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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev demişdir: “Azərbaycan təhsil ta-

rixi hər birimizin fəxr etdiyi nailiyyətlərlə zən-

gindir. Azərbaycan müəllimləri bütün tarix boyu 

təhsildə daim varisliklə novatorluğun, ənənə ilə 

islahatın vəhdətini öz fəaliyyətlərində əks etdir-

mişdir. Bu gün qədəm qoyduğumuz informasiya 

cəmiyyəti və biliklərə əsaslanan yeni tip iqtisa-

diyyatın formalaşması, qloballaşma çağırışları 

bütün dünya təhsil sistemi qarşısında yeni vəzi-

fələr qoyur. “Təhsil əsri” adı qazanmış XXI əsr 

Azərbaycan təhsilinin də yeniləşməsini və müa-

sirləşməsini tələb edir. Əminəm ki, Azərbaycan 

müəllimləri fəaliyyətlərini bu tələblərə uyğun 
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daha da təkmilləşdirərək, müstəqil Azərbaycan 

Respublikasının çiçəklənməsinə xidmət edən 

gənc nəslin yetişdirilməsi işinə öz töhfələrini 

verəcəklər”. 

Müasir zamanda insan kapitalını inkişaf 

etdirməli və bu inkişaf üçün lazım olan bütün 

şəraiti qurmaq lazımdır. XX əsrin son onilliyi və 

XXI əsrin əvvəllərində qarşıya qoyulan aktual 

problemlərdən biri də sosial-iqtisadi şəraitin tə-

ləb etdiyi yeni tip cəmiyyətin qurulmasıdır. Bu 

situasiya isə üç əsas aspektə əsaslanır: təhsil, 

elm və innovasiya. Müşahidələr göstərir ki, bir 

sıra tələbələrin bilik səviyyəsi müasir tələblərə 

uyğun deyil. Buna görə də ali təhsil müəssisələ-

rində həyata keçirilən inteqrasiya yeniləşmə və 

modernləşmə yolunu seçməlidir. 

XX əsrin ortalarından etibarən aparıcı 

dünya dövlətlərinin ən mühüm prioritetləri sıra-

sında təhsilin inkişafına əsaslanan “bilik iqtisa-

diyyatı”nın formalaşdırılması, insan kapitalının 

yaradılması və beləliklə davamlı inkişafın təmin 

olunması amilləri xüsusi yer tutmağa başladı. 

İnsan kapitalı nəzəriyyəsi XX əsrin 50-60-cı il-

lərində Amerika iqtisadiyyatının tədqiqatçıları 

tərəfindən yaradılmışdır. İşçi qüvvəsinin forma-

laşdırılması problemləri, insanın yaradıcılığı və 

faydalılıq imkanlarının artırılması bu nəzəriyyə-

nin əsas hədəfləri kimi müəyyənləşdirilmişdir. 

Təhlillər sübut edir ki, ABŞ, Yaponiya, 

Cənubi Koreya Finlandiya və s. inkişaf etmiş öl-

kələrdə inkişafa təsir göstərən amillər içərisində 

təhsilin çəkisi hiss olunacaq dərəcədə yüksəkdir 

və təxminən 70 faiz təşkil edir. 

Davamlı inkişaf konsepsiyası da XX əsrin 

son onilliyində irəli sürülmüşdür və hazırda dün-

yada ən mühüm prioritetə çevrilmişdir. Təsadüfi 

deyildir ki, davamlı inkişaf qlobal məqsədlərdən 

biri kimi BMT tərəfindən Minilliyin Bəyannamə-

sinə daxil edilmiş, 2005-2014-cü illər isə davamlı 

inkişaf sahəsində tədris onilliyi elan edilmişdir. 

Davamlı inkişaf konsepsiyasına görə hər bir şəx-

sə onun fərdi qabiliyyətlərini, potensial imkanla-

rını davamlı şəkildə inkişaf etdirmək üçün iqtisa-

di, sosial, mədəni, siyasi sahələrdə əlverişli mühit 

yaradılmalıdır. Bu konsepsiya nəzərdə tutur ki, 

insanların layiqli həyat sürməsi, sağlam olması, 

təhsil və bilikdən bəhrələnməsi davamlı olmalı, 

cəmiyyətin inkişaf prosesində həm çağdaş, həm 

də gələcək nəsillərin layiqli həyat sürmək imkan-

ları təmin edilməlidir. 

Aydındır ki, tədris prosesinin əsası, bazisi 

təlim və tərbiyə prosesidir və bu gün bu proses-

lərin modernləşməsi mühüm rol oynayır. Ölkə-

mizdə ali təhsil sisteminin yeniləşməsi və mo-

dernləşməsi dedikdə, təhsil texnologiyaları və 

təhsil prosesinin xüsusiyyətlərinin müasir döv-

rün tələblərinə uyğunlaşması başa düşülür. Bu 

proseslərdə isə boşluqlar, qarşıya çıxan çətinlik-

lər və bir sıra ziddiyyətlər vardır, buna görə də 

təhsilin bütün pillələrində inkişaf istiqamətlərini 

tədqiq etmək lazımdır. Müasir təhsil modelini 

həyata keçirmək üçün “Azərbaycan Respublika-

sının təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” təs-

diqlənmişdir. Bu proqramda nəzərdə tutulan is-

tiqamət innovasiyalı təhsil layihələrinin hazır-

lanması, tətbiq olunması və yayılmasından iba-

rətdir. 

XX əsrin axırlarında başlıca məqsəd ali 

məktəbə qəbul olmaq və ölkə üçün peşəkar mü-

təxəssis hazırlamaq idisə, XXI əsrdə şəxsiyyətin 

inkişafında müvafiq biliklərin öyrənilməsinin 

həyata keçməsidir, bu halda öyrənilən elm nadir 

rol oynayır. Yəni təhsilin məqsədi nədən ibarət-

dir sualına cavab belədir: tələbələri peşəyə ha-

zırlamaq, dünyagörüşü, təfəkkürü inkişaf etdir-

mək, onların qarşısına çətin problemlər qoymaq 

və bu problemin nədən ibarət olduğunu anlat-

maqdır. Ölkəmizin təhsil sisteminin keyfiyyət 

göstəricilərini mütərəqqi ölkələrlə müqayisə et-

dikdə aydın olur ki, XXI əsrin müasir tələbləri-

nə uyğun təhsil sistemini və buna uyğun moni-

torinq sistemini yaratmaq lazımdır. Təhsilin 

keyfiyyətinin monitorinqi problemlərini gözdən 

keçirərkən müxtəlif hallara baxmaq lazım gəlir, 

mühüm əhəmiyyət kəsb edən cəhətlər isə yeni 

elmi yanaşmalardır. 

Azərbaycanda təhsil sisteminin dünya təh-

sil sisteminə inteqrasiyası dedikdə aşağıdakılar 

başa düşülür: Bolonya müddəalarının həyata ke-

çirilməsi; fasiləsiz təhsil sisteminin qurulması; 

bu sistemin idarə olunmasının təkmilləşdirilmə-

si; professor-müəllim heyətinin hərtərəfli hazır-

lığı; kadr potensialının yeniləşdirilməsi; təhsilin 

inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının və dövlət 

təhsil standartlarının tələblərini nəzərə alaraq 

bütün təhsil sferasında islahatların həyata keçi-

rilməsi; təhsilə elm və texnikanın son nailiyyət-

lərinin gətirilməsi. 

Cəmiyyətdə gedən dəyişikliklərə təhsil 

sistemi bu və ya digər formada çox həssas reak-
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siya verməlidir, yəni, yeni əldə olunan nailiyyət-

lərdən irəli gələn tələbatları qarşıya qoymalı, 

professor-müəllimlərin (öyrədənlərin) müasir tə-

ləblər səviyyəsində təkmilləşdirilməsi sistemli 

şəkildə həyata keçirilməlidir. Ölkəmizin təhsil 

sistemində aparılan islahatlar həmişə öz müsbət 

nəticəsini əks etdirir, lakin qarşıya qoyulan 

məqsədlərin tam şəkildə əldə olunması mümkün 

olmur, çünki bütün sferalarda texnologiyalar su-

rətlə inkişaf edir. Deməli cəmiyyətimiz üçün 

təhsil sferasında inteqrasiyanın məqsədlərindən 

biri də yeni informasiya texnologiyalarından is-

tifadə etməklə təhsil alanın ixtisasının artırılma-

sıdır. Eyni zamanda fasiləsiz təhsilin, distant 

təhsilin yeniləşməsi və formalaşması ölkəmizin 

ali təhsilinin modernləşməsinin strateji istiqa-

mətlərindən biri olmalıdır. 

Ənənəvi təhsil sisteminin vəzifəsi cəmiy-

yət üçün dünyagörüşlü şəxsiyyət yetişdirmək və 

iqtisadiyyat üçün yüksək səviyyəli kadr hazırla-

maqdırsa, yaşlıların təhsilinin vəzifəsi ənənəvi 

təhsil sistemini keçmiş və ya keçməmiş insanla-

rın cəmiyyətdə ardıcıl olaraq meydana çıxan də-

yişikliklərə uyğunlaşmasını təmin etmək və iqti-

sadiyyatda baş verən proseslərə uyğunlaşdırıl-

masıdır. 

İnnovasiya prosesinin inkişafında, elmin 

və ali təhsilin inteqrasiyada əsas prioritet yüksək 

elmi texnologiyalara əsaslanmaqdır. Ali təhsil 

sistemində yüksək səviyyəli məzunlar hazırlan-

malıdır və əmək bazarında təhsil sisteminin in-

kişafı innovasiya yolunu seçməlidir, eyni za-

manda müasir ali təhsil sistemində ancaq təhsil 

fəaliyyətini yox, həm də kadrların elmi və tex-

noloji hazırlığı öz əksini tapmalıdır. Deməli ali 

təhsil müəssisələrinin yaradıcılıq aktivliyinin 

formalaşmasında innovasiya və elmi tədqiqat 

mühiti mühüm rol oynayır. Ali məktəblərin in-

teqrasiyası bu sistem üçün kompleks tədbirlərin 

innovasiya siyasətinin təşkili və stimullaşması 

vasitəsilə formalaşmalıdır. Bu cür inteqrasiya 

prosesləri təhsil sisteminin innovasiyalı inkişafı-

nın taktika və strategiyasının formalaşması üçün 

əsas olmalıdır. 

Bütün ölkələrin ümumi problemlərinin 

həlli yollarının axtarılması və tədricən aradan 

qaldırılması isə vahid bir məqsədə - bütün fəa-

liyyət sahələrində inkişafın hərəkətverici qüvvə-

sinə çevrilə bilən mütəxəssislərin hazırlanması-

na yönəlməlidir. Məlumdur ki, əldə olunan ba-

carıq və keyfiyyətləri özündə birləşdirən mütə-

xəssis hazırlığını ali təhsil müəssisələrində veri-

lən təhsil müddəti ilə məhdudlaşdırmaq qeyri-

mümkündür. Ona görə də insanın bütün həyat 

boyu fasiləsiz təhsil alması qarşıya qoyulur. 

Təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi və 

müəllim hazırlığının modernləşdirilməsi istiqa-

mətləri ciddi şəkildə həyata keçməlidir. Yeni 

məktəblərimizə yeni müəllimlər hazırlanmalıdır 

və müəllimlik peşəsinin formalaşdırılması təhsi-

lin modernləşməsi tələblərinə uyğun olmalıdır. 

Müəllimlik peşəsinin modernləşməsində əsas is-

tiqamətlərdən biri də tədris fənlərinin metodolo-

giyasının məzmun və strukturunun formalaşdı-

rılması modelinin qurulmasıdır. 

Etiraf etməliyik ki, ali məktəblərimizdə 

formalaşmış peşəkar müəllimlərlə yanaşı, təsa-

düfən ali məktəblərə layiq olmayan müəllimlər 

də vardır. Ali texniki məktəblərdə dəqiq funda-

mental elmlər üzrə kadr qıtlığı tam şəkildə özü-

nü əks etdirir və bu cür problemləri aradan qal-

dırmaq üçün təsirli tədbirlərin görülməsi zəruri-

dir. Hazırki zamanda gələcək mühəndis mütə-

xəssislərinin hazırlığının keyfiyyətini artırmaq 

üçün, təhsil sisteminin inkişafı innovasiya və 

modernləşmə istiqamətini seçməlidir. Ölkəmi-

zin ali məktəbləri müxtəlif istiqamətlərdə ixti-

sasçılar buraxır, onda sual olunur nə üçün mə-

zunlar bu gün müasir tələblərə, innovasiyalara 

uyğun deyil. Hər bir yenilik cəmiyyətimizdə in-

sanların bir çoxunda olduğu kimi, həm də bir sı-

ra gənc mütəxəssislərin xoşuna gəlmir. Aydındır 

ki, ali məktəbə gələn tələbələrin bir çoxu bilik 

qazanmaq yox, diplom əldə etmək üçün gəlir və 

ya bilik qazanan tələbələr üçün bir sıra profes-

sor-müəllim heyəti müasir tələblərə uyğun bilik 

verməyə hazır deyil. 

Ölkəmizdə müəllim hazırlığının müasir və 

aktual problemləri beynəlxalq təcrübəyə əsas-

lanmalı və “Azərbaycan Respublikasında təhsi-

lin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” nın tələblə-

rinə uyğunlaşdırılmalıdır. Müəllimlərin bilik və 

bacarıqlarının müasir tələblərə uyğun inkişaf et-

dirilməsi üçün pedaqoji prosesin qanun və qanu-

nauyğunluqlarının, inkişaf perspektivlərinin, 

forma və metodlarının yenidən hazırlanması 

problemini qarşıya qoyulur. 

Təlimdə İKT-nin tətbiqinə yetərincə diq-

qət verilmir, buna görə də bu gün tələbə semi-

nar, mühazirə və praktik məşğələlərdə iştirak et-
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məklə müasir tələblərə uyğun mütəxəssis kimi 

yetişə biməz. İKT-dən istifadə şəraiti yaradıl-

maqla bərabər tələbənin mütəmadi olaraq elek-

tron resurslarından istifadəsi zəruridir. Seminar, 

mühazirə və praktik məşğələlər müasir tələblərə 

uyğun olmalı, oxunan mühazirə tələbə üçün ma-

raqlı və səmərəli olmalıdır. Elm və təhsilin müa-

sir dövrün tələblərinə uyğun sürətli inkişafı yeni 

elmi texnologiyaların yaranmasına səbəb olur. 

Fundamental və tətbiqi elmlərin bu gün ki, 

problemlərinin həlli ilə bağlı olan məsələləri ali 

təhsil sisteminin yeniləşməsini və modernləşmə-

sini qarşıya qoyur. 

Ölkəmizdə XX əsrin axırlarından islahat-

lar aparılır. Müşahidələr göstərir ki, ali məktəb-

lərdə tədris metodikalarının yeniləşməsi kifayət 

dərəcədə deyil. Dərslik və dərs vəsaitlərinin ək-

səriyyəti bakalavr və magistr səviyyəsinin ixti-

sas üzrə təhsil proqramlarına uyğun deyil, meto-

dik vəsaitlər kifayət dərəcədə deyil və s. Azər-

baycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfin-

dən verilən qrif dərsliklərdə olan məlumatların 

obyektiv və aktual olunan qarantiyasını vermir, 

indi isə bu tələbi hər ali məktəbin özü təşkil 

edir. Hazırda dərslik və dərs vəsaitlərinin əksə-

riyyəti elmi cəhətdən hazırlığı olmayan, səriştə-

siz və qeyri-peşəkar müəllimlər tərəfindən ha-

zırlanır. Bu gün ali məktəblərdə dərsliklərlə tə-

minatda heç bir sistem yoxdur, bu proses pəra-

kəndə xarakter daşıyır. Elektron dərsliklərin ya-

radılmasında hələ də çoxlu sayda çatışmamaz-

lıqlar vardır. 

Ali məktəblərin tələbələri üçün vəsaitin ha-

zırlanmasında müəlliflərin sertifikasiyadan keç-

məsinə hökumət tərəfindən tələblər qoyulmalı və 

irəli sürdüyü bu tələblərə riayət edilməlidir. 

Ali texniki məktəblərdə təhsilin keyfiyyə-

tinin yüksəldilməsi mühüm bir problem kimi 

hamını düşündürür və iki mühüm sual qarşıda 

durur: “Təhsilin keyfiyyətini kim müəyyənləş-

dirməlidir?, Təhsilin keyfiyyəti hansı kriteriya-

lara əsasən qiymətləndirilməlidir?” Ali texniki 

məktəblərdə təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdır-

maq, təlimin nəticələrini yüksəltmək üçün, bi-

rinci növbədə idarəetmə sistemini müasir döv-

rün tələblərinə uyğun prinsiplər əsasında qur-

maq lazımdır. 

Təhsil sistemində zəruri olan yeniləşmələ-

rin aparılması təhsil müəssisələrinin rəhbərləri-

nin təlimatlandırılmasını və yeni sistemin qay-

daları haqqında bilik və bacarıqlara malik olma-

sında özünü əks etdirir. Daha doğrusu əsas ola-

raq idarəetmə psixologiyası, strateji planlaşdır-

ma, fəaliyyətin, sistemin qiymətləndirilməsi, nə-

zarət və beynəlxalq təcrübə sahəsində ixtisasar-

tırma kursları rol oynayır. lakin ali texniki mək-

təblər üçün bu istiqamətləri əks etdirən kurslar 

demək olar yox dərəcəsindədir və ya formal ola-

raq özünü əks etdirir. 

Hazırda dünyanın bütün mütərəqqi ölkələ-

rində olduğu kimi ölkəmizin təhsil sistemində 

də distant təhsilin inkişafı özünü əks etdirir. Bu 

təhsil sistemində müxtəlif təhsil proqramları və 

tədris forması birləşir. Distant təhsil sistemi təd-

ris prosesinin müasir və onlayn formasıdır. Dis-

tant təhsil proqramları adi keçirilən proqramlar-

dan fərqlənmir, lakin burada tələbə və müəllim 

arasındakı ünsiyyət üz-üzə deyil, uzaq məsafə-

dən həyata keçirilən təhsil formasıdır. 

Ali texniki məktəblərdə bir sıra çatışma-

mazlıqlar da özünü əks etdirir: elmi və pedaqoji 

kadr hazırlığı yetərincə deyil, tədris prosesi ilə 

istehsalat təcrübəsinin tələbləri arasında uyğun-

suzluqlar vardır. Bu sferalarda pedaqoji innova-

siyaların təbiəti, yaranma və inkişaf qanunları 

öyrənilir. Bu situasiyanın daha yararlı olması 

üçün onların təşkilinin innovasiya prosesləri 

müasir tələblərə uyğun idarə olunmalıdır. 

Tədris prosesində bir sıra çatışmazlıqlara 

rast gəlmək olur və bunlardan biri də ali texniki 

məktəblərdə gələcək mütəxəssislərin hazırlığın-

da təhsilalanların səviyyəsi ilə hazırkı elm və 

texnikanın tələbləri arasındakı uğursuzluqdur, 

yəni: fənn kursunun məzmunu müasir elmi nai-

liyyətləri özündə əks etdirə bilmir; yeni təlim 

texnologiyalarına uyğun proqramların olmaması 

və ya mövcud proqramlarda, uyğun olmayan 

bölmə və mövzuların qalması; fənnin tədrisi 

metodikasının elmi şəklə salınmaması və yeni 

təlim texnologiyaların tələblərinə uyğun məsələ-

lərin həllində təlim metodlarından düzgün istifa-

də edilməməsi; informasiya-kommunikasiya 

texnologiyaları istiqamətlərində müəllim hazırlı-

ğının müasir tələblər səviyyəsində həyata keç-

məməsi; müəllimləri şəxsiyyət kimi qiymətlən-

dirməyə imkan verən meyar və göstəricilər sis-

teminin olmaması və s. Göstərilən çatışmamaz-

lıqlardan bir çox ziddiyyətlər meydana çıxır: in-

formatika sahəsində tələblərin bilik və bacarıq-

larının formalaşmasına səbəb olan yeni təlim 
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texnologiyalarının yoxluğu; informatika sahə-

sində müəllim hazırlığının Dövlət Təhsil Stan-

dartlarının tələbləri üzrə uyğunsuzluğu və s. Bu 

ziddiyyətlərin aradan qaldırılması yuxarıda gös-

tərilən problemlərin həlli ilə sıx bağlıdır. 

Hazırda ali texniki məktəblərdə yeni müa-

sir şöbələr yaranır. Bu şöbələrin əsas vəzifəsi 

təhsil prosesinə yeni təhsil texnologiyalarının iş-

lənməsi və tətbiqidir. Lakin bu şöbələr ideyalar 

yaradan innovasiyalar ilə məhdudlaşmamalıdır. 

İndiki zamanda Ali Texniki Universitetin inki-

şafı özünün innovasiya potensialına əsaslanaraq 

strategiya və taktikasını tələb edir, bu isə onun 

rəqabət üstünlüklərini möhkəmləndirir və öz in-

novasiya fəaliyyətinin məhsullarını bazara çıxa-

rır. Müasir iqtisadi şəraitdə AzTU öz inkişafında 

müxtəlif əməkdaşlıq formaları yaradır, yəni, 

mühəndis mütəxəssislərinin kompleks hazırlı-

ğında innovasiya və investisiya əlaqələrini ya-

ratdıqda işverənlərlə sıx əlaqədə olur. Başlıca 

problemlərdən biri də mütəxəssis hazırlığında 

istehsalat təcrübəsinin təşkili və keçirilməsinə 

diqqətin artırılmasıdır, həm də müəssisələrlə 

müqavilələrin bağlanması və onların həyata keç-

məsi formal xarakter daşımamalıdır. 

Son informasiyalardan aydındır ki, iqtisa-

diyyatın innovasiyalara istiqamətlənməsi key-

fiyyətli yeni ixtisasçılar tələb edir. Bu gün əldə 

olunan təhsil çox zaman keyfiyyətli bilik səviy-

yəsini özündə əks etdirmir. Ali məktəblərdə dip-

lom əldə etmək o demək deyil ki, alınan biliklər 

ixtisasın tələblərinə uyğundur, yəni iqtisadiyya-

tın inkişafına innovasiyaların tətbiqi kadrların 

da qarşısına yeni tələblər qoyur. 

Ali təhsil sistemində belə bir hal da yara-

nıb, təhsilin ödənişli olması hər vətəndaşın təh-

sil almasını meydana qoydu, indiki dövrdə bu 

hal pis tendensiya deyil. Lakin təhsil haqqı yük-

sək olan ali məktəblərə abituriyentlər getmir, elə 

ali məktəblərə gedirlər ki, orada təhsil haqqı 

aşağıdır. Belə bir situasiya keyfiyyətli mütəxəs-

sis hazırlığına imkan vermir. Üçüncü, ödənişli 

təhsil müsabiqəni minimuma yendirir, müsabiqə 

ancaq ödənişsiz yerlər üçün keçirilir. Onda ay-

dındır ki, ödənişli yerlərə qəbul olunan tələbələ-

rin səviyyəsi göstərilmir. Bir əsas faktı da qeyd 

edək, əmək bazarında çox sayda keyfiyyətsiz 

mütəxəssislər yaranır, daha doğrusu onlar müəs-

sisələrdə və təşkilatlarda fəaliyyət göstərə bilmir 

və həm də çətinliklər, problemlər yaradırlar. 

Hazırda ali texniki məktəblərdə oxuyan 

bir sıra tələbələrin bilik səviyyəsi aşağıdır və bir 

çox tələbələrin təhsil haqqı ödəməsinə imkanları 

yoxdur. Bu halda bəzən ən yaxşı tələbələr itiril-

miş olur. İkinci, ali məktəbi qurtaran ən yaxşı 

tələbələr hər hansı müəssisəyə işləməyə gedər-

kən həmin müəssisələr bu mütəxəssislərin mü-

vəffəqiyyətli işləməsi üçün hazır deyillər. Mü-a-

sir mütəxəssisi şərtləndirən cəhətlərdən biri də 

onun əmək bazarına cavab verməsidir. Dünya-

nın bir çox ölkələri kimi bizim ölkə də öz uni-

versitetlərini dünyanın nüfuzlu universitetləri sı-

rasında olması zərurətini görərək öz məqsəd-

yönlü addımlarını atır. Ali məktəblərimizin dün-

ya miqyasında tanınması mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Bəs əsas ağrılı nöqtələr nədən ibarət-

dir? Müşahidələr göstərir ki, ağrılı nöqtələrdən 

biri də ali məktəblərin əksəriyyətində professor-

müəllimlərin 60%-70%-i 60-65 yaşdan yuxarı-

dır. Ona görə də ən qısa müddətdə kadr hazırlı-

ğını həyata keçirmək lazımdır və əfsuslar ki, ali 

texniki məktəblərdə doktoranturaya daxil olan-

ların əksəriyyəti qızlardır. Buna görə də oğlanlar 

üçün həvəsləndirici şərtlərdən biri yaxşı iş şərai-

ti və əmək haqqı təklif etməkdir. Əldə olunan 

faktlara əsaslanıb deyə bilərik ki, son 15-20 il 

ərzində və hazırda pedaqoji elmlər sahəsində bir 

çox şəxslər tədqiqatlar apararaq fəlsəfə üzrə 

elmlər doktoru və pedaqogika üzrə elmlər dok-

toru elmi dərəcəsini çox rahatlıqla əldə edirlər. 

Onların əksəriyyəti sadəcə olaraq dəb dalınca 

qaçır, “alim” adı ilə şöhrət qazanmağa çalışır. 

Bu tendensiya get-gedə ifrat dərəcədə özünü əks 

etdirir. 

Müşahidələr göstərir ki, ali məktəb müəl-

limləri hələ də köhnə üsullarla işləməyi üstün 

tutur, yeniliyə, tədrisin modernləşməsinə, yeni 

metodların tətbiqinə diqqət verilmir. Artıq 20 il-

dən çoxdur ki, fəal və interaktiv təlim metodları 

həyata keçirilir, lakin ali texniki məktəblərdə 

bununla bağlı heç bir yenilik yoxdur, professor-

müəllim heyətinin yeni təlim texnologiyaları 

haqqında məlumatları kifayət dərəcədə deyil. 

Daha doğrusu kadr hazırlığında informasiya-

kommunikasiya texnologiyalarından, fəal və in-

teraktiv təlim metodlarından istifadə kifayət qə-

dər qaneedici deyil. Təlimdə İKT-nin tətbiqinə 

kifayət qədər diqqət verilmir, bu isə müasir döv-

rün tələblərinə uyğun mütəxəssislərin yetişmə-

məsinə səbəb olur. Ölkə Prezidenti tərəfindən 
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təsdiq olunmuş “Təhsil sisteminin informasiya-

laşdırılması Proqramı” (2008-2012-ci illər) çər-

çivəsində görülən işlər qaneedici deyil, buna gö-

rə də İKT-nin tətbiqi işində çox böyük dönüş 

yaranmalıdır. Birinci növbədə tələbələr üçün 

sərbəst olaraq kompüterdən istifadə də heç bir 

problem olmamalıdır. Təlimdə İKT-nin tətbiqi-

nin artıq zərurətə çevrildiyi bir vaxtda ali mək-

təblərimizin əksəriyyətində bu vacib məsələyə 

yetərincə diqqət yetirilmir. 

Əhəmiyyət kəsb edən cəhətlərdən biri də 

professor-müəllim heyətinin pedaqoji-psixoloji 

hazırlığının modernləşdirilməsi, müəllimlərin 

metodoloji, metodik hazırlığı və təkmilləşdiril-

məsidir. Müəllimlərin yeni təlim texnologiyaları 

əsasında hazırlığı, ixtisasartırma və yenidən ha-

zırlanması üçün elmi və elmi-pedaqoji seminarla-

rın keçirilməsi, onların müntəzəm olaraq staj 

keçmələri zəruri olaraq həyata keçməlidir. Cə-

miyyətin sosial-siyasi, iqtisadi, mədəni və başqa 

sahələrində aparılan yenilik və modernləşmələrlə 

xarakterizə olunan inkişafı müəllim hazırlığında 

əsas məqsədlərdən birinə çevrilməli və gənc mü-

əllimlərin hazırlığını təmin etməlidir. Bu isə yeni 

modelin yaradılmasını, inkişaf etdirilməsini, təd-

ris-təlim prosesində müəllimlərin və tələbələrin 

əməkdaşlığını tələb edir. Dəqiq fundamental və 

humanitar fənlərin tədrisində yeni təlim texnolo-

giyalarından və İKT-dən istifadə, fənlərin tədrisi 

metodikasını modernləşdirmək, ixtisas yönümlü 

və seçmə fənlər arasında səmərəli inteqrasiyanı 

təmin etmək müəllimlik peşəsinin formalaşdırıl-

masında həlledici rol oynayır. 

Təhsil sisteminin bütün pillələrində həyata 

keçirilən İKT-nin tətbiqi, müəllimlik peşəsinin 

formalaşdırılması, təhsilin bütün pillələrində in-

novativ təlim, qiymətləndirmə metodologiyası 

və resurslarının yaradılması, müəllimlik peşəsi-

nin nüfuzunun artırılması, kadrların seçilməsi, 

ibtidai peşə hazırlığı, müəllim əməyinin qiymət-

ləndirilməsi və s. problemlərinin həlli dövlət və 

hökumətimizin diqqət mərkəzindədir. 

Ali texniki məktəblərdə təhsilin inkişafına 

mənfi təsir edən əsas faktlardan biri də universi-

tetlərin maddi-texniki bazasıdır. Son on-on beş 

il müddətində ölkəmizin təhsil sistemində görü-

lən işlərin uğurları misilsiz dərəcədə özünü əks 

etdirir, lakin etiraf etməliyik ki, həm də müəy-

yən istiqamətlərdə tədris bazası bu günün tələb-

lərinə cavab vermir. Və ya kredit sisteminin tət-

biqi, müəllim-tələbə qarşılıqlı məqsədyönlü fəa-

liyyətinin tənzimlənməsi, müəllimlər üçün sis-

temli treninqlərin təşkili, informasiya-resurs və-

saitlərinin təşkili və s. kimi çatışmamazlıqlar 

vardır. Gələcək mütəxəssisləri fərqləndirən əsas 

xüsusiyyət onların əmək bazarının tələblərinə 

uyğun hazırlanmasıdır, lakin bir sıra ali məktəb-

lərimizdə tədris bazası təlimin keyfiyyətini tə-

min etmək baxımından indiki dövrün müasir tə-

ləblərini ödəmir. Hətta elə kafedralar var ki, on-

ların elmi-tədqiqat laboratoriyalarını genişlən-

dirmək, zənginləşdirmək əvəzinə onun fəaliyyə-

tini dayandırırlar. 

Tələbələrin əldə etdiyi biliklərlə müasir 

elm və texnikanın tələbləri arasında yaranan çə-

tinlikləri aradan qaldırmaq üçün əsas problem-

lərdən biri də fənn kurslarının məzmununa yeni-

dən baxmaq, orta məktəb proqramını nəzərə alıb 

təkrarlanan bölmələri qısaltmaq, müasir elm və 

texnikanın tələblərinə uyğun əsas bölmələri əla-

və etmək, varislik və fəndaxili, fənlərarası əla-

qələrdən istifadə etmək, analogiyalardan istifadə 

etmək və s. kimi addımlar atılmalıdır. 

Hazırda dünya təhsil sistemində liderlik 

edən ölkələrin – İngiltərə, Avstraliya, Belçika, 

Güney Koreya, Finlandiya, Sinqapur və ABŞ-ın 

təcrübəsi daha aktualdır. Ölkəmizin ali təhsil 

məktəbləri xarici modelləri tam şəkildə həyata 

keçirməsə də, müasir tələblərə praktik olaraq 

adaptasiya edir, bu cür təhsil isə inteqrasiyanın 

başlanğıc səviyyəsi olur. Avropanın bir sıra öl-

kələrində təhsilin bütün pillələri xarici və-tən-

daşlar üçün də pulsuzdur, məsələn Finlandiya. 

XXI əsrin sonlarında bütün Avropa ölkələrində 

müəllimin peşə üzrə hazırlığı islahatlar dalğası 

ilə əlamətdar olmuşdur. “Avropa Birliyinə üzv 

ölkələrdə təhsilin inkişafına dair əməli proq-

ram”da deyilir ki, Avropa pedaqoji təhsil siste-

mi çağdaş cəmiyyətin ixtisaslı kadrlara olan tə-

ləbatını ödəməlidir. Belə bir perspektivə görə 

inteqrasiya olunan ölkə özündə aşağıdakı kom-

ponentləri birləşdirməlidir: gələcək müəllimləri 

seçmə sistemi; baza pedaqoji təhsilin sertifikasi-

yası; müəllim peşəsinə giriş fazası; müəllimlərin 

peşə üzrə fasiləsiz təhsilin inkişafı; müəllimlərin 

peşə üzrə ixtisaslarını artırma imkanları; tədqi-

qatlar səviyyəsində məktəbin inkişafı və s. Əhə-

miyyətli problemlərdən biri də diplomdan son-

rakı təhsildir. Yuxarıda göstərilənlərə diqqət 

verdikdə görürük ki, göstərilən bu problemlərin 
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hər biri Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirli-

yinin diqqətindədir və mütəmadi olaraq öz həlli-

ni tapmaqdadır. 

Bir çox qabaqcıl ölkələrdə olduğu kimi öl-

kəmizdə də pedaqoji təhsilin yenidən təşkili və 

məktəb təhsilinin yenidən qurulması həyata ke-

çirilir. Təhsil sisteminin müvəffəqiyyətli olması 

üçün başlıca göstəricilərindən biri də pedaqoji 

kadrların hazırlanmasıdır. Hazırda ölkəmizdə 

müəllim peşəsi ən hörmətli və tələbat duyulan 

peşə kimi özünü əks etdirməkdədir. Son zaman-

lar müxtəlif ölkə ali məktəblərində müəllim ha-

zırlığı sistemlərinin modernləşdirilməsinə ya-

naşmaların əsas oxşarlığı özünü əks etdirir. Ali 

məktəb müəllimlərinin təlimi tədqiqat univesi-

tetlərinin tərkibinə daxil olan doktorant pilləsi 

çərçivəsində həyata keçirilir. Həm də iri tədris 

müəssisələrinin bir çoxunda professor-müəllim 

heyətinin hazırlanması üzrə mərkəzlər və ya şö-

bələr fəaliyyət göstərir. Müşahidələr göstərir ki, 

hazırki zamanda pedaqogika üzrə fəlsəfə və ya 

elmlər doktorluğu üzrə dissertasiya müdafiələri-

nin mövzuları aktual deyil, tətbiqi formal xarak-

ter daşıyır və müasir tələblərə uyğun özünü əks 

etdirmir. Ölkəmizdə pedaqoji təhsili olmayan, 

lakin gələcəkdə müəllim olmaq arzusunda olan 

gələcək müəllimlər üçün univesitetlər, həm də 

alternativ proqram üzrə təhsil müəssisələrinin 

(tədris mərkəzlərinin) yaradılmasına və geniş-

ləndirilməsinə böyük ehtiyac vardır. 

Prezident İlham Əliyev demişdir: “Azər-

baycan uğurla inkişaf edən ölkədir. Son illər ər-

zində biz bütün istiqamətlər üzrə böyük nailiy-

yətlərə imza atmışıq. Elə etməliyik ki, bu inkişaf 

dayanıqlı olsun. Buna nail olmaq üçün isə əlbəttə 

ki, insanlar hazırlıqlı, gənclər bilikli olmalıdırlar. 

Əgər inkişaf etmiş ölkələrin tarixinə və bu günü-

nə baxsaq, görərik ki, o ölkələrdə təhsil, texnolo-

giya, elm inkişaf edir. Biz də bu yolla gedirik. 

Azərbaycanda gənc nəslin bilikli, savadlı olması 

ölkəmizi gücləndirir. Çünki iqtisadiyyatda, səna-

yedə, bütün sahələrdə çox gözəl mütəxəssislər la-

zımdır. Ölkəmizin çox uğurlu inkişaf dinamikası 

var. Kadr hazırlığı, mütəxəssislər, peşəkarlar əl-

bəttə ki, bu dinamikaya əlavə güc verəcək. Ona 

görə, təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı çox önəmli ad-

dımlar atılır, islahatlar aparılır”. 
Problemin aktuallığı. Ali texniki məktəblər-

də innovasiya və modernləşmələr istiqamətində 

problemlərin həlli özünü doğruldarsa onda nəzərdə 

tutulan perspektivlər öz həllini tapar. 

Problemin yeniliyi. Məqalədə göstərilən boş-

luqlar və ziddiyyətlər aradan qaldırılarsa onda ali 

texniki məktəblərdə təhsilin keyfiyyəti müasir tələb-

lərə uyğun olar. 

Problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti. 
Ölkəmizin ali texniki məktəblərində tətbiq olunan 

innovasiya və modernləşmələr müasir tələblərə uy-

ğun olarsa onda onun müsbət nəticələri tədris, elmi 

və s. fəaliyyət sahələrində özünü əks etdirər. 
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Резюме: Социально-государственный заказ к образованию подготовки конструктивно мысля-

щих, мобильных, предприимчивых людей, способных самостоятельно принимать решения и прогно-

зировать их возможные последствия, предполагает педагогическую деятельность, направленную на 

формирование творческой личности с высокими и устойчивыми потребностями в постоянном попол-

нении своих знаний, позволяющих быстро адаптироваться и успешно работать в условиях неустойчи-

вой, быстро изменяющейся реальности. Однако в ситуации перманентного реформирования и модер-

низации отечественного образования мало учитывается мотивация педагогических кадров к такой 

деятельности. Цель исследования, изложенного в данной статье, – выяснить связь между типом про-

фессиональной мотивации педагогов и их выбором методов обучения. Методология и методы. Мето-

дологической основой работы являются положения андрагогики, системный анализ и концепции мо-

тивации. На этапе констатирующего эксперимента, который описан в данной публикации, осущест-

влялись опросы педагогов по методикам диагностического тестирования Т. Элерса. 

Ключевые слова: андрагогика, репродуктивные и продуктивные методы обучения, мотивация, 

инновационная деятельность образовательных организаций, ФГОС. 

Summary: in the current situation related to the reforms in the field of educational policy, one of the 

priorities in the implementation of the state order is to work with the motivation of teaching staff. The 

concept of motivation is widely used in the field of professional pedagogical education, but the question of 

the relationship between the motivation of the teacher and the choice of reproductive or research methods of 

work with adult learners is not sufficiently disclosed. 

The purpose of this article is to reveal the connection between the choice of reproductive and research 

teaching methods by teachers with the direction of their professional motivation. 

The methodological basis of the research is the domestic and foreign works of researchers considering: 

the theory of adult education; works in the field of postgraduate pedagogical education, advanced training of 

teachers; the concept of motivation. 

As research methods were used: theoretical method of analysis of scientific literature; method of 

questioning learners and teachers; diagnostic test by T. Elers. 
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Results. The author describes the results of the study of the correlation between the use of reproductive 

and research methods by teachers and concludes the focus of motivation and readiness for innovation. 

The scientific novelty consists in revealing the correlation between the use of reproductive and 

productive methods in andragogy and substantiating the targets of the transition from reproductive to 

productive methods depending on the direction of professional motivation. 

Practical significance consists in recommendations on the choice of reproductive and research 

teaching methods by teachers depending on the orientation of their motivation for professional activity. 

Key words: andragogy, reproductive and productive teaching methods, motivation, innovative activity 

of educational organizations, educational standards. 

Для выполнения социально-государст-

венного заказа подготовки конструктивно 

мыслящих, мобильных, предприимчивых 

людей, способных самостоятельно прини-

мать решения и прогнозировать их возмож-

ные последствия, требуется, чтобы педагоги-

ческая деятельность опиралась на продук-

тивные методы обучения, направленные на 

формирование творческой личности с высо-

кими и устойчивыми потребностями в пос-

тоянном пополнении своих знаний, позво-

ляющих быстро адаптироваться и успешно 

работать в условиях неустойчивой, быстро 

изменяющейся реальности. 

Однако в настоящее время существует 

противоречие между необходимостью внед-

рения в учебный процесс образовательных 

организаций инноваций, основанных на про-

дуктивных методах обучения, и отсутствием 

у учителей школ мотивации и профессио-

нальных умений педагогически целесообраз-

ного выбора подобных методов. 

Мы поставили перед собой задачу 

выяснить, как тесно связаны предпочтения 

педагогов в выборе методов преподавания с 

мотивацией их профессиональной деятель-

ности. 

Обзор литературы 

С точки зрения познавательной и 

поисковой активности учащихся И. Я. Лер-

нер
1
 и М. Н. Скаткин

2
 классифицируют ме-

тоды обучения на репродуктивные и иссле-

довательские (продуктивные). В работах В. 

И. Загвязинского и Л. Е. Осипенко показа-

но, что в учебном процессе по мере необхо-

1
 Лернер И. Я. Дидактические основы формирования 

познавательной самостоятельности учащихся при изу-

чении гуманитарных дисциплин. Москва, 1970. 364 с. 
2
 Скаткин М. Н. Дидактика средней школы. Москва, 

1982. 380 с. 

димости применяются и те, и другие: они 

попеременно занимают доминирующее или 

подчиненное положения, обеспечивая эф-

фективное решение очередной учебной за-

дачи в зависимости от ее дидактического 

типа и специфики содержания [3, 4]. 

Выбор адекватных методов обучения 

особенно важен в системе дополнительного 

профессионального педагогического образо-

вания: возрастные и психофизиологические 

особенности взрослых сильно отличаются от 

тех, какими обладают школьники и студенты. 

Принципы, на которые должен опираться 

преподаватель, работающий с взрослыми уче-

никами, были сформулированы М. Ш. Ноул-

сом. В своем фундаментальном труде «Совре-

менная практика образования взрослых. Анд-

рагогика против педагогики», опубликован-

ном в 1970 г., ученый подчеркивал, что взрос-

лому обучающемуся (а не обучаемому!) при-

надлежит ведущая роль в учебном процессе, 

поскольку это уже сформировавшаяся лич-

ность и профессионал
3
. Взрослый человек

самостоятельно ставит перед собой конкрет-

ные цели обучения, стремится к самореализа-

ции в профессиональной деятельности и ско-

рейшему применению полученных знаний и 

умений на практике
4
 [7, 8]. Процесс обучения

в данном случае в значительной степени зави-

3
 Knowles M. S. The Modern Practice of Adult 

Education. Andragogy Versus Pedagogy. New York, 

1970, 962 p. 
4
 Васильев И. А., Магомет-Эминов М. Ш. Мотивация 
и контроль за действием. Москва: МГУ, 1991. 268 с.; 
Калинин К. А., Морозов А. С. Опыт использования 
методики Хекхаузена для исследования мотивации 
достижения // Социально-психологические проблемы 
руководства и управления коллективами. Москва, 
1974. С. 44; Ковалев В. И. Мотивы поведения и дея-
тельности. Москва: Наука, 1988. 192 с.; Магомед-
Эминов М. Ш. Трехфакторная модель когнитивной 
структуры мотивации достижения // Вестнник МГУ. 
Сер. 14: Психология. 1984. № 1. С. 57–59.  
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сит от пространственных, временных, про-

фессиональных, бытовых и социальных фак-

торов, влияющих на жизнедеятельность обу-

чающихся. Характеристиками контингента 

системы повышения квалификации и пере-

подготовки кадров обусловлено введение в 

нее фигуры фасилитатора [9–14]. 

Фасилитация – ключевое понятие 

клиентоцентрированной недирективной пси-

хотерапии, разработанной в 40-е гг. XX века 

американским психологом К. Роджерсом
5
. В

1960–70-е гг. опирающийся на отдельные 

основные положения этой концепции чело-

векоцентрированный подход (person-centered 

approach) стал использоваться в обучении. 

К. Роджерс вывел три необходимых 

условия межличностного общения, способст-

вующие развитию индивида и обеспечиваю-

щие конструктивные личностные изменения: 

безусловное позитивное принятие другого 

человека; активное эмпатическое слушание; 

конгруэнтное самовыражение в общении. 

Для успешной фасилитации в системе повы-

шения квалификации требуется соблюдение 

тех же условий: принятия слушателя курсов 

как профессионала в своей предметной об-

ласти; желания слышать и рефлексировать 

его точку зрения, базирующуюся на имею-

щемся профессиональном опыте; умения 

находить методы обучения, соответствую-

щие (т.е. конгруэнтные) образовательной си-

туации. 

К. Роджерс выделял также два типа уче-

ния – бессмысленное и осмысленное. Первое 

– безличностное, принудительное, директив-

ное, направленное на репродуктивное усвое-

ние знаний учение – оценивается исключи-

тельно извне, а обучаемый выступает объек-

том образовательного процесса. Второй тип

учения, напротив, предполагает его участие в

учебном процессе в качестве субъекта дея-

тельности. Такое обучение можно назвать

личностно вовлеченным: оно направлено на

усвоение смысла усваиваемого материала как

элемента опыта индивида и оценивается са-

мим обучающимся. Основная задача педагога

5
 Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление 
человека: пер. с англ. / общ. ред. и предисл. Е. И. 
Исениной. Москва, 1994. 480 с.  

– стимулировать и инициировать осмыслен-

ное обучение [там же]. Работающий в систе-

ме образования взрослых фасилитатор, выби-

рая тот или иной метод работы, тоже должен

учитывать, которую степень вовлеченности

слушателей он может обеспечить.

Развивая идеи К. Роджерса, современ-

ные исследователи Т. О. Гордеева, И. А. Та-

таренкова, В. Н. Кибец, В. А. Кручинин [15–

17] и др. единодушны в том, что выбор мето-

да должен осуществляться с учетом мотива-

ции обучающегося
6
.

Понятие мотивации широко применя-

ется в сфере профессионального педагоги-

ческого образования, однако вопрос о вза-

имосвязи мотивации педагога с его предпоч-

тениями методов обучения раскрыт пока не-

достаточно полно. 

Материалы и методы исследования 

На констатирующем этапе исследова-

ния, который описан в данной статье, с 

целью диагностики мотивации педагогов 

нами был предпринят опрос учителей школ 

на экспериментальных площадках кафедры, 

на курсах повышения квалификации. 

Поскольку в психологии выделяют два 

основных типа мотивации – избегание не-

удач и достижение успеха, для проведения 

опросов мы использовали диагностические 

тесты Т. Элерса, разработанные для выявле-

ния уровней сформированности у личности 

соответствующих мотивов
7
. Измерение по-

лученных результатов осуществлялось также 

по этим методикам. Согласно шкале, предло-

женной Т. Элерсом, баллы распределялись 

следующим образом: 

 от 1 до 10 – низкий уровень моти-

вации; 

 от 11 до 16 – средний уровень;

6
 Кондратьева М. В. Мотивация достижения успеха в 
структуре личности в современной психологии: авто-
реф. дисс. … канд. психол. наук. Москва, 2001. 25 с.; 
Маркова А. К., Матис Т. А., Орлов А. Б. Формирова-
ние мотивации учения. Москва, 1990. 192 с. 
7
Режим доступа: http://psycabi.net/testy/271-metodika-

diagnostiki-lichnosti-na-motivatsiyu-k-uspekhu-t-elersa-
oprosnik-t-elersa-dlya-izucheniya-motivatsii-dostizheniya-
uspekha; http://psycabi.net/testy/272-metodika-diagnostiki-
lichnosti-na-motivatsiyu-k-izbeganiyu-neudach-t-elersa-
oprosnik-t-elersa-dlya-izucheniya-motivatsii-izbeganiya-
neudach 

http://psycabi.net/testy/271-metodika-diagnostiki-lichnosti-na-motivatsiyu-k-uspekhu-t-elersa-oprosnik-t-elersa-dlya-izucheniya-motivatsii-dostizheniya-uspekha
http://psycabi.net/testy/271-metodika-diagnostiki-lichnosti-na-motivatsiyu-k-uspekhu-t-elersa-oprosnik-t-elersa-dlya-izucheniya-motivatsii-dostizheniya-uspekha
http://psycabi.net/testy/271-metodika-diagnostiki-lichnosti-na-motivatsiyu-k-uspekhu-t-elersa-oprosnik-t-elersa-dlya-izucheniya-motivatsii-dostizheniya-uspekha
http://psycabi.net/testy/271-metodika-diagnostiki-lichnosti-na-motivatsiyu-k-uspekhu-t-elersa-oprosnik-t-elersa-dlya-izucheniya-motivatsii-dostizheniya-uspekha
http://psycabi.net/testy/272-metodika-diagnostiki-lichnosti-na-motivatsiyu-k-izbeganiyu-neudach-t-elersa-oprosnik-t-elersa-dlya-izucheniya-motivatsii-izbeganiya-neudach
http://psycabi.net/testy/272-metodika-diagnostiki-lichnosti-na-motivatsiyu-k-izbeganiyu-neudach-t-elersa-oprosnik-t-elersa-dlya-izucheniya-motivatsii-izbeganiya-neudach
http://psycabi.net/testy/272-metodika-diagnostiki-lichnosti-na-motivatsiyu-k-izbeganiyu-neudach-t-elersa-oprosnik-t-elersa-dlya-izucheniya-motivatsii-izbeganiya-neudach
http://psycabi.net/testy/272-metodika-diagnostiki-lichnosti-na-motivatsiyu-k-izbeganiyu-neudach-t-elersa-oprosnik-t-elersa-dlya-izucheniya-motivatsii-izbeganiya-neudach
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 от 17 до 20 – умеренно высокий уро-

вень; 

 свыше 20 баллов – высокий уровень.

Согласно положениям андрагогики,

преподаватель системы дополнительного 

профессионального педагогического образо-

вания проходит все этапы становления про-

фессионализма от уровня репродуктивной 

деятельности к осознанию и технологизации 

собственной уникальной методики. 

Целью опроса слушателей курсов по-

вышения квалификации было выяснение, 

какие именно методы работы (продуктивные 

или репродуктивные) чаще всего используют 

на занятиях с ними преподаватели дополни-

тельного образования. Респондентам было 

предложено также обозначить свою степень 

удовлетворенности данными методами. 

Проведенный опрос показал, что пре-

обладающее большинство преподавателей 

(96%) при чтении лекций и на семинарах 

прибегают к репродуктивным методам; при 

этом была зафиксирована высокая степень 

удовлетворенности слушателей-педагогов 

подобным обучением. 

Аналогичная картина на начальном 

этапе эксперимента была зафиксирована сре-

ди учителей экспериментальных школ. На 

вопрос, каким методам преподавания Вы 

отдаете предпочтения, 83% учителей в кон-

трольной группе и 85% в экспериментальной 

группе, (выбранных на экспериментальных 

плошадках по совокупности одинаковых 

признаков: количеству, уровню квалифика-

ции, гендерным особенностям и пр.) по приз-

нанию опрошенных, используют репродук-

тивные методы преподавания. 

По нашему предположению, в мотива-

ционной структуре личности и преподавате-

лей системы дополнительного профессио-

нального педагогического образования, и 

учителей преобладает стремление избегать 

неудачи, следствием которого часто стано-

вится отказ от освоения новых видов деятель-

ности, что может в итоге привести к прекра-

щению профессиональной деятельности 

вообще вследствие потери конкурентоспособ-

ности в профессиональном сообществе. 

Для проверки этой гипотезы на шести 

экспериментальных площадках (ЭП), распо-

ложенных в разных городах, было в качестве 

испытуемых взято 300 учителей по 50 учите-

лей из каждой экспериментальной площад-

ки, которые были протестированы по «Мето-

дике диагностики личности на мотивации к 

успеху» и «Методике диагностики личности 

мотивации избегания неудач» Т. Элерса. По-

лученные результаты позволяют констатиро-

вать низкий уровень мотивации достижения 

успеха и высокий уровень мотивации избега-

ния неудач в профессиональной деятельнос-

ти у большинства учителей (табл. 2, 3). 

Таблица 2 

Уровень сформированности у педагогов мотивации достижения успеха, баллы 

Table 2 

The level of formation of teachers motivation to succeed, points 

Города 

Уровень 

Красно-

знаменск 

Екате-

ринбург 

Смо-

ленск 

Домо-

дедово 

Нижний 

Тагил 
Москва 

Средний 

балл по 

всем ЭП 

низкий 6 - 7 - - 4 
8,8 

средний - 11 - 12 13 - 

Как видно в табл. 2, половина респон-

дентов продемонстрировала низкий уровень 

мотивации достижения успеха (от 4 до 7 бал-

лов); у оставшихся 50% этот уровень сред-

ний (от 11 до 13 баллов). Средний балл мо-

тивации достижения успеха по всем площад-

кам оказался довольно невысоким – 8,8 бал-

лов. Умеренно высокий и высокий уровни 

мотивации обнаружены не были. 
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Таблица 3 

Уровень сформированности у педагогов мотивации избегания неудач, баллы 

Table 3 

The level of education of teachers motivation to avoid failure, points 

         Город 

Уровень 

Красно-

знаменск 

Екате-

ринбург 

Смо-

ленск 

Домо-

дедово 

Нижний 

Тагил 
Москва 

Средний 

балл по 

всем ЭП 

умеренно 

высокий 
- 19 - 18 17 - 

23,2 

высокий 27 - 28 - - 30 

Содержание табл. 3 показывает, что у 

50% из 300 человек испытуемых респонден-

тов умеренно высокий уровень мотивации 

избегания неудач (от 17 до 19 баллов); а у 

50% – высокий (от 27 до 30 баллов). Сред-

ний балл этого типа мотивации по всем 

экспериментальным площадкам – 23,2. Низ-

кий и средний уровень по данному показате-

лю не зафиксированы. 

Обсуждение результатов 

В психологических исследованиях, 

посвященных проблемам мотивации, показа-

но, что явное доминирование одного из двух 

ее видов – достижения успеха или избегания 

неудач – выражается у человека через иници-

ативность / ее отсутствие в значимой для кол-

лектива деятельности; отсутствие / присут-

ствие боязни к конкурентным видам деятель-

ности; выбор для решения очень легких / 

очень трудных задач; соблюдение / несоблю-

дение временных рамок деятельности; актив-

ность / пассивность социализации результа-

тов своей деятельности; стремление / отсутст-

вие стремления к освоению нового; склон-

ность к разумному риску / боязнь риска; ре-

шительность / нерешительность в неопреде-

ленных ситуациях; готовность взять на себя 

ответственность / избегание ее; наличие/ от-

сутствие настойчивости в стремлении к цели; 

адекватный / неадекватно завышенный или 

экстремально заниженный уровень притя-

заний; склонность к инновациям (стремление 

к поиску более эффективных, новых способов 

решения задач) / стремление к консерва-

тивному, репродуктивному способу деятель-

ности; предпочтение / избегание адекватной 

обратной связи о результатах своих действий; 

адекватная / неадекватная (завышенная или 

экстремально заниженная) субъективная 

оценка своих способностей; ожидание успеха 

/ страх неудачи; утверждение своего позитив-

ного опыта/ боязнь обесценивания себя в соб-

ственном мнении и в глазах окружающих 

(боязнь возможного провала) и др. [7, 17–20]. 

Проецируя эти показатели на педагоги-

ческую деятельность учителя, можно сделать 

заключение, что учителю, у которого преоб-

ладает мотивация избегания неудач, свойст-

венны: 

 отсутствие инициативы в осуществле-
нии продуктивной, значимой для педагоги-

ческого коллектива деятельности, избегание 

новых, креативных методов и видов деятель-

ности с детьми; 

 боязнь соперничества, конкурентных
видов педагогической деятельности; нежела-

ние сотрудничать с другими учителями; 

 выбор для решения как очень легких
профессиональных задач, когда учителю га-

рантирован однозначный успех; так и очень 

трудных профессиональных задач, если не-

удача не воспринимается как личный неус-

пех учителя; 

 соблюдение временных рамок про-

фессиональной деятельности, не превосходя-

щих регламентированные нормы времени, 

нежелание использовать свое свободное вре-

мя для решения профессиональных задач; 

 стремление избегать социализации

(распространения) результатов своей педаго-

гической деятельности среди коллег-учите-
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лей и представителей администрации обра-

зовательной организации; 

 отсутствие стремления к освоению
нового; 

 боязнь риска, нерешительность в

неопределенных, неоднозначных профессио-

нальных ситуациях; 

 избегание ответственности в профес-
сионально значимых ситуациях; 

 отсутствие настойчивости при стрем-

лении к педагогической цели; 

 неадекватно завышенный или экстре-
мально заниженный уровень профессиональ-

ных притязаний; 

 стремление избегать обратную связь о
результатах своей работы как со стороны ад-

министрации и коллег, так и от родителей 

учащихся; 

 стремление к консервативному, ре-

продуктивному способу деятельности на 

уроке; 

 неадекватно завышенная или экстре-

мально заниженная субъективная оценка 

своих педагогических способностей; 

 страх неудачи, обесценивания себя в
собственном мнении и в глазах коллег-учи-

телей и администрации; боязнь возможного 

провала и планирование его избегания. 

Мотивации достижения успеха в про-

фессиональной деятельности выражается у 

учителя через следующие качества и прояв-

ления: 

 инициативность выполнения продук-

тивной, значимой для профессионального 

коллектива деятельности (постановка про-

фессиональных задач, решение которых 

будет для педагогического сообщества сим-

волом или признаком успеха); 

 отсутствие страха перед конкурент-
ными видами педагогической деятельности; 

стремление к соперничеству; склонность к 

активному общению и сотрудничеству с дру-

гими учителями; 

 выбор профессионально трудных, но
решаемых педагогических задач; 

 посвящение своего свободного време-
ни деятельности, связанной с основной рабо-

той («работа = увлечение»); 

 активность в социализации результа-
тов своей педагогической деятельности 

посредством трансляции и диссеминации 

личного опыта; 

 стремление к освоению нового или
приумножению своего учительского опыта 

(через семинары, вебинары, доклады на кон-

ференциях, курсы повышения квалификации 

и пр.); 

 склонность к разумному риску, реши-

тельность в ситуациях профессиональной 

неопределенности; 

 готовность взять на себя ответствен-

ность за решение профессиональных педаго-

гических задач в проблемных ситуациях; 

 ярко выраженная настойчивость при
стремлении к педагогической цели; 

 адекватный уровень притязаний;

 предпочтение наличия обратной связи
по поводу результатов своих профессиональ-

ных действий; 

 стремление к поиску более эффектив-

ных, новых способов решения педагогичес-

ких задач, т. е. склонность к инновациям; 

 адекватная субъективная оценка 

своих способностей (представления, которое 

формируется на основе рефлексии собствен-

ных профессиональных успехов и неудач); 

 ожидание успеха: утверждение своего
позитивного учительского опыта в собствен-

ном мнении, в глазах коллег и администра-

ции. 

Заключение 
На констатирующем этапе предприня-

того нами исследования, посвященного диаг-

ностике мотивации педагогов и ее связи с вы-

бором методов обучения, было установлено 

соотношение репродуктивных и продуктив-

ных методов в работе учителей и преподава-

телей системы дополнительного профессио-

нального педагогического образования: 

Предпочтение педагогами репродук-

тивных методов обучения положительно 

коррелирует с высокой степенью сформиро-

ванности мотивации избегания неудач, кото-

рая препятствует инновационной активности 

педагога, что в конечном счете затрудняет 

модернизацию и развитие системы образова-

ния. 
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Материалы исследования имеют практи-

ческую значимость для администрации школ и 

институтов дополнительного профессиональ-

ного педагогического образования. Очевидно, 

что для нивелирования формального подхода 

учителей к реализации государственного зака-

за руководству школ следует более вниматель-

но относится к выбору педагогами методов ра-

боты и стимулировать переключение мотива-

ции членов школьного коллектива с избегания 

неудач на достижение успеха. Основными 

направлениями нашего дальнейшего иссле-

дования будут выявление условий и меха-

низмов трансформации мотивации избегания 

неудач в мотивацию достижения успеха и 

поиск способов смещения акцента деятель-

ности педагога с репродуктивных методов 

работы на продуктивные технологии, средст-

ва и способы обучения. 

Актуальность. Современные тенден-

ции развития российской педагогической 

науки обусловлены социокультурными и 

экономическими изменениями, оказавшими 

серьезное влияние на все сферы деятельнос-

ти работников образования. Одним из прио-

ритетных направлений государственной по-

литики, определяющей стратегические цели 

и задачи развития российского образования, 

является его комплексная модернизация на 

всех ступенях и уровнях. 

Результаты и научная новизна. Уста-

новлено соотношение между репродуктив-

ными и исследовательскими (продуктивны-

ми) методами обучения в реальной практике 

школьных учителей и преподавателей систе-

мы дополнительного педагогического обра-

зования. Проведена диагностика направлен-

ности профессиональной мотивации педаго-

гов. Подтверждена выдвинутая автором ги-

потеза о том, что предпочтение подавляю-

щим большинством респондентов, приняв-

ших участие в опросах, репродуктивной 

трансляции знаний обусловлено мотивацией 

избегания неудач, которая сводит на нет 

готовность педагогов к инновационной дея-

тельности. 

Практическая значимость. Материа-

лы исследования могут представлять интерес 

для администрации школ и институтов до-

полнительного профессионального педагоги-

ческого образования. Очевидно, что для 

нивелирования формального подхода учите-

лей к реализации государственного заказа 

руководству школ следует более вниматель-

но относится к выбору педагогами методов 

работы и стимулировать их мотивацию дос-

тижения успеха. В системе дополнительного 

образования необходимо более строгое соб-

людение принципов андрагогики и выбор 

преподавателями соответствующих целям 

распространения инновационного образова-

ния методов подготовки и переподготовки 

учителей, для чего должно быть организо-

вано специальное методическое сопровожде-

ние и консультирование. 
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Объективной необходимостью в услови-

ях современного образования становится ос-

воение учителем и применение им на уроках 

инновационных технологий при обучении де-

тей. Сегодня не должно быть такого учителя, 

который не задумывался бы над вопросами: 

“Как сделать урок интересным, ярким? Как 

увлечь ребят своим предметом? Как создать на 

уроке ситуацию успеха для каждого ученика?” 

Можно задать ещё много вопросов. Как же 

быть и что делать? Последние десятилетия 

очень многое изменилось в образовании. 

Сегодня основная цель обучения - это 

не только накопление учеником определён-

ной суммы знаний, умений, навыков, но и 

подготовка школьника как самостоятельного 

субъекта образовательной деятельности. 

В основе современного образования ле-

жит активность ученика, направляемая учи-

телем. Именно этой цели - воспитанию твор-

ческой, активной личности, умеющей учить-

ся, совершенствоваться самостоятельно, и 

подчиняются основные задачи современного 

образования. 

Что же такое “инновационное обуче-

ние” и в чём его особенности? 

Инновационное обучение – это новый 

подход к обучению, включающий в себя 

личностный подход, фундаментальность об-

разования, творческое начало, профессиона-

лизм, использование новейших технологий. 

Актуальность инновационного обуче-

ния состоит в следующем: 

- использование личностно – ориенти-

рованного обучения; 

- поиск условий для раскрытия твор-

ческого потенциала ученика; 
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- соответствие социокультурной пот-

ребности современного общества 

- самостоятельной творческой деятель-

ности. 

В основе инновационного обучения ле-

жат следующие технологии: 

- развивающее обучение;

- проблемное обучение;

- развитие критического мышления;

- дифференцированный подход к обу-

чению и т.д. 

Использование данных технологий на 

уроках имеет большие преимущества. Учеб-

ный процесс становится для учащихся инте-

ресным, что повышает активность учащихся, 

развивает навыки самостоятельно получать 

знания в процессе взаимодействия и поиска. 

Повышается качество и прочность получен-

ных знаний. Развиваются исследовательские 

навыки и умения, формируются аналитичес-

кие способности учащихся. Параллельно с 

процесс самообучения идет развитие комму-

никативных качеств и формирование лидерс-

ких качеств личности. 

Большое значение для раскрытия твор-

ческого потенциала ученика имеют и нетради-

ционные формы домашнего задания, которые 

призваны, с одной стороны, закреплять зна-

ния, умения и навыки, полученные на уроке, а 

с другой стороны, позволяют ребёнку проя-

вить самостоятельность, самому найти реше-

ние нестандартного вопроса, задания. Ещё я 

использую большое количество дидактичес-

ких материалов и др., которые прививают уме-

ние синтеза и осмысления информации. 

Главное, чтобы детям на уроке некогда 

было скучать, чтобы им хотелось работать, 

учиться, а ведь для этого важны и ситуация 

успеха, которую, как правило, создают нес-

тандартные уроки или элементы уроков, и 

самостоятельность, к которой ребята приу-

чаются на таких уроках, и творческое отно-

шение к уроку. 

Болевая точка любого урока – поиск та-

ких форм взаимодействия учителя и ученика 

на уроке, когда субъективная позиция учени-

ка реализуется максимально. Задача учителя 

– помочь ученику увидеть его роль на уроке,

перевести учебную деятельность школьника

в творческую плоскость.

Думаю, нет смысла доказывать, что 

применение новых технологий на разных 

этапах урока, помогает сделать его эффек-

тивным, результативным, а процесс получе-

ния знаний для учащихся – интересным и 

продуктивным. 
Актуальность данной статьи состоит в 

том, что в настоящее время приоритетной целью 

школьного образования становится формирова-

ние умения учиться, т. е. развитие способности 

ученика самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролиро-

вать и оценивать свои достижения. Актуальность 

инновационного обучения состоит в использова-

нии личностно-ориентированного обучения, а 

также поиске условий для раскрытия творческо-

го потенциала ученика. 

Практическая и научная новизна данной 

работы состоит в том, что она может стать ос-

новной для создания собственной методики пре-

подавания учителям средней общеобразователь-

ной школы в условиях модернизации образова-

ния и для повышения эффективности процесса 

обучения. Применение новых технологий на раз-

ных этапах урока, помогает сделать его результа-

тивным, а процесс получения знаний для уча-

щихся – интересным и продуктивным. 
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PROFESSION ACTIVITY 

Xülasə. Təhsildə baş verən yeniliklər müəllimlərin peşə fəaliyyətinə əsaslı təsir göstərməklə onun daha 

məzmunlu, daha hərtərəfli və müasir tələblər səviyyəsində qurulmasını tələb edir. Pedaqoji prosesdəki yenilik-

lər innovativ qabaqcıl pedaqoji təcrübənin hərtərəfli öyrənilməsi, təhlil edilməsi və ümumiləşdirilməsi, pedaqo-

ji – psixoloji tədqiqat nəticələrinin tədris prosesində tətbiq olunması və məktəblərdə yenilikçi mühitin yaranma-

sına nail olunması kimi məsələlərin həllini zəruri edir. Bununla əlaqədar olaraq müxtəlif diaqnostik metodların 

köməyilə müasir dövrün təhsildə yeniləşmə tendensiyalarının öyrənilməsi, konkret məktəbdə onun real vəziy-

yətinin müqayisəli təhlilinin aparılması və müəllimlərin metodbirləşmələrdə fəal iştirakının təmin olunmasına 

nail olunması hazırda məktəblilərin qarşısında duran önəmli vəzifələrdən birinə çevrilir.  

Açar sözlər: pedaqoji proses; yeniləşmə; innovasiya; mühit; özünütəhsil 

Резюме. Инновации в образовании оказывают значительное влияние на профессиональную 

деятельность учителей и требует чтобы учитель менялся более сдержанно и на уровне современных 

требований. Новшества в педагогическом процессе тщательно изучаются, анализируются и обобща-

ются в инновационной педагогической практике педагогики и психологических исследований в учеб-

ном процессе и достижения инновационной среды в школах.  

Ключевые слова: педагогический процесс, новизна, инновация, среда, самообразование 

Summary: Changes that take place in education require being pithier, more comprehensive and be 

made in the level of modern demands. Changes in pedagogical process make necessary solution to issues like 

learning, analyzing and generalizing the innovative advanced pedagogical experience, applying results of 

physiological investigation in education process, and achieving innovative environment in schools. In this 

regard, with the help of various diagnostic methods, the study of trends in modernization in education, 

comparative analysis of its real-life situation in the concrete school, and the ability of teachers to participate 

actively in the methodologies is now one of the important tasks facing the school. 

Key words: pedagogical process, renewal, innovation,environment, self-education 

Respublikamız ikinci dəfə öz dövlət müs-

təqilliyini əldə etdikdən sonra ölkəmizdə baş ve-

rən sosial-iqtisadi dəyişikliklər təhsil sahəsində 

də bir sıra köklü dəyişikliklərin, yeniləşməsinin 
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yaranmasına həm böyük stimul yaratdı, həm də 

mühüm təkan verdi. 

Müstəqil respublikanın ilk təhsil qanunu 

qəbul edildi (1992) və Ulu öndər H. Əliyevin 

sərəncamı ilə ölkədə geniş məzmunlu təhsil isla-

hatlarına başlandı (1999). Təhsil sisteminin ye-

niləşməsi, yeni-yeni təhsil müəssisələri və onla-

rın müxtəlif tipləri meydana çıxdı. Təhsilin və 

tərbiyənin metodoloji prinsiplərində əsaslı və 

fərqli dəyişikliklər yarandı. Müəllimyönlü para-

diqmalardan şagirdyönlü paradiqmalara keçid 

prosesləri genişlənməyə başlandı. Bir sıra qa-

baqcıl dünya ölkələrinin təhsil sistemləri ilə, on-

ların iş təcrübəsi ilə tanışlıq onlardan bəhrələn-

məyə imkan və şərait yaratdı. Yüzlərlə orta və 

ali məktəb müəllimləri qabaqcıl pedaqoji təcrü-

bələri öyrənərək öz fəaliyyətlərində əsaslı yeni-

liklər etdilər. Məktəblərimizdə uzun illər forma-

laşmış müsbət təcrübəni saxlamaqla, təhsildə 

formalizmə səbəb olan bir sıra stereotipləri da-

ğıdaraq yenilikçi müəllimlərə çevrildilər. “İlin 

müəllimi”, “Qabaqcıl təhsil işçisi”, ”Əməkdar 

müəllim” kimi fəxri adlara, bir sıra orden və 

medallara layiq görüldülər. Yeniləşmə meyli 

müəllimlər arasında geniş vüsət almağa başladı. 

Lakin bütün sahələrdə olduğu kimi, təhsil-

də də yeniləşmə öz-özünə baş vermir. Bu pro-

sesdə qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi, ona ya-

radıcı şəkildə yanaşılması, dərin elmi-təhlillər 

və axtarışlar aparılması, nəzəriyyə ilə təcrübənin 

bir-birinə yaxınlaşması, pedaqoji tədqiqat nəti-

cələrinin sinif otaqlarına və auditoriyalara “ayaq 

aça bilməsi”, müəllimlərdə yaradıcılıq meylinin 

olması və yüzlərlə digər faktorlar önəmli yer tu-

tur. Bunların reallaşdırılmasına isə bu prosesin 

öz axarı ilə getməsi və fərdiyyətçiliklə deyil, 

ona kollektivin mütəşəkkilliklə yanaşması, məq-

səd aydınlığının olması və hər şeydən əvvəl, 

prosesin idarə olunması, ona düzgün pedaqoji 

rəhbərlik edilməsi ilə nail olmaq mümkündür. 

İdarəçilik mühüm şərtdir. Məktəb nə qə-

dər müasir texnoloji avadanlıqlarla, təlim texno-

logiyaları ilə təchiz olunsa da, burada aparıcı 

qüvvə onlardan istifadə edə bilən və edən müəl-

limdir, məktəbin pedaqoji kollektivi və ona rəh-

bərlik edənlərdir. Buna görə də yeniləşmə meyli 

ilk növbədə onlarda olmalıdır. Müəllimlərin ye-

ni texnologiyaları mənimsəməsi, onlardan istifa-

də etməsi, onları şagirdlərə daha çox yol göstə-

rən, onların bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələn-

mələrinə bələdçilik edən, istiqamət verən ani-

matora çevrilir. Bu isə müəllimdən daha peşə-

kar, daha səriştəli olmağı tələb edir, müəllimlə-

rin pedaqoji prosesə daha yaradıcılıqla yanaş-

mağa məsuliyyətini artırır. 

Müəllimin bələdçi, fasilitator, animator 

funksiyası ondan daha dərin, daha hərtərəfli pe-

daqoji-psixoloji hazırlıq tələb edir. Burada mü-

əllimlərin təkcə didaktik və idrakı bacarıqları 

deyil, həm də təşkilatçılıq, kommunikativ baca-

rıqları, təlimin tərbiyələndirici vəzifəsini reallaş-

dıra bilmək səriştəliliyi önəmli yer tutur. Bu ba-

xımdan müəllimin tədris etdiyi fənni mükəmməl 

bilməsi ilə yanaşı, pedaqoji-psixoloji səriştəliliyi 

başlıca faktorlardan birinə çevrilir. Müəllimin 

şagirdlərlə və tələbələrlə işi yaradıcı xarakter 

alır. Sinif otağı yeniliklər, yeni fikirlər, müəl-

lim-şagird, təhsilverənlə təhsilalan arasında 

kommunikativ ünsiyyət və fəaliyyət olan yaradı-

cılıq laboratoriyasına çevrilir. 

Təhsildə yeniləşmə elmi əsaslara söykə-

nən bir prosesdir. Belə bir əsası olmayan “yeni-

lik” ya geniş yayıla bilmir, ya da uzun müddət 

yaşamır. Buna görə də təhsildə yeniləşmənin 

əsasında xüsusi olaraq bir neçə amilin dayandı-

ğını nəzərə almaq lazım gəlir. Bunlar əsasən 

aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. İnnovativ qabaqcıl pedaqoji təcrübə-

nin hərtərəfli öyrənilməsi, təhlil edilməsi və 

ümumiləşdirilməsi. Bu təcrübə həm ölkə daxili, 

həm də inkişaf etmiş xarici ölkələrin ola bilər və 

olmalıdır. Burada müasir informasiya və kom-

munikasiya texnologiyalarından istifadə imkanla-

rı, fərdi və sosial inkişafa səbəb ola biləcək amil-

lərin öyrənilməsi, “öyrənməyi göyərtmək” meto-

dikası, kurikulum çərçivə sənədləri, tədris planla-

rı və proqramları, fərdi iş təcrübəsi və s. kimi mə-

sələlər diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. 

2. Pedaqoji – psixoloji tədqiqat nəticələ-

rinin tədris prosesində tətbiqinə nail olunma-

sı. Burada nəzəriyyə ilə təcrübənin qütbləşdiril-

məsinin aradan qaldırılması mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Heç kəsə sirr deyildir ki, bu gün apa-

rılan tədqiqatların bir çoxlu məqalələr, monoq-

rafiyalar kimi çap olunsa da, praktik fəaliyyətə 

tətbiq olunmur. Bu da yeni elmi-pedaqoji fikir-

lərin təcrübədə tətbiq imkanlarını azaldır. Bu 

baxımdan ona nail olmaq lazım gəlir ki, pedaqo-

ji-psixoloji elmin son nailiyyətlərinin təcrübədə 

tətbiqinə imkan və şərait yaradılsın, mütərəqqi 
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pedaqoji ideyalar kağız üzərində qalmasın, fikir-

dən əməli fəaliyyətə keçid olsun. 

