elmində həmişə yeni materialın
köhnə tədris materialına əsaslandığına diqqət
yetirilmişdir, lakin köhnə biliklərin yeni biliklər
əsasında inkişafına çox az yer verilmişdir. Yeni
təlim materialını tədris edərkən köhnə material
yada salındıqda o canlanır, daha mobil və təkmil
olur, yeni biliklər isə artıq formalaşmış biliklər
sisteminə daxil olaraq daha yaxşı mənimsənilir.
Biliklər yeni şəraitdə formasını dəyişir, təkmilləşir. B. Q. Ananyev yazır:” Yeni biliklərlə köhnə təcrübə arasında bir-birindən ikitərəfli asılılıq
yaranır. Bu asılılıq biliklərin sistematikləşməsi
prosesində özünü göstərir [2, 28].
Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki,
ənənəvi olaraq təlimdə varislik təlimin metod və
məzmununun qarşılıqlı əlaqəsindən meydana
gəlir. Bunlar bir tərəfdən proqramlarda, dərsliklərdə, metodik təlimatlarda, digər tərəfdən varis-
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lik probleminə yanaşmada müəllim tərəfindən
nəzərdən keçirilmişdir.
Təlim prosesinin ikitərəfli xarakteri varislik probleminə həm də şagirdlərin mövqeyindən
baxmağı, (şagirdlərin şüurunda bilik, bacarıq və
vərdişlərin inkişafı baxımından) zərurətə çevirir.
Bununla əlaqədar olaraq B. Q. Ananyev yazır: ”
Təlimdə varislik təkcə bu inkişafın vacib şərtlərindən biri deyil, o bununla bərabər varisliyi təlimə daxil edir, yəni şagirdlərin şüurunda mənimsənilmiş biliklərin daxili qarşılıqlı əlaqəsi,
onların sistemləşdirilməsi, təlim və həyatın müxtəlif şəraitlərində tətbiqini əhatə edir [2, 27].
A. M. Pışkalo varislik probleminə nisbətən fərqli müstəvidən yanaşır. O, varislik sistemini metodik sistemin komponentləri ilə qarşılıqlı əlaqədə görür. Burada varislik “inkişaf prosesi zamanı, hadisələr arasındakı əlaqə kimi izah
edilir, yəni “yeni öyrənilən köhnəni aradan götürərək onun bir sıra elementlərini özündə saxlamış olur” [4, 240]. O, varislik probleminin metodik sistemə münasibətində daxili və xarici təzahürlər olduğunu göstərir. Bunlar invariant
komponentlər: məqsəd, məzmun, metodlar, təlimin təşkilati formaları və vasitələri – hər bir təlim fənnini öyrədən metodikanın əsasında durur.
Bu, sistemin funksional fəaliyyəti üçün daxili
quruluş və xarici əlaqələrlə bağlı olan qanunauyğunluqlarla müəyyən edilir.
Məktəb təliminin stabil olduğu dövrlərdə
metodikanın bütün elementləri uzun illər dəyişməz olaraq qalmışdı. Stabilləşmə onların hər
birinin inkişafını müəyyən etmişdi və bunlar
arasında əlaqə xətti xarakter daşıyırdı: təlimin
məqsədi - təlimin metodları - təlim vasitələri təlimin formaları. Bu zaman varislik problemi
özünü “xarici” tərəfdən göstərirdi. Varislik əlaqələri məsələsi fənlərarası və fənlərdaxili dəqiqləşdirmələr, eni zamanda təhsil sisteminin ayrıayrı həlqələri (ibtidai, səkkizillik, orta və ali
məktəb) arasında əlaqə anlamında başa düşülürdü. Məlum olduğu kimi, bu məsələlərin həlli
keyfiyyət dəyişikliklərinə gətirib çıxarmadı. Riyaziyyat fənni üzrə hazırlığın keyfiyyəti lokal
xarakter daşıyırdı. Məktəb təliminin yenidənqurma dövründə daxili strukturun dəyişməsi və
sistemin xarici əlaqələri meydana gəlir. Varislik
problemi özünü “daxili” tərəfdən göstərir. Sistemin strukturu və onu təşkil edən komponentlər
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arasındakı əlaqəni A.M. Pışkalo tərəfindən verilmiş sxem daha doğru əks etdirir [4, 6].

1-ci sxem

Məktəb kursu üzrə riyaziyyatın mərkəzləşmiş xətti quruluşu fənlərin öyrənilməsində
varisliyi reallaşdırmaq üçün iki mərhələni qeyd
etməyə imkan verir:
1) təlimin bir-birinə yaxın olan pillələri
arasındakı varislik;
2) təlimin hər bir pilləsi daxilində varislik.
Vahid təlim pilləsi daxilində olan varislik
özü də iki yerə bölünür:
a) riyazi xarakterli (riyaziyyatın 5 məzmun xətləri üzrə) kurs daxilində olan varislik;
b) riyazi xarakterli, konkret olaraq hazırlıq
və sistematik kursları arasındakı varislik (məsə-

lən, cəbr və həndəsə arasında, hesab və cəbr arasında, hesab və həndəsə arasında).
Bu istiqamətlərin hər birində varislik
A.M. Pışkalo tərəfindən müəyyən edilmiş metodik sistemin bütün komponentlərində: məqsəd,
məzmun, metod, təlimin forma və vasitələri üzrə varislikdə vardır.
Analogiya üsulunun formalaşmasında varislik məsələsi ədəbiyyatda lazımi şəkildə əksini
tapmamışdır. Varislik prinsipini 5-6 siniflərdə
təlim prosesi zamanı reallaşdırmaq üçün şagirdlərin ibtidai siniflərdə əldə etdiyi bilikləri ümumiləşdirmək və bundan bu və ya digər məsələnin həllində istifadə etmək lazımdır. Bu, şagirdlər tərəfindən analogiyanın təlim vasitəsi kimi
istifadəsi deməkdir. Söylədiyimiz təlim hərəkəti
nəzərdən keçirilən əqli fəaliyyətin invariantını
müəyyən etməyə kömək edir, yəni təlim metodikası ilə daha yaxşı tanış olmağa imkan verir.
Problemin aktuallığı. Yeni pedaqoji təfəkkür
şəraitində riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə və
analogiyadan istifadədə varislik prinsipindən istifadə
aktuallığı ilə seçilir.
Problemin yeniliyi. Riyaziyyatın tədrisində
ümumiləşdirmə və analogiyadan istifadədə varislik
prinsipi diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Öz pedaqoji
fəaliyyətlərində riyaziyyat müəllimlərinə köməyini
göstərəcəkdir.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
Yazqul Ahmadova
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THE USED OF THE METHODS OF ANALYZE AND SYNTHESIS
IN THE TASK SOLVING
Xülasə: Məqalədə analiz və sintez metodlarının məsələlər həllinə xüsusilə də həndəsi məsələlərin həllində onların tətbiqi verilmişdir. Analiz və sintez metoduyla verilən məsələ həlli öz məzmunu ilə diqqəti cəlb
edir. Məsələlərin həlli prosesində analiz və sintez metodlarının yeri gəldikcə məqalədə göstərilmiş və tətbiq
edilmişdir.
Açar sözlər: analiz, metod, sintez, düz məsələ
Резюме: В статье анализируется проблема анализа и синтеза, особенно в решении геометрических проблем. Решение, данное методом анализа и синтеза, обращает внимание на его содержание.
Автором показаны методы применения анализа и синтеза в процессе решения задач.
Ключевые слова: анализ, метод, синтез, результат
Summary: The article provides analysis and synthesis methods for solving problems, especially in the
solution of geometric issues. The solution given by the method of analysis and synthesis draws attention with
its content. The analysis and synthesis methods in the process of sloving the problem are shown in the article
as far as the location is concerned. The article has been presented and applied in the context of the analysis
and synthesis methods of the problem solving process.
Key words: the analysis, the metod, synthesis, the results

Analiz və sintez vahid təfəkkür prosesinin
iki tərəfidir. Metodik ədəbiyyatda bunlar “analitik” və “sintetik” üsullar adlandırılır. Lakin məsələlərin həlli prosesində bunların əlaqəli tətbiqi
yolları kifayət dərəcədə işıqlandırılmır.
Məlumdur ki, həndəsə məsələlərinin bir
çoxu iki (və ya daha çox) üsulla həll olunur və
şagirdlərə izah olunur ki, müxtəlif yollarla aparılan həllərin nəticələri üst – üstə düşürsə, deməli cavab düzgündür. Nümunə göstərək.
Məsələ 1. ABCD düzbucaqlısında
B
və D bucaqları düzdür. AC diaqonalı AB tərəfi
ilə 40o–li AD tərəfi ilə 30o-li bucaq əmələ gətirir. AC və BD diaqonalları arasındakı iki bucağı
təyin edin (şəkil1).
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D

o

30
A

40

C
M

o

B
şəkil 1.

1-ci üsulla həlli. DMC = X-i tapmaq üçün
verilmiş üçbucağın MDC və DCM bucaqlarının
qiymətini bilməliyik.
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MDC = BDC-ni tapmaq üçün BDC və
BAC bucaqlarının (qiymətini bilməliyik) eyni
bir qövsə söykənən daxilə çəkilmiş bucaqlar olduğunu bilməliyik (MDC= 40o).
DCM = DCA-nı tapmaq üçün ADC üçbucağında DAC-ni və D-ni bilməliyik (şərtə görə
DAC=30o D= 90o, DCM = 60o) MDC= BDC =
BAC = 40o (eyni bir qövsə söykənən bucaqlar
olduğu üçün)
x = 180o – (40o+60o)= 80o
2-ci üsulla həlli. DMC–ni tapmaq üçün
AMB üçbucaqlının BAM və ABM daxili bucaqlarının qiymətini tapmalıyıq.
DMC = AMB=180o –(MAB +ABM)
ABM = ABD-ni tapmaq üçün (şərtə görə)
BAM = 40o. AD-ni tapmalıyıq.
AD-ni tapmaq üçün ADC = 180o DC=2 x
o
30 –60o olduğunu bilməliyik. (AD=ADC=DC=
180o-60o=120o hesablamaya görə
1
1
ABM= AD=2 x 120o=60o, x=180o –
2
2
(40o+60o)=180o–100o=80o. Deməli, hər iki halda
cavab 80o olur.
Təcrübə göstərir ki, tərs məsələlərin tərtibi
və həlli şagirdlərin mühakimə aparmaq isbatı
əsaslandırmaq, səmərəli həll variantı tapmaq
bacarıqlarının inkişafına güclü təsir göstərir.
Ona görə də biz belə məsələlərin həllinə
VI-VIII siniflərdə xüsusi diqqət yetiririk. Nümunə göstərək.
Tutaq ki, A, B və C-yə D-ni tapmaq lazımdır. Bu məqsədlə mümkün olan üç tərs məsələ qurulur.
1. Verilir: B,C, D
A-nı tapmalı,
2. Verilir: A, C, D
B-ni tapmalı
3. Verilir: A, B, D
C-ni tapmalı
Tərs məsələni tərtib etmək üçün şəstdə verilənlərdən biri axtarılanla əvəz edilir. Verilmiş məsələdə mümkün dörd tərs məsələ tərtib etmək olar.
















4. Verilir: CMD =80o, B =90o, D = 90o,




CAB = 40o CAD -nı tapmalı.
Sonuncu tərs məsələnin sintez üsulu ilə
həllini verək.


1)

CB =2 x CAB = 2 x 40o= 80o

2) AB = CAB- ACB =180o - 80o= 100o


3) AB + DC =2 x ABM =2 x 80o= 160o
4) DC =160o-100o=60o
1
1
5) CAD = DC=2 x 60o = 30o
2
2
Düz və tərs məsələlərin həlli mərhələlərindən müqayisə şagirdlərin məntiqi mühakimələrinin güclənməsində təsir göstərir. Paraleloqram
haqqında iki qarşılıqlı tərs teoremi nəzərdən keçirək.
Düz teorem: Dördbucaqlı paraleloqramdırsa, onun qarşı tərəfləri cüt-cüt konqruentdir.
Tərs teorem: Dördbucaqlının qarşı tərəfləri cüt – cüt konqruentdirsə, o paraleloqramdır.
Bu təkliflərin hər ikisi eyni güclüdür. Lakin birinci paraleloqramın tərifi üçün daha münasibdir. Düz teoremin isbatını analitik sxemin
köməyi ilə verək.
ABCD- paraleloqramdır)  |BC|= |AD|

1. Verilir: CMD = 80o, D = 90o, CAB =


40o, CAD = 30o, B-ni tapmalı.


2. Verilir: CMD =80o, B =90o, CAB =
o



o

40 , CAD = 30 . D-ni tapmalı.






3. Verilir: CMD =80o, B =90o, D = 90o,




CAD = 30o. CAB -nı tapmalı.

Sxemdəki I-  II-  III-  IV-  V
ardıcıllığı düz teoremin analiz, V  IV  III
 II  I ardıcıllığı sintez üsulu ilə isbatına nümunədir.
(I –  II).|AB| və |CD|, |BC| və |AD|-nin
konqruentliyini göstərmək üçün bu parçaların
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uyğun tərəfləri olduğu üçbucaqların konqruentliyini (  ABC =  ACD) isbat etmək lazımdır.
(II –  III). ABC və ACD üçbucaqlarının konqruent olduğunu isbat etmək üçün, bu
üçbucaqların uyğun üç elementinin konqruent
olduğunu (  3=  4  1=  2 [AC]= [AC] ) göstərməliyik.
(III –  IV). Çarpaz bucaqların konqruentliyini (  3=  4  1=  2) isbat etmək üçün
onların paralel düz xətlərin (AB II CD, (BC)
II(AD)) üçüncü düz xətlə (AC) kəsişməsindən
alınan çarpaz bucaqlar olduğunu göstərmək lazımdır.
(IV–  V). AB // CD, BC // AD olduğunu
isbat etmək üçün bu düz xətlərin ABCD paraleloqramının qarşı tərəfləri olduğunu göstərməliyik. Bu da şərt də var.
Teorem və tərs teoremlərin qarşılaşdırılması paraleloqramın xassə və əlamətini aşkara
çıxarır. İndi həmin sxemə tərs teoremin isbatı
kimi baxaq. Bu halda
V-IV-III – II-I ardıcıllığı analiz. I-II-IIIIV-V ardıcıllığı sintez üsulu ilə isbatın nümunəsi olur.

Problemin aktuallığı. Həndəsədən məsələ
həlli prosesində analitik və sintetik metodun tətbiqi
məsələnin həll alqoritmini daha anlaşıqlı edir və
həndəsə məsələlərin həllində bu metodların tətbiqi
şagirdlərdə formalaşdırılır.
Problemin elmi yeniliyi. Həndəsə məsələlərin həllində analiz və sintez metodlarının tətbiqi imkanları müəyyənləşdirilir. Beləliklə, analiz və sintez
metodunun həndəsi məsələlərinin tətbiqi metodikası
az işlənmiş sahədir.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Analiz və sintez metodunun tətbiqi ilə şagirdlərdə
həndəsədə məsələ həlli bacarıqları inkişaf etdirilir.
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TRİQONOMETRİK FUNKSİYALAR DAXİL OLAN İFADƏLƏRİN
EYNİ ÇEVİRMƏLƏRİ HAQQINDA
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ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, В КОТОРЫЕ ВХОДЯТ
ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Arzu Subhan Isayeva
Azerbaijan State Pedagogical University

TRIGONOMETRIC FUNCTIONS ARE ABOUT THE SAME TRANSFORMATION
OF INCOMING EXPRESSIONS
Xülasə: Məqalədə bəzi triqonometrik eyniliklər verilmişdir. Eyniliklə bərabər iki funksiya mahiyyət
etibarı ilə müxtəlif düsturlarla göstərilən eyni bir funksiyanı ifadə edir. Həmçinin məqalədə triqonometrik
ifadələrin eyni çevrilmələrini yerinə yetirmək üçün triqonometrik funksiyaların tərifindən və xassələrindən
istifadə edilmişdir.
Açar sözlər: Triqonometrik funksiya, arqument, qrafik, tərif
Резюме: В статье представлены некоторые тригонометрические тождества. В статье также используются определения и свойства тригонометрических функций для выполнения тех же преобразований тригонометрических выражений. В некоторых случаях одно и то же преобразование упрощает
вычисление значение выражения.
Ключевые слова: тригонометрическая функция, аргумент, график, определение
Summary: There are some trigonometric identities in the article.Also,the definition and properties of
trigonometric functions were used to perform the same transformation of trigonometric expressions in the
article.In some cases,the same transformation simplifies the process of calculating the value of given expression
Key words: triangometric function, argument, graphic, definition

Əvvəlcə eyniliyə aşağıdakı kimi (nəzərifunksional) tərif verək:
Əgər M çoxluğuna aid olan eyni ,y,...,z
arqumentlərdən asılı iki f( ,y,...,z) və g( ,y,...,z)
funksiya arqumentlərin istənilən qiymətlərində
bərabər qiymətlər alarsa, yəni, əgər ( ,y,...,z)
olduqda f( ,y,…,z)= g( ,.y…,z) olarsa
onlara M-çoxluğunda eyniliklə bərabər funksiyalar deyilir. Bu şəkildə bərbərliyə M-çoxluğunda eyniliklə bərabər funksiyalar deyilir. Bu şəkildə bərabərliyi M-çoxluğunda eynilik adlanır.
Eynibərabər funksiyalar və M- çoxluğunda eyniliklərə aid nümunələr göstərək.
1.
= sin (
), M={ |
R}

2.cos( -y) =
cos y + sin siny,
M={( ,y) | ,y R}
Sadəlik üçün M hərfini yazmırlar və bəzən
çoxluğu göstərmirlər. Onda eynilik aşağıdakı
kimi görünər.
3.
{ |
+ ,
}
4.

=

5.ctg

{

,

}

=

Sonuncu misalda ctg və
{ |
bərdirlər.

+

,
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Aydındır ki, istənilən iki eyniliklə bərabər
funksiya mahiyyət etibarı ilə müxtəlif düsturlarla və ya hər hansı digər üsullarla göstərilən eyni
bir funksiyanı ifadə edirlər. Bu vəziyyət verilmiş funksiyanı eyniliklə ona bərabər funksiya
ilə əvəz etməyə imkan verir. Müəyyən bir məsələni həll etdikdə və ya araşdırdıqda alınan sonuncu ifadənin daha münasib olması zəruridir.
Bunu konkret misal üzərində izah edək.
Misal 1. Tutaq ki, f(
= sin
funksiyası verilmişdir. Aşağıdakıların tapılması
tələb olunur: a) onun ən kiçik müsbət periodunu; b) onun ən kiçik qiymət aldığı arqumentin
qiymətlərini, c) f( = > olması üçün arqumentin qiymətini, ç) onun qrafikini qurun.
Verilmiş f(
= sin
funksiyasını
eyniliklə ona bərabər g(

funksiya-

sı ilə əvəz edək. Onda qoyulan məsələni asanlıqla həll etmək olar:
a) Verilmiş funksiyanın axtarılan periodu

>

bərabərsizliyini

y0 <

-

aralığında

yerləşən y0 ədədi ödəyir. Bu intervalın hər tərəfinə
ədədini əlavə edərək
y0 +
< - +
və ya
y<

+

olar.Aydındır ki,
< < +

,

ç)f(
g(

sin2

üst-üstə
düşür. Onu isə y = sin
sinusoidinin iki ardıcıl
çevrilməsindən almaq olar.(şəkil 2): Sinusoidin
oy oxuna 2:1 (periodun dəyişməsi) nisbətində
sıxılması ilə və alınan y= sin2 əyrisini 0
oxuna 2:1 nisbətində(amplitudanın dəyişməsi)
sıxılması ilə alınır.
Verilmiş bu məsələdə f(
funksiyasının eyniliklə ona bərabər g(

T=
olar;
b)
= -1 olduqda verilmiş funksiya
ən kiçik qiymət olar. Onda 2 =
və

,

olduqda .

> şərtinə 2

c)

əvəzləməsi

sin2

funksiyası ilə əvəz edilməsini
= sin2

eyniliyi ilə ifadə etmək olar. Bu bərabərlik
{
|
R } çoxluğunda doğrudur və bu
funksiyaların hər birinin təyin oblastıdır.

daxil edək. Onda sin y > alarıq. Vahid dairə
üzərində və

- nöqtələrini qeyd edək. Sin y

= qiymətinə uyğun

y

π-

π
6

π
2
1
2

π
0

π
6
0
x

Göründüyü kimi, sin y funksiyasının perioduna bərabər [0;
] parçasında sin y
152

Bəzi məsələlərdə verilmiş funksiyanın digər funksiya ilə əvəz edilməsi zərurəti yaranır.
Bu zaman həmin funksiyaların təyin oblastları
üst-üstə düşməyə bilər. Lakin təyin oblastlarının
kəsişdiyi müəyyən hissədə onlar eyniliklə bərabər olurlar. Əgər nəzərdən keçirdiyimiz
f(
funksiyasını
funksiyası
ilə ifadə etmək tələb olunsa idi onda eyni çevirmə prosesində verilmiş funksiyanın təyin oblastından
funksiyasının təyin oblastına daxil
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olmayan

+

(

qiymətlərini

b)

çıxartmaq lazım gələrdi.
Doğrudan da
çoxluğunda
+

,

(
c)

=

} çoxluğunda
Aydındır ki, M,

M2 ={

2 =

} çoxluğunda

,

{

|
+
alırıq.

Belə ki, bu çevrilmələrlə alınan funksiya verilmiş
funksiya ilə yalnız onların təyin oblastlarının ortaq
hissəsində eyniliklə bərabər olarlar.
Bütün hallarda eyni çevrilmələrin yerinə
yetirilməsində aşağıdakı şərt ödənilir: Əgər
( ,y,...,z)
(

,y,...,z) M2 olduqda
=
olarsa, onda
( ,y,...,z)
,
2 olduqda
=
olar.
Eyniliklər və eyni çevrilmələr haqqında
bütün yuxarıda deyilənlər funksiyanı müəyyən
edən istənilən triqonometrik ifadələr üçün doğrudur. Belə ifadələrə onların təyin oblastlarını
göstərməklə nümunələr gətirək:
a) lg|tg(
)|-2sin(ax+by),
M1 = {(
)|
k,
},
b)
M2 = {(
c)

,
)|

k,

)

2;

,
3

|

=

,

},
,

M3 = { | |
Burada a və b-ni parametr ,
-ni
arqument hesab etsək, onda bu ifadələr
aşağıdakı funksiyaları təyin edərlər:
a) f(
)=lg|tg(
)| - 2sin(ax+by) ,
(
)
1;

Qeyd edək ki, triqonometrik funksiyaların
daxil olduğu elə ifadələr vardır ki, onlar funksiya təyin etmirlər.
Triqonometrik ifadələrin eyni çevrilmələrini yerinə yetirdikdə triqonometrik funksiyaların tərifi və xassələrindən istifadə olunur. Riyaziyyatda triqonometrik və tərs triqonometrik
funksiyalarla əlaqədar teoremlərin isbatında
funksiyaların araşdırılmasında, triqonometrik
tənliklərin və bərabərsizliklərin həllində, həmçinin onun fizika və mexanika kimi elmlərdə tətbiqlərində triqonometrik ifadələr daxil olan ifadələrin eyni çevrilmələrinə zərurət yaranır. Bir
sıra hallarda eyni çevrilmələr verilmiş ifadələrin
qiymətinin hesablanması prosesini sadələşdirir.
Onu da qeyd etmək zəruridir ki, eyni çevrilmələrin yerinə yetirilməsi yollarına aid heç bir
ümumi priyom və metodlar göstərmək olmaz.
Hər bir konkret halda verilənlərdən və qarşıya
qoyulan məqsədlərdən asılı olaraq şagirdlər
müstəqil olaraq münasib düsturları seçməyi və
düzgün tətbiq etməyi bacarmalıdırlar.
Problemin praktiki əhəmiyyəti. Bu məqalədən
müəllimlər, tələbələr, magistrantlar istifadə edə bilər.
Problemin aktuallığının əsaslandırılması.
Məktəb riyaziyyat kursunda cəbri funksiyaların öyrənilməsinə daha çox yer ayrılmışdır. Triqonometrik
funksiyaları isə nisbətən az nəzərdən keçirilir. Onların xassələri üzərində aparılan əməllər, eyni çevirmələr, şagirdlər üçün həm maraqlı həm də nisbətən
çətinlik törədir. Bu baxımdan seçilən mövzu aktuallıq kəsb edir.
Problemin elmi yeniliyi. Eyniliyin nəzəri funksional tərifi daxil edilmiş, triqonometrik eyniliklərin
öyrədilməsinə dair nümunəvi çalışmalar seçilmişdir.
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RİYAZİYYATDA ŞAGİRD NAİLİYYƏTLƏRİNİN
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ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
Mehriban Natig Hakverdiyeva
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EVALUATE STUDENT ACHIEVEMENT IN MATH
Xülasə: Riyaziyyatda şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi mövzusuna aid bu məqalədə şagird
nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi öz əksini tapıb. Biz bu məqalədə əsasən ənənəvi qiymətləndirmə ilə yeni
qiymətləndirmə arasındakı əlaqələr araşdırdıq .Yeni qiymətləndirmə sisteminin müasir təhsilimiz üçün
əhəmiyyətini aydınlaşdırmışıq
Açar sözlər: monitorinq, qiymətləndirmə: summativ, formativ, diaqnostik
Резюме: В статье нашли отражение формы оценивания учащихся по математике. Автором
статьи рассмотрены отношения между традиционным оцениванием и новым. А также выявлено значение оценивания в современном образовании.
Ключевые слова: мониторинг, оценивание, диагностическое, формативное, суммативное
Summary: Evaluation of student achievement in mathematics, related to the topic of student
assessment reflected in this article. In this article, we mainly discussed the relationship between the new
assessment with traditional assessment. We clarified the importance of the new assessment system for our
modern educational system.
Key words: monitoring, evaluation, summative, formative, diagnostic

Ənənəvi qiymətləndirmə: Ənənəvi olaraq
şagirdlərin nailiyyətlərinin qiymətləndirilmə
obyekti kimi, əsasən onların əldə etdikləri bilik,
bacarıq və vərdişlər nəzərdə tutulur. Şagirdlərin
qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan meyarlar yoxlama yazı işləri, test tapşırıqları və şifahi
cavablardır. İki qiymət növü mövcuddur: cari və
yekun.
Cari qiymət şagirdin ayrı-ayrı mövzu və
bölmə üzrə necə və nə dərəcədə mənimsənilməsini yoxlayır, yekun qiymət isə tədrisin nəticəsini ümumiləşdirir. Qiymətləndirilmə daha çox
kəmiyyətcə aparılır. Təəssüf ki, qiymətləndirmənin ənənəvi praktikası ancaq cəmləyici qiymətə əsaslanır. Həm yekun, həm cari qiymət
cəmləyici xarakter daşıyır. Əsas problemlərdən
biri yekun qiymətinin cari qiymətindən asılılığı154

dır. Əgər şagird müxtəlif səbəblərə görə cari
qiymətləndirmədə aşağı qiymət alıb, lakin yekun yoxlamalarda yüksək qiymətlər qazanıbsa,
onun müsbət qiymət almaq imkanı çox azdır,
orta qiymətin çıxarılması buna mane olur. Bu
halda cari qiymət biliklərin əsl səviyyəsini əks
etdirmir. Cari qiymət dəyişməz xarakter alır və
şagirdlərin nailiyyətlərinin gələcək qeyri-obyektiv mənzərəsini “formalaşdırmağa” başlayır.
Riyaziyyat üzrə məzmun standartlarının
müəyyən olunmasında əsas məqsəd həmin standartların hər bir şagird tərəfindən mənimsənilməsi istiqamətində hədəflərin təyin edilməsidir.
Qəbul edilmiş standartlara uyğun bilik və bacarıqlara nail olmaq üçün hər bir şagirdin fəaliyyəti fasiləsiz stimullaşdırılmalı, onların daha yüksək səviyyəli standartları mənimsəməsi üçün zə-
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ruri şərait yaradılmalıdır. Optimal vəziyyətdə
heç bir şagirdin tədris ili boyunca geri qalmasına imkan verilməməli, əksinə, hər bir şagirdin
irəliləməsi diqqət mərkəzində olmalıdır. Bu baxımdan şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi davamlı, dinamik və bir çox hallarda rəsmi
olmayan prosesdir. Bu prosesdə müəllimlərin
şagirdlər üzərində müşahidəsi, şagirdlərin sinif
işləri və ev tapşırıqlarını yerinə yetirmələri, şifahi və yazılı cavabları əhəmiyyətlilik baxımından
eyni dərəcədə vacibdir.
2006-cı ildə ölkəmizin təhsil tarixində ilk
dəfə “Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin konsepsiyası “Milli Kurikulum” hazırlandı
və hökumət tərəfindən təsdiq olundu. Azərbaycanda milli kurikulum əsasında hazırlanan dərsliklərdə nəzəri materiallardan çox daha çox
praktiki materiallar üstünlük təşkil edir. Yeni təlim sistemi müəllimlərin qarşısında yeni tələblər
qoydu. Dünya praktikasında məktəbdaxili qiymətləndirmənin bir-birini tamamlayan aşağıdakı
tərkib hissələrindən istifadə olunur:
Təlimin məzmunu dəqiqləşdirildi, strategiya müəyyənləşdirildi, qiymətləndirmə əsaslı
surətdə dəyişdirildi. Qiymətləndirmənin üç növü
var: 1) beynəlxalq qiymətləndirmə 2) milli qiymətləndirmə 3) məktəbdaxili qiymətləndirmə
Beynəlxalq qiymətləndirmə: beynəlxalq
standartlara əsaslanır, cəmiyyətdə inteqrasiya
proseslərinin nəticəsidir, hər bir ölkənin vətəndaşına digər ölkələrdə təhsil almaq imkanı yaradır,
beynəlxalq və milli ekspertlər tərəfindən keçirilir
Milli qiymətləndirmə: milli qurumlar tərəfindən keçirilir, bütün pillələr və səviyyələr üzrə
təlim nəticələrinin səviyyəsini müəyyən etmək
məqsədilə aparılır.
Məktəbdaxili qiymətləndirmə: diaqnostik
qiymətləndirmə, formativ qiymətləndirmə, summativ qiymətləndirmə
Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
ənənəvi olaraq onların əldə etdikləri bilik, bacarıq və dəyərlərin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsinə əsaslanır. Lakin şagirdlərin təlim nəticələri
qiymətləndirilərkən onların şəxsi keyfiyyətləri
nəzərə alınmırdı. Amma kurikulum üzrə təlim
isə qiymətləndirilən zaman şəxsi keyfiyyətlər
nəzərə alınırdı.
Bu gün ümumtəhsil məktəblərində şagird
nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsini aparmaq
üçün diaqnostik, formativ və summativ qiymətlən-

dirmədən istifadə edilir. Biz əsasən şagirdin fəaliyyətinin izlənməsini və müvəffəqiyyət qazanmasının tənzimlənməsini həyata keçirmək və inkişafını təmin etmək üçün istifadə olunan formativ
qiymətləndirməyə daha çox qiymət yetirməliyik.
1) Diaqnostik qiymətləndirmə müəllim tərəfindən sinif və şagird arasındakı mövcud vəziyyəti öyrənmək üçün dərs ilinin əvvəlində
aparılır. Məsələn, hər hansı bölmənin öyrənilməsinə başladıqda və yaxud sinfə yeni şagird
qəbul edildiyi halda aparılır. Təlimin məqsədləri
ilə əlaqədar şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsini nəyi necə və hansı səviyyədə bildiyini və
bacardığını müəyyən etməkdir
2) Formativ qiymətləndirmə şagirdin sinif
daxilində təlimi fəaliyyətini necə öyrənməsini
və qavramasını formalaşdırmaq və dəyişdirmək
üçün davamlı olaraq müəllim tərəfindən aparılır.
Əsas məqsədi daha yüksək nəticələr əldə etməkdən ibarətdir. Bu zaman qarşıya çıxan problemləri müəyyən etmək və onları aradan qaldırmaqda şagirdə dəstək olmaqdır. Şagirdə bələdçilik
etməli, onun məqsədə çatmasında və nəticələrinin yaxşılaşdırmasına nail olmaqdır.
3) Summativ qiymətləndirmə müəyyən
vaxtlarda müvafiq bəhsin, bölmənin, yarımilin və
dərs ilinin sonunda şagirdlərin gözlənilən təlim
nəticələri ilə bağlı əldə etdiyi nailiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün aparılır. Yerinə yetirdiyi funksiyalardan asılı olaraq summativ qiymətləndirmənin aşağıdakı növləri var: kiçik summativ, böyük summativ, yekun qiymətləndirmə.
Ənənəvi və yeni qiymətləndirmənin səciyyəvi
cəhətləri
Ənənəvi
qiymətləndirmə

yeni qiymətləndirmə

1)qiymət yazmaq formasında təzahür edirdi

1) bütovlükdə qiymətləndirmə prosesidir

2) yalnız bilik qiymətləndirilirdi

2) şagirdlərin bilik və
bacarıqlarının

qiymətləndirilməsinə
imkan verir
3) şagird bilik və
bacarığına görə deyil,
siniflə müqayisədə
qiymətləndirilirdi

3) fəaliyyəti izlənilməklə şagird dünəninə və
bu gününə görə qiymətləndirilir.

4) əsasən dərsin
sonunda
qiymətləndirilirdi

4) bütün dərs prosesini
müşayiət edir
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Problemin aktuallığı və praktik əhəmiyyəti.
Müşahidələr göstərir ki, məktəb riyaziyyatı tədrisində
qiymətləndirmə böyük əhəmiyyətə malikdir. Qiymətləndirmə düzgün şəkildə, tam aktuallığı ilə aparılır.
Problemin elmi yeniliyi. Məktəb riyaziyyat
kursunda ənənəvi qiymətləndirmə ilə yeni qiymət-

ləndirmə arasındakı əlaqələr araşdırılır və bu zaman
yeni qiymətləndirmənin şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində daha effektiv nəticə alındığını
gördük.
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TRİQONOMETRİK FUNKSİYALARIN ÖYRƏNİLMƏSİNİN BƏZİ METODİK
MƏSƏLƏLƏRİ
Салатын Садиг гызы Марданова
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Salatin Sadiq Mardanova
Azerbaijan State Pedagogical University

SOME METHODOLOGICAL PROBLEMS
OF STUDYING TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
Xülasə: Triqonometrik funksiyalar mövzusu riyaziyyatda öyrənilən ümumi funksiyaların davamı kimi
nəzərdən keçirilir. Lakin, onların məktəbdə daxil edilməsi, öyrənilməsi və tətbiqlərinin bəzi nümunələri
məqalədə verilmişdir. Ənənəvi metodikadan fərqli olaraq məqalədə triqonometrik funksiyalar vahid çevrədə
müəyyən bucaq qədər nöqtənin dönməsinin koordinatları kimi verilmişdir. Bununla əlaqədar bəzi praktik
məsələlər də məqalədə nəzərdən keçirilmişdir.
Açar sözlər: Triqonometrik funksiya, metod, anlayış, tərif, düzbucaqlı üçbucaq, bucaq, qrafik,
koordinat sistemi, vahid dairə, dönmə
Резюме: Тема тригонометрических функций рассматривается как расширение общих функций,
изучаемых в математике. В статье перечислены некоторые способы их обучения и применения. В
отличие от традиционного метода тригонометрические функции задаются как координаты вращения
точки под определенным углом. В статье также рассмотрены некоторые практические вопросы.
Ключевые слова: тригомметрическая функция, метод, понятие, определение, прямоугольный
треугольник, угол, система координат, один круг, вращение, графика
Summary: The theme of trigonometric functions is regarded as an extension of the general functions
learned in mathematics. However, some examples of their entry into the school, their learning, and their
application are listed in the article. In contrast to the traditional method, triconometric functions are given as
coordinates of point rotation at a certain angle. Some practical issues have also been considered in the article.
Key words: triangometric function, method, concept, definition, rectangular triangle, angle,
coordinate system, single circle, rotation, graphic

Tədqiqatın gedişinə ΙΧ sinif cəbr dərsliyində başlanmış və yuxarı sinif Cəbr və analizin
başlanğıcı və Həndəsə kurslarında keçirilən məsələlərin həlli diqqət mərkəzində olmuşdur. Orta
ümumtəhsil məktəblərdə triqonometrik funksiyalar iki mərhələdə tədris olunur.
Birinci mərhələ doqquzillik məktəblərin
həndəsə və cəbr kursları daxilində bucağın triqonometrik funksiyaları və üçbucaqların həlli
ilə bağlı olan məsələləri; ikinci mərhələ isə Cəbr

və Analizin başlanğıcı fənni daxilində Χ sinifdən başlayaraq ədədi arqumentin triqonometrik
funksiyalarının xassələri və onların tətbiqləri
öyrənilir. Doqquzillik məktəbdə triqonometrik
funksiyaların tərifləri həndəsi yolla daxil edilir.
Χ sinifdə də ədədi arqumentin triqonometrik
funksiyalarına da şagirdlərin bilik səviyyələrinə
və yaş xüsusiyyətlərinə görə həndəsi yolla tərif
verilməsi məqsədəuyğun hesab edilmişdir. Arqumentin ixtiyari qiymətində triqonometrik
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funksiyaların təriflərinin triqonometrik xətlər,
vahid çevrənin nöqtələrinin koordinatları və
vektor anlayışı əsasında verilməsi kimi üsulları
mövcuddur.
İkinci mərhələdə triqonometrik funksiyalar nəzəriyyəsi daha ciddi elmi və metodik səviyyədə tədris olunmalıdır. Hər bir anlayışa dəqiq tərif verilməli və hər bir tərif ixtiyari bucaq
üçün ciddi isbat olunmalıdır ; triqonometrik tənliklərin və bərabərsizliklərin həllinə geniş yer
verilməlidir.
Triqonometrik funksiyaların öyrənilməsinin
məqsədləri:
Triqonometrik funksiyalar nəzəriyyəsi
ümumi funksiyalar nəzəriyyəsinin tərkib hissəsidir. Bu mənada triqonometrik funksiyaların
əhəmiyyəti təkzibedilməzdir. Lakin triqonometrik funksiyaların özünəməxsus xarakteristikaları
da mövcuddur.
Triqonometrik funksiyalar həndəsə, fizika,
astronomiya, geodeziya, aeronavtika və s. Müxtəlif elm sahələrində geniş tətbiq olunur. Bir sıra
hallarda həmin sahələrdə nəzəriyyənin daha geniş və sadə öyrənilməsinə imkan verməklə, onların inkişafına kömək edir.
Orta məktəb həndəsə məsələlərinin əksəriyyəti üçbucaqların həllinə gətirilir. Eyni zamanda hər bir ixtiyari üçbucaq iki düzbucaqlı
üçbucağa ayrılır. Düzbucaqlı üçbucağın isə çəpbucaqlı üçbucaqlara nisbətən üstünlükləri vardır. Heç olmazsa biri xətti olmaqla iki məlum
əsas elementinə görə, qalan 3 əsas elementin tapılması məsələsi triqonometriyanın köməyi olmadan analitik şəkildə həll edilə bilməz (Triqonometriyanın köməyi olmadan həmin məsələləri
qrafik üsulla təqribi həll etmək mümkündür).
Çəpbucaqlı üçbucaqların həllində də vəziyyət
bu şəkildədir.
Bir sıra hündürlükləri və s. triqonometriyanın köməyilə asanlıqla təyin etmək olur.
Triqonometrik funksiyaların təlimi ümumiyyətlə, funksiyanın dövrlük, tək və cütlük,
monotonluq, məhdudluq və s. kimi mühüm xassələrini tamamilə sadə və əyani şəkildə nümayiş
etdirməyə imkan verir. Triqonometrik funksiyalar daxil olan ifadələr üzərində aparılan əyani
çevirmələr, tərs triqonometrik funksiyalar və
onlar üzərində aparılan əməllər şagirdlərin ümumi riyazi hazırlıqları və məntiqi təfəkkürlərinin
inkişafına kömək edir.
158

Orta məktəbdə triqonometriyanın tədrisində müəyyən çatışmazlıqlar vardır. Buna görə də
hətta orta məktəbi qurtaran şagirdlərin xeyli hissəsi triqonometriyaya aid bir sıra sualların izahında çətinlik çəkirlər, triqonometrik funksiyaların nə zaman ədədi funksiya olması, nə üçün
transendent funksiya adlanmaları və s. Suallara
cavab tapa bilmirlər. Triqonometrik funksiyaların təriflərini düzgün söyləmirlər. Triqonometrik
funksiyalar xüsusi növ funksiyalar olmasına
baxmayaraq onların xassələri haqqında təlim
riyazi analizin mövzusudur. Ona görədə məktəbdə triqonometrik funksiyaların ΙΧ sinifdən
başlayaraq “Cəbr və analizin başlanğıcı “ kursunun daxilində öyrənilir.
Triqonometriyanın məktəb kursuna daxil
olan bütün məsələləri funksional xarakter daşımaqla, ümumi riyazi təhsil sistemi ilə əlaqəli şəkildə tədris olunur. Proqrama görə üç funksiyanın (sinus, kosinus, tangens ) öyrədilməsi nəzərdə tutulur. Triqonometrik funksiyaların tədrisində ilk və əsas məsələ onların təriflərinin öyrədilməsidir. Triqonometrik funksiyalara analitik və
həndəsi yolla tərif vermək olar. Analitik tərif sıralar və diferensial tənliklər nəzəriyyələrilə bağlı olduğundan məktəbdə bu yoldan istifadə etmək mühüm deyildir. Triqonometrik funksiyalara həndəsi yolla fərqli təriflər verilir. Hansı tərif
daha üstündür ?
Triqonometrik funksiyalara düzbucaqlı
üçbucağın tərəflərinin nisbəti kimi verilən tərif
ən sadə və əyanidir. Lakin bu tərifin ciddi nöqsanı vardır. Belə ki, düzbucaqdan böyük bucaqların və ədədi arqumentin triqonometrik funksiyalarına keçərkən böyük çətinliklər yaranır.
Riyaziyyatın hazırki inkişaf mərhələsində
ilk dəfə sinus və kosinusa vahid çevrə nöqtəsinin koordinatları kimi tərif verilməsi daha münasib hesab olunur. Triqonometrik funksiyaların
tədrisinə onlara ehtiyac olduğunu hiss etdirməklə başlamaq lazımdır. Başqa sözlə problem situasiya yaradılmalıdır. Mümkün variantlardan biri
aşağıdakı şəkildə ola bilər.
Müəllim şagirdlərə həyatda rast gəlinən
belə bir məsələyə baxmağı təklif edir.
Məsələ 1. Müşahidəçi avtomobildən 30 m
hündürlükdədir. O, avtomobili 20° - li enmə bucağı altında görür. Müşahidəçi ilə avtomobil
arasındakı məsafəni tapın.
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Triqonometrik funksiyaların öyrənilməsinin bəzi metodik məsələləri

Məsələnin həlli düzbucaqlı üçbucağının
hipotenuzunun uzunluğunun tapılmasına gətirilir. Bundan sonra müəllim bildirir ki, bu məsələni başqa variantda də ifadə etmək olar. Şagirdlər
məsələnin həllinə Pifaqor teoremini tətbiq etməyə çalışırlar. Lakin məsələdə tərəf və bucaq
verilmişdir. Şagirdlər məsələnin həlli üçün nə
isə çatışmadığını hiss edir və yeni biliyə sahib
olmaq zərurəti qarşısında qalırlar. Nəticədə
problem qoyulur. Problemin ifadəsi :katetinə və
bir iti bucağına görə düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzunun tapılması qaydasını tapmalı. Sonra
müəllim triqonometriyanın əhəmiyyətindən danışır və vacib faktlar qeyd olunur, triqonometriyanın vacib məsələləri öyrənilir.
Həndəsə düzbucaqlı üçbucağın elementlərini əlaqələndirən iki tənlik verir, bunlardan biri
Pifaqor teoreminin ifadəsi a2+b2=c2, digəri isə
bucaqlar arasında A+B= 90° lakin, üçbucaqla
bağlı məsələlərdə üç məlum olur. Beləliklə, triqonometrik funksiyaları öyrənmək zərurəti
meydana çıxır.
Düzbucaqlı üçbucağın tərəfləri ilə bucaqlarının triqonometrik funksiyaları arasında
a= c sinA;
b= c cosA; a= b tgA;
münasibətlərin verilməsi və əsaslandırılması zəruridir.
ΙΧ sinifdə triqonometrik funksiyaların tərifi ümumi funksiya ideyasına dönmə, koordinat
metodu və vahid çevrəyə əsaslanır. Odur ki, əvvəlcə bu barədə biliklər təkrar edilib ümumiləşdirilməli, funksiyanın ümumi tərifi, onun təyin
oblastı və qiymətlər çoxluğu anlayışları yada salınmalıdır.
Vahid çevrənin tərifini daxil edək.
Mərkəzi koordinat başlanğıcında olan və
radiusunun uzunluğu 1 olan çevrəyə vahid çevrə
deyilir. Onun x2+y2=1 tənliyi mənimsədilməlidir.
Bundan sonra sinus funksiyasının kosinus funksiyasına α dönmə bucağına uyğun nöqtənin koordinatları kimi tərif verilməsi çətinlik törətmir.
Şagirdlərə sinus və kosinusun aşağıdakı
tərifinin verilməsi məqsədəuyğundur:
Vahid çevrənin absis oxunun müsbət istiqamətindən hesablanan α dönmə bucağına uyğun P nöqtəsinin ordinatına α bucağının sinusu,
absisinə isə α bucağının kosinusu deyilir.

Həmin funksiyaların Y= sinα və X=cosα
kimi işarə olunduğu qeyd olunur. Burada ilk
mərhələ sinα və cosα ifadələrinin α bucağının
funksiyası olmasına diqqət yetirilir. Bu iş şəkil
üzərində göstərilir, sinα və cosα funksiyaları α
bucaqları çoxluğu ilə vahid çevrənin nöqtələrinin ordinat və absisləri arasında uyğunluq yaradır. Bu səbəbdəndir ki, triqonometrik funksiyalar ədədi funksiyalar hesab edilmir.
ΙΧ sinifdə triqonometrik funksiyaların bəzi
xassələri, xüsusilə bucağın 0°-dən 90°-yə qədər
dəyişməsi ilə sinusun artması, kosinusun isə azalması xassəsi öyrədilməlidir. Bu xassədən sinus və
kosinusun qiymətləri cədvəlində istifadə olunur.
Triqonometrik funksiyalarla düstur şəklində verilən digər funksiyalar arasında prinsipial
fərq var. Belə ki triqonometrik funksiyaya qədər
keçilmiş digər funksiyaların qiymətinin arqumentin qiymətinə uyğun şəkildə tapılması çətinlik törətmirdi. Məsələn, y=4x+3 funksiyasının
x=2 olduqda qiymətinin y =11 olması aydındır.
Ancaq triqonometrik funksiyaların qiymətini bu
cür hesablamaq mümkün deyil. Bunun səbəbi
triqonometrik funksiyaların cəbri olmayan transendent funksiyalar olmasıdır.
Problemin aktuallığı. Triqonometrik funksiyalar mövzusu məktəb cəbr və həndəsə kursunda əsas
mövzulardan biridir. Bu mövzu məktəb cəbr və həndəsə kursunda paylanmışdır. Son illərdə proqramdakı
dəyişikliklərlə, fasiləsiz təhsil konsepsiyasının tələb-
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ləri, habelə onbirillik təhsil sisteminə keçilməsi baxımından triqonometrik funksiyaların tədrisi ayrıca bir
kursda nəzərdən keçirilməsini məsləhət bilməmişdir.
Mövzular riyaziyyatın uyğun bölmələrilə əlaqədar
verildiyindən triqonometrik funksiyaların tədrisi metodikasına yenidən baxmağı zəruri etmişdir.
Problemin elmi yeniliyi Bu məqalədə triqonometrik funksiyaların müxtəlif tərifləri, xassələri,
qrafikləri və s. Haqqında metodik mülahizələr irəli

sürülmüş, müxtəlif dərslik və metodiki ədəbiyyatlarda onların verilməsi müqayisəli şəkildə təhlil edilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti Triqonometrik funksiyaların praktik məzmunlu məsələlər həllinə
tətbiqi, bunun şagirdlərin riyazi modelləşdirmə haqqında təsəvvürlərin inkişafına təsiri, şagirdlərin idrak
marağının inkişafındakı rolu təbii şəkildə öz əksini
tapmışdır.
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VII SİNİFDƏ KİMYADAN LABORATORİYA İŞLƏRİNİN TƏŞKİLİ
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ В VII КЛАССЕ
Aynur Vagif Zulfigarova
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DIDACTIC MATERIALS ABOUT THE ORGANIZING AND CONDUCTING
LABORATORY WORKS IN CHEMISTRY IN THE SEVENTH GRADE
Xülasə: Məqalədə VII sinifdə kimyadan laboratoriya işlərinin təşkili və keçirilməsinə aid didaktik
materiallardan istifadənin əhəmiyyəti diqqət mərkəzinə gətirilir.
Açar sözlər: didaktik material, kimyəvi eksperiment, nümayiş təcrübə, laboratoriya təcrübəsi, praktik
məşğələ
Резюме: В статье рассматривается значение использования дидактического материала при проведении лабораторных работ по химии в VII классе, дается классификация этих работ. Описывается
содержание основных демонстрационных, лабораторных опытов, а также опытов при организации
практических занятий.
Ключевые слова: дидактический материал, химический эксперимент, демонстрационный
эксперимент, практическое занятие
Summary: In the seventh grade for the chemistry lab training on issues relating to separate during the
course of the importance of the use of didactic materials, are discussed their contents and methods of
organization (demonstration experiments, laboratory experiments, experiments for practical workshop). The
training material in here, publish in 2014 for the seventh year school’s line with the contents of school
textbooks.
Keywords: didactic materials, chemical experiment, demonstrated experience, lab experience,
practical training

Ümumtəhsil sistemində kimyadan laboratoriya işlərinin təşkili və keçirilməsi mühüm
təlim-tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir. Nəzəriyyənin praktika ilə əlaqələndirilməsində, biliklərin
qavranılması və möhkəmləndirilməsində, kimyəvi anlayışların və elmi dünyagörüşün formalaşdırılmasında kimya eksperiment böyük rol oynayır. Unudulmamalıdır ki, heç bir audiovizual

və elektron vəsait təbii kimyəvi eksperimentlərin yaratdığı səmərə əvəz edə bilməz.
Kimyəvi eksperiment aşağıdakı təlim-tərbiyə məsələlərinin həllində mühüm amildir:
- kimyəvi hadisələrin dərk edilməsi;
- mülahizələrin, fərziyyələrin, nəticələrin,
həmçinin müəllimin verdiyi məlumatların və şagirdlərin dərslikdən öyrəndiklərinin doğru və ya
səhv olduğunun təsdiqlənməsi;
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- maddələrlə, kimyəvi avadanlıqlarla davranma vərdişlərinin formalaşması və təkmilləşməsində;
- nəzəri biliklərin inkişafı, təkmilləşməsi
və möhkəmləndirilməsi;
- şagirdlərin bilik və bacarıqlarının yoxlanılması;
- şagirdlərin kimya fənnini öyrənmək marağının formalaşmasında, onların müşahidə qabiliyyətinin təşəbbüskarlığının inkişaf etməsi;
-müstəqil şəkildə araşdırma aparmaq, bilikləri təkmilləşdirməyə və onların praktikada
tətbiqinə cəhdlər edilməsi.
Müasir məktəblərdə kimyəvi eksperimentin 3 növündən daha çox istifadə olunur: 1) nümayiş təcrübələri; 2) laboratoriya təcrübələri; 3)
praktik məşğələlərdə aparılan təcrübələr. Dərsdənkənar məşğələlərdə aparılan kimyəvi təcrübələr əsasən tədqiqat xarakterli olub uzun müddətə aparılır. Bu təcrübələri şagirdlər fərdi, cütlər və kiçik qruplar şəklində müəllimdən məsləhət alaraq yerinə yetirirlər.
Kimyəvi təcrübələrin bütün növləri bir-birilə əlaqəli şəkildə müəyyən məqsədi əldə etmək
üçün aparılmalıdır. Dərslərdə təcrübələrin hər
hansı bir növünün ayrıca aparılması ilə nəzərdə
tutulan təlim-tərbiyə məqsədinə tam nail olmaq
mümkün deyil.
Kimyəvi eksperimentin təşkili və keçirilməsində bir-birilə əlaqəli olan iki cəhəti fərqləndirmək lazımdır: təcrübənin aparılması texnikası
(necə aparılır, hansı avadanlıqla, hansı ardıcıllıqla) və ondan istifadə metodikası ( nə məqsədlə və hansı metodlarla aparılır)
Kimyadan laboratoriya işlərinin, kimyəvi
təcrübələrin təşkili və keçirilməsinin təhlükəsizlik texnikası qaydalarına ciddi surətdə əməl
olunmasını tələb edir. Bu qaydaların ən mühümləri ilə tanış olaq.
I. Laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsi
qaydaları:
-kimyəvi təcrübənin aparılmasına aid təlimat diqqətlə öyrənilməlidir;
-işin aparılması üçün hər şeyin (qablar, cihazlar, reaktivlər və s.) olduğunu yoxlamadan
təcrübəyə başlanılmamalıdır;
-iş zamanı təlimatda göstərilən əməliyyatların ardıcıllığına əməl olunmalıdır;
-işin gedişində bütün təhlükəsizlik tədbirləri (tez alışan maddələrlə ehtiyatla davranıl162

maq, zəhərli və pis iyli maddələrlə təcrübələri
sorucu şkafda aparmaq və s.) gözlənilməlidir;
-təcrübənin gedişində baş verən dəyişikliklər izlənilməli, onlara qarşı gərəkli tədbirlər
görülməli, təcrübə qurtardıqdan sonra iş yeri səliqəyə salınmalıdır;
-aparılan laboratoriya işinə, təcrübələrə
aid qeydlər edilməli, hesabat yazılmalı, təcrübə
aparılan cihazın şəkli çəkilməlidir.
Kimyəvi təcrübələr zamanı maddələri və
ya ionları təyin etmək üçün istifadə olunan birləşmələrə kimyəvi reaktiv deyilir. Kimyəvi reaktivlərdən istifadə edərkən onların mühüm xassələrini (tez alışan olması, zəhərli olması, başqa
maddələrlə qarışdıqda partlayış verməsi və s.)
bilmək lazımdır. Hər bir reaktivin saxlandığı qabın üstündə onun etiketi olmalı və bu etiketdə
onun təmizlik dərəcəsi, məhlul olduqda isə qatılığı qeyd olunmalıdır. Əgər qabın üstündə etiketi yoxdursa ondan müəllimin icazəsi olmadan istifadə etmək olmaz.
II. Kimyəvi reaktivlər və onlarla davranma qaydaları.
Kimyəvi reaktivlə işləyərkən aşağıdakı
qaydalar gözlənilməlidir:
1. Təlimatda təcrübəni aparmaq üçün reaktivin miqdarı verilmirsə, ondan çox az miqdarda götürülməlidir (0,1-1qr, 2-3 ml).
2. Təcrübəni apardıqdan sonra reaktivin
artığını yenidən onun saxlandığı qaba tökmək
olmaz.
3. Saxlandığı qabdan reaktiv götürüldükdən sonra onun qapağı tez bağlanmalıdır.
4. Quru reaktivdən götürmək üçün çini və
ya metal qaşıqdan, şpateldən istifadə etmək,
sonra onu süzgəc kağızı ilə silmək lazımdır.
Maye reaktiv pipetlə götürülməlidir.
III. Kimyəvi təcrübələrin aparılması
zamanı ehtiyatlılıq tədbirləri:
- zəhərli və pis iyli maddələrlə təcrübələr sorucu şkafda aparılmalı, orada da saxlanılmalıdır;
- maddələrin, eləcə də təcrübənin gedişində aparılan qazların iyini yaxından yoxlamaq
təhlükəlidir. Mayenin və ya qazın iyi yoxlandıqda qabdan buruna tərəf əl ilə yelləməli və ehtiyatla nəfəs alınmalıdır;
- qatı turşulardan (xüsusilə, H2SO4 turşusundan) duru turşu hazırlandıqda turşunu ehtiyatla, az-az suya tökmək lazımdır;
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- qızdırılan və qaynayan maye üzərinə
əyilmək, baxmaq təhlükəlidir (maye qabdan
sıçraya bilər) ;
- bir maye reaktivi başqasının üzərinə
tökəndə də qaba tərəf əyilmək olmaz;
- sınaq şüşəsində maye qızdırıldıqda onun
ağzını nə özünə, nə də yoldaşına tərəf tutmamalı;
- əgər ələ və ya sifətə maye reaktivi sıçrantısı düşərsə, oranı çoxlu su ilə yumaq lazımdır. Sonra turşu düşən yeri zəif çay sodası məhlulu, qələvi düşən yeri isə zəif sirkə məhlulu ilə
isladıb yenidən su ilə yumaq lazımdır;
- tez alışan maddələrlə təcrübələr alovdan
aralı yerdə aparılmalıdır.
Kimyəvi eksperimentin əsas növlərinin
mahiyyəti, məqsədi və aparılma metodikası ilə
yaxından tanış olaq.
Nümayiş təcrübələri. Kimyəvi eksperimentin əsas növlərindən biri olub aşağıdakı hallarda aparılır:
- kimya təliminin ilk mərhələsində, şagirdlərin müstəqil şəkildə kimyəvi təcrübə aparmaq
vərdişləri olmadıqda;
- təcrübənin aparılması mürəkkəb texniki
təchizat təşkili və keçirilməsi dəqiqlik tələb etdikdə;
- vaxta və reaktivlərə qənaət etmək tələb
olunduqda ;
- təhlükəsizlik texnikası baxımından təcrübədə istifadə olunacaq maddələrlə şagirdlərin işləməsi məsləhət görülmədikdə;
- xarici səmərəliliyinə və inandırıcılığına
görə təcrübəni nümayiş etdirməyə üstünlük
verildikdə.
Nümayis təcrübələr əsasən yeni dərs materialı izah edildikdə müəllim və ya laborant,
yaxud müəllimin rəhbərliyi ilə əvvəlcədən hazırlıq keçmiş fəal şagirdlər tərəfindən aparılır.
Nümayis təcrübələr, eləcə də kimyəvi
eksperimentin başqa növləri aparılmazdan əvvəl
mütləq əvvəlcədən yoxlanmalı, sınaqdan keçirilməlidir. Ən təcrübəli eksperimentator belə təcrübəni apararkən kiçik də olsa səhv edə bilər.
Bu da təcrübənin gözlənilən nəticəni verməməsinə səbəb olur, şagirdlərin kimyəvi təcrübələrə,
ümumiyyətlə, kimya fənninə marağının azalmasına gətirib çıxarır.
Nümayiş təcrübələrin aparılmasında əsas
məqsəd nəzəri biliklərin isbat edilməsi və yaddaşda möhkəmləndirilməsidir.

Laboratoriya təcrübələri - şagirdlər tərəfindən qısa müddətdə (5-7 dəq.) aparılır. Bunun
üçün şagirdlər həmin təcrübələri nümayiş şəklində görməli və təcrübənin gedişinə aid təlimatı
diqqətlə öyrənməlidirlər. Bu təcrübələr imkan
olduqda fərdi və ya cütlər tərəfindən kimya kabinetində, reaktivlər və qablar məhdud olduqda
isə 3-4 nəfərlik qruplar şəklində yerinə yetirilə
bilər. Laboratoriya təcrübələri sadə və təhlükəsiz olmalıdır. Bu təcrübələrin aparılmasında mürəkkəb cihazlar və icra texnikasından istifadə
olunmamalı, reaktivlər zəhərli, tez alışan və
partlayış verən olmamalıdır.
Laboratoriya təcrübələrinin aparılmasında
əsas məqsəd şagirdlərdə reaktivlərlə davranmaq,
kimyəvi reaksiyaları aparmaq və onları idarə
etmək vərdişləri yaratmaqdır.
Praktik məşğələlər - ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin 1-2 dərs saatında müstəqil
olaraq fərdi şəkildə yerinə yetirdiyi məcburi kimya eksperimentidir. Praktik məşğələlərin aparılmasında məqsəd şagirdlərdə kimyəvi təcrübələrin aparılması vərdişlərini möhkəmləndirmək,
vərdişləri praktikada yoxlamaq və onlara maddələrlə müstəqil davranmaq vərdişləri aşılamaqdır. Bu məşğələlərdə şagirdlər müxtəlif işləri yerinə yetirirlər:
-maddələrin tərkibini təyin edir;
-maddələrin xassələrinə aid nəzəri biliyi
təcrübədə yoxlayır;
-maddələri təlimatda verilmiş üsullarla alır;
-maddələrin genetik əlaqələrinə aid çevrilmələri işləyir və təcrübələr aparır;
-qarışıqdakı maddələri məlum üsullarla
ayırır;
- reaksiyaların getməsi şəraitini müəyyənləşdirir və s.
Praktik məşğələlərin aparılmasını planlaşdırarkən müəllim əvvəlcədən bilməlidir ki, şagirdlər
bu praktik məşğələdə hansı vərdişləri möhkəmləndirəcək və təkmilləşdirəcək, hansı yeni bacarıqları
əldə edəcəkdir. Müəllim bunları dərsin əvvəlində
şagirdlərin nəzərinə çatdırmalıdır.
VII sinif üçün yeni kimya dərsliyinin məzmununa uyğun hər üç laboratoriya işinə aid
kimyəvi təcrübələrin aparılması üçün təlimatları
təqdim edirik.
Nümayiş təcrübələri.
1-ci mövzu. Maddələr. Maddələrin xassələri. Qarışıqların ayrılması üsulları.
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1.1. Bulanıq sudan qarışıqların ayrılması.
Resurs: Kimya stəkanları, şüşə çubuq,
kiçik qıf, süzgəc kağızları tabaşir və ya gil.
Təcrübənin gedişi: bir stəkana yarısına qədər su töküb içərisinə bir qaşıq tabaşir tozu və
ya gil əlavə edirik. Başqa bir stəkanın içərisinə
ştativin həlqəsinə içərisinə süzgəc kağızı qoyulmuş (kağızın necə bükülməsini və qıfa yerləşdirilməsini müəllim ayrıca göstərir) şüşə qıf yerləşdiririk. Şüşə çubuq götürüb ucunu qıfın içərisindəki süzgəc kağızının bükülmüş qalın tərəfinə
tutur və bulanıq suyu çubuğun üzəri ilə axıdırıq.
3-5 dəqiqədən sonra filtratı şagirdlərə göstəririk.
1.2. Kerosin( ağ neft) və su qarışığının
ayrılması.
Resurs. Ayırıcı qıf, stəkan, kerosin.
Təcrübənin gedişi: Stəkanda kerosin və
suyu qarışdırıb ayırıcı qıfa tökür və dəmir ştativə bərkidir, alt hissəsinə başqa stəkan qoyur və
kranı açırıq, qıfdakı ağır maye (su) damcılarla
axacaqdır. Ağır maye təbəqəsi (su) tökülüb qurtardıqdan sonra kranı bağlayırıq.
1.3. Su və spirt qarışığının ayrılması.
Resurs: Həlqəsi və tutqacı olan iki dəmir
ştativ, spirt və ya qaz lampası, Vürs kolbası, su

soyuducusu, yumru dib və konus şəkilli kolbalar, termometr, allonj (bir ucu nazik deşikli düzbucaq şəkilli boru)
Təcrübənin gedişi: Distillə cihazını yığırıq. Vürs kolbasının yarısınadək adi su və spirt
qarışığı (150 ml su və 50 ml spirt) töküb, kolbanın içərisinə qaynamanın gur getməməsi üçün
3-4 kapilyar borucuq yerləşdiririk. Vürs kolbasını içərisindən 100 dərəcəlik bölgülü termometr
keçirilmiş tıxacla bağlayırıq. Termometrin civəli
ucu kolbanın yan borusundan azca aşağı səviyyədə olmalıdır. Soyuducunu Vürs kolbasına tıxacla birləşdirir, çıxış borusuna isə allonj və konus şəkilli kolba qoyuruq. Soyuducunun rezin
borusunu su kranına birləşdirir və çox da güclü
olmayan su axını buraxırıq. Soyuducunun çıxış
borusu su kranı ləyəninin içində olur. Spirt lampasını yandırıb Vürs kolbasındakı qarışığı qızdırırıq. Termometrdə civə 80oC-yə çatdıqdan
sonra spirt buxarları soyuyaraq konusvari kolbaya damcı-damcı töküləcəkdir. Spirt azca (25-30
ml.) yığıldıqda lampanı kənara çəkib spirtin iyini
2-3 sınaq şüşəsində şagirdlərə yoxlatdırmaq olar.
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WAYS OF LEARNING THE TOPICS “FUNDAMENTALS OF GENETICS”
Xülasə: Təqdim olunmuş məqalədə “İrsiyyəti öyrənməyin hibridoloji metodu. Mendelin I qanunu”
mövzusuna çox geniş yer verilib. Qanunda əlamətlərin dominantlığı və resessivliyi, F2-də əlamətlərin
parçalanmasının riyazi metodu ətraflı şərh edilmişdir.
Açar sözlər: genetika, irsiyyət, hibrid, dominant, resessiv
Резюме: В представленной статье широко освящен «Метод изучения гибридизма. Закон
Менделя I» В законе подробно истолкован доминантный и рецессивный характер признаков, а также
математический метод распада знаков в F2.
Ключевые слова: генетика, наследственность, гибрид, доминант, ресессив
Summary: The article mainly discusses “Hybrid methods of learning inheritance. First rule of
Mendel”. The dominance of characteristics and reccessivness in ths rule, the mathematical method of
fragmentation of characteristics in F2 are largely explained and analyzed.
Key words: genitics, hybrid, dominant, reccessive, inheritance

Genetika elmi, onun yaradıcısı olan Q.
Mendelin həyatı, yaradıcılığı, iş metodu, davamçıları, təcrübələri, qanunları, genetik işlərdə
tez-tez istifadə olunan hibridoloji metod, bu
üsulla alınan hibridlərin birinci nəsildə eyniliyi,
sonrakı nəsillərdə əlamətlərin parçalanması və
onun səbəbləri, digər dərslik və əlavə məlumatları şagirdlərə öyrətmək.
Ç. Darvin, Q. Mendelin, De. Frizin genetika elminin inkişafında mühüm xidmətləri olmuş
əcnəbi və vətən alimlərinin portretləri, hibridoloji çarpazlaşmaya aid sxemlər, genetik obyektlərin (drozofil, noxud, dovşan, siçan və s.) şəkil-

ləri, herbari və müqəvvaları, təcrübələr zamanı
istifadə olunan laboratoriya əşyaları, Q. Mendeli
qanunları kinofilmi, hər hansı bitki və heyvanın
karioqramması, xromosomun şəkli mikroskop,
lupa, kompüter və s.
Qeyd edək ki, tədris olunan, həm də şagirdlərin tez unutduğu mövzulardandır. Gənc biologiya müəllimi bu mövzuların tədrisinə xüsusi hazırlaşmalı, əlavə vasitələrə diqqət yetirməli, müxtəlif metodiki vasitələrdən istifadə etməlidir. Təəssüflə qeyd edilməlidir ki, proqram hazırlayarkən fəslin sonunda ümumiləşdirici dərs üçün saat
ayrılmayıb. Mövzuların çətinliyini nəzərə alıb
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bunu yeni proqramın tərtibatı zamanı nəzərdə tutmaq vacibdir. Bu boşluğu doldurmaq üçün biologiya müəllimi dərsdən kənar məşğələlərdə və ya
biologiya axşamlarında yekunlaşdırma aparmaqla fəslin mövzularına bir daha aydınlıq gətirməlidir. Şagirdlərin biliyi qiymətləndirilərkən fəslin
yekunlaşdırılmasına və bu biliklərin nə dərəcədə
yadda qalmasına da fikir verilməlidir. Əgər hər
hansı zəiflik, anlaşılmazlıq ortaya çıxarsa, onu
yenidən təkrar etmək, mürəkkəb anlayışlara aydınlıq gətirmək, qısa təkrarlamaq lazımdır.
Yeni tədris olunan mövzu ilə əlaqədar
olaraq aşağıdakılar əlavə məsləhət bilinir:
“İrsiyyəti öyrənməyin hibridoloji metodu.
Mendelin I qanunu” mövzusu çox geniş verilib,
demək olar ki, 6 səhifəyə yerləşdirilib. Bu qədər
məlumatı bir saat müddətində şərh etmək, öyrətmək təkcə elə vaxt bölgüsü baxımından qeyrimümkündür. Bunun üzərində düşünmək, proqramda və dərslikdə müvafiq dəyişikliklər aparmaq lazımdır. Son illər biologiya dərslərinin
proqramlarında aparılan “yeniliklər” tədrisin
keyfiyyətinə də təsir göstərməyə bilməz.
Əlamətlərin nəsildən-nəslə ötürülməsi – irsiyyət haqqında məlumatlara elementar şəkildə
olsa da xalqımızın qan yaddaşında, xalq deyimlərində, zərb məsəllərində, nağıllarda və dastanlarda rast gəlinir. Onlardan bir neçəsinə diqqət yetirmək məsləhətdir: “Ot kökü üstə bitər”, “Anasına bax, qızını al, qırağına bax bezini al”, “Su gələn arxdan bir də gələr”, “Atı atın yanına bağlasan həmrəng olmasa da həmxasiyyət olar”, “Anası gəzən ağacı balası budaq-budaq gəzər” və s.
Genetikanın əsasları fəslinə aid mövzuların
adlandırılması və onun şərhinə münasibət bildirmək məqsədəuyğundur. Dərslikdə verilmiş birinci mövzu metodoloji cəhətdən o qədər də uğurlu
səslənmir. Çünki Mendelin birinci qanunu məhz
monohibrid çarpazlaşma nəticəsində ortaya çıxıb.
Ona görə əvvəl qanunu, sonra isə monohibrid
çarpazlaşmanı vermək düzgün deyil. Ümumiyyətlə bu fəslin birinci mövzusu “Genetika bir elm
kimi irsiyyətin öyrənilməsinin hibridoloji metodu”, ikinci mövzu isə “Monohibrid çarpazlaşma.
Mendelin birinci qanunu” kimi adlandırılıb, uyğun olaraq şərhi verilsə həm elmi, həm də metodiki cəhətdən daha düzgün olardı.
Mövzunun elmi tərəfinə gəldikdə isə, sual
doğuran bəzi məqamlara toxunmaq məqsədəuyğundur. Məlumdur ki, irsiyyət, dəyişkənlik ter166

minləri hələ Q. Mendelə qədər ədəbiyyatlarda
geniş istifadə olunurdu, əlamətlərin irsi və
qeyri-irsi olmasını Darvinəqədərki təkamülçülər
və Ç. Darvin də göstərirdi. Hətta 1760-cı ildə
botanik Kelrayter iki müxtəlif növ tütünü çarpazlaşdırmış və aralıq xarakterli hibrid almışdır.
O, belə nəticəyə gəldi ki, valideynlərin əlamətləri həm tozcuqla, həm də yumurtalıqla nəsildən-nəslə ötürülür. Ancaq nə Kelrayter, nə də
onun sələfləri irsiyyətin nəsildən-nəslə keçməsi
mexanizmini aça bilmədilər, çünki o dövrdə
irsiyyətin sitoloji əsası məlum deyildi. Belə olan
halda sual oluna bilər: “Bəs nə üçün Kelrayter,
Ç. Darvin və onun sələfləri deyil, məhz Q. Mendel genetika elminin banisi sayılır?” Təəssüf ki,
həm şagirdləri, həm də biologiya müəllimlərini
düşündürən bu və ya buna bənzər suallara dərslikdə aydınlıq gətirilmir. Suala qısaca olaraq
aşağıdakı kimi cavab vermək olar: “Hər şeydən
əvvəl Q. Mendel özündən əvvəlki alimlərdən
fərqli olaraq irsi əlamətlərin nəsildən-nəslə ötürülməsinin riyazi modelini yaradaraq alınan nəticələrin dəqiqliyini sübut etdi. Q. Mendel irsiyyətin öyrənilməsində hibridoloji metodu tətbiq
etdi və bununla da dəqiq nəticələr alındı. Düzdür, xeyli vaxt (35 il) Q. Mendelin işlərini alimlər qəbul etmədilər. Ona görə də müəllim Q.
Mendelin həyatına da qısa ekskursiya etsə daha
yaxşı olar. Q. Mendel 1822-ci ildə Çexoslovakiyanın Moravi şəhərində anadan olmuşdur. O,
1843-cü ildə Bruno şəhərinin kilsəsinə daxil
olur. Bir müddətdən sonra Vyana şəhərinə gedərək iki il universitetin təbiət tarixi və riyaziyyat fakültəsində təhsil alır. 1953-cü ildə yenidən
kilsəyə qayıdır. Fənlərin belə seçimi onun gələcək fəaliyyətinə təsir etməyə bilməzdi. Vyanada
olarkən Mendel bitkilərin hibridləşdirilməsi məsələsi, hibrid nəsillərinin müxtəlif tipləri və onların statistik nisbəti ilə maraqlanmışdır. Bu
problem Mendelin elmi tədqiqat işinin başlanğıcı oldu (1856). Mendelin işlərinin belə müvəffəqiyyət qazanmasında onun seçdiyi obyektin –
yəni noxudun az rolu olmayıb.
Noxud digər bitkilərlə müqayisədə aşağıdakı üstünlüklərə malikdir:
1. Bəzi əlamətlərinə görə bir-birindən
fərqlənən çoxsaylı sortları var.
2. Bu bitkini asan əkib-becərmək olur.
3. Reproduktiv orqanları, çiçək ləçəkləri
vasitəsilə tam örtülüb. Öz-özünə tozlanırlar, sort-
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ları təmiz çoxalır, başqa sözlə əlamətlər nəsildənnəslə dəyişilməz ötürülür, parçalanma getmir.
4. Sortları süni tozlandırmaq mümkündür,
alınan hibrid isə döllü olur, yəni nəsil verir.
Mendel 34 sort noxuddan 22-ni seçib öz
təcrübəsində istifadə edib. O, 7 əsas əlaməti götürürdü ki, bunlar da aşağıdakılardır: gövdənin
hündürlüyü, toxumun forması və rəngi, meyvənin forması və rəngi, çiçəyin yerləşməsi və rəngi.
Mendelin təcrübələrinə keçməmişdən öncə biologiya müəllimi genetika elminin qarşısında duran vəzifələrdən bir qədər danışsa, dərs daha maraqlı və elmli olar. Orta məktəb dərsliyində öz əksini tapmayan bu problemləri qruplaşdırmaq olar:
1. İrsi əlamətlərin qorunmasını öyrənir.
2. Hüceyrə və orqanizmdəki genetik informasiyaların (məlumatların) nəsildən-nəslə ötürülməsi mexanizminin qanunauyğunluqlarını öyrənir.
3. Genetik informasiyaların reallaşmasını
– həyata keçməsini öyrənir.
4. Genetik informasiyaların dəyişilməsini
– yeni növlərin əmələ gəlməsi üçün baş verən
dəyişkənliyin səbəb və mexanizmini öyrənir.
Qeyd edilmiş nəzəri məsələlərlə yanaşı genetika aşağıdakı praktik məsələləri də həll edir:
Əlamət
1.Gövdənin hündürlüyü
2. Toxumun forması
3. Toxumun rəngi
4. Meyvənin forması
5. Meyvənin rəngi
6.Çiçəyin vəziyyəti
7. Çiçəyin rəngi
8. Ümumi

Valideyn bitkilərin
əlamətləri
Dominant
Hündür
Hamar
Sarı
Yastı
Yaşıl
Qoltuqçiçəyi
Qırmızı
–

Resessiv
Qısa
Qarışıq
Yaşıl
Qabarıq
Sarı
Tənəçiçəyi
Ağ
–

Cədvəldə verilmiş bitkilərin çarpazlaşmasından alınan ilkin hibridlərin hamısında (F1) birinci əlamət üstün olub ki, Mendel də onu dominant əlamət adlandırıb. Bir qədər sonra yəni
1902-ci ildə Betson və Sonders birinci hibrid
nəsli F1 simvolu ilə işarə etdi. F1 nəslin toxumlarını yığır və növbəti il onlardan ikinci hibrid
nəsli almaq üçün istifadə edir. F1 nəslindən olan
hibridlərin çiçəklərinin üzərinə tənzif bağlayır
ki, onlar çarpaz tozlansın, ancaq öz-özünə tozlanma getsin. F2 nəslində F1-dən fərqli dominant

1. Daha səmərəli çarpazlaşmanı (uzaq hibridləşmə, yaxın qohum olmayan fərdlərin çarpazlaşması və s.) və seçmə üsullarını (fərdi,
kütləvi) tapmaq
2. İrsi əlamətlərin inkişafının idarə olunmasını öyrənir.
3. Yeni irsi dəyişkənliyi olan bitki və heyvan formalarının süni alınması yollarını öyrənir.
4. Gen mühəndisliyi üsulu ilə yüksək effektli bioloji aktiv birləşmələrin produsentlərini
işləyib hazırlamaq və ondan gələcəkdə bitki, heyvan və hətta insan genetikasında istifadə etmək
Yuxarıda qeyd olunanları şagirdlərə çatdırdıqdan sonra monohibrid çarpazlaşma zamanı irsiyyət və əlamətlərin parçalanması qanununu sübut edən təcrübələrdən danışmaq lazımdır.
Mendelin əsas götürdüyü yeddi əlamət üzrə təcrübələri və onun konkret nəticələri aşağıdakı
cədvəldə verilib. Bu cədvəli biologiya müəllimi
geniş tabloya çəkməklə əyani vəsait kimi tədris
zamanı istifadə etsə, dərs daha keyfiyyətli alınar.
Q. Mendelin bitkilərdə 7 cüt alternativ
əlamət üzrə irsiyyətin ötürülməsi təcrübəsinin
nəticələri:

F1 nəsli
Əlamət
Hündür
Hamar
Sarı
Yastı
Yaşıl
Qoltuq çiçək
Qırmızı
–

F2 nəslin sayı
Dominant
787
5474
6022
882
428
651
705
14949

Resessiv
277
1850
2001
299
152
207
224
5010

Əlamətlərin
nisbəti
2,84 : 1
2,96 : 1
3,01 : 1
2,95 : 1
2,82 : 1
3,14 : 1
3,15 : 1
2,98 : 1

valideyn forma ilə yanaşı olaraq ikinci valideyn
forması da meydana çıxır ki, onu da Mendel resessiv əlamət kimi göstərir. Lakin dominant əlamətə nisbətən resessiv əlaməti özündə əks etdirən fərdlərin sayı az olur. Q. Mendel cədvəldə
göstərilən bütün cür alternativ əlamət üzrə F2
nəslini riyazi analiz edərkən dominant əlamətin
resessiv əlamətə olan nisbətini təqribən 3 : 1 olduğunu sübut etdi.
Cədvəldə verilmiş əlamətlərdən hər hansı
birinə baxılsa meyvənin forması (4) yastı meyvə
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forması olan noxudu qabarıq forması ilə tozlandırdıqda F1 nəslində bütün meyvələr yastı formada olacaq. Hibrid toxumları çoxaltdıqda isə
(tozlanma öz-özünə getməlidir) valideyn əlamətlər 3 : 1 nisbətində, başqa sözlə əlamətlərin
parçalanması meydana çıxır. Bunu bir əlamət
üzrə əlamətlərin nəsildən-nəslə ötürülməsi və ya
monohibrid çarpazlaşma adlandırırlar və aşağıdakı sxemlə göstərirlər:

F1 alınan fərdlərin hamısı yastı meyvəlidir.
F2 nəslində isə 1181 meyvə alınıb ki, onlardan da 882 yastı, 299 isə qabarıq meyvəlidir.
Əlamətlərin riyazi hesablanmaları 3 : 1 nisbətindədir. Təcrübələrin analizi aşağıdakı nəticələrə
gəlməyə imkan verir:
1. Başlanğıc valideyn sortları təmiz şəraitdə çoxaldığından yastı meyvəli sortda iki
“yastılıq” faktoru və qabarıq meyvəli sortda isə
iki “qabarıq” faktoru olmalıdır.
2. F1 nəslindəki bitkilər hər bir valideyndən qametlər vasitəsilə bir faktor alır.
3. Bu faktorlar F1 nəslində qarışmır və
özünün fərdi xüsusiyyətlərini saxlayır.
4. “Yastılıq” faktoru resessiv olan “qabarıqlıq” faktoru üzərində dominantlıq təşkil edir.
Qametlər əmələ gələrkən valideyn faktorlarının cütlərinin ayrılması (hər bir qametə onlardan biri düşür) Mendelin birinci qanunu və ya
əlamətlərin parçalanması qanunu kimi adlanır.
Bu qanuna görə hər bir orqanizmin əlamətləri cüt
daxili faktorlarla determinasiya olunur. Qametlərə bu cür faktorlardan yalnız biri düşə bilər.

Qeyd edilməlidir ki, Q. Mendel irsi əlamətlərin daşıyıcılarını şərti olaraq latın əlifbası
ilə göstərməyi təklif etmişdir. Bu zaman dominant əlamətlər böyük hərflərlə (A,B,C,D və s.),
resessiv əlamətləri isə kiçik hərflərlə (a,b,c,d və
s.) işarələnir. İstənilən orqanizm üçün bu göstərici cüt olmalıdır (məsələn, Aa, Bb, Cc, Dd və
s.), ona görə ki, fərdin mayalanması zamanı Ziqotaya valideynlərin hər birindən bir əlamətin
daşıyıcısı düşür. Bir qayda olaraq valideyn formalar P (latınca “Parentale” sözünün baş hərfidir, mənası isə “valideyn” deməkdir) hərfi ilə,
tozlanma vasitəsilə alınan hibrid isə
F (latınca “Filicale” sözünün baş hərfidir,
mənası isə “qız” deməkdir) hərfi ilə işarə olunur. Birinci nəsil F1, ikinci nəsil F2, üçüncü nəsil
F3 və s. kimi göstərilir.
Mövzu dərslikdə yaxşı verilib. Genetik
terminlər, onların izahı şagirdlərin başa düşəcəyi səviyyədədir. Lakin dərslikdə olmayan bəzi
məsələlərə toxunulur. Vəsaiti dərslik materialları ilə yükləməmək üçün onlara toxunulmur. Beləliklə, müəllim dərslik və əlavə materialları
şərh etdikdən sonra ev tapşırığı verməlidir.
Uşaqlar evdə “İrsiyyəti öyrənməyin hibridoloji metodu Mendelin birinci qanunu” mövzusunu hazırlamalı.
Problemin aktuallığı. Müasir dövrdə Yer kürəsində əhalinin sayının artması, insanların ərzaqla
təmin edilməsində qlobal problemlərdən biridir.
Odur ki, orta məktəb şagirdlərinin genetika elmi sahəsində aparılan tədqiqat işləri ilə tanış olması, bu
sahədə onların biliklərinin artırılması ən vacib məsələlərdən biri olmalıdır.
Problemin yeniliyi. Biologiyanın tədrisi metodikasının aktual problemlərindən biri olan genetika
fənninin fəal təlim metodları ilə öyrənilməsi məsələsi
araşdırılır, səmərəli yolları, metodları müəyyən edilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Şagirdlərdə
genetika fənninin, ələlxüsus Q. Mendelin hibridoloji
anlayışlarının öyrənilməsinin səmərəli üsul və yollarına dair kömək edəcək metodik tövsiyələr verilmişdir.
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BİOLOGİYANIN TƏDRİSİNDƏ YERLİ FLORA VƏ FAUNANIN NADİR NÖVLƏRİNİN
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ВОЗМОЖНОСТИ И СПОСОБЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ ФЛОРЫ
И ФАУНЫ В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ
Aysel Iftikhar Allahverdiyeva,
Dilber Firudin Allahverdiyeva
Azerbaijan State Pedagogical University

THE WAYS AND WAYS OF TEACHING THE RARE SPECIES OF LOCAL FLORA
AND FAUNA IN TEACHING BIOLOGY
Xülasə: Azərbaycanın yerli flora və faunanın nadir növləri araşdırılır. Onların biologiyanın tədrisində
öyrədilməsinin səmərəli yolları göstərilir. Təbii tarazlığı pozulmuş ətraf mühitin əsas komponentləri olan
Azərbaycan təbiətindəki nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və heyvan növləri qeyd olunur. Dövlət və təşkilatlar səviyyəsində aparılan tədbirlərlə yanaşı əhalinin maarifləndirilməsi də ön plana çəkilir. Böyüməkdə
olan gənc nəslin yerli floranın və faunanın nadir növlərinin öyrədilməsi zamanı yaxından iştirakını təmin etmək üçün, biologiyanın tədrisində zəruri bilik və bacarıqların aşılanması haqqında fikirlər göstərilir. Yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi ilə aparılan dərslərin təşkili, səmərəli yolları göstərilir.
Açar sözlər: flora, fauna, endem, relikt, subendem, “Qırmızı kitab”, qoruq, milli park, yasaqlıq
Резюме: Исследуются редкие виды флоры и фауны в Азербайджане. Показаны эффективные
пути их обучения в преподавании биологии. Упоминаются редкие и исчезающие виды растений и
животных в азербайджанской природе, которые являются основными составляющими естественной
неравновесной среды. Наряду с мерами, принятыми на уровне государства и институтов, образование
населения также стоит на первом плане. Предоставление молодому поколению мнений о внедрении
необходимых знаний и навыков в преподавании биологии для обеспечения пристального участия в
преподавании редких видов флоры и фауны. Он преподает эффективные способы организации
уроков с внедрением новых технологий обучения.
Ключевые слов: флора, фауна, эндема, реликт, субэндема, «Красная книга», заповедник,
национальный парк, заказник
Summary: The unique species of Azerbaijani flora and fauna are investigated . Their ways of
teaching the biology are shown. The rare and endangered species of plants and animals in the Azerbaijani
nature, which are the main components of the natural disequilibrium environment, are mentioned. Along
with the measures taken at the level of state and institutions, the education of the population is also on the
foreground. Giving the younger generation the views on the introduction of the necessary knowledge and
skills in teaching biology to ensure close involvement in the teaching of rare species of flora and fauna. It
teaches effective ways to organize the lessons with the introduction of new learning technologies.
Key words: flora, fauna, endem, subendem, “Red book”, preserve, national park, sactuary
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Azərbaycan təbiəti çox zəngin və rəngarəngdir. Yer üzərində mövcud olan 11 iqlim tipinin 9-na Azərbaycanda təsadüf edilir. Ölkə
ərazisinin çoxunu quru landşaftları əhatə edir.
Bu amil, coğrafi şəraitin unikallığı, burada flora
və faunanın növ müxtəlifliyinin rəngarəngliyinə
şərait yaratmışdır. Odur ki, respublikamızda rast
gəlinən bitki növləri Qafqazda bitən bitki növlərinin ümumi miqdarının 66%-ni təşkil edir. Burada 4500-dən çox çiçəkli, ali sporlu bitki növü
yayılmışdır. Onlardan 240-ı endem və relikt
növlərdir. Lakin son dövrlərdə A. Əskərov (1)
tərəfindən aparılmış tədqiqatlar nəticəsində belə
məlum olmuşdur ki, bu endemik növlərin bir
qisminə Türkiyə, İran və Dağıstan florasında da
təsadüf edilir. Ona görə də həqiqi endemlərin
sayı hazırda 181 növ və bir bu qədər də subendemlərin olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Subendemlərin ilk təsviri Azərbaycan florasında təsvir
olunmuşdur. Həmçinin floramız üçün xarakterik
olan relikt ağac və kol bitkilərinə rast gəlinir.
Bunlardan Qafqaz xurması, dəmirağac, Lənkəran akasiyası, Hürkan ənciri, yalanqoz və s. yayılmışdır. Nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi altında olan flora nümunələri Azərbaycanın “Qırmızı kitab”na daxil edilmişdir.
Azərbaycan respublikası bir çox nadir kol
bitkilərinin vətəni sayılır. Qaracökə üçüncü
dövrün relikt bitkisi kimi meşələrin nadir incisidir. Geniş sahələri əhatə etməyən qaracökə gec
böyüyür, lakin uzunömürlüdür. Vətəni Azərbaycan olan Eldar şamı meşəliyində isə ardıc, püstə,
qaratikan və 30-35-dən çox digər ali bitki növünə rast gəlinir. Lakin növ müxtəlifliyinə görə
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi daha
zəngindir. Burada itburnu, yemişan, moruq,
sürvə, kəklikotu, andız, çobanyastığı, çöl qatırquyruğu, bağayarpağı və s. dərman bitkiləri geniş yayılmışdır.
Ölkəmizin relyefinin, iqlim şəraitinin, torpaq və bitki örtüyünün zənginliyi hazırda 18
min növə yaxın olan heyvanlar aləminin müstəsna zənginliyini özündə cəmləşdirir. Azərbaycanın müasir onurğalılar faunasına 628 növ
daxildir. Bunlar 6 sinifdə cəmləşmişdir: Dəyirmiağızlılar-1, Balıqlar-97, Suda-quruda yaşayanlar-10, Sürünənlər-52, Quşlar-368, Məməlilər-100 növlə təmsil olunmuşdur. Ən geniş yayılan isə buğumayaqlılar tipinin həşəratlar sinfidir
ki, bu sinfin faunamızda 25 min növü yayılmış170

dır (2). Ölkəmizin faunasına aid növlərin bir
qismi azsaylı və nadir növlər statusuna malikdir.
İxtiofaunanın zəngin növ müxtəlifliyi vardır.
Respublikanın bütün ərazisində quşların miqrasiya yolları (ornitofaunanın 150-ə qədər nümayəndəsi) dayanacaq və qışlama yerləri beynəlxalq əhəmiyyət daşıyır.
Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da nadir və nəsli kəsilməkdə olan flora və
fauna növlərinin adı “Qırmızı kitab”a salınır. Bu
kitab nadir və nəsli kəsilməkdə olan vəhşi heyvan və yabanı bitki növlərinin vəziyyəti haqqında rəsmi dövlət sənədidir. Respublikanın bütün
ərazisində, o cümlədən Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda heyvan və bitki növlərinin
vəziyyəti, yayılması və mühafizəsi tədbirləri
haqqında məlumatları özündə əks etdirir. “Qırmızı kitab”a 108 heyvan-məməlilərin 14 (ceyran, bəbir, bezoar keçisi, dağ qoyun və s.), quşların 36 (turac, dovdaq, ütəlği, Qafqaz tetrası,
Qafqaz uları, Toğlugötürən, Çəhrayı qutan, Fısıldayan qu, bəzgək, əksindimdik), balıqların 5
(ilanbalığı, qızılxallı, poru və s.), ambiya və reptiliyaların 13 (adi triton, Suriya sarımsaqiyli
qurbağa, eskulap ilanı ), həşəratların 40 növü və
yarımnövləri (Talış kökyeyəni, Apollon, Xrizip,
Talış branteyası və s.) daxil edilib. Bioloji növ
müxtəlifliyinin əsas səbəbi regionun geoloji
tarixi və iqlim şəraitinin olmasıdır.
Azərbaycanın zəngin flora və faunasının
qorunması daima ölkə rəhbəri və təşkilatlar
səviyyəsində diqqətdə saxlanılıb. Hələ 1996-cı
ildə Ümummilli Lider Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olaraq, “Bitki
mühafizəsi” haqqında” qanunu təsdiqləyib. Sonrakı illərdə də ekologiyanın qorunması ilə bağlı
bir sıra dövlət sənədləri qəbul edilib. Prezident
İlham Əliyev 2006-cı il 24 mart tarixli sərəncamla “Azərbaycanda bioloji müxtəlifliyin qorunması və davamlı istifadəsinə dair” Milli strategiya və Fəaliyyət Planı təsdiq edilib. Həmin
sənədlərə uyğun olaraq nadir bitki və heyvan
növlərinin qorunması, xüsusi mühafizə olunan
ərazilərdə inkişaf etdirilməsi, prioritet ekosistemlərin müəyyən edilməsi istiqamətində işlər aparılır. Aparılmış tədbirlər nəticəsində xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri inkişaf etdirilib, onların sahəsi 2003-cü ildən etibarən 478
min hektardan 876 min hektara qədər artırılıb.
Hazırda 8 milli park, 12 qoruq və 24 yasaqlıq-
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dan ibarət bu şəbəkə ölkə ərazisinin 10,1 faizini
əhatə edir. Başlanğıcda isə bu, 5 faizdən az idi.
Xüsusən, Cənubi Qafqazda sahəsi 115 min 895
hektar olan ən böyük Şahdağ milli parkının yaradılması bioloji müxtəlifliyin qorunması işinə
böyük töhfə verib Azərbaycanda müasir standartlara cavab verən Zooloji parkın yaradılması
istiqamətində də layihə üzrə master planın və
texniki şərtlərin hazırlanması üzərində işlər yekunlaşma mərhələsindədir. Artıq “ekodenge”
təşkilatının və QHT-nın nümayəndələrinin iştirakı ilə Zooloji Park layihəsinin təqdimatı da
keçirilib. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə
keçirilən layihə nəticəsində artıq ceyranların tarixi areallarının bərpası davam etdirilir.
Hazırda qüvvədə olan biologiya fənn proqramında dörd əsas məzmun xətti(standartı)
müəyyənləşdirilmişdir. Əsas məzmun xəttinə bir
və ya bir neçə əsas standartlar daxil edilmişdir.
Əsas standartların reallaşdırılması üçün isə alt
standartlar verilmişdir. Yeni dərsliklərdə bu qanunauyğunluq əsasən gözləniləndir. Tədrisini
təşkilinin səmərəli olmasını nəzərə alaraq, müəllimlər üçün metodiki vəsait də işlənilmişdir.
Əlavə olaraq elektron dərsliklər hazırlanmış və
mövcud olan vəsaitlərdən istifadəsi lazım olan
elektron saytlar göstərilmişdir (3, 4, 5).
Məlumdur ki, dərs təlimin əsas formasıdır.
Onun təşkili fəal təlim metodlarının tətbiqi ilə
aparılır. Öyrədiləcək biliklər isə bir standart şəklində verilir. Burada tapşırıqların yerinə yetirilməsi əsasən qazanılan bilik və bacarıqların tətbiqinə yönəldilmişdir. Təqdimatların hazırlanması və layihələrin işlənməsi şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsində xüsusi
rol oynayır. Sinifdənkənar və dərsdənkənar
məşğələlərin aparılması zamanı isə bir sıra biliklərin verilməsi, bacarıqların aşılanması üçün
imkanlar daha genişdir.
Azərbaycanın fauna və florasında yayılan
nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitkiləri, heyvanları öyrətmək üçün bu məsələ tədris boyu müəl-

limlərin xüsusi diqqət yetirməsini tələb edir.
Çünki, dərsliklərdə verilən məlumatlar mövzular üzrə epizodik xarakter daşıyır. Bəzi mövzularda bitki və heyvan növlərinin adları çəkilir.
Onların qorunması məqsədilə dövlət səviyyəsində görülən işlərdən danışılır. Lakin şagirdlərin
bu işə qoşulmaq üçün hansı biliklərə malik olmalı və öz işlərini necə qurmalıdırlar? Bunlara
necə nail olmaq üçün dərs zamanı uyğun mövzuların tədrisində, təqdimatların hazırlanmasında, layihələrin işlənməsində və ekskursiyaların
təşkilində yerli flora və fauna nümunələrinin
nadir növlərinin öyrədilməsinə daha çox yer verilməlidir. Bu zaman məktəbin təlim-tədris bazası ilə yanaşı yerləşdiyi ərazi də nəzərə alınmalıdır. Məsələn, layihələrin işlənilməsində “Diyarımızın nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitkiləri”,
“Yerli faunamızda olan nadir heyvan növləri”
kimi mövzular müəllim tərəfindən şagirdlərə
verilə bilər. Bu mövzular müəllimin rəhbərliyi
altında şagirdləri istiqamətləndirərək aparılır.
Eyni qayda ilə ekskursiyaları da təşkil etmək lazım gəlir. Əldə edilən yeni məlumatlar müəllimin rəhbərliyi ilə işləndikdən sonra məktəbin
elektron saytındakı biologiya fənn bölməsində
yerləşdirilir. Bu işlər hər il mütəmadi təkrarlanarsa nadir və nəsli kəsilməkdə olan nümunələrin sıradan çıxma səbəblərini də müəyyən etmək
olar. Nəticədə şagirdlər gənc yaşlarından problemin tədqiqatçılarına çevrilirlər.
Problemin aktuallığı. Biologiyanın tədrisində yerli flora və faunanın nadir növlərinin öyrənilməsi əhəmiyyətli hesab edilir.
Problemin yeniliyi. Biologiyanın tədrisində
yerli flora və faunanın nadir növlərinin öyrənilməsin
imkan və yolları öyrənilmiş, bu sahədə olan müəyyən problemlər aşkar edilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalənin
pedaqoqlar, doktorant və dissertantlar, magistrantlar,
biologiyanın tədrisi haqda tədqiqat aparan şəxslər,
xüsusilə də, orta məktəb müəllimləri üçün faydalı
olacağı düşünülür.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВО ВНЕКЛАССНЫХ
ЗАНЯТИЯХ В ОБЛАСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ
Lamiya Seid-Abbas Mirjafarova
Azerbaijan State Pedagogical University

THE ESTABLISHMENT OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN
EXTRACURRICULAR TRAINING IN BIOLOGY TEACHING
Xülasə: Məqalədə ümumtəhsil müəssisələrində biologiyanın tədrisində ekoloji tərbiyənin formalaşdırılması araşdırılır. Məqalədə biologiyanın tədrisində sinifdənkənar məşğələlərdə ekoloji tərbiyənin formalaşdırılmasının vacibliyi göstərilir. Ekoloji tərbiyə formalaşdırmaq üçün ekoloji oyunlardan geniş istifadə
olunması, ekoloji oyunların tədrisi zamanı müəllimlərin qarşısında duran əsas vəzifələr verilmişdir. Ekoloji
tərbiyənin formalaşdırılmasına dair təkliflər irəli sürülür.
Açar sözlər: ekoloji tərbiyə, sinifdənkənar məşğələ, ekoloji mədəniyyət, ekoloji oyun, Qırmızı kitab
Резюме: В статье рассматривается формирование экологического воспитания в области преподавания биологии в общеобразовательных учреждениях. В статье излагается важность формирования
экологического воспитания во внеклассных занятиях и в преподавании биологии. Для того, чтобы
сформировать экологическое воспитание, учителя должны уделить внимание проведению экологических игр. В заключение статьи даны рекомендации по формированию экологического воспитания.
Ключевые слова: экологическое воспитание, внеклассные занятия, экологическая культура,
экологическая игра, Kрасная книга
Summary: The article studies the formation of ecological education in the teaching of biology in
general education institutions. The article outlines the importance of environmental education in
extracurricular activities in teaching biology. In order to form ecological nature, the main tasks facing
teachers are given by the wide use of environmental games and teaching of ecological games. Suggestions on
the formation of environmental education are put forward.
Key words: environmental education, extracurricular activities, ecological culture, ecological game,
Red book

Şagirdlərə doğma təbiətə qayğı tərbiyə etmək üçün ekoloji tərbiyə sistemində üç başlıca
vəzifə həyata keçirmək vacibdir: a) ətraf mühitə
qayğı; b) doğma vətənin bitki və heyvanlarını
mühafizə etmək; c) ümumilikdə təbiətə məhəbbət tərbiyəsi.
Ekoloji maarifləndirmədə əsas məqsəd təbiətlə ünsiyyət zamanı ona münasibətdə olan
hərəkətlərində ekoloji mədəniyyət və ekoloji

məqsədəuyğunluğunun göstərilməsidir. Məktəbdə və təhsil müəssisələrində ekoloji maarifləndirmənin təşkilinin təlim təhsildə və sinifdənkənar tədrisdə aparılan iş zamanı qarşıya qoyulan
vəzifə aşağıda göstərilən məqsədlərə cavab verməlidir:
1) müəllim və şagirdlər üçün optimal şəraitin yaradılması; 2) tədqiqat işlərinə marağın
formalaşdırılması; 3) əhalinin ekoloji maariflən-
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dirilməsi işini təmin etmək; 4) müstəqil fəaliyyət göstərmək bacarığını formalaşdırmaq; 5) həyatda ətraf mühitə və özünə kömək göstərmək
qabiliyyətinə yiyələnmək.
Əhalinin və məktəblilərin ekoloji maarifləndirilməsi işinin əsas istiqamətləri göstərilənləri əhatə etməlidir: a) tədrisdə tədqiqat işlərinin
aparılması; b) yerlərdə və məktəb proqramı çərçivəsində ətraf mühitin ekoloji durumu barədə
məlumatın toplanması və analizi; c) “Məktəblilərin ekoloji monitorinqi”; təşviqat və təbliğat
işlərinin aparılması; d) təbiətin mühafizəsi; təcrübədə yerli ekoloji problemlərin həllində iştirak.
Maarifləndirmə işində əsas məsələlərdən
biri də təbiətin bizə verdiyi sərvətlərə qarşı qayğı ilə yanaşmaq, ona mədəni münasibət göstərmək bacarığını inkişaf etdirməkdir. Belə ki, meşələr ekosistemin əsas elementi olmaqla yanaşı,
təbiətin bizə bəxş etdiyi ən vacib sərvətidir. Bu
işdə bütün şagirdlərin fəal iştirakı vacibdir. Bu
məqsədlə uşaqlar bütün dərs ili boyu müxtəlif
oyunlarda iştirak etməli və layihələr həyata keçirməlidirlər. Təbiət qoynuna səyahətlərin təşkil
olunması və bu ekskursiyalar zamanı təbiətdə
topladıqları dərman bitkilərindən, güllərdən herbarilər düzəltmək, heyvanları və quşları müşahidə etmək sonra uşaqların təbiət ünsürlərinə həsr
etdikləri yaradıcılıq işinə həsr olunmuş sərgilərin təşkil olunması onların ətraf mühit elementləri haqqında müxtəlif biliklər formalaşmasına
səbəb olacaqdır.
Sinifdənkənar məşğələlərdə ekoloji tərbiyə formalaşdırmaq üçün ekoloji oyunlardan geniş istifadə olunmalıdır. Ekoloji oyunların tədrisi zamanı müəllimlərin qarşısında duran əsas
vəzifələr verilənləri əhatə etməlidir: 1) şagirdlərdə təbiət haqqındakı bilikləri formalaşdırmaq;
2) təbiət elmləri haqqında bilikləri genişləndirmək, təbiətə qarşı anlayışlı fəaliyyətləri aktivləşdirmək, bu fəaliyyətləri başqa fənlərə tətbiq
etmək bacarığına yiyələnmək; 3) oyunlarda qaydalara, məntiqə əsaslanaraq, düşünmək, dərk etmək, yadda saxlamaq, diqqət, maraq göstərmək,
düzgün konstruktiv çıxışa riayət etmək bacarıqlarını formalaşdırmaq; 4) uşaqlarda ekoloji mədəniyyəti, doğma təbiəti sevmək, mühafizə etmək, qorumaq kimi hissləri tərbiyə etmək; 5)
onlarda təbiətlə qarşılıqlı kömək və yardım etmək kimi hissləri tərbiyə etmək; 6) tələbatların
və vərdişlərin ekoloji əsaslarının formalaşması174

na çalışmaq; təbiətə qarşı məqsədyönlü hərəkətlər etmək; 7) kommunikativ bilik və bacarıqların formalaşdırmaq.
Ətraf mühitin ekoloji vəziyyətinin gərginləşməsi, insan-təbiət münasibətlərinə yeni baxışlar tələb edir. Bununla əlaqədar olaraq belə bir
məsələ ortaya çıxır: bu həlli vacib olan bir işdir,
bunun həyata keçirilməsi nəinki ekoloqlar tərəfindən həyata keçirilməli həmçinin müəllimlər,
ümumiyyətlə ictimaiyyətin böyük bir kütləsi xüsusən də sadə adamlar tərəfindən həyata keçirilməlidir. Ən əsası isə odur ki, təbiətə qarşı düzgün münasibət lap kiçik yaşlarından insanlara
tərbiyə edilməlidir.
Ekoloji oyunların keçirilməsi texnologiyası isə aşağıdakılardan ibarətdir:
1) Müəllim, proqram bölümündən hansı
mövzu ilə bağlı ekoloji oyunları keçirtmək üçün
seçim edir. Ekoloji mədəniyyətin tərbiyə və təliminə dair seçilmiş mövzu ilə bağlı əsas ideyanı,
qarşılıqlı münasibətlərin formalaşdırılması üçün
yerin seçilməsi; 2) ekoloji mədəniyyətin tərbiyə
və təliminə dair seçilmiş mövzu ilə bağlı əsas
ideyanı, qarşılıqlı münasibətlərin formalaşdırılması üçün yerin seçilməsi; 3) ekoloji oyunun
strukturunu və gedişini tərtib edir; pedaqoji
sistemin şərtlərinin, seçilmiş mövzu üzrə ekoloji
biliklərin effektiv formalaşmasının oyun metoduna əsaslanaraq müəyyən edilməsi; 4) tapşırıqların başlama səviyyəsinin yoxlanması üçün bilik və münasibətlərin formalaşması sisteminin
diaqnostikası; 5) kiçik yaşlı məktəblilərin tərbiyəsində ekoloji mədəniyyət oyun metodlarından
istifadə etməklə effektivliyin yoxlanması üçün
kompleks tapşırıqlarının tərtib edilməsi.
Gəlin təbiətlə dostluq edək ekoloji oyunu 7 müsabiqədən ibarətdir. V-VII siniflər üçün
ekoloji oyundur. Şagirdlərin təbiət haqqında biliklərini artırmaq, onları düşündürmək, yaddaşlarını inkişaf etdirmək və ekoloji mədəniyyəti
tərbiyə etmək məqsədini daşıyır. Bu oyunda Yer
kürəsi haqqında danışılır, onun ekoloji durumu,
bir canlı fərd olmasından, insanların onunla nələr etdiyi barədə məlumatlar verilir. Beynəlxalq
Təbiəti Mühafizə təşkilatı tərəfindən nəsli kəsilməkdə olan heyvan və yox olan bitki növlərinin
adlarını qeyd etmək üçün kitab tərtib edilməsinə
qərar vermişdir. Bu kitabı “Qırmızı kitab” adlandırmışlar.
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Bütün siniflər üzrə ekoloji tərbiyənin formalaşdırılmasına diqqət yetirmək lazımdır və
onun aşılanmasına biganə yanaşmamaq lazımdır.
Problemin aktuallığı. Biologiyanın tədrisində sinifdənkənar məşğələlərdə ekoloji tərbiyənin
formalaşdırılmasındakı problemlərin həll olunması
əhəmiyyətli hesab edilir.

Problemin yeniliyi. Biologiyanın tədrisində
sinifdənkənar məşğələlərdə ekoloji tərbiyənin formalaşdırılmasının imkan və yolları öyrənilmiş, bu
sahədə olan müəyyən problemlər aşkar edilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalənin
pedaqoqlar, doktorant və dissertantlar, magistrantlar,
biologiyanın tədrisi haqda tədqiqat aparan şəxslər,
xüsusilə də, orta məktəb müəllimləri üçün faydalı
olacağı düşünülür.
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THE WAYS AND MEANINGS IN LEARNING AGRICULTURAL PLANTS
AND ANIMALS IN TEACHING BIOLOGY AT SECONDARY SCHOOLS
Xülasə: Məqalədə Azərbaycanda becərilən təsərrüfat əhəmiyyətli bitki və heyvanlar haqqında ətraflı
məlumat verilir. Onlardan bazar iqtisadiyyatında necə istifadə olunması haqda məlumat yer almışdır.
Həmçinin əldə olunan məhsulların bölgələr üzrə emalı müəssisələri xarakterizə edilir. Biliklərin biologiyanın
tədrisində interaktiv təlimlə öyrədilməsi yolları göstərilir. Bu yollarla şagirdlərdə həmçinin müxtəlif bilik,
bacarıq, vərdişlər formalaşdığı qeyd olunur.
Açar sözlər: sort, cins, əhliləşdirmə, seleksiya, vegetativ çoxalma, emal müəssisələri.
Резюме: В статье представлена подробная информация о выращиваемых в Азербайджане
хозяйственных растениях и животных. Дана информация об использовании их в условиях рыночной
экономики. Получаемые из них продукты характеризуются региональными перерабатывающими
предприятиями. В статье также представлено преподавание данной темы интерактивным путем.
Ключевые слова: сорт, род, селекция, вегетативное размножение, перерабатывающие
предприятия
Summary: The article deals agriculturally usyul plants and animals cullivatedin Azerbaijan mis also
characterized processing institition of hervest according regions. At is shoeon the ways of learnins of plants
with the helpof interactive traning in biology.
Key words: kind, spesies, ty ranny, selection, vegetative multiplication processions institution
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Hazırda orta ümumtəhsil məktəblərində
tədris yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında
aparılır. Kurikulumda təhsilin vəzifələri və son
məqsədləri, bu məqsədlərə nail olmaq yolları,
vasitələri və fəaliyyət üsulları, fəaliyyətin effektliliyini tənzimləyən metod və vasitələri aydın şəkildə öz əksini tapmışdı. Burada təhsil
prosesinin cəmiyyətin müasir tələblərinə, elmitexniki tərəqqinin sürətinə və inkişaf istiqamətlərinə uyğunlaşdırılması əsas götürülür. Cəmiyyətin iqtisadi tələblərinin həyata keçirilməsinə
təhsilin xidməti də başlıca məqsəd kimi irəli sürülür [1].
Milli kurikulumda ümumi təhsilə və təhsilli şəxsə verilən tələblərdən biri də onların
əmək fəaliyyətinə başlaması üçün bilik, bacarıq
və vərdişlərin qazanılmasına zəmin yaratmaqdır.
Odur ki, biologiya fənn kurikulumunda göstərilir ki, biologiyanın tədrisində şagirdlərdə canlılar aləminin yaranması, quruluşu, funksiyaları,
təsnif edilməsi, müxtəlifliyi, yayılma qanunauyğunluqları, inkişafı, onların bir-biri ilə və cansız təbiətlə qarşılıqlı əlaqəsi, mühafizəsi, maddi
aləmin vəhdət təşkil etməsi barədə ümumi
təsəvvürlər formalaşdırılır. Ümumiləşdirilmiş
təlim nəticələrinə əsasən şagirdlər canlılar
aləmini təşkil edən varlıqları səciyyəvi xüsusiyyətlərinə görə müqayisə etməyi, onlarda baş verən dəyişiklikləri müşahidə etmək üçün təcrübələr qoymağı, nəticələri şərh etməyi bacarmalıdır.
Həmçinin onlar bitkilərin əkilməsi, becərilməsi,
ev heyvanlarının, quşların, digər ev heyvanlarının bəslənməsi və onlardan məhsul alınması
texnologiyalarını məişətdə tətbiq etməyi bilməlidirlər. Göstərilən təlim nəticələrinə nail olmaq
üçün səriştəli müəllim, keyfiyyətli dərsliklərlə
yanaşı, öyrədici mühitin səmərəli təşkilində
İKT-nin imkanlarından məqsədyönlü istifadə də
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Biologiyanın
tədrisində bu imkanlar əsasən iki istiqamətdə,
sadə tədris vasitəsi kimi və təlimin fəaliyyət vasitəsi kimi reallaşdırılır.
Planetin bitki örtüyü zəngin və müxtəlifdir. Dünyada 560 min bitki növü mövcuddur ki,
bunalrın da 300-350 mini mədəni bitkilərdir.
Heyvanlar aləminin elmə məlum olan növ
sayı isə ən çoxu 1,7 milyona qədərdir. Bunlardan 140 min növü keçmiş geoloji dövrlərdə yaşamış və məhv olmuş hesab olunur. İnsanlar
tərəfindən əhliləşdirilən heyvanların növ sayı isə

təxminən 35-ə yaxındır. Vəhşi heyvanların
əhliləşdirilməsinə insanlar öz təsərrüfat ehtiyaclarını ödəmək məqsədilə, təxminən 10-15 min il
əvvəl başlamışlar. İlk əhliləşdirilən ev heyvanları iri sürülər əmələ gətirməyən: it, donuz, toyuqlar, qaz və ördəkləri olmuşlar. Tədqiqatlara əsasən heyvanları əhliləşdirmə rayonları mədəni
bitkilərin mənşə və müxtəliflik mərkəzləri ilə
əlaqədar olmuşdur. Mədəni şəkildə becərilən
bitkilərin ən qədimi isə buğda, düyü və qarğıdalıdır. Buğdanın 22 növündə yalnız ikisi, yumşaq
və bərk buğda daha geniş yayılmışdır. Onun becərilməsinə eramızdan əvvəl VII minillikdən
başlanılmışdır. Pomidor, günəbaxan, kartof bitkiləri XVII əsrdən, şəkər çuğunduru isə XIX
əsrdən becərilir [2,4].
Məlumdur ki, insan cəmiyyəti formalaşmağa başladığı dövrdən bitki və heyvanlar aləmi ilə daim əlaqədə olmuş, öz ehtiyaclarını ödəmək məqsədilə onlardan istifadə etmişlər. Seçdikləri bitkiləri mədəni şəkildə becərməklə yeni
sortlar, heyvanları əhliləşdirməklə yeni cinslər
əldə etmişlər. Mədəni bitki sortları o qədər
dəyişmişdir ki, öz yabanı halda bitən əcdadlarından tamamilə fərqlənir.
Yeni sortların yaradılması məqsədilə tərəvəz, taxıl və bostan bitkiləri əsasən toxumla çoxaldılır. Bu zaman sortun əlamətləri və xassələri
saxlanılmaqla nəsildən-nəslə keçir. Meyvə bitkiləri toxumla çoxaldıqda isə onlar cırlaşır, yabanı
növlərində olan xassələri təkrarlayırlar. Ona
görə də təsərrüfatlarda meyvə bitkiləri vegetativ
üsulla çoxaldılır. Qeyd etmək lazımdır ki,
əhliləşdirilmiş heyvanlarda da vəhşi əcdadları
ilə müqayisədə bir sıra dəyişikliklər meydana
gəlir: baş beyinin çəkisi azalır; hissiyyat orqanlarının fəaliyyəti zəifləyir; müxtəlif çalarlı rəng
dəyişikliyinə uğrayır; tük örtüyü reduksiyaya
uğrayır; həzm sistemi orqanlarının uzunluğu ot
yeyən heyvanlarda qısalır, digərlərində isə uzanmağa başlayır; qoruyucu refleksləri zəifləyir;
mövsümi çoxalma tsikli pozulur və döl vermək
imkanları yüksəlir [7,8].
Sort-müəyyən əlamətlərə və xassələrə
malik olan, bir-birinə oxşayan bitki qruplarıdır.
Məsələn, buğda bitkisinin hazırda yüzlərlə sortu
yaradılmış və iqlimləşdirilmişdir. Respublikamızda C.Ə. Əliyeva və İ.D. Mustafayevin aldığı
buğda sortlarından geniş surətdə istifadə edilir
[5, 6]. Əhliləşdirmə prosesinin mahiyyəti isə in-
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sanların öz şəxsi təsərrüfat ehtiyaclarını ödəmək
məqsədilə vəhşi heyvanların öyrədiləcək ev
heyvanlarına çevrilməsindən ibarətdir. Məsələn,
vəhşi toyuqlar ildə 10-15 yumurta verdiyi halda
bir sıra əhliləşdirilmiş toyuq cinsləri 300-ə qədər yumurta verir. Yeni sort və cinslərin alınması üsulları və metodları ilə seleksiya elmi məşBölgələr
Bakı-Abşeron
bölgəsi

Gəncəbasar
bölgəsi

Qarabağ bölgəsi

Naxçıvan
Şirvan bölgəsi

Quba-Xaçmaz
bölgəsi

Becərilən mədəni bitkilər və ev heyvanları
İncil; üzüm (“Ağ şanı”, “Qara şanı”, “Səkiynə xanım”, “Saray sarıgiləsi” və s.
sortlar); Corat, Saray və Zirə qəsəbələrində pomidor, qarpız, qovun, ağ turp.
Hövsanda soğan, zeytun; Qalada badam, püstə; Bilgəhdə zəfəran, pomidor, xiyar, ağ
turp və tərəvəz.
Qırmızı, səhra mal, şirvan qoyunu, Qala qoyunları; Keçi, it, pişik, hind toyuğu.
Çaytikanı, iydə, söyüd, sumax, nar, böyürtkən, çinar, tərxun, küsdümotu, pomidor,
xiyar, xurma, kartof, pambıq, üzüm.
Qırmızı Qafqaz malı, qonur karpat malı, aberdin anqus cinsi, camış, qoyun (Mazex,
Bazax, Qdaq merinosuş, keçi, at, donuz, bataqlıq qunosuzu, toyuq, qaz, ördək.
Üzüm, pambıq, pomidor, xiyar, kartof, soğan, kök, çuğundur, kələm və digər tərəvəz
bitkiləri.
Qonur karpat malı, qaramal cinsləri; qoyun (Mazex, Qarabağ, Bazax, Qaradolaq keçi,
at, qunduz)
Badam, fıstıq, qoz, söyüt, ərik, limon, “Bayan-Şiraz”, “Təbrizi”, “Şirazi” üzüm sortları,
heyva, şaftalı, armud, qızılgülün müxtəlif sortları, zoğal, gavalı, badımcan və s.
Balbas qoyun cinsi, qonur karpat malı, qoyun (Mazex Qaradolaq) keçi.
Nar, bir çox üzüm sortları, pambıq, pomidor, xiyar, badımcan, bibər və digər tərəvəz
sortları.
Qırmızı səhramalı, qoyun, keçi, toyuq, ördək, qaz, balıq.
Alma: “Sibir alması”, “Cırhacır alması”, “Şirvan gözəli”, “Mehdigülü” cır alma və s.
sortları;
Almud: “Qış qararmudu”, “İspik armudu”, “Abbasbəyi”, “Meşəgözəli” və s. sortları,
pomidor, xiyar, giləran, gavalı, şaftalı, çiyələk.
Qonur Qafqaz malı, böyük Qafqaz malı aberdin anquş cinsi. Tuş cinsi qoyun, keçi,
at, dovşan.