3. Məktəblərdə yenilikçi mühitin yaran-

masına nail olunması. Müşahidələr göstərir ki, 

belə bir mühit yoxdursa, yaxud yaradılmayıbsa 

bu zaman müəllimlərin özlərində bu yeniləşmə-

yə nə maraq, nə də təşəbbüs olacaqdır. 

Məktəbdə yenilikçi mühitin yaradılması 

üçün ilk növbədə məktəb rəhbəri, xüsusən təlim 

- tərbiyə işləri üzrə direktor müavini məktəbdə

təşkilati, metodiki, psixoloji tədbirlər komplek-

sini həyata keçirməlidir. Şəxsən o, məktəbin

texnoloji avadanlıqlarla təchiz edilməsinə, mü-

əllimlərin iş metodikasının innovativ xarakter

almasına və onlarda yenilik etmək motivlərinin

və təşəbbüskarlığın yaranmasına xüsusi diqqət

göstərməlidir. Yenilikçi mühit olmadıqda inno-

vasiyanın baş tutmayacağı aydındır.

Məktəbdə yenilikçi meylinin olması müəl-

limlərdə ona nail olmağa stimulları artır və onla-

rı köhnə metodlarla işləməkdən uzaqlaşdırır. 

Münasibət dəyişir, öyrənmə motivləri güclənir. 

Bunlar isə müəllimlərin bir peşəkar kimi səriştə-

liliyinin artmasına, dərinləşməsinə qüvvətli təsir 

göstərir. Lakin bunlar da öz-özünə və birdən – 

birə yaranmır. Burada aşağıdakı mərhələlərin 

nəzərə alınmasını məqbul hesab etmək olar: 

1. Müxtəlif diaqnostik metodların (mə-

sələn, ədəbiyyatların öyrənilməsi, açıq dərslərin 

təhlili, müəllimlərlə şifahi və anket sorğuların 

aparılması, müəyyən referat, məruzələr və tədqi-

qatların hazırlanıb müzakirə edilməsi, eksperi-

mentlərin aparılması və s.) köməyilə müasir 

dövrün təhsildə yeniləşmə tendensiyalarının 

öyrənilməsi və konkret məktəbdə onun real 

vəziyyətinin müqayisəli təhlilinin aparılması. 
Bu məqsədlə müəllimlərin metodik birləşmələr-

də, innovasiya fəaliyyətində nə səviyyədə iştira-

kının, yaradıcı müəllimlərin fəaliyyətinin özünə-

məxsus xüsusiyyətlərinin, müəllimlərin fərdi üs-

lublarının özünəməxsus cəhətlərinin öyrənilməsi 

və üzə çıxarılması olduqca əlverişlidir. 

2. İkinci mərhələdə müəllimlərin metod-

birləşmələrdə iştirakının, həm də fəal iştira-

kının təmin olunmasına nail olunması. Bu çox 

mühüm amildir. Metodbirləşmələr həm də bö-

yük yaradıcılıq potensialı olan, müəllimlərin 

peşə səriştəliliyinə yiyələnmələrinə əvəzsiz fak-

tor kimi çıxış etmək imkanlarına malik bir yara-

dıcılıq laboratoriyasıdır. Bunun imkanlarından 

geniş və hərtərəfli istifadə edilməlidir. 

Məktəbdə metodik işlərin yüksək səviyyə-

də təşkili və aparılmasının bir sıra hədəfləri var-

dır. Bunlar ilk növbədə məktəbdə vahid metodik 

sisteminin formalaşmasına gətirib çıxarır. Elə 

bir sistem ki, bütün müəllimlər, xüsusən ali 

məktəb auditoriyalarından yenicə ayrılmış, hələ 

heç bir səriştəliliyə yiyələnməmiş gənc müəl-

limlər ondan faydalana bilərlər. İkinci, metod-

birləşmələr ayrı-ayrı müəllimlərin fərdi üslubu-

nun yaranmasına və onların yaradıcılıq diapazo-

nunun genişlənməsinə imkan, şərait yaradır və 

bunlara səbəb olur. Üçüncü, məktəbdə müəllim-

lərin tədqiqatçılıq meyllərini gücləndirir, onların 

müəyyən problem üzərində çalışmalarına səbəb 

olur və nəticədə nəzəriyyə ilə təcrübənin vəhdə-

tinin yaranması baş verir. Nəhayət, bütün bunlar 

kompleks halda müəllimlərin peşəkarlığını artı-

rır, onların səriştəlilik səviyyəsini yüksəldir. Bu-

na görə də müəllimlərin peşə səriştəliliyinin for-

malaşdırılmasına nail olmağın əsas yollarının 

metodik işlərdən keçdiyini desək heç də səhv et-

məmiş olarıq. Məktəbdə özfəaliyyət, şəxsi təhsil 

və digər inkişaf tendensiyalarını da özündə bir-

ləşdirməkdə, məktəbdaxili və ondan xaricdə 

olan yenilikləri, innovasion işləri əlaqələndir-

mək, ümumiləşdirmək işində metodik işlərin 

imkanları olduqca genişdir. 

Əminliklə və təəssüf hissi ilə qeyd etmək 

olar ki, bu imkanlardan heç də hərtərəfli və bü-

tün dərinliyi ilə istifadə olunur. Əsas çatışmaz-

lıqlar isə ilk növbədə metodik işə rəhbərlik edən 

şəxslərin - məktəbin təlim-tərbiyə işləri üzrə di-

rektor müavinin və fənnlər üzrə metodbirləşmə 

rəhbərlərinin işə yaradıcı yanaşmamalarının nə-

ticəsində baş verir. 

Düzdür, son illər müəllimlərin diaqnostik 

yoxlamalarına diqqətin artırılması, təlim prose-

sində yeni təlim metodlarından istifadəyə üstün-

lük verən müəllimlərin çoxalması, müəllimlərin 

şəxsi və peşə fəaliyyəti göstəricilərinin artması, 

məktəblərdə müəllimlərin peşə mədəniyyəti 

göstəricilərinin nəzərə çarpacaq şəkildə inkişaf 

etməsi və digər sahələrdə irəliləyişlərin olması 

məktəblərdə metodik işlərin səviyyəsinə müəy-

yən dərəcədə öz təsirini göstərmişdir. Lakin təh-

sil sahəsində dövlətimizin apardığı siyasət, qar-

şıya qoyulan tələblər fonunda bunları yetərli he-

sab etmək olmaz. 
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Məktəbin metodik şurasının işinin canlandı-

rılmasına diqqəti artırmaq lazımdır. Bunun üçün 

aşağıdakı bir sıra işlərin aparılması zəruridir: 

- müəllimlərin səriştəliliyi və pedaqoji pe-

şəkarlığının yüksəldilməsi sahəsində qarşıda du-

ran vəzifələrin nələrdən ibarət olduğunu dərin-

dən öyrənilməsi; 

- məktəbdə metodik işlərin səviyyəsini

yüksəltməyə imkan verən maddi – texniki baza-

nın (kompüter, smart lövhələr və s.) yaradılması; 

- müəllimləri yaradıcı fəaliyyətə stimullaş-

dıran yaradıcılıq mühitinin olması; 

- müəllimlər arasında mənəvi – psixoloji

iqlimin yüksək olmasına və onların fəal fəaliy-

yətə qoşulması təşəbbüskarlığının müdafiə edil-

məsi və onlara dəstək verilməsi; 

- məktəbin metodik işinə rəhbərlik edən

təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavinin özü-

nün şəxsi təşəbbüskarlığa və metodik hazırlığa 

malik olması, müəllimlər müəllimi kimi peşə 

hazırlığının yüksək olması, yenilik və təşəbbüs-

karlığa meyilli olması; 

- metodik şura iclaslarının formalizmdən

kənar, əsl yaradıcılıq emalatxanası kimi fəaliy-

yət göstərməsinə, müəllimlərin pedaqoji yenilik-

lərə münasibətini açıqlayan, fəallıq və müzakirə 

obyekti kimi fəaliyyət göstərməsinə nail olması; 

- metodşuranın müəllimlərin peşə, ixtisas

səviyyəsinin, peşə səriştəliliyinin və pedaqoji- 

peşə mədəniyyətinin yüksəldilməsinə istiqamət-

lənən kollegial idarəetmə orqanı kimi fəaliyyət 

göstərməsinə nail olması. 

Məktəbin metodik şurasının fəaliyyəti ge-

niş və çoxşaxəli olmasına baxmayaraq burada 

əsas diqqət hər bir müəllimin metodik səviyyə-

sinin yüksəldilməsinə və onların peşə səriştəlili-

yinin formalaşdırılmasına yönəldilməli, heç bir 

müəllim diqqətdən kənarda qalmamasına veril-

məlidir. 

Başlıca məsələlərdən biri metodik şuranın 

fəaliyyət formalarının optimal olması və onların 

düzgün təşkil edilməsidir. Nümunə olaraq müəl-

limlərin elmi-metodik hazırlıqlarının təkmilləş-

məsini və onlarda peşə səriştəliliyinin formalaş-

masına kömək edən aşağıdakı formaların adları-

nı çəkmək olar: 

1) yeni dərsliklərin, proqramların, dərs və-

saitlərinin, metodik vəsaitlərin öyrənilməsi və 

müzakirə edilməsi; 

2) “Qabaqcıl təcrübə məktəbi” adlı quru-

mun yaradılması və onun fəaliyyətinin təşkili; 

3) açıq dərslərin təşkili, keçirilməsi və

təhlil edilib tövsiyələr hazırlanması; 

4) ayrı-ayrı fənlər və ya ümumpedaqoji

problemlər üzrə seminarların 

təşkili; 

5) pedaqoji mühazirələrin təşkili və onla-

rın müzakirəsi; 

6) pedaqoji-psixoloji konsiliumlarım təşkili

7) ayrı-ayrı fənn müəllimlərinin fəaliyyət

planlarının öyrənilməsi və onları təhlili; 

8) “Gənc müəllimlər məktəbi”nin təşkili

və onlarla iş; 

9) müəllimlərlə fərdi işlərin aparılması,

müəllif texnologiyaları”nın nəticələrinin öyrə-

nilməsi və təhlili; 

10) “Ustad dərsləri”nin keçirilməsi, onla-

rın təhlili və s.və i.a. 

Bir məsələni xüsusi qeyd etmək lazım gəlir 

ki, bütün bu formalar nə qədər yüksək səviyyədə 

özünü göstərsə də, müəllimlərin fərdi şəkildə gö-

türülmüş hər birinin şəxsi təşəbbüskarlığı, marağı 

və nəhayət özünütəhsili olmadan yüksək müvəf-

fəqiyyət qazanmaq mümkün deyildir. 

Müəllimin özünütəhsili onun inkişafı, tək-

milləşməsi və bir novator müəllim kimi forma-

laşmasının əsasında dayanan ən vacib faktorlar-

dan biri, bəlkə də birincisidir. Bunun məzmununa 

nələr daxildir: pedaqoji yenilikləri öyrənmək; 

psixoloji-pedaqoji bilikləri artırmaq; qabaqcıl 

təcrübədən bəhrələnməklə onları öz fəaliyyətinə 

tətbiq etmək; pedaqoji – psixoloji biliklərlə prak-

tik fəaliyyətin əlaqələndirilməsinə nail olmaq. 

Beləliklə, yeni biliklərə yiyələnməklə baş-

lanılan özünütəhsil sonda qazanılmış biliklərin 

bacarıqlara çevrilməsinə gətirib çıxarır ki, bu da 

müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin və pedaqo-

ji səriştəliliyin yüksəlməsi ilə nəticələnə bilir. 

Lakin burada da bir məsələyə xüsusi diqqət ye-

tirmək lazım gəlir ki, müəllimlərin özünütəhsili 

məktəbin metodik işlərinin bir hissəsinə çevril-

məklə onunla əlaqələndirməli və özfəaliyyət xa-

rakterində qalmamalıdır. 

Müəllimlərin özünütəhsili məktəbin həll 

etməli olduğu və aktual hesab edilən problem-

lərlə bilavasitə bağlı olmalıdır və elə problem-

lərlə ki, onlar məktəbimizin, pedaqogika elmi-

nin, psixopedaqogikanın müasir problemləri ki-

mi təhsilin inkişaf etdirilməsi üçün olduqca va-
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cibdir. “Təfəkkür məktəbindən təxəyyül məktə-

binə keçid”, müəllimin pedaqoji peşə mədəniy-

yətinin yüksəldilməsi, pedaqoji səriştəliliyin for-

malaşması, demokratik ünsiyyət üslubuna yiyə-

lənmə, müasir təlim metodları ilə ənənəvi təlim 

metodlarının sintezi, təhsilin keyfiyyət meyarla-

rı, vətəndaş təhsili, modul təhsil texnologiyala-

rından istifadə və s. problemlərə bu baxımdan 

diqqət verilməsi əhəmiyyətli hesab edilə bilər. 

Müəllimlərin özünütəhsili sadəcə olaraq 

hər hansı bir pedaqoji-psixoloji ədəbiyyatı oxu-

yub, ondan nələrisə əxz etməklə məhdudlaşmır. 

Bu proses müəllimlərə yenilikçi olmağa, təşəb-

büsləri dəstəkləməyə, özünütəkmilləşdirməyə 

yeni-yeni impulslar verir. Buna görə də onun 

planlı, mütəşəkkil formada aparılmasına təkcə 

müəllimlərin özləri deyil, bütün pedaqoji kol-

lektiv, məktəb rəhbərləri maraqlı olmalıdır. 
Problemin aktuallığı. Son illər pedaqoji pro-

sesdə əhəmiyyətli dərəcədə yeniliklər baş vermiş və 

bunlar müəllimin peşə fəaliyyəti qarşısında bir sıra 

mühüm və təxirəsalmaz vəzifələr qoymuşdur. İnno-

vativ metodların tətbiqi ilə müəllimlərin metodik sə-

viyyələrinin yüksəldilməsi qarşılıqlı proseslər kimi 

bu vəzifələrin həllində mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Bu əlaqə və asılılıqların araşdırılması məktəbdə tə-

lim-tərbiyə prosesinin yüksəldilməsi baxımından 

müasir dövrün zəruri problemlərinin birinə çevrilir. 

Problemin yeniliyi. Pedaqoji prosesdə gedən 

mühüm yeniliklərin müəllimin peşə fəaliyyətinə təsi-

ri və bu yeniləşmənin ona yeni mahiyyət və məzmun 

verməsi, həmçinin məktəbdə yenilikçilik mühitinin 

yaranması və müasir məktəbin müəlliminin bu mü-

hitdəki fəaliyyətinin mahiyyət və məzmunu haqqın-

da fikirlər məqalənin elmi yeniliyini təşkil edir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

pedaqoji prosesdə gedən yeniləşmənin məktəbdə ye-

nilikçi mühitin yaranmasına, bunun müəllimin peşə 

fəaliyyətinə yeni mahiyyət və məzmun verməsinə və 

müasir məktəbin müəlliminə dair irəli sürülən fikir-

lər praktik müəllimlər və tədqiqatçılar üçün faydalı 

və əhəmiyyətlidir. 
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Xülasə: Kursantlarda ünsiyyət mədəniyyətinin nəzəri və praktik məsələləri -məqalədə mədəniyyətin – 

gündəlik ünsiyyətdən qlobal iqtisadiyyatın fəaliyyətinə qədər insan münasibətlərinin müxtəlif sahələrini tən-

zimləyən əsas sosial amili olması; kursantlarda ünsiyyət mədəniyyətinin tədris prosesində tərbiyə olunmasın-

da yeni pedaqoji təfəkkürün başlıca məqsədlərindən istifadə etməyin zəruriliyi; ünsiyyət mədəniyyətinin tər-

biyə olunmasında hər bir dərsdə nitq bacarıqlarından(müəllimi dinləmək, dərsi danışmaq, kitab oxumaq, dü-

şündüklərini yazmaqla ifadə etmək) istifadə etmənin mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi; ünsiyyət mədəniyyəti-

nin tərbiyə olunması anlayışının pedaqoji-psixoloji mahiyyətinin konseptuallığında inteqrasiyanın daha çox 

diqqət cəlb etməsi kimi məsələlər nəzəri və praktik cəhətdən şərh edilmişdir. 

Açar sözlər: mədəniyyət, informasiya, pedaqoji təfəkkür, kursant, didaktik sistem, ünsiyyət, inteqrativ, 

nəzəri, praktik. 

Резюме. Данная статья является основным социальным фактором, который регулирует различ-

ные аспекты человеческих отношений, от повседневного общения до мировой экономики; необходи-

мость использования основных целей нового педагогического мышления в обучении когнитивной 

культуры в процессе обучения. Важность использования речевых навыков (слушание учителя, выс-

тупления в классе, чтение книг, выражение мыслей в письменной форме) на каждом уроке культиви-

рования культуры общения имеет решающее значение. Было истолковано теоретическое и практичес-

кое толкование таких вопросов, как вовлечение интеграции в концептуальность педагогико-психоло-

гической сущности культуры коммуникативной культуры. 

Ключевые слова: культура, информация, педагогическое мышление, курсанты, дидактическая 

система, коммуникация, интегративная, теоретическая, практическая 
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Summary. Theoretical and practical issues of communication culture in the cadets - the article is the 

main social factor that regulates the different aspects of human relations, from daily communication to the 

global economy; the necessity of using the primary goals of new pedagogical thinking in educating cognitive 

culture in the learning process; The importance of using speech skills (listening to a teacher, speaking in the 

classroom, reading books, expressing thoughts in writing) in each lesson in the cultivation of communication 

culture is crucial; Theoretical and practical interpretation of issues such as the involvement of integration 

into the conceptuality of the pedagogical-psychological essence of the culture of communication culture has 

been interpreted.  

Key words: culture, information, pedagogical thinking, cadets, didactic system, communication, 

integrative, theoretical, practical. 

Qloballaşma şəraitində formalaşan infor-

masiya cəmiyyətinin aktual problemlərindən bi-

ri ünsiyyət mədəniyyətinin tərbiyə olunmasıdır. 

Problem dedikdə öyrənilməsini və həllini tələb 

edən mürəkkəb və praktiki situasiya; hansısa və-

ziyyətin, obyektin, qeyri-müəyyənliyin mürək-

kəbliyinin nəzəri izahını gözləyən hal başa dü-

şülür. Həllində əsas məsələ isə onun düzgün 

izah edilməsidir. 

Problem məsələdən onunla fərqlənir ki, 

onun həll üçün öz resursları yoxdur və kənardan 

dəstəyə ehtiyacı vardır. Metodoloji istiqamətə 

uyğun olaraq mövzunun tədqiqinə nəzəri və 

praktik cəhətdən yanaşmağa çalışmışıq. 

Mədəniyyət – bizim əxz edib gələcək nəsil-

lərə ötürdüyümüz insani bilik, inam və davranış 

tərzlərinin məcmusudur. Mədəniyyət – gündəlik 

ünsiyyətdən qlobal iqtisadiyyatın fəaliyyətinə qə-

dər insan münasibətlərinin müxtəlif sahələrini 

tənzimləyən əsas sosial amildir. "Mədəniyyət" 

anlayışının latın dilindən tərcüməsi "julture" – 

"becərmək", "bəsləmək", "yaxşılaşdırmaq" de-

məkdir. Bu sözün ilkin mənası: torpağın becəril-

məsi, əkinçilik, torpağın işlənilməsi olmuşdur. 

Tədricən insanların fəaliyyət dairəsi genişləndi 

və "mədəniyyət" sözü daha geniş bir məna (maa-

rifçilik, savad, tərbiyə) daşımağa başladı. 

Bu baxımdan hərbi kadrların hazırlığında 

kursantların ünsiyyət mədəniyyətinin formalaşdı-

rılmasında yeni pedaqoji təfəkkürə əsaslanaraq 

həllinə ciddi ehtiyac vardır. Ənənəvi didaktik sis-

temin imkanları artıq elmi-texniki tərəqqinin ge-

niş tələbləri ilə səsləşmir. Bu səbəbdən müasir 

təhsil konsepsiyası və ya yeni pedaqoji təfəkkür 

adlanan önəmli pedaqoji sistem formalaşmış-

dır(1). Kursantlarda ünsiyyət mədəniyyətinin tər-

biyə olunmasında təhsil zəruri tərkib hissə kimi 

mahiyyət daşıyır. Müasir mədəniyyət inteqrativ 

mədəniyyətdir. Ənənəvi didaktik sistemin əsas 

paradiqmasına diqqət etsək aydın olur ki, müəl-

lim subyektdir, öyrənən isə obyektdir. 

J.J. Russo, A.S. Makarenko, V.A. Suxom-

linski, E. Bern kimi məşhur psixoloq və peda-

qoqların, qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsinə 

istinad olunaraq yeni pedaqoji təfəkkür öyrənə-

nin subyekt olduğunu əsas götürür. 

Kursantlarda ünsiyyət mədəniyyətinin təd-

ris prosesində tərbiyə olunmasında yeni pedaqo-

ji təfəkkürün başlıca məqsədlərindən istifadə et-

mək zəruridir. Bura aiddir: 

Hər bir kursant şəxsiyyət kimi təlim-tərbi-

yə prosesinin mərkəzi hadisəsidir; təlimin 

məzmunu məqsəd deyil, kursant şəxsiyyə-

tinin inkişafı üçün vasitədir; müəllim kursantın 

şəxsiyyət kimi məziyyətlərini görməli, ona hör-

mət etməli və inanmalıdır; kursantın özünüreal-

laşdırılması üçün məktəbdə müvəffəqiyyət və 

xeyirxahlıq situasiyası yaradılmalıdır. 

Aparılan müşahidələr göstərir ki, kursant-

larda ünsiyyət mədəniyyətinin hərbi pedaqoji 

prosesdə fənlərin imkanları daxilində tərbiyə 

olunması müasir tələblərdən geri qalır. Bunun 

bir çox subyektiv və obyektiv səbəbləri vardır. 

İlk növbədə ünsiyyət mədəniyyətinin tərbiyə 

olunması anlayışının pedaqoji-psixoloji mahiy-

yətinin nəzəri və praktik cəhətlərinə aydınlıq gə-

tirilməlidir. Ünsiyyət dedikdə qarşılıqlı münasi-

bət başa düşülür. Hər birimiz yaşadığımız və fə-

aliyyətdə olduğumuz şəraitdən asılı olaraq daim 

ünsiyyətdəyik. 

Ünsiyyət nitq vasitəsilə baş verir. Nitqin 

təsiri dilin yerində, uyğun istifadəsindən asılıdır 

(2). Ünsiyyət zamanı dörd nitq bacarığından is-

tifadə edilir: dinləmə, danışma, oxu, yazı. Dinlə-

mək və oxumaq bacarığı başqalarını anlamaq, 

məlumat almaq üçündür. Danışmaq və yazmaq 

bacarığı isə düşündüklərimizi başqalarına çat-

dırmağa kömək edir. Hərflərlə ifadə olunmuş 

mətnləri isə oxuyuruq və ya yazırıq. Odur ki ya-
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zı və oxu bacarıqları yazılı nitqə aid edilir. Kur-

santlarda ünsiyyət mədəniyyətinin tərbiyə olun-

masında hər bir dərsdə nitq bacarıqlarından 

(müəllimi dinləmək, dərsi danışmaq, kitab oxu-

maq, düşündüklərini yazmaqla ifadə etmək) isti-

fadə etmələri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ün-

siyyət mədəniyyətinin meyarnı onun tərifində 

axtarmaq lazımdır. Bu barədə mütəxəssislər 

qeyd edirlər ki, keçən əsrin axırlarına qədər in-

gilis dilində olan ədəbiyyatda ünsiyyətin 96 təri-

fi qeyd olunmuşdur. 

Onlardan biri belədir: iki və daha çox ada-

mın münasibətləri aydınlaşdırmaq və ümumi nə-

ticə əldə etmək məqsədilə öz səylərini əlaqələn-

dirməyə və birləşdirməyə yönəldilmiş qarşılıqlı 

təsirinə ünsiyyət deyilir. Lev Vıqotski ünsiyyət 

tələbatına uşağın psixi inkişafının əsas və hərə-

kətverici qüvvəsi kimi xüsusi əhəmiyyət verirdi. 

Körpənin hər bir tələbatı inkişaf prosesində tədri-

cən onun üçün başqa adama, insanla təmasa, 

onunla ünsiyyət tələbatına çevrilir. Kursant icti-

mai-əxlaqi münasibət normalarını ünsiyyət (birgə 

fəaliyyətdə və şəxsi) prosesində mənimsəyir. Ün-

siyyət həyatımızın vacib tələbatıdır. Ünsiyyətsiz 

cəmiyyət mövcud olmadığı kimi, cəmiyyətsiz də 

ünsiyyətin mövcudluğunu mümkünsüzdür. 

Kursantlarda ünsiyyət çox zaman məqsəd, 

fikir, fəaliyyət, üst-üstə düşən mənafe birliyin-

dən yaranır, özünü ifadə etməyə, aktuallaşdır-

mağa çalışmasıdır. Kursantlarda gözəl ünsiyyət 

qurmaq bacarığı həm də onların yüksək mədəni 

keyfiyyətə sahib olması deməkdir. Ünsiyyət mə-

dəniyyəti insanın digər bütün mənəvi keyfiyyət-

ləri içərisində daha çox diqqəti cəlb edir və din-

ləyənlərdə müəyyən təəssürat yaradır. Ancaq tə-

əssüf ki, bugünkü cəmiyyətimizdə bu məsələyə 

bir qədər laqeyd yanaşma mövqeyi bütün sahə-

lərdə müşahidə olunmaqdadır. Ünsiyyət mədə-

niyyətinin kursantlarda formalaşdırılmasında 

əsas diqqət göstərilməli cəhətlər: ana dilimizə 

olan münasibəti yüksəltmək; kitabların, mütaliə-

nin önəmini artırmaq. Müşahidələr göstərir ki, 

kursantlar özlərini ifadə etməkdə çətinlik çəkir. 

Düzgün və səlis cümlələr qurmağı bacarmır, fi-

kir mübadiləsi aparmaqdan çəkinirlər. Bəzən isə 

mənasını tam bilmədikləri ifadələri işlədir, ün-

siyyətdə kobud sözlərə yer verirlər. Ünsiyyət 

prosesində jest və mimikalardan düzgün istifadə 

etmək də çox vacibdir. Kursant bilməlidir ki, 

hər bir işlətdiyi kəlmə onun şəxsi keyfiyyətlə-

rindən xəbər verir. O, bunun üçün ilk növbədə, 

ana dilimizi mükəmməl bilməli, mütaliəyə 

önəm verməli, söylədiklərini dərindən düşünmə-

li, qarşı tərəfin fikirlərinə hörmətlə yanaşmağı 

bacarmalıdır. Belə olduqda kursantın sakit, 

mehriban, nizamlı və səlis ünsiyyəti hamı tərə-

findən rəğbətlə qarşılanacaqdır. Bütün bu key-

fiyyətlərin qazanılmasında aparılan məqsədyön-

lü tərbiyə işi dayanır. 

İnsanın şəxsiyyətinin inkişafına, onun mü-

asir mədəni dünyagörüşünün formalaşmasına, 

müəyyən baxışların yaranmasına yönəlmiş fəa-

liyyət olan tərbiyə şəxsiyyətin formalaşması və 

yaranması məqsədilə hazırlanmış bütöv, şüurlu 

təşkil edilmiş prosesdir. Ünsiyyət mədəniyyəti-

nin tərbiyə olunması anlayışının pedaqoji-psi-

xoloji mahiyyətinin konseptuallığında inteqrasi-

ya diqqəti daha çox cəlb edir. 

Pedaqoji ünsiyyət müəllimin kursantlarla 

təlim və tərbiyə prosesində həyata keçirdiyi pe-

şə ünsiyyətidir. Müəllimin pedaqoji ünsiyyətin 

mahiyyəti, onun sosial-psixoloji mexanizmləri 

ilə dərindən tanış olması və kursantlarla birgə 

fəaliyyəti zamanı ondan səmərəli istifadə etməsi 

vacibdir. 

Müəllim bilməlidir ki, ünsiyyətin bütün 

xüsusiyyətlərini pedaqoji ünsiyyət özündə əks 

etdirir. Pedaqoji ünsiyyətin yerinə yetirdiyi və-

zifələrə görə onun növlərinə daxildir: informasi-

ya mübadiləsi; başqa adamın davranışını tənzim 

etmək; şəxsiyyətlərarası anlama. Təcrübə göstə-

rir ki, müəllimlərin hamısında ünsiyyət üslubu 

eyni olmur. Bir şəxsiyyət kimi hər bir müəllim-

də ünsiyyətin təşkili priyom və metodları nisbə-

tən sabit şəkildə cəmlənir. Kommunikativ məsə-

ləni həll etməyə yönəldilmiş bu cür davamlı 

keyfiyyətlər fərdi ünsiyyət üslubu adlanır. 

Pedaqoji təcrübəmiz onu deməyə əsas ve-

rir ki, kursantın qarşılıqlı ünsiyyəti nə qədər sə-

mərəli olarsa, kollektivin idarə olunması, onun 

üzvlərinin tərbiyə işinin təşkili gözlənilən yük-

sək nəticəni verir. Kursantlarla qarşılıqlı ünsiy-

yətin səmərəliliyinə görə müəllimlər şərti olaraq 

dörd qrupa bölünür: Kursantlarla daima ünsiy-

yətdə olan müəllimlər (demokratik rəhbərlik üs-

lubuna malik olanlar); kursantlara hörmətlə ya-

naşan və kursantlarda onlara qarşı dərin inam və 

etimad mövcud olan müəllimlər; üçüncü qrup 

müəllimlər, kursantlara yaxın ünsiyyət saxlama-

ğa cəhd göstərir, lakin nail ola bilmirlər; dör-
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düncü qrupa daxil olan müəllimlər kursantlarla 

çox məhdud işgüzar ünsiyyətlə kifayətlənirlər. 

Ünsiyyət psixologiyası özündə: Ünsiyyə-

tin psixoloji xaraktеristikası; növləri və funksi-

yaları; informasiya mübadiləsi və qarşılıqlı təsir; 

insanın bir-birini qavraması və anlaması; çətin-

likləri və onların aradan qaldırılması məsələləri 

ehtiva edir. 

Ünsiyyət insanlar arasında təmasın yaran-

ması və inkişafı prosesi kimi meydana çıxır. 

Heç bir insan birliyi oradakı adamlar arasında 

təmas yaradılmadan birgə fəaliyyəti həyata ke-

çirdə bilməz. Həyati faktlar göstərir ki, ünsiyyət 

eyni zamanda psixi proseslərin təzahüründə 

özünəməxsus tərzdə iştirak edir. Ünsiyyət psixi 

proseslərin dinamikasına, təzahürünə təsir gös-

tərir və onları daha da mütəhərrik edir. Şəxsiy-

yətin təşəkkülü ünsiyyət prosesinin məhsuludur. 

Belə ki, ünsiyyət sayəsində insan keyfiyyətcə 

dəyişir, onun hərtərəfli, ahəngdar inkişafı müm-

kün olur. O, müəyyən ictimai vəzifəni yerinə 

yetirir, sosial rolu ifa edir, zəruri rəftar və davra-

nış normalarına, praktik fəaliyyət vərdişlərinə 

yiyələnir, ətraf aləmə fəal surətdə təsir göstərir. 

Kursantlar qeyd olunan bütün dinamik dəyişik-

liklərə hərbi pedaqoji prosesdə məruz qalırlar. 

Ünsiyyət situasiyasının iki tipini (şəxsi 

ünsiyyət və birgə fəaliyyətdə ünsiyyət) fərqlən-

dirilir. Şəxsi ünsiyyətin də, iki səviyyəsini fərq-

ləndirirlər: Birinci səviyyədə ünsiyyət iki (və ya 

üç) adamın vasitəsiz təması kimi mеydana çıxır 

və еmosional xaraktеr daşıyır; ikinci səviyyədə 

isə tədricən еmosional ünsiyyət şəraitində adam-

lar öz nöqtеyi-nəzərlərini izah еtməyə, müdafiə 

еtməyə, bir-birilərinin fikirlərini, əməllərini və 

s. müəyyən mövqеdən qiymətləndirməyə səy

göstərirlər.

Tərəflərdən biri digərinə məqsədyönlü tə-

sir göstərməsi psixologiyada tərbiyəvi ünsiy-

yət kimi izah olunur. Bеlə ünsiyyət yalnız o təq-

dirdə ola bilər ki, tərəflərdən biri daha geniş bi-

liyə malik olsun. Burada kursantlar üçün prob-

lem baxımında tərbiyənin əsas, ümumi və xüsu-

si məqsədlərini ayırd etmək olar. 

Kursantın həyatda və cəmiyyətdə vacib 

olan lazımi keyfiyyətlərə malik olması, şəxsiy-

yət kimi formalaşması və inkişaf etdirilməsi tər-

biyənin əsas məqsədinə aiddir. 

Tərbiyənin ümumi məqsədi :-kursantı da-

xilən zəngin, azad, sərbəst və məsuliyyətli şəx-

siyyət kimi yetişdirməkdir. 

Tərbiyənin xüsusi məqsədi: -cəmiyyətin 

tərəqqisinin müasir tendensiyalarını özündə əks 

etdirmək, kursantları uğur qazanmağa yönələn 

təşəbbüskar insanlar kimi yetişdirməkdir (3). 

Məlumdur ki, insan istər onu əhatə еdən 

mühit, istərsə də kеçmiş və gələcək barədə hər 

cür məlumatı əsasən yazılı və şifahi nitq vasitə-

silə alır. Söz bu prosesdə çox böyük qüvvəyə 

malikdir. I.P. Pavlov qeyd edirdi: «Söz fırtına 

kimi insanın orqanizminin ən etibarlı hesab edi-

lən psixofizioloji prosesləri belə dağıda bilər, 

tərsinə çevirər, hətta yox edər və ya dəyişə bi-

lər». Söz, eyni zamanda müsbət təsirə malik ən 

qüvvətli qıcıqlandırıcıdır. Ən çətin şəraitdə de-

yilən bircə kəlmə söz belə insanda ruh yüksəkli-

yi yaradır, onda müsbət emosiyaların baş qaldır-

masına, nəcib əxlaqi keyfiyyətlərin yaranması-

na, təzahürünə, həmçinin formalaşmasına təsir 

edir. Kursantlarda ünsiyyət mədəniyyətinin tər-

biyə olunması üçün onların nitqin müxtəlif 

funksiyalarından səmərəli istifadə etmələri va-

cibdir. Bura daxildir: Nitq insanın intеllеktual 

fəaliyyətinin əsas silahıdır; ictimai-tarixi şərait 

haqqında məlumatı nitq vasitəsilə alınır; nitq 

ümumbəşəri təcrübənin mövcudluğunu təmin 

еdir; nitq milli mədəniyyətin inikası vasitəsidir; 

nitq idrak alətidir. Aparılan müşahidə və sorğu-

lardan aydın olur ki, qeyd olunan funksiyalar 

üzrə tədris olunan fənlərin imkanları daxilində 

kursantların təqdimatlarının təşkilinə müəllimlər 

tərəfindən lazımınca diqqət göstərilmir. 

Ünsiyyət insanların bir-birini qavramasın-

dan başlayır. Sosial-psixoloji tədqiqatlar göstərir 

ki, insanlar bir-birini qavrayarkən, bir tərəfdən, 

özlərinin fiziki simasını, digər tərəfdən sosial si-

manı qavrayırlar. 

Fiziki simanın qavranılmasında sifət mü-

hüm əhəmiyyət kəsb еdir. Xüsusilə də ağızla 

göz sahəsindəki məsafə ən ifadəli hərəkətlərin 

məkanıdır. Bu sahəyə mimika zonası dеyilir. 

Sosial sima ilk növbədə, insanın gеyim 

xüsusiyyətləri, bəzək-düzəyi və s. aksеssuarları 

vasitəsilə qavranılır. 

İnsanlar qavrayış prosеsində bir-birlərini 

müxtəlif sosial еtalon və stеrеotiplər baxımın-

dan qiymətləndirirlər. Еtalon fransız sözü olub 

ölçü nümunəsi dеməkdir. İnsanlar müxtəlif fizi-
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ki obyеktlərlə yanaşı sosial obyеktləri də qiy-

mətləndirərkən müəyyən еtalonlardan istifadə 

еdirlər. Sosial еtalonlar müxtəlifdir. Kişilik və 

qadınlıq еtalonlarını buna misal göstərmək olar. 

İnsanların bir-birini qavraması prosеsində 

sosial stеrеotiplərin də öz rolu var. Stеrеotiplər 

müəyyən bir irqə, millətə, pеşəyə və s. mənsub 

olan adamlar, qruplar haqqında adi şüur üçün 

səciyyəvi olan təsəvvürlər kimi mеydana çıxır. 

Kursantlarda ünsiyyət mədəniyyətinin tərbi-

yə olunmasında rеflеksiya mühüm rola malikdir. 

Rеflеksiya ilk növbədə, kursantın özünü, 

daxili aləmini dərk еtməsi, fikir və hisslərini 

təhlil еtməsi, əməllərini, adamlarla münasibətlə-

rini görmək bacarığını, özü haqqında mühaki-

mələrini ehtiva edir. Eyni zamanda rеflеksiya – 

başqa adamların sənə nеcə münasibət bəslədiyi-

ni, nеcə yanaşdığını, onların səni nеcə başa düş-

düklərini görmək və dərk еtməkdir. 

Ünsiyyət prosеsində sosial və psixoloji 

xaraktеr daşıyan müəyyən çətinliklər kursantlar-

da həmişə müşahidə olunur. Onlar adətən şəxsin 

müəyyən fərdi – psixoloji xüsusiyyətlərə malik 

olmasından irəli gəlir. Psixoloqların fikrincə, 

ünsiyyət prosеsində əmələ gələn çətinlikləri ara-

dan qaldırmaq üçün adamlarda ünsiyyət vərdiş-

lərini aşılamaq və ünsiyyət mədəniyyətini tərbi-

yə etməklə artırmaq lazımdır. Müasir dövrdə 

ünsiyyət vərdişlərini aşılamağın təsirli vasitəsi 

kimi sosial-psixoloji trеninqdən geniş istifadə 

olunur. Sosial psixoloji trеninq sosial psixologi-

yanın tətbiqi məsələlərindən biridir. Özünüdərk-

еtmə, ünsiyyət və qarşılıqlı təsir vərdişlərinin 

formalaşması sahəsində qrup mеtodlarının işlə-

nilməsi və tətbiqi onun əsas vəzifəsini təşkil 

еdir. Sosial-psixoloji trеninq prosеsində başlıca 

vasitə kimi qrup diskussiyasından və rollu oyun-

lardan istifadə olunur. 

Ünsiyyət prosеsində insanlar bir-birinə 

müxtəlif yollarla psixoloji təsir göstərirlər. So-

sial psixologiyada bir ənənə olaraq psixoloji si-

rayət, təlqin, inandırma, təqlid kimi vasitələr 

fərqləndirilir. Düzgün ünsiyyət kursantlarda mə-

dəniyyətinin tərbiyə olunmasından asılı olub 

uğurun açarı kimi ifadə olunur. Ünsiyyətdə olan 

anlaşmazlıqlar nəticəsində çox zaman mübahi-

sələr baş verir. Təcrübə göstərir ki, qarşıdakının 

fikrini səhv başa düşmək, böyük mübahisələrin 

olmasının kökündə əsas səbəb ünsiyyət çatış-

mazlığıdır. 

XVIII əsrdə məşhur ingilis yazıçısı Oliver 

Holdsmit “ Dünyanın vətəndaşı və ya Çin filo-

sofunun məktubları” əsərində yazmışdır ki, hər 

bir ölkənin milli əxlaq normaları olsa da, bütün 

insanlıq üçün eyni ola bilən normalar da möv-

cuddur və bunlar sağlam düşüncədən, kamillik-

dən doğur. Bunlara malik adam hansı millətə 

məxsus olmasından asılı olmayaraq hər yerdə 

hamı tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. 

Mədəni, kübar, əxlaqlı adam olmaq üçün 

etiket qaydalarını bilmək hələ kifayət deyil. Bu 

qaydaları həm bilmək, həm də onlara öz gündə-

lik davranışlarında əməl etmək-yəni tərbiyələn-

mək lazımdır. Hələ o dövrlərdən belə fikirləşir-

dilər ki, tərbiyə samanı aşılanan əxlaqi keyfiyyət 

adamda üç cəhət zinətləndirir: xeyirxahlıq, təva-

zökarlıq, nəzakət. İnsan cəmiyyətdə yaşayır, di-

gər insanlarla, təşkilatlarla daim ünsiyyətdədir. 

Əlaqələrimiz genişləndikcə ünsiyyət yaratmaq 

imkanlarımız da artır. 

Görkəmli sovet pedaqoqu V.A. Suxomlin-

ski yazırdı ki, siz insanlar arasında yaşayırsınız. 

Öz hərəkələrinizi, insanlara müraciətinizi həmi-

şə ağlınızla yoxlayın, başqalarına pislik edib-et-

mədiyinizə, onların xətrinə dəyib-dəymədiyini-

zə əmin olun. 

Ünsiyyət mədəniyyətinin özülü ailədən qo-

yulur, əsas iş də burdan başlayır. Çünki uşaq ilk 

səsləri, sözləri məhz ailədə eşidir, danışmaq öy-

rənir, sonra özü həmsöhbətə çevrilir. Deməli, 

həm danışır, həm də dinləyir. Həm soruşur, həm 

də cavab verir. Odur ki, bu məsələyə, sadəcə, 

təkcə nitq vərdişlərinə yiyələnmək kimi yox, həm 

də ünsiyyət vərdişlərinə yiyələnmək kimi bax-

maq lazımdır. Sokrat haqlı olaraq demişdir ki, 

danış, səni görüm. Kiminləsə danışarkən onun 

psixikasını, daxili aləmini nəzərə almaq, tempe-

ramentini duymaq lazımdır. Çünki insanlar hamı-

sı eyni deyillər: ətrafımızdakılardan kimlərsə 

qəmli, şən, utanacaq, inadkar, lovğa və s. olduğu 

şəksizdir. Kimsə hamıyla eyni cürə danışsa, ya 

dinlənilməyəcək, ya da qəlblərə, beyinlərə yol 

tapa bilməyəcəkdir. Amerika alimlərinin ali ida-

rəetmə işçiləri üçün tövsiyələri eləcə də bütün in-

san qruplarına aid edilə bilər. Onlar deyirlər ki, 

elektrik qığılcımları kimi insanların əməli ideya-

larının əksəriyyəti başqalarının fikirləri ilə təmas-

da yaranır. Buna görə də həmsöhbətinə diqqətlə 

qulaq asmaq, sözünü kəsməmək, mətləbə daxil 

olmayanları söhbətə qoşmaqla məzmunsuzluq 
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yaratmamaq lazımdır. Bununla siz müsahibiniz-

dən yeni ideyalar və məlumatlar əldə edə biləcək, 

eyni zamanda çox böyük mədəniyyətlə dinlədiyi-

niz üçün ehtiram qazanacaqsınız. Yüksək dinlə-

mə mədəniyyəti müsahibini həm də daha gözəl 

və canlı danışmağa sövq edir. 

Sizi danışarkən söylədiklərinizin dinləyə-

nə necə təsir göstərdiyini diqqətdən qaçırmama-

lısınız. Çünki istər yazılı, istərsə də şifahi nitqi-

nizdə ağır söz işlətmədən də sözün arxasında 

gizlənən məna ilə adamın qəlbinə dəymək 

mümkündür. Ünsiyyət zamanı hər sözü məha-

rətlə işlətmək lazımdır. Səs tonu da diqqətdən 

qaçırılmamalıdır. Daha gözəl və canlı danışmaq 

üçün bunlar hamısı şərtdir. Bu zaman jest və mi-

mikaların da ahəngini gözləməlisiniz. İnsanda 

hər şey gözəl olmalıdır. Geyiminiz, hərəkətləri-

niz (müsahibinizə necə baxırsınız, ayaq üstəsi-

nizsə duruşunuz, əl-qol hərəkətləriniz və s.) bu 

gözəlliyi tamamlamalıdır. 

Ünsiyyət mədəniyyəti yalnız gözəl və mə-

nalı danışmaqdan ibarət deyildir. Bu prosesdə 

iki tərəf (danışan və dinləyən) var. Nə qədər 

zəngin danışsanız, həmsöhbətinizin və yaxud 

auditoriyadakı adamların qəlbinə daha asan yol 

tapacaqsınız. Bu zaman həm də gözəl dinlənilə-

cəksiniz. Gözəl danışan qarşısındakı adamlarda 

nə qədər xoş təəssürat yaradırsa, gözəl dinləyən 

də özü haqqında eyni təəssüratı yaradır. Bunlar 

hamısı nəzakət, əxlaq qaydaları üçün mühüm-

dür. Biz hər gün ictimai həyatın müxtəlif sahələ-

rində çoxlu insanlarla ünsiyyətdə oluruq və ya 

ətrafımızda onları seyr edirik. Səmimi, mehri-

ban ünsiyyət xoşumuza gəldiyi kimi, eyni za-

manda küçə leksikonunda danışanları görəndə 

narahatlıq keçiririk. Fransız yazıçısı V. Hüqo 

yazırdı ki, yaşadığımız dünyada səmadan da gö-

zəl mənzərə vardır, bu, insan qəlbinin dərinliyi-

dir. Bu dərinliyə baş vura bilmək üçün gözəl da-

nışmağı, müraciət formalarını, dinləməyi bacar-

maq lazımdır. 

Məşhur rus dilşünası Vladimir Dal özünün 

"İzahatlı lüğət"ində yazır: "Mədəniyyət – işlə-

dilmə, becərmə, üzərində çalışmadır, bu əqli və 

əxlaqi savaddır". 

Mədəniyyət fenomenini təhlil edən F. He-

gel ona "insan tərəfindən yaradılmış ikinci təbi-

ət" adını vermişdir. Mədəniyyət – təbiət tərəfin-

dən bizə bəxş edilmiş sərvətdir, insanlar tərəfin-

dən yaradılmış və toplanılmış maddi və mədəni 

dəyərləri, bizi əhatə edən təbiəti qiymətləndir-

mək üçün bizə verilmiş şansdır. Mədəniyyət – 

hər bir insanın az və ya çox dərəcədə əldə etdiyi 

bilik və vərdişlər, ictimai və istehsalat həyatı, 

savad və tərbiyə, yaradıcılıq və mənəvi-əxlaqi 

fəallıqdır. 
Problemin aktuallığı. Hərbi təhsil müəssisələ-

rində kursantların əməkdaşlıq mədəniyyətinin forma-

laşmasında ünsiyyət tərbiyəsinin mühüm əhəmiyyəti 

vardır. Hərbi pedaqoji prosesdə tədris olunan fənlərin 

imkanları daxilində kursantlarda ünsiyyət mədəniyyə-

tini şərtləndirən zəruri amillərin sistemləşdirilməsi 

problem baxımından aktuallıq təşkil edir. 

Problemin yeniliyi. Hərbi təhsildə öyrənənlə-

rin təfəkkür qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinin 

vacibliyi, müasir təlim texnologiyalarının tətbiqinin 

ünsiyyət mədəniyyətində nəzəri bilik və praktik ba-

carıqların şüurlu dərk olunması, nitqin rolu və ona 

dərindən yiyələnmənin vacibliyi ilə əlaqədar səmərə-

li fikirlər irəli sürülmüşdür. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Hərbi peda-

qoji kadr hazırlığında ünsiyyət mədəniyyətinin for-

malaşdırılmasının əhəmiyyəti ilə bağlı tədqiqatda əl-

də olunan nəticələr faydalı təkliflər kimi praktik sə-

ciyyə daşıyır, mütəxəssislər əməli fəaliyyətdə istifa-

də edə bilər. 
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UOT 37. 

Gülşən İsmayıl qızı Bəşirova 

Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəb 

KURSANTLARIN TƏLİMƏ MƏSULİYYƏTLİ YANAŞMASINDA 

AUDİTORİYADANKƏNAR FƏALİYYƏTİN ROLU 

Гюльшан Исмаил гызы Баширова 

Высшая Военная Школа им. Гейдара Алиева 

РОЛЬ ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ОБУЧЕНИЮ У КУРСАНТОВ 

Gulshan Ismail Bashirova 

Higher Military School named after Heydar Aliyev 

EDGE OF THE CADETS POTENTIALS OF THE ACTIVITIES IN FORMING OF THE 

APPROACH TO EDUCATION FROM AUDITORIUM 

Xülasə: Ali hərbi məktəblərdə kursantların təhsilə məsuliyyətli yanaşmasının formalaşmasında audito-

riyadan kənar fəaliyyətin potensiallarına müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Məqalədə problemə dair bir sıra 

müəlliflərin fikirləri təhlil olunur. 

Auditoriyadan kənar fəaliyyətdə təhsilə məsuliyyətli yanaşmanın formalaşması prosesini təhlil edərək, 

bu fəaliyyətin aşağıdakı potensiallarını qeyd edirik: informasiya, kommunikasiya, təşkilati, nümayiş, inteqra-

siya. Bu potensiallar hərbi mütəxəssis hazırlığında peşəkarlıq tərbiyəsinin konkret məsələlərinin uğurlu həlli-

nə yardımçıdırlar. Qənaətimiz odur ki, auditoriyadan kənar fəaliyyət onun az reqlamentli olması, daha çox 

yaradıcılığa üstünlük verilməsi, məqsəd- fəaliyyət-nəticə-refleksiya alqoritminin həyata keçməsi, öyrədən, 

yönləndirən, birləşdirən funksiyanın yerinə yetirilməsi üçün üstün geniş imkanlara malikdir. 

Açar sözlər: auditoriyadan kənar fəaliyyət, potensial, məsuliyyət, təhsil, informasiya, kommunikasiya, 

inteqrasiya, zabit, hərbi təhsil. 

Резюме: В высших военных училищах существуют различные подходы к потенциалу внеауди-

торной деятельности в формировании ответственного отношения к обучению у курсантов. В статье 

проанализированы высказывания ряда авторов по данной проблеме. 

Проанализировав процесс формирования во внеаудиторной деятельности ответственного отно-

шения к обучению у курсантов, отмечаем следующие потенциальные возможности указанной дея-

тельности: информационные, коммуникационные, организационные, демонстрационные, интеграци-

онные. Перечисленные потенциальные возможности способствуют успешному решению конкретных 

вопросов воспитания профессионализма в подготовке военных специалистов. По нашему заключе-

нию, внеаудиторная деятельность ввиду ее малорегламентированного характера и отдания приорите-

та творчеству, обладает преимущественными возможностями для осуществления алгоритма цель-дея-

тельность-результат-рефлексия, выполнения обучающей, направляющей и объединяющей функции. 

Ключевые слова: внеаудиторная деятельность, потенциал, ответственность, обучение, 

информация, коммуникация, интеграция, офицер, военное образование 

Summary: There is/are different approachs to potential of the edge activities of the cadets in Highest 

Military Schools in forming of the approach up, to education from auditorium. Thoughts of the a few/a 

number of authors about to problem be analysed in the article. 

Edge from auditorium analysing process of forming of the responsible approach to education, we note 

the following potentials of this activities: Information, communication, organizational demonstration, 

integration. These potentials are auxiliaries to lucky solution of the concrete problems of the professionalism 

upbringing in the preparation of military specialist. Our economy is/are that edge prefer to more creative 
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works of his less regulated besing activities from auditorium, purpose passing to life of the reflexion 

algorithm activities result, has for carrying out of the function teaching, towards, connecting to superior wide 

opportunities. 

Key words: Edge activities, potential, responsibility, education, information, communication, 

integration STRFof, officer, military educationfrom auditorium. 

 

Tədris planına uyğun auditoriyada aparılan 

dərslərlə bərabər, kursantların təhsilə məsuliyyət-

li yanaşmasının formalaşmasında auditoriyadan 

kənar fəaliyyət böyük imkanlara malikdir. 

Nəzərə alsaq ki. mənfur qonşularımız tərə-

findən torpaqlarımızın 20 faizi işğal edilmişdir və 

ordumuzun qarşısında zəfər yürüşləri bir vəzifə 

kimi dayanır mövzunun aktuallığı aksiomalaşır 

Ümummilli Liderimiz H. Əliyevin 24 yan-

var 1994 –cü ildə “N” hərbi hissəsinin əsgər və 

zabitləri qarşısında çıxışında demişdir: “Azər-

baycan Ordusu hissələrinin göstərdiyi şücaət, 

qəhrəmanlıq nümunələri xalqımızda orduya sev-

gi və məhəbbəti, hörməti xeyli artırmış, bütün 

Azərbaycan xalqında vətənpərvərlik hisslərini 

daha da gücləndirmişdir. Bunların hamısı cəb-

hədə döyüşən qəhrəman oğullarımızın, Azər-

baycan Ordusu əsgərlərinin və zabitlərinin igid-

liyinin nəticəsidir. Deməli, Azərbaycan xalqı öz 

müstəqilliyini, öz torpaqlarını qorumağa qadir-

dir və Azərbaycan Ordusu bu şərəfli vəzifəni in-

di artıq layiqincə yerinə yetirir” [1]. 

Rus pedaqoqu T.A. Burtseva audi-toriya-

dan kənar fəaliyyəti tələbə və müəllimlərin bir-

gə fəaliyyəti kimi dəyərləndirərək bildirir ki, 

dərsdən kənar keçən və daha çox sərbəstliyi 

olan bu fəaliyyət məqsədli şəkildə tələbənin 

şəxsiyyətinin inkişafını və onun peşəkarlığının 

formalaşmasını təmin edir [4]. O bu fəaliyyətə 

aşağıdakıları aid edir: tələbələrin fərdi elmi-təd-

qiqat sahəsində fəaliyyəti, həmçinin tədqiqatla-

rın aparılması, materialların hazırlanması və tə-

ləbə elmi konfranslarında, tələbə işlərinin müsa-

biqəsində, tələbə elmi cəmiyyətlərində, dərnək-

lərdə iştirak; tələbə həmkarlar təşkilatında, tələ-

bə klublarında fəaliyyət; bədii qruplarda, kütləvi 

tədbirlər təşkil edən tələbə şuralarında fəaliyyət; 

maraqlara uyğun birliklərdə fəaliyyət (idman 

bölmələri, bədii kollektivlər, studiyalar); peda-

qoji, əmək, inşaat dəstələrində fəaliyyət; tədris 

qruplarının fəaliyyəti. Məzmun baxımından bu 

cür fəaliyyət müxtəlif ola bilər: idraki(həmçinin 

əsas tədris fənləri üzrə), bədii-estetik, siyasi, id-

man, əmək, ictimai-faydalı. Dissertasiya tədqi-

qatı zamanı T.A. Burtseva auditoriyadan kənar 

fəaliyyətin aşağıdakı potensiallarını üzə çıxarıb 

və əsaslandırıb: 

1. Bu cür fəaliyyət tələbələri müxtəlif yaş-

lılarla, müxtəlif peşə sahibləri ilə ünsiyyətə cəlb 

olunmasına imkan verir, bu isə onların ünsiyyət 

tələbatını təmin edir və kommunikativ qabiliy-

yətlərini inkişaf etdirir; ünsiyyətdə həyatı dərk 

etməyə və gələcək peşə fəaliyyəti ilə tanış olma-

ğa kömək edir; 

2. Auditoriyadankənar fəaliyyətlərə cəlb 

olunmaqla, tələbələr müxtəlif kiçik qrupların iş-

tirakçılarına çevrilirlər, çox zaman da bu qruplar 

onlar üçün referent olurlar, yəni şəxsi və peşə 

keyfiyyətlərin inkişafına və peşə istiqamətinin 

formalaşmasına maksimum dərəcədə müsbət tə-

sir göstərə bilirlər; 

3. Auditoriyadan kənar fəaliyyət tələbələ-

rə tədris prosesi zamanı reallaşa bilməyən işti-

rak etmənin məzmununu, formasını, dərəcəsini 

və öz mövqeyini seçmək imkanı verir. Bu, hər 

bir tələbənin müstəqilliyinin, məsuliyyətliyinin, 

fəallığının və sosial əhəmiyyətli keyfiyyətlərinin 

inkişafı üçün şərait yaradır; 

4. Auditoriyadan kənar fəaliyyət tələbələ-

rin artan potensiallarını həyatda tətbiq etmək 

imkanı verir, həmçinin özlərini fəal, müstəqil və 

nəinki özləri üçün, həmdə digər insanlar üçün 

də məsuliyyət hissini gücləndirir; 

5. Auditoriyadan kənar fəaliyyət tədrisinin 

əhatəsini tamamlayır və genişləndirir bu isə tə-

ləbələrin sosial təcrübələrini zənginləşdirməyə 

və onların şəxsiyyətinin istiqamətliliyinin inki-

şafına müsbət təsir göstərir, peşəkarlıq bilikləri-

nin və bacarıqlarının səviyyəsini yüksəltməyə 

imkan verir; 

6. Auditoriyadan kənar fəaliyyətlər zama-

nı tələbələrdə elmi, bədii, ictimai yaradıcılığa və 

digər fəaliyyət növlərinə marağı artır; 

7. Auditoriyadan kənar fəaliyyət ali mək-

təbin çərçivəsini "genişləndirir". ictimai təşkilat-

lar və müəssisələrlə əməkdaşlıq etməyə imkan 

yaradır ki, bu da tələbələrin sosial təcrübəsinin 

inkişafına yardım edir. 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, 

belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, auditoriyadan 
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kənar fəaliyyətin imkanları böyükdür. O, həm 

fərdin peşə yönümünün formalaşmasında, peşə-

karlıq və sosial baxımdan əhəmiyyətli olan xü-

susiyyətlərinin inkişafında, həyatda öz müqəd-

dəratını təyin etməsində, subyektivliyin, məsu-

liyyətliliyin, eləcə də fəallıq və təşəbbüskarlığın 

formalaşdırılmasında böyük potensiala malikdir. 

Gələcək mütəxəssislərin peşə hazırlığının 

müxtəlif formalarda təşkil olunmasının tərbiyə 

imkanlarının həyata keçirilməsi kontekstində 

N.M. Borıtko qeyd edir ki, auditoriyadan kənar

fəaliyyət təhsilin məzmunundan daha çox tərbi-

yə potensialına malikdir, ona görə ki o, əsasən,

könüllü iştirak, dəyişkən icra cədvəli və tələbə-

lərin yüksək dərəcədə təşəbbüskarlığı ilə xarak-

terizə olunur [3, 100].

Bizə fəaliyyətin təşkilinin istiqamətlərinin 

müəyyənləşdirilməsində onun aşağıdakı yanaş-

maları olduqca maraqlıdır: 

- ictimai təcrübələr: ictimai təşkilatlarda

və birliklərdə, seçkilərin hazırlanmasında, sosial 

layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsin-

də, ali məktəb, şəhər və ya ölkənin real həyatın-

da fəal iştirak etmək; 

- özünə xidmət: ali məktəbdə, yeməkxana-

da növbətçilik, iməciliklər, təhkim olunduğu au-

ditoriyalarda təhlükəsizliyin təmin edilməsi. Gə-

ləcək mütəxəssisin subyektliyinin artması və 

möhkəmlənməsinə zəmin olan tərbiyə mühitinin 

yaranmasında tələbələrin özlərinin predmet-mə-

kan mühitinin yaradılmasında və qorunub saxla-

nılmasında iştirakı; 

– asudə vaxt: istirahət (yorğunluğu və gər-

ginliyi çıxardır, insanın fiziki və mənəvi gücünü 

bərpa edir); əyləncə (bədii film seyri, konsert və 

teatr ziyarəti, tamaşalar və idman yarışlarında 

iştirak, insanın eynin açmağa köməklik edən gə-

zinti və səyahətlər çox vaxt monoton işi əvəz 

edən kompensasiya xarakteri daşıyır); 

-bayramlar (onlarda istirahət və əyləncə

birləşir; hər hansı bayramda (milli, dini, siyasi, 

peşə, ailə və s.) insan müəyyən dərəcədə gündə-

lik qayğılardan azad olur, ruh yüksəkliyi hiss 

edir və öz hisslərini açıq ifadə etməyə imkan əl-

də edir); 

-özünütəhsil (insanlara mədəni dəyərlər

aşılamağa yönəlmişdir və bir qayda olaraq, peşə 

hazırlığı və ixtisasartırmaqla bağlı deyil. Təhsil 

müəssisələrindəki tədrisdən fərqli olaraq müəy-

yən vəzifə tutmağa, təhsilini davam etdirməyə 

hər hansı formal hüquq vermir. Bu, ədəbiyyat 

oxumaq, seminarlar, müzakirələr, işgüzar oyun-

lar, ekskursiyalarda iştirak etmək, mühazirələr, 

musiqi dinləmək, elmi və sənədli filmləri izlə-

məklə bağlıdır); 

-yaradıcılıq (peşədənkənar fəaliyyətin ge-

nişləndirilməsi - müxtəlif sənət növləri, texniki 

yaradıcılıqla məşğul olmaq, müxtəlif "hobbi" və 

sevimli məşğuliyyətlər); 

- müxtəlif tədbirlərin hazırlanmasında və

keçirilməsində təşkilatçılıq təcrübəsi: birinci 

kurs tələbələrinə ithaf olunan bayram və disko-

tekalar. Bu zaman tədbirin təşkilatçıları ayrı ayrı 

tələbə, təşəbbüskar (yaradıcı) qrup, akademik 

qrup, kurs, maraqlar çərçivəsində birliklər ola 

bilər. Tələbələrin bu cür tədbirlərin təşkili və 

keçirilməsində təşkilatçı rolunu oynaması vacib-

dir və ali məktəbin müəllim və texniki xidmət 

strukturları onların fəallığına müdaxilə etmədən 

kömək etməlidirlər [2, 101]. Son illərin ali mək-

təblərdə tərbiyəyə, gələcək mütəxəssislərin ha-

zırlanmasına həsr olunmuş tədqiqatlarında audi-

toriyadan kənar fəaliyyətin təşkilinin müəyyən 

aspektləri işıqlandırılır və onun rəqabətqabiliy-

yətli məzunlarının formalaşması problemlərinin 

həllində imkanları müəyyənləşdirilir. 

Ali təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi, o 

cümlədən XXI əsrdə silahlı qüvvələrimiz üçün 

gələcək zabitlərin hazırlanması və bu konteksdə 

müəllim-kursant münasibətlərinin zamanın tə-

ləbləri səviyyəsinə qaldırılması məsələlərinin el-

mi-nəzəri baxımdan araşdırılması zamanın çağı-

rışlarındandır. Problemlə bağlı müəyyən araşdır-

malar aparmış rus tədqiqatçıları (N.A. Davıdov 

[2006], Y.S. Rudenko [2002], V.D. Samoylov 

[2002], V.I. Shnyak [2002] və başqaları) hərbi 

məktəblərdə islahatlar və təlimlərin dolğun, 

struktur və funksional idarəetmə aspektlərini 

işıqlandırmaqla, standartlar və dərslərlə tənzim-

lənən tədris prosesinə geniş diqqət ayırsalar da, 

kursantların auditoriyadan kənar fəailyyətinin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsinə toxunmamışlar. 

Hərbi təhsil müəssisələrinə nəzərən silahlı qüv-

vələr üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin ha-

zırlanmasında auditoriyadankənar fəaliyyətin 

potensialı yalnız axır vaxtlarda araşdırılmağa 

başlanmışdır. Xüsusilə, T. N. Kalaçevanın [6] 

kursantların auditoriyadan kənar fəaliyyətinə 

həsr olunmuş tədqiqat işində onların tədris pro-

sesindən kənarda, lakin təhsil müəssisəsi daxi-
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lində, fərdin inkişafına, ictimai və peşə bilikləri-

nin genişlənməsinə və dərinləşməsinə, ictimai 

əhəmiyyətli keyfiyyətlərin formalaşmasına yar-

dım edən fəaliyyəti araşdırılır. Müəllif auditori-

yadan kənar fəaliyyətdə kursantların informasi-

ya səriştəsinin formalaşmasının mahiyyətini on-

ların biliklərinin genişləndirilməsi, informasiya 

fəaliyyətində bilik və bacarıqların inkişafı, yeni 

informasiya texnologiyalarından müəyyən icti-

mai və peşə vəzifələrinin həllində kifayət qədər 

istifadə edilməsi, auditoriyadan kənar fəaliyyət-

də onların məlumatlarla işləmək bacarıq və təc-

rübələrinin səviyyəsinin yüksəldilməsi və onla-

rın yeniləmə qabiliyyətinin təkmilləşdirilməsi 

kimi başa düşür. Belə fəaliyyətin məzmununu 

T.N. Kalaçeva aşağıdakı istiqamətlər üzrə təq-

dim edir: gələcək zabitin hərbi-peşə və gündəlik 

işində lazım olan mövcud bilik və bacarıqlarının 

həcmini əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirən tə-

lim; kursantlar tərəfindən axtarış vasitələri, in-

formasiyanın işlənməsi və ötürülməsi, informa-

siya cəmiyyətinin nailiyyətləri(informasiya, 

kompüter texnologiyaları, internet sahələrində 

yeniliklər) haqqında yeni biliklərin mənimsəmə-

sini nəzərdə tutan maarifləndirmə. Bu halda ma-

arifləndirmə vasitələri kimi müxtəlif jurnallar, 

veb-saytlar, kitabxanalar, informasiya cəmiyyə-

tinin yeni ixtiralarına həsr olunmuş elmi-kütləvi 

məruzələr silsiləsi çıxış edir; fəaliyyətlər – kurs-

antların tədris zamanı mənimsədiklərinin və ma-

arifləndirmə zamanı öyrəndiklərinin əhəmiyyə-

tini dərk etməyə köməklik edən dərsdən kənar 

vaxtlarda kursantlarla və onların özləri tərəfin-

dən keçirilən tədbirlər. Belə tədbirlər qismində 

seçmə fənlər, kurslar, dərnəklər, viktorinalar, 

master-klaslar, kompüter kursları, tədqiqat və 

bilim layihələrinin həyata keçirilməsi və müda-

fiəsi, təlimlər, olimpiadaların keçirilməsi və s. 

çıxış edir. 

Hərbi məktəblərin kursantlarının auditori-

yadan kənar fəaliyyəti zamanı tədqiqat mədə-

niyyətinin formalaşmasını araşdıran O.Q. Moro-

zova [8] mövzu ilə bağlı bir sıra elmi maraq do-

ğuran nəticələrə gəlir. Bildirir ki, auditoriyadan 

kənar fəaliyyət fərdin peşə istiqamətliliyinin in-

kişafı üçün əlverişli sahədir, çünki o kursanta 

özünü təsdiqləmənin müxtəlif formaların seç-

mək imkanı verməklə gələcək mütəxəssisin sub-

yektiv mövqeyinin fəallaşmasını təmin edir. 

Müəllimlərlə, öz yaşıdları ilə qarşılıqlı əlaqə və 

ünsiyyəti stimullaşdırır, tədris zamanı əldə edi-

lən bilikləri tətbiq etmək təcrübəsini verir, icti-

mai və peşə təkmilləşdirmə və korreksiyasına 

köməklik göstərir. 

Müəllif daha sonra qeyd edir ki, kursantla-

rın auditoriyadan kənar fəaliyyətində tədqiqat 

mədəniyyətinin formalaşması və inkişafı bir sıra 

üstünlüklərlə xarakterizə olunur: birincisi, müəl-

lim və kursant təhsil proqramı, vaxt, tədris ma-

terialları ilə məhdudlaşmırlar; ikincisi, burada 

şəxsiyyətin azad seçim hüququ ilə onun inkişafı, 

tərbiyəsi və təlimin konkret vəzifələrinin həlli-

nin pedaqoji məqsədəuyğunluqla uzlaşdırılması 

imkan mövcuddur; Üçüncüsü, məzmun, bilik və 

bacarığa görə fənlərarası əlaqəni təmin etmək 

imkanı yaranır; müəllimlər və öyrənənlər arasın-

da daha məhsuldar əlaqə formalaşır; dördüncü-

sü, onların idrak maraqlarının formalaşması, qo-

runması və inkişafı üçün müxtəlif tapşırıqlardan 

istifadə etmək imkanı genişlənir. Kursantların 

dərsdən kənar işlərdə tədqiqat mədəniyyətinin 

formalaşması və inkişafı həmçinin təhsil və tər-

biyənin ayrı-ayrı tərəfləri, hissələri və mərhələ-

ləri arasında daimi və sarsılmaz əlaqələrin təmin 

edilməsini nəzərdə tutur. Bu eyni zamanda ayrı-

ayrı təsəvvür və anlayışlara düzənli bilik və ba-

carıq sistemində yenidən baxılmasını, onların 

artan dinamikalı təcrübəyə çevrilməsini bicimlə-

yir. Həmçinin auditoriyadan kənar fəaliyyəti in-

formasiyanın axtarışının təşkili, idrak fəaliyyəti, 

ünsiyyət, nəticələrin təqdimatı, mütəhərrik qrup-

lar tərkibində materialın mənimsəməsi məntiqi-

nə tabe edilməlidir. 

Təcrübi-eksperimental tədqiqatın gedişi 

zamanı, müəllif tərəfində müəyyən edilmişdir 

ki, auditoriyadan kənar fəaliyyətin təşkilinə bu 

cür yanaşma kursantların idrak motivasiyasını 

orta mərhələdə 38,7%-ə qədər, son mərhələdə 

isə 85,8%-ə qədər artırmışdır; müvəffəqiyyətə 

nail olmaq motivasiyası 6,4%-dən eksperimen-

tin sonunda 43,5%-ə qədər dəyişmişdir; fəaliy-

yətin dolğun-əməliyyat komponenti ilkin mər-

hələdə 8.1% -dən, orta səviyyədə - 33.9% -dək 

və son mərhələdə 62.9% təşkil etmişdir. Zəif 

oxuyanların sayı 1/3 qədər azalmışdır, orta sə-

viyyədə oxuyanla r- 7,6% azalmışdır, bunun sa-

yəsində isə yüksək səviyyədə oxuyanların sayı 

iki dəfə artmışdır. Təcrübi-eksperimental işlərin 

əldə edilən nəticələri ümumilikdə O.Q. Morozo-

vanın hipotezini təsdiq edir. Kursantların tədqi-
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qat mədəniyyətinin formalaşması baxımından 

auditoriyadan kənar fəaliyyətin belə məzmunu-

nun məqsədəuyğun olması nəticəsi hasil olunur. 

Yuxarıda qeyd olunan tədqiqatların təhlilinə 

əsaslanaraq, biz “auditoriyadan kənar fəaliyyət” 

anlayışının mahiyyətini müəyyənləşdirdik. Bu, 

hərbi məktəb çərçivəsində tədris planı ilə əlaqəli 

olmayan, kursantların peşəkarlıq baxımından 

əhəmiyyət kəsb edən xüsusiyyətlərinin forma-

laşmasına və inkişafına yönəlmiş, onların fərdi 

inkişafına, ictimai-peşəkar səriştənin dərinləş-

məsi və genişlənməsinə kömək edən hər hansı 

bir fəaliyyətidir. Eyni zamanda, biz kursantların 

auditoriyadan kənar fəaliyyətini və müəllimlərin 

auditoriyadan kənar işini ayırırıq. Qeyd etdiyim 

müəlliflərin tədqiqat işlərinin nəticələrini, ozü-

mün ali hərbi məktəbdə pedaqoji təcrübəmi və 

Dövlətimizin silahlı qüvvələrimizin təlim prose-

sinin təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələrini nəzə-

rə alaraq, onu demək olar ki, kursantların audi-

toriyadan kənar fəaliyyəti onların mənəvi-psixo-

loji vəziyyətini yüksək səviyyədə saxlamaq 

üçün nəzərdə tutulmuşdur; proqram materialla-

rının keyfiyyətli mənimsənilməsi və peşə vəzi-

fələrinin nümunəvi yerinə yetirilməsi üçün şəra-

it yaratmaq; intizamı gücləndirmək; məsuliyyət; 

zabit heyətinin ən yaxşı ənənələrini qoruyub 

saxlamaq və inkişaf etdirmək; kollektivlərdə 

yüksək tələbkarlıq, çalışqanlıq, özünə və başqa-

larına inam, qarşılıqlı hörmət, ciddilik vəziyyəti 

yaratmaq. 

Bu kontekstdə kursantlarda tədrisə məsu-

liyyətli münasibətin formalaşmasında auditori-

yadan kənar fəaliyyətin məqsədini aşağıdakı ki-

mi müəyyənləşdirmək olar: idraki müstəqilliyin 

aktivləşdirilməsi; müsbət motivasiyanın inkişafı 

və yaradıcılıq; öz gücünü, tədris resurslarını he-

sablamaq bacarığı formalaşdırmaq və uyğun 

olaraq öz səylərini bölmək. 

I.N. Mişenkonun düzgün qeyd etdiyi kimi,

hərbi məktəblərdə auditoriyadan kənar işin məz-

munu, [7,22] hərbi ictimaiyyətinin tərbiyə im-

kanlarını dörd səviyyədə(bütövlükdə ali məktə-

bin, bölmələrin, tədris qrupu və fərdin digərləri 

ilə qarşılıqlı əlaqəsi) nümayiş etdirən mürəkkəb 

və xüsusi ictimai-pedaqoji təzahürdür. Qeyd 

olunanları tədqiqatımız baxımından özünəməx-

sus sistem təşkil edən şəxsi fəaliyyətə (tədris-id-

raki), münasibətə (iştirakçılar arasında), uğur 

qazanmaq üçün lazım olan bacarıqlara (keyfiy-

yətlər, biliklər, bacarıqlar və vərdişlər), hərbi 

institutlara (zabit şuraları, vahid rəhbərlik, iclas-

lar və s.) ayırmaq mümkün olsa da məqsəd 

onların hər birinin pedaqoji potensialından məq-

sədəuyğun istifadə olmalıdır. Bu zaman biz 

potensial anlayışında aşağıdakıları nəzərdə tutu-

ruq: 1. Nəzərdə tutulan nöqtədə qüvvə sahəsini 

xarakterizə edən fiziki kəmiyyətdir. 2. Hər hansı 

bir münasibətdə gücün dərəcəsi, hansı sa sahədə 

bir şey üçün lazım olan imkanlar və vasitələr 

toplusudur [5, 184]. Başqa sözlə, auditoriyadan-

kənar fəaliyyət potensialı onun müəyyən sahədə 

konkret vəzifələri müvəffəqiyyətlə həll etməyə 

imkan verən imkanlarıdır. Onun bu cür imkanla-

rına aiddir: informasiya, kommunikasiya, təşki-

lati nümayişkar, inteqrasiya. 

Auditoriyadan kənar fəaliyyətin informasi-

ya potensialı birincisi, məlumatlarla işləmək ba-

carığının öyrədilməsinin müxtəlif formaları, ikin-

cisi, kursantların mütəxəssis hazırlığının tədris 

planı və dövlət təhsil standartlarının variant və 

invariant hissələri və əxlaqi, mənəvi, hüquqi, hə-

yatı dəyərlər haqqında geniş şəkildə məlumatlan-

dırılması yolu ilə reallaşır. Elmdə "informasiya" 

anlayışının onlarla izahı və ona müxtəlif yanaş-

malar mövcuddur. V.A Sitarov [9] qeyd etdiyi 

kimi, informasiya - "təsdiqlər, faktlar, rəqəmlər 

və onlar arasında məna bağlılığı olmaqla, həm də 

onun struktur və elementlərinin məntiqi qarşılıqlı 

əlaqəsini müəyyən edir; "informasiya yalnız elmi 

ictimaiyyətə xidmət kimi deyil, həm də, məsələn, 

mütəxəssislərin hazırlanması və onların öyrədil-

məsi kimi başa düşülür"; "informasiya-müxtəlif-

lik baxımından bilikdir"; "informasiya- canlı tə-

biətdə, cəmiyyətdə, texnikada, hərəkət anında, 

idarəetmədə, dəyişikliklərin nizamlanmasında və 

s. öz əksini tapan bir sahədir. İnformasiyanı ümu-

mi mənada anlasaq, bu, ətraf aləm, hadisələr və

kiminsə fəaliyyəti haqqında müəyyən məlumatlar

toplusudur.” "İnformasiya" termini (latın dilindən

informatio - izahat, bilgi, məlumatlılıq) tarixi tə-

kamüldə təqdim etsək: ilk öncə - insanlar tərəfin-

dən şifahi, yazılı və ya başqa üsullarla ötürülən

məlumatlar (şərti siqnallar, texniki vasitələr və

s.); XX əsrin ortalarından başlayaraq – ümumi

elmi anlayış olaraq siqnalların mübadiləsi, insan-

lar, insan və cihazlar arasında informasiya müba-

diləsi və s. mənzərəsi yaranar. İnformasiyanın ən

ümumi təfsiri fəlsəfədə təqdim olunur. orada o

materiyanın atributlarından biri, onun strukturu-
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nu əks etdirən kimi təqdim edilir. Amerikalı 

alimlər tərəfindən irəli sürülən klassik tərifdə in-

formasiya əvvəl mövcud olmuş məlumatsızlığı 

(entropiya) azaldan və ya tamamilə aradan qaldı-

ran məlumatlar kimi təfsir olunur. İnformasiya, 

istehsal məhsulu olaraq, insan tərəfindən istehsal 

olunan digər məhsullardan aşağıdakı kimi fərqlə-

nir: a) istehlak ilə azalmır; b) bir çox istehlakçı 

tərəfindən eyni zamanda istifadə edilə bilər; c) 

böyük məsafələrə asanlıqla və tez bir şəkildə 

nəql olunur; d) universal vasitələrin köməyi ilə 

müxtəlif məlumatların istehsal edilməsi müm-

kündür; e) informasiya tələbatının artımının heç 

bir məhdudiyyəti yoxdur; f) informasiyanın 

istehsalı və istehlakı bir prosesdə cəmləşir. 

Təşkilati potensial - fəaliyyətin ümumi 

təşkilat formalarından pedaqoji baxımdan düşü-

nülmüş istifadədir. O da aşağıdakılara bölünür: 

tədris-planlaşdırmasına (nəzəri və təcrübi məş-

ğələlər, təlimlər, döyüş texnikasının öyrənilmə-

si), xidməti-planlaşdırma (silah və texnikanın is-

tifadəsi üzrə təcrübə işləri, park-təsərrüfat gün-

ləri, reqlament günləri) və xidmətdən kənar 

(viktorina, müsabiqələr, tematik tədbirlər və s.). 

Odlu silahdan atəş açma, taktiki, xüsusi-

taktiki, komanda və komanda -qəragah təlimləri 

kimi spesifik fəaliyyət formalarının hazırlanma-

sı və həyata keçirilməsi zamanı müxtəlif kurs 

nümayəndəsi olan kursantlar və dinləyicilər ara-

sında qarşılıqlı əlaqə təmin olunur, müəllimlərin 

(cavan müəllimlərlə və böyük pedaqoji və hərbi 

təcrübəsi olan yaşlı müəllimlər), zabitlərin və 

təhsil alanların nəsil varisliyi gözlənilir. Buna 

görə də, təşkilati potensialın həyata keçirilməsi 

dərsdən kənar fəaliyyətin əlavə imkanlarına 

əsaslanaraq bilik, bacarıq və qabiliyyətlərin bir-

ləşdirilməsi və nizamlanmasına istiqamətlənə-

rək, vaxtın reqlamentləşdirilməsinin müxtəlif 

variantlarından, qrupların konfiqurasiyasının də-

yişməsindən istifadə edərək fərdi töhfə nöqteyi-

nəzərindən təhsilalanların öz mövqeyini müəy-

yənləşdirməsinə yönəlmişdir. 

Nümayiş potensialı – nümayiş (lat. 

demonstration - göstərmək), mənalarından biri – 

hər hansı bir predmet və ya hadisə ilə əyani ta-

nışlıq; hamıya göstərmə; nəyisə nümayişcəsinə 

təqdim etmək [10, 187]. Müasir didaktikada nü-

mayiş təhsil alanlara predmetləri, prosesləri, ha-

disələri və yaxud onların modelini göstərmək-

dən ibarət olan müəllim hərəkətlərinin cəmi ki-

mi, həmçinin konkret hadisələri izahlı şəkildə 

təqdim etmək kimi müəyyən olunur [Ç. Kupise-

viç, V.Okon]. 

Nümayiş sayəsində təhsilalanların diqqəti 

təsadüfi xüsusiyyətlərə, xarici görünüşə deyil, 

ümumiləşdirməyə keçməyə imkan verən əsas 

fraqmentlərə yönəlir. Nümayiş vasitəsi ilə real-

lıq obrazları şəxsiyyət sərvətinə çevrilir. Buna 

görə də, sözü gedən potensialın böyük didaktik 

dəyəri – müxtəlif hiss orqanları vasitəsi ilə pred-

meti hərəkət və inkişafında qavramaq, idrak sər-

hədlərini tədricən artırmaqla materialların mə-

nimsənilməsini daha əlçatan etmək, tədrisdə və 

ictimai təcrübənin toplanmasında müvəffəqiyyə-

ti təmin etməkdir. Auditoriyadan kənar fəaliy-

yətdə nümayiş etdirmə kursantlarda reallıq haq-

qında təsəvvür formalaşmasına yönəlməklə, bu 

və ya digər texnikanın necə işləməsinin, onun 

adi və fövqəladə hallarda imkanlarının real gös-

tərilməsini, müxtəlif təcrübələrin nümayiş etdi-

rilməsini nəzərdə tutur. Yenidənqurmaya əsasla-

nan müxtəlif təcrübələrin (müxtəlif təlimlərin 

keçirilməsi zamanı Böyük vətən müharibəsi və 

digər hərbi münaqişələrdə əldə olunan təcrübə 

əsasında müxtəlif situasiyaların yenidənqurul-

ması tələb olunur) göstərilməsi, situasiyaların 

modelləşdirilməsi (tədrisin müəyyən mərhələ-

sində müxtəlif fənlərin öyrənilməsi zamanı 

müxtəlif təlim situasiyalarının yenidənqurulma-

sı) tələb olunur. Məhz bu situasiyalarda gələcək 

zabitin peşəkarlıq fəaliyyətinin elementləri açı-

lır, nəzəri və praktiki(təcrübi) məsələlər müzaki-

rə olunur, məsuliyyətli qərarlar qəbul edilir. 

.Kursantların tədris-peşə məsələlərinin həllinə 

cəlb olunması onlara gələcək peşə fəaliyyətində 

davranış və hərəkət mexanizmini seçməkdə (iş-

ləyib hazırlamaqda) kömək edir. Lakin, audito-

riyalarda tədris prosesini bu cür təşkil etmək 

üçün adətən kifayət qədər vaxt olmur. Ona görə 

də, auditoriyadan kənar məşğələlərin imkanın-

dan daha səmərəli istifadə edilməlidir. 

Auditoriyadan kənar fəaliyyətin inteqrasi-

ya potensialı-müxtəlif tədris fənnlərinin, tədris 

və tədrisdən kənar fəaliyyətin, təlim-tərbiyə və 

hərbi xidmət elementlərin məzmununa qarşılıqlı 

nüfuz etmək üçün şərait yaratmaqdır. İnteqrasi-

ya (lat. integration - bərpa, tamamlama) - hər 

hansı hissələrin vahid bir tamda birləşməsi; 

fərqli elementlərin birlik təşkil etməsi və bu və-

ziyyətə aparan prosesdir [10, 107]. Inteqrasiya 
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hissələrin ümumi məqsədlər ətrafında birləşmə-

sinə, müxtəlif elementlərin və resursların həmin 

məqsədlərə nail olmaq üçün şüurlu şəkildə bir-

ləşdirilməsinə yönəldilməsidir. Tədris prosesin-

də inteqrasiya iki növ tamlığı nəzərdə tutur: üfü-

qi (sıx fənlərarası əlaqə, bilik və bacarıqların 

birliyi) və şaquli (təhsilin müxtəlif səviyyələrin-

də varislik). Bu səbəbdən kursantların ümumi 

nəzəri və xüsusi biliklərini, rabitənin, texnikanın 

və silahın işləmə prinsipi və fiziki əsaslarının 

mənimsəməsini təmin edən nəzəri bilikləri təc-

rübi bacarıqlar, döyüş vəziyyətində zəruri hərə-

kətlərin yerinə yetirilməsi, mənəvi-psixoloji ha-

zırlıqla uyğunlaşdırılmalıdır. 

Auditoriyadan kənar praktiki təlimlər hər-

bi qulluqçuların səhra təliminin təkmilləşdiril-

məsinə, lazımi tətbiqi bacarıqların formalaşdırıl-

masına, heyətin hərəkətlərinin əlaqəli olmasına 

nail olmağa imkan yaradır. Belə təlimlər zamanı 

kursantlar və dinləyicilər silah və hərbi texnika-

dan istifadəni mənimsəyirlər, döyüş vəziyyətinə 

mümkün qədər uyğun bir mühitdə taktiki və xü-

susi məsələlərin həlli üzrə çalışırlar. Bilik və ba-

carıqların artırılmasının əsas mənbəyi təlimlər, 

taktiki, taktiki-nizamlı və öyrədici məşğələləri-

dir. Təlimlər tədris prosesinin ən mürəkkəb, 

spesifik və məsuliyyətli formasıdır. Bu forma 

daxilində döyüş vəziyyətinə mümkün qədər ya-

xın bir mühitdə bölmə və hissələrin qarşılıqlı 

əlaqəsi və idarəsi, nizamlılıq məsələləri işlənib 

hazırlanır .Təlimlər kursantlar və dinləyicilərin 

psixoloji hazırlığına çox mühüm töhfələr verir. 

Buna görə də, onların tədris və tədrisdən kənar 

məşğələlər ilə inteqrasiyası yüksək ixtisaslı hər-

bi mütəxəssislərin hazırlığının keyfiyyətini artır-

mağa imkan verir. Rabitə texnologiyasının, nəq-

liyyat vasitələrinin və silahların daim döyüşə 

hazır olma vəziyyətini təmin etmək məqsədilə 

park və reqlament günləri keçirilir. Eyni zaman-

da, onlar şəxsi heyətin texniki təlimlərinin ef-

fektiv formalarıdır. Gələcək peşə fəaliyyətinin 

xüsusiyyətlərini və müxtəlif hərbi təhsil müəssi-

sələrinin strukturlarını nəzərə almaqla, müxtəlif 

fənlərin öyrədilməsinin tədris formaları ilə sıx 

qarşılıqlı əlaqəsi zabitlik keyfiyyətlərinin daha 

yaxşı hazırlanmasına imkan yaradır. Beləliklə, 

məsuliyyətli yanaşma həm tədris prosesində, 

həm də auditoriyadan kənar fəaliyyətdə forma-

laşır. Auditoriyadan kənar fəaliyyət dedikdə biz 

kursantların hərbi məktəbin nəzdində həyata ke-

çirilən, lakin tədris planları ilə məhdudlaşdırıl-

mayan, həyat təcrübəsinin artmasına və dərin-

ləşməsinə köməklik edən ictimai və peşə əhə-

miyyətli keyfiyyətlərin formalaşması və inkişa-

fına yönlənmiş hər hansı bir fəaliyyəti nəzərdə 

tuturuq. Eyni zamanda, biz kursantların audito-

riyadan kənar fəaliyyətini və onun təşəbbüskarı 

olan müəllimlərin auditoriyadan kənar işlərini 

fərqləndiririk. 

Beləliklə, hərbi ali məktəblərdə auditoriya-

dan kənar fəaliyyətdə təhsilə məsuliyyətli yanaş-

manın formalaşması prosesini təhlil edərək, bu 

fəaliyyətin aşağıdakı potensiallarını qeyd edirik: 

informasiya, kommunikasiya, təşkilati, nümayiş, 

inteqrasiya. Bu potensiallar hərbi mütəxəssis ha-

zırlığında peşəkarlıq tərbiyəsinin konkret məsələ-

lərinin uğurlu həllinə yardımçıdırlar. Qənaətimiz 

odur ki, auditoriyadan kənar fəaliyyət onun az 

reqlamentli olması, daha çox yaradıcılığa üstün-

lük verilməsi, məqsəd-fəaliyyət-nəticə-refleksiya 

alqoritminin həyata keçməsi, öyrədən, yönləndi-

rən, birləşdirən funksiyanın yerinə yetirilməsi 

üçün üstün geniş imkanlara malikdir. Bu fəaliy-

yət sahəsi həmçinin öyrənmə predmetinə kur-

santların marağının təmin olunmasını, dərk etmə-

nin üsul və formalarının əvəzləndirilməsini, qar-

şılıqlı əlaqənin diaqnostik xarakterindən istifadə-

ni, maneələrin, səhv edə bilmək qorxusunun ara-

dan qaldırılmasını, uğur şəraitinin yaradılmasını, 

birlik hissinin formalaşdırılmasını, korporativ 

mədəniyyəti təmin etməyi nəzərdə tutur. 
Problemin yeniliyi. Kursantlar tərəfindən ax-

tarış vasitələri, informasiyanın işlənməsi və ötürül-

məsi, informasiya cəmiyyətinin nailiyyətləri (infor-

masiya, kompüter texnologiyaları, internet sahələrin-

də yeniliklər) haqqında yeni biliklərin mənimsəməsi-

ni nəzərdə tutan maarifləndirmə. 

Problemin nəzəri əhəmiyyəti. Gələcək peşə 

fəaliyyətinin xüsusiyyətlərini və müxtəlif hərbi təhsil 

müəssisələrinin strukturlarını nəzərə almaqla, müx-

təlif fənnlərin öyrədilməsinin tədris formaları ilə sıx 

qarşılıqlı əlaqəsi zabitlik keyfiyyətlərinin daha yaxşı 

hazırlanmasına imkan yaradır. Beləliklə, məsuliyyət-

li yanaşma həm tədris prosesində, həm də auditori-

yadan kənar fəaliyyətdə formalaşır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Auditoriya-

dan kənar fəaliyyətdə nümayiş etdirmə kursantlarda 

reallıq haqqında təsəvvür formalaşmasına yönəlmək-

lə, bu və ya digər texnikanın necə işləməsinin, onun 

adi və fövqəladə hallarda imkanlarının real göstəril-

məsini, müxtəlif təcrübələrin nümayiş etdirilməsini 

nəzərdə tutur. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ САМООБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

СТАРШИХ КЛАССОВ 
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the teacher of the history of school № 2 named. S. Vurgun of the Gazakh region 

THE ESSENCE AND CONTENT OF SELF-EDUCATION OF STUDENTS 

IN THE UPPER GRADES 

Xülasə: Məqalədə Azərbaycan məktəblərində yuxarı sinif şagirdlərinin özünütəhsilinin mahiyyəti və 

məzmunu açıqlanır. Özünütəhsil şagirdlərin maraq və meyllərinə cavab verən məqsədyönlü elmi fəaliyyəti-

dir. Müəllif qeyd edir ki, özünütəhsil nəinki şagirdlərin intellektual inkişafına, həm də onların şəxsiyyətləri-

nin iradə, emosional, motivasion cəhətlərinə də müsbət təsir göstərir. Məqalədə özünütəhsilin mərhələlərində 

göstərilir. Qeyd edilir ki, fənnin məzmununun təşkilində material və texnologiyalardan inteqrativ formada is-

tifadə etmək lazımdır. Özünütəhsil prosesində şagirdlərin daxili potensialını müəyyənləşdirən psixoloji və 

fərdi xüsusiyyətləri, yaradıcı və təhsil imkanları aşkar olunur. 

Açar sözlər: yuxarı sinif şagirdləri, özünütəhsil, maraqlar, meyillər, intellekt, iradə, məzmun, 

mahiyyət, sosial inkişaf. 

Резюме: В статье раскрывается сущность и содержание самообразования учащихся старших 

классов азербайджанской школы. Самообразование является целенаправленной познавательной дея-

тельностью учащихся, которое отвечает интересам и склонностям учащихся. Автор отмечает, что са-

мообразование положительно влияет не только на интеллектуальное развитие учащихся, но и на 

волевые, эмоциональные, мотивационные сферы их личности. Указываются этапы самообразования. 

Отмечается, что при определении содержания следует ввести материалы и технологии по предметам 

в интегративной форме. В процессе самообразования выявляются психологические и индивидуаль-

ные особенности, творческие и учебные возможности учащихся, с помощью которых определяются 

их внутренний потенциал. При выборе содержания должно быть ясно то, что приобретут учащиеся в 

процессе самообразования. 

Ключевые слова: учащиеся старших классов, самообразование, интересы, склонности, 

интеллект, воля, содержание, сущность, социальное развитие. 

Summary: The article explains essence and content of self-education in the upper grades of classes of 

Azerbaijan schools. Self-education is a purposeful cognitive activity of students, which answers the interests 

and inclinations of students. The author notes that self-education positively influences not only intellectual 

development of students, and also the volitional, emotional, motivational spheres of their personality. It is 

provided stages of self-education. It is noted, that in determining the content, it is necessary to use materials 

and technologies in the subjects in an integrative form. In the process of self-education, psychological and 

individual characteristics are revealed, creative and educational opportunities of students, with the help of 

which their inner potential is determined. When choosing the content, it should be clear what the students 

will acquire in the process of self-education. 

Key words: high school pupils, self-education, interests, inclinations, intellect, content, essence, social 

development 
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Cəmiyyətdə gedən yeniləşmə prosesləri 

gəncləri və uşaqları yeni bilik və bacarıqlara yi-

yələnməyə sövq edir. Gənclərin uğurlu şəxsiy-

yətyönlü inkişafında özünütəhsilə marağın art-

ması yuxarı sinif şagirdlərinin əksəriyyətinin hə-

yatı zəruri tələbatına çevrilmişdir ki, bu da pe-

daqogika sahəsində özünütəhsillə bağlı yeni ya-

naşmalar və yolların axtarılmasına, tədqiqatların 

aparılmasına geniş imkanlar yaradır. 

“Dünya Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin 

təsis qurultayı”nda Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev gənclərə müraciətində 

demişdir: “Gənclərimizin təhsilə, elmə və müa-

sir informasiya - kommunikasiya texnologiyala-

rına artan marağı, vətənpərvərliyi və yüksələn 

ictimai fəallığı gələcəyə daha böyük ümidlərlə 

baxmağa əsas verir. Sevindirici haldır ki, harada 

yaşamasından və ictimai statusundan asılı olma-

yaraq, hər bir azərbaycanlı gənc öz doğma Vətə-

ni ilə qürur duyur, milli maraqların qorunması 

naminə səyini əsirgəmir” [1]. Məhz bu baxım-

dan gənclərin cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə çev-

rilməsi üçün yenilikləri qəbul etməsi, öz üzərin-

də daim çalışması dövrümüzün əsas tələblərin-

dən biridir. 

İ.H. Cəbrayılov “İnnovativ fəaliyyət me-

xanizminin modernləşdirilməsi” adlı elmi-tədqi-

qat əsərində yazır: “Qloballaşmış müasir dünya-

da, informasiya cəmiyyətində insan həyatının 

müəyyən mənada üç səviyyəsindən (bioloji, so-

sial və mənəvi) bəhs etmək daha doğrudur. Eyni 

zamanda bu gün fərdin inkişafı ilə yanaşı, həm 

də özünüinkişafdan danışmaq lazım gəlir. Bu 

baxımdan özünütəhsil və özünütəlim mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir” [2, 34]. 

Özünütəhsil şagirdin özü tərəfindən idarə 

olunan maraq və meylindən asılı olaraq məqsəd-

yönlü idrak fəaliyyətidir. Sözsüz ki, onların ma-

raq və meyillərini nəzərə alaraq özünü təhsillən-

dirməyə stimullaşdırmaq ümumtəhsil məktəblə-

rinin qarşısında duran vacib məsələlərdən biri-

dir. Çünki müasir dövrdə müəllim yalnız bilik 

ötürən deyil, o, həmçinin, şagirdlərdə yeni bilik-

lər əldə etməyə və təkmilləşdirməyə səy göstər-

məyi təlqin etməlidir. Məhz bu prosesdə şagird-

lərin qabiliyyətləri, nə istədikləri və imkanları 

meydana çıxır. “Təhsil haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 4-cü maddəsində 

Azərbaycan Respublikasında təhsilin əsas məq-

sədi aşağıdakı kimi göstərilmişdir: 

4.0.1. Azərbaycan dövləti qarşısında öz 

məsuliyyətini dərk edən, хalqının milli ənənələ-

rinə və demоkratiya prinsiplərinə, insan hüquq-

ları və azadlıqlarına hörmət edən, vətənpərvərlik 

və azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müs-

təqil və yaradıcı düşünən vətəndaş və şəхsiyyət 

yetişdirmək; 

4.0.2. milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyər-

ləri qоruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagö-

rüşünə malik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri 

qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki bi-

liklərə yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət 

qabiliyyətli mütəхəssis-kadrlar hazırlamaq; 

4.0.3. sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vər-

dişlərin mənimsənilməsini və iхtisasın daim artı-

rılmasını təmin etmək, təhsilalanları ictimai həyata 

və səmərəli əmək fəaliyyətinə hazırlamaq [3]. 

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin in-

kişafı üzrə Dövlət Strategiyası” nda qeyd olunur 

ki, sosial-iqtisadi həyatın müasirləşdirilməsində 

təhsilin rolu təkcə təhsilalanın qazandığı bilik və 

bacarıqların iqtisadi amilə çevrilməsi ilə məh-

dudlaşmır. Təhsil prosesində əldə olunan bilik 

və bacarıqlar, həmçinin etik-əxlaqi norma və də-

yərlər hər bir təhsilalanın cəmiyyətin layiqli üz-

vü olması üçün lazımi şərait yaradır, onu biliyi 

və etik davranışı sayəsində örnək ola biləcək 

həmkara, nümunəvi ailə üzvünə və vətəndaşa 

çevirir [4]. 

Bu baxımdan özünütəhsil şagirdlərin intel-

lektual, iradi, emosional, motivasiya sferasına 

təsir edən vasitə kimi onların həm tərbiyəsində, 

həm də inkişafında mühüm rol oynayır. Özünü-

təhsil, həmçinin yuxarı sinif şagirdlərində məq-

sədyönlüyü, təşkilatçılığı, əməksevərliyi və is-

rarlılığı inkişaf etdirir. Onlarda özünü inkişaf et-

dirməyə tələbat yaradır. 

Özünütəhsilin məqsədi şagirdlərin ağlını, 

zehni qabiliyyətlərini inkişaf etdirməkdir. Hər 

hansı sahədə bilikləri əldə etmək üçün məktəbdə 

verilən biliklər kifayət deyildir. Özünütəhsil za-

manı şagirdlərin zehni, təfəkkürü inkişaf edir ki, 

bu da onların istədiyi biliyi müstəqil əldə etmə-

sinə imkan yaradır. Bu, məktəbdə zehni inkişafa 

imkan verən fənləri - xarici dilləri, tariximizi, ri-

yazi fənləri dərindən öyrənməyə şərait yaradır. 

Həyatın bütün sahələrində yeni texnologi-

yalar və kompüter texnikasının sürətli inkişafı 

dövründə özünütəhsil fəaliyyəti, onu həyata ke-

çirmək gənclərin gələcək fəaliyyəti və iş qurma-
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sı üçün çox əhəmiyyətlidir. İnformasiya bolluğu 

şəraiti hər bir gənci müstəqil olaraq öz üzərində 

çalışmağa sövq edir. 

Bu gün təhsilin ən vacib məqsədlərindən 

biri özünütəhsili təlim prosesinə və təlimdənkə-

nar fəaliyyətə daxil etmək üçün imkanların mü-

əyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Hazırda müəlli-

min şagirdi öyrətməsi deyil, onun təlim fəaliyyə-

tini idarə etməsi ön plana çəkilir. Müşahidələr 

göstərmişdir ki, təlim prosesində şagirdlər müstə-

qil olaraq bilik və bacarıqların mənimsənilməsin-

də çətinliklər çəkirlər. Bunun səbəblərindən biri 

fənnin tədrisində təhsilverici materialın kifayət 

qədər olmaması və təlim prosesinin strukturunda 

xüsusi mexanizmlərin göstərilməməsidir. 

Yuxarı sinif şagirdlərinin özünütəhsilində 

təlimdənkənar fəaliyyət aşağıdakı hallarda zəru-

ri hesab edilir: 

a) məktəbi uğurla bitirib ali təhsil almağa 

hazırlaşmaq; 

b) sağlamlıqla əlaqədar özünütəhsillə 

məşğul olmaq; 

c) istedadlı və xüsusi qabiliyyəti olan şa-

girdlər; 

d) məktəbdə öyrəndiklərini təlimdənkənar 
öyrəndikləri ilə təkmilləşdirmək. 

Bununla yanaşı bəzi ziddiyyətlərin də ara-

dan qaldırılması yuxarı sinif şagirdlərinin özü-

nütəhsili üçün şəraitin yaradılmasına zəmin ya-

radar. Bunlar aşağıdakılardır: 

1. Yuxarı sinif şagirdlərinin özünütəhsili 

üçün xüsusi didaktik sistemin reallaşdırılması və 

bunun nəzəri əsaslarının işlənilməməsi. 

2. Yuxarı sinif şagirdlərinin məqsədyönlü 
müstəqil fəaliyyəti və bunun nəzəri əsasının ol-

maması. 

3. Yuxarı sinif şagirdlərinin özünütəhsi-

lində pedaqoq və valideynlərin iştirakı və bunun 

nəzəri cəhətdən əsaslandırılmaması. 

Bütün yuxarıda deyilən ziddiyyətlər möv-

zunun kifayət qədər tədqiq olunmadığını, yuxarı 

sinif şagirdlərinin özünütəhsili üçün xüsusi ba-

zanın və bunun nəzəri əsasının olmadığını bir 

daha sübut edir. Bu baxımdan da “Yuxarı sinif 

şagirdlərinin özünütəhsil fəaliyyətinin təlimin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsinə təsiri” mövzusu 

həm nəzəri, həm də praktik cəhətdən böyük ak-

tuallıq kəsb edir. 

Ümumtəhsil məktəblərinin yuxarı siniflə-

rində şagirdlərin özünütəhsili, əsasən, idrak ma-

raqlarının formalaşmasına istiqamətlənir və se-

çim xarakteri daşıyır. Şagird ən çox maraqlandı-

ğı fənn üzrə müvəffəqiyyət qazanmaq üçün özü-

nü təhsilləndirməyə çalışır. Şagirdin özünütəhsi-

li meyil, maraq və tələblərinə uyğun olaraq bilik 

və bacarıqlarını təkmilləşdirməyə yönəlmiş 

müntəzəm və məqsədyönlü fəaliyyətidir. Peşə 

seçimindən asılı olaraq bu dövrdə şagirdlər özü-

nü təhsilləndirməyə meyil edirlər. Yuxarı sinif-

lərdə şagirdlərin özünütəhsili məktəb təlimindən 

uzaqlaşaraq məqsədyönlü fəaliyyətə çevrilir. 

Özünütəhsil şagirdlərin gələcək peşəsinin əldə 

edilməsinə ilkin addım kimi qiymətləndirilir. 

Apardığımız tədqiqatın məqsədi yuxarı si-

nif şagirdlərinin özünütəhsili üzrə müstəqil fəa-

liyyətini araşdırmaq, didaktik sistem yaratmaq 

və bu sahədə pedaqoqun valideynlərlə birgə işi-

nin yollarını göstərməkdir. 

Şagirdin özünütəhsili üç mərhələdən iba-

rətdir: 1) özünün real biliklərini təhlil edib, ça-

tışmazlıqları görmək və güclü tərəfləri müəyyən 

etmək, 2) güclü tərəfləri daha da inkişaf etdir-

mək, çatışmazlıqların səbəbini araşdırmaq və 

həlli yollarını axtarmaq, 3) özünün əldə etdiyi 

bilikləri bir qədər də təkmilləşdirmək. 

Özünütəhsilin istiqamətləri, üsulları və va-

sitələri müxtəlif ola bilər. Müşahidələr göstərir 

ki, aşağı siniflərdə şagird fiziki kamilliyi üstün 

tutursa, yeniyetməlik dövründə bununla yanaşı, 

intellektual və mənəvi cəhətdən təkmilləşməyə 

meyil edir ki, bu da özünütəhsilin özünütərbiyə 

ilə sıx əlaqəli olduğunu sübut edir. Şagird özünə 

nəzarət edərək, bilik və bacarıqlarını, davranış 

mədəniyyətini cəmiyyətdə tutmaq istədiyi möv-

qeyə uyğunlaşdırmağa çalışır. 

Özünütəhsil problemi daim pedaqoqları 

maraqlandırmışdır. Müasir tədqiqatçılar gələcək 

nəsillər üçün özünütəhsilin əhəmiyyətini xüsusi 

olaraq vurğulayırlar. Lakin özünütəhsilin mexa-

nizmlərini reallaşdırmaq üçün müvafiq təhsil 

mühiti yaradılmalıdır. Hər bir pedaqoq şagirdlər 

üçün bu mühiti yaratmağı bacarmalıdır. 

Prof. Ə.Ə. Ağayev yazır: “İntellektual tə-

ləbat, arzu, maraq, səy, məqsəd və ideallar. Bü-

tün bunlar insanın sosial inkişafa intellektual 

meyilliliyini müəyyən edir. O, yaş ötdükcə for-

malaşır və insanı intellektual axtarış, sosial özü-

nüinkişaf, özünütəkmilləşməyə səyini yönəldir. 

İntellektual meyillilik hər bir insanda fərdidir, 

özünəməxsusdur. O, daimi olmayıb, yaş ötdük-
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cə dəyişir, insanın əqli və fiziki fəaliyyətə və 

müvafiq inkişafa meyilliliyi bundan asılı olur” 

[5,73]. 

Özünütəhsili inkişaf edən cəmiyyətdə ya-

ranan yeniliklərə cavab verməyə çağırış kimi 

qiymətləndirmək də olar. Ona görə də bu gün 

yüksək sosial irəliləyişlər dövründə özünütəhsi-

lə tələbat kütləvi hal almış, problem özü isə hə-

mişəki kimi ən aktual problemə çevrilmişdir. 

“Şagird fəaliyyətin subyekti olarkən yeni baca-

rıqlara yiyələnir və ondan istifadə edir. Subyekt 

öz fəaliyyətinin strategiyası olur, məqsədlər qo-

yur, motivləri dərk edir, müstəqil olaraq görəcə-

yi işləri nizamlayır və onları qiymətləndirir, hə-

yati planlar qurur” [6,142]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, özünütəhsilin 

məzmununu müəyyənləşdirilərkən şagirdlərin 

meyil və maraq göstərdikləri fənlər üzrə müxtə-

lif texnologiya və materialların inteqrativ şəkil-

də verilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. Sözsüz 

ki, bu zaman yuxarı sinif şagirdlərinin psixoloji 

və fərdi xüsusiyyətləri, yaradıcılıq və təlim im-

kanları aşkar edilir ki, bu da onların daxili po-

tensialının müəyyənləşdirilməsinə imkan verir. 

Elə təlim məzmunu seçmək tələb olunur ki, şa-

girdlər üçün məqsədləri və bunu öyrənərkən nə 

əldə edəcəkləri aydın olsun. Yeni təlim materi-

allarının öyrənilməsində hansı özünütəhsil üsul-

larının tətbiqi müsbət nəticə verə bilər, daha 

doğrusu, hansı məntiqi (intellektual, fikri) üsul-

dan başlamaq daha yaxşı olar. 

Özünütəhsil prosesində ardıcıllığı gözlə-

mək zəruridir. Şagirdlərin xüsusi hazırlığı yeni 

materialların mənimsənilməsini nizamlayaraq 

yalnız vaxtdan səmərəli istifadə etməni, ümumi-

ləşdirməni, bilikləri öz nailiyyətlərinə çevirməni 

deyil, həmçinin, təhsilin məzmununa yeni sis-

temli yanaşmanı təmin edir. Şagirdlərdə müstə-

qillik artdıqca müəllimin köməkliyi tədricən 

azalır və bu zaman onların idrak fəaliyyəti, fəal-

lığı və təşəbbüskarlığı sayəsində əlavə biliklər 

əldə etməsi müşahidə olunur ki, bu da öyrənilən 

materialın mahiyyətini daha dərindən dərk et-

məyə imkan verir. Lakin təlim fəaliyyətini özü-

nütəhsil fəaliyyətinə çevirmək düzgün deyil. 

Burada əsas məqsəd təlim prosesində verilən bi-

likləri, qanunauyğunluqları dərk etmək və onlar 

arasındakı əlaqələri müəyyənləşdirməkdir. 

Özünütəhsilin məzmunu didaktikanın əsas 

problemlərindən biridir, yəni ölkəmizdə və dün-

yada əldə olunan bilikləri və baş verən hadisələ-

ri seçib, şagirdlərin ayrı-ayrı yaş dövrlərində 

təqdim etmək. Bu həm şagirdləri biliklərlə zən-

ginləşdirir, həm intellektual inkişafına təsir edir, 

həm də müstəqil öyrənmək bacarığını formalaş-

dırır. Şagirdlərdə özünəəminlik yaradır. 

Özünütəhsilin məzmunu aşağıdakı amil-

lərlə müəyyən edilir: 

1. Cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər və 
bunları mənimsəməyə tələbatın yaradılması. 

2. Şagirdlərin öz meyil və maraqları. 
3. Şagirdlərin real təlim imkanları. 
4. Şagirdlərin özünü təhsilləndirmək üçün 

evdə və məktəbdə şəraitin olması. 

Özünütəhsillə məşğul olan şagirdlər həm-

çinin özünü qiymətləndirməyi də bacarmalıdır-

lar. “Şagird üçün nailiyyətlərinin qiymətləndiril-

məsi aşağıdakı məsələləri əhatə etməlidir: 

- qoyulmuş məqsədlər; 

- meyarlar; 

- mövcud səviyyə; 

- məqsədlə mövcud səviyyə arasında olan 

fərqin aradan qaldırılması yolları” [7, 243 s.]. 

Məktəbdə tədris edilən fənlər və yuxarı si-

nif şagirdlərinin özünütəhsili bu məqsədləri hə-

yata keçirməli və təlimin məzmunu elə qurul-

malıdır ki, onlar biliklərlə yanaşı, zehni qabiliy-

yətlərə, təfəkkürün inkişafına da yiyələnmiş ol-

sunlar, yəni ümumilikdə, müasir təhsilin tələblə-

ri baxımından inkişafetdirici təlim təmin olun-

sun. Sözsüz ki, şagirdlərlə bu işlərin aparılması 

həm təlimin keyfiyyətinə, həm də onların ümu-

mi inkişafına müsbət təsir göstərir. 
Problemin aktuallığı: Gənclərin uğurlu şəx-

siyyətyönlü inkişafında özünütəhsilə marağın artma-

sı yuxarı sinif şagirdlərinin əksəriyyətinin həyatı zə-

ruri tələbatına çevrilmişdir ki, bu da pedaqogika sa-

həsində özünütəhsillə bağlı yeni yanaşmalar və yol-

ların axtarılmasına, tədqiqatların aparılmasına geniş 

imkanlar yaradır. 

Problemin elmi yeniliyi: Problemin mahiyyəti 

və məzmunu müəyyənləşdirilmiş, şagirdlərin meyil 

və maraqları, real təlim imkanları nəzərə alınmışdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: özünütəhsil 

üzrə didaktik sistem yuxarı siniflərdə çalışan peda-

qoqlara valideynlərlə birgə işində faydalı ola bilər. 
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Резюме: В настоящей статье выявлены проблемы развития высшего образования на современ-

ном этапе – этапе перехода количественных показателей в качественные. Проанализированы ресурсы 

и условия для проведения инноваций в Азербайджане и соседних странах на основе данных Глобаль-

ного Инновационного Индекса. На основе исследования мирового опыта развития ведущих универ-

ситетов мира, в данной статье предложены модели сотрудничества ВУЗов с промышленностью, пред-

принимателями. Эти модели прошли апробацию и могут быть в модифицированной и адаптирован-

ной форме применены в Азербайджане. 

Ключевые слова: высшее образование, университеты, развитие, экономика, модели 

сотрудничества 

Xülasə: Bu məqalədə hazırki mərhələdə ali təhsilin inkişafı problemləri - kəmiyyət göstəricilərinin 

keyfiyyətə keçid mərhələsi göstərilir. Azərbaycanda və qonşu ölkələrdə innovasiya üçün resurslar və şərtlər 

Qlobal İnnovasiya İndeksi məlumatları əsasında təhlil edilir. Dünyanın qabaqcıl universitetlərinin inkişafı 

dünya təcrübəsinin araşdırılmasına əsasən, bu məqalə universitetlər və sənayeyə, sahibkarlar arasında əmək-

daşlıq modellərini təklif edir. Bu modellər təsdiqlənmiş və Azərbaycanda dəyişik və uyğunlaşdırılmış şəkildə 

tətbiq oluna bilər. 

Açar sözlər: ali təhsil, universitetlər, inkişaf, iqtisadiyyat, əməkdaşlıq modelləri 

Summary: In this article, the problem of the development of higher education at the present stage is 

revealed - the stage of transition of quantitative indicators to qualitative ones. The article analyzes the 

resources and conditions for innovation in Azerbaijan and neighboring countries are considered on the basis 

of the Global Innovation Index. Based on the research of world experience of development of leading 

universities of the world, this article suggests models of cooperation between universities and industry, 

entrepreneurs. These models have been approved and can be applied in modified and adapted form in 

Azerbaijan. 

Key words: higher education, universities, development, economics, models of cooperation 
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После обретения независимости нашей 

страной система образования Азербайджана 

получила импульс самостоятельного разви-

тия. За последние двадцать с лишним лет сфе-

ра высшего образования претерпела значи-

тельные изменения наряду с переменами в со-

циальной жизни общества в период формиро-

вания рыночной экономики. Это стало воз-

можным в результате последовательной реа-

лизации законодательных актов в области об-

разования, внедрения мировых образователь-

ных стандартов, обновлению материально – 

технической базы. Эти и другие изменения 

принесли свои плоды. Увеличилось количест-

во и произошло расширение сети ВУЗов и их 

филиалов на территории республики. 

В настоящее время в Азербайджане 

насчитывается более 50 ВУЗов и 10 филиа-

лов. Год от года наблюдается рост количест-

ва поступающих, как по степени бакалавров, 

так и магистров. Так, за последние 15 лет ко-

личество студентов, учащихся первокурсни-

ков бакалавров выросло почти на 30%, а обу-

чающихся по степени магистров увеличи-

лось в 1,8 раза. Все эти изменения не могут 

не радовать. Тем не менее, этот этап можно 

рассматривать как подготовительный этап 

развития. 

Согласно отчету Глобального Иннова-

ционного Индекса показатели образования, 

которые характеризуются как располагаемые 

ресурсы и условия для проведения иннова-

ций в стране, в сравнении с соответствующи-

ми показателями стран-соседей, можно рас-

смотреть в Таблице 1 [1]. 

Таблица 1. Располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций в Азербайджане 

и в странах – соседей 

Расходы на 

образование 

Развитие 

бизнеса 

Учащиеся 

в ВУЗах 

Страны в % к ВВП 
Место 

в рейтинге 
Баллы 

Место 

в рейтинге 
в % 

Место 

в рейтинге 

Казахстан 2,9 102 25,4 96 48,5 54 

Турция 2,9 103 27,6 86 79,0 16 

Россия 4,2 79 37,5 37 78,0 18 

Иран 3,1 98 22,8 111 66,0 31 

Грузия 2,0 115 26,5 90 39,2 65 

Азербайджан 2,5 109 19,7 123 23,2 88 

источник: GlobalInnovationIndex, 2016 

Анализируя данные, становится понят-

ным, что этап количественных изменений, 

который обычно медленно и уверенно транс-

формируется в новый этап – этап качествен-

ных преобразований, наступил. Современ-

ный период полон вызовов, обращенных к 

системе образования.  

При уменьшающихся расходах из госу-

дарственных источников на сферу образова-

ния, как показано на графике на рис.1, стано-

вится очевидным, что вопрос финансирова-

ния системы образования при переходе на 

более качественный уровень актуален [2].  

ВУЗы Азербайджана учатся, и весьма 

успешно создавать свое будущее в соответ-

ствии с потребностями национальной и ми-

ровой экономики. Ведь система образования 

в тандеме с рынком труда предоставляет эко-

номике страны трудовые ресурсы, которые 

должны быть востребованы как на регио-

нальном, национальном, так и на мировом 

уровне. 
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Граф.1. Динамика расходов на образо-

вание в Госбюджете Азербайджанской Рес-

публики c 1990 года по 2015 год, в % к ВВП. 

Этап развития, который переживает 

система образования Азербайджана довол-

ьно успешно прошли многие развитые и раз-

вивающиеся страны. Причем свое развитие 

зарубежные высшие учебные заведения наш-

ли именно в сотрудничестве с бизнес-струк-

турами, промышленными кластерами и пред-

принимательством. 

Наиболее всемирно известным резуль-

татом сотрудничества ВУЗа и предпринима-

тельства является Силиконовая долина. Ведь 

ее зарождение было основано на базе Стэнд-

фордского Университета еще в 30-ых годах 

прошлого столетия. Главным преимущест-

вом размещения филиалов предприятий в 

Силиконовой долине состояло в открытых и 

взаимных связях со Стэндфордом. Аннали 

Саксениан в своем исследовании кремниевой 

долины отметил три институциональные ин-

новации, благодаря которым сотрудничество 

принесло свои «плоды» [3]: 

1. Стэндфорд самостоятельно основал 
крупный исследовательский институт, чтобы 

проводить оборонные исследования и содей-

ствовать бизнесу; 

2. Университет открыл свои аудитории 
для местных компаний; 

3. Спонсировал индустриальный парк, 
в котором право аренды предоставлялось 

только тем техническим компаниям, которые 

могли бы способствовать развитию Универ-

ситета. 

Очень большой интерес представляет 

собой история развития Университета Монаш 

в Австралии. Когда в 80-х годах прошлого ве-

ка в результате сокращения объема экспорта 

продукции сырьевого сектора в стране про-

изошел кризис, правительственные чиновни-

ки со словами о том, что Австралии грозит 

стать «банановой республикой», резко смени-

ли свой образ мышления. 

Стране необходимо было создать про-

мышленность, способную производить высо-

котехнологичные товары. А посему, местные 

университеты должны были обеспечить со-

ответствующую подготовку кадров и иссле-

довательскую деятельность. За пять лет сис-

тема высшего образования Австралии была 

полностью реструктурирована. Количество 

студентов увеличилось за этот период на 

60%. 

Если в 1987 году в Австралии было 19 

университетов, то в 1994 г. их было уже 36, а 

число студентов увеличилось с 5 до 16 тысяч 

человек. К 2000 году в одном только Уни-

верситете Монаш обучалось уже свыше 41 

тысячи студентов. За 10 лет Монаш превра-

тился в университет мирового класса. 

Когда Университет Твенте (Голландия) 

стал сотрудничать с бизнес – структурами, 

зависимость его от финансирования из гос-

бюджета снизилась с 96 до 76 процентов, за 

15 лет, средства из иных источников вырос-

ли в 5 раз. В настоящее время зависимость 

его от госбюджета составляет 2/3. 

Для сотрудничества с промышлен-

ностью Университет Йоэнсуу в Финляндии 

превратился в обучающую организацию, был 

открыт центр непрерывного обучения и реги-

онального развития. В результате финансиро-

вание из госбюджета сократилось с 94 до 66 

процентов за 10 лет, поступления из других 

источников выросли с 4 до 27 процентов. 

Примеров мирового опыта трансформа-

ции университета в университет предприни-
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мательского типа множество. Но все ли они 

имеют успешную историю? Конечно же, нет. 

Но университеты, которые добились постав-

ленных целей на пути к устойчивому разви-

тию в сотрудничестве с бизнесом имеют об-

щие характерные черты, их объединяют пять 

основных категорий, который выделил в сво-

ем исследовании Бертон Р.Кларк [4]: 

1. Диверсифицированное финансиро-

вание; 

2. Усиленное направляющее ядро;

3. Расширенная периферия развития;

4. Стимулируемый оплот;

5. Интегрированная предприниматель-

ская культура 

Кроме того, необходимо отметить ос-

новные принципы трансформации, которые 

характеризуют университеты на пути разви-

тия. Во-первых, элементы трансформации 

становятся элементами устойчивости тогда, 

когда они объединяются вместе, образуя от-

личительную особенность организации и, во 

– вторых, когда накопление их постепенных

достижений позволяет двигаться дальше по

инерции. Т.е. взаимодействие этих факторов

приобретает собственную динамику. В ре-

зультате университет движется вперед.

Перед ВУЗами Азербайджана стоит 

непростая задача. Согласно мировому опыту, 

для трансформации в предпринимательские 

высшие учебные заведения, обретения само-

стоятельности и налаживании сотрудничест-

ва с бизнес-структурами нужны годы. И в 

среднем этот период занимает 8-10 лет. 

Перед факультетами, кафедрами в ста-

тье предлагается задача - выделить те иссле-

дования, которые отвечают принципам 

«Квадранта Пастера» Дональд И. Стоукса 

(это квадрант, в котором фиксируются одно-

временная ориентация на теоретическое по-

нимание и на практическое использование, 

где располагается фундаментальное исследо-

вание, нацеленное на практическое примене-

ние). Такие исследования дают более глубо-

кое понимание происходящих процессов и 

дают рост доходов до 10 процентов в год, 

что является залогом успеха развития уни-

верситета в сотрудничестве с бизнес – струк-

турами [4]. 

На начало текущего года только в Баку 

было зарегистрировано 6379 частных пред-

принимателей и 1225 предприятий промыш-

ленности. В развитии сотрудничества между 

ВУЗами и образовательными учреждениями 

активное участие предполагается не только 

ВУЗа, но и работодателя, являющимся не-

посредственным потребителем результатов 

образовательной деятельности. Работодатель 

здесь выступает в качестве непосредственно-

го заказчика навыков, умений, компетенций, 

необходимых выпускнику для качественного 

исполнения конкретных профессиональных 

обязанностей. 

Рассмотрим две модели сотрудничест-

ва ВУЗов и бизнеса, которые доминируют в 

мировой практике в настоящее время. 

Первая модель, так называемая модель 

STI (Science, Technology and Innovation) [5] 

является в основном линейной: знание пере-

ходит от университетов и исследовательских 

центров, коммерциализируется и использу-

ется при развитии новых компаний, либо в 

уже существующих фирмах. Инновационная 

активность при такой модели проявляется в 

научных разработках на уровне фирм и уни-

верситетов, их совместных проектах, когда 

исследователи обладают общим базисом зна-

ний, являются членами одного научного со-

общества. Университеты при такой модели 

сотрудничества могут стимулировать разви-

тие новых предприятий, работа которых бу-

дет основана на исследовательской деятель-

ности. Недостатком же данной модели явля-

ется ее простота, она не отражает тот факт, 

что процесс инноваций может быть весьма 

запутанным и многосоставным. 

Исследование и развитие, в целом, явля-

ется менее существенным во второй модели 

инноваций DUI(Doing, Using and Interacting)

[5]. При этом под самими инновациями пони-

маются постепенные изменения в существую-

щей продукции и процессах. Ключевое зна-

ние здесь заключается в образовании работ-

ников и трудовом опыте. Университеты в 

данной модели способствуют обновлению 

имеющегося технологического знания путём 

заключения контрактов на исследования, кон-

сультаций, проведения образовательных про-
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грамм и тренингов. Знание здесь получают в 

основном опытным путём. 

Таким образом, выделим основные 

функции, которые выполняют ВУЗы в со-

трудничестве с бизнес – структурами [3]: 

1. они могут стимулировать развитие 
новых предприятий, 

2. университеты могут способствовать 
импортированию деятельности фирм, фор-

мированию локального уровня из развития. 

3. университеты активно вовлекаются 
в диверсификацию различных отраслей эко-

номики, путём использования новейших ис-

следований, а также организации конферен-

ций для обмена опытом в данной сфере. 

4. университеты способствуют обнов-

лению технологической базы путём заключе-

ния контрактов на исследования, консульта-

ций, проведения образовательных программ 

и тренингов. 

Рассмотренные выше модели могут ис-

пользоваться в адаптивно – модифицирован-

ном виде, в соответствии с особенностями 

рынка труда Азербайджана, системы высше-

го образования и другими сопутствующими 

характеристиками. 

Первые шаги на пути сближения систе-

мы образования и рынка труда уже делают-

ся. Ярким примером может служить презен-

тация в мае текущего года общества с огра-

ниченной ответственностью (ООО) SOCAR 

Polymer в Бакинской Высшей Школе Нефти 

(БВШН) программы летней производствен-

ной практики в компании для студентов на-

циональных вузов. Студенты БВШН, хоро-

шо зарекомендовавшие себя во время стажи-

ровки, получат в дальнейшем шанс стать 

сотрудниками SOCAR Polymer [6]. 

Итак, в статье были рассмотрены ос-

новные моменты сотрудничества ВУЗов и 

бизнес-структур. Какую модель сотрудни-

чества и развития выбрать решает и пред-

приниматель и ВУЗ. Одно можно сказать 

точно, конкуренция на новом витке качест-

венного развития высшего образования в на-

шей стране увеличится как среди ВУЗов, фа-

культетов и кафедр, так и среди бизнес-

структур, что выведет их на новый качест-

венный уровень и новую ступень развития. 
Научная новизна статьи: Современный 

этап развития высшего образования определен 

как новый - качественный этап развития высшего 

образования Азербайджана. 

Практическое значение статьи: Сотруд-

ничество ВУЗов и промышленных предприятий 

и предпринимателей Азербайджана рассматрива-

ется как индикатор перехода обоих сторон на но-

вый уровень развития. 
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PEDAGOGICAL QUALITY OF THE TEACHER 

Xülasə: Məqalədə müəllimin pedaqoji dəyərlərə yiyələnməsi, bu dəyərlərin qorunması, pedaqoji pro-

sesdə novator pedaqoq kimi fəaliyyət göstərməsi peşəkarlıqla səriştəliliyin əlaqəsi və pedaqoji ustalığın me-

yarları özünü göstərir. 

Açar sözlər: təhsil sistemi, pedaqoji nəzəriyyə, müəllim-şagird münasibətləri, peşəkarlıq fəaliyyəti. 

 Резюме: В статье раскрываются основные особенности педагогического профессионализма и 

характерные аспекты компетентности. Отмечается, что они тесно взаимосвязаны. Педагог должен 

быть настоящим гражданином с высокой совестью и убеждением. Учитель должен начать самодис-

циплину с самого себя. 

Ключевые слова: система образования, педагогическая теория, отношения учителя-ученика, 

профессиональная деятельность. 

Summary: The article focuses on the fundamental aspects of professionalism and pedagogical 

professionalism and characteristic aspect of the competence of the interconnectedness. The teacher must be a 

citizen with a high degree of constancy and understanding. The attendant has to start with self-discipline with 

self-help. 

Key words: education system, pedagogical theory, teacher-student relationship, professional activity. 

Uzun illərin pedaqoji təcrübəsi göstərir ki, 

müəllim daim öz üzərində işləməli, yeni təlim 

metodlarını öyrənməyə meyilli olmalıdır. Bildi-

yimiz kimi son illərdə dövlət səviyyəsində təhsil 

sistemində ciddi islahatlar həyata keçirilir. Bu 

islahatlar həm təhsil sahəsində, həm də kadr ha-

zırlama siyasətində kompleks şəkildə reallaşdı-

rılır. Kadr təminatı sahəsi üzrə islahatları həyata 

keçirməyə qadir olan, peşəkar pedaqoji kadrla-

rın hazırlanması strategiyası qurulur və addım-

addım həyata keçirilir. Məhz bu prosesin dava-

mı kimi 25 iyun 2007-ci ildə Azərbaycan Res-

publikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəl-

lim hazırlığının konsepsiyası və strategiyası Na-

zirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edildi. Bununla 

da müəllim hazırlığı sahəsində dövlət siyasəti 

müəyyənləşdirildi. Müəllim cəmiyyətin güzgü-

südür. Buna görə də müəllim hazırlığı onun şəx-

si nümunəsindən başlayır. Əsl müəllim şagirdlə-

rə yalnız bilik deyil, həyatın nəbzini tutmağı, in-

sani keyfiyyətləri, həm nümunəvi vətəndaş, həm 

də peşəkar əməkdaş olmağı da öyrədir. Məhz 

buna görə də müəllim “öyrədən” kimi insanların 

diqqətindədir. Onun şəxsi keyfiyyətləri, peşə-

karlıq fəaliyyəti və davranışları hələ qədim za-

manlardan insanlar tərəfindən xüsusi göstərişlər 

kimi qəbul olunur. 

Şagirdlər müəllim haqqında öz təəssürat-

larını dərs prosesində əldə edirlər. Müəllim həm 

tələbələrlə, həm də şagirdlərlə dərs və dərsdən-
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kənar vaxtlarda ünsiyyət saxlayır. Bu prosesdə 

müəllimin nitqi və səs intonasiyası böyük əhə-

miyyət kəsb edir. Səs nitqin əhəmiyyətini müəy-

yənləşdirən vasitələrdən biridir. Eyni səs tonu 

nitqin ritmini və şagirdin dinləyicilik qabiliyyə-

tini tamamilə zəiflədir. Həddən artıq yüksək səs 

tonu uşaqların yorulmasına və çaşqınlığa səbəb 

olduğu kimi, asta səs tonu da şagirdlərarası sor-

ğuların yaranmasına gətirib çıxarır. Bu zaman 

istər gənc, istər təcrübəli müəllimlər daim öz fə-

aliyyətində düzgün səs ahəngi ilə auditoriyanı 

idarə etməyə daha çox meyilli olmalıdır. İstər-

istəməz müəllimdə belə vaxtlarda xoş əhval-ru-

hiyyə formalaşmalıdır. Bəzən müəllim öz hərə-

kətləri ilə, yəni jestlər və digər metodlarla şa-

girdləri ələ almağa, sinfi idarə etməyə daha çox 

diqqət yetirirlər. Bu isə müəllim-şagird münasi-

bətlərində ünsiyyəti asanlaşdırır, həm də cəmiy-

yət müəllimin rolunu qabarıq şəkildə görür. Mü-

əllim dərs vaxtı, səlis nitqi və intonasiyası ilə nə 

haqda danışırsa informasiya verdikdə şagirdlə-

rin təsəvvüründə o mühiti canlandıra bilər. De-

məli, həm də müəllimdə səhnə bacarığı olmalı-

dır ki, şagirdlərin eşitdikləri hadisə və məlumat-

lara qarşı reaksiya formalaşdıra bilsin. 

Yeni nəslin şəxsiyyəti müəllimin şəxsiy-

yətinin təsiri altında formalaşır. Təhsil prosesi-

nin ən əsas siması məhz müəllimdir. Müəllimlik 

şərəfli işdir, çünki o, öz həyatını xalqın gələcə-

yinə həsr edir, ən qiymətli kapital olan insanla 

işləyir. Bu işdə səhv etmək olmaz. Bunun üçün 

də hər bir konkret halda vəziyyəti düzgün təhlil 

edib, uğurlu çıxış yolu tapmaq məsələlərə müs-

təqil və yaradıcı yanaşmaq, qeyri-standart qərar-

lar qəbul etmək tələb olunur. Bunun üçün peda-

qoji nəzəriyyə və qabaqcıl təcrübəyə yiyələn-

mək vacibdir. Yaradıcılıq müəllimdən bütöv pe-

daqoji proses müşahidə və təhlil etməyi, onun 

qanunauyğunluqlarını nəzərə almağı, pedaqoji 

problemlərin optimal həll yollarını müəyyən et-

məyi tələb edir. 

Müəllim yüksək əqidə və məslək sahibi 

əsl vətəndaş olmalıdır. Müəllim tərbiyə işinə 

özündən başlamalıdır. Bilik müəllimin əsas sila-

hıdır. Y.A. Komenski biliksiz müəllim susuz 

bulağa, işıqsız lampaya bənzədirdi. Belə müəl-

lim uşaqlara dərin bilik verə bilməz. Müəllim 

fənnini, peşəsini və uşaqları sevməlidir. L.N. 

Tolstoya görə, öz işini sevən müəllim yaxşı mü-

əllimdir, bununla yanaşı uşaqları və fənnini se-

vən müəllim isə əla müəllimdir. 

Bütün dövrlərdə müəllim peşəsinin əhə-

miyyəti, şərəfliliyi, yüksəkliyi barədə müdrik 

kəlamlar söylənilir. Məhəmməd peyğəmbərimiz 

(s.ə.) buyururdu ki, elm çöldə dostumdur, tənha-

lıqda munisimiz, düşmənlər arasında silahımız-

dır. Peyğəmbər eyni zamanda bilik öyrədən və 

bilik öyrənən arasında xoş münasibəti vacib he-

sab edirdi: “Kimdən bilik öyrənirsinizsə, ona 

hörmət edin, ona qarşı mehriban olun. Kimə bi-

lik öyrədirsinizsə, ona qarşıda mehriban olun”. 

“Valideynlərin məni göydən yerə endirdi, 

müəllim isə məni yerdən göyə qaldırdı” deyimi 

də bu qəbildəndir. 

Məşhur yunan filosofu Sokrat hələ vaxtı 

ilə peşəkar pedaqoqları “Əqlin törədiciləri” ad-

landırmışdır. Böyük çex pedaqoqu Y.A. Ka-

menski sinifdə dərs deyən müəllimi şüa saçan 

günəşə bənzətmişdir. Günəş öz şüası ilə canlı 

aləmə həyat verdiyi kimi, müəllim də öz saçdığı 

bilik şüası ilə gənc nəsli həyata hazırlayır. Məş-

hur rus pedaqoqu K.D. Uşinski müəllimi “Gənc 

qəlblər üçün məhsuldar günəş şüalarına” bənzət-

mişdir. O, göstərirdi ki, əgər biz həkimlərə öz 

sağlamlığımızı etibar ediriksə pedaqoqlara uşaq-

larımızın əxlaqını, ağlını, ruhunu və bütün bun-

larla bərabər vətənimizin gələcəyini etibar edi-

rik. Görkəmli maarifçimiz və yazıçımız S.M. 

Qənizadə isə müəllimliyi dünyanın ən gözəl pe-

şələrindən biri hesab edərək, onlara qarşı dərin 

bir sevgi ilə yazmışdır “Bağ bağbansız yaşama-

dığı kimi, bəşəriyyətdə müəllimsiz keçinə bil-

məz. Müəllimin bar-bəhrəsi onun yetirmələri, 

qazancı isə millətin hörmət və ehtiramıdır.” Ta-

nınmış maarif xadimimiz və ədibimiz M.T. Sid-

qi müəllimlərə çox yüksək qiymət vermişdir. 

“Məktəb bir cismə bənzər ki, onun ruhu müəl-

limdir”. Ulu öndərimiz H. Əliyevdə müəllim 

adına yüksək qiymət verərək demişdir: “Mən 

müəllim adından uca ad tanımıram”. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi müəllim şa-

girdlərə təkcə elmi biliklər öyrətməklə kifayət-

lənməməli, həm də sahib olduğumuz əxlaqi də-

yərləri aşılamağı bacarmalıdır. Söylədiyi sözlə-

rin şagirdlərin üzərində daha təsirli ola bilməsi 

üçün müəllim söylədiklərini həm də yaşamalı-

dır. Sözü ilə əməli düz gəlməlidir. Şagirdlər mü-

əllimin, söylədiyi müsbət keyfiyyətlərin nümu-

nəsini başqalarında axtarmamalıdır. Müəllimin 
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söylədikləri davranışı və əxlaqi söylədiklərinin 

canlı nümunəsini təşkil etməlidir. 

Müəllim şagirdlərin psixologiyasını dərin-

dən öyrənməli və hər bir şagirdə fərdi yanaşma-

lı, şəxsiyyət kimi dəyərləndirməlidir. 

Bu gün dövlətimiz müəllimliyi seçən 

gənclərə dəstək və həvəsləndirici tədbirləri daha 

da genişləndirir. 

Unutmamalıyıq ki, müəllimlər gələcəyin 

fikir memarlarıdır. Əgər biz gələcəyimizin daha 

sağlam, möhkəm təməllər üzərində qurulmasını 

istəyiriksə, müəllimlərimizə və müəllim peşəsi-

nə layiq olduğu dəyəri qazandırmalıyıq. 

Problemin elmi yeniliyi: Məqalədə müəl-

lim şagirdlərə təkcə elmi biliklər öyrətməklə 

kifayətlənməməli, həm də sahib olduğumuz əx-

laqi dəyərləri aşılamağı bacarmağı öyrətməlidir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Əsl mü-

əllim şagirdlərə yalnız bilik deyil, həyatın nəbzi-

ni tutmağı, insani keyfiyyətləri, həm nümunəvi 

vətəndaş, həm də peşəkar əməkdaş olmağı da 

öyrədir. 
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NEGATIVE IMPACT OF THE UNFAVORABLE FAMILY ON THE TEENAGER 

AS A CAUSE OF THE DEVIANT BEHAVIORSUMMARY 

Xülasə: Yeniyetmələrin taleyi valideynlərin səriştəliliyindən çox asılıdır. İstər övladlarının Vətənin 

ləyaqətli vətəndaşları kimi tərbiyə almalarında, istər cəmiyyətə zidd hərəkətlərə aludə olmalarında, istərsə də 

cinayət yoluna düşməsində də müəyyən mənada ata-analar da günahkar olurlar. 

Yeniyetmənin “çətin” olmasının bir sıra səbəbləri vardır. Səbəblər sırasında uğursuz ailə şəraiti 

özünəməxsus yer tutur. Yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olan yeniyetmələrlə iş xeyli çətin və çoxmərhələlidir. 

Odur ki, ailədə uşaq və yeniyetmələrin tərbiyə işi xüsusi yanaşma tələb edir. 

Məqalədə uğursuz ailənin yeniyetməyə mənfi təsirinə deviant davranışının meydanagəlmə səbəbi kimi 

yanaşılır. 

Açar sözlər: ailə, uğursuz ilə, yeniyetmə, davranış, deviant davranış, yeniyetmələrin deviant davranışı 

Резюме: Судьба подростков во многом зависит от компетенции родителей. Именно родители 

несут ответственность за воспитание детей как достойных граждан Родины, но и они виноваты в 

пристрастии детей к действиям, противоречащим обществу, и становление ими на преступный путь. 

Существует ряд причин, по которым подростки «трудны». Среди этих причин особое место 

занимают неблагополучные семьи. 

Работа с подростками, которые нуждаются в перевоспитании сложная и многоэтапная. Поэтому 

воспитание детей и подростков в семье требует особого подхода. 

В статье рассматриваются вопросы отрицательного влияния неблагополучной семьи на 

подростка как причина возникновения девиантного поведения. 

Ключевые слова: семья, неудачная семья, подросток, поведение, девиантное поведение, 

девиантного поведение подростков 

Summary: The fate of adolescents depends largely on the competence of the parents. It is the parents 

who are responsible for raising children as worthy citizens of the Motherland, but they are also to blame for 

the children's addiction to actions contrary to society, and their becoming a criminal path.There are a number 

of reasons why teens are "difficult." Among these reasons, a special place is occupied by dysfunctional 

families.Working with adolescents who need re-education is difficult and multi-step. Therefore, the 

upbringing of children and adolescents in the family requires a special approach.The article discusses the 

negative impact of a dysfunctional family on a teenager as the cause of the emergence of deviant behavior. 

Keywords: family, unsuccessful family, teenager, behavior, deviant behavior, deviant behavior of 

adolescents 
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Ölkəmizdə müasir gənclik intellektual və 

mədəni səviyyəsinə, dünyagörüşünə, bacarıq və 

qabiliyyətlərinə, istedadına, davranış və rəftar 

tərzinə görə iftixar hissi doğurur. Fəqət etiraf et-

mək lazımdır ki, bütün müsbət hallarla yanaşı 

elə yeniyetmə və gənclər vardır ki, onlar birgə-

yaşayış qaydalarını yerinə yetirmir, qanunun tə-

ləblərini pozurlar. 

Yeniyetmələrin bir qismi hüquq mühafizə 

orqanlarının sosial-profilaktik qeydiyyatında da-

yanıb, yetkinlik yaşına çatmayanların bəziləri 

deviant davranışı ilə fərqlənir. Onlar qəddarlıq-

ları, narkomaniyaya, spirtli içkilərə, oğurluğa, 

cinayət xarakterli digər əməllərə meyil göstər-

mələri, tüfeyliliyi üstün tutmaları ilə cəmiyyətdə 

narahatlıq doğururlar. 

Bu sahədə məktəbin də, ictimaiyyətin də, 

ailənin də müəyyən günahları vardır. Heç bir 

uşaq anadan qanunpozan kimi doğulmur. Onlar 

məsum, günahsız körpələr kimi anadan olurlar. 

Ana südünə, ana nəvazişinə, ata qayğısına, vali-

deyn məhəbbətinə ehtiyac duyaraq, həmin qayğı 

və nəvazişin əhatəsində böyüyürlər. 

Lakin sonrakı yanlış tərbiyə, tərbiyə işinə 

etinasız, məsuliyyətsiz yanaşma, ailə münaqişə-

ləri nəticəsində uşaq “çətin” yeniyetməyə, “çə-

tin” gəncə çevrilir. 

“Çətin” yeniyetmə evdə gün rejiminə əməl 

etmir, sözə qulaq asmır, mənzildəki əşyaları kor-

layır, balacaları incidir, məhəllə uşaqları ilə prob-

lemləri olur. Yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olan 

yeniyetmələr məktəbdə və ictimai yerlərdə də 

özünü yaxşı aparmır, dərsləri pozur, dava salırlar. 

Nəticədə ata-analar müəllimləri, sinif rəhbərləri-

ni, onlar da valideynləri köməyə çağırırlar. 

Ata-ana ilk tərbiyəçilərdir. Uşaqların son-

rakı taleyi valideynlərin səriştəliliyindən çox 

asılıdır. İstər övladlarının Vətənin ləyaqətli və-

təndaşları kimi tərbiyə almalarında, istər cəmiy-

yətə zidd hərəkətlərə aludə olmalarında, istərsə 

də cinayət yoluna düşməsində də müəyyən mə-

nada ata-analar da günahkar olurlar. 

Yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olan yeniyet-

mələrlə iş xeyli çətin və çoxmərhələlidir. Odur 

ki, ailədə uşaq və yeniyetmələrin tərbiyə işi xü-

susi yanaşma tələb edir. 

Pedaqoq və psixoloqların, hüquq mühafi-

zə orqanları əməkdaşlarının rəyi belədir ki, ye-

nidəntərbiyəyə ehtiyacı olan uşaqların, xüsusən 

yeniyetmələrin çətin meydana gəlməsi bir çox 

hallarda ailə tərbiyəsinin düzgün qurulmaması, 

tərbiyə işində qüsurların buraxılması ilə bağlı 

olur. 

Ata-anaların pedaqoji baxımdan səriştə-

sizliyi, pedaqoji maariflənmə ilə əhatə olunma-

maları, valideynlər arasında ixtilafların olması, 

uşaqların tərbiyəsi ilə əlaqədar ailə üzvləri ara-

sında vahid tələbin olmaması, tərbiyədən və 

yeniyetməni şəxsiyyətinin inkişafından ötrü zə-

ruri şəraitin yaradılmaması, valideynlərin etik 

qaydaları gözləməmələri, onların öz davranışla-

rındakı, rəftar və ünsiyyətlərindəki xoşagəlməz 

hallar uşağa pis təsir göstərir, onun düzgün tər-

biyə almasına maneçilik törədir. Bundan başqa, 

ailədə əxlaq və ictimai münasibət normalarına 

uyğun gəlməyən sərvət və normalar sisteminin 

təşəkkül tapması və s. uşaq və yeniyetmələrin 

tərbiyə olunmasını çətinləşdirir. Ailədə vali-

deynlər heç zaman tərbiyəvi təsirlərini dayandır-

mamalıdırlar. Tərbiyə işinə laqeyd qalmaq 

olmaz. 

Əslində uşaqlar “çətin” və “asan” olaraq 

doğulmurlar. Bu normal uşaqlar sonradan “çə-

tin” olurlar. Yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olan 

uşaq və yeniyetmələr böyüklərin onlara münasi-

bətinin nəticəsi kimi meydana gəlirlər. Onların 

çoxusu ünsiyyət tələbatı ailədə, və təhsil aldığı 

məktəbdə təmin olunmayan yeniyetmələrdir. 

Çətin uşaqlar nadinc, sözə baxmayan,tənbəl, 

inadkar, intizamsız, kobud, yalançı, asosial olur-

lar. Yeniyetmə özünü pis aparırsa, pedaqoji tə-

sirlərə laqeyd qalırsa, deməli onunla qarşı tərəf-

lər arasında müəyyən anlaşılmazlıqlar yaranmış-

dır. Yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olan uşaq və ye-

niyetmələrin meydanagəlmə səbəbləri belə bir 

qənaətə gəlməyə əsas verir ki, onları “düz yola” 

qaytarmaq üçün psixoprofilaktika və psixokor-

reksiya vasitələrindən faydalanmaq məqsədəuy-

ğun olardı. 

Mütəxəssislər yenidəntərbiyəyə ehtiyacı 

olan, başqa sözlə “çətin” yeniyetmələrin 4 qru-

puna diqqət yetirirlər: 

“1) davranışındakı qüsurları onun iradi-

emosional inkişaf səciyyəsi ilə şərtlənən yeni-

yetmə; 

2) pedaqoji cəhətdən baxımsız və nəticədə

əxlaqi təsəvvürlərə yiyələnməyən yeniyetmə,; 

3) əlverişli olmayan inkişaf şəraiti və ya

tərbiyəçinin düzgün iş apara bilməməsinin təsiri 

ilə çətin böyüyən yeniyetmə; 
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4) uyğun gəlməyən münasibətlərlə şərtlə-

nən və yaxud xüsusi çətin tərbiyə alanlar” (1). 

Valideynlər tərbiyəli, əxlaqlı, yüksək mə-

nəviyyatlı, geniş dünyagörüşünə, savada, nümu-

nəvi davranışa malik oğul və qızlar tərbiyələn-

dirmək üçün övladlarını öyrənməli, onun im-

kanları, fərdi müxtəlifliyi, arzu və istəkləri, me-

yilləri, əyləncələri, dostlarının, yoldaşlarının 

kim olduğu ilə maraqlanmalı, müstəqilliyinin 

qarşısını almamalıdır. Valideynlər anlamalıdır-

lar ki, onlar öz övladlarına, “çətin” olan uşağına, 

yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olan yeniyetməyə bu 

halında, məhz bu gün lazımdır. Belə çətin vəziy-

yətdən onu çıxarmaq üçün ata-ana müəyyən gü-

zəştlərə də getməli, qarşılıqlı anlamanın yaran-

masına, onun keçirdiyi yaşantılara bələd olmağa 

çalışmalıdır. Əks təqdirdə, ailədə qayğını, diq-

qəti görməyən, bunun əvəzində laqeydlik hiss 

edən yeniyetmə özünə dəstəyi kənar mühitdə 

axtarmalı olur. Bu “kənar mühit”in mənəvi-psi-

xoloji atmosferinin necə olması isə, valideynə 

sirr kimi qalır. 

Etiraf edilməlidir ki, yeniyetmələrin yeni-

dəntərbiyəyə ehtiyacı olmasında uğursuz ailələ-

rin günahı daha böyükdür. Belə ailələr öz günlə-

rini problemləri ilə başa vurur, uşaq arxa plana 

keçir. Bəzən qayğı, nəvaziş nədir, uşaq müntə-

zəm döyülür, söyülür və s. 

Başqa hallarla da qarşılaşmaq olur. Uğur-

suz ailədə qadın bir sıra hallarda məsləhətsiz, öz 

uşaqlarının problemləri ilə tək-tənha qalır. Ya-

xud müəllimlər, psixoloqlar, polis şöbələrinin 

yetkinlik yaşına çatmayanların işləri üzrə 

inspektorları, sosial işçilər, uğursuz ailələrlə, ya-

xud “çətin” yeniyetmələrlə işdə böyük çətinlik-

lərdə rastlaşırlar. Belə hallarda uğursuz ailəni 

diqqətlə öyrənmək, uğursuzluğun səbəblərini 

araşdırmaq və onların aradan qaldırılması üçün 

birgə tədbirlər müəyyənləşdirmək məsləhətdir. 

Təbii ki, yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olan yeniyet-

mə də diqqətdən kənarda qalmamalıdır. 

Bu sahədə müvəffəqiyyətə nail olmaq üçün 

uğursuz ailənin müasir tipologiyasını təhlil et-

mək, davranışı və rəftar tərzi qüsurlu olan, cina-

yət xarakterli əməllərə meyil göstərən yeniyet-

mənin ailəsindəki uğursuzluğun tiplərini, yetkin-

lik yaşına çatmayanların diviant davranışının for-

malarını, həmin yeniyetmələrə psixoloji təsirin 

mexanizmini müəyyənləşdirmək vacibdir. 