Cədvəldən göründüyü kimi, respublikamızda becərilən mədəni bitkilərin və saxlanılan
ev heyvanlarının növ tərkibi olduqca zəngindir.
Bir sıra bitki sortları, yerli heyvan cinsləri tarixən xalqımız tərəfindən əldə edilmişdir. Onlar
iqlimləşdirilərək müxtəlif bölgələrdə təsərrüfatlarda becərilir. Təsərrüfatlardan alınan məhsulların emalı üçün yeni müəssisələr qurulur. Ölkəmiz üçün xarakterik olan ənənəvi təsərrüfat sahələri dirçəldilməklə yanaşı yeni təsərrüfat sahələri də yaradılır. Məhsuldar bitki sortları və heyvan cinslərinin təsərrüfata cəlb edilməsinə daha
çox tədqiqat yetirilir. Bu məqsədlə xarici ölkələrdən yeni bitki toxumları, ağac tingləri və heyvan cinsləri gətirilir.
Hazırda ölkə əhalisinin ərzaq məhsullarına
olan ehtiyaclarının daxili imkanları hesabına
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ğul olur. Seleksiya – “seçmə” deməkdir. Hər il
ölkəmizdə mədəni bitkilərin yeni sortları yaradılmaqla yanaşı, yeni bitki növlərindən alınan
sortlar da əkilib, becərilməyə cəlb olunur. Həmçinin yeni heyvan cinslərinin alınması və təsərrüfatlara cəlb edilməsi ölkəmizin iqtisadi potensialının artırılmasında mühüm rol oynayır.

ödənilməsi əsas prioritet məsələ kimi qarşıya
qoyulmuşdur. Dövlət səviyyəsində təşkilatlar
səviyyəsində bu sahədə xaricdən asılılığı aradan
qaldırmaq üçün geniş tədbirlər planı hazırlanmış
və həyata keçirilməsi davam etdirilir. Belə ki,
bölgələr üzrə pambıq, üzüm, buğda, çəltik, tərəvəz və bostan bitkilərinin, meyvə bağlarının
əkin sahələri genişləndirilir, bəziləri məhsuldar
sortlarla əvəz edilir. Yeni yaradılan sənaye parklarında yem bazası gücləndirilir və məhsuldar
heyvan cinsləri becərilir. Alınan məhsullar yerli
emal müəssisələrində işlənilməklə müxtəlif çeşidli məhsullar alınır. Respublikamızın bölgələrində fəaliyyət göstərən konserv zavodları, şəkər
zavodu, ipək fabriki, balıqçılıq kombinatları, ət
və süd emalı müəssisələri, quşçuluq fabrikləri
və b. bunların bariz nümunəsidir.
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Məlumdur ki, respublikanın rayonlarında
şagirdlər təsərrüfatlarla əlaqədar müxtəlif işlər
görürlər. Belə ki, onlar Quba zonasında alma,
armud, Zaqatala zonasında qoz, fındıq, Mərkəzi
Aran rayonlarında pambıq, tərəvəz, Lənkəran
zonasında çay, sitrus bitkiləri, çəltik tərəvəz və
s. bitkilərinə qulluq edir, məhsul yığımında yaxından iştirak edirlər. Həmçinin əksər rayonlarda becərilən qaramal cinsləri, qoyun, keçi, at,
toyuq, qaz, ördək, hind toyuğu və s. saxlanılmasına köməklik göstərirlər. Lakin bazar iqtisadiyyatı şəraitində inkişaf edən respublikamızda
böyüməkdə olan gənc nəslin bu sahədə hərtərəfli bilik alması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə
ki, onlar ölkəmizdə əkilib becərilən təsərrüfat
əhəmiyyətli bitki və heyvanları öyrənməklə elmi
dünyagörüşü inkişaf etməklə yanaşı bir sıra

bacarıqlar da qazanırlar. Ən başlıcası isə şagirdlərdə iqtisadi, əmək və vətənpərvərlik tərbiyəsinin formalaşmasında bu biliklərin ardıcıl olaraq
verilməsi böyük rol oynayır. Eyni zamanda şagirdlər gələcək peşə seçimində də bu imkanlardan istifadə edirlər.
Problemin aktuallığı. Biologiyanın tədrisində təsərrüfatı əhəmiyyətli bitki və heyvanların öyrənilməsi əhəmiyyətli hesab edilir.
Problemin yeniliyi. Biologiyanın tədrisində
təsərrüfatı əhəmiyyətli bitki və heyvanların öyrənilməsin imkan və yolları öyrənilmiş, bu sahədə olan
müəyyən problemlər aşkar edilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalənin
pedaqoqlar, doktorant və dissertantlar, magistrantlar,
biologiyanın tədrisi haqda tədqiqat aparan şəxslər,
xüsusilə də, orta məktəb müəllimləri üçün faydalı
olacağı düşünülür.
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HÜCEYRƏNİN ÜMUMİ QURULUŞU MÖVZUSUNA DAİR FƏNLƏRARASI
ƏLAQƏ İMKANLARI
Нигяр Сакит гызы Алиева
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ СВЯЗИ ПО ТЕМЕ:
ОБЩАЯ СТРУКТУРА КЛЕТКИ
Nigar Sakit Aliyeva
Azerbaijan State Pedagogical University

INTERDISCIPLINARY CONNECTIVITY TO
“THE GENERAL STRUCTURE OF THE CELL”
Xülasə: Müvafiq mövzuya dair fənlərarası əlaqə yaradılması ilə bağlı təkliflər irəli sürülür. Biologiyanın tədrisində fənlərarası əlaqələr yaratmaq imkanları məqalədə öz əksini tapmışdır. «Hüceyrənin ümumi
quruluşu» mövzusuna aid fənlərarası əlaqə imkanları araşdırılır. Mövzunun geniş təlim-tərbiyəvi əhəmiyyəti
nəzərə alınmaqla şagirdlərin diqqəti hüceyrədə gedən həyat proseslərinin molekulyar mexanizminin öyrənilməsinə cəlb edilir. Fənlərarası əlaqəni düzgün öyrətmək, onları bilik, bacarıq, vərdişlərlə düzgün silahlandırmaq, hərtərəfli elmi dünyagörüşü formalaşdırmaq məktəb və müəllimlərin əsas vəzifələri olmalıdır.
Açar sözlər: fənlərarası əlaqə, qeyri üzvi maddə, üzvi maddə, kimyəvi element
Резюме: В статье представлены рекомендации о построении межпредметной связи по соответствующей теме. В особенности отражена возможность создания межпредметных сязей в преподавании биологии. Автором исследуются возможности межпредметной связи по теме "Общая структура
клетки". Принимая во внимание широкое образовательное и воспитательное значение предмета, внимание учеников должно быть уделено изучению молекулярных механизмов жизненных процессов в
клетке. Главной задачей школы и учителей должно быть формирование всестороннего научного
мировоззрения и обучение навыкам и умениям правильно строить межпредметную связь.
Ключевые слова: межпредметная связь, не органические вещества, органические вещества,
химический элемент
Summary: Suggestions on establishing intergenerational communication on the relevant topic are put
forward. The possibility of creating interdisciplinary relations in the teaching of biology is reflected in the
article. Interdisciplinary connection to the subject "General structure of the cell" is investigated. Taking into
account the broad educational and educational significance of the subject, the students' attention is drawn to
the study of the molecular mechanisms of life processes in the cell. Schools and teachers should have the
basic responsibilities of teaching correctly the interdisciplinary communication, arming them properly with
knowledge, skills, habits, and shaping a comprehensive scientific outlook.
Key Words: interdisciplinary contact, inorganic substance, organic matter, chemical element

“Hüceyrənin kimyəvi” tərkibinin tədrisi
prosesində şagirdlərə neçə qrup maddələrin olduğu ( üzvi və qeyri – üzvi) xatırladılır. Hansı
maddələrə üzvi maddələr deyilir? Qeyri – üzvi
maddələr üzvi maddələrdən nə ilə fərqlənir? Şa180

girdlər 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 funksiyası-
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nı yerinə 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, yeni 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,
sizi tanıdığınız sirkə (CH2 – COOH) turşusundan
bir hidrogen atomu NH2 qrupu ilə əvəz olunarsa,
(CH2 – COOH) buna amin turşuları deyilir.
Bu turşu amino – asetat və ya qlisin turşusu adlanır. Sonra həmin turşuları 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. Ayrıayrı amin turşuları isə “monomer” adlanır. Yüzlərlə amin turşuları birləşərək zülalları əmələ gətirir. Maraqlı olmaq 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
zülalın əmələ gəlməsi reaksiyasını taxtaya yazır.
Eyni zamanda “amfoterlik” anlayışının mahiyyətini sual verməklə şagirdlərə xatırladır. Sonra
izah edir ki, amfoter xassəli turşulardır.
Ümumi biologiya kursunda “Hüceyrənin
kimyəvi quruluşu” bəhsinin tədrisində hüceyrəni təşkil edən kimyəvi maddələrin tərkibi, quruluşu, bioloji funksiyası və canlı sistemlərin atom
və molekulyar səviyyədə təşkilinin xüsusiyyətləri haqqında şagirdlərin biliklərindən həyatın
mənşəyi, üzvi aləmin təkamülü, irsi əlamətlərin
orqanizm tərəfindən saxlanması və nəslə ötürülməsi kimi ümumbioloji məsələlərin anlaşılmasında, bioloji proseslər və hadisələrin maddiliyinin və dialektik xarakterinin dərk olunmasında
istifadə olunur.

Mövzu 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 yönəldilməlidir.
Hüceyrənin kimyəvi tərkibi ilə şagirdlər
tanış edilərkən canlı və cansız təbiətdə olan
kimyəvi elementlər müqayisə olunur. Müəllimin
təklifi ilə şagirdlər hüceyrədə və yer qabığında
kimyəvi elementlərin yayılmasını əks etdirən
cədvəldə elementar tərkibdəki oxşarlığı tapırlar.
Müəyyən edirlər ki, elementar tərkibcə canlı və
cansız təbiət arasında heç bir fərq yoxdur. Onların hər birisi eyni element atomlarından təşkil
olunmuşdur. Buradan belə bir nəticə çıxarılır ki,
canlı orqanizm qeyri-üzvi təbiətlə daim əlaqə və
vəhdətdədir.
Müəllim şagirdlərin diqqətini hüceyrədə
və cansız təbiətdə kimyəvi elementlərin qeyribərabər şəkildə yayılmasına cəlb edir. Şagirdlərin iştirakı ilə müəyyən edilir ki, Yer qabığında
oksigen, silisium, dəmir və başqaları, hüceyrənin tərkibində isə oksigen, karbon, hidrogen,
azot və s. elementlər geniş yayılmışdır. Elementlərin yayılmasındakı müxtəlifliyi aşkar etməklə şagirdlər qarşısında problem-situasiya
yaradılır. Bu problemin həll edilməsində şagirdlərin kimya kursundan D.İ. Mendeleyevin dövri
qanunu, kimyəvi elementlərin atomlarının quruluş xüsusiyyətləri və kimyəvi rabitələrin növləri
haqqında malik olduqları biliklərə istinad olunur.
D.İ. Mendeleyevin kimyəvi elementlərin
dövri sistemi cədvəlində O, C, H, N, P, S elementlərinin mövqeyi, kiçik atom kütləsinə malik olmaları, öz aralarında kimyəvi qarşılıqlı təsirdə olaraq kovalent rabitə əmələ gətirmək xassələri şagirdlərə xatırladılmaqla bütün bioloji
zəruri quruluşların əmələ gəlməsində onların iştirakı aydınlaşdırılır. Müəllim atomlar arasında
kovalent rabitənin davamlılığını onların kütlələri ilə tərs mütənasib olduğunu yada salmaqla
bioloji quruluşların əmələ gəlməsində ağır kütləli elementlərin (molibden müstəsna olmaqla)
iştirak etməyinin səbəbini şagirdlərə çatdırılır.
Canlı orqanizmin qurulmasında yüngül elementlərlə yanaşı molibdenin iştirakı onun bioloji
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sistemlərdə müxtəlif oksidləşmə vəziyyətlərində
Mo+3, Mo+4, Mo+5, Mo+6 rast gəlməsi ilə əlaqələndirilə bilər.
Müəllim göstərir ki, canlı orqanizm kimyəvi
quruluşun mürəkkəb yüksək səviyyədə təşkili
ilə fərqlənir. Buna görə də hüceyrədə cansız təbiətdə yayılmış su və mineral duzlarla yanaşı
yalnız canlıya məxsus olan miqdar maddələr də
vardır ki, onlar arasında gedən qarşılıqlı təsir
reaksiyaları qeyri-üzvi təbiət üçün xarakterik
olmayan yeni xassələr doğurur. Burada şagirdlərin insan və onun sağlamlığı kursundan hüceyrənin qeyri-üzvi və üzvi maddələri haqqında
malik olduqları biliklər genişləndirməklə onların həyat proseslərindəki rolu aydınlaşdırılır.
Qeyri-üzvi və üzvi kimya kursundan şagirdlərin

biliklərinə istinad etməklə qeyd olunur ki, maddələrin digər xassələri kimi bioloji funksiyaları
da onların quruluş xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır.
Problemin aktuallığı. Biologiyanın tədrisində «Hüceyrənin ümumi quruluşu» mövzusuna dair
fənlərarası əlaqənin yaradılması problemlərinin həll
olunması əhəmiyyətli hesab edilir.
Problemin yeniliyi. Biologiyanın tədrisində
«Hüceyrənin ümumi quruluşu» mövzusuna dair fənlərarası əlaqənin yaradılmasının imkan və yolları öyrənilmiş, bu sahədə olan müəyyən problemlər aşkar
edilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalənin
pedaqoqlar, doktorant və dissertantlar, magistrantlar,
biologiyanın tədrisi haqda tədqiqat aparan şəxslər,
xüsusilə də, orta məktəb müəllimləri üçün faydalı
olacağı düşünülür.
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ВАЖНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Ilaha Ahmad Abdurahmanli
Western Caspian University

IMPORTANCE OF AN ENVIRONMENTAL APPROACH IN TERMS OF
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND PROPER USE
OF NATURAL RESOURCES
Xülasə: Məqalədə elmi-texniki tərəqqi, sənayenin inkişafının ətraf mühitin zərər görməsində başlıca amillər olduğu vurğulanır. Bütün bu problemlərin ekoloji biliklər vasitəsilə minimum endirilməsi yolları araşdırılır.
Açar sözlər: ekoloji yanaşma, dizayn, elmi-texniki tərəqqi, sənaye, mədəniyyət, konsepsiya
Резюме: В статье подчеркивается, что научно-технический прогресс, промышленное развитие
являются основными факторами деградации окружающей среды. Исследованы способы минимизации всех этих проблем с помощью экологических знаний.
Ключевые слова: экологический подход, дизайн, научно-технический прогресс, промышленность,
культура, концепция
Summary: The article emphasizes that scientific and technological progress, industrial development
are the main factors of environmental degradation. The ways of minimizing all these problems with the help
of ecological knowledge are investigated.
Key words: ecological approach, design, scientific and technical progress, industry, culture, conception

XIX-XX əsrin hüdudlarında, dizaynın yaradıcılığın yeni sferası kimi təşəkkülü və formalaşmasında, yeniliyin üçün ənənələrdən imtina,
funksionallıq üçün dekorativlikdən imtinayla, sənaye istehsalı məhsullarının həyatın müxtəlif sahələrinə aktiv şəkildə yayılmasına diqqət cəlb
olundu. Bütünlükdə belə radikalizm və hətta nihilizm, dizaynın inkişafının həmin mərhələsində
formayaranma suallarında müsbət rol oynamış,
onun tez özünümüəyyən etməsinə kömək etmişdir. Bu mərhələdə dizayn əşya-məkan mühitinin
nisbətən cüzi hissəsinin formalaşdırılmasını iddia
edirdi və onun formayaratma konsepsiyasının
qeyd olunmuş səthiliyi yaradıcı-memarlıq və dekorativ-tətbiqi incəsənətin başqa sahələri ilə tarazlaşdırılırdı. O mədəniyyətə, əsasən yaradıcılı-

ğın yeni sahəsi kimi geniş yayıldıqda özünün məmulatın maşınla istehsalı, rasionallıq, elmilik, vahid şəklə salınma imkanı kimi keyfiyyətlərinə
diqqəti cəlb edərək özünü ənənəvi bədii mədəniyyətə qarşı qoydu. Maşınla istehsal və kütləvi
istehlakçı dizaynın təşəkkülünü müəyyən edən
iki vacib amilidir.
Zamanla predmet aləminin formalaşmasında dizaynın rolu dəyişdi. Memarlıqla və dekorativ-tətbiqi incəsənətlə birlikdə o, bütün əşya-məkan mühitinə cavab verir. Deməli milli ənənələr,
varislik, individual tələbatları təmin etmək, bədii
formayaratmanın müxtəlif aspektləri hesabına üslubyaradıcı proseslərlə bilavasitə əlaqəyə malikdir. Bütün bunlar sənaye istehsalı və elmi-texniki
tərəqqinin artan təsiri şərtləri ilə qarşılıqlı əlaqə-
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dədir. Real şərtlərin dəyişməsinin təsiri altında,
dizaynerin fəaliyyət sferasına yanaşma da dəyişir, daima onun sənədləri aydın görünür və məhz
dizaynerin nəyə görə məsuliyyət daşıdığı dəqiqliklə meydana çıxır.
Bu gün müasir dünya prosesində əsas iki
faktora böyük diqqət yönəlir: bir tərəfdən, bu
elmi-texniki tərəqqinin qızğın surətdə inkişafı,
digər tərəfdən isə onların səbəb olduğu sosial və
ekoloji problemlərdir. Texniki dünya daha da avtonom olur, istehsalın və layihələndirmənin yeni
vasitələri, kompüter texnologiyaları əsrində meydana çıxan, həmçinin yeni materiallar texniki aləmin öz-özünə təşkili üçün şərtlər yaradır. «İkinci
təbiət» təbii təbiətin fiziki sıxışdırılıb çıxarılması
prosesinin artmasını həqiqətən sübut edir və
gələcəkdə yeganə olmaq təhlükəsi daşıyır.
Yeni texnologiyaların mədəniyyətin və məişətin tamamilə müxtəlif sahələrində, yeni tendensiyalar, köklü sosial-mədəni dəyişikliklərə zəmin
yaradır.
1970-ci illərdə meydana gələn dizaynda
ekoloji yanaşma elmi-texniki inqilab hadisəsinə
cavab oldu. Bu nöqteyi-nəzərdən baxılan ekoloji
dizayn - əsas məsələlərinə ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası daxil olan ümumdünya ekoloji
hərəkatın istiqamətlərindən biridir. Ekoloji dizaynın əsas prinsiplərinə aiddir:
• təbii resursların maksimal qənaəti;
• materialların maksimal qənaəti;
• bərpa olunan enerji resurslarından istifadə;
• məmulatın uzunömürlülüyünə nail olma.
Ən vacib problem rasionallıq hesab olunur, dizayner dünyanın sosial məsuliyyətli aktiv
subyekti olaraq öz fəaliyyətində materialların
istifadəsinə münasibətdə optimallığı, məmulatın
həyatının davamlılığı və onun sonrakı utilizasiya imkanını hesaba almalıdır.
Son illərdə təbiətin ekologiyası, insanın,
mədəniyyətin problemləri o qədər aktuallaşmışdır ki, ilkin plana keçmişdir, onlara o qədər diqqət yönəldilir ki, sanki ekoloji düşüncə də, uyğun
layihə təcrübəsi də son zamanların təzahürü təəssüratını yaradır. Bununla yanaşı bir çox ekoloji
kriteriyalar qədimdən bəri insan fəaliyyətində nəzərə alınırdı. Digər tərəfdən onlar daha şüurlu qəbul olunmağa, xüsusi olaraq işlənməyə və dərinləşməyə başladı. Təmiz təbiəti mühafizə tədbirləri, insanın ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsinin təşkilinin digər formaları ilə tamamlanmağa başlandı.
Bu gün ekoloji problemlər layihə mədəniyyətində
184

hər şeydən əvvəl mühitə sənaye istehsalı məhsullarının təbii daxil edilməsi ideyasında əks olunur,
bununla biokimyəvidən sosiomədəniyə qədər ən
müxtəlif planların inteqrasiyası nəzərdə tutulur.
Beləliklə dizaynın məsələləri keyfiyyətcə
dəyişir: onları forma və funksiyaların təkmilləşdirilməsindən çox məhsulların artıq qalan miqdarının ixtisar edilməsində material və texnologiyaların ekologiya nöqteyi-nəzərincə yenidən
baxılmasında eləcə də istehlakçı tələbatlarının
dəyişdirilməsində görürlər.
Dizaynın funksiyasında tələbatların yeni
strukturlarının formalaşması daxildir, bir halda
ki ekoloji problematikanın özəyi cəmiyyətin
dəyərli təsəvvürlərini təşkil edir.
Ekoloji kritik başlanğıc indi dizaynda nəinki ayrı-ayrı material və texnologiyalara münasibətə baxışda, məmulatın xidmət müddətinin uzadılmasında, hər şeydən əvvəl insanın dünyada rolunun yeni təsəvvürü ilə əks olunur. Ekoloji mədəniyyətin formalaşma və inkişafının qlobal məsələlərinə yönəlmiş konsepsiya və layihələr, cəmiyyətin təbiətə uyğunluq ruhunda tərbiyəsinə,
təbii həyat tərzinin təsdiqlənməsi müasir dizaynda tamamilə müstəqil xətti təqdim edir.
Ekoloji dizayn sferasına bu gün ən müxtəlif bədii-konstruktor təcrübələri cəlb olunur.
Ekoloji adı altında bu və ya başqa planda insanın ətraf aləmlə harmonik münasibətlərinə istiqamətlənmiş dizaynın istənilən konsepsiyaları
başa düşülür. Məhz dəyərli quruluşlarda bir çox
ekoloji istiqamətliliyin konsepsiyalarında fərqlər
olduqca parlaq göstərilir. Ekoloji dizayn məsələlərinə bir tərəfdən, insan və mədəniyyət tələblərinə uyğun olaraq təbiətin ekologiyası, məhsulların yaradılması yolu ilə çətinləşən ekoloji
vəziyyətin yaxşılaşdırılması, digər tərəfdən –
cəmiyyətin özünün məqsədəuyğun inkişafı,
onda emosionallıq və təbiiliyinin mümkün olduğu qədər həvəsləndirilməsi daxil edilir. Dizaynda ekoloji istiqamətin nümayəndələri inanırlar
ki, bu yolla maddi dəyərlərə cəmiyyətdə çətinləşən münasibəti dəyişə bilər, mənəvi, yaradıcı,
intellektual dəyərlərə üstünlüyü aşılaya bilərlər.
Ekologiya adı altında insanın ətraf aləmlə
münasibətlərinin harmoniyalaşdırılmasına istiqamətlənmiş istənilən dizayn konsepsiyaları başa düşülür.
Mütəxəssislərin fikrincə, tələbatın zərərsizliyinin ekoloji prinsipləri, formaların təmizliyi, sənaye məhsullarının konstruktiv sadəliyi estetika
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sahəsində «yeni puritanizm» meyllərinə gətirib çıxara bilər, bir halda ki, istehlakın ixtisarına quraşdırma, maddi sorğularda ciddilik bəzən və çağırış
kimi asket həyatına şərh edilir. Digər tərəfdən özü
haqqında artıq xəbər verən, maddi istehlakın estetik təəssüratla əvəz olunma üsulu kimi baxılan
«yeni ornamentalizm» adlanan, əks tendensiya da
proqnozlaşdırılır. Həqiqətən də estetik təəssürat
yaratmayan məhsulun, ticarət uğurunu təsəvvür
etmək çətindir. Beləliklə ekoloji problemləri
dizayn vasitələri ilə həll edərkən, ekoloji yanaşma
prinsiplərinə riayət etməklə və estetik təəssüratın
lazımlığı arasındakı balansı tapmaq vacibdir.
Yeni ekoloji estetika sahəsində işlər uzun
zamandan bəri aparılır və artıq olduqca diqqətəlayiq prinsiplər işlənib hazırlanmışdır. Bu
prinsiplərə uyğun olaraq dizayn məhsulları aşağıdakı kimi olmalıdır:
• hissiyyatla qəbul olunan, cəlbedici;
• insan psixikasına yaxşı təsir edən, ona
dinclik, təbiilik hissi verən;
• üzvi surətdə qəbul edilən, müsbət
emosiyalar doğuran;
• insana yaradıcılıq, müstəqil özünüifadə
imkanı verən;
• ekolojilik və faydalılıq, ekoloji qavrayışın stimulyatoru olaraq çıxış etmək.
Ekoloji dizayn bu gün özünə ən müxtəlif
münasibətləri cəlb edir. Onu sanki cəmiyyətin
«xəstəliyini» gizlədən və onun vəziyyətini pisləşdirən anlayış kimi danırlar, lakin belə mülahizə şübhə doğurur axı, hətta ekoloji vəziyyətin
stabilləşdirilməsinə yönələn kiçik maliyyə vəsaiti belə dizayn baxımından gözə çarpan nəticələr gətirə bilər, xüsusilə də əgər söhbət sənaye
dizaynından gedirsə. Bu təzahür çox sadə olduğu üçün onu ciddi qəbul etməkdən imtina edirlər, təbii və süni tələbatlar bir yerə qarışdıqda,
onlar tərəfindən irəli çəkilən istehlakda özünüməhdudlaşdırma tələbləri bizim zamanımızda çə-

tinliklə yerinə yetiriləndir. Ancaq yenə də çoxları
müasir cəmiyyətdə onun təbiiliyin inkişafı, yaradıcı imkanların azad edilməsi, dəyərlər sisteminin dəyişdirilməsi keyfiyyətlərinə görə onu harmonikliyin yüksəldilməsinin həqiqi vasitəsi kimi
qəbul edirlər. Baxmayaraq ki, ekodizaynın cəmiyyətə mənəvi-etik təsir imkanları mübaliğəli
təqdim olunur, dizaynda ekoloji istiqamət bütünlükdə ən ciddi diqqət və inkişafa layiqdir. Ehtimal olunur ki, bununla ona bütün ümumdünya
dizayn təmayüllərinin mühitin humanizasiyası və
ən geniş mənada həyat tərzi üçün xarakterik olan
bilavasitə əlaqəsini gözdən keçirmək lazımdır.
Müasir dizaynda ekoloji istiqamət insanın
əşya-məkan mühitinin formalaşmasında təbiət
faktorunun yeri və mənası haqqında sualı aktuallaşdırır. Bütün dünyanı bir xətt üzərinə qoymaq olmaz, dünyanın müxtəlif hissələrində, ölkələrində, şəhərlərində ekoloji yanaşma xüsusi,
individual olmalıdır. O, hər bir ayrıca götürülmüş yerin iqlim, sosial və mədəni reallıqlarını
hesaba almalıdır. Ekoloji istiqamətin nümayəndələrinin dizaynda regional və tarixi təcrübəyə
yönəlmiş marağı bununla izah olunur.
Məqalənin aktuallığı. Elmi-texniki tərəqqi, sənayenin sürətli inkişafı təbiətin məhv olmasına, ekoloji problemlərin meydana gəlməsinə zəmin yaradır.
Təbiət insanın yaşayış məskənidir, bu baxımdan da istənilən şəxs təbiətin mühafizəsində öhdəlik daşıyır.
Məqalə insanlara təbiətə və ətraf mühitə qarşı məsuliyyət hisslərinin aşılanması baxımından aktualdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Dizaynda ekoloji
istiqamət son dövrlərdə meydana gəldiyi üçün, kifayət qədər tədqiq olunmamışdır. Məqalə gələcəkdə bu
istiqamətin inkişaf etdirilməsi və araşdırılması baxımından əhəmiyyətli ola bilər.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Məqalə ekoloji yanaşmanın dizayn vasitəsilə stimullaşdırılmasına və bu istiqamətin daha rahatlıqla
tətbiqi baxımından əhəmiyyət kəsb edə bilər.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ
ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ
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IMPROVING THE CREATIVE WAY OF THINKING OF PUPILS WITH APPLICATION
OF THE METHOD OF PROJECTS IN TEACHING BIOLOGY
Xülasə: Məqalədə biologiyanın tədrisində şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişafının əhəmiyyəti,
metod, forma və yolları araşdırılır. Onun inkişafında şagirdlərin müstəqil işlərindən biri olan layihələrin
işlənməsinin üstünlükləri aydınlaşdırılır. Mövzular üzrə müəyyən edilir, onların işlənmə qaydaları izah
olunur. Biologiyadan layihələrin işlənməsi prinsipləri təklif edilir. Layihələr metodunun tətbiqi ilə şagirdlərin
yaradıcı təfəkkürünün inkişafına dair metodik tövsiyələr verilir.
Açar sözlər: təfəkkür, layihə, biologiya, metod, canlılar, referat, tədqiqat
Резюме: В статье исследуется значение, метод, форма и пути развития творческого мышления
учащихся в преподавании биологии. Разъясняются преимущества подготовки проектов, являющихся
одной из самостоятельных работ учащихся в его развитии. Определяются по классам возможности
разработки различных проектов по темам, разъясняется порядок их разработки. Предлагаются
принципы разработки проектов по биологии. Посредством применения метода проектов даются
методические рекомендации, касательно развития творческого мышления учащихся.
Ключевые слова: мышление, проект, метод, живые существа, реферат, исследование
Summary: The article studies the importance, method, form and ways of improving the creative way
of thinking of pupilsin teaching biology. It investigates the advantages of the project preparation for its
improvement, which is one of the individual works of the pupils. The opportunities for working on various
projects on subject matters are determined according to classes and the rules for working on them are
explained. It suggests the principles of working on the projects on biology. Methodical recommendations are
given on improving the creative way of thinking of the pupils with application of the method of projects.
Key words: way of thinking, project, biology, method, living creatures, abstract, research

Ümumtəhsil məktəblərində tətbiq etdiyimiz fəal təlim sisteminin və fənn kurikulumlarının əsas prinsipləri nəticəyönlülük, şəxsiyyətyönlülükdür. Bu prinsiplər tədrisdə şagirdlərin
təfəkkürünün, xüsusilə məntiqi və yaradıcı təfəkkürünün inkişaf etdirilməsinə əsaslanır. Fənlərin, o cümlədən biologiyanın tədrisində şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi imkanları genişdir. Bu imkanlar dərsdə
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mövzu ilə bağlı şagirdlər qarşısına problemlərin
qoyulması, onların həllinə istiqamətləndirilməsi,
müstəqil olaraq fərziyyələrin yürüdülməsi, məsələnin müxtəlif variantlarda həll edilməsidir. Eyni
zamanda məntiqli, yaradıcı xarakterli tapşırıqların müstəqil olaraq yerinə yetirilməsinə istiqamətləndirilməsidir. Biologiyadan cəmiyyət üçün
aktual mövzularda referatın, təqdimat və layihələrin işlənilməsi imkanlarının mövcudluğudur.
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Biologiya fənninin tədrisində həmin imkanlar araşdırıldı. Məlum oldu ki, şagirdlərə
canlıların quruluşunu öyrədərkən müxtəlif təsnifat kateqoriyalarından olan bitki və heyvanları
müqayisə etmək, təhlilini aparmaq, fərqləndirmək, təsnifatda yerini müəyyənləşdirmək kimi
yaradıcı əməliyyatların aparılması lazım gəlir.
Canlılarda gedən bioloji proseslərin öyrənilməsində də təhlildən, problemlərin həll edilməsi
üçün təcrübələrdən, eksperimentlərin aparılmasından, tədqiq edilməsindən və başqa fəaliyyət
növlərindən geniş istifadə edilməsi mümkündür.
İnsan sağlamlığının qorunması problemlərinin
həllində də araşdırmalara, tədqiqatların aparılmasına ehtiyac yaranır. Canlılar və ətraf mühit
əlaqələrinin öyrənilməsi də tədqiqatların, aparılmasına, fərqləndirmə, ümumiləşdirmə, sistemləşdirmə, fərziyyələrin irəli sürülməsi, onların
eksperimentlə yoxlanılması kimi fəaliyyət növlərindən istifadəni tələb edir əsaslanır. Bütün
bunlar şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürün inkişafına şərait yaradır (6, 74).
Ümumtəhsil məktəb fənlərinin, o cümlədən biologiyanın tədrisində şagirdlərin yaradıcı
təfəkkürünün inkişafı elə təşkil edilməlidir ki,
onlar nəinki müasir dövrdən baş çıxara bilsin,
hətta gələcək dövr üçün lazım olan bilik və
bacarıqlara müstəqil yiyələnsin, ona yaradıcı
yanaşsınlar. Problemin həlli təlim prosesində şagirdlərin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsindən çox asılıdır. Müəllim şagirdlərdə təlimə maraq oyatmaq üçün dərslərdə yaradıcılıq əhvalruhiyyəsi yaratmalı, təhsil alanları “tədqiqatçı”
vəziyyətinə salmalıdır. Onları axtarıcılığa sövq
etməklə məqsədlərinə nail ola biləcəklərinə
inam yaratmalıdır.
Şagirdlərdə müşahidəçilik bacarıqlarının
inkişaf etdirilməsi yaradıcı təfəkkürün formalaşmasında əsas məsələlərdən biridir. Tədqiqatçılıq
fəaliyyəti ilə şagirdlərdə idrak fəallığının, xüsusilə yaradıcı təfəkkürün inkişafına şərait yaradılmalı, induksiya, deduksiya, analogiyadan istifadə edilməlidir. Dərsdə şagirdlərin yaradıcı
təfəkkürünün inkişafı o zaman təmin edilir ki,
onlar özlərinin bütün qüvvələri ilə təlim prosesinə cəlb olunurlar.
Təlim prosesində şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi üçün nəyi öyrətməklə yanaşı, necə öyrətmək problemi müəllimlərin qarşısında duran əsas məsələlərdəndir. Tə-

lim fəaliyyəti şagirddə yaradıcı təxəyyülün inkişafetdiricisinə çevrilməlidir. Bunun üçün yaradıcı təfəkkürə xidmət edən metod və texnikalardan istifadə olunmalıdır. Belə metod, üsul və
texnikalara problemli təlim, layihə, müxtəlif
əsərlərin yaradılması, rollu oyunlar, əşyaların
qeyri-adi istifadəsi, proqnozlaşdırma, fantaziyalar, əyləncəli oyunlar, tədqiqat və s. aiddir. Bu
metodları biologiyanın tədrisində tətbiq etməklə
şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürün inkişafına nail
olmaq mümkündür. Problemli təlim metodunda
şagirdlər qarşısına problem qoyulur, onun həllinə şərait yaradılır və şagirdlərin diqqəti problemin həllinə istiqamətləndirilir (1, 52-53).
Canlıların quruluşunda, müxtəlifliyində,
onlarda gedən bioloji proseslərin gedişində canlıların bir-biri ilə və ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsində, təbiətdəki rolu ilə bağlı məsələlərdə
ziddiyyətli problemlərin araşdırılması, səbəblərinin axtarılması, nəticələrin çıxarılması ilə həll
edilir. Şagirdlər qarşısında adları çəkilən bioloji
ziddiyyətlərin həlli problemi qoyulur. Məsələn,
bitkilərin, heyvanların müxtəlifliyi nə ilə bağlıdır? Su mühitinə uyğunlaşmış heyvanlardan balıqların xordalılar tipinin balıqlar sinfinə, balinanın məməlilər sinfinə daxil edilməsinin səbəbi
nədir? Qurbağalar və timsahlar həm suda, həm
də quru mühitində yaşayırlar. Nə üçün onların
biri qurbağa suda-quruda yaşayanlar sinfinə,
timsahlar isə sürünənlər sinfinə daxil edilmişdir? Çiçəkli bitkilərin əksəriyyətinin toxumla
çoxaldılmasının mümkün olduğu halda nə üçün
bir sıra təsərrüfat əhəmiyyətli bitkilər (sarımsaq,
soğan, kartof, süsən, georgin və s.) vegetativ orqanlarla çoxaldılır. Şəxsiyyətin və onun xarakterinin formalaşmasında şərti və şərtsiz reflekslərin rolu nədən ibarətdir?
Biomüxtəlifliyin qorunmasının səmərəli
yollarını müəyyən edin, “İnsanların bitkilərlə,
heyvanlarla bioetik davranış qaydalarını hazırlayın” kimi sual və tapşırıqlarla şagirdlər qarşısına
problem qoyulur, onlara faktlar, mənbələr göstərilir və onların diqqəti problemin həllinə yönəldilir. Belə sual və tapşırıqlar şagirdləri düşünməyə, problemin ziddiyyətlərinin səbəblərini
araşdırmağa istiqamətləndirir. Suallara cavab
tapmaq üçün şagirdlər müqayisə, müşahidə
aparmalı, fərziyyələrdən istifadə etməli olurlar.
Bu da şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürün inkişafını
təmin edir.
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Biologiyanın tədrisində layihələr metodunun tətbiqi şagirdlərdə diqqətli olmaq, tədqiqatçılıq, fəallıq, təşəbbüskarlıq, vətənpərvərlik, işgüzarlıq kimi faydalı keyfiyyətlərlə yanaşı yaradıcılıq bacarıqları da inkişaf edir. Bunun üçün
biologiyadan aşağı siniflərdən başlayaraq aktual
məsələlərə dair layihələrin işlənilməsi çox faydalıdır. Şagirdlərə kiçik yaşlarından layihə hazırlamaq, onu həyatda tətbiq etmək bacarıqları
aşılanmalıdır. Fənn kurikulumu əsasında yazılmış dərsliklər problem baxımından təhlil edildi
və bir sıra nəticələr əldə olundu. Belə ki, 6-cı
sinfin biologiya dərsliyinin sonunda “Layihə”
yazılmış və onun mövzusu verilmişdir. Orada
layihənin mövzusu “Bioloji biliklərin əhəmiyyəti” (2, 161) kimi yazılmışdır. Sonra qeyd edilir
ki, şagirdlər 5 qrupa bölünür və “Ekoloqlar”,
“Pəhriz həkimləri” (Dietoloqlar), “Həkimlər”,
Dizaynerlər“, “Baytarlar” kimi adlandırılır.
Dərslikdən və əlavə resurslardan istifadə etməklə qruplar verilən plan üzrə qısa çıxış hazırlamalıdır. Hər bir çıxışdan sonra ümumi müzakirə
təşkil olunur. Dərslikdə bu məlumatdan sonra
hər qrupun çıxışa hazırlaşmasına dair suallar
qoyulmuş, müvafiq tapşırıqlar verilmişdir.
7-ci sinfin biologiya dərsliyində də “Azərbaycan qoruqları” mövzusunda (2. s. 143)
slaydların hazırlanması tapşırığı verilir. Şagirdlər tərəfindən belə aktual mövzularda slaydların
hazırlanması da onların yaradıcı təfəkkürünün
inkişafına kömək edir.
8-ci sinfin biologiya dərsliyində “Tənəffüs
sistemi” bəhsinin sonunda “Yaşıllıqlar və tənəffüs” mövzusunda (3, 88) təqdimatın hazırlanması tapşırığı verilir. Dərsliyin sonunda “Çevrəmizdəki su mənbələrinin çirklənməsinin qarşısının alınma yolları” (3, 169) mövzusunda layihənin işlənməsi tapşırığı və onun planı verilir. Belə bir slaydların, təqdimat və layihələrin hazırlanması şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürün in-kişafına kömək edən vasitələrdir.
9-cu sinfin dərsliyində (4, 195) şagirdlərin
yaş səviyyəsinə uyğun olaraq yeddi tədris vahidinin hər birinin sonunda şagirdlər üçün layihə,
onun mövzusu, planı verilmişdir. Həmin layihələrin müasir tələblər səviyyəsində işlənilməsi və
təqdim edilməsi şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişafına əsaslanır.
10-cu və 11-ci sinif dərsliklərində də müəyyən tədris vahidləri üzrə aktual mövzularda
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təqdimat və layihə mövzuları verilmişdir. Onların hazırlanmasına dair tövsiyələr irəli sürülmüşdür (5, 207).
Tədqiqatdan belə bir nəticə əldə olundu
ki, dərsliklərdə şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişaf etdirilməsinə yönələn layihə metodunun tətbiqinə uyğun tapşırıqlar öz əksini tapmışdır. Dərsliklərdə şagirdlər üçün maraqlı, aktual problemlərin həlli istiqamətində layihələrin
hazırlanmasına dair şagirdlərə müraciət edilməsi
çox faydalıdır.
Layihə metodu müxtəlif mövzuların şagirdlər tərəfindən müstəqil tədqiq edilməsi və
müvafiq nəticələrin alınmasına əsaslanır. Şagird
layihə üzərində uzun müddət işləyir, mövzuya
dair informasiyaları öyrənir, onların təhlilini
aparır. Şagirdlər müstəqil olaraq fəaliyyət proqramını hazırlayır, vaxtını, rejimini müəyyən
edir. Onlar təbiət qoynuna çıxır, canlıların təbii
mühitdə müşahidə edir, onları fərqləndirir. Lazım gəldikdə ölçmələr aparır, hesablayır, nəticə
çıxarır. Bitki və heyvanlar üzərində təcrübələr
aparır, eksperiment qoyur, nəticələri ümumiləşdirir. Layihələrin işlənməsi şagirdlərin bir-biri
ilə əməkdaşlığını, məktəbdən kənarda müxtəlif
adamlarla - təsərrüfat rəhbərləri, mütəxəssislərlə
elmi söhbətlərə qoşulmasını, əlaqələr yaradılmasını təmin edir. Şagirdlər canlılarda baş verən
bioloji prosesləri, onların ətraf mühitlə əlaqələrini, biomüxtəlifliyə dair hadisələri daha dərindən anlamaq üçün əlavə ədəbiyyatlardan istifadə
edir, lazımi avadanlıqlarla işləyir, onlardan istifadə qaydalarını öyrənir. Layihə hazır olduqda
nəticələri hesabat, slaydlar, referat, qrafiklər formasında təqdim etməyə hazırlaşır.
Dərslərdə layihələrin hazırlanması və təqdim edilməsi metodu biologiyanın tədrisində
tətbiq edilərkən:
-Mövzu seçimində aktuallığın, cəmiyyət
və şagirdlər üçün faydalılığının nəzərə alınması;
-Mövzunun şagirdlərin bilik və yaş səviyyəsinə uyğun olması;
-Layihə kimi işlənilən materialın, əhalinin
müxtəlif sahələr üzrə maariflənməsinə xidmət
etməsi;
-Layihənin işlənməsində İKT vasitələrindən istifadə edilməsi;
-Layihənin nəticələrinin təqdim edilməsi
şəraitinin yaradılması və qiymətləndirilməsi;
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-Aktual bioloji problemlərin həll edilməsi
kimi prinsiplərin əməl olunması lazım gəlir.
Şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürün inkişafı
dərsin əsas mərhələlərindən biri olan yaradıcı
tətbiqetmədə həyata keçirilir. Şagirdlər dərsdə
öyrəndikləri bilikləri bu mərhələdə tətbiq
edirlər. Bəzi mövzuların tədrisində biliklərin adi
tətbiq edilməsi, biliklərin təkrarı ilə həyata keçirilir. Şagirdlər sadəcə olaraq mövzuya dair sualları cavablandırır. Verilmiş obyekt və hadisələr
üzərində hansısa bir fəaliyyətləri həyata keçirir.
Dərslikdən oxuduqlarını izah edir, orada verilmiş sxem, cədvəl və şəkilləri dəftərinə çəkir,
tapşırıqlar üzərində işləyir. Bunlar sadəcə biliklərin tətbiqi prosesidir. Lakin yaradıcı tətbiqetmədə şagird tapşırıqları yeni variantda, maraqlı,
səmərəli formalarda yerinə yetirir. Bitki və heyvanların müxtəlif materiallardan istifadə etməklə modelini, mulyajını, kolleksiya və herbarisini,
müqəvvasını hazırlayır. Yeni ideya və fantaziyalar əsasında yeniliklər edir, canlıların quruluşu, müxtəlifliyi, onlarda gedən proseslərə dair
hekayə yazır, tapmaca düzəldir, təqdimatlar,
slaydlar hazırlayır. O, mövzunu yeni fakt və məlumatlarla zənginləşdirir, onu yeni variantda işləyib, təqdim edir. Belə fəaliyyətlərdə şagirdlər
proses və hadisələri şüurlu olaraq dərk edir, on-

ları həyatla əlaqələndirir, lazımi yerlərdə tətbiq
etmək bacarıqları qazanır.
Problemin aktuallığı. Ümumtəhsil məktəb
fənlərinin, xüsusilə biologiyanın tədrisində şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi aktual
problemlərdəndir. Tədris prosesi elə təşkil olunmalıdır ki, şagirdlərdə müstəqil öyrənmə həvəsi artsın,
yaradıcı işləməyə maraq oyansın. Yaradıcı təfəkkürün inkişafı idrak fəallığından çox asılıdır. Araşdırma nəticəsində məlum oldu ki, məktəb biologiyasının məzmununda şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün
inkişaf etdirilməsi imkanları genişdir. Lakin onlardan səmərəli istifadə edilmədiyindən problem tam
həllini tapmamışdır.
Problemin elmi yeniliyi. Şagirdlərin yaradıcı
təfəkkürünün biologiya dərslərində inkişafının imkan və yolları araşdırılır, səmərəli təşkili göstərilir.
Nəticə. Biologiya dərslərində layihələrin işlənilməsi ilə şagirdlər tədqiqatçılıq bacarıqlarına, tədqiqatlardan aldıqları nəticələri açıq şəkildə təqdim
və müdafiə etmək vərdişlərinə yiyələnirlər. Bu bacarıq və vərdişlər şagirdlərin müstəqil düşünən yaradıcı təfəkkürə malik bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına xidmət edir.
Problemin tətbiqi əhəmiyyəti. Müəllimlərə,
təhsilverənlərə şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişafının imkan və yollarına dair metodik tövsiyələr
verir.
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SPECIFIC PROPERTIES OF THE REALIZATION OF TEACHING FOREIGN
LANGUAGES WITH PROFESSIONAL OBJECTIVE
IN THE UNLOCAL HIGH SCHOOLS
Xülasə: Bu məqalə xarici dillərin peşə sahəsində tədris problemlərinə həsr olunub. Məqalənin əsas
məqsədi müəllimin xarici dillərin tədrisi prosesində şagirdlərin peşəsini nəzərə alaraq texniki terminlərin
onlar üçün əsas ixtisas kimi deyil, xarici dilin mənimsənməsi və tətbiq olunması üçün istİfadə edilməsindən
ibarətdir. Texniki mətnlərin bir dildən o biri dilə tərcüməsi xarici dillərdə ixtisaslaşmış bu və ya digər texniki
peşə mütəxəssisləri tərəfindən daha yaxşı edilir. Hər hansı bir tədqiqatın elmi və nəzəri xüsusiyyətləri
tədqiqatçılar tərəfindən daha dəqiq anlaşdırılır və müəyyənləşdirilir.
Açar sözlər: peşə, texniki, ünsiyyət vasitələri, təlim prosesi, səciyyəsi, innovasiya
Резюме: Данная статья посвящена проблемам преподавания иностранных языков в профессиональной сфере. Основной целью ее является утверждение о том, что при обучении иностранному
языку с учетом профессиональной ориентации учащихся преподаватель во время учебного процесса
использует техническую терминологию с целью реализации возможностей усвоения ими иностранного языка. Перевод технических текстов с одного языка на другой выполняется лучше специалистами той области, к которой относится текст, владеющими иностранным языком.
Ключевые слова: профессиональный, технический, средства коммуникации, процесс обучения,
специфика, инновация
Summary: This article deals with the priority problems of teaching foreign languages education for
professional purposes. The main idea of the article stresses that a technical language should be taught by a
foreign language teacher not as a speciality of learners, but as the realization of foreign language aims during
the teaching process. The technical translations are better to be done by technical specialists possessing
foreign languages than foreign languages specialists. The scientific and theoretical features of any invention
can be clarified and identified by researchers more accurately.
Key words: professional, technical, communication means, teaching process, spesifics, innovation
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Son zamanlar təhsil sahəsində aparılan islahatlar, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və
ümumiləşdirilərək yerli şəraitə səmərəli tətbiqi
bir neçə fənlərin tədrisində mühüm nəticələr əldə etməyə imkan yaratmışdır. Biz bu gün təlim
prosesində gedən inkişafdan danışarkən artıq on
il bundan əvvəl tətbiq edilən metod və üsullara
köhnəlmiş kimi yanaşırıq. Bu məsələ xüsusilə
xarici dillərin tədrisində özünü göstərir. Uzun illər metodistlər və alimlər xarici dillərin tədrisində çatışmazlıqların olduğunu qeyd edərək onun
tədrisində optimal yolların axtarışında olmuşlar.
Dünyada baş verən hadisələr, qloballaşma kimi
önəmli inkişaf və texnikanın bütün sahələrində
tərəqqi, texniki xarici dil sahəsinin inkişafını daha ön plana çəkməkdədir. Burada ən mühüm iki
problemin həllinin çətinlikləri ilə üzləşirik:
1. Xarici dil mütəxəssisinin (müəllim, tərcüməçi) texniki dilə yiyələnməsi
2. Hər hansı bir (səhiyyə, texniki elmlər
üzrə) mütəxəssisin texniki xarici dilə yiyələnməsi
Dərindən təhlil edəndə aydın olur ki, hər
hansı bir xarici dil mütəxəssisi bir çox texniki
elmlərə dərindən, mükəmməl, elmi səviyyədə
yiyələnə bilməz. Çünki, əvvəla o humanitar
elmlər sahəsində (dilçilik) ixtisaslaşıb, həm də
texniki elmləri bilmək onun vəzifəsi deyil. Lakin elm və texnika durmadan inkişaf edir, yeni
avadanlıqlar, ixtiralar, kəşflər, elmi nailiyyətlər
ümumbəşəri xarakter alır, ehtiyaclar və zərurətlər onlardan bütün cəmiyyətdə öz ana dilində
oxuyub başa düşmələri və istifadə edə bilmələri
üçün şərait yaratmağı tələb edir. Xarici dil mütəxəssislərinin (tərcüməçilərin) üzərinə böyük
məsuliyyət düşür, bəzi hallarda isə texniki elmlərin mütəxəssisləri tərcümələrin mükəmməlliyindən razı qalmırlar. Burada belə bir zərurət ortaya çıxır ki, artıq texniki sahənin mütəxəssisləri
xarici dilə mükəmməl yiyələnməklə bu işin öhdəsindən daha keyfiyyətlə gələ bilərlər. Son zamanlar bu istiqamətdə çoxlu sayda işlər görülməkdədir. Bir çox texniki ali məktəblərdə (məs.
ADNSU-da) xarici dil qrupları yaradılmış,
dövlət proqramı çərçivəsində çoxsaylı öyrənənlər xarici ölkələrdə öz təhsillərini davam etdirərək hərtərəfli inkişaf etmiş bir mütəxəssisə
çevrilmişlər. Həmin mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarından, təcrübəsindən faydalanaraq elmin
bütün sahələrində böyük və səmərəli nailiyyətlər

əldə edilmişdir. Lakin texniki ali məktəblərin
auditoriyaları çərçivəsində xarici dil fənninin
tədrisi səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə fərqlənir və
burada müəllimin texniki deyil yalnız linqivistik
bilikləri çərçivəsində təlim prosesi keçirilir.
Təlimin məqsədi konkret olaraq texniki,
elmi nailiyyətlərin deyil, mükəmməl linqvistik
biliklərin tədrisinə yönəldilir. Yalnız təlimin
məzmunu, yəni seçilən mövzular ali məktəbin və
ya auditoriyanın ixtisasına uyğun olaraq tədris
edilir. Burada əsas diqqət elmi nəzəri biliklərin
deyil xarici dil təliminin məqsədlərinin həyata
keçirilməsinə yönəldilməlidir, yəni öyrənənlərin
danışma, dinləyib anlama, oxu, yazı, tərcümə
kimi fəaliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə xidmət etməlidir.
Xarici dil təliminin ümumi metodlardan
istifadə etməklə səmərəli təlim mühiti yaratmaq
tələbi irəli sürülür, belə ki, tələbələrin maraq dairəsinə uyğun ixtisaslaşdırılmış auditoriyalarla
təchiz edilməsi çox zəruri məsələdir. Burada
həm təlimin texniki vasitələrindən istifadə, həm
də öyrədilən mövzu ətrafında əyani vəsaitlərin
nümayiş etdirilməsi təlimin daha canlı və məntiqi, düşündürücü tədris edilməsinə şərait yaradır.
Təlim prosesində tədrisin keyfiyyətinin
yüksəldilməsində seçilmiş dərs vəsaitlərinin rolunu da vurğulamaq lazımdır. Tətbiq edilən
dərslik və dərs vəsaitləri tələbələri daha çox inkişaf etdirməyə sövq edir. Artıq ənənə halını almış və digər ölkələrdə istifadə olunan xarici
ədəbiyyatlardan geniş istifadə etməklə də yüksək nəticələr əldə etmək mümkündür. Çünki,
beynəlxalq səviyyədə (ESP- English for specific
purposes və ya FLEPP- foreign languages
education for specific purposes) artıq bu sahədə
geniş işlər aparılmış, bütün elm sahələrini əhatə
etməklə xarici dillərin ixtisas üzrə təlimi uğurla
həyata keçirilir. Məsələn “Professional English
in Use” (Cambridge Universety Press, 2007 for
Computers and internet) “Market leader” (David
Cotton, David Falrey Simon Kent) vəs. kimi
dərs vəsaitlərindən uyğun olan fakültələrdə çox
səmərəli şəkildə istifadə olunur.
Təlim nəticələrinə gəldikdə isə, tələbələr
həmin dərsliklərdən çox faydalandıqlarını, çalışmalar sisteminin rəngarəng və məntiqi təfəkkürün inkişafına xidmət etməsindən məmnun olduqlarını bildirirlər. Belə dərs vəsaitlərinin ən
üstün cəhətlərindən biri də onların dinləyib an-
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lama üçün (listening) disklərlə təchiz edilməsidir ki, bunu da mütəxəssislər çox yaxşı bilirlər
ki, dil daşıyıcısının ifasında səsləndirilən və dinlənilən mətn əvəzedilməz bir vasitədir.
Problemin aktuallığı. Aparılan tədqiqat
və təhlillər onu göstərir ki, texniki ali məktəblərdə xarici dil fənnini tədris edən müəllimlər
texniki ali təhsilin spesifikasını yaxşı bilmədiklərindən bu prosesin tam həyata keçirilməsində
müəyyən problemlərlə üzləşirlər. Çünki bu
vaxta qədər əsasən müəyyən çərçivə daxilində
tədris edilən xarici dil fənni artıq tam başqa bir
şəkildə tədris olunmasını tələb edir.
Zamanın təklif və tələblərinə, müasir tələblərin ehtiyaclarını təmin edəcək səviyyədə
qurulmağı irəli sürür.
Xarici dil təliminin xüsusi məqsədlərlə həyata keçirilməsi onun digər əsas məqsədləri ilə
paralel həyata keçirilir. Burada xarici dil təliminin əsas məqsədlərindən olan ümumtəhsil, tərbiyəvi, inkişafetdirici, düşündürücü məqsədlərinin
də həyata keçirilməsi öyrədənin gündəlik təqvim planında öz əksini tapmalıdır.
Müəllimlər öz gündəlik təqvim planında
hər bir dərsin mövzusunu, məqsədini, istifadə
olunan metodları tədris vəsaitlərini, təlim nəticələrini göstərməklə yanaşı təlimin ümumi məq-

sədlərinin də həyata keçirilməsini xüsusilə nəzərə almalıdır. Təlim prosesi yalnız bilikli, savadlı, təfəkkürlü deyil, həm də vətənpərvər, qayğıkeş, geniş dünyagörüşünə malik, cəmiyyət üçün
faydalı bir vətəndaşın yetişdirilməsinə xidmət
göstərən bir vasitədir.
Problemin yeniliyi. Müasir cəmiyyətin inkişaf sürətinin artması çox hallarda burada tətbiq
edilən informasiya – kommunikasiya texnologiyaları
ilə müəyyən olunur. Pedaqoji prosesdə müəllim –
tələbə münasibətlərinin müasir texnoloji yeniliklərin
tətbiqi şəraitində təkmilləşdirilməsi yolları geniş və
müxtəlifdir.
Bir çox qabaqcıl müəllim praktikasına əsaslanaraq toplanılan təcrübənin ümumiləşdirilməsi və
təhlili təhsilin təkmilləşdirilməsi imkanlarını müəyyənləşdirmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Azərbaycan
Respublikasının həyata keçirdiyi təhsil siyasəti texniki ali məktəblərdə tədrisin həyata keçirilməsində
bütün innovativ imkanlardan istifadə edilməsini əsas
hesab edir. Bu sahədə xarici dili texniki dil kimi
tədris edən ali məktəb müəllimlərinin də üzərinə
böyük məsuliyyət düşür. Onlar xarici dilin tədrisində
əsasən onu ünsiyyət vasitəsi kimi ön plana çəkməli,
nitq fəaliyyətinin bütün növlərini eyni zamanda
kompleks şəklində tədris etməli, yalnız təlimin məzmununda texniki mövzulara müraciət etməlidirlər.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF CRIME,
WHICH IS DEVIANT BEHAVIOR
Xülasə: Məqalədə deviant davranış olan cinayətkarlığın sosial-psixoloji və iqtisadi aspektləri araşdırılır. Hüquqi dövlət olan respublikamızda heç bir cinayət hüquqi cəzasız qalmır. Onda belə bir sual
ortaya çıxır. Əgər cinayətin hüquqi cəzası varsa insan niyə bilərəkdən cinayətkar olur? Bu suallara məqalədə cavab tapmaq olur. Məqalə deviant davranış məsələləri ilə bağlı araşdırmalar aparan gənc tədqiqatçılar üçün faydalı olacaqdır.
Açar sözlər: sosial-psixologiya, yeniyetməlik, gənclik, deviant davranış, cinayət, cinayətkarlıq
Резюме: В статье исследуются социально-психологические и экономические аспекты преступности, являющейся девиантным поведением. В нашей республике,которая является правовым государством, ни одно преступление не остается безнаказанным. Тогда возникает такой вопрос. Почему,
зная, что преступление наказуемо, человек переступает закон и становится преступником? В данной
статье можно найти ответы на эти вопросы. Статья будет полезна молодым исследователям, занимающихся изучением вопросов девиантного поведения.
Ключевые слова: социальная психология,подростковость,молодежь,девиантное поведение,
преступление,преступность
Summary: The article explores the socio-psychological and economic aspects of crime, which is
deviant behavior. In our republic, which is a law-governed state, no crime goes unpunished. Then a question
arises. Why, knowing that a crime is punishable, a person transgresses the law and becomes a criminal? In
this article you can find answers to these questions. The article will be useful to young researchers who are
studying the issues of deviant behavior.
Key word: social psychology, adolescence, youth, deviant behavior, crime, crime

Hüquqi dövlət olan respublikamızda heç
bir cinayət hüquqi cəzasız qalmır. Elə isə belə
bir sual meydana çıxır. Əgər cinayətin hüquqi
cəzası varsa, insan niyə bilərəkdən cinayətkar

olur? Bildiyimiz kimi, insan cəmiyyətdə şəxsiyyətə çevrilir və bu prosesdə şəxsiyyətə cəmiyyətin müsbət təsiri olduğu kimi, o, mənfi təsirlərindən də yan keçə bilmir. Ailə isə şəxsiyyətin
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formalaşması üçün ən başlıca sosial mühit hesab
olunur. Ailədə da həddən artıq nəzarət və ya
nəzarətsizlik böyük əhəmiyyətə malikdir. Araşdırmalar göstərir ki, ailə mühiti baxımından uşağı cinayətə itələyən həddindən artıq intizam qədər diqqətsizlik, laqeydlik və məsafəli davranışların, mənfi təzyiqin, zor tətbiq etmənin, yersiz
cəzalandırmaların, düzgün qiymətləndirməmənin də özünəməxsus yeri var. Eyni şeyi, məktəb
mühiti, yaxın dostların əhatəsi üçün də deyə bilərik. Deməli, cinayətkar, mənfi inkişaf şəraitində yetişmiş, insan olaraq layiq olduğu dəyər və
diqqəti almamış bir adamdır.
Bir çox psixoloji ədəbiyyatlarda insanın
müxtəlif təriflərinə rast gəlmişik: İnsan inkişaf
edən, dəyişən və özünü təkmilləşdirən sistemdir
(1). Lakin bu, o demək deyil ki, insan yalnız
müsbət tərəfləri ilə insandır. Yəni insan bir tərəfdən cəmiyyətdə yaşayıb, cəmiyyətin bir üzvünə çevrilərək mədəniyyətin, sivilizasiyaların
inkişafına kömək göstərərək, özünü almaz kimi
cilalayaraq şəxsiyyətə çevrilir, digər tərəfdən
isə, cəmiyyət tərəfdən qəbul olunmayan, əxlaq
normalarına zidd olan, asosial davranışlar nümayiş etdirərək kriminal şəxsiyyət kimi də özünü büruzə verir. Ümumiyyətlə, insanın necə bir
şəxsiyyət olması onun ən yaxın ətrafından başlayaraq içində olduğu cəmiyyətə xas xüsusi şərtlər
və insanın bunlarla qarşılıqlı əlaqəsi təyin edər.
Əgər biz normadan kənar davranış olaraq
cinayətdən danışırıqsa onda cinayətin mahiyyətinə nəzər salmalıyıq. Cinayət - cinayət qanunu
ilə mühafizə edilən ictimai münasibətlərə mü-

hüm ziyan yetirən və yaxud ziyan yetirməsi təhlükəsi yaradan, cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulan ictimai-təhlükəli, qeyri-hüquqi, təqsirli, cəzalanmalı olan və qeyri-əxlaqi olan əməldir (2).
Deməli, cinayət təhlükəli hərəkət olub cəmiyyətin mövcud qanun və qaydalarına qarşı gəlməkdir. Daha dəqiq desək, cinayət – hüquqi cəzası
olan səhv hərəkətdir.
Sərxoşluğun, narkomanlığın əksəriyyət
hallarda cinayətlə nəticələnir. Sosial norma və
qanuna qarşı gəlmə halları cinayət kimi qiymətləndirildiyindən, bunun səbəbinə nəzər salmaq,
araşdırmaq və nəticə etibarilə konkret təkliflər
verməyi özümüzə borc hesab etdik. Bunun üçün
isə insan və şəxsiyyət anlayışına nəzər salaraq,
onun cinayəti törətmə səbəblərini aydınlaşdırmağa çalışdıq.
Respublika Statistika Mərkəzinin məlumatına (3), əsasən törədilmiş cinayətlərin sərxoşluqla və narkotiklə əlaqədar olan rəqəmlərin
müqayisəsi üçün aşağıdakı diaqramları tərtib etmiş və deviant davranışdakı zənciri göstərməyə
çalışmışıq. Verilmiş diaqramlardan da aydın görünür ki, deviant davranışların formalaşması ardıcıllıq təşkil edir. Belə ki, sərxoşluq öz təsirini
itirəndə yerini narkotik vasitələrə əvəzləşdirər.
Bu iki deviant hal həmişə cinayətlə (qəsdən adamöldürməyə cəhd, qəsdən adamöldürmə, oğurluq, soyğunçuluq, quldurluq, dələduzluq, xuliqanlıq) nəticələnib. Aşağıdakı diaqramlarda respublika üzrə qeydə alınmış statistik məlumatlar
yer almışdır.

Diaqram 1. Respublika üzrə sərxoş halda cinayət törədən şəxslərin illər üzrə statistikası

Diaqramdan göründüyü kimi, 2007-ci
ildə 659 nəfərlə qeydiyyata alınmış cinayətkarlar 2009-cu ildə 770 nəfərlə, 2011-ci ildə
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786 nəfərlə ən yüksək səviyyəsində olmuş,
2016-cı ildə isə bu rəqəm aşağı düşmüşdür.
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Diaqram 2. 18-24 yaş arası cinayət törətmiş gənclərin nəfərlə sayı

Diaqram 2-də isə məhz 18-24 yaş arası cinayət törətmiş gənclərin nəfərlə sayı verilmişdir.
Diaqrama əsasən ən yüksək göstərici 2010-cu
ildə 231 nəfərlə özünü göstərməsinə baxmayaraq 2016-cı ildə 176 nəfərlə aşağı göstərici ilə
özünü göstərmişdir. Bu isə sevindirici hal hesab
oluna bilər ki, cinayət törədən gənclərimizin

sayı azalmağa doğru gedir. Bunun əksi olaraq
25-29 yaş arası gənclər arasında narkotik vasitələrlə bağlı cinayət törətmiş gənclərin sayı artan
sıra ilə diaqram 3-də özünü göstərmişdir. Belə
ki, ən aşağı nəfər sayı ilə (334 nəfər) 2012-ci ildə rəsmi qeydiyyata alınmış gənclərin sayı
2016-cı ildə yüksələrək 412 nəfərə çatmışdır.

Diaqram 3. Narkotik vasitələrlə bağlı törədilmiş cinayət haqqında statistika

Respublika Statistika Mərkəzinin məlumatına əsasən, məhz narkotik vasitələrlə bağlı cinayət
törətmiş qadınların 2007-ci ildə 73 nəfərlə müşahidə olunsa da bu rəqəm 2009-cu ildə 85 nəfərlə
pik olmuş, lakin 2010-cu ildən isə dalğalanma ilə
müşahidə olunmuşdur. 2014-cü ildə 75 nəfərlə
qeydə alınmış cinayətkar qadınların sayı 2016-cı
ildə iki dəfə azalaraq 37 nəfərə düşmüşdür.

Kişilərlə müqayisədə qadınlar arasında cinayətə meyililik çox aşağıdır. 2009-cu ildə
16752 nəfərlə kişilər, qadınlar isə onlardan 6 dəfə az rəqəmlə - 2665 nəfərlə qeydiyyata alınmışdır. Bu rəqəmlər göstərir ki, kişilər arasında cinayətə meyillilik qadınlarla müqayisədə daha
çoxdur (diaqram 5).

Diaqram 4. Respublika üzrə narkotik vasitələrlə bağlı cinayət törətmiş qadınların statistikası
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Diaqram 5. Respublika üzrə cinayət törətmiş şəxslərin cinsinə görə statistika

Apardığımız tədqiqatlar sübuta yetirmişdir
ki, 18-24 yaş Aş metodu ilə desək hipersuqestiv
(asanlıqla təlqinə qapılan), 25-39 yaş arası gənclər

isə hiposuqestivdirlər (çətin təlqinə qapılan).
Aşağıdakı diaqramdan da aparılmış tədqiqatımızın
həqiqliyini görməməzlikdən gələ bilmərik.

Diaqram 6. Respublika üzrə cinayət törətmiş şəxslərin sosial-demoqrafik
əlamətlərinə görə statistika

kateqoriyalarına, həm də cinsiyyətə görə statistik rəqəmlər əldə etdik.

Tədqiqat obyektimiz Gəncə gəncləri olduğu üçün biz Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsindən
sosial demoqrafik əlamətlərinə görə – həm yaş

Cədvəl 1.

1

Davranış
forması
Cinayətkarlıq

Sıra №

Yaş və cins
kateqoriyaları
18-20
21-24
25-29

kişi
qadın
kişi
qadın
kişi
qadın

İllər üzrə statistik məlumatlar
2009

2010

2011

2012

2013

9

9
1
38
2
86
13

6

4

32
1
44

22
2
31
4

6
1
39
1
34
5

37
2
69
1

Bu cədvəldən də göründüyü kimi, ən çox
cinayət törətmiş şəxslər 25-29 yaş arası kişiləri
əhatə edir. Belə ki, cədvəl üzrə 2010-cu ildə 86
196

nəfər olmuş, 2013-cü ildə isə 34 nəfər olmaqla
azalmışdır. 21-24 yaşında olan gənclərə nəzər
salsaq görərik ki, 25-29 yaş həddində olan kişi
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sayından fərqli olaraq 2009-cu ildən 2013-cü ilə
qədər artan sıra ilə inkişaf etmişdir. Belə ki,
2009-cu ildə 37 nəfərlə qeydiyyata alınmış say
2013-cü ildə 39 nəfərlə müşahidə olunur.
Yuxarıda göstərilən statistik rəqəmlərdən
də görünür ki, deviant davranışlar ilk olaraq
cinayətkarlıqla sonlanır. Bunun isə həm sosial
psixoloji – ailədaxili münaqişələr, düzgün seçilməyən ətraf mühit – təsir, həm də sosial-iqtisadi
– kasıblıq, işsizlik, həddən artıq zənginlik – təsirlə əlaqəsi var. “Uşaq ailənin güzgüsüdür” misalından yanaşsaq, sərxoşluğa, narkomanlığa
meyilli olan, bunun nəticəsində, yaxud fərqli səbəbdən cinayət törədən gənclərimizə nəzər salsaq, atalar sözünün öz doğruluğuna əmin olarıq.
Çünki sağlam olmayan mühitdə sağlam şəxsiyyətin formalaşması mümkün deyil. Sağlam ailədən də cinayətkar övlad çıxır. Burda ətraf mühitin rolu qaçılmazdır. Düşünürəm ki, bir insan
görəndə ki, mühit korlanıb ona meyil etmək
əvəzinə özünü ondan mühafizə etməyə meyillənməlidir, necə ki, soyuq havada qalın geyinir.
Şəxsiyyət kimi formalaşmaqda olan yeniyetmə və gənclərə lazımi dəyərin verilməsi, zor

və təzyiqin göstərilməməsi, ümumi qaydaların
onların anlayacağı dildə düzgün izah edilməsi,
mümkün qədər məhdudiyyətlərin qoyulmaması,
ailədə, məktəbdə davranışlarına görə düzgün
rəğbətləndirilməsi, ayrı-ayrı tədbirlərdə söz haqqına yiyələnməsi onun cinayətkar olma ehtimalını aşağı salır. Belə ki, sadalananlar formalaşmaqda olan şəxsiyyətə ilk öncə özünənəzarətin
artırılması, özünü düzgün qiymətləndirməsi, sosial normalara riayət etməsi, ailədə, məktəbdə,
dostları ilə münasibətdə daha qayğıkeş, səmimi
olması, sağlam düşünüb təhliletmə və nəticə çıxarma kimi məsuliyyətləri yükləmiş olur və nəticə etibarı ilə cinayət törətməkdən uzaqlaşdırır.
Problemin aktuallığı. Deviant davranış olan cinayətkarlığın sosial-psixoloji və iqtisadi aspektlərinin
araşdırılması müasir mərhələdə aktuallığı ilə seçilir.
Problemin yeniliyi. Deviant davranış olan cinayətkarlığın sosial-psixoloji və iqtisadi aspektləri
diqqət mərkəzinə gətirilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə deviant davranış məsələləri ilə bağlı araşdırmalar aparan
gənc tədqiqatçılar üçün faydalı olacaqdır.

Ədəbiyyat:
1.
2.
3.
4.

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. Bakı: Qanun, 2009.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bakı, 1996.
Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Sosial psixologiya. Bakı: Qapp-Poliqraf, 2003.
Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. və Seyidov İ.Ə. Məhkəmə psixologiyası məsələləri. Bakı: ADU,

1985.
5. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. və Seyidov İ.Ə. Məhkəmə psixologiyası və psixoloji ekspertiza
məsələləri. Bakı: ADU , 1987.
6. Bayramov Ə.S., Əliyev B.H. Hüquq psixologiyası. Bakı: Təhsil, 2012.
7. http://kayzen.az/blog/law/7883/cinayət-qanunu-və-cinayət-anlayışı.
8. https://www.stat.gov.az/
E-mail: sevinc-g2010@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.elm.dok.,prof. A.N. Abbasov,
ped.ü.fəls.dok. L.A. Məmmədli
Redaksiyaya daxil olub: 14.04.2018

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, № 5, 2018

197

Rəşad Kamal oğlu Tahirov

UOT 37.01
Rəşad Kamal oğlu Tahirov
polkovnik
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası

LİDERLİYİN SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Рашад Камал оглу Таиров
полковник
Военная Академия Вооруженных Сил Азербайджана

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ЛИДЕРСТВА
Rashad Kamal Tahirov
colonel
Military Academy of the Armed Forces of Azerbaijan

LEADERSHIP TRAITS
Xülasə. Müasir şərtlərdə idarəçilik məharətlərini müvəffəqiyyətlə tətbiq etmək üçün, rəhbərlər, peşə
bilik, qabiliyyət və vərdişlərlə yanaşı müəyyən liderlik keyfiyyətlərinə malik olmalıdırlar. Çoxsaylı ədəbiyyata
istinad edilərək, məqalədə liderliyin mahiyyət etibarıilə əsas anlayışları, liderin idarəetmə prosesində yeri, lider
və rəhbər arasında olan fərq məsələləri və liderin keyfiyyətləri açıqlanır.
Açar sözlər: lider, liderlik, rəhbər, idarəetmə, mövqe, proses, vəzifə, anlayış, əsas, təsir, tərəfdar,
qrup, məqsəd
Резюме: В современных условиях руководители должны обладать не только профессиональными
знаниями, умениями и навыками, но и иметь определенный набор лидерских качеств, которые позволят
им успешно реализовать свои управленческие задатки в практической деятельности. В данной статье рассматриваеться база основных понятий лидерства в контексте их сущностного значения, роли которые они
играют в процессе управления, различие между лидером и руководителем, а также качества лидера.
Ключевые слова: лидер, лидерство, руководитель, управление, позиция, процесс, роль, понятие,
основа, влияние, последователь, группа, цель
Summary: Under modern conditions managers should possess not only professional knowledge,skills
and abilities, but also have a specific set of leadership skills that will enable them,to successfully implement
their management inclinations in practice.
In this article are examined the basis of the main concepts of the leadership in the context of their
essential values, the roles that they play in the governance process, a comparision of management and
leadership and individual characteristics of leader.
Keywords: leader, leadership, manager, management, position, process, role, concept, the principles,
influence, supporter, group, goal

Liderlik – cəmiyyətin inkişafı ilə birlikdə
dəyişən, qaçılmaz, hərtərəfli və çoxşaxəli bir anlayışdır. O, hər yerdə mövcuddur – kiçik və
böyük təşkilatlarda, iş dünyasında və dini icmalarda, həmkarlar ittifaqında, xeyriyyə cəmiyyətlərində, şirkət və universitetlərdə, futbol komandasında və silahlı dəstədə və s. Liderlik qeyri-formal təşkilatlarda, küçə dəstələrində və kütləvi nümayişlərdə də özünü büruzə verir. Liderlik öz
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niyyət və məqsədləri ilə hər bir təşkilatın birinci
əlamətidir. İki nəfərdən artıq insanın olduğu
qrupda birinin liderlik etməsi, digərinin isə onun
arxası ilə getməsi müşahidə olunur. İnsanlar hər
zaman liderin ətrafında toplanmış və onun yönləndirdiyi istiqamətdə irəliləyərək, ya müvəffəqiyyət
qazanmış, ya da uğursuzluğa düçar olmuşlar.
Liderlik problemi insanlar arasında münasibətlərin yaranma tarixi ilə yaşıddır və əksər in-

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 85, Number: 5, 2018

Liderliyin səciyyəvi xüsusiyyətləri

sanlar üçün cəlbedici məsələdir. Liderliyin cəlbedici olmasının səbəbi onun tarix boyu insanların
həyatlarına təsirinin olmasıdır. Ənənəvi olaraq
liderlik məsələsi sadəcə elmi cəmiyyətlərin deyil,
sadə insanların da diqqətini cəlb edir. Alimlər liderliyin inkişafı, tətbiqi proseslərini müəyyən
edən qanunauyğunluqları, həmçinin onun səmərəliyinin artırılması yollarını öyrənirlər. İşçi seçiminə cəlb olunan mütəxəssislər potensial liderlərin aşkaredilmə, liderlik keyfiyyət və bacarıqlarının inkişafetdirmə yollarını işləyib hazırlayırlar.
Liderliyə can atan şəxslər tez müvəffəqiyyət əldə
etməyə və liderlik mövqeyini tutmağa çalışırlar.
İnsanlar liderin hakimiyyətinə tabe olmağa vadar
edən səbəblərlə yanaşı, ona təsiretmə yollarını
öyrənmək istəyirlər. Hər bir insan həyatının bütün sahələrində: peşə fəaliyyətində, ailədə, dostluqda, ən azı bir dəfə lider-tərəfdar münasibətlərində olur. Liderlik insan təbiətinə xas olan
davranış, aktual məsələlərin həllində səmərəli vasitə və insanların həyatlarını, münasibətlərini və
davranışlarını tənzimləyən təşkil edən ən qədim
formadır. İnsanlar siyasi, iqtisadi, mədəni proseslərə qoşularaq hökmən liderlik problemləri ilə
qarşılaşır.
Qədim dövrlərdə liderliyin problemi, xilaskarı, havadarı tapmaq məsələsi idi. O vaxtlar
lider və liderlik məkrli düşmənlə müharibədə
qalib gəlmiş, cəmiyyəti və ölkəni böyük bəladan
xilas etmiş, öz tərəfdarlarının gurultulu alqışları
əhatəsində olan qəhrəman və yenilməz bir obrazını yaratmışdır. Məhz həmin dövrlərdə böyük
imperiyalar yaradan, düşmənlərə və haqsızlıqlara qarşı amansız mübarizə aparan Makedoniyalı
İsgəndər, Yuli Sezar, Atilla, Osman, Oğuz xan,
Koroğlu kimi liderlər haqqında çoxlu sayda
əsərlər, dastanlar yazılmışdır. Həqiqətən də, dahi şəxsiyyətlər öz liderlik bacarıqları ilə insanları ruhlandırmağa, ölkədə və cəmiyyətdə baş verən hadisələrə təsir edərək, onları arzu edilən tərəfə istiqamətləndirməyə qadirdirlər. Liderlik
anlayışı qədim zamanlardan bu günə kimi alim
və filosofların diqqət mərkəzində olmuş və bununla bağlı elmi araşdırmalar aparmışlar. Qədim
dövrlərdən XX əsrin ortalarınadək liderlik bacarığı anadangəlmə, ilahi bir keyfiyyət kimi qəbul
edilirdi. Buna görə də həmin dövrlərdə liderlik
məsələsinə dahi şəxslərin fəaliyyəti və əməlləri
kontekstində baxılırdı. XX əsrin ikinci yarısından etibarən aparılan tədqiqatlar nəticəsində li-

derlik, hər bir insanda olan, müəyyən təlim prosesində üzə çıxan bir keyfiyyət kimi qəbul edildi. Beləliklə, liderlik keyfiyyətini meydana gətirən şəxsi qabiliyyət və bacarıqların formalaşma, inkişaf və tətbiqedilmə prosesləri tarix boyu
tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmiş və həmin
məsələ öz aktuallığını müasir dövrdə də qoruyub saxlamaqdadır.
XX əsrin 70-80-ci illərində iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə rəhbərlər işçilərdə
məhsuldar əməyə təkan verən maddi stimullaşdırmanın əhəmiyyətinin azalmasını müşahidə
etdilər. Aydın oldu ki, müasir dövrdə maddi stimulla yanaşı, işçilərin yüksək məhsuldarlığı onlarda peşə mədəniyyətinin yaranmasından və
kollektivdə olan müsbət psixoloji mühitdən asılıdır. Sonuncu amillər isə təşkilatda inzibati və
digər formal təsir üsullarına müraciət etmədən
işçilərə təsir edə bilən liderlərin olması ilə birbaşa əlaqəlidir. Müasir idarəetmədə liderin fəaliyyəti yalnız idarəetmənin əsas vəzifələri ilə (planlama, təşkilatlandırma və nəzarət) bitmir. Müasir rəhbərlik üslubu tərəfdarlarını inandırmaq,
tabeçiliyində olanlara kömək etmək, mənəvi dəyərləri təyin etmək, başqa sözlə, lider olmaq kimi keyfiyyətləri tələb edir. Təcrübə göstərir ki,
tabeçiliyində olanların etibarı və hörmətini əldə
edən, onlar üçün davranışın və peşə dəyərlərinin
nümunəsi kimi baxılan liderlər kollektivdə sosial-psixoloji mühitə əhəmiyyətli dərəcədə təsiretmə və arzuedilən peşəkar və mənəvi-etik normaların formalaşdırılması imkanına malikdir.
Liderlik qabiliyyəti olan rəhbərlər dəyişiklik və
islahatlar aparmağa qadirdirlər. Liderlik tərəfdarların gələcəyə inamlarını möhkəmləndirir və
onlarda sistemin bir parçası olma hissini yaradır,
səylərini bir nöqtəyə yönəldir. Liderin qarşısında duran çətin və məsuliyyətli vəzifələr: işgüzarlıq, məsuliyyəti öz üzərinə götürmək, məqsədləri dəqiq müəyyən etmək, fikirlərini düzgün
çatdırmaq, faydalı görüşləri sistemin xeyrinə
istifadə etməkdir.
Liderlik və lider anlayışlarının mahiyyətini başa düşmək üçün, ilk növbədə həmin sözlərin mənasına baxaq, sonra isə müxtəlif dillərdə
oxşar mənaları verən sözlərlə müqayisə edək.
“Lider” qədim qərbi alman tayfalarının
“laithjan” sözündən meydana gəlir, hansı ki tədricən ingilis dilində to lead - “aparmaq” felinə, XIII
əsrdə isə a leader -“aparıcı” isminə çevrildi.
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Əvvəllər a leader sözü qoşun başçılarını tərif etmək üçün istifadə edilirdi – sərkərdələri
(military leader), ümumqoşun komandirləri (troop
leader), dəniz komandanlarını (flotilla leader).
Sonralar İngiltərə dəniz dövləti olduğu üçün gəmiləri (donanmanı) müəyyən istiqamətə səmtləşdirən
insanlara və ya gəmilərə “a leader” (lider) deyilməyə başlandı.
Tədricən cəmiyyətdə və ya qrupda, müəyyən keyfiyyətlər nəticəsində insanların davranış,
fəaliyyət və münasibətlərini istiqamətləndirən,
tənzimləyən, şərtəndirən bir mövqe əldə edən insanlara lider deyildi, həmin mövqeyin özü isə
leadership-“liderlik” sözü ilə ifadə edilməyə başlandı. XIX əsrdə dünyada baş verən qlobal dəyişikliklər nəticəsində bütün sahələrdə səmərəli
idarəetmə üsullarına ehtiyac yarandı. Həmin
üsullar barəsində dünyada, əsasən İngiltərədə genişmiqyaslı tədqiqatlar aparıldı və məhz bu səbəbdən elmə bir termin kimi ingilis mənşəli sözlər (“lider” və liderlik”) daxil oldu. Bu terminlər
idarəetmə nəzəriyyəsi, sosial, idarəetmə və siyasi
psixologiya, politologiya və insan davranışı haqqında olan digər elm sahələrində istifadə olunur.
“Lider” və “liderlik” fəaliyyətlərini təsvir
edən sözlərin oxşarı həm Azərbaycan, həm də
digər dillərdə mövcuddur. Aşağıdakı cədvəldə
bu sözlərin mənası göstərilir:
Dil

Söz

Azərbaycan Öndər

Latın

Dux

Alman

Führer

Fransız

Guide

İtalyan

Capo

İspan

Jefe

Rus

Вождь
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Mənası
rəhbər;
başçı
1 dəstə başçısı, bələdçi;
öndə gedən; rəis, komandir, sərkərdə; başçı, ataman; səbəbkar, təşəbbüskar; rəhbər, hökmdar.
öndər, rəhbər; dəstə başçısı, sürücü, pilot, sükançı;
komandir, komandan; bələdçi; aparıcı, lider.
bələdçi, dəstə başçısı; rəhbər, məsləhətçi, ruhlandırıcı; istiqamətləndirici
baş; ağıl, idrak, şüur; öndər, öndə gedən; məsul,
rəhbər; rəis, komandir.
başçı, rəis, müdir; baş zabit; rəis, komandir, komandan;
rəhbər, lider.
rəhbər, öndər; başçı;
aparıcı.

Cədvəldən göründüyü kimi, Azərbaycan,
həmçinin digər dillərdə, lider və liderliyə mənaca bənzəyən sözlər əsasən rəsmi hakimiyyət
mövqeyini bildirir.
Cəmiyyətdə liderlik və rəhbərlik anlayışları kimi idarəetmə ilə bağlıdır. Əlbəttə hakimiyyət xüsusi təsir üsulu kimi liderliyin və rəhbərliyin əsasını təşkil edir, amma bu o dəmək
deyil ki, hakimiyyətin mövcudluğu liderlik anlayışının dəyişməyən təməlidir. Hakimiyyət hər
bir rəhbərin əlindədir (onun lider olub-olmamasından asılı olmayaraq). O, idarəetmənin əsasını
təşkil edir, ünsiyyət və digər insanlarla məlumat
mübadiləsi kimi, insan təbiətinin ən zəruri xüsusiyyətlərindən biridir. Hər bir insan özünü idarə
etməklə yanaşı, elə bir şəraitdə ola bilər ki,
digərlərin yerinə qərar qəbul etməli olar.
İdarəetmədə rəhbərlik və liderlik arasında
ortaq cəhət insanlar arasında qarşılıqlı münasibətlərin və onun vasitəsilə təsiretmənin olmasıdır. Bu baxımdan, liderlik və rəhbərlik anlayışının eyni olduğuna dair fikirlər var, lakin bu,
düzgün deyil. Doğrudur, həm lider, həm də rəhbər məqsədlərə nail olmaq üçün təşkilatın işini
istiqamətləndirir, prosesləri və insanları idarə
edir, qarşılıqlı münasibətləri tənzimləyir və onların fəaliyyətlərinə təsir edirlər. Lakin bu fəaliyyətlərin icrasında, nümayiş etdikləri şəxsi
keyfiyyətləpr və əldə ediləcək nəticələrə baxışlarında liderlik və rəhbərlik arasında fərqli
cəhətlər var.
Rəhbər tutduğu rəsmi mövqenin səlahiyyətlərindən istifadə edərək tabeçiliyində olanlarla münasibət qurur və onlara təsir edir. İdarəetmənin spesifik növünü təmsil edən liderlikdə isə
münasibətlər ən çox sosial və psixoloji təsirə
əsaslanır. Rəhbərlikdən fərqli olaraq, liderlik
tabeçilikdə olan və ya köməkçi deyil, tərəfdarların olmasını nəzərdə tutur. Çox vaxt liderliyə
müəyyən fəaliyyətlərə həvəs oyatma bacarığı kimi baxılır. Təcrübə göstərir ki, tabeçiliyində
olanlar üçün lider hörmət və etibar əldə edən,
davranış və peşəkar dəyərlərin nümunəsini götürən kollektivdə sosial-psixoloji mühitə kökündən təsir edir, işçilərdə arzuolunan peşəkar və
mənəvi-etik normaları formalaşdırma imkanına
sahibdir. Rəhbərlik vəzifəyə təyin olunmaqla əldə edilir, liderlik isə qazanılmış keyfiyyətdir.
Lider olan rəhbərlər dəyişiklik və islahatların
səbəbkarı ola bilərlər.
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Yuxarıda deyildiyi kimi, liderlik rəsmi
mövqe deyil, o etibara, öhdəçiliyə, hisslərə, birgə məqsəd və dəyərlərə əsaslanan insanlar arasındakı qarşılıqlı əlaqədir. Yəni, liderlik insanın
öz şəxsi keyfiyyət və qabiliyyətləri ilə hər hansı
bir mövqedən tərəfdarlarını inandıraraq, istiqamətləndirmə və hərəkətəkeçirmə bacarığıdır.
Rəhbərlik isə vəzifəli şəxsin olduğu mövqenin
səlahiyyətlərinə əsaslanaraq, tabeçiliyində olanları təlimat, əmr, göstərişlərlə idarəetmə prosesidir. İnsanlar lideri sevdikləri, saydıqları və qə-

bul etdikləri üçün onun arxasınca gedir, rəhbərin
əmrlərini isə ona tabe olma məcburiyyətində
olduqları üçün yerinə yetirirlər.
2007-ci ildə təşkilati liderlik sahəsində tanınmış alim Uoren Bennis “Liderlər: Məsuliyyət
daşımanın strategiyaları” (Leaders: The strategies
for taking charge) kitabında lider və rəhbərlər
arasında olan fərqi qısa olaraq belə təsvir etmişdir: “Liderlər düzgün iş görür, rəhbərlər isə işləri
düzgün yerinə yetirirlər” [1].
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GƏNCLİK YAŞININ PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ TƏLƏBƏ ŞƏXSİYYƏTİNİN
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Kamala Kamil Mammadova
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ADOLESCENCE AND THEIR INFLUENCE ON THE
FORMATION OF THE STUDENT'S PERSONALITY
Xülasə: Tələbəlik illəri şəxsiyyətin formalaşmasında ən senzitiv dövrlərdən biridir. Məhz bu dövrdə
gələcək mütəxəssis kimi hazırlanan tələbə cəmiyyət həyatında aktiv iştirak etməklə sosial fəallıq vərdişi və
təcrübəsi qazanır. Məqalədə, gənclik yaşının psixoloji xüsusiyyətləri vurğulanır, və onun təsiri tələbə
şəxsiyyətinin formalaşmasına qeyd olunur.
Açar sözlər: tələbə, senzitiv dövr, şəxsiyyət, formalaşma, fəallıq, fəaliyyət, inkişaf
Резюме: Студенческие годы − один из самых сензитивных периодов в формировании личности.
Именно в этот период студент, подготовленный как будущий специалист, принимая активное участие в
жизни общества, приобретает навыки и опыт социальной активности. В статье подчеркиваются психологические особенности молодежи, и отмечается их влияние на формирование личности студента.
Ключевые слова: студент, сензитивный период, личность, формирование, активность,
самостоятельность, развитие
Summary: Student years are one of the most censored periods in the formation of identity. Precisely
in this period, the student, prepared as a future specialist and taking an active part in the life of society
acquires skills and experience of social activity. The article emphasizes the psychological characteristics of
the youth, and its impact is attributed to the formation of student identity
Key words: student, sensitive period, personality, formation, activity, independence, development

Студенческие годы – один из самых
сензитивных периодов в формировании личности. Именно в этот период студент, подготовленный как будущий специалист, принимая активное участие в жизни общества,
приобретает навыки и опыт социальной активности. В то же время формируется его иерархия ценностей и стратегия поведения. Социальная активность наряду с определением
направлений мотивов деятельности, позволяет нам выбрать что правильно, а что нет.
Студенческая молодежь также стремится к независимости и старается изучить ее
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пути. В этот период у большинства студентов преобладают мотивы активного участия
в общественной жизни, осознания смысла
жизни, независимости мышления и поведения. У студенческой молодежи уже формируются о себе определенные мнения и позиции. Они признают свое собственное мнение
о себе, нежели оценку других. Психологические исследования показывают, что у студентов преобладают мотивы совместной деятельности. Это также необходимо для самореализации. Такая возможность осуществима именно в области социальной активности.
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Таким образом, он может определить свои
желания и возможности, ожидания коллектива и общества, а также свое место и роль в
системе общественных отношений. Иными
словами, он видит связь между субъективными желаниями и объективной реальностью.
Студенческие годы тесно связаны с последующей областью деятельности. Всестороннее
развитие личности – это прежде всего процесс непрерывного развития ее творческого
потенциала, это возможности полной самореализации личности. Создание социальных
условий – одна из первых задач, которая решается обществом. (3, с145.).
Как видно, формирование личности
студента, его активность связана с одной
стороны с субъективными факторами (мотив, потребности, направленность личности
и т.д.), а с другой стороны с объективными
факторами (процессы, происходящие в обществе, потребности общества, условия, созданные для активности и т.д.). С психологической точки зрения объективные факторы
имеют также биологическое значение, что
связано с индивидуальными особенностями
личности. Другими словами, каждая личность, из предложенного ему обществом, выбирает лишь то, что соответствуют его психологическим особенностям. Развитие личности, его социальная активность зависит
также от социальных условий, то есть для
реализации психологических особенностей
личности нужны конкретные условия.
Известно, что студенческие годы охватывают юношеский период. С точки зрения
социализации, деятельности и формирования
личности этот возрастной период всегда особо привлекал внимание психологов (З.
Фрейд, С.Л. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И.
Божович и др.) В исследованиях данных психологов изучается роль биологических, социальных, экономических и общественных
факторов в формировании личности.
«Ежегодные психологические заключения о состоянии детей и подростков,
растущих в благоприятных социально-экономических условиях, часто содержали более хорошие показатели по приспособляемости к ситуациям, требующим продуктивную деятельность, по эмоциональной отзыв-

чивости и по душевной дифференцированности».(10, c. 177).
В исследованиях, проводимых у отдельных лиц и групп, выяснилось влияние
социально-экономической ситуации при изучении процесса развития. Г. Томе, обобщив
данные исследования и основываясь на свои
убеждения, сформированные в течение 8-9
лет, пришел к следующему выводу:
1. Дети и подростки, бывшие в этот
промежуток времени почти постоянно активными, устойчиво возбудимыми, легко приспосабливались к новым условиям, росли,
как правило, в такой социально-экономической ситуации, которая благодаря высоким
доходам родителей, хорошим жилищным
условиям и т.д., характеризовались как благоприятные или очень благоприятные социальные положения.
2. С другой стороны, исходное семейное
окружение тех групп юношей и девушек, у которых почти за весь период наблюдения отмечалось незначительная продуктивная активность по вышеуказанным аспектам, часто характеризовалось значительной материальной
нуждой, обостренной жилищной проблемой,
низким социальным положением. (10, с.177)
Здесь в отдельных случаях можно говорить о «торможении духовного развития благосостоянием». Но даже в этой группе подобные случаи составляют абсолютное меньшинство. Иными словами, стресс, сопутствующий неблагоприятным социально-экономическим условиям развития, прокладывает,
довольно однозначный путь для развития.
При этом остаются открытыми, видимо,
только два направления: пребывание на низком уровне или повышение активности для
преодоления неблагоприятных условий.
«Благоприятные социально-экономические условия, напротив, дают простор для различных направлений развития».(10, c. 178).
Вопросы влияния общественной среды
на общее, умственное развитие и социализацию детей широко исследовались советскими педагогами и психологами с 1930-х годов
прошлого столетия. Их выводы заключались
в том, что дети интеллигенции, выросшие и
получившие воспитание в лучших условиях,
по сравнению с пролетарскими детьми обла-
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дают более высокими интеллектуальными
способностями и хорошо учатся в школе.
Отмечают, что если дети интеллигенции
компенсируют и устраняют ошибки и упущения школы в семье, то умственное развитие пролетарских детей заметно отстает.
Как видно, типы развития отдельных
групп, каждого индивида, изменения, происходящие в поведении и мышлении, в зависимости от образа жизни, не являются универсальными. Развитие связано с социальной средой,
в которой живут подростки и молодежь.
В первую очередь, обратим внимание
на роль отношений и общения в формировании личности студента, так как происходят
основательные изменения в жизни студента.
Эти изменения происходят в результате взаимодействия социальной среды и чувства
собственного достоинства. Вместе с тем,
чувство собственного достоинства связано
со степенью самооценки каждого человека.
Это чувство происходит в процессе сравнения собственного социального статуса человека с социальным статусом других. Однако
в наиболее острой форме оно проявляется
при повышении на систему ценностей человека внешнего влияния.
Каждый человек представляет собой
уникальную, неповторимую индивидуальность, но наряду с этим обладает особенностями, одинаковыми для всех. Поясним наше
мнение на основе типологии личности студента.
Психологические исследования показали, что всех студентов можно разделить на
пять групп. В основу деления были положены успехи студентов по| отдельным циклам
предметов: общественные науки, общетеоретические курсы, специальные предметы и
практика: Студенты, у которых самые высокие оценки по всем циклам отнесены к группе «универсалов», те же, у которых самые
низкие оценки по этим циклам, составили
группу «слабых». Далее идет группа студентов, имеющих высокую успеваемость по общественным и теоретическим наукам и несколько ниже – по специальным дисциплинам и практике. Эту группу мы условно назвали «теоретиками». Студенты, имеющие
высокие оценки по специальности, состави204

ли группу «специалистов», а те, у которых
самые высокие оценки практике, – группу
«практиков». Внутри нашей выборки в процентном отношении студенты распределились по группам в следующем порядке: универсалы – 8.%, слабые- 10% теоретики –20%,
специалисты – 22% и практики-40%.
Для каждого типа студентов был составлен психологический портрет, в который
вошли характеристики развития интеллекта,
черт характера, направленности личности,
самооценки, взаимоотношений в группе.
Познавательная деятельность студента
непосредственно связана со структурой и
уровнем развития его интеллекта (вербального и невербального). Универсалы и теоретики имеют достаточно высокий уровень интеллекта, но различную структуру. У теоретиков хорошо развит вербальный интеллект,
особенно логическое мышление, умение образовывать понятия, но хуже развит невербальный интеллект – конструктивное мышление, скорость протекания умственных процессов. Универсалы имеют хорошее общее
развитие, высокий уровень невербального
интеллекта и скорости протекания умственных процессов. У специалистов и практиков
сходный профиль интеллекта, однако, у последних несколько ниже общий уровень развития всех свойств интеллекта; специалисты
по невербальному интеллекту превосходят
группу теоретиков. У слабых и практиков
почти одинаковый уровень развития вербальных свойств интеллекта, однако, по невербальным свойствам и скорости протекания умственных процессов слабые отстают
от группы практиков. В целом, можно сказать, что для студентов технического вуза в
большинстве случаев характерно развитие
невербального интеллекта, что связано с их
специализацией. В нашем случае наиболее
показательны в этом отношении специалисты и практики, которые хорошо успевают
именно по специальным и практическим
предметам. Теоретики имеют лучшие показатели по теоретическим дисциплинам, а у
универсалов разные показатели по разным
дисциплинам. Различия также проявляются и
в личных качествах студентов, принадлежащих к разным типам. Для универсалов харак-
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терно развитие высокого самоконтроля, это
люди общительные, открытые, легкие и сердечные, достаточно самоуверенные, обладают
творческим воображением вместе с тем тревожные, беспокойные, фрустрированные. Личностная тревожность на достаточно высоком
уровне, что способствует развитию активности
и подвижности. Теоретики – это практичные,
добросовестные люди, уверенные в себе, но в
то же время внутренне конфликтные, напряженные еще больше, чем универсалы, с высокой личностной тревожностью.
У специалистов развиты: реалистичность, расчетливость, смелость, беззаботность, практичность. Это люди в основном
спокойные, эмоционально стабильные, с высоким уровнем личностной тревожности.
Практики по характеристике близки к специалистам, но отличаются большей эмоциональностью, самоуверенностью и средним
уровнем личностной тревожности.
Слабые обладают специфическими
личностными качествами: они самоуверенны, независимы, расчетливы, погружены в
себя, ориентированы на собственные желания, эмоционально стабильны, но внутренне
конфликтны и жестки. Личностная тревожность невысокая.
По удовлетворенности процессом обучения стало известно следующее: «универсалы», в основном, удовлетворены своей учебой в университете и всеми предметами.
Теоретики самые неудовлетворенные учебой
в университете, особенно по специальным и
практическим дисциплинам. Специалисты
удовлетворены изучением теоретических
предметов и не удовлетворены специальными и практическими дисциплинами. Практики довольны преподаванием специальных
дисциплин, а слабые − довольны преподаванием дисциплин.
Полученные данные показывают, что
студенты стремятся реализовать свои интересы и склонности в процессе обучения, но
не всегда это им удается, отсюда–неудовлетворенность преподаванием отдельных дисциплин. Теоретики оказались наиболее неудовлетворенной группой, так как их интересы скорее лежат в сфере гуманитарных и
теоретических наук, отсюда и состояние по-

вышенной внутренней напряженности, фрустрированности. Большинство студентов
случайно поступили на этот факультет.
У каждого студента в группе складываются определенные взаимоотношения с другими студентами. Показателем этих отношений является социометрический статус, который измеряет отношение группы к данному человеку: любят его в группе или нет,
может ли он быть неформальным лидером
группы. Универсалы и практики имеют самый высокий статус по всем видам лидерства. Это проявляется в деловой, эмоциональной сфере. Специалисты и теоретики
имеют самый низкий социометрический статус. Следует отметить, что формальное и неформальное лидерство в большинстве случаев не совпадают. Формальные лидеры чаще
всего выдвигаются из группы теоретиков и
специалистов.
Интересные результаты, согласующиеся с социометрией и личностными характеристиками, дал анализ самооценок студентов, принадлежащих к различным группам.
Студенты из групп теоретиков считают наиболее желательными для идеального человека качества, относящиеся к фактору активности, и профессиональные качества, наименее желательными – внешнюю привлекательность, умение модно одеваться. По их
мнению, их товарищи придают большее значение этим вопросам. Таким образом, наблюдается значительное расхождение между
личными и групповыми ценностями, которые, по мнению теоретиков, имеет группа.
Нет существенной разницы между самооценкой теоретиков и их реальным положением.
Создается впечатление, что студенты, принадлежащие к группе теоретиков, несмотря
на хорошую успеваемость, оказались не на
своем месте, они плохо адаптированы.
Студенты из групп специалистов и
практиков также наиболее важными считают
факторы профессиональной направленности,
а социальной активности, общительности
придают меньшее значение. У специалистов
значительно расхождение между групповой
и реальной самооценкой, поэтому они имеют
в основном отрицательный социометрический статус. При этом они не испытывают
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дискомфорта, у них отсутствует высокая тревожность, или фрустрированность. От других групп они отличаются конформизмом. У
практиков, хотя и отмечаются различные
структуры трех видов самооценок, эти различия несущественны. Отношения с группой
ровные, что отражается и в общем положительном социометрическом статусе. Представители этой группы отличаются социальной и
эмоциональной зрелостью, уверенностью в
себе. Универсалы обычно проявляют активность в управленческой деятельности. Теоретики не могут раскрыть свой потенциал, а
слабые плохо адаптируются к коллективу.
Как видно, студенты отличаются по деятельности, личным качествам, профессиональным интересам и социальной активности. Принятие во внимание данных особенностей важно как с точки зрения успешности

обучения, мотивации, так и социальной активности. Если их не учитывать, то возникают проблемы в формировании личности.
Актуальность темы: Исследование проблем юношеского возраста и их влияние на формирование личности, приобрело особую актуальность в современный период.
Практическая значимость исследования: Используя результаты относительно формирования личности студента, способов общения
в процессе деятельности, построения межличностных отношений, дать направление педагогам, людям, занимающимся образованием и воспитанием, а также указать пути их практического
решения.
Научная новизна исследования: Впервые
исследуется влияние социальной активности на
эффективность учебной деятельности и, наоборот,
влияние успешности обучения на социализацию.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF SOUND PRONUNCIATION
CORRECTION AT PRE-SCHOOL AGE CHILDREN WITH
THE OPEN ORGANIC RHINOLALIA
Xülasə: Təqdim olunan məqalədə üzvü açiq rinolaliyali böyük məktəbəqədər yaşli uşaqlarda səs
tələffüzünün korreksiyasinin psixoloji-pedaqoji şəraiti diqqətə çatdırılır.
Açar sözlər: rinolaliya, loqopediya, məktəbəqədər yaşlı uşaqlar, səs tələffüzünün korreksiyası
Резюме: Статья посвящена проблеме реабилитации детей с челюстно-лицевыми дефектами,
воспитанию правильного звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста с открытой
органической ринолалией. В данной статье раскрывается необходимость создания условий
образовательной среды для коррекции данного нарушения
Ключевые слова: ринолалия, логопедия, дошкольники, коррекция звукопроизношения
Summary: This article is devoted to a problem of rehabilitation of children with maxillofacial defects,
to education of the correct sound pronunciation at children of the advanced pre-school age with an open
organic rhinolalia. In this article need of creation of conditions of the educational environment for correction
of thisof this violation reveals.
Keywords: rhinolalia, logopedia, children preschool age, correction pronunciation

İnsanın anadangəlmə patologiyalarının
strukturunda, anadangəlmə dodaq və damaq yarıqları geniş yayılmış inkişaf patologiyasıdır.
Məlumdur ki, dodaq və damaq yarıqları ağır
nitq qüsuru olan rinolaliyanı yaradır. Rinolaliya
zamanı dodaq və damaq yarıqları artikulyasiya
aparatının funksiyalarının bir sıra patoloji dəyişmələrini yaradaraq, nitq qüsurunu daha da mürəkkəbləşdirir. Bunları əsas götürərək belə bir
nəticəyə gəlmək olar ki, rinolaliyalı uşaqların
reabilitasiya problemi müasir dövrdə aktualdır.