Uğursuz ailə dedikdə nə başa düşülməlidir? 

Bu, elə ailədir ki, uşaqların tərbiyəsi, təhsili, ilkin 

sosiallaşması üzrə özlərinin başlıca vəzifələrini 

yerinə yetirmir; öz övladlarına psixoloji zədə vu-

rur, onları deviant davranışlı şəxslərə, cəmiyyətə 

zidd əməllərə qurşanan insanlar edirlər. 

Uğursuz ailənin tipindən asılı olaraq və 

yetkinlik yaşına çatmayanların deviantlığının 

formalarını nəzərə alaraq, “çətin” yeniyetməyə 

psixoloji təsirin metodikaları kompleksini nə-

zərdən keçirmək, psixokorreksiya proqramları 

işləyib hazırlanmalıdır. 

Yeniyetmənin davranışında kənaraçıxma 

hallarının səbəbi onun tərbiyəsindən irəli gəlir. 

Çox güman ki, nə vaxtsa onun tərbiyəsində 

səhvlərə yol verilmişdir. Bunu tədqiqatlar da 

göstərir. 

Yeniyetmənin “çətin” olmasının bir sıra 

səbəbləri vardır. Səbəblər sırasında uğursuz ailə 

şəraiti özünəməxsus yer tutur. Burada heç də 

yalnız ailə tərbiyəsinin tərzindən (təzyiqə əsas-

lanan despotik tipdən, yaxud əksinə, sərbəst, 

uşağı qayğılardan və vəzifələrdən azad edən, 

uşaqların taleyinə biganə və etinasız münasibətə 

əsaslanan rəsmi, quru tərzdən, aksetik, yaxud 

zərif üslubdan) söhbət getmir. 

Söhbət, bilavasitə uğursuzluqdan, bəzi 

ailələrdəki yaramaz münasibətlərdən, məişət və 

sosial özbaşınalıqdan, ixtilaf və nizamsızlığın 

hökm sürdüyü valideynlər arasında ardı-arası 

kəsilməyən mübahisələrin kök saldığı ailələrdən 

gedir. Ailə üzvləri arasında münasibətlərin bər-

bad hala düşməsi kimi hallara rast gəlinir. Kəsə-

si, mövcud ədəbiyyatda göstərildiyi kimi, “çətin 

yeniyetmələr”, hər şeydən əvvəl “çətin” vali-

deynlərin övladlarıdır. Həm də uğursuz kateqo-

riyasına heç də yalnız bu ailələr aid edilmir. 

Ciddi narahatçılığı eyni zamanda zahirən uğurlu 

olan, evdə övladları üçün hər cür şərait və rahat-

lıq yaradılan ailələr doğurur. Burada uşaq və 

yeniyetmələr dəhşətli tənhalıqla yaşayırlar. Bu 

ailələrdə valideynlər öz yeniyetmə oğul və qız-

larının mürəkkəb daxili dünyası ilə maraqlan-

mır, onların tələbatlarını, arzu, istək, həvəs və 

maraqlarını, meyillərini, hiss və həyəcanlarını 

öyrənməyə və anlamağa çalışmır, təşəbbüs gös-

tərmirlər. Laqeydlik mühiti uşaqlarda son dərə-

cə dərin ümidsizlik yaradır ki, onları böyüklərlə, 

valideynlərilə, müəllimləri, ailənin digər yaşlı 
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üzvləri, qohumları ilə səmimi, xoş və xeyirxah 

ünsiyyətdən məhrum edir. 

Yeniyetmə şəxsiyyətinin öz formasını də-

yişməsi, başqa sözlə, deformasiyaya uğraması 

aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: onun mənəvi-

ruhi-iradi mühitində boşluqlar və təhriflər baş 

vermiş, ona görə də bütün bu hallar onun davra-

nış motivasiyasının bu yönümdə - xoşagəlməz 

baxışlar, bəyənilməyən rəftar, ünsiyyət və otu-

ruş-duruş adətlərinin formalaşmasına imkan 

vermişdir. Adameşitməzlik, sözə, öyüd-nəsihətə 

qulaq asmamaq, öz bildiyini eləmək və bunu 

normal hesab etmək daha ciddi nəticələrə səbəb 

olur: yeniyetmə hüquq qaydalarını, 

qanunun tələblərini pozur. Bu hal tez-tez 

təkrar olunur və o, cinayət yoluna düşür. 

Yenidəntərbiyə yeniyetmə şəxsiyyətinin 

mənfi xüsusiyyətlərinin profilaktikasına və ara-

dan qaldırılmasına xidmət edir və aşağıdakı ka-

teqoriyalardan olan yeniyetmələri əhatə edir: 1) 

“çətin” tərbiyə olunan; 2) pedaqoji cəhətdən öz-

başına buraxılmış; 3) hüquq qaydalarını pozan 

yetkinlik yaşına çatmamışlar; 4) yeniyetmə 

cinayətkarlar. 

Yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olan yeniyet-

mələrin deviant davranışının formalarına aiddir: 

təhsildən yayınmaq, istər valideynin, istərsə də 

müəllimin, sözünə baxmamaq, insanlarla, o 

cümlədən həmyaşıdları ilə kobud və rəhmsiz 

davranmaq, yüksək səviyyəli aqressivlik, tüfey-

lilik, avaraçılıq, erkən cinsi həyata başlamaq, 

xuliqanlıq, oğurluq, narkotikə, spirtli içkilərə 

qurşanmaq, siqaret çəkmək, fahişəlik, kriminal 

qruplarda əlaqədə olmaq, vandalizm və s. 

Daha çox fiziki və psixoloji cəhətdən sağ-

lam olmayan yeniyetmələr deviant davranış nü-

mayiş etdirirlər. 

Pedaqoji və psixoloji ədəbiyyatda (A.İ. 

Uiyutikov, İ.S. Qanşina və b.) yenidəntərbiyəyə 

ehtiyacı olan yeniyetmənin tərbiyəsinə mənfi tə-

sir göstərən uğursuz ailənin yeddi tipinə müna-

sibət bildirilir: 

1. Spirtli içkiyə aludə olan (qurşanan) ailə.

Valideynlərdən biri, yaxud hər ikisi spirtli içki-

dən hədsiz istifadə edir. 

2. Asosial və mənəviyyatca düşkün ailə-

lər. Belə ailələr cəmiyyətə zidd yönəlmələrlə sə-

ciyyələnir. 

3. Münaqişəli vəziyyətin hökm sürdüyü

ailələr. Belə ailələrdə ya münaqişə daim baş alıb 

gedir, yaxud da ara-sıra olur. Nəticədə ailədə 

bir-birinə qarşı hörmətsizlik, təhqir, bir-birini 

söymə, ərin arvadını döyməsi şəraiti hökm 

sürür. 

4. Kriminal ailələr. Burada valideynlər-

dən, böyük qardaşlardan (bacılardan), ailənin di-

gər üzvlərində kimsə, yaxud kimlərsə ya həbs-

dədirlər, yaxud həbsdən azad olub gəliblər. 

5. Valideynləri psixi cəhətdən xəstə

olduqları ailələr. Ata-anadan biri, yaxud hər 

ikisi psixi dispanserdə qeydiyyatda dayanır. Bir 

sıra hallarda belə ailələrdən olan uşaqların da 

psixi cəhətdən müəyyən qüsurları olur. Onlar 

dərsdən yayınır, küçələrdə dolaşır və s. 

6. Valideynin narkotik qəbul etdiyi ailə.

Ata-analardan biri, yaxud hər ikisi narkotik 

qəbul edir. 

Uğursuz ailənin yuxarıdakı təsnifatı uğur-

suz ailənin yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olan yeni-

yetməyə təsirinin kriminigen xarakterini 

göstərir. 

Beləliklə, uğursuz ailələrlə məqsədyönlü, 

sistemli, fasiləsiz iş aparılmalıdır ki, onların 

yeniyetmələrə təsirini neytrallaşdırmaq mümkün 

olsun. Pis təsir altında olan yeniyetmənin yeni-

dəntərbiyəsi diqqət mərkəzində durmalı, bütün 

tərbiyə təsisatları yeniyetmənin həyatın fərəhli 

yollarına çıxmasına kömək göstərməlidirlər. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 

sözləridir: “Bizim ailəmizdə böyük məsuliyyət 

və kiçik azadlıq var idi”. Hər bir uşaq, hər bir 

yeniyetmə bu azadlığı hiss etməlidir, onun müs-

təqilliyini, təşəbbüsünü məhdudlaşdırmaq ol-

maz. Hər bir ata, hər bir ana çalışmalıdır ki, 

ailəsində “böyük məsuliyyət və kiçik azadlıq” 

hökm sürsün. Bu, yeniyetmələrin gələcəyi, fira-

van günləri üçün lazımdır. 
Problemin aktuallığı. Deviant davranışının 

meydanagəlməsinin bir sıra səbəbləri vardır. Həmin 

səbəblər sırasında uğursuz ailənin yeniyetməyə mən-

fi təsiri özünəməxsus yer tutur. Bu mənfi təsirin 

azaldılması və yaxud aradan qaldırılması öz aktual-

lığı ilə seçilir. 

Problemin yeniliyi. Uğursuz ailənin yeniyet-

məyə mənfi təsiri deviant davranışının meydanagəl-

mə səbəbi kimi nəzərdən keçirilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Deviant dav-

ranışının meydanagəlmə səbəbi və aradam qaldırıl-

ması yollarına dair tədqiqat aparan doktorant və dis-

sertantlara, vcalideynlərə öz köməyini göstərəcəkdir. 
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Açar sözlər: əməksevərlik, mənəvi dəyər, xalq pedaqogikası, psixofizioloji, təhlükəsizlik texnikası. 

Резюмe: В статье раскрываются необходимые вопросы как важность использования духовных 

ценностей в трудовом воспитании детей, его источники, примеры, возможности для реализации, ор-

ганизованный подход родителей к воспитанию детей в семье. 

Ключевые слова: трудолюбие, моральная ценность, народная педагогика, 

психофизологический, механика безопасности. 

Summary: The article reveals the necessary issues such as the importance of using spiritual values in 

labour education of children, its sources, examples, opportunities for implementation, parents’ organized 

approach to upbringing of children in the family.  

Кey words: diligence, spiritual value, folk pedagogics, psychophysiological, safety technique 

 Ehtiyac əməyi, əmək biliyi doğurmuşdur. (O. Balzak) 

Mənəviyyat – insanın daxili aləmi, onun 

cəmiyyət və təbiətlə münasibətlər, mənəvi və 

mədəni dəyərlər toplusu kimi dərk olunur. Fəl-

səfə, sosiologiya, kulturologiya və ədəbiyyatda 

mənəviyyat cəmiyyətin əsası sayılır. Mənəviy-

yat dedikdə insanın və cəmiyyətin mənəvi də-

yərləri və ənənələri, dini baxışları, vətənpərvər-

liyi və qeyri-maddi mədəniyyətə münasibəti ba-

şa düşülür. Mənəviyyat ailə, cəmiyyət, maarif-

lənmə, ideya-siyasi və vətənpərvərlik işi vasitəsi 

əmək fəaliyyətində əldə edilir. 

Əmək insanın həyatının, onun sağlamlığı-

nın və firavan yaşayışının birinci əsas şərtidir. 

Xoşbəxtliyin, bəxtiyarlığın açarı zəhmətdən ya-

ranan alın tərindədir. Səadətə, xoş günlərə ge-

dən yol yalnız əmək cəbhəsindən keçir. Əmək 

insanı ucaldır onu şöhrətləndirir .Xalqımız ara-

sında əməyə aid çoxlu gözəl atalar sözləri var-

dır. Ata-babalarımız öz həyat təcrübəsini mənə-

vi dəyər olan atlar sözləri vasitəsilə gələcək nə-

sillərə ötürüb. Onlara nümunə kimi: Əmək xoş-

bəxtliyin açarıdır; zəhmət olmayan evdən tüstü 

çıxmaz; işləməyən dişləməz; iş insanın çövhəri-
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dir; istəyirsən bol çörək, al əlinə bel kürək; yay-

da işlə, qışda dişlə; bağa bax üzüm olsun, yemə-

yə üzün olsun; kotandan yapışan ac qalmaz; 

yayda yatan qışda dilənçilik edər. 

Qeyd olunan mənəvi dəyərlərin mahiyyə-

tini dərk etmək üçün uşaqları kiçik yaşlarından 

sistemli olaraq əməyə alışdırmaq lazımdır. 

Uşaqlarda əməksevərlik və çalışqanlıq tərbi-

yə etməklə, onları çətinliklərə alışdırmaq vacibdir. 

Yaxşı bilirik ki, əmək insan həyatında 

əhəmiyyətli yerlərdən birini tutur. İnsan cinsi 

yetkinlik yaşına çatanda və ictimai məsuliyyəti 

daşımağa qabil olanda, o, cəmiyyətin faydalı üz-

vünə çevrilməlidir. Əməyə məhəbbət uşaqda ki-

çik yaşlarından tərbiyə olunmalıdır ki, onu əmə-

yə və məqsədyönlü əmək fəaliyyətinə tam şəkil-

də hazırlamaq mümkün olsun. Təcrübə göstərir 

ki, əqli və fiziki qabiliyyətlərin inkişafı uşağı 

nəticədə istənilən peşə üçün yararlı edir. Bu 

məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil iş ailə və 

məktəbin birlikdə səyi nəticəsində səmərəli nəti-

cələr verir. Bu məqsədlə valideynlər ailədə 

uşaqlara gücləri çatan iş tapşırmalıdırlar. Müşa-

hidələr göstərir ki, onlar uşaqların vaxtlarını boş 

keçirmələrinə rəğbətlə cavab verirlər. Belə hal-

lar mənfi nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. Məsə-

lən, dörd-beş yaşlı balaca uşağın evdə daim mə-

işət əməyi ilə bağlı tapşırığı olmalıdır. O, gün-

dəlik ev işlərinə alışdırılmalıdır. 

Bəzi ölkələrdə böyük uşaq bağçalarında üç-dörd 

yaşında balaca uşaqların tərbiyəçilərin nəzarəti 

altında müxtəlif növ sadə əmək tapşırıqların şa-

hidi oluruq. Uşaqlarda əmək fəaliyyəti özlüyün-

də tərbiyəedici amil olub, onlarda əqli və fiziki 

qabiliyyətləri inkişaf etdirir. 

Həyatda ən gözəl nemət zəhmətlə, ağıllı insan 

əli ilə yaradılanlardır. Şərəfli əmək insanı həmi-

şə ucaldır prinsipi əsas tutaraq Nizami Gəncəvi 

yaradıcılığının əsas süjet xətlərindən birini zəh-

mət, sənətkarlıq, ustalıq, yaradıcılıq təşkil edir. 

Şair bütün əsərlərində zəhmətə və əməkçi insan-

ların yaratdıqları hər bir işi alqışlamış və bu qə-

rara gəlmişdi ki, insan tutduğu hər bir vəzifədən 

asılı olmayaraq; “vəzifə insana şan şöhrət deyil, 

insan vəzifəyə şan şöhrət olmalı” devizini əsas 

tutmuşdur. Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinin 

birinci əsəri olan “Sirlər Xəzinəsi” bu baxımdan 

diqqəti cəlb edir. Əsərdəki qoca, yaşlı bir kişinin 

kərpic kəsərək öz əməyi və zəhməti ilə çörək 

pulunu qazanması, başqalarına əl açmaqdan da-

ha üstün tutulur. 

 

Şam şəhərində xeyli qoca bir kişi vardı, 

Pəri kimi, cin kimi camaatdan qaçardı. 

Toxuyardı özünə yaşıl otlardan köynək, 

O, ruzi qazanardı hər gün kərpic kəsərək 

və s... (5.90) 

 

Nizami Gəncəvinin dahiliyi ondadır ki, öz 

öyüd nəsihətləri ilə əmək və əməksevərliyin in-

san həyatında xüsusi bir önəm təşkil etdiyini şe-

riyyətin cilvələnmiş gözəlliyi ilə vermişdir. Aşa-

ğıda verilmiş “Atanın oğluna nəsihəti” şerində 

öz hikmətli kəlamları ilə insanları əməyə və 

əməyi sevməyə çağırmışdır. 

 

Oğul sözlərimə yaxşı qulaq as, 

Ata nəsihəti faydasız olmaz. 

Nə hiyləgər nə də vicdanı dar ol 

Hal bilən, hal duyan bir sənətkar ol . 

Bir elm öyrənmək isdədikdə sən, 

Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən. 

Kamil bir palançı olsa da insan, 

Yaxşıdı yarımçıq papaqçılıqdan. 

Məndən söyləməkdir səndən eşitmək, 

Bir insan əli boş gəzməsin gərək. (6,51) 

 

Azərbaycan xalq pedaqogikasında əməyə 

və əmək tərbiyəsinə böyük əhəmiyyət verilir. 

İbtidai sinif dərsliklərində bu mövzuda şerlər, 

əməksevərlik, zəhmətkeşlik haqqında nağıllara, 

hekayələrə geniş yer verilməsi zəruridir. Hal ha-

zırda ibtidai sinif dərsliklərində bu mövzuda yer 

alan çoxlu sayda şer və hekayələrə rast gəlirik. 

“Halal pul”, “Qurucu”, “Təndir tikə bilməyən 

ev tikə bilməz”, “Bir boşqab sıyıq”, “Ən böyük 

xəzinə”, “İlk dərs”, “Ruzini verən allahdır”, 

“Atanın oğluna nəsihəti”, “Hədiyyə”, “İki qar-

daş”, “Hökmdar qardaşlar”, “Kirpinin düz sö-

zü”, “Hazır yuva”, kimi mətinləri öyrənib anla-

dıqdan sonra əməyin həyatımız üçün nə qədər 

vacib olduğunu başa düşən şagirdlərin inkişafın-

da böyük bir irəliləyiş hiss edə bilərik. 

Gənc nəsli əmək həyatına hazırlamaq mü-

hüm dövlət və ümumxalq işidir. 

Əməkdə iştirak etməklə insan əməyi sevir, 

zəhmət adamına və əmək məhsuluna hörmət və 

qayğı göstərməyi öyrənir, zəruri əmək vərdişlə-

rinə yiyələnir. 
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Kollektiv əmək daha böyük tərbiyə im-

kanlarına malikdir. Birgə əməkdə iştirak etmək-

lə şagirdlər ictimai münasibətlərə daxil olur, on-

larda əməksevərlik, kollektivlilik, yoldaşlıq, 

dostluq , borc və məsuliyyət hissi kimi müsbət 

keyfiyyətlər formalaşır. 

Göründüyü kimi, əmək şəxsiyyətin ahəng-

dar inkişafının mühüm vasitəsidir; şəxsiyyət tər-

biyəsini əmək tərbiyəsi olmadan təsəvvür etmək 

mümkün deyildir. Əmək tərbiyəsi qarşısında bir 

sıra vəzifələr durur: 

-gənc nəsli psixoloji cəhətdən əməyə ha-

zırlamaq: cəmiyyətdə və insanın şəxsi həyatında 

əməyin rolu, əməkdə iştirak etməyin vacibliyi, 

tənbəlliyin zərəri haqda təsəvvürlər və inam ya-

ratmaq; 

- əməksevərlik, əmək adamlarına və əmək

məhsuluna hörmət, əməyə məsuliyyətli münasi-

bəti formalaşdırmaq; 

- əmək bacarıq və vərdişləri, əmək mədə-

niyyəti formalaşdırmaq; 

- gənc nəslə şüurlu sürətdə peşə seçməkdə

köməklik göstərmək. 

Əmək tərbiyəsi qarşısında duran bu vəzi-

fələr kompleks halda və müəyyən sistemdə hə-

yata keçirilməlidir. Özünəxidmət, ictimai-fayda-

lı və məhsuldar əmək iyerarxik səciyyə daşıma-

lıdır. Əmək təlimi və tərbiyəsi məktəb, ailə və 

ictimaiyyətin, istehsalat kollektivlərinin qarşı-

lıqlı əlaqəsi ilə həyata keçirilir. Əmək tərbiyəsi-

nin əsas vasitəsi uşaq və gənclərin əmək fəaliy-

yətində bilavasitə iştirak etməsidir. Lakin əmək 

özlüyündə hələ tərbiyə vasitəsi deyildir. Əmək 

yalnız tərbiyə məqsədlərinə xidmət etdikdə , 

müəyyən pedaqoji şərtlərə uyğun qurulduqda 

tərbiyə vasitəsi kimi çıxış edə bilər. 

Əməksevərlik tərbiyəsinin yüksək səmərə 

verməsi üçün bir sıra pedaqoji tələblər gözlənil-

məli, təlim-tərbiyə məqsədlərinə xidmət etmək-

lə, əxlaq tərbiyəsi ilə sıx bağlanmalıdır. Əməyin 

tərbiyəvi təsiri təkcə onun nəticəsi ilə yox , daha 

çox əmək prosesində insanın keçirdiyi hisslərlə 

ölçülür. Uşaq və gənclərin öz əməkləri ilə başqa 

adamlara, kollektivə xidmət etməkdən keçirdik-

ləri sevinc və iftixar hissləri böyük tərbiyəvi 

əhəmiyyətə malikdir. 

Əməksevərlik tərbiyəsi müntəzəm, sistem-

li şəkildə aparılmalıdır. Bu halda əmək aləti və 

əməyə tələbat yaratmaq asan olur. 

Əmək rəngarəng olmalı kollektiv əməyə 

üstünlük verildikdə, şagird müxtəlif faydalı vər-

dişlərə yiyələnir. Kollektiv əməkdə şagird baş-

qaları ilə ictimai münasibətdə olur, öz əməyi ilə 

ümumi işin icrasında iştirak edir. 

Kollektiv əməkdəki ümumi iş ahəngi, gər-

ginlik, ictimai münasibətlər, qarşılıqlı təsir, kol-

lektiv qayğı tərbiyə üçün sağlam mənəvi-psixo-

loji fon təşkil edir. 

Əmək şagirdlərin bilik səviyyəsinə, yaşı-

na, gücünə və psixofizioloji xüsusiyyətlərinə 

uyğun olduqda, görülən işin xarakteri, istifadə 

olunan əmək alətləri və sərf olunan vaxt uşaqla-

rın real imkanlarına uyğun gəlməli, onun yaşın-

dan və gücündən nə aşağı, nə də yüksək olur. 

Əməksevərlik prosesində müstəqilliyə , 

şəxsi təşəbbüsə və yaradıcılığa geniş yer veril-

dikdə maraq yaranır, başqalarının nəzarəti, tap-

şırığı və göstərişi ilə kor-koranə yerinə yetirilən 

əmək şagirdləri cəlb etmir. 

Təcrübə göstərir ki, şagirdlərin fəallığını, 

müstəqilliyini təmin etmək üçün işin planlaşdı-

rılması, icrası və yekunlaşdırılması proseslərinə 

onları geniş cəlb etmək, fikirlərini və təşəbbüs-

lərini, yaradıcı axtarışlarını müdafiə etmək və 

həvəsləndirmək əməksevərlik ruhunun yaradıl-

ması üçün faydalıdır. 

Əmək prosesində sagirdlərin təhlükəsizlik 

texnikası tələblərinə, sanitar - gigiyenik norma 

və qaydalara ciddi əməl edilməsi müəllimin da-

im diqqətində olmalıdır. 

Bu tələb və qaydaların pozulması şagird-

lərin sağlamlığı və fiziki inkişafı üçün zərərli ol-

maqla, əməksevərlik tərbiyəsinin təsir imkanla-

rını azaldır. 

Mövzu ilə əlaqədar aşağıdakı nəticələri 

söyləmək olar: 

Əmək insanın həyatının, sağlamlığının və 

firavan yaşayışının birinci əsas şərti olub,onu 

ucaldır və şöhrətləndirir. 

Əməyə məhəbbət uşaqda kiçik yaşların-

dan tərbiyə olunduqda, onu əməyə və məqsəd-

yönlü əmək fəaliyyətinə tam şəkildə hazırlamaq 

mümkün olur, onu gələcəkdə istənilən peşə 

üçün yararlı edir. 

İbtidai sinif dərsliklərində bu mövzuda şe-

irlər, əməksevərlik, zəhmətkeşlik haqqında nağıl-

lara, hekayələrə geniş yer verilməsi zəruridir. 
Problemin aktuallığı. Uşaqların əməksevər-

lik tərbiyəsində mənəvi dəyərlərdən istifadə onların 
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sosial-iqtisadi şəraitində yaranan rəqabətdə qarşıya 

çıxan çətinliklərin asanlıqla aradan qaldırılmasını tə-

min etmək imkanlarına malikdir. 

Problemin yeniliyi. Uşaqların ahəngdar inki-

şafında tərbiyənin bütün komponentlərinin əlaqələn-

dirilməsi və inkişafı reallaşır. Problemin nəzəri və 

praktik cəhətdən tədqiqində metodoloji əsas kimi is-

tifadə etməyi optimallaşdırır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Uşaqların 

əməksevərlik tərbiyəsində mənəvi dəyərlərdən istifa-

dəyə əsaslanan araşdırmaların nəticələr və təkliflər 

pedaqoji prosesdə praktik məsələlərin həllində və 

müvafiq tədqiqat işlərində tətbiq oluna bilər. 
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tipləri 

Резюме: В процессе обучения существует определенная разница между традиционными и ин-

терактивными методами обучения. Традиционные методы опираются на знания, а интерактивные ме-

тоды направлены на личность. Интерактивное обучение опирается на активную познавательную дея-

тельность учащихся. Это обучение проводится в условиях сотрудничества между другими участника-

ми процесса обучения 

Ключевые слова: Куррикулум по биологии, принципы обучения, мышление интерактивные 

методы обучения, интерактивное обучение, типы урока,  

Summary: There are some differences between traditional and active methods in teaching process. 

Traditional method is based on education, whereas active method is based on personality. Active 

(interactive) teaching is based on students’ active cognitive activity. In this mehthod there is a cooperation 

among the students in teaching process. 

Key Word: Curriculum of biology science, principles of education, contemplation, methods of 

interactive training, teaching methods, the types of lessons 

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin in-

kişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda təhsil siste-

minin institusional əsaslarının inkişaf etdiril-

məsi, innovativ təlim metodları və texnologiya-

larının tətbiqinin genişləndirilməsi yolu ilə sə-

riştəyə əsaslanan şəxsiyyət və nəticəyönlü təhsil 
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modelinin yaradılması strateji hədəf kimi qarşı-

ya qoyulmuşdur. 

Azərbaycanın təhsil sistemində tətbiqinə 

bağlanmış “Azərbaycan Respublikasında ümu-

mi təhsilin Milli Kurikulumu” sənədində inkişaf 

etdirici təlim şagirdin inkişafının təmin olunma-

sında mühüm təsir vasitəsi kimi müəyyən edilir. 

Təfəkkürün inkişafı əqli inkişafın başlıca məq-

sədidir. Təlimin inkişaf etdirici xarakteri tədris 

prosesində tətbiq olunan metodlardan çox asılı-

dır. Bu zaman təfəkkür inkişafının qayğısına 

qalmalı nəyi nə üçün və necə öyrənmək proble-

mi onların həmişə diqqət mərkəzində olmalıdır. 

Fəal təlim biliyin qrup və cütlərlə iş for-

malarından müntəzəm şəkildə istifadə etməklə 

axtarılıb tapılması ön plana çəkilir. Bu cür təlim 

texnologiyası ilə təşkil olunan dərslərdə əvvəlcə 

problemə istiqamət verəcək motivasiya yaradı-

lır. Motivasiya problemə çıxaracaq məsələnin 

qoyulmasıdır. Onun nəticəsi tədqiqat sualı olur. 

Şagirdlər irəli sürülmüş fərziyyələrin doğrulu-

ğunu isbat etmək üçün mətn üzərində, bilik 

mənbələrinə nəzər salmaqla tədqiqat işlərinə 

cəlb olunurlar. Şagirdlər öz tədqiqatlarının ye-

kunları ilə sinfi tanış edirlər. Sonra təqdim olu-

nan bütün işlər arasında rabitə, əlaqələr yaradı-

lır. Məlumatlar sistemə salınaraq ümumiləşdiri-

lir. Ümumiləşmələrin nəticələri ilkin fərziyyə-

lərlə müqayisə olunur. Bundan sonra biliyin tət-

biqi mərhələsi gəlir. İşin gedişindən aydın oldu-

ğu kimi, fəal-interaktiv təlimdə şagirdlərdə 

məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürünün inki-

şafı qayğısına qalınır, təlim prosesinə tədqiqat 

xarakteri verilir. Təlim prosesində işgüzar iş 

mühiti, əməkdaşlıq şəraiti yaradıldığından işti-

rakçıların yüksək fəallığı təmin olunur. 

Təlim prosesində ənənəvi təlim metodları 

ilə fəal metodları arasında müəyyən fərqlər 

mövcuddur. Ənənəvi metod bilikyönlü, fəal me-

tod isə şəxsiyyətyönlüdür. Şagirdlərin şəxsiyyət-

yönlü (təhsilalanın idrakı, ünsiyyət və psixomo-

tor) fəaliyyətləri (hərəki fəaliyyət: rəqs etmək, 

qaçmaq) əsasında həyati bacarıqlarını inkişaf et-

dirməklə onda milli və bəşəri dəyərlərin forma-

laşdırılır. Fəal təlim müəllimyönlü əvəzinə şa-

girdyönlüdür. Təhsil sahəsində şagird yönümlü 

fəaliyyət şagirdlərin mənafeyinə, maraq və tələ-

batının ödənilməsinə, istedad və qabiliyyətləri-

nin, potensial imkanlarının inkişaf etdirməsinə 

xidmət edir. 

Ənənəvi təlim fənnyönlü olduğu halda fə-

al təlim nəticəyönlüdür. Nəticəyönlü əldə olun-

ması nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəti-

cələr formasında əvvəlcədən müəyyən edilməsi-

dir. Fəal təlim tələbyönlü olmaqla 

Fərdin, dövlətin və cəmiyyətin dəyişən eh-

tiyac və tələbatlarının nəzərə alır. 

Fəal təlim müəllim tərəfindən idraki prob-

lemli situasiyanın yaradılması, problemin həlli 

prosesində şagirdlərin fəal tədqiqatçılıq mövqe-

yinin stimullaşdırılması, müstəqil “kəşf”, “ixti-

ra” və şagirdlər üçün yeni olan biliklərin mə-

nimsənilməsi şəraitinin yaradılmasını təmin 

edir. Bu təlim metodları şagirdlərdə intellektual 

baxımdan gərgin situasiyanın yaradılmasını, in-

formasiyanın hazır deyil, ziddiyyətli və nata-

mam şəkildə təqdim edilməsi ilə səciyyələnir. 

Fəal təlimdə təlim tapşırıqları, həll üçün təqdim 

edilən problem cəlbedici, maraqlı, şagirdlərin 

dərketmə imkanlarına uyğun, müstəqil tədqiqat-

çılıq baxımından asan olması ilə fərqlənir. Tət-

biq olunan bu təlim metod şagirdlərin öz qabi-

liyyətlərini reallaşdırmağa imkan yaradır, dialo-

qa və birgə fəaliyyətdə əməkdaşlığa əsaslanır. 

Fəal təlimin tətbiqi prosesində yaradılan əmək-

daşlıq mühiti və işgüzar müzakirələr alınmış in-

formasiyanı sintez etməyə kömək edir, dərket-

məni stimullaşdırır və təlimin nəticəyönlüyünə 

etibarlı təminat yaradır. 

Akademik M. Mehdizadə demişdir: “Dər-

si həyatla sıx əlaqələndirmək , emosional əhval-

ruhiyyə yaratmaq, təlim prosesini intensivləşdir-

mək, bütün şagirdləri məhsuldar təlim işi ilə 

əhatə etmək ,onların idrak fəaliyyətini fəallaş-

dırmaq, şagirdlərin biliyini hesaba almaq və qiy-

mətləndirmək dərsə verilən tələbdir”. Bu gün 

təhsil islahatının əsas məqsədlərindən olan fəal 

və interaktiv təlim metodları müasir tələblərə 

cavab verir. Ümumtəhsil məktəblərində fəal tə-

lim metodlarının tətbiqi şagirdlərdə düşünmək, 

sərbəst rəy söyləmək, hər hansı problem barədə 

başqalarının fikrinə münasibət bildirmək xüsu-

siyyətlərini formalaşdırmaqla təfəkkürün müstə-

qilliyi və çevikliyinə zəmin yaradır. 

Fəal (interaktiv) təlim şagirdlərin fəal id-

rak fəaliyyətinə əsaslanır. Təhsil prosesinin di-

gər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata 

keçirilən təlimdir. Fəal təlim anlayışının sinoni-

mi kimi interaktiv təlim metodları anlayışların-

dan da istifadə olunur. Belə ki, “interaktivlik 
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termini “dialoqu qarşılıqlı təsiri bildirir. Bu tə-

lim metodunu ifadə etmək üçün həmçinin 

“problem – dioloji”, “problemli”, “everestik tə-

lim” anlayışlarından da istifadə olunur. 

Fəal təlim şagirdlərin yaddaşının təkcə ye-

ni elmi bioloji biliklərlə zənginləşdirilməsinə 

deyil, həm də təfəkkürün müntəzəm inkişaf etdi-

rilməsi əsasında daha çox biliklərin müstəqil əl-

də edilməsi və mənimsənilməsi, ən mühüm ba-

carıq və vərdişlərinin, şəxsi keyfiyyət və qabi-

liyyətlərin qazanılmasına yönəlir. 

Bu prosesdə bütün şagirdlərin müxtəlif 

nöqteyi nəzərlərini və fikirlərini nəzərə almaqla, 

bioloji təlim fikir müstəqilliyinə, tədrisin məz-

mununu daha da zənginləşdirməyə imkan yara-

dır, nəticə çıxarma prosesinə müsbət təsir edir. 

Aparılmış araşdırmalar göstərir ki, tədris 

prosesində fəal (interaktivlik) dərs şagirdlərin 

özləri arasında da ola bilir. Bu zaman müəllim 

və şagird eyni hüquqlu mövqedə dayanırlar. Fa-

silitator funksiyasını yerinə yetirən müəllim 

problemləri qoyur, istiqamət verir, axtarış strate-

giyasını hazırlamaqla şagirdlərə kömək edir, 

diskussiya aparmaqla birlikdə işləyirlər. 

Fəal təlim metodları imkan verir ki, biliyi 

qazanma prosesi daha aydın olsun. Şagirdlər tə-

lim prosesində öz qazandığı fikirləri əsaslandır-

mağı, sübut etməyi öyrənir dinləməyi, alternativ 

fikrə hörmət etmək bacarığına yiyələnirlər. 

Beləliklə prof. Ə.Ə. Ağayevin fikrinə gö-

rə, fəal təlim metodu dərsdə yaranan, təlim pro-

sesində meydana çıxan şagirdlərarası öyrənmə 

ünsiyyəti və əməkdaşlığı , müəllim –şagird birli-

yi nəzərdə tutulur. Fəal metodlar isə həmin pro-

sesdə öyrənmə və anlaşma, eləcə də bacarıq 

keyfiyyətlərə şagirdlərin yiyələnməsini həyata 

keçirən üsullar, tərzlər, işlər yanaşmalar və vasi-

tələrdir. 

Təlim prosesində müəllim və şagirdin qar-

şılıqlı münasibətlərinin formalaşmasını əks etdi-

rən müxtəlif üsul və yanaşmaların məcmusu tə-

lim metodlarını müəyyənləşdirir. Təlim prosesi 

müəllim və şagird arasındakı təsirlərin elə mü-

nasibətlərini nəzərdə tutur ki, bunun nəticəsində 

şagirdlər tələb olunan bilik, bacarıq, vərdiş və 

dəyər qazansınlar. 

Təlim prosesində müəllim və şagirdin qar-

şılıqlı təsirinin üç forması geniş yayılmışdır: 1. 

Passiv metodlar. 2. Aktiv metodlar. 3. İnteraktiv 

metodlar. 

İnteraktiv metodlar müəllim və şagird ara-

sındakı qarşılıqlı münasibətlərinin daha geniş 

formada baş verməsini nəzərdə tutur. Şagird nə-

inki təkcə müəllimlə, eyni zamanda təlim prose-

sində bir-biri ilə aktiv qarşılıqlı münasibətdə 

olurlar. Bu zaman şagirdlər nəinki öyrənilmiş 

materialı möhkəmləndirir, eyni zamanda yeni 

materialları öyrənir, yeni bilik, bacarıq və vər-

dişlər qazanırlar. 

Fəal təlimdə başlıca məqsəd şagirdi təli-

min subyekti etməkdir, yəni şagird təhliletmə, 

düşünmə, müstəqil bilik əldə etmə, bu bacarığı 

inkişaf etdirmə, öyrəndiklərini tətbiq etmə qabi-

liyyətinə yiyələndirməkdir. 

Fəal təlim metodu müəyyən spesifik xüsu-

siyyətlərə malikdir. Buraya təlimin subyekt xa-

rakter daşıması, şagirdlərin fəal öyrənmə mövqe-

yi, təfəkkürün müstəqilliyi və sərbəstliyi, dərs za-

manı fəallığı aiddir. Dərsin əvvəlində problemli 

situasiyanın yaradılması və dərs prosesinin prob-

lemin həllinə yönəldilməsinə çalışmaq lazımdır. 

Fəal təlimin xarakterik xüsusiyyətlərindən 

düşündürücü və istiqamətləndirici suallar vasitə-

si ilə şagirdlərin yeni biliklərini müstəqil kəşf 

etməsinə yönəldilməsi, dərsin dialoq şəklində 

aparılması, əks əlaqələrin yaradılması, əməkdaş-

lıq və qrupda qarşılıqlı fəaliyyət və sonda həyati 

məqsədlərə nail olmaq üçün biliklərin yaradıcı 

tətbiqi və sair aiddir. 
Problemin aktuallığı. Fəal təlim biliyin qrup 

və cütlərlə iş formalarından müntəzəm şəkildə istifa-

də etməklə axtarılıb tapılması ön plana çəkilir. Bu 

cür təlim texnologiyası ilə təşkil olunan dərslərdə 

əvvəlcə problemə istiqamət verəcək motivasiya ya-

radılır. Motivasiya problemə çıxaracaq məsələnin 

qoyulmasıdır. 

Problemin elmi yeniliyi. Yeni təlim texnolo-

giyalarının tətbiqi ilə əlaqədar ənənəvi təlimin üstün 

və çatışmazlıqları təhlil edilərək təkmilləşdirilməsi-

nə daha çox ehtiyac vardır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Təlim prose-

sində ənənəvi təlim metodları ilə fəal metodları ara-

sında müəyyən fərqlər mövcuddur. Şagirdlərin şəx-

siyyətyönlü ünsiyyət və fəaliyyətləri əsasında həyati 

bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onda milli və bəşəri 

dəyərlərin formalaşdırılır. 
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USE OF NATURAL RESOURCES OF AZERBAIJAN IN THE LEARNING PROCESS 

Xülasə: Məqalədə Azərbaycanın təbii resursları təsnif edilir, onun zənginlikləri haqqında məlumat ve-

rilir. Onlar mineral resurslar, energetik resurslar, bioloji resurslar olmaqla 3 böyük qrupda birləşdirilir. Hər 

bir qrupa aid olan təbii ehtiyatlar açıqlanır, xarakterizə olunur. Belə bir zəngin təbii resurslardan lazımınca 

istifadə olunmadığı qeyd olunur. Onlardan səmərəli istifadə etməklə ölkənin iqtisadi inkişafına böyük töhfə-

lər verilməsi problemləri araşdırılır. Müəllif problemin həllini təlim prosesində təbii ehtiyatların gənc nəslə 

öyrədilməsində və onların bu sahələrdə peşə seçməsinə, işləməyə hazır olmasına istiqamətləndirilməsində 

görür. Onun səmərəli həlli yollarına dair metodik tövsiyələr verir. 

Açar sözlər: Təbii sərvətlər resurs, neft, mineral maddələr, filiz yataqları və s. 

Резюме: В статье классифицируются природные ресурсы Азербайджана, даются сведения об 

их богатейшем составе. Называясь минеральными, энергетическими и биологическими ресурсами, 

они соединяются в трех группах. Свойство каждый ресурсов, относящихся к одной группе, раскрыва-

ются и характеризуются. Отмечается недостаточное использование таких богатых природных ресур-

сов. Эффективно используя природные ресурсы, исследуются проблемы их подачи развитию эконо-

мике больших вкладов. Решение этой проблемы автор видит в изучении природных ресурсов в про-

цессе обучения учащихся, в выборе их профессии в этой области и подготовке их к работе в этом 

направлении. Даются методические рекомендации по определению эффективных путей использова-

ния природных ресурсов.  

Ключевые слова: Природные достояния, ресурсы, нефть, минеральные элементы, рудные 

месторождения 

Summary: The article classifies natural resources of Azerbaijan, informs about its richness. They are 

merged into three large groups, including mineral, energetic and biological resources. Natural resources 

belonging to each group are explained and characterized. It is recorded that such a rich natural resource has 

not been properly used. Through the effective use of them, the problems of giving great contribution to the 

economic development of the country are investigated. 

The author sees the solution of the problem in teaching of natural resources to the younger generation 

in learning process and in directing them to choose a profession in these areas and to prepare for work. 

Methodical recommendations are given about its effective solutions. 

Key words: Natural resources, resource, oil, mineral substances, are deposits. 
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Təbiət təsəvvürə gəlməyən dərəcədə dəyə-

rə malik bir sərvət və nemətdir. Onun təbii sər-

vətləri rəngarəng və müxtəlif növlərdədir. Təbii 

sərvətlər bəşəriyyətin varlığı üçün zəruri olub, 

kənd təsərrüfatı və sənayedə hazır şəkildə istifa-

də olunan təbiət məhsullarıdır. Günəş enerjisi, 

yerin daxili istiliyi, su, torpaq örtüyü, faydalı 

qazıntılar, bioloji müxtəliflik, əlverişli iqlim şə-

raiti və s. təbii sərvətlər sayılır. Ümumiyyətlə tə-

biətin ünsür və gücü məhsuldar qüvvələrin müa-

sir inkişafda istehlak məhsulu və ya istehsal va-

sitəsi kimi istifadə olunarsa, bu təbii sərvətlər 

(ehtiyatlar, resurslar) adlandırılır.  

Təbiətin element və xüsusiyyəti maddi 

nemətlər istehsalında bilavasitə iştirak etmirsə, 

lakin onun gedişinə təsir göstərirsə buna təbii 

şərait (temperatur, relyef, iqlim, çay şəbəkəsi və 

s.) deyilir (1, .4). 

İnsanlar tərəfindən istifadə edilən təbii 

sərvətlər təyinatına, mənşəyinə, istifadə üsulları-

na görə çox müxtəlifdir. Onları öyrənmək məqsə-

dilə sistemə salmış, təsnif etmişlər. Mənşəyinə 

görə təbii sərvətlər üç böyük qrupda yerləşdirilir: 

- Mineral resurslar (kimyəvi resurslar) 

- Energetik resurslar 

- Bioloji resurslar 

Mineral resurslara litosferi təşkil edən və 

istifadə üçün yararlı bütün maddələr daxildir. 

Onlardan xalq təsərrüfatında mineral xammal, 

yaxud yanacaq kimi istifadə olunur. Bunlara daş 

kömür, neft, qaz, qaynar şistlər, torf, oduncaq, 

filizlər, atom enerjisi və s. daxildir. Energetik 

resurslara günəş, kosmos, atom energetikası, ya-

nacaq energetikası, termal və digər enerji mən-

bələri aid edilir.  

Bioloji resurslara canlı mühiti əmələ gətirən 

komponentlər, insanların maddi və mənəvi ne-

mətlərinin mənbələri aid edilir. Bura bitkilər 

aləmi, heyvanlar aləmi, mənzərəli landşaftlar, 

mikroorqanizmlər və s. daxildir (3, 19). 

İstehsalatda istifadəsinə görə resursları aşa-

ğıdakı kimi təsnif etmişlər: 

 

 
 

Hamıya yaxşı məlumdur ki, Allahtaala 

Azərbaycan xalqından heç bir nemətini və təbii 

sərvətini əsirgəməyib. Demək olar ki, Azərbay-

can özünün yeraltı və yerüstü sərvətləri ilə dünya 

ölkələri arasında ön sırada dayanır. Azərbaycan 

zəngin sərvətlərinin olması ilə digər ölkələrdən 

seçilir. O, Avropa ilə Asiyanın ortaq qapısı ol-

maqla əlverişli, təbii coğrafi şəraiti və zəngin tə-

bii sərvətləri ilə daim diqqət mərkəzindədir. La-

kin gəlin fikirləşək, Bu baxımdan ölkəmizi tanı-

yırıqmı? Vətənimizi sevirikmi, onun sərvətlərini 

qoruyur və onlardan lazımınca yararlanırıqmı? 

Bu sərvətlər sırasında neft, dəmir filizi, 

mis, qızıl, gümüş, uran, civə, polimetallar, 
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əhəng daşı, müxtəlif təbii zonalar, mineral sular 

və s. saymaqla qurtarmaq olmaz. Bu sərvətləri 

əksəriyyəti müxtəlif sənaye sahələri üçün xam-

maldır və xalqın gələcək rifahında mühüm rol 

oynayır. Bu cür sərvətləri olan ölkədə hər növ 

sənətkarlıq nümunələri mövcuddur. Məşhur 

Azərbaycan xalçaları sanki təbiətin bütün rəng-

lərini, boyalarını, tarixin bütün nişanələrini 

özündə təcəssüm edir. Bu rənglər, bu boyalar 

Azərbaycanda bitən təbii bitkilərdən alınır. 

Dünyanın bir çox muzeylərində Azərbaycan us-

talarının metal, keramika, ipək və ağacdan ya-

ratdıqları dekorativ sənət nümunələri saxlanılır. 

Çox qürurverici haldır ki, bu məmulatları dü-

zəltmək üçün işlənən xammal materiallar, də-

mir, gil, ipək, müxtəlif növ ağaclar öz vətəni-

mizin sərvətləridir. 

İllərlə ölkəmizdə neftçıxarma, neft-kimya 

və neft emalı, qazın ixracı ilə sənaye sahələri 

xüsusi fəaliyyət göstərmişdir. Beləliklə, neft və 

qaz da ölkəmizin təbii, yeraltı sərvətləridir. 

Kənd təsərrüfatı isə pambıqçılıq, üzümçü-

lük, tərəvəzçilik və maldarlıq sayəsində inkişaf 

etmişdir. Azərbaycanın hər bir bölgəsi ayrı-ayrı-

lıqda bu sahələrə uyğun təbiətə malikdir. Naxçı-

vanda, Kəlbəcərdə, Masallıda, Lənkəranda, Ba-

badağda və digər regionlarda yerdən çıxan qay-

nar, mineral sular təbiətin möcüzəsidir. Zəngin 

kimyəvi tərkibi və böyük müalicəvi əhəmiyyəti 

olan bu təbii sular insan orqanizmi üçün çox fay-

dalıdır. Su elektrik stansiyaları üçün enerji mən-

bələri olan Şəmkir, Mingəçevir (cənubi Qafqazda 

ən böyük), Araz, Biləsuvar, Füzuli, Sərsəng, Qa-

zax (Taxtakörpü), Xudafərin, Yelkən, İsmayıllı 

axar çayları Azərbaycanın təbiətdə olan ecazkar 

gözəllikləridir. Azərbaycanın daha zəngin resurs-

ları onun faydalı qazıntılarıdır. Onlar ölkəmizdə 

həmişə zəngin olmuş və iqtisadi inkişafda mü-

hüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. 

Vətənimizin bu sərvətlərinin ölkənin iqti-

sadiyyatında düzgün istifadə olunması üçün 

yüksək ixtisaslı kadrlar tələb olunur. Belə kadr-

ları yetişdirmək isə biz müəllimlərin öhdəsinə 

düşür. Belə ki, öz gələcəyinə açıq gözlə baxa bi-

lən gənclər yetişdirmək üçün, biz müəllimlər 

onlara hələ parta arxasında ikən vətənimizi düz-

gün tanıtmalı və bu istiqamətdə iş aparmalıyıq. 

Ona görə də müəllimlər məktəblərdə fənlərin 

tədrisini yeni müasir və bu kimi tələblərə uyğun 

səviyyədə qurmaqla yanaşı, həm də gəncləri əsil 

vətəndaş kimi yetişdirməlidirlər. Yalnız bu hal-

da gələcəyimiz olan gəncləri Respublikanın sər-

vətlərinə yiyələnməyə qadir ola biləcəklərini 

dərk edərlər. 

Bu cür sərvətləri olan ölkədə güclü kadrla-

ra olan tələbat ildən-ilə artacaqdır. Odur ki, bu 

sahəyə dövlət tərəfindən daha çox fikir verilməli 

və gələcəkdə bu sahələrdə yalnız milli kadrların 

işləməsinə nail olunmalıdır. Cavan, gənc mütə-

xəssislərimiz belə sahələrində işləməyə hazır ol-

malıdırlar. 

Respublikamızın hər bir regionunda istə-

nilən sahədə iş qurmaq mümkün olduğu halda 

gənclərimiz, xüsusilə xaricdə təhsil alan gənclə-

rimiz öz vətəninin iqtisadi sahələrdə işləmək-

dən, xaricdə işləməyi üstün tuturlar. Belə gəlirli 

sahələrdə isə xaricdən gələn mütəxəssislər çalı-

şır. Onlar ölkəmizin sərvətlərini, faydalı qazıntı 

yataqlarını daha yaxından tanıyırlar. Bunun əsas 

səbəbi respublikamızın malik olduğu sərvətləri 

gənclərimizə tanıda bilməməyimizdir. Halbuki 

bu işin hələ kiçik yaşlarından, məktəb partası ar-

xasından biz müəllimlər uşaqlara aşılamağı ba-

carmalıyıq. Eyni zamanda bir məsələ də bizi 

çox düşündürməlidir. Nə üçün bizim gənclər xa-

ricdə təhsil almağa üstünlük verirlər. Məgər bi-

zim ölkədə ali məktəblərdə təhsil digər dövlət-

lərdə olduğundan bu qədər aşağı səviyyədədir? 

Əgər elədirsə, onda nə üçün sovet dönəmində 

azərbaycanlı alimləri öz bilik və bacarıqlarını 

belə sahələrə dair öyrətmək üçün xarici dövlət-

lərə göndərilirdi və orada müəyyən uğur əldə 

edirdilər. Axı onların əksəriyyəti burda Azər-

baycanda təhsil alanlardılar. Belə mütəxəssislər-

dən Eminov Vaqif Hacı oğlu Əlibayramlı indiki 

Şirvan şəhərinin DRES-mühəndisi bir işıq sahə-

sinin mütəxəssisi kimi Vyetnamda, Akademik 

Əfəndizadə Azad Əli oğlu Beynəlxalq Avtoma-

tika Terminologiya və Standartlar Komitəsinin 

üzvü, Moskva, Paris, Varşava, Paris, Boston, 

Helsenqdə keçirilən beynəlxalq konqreslərdə bir 

alim mütəxəssis kimi iştirak etmiş və öz ixtisas-

ları bu dövlət nümayəndələrini heyran qoymuş-

du və digər bu kimi nümayəndələri də göstər-

mək olar. 

Həmçinin Azərbaycanın neft sahəsində 

yetişdirdiyi kadrların dünyanın hər yerində nef-

tin geoloji axtarışında (Əlcəzairdə, Liviyada və 

başqa ölkələrdə) və emalında hər bir mütəxəssis 

kimi böyük rolu olmuşdur. Buna misal olaraq 
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Azərbaycan Neft Akademiyasının yetişdirməsi 

olan Fərman Salmanov Rusiyanın məşhur geo-

loqları və alimlərinin fikrinə əks olaraq həmin 

ölkənin Şimal zonalarında neft yataqlarının var-

lığını, onların zənginliyini elmi əsaslarla göstər-

di və həyata keçirdi. Elə ona görə də sosialist 

əməyi Qəhrəmanı adı aldı və Rusiya bu günkü 

neft istismarına görə Azərbaycan ixtisasçılarına 

minnətdar olmalıdırlar. Eyni zamanda Türkmə-

nistanda, Qazaxıstanda neft yataqlarının tapıl-

ması və istismarı məhz Azərbaycan kadrları ilə 

bilavasitə bağlıdır. 

Həmin ənənələri indi də yaşatmaq üçün 

gənc nəslə məktəb fənlərinin tədrisində ölkənin 

resursları, onların istehsalı, iqtisadi sahələri öy-

rədilməli, həmin sahələr üzrə peşə seçimləri təq-

dim edilməlidir. 

Fənlərin xüsusilə kimya, biologiya, coğra-

fiya, həyat bilgisinin tədrisində müəllim Azər-

baycanın təbii resurslarının tanıtmalı və onların 

iqtisadi əhəmiyyəti, ölkə iqtisadiyyatının inkişa-

fına verəcəyi töhfələr konkret faktlarla, hesabla-

maların aparılması ilə öyrədilməlidir. Faydalı 

qazıntılar haqqında danışarkən Böyük və Kiçik 

Qafqaz dağ sistemlərinin Şərqini əhatə edən 

Azərbaycan Respublikasının ərazisi mürəkkəb 

geoloji quruluşa malik olub faydalı qazıntıların 

müxtəlifliyi və rəngarəngliyi ilə fərqlənir. 

Ölkəmiz çox qədimdən neft diyarı kimi ta-

nınmışdır. Tarixi materiallardan məlum olur ki, 

eramızdan əvvəl VI və VII əsrlərdə Abşeron ya-

rımadasından neft çıxarılmışdır. Dərslərdə möv-

zulara uyğun olaraq neft və qaz ehtiyatının əsa-

sən Abşeron və Xəzər dənizinin Azərbaycan sa-

hillərində cəmləndiyi qeyd edilir. Qobustan, Si-

yəzən, Şabran rayonlarının da neft yataqlarından 

bəhs olunur. 

Abşeron yarımadasının Balaxanı-Sabunçu, 

Ramana, Qaraçuxur, Qala, Buzovna, Bibiheybət, 

Qaradağ, Buta, Körgöz, Pirallahı adası neft 

yataqları haqqında məlumat verilir. Neft sənayesi 

inkişafının müasir mərhələsi, əsrin müqavilələri 

iqtisadiyyatın inkişafındakı rolu açıqlanır. 

Bu gün sənayenin, iqtisadi inkişafın əsas 

dayaqlarından biri dəmir filizi sayılır. Qeyd edi-

lir ki, Azərbaycanda böyük sənaye əhəmiyyətli 

üç dəmir filizi yatağı sənaye əhəmiyyətli Daşkə-

səndə yerləşirlər. Onlar haqqında söhbətlərin 

aparılması şagirdlərin təbii resurslar haqqında 

geniş məlumat almalarına şərait yaradır. Laçın, 

Kəlbəcər rayonlarının “Xromid”, filiz yataqları, 

Balakən-Zaqatala, Gədəbəy-Ordubadın “Əlvan 

və Nadir metal” filiz yataqlarına dair biliklərin 

verilməsi şagirdlərdə vətənpərvərlik tərbiyəsi 

aşılayır. Təbii qazın çıxarıldığı Cənubi Şərqi 

Qobustan yatağını, təbii Bitum yataqları olan 

Balaxanı, Binəqədinin, Quba rayonu ərazisində 

yerləşən Yanar şist yataqları haqqında material 

verilir. 

Mis yataqları əsasən Balakən-Zaqatala, 

Gədəbəy, Qarabağ və Ordubad Filiz rayonların-

da cəmləşmişdir. Onlara dair materialın şagird-

lərə çatdırılması çox əhəmiyyətlidir. Dərslərdə 

Balakən rayonu ərazisində yerləşən Filizçay ya-

tağı haqqında ətraflı izahat verilməsi tələb olu-

nur. Göstərilməlidir ki, Filizçay yatağında 80-

dan artıq mineral müəyyən edilmişdir. Onlardan 

mis, qurğuşun, gümüş, qızıl, bismud, kobald, 

kalium, kükürd, selen, tellur kimi qiymətli mad-

dələri qeyd etmək olar. 

Mövzulara uyğun olaraq tikinti materialla-

rı ilə bağlı gil, tikinti daşı, çınqıl, çay daşı, qum 

ehtiyatları yataqları haqqında da danışılmalıdır. 

Rayonlarımız mineral sularla da zəngin-

dir. Quba, Şamaxı, Şəki, Zaqatala, Qax, Qəbələ, 

Oğuz və digər rayonlarda mineral tərkibli bulaq-

ların suyundan xəstələr şəfa tapır. 

Qeyd olunan bu qədər təbii zənginliklərin 

hamısını 1, 2, 5 dərsdə öyrədilməsi mümkün de-

yildir. Bunları il boyu müxtəlif fənlərin mövzu-

ları üzrə öyrətməklə şagirdləri təbii resurslar və 

onların istehsalı sahələrinə cəlb etmək lazımdır. 

Təbii resurslar təbiət fənnlərinin tədrisində təd-

ricən asandan çətinə, sadədən mürəkkəbə prin-

sipləri əsasında öyrədilməlidir. Şagirdlərin yad-

daşında uzun müddət qalması üçün müəllim 

müstəqil işlərə istinad etməlidir. O, təbii resurs-

lar, onların yataqları, istismarı, istehsalı, iqtisadi 

əhəmiyyəti, iqtisadiyyatın inkişafında rolu və 

digər məsələlərə dair şagirdlərə təqdimat, layi-

hə, stend, müxtəlif eksponatların hazırlanması 

kimi müstəqil işlərə cəlb etməklə onlarda nəzəri 

biliklərinin praktikada tətbiqinə nail ola bilər. 

Belə müstəqil işlərin hazırlanması ilə şagirdlər 

ölkənin təbii sərvətlərini öyrənməklə həmin sa-

hələrin inkişafı, daha səmərəli təşkili, müasir 

texnikanın bu sahədə tətbiqi məsələlərini həll et-

mək kimi bilik və bacarıqlar əldə edərlər. 

Gələcəkdə belə inkişafa malik gəlirli sahələr 

üzrə peşə seçməyə istiqamətlənmiş olarlar. 
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Problemin dərindən həlli üçün proses 

dərslərlə məhdudlaşdırmamalı, onlar daha geniş 

aspektə sinifdənkənar tədbirlərdə də bilik və ba-

carıq əldə etməlidirlər. Sinifdənkənar tədbirlər-

dən “Kimya gecəsi”, “Kimya həftəsi”, “Coğrafi-

ya gecəsi”, “Təbiət həftəsi”, “Təbiət ongünlü-

yü”, “Yaşıllaşdırma aylığı” və başqa işlər həyata 

keçirilə bilər. Bunların hər birinə təbii resurslar-

la bağlı məruzə və ya təqdimat salınması yaxşı 

nəticələnir. Aktual məsələ kimi təbii resursların 

öyrənilməsinə həsr olunan tədbirlərin – təqdi-

mat, sərgi, müsabiqə, rollu oyun, “Kimya və hə-

yat”, “Təbii resurslardan səmərəli istifadə”, “Tə-

biət bizi yaşadır”, “Təbii sərvətlər ölkənin iqti-

sadi qüdrətidir” kimi mövzularda müxtəlif təd-

birlər təşkil etməklə şagirdlərin dərslərdə aldıq-

ları bilik və bacarıqları daha da dərinləşdirmək, 

zənginləşdirmək mümkündür ki, öz vətənlərini 

sevsinlər və hər bir halda burda təhsil almağa 

daha çox meyilli olsunlar. 

Fənlərin xüsusilə kimya, biologiya, coğra-

fiya, həyat bilgisinin tədrisində müəllim Azər-

baycanın təbii resurslarını tanıtmalı, onların iqti-

sadi əhəmiyyətini, ölkə iqtisadiyyatının inkişafı-

na verəcəyi töhfələri konkret fakt və hesablama-

ların aparılması ilə öyrətməyə cəhd göstərməli-

dir. Faydalı qazıntılar haqqında danışarkən 

Böyük və Kiçik Qafqaz dağ sistemlərinin Şərqi-

ni əhatə edən Azərbaycan Respublikasının əra-

zisi mürəkkəb geoloji quruluşa malik olub fay-

dalı qazıntıların müxtəlifliyi və rəngarəngliyi ilə 

fərqləndiyini göstərməyə çalışmalıdır. 
Problemin aktuallığı. Azərbaycan dünyada 

iqtisadiyyatının sürətli inkişafı ilə tanınır. Ölkənin 

iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayan amillərdən 

biri təbii resursların zənginliyidir. Lakin ölkəmizin 

təbii ehtiyatlarından müasir tələblər səviyyəsində is-

tifadə olunmur. Ondan daha səmərəli istifadə edil-

məsi ümumtəhsil məktəb fənlərinin tədrisində təbii 

resurslara dair materialın şagirdlərə öyrədilməsi ilə 

onlar işgüzar, vətənpərvər şəxsiyyət kimi formalaş-

dırılması ilə nail olmaq mümkündür. Elmi- metodik 

ədəbiyyatlarda və ümumtəhsil məktəblərində prob-

lem tam həllini tapmamışdır. Problemin bu günə qə-

dər tədqiqata cəlb olunmaması, araşdırılmaması 

onun aktuallığını əsaslandırır. 

Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə 

olaraq Azərbaycanın təbii resurslarından təlim pro-

sesində istifadə edilməsi problemi araşdırılır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

Azərbaycanın təbii resurslarından istifadə edilməsi 

araşdırılmış, onun şagirdlərə öyrədilməsinin səmərə-

li yolları müəyyən edilmişdir. 
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Texnologiya ixtisasına aid olan fənlərin 

tədrisində qazanılan nəzəri biliklərin həyata tət-

biq olunmasında istifadə olunana ən müasir me-

todlardan biri də təcrübə məşğələləridir. Təcrü-

bə məşğələləri məktəb şəraitində təchiz olunmuş 

tədris emalatxanalarda təşkil olunması və aparıl-

ması daha effektli nəticələr verir. Bununla yana-

şı “Texnologiya” ixtisası üzrə öyrənilən ixtisas 

fənlərində tələb olunan təcrübə məşğələləri təd-

ris emalatxanaları ilə yanaşı, təcrübə poliqonla-

rında və ixtisasa aid olan emal sexlərində aparı-

lır. Tədris emalatxanalarında əsasən ağacbiçmə 

və ağac emalı prosesi, metalın kəsilməsi, yonul-

ması, yivlərin açılması, burğulanması və digər 

emalı prosesi yerinə yetirilir. Lakin parça mate-

riallarının ölçülməsi, kəsilməsi, biçilməsi, ülgü-

lər üzrə hazırlanması və konstruksiya üzrə nə-

zərdə tutulan məmulatın tikilməsi tikiş sexlərin-

də və tikiş emalatxanalarında yerinə yetirilməli-

dir. Ərzaq məhsullarının, şirniyyat və digər kuli-

nar məmulatlarının texnoloji ardıcıllıq üzrə ha-

zırlanması, prosesi isə qaynar təbəqəli avadan-

lıqlar tətbiq etməklə texnoloji laboratoriyalarda, 

mətbəx sexlərdə və yeyinti məhsulları hazırla-

yan sexlərdə yerinə yetirilir. Tədris emalatxana-

larında hər hansı məmulatın hazırlanması üçün 

pəstahların və yarımfabrikatların emalı, yonul-

ması və hamarlanması, üzərində inkrustasiya, 

bəzək və tələb olunan yivaçma əməliyyatlarının 

aparılması, əl vasitəsilə emaletmə və bəzəkvur-

ma işlərin yerinə yetirilməlidir. Məmulatların, 

yarımfabrikatların üzərində naxışvurma əməliy-

yatlarının tətbiq olunması və digər texnoloji 

proseslər üçün iş yerləri, texnoloji avadanlıqlar, 

işçi stollar (verstaklar) texnoloji proseslərin ar-

dıcıllığına uyğun yerləşdirilir və onlara uyğun 

texnoloji avadanlıqlar, dəzgahlar, mexanizmlər 

və alətlər quraşdırılmalıdır. Hər bir emalatxana-

nın iş funksiyasına və texnoloji prosesin ardıcıl-

lığına uyğun olaraq avadanlıqlar seçilməli, fərdi 

şəkildə elektrik enerjisi mənbəyinə qoşulması 

üçün elektrik lövhələri və onlar üzərində quraş-

dırılan açarlar olmalı, tələb olunan təcrübə ma-

teriallarını təchiz etmək üçün materialın saxlan-

ması üçün xüsusi rəflərlə təmin olunmuş anbar 

yaradılmalıdır. 

Texnologiya fənni üzrə təcrübə dərslərini 

təşkil edərkən bu fənnin digər fənlərlə inteqrasi-

ya imkanlarını müəyyənləşdirmək məqsədilə 

təcrübə aparılacaq bəhsin aparılma növündən və 

profilə uyğunluğundan asılı olaraq təcrübə pro-

sesində istifadə olunan texnoloji əməliyyatların 

uyğun fənlərlə də olan bəhslərlə əlaqə imkanları 

araşdırılmalı, təlim prosesinin öyrənilmə meto-

du və inteqrasiya imkanları seçilməlidir. Belə 

imkanlardan ağac, metal, təbii və süni liflər və 

onlardan hazırlanmış parçaların və ərzaq məh-

sullarının hazırlanması prosesinə şamil etmək 

olar. 

Məsələn, ağac materiallarından biçmə və 

kəsmə yolu ilə alınan oduncaqlardan hər hansı 

bir məmulatı hazırlayarkən və yaxud emal edər-

kən onun kimyəvi maddələrdən olan qoruyucu 

örtük kimi istifadə olunan kimyəvi boyalardan, 

qeyri-metal qoruyucu örtüklərdən, yəni qoruyu-

cu qat əmələ gətirən süni və təbii materiallar-

dan, sintetik laklardan istifadə olunmalıdır. Bu 

qoruyucu materiallar hazırlanan məmulatların 

korroziyaya uğramasından, aşılanmasından və 

tez sıradan çıxmasından qoruyur və xarici görü-

nüşünün korlanmasının qarşısını alır, onlara es-

tetik gözəllik verir. 

Bu kimyəvi materiallar hazırlanan məmu-

latın üzərinə çəkilməsi zamanı buruntağlardan 

(respiratorlardan) istifadə etməklə xüsusi sorucu 

mexanizmi olan şkaflarda püskürdücü mexa-

nizmlər və kompressorlar vasitəsilə yerinə yeti-

rilməlidir. Təcrübi dərslərində belə inteqrasiya 

imkanlarından istifadə olunması və digər oxşar 

təlim prosesini yerinə yetirərkən müəllim-usta, 

müəllim-təlimatçı texnologiya fənninin kimya 

fənni ilə inteqrasiyasını aydınlaşdırmağı bacar-

malı, kimyəvi maddələrin tərkibini, fiziki-kim-

yəvi xassələrini və digər xüsusiyyətlərini tələbə-

lərə öyrətməklə yanaşı fənlərarası inteqrasiyanın 

qurulmasına aid müəyyən istiqamətlər verməyi 

bacarmalıdır. 

Daha doğrusu, kimyəvi maddələrin xüsu-

siyyətlərini və onlardan istifadə zamanı tələbələ-

rin vəzifələrini istifadə qaydalarını, kimyəvi 

maddələrlə işləyərkən təhlükəsizlik qaydalarına 

riayət olunmasını və təhlükəsiz iş rejiminin təş-

kilini aydınlaşdırmalı və onlara bu sahə üzrə 

müəyyən biliklər aşılamaq üçün diskussiyalar və 

dialoqlar aparmalıdır. Bu üsulla təcrübə dərslə-

rini aparan müəllim fizika, biologiya, elektro-

texnika, coğrafiya və digər uyğun fənlərlə inteq-

rasiya imkanları haqqında ətraflı məlumat ver-

məli və istifadə olunan mənbələri və onlardan 

istifadə qaydalarını göstərməlidir. 
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Tədris emalatxanalarda və təcrübə poli-

qonlarında “Texnologiya” fənni üzrə təcrübə 

dərslərində təcrübəni aparan müəllim yaxud təli-

matçı usta tələbələrə təcrübənin gedişini, onlara 

verilən fərdi tapşırığın yerinə yetirilməsində isti-

fadə olunan təcrübə əməliyyatlarını və təcrübə 

tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində istifadə olu-

nan yarımfabrikatları və məhsulların seçilməsi-

nə istiqamət verməli və təcrübəni apararkən əla-

qə imkanlarını onlara başa salmalıdır. Bundan 

başqa müəllim texnologiya fənninin təcrübə his-

səsini də təcrübə prosesində digər fənlərlə təcrü-

bə inteqrasiyasına aid olan sahə haqqında da ay-

dınlaşdırmalar aparmalıdır. Sonra aydınlaşdırma 

nəticəsində tələbələrə verilən tapşırığın mənim-

sənilmə səviyyəsini müəyyənləşdirmək məqsə-

dilə bir neçə metodların tətbiq olunmasını məq-

sədəuyğun hesab etməlidir. Bu metodlar vasi-tə-

silə tələbələrin yerinə yetirəcəkləri tapşırıqları, 

texnoloji əməliyyatlarda iştirak etmə qabiliyyəti, 

verilən yarımfabrikatlardan (pəstahlardan) mə-

mulat hazırlama bacarığı, texnoloji avadanlıq-

larla, dəzgahlarla, cihazlara əllə yerinə yetiril-

məsində istifadə olunan alətlərlə davranış qay-

daları, iş yerində təhlükəsiz iş rejiminin təşkil 

etmə bacarığı, yerinə yetirdiyi işə məsuliyyət 

hissi və nəhayət bu fənn haqqında bilikləri mü-

əyyənləşdirilir və mənimsəmə səviyyəsini mü-

əyyən edir. Bu metodlardan ən mütərəqqisi olan 

və müasir təlim prosesinin tələblərini ödəyən bir 

üsul kimi tələbələrin fəaliyyətinin monitorinqi 

və qiymətləndirilməsi və test vasitəsilə müəy-

yənləşdirmə üsuludur. 

Bu üsulu pedaqoji təmayüllü kolleclərdə 

təhsil alan və gələcəkdə müəllimi kimi fəaliyyət 

göstərəcək tələbələr dərindən mənimsəməli, 

ümumtəhsil məktəblərinin ayrı-ayrı siniflərində 

nəzərdə tutulan suallar sinfə və orada təhsil alan 

şagirdlərin potensial səviyyəsinə görə müəyyən 

etməyi bacarmalıdır. Belə ki, tərtib olunan sual-

lar ibtidai siniflər üçün, ümumorta təhsil baza-

sında təhsil alana şagirdlər üçün və tam orta təh-

sil bazasında təhsil alan şagirdlər üçün ayrı-ayrı-

lıqda seçilməli və tərtib olunmalıdır. Bu siniflə-

rə uyğun suallar təbii ki, məzmun standartlarına 

uyğun seçilməli və bu zaman proqram material-

larında kənara çıxmamaq şərtilə təlimin ümumi 

həcmi nəzərə alınmalıdır. 

Texnologiya müəllimliyi ixtisası üzrə təh-

sil alan tələbələr gələcəkdə ümumtəhsil məktəb-

lərində bu fənn üzrə müəllim kimi fəaliyyətə 

başlayarkən dərs apardığı siniflərdə test tapşırıq-

larının tərtib olunmasında, tədris prosesində on-

lardan istifadə edilməsində və onların nə vaxt 

tətbiq olunması haqqında tələb olunan məlumat-

lara malik olmalıdırlar. 

Texnologiya fənni üzrə yuxarıda göstəri-

lən sinif şagirdlərin bilik səviyyəsinə uyğun su-

allar seçərkən bu fənnin digər fənlərlə inteqrasi-

ya imkanları da nəzərə alınmalı və düşündürücü 

test tapşırıqlarının salınması da vacib şərtlərdən 

biri hesab edilir. Bu sualların nəzərdə tutulan tə-

ləblərə cavab verməsi, proqram materiallarına 

uyğun olmasını və onların fənni tam əhatə etmə-

sini göstərməklə bəzi məqamlara aydınlıq gəti-

rək. Belə ki, ümumtəhsil məktəblərinin 5-9-cu 

sinifləri üçün tədris mexaniki emalatxanaların-

da, ağac və metal emalı sexində görüləcək təc-

rübi dərslərin keçirilməsi üçün test tapşırıqların-

da qoyulan suallara düzgün tərtib olunması və 

onlara bu sualların ətraflı aydınlaşdırılması tələ-

bələrin bu fənn haqqında geniş təsəvvürə oyada 

bilər və onların maraq dairəsi genişlənə bilər. 

Bu məqsədlə texnologiya fənninin digər 

fənlərlə inteqrasiya olunmasını müəyyənləşdirən 

test tapşırıqlarının hazırlanması məqsədə uyğun 

hesab edilir. Bu zaman hər bir fənn üçün nümunə-

vi test tapşırığı tərtib etmək daha məqsədə uyğun-

dur və onlar aşağıdakı istiqamətlərdə ola bilər. 

Texnologiya fənninin öyrətdiyi elm sahə-

sinə və sahənin inteqrasiya imkanlarına aid, tex-

nologiya fənninin öyrənilməsində istifadə olu-

nan və elektrik enerjisi ilə işləyə maşınlara aid , 

ağac və metal emalı prosesində istifadə olunan 

dəzgahlara aid, ən çox istifadə olunan polad 

ərintisinin tərkibi və istifadə sahələrinə aid, ağac 

materialından hazırlanan məmulatın səthinin 

düz və hamar olması üçün hansı alətlərdən isti-

fadə olunmasına aid, paralel və ardıcıl birləşdiri-

lən məişət elektrik cihazları üçün istifadə olunan 

elektrik qoruyucuları hansı ardıcıllıqla birləşdi-

rilməsi barədə, dəyişən cərəyanı sabit cərəyana 

çevirmək üçün istifadə olunan vasitələr haqqın-

da və s belə test tapşırıqlarının verilməsini məq-

sədəuyğun hesab edirik 

Bundan başqa, 10-11-ci sinif şagirdləri 

üçün mexaniki emalatxanada, ağacbiçmə və 

ağac emalı işlərini yerinə yetirən emalatxanalar-

da təcrübə dərslərinin yerinə yetirilməsində isti-
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fadə olunan test nümunələri aşağıdakılardan iba-

rət ola bilər. 

Ayrı-ayrı detalların (hissələrin) birləşdiril-

məsi üçün istifadə olunan ən optimal üsullar 

haqqında, İstifadə üçün götürülən ağac materia-

lının mexaniki xassəsi haqqında, oduncağı ha-

mar yonmaq üçün istifadə olunan alətlər və on-

lardan istifadə etmə qaydaları haqqında, kişi 

kostyumunun tikilməsində istifadə olunan par-

çalar haqqında, tortların və bəzi şirniyyat məh-

sulların hazırlanmasında istifadə olunan tort xə-

miri əldə etmək üçün istifadə olunan əlavə edi-

cilər haqqında olan test nümunələrindən istifadə 

olunur. 