Anadangəlmə dodaq və damaq yarıqları
ilə şərtlənmiş açıq rinolaliya loqopediyanın, psixologiyanın və bir sıra başqa elmlərin öyrənilmə
predmetidir. Qeyd edilən patologiya, ağız və
burun boşluqlarının ayrılmamasına gətirib çıxarır və bu da öz növbəsində uşağın anadan olduğu gündən onun psixofizioloji inkişafını mürəkkəbləşdirən funksional pozulmalarının yaranmasına şərait yaradır.
Korreksiya işi sistemli, ardıcıl və kompleks
təsiri nəzərdə tutur (cərrah, ortodont, loqoped və
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psixoloq). Patologiya zamanı operativ müdaxilə
düzgün səs tələffüzünün formalaşması üçün
anatomik-fizioloji şərait yaradır. Uranoplastikadan sonra uşaqlarda ağız boşluğunda dilin patoloji vəziyyəti qalır, yumşaq damaq əzələlərinin
fəaliyyəti pozulur, sümük-abdominal tənəffüsün
olmaması müşahidə olunur ki, bu da öz növbəsində səsin tembrinin pozulmasına gətirir. Bu
zaman səs tələffüzünün spesifik pozulmaları və
nitqin prosodik xarakteristikaların pozulmaları
müşahidə olunur.
Kompleks müalicə zamanı ortodontoloji və
ortopedik tədbirlər aparılır. Bu tədbirlər həm dişçənə nahiyəsində olan ağır deformasiyaların aradan qaldırılmasına həm də pozulmuş funksiyaların
normallaşdırılmasına istiqamətləndirilmiş olur.
Beləliklə, ortodontoloji və ortopedik müdaxilənin optimal metodlarının axtarışı aktual xarakter daşıyır. Anadangəlmə dodaq və damaq yarıqlarının üzərində aparılan loqopedik və psixoloji-pedaqoji iş təqdim olunan patologiyanın spesifik cəhətlərinin və problemlərinin başa düşülməsinin vacibliyinə əsaslanır, bu da patologiyanın öyrənilməsinin sosial istiqamətini şərtləndirir.
Üzvü açıq rinolaliya loqopedik təsirin
prinsipinə əsaslanmalıdır (A.Q. İppolitova). Bu
zaman rinolaliyalı uşaqların loqopedik və psixopedaqoji müayinəsi aparılmalıdır. Diaqnostikanın nəticələri, korreksion işin mərhələlərini
müəyyən etməyə imkan verir və sözlü, əyani və
praktik metodlar vasitəsi ilə onun məzmununu
müəyyən edir. Bir çox alimlər rinolaliyanın metodoloji yanaşmalarını işləyərək onun simptomatikasını, mexanizm və strukturlarını öyrənmişdilər. Bununla yanaşı bu alimlər tərəfindən,
rinolaliyalı uşaqların səs tələffüzlərinin üzərində
korreksiya işinin istiqamətləri müəyyən edilmişdir. Rinolaliyanı öyrənərək həm də, səsin inkişafı üzərində çoxsaylı tədqiqatlar aparılırdı.
Rinolaliya zamanı səs tələffüzü üzərində
aparılan korreksiya işinin səmərəli olması
vacibdir.
1. Açıq üzvü rinolaliyalı böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqların, psixoloji-pedaqoji təhlili
əsasında səs tələffüzünün korreksiya prosesini
xarakterizə etmək və müasir dövrdə bu problemin öyrənilmə səviyyəsini müəyyən etmək.
2. Açıq üzvü rinolaliyalı böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqların səs tələffüzünün səviyyəsini aşkarlamaq.
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3. Səs tələffüzü üzərində korreksiya prosesi üçün psixoloji-pedaqoji şəraitin effektli olmasını yoxlamaq. Açıq üzvü rinolaliyalı böyük
məktəbəqədər yaşlı uşaqların pozulmuş səs
tələffüzünün korreksiyası aşağıdakı psixolojipedaqoji şəraitdə mümkündür:
- rinolaliya zamanı səs tələffüzünün pozulma xüsusiyyətlərini öyrənmək (etiologiya, qüsurun strukturunun və mexanizminin yaranması);
- rinolaliya zamanı səs tələffüzünün korreksiyası prosesində mərhələliyi güdmək (əməliyyatdan əvvəl və əməliyyatdan sonrakı mərhələlər).
Açıq üzvü rinolaliya nitq aparatının anatomik-fizioloji qüsurları ilə şərtlənir və səs tələffüzünün və səs tembrinin pozulması ilə xarakterizə olunur. Səslərin tələffüzü zamanı yaranan
nazallaşma hava axınının burun və ağız boşluğundan eyni zamanda keçməsi nəticəsində yaranır, patoloji artikulyasiyanı və məxsus olmayan
akustik effektlə müəyyən edilir. Məxsus olmayan akustik effekt həm də səs tembri ilə yaranır.
Korreksiya işinin istiqamətinin seçilməsi zamanı çənə-üz qüsurlarının yaranma səbəblərini müəyyən etmək vacibdir. Tez-tez rast gələn səbəbləri belə izah etmək mümkündür:
- dominant əlamətə görə irsi keçmə mümkünlüyü;
- anadangəlmə dodaq və damaq yarıqları
olan uşaqların valideynlərinin yüksək dozalı
şüalanması;
- bioloji amillərin təsiri;
- kimyəvi maddələrin təsiri;
- hamiləlik zamanı müxtəlif travmalar və
ananın ümumi vəziyyətinə təsir edən zərərli
amillər.
Açıq üzvü rinolaliyalı böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqların səs tələffüzü səviyyəsinin
göstəriciləri aşağıdakılarla xarakterizə olunur:
- hipernazallaşma;
- nitqin prosodik xarakteristikaların pozulması;
- sait səslərin karlaşması;
- səslərin çoxsaylı əvəzolunması, həmin
səslər pozulmuş da olur.
Açıq rinolaliyanın aradan qaldırılması
prosesi ümumi didaktik prinsiplərə əsaslanır –
sistemlilik, ardıçıllıq və əyanilik prinsiplərə.
Əməliyyatdan əvvəl və əməliyyatdan sonra düzgün aparılan loqopedik təsir, düzgün artikulyasiyanı əldə etməyə imkan verir. Korreksion işin
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ardıcıllığı tələffüz üçün hazır olan səslərin miqdarı ilə müəyyən edilir.
Beləliklə, açıq rinolaliyalı uşaqların səs tələffüzü üzərində aparılan korreksiya işinin keyfiyyəti onun mexanizminin və strukturunun düzgün öyrənilməsindən asılıdır.
Məqalənin aktuallığı. Məktəbəqədəryaşlı
açıq rinolaliyalı uşaqların qarşısında duran əsas vəzi-

fə, onların nitqində yaranan qüsurların aradan qaldırılması yollarına həsr olunub.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə açıq
rinolaliyalı uşaqların problemləri araşdırılır, aradan
qaldırılmasına dair məsləhətlər verilib.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
irəli sürülən təkliflər, nəticələr, məktəbəqədər müəssisələrdə, məktəb və internatlarda, reabilitasiya mərkəzlərində təlim-tərbiyə prosesində nəzərə alına
bilər.
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YENİYETMƏLƏRDƏ KOMPÜTER OYUN ASILILIĞININ
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О ПСИХОЛОГИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Sanubar Abdulrahim Mammadova
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ABOUT PSYCHOLOGY OF TEENAGERS COMPUTER GAMING ADDICTION
Xülasə: Uşaq və yeniyetmələrin tərbiyəsi müasir cəmiyyətin prioritet vəzifəsidir. Bu məqalədə
kompüter oyunları oynayan yeniyetmələrin şəxsi keyfiyyətlərinin bəzi aspektləri tədqiq olunur. Məqalədə
virtual və kompüter oyun asılılığının yeniyetmə şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri problemləri araşdırılır.
Asılılığın yeni bir sahə-si olan kompüter oyunlarından asılılığının yaranma səbəbləri, xüsusiyyətləri və mənfi
nəticələri göstərilmişdir.
Açar sözlər: İnternet asılılığı, zorakılıq qurbanı, mənəvi - əxlaqi dəyərlər, asılılıq, kompüter oyunları
asılılığı, kiberoyunlar, kiberməkan, kompüterdən patoloji istifadə
Резюме: Воспитание детей и подростков является приоритетным обязательством современного
общества. В данной работе изучены некоторые аспекты широкого проблемного поля, связанного с
изучением личностных особенностей подростков играющих в компьютерные игры. В статье исследуются проблемы увлеченности подростков виртуальной игровой реальностью и в использовании этой
реальности для их личностного роста. Указываются причины возникновения, особенности и негативные последствия зависимости от компьютерных игр, являющейся новой областью исследования аддиктологии.
Ключевые слова: Интернет-зависимость, жертва насилия, духовно-нравственные ценности,
зависимость, зависимость от компьютерных игр, киберигры, киберпространство, патологическое
пользование компьютером
Summary: Education of children and adolescents is a priority obligation of modern society. In this
work, we study some aspects of a wide problem field, connected with the study of the personal
characteristics of adolescents playing computer games. The article studies the problems of adolescents'
enthusiasm for virtual game reality and the use of this reality for their personal growth. The causes,
peculiarities and negative consequences of dependence on computer games, which is a new area of
addictology research, are indicated.
Key words: İnternet addiction, the victim of violence, moral values, addiction, computer games
addiction, pathological use of computers

Hazırda yeni texnologiyalar və kompüter
hər birimizin həyatının ayrılmaz tərkib hissəsinə
çevrilib. Bəziləri ondan informasiya əldə etmək
üçün, bəziləri isə ünsiyyət və hobbi məqsədilə
istifadə edir. Şübhəsiz kompüter, smartfon,
210

planşet müasir həyatımızın, əsasən də yeniyetmə gənclərin zəruri kommunikativ atributlarına
çevrilib. Lakin bununla belə, kompüter qarşısında keçirilən zaman norma həddini aşdıqda uşaq
və yeniyetmələr sosial cəhətdən təcrid olunur və

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 85, Number: 5, 2018

Yeniyetmələrdə kompüter oyun asılılığının psixologiyası haqqında

onları ancaq virtual aləm maraqlandırır, nəticədə
kompüter asılılığı yaranır. Bunların içərisində
ən geniş yayılanı isə oyun asılılığıdır. Statistik
məlumatlara əsasən dünya əhalisinin 5%-i oyun
asılılığından əziyyət çəkir və bununla bağlı psixoloji yardıma ehtiyacı var. [24]Beləliklə, qloballaşan dünyamızda İKT vasitələri get-gedə insan fəaliyyətinin bütün sahələrinə daha geniş və
dərin nüfuz etməyə başlayır. Bunun da nəticəsində insan fəaliyyəti, cəmiyyətin müxtəlif sferaları köklü dəyişikliklərə məruz qalır, tamamilə
yeni sosial-psixoloji mühit formalaşır. Göründüyü kimi inkişaf edən texnologiya əsri və İnternet
şəbəkəsinin sürətlə yayılması insanları yeni bir
problemlə qarşı-qarşıya qoyub: kompüter oyun
asılılığı
Kompüter oyunları asılılığı, İnternet asılılığın bir qolu olub, özündə asılılığın bütün simptomlarını ehtiva edir. Amerika Psixiatriya Assosiasiyasının (APA) rəyinə görə, bu asılılıq bütün
dünyada ciddi bir xəstəlik kimi qəbul olunmasa
da, çox ciddi fəsadlara aparır. Çünki, oyun asılılığı insanı real həyatdan uzaqlaşdırır. Araşdırmalara görə, getdikcə daha geniş kütlə arasında
populyarlıq qazanan kompüter oyunları, 11-35
yaş aralığında olan insanlara təsir edir. Onlar
gündə 20 saata yaxın oyun oynayırlar. [25]
Qlobal miqyasda böyük təşviş yaratdığına
görə bu problem dünya alim və psixoloqlarının
diqqət mərkəzindədir. Müxtəlif psixoloji məktəb
və cərəyanların nümayəndələri məsələnin mahiyyətini araşdırırlar. Filosof psixoloqlar: Z.
Freyd, F. Şiller, K. Büler, K. Qross. Y. Xeyzinqa və başqaları oyunların nəinki uşaqların, hətta
böyüklərin də həyatında müstəsna rol oynadığını psixoanaliz etmişlər. Bu problemin İnternetasılılıqla sıx bağlı olaraq öyrənilməsi sahəsində
A. Qoldberqin, K. Yanqın xüsusi əməyi vardır.
A. Qoldberq və K. Yanq tərəfindən internet asılılığının diaqnostik meyarları tədqiq edilmişdir.
M. Qriffits tərəfindən isə əsasən oyun asılılığı
əsasında internet asılılığının formalaşma imkanları öyrənilmişdir. Rusiyada isə A.E. Voyskunski bu asılılığın təyini üçün öz meyarlarını işləyib hazırlanmışdır. Rus alimləri L. SVıqotski,
D.B. Elkonin, S.L. Rubinşteyn və başqa tədqiqatçılar tərəfindən internetdən, o cümlədən
kompüterdən addiktiv (asılı) istifadəçilərin xüsusiyyətləri tədqiq edilmişdir. Oyun asılılığının
yaratdığı addiktiv davranışı fəaliyyət növü kimi

araşdıran A.B. Voysunski, Y.D. Babayeva, A.Q.
Şmelev, S.K. Rıgenko və başqaları virtual oyunların uşaq və yeniyetmələrin “kövrək” psixologiyasında yaratdığı psixi pozğunluqları tədqiq
etmiş və bunlardan xilas yollarını araşdırmışlar.
[18]
İnternet şəbəkəsindən, kompüter oyunlarından asılılıq alkoqol və ya narkotik asılılıqdan
heç də təhlükəsiz deyil, çünki, uşaqların və yeniyetmələrin hələ möhkəmlənməmiş psixikasına
məhvedici təsir edir. Bir sıra alimlər öz tədqiqat-larında sübut etmişlər ki, beyinin bütün neyrokimyəvi sistemlərini və orqanizmin psixofiziki proseslərini əhatə edən, həmçinin mərkəzi sinir sisteminin (MSS) disfunksiyasına gətirib çıxaran addiksiyanın müxtəlif növləri uşaqların və
yeniyetmələrin inkişaf prosesinə çox güclü təsir
edir. Gent Universitetindən olan belçikalı alimlərin məlumatlarına görə isə, kompüter addiksiyası, öz növbəsində, beyində müəyyən sinir
bağlantılarının fəaliyyətdən qalmasına gətirib
çıxarır. Lakin bunlara rəğmən, ölkəmizdə asılı
yeniyetmələrin psixoloji xüsusiyyətləri, eləcə də
komputer oyunlarından asılılığın istiqamətləri
kifayət qədər öyrənilməmişdir. Respublika-mızda bu asılılığın araşdırılması və onunla mübarizə sahəsində Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş,
Dəmirçiyeva M.D. və başqalarının çox əhəmiyyətli tədqiqatlarını qeyd etmək olar [1, 5].
Ümumiyyətlə, oyun prosesi insanın təbii
fəaliyyətlərindən biridir, doğulduğu andan oyun
insan həyatında mövcud olur.[8] Hamı oynayır:
uşaqlar bağçada, futbolçular meydançada, aktyorlar səhnədə və s. Lakin kompüterin yaranması ilə çox şey dəyişdi. Kompüter oyunları meydana çıxdı. Bu gün, İnternet kompüter şəbəkələrində videooyunlarla vaxt keçirilməsi daha geniş
yayılmışdır. Sirr deyil ki, artıq iki yaşında körpə
adi oyunları oynaya bilir. 8-12 yaşında uşaqlar
isə İnternet-də daha çox aktiv olurlar. İnternetin
dinamik interfeysi – yeniyetmə üçün rahat məkandır. İnternetdə o özünü balıq suda hiss edən
kimi hiss edir. İnternet onun üçün rahatdır, bu
həmçinin əyləncə vasitəsi və informasiya dünyasına çıxış vasitəsidir. Artıq bu yaşda onlar öz
şəxsi İnternet-səhifələrini, hətta gündəlik-bloqlarını yaradırlar. Şəbəkədə onlar sinif yoldaşları,
eləcə də virtual dostları ilə ünsiyyət qururlar.
Məktəblilər arasında keçirmiş sorğulardan birini
təqdim edirəm:[23, 27]
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“Reallıqda edə bilmədiklərimi oyunda edə
bilirəm. Məsələn, maşını istədiyim kimi sürətli
sürürəm və ya hansısa qəhrəmana çevrilirəm.
Bunlar çox xoşuma gəlir. Gün ərzində 3-5 saat
oynayıram, mərhələləri keçmək üçün çalışarkən
vaxtın necə keçdiyinin fərqində olmuram” bu
sözləri günün çoxunu kompüterdə oyun oynamaqla keçirən Turan adlı gənc yeniyetmə deyir.
O bildirir ki, evdə kompüter və internet olduğu
üçün onun oyun oynamasında heç bir problem
çıxmır: “İnternet klublarda kompüterdən istifadənin qiyməti 60 qəpikdir. Orda oyuna çox vaxt
ayırmaq olmur. Ancaq evdə istənilən vaxt və nə
qədər istəyirəm oynayıram”. Saatlarla hansı
oyunu oynadığını soruşduqda, “Countr Strike”,
“Gta Sanandreas” oyunlarını oynadığını söyləyir: “Countr Strike” döyüş səhnələridir, düşmənləri və terroristləri öldürürsən, “Gta Sanandreas” isə müxtəlif missiyaları yerinə yetirirsən.
Burda həyatda olduğu kimi, hər şey var”. Turan
özünün oyun asılılığı olmadığını düşünsə də
valideynləri bunun doğru olmadığını bildirirlər:
“Kompüter qarşısından qalxmır. Əvvəllər məktəbdə müəllimlər ondan razı idilər. İndi isə qiymətləri çox aşağıdır. Dostları da azalıb. Demək
olar ki, günün böyük hissəsini otağında, kompüter qarşısında keçirir”. Bir çox ailələrdə, uşaq
və yeniyetmələrin günün çox hissəsini evdə
valideynləri işdən dönənədək kompüter qarşısında yalnız qaldıqlarını nəzərə alsaq, təhlükənin miqyasları aydın olur. Kiberoyunlar adi oyunlardan köklü şəkildə fərqlənir, insan başqa
dünyaya yönəlir və burada baş verənlər reallıqdan uzaq olur. Kompüter oyunlarından asılılıqreal həyatdan kiber məkana keçiddir. Nəticədə
insanın psixi vəziyyəti dəyişir, ideya və fikirlər
yalnız bu istiqamətdə cərəyan edir. Kompüter
oyunlarına aludə olan şəxs real aləmlə virtual aləmi bir-birinə qarışdırır, ağır hallarda kiberməkan
mövcudluğun əsas mühitinə çevrilir. Öz simptomlarına görə kompüter asılılığı alkoqolizm və
narkomaniya simptomları ilə oxşardır [12].
Kompüter oyun asılılığının simptomları
[18, 21, 22]:
• Kompüter arxasında keçirilən zaman 5-7
saatdan çoxdur;
• Oyun asılılığının olduğunu deyən şəxslərə qarşı aqressiv münasibət;
• Kompüter oyunlarından əl çəkə bilməmək;
• Qidanı kompüter arxasında qəbul etmək;
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• Sosial əlaqələrdən və cəmiyyətdən bütövlükdə təcrid olma;
• Şəxsi gigiyenaya etinasızlıq;
• Psixi stimulyasiya(həvəslənmə);
• Yalnız oyun mövzusunda söhbət, ünsiyyət;
• Özünü əsas qəhrəmanla eyniləşdirmək,
tamamilə oyuna daxil olmaq;
• Oyun prosesində əhvalın yüksəlməsi;
• Oyun prosesi və ya oyun avadanlıqları
üçün külli miqdarda pul xərcləmək;
Oyun asılılığının fizioloji simptomları:
• Gözdə quruluq;
• Dəridə solğunluq, anemiya;
• Beldə ağrılar, onurğa əyriliyi(skalioz);
• Baş ağrıları(miqren);
• Yuxusuzluq;
• Taqətdən düşmə, aclıq(ağır hallarda
susuzluqdan quruma);
• Maddələr mübadiləsinin pozulması;
• Ürək döyüntüsü və nəbzin sürətlənməsi;
Böyüklərdə oyun asılılığının qəfil yüksəlməsi yaşla əlaqədar böhranlar, həyatda uğursuzluq və xroniki xəstəliklər mərhələsində baş verir. Kompüter asılılığı bəzən faciəvi sonluqlarla
da nəticələnə bilir. Bununla bağlı faktlar da
mövcuddur. Məsələn, 30 yaşlı kişi oyunda 4 sutkadan artıq vaxt keçirmiş və nəticədə ürək dayanmasından vəfat etmişdir. Lakin müasir dövrdə oyun asılılığının artması böyüklərdən çox
yeniyetmələrdə müşahidə olunur. Oyun asılılığı
olan yeniyetmələr üçün çoxlu sayda maraqlı
oyunlar mövcuddur. Bunların içərisində psixika
üçün ən təhlükəliləri sözsüz ki, şəbəkə oyunlarıdır. Başlanğıcda yeniyetmə özünü oyunun qəhrəmanı ilə eyniləşdirir, sonra tamamilə virtual
aləmə daxil olur və reallıqdan uzaqlaşır. Çoxları
kiberməkanda yaşayırlar: burada sevir, dostluq
münasibətləri qurur, mübahisə edirlər. Beləliklə
də, şəbəkədə qarşılıqlı münasibətlərin emosional
rəngarəngliyi real həyatda olduğundan daha
cəlbedici olması ilə yeniyetmə gəncləri cəzb
edir. Oyunçuda oyun prosesinə nə dərəcədə aludə olmasından asılı olaraq “burada və indi” anlayışı zamanın axarında itib gedir. Şüur getdikcə
real və virtual olanı bir-birindən fərqləndirməkdə çətinlik çəkir.[16] Belə hallar məlumdur ki,
oyun asılılığı olan gənclər dalbadal bir neçə gün
yuxusuz və istirahətsiz oynamağa davam etmişlər. Virtual oyunçular(onları geymerlər də ad-
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landırırlar) eyni oyunu yenilənmələrlə(qrafiklər
dəyişir, yeni maraqlı süjetlər düşünülür və s.)
uzun müddət, bəzən illərlə oynaya bilərlər. Nəticədə, yenilik hissiyyatı yaranır, oyun təngə
gətirmir, əksinə hər dəfə daha maraqlı və fasiləsiz hal alır. Kompüter oyun-larından asılılıq
şəxsi sərhədləri yuyub aparır, insan öz həyatını
yaşamaqdan əl çəkir, qəhrəmanın virtual mövcudluğu həlledici olur. Bəzi oyun aludəçiləri
hətta şəxsiyyət vəsiqələrində belə adlarını oyundakı adları ilə(niklərlə) dəyişir, sevimli personajlarına daha çox bənzəmək üçün xarici görkəmlərində dəyişikliklər edirlər. Oyun asılılığı
nəticəsində şüur təhrif olunur, virtual reallıqdan
fərqli olaraq real aləm çətinliklə qəbul edilir
[13, 19, 20] Oyun asılılığı olan şəxsin idrak
proseslərində dəyişiklik daha çox nəzərə çarpır:
diqqət dalğın olur, təfəkkür ləngləşir, hafizə təhrif olunur. Oyun asılılığı olan şəxs bir növ “sosial əlilə” çevrilir, təfəkkürü autik xarakter daşıyır. Bəziləri işə getməkdən əl çəkir, çoxlu insan
olan yerlərə getmir, qohum və dostlarla əlaqə
saxlamırlar. Kompüter oyunlarından asılılığı
olanlarda, əksər hallarda çoxlu insan olan və
açıq məkanlardan qorxmaq kimi hal-lar müşayiət olunur, sosial fobiyalar əmələ gəlir. Oyun zamanı insana elə gəlir ki, o hər şeyə nail ola bilər,
onun özünüqiymətləndirməsi, intellektual bacarıqları ən yüksək həddə çatır. Reallıqda isə hər
şey əksinə baş verir, şəxsiyyət gücsüz olur, ən
adi gigiyenik qaydalara əməl etməkdə çətinlik
çəkir. İnsanın adi fəaliyyəti iradi güc, motivasiya sferası və qarşıya qoyulmuş məqsədlə bağlı
olaraq həyata keçirilir. Virtual aləmdə isə əksinə, fəaliyyət iradi səy göstərmədən, ixtiyarsız
olaraq həyata keçirilir. Oyunçu sanki hipnoz altındadır, onun şüuru oyunun gedişlərinə “proqramlaşdırılır”. Çox vaxt belə insanlarda şüşə baxışlar, “heç yerə”, müşahidə olunur. Onlara edilən müraciətləri eşitmir, ətrafda baş verən heç nəyi hiss etmirlər [7, 11, 17]. Kompüter oyunlarından asılılıq 4 əsas mərhələdən keçir: [7, 13, 18]
• Yüngül maraq;
• Aludə olmaq;
• Asılılıq;
• Bağlılıq və tamamilə oyun prosesində
olma;
Oyun asılılığının psixologiyasında bir
neçə vacib aspekt var:
• Zaman hissiyyatının itirilməsi;

• Daimi yenilik hissi;
• Öz “Mən”inin dərk olunmasında təhriflər;
• Şüurda dəyişiklik;
• Antisosial xarakter;
• Virtual hakimiyyət hissi;
• İradi aspektin dəyişilməsi;
Çox vaxt kompüter oyunlarından asılı
olan uşaq və yeniyetmələrdə psixi funksiya-ların
yetkin olmaması və yüksək təlqin müşahidə olunur. Oyunçuların psixikasında aşağıdakı hallar
özünü göstərir: [7, 13, 18]
• Həyəcan həddi yüksəlir;
• Qorxular meydana gəlir, panik tutmalar
olur;
• Aqressivlik və qıcıqlanma yüksəlir;
• Deviant davranış və sosiopatiya əlamətləri meydana çıxır;
• Zorakılıq və qətlə can atma hiss olunur;
• Psixi narahatlıq hallarının artma ehtimalı
çoxalır;
Kompüter oyunlarından asılılığa ən çox
yeniyetmələrdə, xüsusilə oğlanlarda rast gəlinir.
Amerikan məktəbliləri arasında aparılan sorğunun nəticələrinə əsasən qız-ların 50%-nin kompüter oyunlarına sutkada 5 saatdan artıq vaxt
sərf etdikləri aşkar edilib. Oğlanlar isə gündəlik
oyunlara 7 saatdan artıq vaxt sərf edirlər, yəni
80%-ə yaxındır [26]. Oyun asılılığı daha çox
olan yeniyetmələr Yaponiya və Çin ərazisində
yaşayırlar. Belə bir hal mövcuddur ki, məktəbli
qız üç sutkadan artıq şəbəkə oyunu oynayaraq
bədənində quruma, su çatışmasından ölmüşdür.
Rusiyalı kişi şəbəkə oyunlarına təxminən milyon rus rublu xərclədikdən sonra istehsalçını
“virtual pul oğurluğu” səbəbiylə məhkəməyə
vermişdir. Çox vaxt kompüter oyunları psixopatologiyanın inkişaf etməsinə səbəb olur.[25] Bütün Avropanı lərzəyə salan dəhşətli hadisələrdən
biri KİV–nin verdiyi xəbərə görə, kompüter
oyunların-dan asılı olan məktəbli oğlanın sinif
yoldaşları və müəllimlərini güllələməsi oldu.
Oyunlara aludə olmazdan əvvəl oğlanın psixi
sağlamlığı qaydasında olub. Oyun asılılığı yaranandan bir neçə ay sonra isə onda paranoyalı
şizofreniyanın simptom-ları özünü göstərməyə
başlayıb. Aqressiv janra üstünlük verən oyunçuların çoxlarının sonradan manyak-qatillərə çevrilmələri ilə bağlı faktlar da mövcuddur. Luiziana ştatının sakini həftə ərzində bir neçə adamı
sevimli kompüter oyununun bədheybətlərinə
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bənzədərək öldürmüşdür. Amerikada yaşayan
səkkiz yaşlı oğlan kriminal janrda məşhur olan
oyunlardan birini oynadıqdan sonra dayəsini
öldürmüşdür. Kompüter oyunlarından asılılıq
insan psixikasında ciddi iz buraxa bilər. İnsan
antisosial, aqressiv, idarəolunmaz olur və nəticədə tamamilə tənəzzülə uğrayır. Beləliklə, İnternetdən, kompüterdən patoloji istifadə yeniyetmələrdə kompüter oyunları asılılığı kimi psixi pozğunluq yaradır. Kompüter oyunları asılılığı bütün dünyada ciddi bir xəstəlik kimi qəbul
olunur. Çünki, oyun asılılığı insanı real həyatdan uzaqlaşdırır. “Forbes” jurnalının “DFC
İntelligence” araşdırma şirkəti ilə birgə hazırladığı 2011-2012 illərinə dair hesabata görə, dünyada ən çox oynanılan oyunlar bunlardır:
Leagne of Legends, World of warcraft,
Minecraft, Hereos of newerth, Diablo III, Batt
lefield 3, Maple story, Starcraft II, World of
tanks, Call of Duty: Modern warfare. Ümumilikdə bu oyunlardan birincisi 13 milyard saat,
sonuncu isə 127 milyon saat oynanılıb [5,24].
Statistikaya görə, Avropa ölkələrində kompüter
oyunları oynayanlar gün ərzində təxminən, 1215 saat kompüter başında olurlar. ABŞ-ın
Harvard Universitetinin apardığı araşdırmanın
nəticəsi hər 100 nəfərdən 40-nın bu oyunlardan
istəsə də əl çəkə bilmədiyini göstərir. Son 10 ildə yaponiyalı gənclərin böyük bir hissəsi kompüter oyunları səbəbi ilə otaqlarına qapanıblar.
Hazırda 300 mindən çox yaponiyalı gənc otaqlarından yalnız axşam yeməyi vaxtı çıxırlar. Küçəyə isə ayda bir, o da çox vacib bir şey olsa çıxan belə gənclərlə yanaşı 10 ildir otağından çıxmayan daha ağır vəziyyətdəki xəstələr də var.
Bu tip insanlara “hikikomori” deyilir (hikikomori - yaponca mənası geri çəkilmək, əlini ətəyini çəkmək deməkdir). Belə insanların çoxu
günün 20 saatını oyun oynamağa ayırır?! Yaponiyada hikikomoriləri ictimai həyata qaytarmaq
üçün xüsusi təşkilatlar qurulub [1, 5, 29]. Əhalisi çox olduğu üçün oyun istehsalçılarının ən çox
istiqamətləndiyi ölkə olan Çində hökumət 3
saatdan çox oyun oynamağı qadağan edib. Çində oyun asılılığı olan yeniyetmə oyunda qiymətli olan qılıncını oğurladığı üçün başqa bir oyunçunu öldürmüşdü. Bu hadisədən sonra Çin hökumətinin qərarı ilə online yoxlama sistemi vasitəsi ilə 3 saatdan çox oynanılan oyunlar irəliləmir, əksinə geriləyir [1,5].
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Beləliklə, kompüter asılılığı asılılığın bütün növlərinə malikdir və hamı üçün ümumi
olan meyarlara uyğun gəlir: kompüter arxasında
vaxtını keçirdiyinə görə mühüm işlərə laqeyd
yanaşılması, əhəmiyyətli insanlarla münasibətlərin pozulması, hərəkətlərini insanlar pisləyən
zaman özünəqapanma və ya bu davranışa xas
olan əsəbilik, günahkarlıq hissi və ya narahatlıq,
bu xüsusiyyətləri uğursuz dəf etmək cəhdi. Son
vaxtlar mütəxəssislər arasında “kompüterdən
patoloji istifadə” anlayışı da məşhurlaşmışdır ki,
bu da kompüterin peşəkar və ya təhsil maraqlarından çıxaraq informasiya əldə etmək mənbəyinə, eləcə də insanlarla əlaqə qurmaq vasitələrinə
xidmətini ifadə edir.[2]Psixoloqların rəyinə
görə, yeddi yaşınadək uşaqlarda, eləcə də 12 yaşınadək yeniyetmələrdə virtual və real dünyalar
çox vaxt eyni olur, buna görə də onlar birincisi,
kompüterin ekranında gördükləri ilə ekrandan
kənar, həqiqətdə baş verənləri ayırd edə bilmirlər; ikincisi, kifayət qədər təhsilli olmadıqlarından xeyri-şərdən ayıra bilmirlər, nəticədə bu cür
həddi-buluğa çatmamışlar özlərini kompüter
qəhrəmanları (eləcə də “mənfi personalar”) kimi
aparmağa başlayırlar [2, 4].
Yeniyetmə dövrü, psixi inkişafın çox çətin
dövrünə aiddir. Kəskin ötüşən psixi dönüş, onun
son dərəcə mürəkkəbliyi və ziddiyyətliyi ilə
səciyyələndirilir. Yaş fiziologiyasında böhran
dövrləri inkişafın normal gedişinin pozulmasının mümkünlüyü baxımından nəzərdən keçirilir,
psixologiyada isə təsirlərin formalaşmasına yeniyetmənin həssaslığı baxımından yanaşılır. Sabit dövrlərdən fərqli olaraq, böhranlı dövrlər inkişafın dönüş nöqtələridir ki, bu zaman nisbətən
qısa vaxt çərçivə-sində şəxsiyyətin formalaşmasında mühüm dəyişikliklər baş verir. Məlumdur
ki, bu yaş dövrünün ən mühüm psixoloji anı
özünüdərketmə hissidir. Məhz bu zaman yeniyetmə, real münasibətlər zəminində özünü “böyük” hiss edir [3, 6]. Beləliklə, yeniyetmə yaşın
psixoloji xüsusiyyətləri, şəraitlərin kompleksi,
ilk növbədə ictimai şəraitlə və yeniyetmənin
həyat tərzi, onun tərbiyəsi və praktiki fəaliyyətinin xüsusiyyəti ilə müəyyən edilir. Bu dövrdə
yeni fəaliyyət növünün axtarışı baş verir. Yeniyetmənin həyatında hansı fəaliyyətin aparıcı olmasından asılı olaraq, internet asılılıq, münaqişəli davranış, xroniki ruh düşkünlüyü, virtual fəzanın real həyata üstün tutulması, sosiumda uy-
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ğunlaşma çətinlikləri, kompüter arxasında keçirilən vaxta nəzarət qabiliyyətinin itirilməsi,
internetdən istifadə imkanının olmaması səbəbindən narahatlıq hissi kimi bir sıra psixoloji
problemlərin formalaşmasına zəmin yaradır.
Yeniyetmənin uşaq dünyasından böyüklərin
dünyasına, bir sosial roldan digərinə sosial keçid
prosesi çətin və ziddiyyətlidir. Onun uyğunlaşma, həyat fəaliyyətinin müxtəlif strukturlarına
inteqrasiya səyləri, onu öz həyat modelinin axtarışına, öz sosial, professional, şəxsi müqəddəratını təyin etməyə vadar edir. Hər hansı bir qrupla, toplu ilə eyniləşdirmə, yeni sosial şəraitlərə
uyğunlaşma zərurəti əmələ gəlir. Yeniyetmələrin kompüter oyunlarından psixoloji asılılıqlarının aşağıdakı mərhələləri fərqləndirilir: [7]
1. Mənimsəmə fonunda maraqlanma mərhələsi. Yeniyetmə bir və ya bir neçə dəfə rol oyunlarını oynadıqdan sonra kompüter oyunlarına
maraq göstərməyə, kompüter qrafikası, səs, real
həyatın və ya hansısa fantastik süjetlərin imitasiya faktının özü onun xoşuna gəlməyə başlayır.
2. Həvəslənmə mərhələsi. Bu mərhələ, yeni tələbatın, kompüter oyunlarına cəlb edilmə
iyerarxiyası ilə səciyyələnir. Bu mərhələnin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, oyun müntəzəm
mahiyyət əldə etməyə başlayır.
3. Asılılıq mərhələsi. Yeniyetmədə asılılığın formalaşmasının bu mərhələyə keçid amili,
özü-özünə qiymət vermənin və özünü dərk etmənin dəyişməsidir. Bu mərhələdə kompüter
oyunu real aləmi tamamilə sıxışdırıb çıxarır. Bununla belə, sosial mühit, adətən, insanın reallıqdan tamamilə ayrılmasına və özündə ruhi və somatik pozuntular əmələ gəlməsinə imkan vermir.
4. Bağlılıq mərhələsi. Bu, ən uzunmüddətli mərhələdir ki, bağlılığın zəifləməsi sürətindən
asılı olaraq o, bütün ömür boyu davam edə bilər.
Mərhələ, oyun fəallığının sönməsi ilə səciyyələnir, yeniyetmə kompüterdən imtina edir, lakin
kompüter oyunlarına psixoloji asılılıqdan tam
azad ola bilmir.
Addikt yeniyetmə kompüter personajının
roluna girməyə, özünün virtual “Mən”ini əldə
etməyə çalışır, çünki “virtual Mən” uyğunlaşma
problemindən azaddır, o güclü, ağıllı və
çevikdir, onun silah, pul əldə etməyə imkanı var
ki, bunun köməyi ilə virtual aləmdə istədiyini
ala bilər və s. [17]. Oyunu yenidən başlamaqla
asanlıqla həyata gətirilə bilən virtual qəhrəma-

nından fərqli olaraq o, real(fani) həyatda heç də
güclü və varlı deyil. Bu baxımdan, virtual reallıqdan çıxış, fövqəl-insan rolundan özünün adi
insan vəziyyətinə qayıdışı deməkdir ki, bu da
yeniyetməni heç də qane etmir. Kompüter qəhrəmanının gözü ilə virtual aləmə baxan yeniyetmənin özünü həmin qəhrəmanla müqayisə etməsi, yanlış uyğunlaşma problemini gücləndirir,
insanın həyəcanını artırır ki, bu da ruh düşkünlüyü və depressiya yaradaraq əhval ruhiyyənin
dəyişilməsinə təsir göstərir [2, 14, 15].
Beləliklə, kompüter oyunlarından asılı
yeniyetmənin emosional psixi vəziyyətində ruh
düşkünlüyünün üç əsas mümkün səbəbini ayırmaq olar: [3,7]
1. Kompüter oyunlarına tam tələbatın olması və eyni zamanda bu tələbatın tam təminatının qeyri mümkünlüyü.
2. Addikt yeniyetmələr tərəfindən şüurlu
surətdə kompüter oyunlarına aludə olmağın praktiki olaraq faydasız olduğunun və, nəticə etibarı
ilə, psixoloji asılılıq səbəbindən bu həvəsə son
qoymağın mümkünsüzlüyü ilə yanaşı özünün də
faydasız-lızlığının subyektiv təəssüratı.
3. “Real Mənlə” “Virtual Mənin” uyğun
gəlməməsi nəticəsində özünə qeyri adekvat münasibət.
İnternet, o cümlədən kompüter oyun asılılığı qlobal miqyasda böyük təşviş yaratdığına
görə müvafiq beynəlxalq təşkilatların da diqqət
mərkəzindədir. 2005-ci ildə keçirilən İnformasiya cəmiyyətinə dair Tunis Sammitinin yekun sənədlərində uşaq və gənclərin kiber-təhlükələrdən müdafiəsinin zəruriliyi qeyd edilir [1]. Qloballaşma nəticəsində kütləvi kommunikasiya
vasitələrinin yüksək templə inkişaf etdiyi müasir
dövrdə texnologiyaların həyatımıza təsiri göz
önündədir. Sivilizasiyanın inkişaf tarixi ərzində
heç bir mütərəqqi yenilik özü ilə bu qədər
problemlər gətirməmişdir. Yeniyetmə və gənclərin kompüter oyun asılılığından qorunmasının ilkin mərhələsi bu asılılığın formalaşması səbəblərinin diaqnostikasıdır. Bu mərhələdə yeniyetmə
və gənclərin ailə və məktəb sosiumunda davranış
tərzləri, o cümlədən yeniyetmə yaşın psixoloji
xüsusiyyətləri, şəraitlərin kompleksi, ilk növ-bədə ictimai şərait və yeniyetmənin həyat tərzi,
onun tərbiyəsi və praktiki fəaliyyətinin xüsusiyyəti ilə müəyyən edilir. Kompüterdən istifadə
mədəniyyətinin aşılanması, istifadəçilərin özləri-
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ni tərbiyələndirməsi, iradi tənzim, xüsusilə ailədaxili qarşılıqlı münasibətlər da yeniyetmə və
gənclərin kompüter oyunlarından asılılıq problemlərini həll etməyə kömək edər. Buna görə də
hər yerdə, xüsusilə tam formalaşmamış psixikaya
malik olan gənclər və uşaqlar arasında kompüter
oyunlarının təsir aspektləri haqqında izahat işinin
aparılması çox önəmlidir.[9,10,28]
XXI əsrdə həyat və fəaliyyətin bütün sahələrində ciddi dəyişikliklər baş verir. Bu köklü
dəyişikliklər içərisində İnternet, sosial şəbəkələr,
ondan istifadə aləti kimi kompüter xüsusi yer tutur. Bu isə insan-ların ondan asılılığını demək
olar ki, qaçılmaz faktora çevirir. İnternet asılılığının yaratdığı fəsadlar içərisində ayrı – ayrı fərdlərin, o cümlədən yeniyetmə gənclərin kompüter
oyunlarından asılılığı yüksələn xətlə gedir.

Problemin aktuallığı. Məqalədə asılılığın xüsusi növü olan yeniyetmə və gənclərin kompüter oyunlarından asılılıq problemi aktuallığı ilə diqqət çəkir,
bu problemə ciddi yanaşmanı zəruri edir. Məqalədə
virtual və kompüter oyun asılılığının yeniyetmə şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri problemləri araşdırılır.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə toxunulmuş problem asılılığın xüsusi növü olaraq elmi cəhətdən əsaslandırılıb. Asılılığın yeni bir sahəsi olan kompüter oyun-larından asılılığının yaranma səbəbləri,
xüsusiyyətləri və mənfi nəticələri elmi cəhətdən araşdırılıb.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə toxunulan problemlər psixoloqlar, pedaqoqlar, ali və
orta təhsil müəssisələrinin tələbələri, yeniyetmələr,
valideynlər və bu problemlə maraqlanan bütün şəxslər üçün praktik əhəmiyyətə malikdir.

Ədəbiyyat:
1. Алигулиев Р.М., Махмудова Р.Ш., Махмудов Р.Ш. Вопросы защиты детей школьного
возраста от Интернет-зависимости // Дистанционное и виртуальное обучение, 2011, № 6
2. Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е., Смыслова О.В. Интернет: воздействие на личность.
Гуманитарные исследования в Интернете. М.: Можайск -Терра, 2000)
3. Dubinina, T.M. Uşaqlar İnternetdə / T.Dubinina // Təhsildə İKT, 2008. № 14
4. Егоров А.Ю. Нехимические зависимости, СПб: Речь, 2007, 190 с
5. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya asılılığı problemləri və onlarla mübarizə yolları.
Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası, Bakı: İnformasiya texnologiyaları, 2009.
6. Фельдштейн Д.И. Возрастная и педагогическая психология. Избранные психологические
труды. М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2002.
7. Фомичева Ю. В., Шмелев А. Г., Бурмистров И. В. Психологические корреляты увлеченности
компьютерными играми // Вестник МГУ, сер. 14 (Психология), 1991, № 3
8. Хейзинга Й. Homo ludens. М.: Эксмо-Пресс, 2001.
9. Касапчук А. Лечение компьютерной зависимости, http://www.tien-smed.ru
10. Краснова С.В. и др. Как справиться с компьютерной зависимостью, М.: Эксмо, 2008.
11. Кузнецова Ю.М., Чудова Н.В. Психология жителей Интернета. М.: Издательство ЛКИ, 2008.
12. Qinzburq E. Kompüter bədbəxtlik gətirəndə / Eleonora Qinzburq // Rusiyada təhsil, 2006, № 11
13. Малкова Е.Е., Калин Н.И. Клинико-психологические феномены формирования
компьютерной зависимости у современных подростков [Электронный ресурс] // Медицинская
психология в России: элект-рон.науч. журн. 2012, № 4
14. Мелешко, В.Компьютерные игры и Интернет-зависимость // ИКТ в образовании, 2007, № 6
15. Panov S. “İnternet-asılılıq”: səbəb və nəticələr // Müəllim, 2007, № 5
16. Руководство по аддиктологии, СПб: Речь, 2007.
17. Старшенбаум Г.В. Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей, М.: КогитоЦентр, 2006.
18. Иванов М. Влияние ролевых компьютерных игр на формирование психологической
зависимости человека от компьютера. http://flogiston.ru/projects/articles/gameaddict.shtml
19. Voyskunskiy A.Ye. İnternetdən asılı olaraq psixologiyanın aktual problemləri // Psixologiya
jurnalı, 2004, № 1
20. Войскунский А.Е. Групповая игровая деятельность в Интернете // Психологический журнал,
1999, № 1
21. Янг К.С. Диагноз: интернет-зависимость // Мир Internet, 2000, № 2

216

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 85, Number: 5, 2018

Yeniyetmələrdə kompüter oyun asılılığının psixologiyası haqqında

22. Young K.S., Rodgers R.C. The Relationship Between Depression and Internet Addiction /
CyberPsychology& Behavior, 1(1), 1998.
23. “Azərbaycanda internet və onun sosial-psixoloji aspektləri” http://vugar-hagverdiyev. blogspot. com.
24. http://www.forbes
25. http://az.wikisource.org/
26. http://www.microsoft.com
27. http://simsar.az/news/print-26768.html
28. http://school1.sharlikroo.ru/pamyatka%20dly%20roditelei%20kompiuter.pdf
29. http://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.ajp.2015.15081034#
E-mail:hüseynli_s@mail.ru
Rəyçilər: psixol. ü elm.dok., prof. R.İ. Əliyev,
ped.ü.elm. dok., prof. H.H. Əhmədov
Redaksiyaya daxil olub: 10.05.2018

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, № 5, 2018

217

Lalə Aydın qızı Kazımzadə

UOT 159.9
Lalə Aydın qızı Kazımzadə
fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktorant
Bakı Dövlət Universiteti

GƏNCLƏRİN KOMMUNİKATİV VƏ TƏŞKİLATÇILIQ MEYLLƏRİNİN
FORMALAŞMASINA ARXİTEKTURA MƏKANININ TƏSİRİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Лала Айдын гызы Кязымзаде
докторант по подготовке доктора философии
Бакинский Государственный Университет

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА НА
КОММУНИКАТИВНЫЕ И ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СКЛОННОСТИ МОЛОДЕЖИ
Lala Aydin Kazimzadeh
doctoral student in philosophy
of the Baku State University

FEATURES OF INFLUENCE OF ARCHITECTURAL SPACE ON THE
COMMUNICATIVE AND ORGANIZATIONAL PROPENSITY YOUTH
Xülasə: Memarlıq məkanı xüsusi süni mühit təşkil edərək, insanın bir çox şəxsiyyət xüsusiyyətlərinə
təsir edir. Xüsusilə bu, böyük şəhərlər üçün aktualdır. Burada məskunlaşan böyük sayda insan kütləsi bir çox
estetik, ekoloji, mənəvi və psixoloji keyfiyyətləri əldə edə bilir. Məqalədə Bakı Dövlət Universitetinin
tələbələri arasında keçirilən pilotaj sorğunun nəticələri təhlil olunur, belə bir nəticə çıxarılır ki, daha keyfiyyətli
memarlıq məkanı şəraitində ictimai fəallıq gənclərdə yüksək kommünikativ və təşkilati meylləri formalaşdırır.
Açar sözlər: şəxsiyyətin psixologiyası, arxitektura məkanı, kommunikativ və təşkilatçılıq meylləri,
tələbə gənclər, Avropa oyunları-2015, ətraf mühit, emosional durum, sosial-psixoloji keyfiyyətlər
Резюме: Архитектурное пространство обладает рядом возможностей воздействия на личность
человека. Особенно это важно учитывать в городах, где живет большое количество людей. Под
воздействием экологических, ландшафтных, эстетических особенностей окружающего пространства
у них формируется особое представление о «личном» пространстве, кроме того, представление о том,
как надо его оберегать. В статье подводятся итоги проведенного пилотажного исследования среди
студентов Бакинского государственного университета об их коммуникативных и организаторских
склонностях и навыках. Полученные результаты дают возможность говорить о том, что улучшенное
архитектурное пространство и общественная активность здесь быстрее и лучше формируют у них
коммуникативные и организаторские склонности и навыки.
Ключевые слова: психология личности, архитектурное пространство, коммуникативные и
организационные стремления, студенческая молодежь, Европейские игры-2015, окружающая среда,
эмоциональное состояние, социально-психологические качества
Summary: Architectural space may influence people in various possible ways. It’s especially important
in the cities with large population. Ecological, landscape, and aesthetic peculiarities form the idea of personal
space as well as the idea of how to protect it. The article concludes the results of the pilot research conducted
with the participation of Baku State University students focused on their communicational and organizational
capabilities and skills. The results allow us to state that the improved architectural space and social activity can
help in better and faster sculpting of the communicational and organizational skills and capabilities.
Keywords: personality psychology, architectural space, communication and organizational commitment,
students, European Games-2015, environment, emotional state, social and psychological qualities
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lər də şəhərlə, onun memarlıq xüsusiyyətləri ilə
bağlıdır. Həm də məlumdur ki, insan davranışı
müəyyən dərəcədə onun yaşadığı qrupun təsiri
altında formalaşır. Qrup isə ailə, iş kollektivi,
məhəllə, qəsəbə, şəhər mühitində formalaşa bilər.
İnsana təsir edən qrupdaxili dəyərlər və normalar
onun davranış tərzini formalaşdırır. İnsanın
psixo-fizioloji, sosial keyfiyyətləri də burada
nəzərə alınmalıdır, daha sonra, onun cəmiyyətdə
tutduğu status da əhəmiyyətli rol oynayır. Referent qruplar da var ki, onların dəyərlər sistemi
və normalar insan davranışına birbaşa təsir göstərir. Ola bilsin ki, referent qruplar bir neçədir və
təsir müxtəlif və ziddiyyətlidir [1, p.49, 2, p.50].
İnsan davranışına onun daxili “Mən”i, şəxsiyyət keyfiyyətləri, fiziki durumu, psixoloji vəziyyəti (özünüqiymətləndirmə, Mən – konsepsiyası və s.) də təsir göstərir [5]. Deyilənləri nəzərə
almaqla, sürətlə inkişaf edən şəhər aqlomerasiyası şəraitində xarici aləmin qiymətləndirilməsində
baş verən dəyişikliklərin şəxsiyyət keyfiyyətlərinə təsirini öyrənmək aktual məsələlərdən biridir.
Problemin işlənmə dərəcəsi. Memarlıq
məkanının qurulması ilə bağlı tədqiqatlar bir neçə istiqamət üzrə, o cümlədən memarlıq, ekoloji, psixoloji, iqtisadi, coğrafi, geoloji və s. aparılır. Müvafiq olaraq ədəbiyyatı da bunlara uyğun
qruplaşdırmaq olar. Araşdırmalar göstərir ki,
dünyada şəhər və ümumiyyətlə yaşayış ərazisinin landşaftı ilə bağlı olaraq kifayət qədər ciddi
araşdırmalar aparılır. Öyrənilən sahələr sırasında insanların psixoloji tələbatları və durumu ilə
əlaqədar kifayət qədər geniş araşdırmalar aparılır. Həmin istiqamətlərindən biri estetik şüur və
memarlıq dizaynı problemlərinin nisbətidir.
Son illər amerikan tədqiqatçısı Mark
Roksburq öz araşdırmalarını memarlıq məkanının inkişaf konsepsiyasına, burada təsirlilik və
dizaynın tədqiqat metodologiyasının öyrənilməsi istiqamətinə yönəltmişdir. Bu və digər problemlərin təhlili göstərir ki, məsələni dərindən
araşdırmaq üçün dizayn, memarlıq məkanının
formalaşması tarixinə müraciət etmək lazımdır.
Dizayn həyatımızın bir çox aspektlərini əhatə
edən mürəkkəb, kompleks xarakterli fəaliyyətdir. Roksburq belə bir qənaətə gəlmişdir ki, dizayn, vizuallaşma fikir, şeylər və hərəkətlər arasında mürəkkəb əlaqələr xəritəsini yaratmaq üçün istifadə olunur. Müəllif burada müəyyən qrafik imkanlardan da istifadə edir. Roksburq üç

əsas tarixi dizayn konsepsiyasının olması barədə
qənaətə gələrək, göstərir ki, burada alternativ
strategiya yaradılmalıdır, özü də estetik zəmində.
Estetik dizayn bütün səviyyələrdə dünya ilə bir
estetik qarşılıqlı təsiri təşkil edir (hətta karikatura
səviyyəsində). O hesab edir ki, insanlarda müəyyən dizayn şüuru var və təklif edir ki, burada alternativ ontoloji əsasların olmasını da qəbul edək.
Memarlıq məkanında insan sıxlığı ilə bağlı
araşdırmalar göstərib ki, insanlar yüksək sıxlıq vəziyyətini dərk etsələr də, bu, nadir hallarda insan
davranışına birbaşa təsir göstərir. Həm də sıxlığın
dərk olunmasında fərdi fərqlər var. Məkan sıxlığının qiymətləndirilməsində neytral orta hallarla rast
gəlsək də, daha ətraflı, çoxölçülü şkala əsasında
təhlil burada əhəmiyyətli fərdi fərqlərin olmasını
aşkar edir. Tədqiqat qruplarında iki əsas ölçü –
məkan sıxıntısı və sosial sıxıntı aşkar edilmişdir
[2]. Rusiya tədqiqatçıları da bir çox istiqamət üzrə
bu problemi araşdırır. Psixologiyada aparılan tədqiqatların da qısa icmalını verək. Memarlıq və insan emosiyaları, ümumiyyətlə psixologiyası ilə
bağlı bir çox məsələlərinə müraciət edən müəlliflərin [3, 5, 7, 11, 13 və s.] gəldiyi qənaətlər belədir
ki, insanın bu xarakterli sosial məkanda davranışına ən çox təsir edən onun tələbatlarıdır. Koqnitiv
qiymətləndirmə ilə yanaşı emosional-qiymətləndirici və praktiki münasibət də formalaşır. İnsanlarda kommunikativ və təşkilatçılıq meyllərinin formalaşması xüsusiyyətləri haqqında isə M. Çernouşek, M. Berezin yazıblar. Bununla belə Azərbaycan reallılıqları, Bakı şəhəri ilə bağlı bu qəbildə
araşdırmalar aparılmamışdır.
Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Məqsəd müasir, sürətlə dəyişən arxitektura məkanının Avro-2015 Avropa oyunlarında könüllü kimi iştirak edən tələbə gənclərdə həmin oyunlarda iştirakdan sonra kommunikativ və təşkilatçılıq meyllərində fərqlərin yaranıb-yaranmamasına aid tədqiqatın keçirilməsidir. Burada ətraf
mühitin gənclərin emosional durumuna, sosialpsixoloji keyfiyyətlərinə təsiri xüsusiyyətləri, bununla da onlarda təşkilatçılıq və ünsiyyət bacarıqlarının formalaşması tərzinə diqqət yetiriləcək.
Seçilmiş metod kommunikativ və təşkilatçılıq
meyllərinin aşkar edilməsi metodikası ilə bağlıdır.
Həmin metodika şəxsiyyətin kommunikativ və təşkilatçılıq meyllərini üzə çıxarılması
üçün nəzərdə tutulmuşdur (insanlarla işgüzar və
yoldaşlıq münasibətlərini dəqiq və tez qurmaq
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bacarığı, ünsiyyətin genişlənməsinə nail olmaq,
qrup tədbirlərində iştirak etmək, insanlara təsir
etmək bacarığı, təşəbbüs göstərməyə meyl və s.).
Metodika 40 sualdan ibarətdir və müayinə
olunan hər bir suala “hə” və ya “yox” cavabını
verməlidir. Tapşırıq 10 – 15 dəqiqəyə yerinə yetirilməlidir. Bu zaman kommunikativ və təşkilatçılıq meyllərinin dərəcəsi ayrıca müəyyən
olunur. Cavablardan asılı olaraq məlum olacaq
ki, respondentlərin ətraf mühitin emosional,
sosial-mədəni, təbii amillərinin təsiri altında
özündə kommunikativ və təşkilatçılıq meyllərini
artıra biliblər yoxsa yox.
Tədqiqatın fərziyyəsi. Şəhərin inkişafının
və burada müxtəlif sahələrdə insan fəaliyyətinin
genişlənməsi, burada şəhər landşaftının insanların estetik, mənəvi və sosial tələbatlarına getdikcə daha çox uyğun gəlməsi fərdlərdə, xüsusilə
gənclərdə kommunikativ və təşkilatçılıq bacarıqları və imkanlarının genişlənməsinə gətirib
çıxarır. Ümumşəhər tədbirlərində idarəetmənin
bütün strukturları iştirak edəndə bu proses daha
da sürətlənir.
Əsas hissə. İnsan davranışında onun tərəfindən istifadə olunan yerin təşkili və ya ərazi problemləri ilə “Proksemika” elmi məşğul olur. Ünsiyyət zamanı əlaqə intensivliyi insanlar arasındakı
məsafə və onun istiqamətlənməsi ilə tənzimlənir.
Adamlar məsafənin seçilməsini çox vaxt dərk etmir, lakin faktiki məsafə norması haqqında anlayışa malikdirlər. Əgər məsafə onların təsəvvürlərinə
uyğun deyilsə, insanlar həmişə buna cavab olaraq
reaksiya verirlər. Kraudinq – məkanın çatışmamazlığının subyektiv hiss səbəbindən yaranan
stressə deyilir. Əksər hallarda insanlar ərazi davranış qaydalarına ciddi riayət edir, baxmayaraq ki,
heç biri xüsusi təlim keçməmişlər [15]. Kraudinq
halının aradan qaldırılmasında kommunikativ və
təşkilati bacarıqların formalaşmasının xüsusi əhəmiyyəti var. Bu işdə isə birgə ictimai tədbirlərdə
iştirak etmək, müxtəlif ünsiyyət imkanlarından
istifadə etmək lazımdır. Belə imkanları isə insanlara böyük, şou xarakterli tədbirlər (o cümlədən
idman tədbirləri, festivallar) verir.
Şəxsiyyətin kommunikativ və təşkilati
meyllərinə insanların işgüzar və yoldaşlıq münasibətlərinin yaradılması, əlaqələrin genişləndirilməsinə canatma, ictimai, qrup tədbirlərində
iştirak etmək, insanlara təsir etmək bacarığına
malik olmaq, təşəbbüskarlığı göstərməyə can at220

maq və s. daxildir. Məlumdur ki, belə meyllər
və keyfiyyətlər insanda ömür boyu formalaşır
və inkişaf edir. Bu mənada insan həyatının ən
əhəmiyyətli mərhələ gənclik dövrüdür. Bu mərhələdə gənclər oxuyur, peşə vərdişləri və bacarıqlarını özündə aşıladır, gələcək işlə bağlı yeni biliklər toplayırlar. Bir çox amillərlə bağlı onların
müxtəlif sosial-psixoloji və peşəkarlıq keyfiyyətlərinə süni mühiti, yəni yaşadığı şəhərin və yaxud
qəsəbənin məkanını da qeyd etmək lazımdır.
Məlumdur ki, şəhərsalma mədəniyyəti
uzun əsrlər boyu formalaşıb. Müxtəlif dövrlərdə
yaradılmış və istifadə olunan predmetli məkan
şəraiti var ki, burada yerləşdirilən obyektlər təbiətlə, iqlim şəraiti və relyeflə xüsusi bütövlülük
təşkil edir. Bu mühitdə yaşayan hər bir insan
müxtəlif sosial subyektlərlə (fərdlər, qruplar)
kommunikativ münasibətləri qurur (təhsil aldığı
zaman, iş yerində, ailədə, müxtəlif həyat situasiyalarında və s.). Kommunikasiya zamanı hər bir
kommunikasiya iştirakçısı tərəflər arasında vasitəçilik edə bilər, hər hansı bir qərarı, hərəkəti
izah edərək, onu tətbiq edər.
Təşkilatçılıq bacarıqları və qabiliyyətləri
insanda idarəetmənin müxtəlif pillələrində və
müxtəlif məqsədləri həyata keçirərkən formalaşır. Burada tədqiqatı, layihələndirməni, hər hansı
bir təşkilat və ya müəssisənin fəaliyyətinin təşkilini, inzibatçılıq işlərin aparılmasını göstərmək
olar. Hər hansı bir işi reallaşdırmaq üçün insanda
həm də həvəs, motivasiya, maraq olmalıdır ki,
həmin təşkilatçılıq bacarığı formalaşsın, insan
həmişə təşəbbüskarlıq əzmində olaraq, istənilən
an müxtəlif situasiyalardan çıxış yolunu tapsın.
Həm kommunikativ, həm də təşkilatçılıq
meylləri və bacarıqları müəyyən koqnitiv əsasda, biliklər zəminində formalaşmalıdır. Görülən
işin nəzəri əsaslarının dərki, düşünülməsi, təhlili
və qiymətləndirilməsi də olduqca əhəmiyyətlidir. Burada görülən işlərin qiymətləndirilməsi
müxtəlif mövqelərdən aparılmalıdır (bilik sahəsi, fəaliyyət sahəsi kimi və s.).
İnsanları əhatə edən arxitektura məkanının
da xüsusiyyətləri var ki, onlar ayrıca qeyd olunmalıdır. Ekspertlər belə məkana bir neçə amili
daxil edirlər: insanın yaşadığı mühitin məkanpredmet göstəricilərini (şəhər və aqlomerasiyalar məkanı), bura daxil olan memarlıq və dizayn
obyektləri və mühəndis qurğuları: landşaftlı rekreasiya (bərpa) kompleksləri, bu komplekslərin
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təchizatı, təbii görünüşü, binaların və tikililərin
interyeri və təchizatı. Bu məkanın, zəruri
funksional-texniki və estetik tələblərinə uyğun,
zəruri dizayn vasitələri və sistemləri ilə təchiz
edilməsi (akustika, işıqlandırma, rəng çalarları
və xüsusiyyətləri, temperatur və nəmişlik rejimi,
məlumatlılıq tutumu, dizayn obyektləri və s.).
Daha sonra buraya təbii, şəhər və interyer
mühitinə (məlumat, kommunikasiya, məişət rahatlığı baxımından) aid xüsusi funksional –
bədii komplekslər: müxtəlif təyinatlı ekspozisiya
obyektləri, həmin obyektlərin rəqəmsal, verbal,
qrafik, həcmli və s. obyektləri də daxildir ki,
məkanın, mühitin davamlı inkişafı üçün lazımlı
vasitələr və metodikalar yaradıla bilsin [17].
Son zamanlar Respublika hökuməti tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində ölkə ərazisində sosial məkan və onun tərkib hissələrinin bərpası, inkişafı və istifadəsi üzrə xeyli
müsbət dəyişikliklər baş vermişdir. Burada sosial baxımından əhəmiyyətli olan yaşayış məkanının monitorinqi, layihələndirilməsi, sənədləşdirilməsi, gələcək inkişafının əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsi üzrə işlər həyata keçirilir.
Xüsusilə ölkəmizin və regionun aparıcı iqtisadi
və mədəni mərkəzlərindən olan Bakı şəhərində
baş verən dəyişikliklər qeyd edilməlidir. Burada
mühitin dizaynı üzrə (işıq – rəng dizaynı, abadlıq işləri və s.) xeyli irəliləyiş əldə edilmişdir.
Qeyd olunmalıdır ki, ölkədə, istər paytaxtda, istərsə də digər ərazilərdə memarlıq, dizaynla mühitin layihələndirilməsi üzrə aparılan işlər
dünyanın qabaqcıl ölkələrinin nailiyyətlərindən
bəhrələnərək həyata keçirilir. Şəhər mühitinin
təşkili ilə bağlı marketinq və menecment işləri
də yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur.
Belə şəraitdə şəhər həyatının təşkili də daha uğurlu olur. Burada işləmək, oxumaq, istirahət etmək daha rahat olur. Xüsusilə bu, tələbə
gənclər üçün faydalı və zəruridir. Regionlardan
gələn gənclər Bakının sosiomədəni mühitinə qatılaraq ona uyğunlaşır, sosiallaşma prosesini daha uğurla həyata keçirir. Tədris nəticəsində onlar tərəfindən əldə edə biləcək qabiliyyətlər, bacarıqlar və biliklər həm peşə fəaliyyətinə, həm
də sosial-psixoloji keyfiyyətlərinə tam uyğun
gəlməlidir. Həmin keyfiyyətlər sırasında təşkilatçılıq və kommunikativ meyllər və bacarıqlar
xüsusilə vacibdir. Bu keyfiyyətlərin əsasında iş
zamanı bütün qalan keyfiyyətlərdən (yəni bilik

və bacarıqlardan) uğurla istifadə etmək imkanı
əldə ediləcəkdir. Gənclər riskli situasiyada vəziyyətdən çıxış yolunu tapmağa, kollektivini
idarə edilməsində liderlik keyfiyyətlərini ifadə
etməyə, problemli situasiyaları həll etməyə bacarmalıdırlar.
Gənclərin bir şəxsiyyət, vətəndaş və mütəxəssis kimi özünü təsdiqləmək üçün həm tədris,
həm də tədrisdən kənar imkanlar istifadə etməyə
bacarmalıdırlar. Belə fürsətlərdən biri ictimai
tədbirlərdə iştirak etməkdir. Son zamanlar Respublikamızda beynəlxalq mədəni, idman, siyasi
tədbirlər geniş vüsət alıb. Dünyaya inteqrasiya
edən Azərbaycan öz qapılarını müxtəlif, ölkəmizin davamlı inkişafına fayda gətirə biləcək insanların üzünə geniş açır. Gənclər, o cümlədən
tələbələr belə tədbirlərdə həm bilavasitə
iştirakçı, həm də könüllü, yəni yardımçı kimi iştirak edir. Belə fəaliyyət nəticəsində onlar şəhərin memarlıq məkanının müxtəlif növlərindən
(interyerlər və onların avadanlıqları, açıq məkanlarda yerləşən binalar və tikililər, müxtəlif
təyinatlı obyektlər və s.) faydalanır, bu da, öz
növbəsində, həmin memarlıq məkanının qavranılmasına yaradıcı yanaşmaq imkanını verir,
qavranılan məlumatı öz şüurunda, dünyagörüşündə dünyaya olan münasibətini formalaşdırır.
Belə bir mühit, onun təkmilləşdirilməsi gənclərin işgüzar qabiliyyətlərinə, ilk növbədə çox vacib olan kommunikativ və təşkilatçılıq bacarıqları və meyllərinin inkişafına necə təsir göstərir?
Bakıda 2015-ci ilin birinci yarısında Avro2015 Avropa idman oyunları üzrə möhtəşəm
tədbirlərində könüllü kimi iştirak edən gənclərdə,
memarlıq mühitdə baş verən dəyişikliklərin təsiri
altında yuxarıda adı çəkilən kommunikativ və
təşkilatçılıq bacarıqları dəyişibmi? İnkişaf edibmi? Bu suallara cavab tapmaq üçün tədbirdən 3-4
ay keçəndən sonra biz tədqiqat keçirmək qərarına
gəldik. Pilotaj xarakterli bu tədqiqatda Bakı
Dövlət Universitetinin 38 tələbəsi iştirak etmişdir. Onlardan 25 nəfəri (14 qız və 11 oğlan) könüllü, 13 nəfər isə (6 qız və 7 oğlan) adi tələbə
olmuşdur. Tədqiqat 2015-ci ilin oktyabr ayında
keçirilmişdir. Test sorğusu aprobasiyadan keçən
və psixoloji ictimaiyyətə yaxşı məlum olan metodika əsasında aparılmışdır. Burada 40 suala
“bəli”, yaxud “xeyir” cavabı verilməli idi.
Biz əmin olmaq istəyirdik ki, olimpiada
tədbirlərində iştirak edən gənclərdə xüsusi me-
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marlıq məkanı obrazı formalaşmışdır, çünki onların fəaliyyəti xüsusi zallarda, stadionlarda, açıq
meydançalarda həyata keçirilirdi. Burada olan rahatlıq, estetik gözəllik, işin yüksək səviyyədə təşkili (intizam, məsuliyyət, mədəni davranış baxımından) şübhəsiz, tələbələrin özü, həyat, idman,
insanlar haqqında təsəvvürlərinə təsir göstərmişdir. Belə bir fərziyyə irəli sürmək olar ki, tədbirdən sonra tələbələrdə həm kommunikativlik, həm
də təşkilatçılıq qabiliyyət və bacarıqları bir qədər
inkişaf etmişdir və könüllülər işində iştirak etməyənlərdən bu mənada bir qədər yüksəkdədirlər.
Beləliklə, son zamanlar azərbaycanlı
gəncləri müxtəlif tədbirlərə, fəaliyyət sahələrinə
dəvət edirlər ki, onların enerjisindən, imkanlarından faydalansınlar, eyni zamanda onların
cəmiyyətə fayda gətirə biləcək vətəndaş kimi
yetişdirsinlər. Qeyd etdiyimiz kimi, Bakıda
2015-ci ilin yayında keçirilən ümumdünya idman tədbiri – Avro-2015 olimpiadasında yüzlərlə gənclər könüllü kimi iştirak etmişlər. Bura
isə, yeni sosial, mədəni, memarlıq məkanı olaraq, şübhəsiz, onların dünyagörüşünə, özünə və
başqalarına münasibətində öz əksini tapmışdır.
Nə dərəcədə belə hadisələr gənclərdə yeni işgüzar və mənəvi-psixoloji keyfiyyətləri formalaşdıra bilir? Bunu öyrənmək üçün artıq aprobasiyadan keçmiş metodikaya müraciət etdik.
Bu metodika şəxsiyyətin kommunikativ
və təşkilatçılıq meyllərini üzə çıxarılması üçün

nəzərdə tutulmuşdur (insanlarla işgüzar və yoldaşlıq münasibətlərini dəqiq və tez qurmaq bacarığı, ünsiyyətin genişlənməsinə nail olmaq,
qrup tədbirlərində iştirak etmək, insanlara təsir
etmək bacarığı, təşəbbüs göstərməyə meyl və s.)
[16, с.581-583].
Metodika 40 sualdan ibarətdir və müayinə
olunan hər bir suala “hə” və ya “yox” cavabı
verməlidir. Tapşırıq 10 – 15 dəqiqəyə yerinə yetirilməlidir. Bu zaman kommunikativ və təşkilatçılıq meyllərinin dərəcəsi ayrıca müəyyən
olunur. Bu metodika üzrə məlumatların işlənilməsi üçün açar belədir:
Kommunikativ
meyllər
( + ) Hə 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37
( - ) Yox 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39
Təşkilatçılıq
meylləri
( + ) Hə 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38
( - ) Yox 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40
İndi cədvəllər əsasında həmin meyllərin əks
qiymətlərini təhlil edək. Bizi maraqlandıran tərəf
məhz əks cavablar olmuşdur ki, onların əsasında
meylilik dərəcəsini aşkar edək. Cavabların həm də
nisbi çəkisi, yəni faizləri də göstərilib.
Kommunikativ meyllərin müsbət qrupunda toplanan mənfi cavablar
Cədvəl 1
Könüllü Könüllü Adi
Adi
qızlar oğlanlar qızlar oğlanlar

Sual
Sizdə insanları öyrənməyə və müxtəlif insanlarla tanışlıq
münasibətləri qurmağa həvəs varmı?
2. Sizin daim ünsiyyətdə olduğunuz dostlarınız (rəfiqələriniz)
çoxdurmu?
3. Sizdən yaşca çox böyük olan insanlarla asanlıqla ünsiyyət
qura bilirsinizmi?
4. Sizə tanış olmayan insanlarla kontakta girmək və münasibət qurmaq asanmı başa gəlir?
5. Siz imkan olanda yeni insanlarla tanış olmağa və söhbət
etməyə çalışırsınızmı?
6. Daima insanlar arasında olmaq sizə xoş gəlirmi?
7. Kollektiv oyunlarda iştirak etməyi sevirsinizmi?
8. Düşünürsünüzmü ki, sizə az tanış olan qrupu canlandırmaq
sizin üçün çox çətinlik yaratmayacaq?
9. Sizə tanış olmayan kollektivə düşdükdə özünüzü sərbəst
hiss edirsinizmi?
10. Doğrudurmu ki, sizin çoxlu dostlarınız var?
1.

Cədvəldən göründüyü kimi, könüllülər sırasında olan qızlarda və adi qızlarda 8 mövqe üzrə
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oxşarlıq var. Bununla belə könüllü qızlarda həmin
mövqelərə aid göstəricilər ümumən əks tərəfdən
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bir qədər aşağıdır. Könülü oğlanlarda dörd mövqe
üzrə oxşar göstəricilər olsa da, ümumi göstərici
adi oğlanlardan aşağıdır. Hər iki qrup qızlarda

kommunikativlikdə yaşanan problemlər cəmiyyətdə onların statusu və milli mentallıq ilə əlaqəlidir.
Kommunikativ meyllərin mənfi qrupunda
toplanan müsbət cavablar
Cədvəl 2
Könüllü Könüllü Adi
Adi
qızlar oğlanlar qızlar oğlanlar

Sual
1. Sizin yoldaşlarınızın birinin səbəb olduğu inciklik
hissiyyatı sizi çoxmu narahat edir?
2. Doğrudurmu ki, insanlarla vaxt keçirməkdənsə kitablarla
və ya hər hansı başqa bir işlə vaxt keçirmək sizin üçün
daha xoş və rahatdır?
3. Yeni kompaniyaya ( kollektivə) daxil olmaq sizə çətin
gəlmir ki?
4. Yeni kollektivə siz çətin uyğunlaşırsınız?
5. Ətrafdakı insanlar sizi qıcıqlandırırmı və siz tək qalmaq
istəyirsinizmi?
6. Yeni insanla tanış olmaq üçün təşəbbüs göstərmək lazım
gəlirsə siz çətinlik çəkmirsiniz ki?
7. Doğrudurmu ki, sizə tanış olmayan insanlar arasında
özünüzü arxayın hiss etmirsiniz?
8. Siz öz tanışlarınızdan ibarət çevrəni məhdudlaşdırmağa
çalışırsınızmı?
9. Doğrudurmu ki, siz böyük bir insan qrupu qarşısında çıxış
edən zaman özünüzü kifayət qədər arxayın və rahat hiss
etmirsiniz?
10. Siz az tanış olan insanlarla ünsiyyət zamanı özünüzü çox
vaxt narahat hiss edirsinizmi?

Burada toplanan müsbət cavablar hər
qrupda müəyyən problemlərin olmasını bildirir.
Bunlar yenə də adi tələbələrdə üstünlük təşkil
edir, lakin alınan nəticələrin bəzi cəhətlərə diqqət yetirməliyik. Qeyd etmək lazımdır ki, qızlar-
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könüllülərdə göstəricilər onların daha cəsarətli,
ünsiyyətcildirlər, kommunikasiya yaratmaq istəyi
və bacarığı daha qabarıq şəkildə özünü bildirir.
Təşkilatçılıq meyllərin müsbət qrupunda
toplanan mənfi cavablar

Sual
İctimai işlə məşğul olmaq sizin xoşunuza gəlirmi?
Tez-tezmi yoldaşlarınızın çoxunu sizin fikrinizi qəbul
etməyə razı salmağı bacarırsınız?
3. Siz öz dostlarınızla birgə müxtəlif oyunlar və əyləncələr
fikirləşməyi və təşkil etməyi sevirsinizmi?
4. Siz çalışırsınızmı ki, yoldaşlarınız sizin fikirlərinizə
uyğun hərəkət etsinlər?
5. Vacib işlərin yerinə yetirilməsində siz tez-tezmi bu
təşəbbüsü öz üzərinizə götürürsünüz?
6. Başladığınız işi sona çatdıra bilməyəndə əsəbiləşirsinizmi?
7. Sizin dostlarınızın maraqlarına toxunan məsələlərin
həllində tez-tezmi təşəbbüs göstərirsiniz?
8. Məktəbdə (istehsalatda) ictimai işlə məşğul olursunuzmu?
9. Siz öz dostlarınız üçün müxtəlif tədbirlərin təşkil
edilməsini həvəsləmi iştirak edirsiniz?
10. Siz öz dostlarınızın diqqət mərkəzində tez-tezmi
olursunuz?
1.
2.
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-

Cədvəl 3
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Lalə Aydın qızı Kazımzadə

Təşkilatçılıq meylləri ilə bağlı qeyd olunmalıdır ki, burada həm könüllü olan, həm də könüllü olmayan tələbə-qızlarda mentallıq, tərbiyə
və sosial statusundan irəli gələn bir sıra xüsusiyyətlər var. Bununla belə istənilən halda könüllüqızların daha yaxşı təşkilatçı olmaq şansı daha

böyükdür. Adi oğlanların cavabları bəzi hallarda
könüllü işləyənlərdən daha üstündür. Amma
bütövlükdə könüllü olanların şansları burada
daha üstündür.
Təşkilatçılıq meyllərin mənfi qrupunda
toplanan müsbət cavablar
Cədvəl 4
Könüllü Könüllü Adi
Adi
qızlar oğlanlar qızlar oğlanlar

Sual
Yaranmış kritik vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq sizin
üçün çətin gəlmir ki?
2. Sizin niyyətlərinizin həyata keçirilməsində bəzi maneələr
baş verəndə siz öz niyyətlərinizdən asanlıqla imtina
edirsizmi?
3. Bu gün görüləcək işlərinizi başqa günlərə tez-tezmi
təxirə salırsınız?
4. Doğrudurmu ki, sizin dostlarınız öhdəliklərini,
vəzifələrini, verdikləri sözləri yerinə yetirmədikləri
zaman onlarla konfliktiniz olmur?
5. Doğrudurmu ki, sizə tanış olmayan şəraitdə pis
orientasiya olunursunuz?
6. Bu doğrudurmu ki, yoldaşlarınızla daimi ünsiyyətdən
yorulursunuz?
7. Doğrudurmu ki, siz haqlı olduğunuzu sübut etməyə çox
nadir hallarda çalışırsınız?
8. Doğrudurmu ki, sizin rəyiniz və ya qərarınız
yoldaşlarınız tərəfindən dərhal qəbul olunmayanda siz
onlardan vaz keçirsiniz?
9. Siz işgüzar və başqa görüşlərə tez-tezmi gecikirsiniz?
10. Doğrudurmu ki, siz öz yoldaşlarınızdan ibarət böyük bir
qrupun əhatəsində özünüzü o qədər də arxayın hiss
etmirsiniz?
1.

Dördüncü cədvəlin göstəricilərindən belə
bir qənaətə gəlmək olar ki, həm könüllü qızlar,
həm də könüllü oğlanların göstəriciləri onlarda
təşkilatçılıqla bağlı olan imkanlar daha geniş və
rəngarəngdir. Dördüncü sualın cavabından görünür ki, onlar daha məsuliyyətli və prinsipial
olublar, görülən işə cavabdeh olmağa hazırdırlar.
Bəzi oxşarlıq və yaxud uyğunluq respondentlərin yaşı və yaxud fəaliyyət sahəsi, yəni tələbəlik
ilə bağlıdır.
Nəticədə belə bir qənaətə gəlmək olar ki,
həqiqətən insanı əhatə edən məkan, onun xüsusiyyətləri insanın şəxsiyyət keyfiyyətlərinə, peşə
bacarıq və vərdişlərinə, sosial-psixoloji durumuna birbaşa təsir edir. Təhsil alanlar üçün bu daha
önəmlidir. Ali məktəblərin böyük şəhərlərdə,
gədim sivilizasiya ocaqlarında yerləşməsi insanların mədəni, mənəvi, sosial keyfiyyətlərinə təsir göztərir, yeni insani keyfiyyətləri formalaşdı224
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rır. Son zamanlar Azərbaycanda aparılan quruculuq, abadlaşdırma işləri insanları mənəvi cəhətdən ucaldır, onlarda dünyaya yeni münasibət
formalaşdırır, şəxsiyyət və vətəndaşlıq keyfiyyətləri əmələ gətirir. Hesab edirik ki, irəli sürdüyümüz fərziyyə özünü doğrultdu.
Tədqiqatın daha geniş şəkildə, böyük
seçmə əsasında aparılması məqsədə uyğundur.
Problemin aktuallığı. İnsan, onu əhatə edən
ətraf aləm əsasən süni xarakter daşıdığına görə ona
təsir edən bəzi amillər də şəhərlə, onun memarlıq
xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Həm də məlumdur ki,
insan davranışı müəyyən dərəcədə onun yaşadığı
qrupun təsiri altında formalaşır.
Problemin yeniliyi. Sürətlə inkişaf edən şəhər
aqlomerasiyası şəraitində xarici aləmin qiymətləndirilməsində baş verən dəyişikliklərin şəxsiyyət keyfiyyətlərinə təsirini öyrənmək aktual məsələlərdən
biridir, bu da məqalənin elmi yeniliyini təşkil edir.
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Problemin praktik əhəmiyyəti. Həqiqətən
insanı əhatə edən məkan, onun xüsusiyyətləri insanın şəxsiyyət keyfiyyətlərinə, peşə bacarıq və vərdiş-

lərinə, sosial-psixoloji durumuna birbaşa təsir edir.
Təhsil alanlar üçün bu daha önəmlidir.
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ В “КИТАБИ-ДЕДЕ ГОРГУД”
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ISSUES OF UPBRINGING IN “KITABI-DEDE GORGUD”
Xülasə: Məqalədə “Kitabi-Dədə Qorqud”da tərbiyə, xüsusən mənəvi tərbiyə məsələləri diqqət mərkəzinə gətirilir. Mənəvi tərbiyənin bir sıra tərkib hissələrinə dair nümunələr gətirilir. Ailə tərbiyəsi, qızın tərbiyəsində – ananın, oğulun tərbiyəsində – atanın rolu qeyd olunur. Dastana əsasən, təkəbbürlük, lovğalıq, tənbəllik,
özünü öymək, namərdlik, yalançılıq tənqid olunur. Düzlük və doğruçuluq təqdir olunur, qonaqpərvərlik müsbət
cəhət kimi dəyərləndirilir.
Açar sözlər: tərbiyəyə dair fikirlər, uşaqların tərbiyəsi, mənəvi tərbiyə, təhsilləndirici, tərbiyələndirici
və inkişafetdirici imkanlar
Резюме: Статья посвящена вопросам воспитания, особенно нравственного воспитания, представленных в “Китаби-Деде Горгуд”. Приводится ряд примеров компонентов нравственного воспитания. Отмечается роль отца в воспитании сына, роль матери в воспитании дочери. Согласно эпосу критикуются высокомерие, гордость, лень, трусость и ложь. Порядочность и честность восхваляются, а
гостеприимство рассматривается как положительная черта.
Ключевые слова: мысли о воспитании, воспитание детей, нравственное воспитание,
образовательные, воспитательные и развивающие возможности
Summary: The article is devoted to the issues of moral upbringing presented in “Kitabi-Dede
Gorgud”. Some examples of the components of moral upbringing are given. The role of the father in the
upbringing of the son and the role of the mother in the upbringing of the daughter are noted. According to
this epic, arrogance, pride, laziness, cowardice and deceitfulness are criticized. Honesty and decency are
praised, and hospitality is seen as a positive feature.
Key words: thoughts about upbringing, education of children moral education, educational, upbringing
and developing opportunities

"Kitabi-Dədə Qorqud" Oğuz tayfalarının
dilində Dədəm Qorqudun kitabı adlanır. Bu
dastanı Azərbaycan xalq ədəbiyyatının çox qədim yazılı abidəsi (XI-XII əsrlər) hesab edilir.
Dədə Qorqudun həzrəti Məhəmməd peyğəmbərin müasiri olduğu söylənilir. Deyilənə
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görə, türklər Dədə Qorqudu elçi kimi peyğəmbərimizin yanına göndəriblərmiş. Dədə Qorqudun Məhəmməd peyğəmbər dövründə yaşadığı
dastanın müqəddimə hissəsində də xüsusi göstərilmişdir.
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“Kitabi-Dədə Qorqud”da tərbiyə məsələləri

"Kitabi-Dədə Qorqud" zəngin təhsilləndirici, tərbiyələndirici və inkişafetdirici imkanlara
malik bir sənət abidəsidir. Bu möhtəşəm abidədən bəhrələnərək nəsillər təhsillənmiş, tərbiyələnmiş və inkişaf etmiş, Vətəni sevmək, igid,
cəsur, qəhrəman, mərd, mübariz, ailəcanlı, yurdsevər, yenilməz, mətin, döyüşkən, qorxmaz olmaq kimi nəcib sifətlərə yiyələnmişlər.
Əhəmiyyəti, faydalılığı, müsbət təsir gücü
nəzərə alınaraq ümumtəhsil məktəblərinin, demək olar ki, bütün siniflərində bu əsər haqqında
məlumat verilir, boylarından nümunələr dərsliklərə salınaraq öyrənilir. Dastanla tanışlıq orta
ixtisas və ali təhsil müəssisələrində də həyata
keçirilir.
Dastana müraciət etməkdə məqsədimiz
"Kitabi-Dədə Qorqud"da tərbiyə məsələlərini
araşdırmaqdır.
Tərbiyəyə müxtəlif təriflər verirlər: “Tərbiyəçinin tərbiyə olunana məqsədyönlü təsiri”,
”uşaqda bu və ya digər keyfiyyəti (böyüyə hörmət, düzlük və doğruçuluq, vətənpərvərlik və s.)
inkişaf etdirmək üçün ona göstərilən təsir”,
“yaşlı nəslin qazandığı sosial təcrübənin gənc
nəslə verilməsi” və s.
Həmin təriflər tərbiyə prosesinin mahiyyətini bu və ya digər dərəcədə açır. Bir qədər də
dəqiq ifadə etməli olsaq, tərbiyəyə belə tərif verə bilərik: tərbiyə dedikdə, bu və digər keyfiyyəti inkişaf etdirmək, davranış təcrübəsini formalaşdırmaq üçün tərbiyəçinin (valideynin, müəllimin) tərbiyə olunana (uşağa, şagirdə) mütəşəkkil, məqsədyönlü, planlı, sistemli və fasiləsiz təsir göstərməsi prosesi başa düşülür. “Tərbiyə”
sözü son dərəcə geniş anlayışdır. Çox zaman
“təhsil” və “təlim” də onun tərkibində nəzərdən
keçirilir, hətta pedaqogikaya tərif verərkən ona
“tərbiyə” haqqında elm kimi yanaşırlar. Bu, görünür, təhsil və təlim anlayışlarına nisbətən tərbiyə anlayışının daha erkən meydana gəlməsi ilə
bağlıdır. İlk insanlar məhz tərbiyə edə-edə övladlarına bilik, bacarıq, vərdişlər qazandırırdılar. İngilis dilində education sözü var. O, eyni zamanda
həm tərbiyə, həm təhsil, təlim, maarif, həm də ən
əsası, “pedaqogika” mənasını verir” (1, 227).
Tərbiyə geniş anlayışdır və bir sıra tərkib
hissələrə ayrılır. Həmin tərkib hissələri diqqət
mərkəzinə gətirək: əqli tərbiyə, mənəvi tərbiyə,
əmək tərbiyəsi, estetik tərbiyə, fiziki mədəniyyətin formalaşdırılması, ekoloji tərbiyə, hüquq

tərbiyəsi, iqtisadi tərbiyə. tərbiyənin bu tərkib
hissələri ilə bağlı dastanda çoxsaylı nümunələr
vardır.
Bir məsələni də qeyd edək: tərbiyənin
tərkib hissələri sırasında mənəvi tərbiyə özünün
məna tutumuna, məzmununun, məqsəd və vəzifələrinin genişliyinə və əhatəliliyinə görə fərqlənir. mənəvi tərbiyənin özünün bir çox tərkib hissələri, komponentləri vardır. onları göstərək:
vətənpərvərlik tərbiyəsi, vətəndaşlıq tərbiyəsi,
böyüyə hörmət tərbiyəsi, yoldaşlıq və dostluq
tərbiyəsi, düzlük və doğruçuluq tərbiyəsi, insanpərvərlik tərbiyəsi, yaxşılıq, xeyirxahlıq və qayğıkeşlik tərbiyəsi, igidlik və qəhrəmanlıq tərbiyəsi, humanizm tərbiyəsi, prinsipiallıq tərbiyəsi,
milli mənlik şüurunun formalaşdırılması, şərəf və
ləyaqət tərbiyəsi, mübarizlik tərbiyəsi, dövlətçiliyə sədaqət tərbiyəsi və s.
Tərbiyənin tərkib hissələrinin hər biri üzərində dayanmaq imkan xaricində olduğundan
yalnız "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında (2)
mənəvi tərbiyə problrmlələrinə ayrılan yerə münasibət bildirəcəyik.
İlk növbədə qeyd olunmalıdır ki, ailə tərbiyəsi, ailədə uşaqların tərbiyəsi, ataya, anaya
hörmətin göstərilməsi, valideynlərin məsələləri
və s. dastanda özünəməxsus şəkildə öz ifadəsini
tapmışdır. Ata adını ucaltmaq vacib hesab olunur. Bu, övladın ümdə vəzifəsi, borcu olmalıdır.
Atanın ümidlərini doğrultmayan oğul fərsiz oğul
hesab olunur, beləsinin mövcud olmasındansa,
olmaması məsləhət bilinir. Dastanda oxuyuruq:
“Ata adını ucaltmayan fərsiz oğul, ata belindən
enincə, enməsə yaxşıdır, ana bətninə düşüncə,
doğulmasa yaxşıdır” (2, 130).
Ona görə də “Kitabi-Dədə Qorqud"da xüsusi qeyd olunur ki: “Ata adını yaşatmaqçın
ağıllı oğul” (2, 130) lazımdır.
Dastanda irəli sürülən belə bir fikir önəmlidir ki, övladlar valideynin, xüsusən atanın sözü,
tapşırığı ilə oturub-durar, tapşırıqlarına əməl
edər, onun sözünü eşidərdilər. bu da həyatın fərəhli yollarını onların qarşısında açar, yollarını
açıq və uğurlu edər, onları xoşbəxtliyə çatdırardı.
Bu xüsusda dastanda deyilir: “O zamanlar oğul
ata sözünü iki eləməzdi. İki eləsəydi, o cür oğulu
qəbul etməzdilər” (2, 169).
Dədə Qorqud ölümlü-itimli dünyada,
müharibələrin tez-tez baş tutduğu illərdə yaşamışdı. Ona görə də qadın hamilə olanda arzu
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edilərdi ki, dünyaya oğul gəlsin, ailəyə, yurdyuvaya hayan doğulsun. Bu məntiq baxımından
dastanda belə fikir özünə yer almışdır ki, “Ata
oğul qazanar ad üçün, Oğul da qılınc qurşanar
ata qeyrəti üçün” (2, 169).
“Kitabi-Dədə Qorqud"da qız və qadın tərbiyəsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir. Ailənin xanımına yüksək tələblər verilir. Qadını əsilli-köklü yerdən almağın zəruriliyi əsaslandırılır
və bu xüsusda deyilir: “Qaravaşa don geydirsən
də qadın olmaz” (2, 129).
“Kitabi-Dədə Qorqud"la tanışlıqdan görünür ki, ailədə qızın tərbiyəsində daha çox ana,
oğulun tərbiyəsində - ata nümunəsinə önəm verilir: “Oğul atadan görməyincə süfrə çəkməz”
(2, 129).
Qadından-anadan ağıl, dərrakə, iffət, ismət, şərəf, ağırləngərlik, ciddilik, ərə, ailəyə sədaqət, ev işlərini bacarmaq, ər qulluğunda durmaq, ilk növbədə qızına nümunə göstərmək və
s. tələb olunur. Bildirilir ki, “Qız anadan görməyincə öyüd almaz” (2).
Dastanda ismət, namus qızlardan, qadınlardan ötrü son dərəcə mühüm, əvəzedilməz
keyfiyyət kimi qiymətləndirilir. Ərə gedənə kimi pak, bakirə qalmaq, öz ismətlərini qoruyub
saxlamaq qızlara nəsihət və vəsiyyət edilir. Bu
xüsusda “Kitabi-Dədə Qorqud”da yazılmışdır:
“Eyibli ərə getmək, eyibdir ər evinə” (2, 163).
Dədə Qorqud özünüöyməyi, lovğalanmağı, özünü kişisindən uca tutmağa can atmasını
qadınlar üçün nöqsan sayır. Belə qənaətə gəlmək olur ki, qadının öz yeri, kişinin öz yeri olmalıdır. Öyünməklə qadın kişinin yerini tuta
bilməz. “Kitabi-Dədə Qorquda” müraciət edək:
“Öyünərsə, ər öyünsün – aslandır,
Lovğalanmaq arvad üçün nöqsandır.
Öyünməklə arvaddan kişi olmaz” (2, 190).
Dastanda arvadlar dörd qrupa bölünür:
“Birisi soysoldurandır; birisi toydoldurandır;
birisi evin dayağıdır; birisi, necə deyəsən,
bayağıdır” (2, 131).
Dədə Qorqud, təbii ki, evin dayağı olan
qadınlara önəm verir. digər tip qadınları isə
lənətləyir. Belə ki, soysolduran arvadlardan söz
açılarkən bildirir ki, bu qadınlar yalnız özlərini
düşünən olur, doyunca yeyib-içir, geyinib-keçinir, fəqət haqsız olaraq dolanışığından narazılıq
edir, şikayətlənirlər.
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Toydolduran arvadlar belə təsvir edilir:
“Obanın o ucunu bu ucunu çarpışdırır, söz-şayiə
yayır”, bütün günü gəzib dolanır, evindəneşiyindən xəbəri olmur, ona-buna qarğış deyir.
Dastanda ərinin sözünə qulaq asmayan,
gələn qonağı layiqincə qarşılamayan, deyingən,
arvadlar bayağı qadın kimi təqdim olunur.
“Kitabi-Dədə Qorqud”da belələrinin “Huh peyğəmbərin eşşəyinin nəslindən” olduğu vurğulanar də deyilir: “Ocağınıza belə arvad gəlməsin!”
(2, 139).
Dastanda insanlara müsbət keyfiyyətlərə
yiyələnmələri, mənfi sifətlərdən uzaq olmaları
məsləhət bilinir. Mənfi cəhətlər pislənir. Belə ki,
təkəbbürlük, könlünü uca tutmaq kimi zərərli
cəhətlər tənqid olunur. Bu xüsusda deyilir:
Təkəbbürlük eyləyəni tanrı sevməz,
Könlünü uca tutan adamda ağıl olmaz
(2, 129).
Dədə Qorqud düşmənlə son dərəcədə ehtiyatlı davranmağı lazım bilirdi. Düşmənin şirin
dilinə aldanmağın insana acı nəticələr gətirəcəyini xatırladırdı “Qara düşmən dost olmaz”).
Əsərdə qonaqpərvərlik müsbət cəhət kimi
dəyərləndirilir. Elə ailələr, elə qadınlar vardır ki,
evlərində qonaq qəbul etməyi xoşlamırlar. Qonağı bir abırda qarşılayırlar ki, gələn gəldiyinə
peşman olur. Dədə Qorqud qonaqlı-qaralı olmayan evləri kəskin tənqid atəşinə tuturdu. Bu barədə əsərdə deyilir: “Qonağı gəlməyən böyük
evlər yıxılsa yaxşıdır!” (2, 130).
Dastanda düzlük və doğruçuluq təqdir olunur (“Doğrucul adamlar yüz yaşasa yaxşıdır”),
yalan pislənir, yalançı tənqid olunur. Yalanın bir
çox bəlalara səbəb olduğunu bildirən Dədə
Qorqud axırda belə bir qənaətə gəlir: “Yalan söz
bu dünyada olunca, olmasa yaxşıdır” (2, 130).
Bədxahlıq, şər işlər, başqasına tor qurmaq,
paxıllıq etmək, namərdlik yolunu tutmaq, adam
aldatmaq və satmaq və s. dastanda pislənir.
İgidləri ələ vermək, onları aldatmaq kişilikdən
sayılmır. Bu xüsusda əsərdə oxuyuruq: “İgidi
aldatmaq arvad işidir” (2, 222).
Dədə Qorqud özünü öyməyi kişi keyfiyyəti hesab etmirdi. Bu barədə onun mövqeyi belə idi: ”Çox öyünən kişilərdə bir kişilik görmədim” (2, 215).
Düzgün qənaətdir. özünə vurulan, özünü
öyən şəxs çox da irəli gedə bilmir.
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“Kitabi-Dədə Qorqud”da tərbiyə məsələləri

Yuxarıda deyilənlərdən bir daha belə qənaətə gəlirik ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” həqiqətən təhsilləndirici, tərbiyələndirici və inkişafetdirici imkanlara malikdir.
Problemin aktuallığı. “Kitabi-Dədə Qorqud”un tədqiqat obyekti kimi seçilməsi həmişə öz
aktuallığını özündə saxlayacaqdır.

Problemin yeniliyi. “Kitabi-Dədə Qorqud”da
tərbiyə məsələləri diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik dəyəri. Məqalə “KitabiDədə Qorqud”da tərbiyə məsələlərini öyrənən
doktorantlar, dissertantlar və magistrantlar üçün faydalı olacaqdır.
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TYPES OF LEARNING. THE ROLE OF LEARNING TYPES
IN THE USE OF TEACHING RESOURCES
Xülasə: Şagirdlərin intellekt qabiliyyətlərinin aşkar edilməsi və inkişaf etdirilməsində öyrənmə tipləri
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Öyrənmə forması şagirdlərin daha səmərəli öyrənmə yollarını ifadə edir. Məqalədə öyrənmə tiplərinin mahiyyəti, xarakterik əlamətləri, həmçinin bu problemlə bağlı aparılan tədqiqatlar öz
əksini tapır. Öyrənmə tiplərinin tətbiqi prosesində müəllimlərə bir sıra tövsiyələr verilmişdir.
Açar sözlər: məktəb, tədris prosesi, tədris resursları, öyrətmə, öyrənmə tipi, öyrənmə forması,
səmərəli öyrənmə
Резюме: В статье отмечается важность типов обучения, связанных с выявлением и развитием
интеллектуальных способностей учащихся. Автор отмечает, что форма обучения выражает способы
более эффективного обучения студентов. Значимость статьи – сущность обучения, характерные
атрибуты и исследования по этому вопросу. Ряд рекомендаций был дано учителям во время применения стилей обучения.
Ключевые слова: школа, учебный процесс, учебные ресурсы, преподавание, тип обучения,
форма обучения, эффективное обучение
Summary: The types of learning involved in discovering and developing students' intellectual abilities
are of great importance. The form of learning expresses the ways in which students learn more effectively.
The essence of the article is the essence of the learning, the characteristic attributes, and the research on this
issue. A number of recommendations were given to teachers during the application of learning styles.
Key words: school, teaching process, teaching resources, teaching, type of learning, learning form,
effective learning

Tədris resurslarından istifadə məsələsində
şagirdlərin öyrənmə formalarının müəyyən edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Tədris materialının mənimsənilməsi üçün
tədris resursunun köməyi ilə şagirdin duyğu orqanlarından ən az birinə təsir etməsi lazımdır.
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Görmə orqanları (vizual) ən çox informasiya
qəbul etmə imkanına malikdir. Eşitmə kanalının
imkanı buna nisbətən azdır. İnsan bütün məlumatların 75 faizini görmə, 13 faizini eşitmə kanalının və 12 faizini digər orqanların köməyi ilə
alır (1, 147.)
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Öyrənmə tipləri. Tədris resurslarından istifadə məsələsində öyrənmə tiplərinin rolu

Hər bir şagirdin özünəməxsus bioloji və
inkişaf xüsusiyyətləri vardır. Bu da şagirdlərin
bilik və bacarıq əldəetmə, öyrənmə formasına
təsir edir. Eyni bir mövzunu öyrənərkən şagirdlər maraq, meyl və tələbatlarına görə fərqli metodlardan istifadə edə bilərlər. Şagirdlərin birbirlərindən fərqli öyrənmə formasına sahib olması artıq bütün pedaqoqlar tərəfindən bir mənalı qəbul edilir. Əgər öyrənmə mühiti şagirdin
öyrənmə xüsusiyyətlərinə görə təşkil edilərsə,
öyrənmənin keyfiyyəti və səmərəsi də artar. Öyrənmə forması fərdlərin daha səmərəli öyrənmə
yollarını ifadə edir. Müəllim tədris prosesində
görmə, eşitmə, hərəki fəaliyyət vasitəsi ilə öyrənənləri nəzərə almalı, onlara müvafiq strategiyalar tətbiq etmələri vacib amildir.
Şagirdlərin öyrənmə formaları istiqamətində bir çox araşdırmalar aparılmış və sinif
mühitində fərqli öyrənmə modelləri irəli
sürülmüşdür (2,3,4,5,6). Bunlardan qabaqcıl
ölkələrin təhsil sistemində prioritet hesab olunan
Dunn və Dunn “Öyrənmə tipi modeli”, Felder
modeli, Üçtipli öyrənmə modeli diqqəti daha
çox cəlb edir. Onlardan məktəblərdə tətbiq yollarını da göstərməsi baxımından Dunn və Dunn
“Öyrənmə tipi modeli” digərlərindən daha üstündür. Aşağıda Dunn və Dunn “Öyrənmə tipi
modeli“ ilə bağlı ətraflı məlumat verilir.
Dunn və Dunn “Öyrənmə tipi modeli”
1967-ci ildə R. Dunn və K. Dunn tərəfindən
irəli sürülmüşdür. “Öyrənmə tipi modeli” öyrədənlər (müəllimlər) üçün görmə, eşitmə, hərəki
fəaliyyət vasitəsi ilə öyrənən şagirdləri müəyyən
edərək, onların necə öyrənə biləcəklərinə, öyrənmə tiplərinə (öyrənmə şəkillərinə) uyğun təlim strategiyaları məsələsində məlumatı təmin
edir (5,6).
Dunnların öyrənmə tiplərinin tətbiq prinsipləri bunlardır: şagirdlərin çoxu öyrənə bilər;
təhsil mühiti, tədris resursları fərdi öyrənmə formasına görə təşkil edilə bilər; hər şagirdin öyrənmə qabiliyyəti vardır, amma bu qabiliyyətlər
fərqlidir; öyrənmə tiplərinə görə təşkil edilən
tədris prosesi şagirdin müvəffəqiyyətini artırır;
müəllimlər öyrənmə tiplərini tədris prosesində
diqqət mərkəzində saxlamalıdırlar.
Dunnların modelinin əsasını öyrənməni
istiqamətləndirmədə şagirdin daxili qabiliyyətinə təsir edən xarici amillərin təsirlərinə verdiyi
reaksiyalara əsaslanır. Həmin amillər bunlardır:

mühit amilləri: tədris avadanlıqları və resursları,
istilik, işıq, səs, rəng və s.; duyğu, hissi amillər:
hisslər və vərdişlər; sosioloji amillər: fərdi və ya
qrupla iş seçimi; fizioloji amillər: yaş, duyğu orqanlarının fəaliyyət səviyyəsi, bədənin fiziki vəziyyəti və qidalanma; psixoloji amillər öyrənmə
tərzinə təsir edir (5, 6).
Bu modeldə iki öyrənmə forması vardır. 1.
Analtik şagirdlər: beynin daha çox sol yarımkürəsini istifadə edir, induktiv olub(xüsusidən
ümumi, ayrı-ayrı müşahidələrdən ümumi nəzəri
nəticələr çıxaran), səliqəli və intizamlıdır, səsdən narahat olur, eyni anda tək işə fokuslanır.
2. Tam, bütöv öyrənən şagirdlər. Beynin
daha çox sağ yarımkürəsini istifadə edir, tam
deduktiv (ümumi nəzəri nəticədən xüsusi nəticələr çıxaran) olub, fikri dağınıqdır, səs-küydən
narahat olmur, eyni anda birdən çox işə fokuslana bilir.
Dunn və Dunn öyrənmə tipi modelinə görə, şagirdlərin vizual, audio, hərəkətli (kinestetik) olmaqla, üç növ öyrənmə tipi vardır.
Vizual öyrənmə tipli şagirdlər: tam olaraq
öyrənə bilmələri üçün mövzunun mütləq vizual
resurslarla dəstəklənilməsi lazımdır. Xəritə, şəkil, sxem, qrafik kimi vizual resurslarla, həmçinin kompüter proqramlarından istifadə edərək,
daha asan öyrənirlər və bu resurslarla öyrəndiklərini daha yaxşı xatırlayırlar. Məlumat və anlayışları simvol və şəkillərə çevirmələri qavramanı və yaddaşda daha yaxşı qalmasını asanlaşdırır, öyrənmək üçün görmələri və ətraflı öyrənmədən əvvəl ümumi təsəvvürün yaranması lazımdır. Yazarkən, oxuyarkən rəngli qələmlər istifadə etməli, əhəmiyyətli mövzuların altını qızılı rəngli qələmlə çəkməlidir. Dərs dinləyərkən
qeyd etmələri faydalıdır. Öyrəndiklərini qısa
qeydlər götürərək gücləndirməlidir. Vizual şagirdlər əgər müəllim dərsi izaha edərkən, qeyd
etmirlərsə dərsdən asanca uzaqlaşa bilərlər. Bu
şagirdlər yazılı istiqamətlərə ehtiyac duyurlar.
Ümumiyyətlə, bu şagirdlərin öyrənmələri üçün
verbal metod uyğun deyildir. Öyrənməsi lazım
olan resursları özünə görə seçərlərsə, mütəşəkkil
çalışmaları təmin olunar.
Vizual öyrənmə tipli şagirdlər şərh edərkən qavradıqlarını tam, bütün olaraq şərh etmə
meylindədirlər. Ümumiyyətlə, şəxsi həyatlarında intizamlı və səliqəlidirlər. Dağınıq bir masada öyrənə bilməzlər, əvvəl masanı özlərinə görə

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, № 5, 2018

231

Nərminə İsrafil qızı Məmmədova

səliqəyə salır, daha sonra işə başlayırlar. Çantaları, şkafları həmişə səliqəlidir. Bir şey düşünərkən gözləri yuxarı doğru baxır. Həll etməyə çalışdığı problem bir neçə mərhələli isə hər mərhələnin necə olduğunu və keçişiylə əlaqədar
şərhli məlumatlar yazmalıdır. Vizual şagirdlərin
çalışa biləcəkləri yığcam, qarışıq və gurultu olmayan bir yerə ehtiyacları vardır. Bu şagirdlər
səsli-küylü, qarışıq, gurultulu sinifdə öyrənə bilməzlər. Dərsə hazırlaşarkən səssiz bir mühitdə
və tək başına olmalıdır. Yazılı imtahanlarda, yazılı tapşırıqlarda daha müvəffəqiyyətlidir.
Güclü tərəfləri: gördüklərini və oxuduqlarını yaxşı xatırlayırlar. Üz-üzə qarşılıqlı təsirə və
göz təmasına əhəmiyyət verirlər. Fərqli resurslardan istifadə etməyi xoşlayırlar. Tədris resurslarından, xüsusilə vizual resurslardan istifadə
etdikdə daha asan qavrayır və öyrənirlər. Oxumağa düşkündürlər. Yaxşı təşkilatçıdırlar. Geyindiyi paltar, çantası, masaları, şkafları və s. təmiz
və səliqəlidir. Uzun hədəfli planlar edə bilirlər.
Dərslərini yaxşı oxuma, problemləri həll
etmə, düşüncələrini zehni xəritə, grafik, sxem,
diaqarmlarla ifadə etmə, kağız üzərində grafiki
işlər görmə və zehnində, təsəvvüründə canlandırma, sözlərin səsindən çox yazılı şəklini xatırlama, uzun müddət çalışma, sürətli oxuma, səssiz
mühitdə çalışma onlara xas olan xüsusiyyətlərdir.
Bu öyrənmə tipinə sahib olan şagirdlərlə çalışarkən müəllim yazı lövhəsinə yazarkən, onlara
arxasını çevirməməlidir. Çünki bu şagirdlər müəllim danışarkən onun ağzını görmək istəyəcəkdir.
Ən yaxşı öyrənmə formaları: qeyd etmə,
öyrəniləcək mövzunun vizual resurslarla, filmlər
və çap edilmiş resurslardın köməyindən istifadə
edərək öyrənmədir.
Məktəbdəki çətinlikləri: ediləcəyini görmədən hərəkət etmə, gurultulu, səs-küylü və hərəkətli mühitdə çalışma, vizual resurs olmadan
müəllimi dinləmə, müəllimin xoş olmayan xarici görünüşü, səliqəsiz, dağınıq, estetik olmayan
sinif mühitində çalışma, diqqətini dağıdan pis
işıqlandırma altında çalışma.
Audio öyrənmə tipli şagirdlər: anlamaq və
öyrənmək üçün oxumaları və ya duymaları
lazımdır. Tam qavramaq üçün əvvəl xırdalıqları
ardıcıl şərh etmələri lazımdır. Səsə və musiqiyə
həssasdırlar. Söhbət etməyi, başqaları ilə birgə
çalışmağı sevirlər. Daha çox danışır, mübahisə
edərək, öyrənirlər. Bu səbəbdən sinifdə son də232

rəcə aktivdirlər. Bir şey düşünərkən qulaq xəttinə doğru baxırlar. Bir məlumatı xatırlamaq istədiklərində ümumiyyətlə, o məlumatı verən adamın izahat tərzini və ya daha əvvəl fərdi olaraq
etdikləri səsli təkrarı xatırlamağa çalışırlar. Audio öyrənmə tipli şagirdlər çalışma qrupları
meydana gətirməli və o qruplarla işləməli, yaxud bir çalışma yoldaşı tapmalıdır. Eşitdiyini
xatırladığı üçün mövzuları təkrar edərkən, yüksək səslə oxumalıdır. Mərhələli bir şəkildə öyrənmələri lazım olan şeyləri ardıcıl yazıb, yüksək səs ilə söyləməlidir. Əsas mövzuları və tövsiyələri yüksək səslə oxumalı, təkrarlamalıdır.
Problem həll edərkən öz anladığı şəkildə, yüksək səsli, öz sözləriylə ifadə etməlidir. Dərsə hazırlaşarkən səs qeydləri edib, bunları imtahanlara hazırlaşarkən, təkrar istifadə edə bilirlər. Bu
şagirdlər dərsə hazırlaşarkən, öyrənərkən səssiz
bir yerə, yaxud yüngül səsli mühitə ehtiyac duyurlar. Yüksək səslə oxumaq, maqnitofona yazılmış materialı dinləmək öyrənmələrinə kömək
edir. Yaxşı bir natiq ola bilərlər. Musiqi xatırlamalarını asanlaşdırır. Bir çox adam üçün bir məna ifadə etməyən səs, ritm, melodiya onların bir
çox şeyi xatırlamalarını təmin edir. Səs təqlidlərinə uyğundurlar. Mübahisə, müzakirə edilmiş
mövzuları yaxşı xatırlayırlar. Bilinməyən sözləri
mənasından çıxarırlar. Yüksək səslə oxumaqdan
xoşlanırlar. İzahat bacarıqları yazı yazma bacarıqlarından yaxşıdır. Qiymətləndirilməsində şifahi imtahanlar daha uyğundur və bu imtahanlarda daha müvəffəqiyyətli olurlar.
Yüksək səslə danışma, bir müəllimi dinləmə, kiçik və böyük qrup müzakirəsi etmə, çalışma mühitində sözsüz fon musiqi dinləmə, oxuyarkən, nə oxuduğu haqqında öz-özünə və başqalarına danışma, yeni sözləri səsləndirmədə
müvəffəqiyyətli olmaları bu şagirdlərə xas olan
xüsusiyyətlərdir, ən yaxşı öyrənmə yollarıdır.
Məktəbdəki çətinlikləri: sürətli oxuma;
uzun müddət səssizcə oxuya bilmə; öyrənməsi
istiqamətləndirilməli; vizual resursları əhəmiyyətsiz hesab etmə, oxunması və yazılması üçün
vaxt qoyulan testlər istəmə, səssizləşdirilmiş
mühitdə oturmaq, danışmağı gözləməmək, mövzunu ətraflı təsəvvür edərək, öyrənmədir.
Kinestetik (hərəkətli) öyrənmə tipli şagirdlər olduqca hərəkətlidirlər. Sinifdə yerlərində dayana bilməz, davamlı hərəkət etmək istəyirlər. Bu hərəkətlilik uyğun işlərə istiqamətlən-
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dirilməzsə, ümumiyyətlə sinifdə problem çıxarırlar. Dərsin izah edilməsi və ya vizual resurslarla zənginləşdirilməsi kinestetik şagirdin öyrənməsində gözlənilən ölçüdə töhfə təmin etməz. Öyrənə bilmələri üçün mütləq əllərini istifadə edəcəkləri, edərək-yaşayaraq öyrənmə metodlarının tətbiq olunması lazımdır. Düşünərkən
aşağı doğru baxarlar, fikirləri dağınıqdır. Yeni
bir şey öyrənərkən, hərəkət edərək öyrənməyi
sevirlər. Dərsə hazırlaşarkən öz istədiyi yerdə və
şəkildə çalışmasına icazə verilməlidir. Çalışarkən əlində qeydlər etmələri və yüksək səslə oxumaları təmin edilməlidir, çünki bu üsulla öyrənmə asanlaşır. Çalışarkən hərəkət etməsi məhdudlaşdırılmamalıdır. Laboratoriya işlərinə,
praktik fəaliyyətinə daha çox icazə verilməlidir.
Mövzu ilə əlaqədar muzey, tarixi yerlər kimi yaşayaraq, öyrənə biləcəyi yerlərə ekskursiya təşkil edilməlidir. Plastilin, oyun xəmiri, gil və s.
əllə ediləcək resurslarla tədris prosesi zənginləşdirilməlidir. Oyunlarda rol alaraq, təcrübə edərək, yazaraq çalışdıqda daha səmərəli öyrənirlər.
Dərsə hazırlaşarkən tez-tez ara verməyə ehtiyac
duyurlar. Sözləri, ya da şifahi məlumatları öyrənərkən onları yazır, ya da gildən düzəldirlər.
Öyrənərkən əllərini istifadə edə biləcəyi hər fürsət şagirdə köməkçi olur. Dərsə hazırlaşarkən
hərəkət edə bilirlər. Etdikləri və ya ediləni yaxşı
xatırlayırlar. Oyunları çox sevirlər: ya əyləndirməlidirlər, ya da əylənməlidirlər. Tədris prosesində aktiv iştirakı sevirlər. Bir neçə mövzuda
eyni anda birdən çalışa bilirlər. Dram və teatrı
xoşlayırlar. Hərəkət ehtiva edən hekayə kitablarını oxumağı sevirlər.
Adətən belə şagirdlər müəllimləri tərəfindən müvəffəqiyyətsiz olaraq görülürlər. Əslində
isə bu şagirdlər yaradıcıdırlar. Əllərini istifadə
edə biləcəkləri fürsətlər axtarIrlar. Sinifdə fəaliyyətləri yaxşı təşkil edilməlidir. Bu şagirdlərin
hərəkətliliklərindən sinifdə faydalanmaq olar.
Məsələn, sinif tədbirlərini təşkil edə bilərlər,
sinfin təmizlənməsinə köməkçi olarlar, ya da
hərəkət tələb edən digər işləri edə bilərlər.
Bu şagirdlər dərsə hazırlaşmaq üçün səssiz bir yerə ehtiyac duyurlar. Yüksək səslə oxumaqla, ya da SD, DVD, maqnitofona yazılmış
materialı dinləməklə öyrənmələrini asanlaşdırırlar. Başqa bir yoldaşla çalışmaq da, bu şagirdlər
üçün effektli ola bilər. Bu şagirdlərə əvvəldən
yazılmış məlumatı dinlədə bilərsiniz. Bu müm-

kün olmazsa öz özlərinə yüksək səslə oxumalarına, ya da bir yoldaşı oxuyarkən dinləmələrinə
icazə verilməlidir.
Əzələ hərəkəti tələb edən idman yarışlarında (qaçmaq, tullanmaq, güləşmək və s.), rəqs,
ekskursiya kimi fəaliyyətlərdə müvəffəqiyyətli
olmaları bu şagirdlərə xas olan xüsusiyyətlərdir.
Bu şagirdlər problemləri fiziki yolla həll
etməyi, böyük fiziki güc tələb edən həlləri
axtarmağı, problemləri fərdi olaraq həll etməyi
üstün tuturlar; kiçik qruplarda işləməyi sevirlər;
praktiki işlər, layihələndirmə, modelləşdirmə,
gerçək hadisələr, öyrənmədə fiziki iştirak (cəlb
olunma),biliyi əldə etmək üçün istehsalat praktikaları, kiçik qrup müzakirəsi əsas çalışma xüsusiyyətləridir.
Testlər, esse sualları tipli olanda daha yaxşı yerinə yetirirlər. Yazıll tapşırıqlarda böyük
ehtimalla əlavə vaxta ehtiyac hiss edə bilərlər.
Əgər imtahan mühiti etibarlı deyildirsə
"test-imtahan fobiyasından əziyyət çəkə" bilərlər. Xoş, estetik cəhətdən zövqlə təchiz edilmiş
bir sinif atmosferi bu şagirdlərə effektli öyrənmə mühiti yaradır. "Praktiki tövsiyələr", hərəkət
yönümlü kitablar, dram əsərlərini (pyesləri)
oxuyur, qısa həcmli kitabları oxuyurlar.
Əllə aydın, kursivlə yazmaq, fiziki hərəkətsiz oturmaq, dörd dəqiqədən çox izahatlara
qulaq asmaq, yazı qaydalarına əməl etmək, yada
salaraq, gördüyü və ya eşitdiyini emosiyalarla
ifadə etmək, duyğularının incidiyini öyrənmə,
müəllimin istiqamətləndirməsi və təsdiqi olmadan bacarma, ünsiyyət bacarığı zəif bir müəllimin sinfində olma, əşyalara toxunma, hiss etmə,
dəyişdirmə ehtiyacı bu öyrənmə tipinə aid olan
şagirdlərin məktəbdəki əsas çətinlikləridir.
"Əgər belə olsa, bu necə hiss edilər" deyə
düşünmə, problemin həlli məsələsində hissləri
paylaşmaq üçün insanlarla danışma, doğru olduğunu hiss etsə bir həlli tətbiq etmə, öz istədiyi
istiqamətdə getmə onların fəaliyyət yollarıdır.
Şagirdin bu tiplərdən hansına aid olduğunu müəyyən etmək üçün ilk növbədə sadə müşahidələr aparılmalıdır. Şagird gün boyu mahnı
oxuyaraq, gəzirsə audio, parlaq şəkilli kitablar
marağını çəkirsə vizual, bütün bunların xaricində çox hərəkətli və öyrəndiyi hər şey haqqında
sizinlə danışmaq istəyirsə kinestetik öyrənmə tipinə aid ola bilər. Öyrənmə şəklini müəyyən
edərək, tədris prosesində müvafiq tədris avadan-
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lıqları və resurslardan istifadə etmək şagird müvəffəqiyyətini artırır(2,3,4,5).
Tədris prosesinin şagirdlərin öyrənmə tiplərinə uyğun təşkil edilməsi xüsusilə, yüksək
zehni qabiliyyətləri olan şagirdlərin nailiyyətlərinin artmasına səbəb olar.
Müasir təhsil sistemi insanların ancaq bilikləri yadda saxlamaq və analiz etmək qabiliyyətlərini qiymətləndirir. Bu zaman yaradıcılıq
və bilikləri praktikada tətbiq etmək qabiliyyəti
diqqətdən kənarda qalır. Bu konsepsiya məhz
təlim prosesində təhsilalanların yaradıcılıq və
bilikləri praktikada tətbiq etmək qabiliyyətinin
inkişaf etdirilməsinə yönəltmək baxımından
müasir dövrdə böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Lakin hər bir şagirddə bu növlərdən birinin daha yaxşı inkişaf etməsinə baxmayaraq, digərləri də özünü bu və ya digər şəkildə göstərir.
İstənilən halda müvafiq mühit yaradılarsa hər
bir şagirddə zəif hissə inkişaf etdirə bilər.