Belə nümunəvi test tapşırıqlarını texnolo-

giya fənninə daxil olan digər fənlər üçün də tər-

tib olunmasını məqsədəuyğun hesab edirik. Təc-

rübə dərslərini yerinə yetirərkən müəllimlər şa-

girdlər üçün hazırladıqları test tapşırıqları inteq-

rasiyaya cəlb olunan kimya, biologiya, fizika, 

coğrafiya, rəsmxət, elektrotexnika və s. digər 

fənlər üzrə də hazırlamalı və bu fənlərdə olan 

mövzularla texnologiya fənnində olan mövzular 

arasında oxşarlıq olmalıdır. Təcrübə dərslərində 

fənlərarası oxşar mövzulara aid suallar elə tərtib 

edilməlidir ki, onlar həm biri-birini tamamlamış 

olsunlar və həm də mövzulara aid təcrübəni tex-

noloji ardıcıllığa uyğun yerləşdirilməsi mümkün 

olsun. Belə olan halda texnologiya fənni ilə di-

gər fənlərin mövzuların uyğunluğu inteqrasiya 

tələblərini təmin edir və inteqrasiya imkanları 

genişlənir. 

Təcrübə dərslərində şagirdlərə “Texnolo-

giya fənnin” əl ilə görülən bəzi işlərin proqrama 

aid yerinə yetirilməsi, məişətdə istifadə olan və 

həyat üçün lazım olan bəzi vərdişlərin mənimsə-

nilməsi tədris ilinin əvvəlində tərtib edilərək təs-

diq olunmuş proqram materiallarına uyğun apa-

rılması daha məqsədəuyğundur. Bu zaman şa-

girdlərdə bu fənn haqqında lazımı təsəvvür ya-

ratmaq və fənnin təliminin məqsəd və vəzifələ-

rini ön plana çəkilmək və həyatı bacarıqların 

aşılanması üçün təcrübə dərslərində inteqrasiya-

dan istifadə etməyə ehtiyac yaranır. Qeyd etmək 

lazımdır ki, 5-11–ci siniflərdə “Texnologiya” 

fənninə dair əmək təliminin konkret məqsədləri-

ni müəyyənləşdirmək üçün aşağıda göstərilənlə-

rin öyrənilməsi məqsədəuyğun hesab olunur: 

- tədris emalatxanalarında keçirilən təc-

rübə dərslərində şagirdlərə politexnik biliyin ve-

rilməsi məqsədilə iqtisadiyyatda, ekoloji tarazlı-

ğın tənzimlənməsində və ixtisasa aid olan bilik-

lərin aşılanmasında sosial fəsadlar nəzərə alma-

lı, alət, cihaz, texnoloji yenilikləri tətbiq etməklə 

istifadə olunan istehsal texnologiyaları ilə tanış-

lıq vaxtında yerinə yetirilməlidir; 

- təcrübə müəllimlərinin və təlimatçı usta-

nın rəhbərliyi altında tələbələrin iştirakı ilə kiçik 

layihələrinin işlənməsi, həyata keçirilməsi və 

tələb olunan materialların bədii tərtibatın işlən-

məsi emal prosesində yaradıcı və estetik möv-

qedən yanaşma qabiliyyəti inkişaf etdirilməlidir; 

- işlədiyi kollektivdə, cəmiyyətdə, ailədə hə-

yat üçün zəruri olan vərdişlərin, və həyati bacarıq-

ların inkişaf etdirilməsi vacib şərtlərdəndir; 

- təcrübə dərslərində peşə hazırlığı üçün

tələbələrə lazım olan biliklərin öyrədilməsi, 

peşə fəaliyyətinə uyğun gələn sadə, praktik və 

həyati təcrübə qazanmaq imkanları aşılanmalı 

və bu zaman tələbənin fərdi qabiliyyəti nəzərə 

alınmalıdır. 

Təcrübə məşğələləri prosesində şagirdlər-

də bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılma-

sında aşağıda qeyd olunanların öyrənilməsi 

məqsədə uyğundur: 

- şagirdlərdə müasir sosial-iqtisadi şərait

üçün tələb olunan yaradıcı düşüncəyə malik, fə-

al və asan adaptasiya oluna bilən şəxsiyyət key-

fiyyətləri formalaşdırmalıdırlar; 

- təcrübə dərslərində texnoloji prosesin

təşkilinə, onun idarə olunmasına məhsul istehsa-

lının keyfiyyətinə və dizaynının tərtibinə yaradı-

cı münasibət formalaşdırılmalıdır; 

Göstərilənlərdən belə nəticə çıxarmaq olar 

ki, ”Texnologiya müəllimliyi” ixtisasına daxil 

olan fənlərin əlaqəli öyrənilməsi prosesində 

məktəb emalatxanalarında, məktəb təcrübə mər-

kəzidə, poliqonlarında, ağac və emalı sexlərində 

və məktəbdə mətbəx-hazırlıq laboratoriyaların-

da aparılan təcrübə dərslərində avadanlıqlar və 

əl üsulu ilə işləyən alət və qurğuların istismarı 

prosesində tələb olunan qaydalara riayət etmək 

tələblərini qarşıya qoyur. 
Məqalənin aktuallığı. Texnologiya fənni üz-

rə keçirilən təcrübi dərslərində digər fənlərlə inteqra-

siya imkanları müəyyənləşir və şagirdlərin ictimai 

əhəmiyyətli məhsulların istehsalına cəlb olunması , 

onlarda texnoloji biliklərin, səriştələrin, bacarıqların 

formalaşdırılması və istehsal prosesinə yaradıcı mü-

nasibətin yaradılması müasir təcrübi dərslərin ən ak-
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tual problemlərindən olmasını məqsədəuyğun hesab 

edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə texnolo-

giya fənni üzrə təcrübə dərslərində onun digər fən-

lərlə inteqrasiya imkanları araşdırılır və şagirdlərdə 

məhsul istehsalına və onun dizaynı tərtib edərkən 

yaradıcı münasibət formalaşdırılması ön plana çəki-

lir, onlara texnoloji biliklərin və bacarıqların aşılan-

masına istiqamət verilir və yeni sosial iqtisadi şərait-

də tələb olunan yaradıcı düşüncəyə malik, fəal və 

asan adaptasiya oluna bilən şəxsiyyət keyfiyyətlərin 

yaranmasına yardımçı olur. 

Məqalənin tətbiqi sahələri. Məqalədə göstə-

rilən texnoloji ardıcıllığın, şagirdlərdə zəruri vərdiş-

lərin və həyati bacarıqların inkişaf etdirilməsi məq-

sədilə keçirilən tədbirlərin və müəllimlərin rəhbərliyi 

altında kiçik layihələrin hazırlanmasının müasir təc-

rübə dərslərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə təsiri-

ni nəzərə alaraq məktəb təcrübi dərslərinə tətbiq 

olunması məqsədə uyğun hesab 
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Xülasə: Məqalədə “Karusel” metodunun nümunəsində ali təhsil məktəbinin seminar məşğələlərində 

interaktiv təlim metodlarından istifadə yolları göstərilmişdir. Məqalədə inteqrasiya məsələlərinə geniş yer 

verilmişdir. 

Açar sözlər: seminar məşğələləri, interaktiv təlim, Antropologiyanın tədrisi, “karusel metodu”. 

Резюме: В статье, на примере семинарского занятия по Антропологии в ВУЗ-е показаны пути 

использования интерактивных методов обучения. Предложена методика использования метода 

«Карусель». Большое место отводится вопросам интеграции.  

Ключевые слова: семинарские занятия, интерактивное обучение, преподавание Антропологии, 

метод «Карусель». 

Summary: In the example of the "Karusel" method, the ways of using interactive training methods at 

the seminars of the higher school are shown in the article. The article focuses on integration issues. 

Key words: seminar classes, interactive training, teaching Anthropology, the method of "Carousel". 

Ali məktəbdə seminar məşğələlərinin ke-

çirilməsi prosesində yeni təlim texnologiyaları 

öz yerini tapmalıdır. Müasir tələbənin təlim pro-

sesinə olan öz tələbatları vardır və ənənəvi təlim 

üsulları çox vaxt lazımi effekt vermir. Antropo-

logiya fənninin tədrisi nümunəsində seminar 

məşğələlərinin keçirilməsində interaktiv təlim 

metodlarından istifadə metodikasını təqdim edi-

rik. Bu həm seminar məşğələlərinin forma, həm 

də dərslərdə istifadə ediləcək interaktiv üsul və 

metodlara aiddir. İnteraktiv təlim metodlarından 

biri “Karusel” metodudur. Ali məktəb səviyyə-

sində seminar məşğələlərinin təşkilində bu me-

tod müvafiq olduqda istifadə edilə bilər.  

 “Karusel” metodunun məqsədi – mövzu-

nun qısa vaxt ərzində interaktiv şəkildə əhatəli 

araşdırılmasına imkan yaratmaqdır. Bu zaman 

hər bir tələbə bütün məsələlərin həllində iştirak 

edir. Metod məntiqi, tənqidi və müstəqil düşün-

mə bacarığını, fərdi və qrup məsuliyyətini, ün-

siyyət qabiliyyətini və qrupdaxili qarşılıqlı əlaqə 

hisslərini inkişaf etdirir. 

Metodun mahiyyətini aşağıdakı təşkil 

edir: *müəllim öyrənilən mövzulara aid Blum 

taksonomiyasından istifadə edərək 3 və ya 4 dü-
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şündürücü açıq sual və ya tapşırıq tərtib edir. 

Müvafiq olaraq auditoriyada tələbələr 3 və ya 4 

qrupa bölünür və hər qrupa 1 suala aid cavab 

yazmaq tapşırılır. Vaxt müəyyən olunur, bu işə 

təxminən 5 dəqiqə ayrılır. Tapşırığın yerinə ye-

tirilməsinə ayrılan vaxt bitdikdən sonra, hər 

qrup öz yazdıqları iş vərəqini saat əqrəbi istiqa-

mətində yanındakı qrupa ötürür. Hər qrup bu iş 

vərəqlərində olan yazıları nəzərdən keçirir və 

məsələyə aid öz fikrini ayrı bənddə qeyd edir. İş 

vərəqləri ilkin qruplara qayıtdıqdan sonra, təqdi-

matlar və onların müzakirəsi başlanır. Yekunda 

tələbələr mövzu üzrə müəllimin iştirakı ilə ümu-

miləşdirmələr aparır, nəticə çıxarırlar [1,2]. 

 Antropologiya fənn proqramına müvafiq 

olaraq, müəyyən sayda mövzular tədris olun-

duqdan sonra, “Karusel” metodu üzrə dərs apar-

maq olar.  

Məqalədə əhatə olunan mövzular: Antro-

pologiyanın predmeti, vəzifələri, müasir prob-

lemləri. İrqçilik, irqçiliyə qarşı mübarizə yolları, 

linqvistik antropologiya mövzularıdır.  

 Müəllim Antropologiya fənnindən keçi-

lən mövzulara aid, mövcud olan 3-4 ziddiyyətli 

problem müəyyənləşdirir və hər problemə aid 

bir sual və ya tapşırıq tərtib edilir. Seminar dər-

sində, qrupların sayına müvafiq olaraq, hər iş 

vərəqində başlıq formasında bir problem sual və 

ya tapşırıq yazılır. Tələbələr 4-5 nəfərdən ibarət 

qruplara bölünür və hər qrupa bir iş vərəqi veri-

lir. Qrup üzvlərinə verilən sual və ya tapşırığa 5 

dəqiqə ərzində düşünüb, müzakirə aparıb və 

əhatəli bir cavab yazmaq təklif olunur. Cavab 

yazıldıqdan sonra hər qrup saat əqrəbi istiqamə-

tində vərəqi qonşu qrupa ötürür. Hər bir qrup 

ona ötürülən vərəqdə, fikirləri təkrarlamamaq 

şərti ilə bu suala cavab yazır, əlavələr edir. İş 

vərəqləri ilkin qruplara qayıtdıqda, iş dayandırı-

lır. Qruplara ilkin vərəq qayıtdıqdan sonra, qrup 

üzvləri digər qruplar tərəfindən yazılan fikirləri 

oxuyur, öz aralarında qısa müzakirə aparır, səhv 

cavablara fikirlərini bildirir, sistemləşdirir, nəti-

cə çıxarır və çıxış hazırlayırlar.  

 Sonra qrupların təqdimatları aparılır və 

qiymətləndirmə keçirilir. 

Daha dolğun, elmi əsaslandırılmış cavab-

lar yüksək balla qiymətləndirilir. 

 Məsələn, I-ci qrupun sualı aşağıdakı ki-

mi verilə bilər: “Antropoloji tədqiqatların müa-

sir istiqamətlərini nədə görürsünüz? Müasir hə-

yat və insan probleminin əlaqəsi nədə və harada 

öz əksini tapır?” 

 Suala aid qrup işi zamanı tələbələrin bi-

rinci iş vərəqində qeyd etdikləri cavablar: 

* birinci qrupun cavabı - İnsanın irqlərə 

bölünməsi problemi, bunun onların psixologiya-

sına təsirinin öyrənilməsi. Qədim insanların psi-

xikasının təzahür xüsusiyyətləri ilə müasir in-

sanların psixikasının təzahür xüsusiyyətləri ara-

sındakı fərqi müəyyən etməkdə. 

* ikinci qrupun cavabı - Antropoloji tədqi-

qatların müasir istiqamətlərini kriminalistika və 

cinayətkarların identifikasiyasında istifadə edil-

məsində. Müasir həyatda insanın sosiallaşma 

problemi ilə bağlı çətinliklər yaranır, bu proble-

min öyrənilməsini zəruri hesab edirik. 

* üçüncü qrupun cavabı - Elm və texnika-

nın inkişafı, ekoloji problemlərin artması müasir 

həyatımıza və həyatımızı çətinləşdirən amillərə 

ciddi təsir edib. İnsanda fizioloji, morfoloji və 

psixoloji problemlərin ortaya çıxmasına zəmin 

yaradıb. Antropoloji tədqiqatları bu sahədə 

aparmağı tövsiyə edərdik. 

II-ci qrupun sualı: “Müasir azərbaycanlı-

lar öz bədii incəsənət əsərlərinin, klassik poezi-

ya əsərlərinin orijinallarını oxumaq üçün nə et-

məlidirlər? Bizim xalqın qədim əsərlərini başqa 

dillərdən Azərbaycan dilinə başqa millətlər, ya 

azərbaycanlılar yaxşı tərcümə edə bilər? Dilin 

qorunması problemini nədə görürsünüz? ”.  

Suala aid qrup işi zamanı tələbələrin ikinci 

iş vərəqində qeyd etdikləri cavablar: 

* birinci qrupun cavabı – Bəzi tarixi dövr-

lərdə Azərbaycan müxtəlif ölkələrin əsarəti al-

tında olmuşdur və həmin tarixi dövrlərə müva-

fiq olan aparıcı dillər bədii əsərlərdə, yazılarda 

öz əksini tapmışdır, Məsələn dahi Nizami Gən-

cəvi “Xəmsə”, “Xosrov və Şirin”, “Leyli və 

Məcnun”, “İsgəndərnamə” kimi öz tanınmış 

əsərlərini yalnız fars dilində yazmışdır. Bu əsər-

ləri orijinal variantda oxumaq üçün fars dilini 

öyrənmək, əsərləri isə olduğu kimi fars dilində 

yenidən nəşr etdirmək lazımdır.  

Məhəmməd Fizuli – dünya poeziyasında 

tanınmış əsərlərini Səfəvilərin hakimiyyəti döv-

ründə (XVI əsr) üç dildə: ərəb, fars və Azərbay-

can dillərində (Azərbaycan türkçəsi) yazmışdır. 

Bunlardan məsələn “Türk divanı”, “Leyli və 

Məcnun”, Xətayiyə həsr edilmiş “Bəngü-Badə” 

kimi əsərlərini qeyd etmək olar. Bu əsərlər 
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Azərbaycan xalqının ədəbi irsini təşkil etsə də, 

onları yalnız mütəxəssislər tərcümə etdikdən 

sonra oxumaq mümkün olur. Hesab edirik ki, 

müasir dövrdə ölkəmizdə ana dilimiz olan Azər-

baycan dili ilə yanaşı, biz orta Şərq ölkələrinin 

dilləri olan fars və ərəb dillərini də öyrənməli-

yik. Bunu orta məktəbdə fakültativ məşğələ 

(maraq kursu) kimi tətbiq etmək olardı.  

* ikinci qrupun cavabı - Azərbaycanın və

bütün Yaxın Şərq ədəbi-ictimai fikrinin XII əsr-

də yetirdiyi ən görkəmli simalardan biri Əfzə-

ləddin Xaqani öz əsərlərini ancaq fars dilində 

yazmışdır. Qədim oğuz yurdu, Azərbaycanın 

Şamaxı diyarında dünyaya göz açan şair doğma 

dilini də yaxşı bilmiş, bu dildə də nələrsə yaz-

mışdır. Lakin onun ərəb, özəlliklə də fars dilin-

də yazdığı və xoşbəxtlikdən zəmanəmizə qədər 

gəlib çıxan əsərləri də şairin dünya poeziyasının 

parlaq simaları sırasına çıxması üçün kifayət et-

mişdir [3]. 

Xaqaninin farsca əsərlərində də Azərbay-

can ruhu, türk ahəngi həmişə özünü göstərmiş-

dir. Xəqaninin əsərlərini orijinal nəşrdə oxumaq 

üçün fars dilini öyrənmək lazımdır.  

Tarixi hadisələr göstərir ki, Azərbaycan 

tarix boyu digər millətlərlə birgə yaşamış və 

multikultural bir dövlət kimi formalaşmışdır. Bu 

milli incəsənətdə də öz əksini tapmışdır, ona gö-

rə ölkənin linqvistik spesifikasını nəzərə alaraq 

yaxın şərq dillərinin öyrənilməsi, həllini gözlə-

yən vacib məsələlərdən biridir. Məsələn Yapo-

niyada bu problem öz həllini tapmışdır. 

Yapon dilinin üç əlifbası vardır. Çin he-

roqlifi (kadçi) Yaponiyaya VI əsrdə gətirilib. 

Bundan əlavə ölkədə Xraqana və Katakana yazı 

sistemləri də vardır.  

Heroqliflərin bir çoxu mürəkkəb formaya 

malikdir. Onlar müxtəlif üsullarla tələffüz olu-

nur. Ənənəvi ədəbiyyatlarda, adlarda, müəyyən 

ixtisas üzrə olan mətnlərdə kadçi əlifbası daha 

çox işlənilir. Orta məktəbi bitirən hər bir yapon 

məktəblisi Yaponiyada mövcud olan üç əlifba 

və qrafika üzrə sərbəst oxuyub yazmağı bacar-

malıdır. Bu yapon dilində yazılan qədim əsərlə-

rin hamı tərəfindən oxunmasına imkan yaradır 

və əsərlərin əlavə mütəxəssislər tərəfindən tər-

cüməsinə ehtiyac tələb olunmur, beləliklə yapon 

xalqının bədii irsi hamıya açıqdır. 

Düşünürük ki, bu təcrübədən müəyyən qə-

dər Azərbaycanda da istifadə etmək olardı. Əski 

türk əlifbası, fars, ərəb dillərinin öyrənilməsini 

zəruri sayırıq və bunu Ali məktəb pilləsi ilə ya-

naşı, orta məktəb təhsili səviyyəsində də tətbiq 

etməyin vacib olduğunu hesab edirik. Bu ədə-

biyyatımızın, incəsənətimizin dəyərli əsərlərini, 

Azərbaycanın tarixinə aid qiymətli sənədləri ol-

duğu kimi oxumağa, şərh etməyə imkan yarada 

bilər. 

* üçüncü qrupun cavabı: İmaməddin Nəsi-

mi incəsənət inciləri sayılan, əsrlər boyu aktual-

lığını itirməyən əsərlərini üç dildə yazmışdır: 

fars, ərəb və Azərbaycan dillərində. Nəsiminin 

əsərlərini orijinal formada, ilk mənbələrdən 

oxumaq üçün, azərbaycanlılar fars və ərəb dillə-

rinin öyrənilməsi məsələsini vacib məsələ kimi 

həyata tətbiq etməlidirlər. 

III-cü qrupun sualı: “İrqçilik nədir?

Dünyada irqçilik problemini yaradan nədir? İrq-

çiliyə qarşı mübarizə yollarını göstərin”.  

 Suala aid qrup işi zamanı tələbələrin 

üçüncü iş vərəqində qeyd etdikləri cavablar: 

* birinci qrupun cavabı: İrqçilik - öz etnik

xüsusiyyətlərini tək meyar kimi qəbul etmək, 

fərqlilik qorxusu, irqlər arasında birləşmələrə və 

münasibətlərə qarşı olmaq və millətçilik kimi 

anlayışları özündə ehtiva edən bir prosesdir. İrq-

çiliyə qarşı mübarizə aparmaq üçün qanunlar 

qəbul edilməlidir. İrqçilik – insan irqlərinin bio-

loji və psixoloji bərabərsizliyi barəsində nəzə-

riyyələr toplusudur. Həmin fərqin irqlərin iri 

toplum şəklində yaşadığı cəmiyyətlərin tarix və 

mədəniyyətlərinə ciddi təsir etdiyi iddia edilir. 

İrqçiliyə qarşı mübarizə - Yer üzərindəki bütün 

insanların eyni varlıq kimi qəbul edilməsidir. 

Fərq ancaq dəri rəngi, digər morfoloji xüsusiy-

yətlər, mədəniyyət və adət-ənənələrdədir. Bu 

ideyanı insanlara uşaqlıqdan aşılamaq lazımdır. 

* ikinci qrupun cavabı – İrqçilik, öz irq,

millət və etnosuna düşkünlük və bu düşkünlü-

yün qabarıq şəkildə özünü büruzə verməsi və öz 

irqinin, millət və etnosunun digər irq və etnos-

lardan qat-qat üstün və fərqli olmasını iddia et-

məkdir. Bununla mübarizə yolu kimi insanlarla 

dininə, dilinə və irqlərindən asılı olmayaraq so-

sial və psixoloji baxımdan bərabər davranmaq , 

bu yolda maarifləndirici məlumat ötürmək la-

zımdır.  

* üçüncü qrupun cavabı - İrqçilik müasir

dövrün aktual problemidir. İrqçilik -yalnız bəzi 

ölkələri, ölkədə yaşayan irqləri əsas saymaqla, 



Məhəbbət Novruz qızı Paşayeva 

88 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of  Azerbaijan, Volume: 85, Number: 6, 2018 

digər irqlərin varlığına qarşı gəlmək halıdır. 

Zənnimizcə, irqçiliyə qarşı mübarizə aparmaq 

üçün, kiçik yaşdan başlayaraq təhsil müəssisələ-

rində, insanın Yer üzərində eyni varlıq olduğu 

fikrini aşılamaq lazımdır. İnsanların hansı irq 

nümayəndəsi olmasından asılı olmayaraq, onla-

rın şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşmaq qabiliyyəti-

ni uşaqlara erkən yaşlarından aşılamaq lazımdır. 

Antropologiya elminin yardımı ilə maarifləndir-

mə prosesi aparılmalıdır [4, 5].  
Problemin elmi yeniliyi. İnteraktiv təlimin ali 

təhsil sisteminə tətbiqi, tətbiqi yollarının araşdırıl-

ması və müəyyənləşdirilməsi problemin elmi yenili-

yini təşkil edir.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Ali məktəb-

də seminar məşğələlərində interaktiv təlim metodla-

rından istifadə dərsin səmərəsini artırır, dərsi müasir-

ləşdirir, tələbələrdə müstəqil fikir yürütmək bacarı-

ğını inkişaf etdirir, mövzuya marağını yüksəldir. 

Nəticə. Dünya təcrübəsi göstərir ki, interaktiv 

təlim metodları dərsin keyfiyyətini artırmaq məqsədi 

istiqamətində güclü vasitə ola bilər. İnteraktiv təlim 

metodlarından biri “Karusel” metodudur. Ali məktəb 

səviyyəsində Antropologiyanın tədrisi zamanı semi-

nar məşğələlərinin təşkilində bu metod müvafiq ol-

duqda uğurlu nəticə verə bilər.  
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Xülasə: Hər bir mövzunun, tədris vahidinin sonunda bilik və bacarıqların yoxlanılmasında tətbiq olu-

nan ümumiləşdirici tapşırıqların tərtib edilməsində mövzulararası, bəhslərarası və siniflərarası inteqrasiya 

imkanlarının nəzərə alınması əsas məsələlərdəndir. Fəndaxili inteqrasiya tələblərini ödəyən tapşırıqlara geniş 

yer verilməsi şagirdləri düşünməyə, obyekt və hadisələr arasındakı bağlılığı görməyə, keçilən mövzular ara-

sında əlaqələri dərk etməyə şüurlu olaraq mənimsəməyə kömək edir, məntiqi və yaradıcı təfəkkürü inkişaf 

etdirir.  

Açar sözlər: inteqrativ, ümumiləşdirici tapşırıqlar, məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkür, simvol, 

fəndaxili inteqrasiya. 

Резюме: В конце каждой темы, учебной единицы при проверке знаний и способностей, при 

составлении применяемых обобщающих заданий одним из вопросов является учет междискуссион-

ных и межклассных интеграционных возможностей. Отведение широкого места заданиям соответст-

вующим внутрипредметным интеграционным требованиям, побуждает учеников думать, видеть связь 

между объектом и событиями, мысленно усваивать связи между проходимыми темами, развивает ло-

гическое и творческое мышление.  

Ключевые слова: интегративные, обобщающие задания, логика, критическая и творческая 

мысль, символ, внутрипредметная интеграция. 

Summary: It is one of the main matters to take into account the opportunities for the inter-subject, 

inter-discussion and inter-class integration and skills and in the development of the applied generalizing 

tasks at the end of each topic and educational unit. Giving wide coverage to the tasks meeting the 

requirements of the intra-subject integration helps the pupils to think, see the relation between the objects 

and events, understand and consciously perceive the relations between the subjects taught, and develops the 

logical and creative mind.  

Key words: integrative, generalizing tasks, logical, critical and creative mind, symbol, intra-subject 

integration. 

Fənlərin tədrisinin, o cümlədən biologiya-

nın tədrisində fəndaxili inteqrasiyanın səmərəli, 

ardıcıl sistemli təşkilində dərslikdə hər fəslin so-

nunda verilən ümumiləşdirici tapşırıqlar, mövzu-

ların sonunda təqdim edilən “öyrəndiklərinizi tət-

biq edin”, “nə öyrəndiniz”, “açar sözlər”, “öyrən-
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diklərinizi yoxlayın” kimi fəaliyyət növləri geniş 

imkanlar açır. Hər bir mövzunun, fəslin sonunda 

xüsusilə şagirdin öyrənməsi, tətbiq etməsi daha 

vacib olan problemlərə dair inteqrativ tapşırıqlara 

geniş yer verilməlidir. Çünki, həmin tapşırıqlar 

şagirdlərin ayrı-ayrı məzmun xətləri əsasında öy-

rənilmiş bilik və bacarıqların yoxlanılmasına ki-

çik summativ qiymətləndirilməsinə imkan yara-

dır. Bütövlükdə inteqrativ tapşırıqlar vasitəsilə 

müəllim hər bir bəhsin, bölmənin, yarımillik və 

illik materialların şagirdlər tərəfindən necə mə-

nimsənildiyini biliyini aşkara çıxarmağa, müəy-

yənləşdirməyə imkan verəcəkdir. 

Dərsliklərin təhlilindən aydın olur ki, tap-

şırıqlar məqsədəuyğun tərtib edilməmişdir. Belə 

ki, fəndaxili inteqrasiya bu tapşırıqlarda nəzərə 

alınmayıb, hər bir tapşırıq yalnız bir mövzuya 

həsr edilmişdir. İki və daha artıq mövzuların 

materiallarını əlaqələndirən tapşırıqlar demək 

olar ki, yoxdur. 8-ci sinfin biologiya dərsliyində 

(1) isə ümumiyyətlə, ümumiləşdirici tapşırıqlar 

verilməmiş, bu iş müəllimin öhdəsinə buraxıl-

mışdır. Mövzuların sonunda yalnız 3 tapşırıq 

verilmişdir. Onlar da eyni tipli olub, şəkildə his-

sələri tapın, yaxud yazın. İkincisi uyğunluğu 

müəyyən edin, üçüncüsü isə ifadələri səhv və 

düz olanları qruplaşdırın tipindəndir.  

Hər bir fəslin sonunda verilmiş ümumiləş-

dirici tapşırıqlar isə əsasən aşağıdakı qaydada 

tərtib olunmuşdur. 

1) “Düzgün ifadələri seçin” ifadələr isə bir 

mövzu ilə əlaqəlidir.  

2) “Əlamətlərin nömrəsini cədvəlin müva-

fiq sütunlarına yazılması tələb olunur”. Burada 

da tapşırıq yalnız bir mövzunu əhatə edir.  

3) “Düzgün variantı seçin” variantlar bir 

mövzu üzrə verilir . 

4) “Üç doğru cavabı seçin”. Doğru cavab-

lar bir və ya iki yaxın mövzunu əhatə edir. 

5) “Uyğunluğu müəyyən edin”. Tapşırığı 

da yalnız bir mövzu daxilində verilir.  

Bunların hazırlanmasında və cavablandı-

rılmasında mövzulararası və fəsillər, bölmələra-

rası, aşağı siniflərdə keçilən materiallarla əlaqə 

demək olar ki, nəzərə alınmamışdır. Ümumiləş-

dirici tapşırıqların göstərilən tiplərinin təkrarlan-

ması şagirdlərin onları yerinə yetirilməsinə ma-

rağı azaldır, hətta bəzən yorur. Ona görə də tap-

şırıqların rəngarəngliyinə, orada fəndaxili inteq-

rasiyanın nəzərə alınması ilə şagirdlərin mənti-

qi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürünün inkişafına 

yönəldilməsinə diqqət artırılmalıdır. Tapşırıqlar-

da inteqrasiya əlaqələri şagirdləri düşünməyə 

təhrik edir və onlar tapşırıqların həllinə maraq 

göstərir, onlara ciddi yanaşmalı olurlar. Cavab-

ları asan yolla mətndən, açar sözləri yerinə qoy-

maq, boş yerə terminin yerləşdirilməsi, düzgün 

və səhv fikrin müəyyənləşdirilməsi və uyğunlu-

ğu tapmaq kimi əksər tapşırıqlara xas olan mə-

sələnin həlli ilə məşğul olmurlar. Onlarda belə 

bir fikir yaranır ki, mən tapşırığı yerinə yetir-

mək üçün düşünməliyəm, məntiqi nəticə çıxar-

malıyam. Tapşırığın cavabını mətndən hazır şə-

kildə tapmaq mümkün deyildir. Mən keçmiş bi-

liklərimi yada salmalı, onlar arasındakı əlaqələ-

rə diqqət edərək tapşırığı yerinə yetirə bilərəm. 

Belə olduqda şagirdlərdə mövzular arasında əla-

qə olduğunu, ümumiyyətlə obyekt və hadisələ-

rin bir-biri ilə əlaqəsini dərk etməyə, onların 

əlamətlərinin, səbəb və nəticə əlaqələrini dü-şü-

nüb tapılmasına təhrik edir. Onlara yenidən ba-

xılması, fəndaxili inteqrativ sual və tapşırıqların 

işlənməsinə ehtiyac yaranır. 

Dərsliklərdə mövzuların sonunda və ümu-

miləşdirici tapşırıqlarda fəndaxili inteqrasiyanın 

nəzərə alınmasına, inteqrativ sual və tapşırıqla-

rın hazırlanmasına geniş imkanlar vardır. Çünki 

hər bir fəsildə 4-5, bəzən daha çox bir-biri ilə 

əlaqəli mövzular verilir. Fəsillərin mövzuları ilə 

inteqrasiya imkanlarının nəzərə alınması və bu 

istiqamətdə tapşırıqların işlənməsi şagirdlərin 

mövzular arasındakı əlaqələri dərk etməsinə və 

həyatda baş verən dəyişikliklərdən, inkişafdan 

real nəticə çıxarmasına kömək edir. Ona görə də 

dərsliklər işlənərkən hər bir mövzunun digər 

mövzularla inteqrasiya imkanlarının nəzərə alın-

ması əsas məsələlərdəndir. 

Fəndaxili inteqrasiya tələblərini ödəyən 

tapşırıqların həlli şagirdləri düşünməyə, məntiqi 

cavablar axtarmağa, keçilən mövzular arasında 

əlaqələri, bağlılığı görməyə, dərk etməklə şüurlu 

olaraq mənimsəməyə kömək edir. Müəllimlər 

ümumiləşdirici tapşırıqlara daha ciddi yanaşma-

lı, onları yaradıcılıqla işləməli və şagirdlərə ver-

məlidirlər. Tapşırıqlardan birini fəslin mövzu-

lararası inteqrasiyaya dair, birini fəsillərarası in-

teqrasiyanın əks olunması ilə bağlı dəyişdirilmə-

si kifayətdir. Bunun üçün imkanlar genişdir. Ey-

ni tip, növ canlıya aid olan əlamətlərin əlaqələn-

dirilməsi o qədər də çətin deyildir. Belə ki, bit-
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kilərin quruluşu, həyat xassələrini, yaxud hey-

vanların, bakteriyaların, göbələklərin, insanın 

quruluşuna, digər əlamətləri arasında inteqrasi-

yanın yaradılması asan bir iş olub, müəllimdən 

işinə yaradıcı yanaşmağı tələb edir. Müəyyən 

bir bioloji prosesin bir neçə tip, növ canlıda öy-

rənilməsi, yəni qidalanmanın bakteriya, göbə-

lək, bitki və heyvanda öyrənilməsi də onlar ara-

sında inteqrativ tapşırıqların qurulmasına imkan 

verir. İnteqrativ sual və tapşırıqların, hesablama-

ların təşkili, hazırlanması müəllimin üzərinə dü-

şür. O, verilmiş tapşırıq üzərində işləyib, onu 

məqsədəuyğun dəyişdirə bilər, yaxud yeni tapşı-

rıq və çalışmalar hazırlaya bilər. Bu ümumiləş-

dirici dərslərdə fəndaxili inteqrasiyanın yaradıl-

ması ilə şagirdlərdə keçilən məsələlərin əlaqəli-

liyini təsəvvür etməsinə kömək edir. 

İnteqrativ tapşırıqlardan istifadə şagirdlər-

də məntiqi, yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirir. Bu 

məqsədlə məntiqi və yaradıcı təfəkkür istiqa-

mətli tapşırıqlar hazırlanmalıdır. Belə ki, sxem, 

qrafik, cədvəl çək, əlaqəni müəyyən et, quraşdır 

və s. kimi açar sözlərdən istifadə etməklə tapşı-

rıqları tərtib etmək olar. 

6-cı sinif dərsliyində (2) “Orqanizmlərin

həyat fəaliyyəti” fəslinin sonunda verilmiş ümu-

miləşdirici tapşırıqlarda mövzulararası inteqrasi-

ya imkanlarından istifadə etməklə sxem şəklin-

də tapşırıqlar hazırlana bilər. Orada bitki, hey-

van, bakteriya, göbələklərdə gedən həyat pro-

sesləri olan tənəffüs, qidalanma, hərəkət və da-

yaq sistemi qarşılaşdırılaraq, fərqləndirilərək in-

teqrativ tapşırıqların yaranması mümkündür. 

Belə bir tapşırıq verilə bilər: Heyvanların, bitki-

lərin, bakteriya və göbələklərin qidalanması və 

ya tənəffüsünün sxemini qurun.  

Bu tipli inteqrativ tapşırıqlara “Canlıların 

qidalanması”, “Canlıların tənəffüsü” və s. adı 

altında verilə bilər.  

Sxem 1. Canlıların qidalanma formaları 

Sxem 2. Canlıların tənəffüsü 

Canlılarda tənəffüs prosesini sxem şəklində tamamlayın. Sxemdən istifadə edərək, "tənəffüs" 

anlayışına tərif verməyə çalışın.  
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Sxem 3. Tənəffüs prosesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belə bir sxemi işləmək üçün şagird bir de-

yil, bir necə mövzunun materiallarını şüurlu ola-

raq dərk edərək yadda saxlamalı olur.  

Analiz və sintez, yəni ümumidən xüsusiyə 

və ya xüsusidən ümumiyə prinsipindən istifadə 

etməklə sxem şəkilli inteqrativ tapşırıqlar da tər-

tib etmək olar. Nümunələrlə tanış olaq.  

Analiz (ümumidən xüsusiyə) tipli inteqra-

tiv tapşırıqlara aşağıdakı sxemlərin tamamlan-

ması kimi fəaliyyətin işlədilməsi müsbət nəticə 

verir.  

Mövzu. Bitki və heyvan toxumaları. 

  

Sxem 4. Analiz tipli sxem. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sintez (xüsusidən ümumiyə) tipli inteqrativ tapşırıq. Sxemi tamamlayın. Mövzu. Maddələr 

mübadiləsi və enerji çevrilmələri 
 

Sxem 5. Sintez tipli inteqrativ tapşırıq 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toxuma 

Bitki Heyvan 

? ? ? 

 

? 

? ? 

? ? ? ? 

İfrazat sistemi 

Tənəffüs sistemi 

Həzm sistemi 
? 

? 
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“Təklif olunan sxemi necə davam etdir-

mək olar?” tipli inteqrativ tapşırıqlara “Canlı və 

cansız təbiət arasında maddələr mübadiləsinin 

əlaqəsini sxem şəklində qurun” kimi fəaliyyət 

növləri aiddir.  

Mövzu. Canlı orqanizmlərdə maddələr 

mübadiləsi və enerji çevrilmələri. 

Sxem 6. Canlı və cansız təbiət arasında əlaqə 

“Düzgün ardıcıllığı qeyd edin” tipli in-

teqrativ tapşırıq. Ekoloji sistemdə qida zəncirini 

düzgün ardıcıllığını qeyd et. 

Mövzu. Təbii birliklər və ekoloji sistemlər. 

Sxem 7. Qida zənciri 

Müxtəlif obyektlərin təsvirlərindən ibarət 

inteqrativ tapşırıqlardan istifadə tədris prosesinə 

marağı stimullaşdırmağa qadirdir. Şəkillərdən 

ibarət tapşırıqlardan istifadə şagirdin idrak fəa-

liyyətini aktivləşdirməyə, inteqrativ biliklərin 

daha yaxşı mənimsənilməsinə yardım edir, təli-

min məhsuldarlığını yüksəldir. Təfəkkürə xid-

mət edən inteqrativ tapşırıqların bir neçə nümu-

nəsinə nəzər salaq. 

“Təsvir edilmiş şəkilləri ümumiləşdirin və 

adlandırın” tipli inteqrativ tapşırıqlara aşağıda-

kılar məsləhət görülür. Mövzu. Canlı orqanizm-

lərdə hərəkət və dayaq sistemi. Burada bitki və 

heyvanların dayaq sisteminin müqayisə edilməsi 

tapşırılır. 

Şək 1. Canlılarda dayaq-hərəkət sistemi 

“Əlaqəni müəyyən et” tipli inteqrativ tap-

şırıqlara bir sıra fəaliyyət növlərindən istifadə 

etmək mümkündür. Məsələn, mövzu. Bitkilərin 

havadan qidalanması. Fotosintez 

? 

Torpaq 

? ? ? ? 
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Şək 2. Fotosintez prosesi 

 

 
 

“Əlaqəni aşkar et” məntiqi təfəkkürü inki-

şaf etdirən tipli inteqrativ tapşırıqlardan istifadə 

edilməsi təlimin keyfiyyətini əsaslı şəkildə yük-

səldir. 

 

Şək 3. Məntiqi əlaqənin tapılması 

 

 
 

“Nəticə çıxarın” tipli məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirən inteqrativ tapşırıqlardan dərslərdə 

istifadə edilməsi yaxşı nəticə verir. 
 

Şək 4. Nəticənin çıxarılması 
 

 
“Müqayisə et və analoqu tap” tipli yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirən inteqrativ tapşırıqlardan 

istifadə edilməsi şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürün inkişafına kömək edir. 
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Şək 5. Analoji tapşır 

 “Aid et” hafizəni inkişaf etdirən inteqrativ tapşırıq. 

Şək 6. Əlaqələndirici tapşırıq. 

Təbiət hadisələrinə və qanunauyğunluqla-

rına dair inteqrativ tapşırıqların hazırlanmasında 

təlim prosesində yaradıcı təfəkkürü inkişaf et-

dirən simvollardan vasitə kimi istifadə edilə bi-

lər. Həndəsi fiqurlar olan üçbucaq, dairə, kvad-

rat və s. tətbiq etməklə obyekt və hadisələr ara-

sında qarşılıqlı əlaqələrin məcazi mənada təsvi-

rini verə bilərik. Bunun üçün geniş imkanlar 

mövcuddur. Sadəcə müəllim və şagirdlərdən 

yaradıcılıq tələb olunur. Dərsin yaradıcı tətbiq-

etmə mərhələsində şagirdlərə nəzəri biliklərin 

simvollar vasitəsilə təqdim edilməsi tapşırıla bi-

lər. Həmçinin dərsin birinci mərhələsində şa-

girdlərə nəzəri biliklərin simvollar vasitəsilə 

təqdim edilməsi onlarda mövzuya dair motivasi-

ya yaradır. Misal üçün fotosintez prosesini sim-

volla təsvir et, tapşırığın verilməsi şagirdə kəşf-

etmə həvəsini artırır, prosesin mahiyyətini anla-

masına, biliklərin sistemə salınmasında kömək-

lik göstərir. Simvolların tərtibi öyrədilən məz-

munun çətinlik dərəcəsindən, şagirdlərin yaş xü-

susiyyətlərindən asılı olaraq sadədən mürəkkəbə 

prinsipi əsasında işlənməlidir. Canlıların qurulu-

şunu, bioloji prosesləri və s. simvollarla təsvir 

etmək mümkündür. Məsələn fotosintez prosesi-

nin simvolik təsvirinin şagirdlərə tapşırılması, 

onların aşağıdakı bənzətmələri işləməsinə səbəb 

olur. “Simvolla təsvir et” yaradıcı təfəkkürü 

inkişaf etdirən tapşırıq nümunələri müəyyən 

edilmişdir. Onlara aşağıdakıları misal göstərmək 

olar: 
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Şək 7. Fotosintez prosesinin simvolik təsviri. 

 

 
 

Canlıların qan-damar sisteminin quruluş səviyyələrini sadədən mürəkkəbə olmaqla əlaqə 

zəncirini tərtib edin və adlandırın. 

 

Şək 8. Canlılarda qan-damar sistemi. 

 

 
 

Belə inteqrativ tapşırıqların həlli şagirdlərdə yeni, maraqlı ideyaların irəli sürülməsi bacarıq-

ları inkişaf edir. Tapşırıqların hazırlanması sxemdəki ardıcıllıq əsasında tərtib edilmişdir.  
 

 

  

 

Fəaliyyət növü Açar sözlər Təqdimat forması 
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Deyilənlərdən aydın olur ki, müəllim ümu-

miləşdirici tapşırıqları hazırlayarkən mövzulara-

rası, bəhslərarası və siniflərarası inteqrasiyanın 

təmin olunmasına nail olmalıdır, bunun üçün özü 

materialları yaxşı bilməlidir ki, onlar arasında in-

teqrasiyanı sistemli, düşünülmüş şəkildə qura bil-

sin. Dərsliklər təkmilləşdirildikdə inteqrativ tap-

şırıqların yenidən işlənməsi məsləhətdir. 
Problemin aktuallığı. Dərsliklərin təhlilindən 

aydın olur ki, tapşırıqlar məqsədəuyğun tərtib edil-

məmişdir. Bu baxımdan biologiyanın tədrisi üçün bu 

tip inteqrativ tapşırıqların işlənməsi çox aktualdır.  

Problemin elmi yeniliyi. Şagirdlərin məntiqi, 

tənqidi və yaradıcı təfəkkürün inkişafında fəndaxili 

inteqrasiya tələblərini ödəyən tapşırıqların mühüm 

əhəmiyyəti vardır.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. İnteqrativ 

tapşırıqlar vasitəsilə müəllim hər bir bəhsin, bölmə-

nin, yarımillik və illik materialların şagirdlər tərəfin-

dən necə mənimsənildiyini biliyini aşkara çıxarma-

ğa, müəyyənləşdirməyə imkan verəcəkdir. 
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Summary: Education plays a crucial role in the development of the society as one of the most unique 

problems of the global world and with the its progress it lights the perspective developmental way of 

individual citizens. İn the process of training their pupils' everyday knowledge, skills and habits preparation 

of portfolio has particular importance as a visual indicator. The forming of portfolio allows to teacher to see 

the achievements of every pupil. 
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Xülasə: Təhsil qlobal dünyanın ən unikal problemlərindən biri kimi cəmiyyətin inkişafında həlledici rol 

oynayır və nailiyyətləri ilə vətəndaş şəxsiyyətinin perspektivli inkişaf yolunu işıqlandırır. Təhsil prosesində şa-

girdlərin əldə etdikləri gündəlik bilik, bacarıq və vərdişlərin əyani göstəricisi kimi portfolionun hazırlanması 

xüsusi önəm daşıyır. Portfolionun təşkili müəllimə hər bir şagirdin nailiyyətlərini görmək imkanı verir. 

Açar sözlər: təhsil prosesi, portfolio, bacarıq və vərdişlər, yeni təlim texnologiyaları, biologiya 

 

Резюме: Образование как одно из самых уникальных проблем глобального мира играет решаю-

щую роль в развитии общества и подчеркивает достижения гражданской идентичности. Как нагляд-

ный показатель повседневных знаний, умений и навыков учащихся, приобретенных в процессе обра-

зования, подготовка портфолио имеет особое значение. Портфолио позволяет учителю увидеть дос-

тижения каждого ученика. 

Ключевые слова: процесс обучения, портфель, умения и навыки, новые технологии обучения, 
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Today the main objective of our education 

policy is to bring up young citizens who can 

thing creatively, operate independently, own 

human culture and grow as a person of good 

moral character, work selflessly for welfare and 

development of our state.  

Education plays a crucial role in the 

development of the society as one of the most 

unique problems of the global world and with 

the its progress it lights the perspective 

developmental way of individual citizens. Our 

great leader Haydar Aliyev said :«The sphere of 

education is a holy area. Because the field of 

education exist for to prepare the youth, 

children as valid citizens, make them highly 

qualified specialists. It’s essential to renew, to 

update it continuously, to turn it to means which 

passes ahead success of the time».  

New pedagogical and methodological 

approaches and methodological thinking needed 
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for effective solution of these problems. So, 

training consists of two sides’ dialectical unity 

as teachers activity and pupils activity. The 

main duty of this process is serves for to pupils’ 

getting knowledge, gaining new system of 

abilities and skills, owning spiritual wealth 

under the leadership of teacher.  

a) Understanding of life, learning the

pupil's knowledge, skills and habits, mental 

work culture, developing his mental powers; 

b) Formation of an outward-line 

relationship - personality's intellectual 

possession, spiritual enrichment 

The first is training, and the second is the 

function of education. However, when speaking 

about the essence of the training, the second 

one, namely, the formation of students' 

relationships with the perceived ones can not be 

completely abandoned. Because the formation 

of relationships is an important, specific 

indication, one of the means of its realization, 

perhaps the main. The training process can then 

be successful if the teacher and the pupil 

implementing the exercise are targeted and 

actively involved in this process. 

For this purpose from the beginning of the 

school year, special assessment tables are 

prepared for each student to determine the level 

of development of skills, skills and habits, and 

each subject is filled out by the pupils after they 

have learned the exercises independently. If a 

student has acquired the appropriate knowledge, 

skills and habits, the "+" sign in the appropriate 

boxes of the table, if the student is hesitant to 

perform the assignments, will have a "?" Sign in 

the complexity box and return to the subject 

again. The "Learning Successes" folder consists 

of 3 sections. 1) acquisition of knowledge, 2) 

ability to gain skills, formation of habits, 3) 

drawing up results on basic and additional 

research. The results of the tables help students 

identify problematic areas and activate teaching 

activities. If a student signs up to 70% of the "+" 

marks in the table, he / she will have a good 

knowledge of the subject matter. If the student's 

outcomes are low, focus on the topics and skills 

listed in the difficulty context. 

Analysis of the multidimensional 

education process clearly shows that in the 

traditional training process, independent activity 

of pupils is not given a wide range of attention, 

focusing on training memory. In a traditional 

lesson, pupils are trying to keep track of the 

information, while the teacher delivers the 

results and delivers knowledge to students. 

Trainer is acceptable. It should be noted that the 

student does not have adequate opportunities for 

practical application of his knowledge in the 

traditional training process. The content of the 

lesson is usually theoretically studied and does 

not meet the needs of life. The personal 

experience of the student, his needs, interests, 

abilities and personal characteristics are 

ignored. The absorption of the students' 

knowledge of knowledge, the cognitive process, 

and their deprivation of creativity, freedom, 

independence and entrepreneurship. This, in 

turn, reduces the effectiveness of training, does 

not improve the skills and habits of applying the 

knowledge gained to students, which, as we 

have seen, does not coincide with the goals and 

objectives of the modern learning process. 

For this purpose, from the beginning of the 

school year for each pupil to acquire the 

knowledge, skills and habits schedules are made 

of special assessment to determine the level of 

development. It should be noted that the 

evaluation process, and it is superior to the 

traditional quantitative approach to the use of less 

important in terms of quality is a problem. (3) 

Only it is not enough to use quantitative 

methods of evaluation, it is advisable to use, as 

well as methods of quality assessment. In this 

regard, in the process of training their pupils' 

everyday knowledge, skills and habits 

preparation of portfolio has particular importance 

as a visual indicator. The forming of portfolio 

allows to teacher to see the achievements of 

every pupil. Unfortunately, at present, the 

majority of teachers approach to portfolios as the 

folders which contains pupils' work.  

In fact, portfolio is document in formation 

and development of skills and habits gained by 

the level of development of personal 

achievement, portfolio pupils of biology, 

indication in the development of situation. 

Portfolio doesn’t consist of only pupils’ work in 

the classroom but also their work out of lesson 

time. The result of portfolio is the summary of 

pupil’s education and its rating. A pupil or 
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parent at the time of the class to express an 

independent opinion, the knowledge, analysis 

and evaluation of the achievements of its 

portfolio in order to demonstrate the ability of 

the content of the presentation the student 

explains his (her) portfolio and attitude it.  

Questionnaire and the other inquiries 

which were taken by the school psychologist are 

included to portfolio too, and it gives an 

opportunity to know the pupil   s personal skills, 

relation with the others, world outlook and his 

(her) interests. In here are seen not only the pupil   
s success but also biology teachers and class 

leaders work. That is why in teaching of biology 

the problem of the preparation of portfolio in 

which there are must be the pupil  s success and 

achievements require large presentation. In 

preparing presentation pedagogical literature has 

to be investigated. Working out of pupil portfolio 

school teachers experience must be learnt and 

generalized. We must put down that portfolio is 

restrained for a year and at the end of the year it 

is given to the pupil. 
The relevance of the problem: So far, many 

facts have been used to provide knowledge and 

skills through the subject of biology taught, while 

maintaining the data storage. In the teaching of 

biology there was little content in developing 

children's thinking and thinking, and their tactility. 

The students' load on the load was very heavy, 

which would cause them to be loaded with 

information and resulted in training problems. The 

lesson did not provide students with independent 

research, thinking, and use of the library. It is 

considered incorrect that if the student has been 

taught the content of a certain subject, he will 

automatically have qualities such as productivity and 

responsibility. The importance of preparing high 

school graduates to real life is insufficient. The 

curriculum contains extensive information that 

students are forced to learn by memorizing them. 

Studying knowledge and skills was of little 

importance. 

The scientific novelty of the problem: The 

dynamics of development through the student 

portfolio of knowledge, skills and habits of students 

in the process of teaching biology in secondary 

general education schools. 

Practical application of the problem: The 

research will help to improve the quality of teaching 

biology subjects, to promote independent 

knowledge, skills and habits in pupils, and to 

determine the place and extent of pupil's self-

employed skills and habits. 
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Xülasə: Məqalədə ümumtəhsil məktəblərinin yuxarı siniflərində yazıçıların elmi bioqrafiyasının öyrə-

dilməsindən danışılır. Yazıçı şəxsiyyətinə maraq oyadılmasının üsul və vasitələri göstərilir. Yazıçıların əsər-

ləri əsasında şagirdlərin milli-mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyə olunmasının vacibliyi əsaslandırılır. İslam əx-

laqının tərbiyəvi mahiyyəti açıqlanır.  

Açar sözlər: yazıçı şəxsiyyəti, milli dəyərlər, mənəvi tərbiyə , islam əxlaqı 

Резюме: В статье повествуется об изучении научной автобиографии писателей в Х-ХI классах 

общеобразовательных школ. Указываются методы и способы повышения интереса учащихся к изуче-

нию личности писателя. Обосновывается важность воспитания учащихся на национально-духовной 

основе на примере произведений писателей. Раскрывается сущность воспитания исламской нрав-

ственности. 

Ключевые слова: личность писателя, национальные ценности, духовное воспитание, 

исламская мораль 

Summary: The article is said about the writers biographics life in the X-XI forms. lt is also said in the 

article the students national moral education and educational point of elsam morals.  

Key words: writer personality, national value, islam moral, spirituial education 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik qa-

zandıqdan sonra təhsil sahəsində aparılan əsaslı 

islahatlar gənc nəslin ideya – mənəvi tərbiyəsin-

də, vətəndaşlıq keyfiyyətlərinin formalaşmasın-

da həlledici amilə çevrildi. Ümumtəhsil məktəb-

lərində istifadə olunan kurikulum sənədlərində 

qüdrətli tərbiyə vasitəsi olan ədəbiyyatın tədrisi-

nin başlıca məqsədi yüksək ideya-bədii dəyərlər 

daşıyan bədii əsərlər vasitəsilə şagirdlərə müasir 

dünyagörüşü, estetik zövq, vətəndaşlıq qayəsi 

formalaşdırılması, hər bir gəncin milli və bəşəri 

dəyərlər əsasında tərbiyə olunması biçimində 

müəyyənləşdirildi.  

Ədəbiyyat dərslərində şagirdlərin vətənə 

məhəbbət, xalq işinə sədaqət, doğma torpağa, 

soykökünə bağlılıq, ana dilini qorumaq, onun 

ululuğu qayğısına qalmaq, xalqımızın tarixi şəx-

siyyətlərinə, qəhrəman övladlarına, şəhidlərə 
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ehtiramla yanaşmaq, əməyə və əməkçi insana 

qayğı göstərmək ruhunda şagirdlərin yetişdiril-

məsi bu gün də öz aktuallığını saxlayır. Şagird-

lərə humanizm, vətənçilik, dostluq, mərdlik, 

mübarizlik, prinsipiallıq, halallıq, vicdanlılıq, 

ailədə və cəmiyyətdə davranış mədəniyyəti, tə-

biətə qayğıkeş münasibət, tolerantlıq kimi milli 

və bəşəri dəyərlərin aşılanması onların yaşadığı-

mız cəmiyyətin layiqli vətəndaşlarına çevrilmə-

sində olduqca önəmlidir. Ədəbiyyat müəllimləri 

öncə şagirdlərdə müasir dünyagörüşü formalaş-

dırmağa çalışmalı, onlara vətənçilik duyğularını 

aşılamalı, soykökümüzə bağlamalı, ana dilimizi 

sevdirməli, xalqımızın görkəmli ədəbi və tarixi 

şəxsiyyətlərini tanıtmalı, milli qəhrəmanlarımızı 

sevdirməli, uzaq minilliklərin yaddaşından sü-

zülüb gələn, müqəddəsliyini qoruyub saxlayan 

milli adət-ənənələrimizə hörmətlə yanaşmağı və 

yaşatmağı öyrətməlidir. 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

Heydər Əliyev gənclərin milli və bəşəri mənəvi 

dəyərlər ruhunda tərbiyəsinə qayğı və diqqətlə 

yanaşmış, onlara azərbaycançılıq ideologiyası-

nın aşılanmasının zəruriliyini dəfələrlə vurğula-

mışdır. “Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olun-

malıdır” deyən ulu öndər onu da nəzərə çatdırır-

dı ki, vətənpərvərlik hissləri uşaqlara uşaq vax-

tında aşılanmalıdır. Heydər Əliyev şagirdlərin 

vətənçilik tərbiyəsində məktəbin və müəllimin 

üzərinə düşən vəzifələrlə bağlı deyirdi: “Xalqı-

mız vətənpərvərdir. O, ananın bətnində vətən-

pərvərlik hisslərini özündə toplayır. Tədrisin, 

tərbiyənin bu sahədə çox böyük əhəmiyyəti var-

dır. Xalqımızı, millətimizi, gənclərimizi vətən-

pərvərlik hissi ilə tərbiyə etmək təhsilin əsas is-

tiqaməti, hissəsi, məktəbimizin, müəllimlərimi-

zin borcudur” (3, 69). 

Xatırlatmaq lazımdır ki, 2002-ci ildə qə-

bul olunan və bu gün də elmi-pedaqoji dəyərini 

saxlayan “Gənclər siyasəti haqqında Azərbay-

can Respublikasının Qanununda da gənclərimi-

zin milli-mənəvi dəyərlərimiz əsasında tərbiyəsi 

önə çəkilmişdir. Sənəddə gənclər siyasətinin 

əsas prinsipləri: “Gənclərin vətənpərvərlik, azər-

baycançılıq, dövlətçilik, dünyəvilik prinsipləri 

əsasında, Azərbaycan xalqının tarixinə, mədəni 

irsinə və rəmzlərinə, milli-mənəvi və ümumi 

bəşəri dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə olun-

ması” (3, 63) şəklində yazılmışdır.  

Göründüyü kimi, istər xalqımızın ulu ön-

dəri Heydər Əliyevin məruzə və çıxışlarında, is-

tər “Gənclər siyasəti haqqında Azərbaycan Res-

publikasının Qanunu”nda, istərsə də dövlət əhə-

miyyətli digər normativ sənədlərdə gəncləri mil-

li-mənəvi dəyərlər və azərbaycançılıq ideol-ogi-

yası ruhunda tərbiyələndirmək qarşıya başlıca 

məqsəd kimi qoyulmuşdur. Gəncləri milli-mə-

nəvi dəyərlər ruhunda tərbiyəsinin üsul və vasi-

tələri müxtəlifdir. Ədəbiyyat dərslərində şagird-

lərdə vətənə sevgi və sədaqət, ana dilinə, doğma 

xalqımıza sayğı, milli mədəniyyətimizə və mə-

nəvi dəyərlərimizə hörmət hissi tərbiyəsinin yol-

larından biri də sənətkar şəxsiyyətinin, onun 

dünyagörüşünün, şərəfli ömür yolunun, milli-

mənəvi dəyərlərlə bağlı fikirlərinin şagirdlərə 

çatdırılması ilə bağlıdır.  

Ədəbiyyat dərslərində sənətkarın bioqrafi-

yasının öyrədilməsi mühüm elmi-pedaqoji ma-

hiyyət daşıyır. Nizami Gəncəvi, İmadəddin Nə-

simi, Şah İsmayıl Xətayi, Molla Pənah Vaqif, 

M.F.Axundzadə, C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sa-

bir, S.Vurğun və başqa qüdrətli sənətkarların 

tərcümeyi-hallarının öyrədilməsi şagirdlərin hə-

min sənətkarlar haqqında biliklərinin zənginləş-

məsinə və milli-mənəvi tərbiyəsinə geniş stimul 

yaradır. Yazıçı şəxsiyyətinin öyrədilməsi eyni 

zamanda onun əsərlərinin ideya-məzmun xü-su-

siyyətlərinin şagirdlər tərəfindən şüurlu mənim-

sənilməsində mühüm mahiyyət daşıyır. Deməli, 

sənətkar təkcə əsərləri ilə deyil, qüdrətli, müdrik 

şəxsiyyəti ilə də şagirdləri tərbiyələndirir, onlara 

milli ruh aşılayır, cəmiyyət üçün faydalı insana 

çevirir.  

Əslində tərcümeyi-hal materialları sənət-

karın yaradıcı şəxsiyyətinin xarakter cəhətlərini 

üzə çıxarır, onun yaşadığı dövrə, cəmiyyətə mü-

nasibətinə aydınlıq gətirir, tarixi-ədəbi fəaliyyə-

tini aşkarlayır. Bu zaman şagirdlərin gözləri 

önündə yazıçının parlaq obrazı canlanır. Gör-

kəmli pedaqoq, professor Camal Əhmədov 

“Ədəbiyyat tədrisi metodikası” (1992) adlı dərs-

liyində yazıçı şəxsiyyətinin formalaşmasında 

ədəbi-mədəni mühitin müsbət təsirini göstərir, 

klassiklərin çoxunun tərcümeyi-hallarına aid 

faktların, bədii detalların onların əsərlərində yer 

almasına diqqəti yönəldir. Tərcümeyi-hal mate-

riallarının öyrədilməsinin önəmli olduğunu təs-

diqləyir. “Beləliklə, yadda saxlanmalıdır ki, ya-

zıçıların ictimai fəaliyyətinin səciyyəvi və əla-
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mətdar cəhətlərinin dərsdə şagirdlərə yeri gəl-

dikcə izah olunması əxlaq və vətənpərvərlik tər-

biyəsi üçün əhəmiyyət kəsb edir və nümunə ro-

lunu oynayır” (2, 237).     

Ədəbiyyat dərslərində tərcümeyi-hal ma-

terialları öyrədilərkən yazıçının şəxsiyyətini sə-

ciyyələndirən, onun dünyagörüşünün xarakter 

cəhətlərini üzə çıxaran əlamətlərə diqqət yetiril-

məli və bu əlamətlər şagirdlərin nəzərinə çatdı-

rılmaqla, onların tərbiyəsinə çalışılmalıdır. 

Bildiyimiz kimi, yeni təlim texnologiyala-

rı əsasında yazılmış V-IX siniflərin “Ədəbiyyat” 

dərsliklərində sənətkarın bioqrafiyasına aid mə-

lumatların verilməsi məqsədəuyğun sayılmamış, 

yalnız bəzi əsərlərinin adları çəkilmiş, xarakteri 

və ədəbi fəaliyyətinin bir sıra məqamları açıq-

lanmışdır. Bu dərsliklərdə Rəşid bəy Əfəndiyev, 

görkəmli yazıçı, tərcüməçi, dərsliklər müəllifi, 

Abdulla Şaiq görkəmli şəxsiyyət, vətəni, təbiəti 

uşaqlara sevdirən, elmə çağıran, M.Müşfiq və-

tənçilik, əməyə və təbiətə məhəbbət hissləri aşı-

layan, S. Rüstəm cənub mövzusunda şeirlər ya-

zan, Mirmehdi Seyidzadə vətən sevgisi, dostluq, 

sədaqət aşılayan sənətkar kimi tanıdılır. Səməd 

Vurğun milli, beynəlmiləl ictimai xadim, Rəsul 

Rza novator şair, İ. Şıxlı müəllim, mütəfəkkir, 

milli yazıçı, M. Araz milli Azərbaycan şeirinin 

görkəmli nümayəndəsi, xalq şairi, X. R. Ulutürk 

üsyankar şair, çalışqan, azadlıq carçısı adlandırılır. 

 Xalq yazıçısı Mir Cəlalın xeyirxahlığın-

dan, M. Rzaquluzadənin istedadlı, qabiliyyətli 

yazıçı olmasından, uşaqlara vətənçilik hissi aşıla-

masından, B. Vahabzadənin milli və bəşəri, xal-

qına, torpağına bağlı, “ millətin ana dili, namusu, 

vicdanı” olmasından, N. Süleymanovun uşaqlara 

xeyirxahlıq, humanizm kimi yüksək əxlaqi key-

fiyyətlər aşılamasından, xalq şairi C. Novruzun 

azərbaycançılıq ideologiyasını yayımlamasından 

söz açır. Bununla da, bir tərəfdən yuxarıda adları 

çəkilən sənətkarların şəxsiyyətinin önəmli tərəf-

ləri şagirdlərin diqqətinə çatdırılır, onların şəx-

siyyətinə sevgi yaradılır, digər tərəfdən isə onla-

rın “Ədəbiyyat” dərsliklərinə salınmış əsərlərinin 

ideya-məzmunu və tərbiyəvi mahiyyətinin mə-

nimsənilməsinə imkan yaradılır. 

 Görkəmli rus pedaqoqu, professor V.Q. 

Maransman “Məktəbdə yazıçının bioqrafiyası-

nın öyrənilməsi” (1985) adlı böyük həcmli mə-

qaləsində yazıçı bioqrafiyasının öyrənilməsinin 

şagirdlər üçün faydalılığını nəzərə alaraq yazır: 

“Hər bir ədəbi əsərdə onun müəllifinin – yazıçı-

nın şəxsiyyəti ifadə olunur, müəllif mövqeyi öz 

əksini tapır. Bunsuz şagirdlərin bədii mətni ob-

yektiv anlamasına nail olmaq mümkün deyil. 

Yazıçının səsini eşitmək, onun şəxsi xüsusiyyət-

lərini, taleyi və xarakterini öyrənmək onun este-

tik və tarixi görüşlərinin, bioqrafiyasının öyrə-

nilməsinə kömək edir” (7, 212).  

 Müəllifin fikrincə, yazıçı bioqrafiyasının 

öyrənilməsi şagirdlərdə onun şəxsiyyətinə, ideya 

axtarışları və yaradıcılığına maraq oyatmalı, 

məktəb proqramına salınmış bədii əsərlərinin çə-

tin məqamlarının öyrənilməsinin açarı olmalıdır. 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan ədəbiy-

yatı klassiklərinin həyat və yaradıcılığı xüsusilə 

elmi bioqrafiyası tam orta məktəblərin yuxarı si-

niflərində (X-XI) öyrədilir. Ənənəvi təlim me-

todları əsasında yazılmış X-XI siniflərin “Ədə-

biyyat” dərsliklərində sənətkarların ömür yolu-

nu işiqlandıran tarixi faktlar, çeşidli illər, əsərlə-

ri, ədəbi mühiti haqqında məlumatlara geniş yer 

verilsə də, onların şəxsi keyfiyyətlərini üzə çıxa-

ran, beləliklə də, şagirdlərin mənəvi tərbiyəsin-

də önəmli ola biləcək faktlardan xəsisliklə danı-

şılır. Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərindən Ni-

zami Gəncəvi gözütox, xeyirxah, müdrik, alicə-

nab, vətənpərvər, dindar, saraylara meyil etmə-

yən, başqasının paxıllığını çəkməyən bir insan, 

İmadəddin Nəsimi humanist ideyaları yayan, in-

san gözəlliyini, insana məhəbbəti tərənnüm 

edən böyük lirik, Şah İsmayıl Xətayi doğma 

xalqının dilini və mədəniyyətini ürəkdən sevən 

hökmdar, Molla Pənah Vaqif xaraktercə çox 

nikbin sənətkar kimi səciyyələndirilir.  

Cəlil Məmmədquluzadə, Səməd Vurğun, 

Məhəmmədhüseyn Şəhriyar, Bəxtiyar Vahabza-

də azərbaycançılıq ideologiyasını yaşadan, və-

tənçilik hisslərini tərənnüm edən, ana dilimizin 

mənəvi saflığını qoruyan, milli istiqlal, milli bir-

lik məfkurəsini aşılayan qüdrətli sənətkarlar ki-

mi tanıdılır. Göründüyü kimi, yazıçıların bədii 

əsərlərinin ideya məzmunu və sənətkarlıq xü-su-

siyyətlərinin öyrənilməsinə güclü diqqət yetiril-

diyi halda, şəxsiyyətini səciyyələndirən əlamət-

lər nisbətən kölgədə qalır. Halbuki, sənətkarın 

şəxsiyyətinin öyrədilməsi bədii əsərlərinin öyrə-

dilməsi, bu əsərlərin yazılma səbəblərinin ay-

dınlaşdırılması üçün tutarlı bir açardır. Odur ki, 

tam orta məktəblərin ədəbiyyat müəllimləri ya-

zıçı yaradıcılığına, onun bədii əsərlərinin öyrə-
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dilməsinə şagirdlərdə maraq oyatmaq üçün öncə 

sənətkarın şəxsiyyətinə güclü maraq oyatmalı, 

onu şagirdlərə sevdirməyi bacarmalı, qabaqcıl 

ideyalar ruhunda onları tərbiyə etməlidir.  

Görkəmli metodist alim, dosent Bilal Hə-

sənlinin aşağıdakı fikirləri də bizim mülahizə-

mizi təsdiqləyir: “Tərcümeyi-halın öyrədilməsi 

şagirdlərin sənətkarın yaradıcı şəxsiyyəti barədə 

bilik əldə etmələrinə, həyat mövqeyini , tarixi 

baxışlarını öyrənmələrinə imkan yaradır. Yazıçı 

şəxsiyyətinin öyrənilməsi şagirdləri həm də hə-

min sənətkarın əsərlərinin dərk edilməsinə ha-

zırlayır” (4, 271). Unutmayaq ki, yazıçı əsərlə-

rindən həyata boylanır, əsərləri ilə özünü tanı-

dır, yaddaşlara köçür, aşıladığı yüksək ideyalar-

la, əxlaqi fikirlərlə əbədi ömür qazanır. Sənətka-

rın bioqrafiyasını, yaradıcı şəxsiyyətini məktəb-

lilərə mənimsətmək məqsədi ilə bir sıra qaynaq-

lardan: portreti, həyat yolunu göstərən şəkillər, 

foto-albomlar, qəzet və jurnal materialları, bədii 

və avtobioqrafik əsərləri, məktubları, səs yazısı-

nın dinlənilməsi , internet şəbəkəsi vasitəsilə 

toplanan faktlar , xatirələrdən faydalanmaq ol-

duqca dəyərlidir. Sənətkarın özü haqqında söy-

lədiyi fikirlər də onun şəxsiyyətini öyrənmək 

üçün önəmlidir. Ə. Xaqaninin tərcümeyi-halın-

dan danışan müəllim: İstəmirəm adımı çağıralar 

Xaqani, Mən yoxsullar şairi, xəlqaniyəm, xəlqa-

ni-misralarını nümunə çəkməklə Xaqaninin sa-

raylara nifrət etdiyini, xalqa bağlılığını təsdiqlə-

yər, bu misralarla onun şəxsiyyətini səciyyələn-

dirər. Öylə bir ixtiyar olsaydı məndə, Qoymaz-

dım bəndəyə möhtac bir bəndə,- deyən dahi Ni-

zaminin humanizmini bu misralarla təsdiqləyə 

bilər. Abbas Səhhətin: Şişə çəksəz də diriykən 

ətimi, Atmaram mən vətənü millətimi, - misra-

ları vətənpərvərlik duyğularını aşılamaqla yana-

şı, məktəblilərin hiss və duyğularına güclü təsir 

edir, onlara vətənimizi və xalqımızı sevdirir.  

M.F. Axundzadənin özünü “millətini se-

vən, canını bu yolda fəda etməyə hazır olan 

adam” adlandırması, C.Məmmədquluzadənin: 

“Qələmin müqəddəs vəzifəsi xalqın xoşbəxtliyi 

yolunda xidmət etməkdir. Bu ola gərək hər bir 

qələm sahibinin amalı!” söyləməsi onların vətən 

və millət sevgisindən xəbər verməklə yanaşı, şa-

girdlərə də bu yüksək milli amalları aşılayır. 

Məktəblilərin milli – mənəvi dəyərlər əsasında 

tərbiyəsində islam əxlaqına söykənilməsi olduq-

ca faydalıdır. İslam əxlaqı, islam mədəniyyəti 

islamın yarandığı və Azərbaycanda yayıldığı za-

mandan müasir dövrümüzədək milli-mənəvi də-

yərlərimizin əsasını təşkil edir. İslamda insanla-

rın mənəvi qiyməti əxlaqla dəyərləndirilir. Gör-

kəmli pedaqoq, professor Rüfət Hüseynzadə 

“Qədim və erkən orta əsrlərdə Azərbaycanda 

tərbiyə, təhsil və pedaqoji fikir” (2007) mono-

qrafiyasında islamda təlim-tərbiyənin əsas məq-

sədi və vəzifəsi ilə bağlı yazır: “ İslam təlim və 

tərbiyəsinin əsas məqsədi kamil bir insan yetiş-

dirməkdir. Elə bir insan ki, təkcə vətənində de-

yil, dünyanın harasında olursa-olsun, yüksək in-

sani keyfiyyətlərə malik olsun. İslam təlim və 

tərbiyəsinin əsas vəzifəsi insanı mükəmməlliyə, 

aliliyə, ən yaxşıya, ən gözələ çatdırmaqdır”. (6, 

55). İslam insanları mənən saflaşdırır, kamillik 

zirvəsinə yüksəldir. Eyni zamanda insanlara və-

tənçilik, mərhəmət, həya, ədalət və insaf, cəsarət 

və şücaət, xoş rəftar və davranış gözəlliyi, hu-

manizm və əməksevərlik, ata-anaya, qadına hör-

mət və qonaqpərvərlik, dostluqda sədaqət, dö-

züm və nikbinlik aşılayır, insanı qeyri - etik, əx-

laqla uyuşmayan hərəkətlərdən çəkindirir. Cə-

miyyət üçün layiqli vətəndaş tərbiyəsində islam 

həlledici amilə çevrilir. Ona görə də müəllim gi-

riş müsahibələrində və ya klassiklərin tərcüme-

yi-hallarının öyrənilməsində onların əsərlərin-

dən nümunələr gətirməklə şagirdlərin islam əx-

laqı ruhunda tərbiyəsinə çalışmalıdır.  