Problemin aktuallığı. Müasir təhsil sistemində
təhsilalanın intellekt qabiliyyətlərinin aşkar edilməsi
və inkişaf etdirilməsində öyrənmə tiplərindən istifadə
bir problem kimi getdikcə ən aktual xarakter alır.
Problemin elmi yeniliyi: Məqalənin elmi
yeniliyi ondan ibarətdir ki, burada təhsilalanlarda
intellekt qabiliyyətlərinin, öyrənmə formalarının
aşkar edilməsinin təmin edilməsi ilə bağlı məsələlərə
toxunulur, onun mahiyyəti, xarakterik əlamətləri,
səmərəli qurulmasının imkan və yolları, həmçinin
şərtləri diqqət mərkəzinə gətirilir, didaktik material
kimi istifadə etmək haqda fikirlər irəli sürülür,
tətbiqi ilə əlaqədar faydalı tövsiyələr verilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalədə
tədris prosesində görmə, eşitmə, hərəki fəaliyyət
vasitəsi ilə öyrənmə tiplərinə müvafiq strategiyalar
tətbiq etmək məsələsinin vacibliyi əsaslandırılır,
təilm-tədris prosesində istifadə olunmasının düzgün
qurulması ilə bağlı müəyyən təsəvvür yaradılır.
Şagirdlərin öyrənmə tiplərinin bir çox cəhətlərinin
pedaqoji fəaliyyət prosesində diqqətə çatdırılması
xüsusilə böyük əhəmiyyətə malikdir.
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THE WAYS OF THE FORMATION OF CHILDREN’S USAGE HABITUATIONS
TO INFORMATION TECHNOLOGY
Xülasə: Müasir dövrdə texnologiyanın sürətli inkişaf etməsi texniki avadanlıqların günlük həyatımıza
daxil olmasına səbəb olmuşdur. Uşaqların kompüterə, telefona və televizora marağı hədsiz artmışdır. Onların
bu kimi texnoloji vasitələrə olan maraqlarının mənfi və müsbət təsirləri vardır. Məqalədə məhz bu məsələlərdən bəhs olunmuş, informasiya texnologiyalarından istifadə qaydalarına dair metodik tövsiyələr qeyd
edilmişdir.
Açar söz: informasiya texnologiyaları, internet, kompüter oyunları, məktəbli, asılılıq, sürətli inkişaf
Резюме: В современный период стремительное развитие технологий стало причиной внедрения технических оборудований в нашу повседневную жизнь. Возрос интерес детей к компьютерам,
телефонам и телевизору. Интерес к техническим средствам имеет положительное и отрицательное
влияние. В статье говорится об этих вопросах, а также были отмечены методические рекомендации
относительно правилам использования информационных технологий
Ключевые слова: информационные технологии, интернет, компьютерные игры, школьники,
заваисимость, стремительное раз
Summary: The rapid developmment of technology causes technical equpment to enter our daily life
in modern times. Children’s interest to Tv, computer and telephone has inceassed excessively. There are
advantages and disadvantages of their interest to this technology. These matters are just mentioned in the
article, methodical reccommendations are for usage rules about information technology.
Key words: information technologies, internet, computer games, student, rapid development, dependence

Müasir dövrdə texnologiyanın sürətlə inkişaf etməsi nəticəsində günün tələblərinə uyğun
olaraq kompüter və televizor həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Lakin adları çəkilən cihazlardan istifadə nə qədər zəruri olsa da, hamımıza məlumdur ki, sağlamlıq hər şeydən vacibdir. Kompüter və televizordan ən çox istifadəyə
meylli olanlar isə uşaqlardır. Uşaqların saatlarla
televizora, telefona və ya kompüterə bağlı qalma-

ları onların sosial mühitlə əlaqələrini zəiflədir, bu
kimi cihazlardan asılı vəziyyətə salır. Bu asılılıq
yetkinlik yaşındakı uşaqlarda özünə qapılma,
məktəb yoldaşları və ətrafına qarşı aqressiv davranışlara və digər xoşagəlməz hallara gətirib çıxarır.
Buna görə də istər kompüterdən, istərsə də televizordan istifadə müəyyən çərçivədə olmalıdır.
Müasir həyatı internetsiz, televiziyasız
təsəvvür etmək çətindir. Məhz buna görə də
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XXI əsr “İnformasiya və texnologiyalar” əsri
adlandırılır. Sivil dünyanın bir parçası olan
Azərbaycanda da informasiya texnologiyaları
sürətlə inkişaf etmiş və etməkdə davam edir.
Lakin bu onu deməyə əsas vermir ki, hər bir insan, xüsusilə məktəb yaşlı uşaqlar heç bir məhdudiyyət olmadan bu texnologiyalardan istifadə
etməlidirlər. İnternetin və televiziyanın uşaq orqanizmi və psixologiyası üçün mənfi və müsbət
cəhətləri vardır. Təəssüf hissi ilə qeyd etmək
olar ki, bunların mənfi cəhəti müsbət cəhətlərindən daha çoxdur.
Müsbət cəhət ondan ibarətdir ki,
- uşaqlar internet vasitəsilə kifayət qədər
sürətli məlumat əldə etmək imkanına malik
olurlar;
- tədris zamanı şagirdlər tarix, coğrafiya,
ədəbiyyat və sair fənlərdən verilən tapşırıqları
internetdən aldıqları məlumatlar vasitəsi ilə
daha səmərəli və keyfiyyətli yerinə yetirirlər;
- öyrəndikləri məlumatlar uşaqların dünyagörüşünün, savadının artmasına səbəb olur.
İnternet və televiziya uşaqlara onları maraqlandıran suallara cavab tapmaqda köməklik edir;
- yaxşı ilə pisi bir-birindən ayırmağa,
fantaziyasının inkişaf etdirilməsinə, müxtəlif
elmlər sahəsində yeni məlumatlar əldə etməsinə
köməklik etməklə bərabər onların məntiqini,
təfəkkürünü inkişaf etdirir, diqqətliliyi artırır.
Sadalana bu cəhətlər bir sözlə, hər bir
uşağın inkişafına xidmət göstərmiş olur.
Mənfi cəhəti isə ondan ibarətdir ki:
- internetdən çox istifadə etdikdə bu, ilk
növbədə, uşaqlarda kompüter asılılığı yaradır.
Bu asılılıq da xəstəliyə çevrilir ki, bunu da narkomaniya, alkoqolizm və digər asılılıqla eyniləşdirmək olar. Bu asılılıq uşaqların səhhətinə
ciddi surətdə zərər vurur;
- görmə qabiliyyətini aşağı salır, onurğa
sütununun düzgün inkişafına mane olur, tənəffüs sistemində problemlər yaradır, baş ağrıları
əmələ gətirir, yuxu pozulmasına, yorğunluğa və
narahatlığa səbəb olur;
- uşaqların kompüterin və televiziyanın
qarşısında çox vaxt keçirmələri onları dərsdən
yayındırmaqla yanaşı dərs hazırlamalarını arxa
plana keçirir;
- həssas uşaqlarda döyüş və ölüm səhnələri ilə bol olan emosional kompüter oyunlarından və televiziyada nümayiş etdirilən filmlərdən
236

sonra əsəbilik, aqressivlik, vurmaq, dağıtmaq,
qəddarlıq və zorakılıq hissləri üstünlük təşkil
edir. Bu hisslərlə yanaşı onlarda qorxu hissi də
əmələ gəlir;
- televiziya və kompüter uşaqların, demək olar ki, ən yaxın dostlarından birinə çevrilir. Bu da bəzən uşaqların valideynləri, ailə üzvləri və dostları ilə çox az ünsiyyətdə olmasına
səbəb olur. Ünsiyyətsizlik isə nitqin formalaşmamasına, həmçinin nitq qüsurlarının olmasına
gətirib çıxarır. Uşaqlar qrammatik cəhətdən
düzgün danışmamaqla öz fikirlərini aydın ifadə
edə bilmirlər. Məsələn, son vaxtlar uşaqlar öz
dostları ilə masa arxasına əyləşdikləri zaman
birbaşa ünsiyyətdə olmaq əvəzinə mobil telefon
vasitəsi ilə internetdən istifadə etməklə
ünsiyyətdə olmağa daha çox üstünlük verirlər.
Belə hallara nəinki uşaqlar, hətta böyüklər
arasında da tez-tez rast gəlmək olar.
D. Mendeleyev çox dəyərli və əhəmiyyətli
belə bir fikir söyləmişdir: “Həyatda ziyanlı heç
bir şey yoxdur, ziyanlı həcm var”. İstifadə edilən hər hansı texniki vasitədən müəyyən zaman
çərçivəsində və səmərəli şəkildə istifadə edilərsə, onun yaradacağı mənfi hallar və göstəricilər
də bir o qədər az olar. Məhz bu məqsədlə valideynlər diqqətli olmalı, övladlarına nəzarət etməlidirlər.
Uşaqda televizor və kompüter haqqında
ilk yanlış məlumatı məhz valideyn yaradır. Əli
yeni-yeni əşya tutan uşağın ilk oyuncağı telefon
və kompüter olur. Uşaqlar buna əyləncə vasitəsi
kimi baxır, müəllifi bilinməyən musiqilərlə sakitləşir, qorxunc cizgi filmləri ilə başlarını qatırlar. Valideyn isə öz işi ilə məşğul olur, uşağı nə
ilə məşğul olursa-olsun, təki ona mane olmasın,
- deyə düşünür. Bununla da uşaqda texniki
vasitələrə yanlış yanaşma üsulu formalaşır.
Kompüterə, telefona və televizora olan
asılılığının qarşısını almaq mümkündür. Bir çox
hallarda uşaqların, xüsusilə, internetdən düzgün
istifadə etməməsində valideynləri günahlandırmaq olar. Belə ki, bəzi valideynlər kiçik yaşlarından uşaqlarını mobil telefonla və kompüterlə
təmin etməyə çalışırlar. İllər keçdikcə onlar
uşaqlarını texnikanın son nailiyyətləri ilə zəngin
olan telefon və kompüterlə təmin edilməsində
daha da həvəsli olurlar. Sanki valideynlər bununla əlaqədar gizli rəqabət mövcuddur. Bu da
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uşaqlarda kompüter oyunlarına marağı daha da
artırmış olur.
İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarına olan hədsiz maraq və asılılığı aşağıda
qeyd edilən davranış göstəriciləri ilə tənzimləmək müsbət nəticələr verə bilər:
- valideynlər uşaqlarını qeyd etdiyimiz vasitələrdən hədiyyə almaqla sevindirməkdən
maksimum dərəcədə yayınmalıdırlar;
- uşaqların maraq dairəsinə daxil olan məsələləri onlarla birlikdə müzakirə etməli və onlarla fikir mübadiləsi aparmalıdırlar;
- ünsiyyət zamanı uşaqların gün ərzində
nə ilə məşğul olduqları ilə maraqlanmalı və özünün gördüyü işlər barədə də məlumat verməlidirlər;
- övladları ilə birgə zaman keçirməyə çalışmalı, çətinlik çəkdikləri vəziyyətlərdə onunla
birgə problemin həll olmasına çalışmalıdırlar;
- uşaqlara icazə verilməlidir ki, dostlarını
evə dəvət etsinlər və dostları ilə daha canlı ünsiyyətdə olsunlar;
- xüsusilə kompüterdən istifadə etməsinə
və televizor qarşısında əyləşməsinə məhdudiyyət qoyulmalıdır.
Uşaqlıq dövrü insan həyatının inkişafında
elə bir mərhələdir ki, uşaq bu dövrdə fiziki,
emosional, intellektual və mənəvi cəhətdən inkişaf edir. “Həmin keçid dövründə kompüter və
internetdən hədsiz dərəcədə istifadə isə uşaqların inkişafına çox mənfi təsir edir. Uşaqların fiziki inkişafı dövründə qeyd etdiyimiz cihazlardan çox istifadə hipodinamiya yaradır. Belə ki,
kompüterdən asılılıq uşaqları real həyatdan
ayırır, onları idman, musiqi və digər məşğuliyyətlərdən uzaqlaşdırır” (3, 273). Bundan başqa,
kompüter arxasında olarkən ayaqüstü qidalardan
istifadə edirlər ki, bu da onlarda artıq çəki və
zəiflik yaradır.
Kompüter və televizor arxasında uzun
müddət oturanlarda daha çox onurğa ilə bağlı
problemlər də yaranır. İnkişaf dövrü keçirən
uşaqlarda bu daha çox özünü büruzə verir. Belə
ki, həmin uşaqların qaməti əyilir və müəyyən
yaş dövründən sonra onurğalarında yırtıq və
sürüşmələr əmələ gəlir. 3-6 yaş arasında olan
uşaqların daha çox texniki vasitələrə meylli olduğunu nəzərə alsaq, qeyd etməliyik ki, məhz
“4-6 yaşlı uşaqların fiziki inkişafında böyük
dəyişikliklər əmələ gəlir. Onun skeletində kalsi-

um duzları artsa da, hələ sümüyün tərkibində
elastiklik çox olur” (4, 60). Bununla bağlı digər
məsələ isə görmə qabiliyyəti ilə bağlıdır. Kompüter arxasında uzun müddət oturmaq, monitorla lazımi - 70 sm məsafəni saxlamamaq nəticəsində görmə qabiliyyəti zəifləyir. Monitorda
dəyişkən şəkillər, kiçik şriftli yazılar və işıq
dəyişiklikləri göz əzələlərinin və torlu qişanın
gərginliyini artırır.
Məsələnin digər tərəfi isə bu cihazlardan
çox istifadə edən uşaqların emosional dəyişiklikləridir. Uşaqların aqressiv oyun oynaması, sürətli maşın sürmə səhnələri, döyüş və hərbi oyunlara üstünlük verməsi nəticəsində onlarda artıq həyəcan, stress və əsəbilik yaradır. Bu kimi
oyunlarda uşağın qəhrəmanı onun şüuraltına
daxil olur və müəyyən vaxtlarda uşaq həmin
qəhrəmanın hərəkətlərini və davranışlarını tətbiq etməyə çalışır. Bu cür uşaqlar evdə, məktəbdə lazımsız yerə qışqırır, sakit oynaya bilmir.
Ətrafındakı insanlarla, hətta valideyn və müəllimlərlə belə kobud rəftar edirlər.
Azyaşlı uşaqlara gəldikdə isə həddindən
artıq televizor izləyən uşaq sadəcə informasiya
almağa alışır, praktik zəkası yaxşı inkişaf etmir.
İki yaşında uşaqlar televizor qarşısında yalnız
20-30 dəqiqəyə qədər qısa cizgi filmləri və
tərbiyəvi yönümlü uşaq proqramları izləyə bilər.
Uşağın inkişafının ilk üç ilində həddindən artıq
televizor izləməsi uşağın gec dil açmasına və
ətraf mühitlə problemlər yaşamasına səbəb ola
bilər. Bu yaş mərhələsində “...təfəkkürlə paralel
olaraq uşaqda nitq də inkişaf edir. Uşaq danışmağı ətrafındakı adamlardan öyrənir. Bu dövrdə
uşaqlarda böyük söz ehtiyatı toplanır” (4, 61)
İ.M. Seçenov qeyd edirdi ki, uşaq öz
həyatının ilk 4 ilində olduqca çox şeylər öyrənir.
Onun nitqə sürətlə yiyələnməsi də bununla əlaqədardır.
Uşaqla söhbət etmək, oyun oynamaq və
xobbilər üçün zaman ayrıldığında uşaqlar televizor izləməkdənsə, valideynləri ilə vaxt keçirməyi daha çox istəyirlər.
Uşaqların bu vərdişlərdən uzaqlaşdırılması, kompüter və televizordan müəyyən vaxt
çərçivəsində istifadə etməsi məqsədəuyğundur.
Lakin bunu tədricən və qəti qadağalar qoymadan etmək lazımdır ki, uşaqların psixologiyasına
ciddi təsir etməsin. Onlara bu cihazlardan düzgün istifadə qaydaları və əsasən də lazımsız vaxt
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itkiləri haqqında ətraflı məlumat verməklə meyil
və maraqlarını başqa səmtə yönəltmək lazımdır.
Bu vərdişlərin yaranmaması üçün uşaqlara valideynlər tərəfindən ciddi nəzarət edilməlidir. Ən
əsası isə vaxt bölgüsüdür. Belə ki, gün ərzində
kompüter və televizorlardan istifadə 6 yaşa
qədər uşaqlarda 20-25 dəqiqə, 7-8 yaşlarda 4050 dəqiqə, 12 yaşadək 60 dəqiqə, 12 yaşdan
yuxarı uşaqlarda isə 2 saatdan artıq olmamalıdır.
Valideynlər uşaqlarının internet və televiziyadan düzgün istifadə etməsinə nəzarət etməlidirlər. Onlar uşaqlarının saatlarla kompüter arxasına əyləşməsindən və televizora baxmasından narahat olmalıdırlar. Yaxşı olar ki, valideynlər övladları ilə ünsiyyətə daha çox vaxt
sərf etsinlər. Həmçinin valideynlər uşaqlarının
hansı televiziya verilişlərinə baxdıqlarına və
hansı kompüter oyunlarını oynamasına nəzarət
etməlidirlər. Uşaqlara internetdən biliyin artı-

rılması məqsədilə istifadə etməsini öyrətməli və
buna həvəsini artırmalıdır. Hər bir valideyn bilməlidir ki, uşaqlar üçün ən əsas valideynləri ilə
ünsiyyətdə olmaqdır. Valideynlər uşaqları ilə nə
qədər çox ünsiyyətdə olsalar, bu, onların televiziyadan və internetdən az istifadə etmələrinə səbəb olar.
Problemin aktuallığı. Texnologiyanın sürətli
inkişafı kompüter, televizor və telefon kimi vasitələrdən istifadəni xeyli artırıb. Bu baxımdan qeyd
edilən texniki avadanlıqlardan istifadənin müsbət və
mənfi cəhətləri təhlil edilir.
Problemin yeniliyi. Uşaqların informasiya
kommunikasiya texnologiyalarından istifadə vərdişlərinin formalaşdırılması yolları araşdırılır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə valideynlər, müəllimlər, tərbiyəçilər həmçinin tədqiqatçılar üçün əhəmiyyətli olacaqdır.
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CHILDREN’S AND TEENAGER’S INTERNET DEPENDENCY
Xülasə: Məqalə uşaq və yeniyetmələrin internet asılılığından bəhs edir. Müəllif məqalədə uşaq və
yeniyetmələrin ünsiyyəti, problemlərinin həllini internetdə axtardıqlarından və bunun səbəbinin bəzi hallarda
valideynlərin övladlarına qarşı etinasızlığında, onlara kifayət qədər diqqətin göstərilməməsində, lazımı qədər
vaxt ayrılmamasında görür.
Açar sözlər: kompüter, internet, kompüterdən asılılıq, profilaktika, psixokorreksiya
Резюме: В этой статье говорится о зависимости детей и подростков от интернета. Повествуется
о том, что дети и подростки ищут общения и решения проблем в интернете. Автор видит причину
этого - в равнодушии родителей, в недостаточным уделении времени, внимания своим детям.
Ключевые слова: компьютер, интернет, зависимостъ от компютера, профилактика,
психокоррексия
Summary: This article is about children’s and teenager’s internet dependency. The author’s approach
is that children and teenagers are looking for communication, the way of their problems’ solutions in the
internet. She considers the reason of it is that sometimes parents do not spend enough time with their
children, are not quite careful and in some cases they are ignorant.
Keywords: computer, internet, computer dependancy, prophylactic, psychocorrection

XXI əsrin başlanğıcından dünyada gedən
akselerasiya (sürətli inkişaf) prosesi, müasir texnologiya həyatımıza bir tərəfdən müsbət təsir
göstərirsə, digər tərəfdən cəmiyyətin psixoloji
vəziyyəti üçün təhlükə törədən böhranlar yaradır. Sosial-iqtisadi islahatlar yeniyetmələrin əksəriyyətinə yaxşı heç nə vermədi, onlarda bu və
ya digər vərdişlərdən asılılıq yaratdı. Asılılıq –
başqasına tabe olmaq, sərbəstliyin, azadlığın
yoxluğu deməkdir. Bura alkoqolizmdən, narkotiklərdən, internet və kompüter oyunlarından
asılılıq və s. aiddir. Prinsip etibarilə bütün asılılıqların mexanizmi eynidir. İnsanı daxili boşluğa sövq edən, onun psixikasını gərginləşdirən

bir neqativ, bir pislikdir. Əlbəttə, bütün pislikləri etmək həmişə insana asan başa gəlir. Pis söz
danışıb qəlb sındırmaq, çevrəni zibil tullantıları
ilə zibilləmək, müvəqqəti problemləri unutmaq
üçün ilk dəfə narkotiklərdən istifadə etmək və s.
Lakin yaxşı nə isə etmək zəhmət, bacarıq, cəsarət tələb edir. Valideynlər öz uşaqlarında kompüter asılılığının yaranmasını istəmirlərsə profilaktikanın hansı üsulla aparılmasını bilməlidirlər. Əksər hallarda təəssüf ki, valideynlər problem yarandıqdan sonra onun haqqında düşünürlər. Uşaq və ya yeniyetməyə kompüterlə oynamağı qadağan etmək gülüncdür. Çünki qadağa
əks reaksiya verəcək və uşaqlar ya dostugildə,
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ya da internet-klublarda oturmaqla bunu kompensasiya edəcəklər. Buna görə də yeniyetmələrə onlar hələ uşaq ikən vaxta qənaət etmək öyrədilməlidir. Gün ərzində 7 yaşlı uşağa – 10-15
dəqiqə, 11 yaşlı uşağa – 20-30 dəqiqə, yeniyetməyə maksimum 1 saat internetdə olmağı icazə
verilməlidir. Bu qadağa deyildir. Məhdudiyyət
tədricən qoyulmalıdır ki, uşaq özü vaxta nəzarət
etsin və oyunu dayandırsın. Yatmazdan əvvəl,
yeməkdən dərhal sonra kompüter qarşısında
oturmamağı öyrətmək çox əhəmiyyətlidir. Əks
təqdirdə bu, davranış normasına çevrilə bilər.
Yalnız ev tapşırıqlarını yerinə yetirdikdən və
müəyyən müddət həyətdə vaxt keçirdikdən sonra kompüter qarşısında əyləşmək lazımdır.
Oyunun məzmununa deyil, onun mahiyyətini aşkar etmək, orada zorakılığın, qəddarlığın olmadığına nəzarət etmək lazımdır. Beləliklə, ata-ana uşağına oyunun süjetində nə baş verdiyini və necə münasibət göstərmək barədə düşünməyi alışdıracaqdır. Bununla da uşaqda mənəvi mövqe tutmaq formalaşacaq, oyunda baş
verənlərə neqativ münasibət yaranacaq və tədricən oyunlara marağı itəcəkdir. Lakin buna vaxt
lazımdır. Təbii ki, bir-iki ayda müsbət nəticələr
əldə etmək qeyri-mümkündür. Burda digər bir
problem ortaya çıxır. Bütün valideynlər övladlarının tərbiyəsi ilə məşğul olmaq vəziyyətində
deyillər.
Uşaqlar onları düşünməyə vadar edən, dolaşıq, macəralı situasiyalar, tarixi hadisələr mövcud olan oyunlara cəlb olunmalıdırlar. Bu zaman uşaqlarda məntiqi təfəkkür, yaddaş, erudisiya inkişaf edəcək, istər-istəməz kitablara, lüğətlərə müraciət edəcək və onlara əvvəlki oyunlar haqqında düşünmək xoş olmayacaq. Uşaqlar
və yeniyetmə buna tədricən özləri nail olmalıdırlar. Ağıllı valideynlər gələcəkdə yarana biləcək problemləri yaxşı başa düşür, lap əvvəldən
uşaqlarında şəxsi kompüterə istehlakçı deyil,
elmi-idraki və praktik marağı aşılayırlar. Uşağın
kompüterə və oyunlara olan motivasiyasını
nəzərə almaq lazımdır. Adətən uşaqlar oyunda
əyləncə axtarır. Bu onların psixikasında təfəkkürün inkişafı və sosiumda “ mən” - i dərketmə
elementi kimi yer tutur. İstənilən oyun uşaqda
özünə və öz hərəkətlərinə əminlik hissi formalaşdırır. Uşaq rəqibinə qalib gəldikdə qeyri-adi
bir həzz hissi duyur. Lakin bu o vaxt düzgün
olar ki, uşaq digərləri ilə virtual aləmdə deyil,
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real həyatda oynasın. Bəs uşağın həmyaşıdları
ilə münasibət yaratmasında, ünsiyyət qurmasında çətinliyi, problemləri varsa, özünə qapanırsa
nə baş verir?
Əgər valideynlər işdən sonra uşağın problemləri, çətinlikləri, uğurları haqqında danışmaq
əvəzinə onlara diqqət yetirmirlərsə? Məhz belə
hallarda uşaq kompüter dünyasına daxil olur ki,
heç olmasa virtual aləmdə özünü güclü, ünsiyyətcil, vacib hiss edir, bütün düşmənlərinə qalib
gəlməklə ətrafdakıların diqqətini, rəğbətini, simpatiyasını qazanır. Virtual aləmə qapılmağın səbəbi valideyn diqqətinin defisitliyidir. Uşaqlıqda
bu defisitliyin yaranması valideyn – uşaq arasında ünsiyyət normasına çevrilir, nəticədə uşağı
virtual aləmə sürükləyir.
Bu cür situasiyalarda nə etməli? Ən asanı
qadağan etməkdir. Qadağanın kəskin metodları
virtual dünyaya qayıtmaq istəyini daha da gücləndirəcək, valideynin avtoritetini aşağı salacaq,
onlara qarşı inciklik yaradacaq. Eyni zamanda
valideynlər tərəqqidən, inkişafdan geri qalan
konservator kimi qəbul edəcəkdir. Əlbəttə, kompüter asılılığını ailə terapiyası və qrup psixokorreksiyası vasitəsi ilə müalicə etmək mümkündür.
Bu məşğələlər sosial adaptasiyanı formalaşdırır,
öz emosiyalarına nəzarət etməyi öyrədir, özünüqiymətləndirmə səviyyəsini artırır, şəxsiyyətlərarası münasibətləri möhkəmləndirir. Lakin bütün
valideynlərin buna maddi imkanları yol vermədiyindən psixoloqlar sizə başqa metodika təklif
edir. Lakin bir şərtlə: valideynlər övladlarının
problemlərinin həllində nəinki maraqlı olmalı,
eyni zamanda böyük səbir nümayiş etdirməli və
buna lazımı qədər vaxt ayırmağı öyrənməlidirlər.
İlk növbədə uşağın niyə bu və ya diğər
oyunu seçməyini başa düşmək lazımdır. Çünki
oyunun məzmunundan uşağın şəxsi çətinliklərini duymaq olur. Məsələn, aqressiv oyun zamanı
uşaq və yeniyetmədə hansı emosiyaların yarandığını və onun gündəlik həyatındakı aqressivlik səviyyəsinə paralel olub – olmadığını aşkar etmək
mümkündür. İnternet asılılığını uşağın həyatını
məhv edən “ zəhər ” adlandırsaq, “ antizəhər ”
kimi aktiv istirahət köməyə gələ bilər. Bir çox
hallarda valideynlər özləri də heç yerə getmir,
uşaqlarını da asudə vaxtı evdə keçirməyə alışdırırlar. Təbiətdə istirahət etmək, idmanla məşğul
olmaq, fiziki çalışmalar, parkda gəzinti, yeni
tanışlıqlar və s. kompüterə alternativ ola bilər.
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İstənilən kiberasılılıq şəxsiyyətdaxili və
şəxsiyyətlərarası problemdən xəbər verir. Elə
buna görə də bunu uşaq və yeniyetmənin iradəsi
xaricində etmək mümkün deyil. “Zərərçəkən“
uşaq və yeniyetməni virtual aləmdən qoparmaq,
növbəti mərhələdə tədricən fikri ustanovkalarını
və davranış stereotiplərini dəyişmək kifayət qədər uzunmüddətli prosesdir. Buna görə də ata,
yaxud ana bir sıra qaydalara özləri riayət etməlidirlər. Gizli-mistik məzmunlu saytlara heç zaman meyil göstərməməlidirlər.
Müasir qeyri-ənənəvi dini təşkilatlar bəzi
yeniyetmələrin diqqətini o dərəcədə cəlb edir ki,
sonra onları ordan ayırmaq mümkün olmur. Valideynlər övladlarının terrorizmlə bağlı məlumatlandırıcı saytlara girməsinə yol verməməlidirlər. Bəzi yeniyetmələr maraq üçün bu cür
saytlara daxil olurlar. Bu maraq hətta bəzilərində müxtəlif partlayıcı və zəhərləyici maddələr
hazırlamaq və onları sınamaq həvəsi yarada
bilər. Bu yaxşı halda həbs cəzası ilə, pis halda
isə şikəstliklə nəticələnə bilər. Yeniyetmələr
pornoqrafiya, təcavüzkarlıq və zorakılıq təbliğ
edən saytlardan da uzaq durmalıdırlar.
Uşaqların internetdə vaxt keçirmələri bəzi
valideynləri razı salır ki, onlar sakitcə heç kimə
mane olmadan, heç nədə narahatlıq yaratmadan
öz başlarını qatırlar. Bundan istifadə edən ana
ev işləri ilə məşğul olur, ata televizora baxır, qəzet oxuyur, divanda uzanıb dincəlir.
Müəyyən müddət keçmiş elə həmin ataanalar vaxtilə onları qane edən və yaxud heç
fərqində olmadıqları uşağın kompüterlə keçirdiyi o saatları lənətləməli olurlar.
Psixoloqların fikrincə, özgüvən hissi aşağı
səviyyədə olan, özünü tənha hiss edən, stressə
adaptasiya olan, ailədə sevgi, diqqət görməyən

uşaqlar tez təsirə altına düşürlər. Bu təsirə
məruz qaldıqda uşaqda yuxusuzluq, iştahanın
pozulması və depressiya əlamətləri özünü göstərir. Belə hallarda bəzi psixoloqlar psixiatrlara
müraciət etməyi məsləhət görürlər ki, antidepressantların köməyi ilə medikamentoz müalicə
alsınlar. Bu preparatlar gərginliyi azaldır, sakitləşdirir, lakin yeni bir asılılığa yol aça bilər.
Yeniyetmənin daxili vəziyyətini dəyişmədikcə
ona kömək etmək mümkün olmayacaq. Bu dəyişikliyi isə, yeniyetmə özü öz asılılığını ( xəstəliyini ) dərk etdikdə və onunla mübarizə aparmaq
arzusunda olduqda aparmaq mümkündür. Ona
görə də müəllim və valideynlər yeniyetmələrin
üzləşdikləri neqativ prosesləri izləməli, onları
başa düşməli, dəstəkləməli, problemləri həll etməyə kömək etməlidirlər ki, sonra “ kaş ki ” deməsinlər.
Qənaətimiz belədir ki, aşağıdakı suallar
cavabsız qalmamalıdır: “Uşaq internetdə nə axtarır? İnternet niyə onu cəlb edir?” Bu sualları
özlərinə verən ata-analar bir çox həqiqətləri bilməli, uşaqların maraqlarına nəzarət etmədirlər.
Problemin aktuallığı. Məqalə müasir dünyada bütün yaş qrupları arasında rast gəlinən və valideynləri çox narahat edən bir problemdən və bu
problemi aradan qaldırmağın yollarından bəhs edir.
Müasir texnikanın bizə yaratdığı üstünlüklərlə yanaşı bəzən ondan yanlış istifadə bir çox problemlərə
yol açır. Bu problemi vaxtında aşkar etmək isə onu
daha tez aradan qaldırmağa şərait yaradır.
Problemin yeniliyi. Uşaq və yeniyetmələrdə
internet asılılığı diqqət mərkəzinə gətirilir, səbəbləri
və bu asılılığın aradan qaldırılmasının səmərəli yolları göstərilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Valideyn və
müəllimlərə, praktik psixoloqlara öz köməyini göstərəcəkdir.
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CONTENTS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION
Xülasə: Məktəbəqədər müəssisələrdə pedaqoji işin dəyişdirilməsi üzrə fəaliyyətin başlıca istiqaməti
proqram-metodik təminatla bağlıdır. Tərbiyəçi-müəllimin didaktik prosesin təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş
yenilikçi fəaliyyəti məktəbəqədər təhsil müəssisələrində vahid innovativ sistemin tərkib hissəsidir və onun
inkişafetdirici potensialının həyata keçirilməsi yolu ilə təlim və tərbiyə prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə kömək edən məqsəd, məzmun, forma və metodlarında dəyişikliklər təklif edir.
Açar söz: Məktəbəqədər təhsil, məzmun, məktəbəhazırlıq, yeniliklər, tərbiyəçi və valideynlər
Резюме: Важное направление деятельности по изменению педагогической работы дошкольного учреждения связано с программно-методическим обеспечением. Инновационная деятельность педагога-воспитателя, направленная на совершенствование дидактического процесса является компонентом целостной инновационной системой в дошкольных учреждениях и предлагает изменения в
целях, условиях содержании, формах и методах обучения и воспитания, способствующие повышению качества учебно-воспитательного процесса посредством целенаправленной реализации его развивающего потенциала
Ключевые слова: дошкольное образование, содержание, подготовка к школе, инновация,
воспитатели и родители
Summary: An important area of activity to change the pedagogical work of preschool institutions is
associated with program and methodological support. Innovative activities of the teacher-educator, aimed at
improving didactic process is an integral component of the innovation system in preschool and propose
changes to the conditions under which, forms and methods of training and education to improve the quality
of the educational process through targeted implementation of its developmental potential.
Key word: Preschool education, content, Preparation for school, innovation, teacher and parents

Hər bir səviyyədə təhsil quruculuğu ilkin
olaraq həmin səviyyənin məzmunundan başla242

nır. Təhsilin məzmununa bütövlükdə təhsil prosesinin əsası kimi baxılır. Ona görə də təhsilin
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məzmununun həll olunmasına ciddi sosial tələblər qoyulur. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda təhsilin məzmununa
xüsusi yer ayrılır. “Təhsilalanların fasiləsiz təhsil almasını daim yeniləşən, müasir standartlara
uyğun gələn biliklərə və dünyagörüşünə yiyələnməsini, cəmiyyətin tələbatını daha səmərəli
ödəməsini, şəxsiyyət kimi inkişaf etməsini və
ömrü boyu təhsilin hamı üçün açıq və bərabər
imkanlı olmasını təmin etmək” və “yuksək intellektual səviyyəyə və praktiki iş qabiliyyətinə,
yeni texnologiyalara yiyələnmək, informasiya
axınında çevik istiqamət tapmaq bacarığı formalaşdırmaq” (1) - təhsilin məzmununa və təşkilinə dair ümumi tələblər kimi təsbit olunur. Bu tələblərin öhdəsindən uğurla gəlmək üçün məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqlara nəyi və
necə öyrətmək lazımdır? Məktəbəqədər yaşlı
uşaqların inkişaf səviyyəsi, xarakteri onların həyata, əməyə hazırlığı məhz təhsilin məzmunundan asılıdır.
Məktəbəqədər təhsil sisteminin inkişafı
Azərbaycan Respublikasının dövlət təhsil siyasətinin strateji istiqamətlərindən biridir. Məktəbəqədər təhsilə dövlət səviyyəsində əhəmiyyətli
dərəcədə diqqət ayrılır. Cəmiyyətdə, iqtisadiyyatda, ölkənin siyasi həyatında innovativ proseslərin güclü inkişaf etdiyi indiki zamanda
məktəbəqədər yaşlıların kreativ şəxsiyyət kimi
formalaşmasına və inkişafına tələbat artır. 2017ci ildə qəbul edilmiş “Məktəbəqədər təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycanda məktəbəqədər yaşlı uşaqların
məktəbəqədər təhsillə təmin olunması sahəsində
dövlət siyasətinin prinsiplərini, məktəbəqədər
təhsilin təşkilati-hüquqi və iqtisadi əsaslarını
müəyyən edir. Qanunda “Məktəbəqədər təhsilin
məqsədi və məzmunu” üzrə maddə 7.1.-də
Məktəbəqədər təhsilin Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz təhsil sisteminin ilk pilləsi kimi
fərdin, cəmiyyətin və dövlətin maraqları nəzərə
alınmaqla davamlı inkişaf etdirilən prioritet fəaliyyət sahəsi olduğu göstərilir və qeyd edilir ki,
“Məktəbəqədər təhsil vasitəsilə uşaqların erkən
yaş dövrlərində əqli, fiziki, yaradıcı potensialının və mədəni səviyyəsinin inkişafının, psixoloji
dayanıqlığının, estetik tərbiyəsinin, sadə əmək
vərdişlərinə yiyələnməsinin, ətraf aləmə, şəxsi
sağlamlığın qorunmasına həssas və şüurlu münasibətinin, zəruri həyati bacarıqlara yiyələnmə-

sinin, şəxsiyyətinin formalaşdırılmasının əsası
qoyulur”. (2).
Kreativliyin inkişafı özlüyündə şəxsiyyətin inkişafının mərkəzi xəttini təşkil edir ki, bu
da insana fərdiliyini və unikallığını göstərməyə
imkan verir. Yeni pedaqoji texnologiyalar, təlim
metodları uşağın intellektual, yaradıcı inkişafına, məntiqi və tənqidi təfəkkürünün formalaşmasına, təhliletmə, ümumiləşdirmə aparma, əqli
nəticə çıxarma bacarığı və vərdişlərinin yaranmasına kömək edir. Müasir dövrdə öyrənməyi
öyrətmək texnologiyası əsasında qurulan təlim,
uşağın təfəkkürünü maksimum dərəcədə inkişaf
etdirir. Bu gün dünyada baş verən sürətli texnoloji inkişaf, dəyişikliklər savadlı, yaradıcı və
yüksək intellektə malik gənclərin hazırlanması
zərurətini irəli sürür. Şəxsiyyətin formalaşmasının təməli məlum olduğu kimi məktəbəqədər
yaş dövründən qoyulur.
Uşağın məktəbə getməsi onun həyatında
böyük hadisədir. Bu baxımdan uşaqların məktəb
həyatına tam hazır olmaları tərbiyəçi-müəllim
və valideynlərin qarşısında duran mühüm vəzifələrdəndir.
Uşağın məktəbə hazırlanması uzun sürən
bir prosesdir. Uşaq bağçasında kiçik qruplardan
başlayaraq təlim-tərbiyə üzrə iş düşünülmüş
şəkildə aparılır və artıq məktəbəhazırlıq qruplarında daha da mükəmməlləşdirilir. Bu yaşda
uşaqların məktəbə hazırlığı onların məktəbdə
asanlıqla təhsil ala bilmələri üçün əlverişli şərait
yaradır.
Adətən, məktəbəqədər təlim dedikdə, ilkin
bilik və bacarıqların verilməsi prosesi başa düşülür. Bu dövrdə uşaqların intellektinin inkişafı,
təlimin mənimsənilməsi üçün zəruri olan diqqət,
qavrayış, hafizə, təfəkkür və s. kimi psixi proseslərin inkişaf səviyyəsini nəzərdə tutur. Bilik
və bacarıqlar məqsəd deyil, şəxsiyyətin mükəmməl inkişafında bir vasitə hesab olunur. Təəssüf
ki, hələ də tətbiq edilən "məktəb modeli"ni
xatırladan model məktəbəqədər yaş dövründə
məqsədəmüvafıq deyil. Burada bilik və bacarıqları təlim etmək əvəzinə, uşaqların biliklərə
yiyələnmək və həyatda tətbiq etmək yollarını
öyrətmək lazımdır. Adətən, ətraf aləmin dərk
olunmasında tətbiq edilən texniki, elmi və
mədəni nailiyyətləri, onlara yiyələnmənin vasitə
və yollarını yaşlılar uşaqlara ötürürlər. Uşaqlığın ilk illərində bu cəhətdən əsaslı bünövrə
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qoyulmadan, gələcək inkişafını təmin etmək
mümkün deyildir.
Uşaq məktəbə hazırlaşarkən lazımi biliklərə yiyələnmə prosesində müəyyən çətinliklərlə
qarşılaşır. Bu illər ərzində uşaq gəzməyi, danışmağı, başqaları ilə ünsiyyətə girməyi, fikirləşməyi, gücünə müvafiq problemi həll etməyi öyrənir.
Əgər bu idrak prosesləri səhv təşkil olunarsa,
məktəbdə daha ciddi çətinliklər qarşıya çıxacaq.
Uşaq məktəbə gedənədək tərbiyəçi-müəllimlərin
və valideynlərin diqqəti onun təlimi və inkişafına
yönəldilərsə, ibtidai siniflərdə müvəffəqiyyətlə
təlim alma şansı yüksələr. Buna nail olmaq üçün
tərbiyəçi-müəllimlər və valideynlər uşaqların
ümumi inkişafına daim diqqət yetirməli, onları
düzgün istiqamətləndirməlidirlər.
Uşaqların intellektinin inkişafı onların
gələcək məktəb həyatına hazırlanmalarında çox
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Son 10 illikdə respublikamızda məktəbəqədər təhsil sistemində
əsaslı dəyişikliklər baş vermişdir. Bir tərəfdən
artıq məktəbəqədər təhsil standartları tətbiq olunur, digər tərəfdən ənənəvi bilikyönlü sistemdən
imtina edilir.
Hazırda məktəbəqədər təhsilin icbariliyi
gündəmdədir. Məktəbəqədər təhsil standartları
müəyyənləşdirilmişdir. Təlim zamanı dövlətin
tələbi kimi həmin standartlar əsas götürülür.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, məktəbəqədər
təhsil standartları məktəb standartları deyil.
Görkəmli rus psixoloqu L.S. Vıqotskinin belə
bir məşhur tezisi var ki, özü ilə inkişafı aparan
təlim daha yaxşıdır. Bəs məktəbəqədər müəssisələrdə uşaqlar ilk növbədə nə əldə etməlidirlər?
Psixoloji nöqteyi-nəzərdən bu suala belə cavab
vermək olar: ünsiyyət. Məktəbəqədər müəssisələrdə psixi inkişaf qanunlarına əsasən böyüklər
və yoldaşları ilə ünsiyyət saxlamağı, ünsiyyət
prosesində müxtəlif rol və mövqeni mənimsəməyi, qarşılıqlı əməkdaşlıq etməyi, birgə fəaliyyət üzrə kollektiv təcrübəyə yiyələnməyi bacarmalıdırlar. Bütün bunlar artıq uşağın fərdi fəaliyyəti əsasında qurulur və fəaliyyətin kollektiv formasında nailiyyətlər əldə etməyə imkan verir.
Aparılan pedaqoji və psixoloji tədqiqatlardan, araşdırmalardan belə nəticəyə gəlmək
mümkündür ki, uşaqların maraq dairəsinin, hər
şeyi öyrənmək həvəsinin geniş olması onların
daha çox informasiya toplamalarına, səbəb-nəti-
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cə əlaqələri qurmalarına, ümumiləşdirmələr
aparmalarına imkan yaradır.
Məktəbəqədər təhsilin kurikulumunda yeni dövlət standartlarına əsasən məktəbəqədər
təhsil müəssisələrində məşğələlərin məzmununun müəyyənləşdirilməsi uşaqların meyl, maraq, arzu və bacarıqlarına istiqamətlənib. Uşaq
fəaliyyətinin belə motivləşdirilməsi daha nəticəli olmaqla, hər bir uşağın bu və ya digər bacarığının inkişafına imkan verir.
Təhsil sistemi yenidən qurularkən həmişə
müəyyən çətinliklər qarşıya çıxır. Bu çətinliklərin dəf edilməsi prosesində tərbiyəçi-müəllimlərin öz sosial missiyalarının əhəmiyyətini anlamaları çox mühümdür. Onlar öz səylərini tərbiyəyə, uşaqların təhsilinə, onların psixoloji müdafiəsinə yönəltməlidir.
Tərbiyəçi-müəllimlə uşağın gündəlik sərbəst ünsiyyəti prosesində inkişafetdirici vəzifələrin realizəsi xüsusi məşğələlərlə uyğunlaşdırılmalıdır. Odur ki, məşğələlərin təşkili rəngarəng
olmalıdır. Məşğələlərin fəal təlim əsasında
keçirilməsi hər bir uşağın idrak fəallığını təmin
edir, əks əlaqəni qurmağa və uşaqların irəliləyişini nəzərə almağa kömək göstərir.
Şəxsiyyətyönlü təhsil sistemində pedaqoji
prosesin mərkəzində dayanan tərbiyəçi-müəllim
və uşaqların funksiyaları dəyişir. Onların fəaliyyəti əvvəlcədən müəyyən olunmuş nəticələrə
əsasən qurulur. Tərbiyəçi-müəllim təlim prosesində yeni texnologiyaların içərisindən ən münasibini seçir. Bu texnologiyaların müəyyən
olunmasında tərbiyəçi-müəllim və uşaq şəxsiyyəti təlimin aparıcı subyekti kimi çıxış edir. Münasibətlər “subyekt – subyekt” formuluna uyğun
qurulur. Bu zaman uşaqlar öz təfəkkürünün,
düşüncəsinin, tərbiyəçi-müəllimlər isə uşağın
inkişafı üçün şəraitin təşkilatçısı olurlar. Onlar
daha çox qrup şəraitində təlim fəaliyyətini
əlaqələndirən, istiqamətləndirən məsləhətçi kimi
uşaqların müstəqil idraki fəaliyyətini, yaradıcılığını təşkil edən subyektə çevrilirlər. Onlar uşaqları müstəqil axtarışlar aparmağa, yaradıcı fəaliyyət göstərməyə sövq edirlər.
Məktəbəqədər sahəyə aid dövlət standartları təhsil proqramının (kurikulumunun) strukturunu, məzmununu, həcmini və inkişaf sahələrinin uyğunluğunu müəyyənləşdirir. Məktəbəqədər təhsilin məzmunu 4 inkişaf sahəsi üzrə realizə olunur:
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fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik;
idrakın inkişafı;
estetik və yaradıcı inkişaf;
sosial-emosional inkişaf. (3)
Bu inkişaf sahələri üzrə məzmun müasir
məktəbəqədər təhsil sisteminin konseptual və
normativ-hüquqi sənədlərinə uyğundur.
Məktəbəqədər dövrdə uşaq şəxsiyyətinin
əsası, onun psixi və şəxsiyyətyönlü inkişafını
xarakterizə edən dəyərlər böyüklərlə ünsiyyət
birgə fəaliyyət zamanı yaranır. Ənənəvidən
fərqli olaraq yeni məzmuna görə şəxsiyyətyönlü
təhsil prosesində böyüklərlə qarşılıqlı fəaliyyət
prosesində şəxsiyyətin əsas nüvəsini uşağın
kommunikativ tələbatı, onun aparıcı motivləri
təşkil edir. Odur ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində çalışan hər bir tərbiyəçi-müəllim uşaqlarla böyüklərin birgə fəaliyyətinin təşkili və
uşaq fəaliyyət növlərinin təşkili prosesində təlimedici fəaliyyətin qurulmasının xüsusiyyətlərini
bilməlidir.
Məlum olduğu kimi məktəbəqədər yaşlı
uşaqların əsas, aparıcı fəaliyyət növü oyundur.
Təlim fəaliyyətinə oyun elementlərinin daxil
edilməsi məşğələni canlı, maraqlı və yadda qalan edir.
Dövlət standartlarını nəzərə alaraq məktəbəqədər təhsil müəssisələrində inkişafetdirici

mühit elə qurulur ki, hər bir uşağın meyl, maraq,
fəallıq səviyyəsi nəzərə alınmaqla fərdiliyinin
səmərəli inkişafına imkan versin. Bu məqsədlə
ətraf mühitin uşaqların hərəki, idraki və emosional fəallığını stimullaşdıran elementlərlə zənginləşdirilməsi zəruridir.
Beləliklə, müasir dövrün tələbləri, sosial
sifarişlər məktəbəqədər təhsilin məzmununun
yeniləşdirilməsini və təkmilləşdirilməsini tələb
edir. Bu istiqamətdə aparılan işlər zamanı məktəbəqədər təhsilin inkişaf taktikası və strategiyası
müəyyənləşdirilmiş, uşaqların maraqları və hərtərəfli inkişafının imkanları nəzərə alınmışdır.
Problemin aktuallığı. Məktəbəqədər təhsil
müəssisələri şəbəkəsində mövcud olan problemlərin
aradan qaldırılması, onların səmərəli həlli, ölkəmizdə məktəbəqədər təhsilin günün tələbləri səviyyəsində qurulmasının təmin olunması məqsədilə kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi günün vacib məsələlərindən biridir.
Problemin elmi yeniliyi. Yeni məzmunun
realizəsi, obyektiv və subyektiv şərtlərin əsaslandırılması daxildir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Hazırlanmış
yeni məzmunun tətbiqi pedaqoji işçilərin innovativ
potensialını, peşəkarlığının səviyyəsini artırır ki, bu
da məktəbəqədər müəssisələrdə keyfiyyət dəyişikliyini şərtləndirir.
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MANAGEMENT EXECUTION PHASES AND THE USAGE OF DEMING – SHUKART
MODEL IN EDUCATIONAL MANAGEMENT
Xülasə: Təhsil müəsissələrində təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi – tədris ili ərzində və təhsil səviyyələrinin sonunda fənn kurikulumları üzrə monitorinqlərin aparılmasını, təhsilalanların bacarıq və nailiyyət
səviyyəsinin fərdi qiymətləndirilməsini və bunun əsasında təhsilverənlərin, məktəb psixoloqu və və digər
işçilərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini və dəyərləndirilməsini zəruri edir. Məqalədə təlim-tədris prosesində keyfiyyətin yüksəldilməsini təmin edən Deminq-Şukart modelindən istifadə olunmanın əhəmiyyətindən danışılır.
Açar sözlər: təhsilin idarəedilməsi, təhsilin məzmunu, planlaşdırılan fəaliyyət, monitorinqlərin nəticələri
Резюме: Повышение качества образования в учебных организациях – это проведение мониторинга по предметным курикулумам в конце каждого уровня обучения и за учебный год, оценивание
умений и достижений обучающихся индивидуально, и на основе этого оценивание деятельности
педагогов и других лиц занимающихся процессом обучения. Статья раскрывает важные моменты
использования модели Деминг-Шухарт для повышения качества уровня обучения и образования.
Ключевые слова: управление процессом образования, содержание образования, запланированная
деятельность, результаты мониторинга
Summary: Improving the quality of education in educational establishments requires : conducting
monitorings on the curriculum during an academic year and at the end of the educational levels, assessment
and evalution of teachers and other workers based on individual assessment of the scholars’ skills and
achievements. The article discusses the importance of using Deming – Shukart’s model which guarantees
improvement of the quality during the training and education process.
Key words: education management, content of education, planned activity, monitoring results

İdarəetmə hansı mərhələlərlə həyata keçirilməlidir ki. nəticələri daha effektli olsun? Biz
idarəetmənin həyata keçirilmə mərhələləri ilə
bağlı məsələləri təhsilin idarəedilməsi fonunda
nəzərdən keçirəcəyik.
246

Aydındır ki, təhsil dövlət idarəetməsinin
strateji istiqamətlərindən biri olub daha çox diqqət çəkən və qayğı tələb edən sahələrdəndir.
Çünki, təhsil sahəsi inkişaf etmədən, təhsilli insanlar yetişdirmədən dövləti idarə etmək, onun
gələcəyini - əbədiliyini təmin etmək mümkün
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deyil. Bu ideyaları hələ sovetlər dönəmində siyasi hakimiyyətdə olan, vətəninin, xalqının gələcəyini onun elmi potensialının yetişməsində
görən Ulu Öndər Heydər Əliyevin keçən əsrin
yetmiş-səksəninci illərində çox uzaqgörənliklə
həyata keçirməsi müstəqillik illərində öz bəhrəsini verməyə başladı.
Bu siyasi kurs Ölkə Prezidenti İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Belə
ki, Prezidentin səyi nəticəsində son illər Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik inkişafına nail
olunmuş, neft gəlirlərinin müəyyən hissəsinin
qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsinə,
həmçinin ölkə gənclərinin dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində təhsil almalarına yönəldilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Daha dəqiq desək, İlham
Əliyevin çox uzaqgörənliklə söylədiyi proqram
xarakterli fikirlərin – “ Biz maddi dəyərlərimizi,
iqtisadi potensialımızı insan kapitalına çevirməliyik” fikrinin həyata keçirilməsinə yönəlmişdir.
Bu proqram müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir və
artıq dünyanın bir sıra inkişaf etmiş ölkələrinin
qabaqcıl ali məktəblərində müxtəlif səviyyələrdə təhsil almış mütəxəssislərin ölkəyə qayıtması
və müxtəlif sahələrdə çalışmaları öz müsbət
bəhrələrini verməkdədir.
Bu nəticələrin əldə edilməsində ölkə səviyyəsində ciddi idarəetmə strukturunun yaradılması və təcrübələr əsasında inkişaf etdirilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, işlərin görülməsi adətən planlaşdırmadan başlamışdır.
Çünki, düzgün planlaşdırma olmadan, görülən
işin nəticələri əvvəlcədən nəzərə alınmadan həyata keçirilən işlərin səmərəlilik səviyyəsinin
bütün hallarda qənaətbəxş olmayacağı aydındır.
Ona görə də ölkənin idarəetmə strukturlarında
çalışanların – idarəedənlərin cavabdeh olduqları
sahələrin inkişafı ilə bağlı məsələlərin səriştəli
mütəxəssislər tərəfindən qlobal səviyyədə nəzərə alınmaqla hazırlanması mühüm əhəmiyyət
kəsb edir və hazırda belə nəzərdə tutularaq hazırlanır və həyata keçirilir. Planlaşdırmanın nəticələrinə uyğun olaraq fəaliyyət istiqamətlərinin
düzgün qurulması – seçimi və müəyyən ardıcıllıqla həyata keçirilməsi zəruridir. Həyata keçirilən fəaliyyətlərin – görülən işlərin iş başa çatdıqdan sonra deyil, onun müəyyən mərhələlərində yoxlanılması çox vacibdir və bu işin gedişində baş verən və ya baş verə biləcək nöqsanların
qarşısının alınmasında və ya korrektə edilməsin-

də mühüm rol oynayır. İdarəetmənin DeminqŞukart modeli.
U. Şukart “Sənaye məhsullarının keyfiyyətinin iqtisadi idarəedilməsi”
adlı birinci kitabını 1931-ci ildə, “Keyfiyyətə
nəzarət nöteqteyi-nəzərindən statistik metod”
adlı ikinci kitabını isə 1939-cu ildə çap etdirdi.
O, kitablarında məhsulların hazırlanma prosesində keyfiyyətinə nəzarətin statistik metodlarını öz baxımından təhlil edirdi.
Deminq keyfiyyətin idarə edilməsində üç
əsas mərhələni ayırırdı:
 Təsnifatının hazırlanması (texniki tapşırıq, şərtlər, xətalar);
 məhsulun istehsalının spesifikasiyaya
uyğunluğu;
 istehsal olunmuş məhsulun spesifikasiyaya uyğunluğunun yoxlanılması.
Şukart bu üç mərhələnin dörd addımdan
ibarət tsiklik prosesdən ibarət olduğunu qeyd
edirdi:
 məhsulun işlənib hazırlanması;
 məhsulu hazırlamaq və istehsal xəttində və ya laboratoriyada yoxlamaq;
 məhsulu bazara çıxarmaq;
 məhsula tələbatı öyrənmək.
Şukart məhsulun keyfiyyətini daim yaxşılaşdırmağı nəzərdə tuturdu və bunu istehsalın
əsas göstəricisi hesab edirdi. Bu məqsədlə də o,
keyfiyyət üzərində nəzarətin həyata keçirilməsinin təmin olunmasını təklif edirdi. Şukartın
keyfiyyətin idarəedilməsi ilə bağlı yaratdığı tsikl
E. Deminqin konsepsiyasında inkişaf etdirildi.
Deminq-Şukart tsikli adını alan bu konsepsiya PDCA ( Plan – planlaşdırma, Do – realizasiya, Check – yoxlama, Action – fəaliyyət)
adlandırıldı.
Aşağıda Deminq-Şukart modelinin (tsiklinin) sxemi verilir:

Deminq istehsal prosesində məhsulun
keyfiyyətinə nailolmanın aşağıdakı praqmatik
aksiomlarını müəyyən etdi:
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1. İstənilən fəaliyyətə texnoloji proses kimi baxmaq olar və bu baxımdan onun yaxşılaşdırılması labüddür.
2. İstehsalata stabil və ya qeyri-stabil
vəziyyətdə olan sistem kimi baxmaq lazımdır.
3. Müəssisənin birinci rəhbəri bütün
hallarda özünün məsuliyyətini hiss etməlidir.
Deminq bu aksiomlar əsasında aşağıdakı
prinsiplərin qəbul olunmasını zəruri hesab edir:
1. Məqsədin daimi olması. Müəssisə
müntəzəm olaraq məqsədyönlü şəkildə keyfiyyətin yüksəldilməsinə çalışır.
2. Rəhbərlik fəaliyyət prosesində uyğunsuzluqları, gecikmələri, səhvləri və s. aradan
qaldırır.
3. Kütləvi yoxlamaları aradan qaldırır.
4. Qiymət məhsulun keyfiyyətinə uyğun
qoyulur.
5. Məhsulun keyfiyyətini yüksəltməyə
xidmət edən hər bir proses yaxşılaşdırılır.
6. Bütün işçilərin təlim alması – ixtisasartırması təmin olunur. Praktik olaraq kadrların
hazırlanması və yenidənhazırlanması həyata keçirilir.
7. Rəhbərliyin yeni üsullarından istifadə
edilir. Rəhbərlik işçilərə öz işlərini yaxşılaşdırmaq üçün müvafiq köməklik edir.
8. İşçilərin sərbəst, effektiv işləməsi üçün
şərait təmin edilir.
9. Münasibətlərdə maneələr aradan qaldırılır.
10. Lazımsız şüarlardan, çağırışlardan
imtina olunur.
11. İşçi kəmiyyət baxımından normaya
əsaslanan sayda deyil, imkanları daxilində keyfiyyət baxımından məhsul hazırlayır.
12. İşçilər öz işlərindən qürur duyurlar.
13. İşçilər təhsil səviyyələrinin yüksəldilməsinə və təkmilləşdirilməsinə həvəsləndirilir.
14. Rəhbər məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir.
Göstərilən prinsiplərə əməl edildiyi halda,
müəssisə yerinə yetirdiyi fəaliyyət növündən
asılı olmayaraq müvəffəqiyyət əldə edir. Başqa
sözlə, müəssisədə idarəetmə aşağıda göstərilənlər əsasında qurulduqda həyata keçirilən proses
öz effektiv nəticələrini verir:
1. Məqsəd və vəzifələrin müəyyən edilməsi P
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2. Məqsədə uyğun nailiyyət üsullarının
təyin edilməsi
3. Kadrların təlimi və hazırlanması D
4. İşin yerinə yetirilməsi
5. Yerinə yetirilmiş işin nəticələrinin yoxlanması C
6. Uyğun idarəetmə təsirlərinin həyata
keçirilməsi A
Bu göstərilənlər nəzərə alınmaqla, təhsil
prosesinin idarəedilməsi qurulduqda müsbət nəticələr almaq mümkündür. Belə ki, müvəffəqiyyətin əldə edilməsi əldə edilməli olanın - məqsədin
müəyyən edilməsindən, başqa sözlə görüləcək işlərin planlaşdırılmasından başlanır. Planlaşdırma
bütün şərtlər nəzərə alınmaqla həyata keçirildikdə nəticənin alınması artıq “görünür” . Bu görüntünün reallaşdırılması üçün işçi qruplarının bacarıq səviyyəsinə uyğun tapşırıqları müəyyən olunur: haradan başlayıb hara gedəcəkləri və neçə
gedəcəkləri addım-addım verilir. İşçi qruplarının
fəaliyyəti – iş prosesi daim nəzarətdə saxlanılır və
yeri gəldikcə (vəziyyət öyrənilərək) işin yaxşılaşdırılması üçün müəyyən təkliflər verilir.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, bu
metodun - tsiklin təhsil sahəsinə tətbiqini vacib
hesab edirik və onun təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində böyük səmərə əldə olunmasına
imkan verəcəyini qətiyyətlə təqdir edirik.
Aşağıda Deminq-Şukart tsiklinin təhsil
sistemində tətbiqinin təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində təsiri nəzərdən keçirilir.
Aydındır ki, təhsil müəssisələrinin əsas
vəzifələrindən birincisi təhsilalanın yüksək keyfiyyətli təlim almasını təmin etməkdən ibarətdir.
Bu isə təhsilverənlərin təhsilvermə, təhsili idarəetmə orqanlarının idarəetmə fəaliyyətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması
üçün müvafiq planlaşdırmanın aparılmasını zəruri edir.
Deminq-Şukart modelinə uyğun olaraq ilk
iş təhsillə bağlı həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan işlərin yerinə yetirilmə ardıcıllığının müəyyən olunması – işin planlaşdırılması lazım gəlir.
Təhsil müəssisələrində Planlaşdırmanın
tərkib hissələrinə aid hədəflər əsasən aşağıda
verilənlərdən ibarətdir:
(1) təhsil prosesinin təşkili,

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 85, Number: 5, 2018

İdarəetmənin həyata keçirilmə mərhələləri və təhsilin idarəolunmasında deminq-şukart modelindən istifadə

(2) fənn üzrə təhsil proqramlarının yerinə
yetirilməsi,
(3) pedaqoji kadrların peşə səriştəliliyi
və təhsilin gözlənilən nəticələrinin əldə olunmasında onların fəaliyyətinin təmin edilməsi,
(4) təhsilalanların fənlər üzrə fərdi təhsil
nailiyyətləri, inkişaf dinamikası və yekun attestasiyasının nəticələri,
(5) təhsilverənlərin yeni təhsil texnologiyalarına yiyələnmə və ondan istifadəetmə vəziyyəti,
(6) təhsil müəssisəsinin maddi-texniki bazası,
(7) tədris prosesinin zəruri maddi-texniki
resurslarla təmin edilməsi,
(8) təhsil müəssisələrində tərbiyə işinin
təşkili,
(9) əlavə təhsil xidmətlərinin vəziyyəti,
(10) təhsilalanların və təhsilverənlərin qida
məhsulları ilə təminatı və sağlamlıq vəziyyəti,
(11) təhsil müəssisəsinin maliyyə təminatı.
Təhsilalan

Təhsil prosesi

Beləliklə, nəticələrinin təhlil olunması
məktəb rəhbərliyi (direktoru, tədris işlərinə rəhbərlikTəhsilalan
edən direktor müavini, elmi-metodiki şuranın rəhbərliyi, fənlər üzrə metodbirləşmələrin
sədrləri) müəyyən təkliflər hazırlayır və onların
Təhsilalan
əsasında
təhsil prosesi həyata keçirilir və
bundan sonra yenidən monitorinqlər aparılır.
Müvafiq komissiya tərəfindən ikinci dəfə aparılmış monitorinqin nəticələri araşdırılır:
1. Mövcud (real) vəziyyət necədir?
2. Biz hardayıq ?
3. Problemlər nədir və nədən yaranıb?