Bu məqsədlə Nizami, Nəsimi, Füzuli, Xə-

tayi, S.Ə. Şirvani və başqa şairlərin əsərlərindən 

istifadə edilməlidir. Yaradıcı tətbiqetmə zamanı 

məktəblilərin təfəkkürünü inkişaf etdirmək 

məqsədi ilə ayrı-ayrı klassiklərin şəxsiyyətini 

səciyyələndirən nümunələri toplayıb öyrənməyi 

onlara öyrətməlidir. Ədəbiyyat müəllimi sənət-

karın tərcümeyi-halı zəminində məktəbliləri 

milli-mənəvi dəyərlərimiz əsasında tərbiyələn-

dirməlidir. O, xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin müdrik kəlamlarını yadda sax-

lamalı, tədris prosesində bu kəlamlara əsaslan-

malıdır: “Nəslimiz öz milli-mənəvi dəyərlərini 

öyrəndikcə öz keçmişindən qürur duyur və on-

larda öz soyuna, kökünə, millətinə bağlılıq daha 

da möhkəmlənir” (6,9). 
Problemin aktuallığı. Yazıçı şəxsiyyətinin 

öyrədilməsi şagirdlərin milli-mənəvi dəyərlər əsasın-

da tərbiyə olunmasında olduqca önəmlidir. 
Problemin elmi yeniliyi. Şagirdlərin vətənçi-

lik, humanizm, islam əxlaqı, milli və ümumbəşəri də-

yərlər ruhunda tərbiyəsində, dünyagörüşünün forma-
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laşmasında yazıçının yüksək milli dəyərlərinin aşılan-

ması təlimin keyfiyyətini yüksəldən amillərdəndir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Ədəbiyyat 

dərslərində yazıçı şəxsiyyətinin öyrədilməsi şagird-

lərin şəxsiyyətinin formalaşmasına, bilik və bacarıq-

lara yiyələnməsinə, mənəvi baxımdan zənginləşmə-

sinə güclü təsir göstərir.  
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Xülasə: Şəxsiyyətin inkişafı həmin şəxsiyyətin davranış və idrakında baş verən dəyişikliklərin ardıcıl 

və irəliləyən şəkildə baş verməsidir. Bu səbəbdən uşağın şəxsiyyətinə, onun formalaşmasına təsir edən pro-

seslərin içərisində tolerantlığın mühüm rol oynamasını yaddan çıxartmaq olmaz. Ailə tərbiyəsində baş verən 

neqativ hallar bu problemə daha dərindən və ciddi yanaşmağı tələb edir. 
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Резюме: С развитием личности происходят прогрессивные изменения в поведении и мышле-

нии одного и того же индивидиума. По этой причине, должна быть учтена важность толерантности в 

развитии личности ребенка. Нужно брать во внимание негативные случаи в воспитании семей. 
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Summary: The development of the personality is the progressive changes in behavior and mind of the 

same individual. For this reason, the importance of tolerance in the formation of child’s personality should 

be taken into account. The negative cases in a family upbunging demand to pay special attention to this 

problem 
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Tolerantlıq (lat. - səbr) - digər insanlara 

qarşı, onların fərqli düşüncələrinə, fərqli hərə-

kətlərinə səbrlə və anlayışla yanaşmaq bacarığı-

dır. Əsasında hər bir insanı olduğu kimi qəbul 

etmək durur. Uşaqlarda dini tolerantlığın tərbi-

yələndirilməsi digər əqidələrə, inanclara sitayiş 

edən insanlara hörmətlə yanaşmağı öyrətməkdir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda tolerantlığın 

göstəriciləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

- dözümlülük və özünü ələ alma bacarığı, yəni 

impulsiv hərəkətlərini saxlaya bilmək bacarığı; 

- səbrlilik, yəni xoşlamadığı işlə uzun müd-

dət məşğul ola bilmək, oyunda maraqsız rolları 

icra etmək; 

- digər insanların emosional vəziyyətinə qarşı 

senzitivlik, yəni digər insanın halını hiss edə 

bilmək bacarığı; 

- empatiya, yəni digər insanın hisslərinə 

şərik olmaq, ona kömək edə bilmək, özünü onun 

yerinə qoya bilmək bacarığı; 
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- qəbuletmə, yəni məqsədinə çatmaq üçün 

yaşıdlarının istəyini nəzərə almaq və onlara zə-

rər verməmək [3,33]. 

Müasir cəmiyyətimizdə baş verən dəyişik-

likləri müşayiət edən sosial problemlər bu gün 

hər bir ailəyə toxunaraq onun həyati funksiyala-

rını destabilləşdirir və yeni şəraitə uyğunlaşma 

bacarığını azaldır.  

Antik dövrdən başlayaraq, bütün dövrlər-

də ailə problemləri bəşəriyyətin qabaqcıl zəkala-

rını düşündürmüşdür. Cəmiyyət daim dəyişir və 

onunla birlikdə ailə də dəyişir. Onun müasir in-

kişaf mərhələsində öncə müşahidə olunmayan 

problemlər yaranır. Bu problemlərdən biri vali-

deynlər və uşaqlar arasındakı qarşılıqlı münasi-

bətlərdə tolerantlığın pozulmasıdır. Ailə hər za-

man dəyişən canlı bir sistemdir. O, yalnız sosi-

al-iqtisadi şəraitin təsiri altında deyil, həm də 

daxili inkişaf proseslərinin təsiri altında da dəyi-

şir. Hazırda uşağın dünyaya gətirilməsi və tərbi-

yə edilməsi, həmçinin gündəlik problemlərin 

həll edilməsi kimi ənənəvi funksiyalarla yanaşı, 

ailə etibarlı psixoloji "qabıq" funksiyasını da ye-

rinə yetirir və insana müasir həyatın çətin və 

tez-tez dəyişən şərtləri altında əzilməməkdə kö-

mək edir. Uşaqlar və yeniyetmələrlə tərbiyəvi 

işin effektivliyinin artırılmasında əsas istiqamət 

ailə ilə işin təşkili və mükəmməlləşdirilməsidir. 

 Dünyanın bir çox ölkələrində alimlərin 

əldə etdiyi məlumatlara əsasən, neqativ sosial 

halların profilaktikasında ailədaxili ab-hava mü-

hüm əhəmiyyət kəsb edir. Ailənin və ailədaxili 

ab-havanın əhəmiyyəti psixiatrik müalicəyə eh-

tiyacı olan, davranışında pozulmalar olan uşaq-

ların tədqiqi zamanı da təsdiq edilmişdir. Həmin 

uşaqların davranışı ailə münaqişələrindən, ata-

nın və ya ananın qeyri-normal həyat tərzindən, 

tərbiyə zamanı buraxılan səhvlərdən irəli gəlir.  

İnsanın psixi və fiziki sağlamlığı da ailə 

ilə bağlıdır. Bir sıra ölkələrdə uşaqlarda müşahi-

də edilən nevrozların səbəbləri tədqiq edilmiş və 

birinci yerə nəinki ailəni dağıdan, həmçinin 

uşaqda deviant potensialın toplanmasına səbəb 

olan ailədaxili münaqişələr qoyulmuşdur. Uşaq-

lar və valideynlər arasındakı qarşılıqlı münasi-

bətlər tolerantlığa mühüm təsir göstərir, gözəl 

ənənələrə sahib, normal, möhkəm ailə uşağın 

gələcək davranışının bazası olur və ətraf aləmin 

onun davranışına mənfi təsirini neytrallaşdırır. 

Məsələn, kütləvi informasiya vasitələrinin uşaq 

psixikasına olan mənfi təsiri, zorakılığın, qəd-

darlığın təbliğatı problemli, münaqişəli ailə şə-

raitində cücərir, inkişaf edir. Sağlam ailədə ,va-

lideynlər arasında normal münasibətlər şəraitin-

də isə neytrallaşan toxumlar səpir. Aparılan təd-

qiqatların nəticələri irəli sürülən mülahizələri 

təsdiq edir.  

Əlverişli ailələrdə böyüyən uşaqların 

98,2%-i televizor ekranlarından, qəzet və jurnal 

səhifələrindən gələn neqativ informasiyaya ca-

vab olaraq kəskin dəyişikliklər, asosial davranış 

nümayiş etdirmirlər. Onları maraqlandıran sual-

ları və ya yaranan problemləri bu uşaqlar ailə 

daxilində həll edir və ya valideynləri ilə birlikdə 

yaranan situasiyadan çıxış yolu tapmağı bacarır-

lar. Bu kateqoriyadan olan uşaqların 83%-i "Kö-

mək üçün ilk növbədə kimə müraciət edərsən?" 

sualına "Valideynlərimə" cavabını vermişlər.  

"Nə üçün məhz valideynlərinə?" sualını 

verdikdə isə onlar belə cavab verir: "Valideynlə-

rim məni anlayacaq, kömək edəcək, düzgün ola-

nı məsləhət görəcəklər".  

Beləliklə, əminliklə demək olar ki, əlve-

rişli ailələrdə valideynlər və uşaqlar arasında to-

lerant qarşılıqlı münasibətlər yaradır. Tolerantlı-

ğı nə cür qəbul edirik və valideyn və uşaqlarda 

tolerantlığın tərbiyə olunması nə deməkdir ?  

 Tolerantlıq - mürəkkəb və çoxaspektli an-

layışdır. Tolerantlığı ailə daxilində valideynlər 

və uşaqların qarşılıqlı münasibətləri aspektindən 

nəzərdən keçirdikdə, bu, böyüklər və uşaqların 

bir-birini anlaması və bir-birinin maraq və də-

yərlərinə, tutduqları mövqeyə qarşılıqlı hörmət 

bəsləməsidir. Lakin bir çox hallarda valideynlər 

və uşaqlar arasında münaqişələr yaranır. Belə 

ki, valideynlər uşaqların davranış sərbəstliyinə, 

ideal seçiminə olan hüquqlarını, özü olmaq, va-

lideynlərindən seçilmək hüququnu həmçinin on-

ları olduğu kimi qəbul etmək istəmir. Uşağın və 

onun üzvü olduğu gənc submədəniyyətin baxış 

və dəyərlərini anlamaq istəmirlər. Böyüklərin 

bu cür mövqeyi münaqişələrə gətirib çıxarır, bu 

isə böyüklər və uşaqlar arasındakı qarşılıqlı mü-

nasibətlərin destabilləşməsinə səbəb olur.[4,46] 

 Ailədə böyüklər və uşaqlar arasında uzun 

müddət ərzində davam edən münaqişə nəticəsin-

də onun üzvlərinin sosial və psixoloji adaptasi-

yası zəifləyir, müştərək fəaliyyət bacarığı, xüsu-

silə də, yaranan problemləri birlikdə həll etmək 

bacarığı itirilir. Ailədə yaranan psixoloji gərgin-
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lik tədricən çoxalaraq böyüklər və uşaqlarda 

emosional pozulmalara, nevrotik reaksiyaların, 

daimi narahatlıq hissinin yaranmasına və bunun 

nəticəsi olaraq davranışda müxtəlif xarakterli 

kənaraçıxmalara gətirib çıxarır. Böyüklər və 

uşaqların bir-birini anlamaması və ya böyüklə-

rin uşaqları öz tələblərinə tabe etmək istəyi nəti-

cəsində yaranan ailə münaqişələri uşaqların 

emosional və şəxsi inkişafı üçün qeyri-əlverişli 

əsas yaradır. Lakin, təəssüf ki, valideynlərin ək-

səriyyəti uşaqlarla yaranan münaqişələrin həllini 

uşağı ailə üzvlərinin həyatını çətinləşdirən "ob-

yekt" kimi öz diqqətindən yayındırmaqda görür. 

Bu zaman, təbii ki, münaqişələrin formalaşmaq-

da olan uşaq şəxsiyyətinə olan təsiri nəzərə alın-

mır. Müasir mədəniyyət səviyyəsi valideynlərin 

qarşısına uşaqlarla yaranan münaqişələri bütün 

ailə üzvləri arasında tolerant qarşılıqlı münasi-

bətlər əsasında həll etmək məsələsini qoyur.  

Valideynlər və uşaqlar arasındakı qarşılıq-

lı münasibətlərdə daha bir məqam valideynlərin 

uşaqların baxışlarına, maraqlarına, hərəkət və 

davranışlarına olan laqeyd münasibətidir. Bu hal 

da, həmçinin, böyüməkdə olan insanın sosial cə-

hətdən formalaşması prosesində neqativ iz bura-

xır. Yuxarıdakı halları nəzərdən keçirdikdən 

sonra demək olar ki, böyüklər uşaqlarla olan 

qarşılıqlı münasibətlərində gələcəyi düşünmür, 

uşağın formalaşması və inkişafına olan təsir də-

rəcəsini qiymətləndirmirlər. Beləliklə, uşaqlar 

və böyüklərin qarşılıqlı münasibətlərindəki tole-

rantlıq böyüklərin bu münasibətlərdə öz təsir 

dərəcəsini düzgün qiymətləndirə bilməsindən və 

bu münasibətlərin perspektivini görə bilməsin-

dən irəli gəlir. "Pespektivi görmək" termini ilk 

dəfə Corc X. Mid (1934) tərəfindən işlənilmiş 

və perseptiv təcrübədə daha yaxşı dərk edilən 

koqnitiv strukturdan irəli gəlir.  

Uşaqlar və böyüklər arasındakı qarşılıqlı 

münasibətlərdə yaranan problemlərin həlli za-

manı böyüklərin "mən doğrunu bilirəm" mono-

poliyasından və edilən səhvləri yalnız uşağın 

üzərinə qoymaq mövqeyindən imtina etməsi 

mühüm əhəmiyyət daşıyır. "Doğru" hər zaman 

valideynlərin tərəfində olur, "səhvləri" isə hər 

zaman uşaqlar edir. Ailədə qurulan bu cür qarşı-

lıqlı münasibətlər intolerant münasibətlər kimi 

xarakterizə olunur.  

Böyüklər və uşaqlar arasındakı qarşılıqlı 

münasibətlərin tolerantlığı haqqında danışdıqda 

biz böyüklərin öz baxışlarından, dəyər istiqa-

mətlərindən və ideallarından imtina etməsini nə-

zərdə tutmuruq. Ailə üzvləri arasındakı qarşılıq-

lı münasibətlərin tolerantlığı dedikdə böyüklər 

və uşaqların öz şəxsi mövqeyini incəliklə həyata 

keçirmək bacarığı, digər ailə üzvlərinin mövqe 

və dəyərlərinə hörmətlə yanaşmaq bacarığı nə-

zərdə tutulur.  

Valideyn və uşaqların qarşılıqlı münasi-

bətlərində tolerantlığın daha bir xarakteristikası 

ailə üzvlərinin hərəkət və davranışının müştərək 

şəkildə analizidir. Bu zaman yalnız uşaq, onun 

fərdi keyfiyyətləri, hərəkət və davranışı deyil, 

həmçinin böyüklər və onların fərdi keyfiyyətləri 

də qiymətləndirilir və müzakirə olunur. 

YUNESKO-nun Baş Konfransının 5.61-ci qət-

naməsi ilə 16 noyabr 1995-ci ildə təsdiq edilmiş 

"Tolerantlığın prinsipləri deklarasiyası"nda belə 

bir tərif verilmişdir: "Tolerantlıq - güzəştə get-

mə və ya qeyri-səmimilik deyildir. Tolerantlıq, 

hər şeydən öncə, insanın universal hüquqlarının 

və azadlıqlarının qəbul olunması əsasında for-

malaşan aktiv münasibətlərdir"[ məqalə 1. pa-

raqraf 1.2.] 

Ailə üzvləri arasındakı qarşılıqlı münasi-

bətlərdə tolerantlığı nəzərdən keçirdikdə həmin 

ailənin üzvləri arasında qarşılıqlı hörmət əsasın-

da qurulan aktiv münasibəti tolerantlığın xarak-

terik keyfiyyəti kimi göstərmək olar. Valideyn 

və uşaqlar arasındakı tolerant qarşılıqlı münasi-

bətlərin əsas xarakteristikalarının göstərilməsi 

böyüməkdə olan nəslin tərbiyə olunması zamanı 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hər bir insan övla-

dını sosial reallıqda özünü rahat hiss edən hər 

şeyə nail olmuş bir şəxsiyyət olaraq görmək is-

təyir və təbii ki, asosial davranış, narkomaniya, 

alkoqolizm və s. kimi problemlərin onun uşa-

ğından uzaq olmasını istəyir. lakin bir çox hal-

larda valideynlər hələ K.D. Uşinskinin irəli sür-

düyü və pedaqogikanın əsası olan aksiomu unu-

dur: şəxsiyyəti şəxsiyyət, xarakteri isə xarakter 

formalaşdırır. Valideyn və uşaqların qarşılıqlı 

münasibətlərindəki tolerantlıq, uşağın fərdi key-

fiyyətləri sırasında tolerantlığın formalaşmasına 

təsir edən həmin qeyri-iradi faktordur.  

Ailə insan mənəviyyatının əsasını qoyan, 

onu ətrafdakılarla qarşılıqlı münasibətlərə isti-

qamətləndirən tərbiyə ocağıdır. Təbii ki, məktəb 

böyük tərbiyə potensialına malikdir, lakin, bi-

zim fikrimizcə, ailə , uşaq bağçası və uşağın in-
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dividual xüsusiyyətləri insanın sosial cəhətdən 

formalaşmasının iki əsas determinantıdır. Belə 

bir təhlükə mövcuddur ki, rasional insan irəli 

sürdüyü bütün tələbləri eyni dərəcədə vacib sa-

yıb, güzəştə getmək zərurətini dərk etmir. Lakin 

güzəştə getməməsi onun daha tələbkar və ciddi 

olmasına gətirib çıxaracaq.  

Uşağın öncəki normal və təbii hesab etdiyi 

davranışı onu qane etməyəcək, bu isə onların 

arasında münaqişələrin yaranmasına və kəskin-

ləşməsinə gətirib çıxaracaq. İrrasional valideyn-

lər də uşaqlarının həyatında müəyyən qayda və 

intizamın olmasına diqqət etməlidir ki, uşaqları-

nın öz üzərinə düşən işi və ya digər öhdəlikləri-

ni həqiqətən də yerinə yetirdiyindən əmin olsun 

və planlaşdırılan hadisələrin nisbətən vaxtında 

baş verdiyindən əmin olsunlar. Ən əsası, irrasio-

nal valideynlər uşaqlarının tərbiyə olunması za-

manı unutmamalıdır ki, səliqəni sadəcə olaraq 

xəyal etmək kifayət deyil, onu gündəlik həyatın 

bir hissəsinə çevirmək lazımdır.  
Məqalənin elmi yeniliyi: Şəxsiyyətin inkişafı 

həmin şəxsiyyətin davranış və idrakında baş verən 

dəyişikliklərin ardıcıl və irəliləyən şəkildə baş ver-

məsidir. Bu səbəbdən uşağın şəxsiyyətinə, onun for-

malaşmasına təsir edən proseslərin içərisində tole-

rantlığın mühüm rol oynamasını yaddan çıxartmaq 

olmaz. Ailə tərbiyəsində baş verən neqativ hallar bu 

problemə daha dərindən və ciddi yanaşmağı tələb 

edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi: 
Müasir dövrdə valideynlər və uşaqlarda tolerantlığın 

tərbiyə olunması sosial pedaqogikanın aktual proble-

mi kimi müxtəlif parametrlərdən ilk olaraq nəzərdən 

keçirilmiş və qiymətləndirilmişdir. Məqalədə qaldı-

rılan məsələlər, irəli sürülən müddəalar və fikirlər-

dən müəllimlər, tərbiyəçilər və valideynlər öz fəaliy-

yətlərində faydalana bilərlər. 
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Məlum olduğu kimi, frazeologizmlər de-

mək olar ki, bütün dünya dillərində mövcuddur 

və onlar müəyyən üslubi imkanlara malikdirlər. 

Digər leksik vahidlər kimi, frazeologizmlər də 

dildə müxtəlif funksiyalar yerinə yetirir. Dil və 

bu dildə danışan cəmiyyət inkişaf etdikcə, dilin 

funksiyaları da genişlənir, belə ki, inkişaf nəti-

cəsində dil yeni ictimai fəaliyyət sahələrində is-

tifadə olunamağa başlayır. Bu baxımdan ictimai 

fəaliyyətin hər sahəsində dildən özünəməxsus 

şəkildə istifadə olunur. Eyni hal frazeologizmlə-

rə də şamil edilir. Onların işlənmə dairəsini mü-

əyyənləşdirmək üçün həmin frazeologizmlərin 

funksional-üslubi xüsusiyyətlərindən xəbərdar 

olmaq lazımdır. 

Frazeologizmlər üslubi istifadə imkanları-

na görə zəngin və rəngarəng vahidlərdir. Onlar 

dilin müxtəlif üslublarında istifadə oluna bilər-

lər. Frazeologizmlər bu və ya digər anlayışı ob-

razlı, emosional, ekspressiv şəkildə əks etdir-

mək üçün işlədilir. Bu xüsusiyyətlər də frazeo-

loji vahidləri digər söz birləşmələrindən fərqlən-

dirən əsas xüsusiyyətdir.  

Rus dilçisi N.M.Şanskiy frazeologizmləri 

üslubi cəhətdən 4 qrupa ayırmışdır: 1) ədəbi fra-

zeologizmlər 2) məişət üslubunda işlənənlər 3) 
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neytral frazeologizmlər 4) arxaik frazeologizmlər 

(1). Biz də bu məqaləmizdə N.M.Şanskiyin təsni-

fatı əsasında rəng adları ilə formalaşan frazeolo-

gizmləri funksional üslubi xüsusiyyətlərinə görə 

aşağıdakı kimi qruplaşdırmışıq: 1) ədəbi frazeo-

logizmlər 2)məişət (danışıq dili) frazeologizmləri 

3) neytral (üslublararası) frazeologizmlər

1) Ədəbi frazeologizmlər – bu frazeolo-

gizmlər ədəbi dilin bütün funksional üslublarında 

işlənə bilərlər. Funksional üslub dedikdə biz, bə-

dii, publisistik, elmi, rəsmi-işgüzar üslublarının 

cəmini nəzərdə tuturuq. Ədəbi dilin funksional 

üslubları lüğət tərkibinə, leksik xüsusiyyətlərinə, 

sintaktik quruluşuna, bəzən fonetik xüsusiyyətlə-

rinə görə belə bir-birindən fərqlənirlər. Ümumiy-

yətlə, dilin üslubları, konkret şəraitlə əlaqədar dil 

vasitələrinin nitq fəaliyyətində müxtəlif şəkildə 

istifadəsinə deyilir. Üslub – danışanın ifadə etdiyi 

fikrə münasibətini əks etdirmək məqsədilə dilin 

fonetik, leksik və qrammatik imkanlarından sis-

temli şəkildə istifadəsidir (2, 58). 

Müqayisə olunan dillərdə rəng adları ilə 

formalaşan frazeologizmlər funksional üslubun 

demək olar ki, bütün növlərində işlənir. Əlbəttə, 

frazeologizmlər hər üslubda eyni işlənmə tezli-

yinə malik deyildir. Ədəbi dildə işlənən frazeo-

logizmlərə misal olaraq, into the wide blue 

yonder – tanış olmayan, sirrli, uzaq yerlərə sə-

fər; green old age – ahıl yaşda fiziki və əqli cə-

hətdən sağlam olmaq. Ümumiyyətlə, ədəbi dildə 

işlənən rəng adları ilə formalaşan frazeologizm-

lərə frazeologizmlərə daha çox bədii üslubda 

rast gəlinir. Bədii üslubda işlənən frazeologizm-

lərdə emosionallıq və obrazlılıq yüksək dərəcə-

də olur. Belə ki, daha çox söz sənətkarları, ya-

zarlar dilin məcazilik imkanlarından istifadə 

edərək, fikirlərini obrazlı, emosional və ifadəli 

şəkildə çatdırmaq istəyirlər. Onlar dildə mövcud 

olan frazeologizmlərdən məharətlə istifadə edir, 

bəzən də özləri frazeologiyanı yeni ifadələrlə 

zənginləşdirirlər. Fikirlərin obrazlı, müxtəlif ifa-

də vasitələrinin köməyi ilə, məcazlaşma əsasın-

da çatdırılması dili bədii cəhətdən daha gözəl-

ləşdirir. Bədii üslubda işlənən frazeologizmləri 

şərti olaraq 2 qrupa bölmək olar: 1) xalq tərəfin-

dən yaradılmış, dildən-dilə keçərək yayılan fra-

zeologizmlər; 2) ayrı-ayrı yazıçılar tərəfindən 

dilə daxil edilmiş frazeologizmlər. Onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, bədii üslubda obrazların di-

lindən digər üslublara aid frazeologizmlər də iş-

lənə bilər. Bədii üslubda işlənən frazeologizmlə-

rin bir qismi ayrı-ayrı müəlliflər tərəfindən dilə 

daxil edilmişdir. Tərkibində rəng adı olan fraze-

ologizmlər əsasən Şekspir yaradıcılığından dilə 

keçmişdir. Bu qrupa Bibliyadan keçən frazeolo-

gizmləri də aid etmək olar.  

Bədii üslubda işlənən frazeologizmlərin 

işləndiyi nümunələrə nəzər salaq: 

“The occasional notions of what shocked 

people, what red rags could infuriate them; It 

was rather like playing metador to a blind bull”. 

(3, 36) (əsəbiləşdirən qıcıqlandıran bir şey). 

“Şərəfoğlu ilə söhbət yadına düşəndə Rüs-

təm kişinin qanı daha da qaralırdı”(4, 64). 

Ədəbi frazeologizmlərin bir qismi də pub-

lisistik üslubda işlənir. Publistik üslub özünü ic-

timai münasibətlər sistemində - siyasi-ideoloji, 

ictimai-iqtisadi, mədəni və s. sahələrdə göstərir. 

Bu üslub həm də kütləvi informasiya vasitələrin-

də istifadə olunur. Tərkibində rəng adları işlənən 

frazeologizmlərə kütləvi informasiya vasitələrin-

də, qəzet və jurnallarda rast gəlmək mümkündür: 

“That performance suggested the 21-year-

old would back up his confident predictions prior 

to these Games, principally when he told his 

rivals to "brace themselves" for his display in the 

final of swimming's blue ribbon event” (5). 

Ədəbi fraezologizmlərin bir qrupu da rəs-

mi işgüzar üslubda işlənir. Rəsmi-işgüzar üs-

lub, özünəməxsus, digər üslublarda işlənməyən, 

leksik xüsusiyyətləri və üslubi imkanları ilə se-

çilir. Əslində, rəsmi-işgüzar üslubda söz və bir-

ləşmələr əsasən həqiqi mənasında işlənərək, 

konkret məna ifadə edir. Bununla belə, rəsmi-iş-

güzar üslubda tərkibində rəng adları olan fraze-

ologizmlər də işlənir: golden parachute – qızılı 

paraşüt (əgər hər hansı bir işçinin qızılı paraşütü 

varsa, bu o deməkdir ki, həmin işçi işdən azad 

olunarsa, ona küllü miqdarda təzminat ödənə-

cək); red tape – bürokratiya, lazımsız və istifadə 

edilməyən çoxsaylı qayda-qanunlar. 

Elmi üslubda işlənən frazeologizmlərin 

sayı çox deyildir. Onlar elmin yalnız bir sıra sa-

hələrində işlənirlər. Bunlara misal olaraq, tibb 

və texniki sahələri qeyd etmək olar. Elmi üslub-

da işlənən frazeologizmlər frazeoloji termin ad-

lanır. Məsələn: fly the blue pigeon - dərinliyi 

ölçmək (dənizçilik sahəsi, dərinliyi ölçmə pro-

sesi göyərçin uçuşuna bənzədilir); the boys 

(men) in blue - dənizçilər (dənizçilərin formala-
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rının mavi rəngdə olması ilə əlaqədar işlənir); 

qara qutu - black box (hər hansı bir qurğunun 

daxili mexanizmi); göy öskürək - əsasən uşaq-

larda olan boğulma ilə müşayiət olunan infeksi-

on xəstəlik 

Ədəbi frazeologizmlərin içərisində tərki-

bində rəng adı işlənən frazeologizmlər daha çox 

bədii, daha sonra isə publisistik üslubda işlənir. 

Çünki, bu üslublarda digərlərinə nisbətən eks-

pressivlik, obrazlılıq, bədii çalarlıq daha qabarıq 

şəkildə əks olunur. Rəsmi-işgüzar və elmi üs-

lublarda onların işlənmə səviyyəsi aşağı olması-

na baxmayaraq müqayisə olunan dillərdə bu üs-

lublarda da koloristik frazeologizmlərə rast gəl-

mək mümkündür. Ədəbi dildə işlənən frazeolo-

gizmlərin bir qismi zaman keçdikcə, müxtəlif 

amillərin təsiri ilə dildə az işlənməyə başlayır və 

yavaş-yavaş sıradan çıxır. Bu cür frazeologizm-

lər arxaik frazeologizmlər adlanır və onlar yal-

nız bədii ədəbiyyatda keçmişə aid hər hansı bir 

hadisənin təsviri zamanı obrazların dilində işlə-

nir. İngilis və Azərabaycan dillərində arxaik fra-

zeologizmlər içərisində rəng adları ilə formala-

şan frazeologizmlərə də rast gəlmək mümkün-

dür. Məsələn: white-elephant sale – xeyriyyə 

məqsədilə əşyaların satışa çıxarılması; strike me 

pink ! – təəccüb, inamsızlıq ifadə edən modal 

söz; al dodağın ayası – smell of beloved”s lips 

2) Məişət frazeologizmləri- Tərkibində 

rəng adları işlənən frazeologizmlər daha çox 

məişət üslubunda işlənirlər. Məişət üslubunda 

işlənən frazeologizmlər əsasən şifahi nitqdə, da-

nışıq zamanı istifadə olunur və onlar bədii fraze-

ologizmlərə nisbətən daha az ekspressiv çalara 

malik olurlar. Məişət frazeologizmlərində ob-

razlılıq səviyyəsi də bədii frazeologizmlərə nis-

bətən aşağı olur. Bu frazeologizmlərinə danışıq 

dili frazeologizmləri də deyilir. Rus dilçisi A.H. 

Vasilyeva qeyd etmişdir ki, “heç bir üslub, məi-

şət üslubu qədər frazeologizmlərlə zəngin de-

yil...” (7,173). Məişət frazeologizmlərinə xas 

xüsusiyyətlərdən biri də onların qeyri-formal 

nitqdə, spontan şəkildə işlənməsidir. Bu frazeo-

logizmlərə misal olaraq, to tickled pink – həyə-

canlı (yaxşı mənada), xoşbəxt olmaq; gününü 

göy əskiyə bükmək – to torture, to bother 

someone 

Məişət frazeologizmlərin bir növü də 

slənq frazeologizmlər adlanır. Slənq sözlər müx-

təlif peşə, sənət sahələrində, eləcə də müxtəlif 

sosial zümrələrin işlətdiyi söz və ifadələrdir. 

Onlar qismət jarqon sözlərə bənzəsə də slənq və 

jarqon sözlər arasında fərqlər mövcuddur. Jar-

qon sözlər yalnız müxtəlif peşə-sənət leksikası 

olsa da, slənqlər daha geniş anlayış olub, müxtə-

lif sosial qrupların işlətdiyi söz və ifadələrdir. 

Ensiklopedik lüğətdə də qeyd edildiyi kimi, 

slənlər danışıq dilinin bir variantı olub, ona ex-

pressiv çalarlıq verən və ədəbi danışıq dilinin 

normalarına uyğun gəlməyən söz və ifadələrdir 

(8, 1235 ). Tərkibində rəng adları işlənən fraze-

ologizmlər arasında da slənq funksiyasında işlə-

nənlər vardır. Məsələn; white lightening – qeyri-

qanuni istehsal edilən güclü təsirə malik spirtli 

içki; blue bottle – polis işçilərinə deyilən ad 

Rəng adları ilə formalaşan bəzi frazeolo-

gizmlər həm adi danışıq dilində, həm də slənq 

kimi işlənə bilərlər. Məsələn: red eye frazeolo-

gizmi danışıq dilində təyyarədə uzun müddət sə-

yahət etmiş şəxsi ifadə etmək üçün işlənsə də, 

slənq kimi o, ucuz, keyfiyyətsiz spirtli içki mə-

nasını verir. 

3) Neytral frazeologizmlər – Bu frazeolo-

gizmlərə üslublararası frazeologizmlər də deyi-

lir. Belə ki, neytral frazeologizmlər keçid xarak-

terlidir və burada bütün üslublar əhatə olunub. 

Neytral frazeologizmlərdə obrazlılıq və emosio-

nallıq dərəcəsi aşağı olur. Lakin bütün frazeolo-

gizmlərdə olduğu kimi, neytral frazeologizmlər 

də müəyyən üslubi effektə malik olur. Neytral 

frazeologizmlər cümləyə bu və ya digər milli 

kolorit gətirə bilərlər. Onlar neytral sözlərdən 

fərqli olaraq, metoforik mahiyyətini tamamilə 

itirmirlər və obrazlılıq imkanlarını qismən də ol-

sa saxlayır (9).  

Göründüyü kimi, tərkibində rəng adları 

olan frazeologizmlər istər ingilis, istərsə də Azər-

baycan dillərində çox geniş üslubi imkanlara ma-

likdirlər. Onlar demək olar ki, dilin bütün üslub-

larında işlənirlər. Müqayisə olunan dillərin hər 

ikisində tərkibində rəng adları frazeologizmlər iş-

lənmə dairəsinə görə də rəngarəngdir. Lakin on-

lar dilin bütün üslublarında eyni işlənmə səviyyə-

sinə malik deyildir. Aparılan tədqiqatlara və top-

lanılan nümunələrə əsasən qeyd etmək olar ki, 

koloristik frazeologizmlər ən çox bədii üslubda 

işlənir ki, bu da onların emosional, ekspressiv və 

obrazlı vahidlər olmasından irəli gəlir. 
Problemin aktuallığı. Mövzunun aktuallığı 

ondan ibarətdir ki, İstər ingilis, istərsə tərkibində 
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rəng adları olan frazeologizmlər bu xalqların mədə-

niyyətinin inikasıdır. Başqa sözlə, koloristik frazeo-

logizmlərin üslubi xüsusiyyətləri tədqiq etmək həm 

bu dillərin, həm də iki fərqli mədəniyyətin qarşılaş-

dırılmasıdır. 

Problemin elmi yeniliyi. İlk dəfə olaraq, ingi-

lis və Azərbaycan dillərində tərkibində rəng adları 

işlənən frazeologizmlər müqayisəli tədqiqata cəlb 

edilmiş və onların işlənmə dairəsi araşdırılmışdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

verilmiş nümunələr və nəzəri müddəalar frazeologi-

ya sahəsində tədqiqat aparan doktorantlara, eləcə də 

magistr və bakalavr səviyyəsində oxuyan tələbələr 

üçün əhəmiyyətli ola bilər. 
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Xülasə: Məqalədə interaktiv təlim metodlarının tədris prosesinə daxil edilməsindən bəhs olunur. Fəal 

təlimdə istifadə olunan bir çox təlim metodları vardır. Lakin bunlardan istifadə edərkən fənnin xüsusiyyətlə-

rinə, mövzuya və məqsədə uyğunluğu nəzərə alınmalıdır. Müəllif qeyd edir ki, metodlar şagirdlərin passivli-

yinin aradan qaldırılmasına, lazım olan təfəkkür xüsusiyyətlərinin, yaradıcılığının formalaşması və təlim 

keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradaraq Azərbaycan Respublikasının Təhsil İslahatı Proqramında gös-

tərilən demokratikləşdirmə, humanistləşdirmə, diferensiallaşdırma, fərdiləşdirmə, inteqrasiya prinsiplərini 

həyata keçirməyə imkan yaradır. 
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Резюме: Статья посвящена внедрению интерактивных методов обучения в учебный процесс. 

Существует множество методов обучения, используемых при интерактивном обучении. Однако при 

их применение следует учитывать особенности предмета и их соответствие теме и целям предмета. 
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Fəal təlim metodunun tədris prosesinə da-

xil edilməsi şagirdlərin passivliyinin aradan qal-

dırılmasına, lazım olan təfəkkür xüsusiyyətləri-

nin və yaradıcılığın formalaşdırılması və təlim 

keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradır. 

Əgər şagird öz istəyinə və öz fəaliyyətinə əsasən 

yeni bilikləri kəşf edirsə, onda o, dərsə yaradıcı 

və maraqla yanaşır, əldə etdiyi bilikləri uzun 

müddətə və möhkəm mənimsəyir. Şagirdin möv-

qeyi – “kəşf edən”, “tədqiqatçı” mövqeyidir; o, 

problemlərlə üzləşərkən, bunları müstəqil tədqi-

qat prosesində həll edir. Şagirdlər təlim prosesi-

nin iştirakçısı olaraq, bu prosesdə tədqiqatçı kimi 

çıxış edirlər və bilikləri fəal axtarış və kəşflər 

prosesində mənimsəyirlər. Müəllimin mövqeyi – 

fasilitator ("bələdçi", "aparıcı") mövqeyidir, 

problemli vəziyyətləri planlı və istiqamətlənmiş 

surətdə təşkil edir, şagirdlər qarşısında tədqiqat 

məsələlərinin meydana çıxmasına şərait yaradır 

və onların həllinə metodiki kömək göstərir.  

Fəal (interaktiv) təlim metoduna aşağıdakı 

spesifik xüsusiyyətlər malikdir: təlimin subyekt-

subyekt xarakter daşıması, şagirdlərin fəal öy-

rənmə mövqeyi, təfəkkürün müstəqilliyi və sər-

bəstliyi, iştirakçıların bütün dərs zamanı fəallığı, 

dərsin əvvəlində problemli situasiyanın yaradıl-

ması və dərs prosesinin problemin həllinə yö-

nəldilməsi, düşündürücü və istiqamətləndirici 

suallar vasitəsi ilə şagirdlərin yeni biliklərin 

müstəqil kəşf edilməsinə yönəldilməsi, təlimin 

tədqiqat üsulu vasitəsi ilə keçirilməsi, dərsin 

dialoq şəklində aparılması, əks əlaqənin yaradıl-

ması, əməkdaşlıq və qrupda qarşılıqlı fəaliyyət, 

həyati məqsədlərə nail olmaq üçün biliklərin ya-

radıcı tətbiqi və s. 

Fəal təlim və interaktiv metodların üstün-

lüyü nədədir? Əvvəla, fəal təlim metodu ilə ke-

çirilən dərslərdə şagirdlər özlərini tam sərbəst 

hiss edirlər. Şagirdlərə verilən bu sərbəstlik 

mövzunu dərindən öyrənməyə, qavramağa geniş 

imkan verir. Bir az da dəqiq desək şagirdlər 

mövzunu özününküləşdirirlər. Fəal təlim meto-

du uşaqlarda dərsə həvəsi qat-qat, birə-beş artı-

rır. Nəticədə şagirdlər mövzunu tam mənimsə-

yirlər. Burada ənənəvi metodla interaktiv meto-

dun, köhnəliklə yeniliyin arasında gedən ciddi 

mübarizə açıq-aydın duyulur. Şagirdlərin hərtə-

rəfli inkişafı üçün interaktiv metod çox faydalı-

dır. Bu, günün tələbidir. 

 Fəal təlim faydalı metod kimi həm də şa-

girdlərin zehni cəhətdən yorulmalarının qarşısı-

nı alır. Bu yeni metodla keçilən dərslərin bir üs-

tün cəhəti də ondan ibarətdir ki, dərsin sonunda 

şagirdlər obyektiv olaraq qiymətlərini özləri ve-

rirlər. Qruplar üzrə dərs bir növ sinifdaxili yarış-

dır. Burada qalıb və məğlub olmalıdır. Dərs elə 

qurulmalıdır ki, məğlublar öz məğlubiyyətləri-

nin səbəblərini özlərində, öz cavablarında axtar-

sınlar və qalıb gəlmək inamını itirməsinlər. Şa-

girdlərin sərbəst düşünmələri, fikir yürütmələri 

fəal təlimlə keçirilən dərsdə qabarıq şəkildə nə-

zərə çarpır. Rəhbərlik etdiyim məktəbdə mütə-

madi olaraq iştirak etdiyim dərslərdə hiss edi-

rəm ki, nə müəllim, nə də şagirdlər zərrə qədər 

də olsa yorulmurlar, əksinə dərsin qurtarması 

onları təəssüfləndirir. Belə dərslərdə şagirdlərin 

fəallaşması açıq-aydın nəzərə çarpır. Baxmaya-

raq ki, təlim prosesinin iştirakçısı müəllim və 

şagirddir, məktəb təcrübəsinə fəal təlimin tətbiq 

edilməsini məhz müəllimdən başlamaq lazımdır. 

Əgər fəal təlim şagird tərəfindən onun təbii tələ-

batlarına uyğun olan, biliklərin dərk edilməsinin 

cəlbedici bir üsul kimi qavranılırsa, müəllim 

üçün isə bu mövcud stereotiplərin dağılması de-

məkdir. Müəllimlər yeni bir rolu – biliklərin əl-

də edilməsi yolunda bələdçi rolunu qəbul etmə-

lidir. Müəllim və şagirdlər arasında olan müna-

sibətin, psixoloji mühitin dəyişdirilməsi yeni tə-

lim metodlarının tətbiq edilməsinin əsas şərtidir. 

Şagirdə hörmətlə yanaşma, etibar etmə hissinin 

yaradılması, cavabların yaxşı və ya pis qiymət-

ləndirilməsindən kənarlaşma, şagirddə müəllimə 

qarşı hörmət, özünə inam hissi yaratmalı, mü-

vəffəqiyyətsizliyin olmasına dair qorxu aradan 

götürülməlidir.  

Fəal təlimdə istifadə olunan bir çox təlim 

üsulları vardır. Lakin bunlardan istifadə edərkən 

fənnin xüsusiyyətlərinə, mövzuya və məqsədə 

uyğunluğu nəzərə alınmalıdır. Beyin həmləsi, 

söz asossasiyaları, müzakirə, mühazirə, debat-

lar, karusel, ziqzaq, Venn diaqramı, BİBÖ cəd-

vəli, İNSERT, klaster, anlayışların çıxarılması 

və digər fəal təlim üsulları dərsin gündəlik plan-

laşdırılmasında mövzu və məqsədə uyğun istifa-

də edilməlidir. 

Əgər reallaşdırılması nəzərdə tutulan stan-

dart fərqləndirməklə bağlıdırsa bu zaman Venn 

diaqramından istifadə etmək olar. Məsələn bir 

mətndəki iki qəhrəmanı, iki nitq hissəsini, nəzm 
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və nəsr əsərlərinin xüsusiyyətlərini Venn diaqra-

mından istifadə etməklə tədris etmək olar. Venn 

diaqramı dərsin tədqiqatın aparılması mərhələsi 

üçün əlverişlidir.  

Venn diaqramından fərqli olaraq az işlənən 

Kərl diaqramı da vardır. Kərl diaqramı əşyaları 

seçmək və qruplaşdırmaq və şagirdlərin məntiqi 

təfəkkürünü inkişaf etdirmək üçün yaxşı üsuldur.  

BİBÖ cədvəli üsulu dərsin motivasiya mər-

hələsindən başlayaraq, nəticələrin çıxarılması 

mərhələsinə qədər istifadə etmək üçün ən əlveriş-

li üsuldur. Hər hansı mövzunu tədris edərkən 

motivasiya mərhələsində şagirdlərin bu haqda nə 

bildiklərini və nəyi bilmək istədiklərini öyrənib 

cədvəlin ilk iki sütununu doldurmaq lazımdır. 

Öyrəndiklərimiz sütunu dərsin nəticələrin çıxarıl-

ması mərhələsindən sonra, şagirdlərin nəyi öy-

rəndiklərini bilmək üçün doldurulur. Bu üsul va-

sitəsilə şagirdlərdə əvvəlki bilikləri ilə öyrəndik-

ləri arasında əlaqə qurmaq da mümkündür.  

 

Bildiklərimiz İstəyirik bilək Öyrəndiklərimiz 

   

 

Klaster metodu şagirdlərin eyni bir anlayış 

haqqında fikrin mümkün qədər geniş açılması-

na, sərbəst düşünməyə imkan yaradır. Bu metod 

fərdi, cütlərlə, qrup şəklində həyata keçirilə bi-

lər. Metodun məqsədi şagirdlərin mövzu barə-

sində əvvəlki təcrübəsini nəzərdən keçirmək, 

yeni söz assosiasiyaları stimullaşdırmaq, biliklə-

ri sistemləşdirmək və əhatə dairəsini genişlən-

dirmək, lüğət ehtiyatını zənginləşdirməkdir. 

Metod aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirilir: 

Öyrənilən mövzu ilə bağlı başlıca anlayış və ya 

ifadəni kağızın və ya lövhənin ortasına yazıb şa-

girdlərə təlimat vermək: Bu anlayış ilə bağlı ağ-

lınıza gələn söz və ya ifadəni təklif edin (və ya ya-

zın). Fikirlərin keyfiyyəti haqqında narahat olma-

yın. Mərkəzi sözdən başlayaraq hər növbəti söz 

əlaqəli olan sözlə xətlərlə birləşdiriləcək və nəticə-

də “hörümçək toru”na oxşar qrafik-şəkil alınacaq. 

Vaxt bitənə qədər mümkün qədər çox fikir 

yazılır və əlaqələndirilir. Vaxt bitəndən sonra 

alınan klaster müzakirə olunur və ümumiləşdir-

mə aparılır. 

“Problemli vəziyyət” üsulu tənqidi təfəkkü-

rü, təhliletmə və ümumiləşdirmə vərdişlərini inki-

şaf etdirir. Əvvəlcədən problemi və müzakirə 

üçün sualları hazırlayıram. Şagirdləri 4-5 nəfərlik 

qruplara bölürəm. Problemli vəziyyət əks olunmuş 

iş vərəqləri uşaqlara paylayıram. Hər qrup təklif 

edilən vəziyyətlərdən birini müzakirə edir və həlli 

yolunu göstərir. Qruplar öz işlərini bitirdikdən 

sonra sinifdə ümumi müzakirə aparmaq olar. 

Demək olar ki hər bir dərsdə Beyin həm-

ləsi, müzakirə kimi üsullardan istifadə edilir. Bu 

üsullar vasitəsilə mövzuya uyğun müzakirə apa-

raraq şagirdlərin fikirlərini öyrənir, onlarda şifa-

hi nitqin inkişafına, öz fikirlərini sərbəst söylə-

mələrinə şərait yaradılır.  
Problemin aktuallığı. Fəal (interaqtiv) təlim 

metodunun tədris prosesinə daxil edilməsi şagirdlə-

rin passivliyinin aradan qaldırılmasına, lazım olan 

təfəkkür xüsusiyyətlərinin, yaradıcılığının formalaş-

ması və təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait 

yaradaraq Azərbaycan Respublikasının Təhsil İsla-

hatı Proqramında göstərilən demokratikləşdirmə, hu-

manistləşdirmə, humanitarlaşdırma, diferensiallaş-

dırma, fərdiləşdirmə, inteqrasiya və humanitarlaşdır-

ma prinsiplərini həyata keçirməyə imkan yaradır. 

Problemin elmi yeniliyi. Fəal təlimin əsas 

şərtlərindən biri dərsin maraqlı qurulması, şagirdlə-

rin dərs prosesinə fəal cəlb olunmasıdır. Müəllim ça-

lışmalıdır ki, passiv şagirdlər də fəallaşsınlar. Ona 

görə də müəllim onların bilik səviyyəsini nəzərə alıb, 

onlara gücləri çatan tapşırıqları verməlidir. Müəllim 

dərsini elə qurmalıdır ki, şagird dərs boyu axtarışda 

olsun və öz fikrini sərbəst deyə bilsin. Fəal təlimlə 

qurulan dərslərin yüksək səviyyədə maraqlı keçiril-

məsi üçün həvəsi olan, mənən zəngin müəllim kadr-

larının olması çox vacibdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Fəal təlimin 

tətbiq edilməsi müəllimləri şagirdə yönəlmiş və təh-

sil islahatlarının prinsiplərinə əsaslanan məqsəd və 

vəzifələri yerinə yetirməyə, müasir tələblərə cavab 

verən təlimin məzmununu yaratmağa obyektiv, çe-

vik qiymətləndirmə sistemi tətbiq etməyə, demokra-

tik sosial-psixoloji mühit yaratmağa sövq edir. 
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THE ROLE OF EXTRA-CLASS EVENTS IN THE DEVELOPMENT OF THE STUDENT'S 

CREATIVE SKILLS 

 
Xülasə: Məqalədə qeyd olunur ki, Azərbaycan tarixi fənninin tədrisində sinifdənxaric tədbirlərin keçi-

rilməsi şagirdlərdə yaradıcı qabiliyyətlərin inkşafi uçün geniş imkanlar yaradır. Başlıca məsələ bu imkanlar-

dan səmərəli istifadə edilməsi, təlim zamanı əlverişli mühit, şərait yaratmaq və müəllimin dərslərə yaradıcı-

lıqla yanaşmasından ibarətdir. 

Açar sözlər: tarix, məktəb, yaradıcı, şagird, sinifdənxaric 

 

Резюме: В статье отмечается, что внеклассные мероприятия по предмету история Азербайджа-

на - отличная возможность для развития у учеников творческих способностей. Основная задача, как 

отмечает автор, заключается в эффективном использовании этих возможностей, создании благо-

приятных условий для обучения и творческий подход учителя. 

Ключевые слова: история, школа, творческий, ученик, внеклассный 

 

Summary: The article notes that extra-curricular activities on the subject of the history of Azerbaijan 

are an excellent opportunity for students to develop creative abilities. The main task, as the author notes, is 

the effective use of these opportunities, the creation of favorable conditions for learning and the creative 

approach of the teacher. 

Key words: history, school, creative, student, extracurricular 

 

Xalqımızın xoşbəxt gələcəyini təmin edə 

biləcək, vətənə layiq insan şəxsiyyətinin forma-

laşdırılmasında tarix elminin rolu əvəzsizdir. 

Məhz tarixin tədrisi sayəsində şagirdlər xalqımı-

zın keçdiyi tarixi yol, ictimai-iqtisadi formasiya-

lar, müxtəlif dövrlərdə üzləşdiyi müsibətlər, 

milli-mənəvi dəyərlər, mədəniyyət, iqtisadiyyat, 

dahi şəxsiyyətlər və s. haqqında daha geniş və 

əhatəli biliklərə sahib olurlar. Vətən tarixinə da-

ir bilik, bacarıq və vərdişlərlə silahlanmış gənc-

liyin yetişdirilməsi tarix dərsinin lazımi səviyyə-

də qurulmasından asılıdır.  

Respublikamızda təhsil islahatlarıma ge-

niş vüsət alması və yeni təhsil siyasətinə keçid 

məktəbi və müəllimlərin qarşısında bir sıra prio-

ritet vəzifələr qoyur. Hazırkı dövrdə şagirdlərin 

məntiqi, yaradıcı və tənqidi təfəkkürünün for-

malaşdırılmasından ibarət olan bu vəzifələrin 

reallaşmasında fəal təlim metodlarından yaradı-

cılıqla istifadə edilməsi olduqca mühüm əhə-

miyyət kəsb edir. Təcrübə göstərir ki, yaradıcı 
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yanaşılan fəal təlim metodları dərsdə şagirdlərin 

marağını, motivlərini artırmaqla yanaşı, onları 

fəallaşdırır, axtarışa sövq edir və hətta zəif oxu-

yan şagirdi belə öyrənməyə, fəaliyyət göstərmə-

yə stimullaşdırır. Belə dərslərdə şagirdlər həm 

müəllim-şagird əməkdaşlığının çevrəsində olur, 

həm də düşünür, fikirləşir, düzgün cavabın axta-

rışında olur. Bu da onların təlimə daha məsuliy-

yətli münasibət bəsləmələrinə, təlimə şüurlu və 

fəal yanaşmalarına gətirib çıxarır. Keçmiş bilik-

lər unudulmur, yeni biliklər bilavasitə onların 

axtarışı nəticəsində əldə edilir. Psixoloji tədqi-

qatlar sübut etmişdir ki, tədris prosesinin aparı-

lan dərsdə şagirdlər obyekt səviyyəsindən çıxa-

raq tədris prosesinin subyektinə çevrilir ki, bu 

da onun öz tədris fəaliyyətinə nəzər, yetirməsi-

nə, nəticələrini qiymətləndirməsinə və gözləni-

lən nəticəyə nail olmaq üçün “axtarışa çıxması-

na” səbəb olur. 

Bütün fənlərdə olduğu kimi, bu sahədə 

Azərbaycan tarixi fənninin də geniş imkanları 

vardır. Başlıca məsələ bu imkanlardan səmərəli 

istifadə edilməsi dərsdə əlverişli mühit, şərait ya-

ratmaq və müəllimin dərslərə yaradıcılıqla yanaş-

masından ibarətdir. Xalqımızın xoşbəxt gələcəyi-

ni təmin edə biləcək, vətənə layiq insan şəxsiyyə-

tinin formalaşdırılmasında tarix elminin rolu 

əvəzsizdir. Məhz tarixin tədrisi sayəsində şagird-

lər xalqımızın keçdiyi tarixi yol, ictimai-iqtisadi 

formasiyalar, müxtəlif dövrlərdə üzləşdiyi müsi-

bətlər, milli-mənəvi dəyərlər, mədəniyyət, iqtisa-

diyyat, dahi şəxsiyyətlər və s. haqqında daha ge-

niş və əhatəli biliklərə sahib olurlar. Vətən tarixi-

nə dair bilik, bacarıq və vərdişlərlə silahlanmış 

gəncliyin yetişdirilməsi tarix dərsinin lazımi sə-

viyyədə qurulmasından asılıdır.  

Respublikamızda təhsil islahatlarıma ge-

niş vüsət alması və yeni təhsil siyasətinə keçid 

məktəbi və müəllimlərin qarşısında bir sıra prio-

ritet vəzifələr qoyur. Hazırkı dövrdə şagirdlərin 

məntiqi, yaradıcı və tənqidi təfəkkürünün for-

malaşdırılmasından ibarət olan bu vəzifələrin re-

allaşmasında fəal təlim metodlarından yaradıcı-

lıqla istifadə edilməsi olduqca mühüm əhəmiy-

yət kəsb edir. Təcrübə göstərir ki, yaradıcı yana-

şılan fəal təlim metodları dərsdə şagirdlərin ma-

rağını, motivlərini artırmaqla yanaşı, onları fəal-

laşdırır, axtarışa sövq edir və hətta zəif oxuyan 

şagirdi belə öyrənməyə, fəaliyyət göstərməyə 

stimullaşdırır. Belə dərslərdə şagirdlər həm mü-

əllim - şagird əməkdaşlığının çevrəsində olur, 

həm də düşünür, fikirləşir, düzgün cavabın axta-

rışında olur. 

 Bu da onların təlimə daha məsuliyyətli 

münasibət bəsləmələrinə, təlimə şüurlu və fəal 

yanaşmalarına gətirib çıxarır. Keçmiş biliklər 

unudulmur, yeni biliklər bilavasitə onların axta-

rışı nəticəsində əldə edilir. Psixoloji tədqiqatlar 

sübut etmişdir ki, tədris prosesinin aparılan 

dərsdə şagirdlər obyekt səviyyəsindən çıxaraq 

tədris prosesinin subyektinə çevrilir ki, bu da 

onun öz tədris fəaliyyətinə nəzər, yetirməsinə, 

nəticələrini qiymətləndirməsinə və gözlənilən 

nəticəyə nail olmaq üçün “axtarışa çıxmasına” 

səbəb olur. 

Bütün fənlərdə olduğu kimi, bu sahədə 

Azərbaycan tarixi fənninin də geniş imkanları 

vardır. Başlıca məsələ bu imkanlardan səmərəli 

istifadə edilməsi dərsdə əlverişli mühit, şərait 

yaratmaq və müəllimin dərslərə yaradıcılıqla ya-

naşmasından ibarətdir. Amma dərs prosesində 

vaxtın azlığı və proqramda tarixə aid verilmiş 

materialın həcmi müəllimin imkanım xeyli məh-

dudlaşdırır. Buna görə də qarşıda duran bütün 

vəzifələri yalnız dərs zamanı həll etmək, yəni 

şagirdlərin görüş dairəsini genişləndirmək və ta-

rix dərslərinin irəli sürdüyü tərbiyəvi vəzifələri 

həyata keçirmək müəllim üçün çox çətindir. Bu 

isə şagirdlərlə sinifdənxaric iş aparmaq zəruriy-

yətini doğurur. 

Sinifdənxaric məşğələlərdə şagirdlərin təd-

qiqatçılıq fəaliyyətinin inkişaf imkanları genişdir. 

Apardığımız araşdırmalar sübut edir ki, ta-

rix üzrə sinifdənxaric tədbirlər təsadüfi xarakter-

də olmayıb, müəllimin keçirdiyi müntəzəm iş 

xarakteri daşıdıqda faydalı olur. 

Tarixin tədrisi üzrə oxucu konfransları, el-

mi və bədii əsərlərin müzakirəsinin səmərəli təş-

kilində təşkilatçılıq bacarıqları formalaşdırılır. 

Müəllimin dərsə yaradıcı yanaşmasının bi-

ridə tədbirlərin təşkilidir. Tədbirlər içərisində tə-

lim və tərbiyə cəhətlərinə görə özünəməxsus ye-

ri olan kütləvi tədbirlərdən biri də tarix gecələri-

dir. VIII-XI siniflərdə hər sinifdə tədris ili ərzin-

də iki dəfə tarix gecələri keçirilə bilər. Gecəyə 

məktəbin bütün tarix müəllimləri, tanınmış ta-

rixçilər, müharibə və əmək veteranları dəvət 

olunur. 

Gecənin keçiriləcəyi zal mövzuya uyğun 

olaraq bəzədilir. Zal tərtib olunarkən Azərbay-



Ülviyyə Fazil qızı Osmanova 

120 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of  Azerbaijan, Volume: 85, Number: 6, 2018 

canın dövlət rəmzləri-himni, bayrağı, gerbi nə-

zərə alınır. Azərbaycan tarixini özündə əks etdi-

rən-dövlətçiliyini və müxtəlif dövrlərdə dünya-

nın iqtisadi və siyasi həyatında oynadığı rolu 

nümayiş etdirən əyani vəsaitlərdən istifadə edi-

lir. Zalda Azərbaycanın müxtəlif dövrlərdə əra-

zisini əks etdirən xəritələr də asılır. 

Tarix gecəsinin keçirilməsinin təşkilati-

texniki məsələləri nəzərdən qaçırılmamalıdır. 

Tarix gecələrinin səmərəli təşkilinə nail 

olmaq üçün müəllimlər tədbirə ciddi hazırlaşır-

lar. Hazırlıq prosesində şagirdlər gecənin məq-

səd və vəzifələrinə dair məsələlərlə tanış edilir. 

Gecə üçün elə mövzular seçilir ki, şagirdlər mə-

ruzə və çıxışlarında bir neçə məsələni əhatə edə 

bilsinlər. Gecənin proqramı tərtib olunarkən hər 

bir şagirdə gücü və qabiliyyətinə görə müvafiq 

iş tapşırılır. Tədbirin keçirilməsi prosesində el-

miliyə və həyatla bağlılığa, geniş yer verilir. 

Şagirdlər məruzə və çıxışlara hazırlaşar-

kən onlara geniş ədəbiyyat göstərilir və ondan 

istifadəyə dair məsləhətlər verilir. Müxtəlif ədə-

biyyatlardan düzgün istifadə şagirdlərin tədqi-

qatçılıq fəaliyyətini inkişaf etdirir. 

VIII sinifdə apardığım Tarix gecəsinin nü-

munəsini nəzərdən keçirək. 

Tarix gecəsinin bu ssenari üzrə keçirildi: 

1. Tədbir Dövlət Himni ilə açıldı. 

2. Aparıcılar tədbiri şeir ilə başladılar: 

Üçrəngli bayrağın kölgəsində mən, 

Qaraca torpağı vətən görmüşəm. 

Zəfər güllərini dövrü qədimdən, 

Bayraq işığında bitən görmüşəm. 

Tarixdən qədimdir, Zamandan qoca, 

Mənim bayrağıma sancılan hilal. 

Aləmə nur saçdı tarix boyunca 

Məbədlər başına tac olan hilal. 

Tarix elmi nəyi öyrədir? Qədim dövrdə in-

sanların həyat tərzini və onların həyatında hansı 

hadisələrin baş verdiyini, həyatlarının nə üçün 

və niyə dəyişdiyini öyrənən elm tarix elmidir! 

E.ə V əsrdə tarix elminin əsası qoyuldu. 

Heredot Yunan-İran müharibələrinin tarixini 

yazdı. 

Heredotun “ Tarix “ kitabı Yunanıstan, ön 

Asiya və Misirin, eləcədə Azərbaycanın qədim 

tarixini öyrənmək üçün qiymətli mənbələrdən 

biridir. Heredotu bu gündə “Tarix” adlandırırlar. 

Tarixi öyrənmək üçün ona kömək olan 

elmlər bunlardır - arxeologiya, xronologiya, nu-

mizmatika, etnoqrafiya. 

Gəlin birlikdə bu elmlərdən bəhs edən 

“Tarix baba və nəvələri” səhnəciyinə tamaşa 

edək. 

İndi də Real tariximizdən tarix və reallıq 

haqqında videosujetə baxaq. 

Tarixi qəhrəmanlarımız təkcə öz şücaətləri 

ilə yadda qalmayıblar, eyni zamanda aforizmləri 

ilə yaddaşlara həkk olublar. 

40 il kölə kimi sürünməkdənsə, 1 gün 

azad yaşamağı üstün tutan- Babək 

Gələrsən-Görərsən, sözləri ilə məşhur 

olan- Hacı Çələbi  

Bir kərə yüksələn bayraq, bir daha enməz 

şüarı ilə məşhur olan- Məhəmməd Əmin Rəsul-

zadə 

Tariximizi yaşadan saysız oğul və qızları-

mız var.  

Massagetlər yəni Saklar qədim zamanlar-

da Araz çayından Şimaldakı torpaqlarda yaşa-

yırdılar. Azadlıqlarını və doğma torpaqlarını qo-

rumaq üçün ölümə də getməyə hazır idilər.  

Hörmətli tədbir iştirakçıları bizim növbəti 

səhnəciyimiz Tomirisin nəcibliyindən bəhs edən 

“Tomiris və Kirin” səhnəciyidir. Gəlin birlikdə 

tamaşa edək. 

Əziz tamaşaçılar “Azərbaycan tarixini 5 

dəqiqədə” milli animasiya filmini izləyək. 

Hörmətli tədbir iştirakçıları indi də “Azər-

baycan” mahnısını dinləyək. 

Bizim tarixən igid, cəsur xalqımız olub. 

Onlar müstəqilliklərini qorumaq üçün daima 

mübarizə aparmışlar. Məhz 20 yanvar şəhidləri-

nin şücaətinin nəticəsi və H. Əliyevin Azərbay-

cana geri qayıtması nəticəsində müstəqil olduq. 

Lakin Qarabağ döyüşləri zamanı 21% torpaqla-

rımızı itirdik. Şuşa, Laçın, Xocalı, Xankəndi, 

Cəbrayıl və s. Amma aprel döyüşləri zamanı əs-

gərlərimiz düşmənə sübut etdi ki, Azərbaycanın 

güclü ordusu var.  

Biz inanırıq ki, cənab İlham Əliyevin si-

yasəti nəticəsində torpaqlarımız nə yolu ilə olur-

sa olsun alınacaq. Biz bu siyasətə davam edəcə-

yik. İnşAllah bizim bayrağımız Şuşada, Laçın-

da, Qarabağda dalğalanar. 

Beləliklə, sinifdənxaric məşğələlərdə təd-

qiqatçılıq fəaliyyətinin inkişafı şagirdlərin bilik 
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və bacarıqların möhkəmləndirir, fənni daha də-

rindən mənimsəmələrinə imkan yaradır.  
Məqalənin elmi yeniliyi və aktuallığı: Tarix-

dən sinifdənxaric məşğələlərdə şagirdlərin tədqiqat-

çılıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi onların bilik 

dairəsini genişləndirir, təfəkkürünü inkişaf etdirir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti: Şagirdlərin 

qazandıqları biliklərə istinad edərək onlara verilmiş 

tapşırığın yerinə yetirilməsi idrak fəaliyyətini və təd-

qiqatçılıq qabiliyyətini inkişaf etdirir. 
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Xülasə: Metodik ədəbiyyatın təhlili göstərdi ki, tarixi mənbələrin mübahisə yolu ilə müzakirəli təhlili-

nə üstünlük verilib, problemimizlə bağlı məsələlərə ötəri diqqət verilib. Yalnız deyə bilərik ki, tarixi mənbə-

lərin interaktiv metodlarla tədrisi vasitələri və üsullarının işlənib hazırlanmasına doğru inkişaf davam edir. 
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Резюме: Анализ методической литературы показал, что исторические источники обсуждались 

путем дискуссий, и не было уделено достаточного внимания вопросам, связанным с нашей проблемой. 

Следует отметить, что продолжается изучение исторических источников интерактивными методами.  
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Summary: Analysis of methodological literature showed that historical sources were discussed 

through controversy, and attention was given to the issues related to our problem. We can only say that the 

development of tools and methods of teaching the interactive methods of historical sources continues. 

Key words: methodology, research, book, document, interactive, training 

 
Sovet dövrünün metodikasında sənəd üzə-

rində işin metodikası ilə bağlı müəyyən araşdır-

malar aparılmışdır, dərslərdə sənəd materialın-

dan istifadə problemi bir sıra xüsusi metodiki 

vəsaitlərdə öz əksini tapmışdır. Bunlara nümunə 

olaraq A.A. Vagin və N. Speranskayanın, Z. 

Oqnızkovun, Y.B. Kozorovski, L.İ. Kozorpvis-

kaya və Z. Sipinanın, Verbiskinin, V. Quzevin, 

A. Smolkinin, M. Studenkinin kitablarını qeyd 

etmək olar. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, bu 

kitabların hər birində müəlliflərin qısa şəkildə 

tarix dərslərində sənədin əhəmiyyəti, onun seçil-

məsinə verilən tələblər barəsində öz fikirlərini 

vermişlər, əsas diqqət müxtəlif siniflərdə dərs-

liklərə daxil edilmiş konkret mövzular üzrə sə-

nəddən istifadə edilməsinə yönəlmişdir. Həm də 

bu kitablarda sənəd materialına münasibət möv-

cud ideologiyaya uyğunlaşdırılmışdır, interaktiv 

üsullar barəsində təbii ki, hər hansı bir fikir öz 

əksini tapmamışdır. 
XX əsrin 60 - cı illərində nəşr olunan bəzi 

əsərlərdə şagirdlərin idrakı fəallığının yüksəldil-

məsində sənədin rolu məsələsi geniş işıqlandırıl-

mışdır. Lerner və N. Dayrinin əsərlərində təlim-

də tədqiqat prinsipi problemi nəzərdən keçirilir. 

Bu müəlliflər belə bir fikri inkişaf etdirirlər ki, 

təhsil alanları mövcud dövrün tarix elminin me-

todları, ictimai təzahür və prosesləri müstəqil 

dərk etmə üsulları ilə tanış etmək zəruridir. Tə-

limdə tədqiqat metodundan danışan Lemer qeyd 
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edir ki, təhsil alanlar müəllimin rəhbərliyi altın-

da tarix elminin metodlarının köməyilə tarixi 

faktları təhlil və izah etmək bacarığına yiyələ-

nirlər. Bu müəllif təfəkkürün, yaradıcılığın inki-

şafında sənədin əhəmiyyətini çox yüksək-qiy-

mətləndirir, belə bir vəzifəni qarşıya qoyur ki, 

məktəblilərə sənədi diqqətlə oxumağından nəti-

cə çıxarmaq bacarığına yiyələnməyi aşılamaq 

lazımdır. Bu müəllif müxtəlif növ sənədləri 

fərqləndirməyin, onların öyrənilmə üsullarının 

müəyyən edilməsinin zəruri olduğunu bildirir. 
Tədqiqat nəticəsində məlum oldu ki, res-

publikamızın ümumtəhsil məktəblərində tarix 

tədrisində bilik mənbəyi kimi tarixi mənbələrin 

öyrədilməsi sahəsində M. Əmirov, A. Cəlilov, İ. 

Cəbrayılov, T. Paşayev, R. Məlikov və T. Nə-

cəflinin tədqiqatları elmi-metodiki cəhətdən bö-

yük əhəmiyyətə malikdir. 
Prof. M.M. Əmirovun “Tam orta məktəb-

də tarixin fəal/interaktiv təlimi metodikası” kita-

bı 2011-ci ildə nəşr olunmuşdur. Tarixin təlimi 

metodikasının ən aktual məsələlərinə aydınlıq 

gətirilən bu kitabda sənədlə iş metodunda yeni 

təlim texnologiyalarından istifadənin həm nəzə-

ri, həm təcrübi məsələləri açıqlanmışdır. 

Prof. İ. Cəbrayılovun “Azərbaycan tarixi-

nin tədrisi metodikası” vəsaitində müxtəlif mən-

bələri növ mənbələri, sənədli materialların təsni-

fatı verilmişdir. 
“Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar “ kitabı 

da tarixi mənbələr baxımından diqqətimizi cəlb 

etdi. 
F. Bünyatov və B. Abdullanın birgə hazır-

ladıqları “Təlim və tərbiyədə interaktiv texnolo-

giyaya” adlı metodik vəsaitin ikinci hissəsindəki 

materiallar diqqətimizi cəlb etdi. Fəsildəki “mü-

bahisə və onun növləri”, ”Dialoq treninqi”, "Fi-

kir sıçrayışı”, “Rollar üzrə oyun” kimi interaktiv 

məsələlərin tədrisdə tətbiqinə dair materiallar ta-

rix müəllimlərimizin köməyinə gələ bilər. 
Dos. T.S. Paşayevin “Tarixin tədrisi: Tarix-

çilik və müasirlik” adlanan metodik vəsaiti proble-

mimiz baxımından yararlı hesab oluna bilər. 
A. Cəlilovun “Azərbaycan tarixinin inte-

raktiv təlim metodları ilə tədrisində şagirdlərdə 

tarixi anlayışların formalaşdırılması” metodik 

vəsait diqqətəlayiqdir. Bu vəsaitdə IX sinifdə 

“Cənub xanlıqları”, X sinifdə “Çarizmin Azər-

baycanda milli qırğın siyasəti”, XI sinifdə 

“Azərbaycan respublikası 1991-1993-cü illərdə” 

mövzuları ilə bağlı problemimizə dair sənədlə-

rin müsahibə yolu ilə təhlilinə rastlaşdıq. Məsə-

lən, IX sinifdə tarixçi Mirzə Adıgözəl bəyin 

“Qarabağnamə”sindən götürülmüş “Şiraz qo-

naqlığı” haqqında sənədin, X sinifdə Ə. Ağayev 

“1905-1907-ci illər müsəlman soyqırımı haqqın-

da” (“Həyat “ qəzeti, 1906-cı il, №47) yazdığı 

sənədin, XI sinifdə “Azərbaycan Respublikası-

nın Dövlət Müstəqilliyinin bərpası haqqında 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Bəyan-

naməsi”, "Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı” sənə-

dinin təhlili aparılıb. Bu vəsait tarix təlimində 

interaktiv metodlarla dərslərin keçirilməsində 

qiymətli mənbədir. 
R. Məlikov və Tofiq Nəcəflinin “Tarixin

interaktiv metodlarla təlimi” adlı metodik vəsait 

problemimiz baxımdan daha aktualdır. Vəsaitin 

III fəslində tarixi mənbələrin öyrənilməsi zama-

nı fəallıq növləri, tarixdən interaktiv dərslərin 

keçirilməsi zamanı şagirdlərin fəallıq növlərin-

dən bəhs olunub. Verilən fəallıq növləri arasın-

da problemimizə dair “Mənbə və sənədlərlə iş 

“haqqında yazdıqları diqqətəlayiqdir. 
Ə. Zahidovun “Tarix fənninin tədrisində 

tarixi sənədlərdən istifadə” tədris vəsaitində orta 

məktəbdə tarix dərslərində sənədlərdən istifadə 

metodlarından, istifadə edilməsinin əhəmiyyə-

tindən, tarixi sənədlərin növlərindən və bu haq-

da fikir müxtəlifliyindən danışılır. 
N. İsrafilov və R. Əbilovanın oxuculara

təqdim etdikləri “Azərbaycan tarixinin öyrədil-

məsi prosesində tarix və mədəniyyət abidələrin-

dən istifadəyə dair” adlı kitabça aktuallığına gö-

rə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 
Problemin aktuallığı: Milli dövlətçilik, sosi-

al-iqtisadi və mədəni quruculuq sahələri üzrə aparı-

lan islahatlar təhsildə hüquqi-normativ bazanın ya-

ranmasına gətirib çıxardı. 

Problemin elmi yeniliyi: Tədqiqatda tarix tə-

limində sənəd üzərində iş zamanı interaktiv təlim 

metodları və üsullarından istifadə olunması məsələsi 

ayrıca bir problem kimi ilk dəfə öyrənilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Mövzu üzə-

rində iş zamanı əldə edilmiş nəticələr ümumtəhsil 

müəssisələrində tarix dərslərinin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsində, təlim metodlarının müqayisəli 

təhlili haqqında kurs işlərinin hazırlanmasında; və s 

istifadə oluna bilər. 
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misallardan istifadə metodları və yolları geniş şəkildə verilmişdir.  
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«Функциональных рядов и рядов Фурье» в высших технических учебных заведениях. 
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Summary: In the paper is considered the methods of applying of counterexamples in the teaching of 
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Ümumi riyaziyyat və tətbiqi riyaziyyat 

fənlərinin ali texniki məktəblərdə tədrisi zamanı 

funksional sıraların və Furye sıralarının baka-

lavr səviyyəsində tədrisinin yeniləşməsi, mo-

dernləşməsi və təkmilləşdirilməsində kontrmi-

sallardan istifadə tələbələrin keyfiyyətli təhsil 

əldə etməsinə səbəb olur. Göstərilən sıralar və 

onlara aid kontrmisallar texniki fənlərin tədri-

sində geniş şəkildə tətbiq olunur. 

Furye sıralarına və funksional sıralara aid 

kontrmisallardan istifadə edərkən təlimin key-

fiyyətinin yüksəldilməsi üçün yeni pryom (fənd) 

və metodların, yolların axtarılması zəruridir. Tə-

limin keyfiyyətinin yüksəldilməsində tədris 

proqramlarının yeniləşdirilməsi, onların həcm 

və xüsusiyyətlərinin müasir tələblərə uyğunlaş-

dırılması, İKT-nin tətbiqi və s. böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Mövzuların tədrisində təkliflərin 

(hökmün) doğruluğunu göstərmək üçün bir və 

ya bir neçə şərt verilə bilər. Təklifin hansı şərt-

lər daxilində zəruri və ya kafi olduğunu aydın-

laşdırmaq tələb olunur. Bu zaman verilmiş təkli-

fin daha az şərtlər daxilində doğruluğunun isba-

tında meydana çıxan suallara aid kontrmisallar-

dan istifadə mühüm rol oynayır.  

Kontrmisallardan istifadə zamanı İKT-nin 

tətbiqi gələcək mühəndis mütəxəssislərin şüurlu, 

dərin və sistematik bilik və bacarıqlara yiyələn-

məsində əsaslı rol oynayır. Göstərilən mövzula-

rın tədrisində kontrmisallardan istifadə tələbələ-

rin təfəkkür inkişafına və riyazi mədəniyyətinin 

formalaşmasına təsir göstərir. Bu halda İKT-nin 

tətbiqi həm fəndaxili, həm də fənlərarası əlaqə-

lərin reallaşmasında, yeniləşməsində və təkmil-

ləşdirilməsində vacib rol oynayır. Qeyd edək ki, 

ali texniki məktəblərdə ümumi və tətbiqi riya-

ziyyatın funksional sıralar və Furye sıralarının 

tədrisində kontrmisallardan istifadə kortəbii ol-

mamalıdır, onun müxtəlif tətbiqi istiqamətlərə 

malik olması nəzərə alınmalıdır, yəni baxılan 

kontrmisallar müxtəlif texniki fənlərdə, bakalavr 

və magistr səviyyələrində, həmçinin gələcək iş 

fəaliyyətində əhəmiyyət kəsb etməlidir. Bu ba-

xımdan Furye sıralarına və funksional sıralara 

aid müxtəlif kontrmisalları nəzərdən keçirək. 

Tutaq ki, aşağıdakı kimi funksional sıra 

verilmişdir:  

...)(...)()( 21  xfxfxf n

(1) 

Bu sıranın hər bir həddi x-in müəyyən E 

çoxluğundakı bütün qiymətlərində aşağıdakı bə-

rabərsizliyi ödəyir: 

...,2,1,|)(|  nxf nn

(2) 

onda 

......21  n

 (3) 

müsbəthədli sırasına (1) sırasının E çoxlu-

ğunda majorantı deyilir.  

(1) sırasının E çoxluğunda yığılan majo-

rantı varsa, onda (1) sırası E çoxluğunda mütləq 

yığılandır və həmin sıra E çoxluğunda müəyyən 

)(xS  cəminə yığılır. Onda belə bir sual meyda-

na çıxır: ...)(...)()( 21  xfxfxf n
 sırasının 

E çoxluğunda )(xS  cəminə müntəzəm yığılma-

sı dedikdə nə başa düşülür? 

Teorem (Veyerştrass əlaməti). Hər hansı 

çoxluqda yığılan majorantı olan funksional sı-

ra həmin çoxluqda yığılandır.  

Misal 1. 





1

sin

n n

nx
 və 






1

cos

n n

nx
 ( 1 )

sıraları bütün ədəd oxunda müntəzəm yığılandır. 

Doğrudan da 





1

sin

n n

nx
və 






1

cos

n n

nx
 funksional 

sıraları bütün ədəd oxunda, yəni istənilən 

),( x üçün 




nn

nx

nn

nx 1cos
,

1sin

yığılan müsbəthədli sırası ilə majorantla-

nır. Majorant sıra yığılan olduğundan verilmiş 

sıralar Veyerştrass əlamətinə görə bütün ədəd 

oxunda müntəzəm yığılandır.  
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Misal 2. Qüvvət sırası 


0

!
n

nxn yalnız 

0x nöqtəsində yığılır, ədəd oxunun bütün qa-

lan nöqtələrində isə dağılır. Doğrudan da, qüv-

vət sırasının yığılma radiusunun təyini üçün Da-

lamber düsturunu tətbiq etsək, 0R  alarıq. 

Tərif. Tutaq ki, )(xf  funksiyası a  nöqtə-

sinin müəyyən ətrafında təyin olunmuşdur və bu 

nöqtədə istənilən tərtibdən törəməsi var, onda  







0

)(

)(
!

)(

n

n
n

ax
n

af

qüvvət sırasına )(xf funksiyasının a  

nöqtəsində Teylor sırası, ,)( 0caf 

k

k ckaf !)()(  , ...,2,1k  ədədlərinə isə Tey-

lor əmsalları deyilir. 

Əgər 0a  olarsa, onda Teylor sırası 




0

)(

!

)0(

n

n
n

x
n

f

şəklində olar, bu halda sıraya )(xf  funk-

siyasının Makloren sırası deyilir. Beləliklə, aşa-

ğıdakı təklif alınır. 

Teorem. )(xf  funksiyası a  nöqtəsinin 

müəyyən ətrafında  







0

)()(
n

n

n axcxf

qüvvət sırasına ayrılırsa, onda bu sıra 

həmin funksiyanın Teylor sırasıdır. 

Tərif. ax   nöqtəsinin müəyyən ətrafında 

qüvvət və Teylor sırasına ayrıla bilən )(xf  funk-

siyasına həmin nöqtədə analitik funksiya deyilir 

(və ya müstəvinin hər hansı bir G oblastının hər 

bir nöqtəsində törəməsi olan funksiyaya analitik 

funksiya, müstəvinin hər bir nöqtəsində törəməsi 

olan funksiyaya tam funksiya deyilir). 

Bu təklifin tərsi doğru olmaya bilər, yəni 

ax  nöqtəsinin müəyyən ətrafında istənilən 

tərtibdən törəməsi olan elə funksiyalar var ki, 

onlar ax  nöqtəsində analitik deyil. Bu halda 

funksiya həmin nöqtənin ətrafında Teylor (qüv-

vət) sırasına ayrılmır. 

Misal 3. Bütün ədəd oxunda yığılan və 

yalnız bir nöqtədə verilən sıranın cəminə bəra-

bər olan  
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funksiyasına 0x  nöqtəsinin ətrafında 

Makloren sırasının yığılmasını tədqiq edək. Tə-

rifə əsasən  
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x

xx
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 (7) 

alarıq. 

Eyni qayda ilə göstərmək olar ki, funksi-

yanın 0x  nöqtəsində bütün təbtib törəmələri 

sıfra bərabərdir: 

0...)0()0(...)0()0( )1()(  nn ffff

(8) 

Bu isə onu göstərir ki, verilmiş (4) funksi-

yasının Makloren sırası 

0
!

)0(

0

)(




n

n
n

x
n

f

 (9) 

şəklindədir və bütün ədəd oxunda 

0)(  x funksiyasına yığılır. Lakin 0)(  x

funksiyası verilmiş )(xf funksiyası ilə yalnız 

0x  nöqtəsində üst-üstə düşür. Bu kontrmisala

səbəb verilmiş )(xf funksiyasının Makloren sı-

rasının qalıq həddinin n  olduqda x-in sıfır-

dan fərqli heç bir qiymətində sıfıra yaxınlaşma-

masıdır. 

Tərif. Tutaq ki, verilmiş istənilən 0  

ədədi üçün elə )( NN  nömrəsi var ki, n -in 

Nn   bərabərsizliyini ödəyən bütün qiymətlə-

rində və hər hansı E  çoxluğunun bütün nöqtələ-

rində  

 |)()(| xfxSn

bərabərsizliyi ödənilir. Onda 

...)(...)()( 21  xfxfxf n

sırası E  çoxluğunda )(xf  funksiyasına 

müntəzəm yığılır. Burada  
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nxfxs
n
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1

)()(
k

k xfxf   

   (10) 

kimi yazılır. 




1

0 )(
k

k xf  ədədi sırası mütləq yığılan ol-

duqda (10) sırasına 
0x  nöqtəsində mütləq yığı-

lan sıra deyilir. 

Teorem (Veyerştrass əlaməti). Hər hansı 

çoxluqda yığılan majorantı olan funksional sı-

ra həmin çoxluqda müntəzəm yığılır. 

Tutaq ki, E  çoxluğunda verilmiş funksi-

yalar ardıcıllığı )}({ xk  və  

...)(...)()( 21  xxx n
  

  (11) 

sırası verilmişdir. Bu sıranın xüsusi cəm-

lərini )(xBn
 ilə işarə edək: 

....,2,1,)()(
1




n

k

kn xxB  

Onda )()()( 1 xBxBx kkk   olar.  

Teorem (Dirixle əlaməti). (11) sırasının 

xüsusi cəmləri E  çoxluğunda məhdud  

...,2,1,,|)(|  kExMxBk ,

    (12) 

)}({ xk  ardıcıllığı isə E  çoxluğunda 

artmayan və sıfra müntəzəm yığılan olduqda 







1

)()(
k

kk xx  sırası E çoxluğunda müntəzəm 

yığılır.  

Teorem. Tutaq ki, hədləri ],[ ba  parça-

sında kəsilməyən funksiyalar olan  




1

)(
k

k xf     

 (13) 

sırası həmin parçada müntəzəm yığılan-

dır və )(tf  funksiyası onun cəmidir. Onda 

bxadttf
k

x

a

k 




,)(
1

  

  (14) 

sırası da həmin parçada müntəzəm yığı-

landır və  
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x

a k
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x

a

dttfdttfdttf  

  (15) 

bərabərliyi doğrudur, yəni (13) sırasını 

],[ xa  parçası üzrə hədbəhəd inteqrallamaq 

olar.  

Misal 4. ],[ ba  parçasında mütləq və mün-

təzəm yığılan elə 


1

)(
n

n xf  funksional sırası var 

ki, onun hədlərinin mütləq qiymətlərindən düzə-

lən 


1

|)(|
n

n xf  sırası ],[ ba  parçasında müntə-

zəm yığılmır.  

Funksional sıranın müntəzəm yığılması 

haqqında Dirixle əlamətinə görə 







0

)1()1(
n

nn xx  sırası ]1;0[  parçasında yığı-

lır, onda sıra mütləq yığılır və onun cəmi aşağı-

dakı kimidir: 










.olduqda1,0

,olduqda1,1
)(

x

x
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  (16) 

Lakin sıranın hədlərinin mütləq qiymətlə-

rindən düzəldilmiş 
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nn xxxx   

   (17) 

sırası isə müntəzəm yığılmır. Doğrudan 

da, 10  x  şərtini ödəyən x-lər üçün (17) sıra-

sının n-ci xüsusi cəmi  

1

0

1)1()( 



 n
n

k

k

n xxxxs ,  

   (18) 

(9) sırasının cəmi isə  
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x
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funksiyası olar. Buna görə də  

1|)()(|sup
0




xsxsn
x

    

   (19) 

olur, bu isə sıranın müntəzəm yığılmadığı-

nı göstərir. 

Misal 5. ]1;0[  parçasında müntəzəm yı-

ğılmayan, lakin cəmi bu parçada kəsilməz olan  

 




 
1

)1()1(
n

xnnx xennxe   

  (20) 

funksional sırasına baxaq. Həqiqətən sıra-

nın xüsusi cəmi  
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olduğundan sıranın cəmi 

]1;0[,0)(lim)( 


xxsxs n
n

olar, bu isə )(xs  cəminin ]1;0[  parçasında 

kəsilməz olduğunu göstərir. Digər tərəfdən 

e
xsxsn

x

1
|)()(|sup
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(22) 

də onu göstərir ki, sıra öz cəminə müntə-

zəm yığılmır. (22) münasibətində göstərilən 
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1

qiyməti 
n

x
1

 olduqda alınır. 

Misal 6. ]1;0[  parçasında müntəzəm 

yığılmayan, lakin bu parçada hədbəhəd 

inteqrallanan funksional sıraya baxaq: 
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nöqtəsində kəsilən olduğundan sıra ]1;0[  
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bu parçada hədbəhəd inteqrallanır. Doğrudan 

da, 

2

1
)(

1

0

 dxxs

(25) 

və 

2

1

)1(

1

2

1

11

1

0

12

1

12

1


















 











nn

nn

nn
dxxx

(26) 

olur. 

Misal 7. 
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görə (27) cəmi bütün ədəd oxunda xsin
funksiyasına müntəzəm yığılmır. 

Misal 8. ]1;0[  parçasında yığılan, lakin 

öz cəminə müntəzəm yığılmayan  
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alırıq. Deməli, (32) sırası ]1;0[  parçasının 

hər bir nöqtəsində yığılır və onun cəmi olan 

)(xs  funksiyası 1x  nöqtəsində kəsilir. Lakin  

1)()(sup
10




xsxsn
x

 (33) 

olduğundan (30) sırası müntəzəm yığılan 

deyil. 

Qüvvət sıraları triqonometrik sıralara nəzə-

rən daha mürəkkəb sıralardır. )(xf  funksiyası-

nın qüvvət sırasına ayrılması üçün həmin funksi-

yanın istənilən tərtibdən törəməsinin varlığı tələb 

olunur. )(xf  funksiyasının triqonometrik sıraya 

ayrılması üçün birinci tərtibdən törəmənin varlığı 

və kəsilməzliyi kafidir, lakin zəruri deyil. 

Tərif. 
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  (34) 

şəklində olan sıralara triqonometrik sıra-

lar deyilir, burada ...,,...,,,...,,...,, 2121 kk bbbaaa  

sabit həqiqi ədədlərinə Furye əmsalları deyilir. 

Misal 9. Yığılan elə triqonometrik sıra var 

ki, o, öz cəminin Furye sırası deyil. Bu məqsəd-

lə 
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0  funksional sırasına ba-

xaq. Sıra x-in hər bir həqiqi qiymətində yığılır, 

lakin Riman mənada inteqrallanan heç bir )(xf  

funksiyasının Furye sırası deyil. Əksini fərz 

edək. Fərz edək ki, verilmiş sıra Riman mənada 

inteqrallanan müəyyən bir )(xf  funksiyasının 

Furye sırasıdır. Onda Bessel bərabərsizliyinə 

əsasən  
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   (35) 

bərabərsizliyinin doğruluğu alınır 

( ...,3,2,1n ). Digər tərəfdən, )(xf  funksiya-

sı Riman mənada inteqrallanan olduğundan 
2)]([ xf  funksiyası da Riman mənada inteqralla-

nan funksiya olar. (35) bərabərsizliyinin sağ tə-

rəfi sonludur, 
2

1
  olduğu üçün bu bərabər-

sizliyin sol tərəfi n  olduqda qeyri-məhdud 

olar. Bu ziddiyyətə səbəb isə əks-fərziyyədir. 

Deməli, 
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0  funksional sıra-

sı heç bir funksiyanın Furye sırası ola bilməz. 

Misal 10. Furye sırası bütün ədəd oxunda 

özünə yığılan |cos|)( xxf   funksiyasına ba-

xaq. Bu funksiya ədəd oxunun istənilən nöqtə-

sində kəsilməzdir və 


 kx
2

 (k – tam ədəd-

dir) nöqtələrindən başqa bütün nöqtələrdə kəsil-

məz törəməyə malikdir. Yəni |cos|)( xxf   

funksiyası bütün ədəd oxunda hissə-hissə kəsil-

məz diferensiallanandır, məhduddur və   dövr-

lü funksiyadır, buna görə də bu funksiyanın Fur-

ye sırası bütün ədəd oxunda özünə yığılan funk-

siyadır. |cos|)( xxf   funksiyası cüt funksiya 

olduğundan onun Furye əmsalları  
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düsturları ilə təyin edilir və funksiyanın 

Furye sırası  
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şəklində olar. 

Qeyd 1. Məlumdur ki, 
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 parça-

sında təyin olunmuş  dövrlü kəsilməz funksi-

yanı bütün ədəd oxuna dövri olaraq kəsilməz 

funksiya kimi davam etdirmək olar. 

Qeyd 2. (38) düsturundan istifadə edərək 
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alarıq. 

Misal 11. İstənilən 0  ədədi üçün 

]2;[   parçasında müntəzəm yığılan, lakin 

]2;0[   parçasında müntəzəm yığılmayan 
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olduğundan 


n
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1

sin  xüsusi cəmlər ardı-

cıllığı məhduddur, 
n

1
 arlıcıllığı isə n  ol-

duqda monoton azalaraq sıfıra yaxınlaşdığından 

Dirixle əlamətinə əsasən 


1

sin

n n

nx
 triqonomet-

rik sırası ]2;[   parçasında müntəzəm yığı-
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lır. ]2;0[ x olduqda isə 
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sin  xüsusi 

cəmlər ardıcıllığı qeyri-məhdud olur. Doğrudan 

da, 
n

x


 ( ...,2,1n ) olduqda 
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olar və buna görə də göstərilən triqono-

metrik sıraya Dirixle əlamətini tətbiq etmək ol-

maz. 1,0  üçün  
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münasibəti istənilən n üçün ödənilir. Bu 

isə məlum Koşi kriteriyasına əsasən verilən sıra-

nın müntəzəm yığılmadığını göstərir. Aydındır 

ki, bu sıra ]2;0[   parçasının hər bir nöqtəsində 

yığılan sıra olacaq. 
Məqalənin aktuallığı. Ali texniki məktəblər-

də bakalavr və magistr təhsil səviyyələrində funksio-

nal sıralar və Furye sıralarının tədrisində kontrmisal-

lardan istifadə metodları və yolları göstərilmişdir. 

Bu isə təlimin yüksəldilməsində və təhsilin keyfiy-

yətinin yaxşılaşdırılmasında aktuallıq kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ali texniki 

məktəblərdə funksional sıralar və Furye sıralarının 

tədrisində kontrmisallardan istifadə gələcək mühəndis 

mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarının dərinləşməsi 

və möhkəmləndirilməsində rol oynayır. 

Məqalənin nəzəri və praktik əhəmiyyəti. 

Məqalədən magistr və doktorantlar elmi mənbə ki-

mi, həmçinin bu istiqamətdə məşğul olanlar nəzəri 

və praktik cəhətdən faydalana bilərlər.  
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Mövzunun aktuallığı. Riyaziyyat təlimi 

prosesinin elmi-metodoloji əsasları barəsində 

çox yazılıb, bir çox müəlliflər bu barədə dəyərli 

fikirlər irəli sürmüşlər[8; 23-28]. Riyaziyyat təli-

mi prosesi ilə uşağın inkişafı arasında daxili əla-

qənin də mövcudluğunu pedaqoqlar, psixoloqlar 

dönə-dönə qeyd etmişlər. Bu proses yalnız şa-

girdlərin riyazi bilikləri əldə etməsinin, bacarıq 

və vərdişlərinin formalaşdırılmasının məqsəd-

yönlü idarə olunması olmayıb, o eyni zamanda 

onların təfəkkürünün inkişafına istiqamətlənən 

əqli fəaliyyətlərinin idarə olunmasıdır. Düzgün 

qurulan riyaziyyatın təlimi prosesi şagirdlərin 

potensial imkanlarından maksimum istifadə et-

mək işinə xidmət edir, onların fəaliyyətini sti-

mullaşdırır, təşkil və tənzim edir, bununla da 

uşaqların inkişafına səmərəli təsir edir. Bu pro-

sesin müvəffəqiyyəti fəaliyyət aktlarının necə 

seçilməsindən və onların hansı ardıcıllıqla əvəz 

olunmasından ciddi şəkildə asılıdır, prosesin el-

mi-pedaqoji əsaslarla idarə olunması üçün bunu 

nəzərə almaq vacibdir 

Qənaətimizə görə, riyaziyyat təlimi prose-

sinin ona nəzərən daha geniş olan “sistem” anla-

yışı ilə daha dürüst interpretasiya etmək müm-

kündür. Bu sistemdə: 1) uşağın sosial formalaş-

masına təsir edən xarici və daxili təsirlər vəhdət-

dədir və müstəqil yolla həyata keçirilən özünü-

təhsil prosesinin əsasında durur; 2) əsas kompo-

nentlər müəllim və şagirddir; 3) müəllim təlim 

prosesində rəhbərliketmə fəaliyyətinin subyekti-

dir, onun fəaliyyəti xarici pedaqoji təsir funksi-

yasına malikdir, o stimullaşdırma, təşkiletmə və 

tənzimetmə tərkiblərindən ibarətdir, dərk olun-

muş məqsədlə (təlimin məqsədi ilə) və əks-əla-

qə faktları ilə nizamlanır. 4)şagirdin fəaliyyəti 

idarə olunandır, bu fəaliyyət müəllimin pedaqoji 

təsirinin onun (şagirdin) daxili aləmi ilə trans-

formasiyası vasitəsilə şərtlənir və şagirdin şəx-

siyyətinin formalaşma tempi, xarakteri, istiqa-

məti bu fəaliyyətlə əlaqəlidir; 5) öyrətmə və öy-

rənmə fəaliyyətləri daxili əlaqədədir və vəhdət 

təşkil edir; 6) düz və əks-əlaqə əsasdır, daxili cə-

hətdir, bunsuz səmərəli idarəetmə mümkün de-

yildir və düz və əks-əlaqə dəyişmədədir, inkişaf-

dadır. 6) təhsil, tərbiyə və inkişaf prosesləri da-

xili əlaqədədir, burada ikinci dərəcəli əhəmiyyə-

tə malik olan yoxdur; 7) məqsəd konkret icti-

mai-tarixi şərait, bəşər mədəniyyətinin inkişaf 

səviyyəsinin dərk olunması, onun qorunub sax-

lanılması, inkişaf etdirilməsi təcrübəsinin veril-

məsinin nəzəriyyə və praktikası, uşağın sosial 

formalaşmasının qanunauyğunluqları əsasında 

müəyyən olunur; 8) mənimsəniləcək materialın 

məzmunu məqsədə və şagirdlərin imkanlarına 

əsasən konkretləşdirilir, bu zaman onun zəruri 

bilik və bacarıqlara müvafiqliyi aparıcı ideyala-

ra, nəzəri müddəaların öyrənilməsinə üstünlük 

verməklə gözlənilir; 9) məzmuna problemlilik, 

bilik və təfəkkürün ayrılmazlığı, məlumatlılıq 

və elmi tutuma malikolma; yaradıcılığı stimul-

laşdırılma, biliklərin və həyat tələbatlarının əla-

qəliliyi, şəxsi yönəlişlik, differensiallıq, müstə-

qil öyrənmə vərdişlərinin əldə edilməsinə yönə-

lişlik, inteqrasiya, təlim proqramlarının tərtibin-

də çeviklik, biliklərin ümumiləşdirilmiş şəkildə 

mənimsənilməsi, gələcəyə istiqamətlənmə, nəti-

cələri əks etdirməsi kimi tələblər verilir [5; 34]; 

10) komponentlərin əlaqəsi onun nəticəsinin sə-

mərəliliyinə təsir göstərir; 11) hərəkətverici

qüvvə irəli sürülən tədris və praktik vəzifələrlə

şagirdlərin mövcud bilik, bacarıq və zehni inki-

şafının səviyyəsi arasında olan ziddiyyətlərlə

bağlıdır; 12) məqsədin reallaşması şagirdin id-

rak fəaliyyətinin inkişaf dərəcəsindən asılıdır;

13) idrak motivlərinin formalaşması, ümumiləş-

mə ilə konkretləşdirmənin, reproduktiv fəaliy-

yətlə yaradıcı fəaliyyətin, nəzəri biliklərin əldə
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olunması ilə onların tətbiqi bacarıq və vərdişlə-

rinin vəhdəti məqsədin həyata keçməsində xüsu-

si əhəmiyyət kəsb edir; 14) müəllim öz pedaqoji 

təsiri ilə şagirdəri potensial imkanlarına uyğun 

(ondan maksimum istifadə olunması ilə) inkişaf 

dərəcəsində fəaliyyətə cəlb edir və belə fəaliy-

yətə cəlbetmə aktları qanunauyğun şəkildə bir-

biri ilə əvəz olunur, hansı ki, bu, qarşıya qoyul-

muş vəzifələrin reallaşmasını şərtləndirir. 

Sistemin məktəbin vəzifələrinə müvafiq 

idarə olunması tələbatı onun qnoseoloji, məntiqi, 

psixoloji və pedaqoji əsaslarını müəyyənləşdir-

məyi, həmin əsaslarla idarəetmənin qanunauy-

ğunluqlarını aşkarlamağı, inkişafın hərəkətverici 

qüvvəsi kimi əsas ziddiyyətləri seçməyi, onların 

əmələ gəlməsi və həll olunmasında pedaqoji təsi-

rin vasitə, forma və metodlarının səmərəli şəkildə 

tətbiqi istiqamətlərinin nəzəriyyə və praktikasının 

işlənilməsini zəruri edir. 

Mövzunun interpretasiyası. Ümumtəhsil 

məktəblərində təlimin, o cümlədən riyaziyyat 

təliminin fəlsəfi-metodoloji problemlərinin mü-

hüm aspektləri idrak nəzəriyyəsi ilə obyektiv 

əlaqə zəminində müəyyənləşir. Pedaqoji ədəbiy-

yatda bu baxımdan fikirlərdə müxtəliflik möv-

cuddur: bəziləri tərəfindən bu sistemin özünə-

məxsus xüsusiyyətləri lazımınca qiymətləndiril-

mədən elmi idrak prosesi ilə eyniləşdirilir; bəzi-

ləri tərəfindən təlim və idrak proseslərinin ox-

şarlığına laqeydlik hiss olunur, onların bir-birin-

dən fərqləri , təlim prosesinin spesifik xüsusiy-

yətləri qeyd olunur; bəziləri tərəfindən təlim 

prosesi özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik elmi 

idrak prosesi kimi qəbul edilir və hər iki prose-

sin bütün tərəflərinin vəhdətinin əsaslandırılma-

sına cəhd olunur. 

İndi didaktiklər üçün tam aydındır ki, bu 

iki müxtəlif məqsəd və mahiyyət daşıyan, lakin 

vəhdət təşkil edən prosesləri-təlim prosesini, o 

cümlədən də riyaziyyat təlimini və idrak prose-

sini nə eyniləşdirmək, nə də birini o birindən 

çox uzaq hesab etmək olmaz. Bunların həm 

fərqləri, həm də oxşarlıqları vardır. İdrak nəzə-

riyyəsi təlim prosesinin idarəolunmasının (həm 

də nəzəriyyəsinin işlənilməsinin) metodoloji 

əsasını təşkil etməklə onun daha düzgün elmi 

əsaslarda cərəyan etməsini, daha aydın işıqlan-

dırılmasını təmin edir. Əsas qayəsi şagirdin ob-

yektiv varlığı dərk, mənəvi sərvətləri əxz etməsi 

və bunun əsasında gələcək həyatın fəal üzvü ki-

mi onun inkişafını sürətləndirməli olan təlim 

sistemi dialektikaya söykənir. Elmi tədqiqatda 

olduğu kimi, təlim prosesində də idrakın ən 

ümumi və xüsusi metodları ayrı-ayrılıqda yox, 

qarşılıqlı əlaqədə öz funksiyalarını yerinə yeti-

rir. Dialektik metodun təlim prosesinin gedişinə 

və onun nəticələrinə təsiri xüsusi metodlar vasi-

təsi ilə həyata keçirilir. Təlim prosesinin idarə 

edilməsində idrakın və mənimsəmənin dialekti-

kası, psixi proseslərin inkişaf xüsusiyyətləri, 

əkslik və asılılıq münasibətləri, formal, dialektik 

və qeyri-səlis məntiqin qanunları özünəməxsus 

yerə malikdir və bunlar həmin prosesdə şagird-

lərin alqoritmik və evristik fəaliyyətlərinin opti-

mal münasibətlərini müəyyən edən başlıca amil-

lərdir.  

Biliyin verilməsi və fəaliyyət üsullarının 

formalaşdırılması yolları pedaqogika elminin in-

kişafı gedişində dəyişikliyə məruz qalmışdır. 

Xarakterik cəhət budur ki, həmin dəyişikliyin də 

metodoloji əsasında idrak nəzəriyyəsi durur (da-

yanır). Hansı ki, sözügedən dəyişmələr prosesi-

nin aşağıda göstərilən üç inkişaf mərhələsini 

fərqləndirmək olar: əvvəllər şagirdlərə biliklər 

şifahi formada təqdim olunurdu, bu zaman doq-

matik təlim aparıcı mövqedə idi; sonralar fəaliy-

yət üsulları haqqında biliklərin verilməsi və xü-

susi qaydada onların tətbiqi üstün mövqe qazan-

dı, nəhayət, fəaliyyətin nəticəsi olaraq biliyin əl-

də olunması məqsədəuyğun hesab edildi. Fəa-

liyyətdə olan nəzəriyyə - “əvvəlcə hər hansı mə-

nimsəmə, sonra isə tətbiq” öz yerini daha əsas-

landırılmış nəzəriyyəyə verməli oldu: “anlayışın 

mənimsənilməsi yalnız onun tətbiqi prosesində 

həyata keçir” - qənaəti üstün mövqeyə çıxdı. 

Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın 

təlimi sisteminin təbiətini açarkən aşağıdakı isti-

qamətlər üzrə məntiqlə bağlı məsələlərə biganə 

qalmaq olmur: 

1. Təlim materialının məzmununu özündə 
saxlayan fənnin məntiqinə; 

2. Tədrisetmənin məntiqinə; 

3. Şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inki-

şaf səviyyəsinə; 

4. Mənimsəmə prosesinin məntiqinə; 

5. Formal, dialektik və qeyri-səlis mənti-

qin metod və əməliyyatlarının didaktik vasitə 

qismində tətbiqinə; 
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6. Təlim materialının izahında formal, dia-

lektik və qeyri-səlis məntiqin forma, metod və 

qanunlarından istifadə olunmasına; 

7. Alqoritmik, analitik və evristik fəaliy-

yət məntiqlərinə[4; 36].. 

Riyaziyyatın təlimi məntiqi obyektiv və 

subyektiv meyararla müəyyənləşir və o, dina-

mik xarakterlidir. Bu prosesinin məntiqində ob-

yektiv cəhət onda özünü göstərir ki, “elmin 

əsaslarının” bu prosesi idarəedəndən asılı olma-

yan öz məntiqi vardır. Digər tərəfdən, hər bir şa-

gird özünəməxsusluğu, real imkanları ilə idarə-

etmə prosesinin “daşıyıcı komponenti”nə çevri-

lir. Subyektivliyi isə ondadır ki, idarəedənin özü 

də fəaliyyəti ilə birlikdə sözügedən sistemə da-

xil olur, gerçəkliyin şüurumuzda inikası olan bi-

lik və təlim üsullarına əsaslanaraq şagirdə peda-

qoji təsir etməyə çalışır. Müəllim metodoloji, 

psixodidaktik əsaslara malik olan rəhbərlik fəa-

liyyətini subyektiv xarakterdə həyata keçirir və 

daxil olduğu sistemdə yalnız hazır formalarla iş 

aparılmır, aparıla da bilməz. Burada anlayışla-

rın, hökmlərin, əqli nəticələrin yarandığı kon-

kret şərait heç də arxa plana keçirilə bilməz. 

Elmin güclü inkişafı elmi-tədqiqat prose-

sinin hərtərəfli tədqiqini tələb edir. Bəşərin inki-

şaf səviyyəsi o qədər yüksəlmişdir ki, insanların 

qarşısında duran problemlər yaradıcı fəaliyyət 

göstərməyi tələb edir. Lakin insanın yaradıcı fə-

aliyyəti mürəkkəb dialektik prosesdir və bu pro-

sesin məntiqi formalaşdırılmasının ümumi yolu 

yoxdur, yalnız hər hansı konkret kəşfin məntiqi 

sistemi vardır. İnsanın yaradıcı fəaliyyətinin for-

malaşdırılması tələbatı ilə onun idarə olunmazlı-

ğı arasındakı ziddiyyəti həll etməyin başlıca 

üsullarından biri şagirdlərin yaradıcı qabiliyyət-

lərinin inkişafının idrəolunması yollarını tap-

maqdan ibarətdir. Qənaətimizə görə, bu yollar 

şagirdlərin imkanlarını hərəkətə gətirərək yeni 

keyfiyyətlər formalaşması şəraitini tənzimləyən 

təlim sistemində ehtiva olunur. 

Riyaziyyat təliminin mükəmməl sistemi 

özündə alqoritmik və evristik fəaliyyətlərin opti-

mal münasibətlərini ehtiva etməlidir, əks halda 

onun mükəmməlliyindən danışmaq absurddur. 

Bu sistemdə alqoritmik və evristik fəaliyyətlərin 

optimal münasibətlərinin əsasında aşağıdakılar 

durur: 

 şəxsiyyətin idrak proseslərinin xüsusiy-

yətləri, hafizə ilə təfəkkürünün arasındakı əkslik 

və asılılıq münasibətləri; 

 şagirdin inkişafı ilə təlim prosesi arasın-

dakı qarşılıqlı təsirin dialektikası; 

 biliyin və fəaliyyət üsullarının mənimsə-

nilməsinin mexanizmi və qanunauyğunluqları; 

 alqoritmik və evristik fəaliyyətlərin təbi-

əti[4; 37]. 

Məktəblilərin psixi inkişafı və bunun təlim 

prosesi ilə qarşılıqlı münasibəti məsələsi həm pe-

daqoqların, həm də psixoloqların diqqətini hər 

zaman çəkmişdir. Bir çox görkəmli alimlər bu sa-

hədə tədqiqatlar aparmışdır. A. Bine, A. Ştern, İ. 

Piaje və başqaları şagirdlərin təlim fəaliyyətinin 

yaş xüsusiyyətlərindən, inkişaf səviyyəsindən 

asılı olduğunu isbat etməyə çalışmışdır. C. Bru-

ner şagirdlərin əqli inkişafında təlim prosesinin 

həlledici rol oynadığını qəbul etsə də, uşağın 

yaş hüdudlarını silib atır. D.V.Elkonin, V.V.Da-

vıdov, L.V.Zankov və başqaları L.S.Vıqotskinin 

fikrini inkişaf etdirərək eksperimental yolla sü-

but etmişlər ki, təlimin məzmununu və üsullarını 

təkmilləşdirmək yolu ilə uşaqların inkişafını şərt-

ləndirmək olar [2; 41], [3; 426-431]. 

Təlim prosesinin təşkili və idarə olunma-

sında L.S. Vıqotski “İnkişafın yaxın zonası”na 

əsaslanmağı tələb kimi irəli sürür. O, göstərir ki, 

uşağın öyrənməyə qabil olmadığı işləri öyrətmə-

yə çalışmaq, onun müstəqil yerinə yetirə bilmə-

diyini ona öyrətmək qədər mənasızdır .  

Təfəkkürün eksperimental tədqiqindən alı-

nan nəticələr yaradıcı, produktiv təfəkkürün 

əsas qanunauyğunlarını şərh etməyə imkan verir 

ki, bu da öz növbəsində təlimin optimal sistemi-

nin işlənməsi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Fikri fəaliyyət həm insanlığın tarixi inkişafı ge-

dişində aşkar edilmiş biliklərin mənimsənilməsi, 

həm də tamamilə yeni biliklərin əldə olunması 

üçün zəruri əsasdır. Bu prosesin necə yaranma-

sını, onun hansı qanunauyğunluqlara malik ol-

masını açmaq təlimin təşkili və idarə edilməsi 

probleminin həllində ən mühüm psixoloji əsas 

rolunu oynayır. Psixologiya elmi eksperimental 

yolla bunu da aşkarlamışdır: Hafizə və təfəkkür 

iki müxtəlif psixi proses olsa da, bunlar arasında 

ayrılmaz əlaqə var və biri digərini şərtləndirir.  

Təfəkkür hafizənin inkişafının müəyyən 

mərhələsi əsasında formalaşır. O, hafizənin 

məzmununun zənginliyindən və bu məzmundan 
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istifadə etmək bacarığından asılıdır. Hafizə və 

təfəkkür arasında əkslik mövcuddur. Təfəkkür o 

zaman başlanır ki, keçmiş təcrübədən çatışma-

yan cəhət ortaya çıxır. P.P. Blonski yazırdı ki, 

hafizənin məzmununu keçmiş təsir, fikirləşməyin 

məzmununu hələ həll edilməmiş problem təşkil 

edir. Biliksiz təfəkkürün inkişafından danışmaq 

olmaz. Əgər bilik yoxdursa, təfəkkürün inkişafı 

üçün əsas da yoxdur. Hafizə ilə təfəkkürün ara-

sındakı vəhdət və əkslik alqoritmik fəaliyyətlə 

evristik fəaliyyətin münasibətlərinə aydınlıq gə-

tirən ən mühüm amil, psixoloji əsas kimi dəyər-

ləndiriməlidir. 

Təfəkkür prosesi və onun nəticəsi qarşılıq-

lı əlaqəlidir. Əqli fəaliyyətin nəticəsi olan anla-

yış, bilik təfəkkür prosesinin özünə daxil olur, 

onun sonrakı gedişini şərtləndirir. 

Təlim prosesinin bu və ya digər funksiya-

sının daha səmərəli həyata keçirilməsinə yönə-

lən konsepsiyaların işlənilməsi cəhdləri psixo-

loqlar üçün xarakterik cəhətlərdəndir. İnkişafet-

diricilik funksiyasının gücləndirilməsi ilə bağlı 

işlənilən konsepsiyalar bir çox hallarda “inkişaf-

etdirici təlim konsepsiyaları” da adlandırılır, əs-

lində bu termindən daha çox istifadə olunur, 

baxmayaraq ki, biz bunun əleyhinəyik, amma 

ədalət naminə həqiqəti (reallığı) etiraf etməliyik. 

Pedaqogika elmindən təlimin inkişafetdi-

ricilik funksiyasının yüksəldilməsi ilə bağlı dörd 

əsas konsepsiya bizə məlumdur (L.V.Zankov, 

D.B.Elkonin-V.V. Davıdov, V.S.Biblerin və 

S.A.Amonaşvilinin konsepsiyaları).Fikrimizcə, 

bunlardan daha populyar olanı və bütün təhsil 

pillələrində tətbiq ediləni D.B.Elkonin-V.V.Da-

vıdov konsepsiyasıdır. Bu alimlərin bütün təhsil 

strukturları üçün hazırladığı təlim texnologiyası 

başqalarından prinsipcə onunla fərqlənir ki, bu-

rada məktəblilərin nəzəri təfəkkürünün forma-

laşdırılmasına da çox üstünlük verilir. Bu sis-

temdə həyata keçirilən təlim məktəblilərə yalnız 

bilik və praktik bacarıqları deyil, həm də elmi 

anlayışları, bədii obrazları və mənəvi dəyərləri 

öyrətməklə təhsilin nəzəri səviyyəsini xeyli yük-

səldir [2; 40-42]. 

Elkonin-Davıdovun təlim sistemində iki 

əsas metodik qaydaya əməl olunması tövsiyə 

olunur: 1) təlimin ilk mərhələsindən, şagird 

məktəbə gəldiyi gündən bu və ya başqa şeylər, 

anlayışlar öyrədilərkən onların mənşəyi və ya-

ranması şəraiti haqqında nəzəri biliklər verilmə-

lidir; 2) şagird nəzəri bilikləri təlim fəaliyyəti 

prosesində tədricən, mütəmadi olaraq mənimsə-

məlidir. 

Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edək ki, mü-

asir məktəb praktikasında əməkdaşlıqla, layihə-

lər metodu ilə, modullarla, müxtəlif səviyyəli, 

biliklərin tam mənimsənilməsi və s. kimi təlim 

texnologiyaları daha geniş tətbiq olunur. 

Anlayışın yaranması məsələsi psixologi-

yada mərkəzi problemlərdən hesab olunur Anla-

yışlar sisteminin mənimsənilməsi passiv deyil, 

aktiv prosesdir. Bu anlayışı mənimsəyən şəxs-

dən gərgin əqli fəaliyyət tələb edir. Biliklərin 

mənimsənilməsi o zaman daha müvəffəqiyyətli 

olur ki, insan onu özü müstəqil əldə etmiş olsun. 

Yeni anlayışların mənimsənilməsi prosesi əvvəl 

əldə olunmuş biliklər sisteminə yeni anlayışın 

daxil edilməsi kimi anlaşılmalıdır. 

Anlayışın mənimsənilməsi, fikri fəaliyyə-

tin mərhələlərlə mənimsənilməsi, yaradıcı idrak 

fəaliyyətinin mexanizmi, qanunauyğunluqları, 

inkişafın mənbə və şərtləri və s. ədəbiyyatda el-

mi əsaslarla şərh olunmuş, psixologiyanın əldə 

etdiyi nəticələrə istinad edən müxtəlif təlim 

konsepsiyaları nəzəriyyə və praktikada özünə 

yer tapmışdır. Onlardan bəziləri pedaqoji fikrin 

və praktikanın ötmüş mərhələsi hesab edilir, bə-

zilərinin isə birtərəfli olması həm nəzəri, həm də 

praktik cəhətdən əsaslandırılır. Qeyd olunan re-

allığın səbəbləri sırasında aşağıdakılar da vardır: 

1. Təlim konsepsiyalarının bəzilərinin əsasına 

qoyulmuş psixoloji nəzəriyyələrin özləri elmin 

inkişafında ötmüş mərhələnin məhsuluna çevril-

mişdir; 2. Birtərəfli təlim konsepsiyalarında bu 

və ya digər əsaslar lazımınca qiymətləndirilmə-

mişdir; 3. Müxtəlif psixoloji nəzəriyyələrə əsas-

lanan layihələr təlim sisteminə altsistemlərin 

təkmilləşdirilməsi və onların uzlaşdırılması ide-

yası əsasında daxil edilməmişdir. 

Anlayışın formalaşması nəzəriyyəsinin 

müəllifləri (D.N. Boqoyavlinski, N.A. Mençins-

kaya, E.N. Kabanova-Meller, L.V. Zankov və 

başqaları) hesab edirlər ki, şagirdlərin əqli inki-

şafı üçün mühüm stimul təlim prosesində intel-

lektual çətinlikləri şagirdlərin aktiv şəkildə ara-

dan götürməsidir. Daxili və xarici fəaliyyətin 

münasibəti probleminin işlənilməsində P.Y.Qal-

perin, D.B.Elkonin, V.V.Davıdovun, A.N.Le-

ontyevin irəli sürdüyü ideyalar əhəmiyyətli rola 

malikdir. A.N. Leontyevə görə, genetik planda 
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daxili əqli fəaliyyət və əməliyyatlar xarici təsir-

lərdən yaranır, sonuncuların interioriziyasının 

məhsuludur. Əqli fəaliyyət və əməliyyatlar vasi-

təli formalaşır: əvvəlcə xarici fəaliyyət (xarici 

obyektlərlə), sonra o, daxili fəaliyyətə çevrilir. 

Əqli fəaliyyətin formalaşdırılması nəzəriyyəsi-

nin yaradıcılarından olan D.B.Elkonin və 

V.V.Davıdov o mövqedən çıxış edirlər ki, müa-

sir məktəbin qarşısında üç vəzifə - müəyyən

həcmdə biliklərin mənimsənilməsi, əqli inkişaf

və idrak motivlərinin yaradılması durur və bu

məsələlərdən hər hansı birinin həlli digərinin

həllinə səbəb olmur. Onları yalnız eyni vaxtda,

eyni yolla həll etmək olar. Bu vəzifələrin həllin-

də müəyyənedici, mərkəzi halqa mənimsənilmə-

li biliklərin məzmununa adekvat tədris üsulları

ilə onların üzvü əlaqələndirilməsidir. Təlimin

məzmununun dəyişməsi intensiv əqli inkişafla

və təlim motivlərinin formalaşması ilə bağlı mə-

sələlərin həlli üçün əsas yaradır.

L.V.Vıqotski, A.N.Leontyev, P.Y.Qal-pe-

rin əqli proseslərin formalaşmasının ontogenetik 

problemləri haqqında dəyərli mülahizələr irəli 

sürmüşlər. Mühüm nəticələrdən biri odur ki, 

uşağın təfəkkürü özünün təcrübəsi əsasında top-

lanmış, bilik və əməliyyatların ictimai-tarixi iş-

lənmiş sistemini əldə etmək yolu ilə inkişaf edir. 

A.N. Leontyevin fikrincə, ictimai-tarixi təc-rü-

bənin mənimsənilməsi fəaliyyətin və inikasın 

ümumi strukturunda dəyişiklik edir, yeni hərə-

kət üsullarını formalaşdırır, onun yeni növ və 

formalarını yaradır [3; 426-431]. 

Psixoloji tədqiqatlarda anlayışın for-ma-

laşması konsepsiyası ilə interiorizasiya əməliy-

yatı konsepsiyasının əlaqəsi araşdırılmaqdadır. 

İnkişafın sürətləndirilməsi ilə bağlı yaradıcı tə-

fəkkürün qanunauyğunluqlarının tədqiqində in-

tuitiv təfəkkürünün təbiətinə diqqət daha çox 

yönəlməkdədir. V.N. Puşkinin tədqiqatları bu 

baxımdan bizdə xüsusi maraq doğurur. Çünki 

yaradıcı təfəkkürün qanunauyğunluqları təbiəti 

barədə söhbət gedən sistemi psixoloji aspektdən 

əsaslandırır.  

Tədris-idrak prosesinin təşkilində (alqorit-

mik və evristik fəaliyyətlərin optimal münasi-

bətlərini özündə ehtiva edən sistemdə) müəlli-

min bu və ya digər əqli fəaliyyət növünün xüsu-

siyyətlərini bilməsi və onu diqqət mərkəzində 

saxlaması vacib məsələlərdəndir. Analitik əqli 

fəaliyyətin strukturu aşağıdakı kimidir: 

1. Çətinliyin dərki və problem situasiyası-

nın təhlili; 

2. Əsas çətinliyin müəyyənləşdirilməsi;

3. Məlum alqoritmlərin tətbiqi və ya analitik

yolla həllin axtarışı; 

4. Həll və onun düzgünlüyünün yoxlanıl-

ması 

Evristik fəaliyyətin təbiəti ilə bağlı elmi 

ədəbiyyatda müxtəlif fikirlər mövcuddur. Əqli 

fəaliyyətin evristik növünün strukturu prinsipcə 

müxtəlif ola bilər. Onun ayrı-ayrı mərhələləri 

analitikə yaxındır. Lakin prinsipial fərq də möv-

cuddur. Bunu aşağıdakı strukturdan görmək çə-

tin deyildir: 

1) çətinliyin dərki və problem situ-asiyası-

nın analizi; 

2) əsas çətinliyin müəyyənləşdirilməsi və

problemin formulə olunması; 

3) a) fərziyyə irəli sürmək yolu ilə həll

üsullarının axtarışı və onların inkişafı (yeni al-

qoritm tətbiqi) və ya b) hipoteza irəli sürmək və 

intuitiv yolla həllin tapılması; 

4) əldə olunmuş nəticəni praktikaya tətbiq

etmək yolu ilə hipotezanın doğruluğunun yoxla-

nılması [3; 431-432]. 

Şagirdin optimal psixi inkişafı və əqli pro-

seslərin aktivliyi şərtlərinin diqqət mərkəzində 

saxlanılması - tələbat, motiv, maraqların, emosi-

onal faktorların inkişaf xüsusiyyətləri və qanu-

nauyğunluqlarının gözlənilməsi təlim prosesinin 

idarə olunması üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

İntellektual tələbatlar şəxsiyyət üçün fəallığın 

daimi stimulu olaraq qalır, təmin olunduqca in-

kişaf edir, yeni-yeni obyektlərdə həkk olunur, 

bununla da onlar ardıcıl surətdə sabit əhəmiyyət 

kəsb edir. Bu qanunauyğunluq təlim prosesinin 

idarə olunmasında nəzərə alınmalıdır. 

Dərslik və ya didaktik sistem aşağıdakı tə-

ləbləri ödəməlidir: 

 didaktik sistem əks etdirdiyi elm sahəsi-

nin məntiqini və biliklər sistemini mümkün qə-

dər saxlamalıdır; 

 didaktik sistemdə hər sonrakı tədris ma-

terialı özündən əvvəlki materialla əsaslandırıl-

malıdır; 

 didaktik sistemdə tədris materiallarının

yerləşdirilməsi ardıcıllığı şagirdlərin inkişafda 

olan psixoloji xüsusiyyətlərinə uyğun olmalı və 

bu ardıcıllıq şagirdlərin riyazi təfəkkürünün sü-

rətli inkişafına yardım etməlidir; 
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 didaktik sistem elmi faktlar və anlayışlar 

arasındakı daxili əlaqəni açmalıdır. 

Riyaziyyat üzrə metodik ədəbiyyatdan , di-

gər elmi-pedaqoji mənbələrdən aşağıdakı di-

daktik prinsiplər sisteminə nəzəriyyəçilərin və 

praktiklərin daha çox üstünlük verildiyini gör-

mək mümkündür : 

-riyaziyyat təlimində elmilik prinsipi; 

-riyaziyyat təlimində şüurlu mənimsəmə, 

fəallıq və müstəqillik prinsipi; 

-riyaziyyat təlimində müvafiqlik prinsipi; 

-riyaziyyat təlimində əyanilik prinsipi;

 -riyaziyyat təlimində fərdi yanaşma prinsipi; 

-riyaziyyat təlimində biliklərin möhkəmli-

yi prinsipi [1]. 

Riyaziyyatın təlimində bu prinsiplərin 

ödənilməsi üçün zaman-zaman islahatlar keçiril-

mişdir: hazırda pedaqogikanın, psixologiyanın, 

metodikanın, qabaqcıl pedaqoji təcrübənin yeni 

nailiyyətlərini nəzərə alan, XXI əsrin çağırışları-

na müvafiq bacarıqların formalaşdırılmasına yö-

nələn didaktik sistemin hazırlanmasına cəhdlər 

olunmaqdadır.  

Təlim prosesi müntəzəm olaraq inkişaf 

edir. Müxtəlif zamanlarda özünəməxsus xarak-

ter kəsb edir. Şəxsiyyətyönlü təhsil sistemində 

pedaqoji prosesin mərkəzində dayanan müəllim 

və şagirdlərin funksiyaları dəyişir. Onların fəa-

liyyəti əvvəlcədən müəyyən olunmuş nəticələrə 

əsasən qurulur. Müəllim kurikulumlara uyğun 

inteqrasiya olunmuş planlarla yanaşı, yeni tex-

nologiyalar hazırlayır, yaxud mövcud olanların 

içərisindən ən mühümünü seçir[9]. Pedaqoji 

prosesin qurulmasında fəal (interaktiv) təlimlə iş 

quran riyaziyyat müəllimi yuxarıda səciyyəvi 

xüsusiyyətləri açılan prinsipləri inkar etməyən, 

bir çox hallarda onları özünə transformasiya 

edən aşağıdakı prinsiplərin də əsas götürülməsi-

ni zəruri saymalıdır:  

 riyaziyyatın təlimi prosesinin tamlığı – 

prosesdə təlim məqsədləri (inkişafetdirici, öyrə-

dici, tərbiyəedici) kompleks həyata keçirilir, o 

real nəticələrlə yekunlaşan “müəllim - şagird” 

fəaliyyətlərini əhatə edir; 

 riyaziyyatın təlimində bərabər imkanla-

rın yaradılması – bütün şagirdlərə eyni təlim şə-

raiti yaradılır və bu proses onların potensial im-

kanlarının nəzərə alınması əsasında tənzimlənir; 

 şagirdyönlülük - şagird təlim prosesinin 

mərkəzində dayanır. Bütün tədris və təlim işi şa-

girdlərin maraq və təlabatlarının ödənilməsinə, 

onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial 

imkanlarının inkişafına yönəldilir; 

 inkişafyönlülük – şagirdlərin idrak fəal-

lığı izlənir, nailiyyətləri təhlil edilir, bilik, 

bacarıq və vərdişlərinin inkişaf səviyyəsi 

tənzimlənir; 

 fəaliyyətin stimullaşdırılması – təlimin 

səmərəli və effektiv qurulması, şagirdlərin təli-

mə marağının artırılması üçün onların fəaliyyə-

tindəki bütün irəliləyişlər qeyd olunur və dəyər-

ləndirilir, nəticə etibarilə şagirdlərin daha uğurlu 

təlim nəticələrinə istiqamətləndirilməsi təmin 

olunur; 

 dəstəkləyici mühitin yaradılması – pro-

sesin maddi - texniki baza əsasında və sağlam 

mənəvi-psixoloji mühitdə təşkil edilməsi key-

fiyyətin və səmərəliliyin yüksəldilməsi üçün əl-

verişli və təhlükəsiz təlim şəraiti yaradır 

[7; 281].  

Nəticə: Fəlsəfi anlayışlardan bu və ya di-

gər səviyyədə riyaziyyat təlimi prosesinin idarə 

olunması probleminin tədqiqində istifadə edil-

məsi o zaman müvəffəqiyyətli olur ki, bu məsə-

ləyə məntiq, psixologiya və pedaqogika elmləri 

ilə birlikdə baxılsın, onlar bu elmlərin nəticələri 

ilə uzlaşsın. Həmin uzlaşmanın özü qnoseologi-

yanın, dialektikanın qanun və kateqoriyalarının 

məntiq, psixologiya və pedaqogikada metodolo-

ji rolu ilə bilavasitə bağlıdır. Lakin təlim prose-

sinin idarə edilməsinin özünəməxsus, nisbi müs-

təqilliyə malik olan məntiqi, psixoloji və dialek-

tik əsasları da vardır, hansı ki, sözügedən əsaslar 

məqalənin məzmununda özünə yer almışdır. 
Mövzunun aktuallığı. Analitik və evristik fə-

aliyyətlərin optimal münasibətlərini 

ehtiva edən sistemin metodoloji əsasları işlə-

nilməmişdir və bu səbəbdən də praktiklərin fəaliyyə-

tində çatışmazlıqlar təzahür edir. Odur ki, mövzu üz-

rə araşdırma aktualdır.  

Elmi yeniliyi. Riyaziyyatın tədrisi prosesində 

şagirdlərin analitik və evristik fəaliyyətinin optimal 

münasibətlərinin tənzimlənməsinin metodoloji əsas-

ları müəyyənləşdirilmişdir. 

Praktik əhəmiyyəti. Riyaziyyat tədrisi ilə 

məşğul olan müəllimlərə bu və ya digər mövzunun 

metodik sistemini işləməkdə və onu reallaşdırmaqda 

düzgün vasitə, forma və metod seçmək üçün istiqa-

mət verilmiş olur. 

 



Analitik və evristik fəaliyyətlərin optimal münasibətlərini ehtiva edən riyaziyyatın təlimi prosesinin fəlsəfi, məntiqi, psixoloji, 

didaktik əsasları

139 Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, № 6, 2018 

Ədəbiyyat: 

1. Adıgözəlov A.S. Orta məktəbdə riyaziyyatın tədrisi metodikası. Bakı: ADPU, 2012.

2. Əlizadə Ə.Ə. Yeni pedaqoji təfəkkür, Bakı, 2001.

3. İbrahimov F.N., Hüseynzadə R.L. Pedaqogika (dərslik), 2 cilddə. Bakı: Mütərcim, 2013.

4. İbrahimov F.N. Orta ümumtəhsil məktəblərində riyazi təhsilin fəlsəfəsi, didaktikası, həyatakeçiril-

mə texnologiyası. Bakı: Mütərcim, 2018. 

5. Mehrabov A.O. Azərbaycan təhsilinin müasir problemləri. Bakı: Mütərcim, 2007.

6. Veysova Z. Fəal /interaktiv təlim (Müəllimlər üçün vəsait). Bakı, 2007.

7. Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurikulumları. Bakı: Təhsil, 2008.

E-mail: abdurahmanov_ v@mail.ru

Rəyçilər: dos. R.A. Rəsulov 

dos. Y.H. Şükürlü 

Redaksiyaya daxil olub: 02.08.2018 



Sərxan Aslan oğlu Feyziyev, Rasim Yusif oğlu Şükürov 

140 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of  Azerbaijan, Volume: 85, Number: 6, 2018 

 

UOT 37.01 

 

Sərxan Aslan oğlu Feyziyev 

pedaqogika üzrə elmlər doktoru 

 

Rasim Yusif oğlu Şükürov 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
 

FƏNDAXİLİ ƏLAQƏ VASİTƏSİLƏ RİYAZİYYATIN BƏZİ BAZIS ANLAYIŞLARININ 

PRAKTİK İSTİQAMƏTİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİNƏ DAİR 

 
Сархан Аслан оглу Фейзиев 

доктор педагогических наук 

 

Расим Юсиф оглу Шукюров, 

доцент, доктор филосoфии по педагогике 

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет 

 
ОБ УСИЛЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ БАЗИСНЫХ 

ПОНЯТИЙ МАТЕМАТИКИ С ПОМОЩЬЮ ВНУТРИПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 

 

Sarkhan Aslan Feyziyev 

doctor of sciences in pedagogy 

 

Rasim Yusif Shukurov 

doctor of philosophy in pedagogy 

Azerbaijan State Pedagogical University 
 

ON THE STRENGTHENING OF THE PRACTICAL ORIENTATION OF CERTAIN 

BASIC CONCEPTS OF MATHEMATICS WITH THE HELP OF INTRASUBJECT 

CONNECTIONS 

 
Xülasə: Məqalədə fəndaxili əlaqə vasitəsilə riyaziyyatın bəzi bazis anlayışlarının praktik istiqamətinin 

gücləndirilməsinin metodiki məsələlərinə baxılır. Bu metodikanın həyata kecirilməsində pedaqoji yanaşma 

kimi fənndaxili əlaqədən istifadə olunur. 

Açar sözlər: limit, kəsilməzlik, sağ limit, sol limit, sıçrayış, təyin oblastı, qiymətlər çoxluğu, fəndaxili 

əlaqə 

 

Резюме: В представленной работе рассматривается методика усиления практической направ-

ленности некоторых базисных понятий математики. При осуществлении этой методики как педагоги-

ческий подход используется внутрипредметная связь.  

Ключевые слова: предел, непрерывность, правый предел, левый предел, скачок, область 

определения, множество значений, внутрипредметная связь 

 

Summary: In the presented work the technique of strengthening the practical orientation of certain 

basic concepts of mathematics is considered and in the implementation of this methodology the intrasubject 

connection is used as a pedagogical approach. 

Keywords: limit, inconvenience, right limit, left limit, leap, predetermined area, pricing, intrinsic 

contact 



Fəndaxili əlaqə vasitəsilə riyaziyyatın bəzi bazis anlayışlarının praktik istiqamətinin gücləndirilməsinə dair

141 Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, № 6, 2018 

Ali pedaqoji məktəblərdə riyazi analiz 

kursunun tədrisi qarşısında duran əsas vəzifə-

lərdən biri fənn üçün xarakterik anlayışlar siste-

minin mənimsədilməsi, onların digər elmlərlə 

qarşılıqlı əlaqələrinin dərk edilməsi və bununla 

da ətraf aləm haqqında müəyyən elmi görüşlər 

sisteminin formalaşdırılmasıdır. Lakin bu anla-

yışların öyrədilməsi onların özünəməxsus təbiə-

tindən asılı olan bir sıra abstrakt-məntiqi xarak-

terli çətinliklərlə müşayiət olunur. Belə ki, ana-

lizin klassik anlayışlarının (limit, kəsilməzlik 
törəmə və s.) hamısı bu və ya digər şəkildə “li 
mitəkeçmə” prosesi ilə bağlıdır. Limitəkeçmə 
prosesi üçün isə abstraksiyanın yüksək dərəcəsi 

xarakterik olduğundan, bu anlayışların həqiqi 

aləmlə, real proseslərlə, praktika ilə əlaqəsi bir-

başa olmayıb, qeyri-aşkar şəkildədir. Ümumiy-

yətlə, riyaziyyatın öyrənmə obyektləri müəyyən 

abstrakt xarakterə malik olduğundan və bu ob-

yektlər haqqında anlayışlar isə abstraktlaşdırma 

nəticəsində formalaşdığından, analizin anla-yış-

ları abstraksiyanın abstraksiyası xarakterinə ma-

lik olur. Bu zaman abstraksiyanın dərəcəsi art-

dıqca həmin anlayışların reallıqla əlaqəsi sanki 

görünməz olur və hər bir anlayış üçün real pro-

obraz göstərmək həmişə mümkün olmur. 

Fizika, kimya, biologiya və digər təbiət 

fənlərinin öyrənilməsi zamanı hər bir nəzəri 

müddəa eksperimentin nəticəsi kimi təsdiq olu-

na bildiyindən, təbii olaraq bu elmlərin real alə-

min əşya və hadisələrinin özünəməxsus inikası 

olması asan təsəvvür edilir. Həmin fənlərdən 

fərqli olaraq, riyazi analiz anlayışlarının prakti-

ka ilə birbaşa olmayan (sanki görünməyən) əla-

qələrini bərpa etmək (aşkarlamaq) tədris prose-

sində həyata keçirilir. Qeyd olunan mülahizələr-

lə bağlı görkəmli rus riyaziyyatçı-pedaqoqu 

A.Y.Xinçinin bu fikri cəlbedicidir: “Şagirdlərin 

beynində riyaziyyatın quru, formal, onun hə-

yatdan, praktikadan təcrid olunmuş olması kimi 

təsəvvürlərin dəf edilməsi müəllimin qarşısında 

duran ən çətin vəzifədir”. 

Doğrudan da, riyazi təhsil şagirdlərin şüu-

runda riyaziyyatın bir elm kimi inkişafı və for-

malaşmasının müəyyən mənzərəsini yaratdığın-

dan, bu mənzərənin reallığı, praktikaya uyğun 

olmasını, ətraf aləmlə, praktik məzmunlu mək-

təb kursu çalışmaları ilə əlaqəsini aşkar etmək 

mühüm didaktik tələblərdəndir. 

Şərh edilən bu metodik mülahizələrin təd-

ris təcrübəsində reallaşdırılmasının ilkin (baş-

lanğıc) mərhələsi öyrədilən hər bir anlayışın 

mahiyyətinin praktik aspekti haqqında əyani-in-

tuitiv səviyyədə təsəvvürlər formalaşdırmaqdır. 

Sonrakı mərhələdə bu anlayışların praktika ilə 

sıx bağlılığını praktik məzmunlu məktəb kursu 

çalışmalarına tətbiqi yolu ilə aşkarlamaq lazım-

dır. Bu məqsədlə seçilmiş çalışmaların məzmu-

nu aşağıdakı üç aspekti özündə əks etdirməlidir: 

1) Praktika nəzəriyyənin yaranma mənbəyidir;

2) Praktika nəzəriyyənin tətbiq sahəsidir;

3) Praktika nəzəriyyənin doğruluq meyarıdır.

Göstərilən aspektlərin birincisi daha çox 

cəlbedicidir. Belə ki, bu aspekt riyazi an-la-yış-

ların real proseslərdən, praktikanın tələblərindən 

yarandığını, onların formallaşdırma və ümumi-

ləşdirmə nəticəsində formalaşdığını məntiqi 

əsaslandırmağa, hər bir riyazi ideya və metodun 

həyatdan alındığını nümayiş etdirməyə imkan 

verir. Bu da öz növbəsində hər bir nəzəri ideya-

nı onun real prototipi ilə genetik olaraq əlaqə-

ləndirir. Tədris təcrübəsində nəzəriyyə ilə təcrü-

bənin, abstrakt riyazi anlayışlarla real həyati 

proseslərin genetik əlaqələrinin aşkar edil-mə-

sinin ən səmərəli mexanizmi fənlərarası və fən-

daxili əlaqələrdir. Ali məktəb –orta məktəb təh-

sil mərhələləri üçün isə mücərrəd riyazi anla-

yışlarla məktəb kursunun ənənəvi praktik çalış-

maları arasında genetik əlaqələrin aşkar edil-

məsindən ötrü fəndaxili rekursiv əlaqələr daha 

çox səciyyəvidir. 

 Təqdim olunan məqalədə bu məqsədin 

məktəb cəbr kursundakı bəzi ənənəvi çalışmala-

rın (xüsusi halda tənlik və bərabərsizliklərin) 

araşdırılması yolu ilə reallaşdırılmasına baxılır. 

Belə metodik yanaşma mücərrəd riyazi anlay-ış-

ların praktik aspektinin açılması ilə yanaşı, həm 

də tənlik və bərabərsizliklərin həllinin (həmçi-

nin eynilik və bərabərsizliklərin isbatının) yeni 

səmərəli üsullarına yiyələnməyə imkan verir. 

İndi isə məqalədə qoyulan metodiki məq-

sədin reallaşdırılmasına imkan verən çalışma 

nümunələrinə baxaq. 

1.  funksiyasının 

 olduqda limitini tapın. 

Göründüyü kimi, x=-1 nöqtəsi funksiyanın təyin 

oblastına daxil deyil. Deməli, bu nöqtədə f(-1) 

xüsusi qiymətinin mənası yoxdur. Bu halda, be-
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lə bir fakta diqqəti cəlb etmək lazımdır ki, veril-

miş nöqtədə limit qiymətinin varlığı f(-1) xüsusi 

qiymətinin varlığından asılı deyil. 

Doğrudan da,  olduğundan, 

 və  –li-

mit qiyməti olur 

2.  
funksiyası verilir. 

Funksiyanın kəsilmə nöqtəsindəki qiy-mə-

tini tapın. 

Verilmiş funksiya bütöv həqiqi oxda təyin 

olunduğundan nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, 

funksiyanın verilmiş nöqtədə təyin olunması bu 

nöqtədə onun kəsilməyən olması üçün kafi de-

yil. Ona görə də verilmiş funksiyanın öz təyin 

oblastında kəsilmə nöqtəsi ola bilər. Bu nöqtəni 

tapmaq üçün belə bir faktı da nəzərə çatdırmaq 

lazımdır ki, funksiyanın kəsilmə nöqtəsi ilk növ-

bədə elə bir nöqtə ola bilər ki, bu nöqtə ətrafın-

da funksiya öz analitik şəklini dəyişsin və bu 

nöqtədə sıçrayışa malik olsun. Beləliklə, baxdı-

ğımız funksiya üçün belə bir nöqtə x=1 nöqtəsi-

dir və bu nöqtədə sıfırdan fərqli sıçrayışın olub-

olmadığını təyin etmək üçün sağ və sol limitləri 

tapaq. 

 
və  

 

 
Deməli x=1 nöqtəsində verilmiş funksiya 

0-(-1)=1 ədədinə bərabər sıçrayışa malikdir, yə-

ni bu nöqtə kəsilmə nöqtəsidir.  

olduğundan,  tapırıq. 

3.  funk-

siyası verilir. 

a parametrini elə seçin ki, funksiya hər 

yerdə kəsilməyən olsun.  

2-ci misalda qeyd etdiyimiz kimi, verilən 

funksiyanın kəsilmə nöqtəsi yalnız x=1 nöqtəsi 

ola bilər. Bu nöqtədə funksiyanın sıfırdan fərqli 

sıçrayışının olub-olmadığını yoxlayaq. 

 
və  

  
Verilmiş funksiyanın x=1 nöqtəsində kə-

silməyən olması üçün (3-a)-2=0 olmalıdır. De-

məli, a=1 olduqda funksiya kəsilməzdir.  

Hər hansı aralıqda kəsilməz monoton 

funksiyanın aralıq qiyməti haqqında təklifdən 

məktəb riyaziyyat kursunda baxılan bəzi tənlik-

lərin həlli üçün səmərəli üsul kimi istifadə et-

mək olar. 

4.  tənliyini həll 

edin. 

 və  funksi-

yaları  aralığında kəsilməyən və aza-

lan funksiyalardır. Onda  funksiyası 

bu aralıqda kəsilməz azalan funksiyadır və onun 

qiymətlər çoxluğu 

 aralığıdır.  qiy-

məti bu aralığa daxil olduğundan, tənliyin yega-

nə  kökü var. 

5. Tənliyi həll edin: 

 

 funksiyası 

 aralığında kəsilməyən və ciddi artan 

funksiya olub, x=1 nöqtəsində ən kiçik qiymət 

alır. Bu qiymət  ədədinə bərabər-

dir.  olduğundan, 3 ədədi funksiya-

nın qiymətlər çoxluğuna daxil deyil. Deməli, 

tənliyin həqiqi kökləri yoxdur. 

Kəsilməyən funksiyanın işarə sabitliyi 

xassəsindən istifadə edərək, şagirdlər üçün ənə-

nəvi çətin olan irrasional bərabərsizliklərin həlli 

prosesini xeyli asanlaşdırmaq olar. 

6.  bərabərsizliyini həll 

edin. 

Qoyulan tələbi aşağıdakı kimi şərh edək. 

x-in elə qiymətlərini tapın ki, 

 funksiyası mənfi qiy-

mətlər alsın. 

Funksiyanın sıfırlarını tapaq. 

 bərabərliyindən 

 tapırıq.  

 olduğundan, funksiyanın yeganə 

x=-1 sıfırı var. Funksiyanın işarəsini 
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və (-1;1) aralıqlarında araşdırmaqla, 

 olduğu-

nu təyin edirik. Deməli, verilmiş funksiya 

-də müsbət, (-1;1)-də isə mənfi

olur. 

Diferensiallanan funksiyanın xassələrin-

dən eyniliklərin isbatı, tənlik və bərabərsizliklə-

rin həlli üçün səmərəli metodiki yanaşma kimi 

istifadə etmək olar. Misal nümunələrinə baxaq. 

7. Eyniliyi isbat edin: 

funksi

yasına baxaq. 

Funksiya  aralığında diferensialla-

nandır. 

 olduğun-

dan, , yəni 

c sabiti ixtiyari olduğundan, 0

olduqda c=f(0) olur. Deməli, eynilik doğrudur. 

8. Eyniliyi isbat edin:

 funksiyasının törə-

məsini tapaq. 

 olduğundan,  olur və x=1 gö-

türdükdə c sabiti üçün 

 alırıq. 

9. Eyniliyi isbat edin:

funksiyalarının törəmələrini tapdıqda 

 və ya  alırıq. c ixti-

yari olduğundan, x=0 götürdükdə, 

 olur. Deməli, eynilik 

doğrudur. 

10. Bərabərsizlik -in hansı mənfi olmayan

qiymətlərində doğrudur? 

 funksiyasına baxaq

 və  olduqda 

olduğundan, bərabərsizlik ixtiyari  üçün 

doğrudur. 

11. Tənliyi həll edin:

 funksiyasına baxaq

 törəməsinin köməyi ilə 

 olduqda x=1 nöqtəsində funksiyanın 

maksimum qiymət aldığını müəyyən edirik. 

Asanlıqla təyin edirik ki, x=1 tənliyin köküdür.  

8.  bərabərsizliyi ixtiyari  üçün 

doğrudur. İsbat edin. 

 funksiyasına baxaq. 

 aralığında funksiya diferen-

siallanandır. 

 törəməsi ixtiyari 

 üçün mənfidir və deməli, 

funksiyası bu aralıqda azalandır. Onda 

olduqda  , yəni 

olur. 

Sonda riyaziyyatın bazis anlayışlarının 

praktik məsələlərə və məktəb kursu məsələləri-

nə tətbiqinin aşağıdakı didaktik funksiyalarını 

göstərək: 

1) Riyazi anlayışların praktik istiqaməti-

nin gücləndirilməsi; 2) Fəndaxili əlaqələrin güc-

ləndirilməsi; 3) Eyni çevrilmələr tədris xəttinin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi; 4) Funksional tə-

səvvürlərin inkişaf etdirilməsi; 5) Şagirdlərin 

tənlik və bərabərsizliklərin ümumi həll üsulları 

ilə tanış edilməsi; 6) Şagird və tələbələrin təfək-

kür fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi.  

Bu istiqamətlərin hər biri şagird və tələbə-

lərin təlim fəaliyyətinin stimullaşdırılmasının və 

riyazi hazırlığının yüksəldilməsinin mühüm va-

sitəsi olur. 
Mövzunun aktuallığı. Problemlə bağlı elmi 

və tədris-metodiki ədəbiyyatın araşdırılmasından ay-

dın oldu ki, tədris təcrübəsində nəzəriyyə ilə təcrü-

bənin, abstrakt riyazi anlayışlarla real həyati proses-

lərin genetik əlaqələrinin aşkar edilməsinin ən səmə-

rə-li mexanizmi fənlərarası və fəndaxili əlaqələrdir. 

Ali məktəb – orta məktəb təhsil mərhələləri üçün isə 

mücərrəd riyazi anlayışlarla məktəb kursunun ənənə-

vi praktik çalışmaları arasında genetik əlaqələrin aş-

kar edilməsindən ötrü fəndaxili rekursiv əlaqələr da-

ha çox səciyyəvidir. 

Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarətdir 

ki, məktəb cəbr kursundakı ənənəvi çalışmaların 

(xüsusi halda tənlik və bərabərsizliklərin) araşdırıl-

ması yolu ilə fəndaxili əlaqə vasitəsilə riyaziyyatın 

bəzi bazis anlayışlarının praktik istiqamətinin güc-

ləndirilməsinin metodiki məsələlərinə baxılır. 
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Belə metodik yanaşma mücərrəd riyazi anla-

yışların praktik aspektinin açılması ilə yanaşı, həm 

də tənlik və bərabərsizliklərin həllinin (həmçinin ey-

nilik və bərabərsizliklərin isbatının) yeni səmərəli 

üsullarına yiyələnməyə imkan verir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti ondan ibarət-

dir ki, məqalədə irəli sürülən ideyalardan ali və orta 

məktəb müəllimləri, tələbə və şagirdlər tədris pro-se-

sində istifadə edə bilərlər. 
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DIDACTIC FEATURES OF ELEMENTS OF TRAINING 

Xülasə: Məqalədə həndəsə elementlərinin öyrədilməsinin didaktik xüsusiyyətlərindən biri də müstəqil 

fəaliyyətin formalaşdırılması ilə bağlıdır. Aydındır ki, həndəsə elementləri üzrə və ümumiyyətlə təlimin 

məzmununun müəyyənləşdirilməsi çox ciddi və çətin bir prosesdir. Çünki hələlik dünya miqyasında təlimin 

məzmununun müəyyənləşdirilməsində, birinci dərəcəli materialın seçilməsi üçün vahid fikir, dəqiq və əsas-

landırılmış bir əlamət yoxdur. 

Açar sözlər: həndəsə elementləri, təfəkkür fəallığı, mənimsəmə səviyyəsi, konkret-induktiv təlim. 

Резюме: В статье oдним из дидактических элементов преподавания геометрии является форми-

рование самостоятельной деятельности. Очевидно, что геометрия элементов и определение содержа-

ния обучения является очень серьезным и сложным процессом.  

Ключевые слова: элементы геометрии, когнитивная активность, степень усвоения, 

конкретно-индуктивное обучение 

Summary: One of the didactic teaching of geometry elements of the article is to form an independent 

activity. Obviously, the geometry of the elements and the determination of the content of the training is very 

serious and difficult process. Determining the content of the training in the world now, a single thought to 

the selection of the material in the first degree, there is no sign of a clear and reasonable. 