Bundan sonra planlaşdırılan fəaliyyətlərin
yerinə yetirilməsinə başlanılır ki, bu da təhsil
müəssisəsində təhsilvermə prosesinin təşkilini
və həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Təhsilin
müəyyən olunan məzmunu təhsilverənlər tərəfindən həyata keçirilir. Bu həyata keçirilmənin
səviyyəsinin müəyyən edilməsi isə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə təhsilalanların
fəaliyyətinin yoxlanılması lazım gəlir. Ona görə
də tam aşkarlıq şəraitində şəffaf və obyektiv monitorinqlər aparılır. Bir çox hallarda monitorinqlər müstəqil təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilir.
Prosesin gedişində fəaliyyət istiqamətləri
üzrə davamlı monitorinqlərin keçirilməsi nəticəsində tədrisin vəziyyəti barədə ilkin məlumatlar
əldə edilir, bu məlumatlar təhlil olunur – qiymətləndirilir, nöqsanlar, çatışmazlıqlar müəyyən
edilir və təkliflər hazırlanır. Bu deyilənlər aşağıdakı sxem əsasında reallaşdırılır:

Qiymətləndirmə

Real vəziyyət

4. Biz nə etməliyik? Nə üçün etməliyik?
Necə etməliyik?
Bu suallara cavablar axtarılır. I və II monitorinqlərin nəticələri müqayisə olunur.
Göründüyü kimi, birinci və ikinci monitorinqlərin nəticələri müqayisəli təhlil olunarkən
təhsilalanın nəticələrindən asılı olaraq, həm təhsilverənlərin tədris prosesini aparma səviyyəsi,
həm tədris prosesinə nəzarəti həyata keçirənlərin rəhbərlik etdikləri sahəyə münasibətləri, həm
də təhsili idarəetmə orqanlarının birbaşa cavabdeh olduqları sahə ilə maraqlanma səviyyələri –
məsuliyyətləri müəyyən olunur.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, № 5, 2018

249

Xalidə Səlim qızı Hüseynova

Şukart tsiklindən istifadə olunmasını məqsədəuyğun hesab edirik və bu zaman birinci və
ikinci tsikllərin müqayisəli təhlil edilməsini –
dəyərləndirmələrin aparılmasını daha əhəmiyyətli faktorlardan biri sayırıq.
Problemin aktuallığı: hər bir təhsil müəssisəsində təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün çevik tədbirlər planının hazırlanması, monitorinqlərin

və müvafiq dəyərləndirilmələrin aparılmasının vacibliyi açıqlanır.
Problemin elmi yeniliyi: təlim prosesində şagirdlərin fəaliyyətinin düzgün qiymətləndirilməsi
ona keyfiyyətli təhsil alması üçün fəaliyyətini stimullaşdırmağa əhəmiyyətli dərəcədə kömək edir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: məqalədə
göstərilən Deminq-Şukart modelindən istifadə məktəbdə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət
edir.
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Dünya komenskişünaslarına yeni töhfə

YENİ NƏŞRLƏR
UOT 37.
DÜNYA KOMENSKİŞÜNASLARINA YENİ TÖHFƏ
Məlum həqiqətdir ki, son 200 il ərzində
Azərbaycan ziyalılarının qabaqcıl dəstəsi qocaman Şərq ilə bərabər, rus və dünya mütəfəkkirlərinin zəngin elmi-pedaqoji irsindən faydalanmağı daim diqqət mərkəzində saxlamışlar.
Onlar görkəmli pedaqoqların pedaqoji ideyalarını öyrənməyi, onların fəaliyyətində və baxışlarındakı xeyirli cəhətləri götürməyi tövsiyə etmişlər. Bunlardan biri də elmə yeni qədəm
qoyan gənc tədqiqatçılardan Mehriban Şirzadovadır. Onun bu günlərdə “Elm və təhsil” nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilən “Y.A. Komenskinin
“Ana qucağı məktəbi” əsəri və onun əsas ideyalarının Azərbaycanda yayılması” adlı əsəridir.
174 səhifədən ibarət olan bu əsər Azərbaycan
Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap edilmişdir. Əsərdə göstərilir
ki, xalqımızın unudulmaz oğlu N. Nərimanov
Qafqaz Müsəlman müəllimlərinin 1906-cı ildə
keçirilmiş birinci qurultayı ərəfəsində yazdığı
məqalələrindən birində klassik pedaqogikanın
Y.A. Komenski, J.J. Russo, İ.H. Pestalotsi, K.D.
Uşinski kimi məşhur pedaqoqlarının fikirlərini
öyrənməyi lazım bilirdi. O, yazırdı: “Bir müəllim müəllimliyə hazırlaşarkən ola bilərmi ki,
Henrix Pestalotsinin adını eşitməsin? Ola bilərmi
ki, bunun uşaqlara olan məhəbbətini bilməsin.
Təlim və tədrisə dair nəsihətlərini oxumasın?”.
N. Nərimanov Pestalotsini bir də ona görə
yüksək qiymətləndirirdi ki, Pestalotsi təlim və
tərbiyə işlərində uşaqlara şəfqət və məhəbbəti
hər şeydən üstün tuturdu. N. Nərimanovun bu
fikirləri, həmçinin elmi pedaqogikanın banisi
olan böyük Çex pedaqoqu Yan Amos Komenskiyə də aiddir. Dünyanın qabaqcıl xalqları
son 400 ildir ki, bu böyük şəxsiyyətin pedaqoji
irsini yüksək qiymətləndirir və ondan faydalanır.
Məlum olduğu kimi, Ümumdünya Sülh
Şurasının qərarı ilə 1956-1958-ci illərdə Çexoslovakiya Respublikasının Komenskinin əsərlərinin ilk külliyyatının nəşr edilməsinin 300 illiyinə həsr edilmiş yubiley tədbiri bütün dünyada
əks-səda doğulmuşdur. 1992-ci ildə YUNESKO-

nun qərarı ilə Komenskinin anadan olmasının
400 illiyinə həsr edilmiş silsilə tədbirlər onun
ideyalarının zəmanəmiz üçün də əhəmiyyətli olmasından xəbər verir.
Mehriban Şirzadovanın fikrincə Komenski tarixdə “Böyük didaktika”, “Pansofiya”,
“Real aləm şəkillərdə” əsərləri ilə bərabər, həm
də 1628-ci ildə yazdığı “Ana qucağı məktəbi”
kimi əsəri ilə şöhrət qazanmışdır.
Y.A. Komenskinin pedaqoji ideyaları
Azərbaycanda XIX əsrin sonlarından etibarən
yayılmağa başlamışdır. Bu işdə Qori Müəllimlər
Seminariyasının tanınmış məzunlarından Teymur
bəy Bayraməlibəyov ilə N. Nərimanovun xidmətləri diqqətə layiqdir. M. Şirzadovanın yazdığı bu əsərlə tanışlıqdan məlum olur ki, Azərbaycan oxucuları Komenskinin pedaqoji ideyaları
ilə keçən əsrin ortalarından başlayaraq tanış
olmuşlar.
İlk dəfə olaraq 1941-ci ildə onun “Didaktik prinsiplər” əsəri ana dilimizdə çap olunmuşdur. Bu əsərdə prof. B.B. Komarovskinin “Y.A.
Komenskinin pedaqoji göstərişləri” adlı məqaləsi də çap olunmuşdur. Bu işdə professorlardan
A.İ. Kərimov ilə M.Ə. Muradxanovun təşəbbüsü və fəaliyyətləri qeyd edilməlidir. Oxucular
Y.A. Komenskinin ideyalarından onların tərcüməsində 1961-ci ildə çap edilmiş “Seçilmiş pedaqoji əsərlər”indən bəhrələnmişlər. Sonralar
Komenskinin elmi-pedaqoji ideyaları ilə yanaşı,
onun haqqında söhbət etdiyimiz “Ana qucağı
məktəbi”nin əsas ideyaları Azərbaycan alimlərindən Ə.Y. Seyidov, Y.R. Talıbov, T.M.
Əfəndiyev, Ə.M. Tağıyev və son vaxtlar H.M.
Əhmədov ilə F.A. Rüstəmov və başqalarının
məqalələri ilə yayılmışdır.
“Ana qucağı məktəbi” məktəbəqədər yaşlı
uşaqların tərbiyəsinə həsr edilmiş, dünyada bu
sahədə yazılan ilk əsərdir.
Mehriban Şirzadovanın əsərində Y.A.
Komenskinin əsas ideyaları şərh edilir.
“Ana qucağı və ya gənclərə ilk altı yaşlarda qayğıkeş tərbiyə haqqında” adlanan 12 fəsil-
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dən və adlar göstəricisindən ibarət olan bu əsərin
I fəslində deyilir: “Uşaqlar Allah taala tərəfindən
bəxş edilmiş elə ləl-cəvahiratdır ki, o, heç bir
xəzinə ilə müqayisə edilə bilməz. Allahın uşaq
bəxş etdiyi insanlar ən xoşbəxt insanlardır”.
Komenski yazırdı ki, qızıl –gümüş o qədər
də etibarlı deyil, onlar tezliklə tələf olandır.
Uşaqlar isə əbədi irsdir. Qızıl-gümüş torpağın
altından əmələ gəlmişdirsə, uşaqlar bizim özümüzün varlığımızdandır. Kimin evində uşaq
varsa, elə bilsin ki, onun evində səma mələkləri
var. Bütün bunlara görədir ki, valideynlər və tərbiyəçilər uşaqların düzgün tərbiyəsindən zövq
almalıdırlar.
Komenski uşağı süddən tez kəsən ananı
ana deyil, analıq- ögey ana adlandırır və s. və
i.a. Bu kitabda M. Şirzadovanın Komenskinin
ümumi pedaqoji fikirlərindən, həmçinin “Ana
qucağı məktəbi”nin əsas ideyalarından seçib
əsərə daxil etməsi onu daha oxunaqlı edir. Onlardan bir neçəsinə diqqət yetirək:
“Dünyaya gələn bütün insanlar yalnız bir
əsas məqsədlə yaranmışlar. İnsan olmaq,
gələcək həyata ləyaqətlə hazırlaşmaq”; “Müəllim şagirdə təhsil verməzdən əvvəl onda təhsilə
maraq, səy oyatmalıdır. “Təhsil və elm nəticə
etibarilə insanı müdrik etməlidir”; “Köksüz ağac
boy atmadığı kimi, dinsiz də mənəviyyat boy
verməz”; “Tərbiyəyə həm küt, həm də istedadlı
adamların ehtiyacı var”, “Ana qucağı məktəbində təmrinlər üçün faydalı ola bilən vəsait – şəkilli kitablardır”; “Uşaqlarda məktəb və müəllimə sevgi və etibar hissələrinin alışdırılması da
valideynlərin vəzifələrindəndir” və s.
Mehriban xanımın Komenskinin bu əsərinin rus dilində olan son variantını M.F.
Axundov kitabxanası vasitəsilə Moskvadan
Mərkəzi Dövlət kitabxanasından gətizdirməsi
onun bu mövzuya vurğunluğu ilə bağlıdır. Müəllif Komenskinin bu əsərdəki əsas ideyaların
təkcə Azərbaycanda yazılması yollarını göstər-
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məklə kifayətlənməmiş, bu kitabın rus dilində
olan 2008-ci ildə nəşr edilən son variantını da kitaba daxil etməklə çox faydalı bir iş görmüşdür.
Müəllifin xidmətlərindən biri də bu kitabda,
həmçinin Azərbaycan maarifçilərindən Səfərəlibəy Vəlibəyovun “Qüdrəti-Xuda” adlı kitabçasında və S.M. Qənizadənin “Körpə uşaqlar tərbiyəsi”
adlı silsilə məqalələrində irəli sürülən bir çox
fikirlərin Komenskinin fikirləri ilə üst-üstə
düşdüyünü nəzərə alaraq, onlardan bəzi parçaları da oxuculara təqdim etməsidir.
Müəllifin bu kitabında körpə uşaqların ən
isti məkanı olan Ana qucağına aid şəklin, həmçinin ananın (öz anasının, mərhum Səyalı xanımın) ilk övladının məktəbə yola salması şəklinin kitaba daxil etməsi də onun analara olan məhəbbətindən irəli gəlir. Müəllifin kitabın giriş
hissəsində yazdığı epiqraf da oxucuda analara
məhəbbət hissini gücləndirir.
Kitabın sonuna Azərbaycan alimlərinin
Y.A. Komenski irsinə həsr edilmiş məqalələrindən edilmiş əlavələr də maraqla oxunur və
böyük pedaqoqun pedaqoji irsinin Azərbaycanda yayılmasını əyani olaraq göstərir.
Gənc tədqiqataçı Mehriban Hüseyn qızı
Şirzadovanın bu kitabına akademik Hüseyn Əhmədov yazdığı ön sözdə bu əsəri dünya Komenskişünaslığına töhfə adlandırır. Biz də bu fikirlə razıyıq və həqiqətən də bu əsər bu ada
layiqdir.
Kitabın elmi redaktoru pedaqogika üzrə
elmlər doktoru, professor, Əməkdar müəllim
Yəhya Kərimovdur.
Müseyib İlyasov
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universitetinin kafedra müdiri
pedaqogika üzrə elmlər doktoru,
professor,
Redaksiyaya daxil olub: 05.06.2018
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Bu gözəl yaz günlərinin birində acı bir xəbər dost-tanışı, tələbələri, yaxınları, əzizləri sarsıtdı. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı, AMEA-nın müxbir üzvü, professor, əməkdar elm xadimi, Oruc Qafar oğlu Həsənli uzun sürən xəstəlikdən sonra 67 yaşında
vəfat etmişdir.
Hamımızı yandırdı-yaxdı Oruc müəllim.
Bu vaxtsız gediş nə idi?
60 illik yubileyində Oruc müəllim haqda
bir yazı yazmışdım. Həmin yazını gözdən keçirib, bəzi əlavələr etdim. Məqaləni indiki zamanda qələmə alınmışdı. Ürək yanğısı, göz yaşları
içərisində indiki zamanı keçmiş zamanla əvəz
etməli oldum.
Oruc Qafar oğlu Həsənli 1950-ci ildə
Şərur rayonunun Ələkli kəndində anadan olmuş,
orta təhsilini kənd məktəbində almış, 1972-ci
ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin coğrafiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə
bitirmişdi. Ali təhsilini başa vurduqdan sonra
doğma kəndində müəllim kimi fəaliyyətə başlamış, 1975-ci ilədək burada çalışmışdı.
Oruc müəllim 1973-1974-cü illərdə hərbi
xidmətdə olmuşdu.
O, 1975-ci ildən taleyini Naxçıvan Dövlət
Universiteti ilə bağlamış, pedaqoji fəaliyyətini

burada davam etdirmişdi. Oruc Həsənli universitetin Pedaqogika və psixologiya kafedrasında
əvvəlcə assistent, daha sonralar baş müəllim,
dosent və professor vəzifələrində çalışmış, respublika ümumtəhsil məktəbləri üçün yüksək
ixtisaslı müəllim kadrlarının hazırlanmasına öz
töhfəsini vermişdi.
Oruc Həsənli Naxçıvan Dövlət Universitetində işləyə-işləyə, eyni zamanda 14 il Naxçıvan Özəl Universitetinin tədris və elmi işlər
üzrə prorektoru vəzifəsinə çalışmışdı.
Mən Oruc müəllimlə tanış olanda o hələ o
zamankı Naxçıvan Pedaqoji İnstitutunda (hazırda Naxçıvan Dövlət Universiteti) sıravi müəllim
idi. Namizədlik dissertasiyası üzərində işləyirdi.
Elmi rəhbəri Fərahim Sadıqov da (hazırda pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor) hələ elmlər namizədi idi. O da doktorluq dissertasiyası
yazırdı və artıq əsərini tamamlamaq üzrə idi.
Fərahim müəllim bizim institutda işləyirdi. Ona
görə də Oruc müəllim tez-tez institutumuza gəlir,
elmi rəhbərindən məsləhətlər alır, M.F. Axundov
adına Respublika Kitabxanasında çalışırdı.
Oruc Həsənli ”Diyarşünaslıq materiallarında istifadə mənəvi tərbiyənin vasitəsidir”
mövzusunda namizədlik dissertasiyasını 1992-ci
ildə müdafiə etdi və pedaqoji elmlər namizədi
elmi dərəcəsi aldı.
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Bizim tanışlığımızın tarixi iyirmi altı ili
əhatə edir. Bu illər ərzində aramızda təmənnasız
qarşılıqlı kömək və anlama, saf və səmimi münasibətlər bərqərar olub. Bir-birimizlə görüşəndə sanki dünyanın bütün sevincini bizə bəxş
edirdilər. Tez-tez telefonla da əlaqə saxlayırdıq.
Bir-birimizin əhvalını soruşmaq, bayramlarımızı, xoş günlərimizi təbrik etmək üçün. Oruc müəllim hər dəfə mənə zəng edəndə birinci sözü bu
olurdu: “Qardaş!” Özü də bu “qardaş” kəlməsini
naxçıvanlılara məxsus şirin ləhcə ilə deyirdi.
Mən də ondan öyrənmişəm. Oruc müəllimə zəng
edəndə, yaxud onun səsini eşidəndə qeyri-ixtiyari
“Qardaş!” deyirdim. Bir dəfə nədən ötrüsə Oruc
müəllimə zəng etmişdim. Dedim onu qabaqlayım. Birinci “Qardaş” sözünü mən deyim. Elə
də oldu. Fəqət cavab gəlmədi. Təəccübləndim.
Soruşmaq istəyirdim ki, nə olub, səs eşidildi:
“Oruc müəllim deyil, oğludur”. Demə, Oruc
müəllimin mobil telefonu oğlu Eldənizdə imiş.
Sonralar arada mən də, Oruc müəllim də
həmin əhvalatı yada salıb, ürəkdən gülürdük.
Biz rəsmi, yəni işlə bağlı məsələləri həll
etmək üçün də tez-tez zəngləşirdik. Oruc müəllimin tez-tez Bakıya yolu düşdüyü kimi mən də
elə il olub iki dəfə, ən azı ildə bir dəfə Naxçıvana getməli olmuşam. Namizədlik və doktorluq
dissertasiyalarının müdafiələrində rəsmi opponent olduğum üçün, elmi konfranslarla bağlı.
Oruc müəllim də tez-tez Bakıda bizim institutda
və Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində
keçirilən namizədlik və doktorluq dissertasiyalarının müdafiəsində rəsmi opponent kimi çıxış
edirdi.
Oruc müəllim “Şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında diyarşünaslıq materiallarından istifadənin sistemi” adlı doktorluq dissertasiyasını 2005-ci ildə müvəffəqiyyətlə müdafiə
etmişdi. Mən o zaman müdafiə prosesində onun
birinci rəsmi opponenti oldum. Digər rəsmi opponentlər pedaqoji elmlər doktoru, professor
Şahin Tağıyev və pedaqoji elmlər doktoru Fərrux Rüstəmov təyin edilmişdilər.
Doktorluq dissertasiyası ilə bağlı onun
“Şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılması prosesində diyarşünaslıq materiallarından istifadənin
sistemi” mövzusunda monoqrafiyası (Bakı:
Elm, 2002), “Şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında diyarşünaslıq materiallarından istifadə“
(Bakı: Elm, 2002) adli kitabı və Türkiyə Res254

publikasında daha bir kitabı nəşr edilmişdi. O,
həm də “Şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi (Bakı:
Mütərcim, 2007) kitabının müəllifi idi.
Onun “Şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılması prosesində diyarşünaslıq materiallarından
istifadənin sistemi” adlı monoqrafiyasının elmi
redaktoru prof. F.B. Sadıqov, rəyçilərindən biri
isə mən olmuşdum.
Bizim şəxsi və rəsmi əlaqələrimiz həmişə
olurdu.
Mən Oruc müəllimin rəsmi opponenti olduğum kimi, Oruc müəllim də mənim yetirməmin, elmi rəhbəri olduğum İntiqam Cəbrayılovun
doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi zamanı
ona rəsmi opponentlik etmişdi.
Naxçıvan Dövlət Universiteti və Naxçıvan
Müəllimlər İnstitutu ilə birgə bizim institut –
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu son
illərdə bir çox beynəlxalq və respublika elmi
konfransları keçirmişik. “Pedaqoji kadr hazırlığı: problemlər, vəzifələr”, “Azərbaycan təhsili
yeni inkişaf mərhələsində”, “Tədris prosesinin
təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri” və s. nümunə göstərilə bilər.
Hər üç konfransın yüksək səviyyədə keçirilməsində akademiklər İsa Həbibbəyli, Abdulla
Mehrabov və Oruc Həsənlinin böyük zəhmətləri
olub.
Oruc Həsənli təkcə tərbiyə nəzəriyyəsinə
aid tədqiqatlar aparmır, eyni zamanda məktəb
və pedaqoji-psixoloji fikrin tədqiqi ilə də məşğul olurdu. O, Heydər Əliyevin təlim və tərbiyəyə dair fikirlərini diqqət mərkəzinə gətirmiş, Nizami Gəncəvinin, Abbas Səhhətin, Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın pedaqoji fikirlərini seçibayırmışdı.
Oruc müəllim Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektoru vəzifəsində çalışırdı. O, Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham
Əliyevin 25 noyabr 2010-cu il tarixli Sərəncamı
ilə rektor təyin olunmuşdu.
Oruc Həsənli Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin sədri yanında Bilik
Fondunun Himayəçilik Şurasının üzvü idi.
Oruc Həsənli “Tərəqqi” medalı ilə təltif
olunmuş, Əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq
görülmüş, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Rusiya Pedaqoji və Sosial
Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbay-
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can Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutunun elmi müxbiri idi.
O.Q. Həsənli bir çox monoqrafiya, kitab
və kitabçanın, tədris proqramının, çoxsaylı elmi
məqalənin və məruzə tezisinin müəllifi idi. O,
20-dən artıq kitabın elmi redaktoru və 40-dan
artıq kitabın rəyçisi idi. Onun əsərləri Türkiyə,
Rusiya, Amerika, İran və digər ölkələrin nüfuzlu elmi jurnallarında çap olunmuşdu. Bəzi kitablarını diqqət mərkəzinə gətirək: “Ders dışı etkinlikler zamanı diyarşünaslıq materiallerini kullanmakla öğrencilerin kimlik oluşumu” (Ankara, 2003), “Sosial psixopedaqogikada istedadlı
uşaqlar problemi” (2011), “Məktəb psixoloqunun stolüstü lüğəti” (2013), “İnsan psixologisinin sırlı dünyası: kıskanclık (Türkiyə, 2014) (D.
İbrahimoğlu ilə birgə), “Didaktika: Dərslik
(2015, F. Sadiqovla birgə), “Tərbiyəşünaslıq:
Dərslik (2016, F. Sadiqovla), “Depressiya”
(2016), “Məktəb psixoloqunun stolüstü kitabı
(2016), “Təhsilə müasir psixoloji yanaşmalar”
(2017) və s.
O, bir sıra elmi jurnal və qəzetlərin, o cümlədən “Milli pedaqogika məktəbi” jurnalının
redaksiya heyətinin üzvü, Naxçıvan Müəllimlər
İnstitutunun “Elmi xəbərlər”inin baş redaktoru,
“Psixoloq” qəzeti redaksiya heyətinin üzvü idi.
Oruc müəllim Naxçıvan Muxtar Respublikası Televiziyasında “Bu günün tələbi” adlı veriliş aparırdı. Həmin verilişlərin maraqlı, məzmunlu
olması üçün qüvvə və bacarığını əsirgəmirdi.
Oruc müəllim pedaqoji sahədə çalışmaqla,
müəllim kadrları hazırlamaqla yanaşı həm də
ictimai xadim idi. Şərur rayonundan 3-cü və 4cü çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinə deputat seçilmişdi. Bir deputat kimi
səmərəli fəaliyyət göstərirdi.
Oruc müəllim elmi-pedaqoji kadrların
hazırlanması sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərirdi. Naxçıvan Dövlət Universitetində fəaliyyət
göstərən dissertasiya şurasının üzvü idi. Həm
rəsmi opponent, həm də elmi rəhbər kimi elmi
kadrların yetişməsində fəal iştirak edirdi. Dissertantlara elmi rəhbərlik edirdi. Bir neçə dissertantının müdafiəsi zamanı mən rəsmi opponent kimi çıxış etmişdim.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
müxbir üzvü, pedaqoji elmlər doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi, Pedaqoji və Sosial
Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Oruc Qafar

oğlu Həsənli istedadlı alim, mahir təhsil qurucusu, yüksək idarəetmə və rəhbərlik qabiliyyətinə
və bacarığına malik şəxs və şəxsiyyət olmaqla
yanaşı, gözəl ailə başçısı, ata, həyat yoldaşı və
baba idi. Dostları, iş yoldaşları da onu çox sevirdilər.
Oruc müəllim elmlər doktoru, professor,
akademik, institut rektoru idi. Fəqət, bəzi vəzifə
sahiblərindən fərqli olaraq, o, sadə, təvazökar,
xeyirxah, dostcanlı və səmimi idi. Rektor olsa
da, dostları və tanışları ilə vaxtilə hansı münasibətdə idisə, həmin münasibətlərini saxlayırdı.
İnstitutun əvvəlki rektoru, gözəl insan, mərhum
Sadiq Vəliyevi hörmət və məhəbbətlə yad edir,
xidmətlərini qeyd etməyi özünə borc bilirdi.
Oruc müəllim təkəbbür və lovğalıq nədir –
bilmirdi. Zirvələrə qalxdıqca bir o qədər də davranış və rəftarına, oturuşuna-duruşuna fikir
verir, çalışırdı ki, kimsənin xətrinə dəyməsin.
Lakin öz vəzifəsinə səhlənkar yanaşanları da
xoşlamır, çalışırdı ki, onlarda cavabdehlik yaratsın. Zarafatcıl idi, lakin zarafatın yerini və məqamını bilirdi. Tələbkardı, işində məsuliyyətli
və ciddiydi.
Oruc Həsənlinin rektor işlədiyi ali təhsil
müəssisəsində müəllim-tələbə münasibətləri
düzgün qurulmuşdu, təmizlik, şəffaflıq hökm
sürürdü. Bu müəssisədə kişi və qadın müəllimlərin də, tələbə oğlan və qızların da xüsusi geyim forması vardı (Naxçıvan Dövlət Universitetində də bu qayda gözlənilir). Müəllimlər və tələbələr üçün vahid geyim formasının tətbiqi
həm intizam yaradır, həm modabazlığın qarşısını alır, həm də imkanlıların imkansızlar qarşısında gündə bir paltarda işə, dərsə gəlməsi ilə
öyünməsinə imkan vermir.
Oruc Qafar oğlu Həsənli cəmi 68 il yaşadı.
İstərdik ki, 100-150 il ömür sürsün. Çünki Oruc
xislətli, Oruc xasiyyətli, Oruc səviyyəli insanlar
cəmiyyəti, bu dünyanı gözəlləşdirir. Fəqət arzu
etdiyimiz ömür Oruc Həsənliyə qismət olmadı.
Bizi gözü yaşlı qoydu. İnsanlar var ki, kiçicik bir
uğur başlarını gicəlləndirir. Oruc Həsənli yaşadığı illərdə çox uğurlara imza atdı. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı, AMEAnın müxbir üzvü, Rusiya Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Əməkdar elm
xadimi, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektoru
oldu, neçə-neçə monoqrafiyaları, kitabları, dərsli-
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yi nəşr edildi. Lakin insanlara, dost-tanışa, iş yoldaşlarına, rəhbərlik etdiyi pedaqoji kollektiv üzvlərinə, tələbələrinə olan saf, səmimi münasibəti
qətiyyən dəyişmədi. Zarafatcıl idi. Zarafatından
qalmadı. Həqiqi insan, istedadlı alim belə olar!
Oruc Həsənli kimi.
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Prof. ELBAYI MAGSUDOV'S CREATIVITY DIRECTIONS
Xülasə: Məqalədə prof. Elbəyi Maqsudovun yaradıcılığının müxtəlif istiqamətlərindən bəhs olunur.
Elmi-metodik əsərlərinin xüsusiyyətləri təhlil edilir. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası elminin inkişafındakı rolu əsaslandırılır.
Açar sözlər: yaradıcılıq istiqamətləri, prioritet problemlər, elmlər doktoru, Azərbaycan dili təlimi
prosesi, elmi-metodik yaradıcılıq, qrammatik poema
Резюме: В статье рассматриваются различные направления творчества профессора Эльбаи
Магсудова. Анализируются особенности научно-методических работ. Обоснована роль ученого в
развитии методики преподавания азербайджанского языка.
Ключевые слова: творческие направления, приоритетные задачи, доктор наук, учебный
процесс азербайджанского языка, научно-методическое творчество, грамматическая поэма
Summary: The article deals with from different directions of Prof. Elbayi Magsudov's creativity. İt is
analyzed features of scientific-methodical works. The role of the scientist in the development of the teaching
methodology of the Azerbaijani language is justified.
Key words: creative directions, priority problems, doctor of sciences, Azerbaijani language teaching
process, scientific-methodical creativity, grammatical poem

Sarsıdıcı xəbər
Bu gün 42 illik
dostum
Naxçıvan
Dövlət Universitetinin kafedra müdiri,
pedaqogika
üzrə
elmlər doktoru, professor, Respublikanın əməkdar müəllimi, Yazıçılar və Jurnalistlər birliklərinin
üzvü, yazıcı, şair, hər
şeydən öncə, böyük insan Elbəyi Sadıq oğlu
Maqsudovun vəfatı xəbərini eşidəndə sarsıldım.

Bir anlıq onun hələ Gərməçataqda işlədiyi vaxtdan bu günə qədərki illərdə keçirdiyi bəzi çətinlikləri xatırladım. O, həmişə özünün tədqiqatlarını daha peşəkarcasına aparmaq üçün, yenilikləri zamanında qabaqlamaq üçün nələri etmirdi.
Elbəyi müəllim zəhməti ilə özünün təkrarsız
elm dünyasını yaratmış, istər pedaqogika, istər
dilçilik, istər dilin metodikası sahələrində kimsənin demədiklərini demişdi. Həm də bu dediklərini bənzərsiz bir üslubda, orijinal bir tərzdə,
rəngarəng formalarda ifadə edə bilmişdi. Hər
kəs bu özünəməxsusluqda mükəmməl bir klassikanı aydın hiss edə bilir. Onun yaradıcılığındakı
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poetik formada təzahür edən linqvistik mükalimələr, şeir cildinə salınmış bitkilər aləmi, yaxud
mənzum nəsihətlər özlüyündə bundan xəbər
verir.
Professor Əziz Əfəndizadə məktəbinin
davamçısı
Prof. Əziz Əfəndizadə XX əsr Azərbaycan
pedaqoji fikrinin inkişafında böyük xidmətləri
olan görkəmli alim kimi tanınır. O, həyatının
yarım əsrə qədərki dövrünü doğma dilimizin
ümumtəhsil məktəblərində öyrədilməsi probleminə həsr etmişdi. Bu sahədə həyata keçirilən
təhsil siyasətinin, proqram və dərsliklərin metodik və dərs vəsaitlərinin, müəllimlərin təkmilləşdirilməsi işinin nəzəri-metodik cəhətdən həll
olunmasına rəhbərlik etmiş və ardıcıl olaraq bu
işi istiqamətləndirmişdi. Prioritet problemlərin
müəyyənləşdirilməsində, elmi-pedaqoji kadrların hazırlanmasında böyük zəhməti olmuşdu.
Daha konkret desək, ümumtəhsil məktəblərində
Azərbaycan dili təliminin bütöv bir sistemini
hazırlamaqla özünün mükəmməl bir elmi məktəbini yaratmışdı.
Prof. Əziz Əfəndizadənin Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası məktəbi özünün yetirmələrinin şəxsində bu gün də yaşayır. Naxçıvan
Dövlət Universitetinin kafedra müdiri, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, prof. Elbəyi Sadıq
oğlu Maqsudov da həmin məktəbin davamçılarından biri idi.
Ömrün təhsil illəri: şagirdlikdən alimliyə
Elbəyi Sadıq oğlu Maqsudov 1955-ci il
fevralın 16-da Naxçıvan Muxtar Respublikası
Babək rayonunun Gərməçataq kəndində anadan
olmuşdu. İbtidai təhsilini doğma kəndlərində aldıqdan sonra 1963-cü ildə orta təhsilini Naxçıvan şəhərində davam etdirmişdi. Orta təhsilini
müvəffəqiyyətlə başa vurduqdan sonra 1972-ci
ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun
Naxçıvan filialına daxil olmuş və həmin ildən
də doğma kəndlərində Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi kimi fəaliyyətə başlamışdı. Və
bu minvalla o, 25 il orta ümumtəhsil məktəblərində - Gərməçataq kənd orta məktəbində, Naxçıvan şəhərindəki “Xanım qızlar”, ”Türk oğlanlar liseyi” və 3 saylı rus məktəbində Azərbaycan
dili və ədəbiyyat müəllimi işləmişdi. İşlədiyi
müddətdə yaxşı müəllim kimi formalaşmış, iş
təcrübəsi yayılmış, rayonda, Muxtar Respublikada və Azərbaycanda keçirilən konfrans və
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pedaqoji mühazirələrdə maraqlı mövzularla çıxışlar etmişdi. 1988-ci ildə Səmərqənddə keçirilən VIII Ümumittifaq pedaqoji mühazirələrindəki çıxışı bir çox mütəxəssislər tərəfindən böyük
maraq və rəğbətlə qarşılanmışdı.
Hələ kənd məktəbində işləyərkən Elbəyi
müəllim bir çox metodik yazıları, poetik-praktik
şeirləri, dilimizlə bağlı krossvordları ilə mətbuatda, xüsusilə “Azərbaycan dili və ədəbiyyat
tədrisi” jurnalında tez-tez maraqlı və yaddaqalan
çıxışlar edirdi. Onun bu fəaliyyəti bir çox
alimlərlə yanaşı, Azərbaycanın görkəmli dilçimetodisti pedaqoji elmlər doktoru, professor,
Əməkdar müəllim mərhum Əziz Rəcəb oğlu
Əfəndizadənin də diqqətini cəlb edir. Professor
Əziz Əfəndizadə ona aspiranturada təhsilini
davam etdirməyi məsləhət görür.
Elbəyi müəllim 1986-cı ildə Azərbaycan
Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunun
(indiki Təhsil İnstitutunun) aspiranturasına daxil
olmuş, 1992-ci ildə “Azərbaycan dili dərslərində fənlərarası əlaqədən (rus dili fənni ilə) istifadənin imkanları və yolları” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək pedaqoji elmlər namizədi
alimlik dərəcəsi almışdı.
Elbəyi müəllim 1994-cü ildən Naxçıvan
Dövlət Universitetində fəaliyyətə başlamışdı.
1994-2004-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi şurasının katibi və “Fənlərin tədrisi
metodikası” kafedrasının müəllimi, sonra isə
baş müəllimi, dosenti, kafedra müdiri vəzifələrində işləmişdi.
Elbəyi Maqsudov bir neçə il türkiyəli tələbələrə Azərbaycan dilini öyrətmiş, bu iki qohum
dilin oxşar və fərqli əlamətləri onun diqqətini
cəlb etmiş və bu məsələni tədqiqat obyektinə
çevirmişdi. 2008-ci ildə “Azərbaycan və türk
dillərinin müqayisəli tədrisinin tələbələrin linqvistik təfəkkürünün inkişaf etdirilməsinə təsiri”
mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə
etmiş, pedaqogika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdı. 2014-cü ildə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə ona professor
elmi adı verilmişdi.
Elbəyi Maqsudovun kənd müəllimliyindən ta universitet müəllimliyinə qədərki həyat
yolu maraqlı bir salnamədir. Burada kəndin
özünəməxsus qayğıları doğma Gərməçataqdan
uzaqlaşmaq zərurəti, köçkünlük həyatının çətin-
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likləri, təhsil almaq, inkişaf etmək yolundakı
kəşməkeşlər bu salnamənin ən yadda qalan görüntüləridir. Bu görüntülər zaman-zaman, günbəgün dəyişərək tarixiləşmiş və Elbəyi müəllimin qazandığı nailiyyətlərin haradan qaynaqlandığını, necə yarandığını dəyərləndirməyə imkan
verən ən diqqətçəkən anlara çevrilmişdi.
Maraqlı nəzəri-metodik araşdırmalar
müəllifi
Müntəzəm olaraq öz üzərində çalışan,
beynəlxalq və respublika miqyaslı elmi konfranslarda çıxışlar edən prof. Elbəyi Maqsudov
150-dən çox elmi məqalənin, 15 kitabın və 4
proqramın (magistr və bakalavr hazırlığı üçün)
müəllifi olmuşdur.
Bu gün Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası elmində Elbəyi Maqsudovun xüsusi yeri
vardır. O, 80-ci illərin əvvəllərindən etibarən
Azərbaycan dili təliminin, eləcə də linqvistikanın bir sıra aktual problemləri ilə bağlı araşdırmalar aparmağa başlamış, elmin, eləcə də təhsilin müasir məsələlərinin aydınlaşdırılmasına səy
göstərmişdi.
O, müəllim işləyərkən Azərbaycan dili
təlimi prosesində bir sıra məsələlərin araşdırılmasına ehtiyac duymuş, onların öyrənilməsini
qarşısına məqsəd kimi qoymuşdu. Onu ilkin
mərhələdə Azərbaycan dili təlimini maraqlı qurmaq daha çox düşündürmüş və bütöv yaradıcılığı boyu bu problemlərin öyrənilməsi istiqamətində araşdırmalar aparmışdı. 80-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq bir-birinin ardınca “Fonetikanın tədrisində folklor nümunələrindən, istifadə” (1983), “Dilimiz, dərsliklərimiz və təkliflərimiz” (1991), “Azərbaycan dili dərslərində
qrammatik tapmacalardan istifadə təcrübəsindən” (1997), “Ana dili dərslərində “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanlarından istifadə təcrübəsindən”
(1998), “Azərbaycan dili dərslərində xalq mahnılarından istifadə (2002) və sair məqalələrini
yazmışdı.
Elbəyi müəllim pedaqoji fəaliyyəti zamanı
dərk edir ki, Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərin lüğət ehtiyatını zənginləşdirmək, cümlə
qurmaq və mətn tərtib etmək bacarıqlarını formalaşdırmaq üçün müxtəlif üslubda olan təlim
materiallarından, xüsusən bədii mətnlərdən istifadə etmək, didaktik cəhətdən əhəmiyyətlidir.
Bunun üçün əlavə imkanlar axtarmaq və materiallar toplamaq zəruridir. Elbəyi müəllim bu

zərurəti bir praktik müəllim kimi dərk etməklə
yanaşı, həm də bir tədqiqatçı, metodist alim
kimi araşdırmalar aparmış, yaradıcılığında şifahi
xalq ədəbiyyatı nümunələrindən istifadəyə daha
çox yer ayırmışdı. Heç şübhəsiz, bu, Azərbaycan dilini xalqın zəngin dil baryeri əsasında
mənimsətməklə yanaşı, həm də şagirdlərdə
Azərbaycan dilinə xalq ifadələri, deyimləri əsasında məhəbbət, eləcə də dili öyrənməyə maraq
hissi yaratmaqdan irəli gəlmişdi.
Elbəyi Maqsudovun elmi-metodik yaradıcılığında əsas yeri dillərin müqayisəli məsələləri
tutmuş və bu cəhət onu dil metodistlərindən
fərqləndirmişdi. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasında fənlərarası əlaqə zəruri prinsiplərdən biri
kimi qəbul olunmuşdu. Burada digər dillərlə
əlaqə xüsusi olaraq əhəmiyyət daşıyır. Lakin
problem nə qədər aktual olsa da, onun qədərincə
öyrənilmədiyi də məlumdur. Təcrübə də onu
göstərir ki, Azərbaycan dilini, özünün bazasında
öyrətməklə yanaşı, həm də onu şagirdlərin
bildiyi dillərlə müqayisədə mənimsətmək didaktik cəhətdən əhəmiyyət daşıyır. Şagirdlərdə tutuşdurmaq, müqayisələr, ümumiləşdirmələr
aparmaq, nəticəyə gəlmək kimi bacarıqları formalaşdırmaqla, onlarda təfəkkür fəallığının
yaranmasına, ümumi inkişafa səbəb olur. Elbəyi
müəllim bu məsələləri əhəmiyyətlilik baxımından daha aydın dərk etmiş, onu özünün yaradıcılıq leytmotivi kimi qəbul etmişdi. Azərbaycan
dilini müxtəlif dillərlə müqayisəli öyrətməyi
apardığı sistemli araşdırmalarının obyektinə
çevirmişdi. Onun “Azərbaycan dili təliminin qohum olmayan dillə əlaqələndirilməsi təcrübəsindən” (1988), “Azərbaycan dili dərslərinin rus
dili ilə əlaqəli tədrisi təcrübəsindən” (1987),
“Azərbaycan dilinin rus dili ilə əlaqələndirilməsi” (1988), “Azərbaycan dili dərslərində rus dili
ilə əlaqə imkanlarından istifadəyə dair” (1990)
kimi məqalələrində Azərbaycan dilinin rus dili
ilə əlaqəli öyrədilməsi məsələsi bir problem
kimi qoyulmuşdur. Heç təsadüfi deyil ki, o,
“Azərbaycan dili dərslərində fənlərarası əlaqədən (rus dili fənni ilə) istifadənin imkan və yolları” (1992) mövzusunda namizədlik dissertasiyasını da həmin məsələyə həsr etmişdi.
Elbəyi Maqsudovun 2003-cü ildə “Dillərin
müqayisəli tədrisi metodikası” və “Dillərarası
əlaqə təliminin metodikası” adlı monoqrafiyaları
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nəşr olunmuşdu. Adlarından göründüyü kimi, bu
araşdırmalar dillərin əlaqəli tədrisi probleminə
həsr olunmaqla bir daha müəllifin maraq dairəsini ifadə edirdi. Həm də onun Azərbaycan dili təlimi kontekstində irəli sürdüyü müddəaların daha
geniş və konseptual xarakter daşıdığını aydın əks
elətdirirdi. O, tədqiqatın “dillərin müqayisəli tədrisi”, digərində isə “dillərin əlaqəli təlimi” anlayışlarından istifadə etməklə özünün fəaliyyət dairəsinə bir fərqlilik gətirir və tədqiqatındakı metodik məzmunla yanaşı, ümumididaktik əhval-ruhiyyəni də qabarıqlaşdırırdı. Eyni zamanda praktik istiqamətdə apardığı araşdırmalarına bir fundamental rəng qatırdı. 1999-cu ildə çap etdirdiyi
“Ana dili təlimində dillərarası əlaqədən istifadənin ümumi məsələləri” adlı metodik vəsaitində
də həmin ənənəyə sadiq qalmışdı.
Ümumiyyətlə, tədqiqatçı Azərbaycan dili
təlimini dillərarası əlaqə kontekstində qurmaqla
bağlı metodik müddəasını yalnız rus dili ilə
deyil, eyni zamanda, ingilis, türk, fars dilləri ilə
bağlı nümunələrlə də əsaslandırmışdı. Bu problemlə bağlı “Dil dərslərində fars dili ilə əlaqə
imkanlarından istifadə” (1999) adlı yazdığı məqaləni İran Respublikasında çap etdirmişdi.
Eyni zamanda 2000-ci ildə onun “Azərbaycan
dili dərslərində ingilis dili ilə əlaqə imkanlarından istifadə” haqqında məqaləsi çapdan çıxmışdı. O, həmin ildə həm də “Azərbaycanca-türkcə,
türkcə-Azərbaycanca qarşılıqlı dilçilik terminləri lüğəti” (2000) kitabını nəşr etdirib oxucuların mühakiməsinə vermişdi.
Elbəyi Maqsudovun elmi yaradıcılığının
bir istiqamətini də ali məktəblərdə Azərbaycan
dili təlimi məsələləri təşkil etmişdi. Əsasən 90cı illərin sonunda alimin yaradıcılığında diqqəti
cəlb edən bu cəhət sonralar daha geniş vüsət almışdı. O, 2008-ci ildə həmin problemə həsr
olunmuş “Azərbaycan və türk dillərinin müqayisəli tədrisinin tələblərin linqvistik təfəkkürünün
inkişaf etdirilməsinə təsiri” mövzusunda dissertasiyası müdafiə edərək pedaqogika üzrə elmlər
doktoru elmi dərəcə almışdı.
Elbəyi müəllim Azərbaycan dilinin türk
dili ilə əlaqəli tədrisinə dair elmi-metodik müddəalarını “Azərbaycan dili dərslərinin türk dili
ilə əlaqəli tədrisi linqvistik təfəkkürün inkişaf
etdirilməsi vasitəsi kimi” (2003), “Azərbaycan
dilinin Türkiyə türkcəsi ilə əlaqəli tədrisi üçün
çalışmalar” (2004), “Sintaksisin tədrisində türk
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dili ilə əlaqə imkanlarından istifadə” (2005),
“Dillərin müqayisəli tədrisi təfəkkürün inkişaf
etdirilməsi vasitəsi kimi” (2006) və sair məqalələrində reallaşdıraraq fəal oxucu kütlələrinin
mühakiməsinə vermişdi. Hətta o, bu problemlə
bağlı fikirlərini bir monoqrafiyada ümumiləşdirərək “Dillərin müqayisəli tədrisi: imkanlar,
vasitələr” (2004) adı ilə də nəşr etdirmişdi.
Elbəyi Maqsudovun yaradıcılığında təlim
materiallarını xüsusi qaydada hazırlamaq ayrıca
bir istiqamət kimi diqqəti cəlb etmişdi. Burada
öyrədilən dil materiallarının məzmunu, xarakteri
ilə yanaşı, onun təqdim olunma forması daha
çox maraq doğurmuşdur. Demək olar ki, onun
hazırladığı əksər didaktik materiallarda seir formasından istifadə olunmuşdur. Müəllif özünün
“Orfoqrafik vərdişlərin möhkəmləndirilməsində
poetik-praktik çalışmalardan istifadə” (2004),
“Poetik-praktik Azərbaycan dili” (2004), “Leksika, frazeologiya və sözün tərkibinin mənimsədilməsində poetik-praktik çalışmalardan istifadə” (2008) və sair əsərlərində bu məsələnin şərh
olunmasına xüsusi yer ayırmış, öz imkanların
əsaslanaraq hazırladığı praktik nümunələri istifadə olunmaq üçün təqdim etmişdi.
Elbəyi müəllim həm də ali məktəblərdə
Azərbaycan dili təliminin məzmunu problemi
ilə də məşğul olmuşdu. O, bu vaxta qədər magistratura üçün “Ana dili təlimində durğu işarələri,
yazılışı çətin sözlərin orfoqrafiyası və orfoepiyası təlimi” (1998), “Linqvistik təhlilin elmimetodik əsasları” (2009) adda proqramları işləyib hazırlamışdı.
Professor Əziz Əfəndizadənin təbirincə
demiş olsaq, hər bir linqvistik anlayışın öyrədilməsi metodikası, ilk növbədə, onun öz təbiətindən irəli gəlir. Ona görə də yaxşı metodist olmaq üçün dilin özünü yaxşı bilmək lazımdır.
Təcrübələr onu göstərir ki, yaxşı metodistlər çox
hallarda öz araşdırmalarında məşğul olduqları
dilin linqvistik əsaslarına müraciət edirlər. Elbəyi müəllim də özünün yaradıcılığı boyu bu zərurətdən qaça bilməmiş, Azərbaycan dili təlimində
çətinlik yaradan bir sıra dilçilik məsələlərini
araşdırmalı olmuş, onlara münasibət bildirmişdi.
Həmin araşdırmalar nəticə etibarı ilə “Həmheca
sözlərin bəzi xüsusiyyətləri haqqında” (1999),
“XIX əsrin sonunda Naxcıvan dialekt və
şivələrində işlənən sözlər XX əsr abidələrində”
(1999), “Ana dilimizdə effemizmlər” (2000),
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“Məsdər şəkilçisinin -ma, -mə forması haqqında” (2000), “Azərbaycan dilində söz şəkilçiləri”
(2001), “Fellərin digər nitq hissələri ilə omoformluğu” (2001), “Azərbaycan dilində əkiz
cümlələr” (2002), “Azərbaycan dilində işlənən
bəzi qeyri-məhsuldar şəkilçilər haqqında düşüncələr” (2005), “Sözlər də insan kimidir” (2007),
Azərbaycan dilindəki bəzi omonim sözlərin türk
mənşəli qarşılıqları haqqında” (2009) kitab və
məqalələr formasında çap olunmuşdu.
Poetik əsərlər müəllifi
Elbəyi Maqsudov Azərbaycan dilinin
tədrisi metodikası ilə bağlı maraqlı tədqiqatların
müəllifi olduğu kimi, həm də gözəl şair idi.
Poetik düşüncələr istedadlı bir insan kimi onun
elmi təfəkkürünü cilalamaqla yanaşı, əsərlərinə
bədii-emosional bir ruh verirdi. Elə bu səbəbdən
onun yüksək bədii keyfiyyətlərə malik şeirləri,
eləcə də məna və mündəricəsinə görə sevilən
mənzumələri oxucular tərəfindən böyük maraq
hissi ilə qarşılanırdı. “Təmsillər”, “Poetik türkəçarələr”, “Poetik-praktik Azərbaycan dili” kitabları, “Cümlələrin söhbəti” adlı qrammatik poema, “Durğu işarələri” adlı birpərdəli mənzum
pyes və s. bədii əsərlər müəllifinin qeyri-adi obrazlı təfəkkürə malik olmasından xəbər verirdi.
Onun dillə bağlı yaratdığı yeni, orijinal məntiqi
şeirləri şagirdlər və müəllimlər tərəfindən böyük
maraqla oxunurdu. Təksaitli bayatı və gəraylılar, dodaqdəydilər, paronimli və omonimli yanıltmacalar, poetik türkəçarələr və sair bu tipli
yaradıcılıq nümunələri orijinal, maraqlı və düşündürücü keyfiyyətləri ilə daha çox diqqəti
cəlb edirdi. “Ürək bir dünyadır” (2001), “Poetik
türkəcarələr” (2012) şeir kitabları onun bir şair
kimi istedadını açıq-aydın göstərirdi. Bu barədə
E. Maqsudovun haqqında bəhs edən mütəxəssis
alimlər dəfələrlə məqalələr yazmış, çıxışlar edərək fikirlər söyləmişlər. “Poetik-praktik Azərbaycan dili” kitabının 09 aprel 2012-ci il tarixdə
keçirilən ilk təqdimatında akademik İsa
Həbibbəyli öz fikrini belə ifadə etmişdi: “Mən
deyərdim ki, “Poetik-praktik Azərbaycan dili”
kitabı Elbəyi Maqsudovun yaratdığı dil abidəsidir. Ana dili abidəsidir, ana dili çırağıdır. İşıq
saçır ana dilinə - bütövlükdə ana dilimizin mühitinə, incəliklərinə, dərinliyinə, zənginliyinə
işıq saçır. Bu, çox böyük zəhmətin nəticəsidir. Azərbaycanda, eləcə də dünyada ana dili elminin qrammatikasını poetik dillə yaratmağa

girişən adamlar, ümumiyyətlə, azdır və ya
yoxdur. Dünyada barmaqla sayılacaq qədər azdır elmi poeziyaya gətirənlər. Bu, çox ciddi bir
işdir. Mən bunu universitetimizin, dilçiliyimizin, metodikamızın, bizim elmi mühitimizin
böyük nailiyyəti hesab edirəm. Bu, Azərbaycan
dili elmində böyük nailiyyətdir”.
Elbəyi Maqsudovun dərin məzmunlu, həzin,
lirik şeirlərinə tanınmış bəstəkarlar musiqi əsərləri
bəstələmişlər. Bəstəkar Kamal Əhmədovun “Vətəndir”, “Anacan”, “Zəfər marşı”, Şəmsəddin Qasımovun “Ata”, Nazim Quliyevin “Naxçıvanlılar”,
Əqidə Ələkbərovanın “Həbibə” və s. mahnıları
belə uğurlu əsərlərdən hesab olunur.
Elbəyi müəllim həm də araşdırmalarının
nəticələrinin müzakirə olunması və tətbiqi ilə
bağlı geniş iş aparmışdır. O, Türkiyə, Rusiya,
İran, Özbəkistan və Pakistan kimi ölkələrin
müxtəlif əyalətlərində, xüsusən Naxçıvan, Bakı,
Səmərqənd, Moskva, Ankara, Təbriz şəhərlərində keçirilən beynəlxalq konfranslarda, seminarlarda məruzə və çıxışlarla fəal iştirak etmişdir.
Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor, Yazıçılar və Jurnalistlər birliklərinin üzvü,
yazıcı, şair Elbəyi Maqsudovun fəaliyyəti keçmiş SSRİ Təhsil Nazirliyinin, Elmlər Akademiyasının, Türkiyə Cümhuriyyəti Kültür Bakanlığının, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin, pedaqoji cəmiyyətlərin müxtəlif fəxri fərmanları ilə təltif olunmuşdur.
2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı ilə ona “Əməkdar
müəllim” fəxri adı verilmişdir.
Son söz əvəzi
...Deməli sözüm çoxdur. Nə qədər danışsam da, qurtaran deyil. Ən çox siqləti olan sözü
seçsəm belə, yenə də demək istədiyimi deyə bilməyəcəyəm. Ən böyük söz yoxluqdur. İstədiyin
bir insanın dünyasını dəyişməsi. Başqa bir
dünyaya köç etməsi. Sən onu artıq heç bir vaxt
görməyəcəksən. Sənin gördüklərin və bildiklərin
yalnız onun yoxluğundan ibarət olacaqdır. Ən
dəhşətlisi də odur ki, sən bu yoxluqla barışmalı
olacaqsan. Nə yaxşı ki qəlb dünyamız var. Daxilimizdən qopub gələn həzin bir məhəbbət sədası var. Dostluq məhəbbətinin sədası. Sənin müqəddəs ruhunun məskunlaşdığı bir yer. Sən həmişə o yerdə bizimlə birgə olacaqsan. Bizim məhəbbətimiz sənin ruhunun keşiyində duracaqdır.
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Əlvida, ƏZİZ DOST! ALLAH Sənə
rəhmət eləsin! Yerin Behişt olsun!
Problemin aktuallığı. Azərbaycan dili təliminin səmərə və keyfiyyətinin yüksəldilməsində aktual
hesab edilən elmi-nəzəri ənənələrin öyrənilib ümumiləşdirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Onlara müraciət etmək indiki zamanda dil təlimi ilə bağlı tədqiqatların istiqamətlənməsinə təsir göstərir.

Problemin elmi yeniliyi. Prof. Elbəyi Maqsudovun elmi yaradıcılığının istiqamətləri öyrənilmiş
və Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası elminə təsiri müəyyənləşdirilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Araşdırmanın nəticələrindən Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası kursu üzrə tarixi məsələlərin öyrənilməsi zamanı və müəllimlərin elmi-metodik hazırlığı ilə bağlı
aparılacaq təlim kurslarında istifadə oluna bilər.
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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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