Key words: elements of geometry, cognitive engagement, attainment, concret inductive learning. 
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Təcrübə göstərir ki, həm həndəsə element-

lərinin öyrədilməsi zamanı, həm də hesab mate-

rialının öyrədilməsində həndəsə elementlərindən 

istifadə zamanı, şagirdlərin fəallığını elə həddə 

çatdırmaq olar ki, hansı tip və yaxud qrupa aid 

olmasından asılı olmayaraq şagird nəzərdə tutu-

lan nəzəri materialı öz yaradıcı əməyinin nəticə-

si kimi daha əhatəli şəkildə mənimsəyər. Bu za-

man şagirdlərdə təfəkkür və fəza təzahürləri for-

malaşar. Çünki belə təlim zamanı biliklər şa-

girdlərə hazır şəkildə verilmir. Onlara yalnız 

ideya verilir və onların fəaliyyəti istiqamətləndi-

rilir. Hələ öz dövründə Sokrat düşündürücü su-

allarla öz müsahibini çətin vəziyyətə salır və 

qeyd edirdi ki, fikir sənin öz beynində doğulma-

lıdır. Mən isə həmin fikirlərinin doğulmasına şə-

rait yarada bilərəm. Onu da qeyd etmək lazımdır 

ki, təfəkkür fəallığı yadda saxlamağa, dinamik 

və məhsuldar fəaliyyət göstərməyə, fakt və ha-

disələrin mahiyyətinin dərk olunmasına çox 

yüksək köməklik göstərir. 

Pedaqoji fikrin bir çox görkəmli nüma-

yəndələri təlim prosesində təfəkkür fəallığının 

təmin olunmasını təlim prosesinin baş istiqaməti 

kimi qiymətləndirirdilər. Disterverq qeyd edirdi 

ki, pis müəllim nəticəni hazır verir, yaxşı müəl-

lim isə onu tapmağı öyrədir. 

Məlumdur ki, təlim ictimai hadisədir. Di-

daktikada (təlim nəzəriyyəsində) təlimə insan 

fəaliyyətinin vahid və tam sahəsi kimi baxılır. 

Təlimin tamlığı onun ictimai mahiyyəti ilə xa-

rakterizə olunur. Həndəsə elementlərindən isti-

fadə təlimin tamlığına şərait yaradır. 

İbtidai məktəb riyaziyyat kursunda hən-

dəsə elementlərinin öyrədilməsinin əsas didak-

tik xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi xarakterizə 

etmək olar. 

Əslində bu bütövlükdə həndəsə elementlə-

rinin öyrədilməsinin didaktik xüsusiyyətlərini 

xarakterizə edir. Deməli, həndəsə elementlərinin 

öyrənilməsinin ilkin didaktik xüsusiyyətləri şa-

girdlərin ümumi imkan və qabiliyyətlərinin mü-

əyyən olunmasıdır. Yəni şagirdə nəyi isə ver-

mək-öyrətmək istəyiriksə əvvəlcə onun nəyə qa-

dir olduğunu müəyyən etməliyik. Bu zaman şa-

girdlərin ilkin hazırlığının müəyyənləşdirilməsi 

çox vacib amildir. Ona görə də təlimin ilkin 

günlərindən, dərs ilinin lap əvvəlindən müəllim 

şagirdlərin nəyə qadir olduqlarını müəyyənləş-

dirməlidir. Bu ilk mərhələ həm didaktik, həm də 

psixoloji yanaşma tələb edir. Həndəsə element-

lərinin öyrədilməsinin ikinci didaktik xüsusiy-

yəti şagirdlərin ilkin həndəsi və fəza təsəvvürlə-

rinin müəyyən edilməsindən ibarətdir. Bu za-

man uşaqların məktəbəqədər tərbiyə müəssisələ-

rinin hazırlıq qruplarının materialları əsasında 

onların təsəvvürləri araşdırılır. 

Bu iş didaktikada varisliyin həyata keçiril-

məsi ilə xarakterizə olunur. Çünki bu mərhələdə 

şagirdlərin oriyentasiya qabiliyyətləri üzə çıxır 

və həndəsi fiqurları müəyyən əlamətə görə fərq-

ləndirməyi bacarırlar. 

Deməli, həndəsə elementlərinin öyrənil-

məsinin ilkin didaktik xüsusiyyətləri şagirdlərin 

ümumi imkan və qabiliyyətlərinin müəyyən 

olunmasıdır. Yəni şagirdə nəyi isə vermək-öy-

rətmək istəyiriksə əvvəlcə onun nəyə qadir ol-

duğunu müəyyən etməliyik. Bu zaman şagirdlə-

rin ilkin hazırlığının müəyyənləşdirilməsi çox 

vacib amildir. Ona görə də təlimin ilkin günlə-

rindən, dərs ilinin lap əvvəlindən müəllim şa-

girdlərin nəyə qadir olduqlarını müəyyənləşdir-

məlidir. Bu ilk mərhələ həm didaktik, həm də 

psixoloji yanaşma tələb edir. 

Üçüncü didaktik xüsusiyyət həndəsə ele-

mentlərinin ikili xarakterdə verilməsi ilə əlaqə-

dardır. Əvvəlcə həndəsə elementlərin sayma 

materialı, əyani vəsait kimi verilir ki, bu da yu-

xarıda qeyd etdiyimiz varisliyin əsasında həyata 

keçirilir. Sonra isə həndəsə elementləri paralel 

olaraq həm öyrətmə vasitəsi, həm də öyrənmə 

obyekti kimi verilir. 

Şagirdlərdə mövcud olan həndəsi təsəv-

vürlər əsasında didaktikanın tələblərinə uyğun 

olan zəruri materiallar müəyyən olunur. Yəni 

müəyyən olunur ki, şagirdə nəyi vermək olar, 

şagird hansı həndəsi materialı öyrənə bilər, qav-

rayar. Burada həm psixoloji, həm də didaktik 

xüsusiyyətlər nəzərə alınır. Bu iş həndəsə ele-

mentləri təliminin məzmununu müəyyənləşdirir. 

Aydındır ki, həndəsə elementləri üzrə və ümu-

miyyətlə təlimin məzmununun müəyyənləşdiril-

məsi çox ciddi və çətin bir prosesdir. Çünki hə-

ləlik dünya miqyasında təlimin məzmununun 

müəyyənləşdirilməsində, birinci dərəcəli materi-

alın seçilməsi üçün vahid fikir, dəqiq və əsas-

landırılmış bir əlamət yoxdur. Ona görə də ibti-

dai siniflər üçün müxtəlif baxımdan təlimin 

məzmununu müəyyənləşdirərkən məktəb təcrü-

bəsini, mövcud şəraitin və quruluşun nəzərə 
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alınması çox vacibdir. Beşinci didaktik xüsusiy-

yət həndəsə elementlərinin öyrətmə tətbiqinin 

və həndəsə elementlərinin öyrənilməsinin səmə-

rəli yollarının və vasitələrinin müəyyən edilməsi 

ilə əlaqədardır. Bu zaman həm mövcud təlim 

metodunun tətbiqi təkmilləşdirilməli, həm də 

yeni metodların yaradılması zərurəti yaranır. Bu 

prosesə müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Bu ya-

naşmalar təlim səviyyəsinin yüksəldilməsinə 

xidmət edir. Həndəsə elementlərinin öyrədilmə-

sinin əsas didaktik xüsusiyyətlərindən biri də tə-

limin praktik və tətbiq imkanlarının və istiqa-

mətlərinin müəyyən edilməsi ilə bağlıdır. Bu isə 

sxemdə bir vacib mərhələ kimi öz əksini tapmış-

dır. Burada əsas məqsəd şagirdlərin həm qazan-

dıqları nəzəri bilikləri praktik fəaliyyətə tətbiq 

etmək qabiliyyətinin formalaşmasından ibarət-

dir. Bu isə interaktiv təlim metodlarının tətbiqi 

ilə və məsələlər həlli vasitəsilə təlim zamanı hə-

yata keçirmək daha səmərəlidir. Əslində bu za-

man öyrədici, yoxlayıcı, yaradıcı, idraki və təd-

qiqat xarakterli çalışmalardan istifadə etmək da-

ha yaxşı nəticə verir. Bu zaman əyləncəli çalış-

ma və riyazi məzmunlu oyunlara da geniş ver-

mək lazımdır. Lakin bu zaman təlim prosesini 

oyuna və əyləncəyə çevirmək olmaz və onların 

didaktik funksiyalarını ciddi şəkildə nəzərə al-

maq lazımdır. Həndəsə elementlərinin öyrədil-

məsinin didaktik xüsusiyyətlərindən digəri təlim 

prosesinin şagirdlərin həyat təcrübəsi ilə əlaqə-

ləndirilməsindən ibarətdir. 

Təlim prosesində formalizmin aradan qal-

dırılmasında, səmərəliliyin yüksəldilməsində, 

təfəkkür fəallığının artırılmasında şagirdlərin 

həyat təcrübəsindən, gündəlik müşahidələrindən 

istifadə etməyin müstəsna əhəmiyyəti var. Şa-

girdlər gündəlik gördükləri hadisələrdə dərsdə 

öyrəndiyi faktlar arasında müqayisə aparır və 

bir çox hallarda uyğunsuzluq görür. Bu uyğun-

suzluq nəticəsində yaranan ziddiyyət şagirdə 

ikitərəfli təsir edir. Bir tərəfdən şagirdin marağı-

nı artıraraq onu fəallaşdırır və təşəbbüskarlığını 

yüksəldir. Digər tərəfdən isə şagirdin marağını 

azaldaraq onun özünə qarşı inamını və özünənə-

zarəti itirir. Buna görə də müəyyən çətinliklər 

və çatışmazlıqlar yaranır ki, bunları da aradan 

qaldırmaq üçün həndəsə elementlərindən düz-

gün istifadə etmək lazımdır. Bu mərhələdə kon-

kret-induktiv təlim metodlarından istifadə edə-

rək fənlərarası və fəndaxili əlaqəyə geniş yer 

vermək lazımdır. Əslində həndəsə elementləri-

nin öyrədilməsində əsas didaktik xüsusiyyətlər-

dən biri bir çox hallarda başlıcası fəndaxili və 

fənlərarası əlaqədən istifadədir. 

Həndəsə elementlərinin didaktik tələblər 

baxımından düzgün öyrədilməsi üçün fəndaxili 

və fənlərarası əlaqədən istifadə edərkən aşağıda-

kılara xüsusi diqqət verməlidir. Bu zaman öy-

rənmənin mahiyyəti açılır və fəndaxili əlaqəyə 

daxil olur:  

1. Fəndaxili və fənlərarası əlaqənin öyrə-

dici, tərbiyəedici və inkişafetdirici funksiyaları 

diqqət mərkəzində olmalıdır. 

2. Canlı və cansız aləm arasındakı əlaqə

və münasibətlərin şagirdlər tərəfindən dərk 

olunması, təlim edilməsidir. 

3. Müəllimin öyrətmə metodları ilə şa-

girdlərin öyrənmə metodları uyğunlaşdırılmalı-

dır. Bu zaman öyrənmənin mahiyyəti açılır və 

fəndaxili əlaqəyə geniş imkan yaranır. 

4. Əlaqə yaradılan fənnin təlim metodu

ilə riyaziyyatın təlim metodu arasında əlaqə ya-

radılır. 

5. Qazanılmış biliyin, öyrənilən materia-

lın geniş şəkildə tətbiqinə imkan yaradılır. 

6. Şagirdlərin fəal həyata daha şüurlu ha-

zırlamaları təmin olunur. 

Həndəsə elementlərinin öyrədilməsinin di-

daktik xüsusiyyətlərindən biri də müstəqil fəa-

liyyətin formalaşdırılması ilə bağlıdır. Belə ki, 

müxtəlif xarakter və məzmuna malik müstəqil 

işlər əsas didaktik funksiyaların yerinə yetiril-

məsinə köməklik göstərir. Bu zaman müstəqil 

işlərin əsasən aşağıdakı növlərinin tətbiqinə üs-

tünlük vermək daha səmərəli olur. 

1. Əvvəlki materialdan yeni materiala ke-

çid üçün verilən müstəqil işlər. Belə işlərin ve-

rilməsində şagird təfəkkürü sanki “xəbərdarlıq” 

alır və yeni materialı yaradıcılıqla öyrənməyə 

çalışır. 

2. Yeni materialın öyrədilməsi və möh-

kəmləndirilməsi ilə bağlı verilən müstəqil işlər. 

3. Şifahi müstəqil işlər.

4. Praktik xarakterli müstəqil işlər.

5. Riyazi imla və təkrar xarakterli müstə-

qil işlər. 

6. Təlim xarakterli ekskursiyalardan sonra

verilən müstəqil işlər. 

7. Nümunəyə əsasən verilən müstəqil işlər.
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8. Ev tapşırığı və tədqiqat xarakterli müs-
təqil işlər və s. 

Bu müstəqil işlərin hamısı həndəsi məz-

muna malik olmaqla öyrənməni asanlaşdırır, bi-

liyi dayanıqlı edir və təfəkkürün dinamikliyini 

yüksəldir. Bu psixoloji və didaktik xüsusiyyətlə-

rin nəzərə alınması həndəsə elementlərinin öyrə-

dilməsini daha dayanıqlı və səmərəli edir. Şa-

girdlərin müşahidə etmək, nəticə çıxarmaq, 

ümumiləşmələr aparmaq və ümumiyyətlə öz 

fikrini ifadə edərək onu əsaslandırmaq qabiliy-

yəti formalaşır, nitq və təfəkkür inkişaf edir. 
Elmi yeniliyi: Həndəsə elementlərinin öyrə-

dilməsində əsas didaktik xüsusiyyətlərdən biri də 

fəndaxili və fənlərarası əlaqədən istifadədir. 

Praktik əhəmiyyəti: İbtidai məktəb riyaziy-

yat kursunda həndəsə elementlərinin öyrədilməsinin 

əsas didaktik xüsusiyyətlərində xarakterizə etmək 

olar. Həndəsə elementləri paralel olaraq həm öyrət-

mə vasitəsi, həm də öyrənmə obyekti kimi verilir. 

 

 

Ədəbiyyat: 

 

1. Ümumtəhsil məktəblərinin I- IV sinifləri üçün fənn kurikulumları. Bakı: Təhsil, 2008. 

2. Adıgözəlov A.S. Orta məktəbdə riyaziyyatın tədrisi metodikası. Bakı : ADPU, 2010. 

 

E-mail: abdullayev_ayxan@list.ru  

Rəyçilər: ped.ü.elm.dok. A.S. Adıgözəlov, ,dos. M.N. Heydərova 

 

Redaksiyaya daxil olub: 18.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:abdullayev_ayxan@list.ru


Təfəkkürün inkişaf etdirilməsində daxil etmə və aradan çıxarma prinsipinə gətirilən bəzi məsələlər haqqında

149 Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, № 6, 2018 

UOT 159.9 

Cavid Vidadi oğlu Muradov 

fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktorant 

Bakı şəhəri Xəzər rayonu E. Şəmiyev adına 149 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat müəllimi 

TƏFƏKKÜRÜN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNDƏ DAXİL ETMƏ VƏ ARADAN ÇIXARMA 

PRİNSİPİNƏ GƏTİRİLƏN BƏZİ MƏSƏLƏLƏR HAQQINDA 

Джавид Видади оглу Мурадов 

докторант по подготовке доктора философии по педагогике, 

учитель мaтематики школы № 149 имени Э. Шамиева города Баку 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИНЦИПОВ ВКЛЮЧЕНИЯ И УСТРАНЕНИЕ 

В РАЗВИТИИ МЫШЛЕНИЯ 

Javid Vidadi Muradov, 

PhD student in PhD education in pedagogy, 

mathematics teacher of school № 149 named after E. Shamievn of Baku 

ON SOME ISSUES OF THE PRINCIPLES OF INCLUSION AND ELIMINATION 

IN THE DEVELOPMENT OF THINKING 

Xülasə: Məqalədə riyaziyyat təlimində təfəkkürün inkişaf etdirilməsinə yönələn bəzi məsələlərin dərk 

edilib öyrənilməsi yolları araşdırılmışdır. Bu zaman yuxarı siniflər üzərində müəyyən təcrübələr aparılmışdır. 

Daxil etmə və aradan çıxarma prinsipi araşdırılmışdır və şagirdlərin bu bacarıqlara yiyələnməsi göstərilir. 
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Резюме: В статье исследуются способы усвоения и изучения некоторых вопросов развития 

мышления при обучении математике. В это время были проведены некоторые эксперименты в стар-

ших классах. Был изучен принцип внедрения и удаления, и ученикам было представлено усвоение 

данных умений. 
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Summary: The article examines the ways of learning and studying some issues of the development of 

thinking in teaching mathematics. At this time, some experiments were conducted in high school. The 

principle of introduction and removal was studied, and students were presented with the assimilation of these 
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Daxil etmə və aradan çıxarma prinsipinə 

əsaslanan bəzi tip məsələlərin həlli zamanı yuxarı 

sinif şagirdlərinin fəallığı onlarda təfəkkürünün 

inkişaf etdirilməsinə səbəb olmuşdur. Belə ki, 

yuxarı sinif şagirdlərinə ilk olaraq daxil etmə və 

aradan çıxarma prinsipinə əsaslanan anlayış və 

anlayışın mahiyyəti aşağıdakı şəkildə izah olun-

muş daha sonra isə təfəkkürün inkişaf etdirilmə-

sinə yönəlmiş məsələlər həll edilmişdir.  

N elementli bir çoxluq götürüb və bu ele-

mentləri xassələrinə görə qruplara ayıraq. Xas-

sələri isə , , ,…  adlandıraq. Yalnız bir 

xassəyə malik olan elementlərin sayını N( ) 

ilə, iki xassəli elementlərin saylarını N( ), 

N( ), N( )… N( ), 3 xassəli 



Cavid Vidadi oğlu Muradov 

150 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of  Azerbaijan, Volume: 85, Number: 6, 2018 

elementlərin sayını N( ), N( ), 

…N( )… N( ) və.s işarə 

edək. Bu xassələrdən heç birinə malik olmayan-

ların sayını  

N( ) işarə edək.  

N( ) tapmaq üçün, N – dən 

bir xassəyə malik olanların sayını çıxırıq, iki 

xassəyə malik olanların sayını üstünə gəlirik, üç 

xassəyə malik olanların sayını çıxırıq və bu qay-

da ilə davam etdiririk. Onda yaza bilərik 

N( ) = N  N( )  N( ) 

 N( )  …  N( ) + N( ) + N( ) 

+… N( )  N( )  N( ) 

N( +…+   … 

 N( ) + …+  

olar. Bu prinsipə daxiletmə və aradan çıxarma 

prinsipi deyilir. [3] 

Sonlu sayda elementi olan A və B çoxluq-

larına baxaq. Bu çoxluqların ortaq elementləri 

yoxdursa, yəni  B =  olarsa, A B çoxluğu-

nun elementləri cəmi aşağıdakı düsturla hesab-

lanır. [1], [5] 

n(A B) = n(A) + n(B) (1) 

Lakin istənilən iki sonlu A və B çoxluqları 

üçün onların birləşməsinin elementləri sayı belə 

hesablanılır.  

n(A B) = n(A) + n(B) – n(A B) (2) 

Xüsusi halda  B =  olarsa, (2) düstu-

rundan bir düsturu alınır. 

İstənilən üç sonlu A, B, C çoxluqlarının 

birləşməsinin elementləri aşağıdakı düsturla he-

sablanılır.  

N(A B C) = n(A) + n(B) + n(C) – 

n(A B) – n(A C) – n(C B) + n(A B C) (3) 

Xüsusi halda bu çoxluqlar cüt – cüt kəsiş-

mirsə, onda (3) düsturu aşağıdakı kimi olur. 

N(A B C) = n(A) + n(B) + n(C) (4)  

Təfəkkürün inkişaf etdirilməsinə xidmət 

edən bəzi məsələlərə nəzər salaq.  

Məsələ 1. Məktəb riyaziyyatında Eratosfen 

şəbəkəsi haqqında məlumat verilir. Eratosfen 1 – 

dən N - ə qədər natural ədədlər arasında sadə 

ədədləri tapmalı məsələsini həll etmək üçün üsul 

göstərmişdir [3]. 2 – yə (ikini saxlamaqla) ikiyə 

bölünənlərin üzərindən xətt çəkirik, 3 - ə bölü-

nənləri pozuruq və s. qalmış ədədlər sadə ədəd-

lərdir. Beləliklə 1 – dən N - ə qədər olan sadə 

ədədləri tapmışdır. Xüsusi halda 1 – dən 100 - ə 

qədər ədədlər arasında nə 2 – yə, nə 3 - ə nə də 5 

- ə bölünən ədədlərin sayını tapmalı . 

Ədədin 2 - yə bölünməsi xassəsini , 3 - 

ə bölünməsini , 5 - ə bölünməsini  ilə işarə 

edək.  

N( ) =  = 50, N( ) =  = 33, 

N( ) =  N( ) =  

Həm 2 – yə, həm də 3 - ə bölünmə xassəsi 

 Ədəd 6 – ya bölünməlidir.  

N( ) = , N( ) = 

 

Nə 2 – yə, nə 3 -ə, nə də 5 - ə bölünməyən 

ədədlərin sayı  

N( ) = 100 – 50 – 33 – 20 – 

16 +10 +6 - 3  

Burada 2, 3, 5 ədədləri sadə ədədlərdir. 

Onda 1 – dən 100 - ə qədər ədədlər içərisində 29 

sadə ədəd vardır.  

Məsələ 2. İxtiyari ABC üçbucağının hər 

hansısa bir tərəfi üzərində n sayda, digər bir tə-

rəfi üzərində isə k sayda nöqtələr qeyd olunmuş-

dur. Üçbucağın təpə nöqtələri ilə bu nöqtələrin 

birləşdirilməsindən alınan müxtəlif üçbucaqların 

sayını tapaq.  

Həlli:  

Tutaq ki, ABC üçbucağının oturacağı AC 

– dir. BC tərəfi üzərində n sayda, AB tərəfi üzə-

rində isə k sayda qeyd olunmuş nöqtələr vardır. 

Bu nöqtələri uyğun olaraq A və B tərəfləri  

ilə birləşdirək. Bu zaman A təpəsindən  
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çəkilən müxtəlif bucaqların sayını eləcə də, 

C təpəsindən çəkilən müxtəlif bucaqların  

sayı uyğun olaraq  və 

 sayda olacaqdır. A təpəsindən 

 çıxan hər bir düz xətt parçasının hər biri 

k+1 sayda, C təpəsindən çıxan hər bir düz xətt 

parçasının hər biri n+1 sayda nöqtədə kəsiləcək-

dir. Bu zaman A təpəsindən çıxan düz xətlər  

 sayda və C təpəsindən 

çıxan düz xətlər isə  sayda 

müxtəlif üçbucaqlar əmələ gətirəcəkdir. Ümu-

milikdə isə A və C təpələrindən çəkilən bütün 

mümkün müxtəlif üçbucaqların cəmi aşağıdakı 

kimi olacaqdır. 

 +  ( ) 

A və C təpələrindən çəkilmiş bu düz xət-

lər həmçinin ortaq üçbucaqlar da əmələ gətirdi-

yindən və belə ortaq üçbucaqların sayı 

(n+1)(k+1) – dir. ( ) cəmindən ortaq üçbucaqla-

rın sayını yəni (n+1)(k+1) ifadəsini çıxsaq onda 

bütün mümkün olan fərqli üçbucaqların sayı 

aşağıdakı kimi olar. 

 + 

 ( ) 

 Xüsusi halda k = n olarsa, yəni A və C tə-

pələrindən çəkilən düz xətlərin sayı eyni olduq-

da onda ( ) düsturu sadələşərək ( ) 

kimi olar.  

Fərz edək ki, n = k = 3 –dir. Onda alınan 

müxtəlif üçbucaqların sayı  

 = olar. 

Yəni, ixtiyari ABC üçbucağının A və C tə-

pələrinin hər bir təpəsindən 3 ədəd şüa çəkilərsə 

alınan müxtəlif üçbucaqların sayı 64 - ə bərabər 

olar. Yekun olaraq tapdığımız bu ( ) düsturunun 

köməkliyi ilə biz istənilən n və k üçün müxtəlif 

üçbucaqların sayını asanlıqla tapa bilərik. 

Məsələ 3. Turist dəstəsindəki turistlərin 15 

– i alman dilini, 20 – si isə ingilis dilini, 5 – i isə

hər iki dili bilir. Dəstədə neçə turist var?

Həlli: Alman dilini bilən turistlərin çoxlu-

ğunu A ilə, ingilis dilini bilən turistlərin çoxlu-

ğunu isə B ilə işarə edək. Onda n(A) = 15, n(B) 

= 20 olar 5 nəfər isə hər iki dili bildiyindən 

n(A B) = 5 olar. Onda (2) düsturuna əsasən  

 n(A B) = 15+20 – 5 = 30 olar. Beləliklə 

dəstədəki turistlərin sayı 30 – dır. 

Məsələ 4. Məktəbdə 1700 şagird var. Onlar-

dan 1460 – ı şahmat, 574 ü futbol oynamağı ba-

carır. Nə şahmat, nə də futbol oynamağı bacar-

mayan şagirdlərin sayı 68 – dir. Həm şahmat, həm 

də futbol oynaya bilən şagirdlərin sayını tapın. [5] 

Həlli: Məktəbin şagirdləri çoxluğunu U uni-

versal çoxluq hesab edək. A və B ilə uyğun olaraq 

şahmat və futbol oynamağı bacaran şagirdlər çox-

luğunu işarə edək. Nə şahmat, nə də futbol oyna-

mağı bacarmayan şagirdlər  çoxluğunu təş-

kil edirlər. Şərtə görə n( ) = 68-dir. Burada 

n(A ) = n(U)  n( ) = 1632-dir.  

n (A ) = n(A) + n(B) – n(A ) = 1460 

+ 574 – 1632 = 402.

Bu tip məsələlərin həlli zamanı şagirdlərin 

fəallığı, eləcə də məsələlərin onlar tərəfindən 

daha maraqla qarşılanması onların təfəkkürünün 

inkişaf etməsinə şərait yaratmış və mənimsəni-

lən anlayışın uzunmüddətli yadda qalması ilə 

nəticələnmişdir. Təyin edilmiş tipdə olan məsə-

lələr bilavasitə şagirdlərdə daxil etmə və aradan 

çıxarma prinsipinə əsaslanan məsələlərin həlli 

zamanı şagirdlərdə özgüvəni artırmışdır. Bunun-

la yanaşı şagirdlərin təfəkkürün inkişafına yö-

nəlmiş bu tip məsələlərin həlli zamanı öyrədilən 

anlayışlar onlarda daha dərin iz buraxmışdır. 

Nəticədə şagirdlərin idrak fəallığının daha da 

artması müşahidə edilmişdir və onlara sərbəst 

şəkildə həll etmələri üçün verilmiş bu tip tapşı-

rıqların hər birinin öhdəsindən asanlıqla gəlməsi 

öz əksini tapmışdır. 
Problemin aktuallığı: praktika və reallıqla 

bağlı şagirdlərin əqli fəaliyyətin gücləndirilməsində 

və şagirdlərin təfəkkürünün inkişafına yönəlmiş mə-

sələlərin həlli üçün müxtəlif metodiki göstəriş və pri-

yomlardan istifadə edə bilmək bacarığı formalaşdırır. 

Problemin elmi yeniliyi: məqalədə riyazi 

tədqiqatlarda riyaziyyat təlimində daxil etmə və ara-

dan çıxarma prinsipi metodikası düzgün təsnif edil-

məsi öz əksini tapmışdır 

Problemin praktik əhəmiyyəti: məqalədə 

praktik olaraq orta məktəbdə aparılan daxil etmə və 

aradan çıxarma prinsipinə əsaslanan müəyyən tip 

məsələlər və onların öyrənilib yadda saxlama me-

todları, eləcə də təfəkkürün inkişaf etdirilməsinin 

əhəmiyyəti göstərilmişdir. 
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BASIC TYPES OF THE SAME TRANSFORMAION AND THEIR LEARNING STAGES 

Xülasə: Cəbrin başlanğıcında çevirmələri aparmaq üçün istifadə olunan üsul və qaydaların çox geniş 

tətbiq oblastı vardır. Onlardan bütün riyaziyyat təlimi prosesində istifadə olunur. Uyğun çevirmə növlərinin 

öyrənilməsinə müxtəsər vurma düsturlarının tətbiq olunmasından başlanır. Daha sonra müxtəlif çevirmələrə 

baxılır. 

Açar sözlər: metod, anlayış, tərif. 

Резюме: В начале Алгебры существует широкий спектр правил и процедур для вычисления. 

Все они используются в математическом процессе. Исследование начинается с применения шаблонов 

умножения для изучения типов вращения. Затем рассматриваются различные вычисления. 

Ключевые слова: метод, понятие, правило. 

Summary: At the beginning of the Algebra, there are a wide range of using rules and procedures for 

using.They are used in all math process.Learning of correspoding transformation kinds starts from using of 

short multiplacition formulas. Then, different tansfomation are considered. 

Key words: method, concept, definition. 

Verilən iki və ya bir neçə ifadəyə daxil 

olan arqumentlərin elə mümkün qiymətləri sis-

temi yol verilən hesab edilir ki, həmin qiymət-

lərdə verilən ifadələrin hər birinin mənası olsun. 

Tərif: Birlikdə baxılan iki analitik ifadə-

nin, verilən arqumentlərin istənilən yol verilən 

qiymətləri sistemində aldığı qiymətlər eyni ol-

duqda, onlara eyni ifadələr deyilir. 

Daxil olan arqumentlərin eyni qiymətləri 

sistemində eynilik münasibəti ekvivalentlik müna-

sibətini təyin edən aşağıdakı xassələrə malikdir. 

1) Simmetrik xassəsi

2) Refleksivlik xassəsi

3) Tranzitivlik xassəsi

Məktəb riyaziyyat kursunda öyrənilən ey-

niliklər isbat yaxud heç olmazsa izah olunur. İs-

bat mühakiməsi eyniliklərlə əlaqədar daha aydın 

və ciddi aparılır. Eyniliklərin isbatında əsas ola-

raq hesab əməllərinin xassələri götürülür. 

İfadələrin və düsturların eyni çevrilməsi-

nin öyrənilməsi məktəb riyaziyyat kursunda tə-

lim vaxtının xeyli hissəsini təşkil edir. VI sinfə 

qədər hesab əməllərinə əsaslanan sadə eyni çe-

virmələri öyrədilir. 

Eyni çevirmələri yerinə yetirməyə aid bi-

lik və bacarıqların formalaşmasında əsas ağırlıq 

məktəb cəbr kursunun üzərinə düşür. Bu cəbr 

kursunda çevirmələrin sayının və müxtəlifliyi-

nin kəskin artması ilə əlaqədardır. Burada eyni-

lik, eyni çevirmə, eyni güclü çevirmə, məntiqi 

nəticə anlayışları ümumiləşdirilir. 

Hərfi və ədədi ifadə və düsturlara çevir-

mələrin tətbiqlərinin mənimsənilməsini aşağıda-

kı mərhələlərə ayırmaq olar. 
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I. Cəbrin başlanğıcı. Bu mərhələdə ümu-

miyyətlə çevirmələr sistemindən istifadə edilir. 

Bu düsturun bir və ya hər iki tərəfində əməllərin 

yerinə yetirilməsi ilə tətbiq olunur. Misal göstə-

rək, tənliyi həll edin. 

a) 5x-3x=2 

Burada həllin ümumi ideyası verilən düs-

turları bir neçə qaydanın köməyi ilə sadələşdi-

rməkdən ibarətdir. Birinci misalda sadələşdirmə 

5x – 3x = (5-3)x eyniliyinin (paylanma qanunu-

nun) tətbiqi ilə yerinə yetirilir. Bu eynilikdə 

əsaslandığımız eyni çevirmə , verilən tənliyi 

onunla eynigüclü olan 2x = 2 tənliyinə çevrilir. 

Tənliklərin öyrənilməsinə həsr olunan təd-

ris materialları məktəb riyaziyyat kursunun 

məzmununun əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir. 

Ona görə də tənliklərin həlli metodikasının tək-

milləşdirilməsinə həmişə ehtiyac duyulur. Müa-

sir təlim praktikasında tənliklərin öyrənilməsin-

də funksional xəttə üstünlük verilir, ona görə ki, 

funksional xəttə üstünlük verilməsi şagirdin 

məntiqi hazırlığının yüksəlməsinə xidmət edir. 

Məlumdur ki, verilən tənliyi həll etmək 

üçün şagird həm uyğun həll alqoritmini, həm də 

həllin məntiqi əsaslandırılmasını bacarmalıdır. 

Məktəb riyaziyyat kursunda öyrənilən tənliklə-

rin ən geniş tətbiq olunan həll üsulları vuruqlara 

ayırma, yeni dəyişən daxiletmə, tənliyə daxil 

olan funksiyaların xassələrindən istifadə etməyə 

əsaslanan həll üsulları, qrafik üsul və xüsusi 

üsullar hesab olunur. 

2) Ayrı-ayrı çevirmələrə tətbiq olunan ba-

carıqların formalaşdırılması. 

Cəbrin başlanğıcında çevirmələri aparmaq 

üçün istifadə olunan üsul və qaydaların çox ge-

niş tətbiq oblastı vardır. Onlardan bütün riyaziy-

yat təlimi prosesində istifadə olunur. Eyni za-

manda bu sistemdən eyni daxil edilən ifadənin 

və funksiyanın xassəsinin spesifik xüsusiyyətlə-

ri nəzərə alınmaqla, əlavə çevirmə aralığı üçün 

də istifadə olunur. 

Uyğun çevirmə növlərinin öyrənilməsinə 

müxtəsər vurma düsturlarının tətbiq olunmasın-

dan başlanır. Sonra isə müxtəlif elementar funk-

siyaların (qüvvət üstlü, loqarifmik, triqonomet-

rik) qüvvətə yüksəldilməsi ilə əlaqədar olaraq 

çevirmələrə baxılır. Burada yerinə yetirilən çe-

virmələrin xarakterik xüsusiyyətlərinin mənim-

sənilməsinə fikir verilir. Külli miqdarda topla-

nan materiallar baxılan bütün çevirmələrin ümu-

mi xüsusiyyətlərini müəyyən etməyə və bunun 

əsasında eyni çevirmə və eynigüclü çevirmə an-

layışını daxil etməyə imkan verir. 

Məktəb cəbr kursunda eyni çevirmə anla-

yışı ətraflı izah edilmir, əsasən ifadələrə tətbiqi 

öyrədilir. Çevirmə iki sinfə bölünür: 

a) eyniçevirmə - bu ifadələrin çevrilməsidir: 

b) eynigüclü çevirmə - bu düsturların çe-

virməsidir. 

Düsturun bir tərəfini sadələşdirmək tələb 

olunduqda bu düsturda elə ifadə ayrılır ki, tətbiq 

olunan eyni çevirmə üçün əsas olsun. Belə çe-

virmədə uyğun predikat dəyişmir. Məsələn , 5x 

– 3x = 2 və 2x = 2 tənlikləri sadəcə eynigüclü 

deyil, həm də eyni hesab edilir. 

3) Çevirmələrin tam sisteminin təşkili. 

Bu mərhələnin əsas məqsədi müxtəlif tə-

lim tapşırıqlarının həllində istifadə edilə bilən 

güclü aparatın formalaşmasıdır. 

İkinci mərhələdə çevirmələrin öyrənilməsi 

məktəbin bütün cəbr kursu üzrə davam edir. 

Üçüncü mərhələyə keçid kursun yekun 

təkrarı zamanı həyata keçirilir. 

Cəbr və analizi başlanğıcı kursunda çevir-

mələr sistemi artıq formalaşmış olur və tədricən 

təkmilləşdirilir. Burada bəzi yeni növ çevirmə-

lər əlavə olunur (məsələn triqonometrik funksi-

yalara aid). Bunlar əvvəl öyrənilən çevirmələr 

sistemini ancaq zənginləşdirir. Lakin onun 

strukturunu dəyişir. 

Bu yeni çevirmələrin öyrənilməsi metodi-

kası cəbr kursunda tətbiq olunan çevirmələrin 

öyrənilməsi metodikasından fərqlənmir. Lakin 

bu mərhələdə diferensiallama və inteqrallara 

əməliyyatlarına əsaslanan çevirmənin (bu-

na   analitik   çevirmədə deyilir) cəbri çevirmələr-

dən xarakter fərqi vardır. Burada əsas fərq on-

dan ibarətdir ki, cəbri eynilikdə dəyişən ədədi 

oblastda qiymətlər alır, analitik eynilikdə isə bu 

çoxluq müəyyən funksiyalar çoxluğu olur. Bu 

fərq cəmin diferensiallanması qaydasını ifadə 

edən düsturda daha aydın görünür. 

 ( f + g )ᴵ = fᴵ + gᴵ 

Burada f və g ümumi təyin oblastına ma-

lik funksiyalardır.  

Məktəb riyaziyyat kursunda eyni çevirmə-

lərdən bütün kurs boyu istifadə edilir. Təcrübə 

göstərir ki, şagirdlər xüsusilə tənliklərin və bəra-

bərsizlikərin həlli (isbatı) zamanı apardıqları çe-

virmənin eyni çevirmə olub olmadığını fikir ver-
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mirlər, ya da onu müəyyən edə bilmirlər. Nəticə-

də də səhvə yol verirlər. Bunun əsas səbəbi eyni 

çevirmənin lazımi səviyyədə mənimsənilməməsi, 

onun tipinə və mərhələlərinə fikir verilməməsi-

dir. Bunu nəzərə alaraq eyni çevirmənin tədrisinə 

aid fikirlərini toplamış və şərh etmişəm. 
Mövzunun praktik əhəmiyyəti. Bu məqalə-

dən müəllimlər, tələbələr, magistrantlar istifadə edə 

bilər. 

Mövzunu aktuallığının əsaslandırılması. 

Eyni çevirmələr mövzusu məktəb riyaziyyat kursu-

nun əsas mövzularından biridir. Təcrübə göstərir ki, 

şagirdlərin böyük əksəriyyəti eyni çevirmələrin tət-

biqində çətinlik çəkirlər və onların icrasında çox 

səhvlərə yol verirlər. Bunun əsas səbəbi şagirdlərin 

eyni çevirmələrin tiplərini, onların tətbiqlərini lazımi 

səviyyədə mənimsəməmələri, tədris vəsaitlərində bu 

problemin metodik cəhətdən lazımi səviyyədə şərh 

edilməməsidir. Bu baxımdan mövzu aktuallıq kəsb 

edir. 

Mövzunun elmi yeniliyi. Bu məqalədə eyni 

çevirmələrin tipləri və onların öyrənilmə mərhələləri 

təhlil edilmişdir. Şagirdlərin mühakimə qabiliyyəti-

nin gücləndirilməsi istiqamətində aparılacaq işlərə 

metodik şərh verilmişdir. 
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Xülasə: Məqalədə ilk dəfə kimyəvi birləşmələrdə rabitə saylarının qrafik formullardan istifadə etmə-

dən riyazi hesablanması qaydası verilmişdir. Təklif olunan düstur vasitəsilə duz və turşu molekullarından 

kimyəvi rabitə saylarının riyazi üsulla tapılması öz əksini tapmışdır.  

Üzvi birləşmələrə aid olan linol turşusu və yağ molekullarında rabitə sayları riyazi metodla müəyyən 

olunmuşdur. 

Riyazi hesablamaların nəticələrinin dəqiqliyi qrafik formullar vasitəsilə təsdiq olunmuşdur. 

Açar sözlər: molekul, atom, kimyanın tədrisi, fənlərarası əlaqə, yağ, qrafik formul. 

Резюме: В статье впервые отображен порядок математического вычисления количества связи в 

химических соединениях без применения графических форм. С помощью представленной формулы 

отражено нахождение математическим методом количества химической связи в молекулах соли и 

кислоты.  

Математическим методом установлены количества связи в линолевой кислоте и в молекулах 

масла.  

Точность результатов математического вычисления утверждено с помощью графических формул. 

Ключевые слова: молекула, атом, обучения химии, межпредметные связи, масла, графическая 

формула. 

Summary: Article is devoted to the order of mathematical calculation of communication numbers in 

chemical combinations without using from graphic formulas. Finding of chemical communication numbers 

by mathematical method in salt and acid molecules is reflected through offered formula.  

Communication numbers in linoleic acid concerning organic combinations and fat moleculas are 

determined by mathematical method.  

Exactness of results of mathematical calculations is approved through graphic formulas. 

Key words: molecule, atom, chemistry teaching, interdisciplinary communication, oil, graphic 

formula. 
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Ümumtəhsil məktəblərində dövrün tələb-

lərinə uğun proqramlarla tədris olunan kimya 

bilikləri sistemində kimyəvi rabitə, valentlik, 

oksidləşmə dərəcəsi anlayışları mahiyyəti, əha-

təliyi və mürəkkəbliyi baxımından xüsusi rol 

oynayır. Bu mövzuların dərindən öyrənilməsi, 

onlar arasında oxşarlıqlar və fərqlərin yaxşı dərk 

olunması, bütövlükdə ilkin anlayışların kamil 

səviyyədə mənimsənilməsi üçün çox böyük əhə-

miyyətə malikdir [1, 2]. 

Mövcud dərsliklərə istinad edərək deyə 

bilərik ki, kimyəvi rabitələrin sayının hesablan-

ması, bir qayda olaraq molekulların qrafik təsvi-

ri əsasında həyata keçirilir. Lakin sadə formul-

lardan fərqli olaraq mürəkkəb və kompleks bir-

ləşmələrdə qrafiki təsvirlərin tərtibi elə də asan 

olmadığından, kimyəvi rabitələrin sayının he-

sablanması müəyyən çətinlik törətməklə bəra-

bər, xeyli vaxt da tələb edir. Yuxarıda deyilənlə-

ri nəzərə aldıqda qrafik formulları çəkmədən 

kimyəvi rabitələrin sayının tapılması problemi 

aktual məsələ kimi ortaya çıxır. Bununla əlaqə-

dar apardığım tədqiqatların nəticəsi göstərdi ki, 

istənilən kimyəvi birləşmədə rabitələrin sayını 

tapmaq üçün, molekuldakı müxtəlif növ atomlar 

sayının valentliklərə hasilləri cəmini 2-yə böl-

mək lazımdır. 

2

...2211 nn
mu

eaeaea
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Aüm-birləşmələrdə rabitələrin ümumi sayı, 

birləşmə molekulunda müxtəlif ele-

ment atomlarının sayı, müvafiq ola-

raq birləşmədəki elementlərin valentliyidir. 

Qeyri-üzvi birləşmələrin müxtəlif siniflə-

rində ümumi rabitə saylarını qrafik formullardan 

istifadə etmədən riyazi metodla hesablanmasını 

nəzərdən keçirək. 

Pirofosfat (H4P2O7) turşu molekulunda 

ümumi kimyəvi rabitə saylarının riyazi metodla 

hesablanması aşağıda verilmişdir. 
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Molekulun qrafik formulunda tapılan 

ümumi rabitə sayları riyazi hesablamadan alınan 

nəticə ilə eyni qiymətə malikdir  

14][ 724
OPHmuA 

Alüminium-sulfat – Al2(SO4)3, duzunda 

ümumi rabitə saylarını riyazi üsulla hesablayaq. 
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Məlumdur ki, alüminium-sulfat kimyəvi 

birləşməsində iki alüminium atomu üçvalentli, üç 

kükürd atomu altıvalentli və on iki oksigen ato-

mu iki valentli olduğu hesablamada öz əksini 

tapmışdır. 

Birləşmənin qrafik formulunu tərtib et-

məklə ümumi kimyəvi rabitə saylarının iyirmi 

dördə bərabər olduğunu aydın görmək olar. 

24])([ 342
SOAlmuA 

Doymamış birləşmələrə aid olan linol 

turşusu (C17H31COOH) molekulunda kimyəvi 

rabitə saylarını riyazi metodla hesablayaq: 
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Molekulun qrafik formulunda riyazi hesablamaların dəqiq nəticələr verdiyini görə bilərik. 
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Maye yağ molekulunda ümumi (Aüm) rabitə saylarının riyazi üsulla hesablanmasını nəzərdən 

keçirək.  
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Molekulun qrafik formulunu tərtib edib yuxarıda göstərilən kimyəvi rabitə saylarını tapsaq 

riyazi hesablamadan alınan ədədi qiymətlər ilə üst-üstə düşdüyünü görərik. 
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Problemin elmi yeniliyi: Məqalədə ilk dəfə 

kimyəvi birləşmələrdə rabitə sayları riyazi üsulla he-

sablanmışdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Ümumtəhsil 

məktəblərində kimyəvi rabitə mövzusunun daha də-

rindən mənimsənilməsini təmin etmişdir. 

Problemin aktuallığı: Beləliklə, göründüyü 

kimi ayrı-ayrı kimyəvi birləşmələrdə rabitə sayları-

nın tapılması ciddi riyazi və kimyəvi yanaşma tələb 

etməklə, fənnlər arası əlaqə yaranmasında bir əhə-

miyyətli mərhələ ola bilər. Bu isə öz növbəsində 

kimya biliklərinin riyazi modelləşməsi və müasir in-

formasiya texnologiyalarının kimya tədrisində istifa-

dəsinin vacib bir mövzu kimi aktuallıq kəsb etdiyini 

göstərir. 
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WAYS OF DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING IN LESSONS OF HISTORY 

Xülasə: Məqalədə tarix dərslərində şagirdlərdə məntiqi təfəkkürün inkişaf etdirilməsi yolları şərh edi-

lib. Məntiqi təfəkkürün şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında oynadığı rol göstərilib. Məntiqi təfəkkürün in-

kişafı ilə bağlı metodiki tövsiyələr verilib. 

Açar sözlər: interaktiv təlim, idrak, müqayisə, təhlil, fərziyyələr. 

Резюме: В статье проанализированы пути развития логического мышления учащихся на уроках 

истории. Указана роль логического мышления в формировании личности учащихся. Также даны ме-

тодические рекомендации, связанные с развитием логического мышления 

Ключевые слова: интерактивное обучение, познание, сравнение, анализ, гипотезы. 

Summary: İn the article the improving way of students logical mentality at the history lesson has been 

commented. The way of logical mentality wich helps formation of student personality has been indicated. 

Methodical advice connected with the improvement of logical mentality has been given. 

Key words: interactive training, cognition, comparison, analysis, hypothesizes. 

XXI əsrdə həm cəmiyyətin, həm də onun 

hər bir üzvünün yaşaması və inkişafında başlıca 

amil yaradıcı, özünü inkişaf etdirən şəxsiyyətdir. 

Müasir təlim uşaqda özünüinkişaf qabiliyyətini 

formalaşdırmalıdır. Bu da öz növbəsində şagird-

lərdə məntiqi təfəkkürün inkişafına sövq edir. 

«Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış» İnkişaf 

Konsepsiyasında da şagirdlərin məntiqi təfəkkü-

rünün inkişaf etdirilməsi üçün müvafiq tövsiyələr 

yer alıb. Şagirdlərin idrak fəallığını, ümumi in-

kişafını ləngidən mövcud “yaddaş məktəbi” ndən 

“təfəkkür və düşüncə məktəbi”nə keçidin təmin 

olunması məqsədi ilə sistemli tədbirlər görülə-

cəkdir. Tam orta təhsil səviyyəsində təhsil təma-

yüllər üzrə təşkil olunacaq, istedadlı uşaqlar üçün 

inkişafetdirici fərdi proqramlar yaradılacaqdır (1). 

Tarixin təlimində təfəkkür və nitqin inki-

şafı ən mühüm məqsəddir. Şagirdlər təlim pro-

sesində tarixi prosesin ümumi obyektiv qanuna-

uyğunluqlarını dərk edirlər. Məktəblilərimizdə 

tarixi təfəkkürün inkişafı onlarda tarixə obyektiv 

yanaşma, düzgün qiymət vermə, -tarixdən dərs 

alma kimi müsbət keyfiyyətləri formalaşdırır. 

Tarixin təlimində şagirdlərdə bacarıq və vərdiş-

lərin formalaşdırılması – tarixi bilikləri müstəqil 

surətdə öyrənmək, sistemləşdirmək, təcrübədə 

tətbiq etməyi öyrətmək, nəticə etibarı ilə şagird-

lərdə keçmişin və müasir dövrün ictimai hadisə-

lərinə obyektiv yanaşmasını aşılayır (2, 148). 

Müasir təhsil sistemi şagirdlərə yalnız bi-

lik vermək deyil, həm də onlarda müəyyən ba-

carıq və vərdişlərin inkişaf etdirilməsini tələb 

edir. Şagirdlərin şəxsiyyət kimi formalaşmasın-

da təfəkkürün böyük rolu vardı. Tarix dərslərin-

də müəllimin peşəkarlığının əsas üstünlüyü on-

dan ibarətdir ki, şagirdin idrak fəallığını artırır, 
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onları düşündürür, müstəqil qərarlar çıxarmağa 

yönəldir. 

Təlim prosesində təfəkkürün fəallaşdırıl-

ması nəticəsində həmçinin: 

 biliklər daha müstəqil, sərbəst qavranılır 

və mənimsənilir, 

 məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkür, ha-
belə problemlərin həlli və qərar qəbul edilməsi 

üzrə vərdişlər formalaşdırılır, 

 elmi-tədqiqat vərdişləri formalaşdırılır, 

 qarşılıqlı hörmət hissi və əməkdaşlıq 

vərdişləri aşılanır(3, 39). 

Bildiyimiz kimi təfəkkürün məntiqi, tənqidi 

və yaradıcı növləri vardır. Tarix dərslərində müəl-

limin peşəkarlığının əsas üstünlüyü ondan ibarət-

dir ki, şagirdin idrak fəallığını artırır, onları düşün-

dürür, müstəqil qərarlar çıxarmağa yönəldir.  

Məntiqi təfəkkür humanitar fənlərin tədri-

sində, o cümlədən tarix dərslərində də geniş şə-

kildə tətbiq olunur. Məntiq şagirdlərin təfəkkü-

rünü inkişaf etdirməyə, bilik və bacarıq vər-diş-

lərinin daha məzmunlu, ətraflı formalaşmasına, 

müstəqil fikir yürütməsinə xidmət edir. Şagird-

lərdə məntiqi təfəkkürün düzgün inkişafı üçün 

ilk növbədə müəllim düzgün məntiqi təfəkkürə 

malik olmalıdır. 

Məntiqi təfəkkürün şagirdlərdə inkişafı 

üçün müəllim ilk növbə analiz, sintez, müqayi-

sə, nəticələrin çıxarılması kimi bacarıqları şa-

girdlərdə formalaşdırmağa çalışmalıdır. 

Təfəkkür proseslərinə daxil olan məntiqi 

əməliyyatlar arasında analiz və sintezin (təhlil 

və tərkibin) özünəməxsus yeri var. Analitik təh-

lil - analiz cismi, hadisəni fikrən hissələrə ayır-

mağa, yəni tamın ayrı-ayrı əlamətlərinin, key-

fiyyətlərinin, cəhətlərinin müəyyənləşdirilməsi-

nə deyilir. Şagird müəyyən bir cismi, hadisəni 

fikrən hissələrə ayırır, hissə ilə tam, həmçinin 

ayrı-ayrı hissələr arasında olan münasibəti araş-

dırır. Sintez əks prosesdən - həmin hissələri bir-

ləşdirməkdən ibarətdir. Təhlil və tərkib bir-biri-

lə vəhdət təşkil edir (2, 154-155). 

Təfəkkür prosesinə daxil olan digər bir 

məntiqi əməliyyat müqayisədir. 

Müqayisə fərqli hadisələrdə ümumi, oxşar 

hadisələrdə isə fərqli əlamətləri görməyə kömək 

edir. Təlim prosesində müqayisə һəmişə məqsə-

dəyönəldilmiş olmalıdır. Əşyalar və yaxud һadi-

sələr bir ümumi əlamət üzrə, bir cəһətdən müqa-

yisə edilir. Məsələn, əmək aləti, onlardan istifa-

də edilməsi əlamətinə görə. Əşyaları və һadisə-

ləri eyni zamanda bir neçə əlamətlərinə görə, 

müxtəlif cəһətlərdən (kompleks müqayisə) mü-

qayisə etmək olar (2, 163). 

Müqayisə şagirdlərdə zaman və məkan tə-

səvvürlərinin formalaşmasında, tarixi һadisələrin, 

əһvalatların, proseslərin maһiyyətini, səbəb və 

nəticələrini başa düşməkdə müһüm rol oynayır. 

Təfəkkür prosesinə daxil olan digər bir 

məntiqi əməliyyat nəticələrin çıxarılmasıdır. Ta-

rix təlimində həm induktiv, həm də deduktiv 

məntiqi nəticələrdən istifadə olunur. 

Tarixin təlimi prosesində һadisə və pro-

seslərin bircinsliyi müəyyən edilir, induksiyanın 

köməyi ilə faktlar, onların səbəbləri və nəticələri 

ümumiləşdirilir, tarixi hadisələrin və proseslərin 

arasındakı əlaqələr açılıb göstərilir. Deduksiya 

vasitəsilə təsnifat aparılır eynicinsli tarixi һadi-

sələrin tipik, ümumi əlamətləri һaqqında biliklər 

һəmin cinsin ayrı-ayrı, yenidən öyrənilən əһva-

latlarına şamil edilir (2, 175). 

Beləliklə, tarix dərslərində məntiqi təfək-

kürün formalaşdırılması yollarına analiz, sintez, 

müqayisə, nəticələrin çıxarılması kimi fikri 

əməliyyatlar daxildir. Tarix dərslərində bu yol-

lardan istifadə olunması şagirdlərdə məntiqi tə-

fəkkürün inkişafında mühüm rol oynayır. Məhz 

bu yollardan istifadə edərək şagirdlərə idraki fə-

allığa sövq edən məntiqi tapşırıqlar verə bilərik. 

Bu növ tapşırıqlar, əsasən, şagirdlərin abs-

trakt-məntiqi təfəkkürünü fəallaşdırır. Məntiqi 

tapşırıqlar faktiki materialın mahiyyətini dərk et-

mək, nəzəri məlumatları müxtəlif ümumiləşdir-

mə anlayışları formasında mənimsəmək bacarıq-

larının formalaşmasına kömək edir (4, 109). 

 Təlim prosesində dialoqa, yaradıcı fəaliy-

yətə əsaslanan interaktiv metodlardan istifadə 

etmək tələb olunur. Müəllim və şagirdlərin 

əməkdaşlıq şəraitində qarşılıqlı əlaqəsi, qarşılıq-

lı fəaliyyət göstərmələri zəruri hesab edilir. Belə 

təlim şəraitində şagirdlər daha çox fəallıq göstə-

rir, təbiətdə, cəmiyyətdə baş verən hadisələri an-

layır, təhlil edir, dəyərləndirir , onlara münasibət 

bildirir (5, 150). 

Şagirdlərdə məntiqi təfəkkürün inkişafı 

üçün tarix dərslərində məntiqi təfəkkürün texni-

kalarını geniş şəkildə tətbiq etmək lazımdır.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, müxtəlif təlim 

məqsədlərinə yönəlmiş bir sıra metod və texni-

kalar mövcuddur. Tədqiqatın aparılması üçün 
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hansı metodun lazım olduğunu müəyyən etmək 

üçün müəllim texnikanın əsas xüsusiyyətlərini 

diqqətlə öyrənməli və dərsin məqsədlərinə uy-

ğun seçməlidir. Metodu seçərkən, habelə müəl-

limin formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək istədi-

yi bacarıq və vərdişlərin müəyyənləşdirilməsi 

vacibdir. Yəni hər bir təlim məqsədini qoyarkən 

müəllim bu məqsədə daha müvafiq olan üsulu 

da seçməlidir (3, 55). 

Məntiqi təfəkkür texnikalarının tətbiq 

olunduğu dərs nümunəsini nəzərdən keçirək. 

VII sinif ümumi tarix kursunda “Şərqin 

böyük fatehi - Əmir Teymur” mövzusunu keçər-

kən dərsi aşağıdakı şəkildə qura bilərik. 

Mövzu: “Şərqin böyük fatehi - Əmir Tey-

mur” 

Məqsəd: Əmir Teymurun dövlətin inkişa-

fında oynadığı rolu haqqında məlumat toplaya-

raq təqdimat hazırlamaq. 

İş üsulu: Məntiqi təfəkkür prosesinin in-

kişafına yönəlmiş iş üsullarından istifadə, yarış 

oyunları: «Kim daha çox». 

İş forması: qruplarla iş. 

Resurslar: dərslik, iş vərəqləri, xəritə. 

Dərsin gedişi: 

Motivasiya:  

Bu mərhələdə şagirdlərə Əmir Teymurdan 

bəhs edən film və ya tamaşadan fraqment göstə-

rə bilərik. 

Tədqiqat sualı: 

Teymurilər dövlətinin yaranması və inki-

şafında Əmir Teymurun rolu nədən ibarətdir? 

Bundan sonra müəllim Teymurilər dövlə-

tinin yaranması, Əmir Teymurun fəaliyyəti haq-

qında qısa şərh verir. Şagirdlər yeni mövzu ba-

rədə məlumatlandırılır. Sonra müəllim şagirdləri 

qruplara bölür və məntiqi təfəkkür prosesinin 

inkişafına yönəlmiş “Kim daha çox” yarış oyu-

nuna dəvət edir.  

Lövhədə tapşırıq yazılır: Əmir Teymurun 

fəaliyyətini daha çox səciyyələndirən xüsusiy-

yətləri sadalayın. 

Tədqiqatın aparılması: 

Şagirdlər 4 qrupa bölünür. Hər bir qrupa 

vatman kağızlardan ibarət iş vərəqləri verilir. 

Şagirdlər onlara verilən vaxt ərzində Əmir Tey-

murun fəaliyyəti ilə bağlı daha çox xüsusiyyət 

yazmağa çalışırlar. 

Məlumat mübadiləsi:  

Bu mərhələdə qruplar tapşırıq yerinə yeti-

rildikdən sonra öz işlərini lövhədən asaraq təq-

dim edirlər, sonra müzakirələr başlayır. 

Məlumatın müzakirəsi və təşkili: 

Müzakirələr zamanı hansı qrupun daha 

çox və önəmli xüsusiyyət yazdığı müəyyənləş-

dirilir. Şagirdlər təxminən aşağıdakı xüsusiyyət-

ləri müəyyənləşdirməlidirlər. 

1. Cağatay ulusunun Barlas qəbiləsindən

idi. 

2. Gəncliyində Toğluq Teymurun yanında

xidmət etmişdi. 

3. Teymuri dövlətinin əsasını qoymuşdu.

4. Səmərqəndə çoxlu sənətkar köçürmüşdü.

5. Səmərqəndi ticarət və sənətkarlıq mər-

kəzinə çevirmişdi. 

6. Terek döyüşündə Toxtamış xanı məğ-

lub etmişdi. 

7. Ankara döyüşündə Osmanlıları məğlub

etmişdi. 

8. Dehli şəhəri daxil olmaqla Hindistanı

ələ keçirmişdi. 

Nəticənin çıxarılması və ümumiləşdirmə: 

Nəticə üçün sinfə aşağıdakı sualla müraci-

ət edilir: 

Əmir Teymurun tarixdə rolu nədən ibarətdir? 

Cavab: 

Teymurilər dövlətinin əsasını qoydu, güc-

lü süvari ordu yaratdı. Hərbi yürüşləri nəticəsin-

də Mərkəzi Asiya, Qafqaz, o cümlədən Azər-

baycan, Ön Asiya, Hindistan işğal edildi.  

Yaradıcı tətbiqetmə: 

“Əmir Teymur” haqqında esse yazın. 

Qiymətləndirmə: 

Dərsin sonunda aşağıdakı meyarlar əsasın-

da şagirdlərin bilikləri qiymətləndirilir. 

Meyarlar I II III IV 

İzahetmə 

Təqdimat 

Əməkdaşlıq 

Fikir yürütmə 



Leyla Qabil qızı Orucova 

162 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of  Azerbaijan, Volume: 85, Number: 6, 2018 

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, tarix dər-slə-

rində məntiqi təfəkkürün inkişafına yönəlmiş 

üsullardan istifadə olunması şagirdləri tarixi ma-

terialı daha dərindən və hərtərəfli dərk etməyə 

sövq edir. Həmçinin bu yollardan istifadə təli-

min keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, şagirdlərin 

intellektual səviyyəsinin inkişafına, o cümlədən 

şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına da müsbət 

təsir göstərir. Bütün bunları nəzərə alaraq müəl-

limlər şagirdlərdə məntiqi təfəkkürün inkişafına 

xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Müasir təlimin 

prinsiplərindən biri şəxsiyyətyönlükdür, bu isə 

şagirdlərdə məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirir. 

Mövzunun aktuallığı. Tarix dərslərində şa-

girdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi 

problemi bu vaxta qədər tədqiqat obyekti kimi seçil-

məmişdir. Bu sahədəki boşluğun doldurulması xüsu-

si əhəmiyyət kəsb edir. 

Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarətdir 

ki, məqalədə irəli sürülən müddəalar tarixin tədrisi 

metodikası elminin məzmununu daha da zənginləş-

dirəcək. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti ondan ibarət-

dir ki, məqalədə əldə edilən nəticələrdən ümumtəhsil 

məktəblərinin tarix müəllimləri gündəlik pedaqoji 

fəaliyyətlərində istifadə edə biləcəklər. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ В ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
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METHODES OF TEACHING VOICED CONSONANTS IN FRENCH 

Xülasə: Müasir fransız dilində cingiltili samitlər son fonetik mövqedə karlaşmır. Müasir fransız dilin-

də samit səslərin incələşməsinə təsadüf edilmir, yəni onlar ön sıra saitləri ilə qonşuluqda işləndikdə incələş-

mir: Müasir fransız dilinin samitləri Azərbaycan dilinin samitlərinə nisbətən, xeyli gərgin və güclü olur. Hə-

min dildə son samitlər aydın tələffüz edilir. 

Açar sözlər: samitlər, tələffüz, küylü səs, sonor səs, cingiltili samit, kar samit, kipləşən samit, süzülən 

Резюме: В современном французском языке звонкие согласные в фонетическом положении не 

оглушаются и не смягчаются, то есть они рядом с гласными не смягчаются. Согласные в современ-

ном французском языке в отличии от согласных в азербайджанском языке более напряженные и 

сильные. На этом языке последние согласные произносятся более внятно. 

Ключевые слова: согласные, произношение, звук, шумный, звонкий, глухой, деформирование 

Summary: İn modern French voiced consonants are not devoiced and are not palatalised in word final 

position, that is they are not palatalised when used with front vowels. In comparison with Azerbaijani voiced 

consonants, voiced consonants in French are more tense and strong. They are pronounced clearly in word 

final position. 

Key words: consonants, pronunciation, noisy sound, sonante, fricative consonants, filtered consonants 

Samitlər ağciyərlərdən gələn hava axını-

nın ağız boşluğuna daxil olub orada müxtəlif 

üzvlərin maneəsinə rast gəlməsi ilə əmələ gəlir. 

Müasir fransız dilində 20 samit vardır:  

[b], [p], [d], [t], [ʒ], [ᶘ], [g], [k], [z], [s], 

[v], [f], [m], [n], [η], [l], [r] ,[w], [ɥ], [j].  

Fransız dilinin samitləri Azərbaycan dili 

samitlərindən bəzi xüsusiyyətlərinə görə fərqlə-

nir. Azərbaycan dilinin samitlərindən fərqli ola-

raq fransız dilinin samitləri son mövqedə aydın 

səslənir, cingiltili samitlər son fonetik mövqedə 

karlaşmır, qoşa samitlər sözün tərkibində bir səs 

kimi tələffüz edilir. Müasir fransız dilində sa-

mitlər aşağıdakı kimi təsnif olunur:  

-Əmələ gəlmə yerinə görə - D`après le

point d`articulation. 

- Əmələ gəlmə üsuluna görə - D`après le

mode d`articulation. 

- Səs tellərinin iştirakına görə - D`après la

position des cordes vocales. 

- Küyün iştirak dərəcəsinə görə - D`après

la quantité de bruits. 

- Yumşaq damağın vəziyyətinə görə -

D`après la position du palais mou. [1.64] 

Fransız dilində samit səslərin tədrisi metodikası
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Əmələ gəlmə yerinə görə fransız samitləri 

iki yerə ayrılır:  

1. Dil samitləri - Consonnes linguales.

2. Dodaqsamitləri-Consonneslabiales.

Dil samitləri bunlardır:

[t, d, s, z, ,ʒ, ᶘ, l, n, η, k, g, r ].

Dil samitləri dilin fəal iştirakı ilə əmələ

gələn samitlərdir. Dil samitlərinin özləri də üç 

yerə ayrılır:  

a) Dilönü samitləri – consonnes

prélinguales. 

b) Dilortası samiti – consonne médio-

linguale. 

c) Dilarxası samitləri – consonnes

postlinguales. 

Dilönü samitləri bunlardır: [t, d, s, z, ,ʒ, ᶘ, 
l, n, ]. Bu samitlər dilin ucunun üst çənədə yer-

ləşən ön dişlərə yaxınlaşması və ya kipləşməsi 

nəticəsində əmələ gəlir. Dilortası samiti budur:[ 

η] Bu samit dilin orta hissəsinin yuxarı qalxıb 

sərt damağa kipləşməsi nəticəsində əmələ gəlir.  

Dilarxası samitləri bunlardır: [ k, g, r ]. 

Bu samitlərin tələffüzü zamanı dilin arxa hissəsi 

sərt damağa tərəf qalxaraq ona toxunur.  

Dodaq samitləri bunlardır: [p, b, m, f,v]. 

Həmin samitlər iki yerə ayrılır:  

Qoşadodaq samitləri - consonnes 

bilabiales. b) Dodaq – diş samitləri – consonnes 

labio-dentale. 

Qoşadodaq samitləri bunlardır: [p, b, m]. 

Qoşadodaq samitləri alt dodaqla üst dodağın 

kipləşib ayrılması nəticəsində əmələ gəlir. 

Dodaq – diş samitləri bunlardır: [ f,v]. Do-

daq – diş samitləri üst ön dişlərin alt dodağa to-

xunması nəticəsində əmələ gəlir.[3.68] 

I. Əmələ gəlmə üsuluna görə fransız sa-

mitləri iki yerə ayrılır: 

1. Kipləşən samitlər-

consonnesocclusives. 

2. Süzülən  və ya novlu samitlər –

consonnes fricatives. Kipləşən samitlər bun-

lardır: [p, b, m, t, d, n, η, k, g ]. Kipləşən samit-

ləri tələffüz edəndə danışıq üzvləri bir-birinə ya-

xınlaşır və kipləşmə əmələ gətirir, sonra hava 

axını kipləşməni aradan qaldırır və partlayış ya-

radır. Ona görə də kipləşən samitlərə partlayan 

samitlər də deyilir. Süzülən və ya novlu samitlər 

bunlardır: [f, v, s, z, ,ʒ, ᶘ, l, r ]. Süzülən samitlə-

ri tələffüz edəndə danışıq üzvləri bir-birinə yün-

gülcə kipləşdiyindən maneə tam olmur, hava 

axını maneəni aradan qaldırmadan danışıq üzv-

lərinin arasından süzülərək keçir və səs əmələ 

gətirir.  

II. Səs tellərinin iştirakına görə fransız

samitləri iki yerə ayrılır: 1. Cingiltil samitlər– 

consonnes sonores.  

2. Kar samitlər – consonnes 

sourdes. Cingiltili samitlər bunlardır: [ d, z, ʒ, l, 

m, n, η, g, r, b, v]. Bu samitlərin əmələ gəl-

məsində səs telləri gərginləşərək bir-birinə daha 

çox yaxınlaşır. Kar samitlər bunlardır: [ t, s, ᶘ, k, 

p, l ]. Bu samitlərin əmələ gəlməsində səs telləri 

gərginləşir və bir-birinə az çox yaxınlaşır.  

III. Küyün iştirak dərəcəsinə görə fran-

sız samitləri iki yerə ayrılır: 
1. Sonantlar–consonnessonnantes.

2. Küylülər–consonnesbruiyantes. Sonant-

lar bunlardır: [m,n,l,r,η,w,ɥ,j]. Küylülər bunlar-

dır: [t,d,s,z,ᶘ,ʒ,k, g, p, b, f, v].  

IV. Yumşaq damağın vəziyyətinə görə

fransız samitləri iki yerə ayrılır: 

1. Ağızsamitləri-consonnesorales.

2. Burunsamitləri–consonnesnasales

Ağız samitləri bunlardır: [t, d, s, z, ,ʒ, ᶘ, l,
b, p, k, g, r, f,v ]. Ağız samitlərinin tələffüzü 

zamanı yumşaq damaq pərdəsi yuxarı qalxır, 

burun boşluğuna gedən yolu bağlayır və hava 

axını ağız boşluğundan çıxır. Burun samit-

ləri bunlardır: [m, n, η]. Burun samitlərinin tə-

ləffüzü zamanı yumşaq damaq pərdəsi aşağı 

enir və burun boşluğunun yolunu açır və hava 

axını həm də ağız boşluğundan keçir.  

Yarımsamitlər – Semi- Consonnes. 

Yarımsamitlərə bəzən yarımsaitlər də de-

yilir. Bu səslərin əmələ gəlməsində əsasən musi-

qili tonlar iştirak edir. Yarımsamitlərin tələffü-

zündə cüzi miqdarda küy iştirak edir. Buna görə 

də onlar sonantlara yaxındır.  

Müasir fransız dilində 3 yarımsamit var-

dır: [j, ɥ, w]. [ ɥ, w] samitləri əmələ gəlmə yeri-

nə görə qoşa-dodaq, əmələ gəlmə üsuluna görə 

süzülən, səs tellərinin iştirakına görə cingiltili, 

küyün iştirak dərəcəsinə görə sonantdır. [j] fəal 

üzvə görə dilortası, əmələ gəlmə üsuluna görə 

süzülən, səs tellərinin iştirakına görə cingiltili, 

küyün iştirak dərəcəsinə görə sonantdır. 
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Dilönü samitlər: 

[s] samiti. Fransız dilində [s] samiti dilö-

nü, süzülən, kar, küylü, ağız samitidir. Bu sami-

tin tələffüzü zamanı dilin ucu üst və alt ön dişlə-

rə yaxınlaşaraq dar keçid əmələ gətirir.  

[z] samiti. [z] samiti dilönü, süzülən, ağız,

cingiltili, küylü samitdir. Bu samitin tələffüzü 

zamanı dilin ucu alt ön dişlərə toxunur, dilin yan 

tərəfləri isə üst azı dişlərə yapışır. Bu samitin tə-

ləffüzü zamanı səs telləri titrəyir. [2.55]  

[ᶘ] samiti. [ᶘ] samiti dilönü, süzülən, küy-

lü, ağız, kar səsdir. Bu samitin tələffüzü zamanı 

dilin ucu yumşaq damağa tərəf qalxır və alveol-

lara yaxınlaşır. Ağ ciyərlərdən gələn hava axını 

süzülərək ağız boşluğundan çıxır və [ᶘ] samitini 

əmələ gətirir. Səs telləri titrəmir.  

[ʒ] samiti. [ʒ] samiti dilönü, süzülən, küy-

lü, ağız, cingiltili səsdir. Bu samitin tələffüzü 

zamanı dilönü üst çənədəki yuvaqların qurtara-

cağına toxunur və maneə əmələ gətirir, dilin or-

ta hissəsi də yumşaq damağa tərəf yuxarı qalxır 

və onun yanları üst azı dişlərə toxunur, yumşaq 

damaq pərdəsi yuxarı qalxır və burun boşluğuna 

gedən yolu tutur. [ʒ] samiti səs tellərinin iştirakı 

ilə əmələ gəlir.  

[l] samiti. [l] samiti dilönü, süzülən, cin-

giltili, sonant, ağız samitidir. Bu samitin tələffü-

zü zamanı dil damağa doğru qalxır, dilin ucu isə 

üst dişlərin alveollarına kipləşir, hava axını 

asanlıqla ya dilin hər iki tərəfindən keçir. Do-

daqlar açıqdır. 

[n] samiti. [n] samiti dilönü, kipləşən,

cingiltili, sonant səsdir. Bu samitin tələffüzü za-

manı dil damağa yanaşır, dilin ucu isə üst dişlə-

rin yuvaqlarına toxunur. Yumşaq damaq pərdəsi 

aşağı enir və hava axını burun boşluğuna keçir. 

Bu samitin tələffüzü zamanı səs telləri titrəyir, 

dodaqlar neytral vəziyyətdə qalır.  

Dilarxası samitlər: 

[ η] samiti. [η] samiti dilortası, kipləşən, 

cingiltili, sonant, burun samitidir. Bu samitin tə-

ləffüzü zamanı dilin ucu aşağı ön dişlərin yu-

vaqlarına toxunur. Dilin orta hissəsi sərt damağa 

kipləşir, ağ ciyərlərdən çıxan hava axını yumşaq 

damaq pərdəsinin aşağı düşməsi nəticəsində bu-

run boşluğundan keçir və [η] səsi əmələ gəlir.  

[ k] samiti. [k] samiti dilarxası, kipləşən,

ağız, kar, küylü samitdir. Bu samitin tələffüzü 

zamanı dil sərt damağa kipləşir, yumşaq damaq 

pərdəsi burun boşluğunun yolunu tutur. Hava 

axını dil arxasının sərt damaqla əmələ gətirdiyi 

maneəni aradan qaldırır və [k] kar samiti əmələ 

gəlir.  

[ g] samiti. [g] samiti dilarxası, kipləşən,

ağız, cingiltili, küylü samitdir. Bu samitin tələf-

füzü zamanı dilin arxa hissəsi sərt damağa kip-

ləşərək maneə əmələ gətirir. 

[g] samiti heç bir fonetik mövqedəkarlaş-

mır. 

[ r] samiti. [r] samiti dilçək, süzülən,

ağız, cingiltili, sonant samitdir. [r] samitinin tə-

ləffüzü zamanı dilin ucu alt qabaq dişlərin arxa-

sına yaxınlaşır, dilin arxa hissəsi isə yumşaq da-

mağın qurtaracağına yaxınlaşır və dilçək titrə-

yir, [r] samiti heç bir fonetik mövqedə karlaş-

mır. [1.78]  

Qoşa dodaq samitləri: 

[ p] samiti. [p] samiti qoşa dodaq, kiplə-

şən, ağız, kar, küylü samitdir. Ağ ciyərlərdən çı-

xan hava səs tellərini titrəmədən ağız boşluğuna 

daxil olur. Hava axını kipləşmiş dodaqlardan 

ibarət maneəni aradan qaldırır. Yumşaq damaq 

pərdəsi burun boşluğunun yolunu tutur.  

[ b] samiti. [b] samiti qoşa dodaq, kiplə-

şən, ağız, cingiltili, küylü samitdir. [b] samitinin 

tələffüzü zamanı dodaqlar kipləşir, hava axını 

ağ ciyərlərdən çıxaraq ağız boşluğuna daxil olur 

və maneəni aradan qaldırır. [b] samitinin tələf-

füzü zamanı səs telləri titrəyir, heç bir fonetik 

mövqedə incələşmir və karlaşmır.  

[m] samitinin tələffüzü zamanı dodaqlar

kipləşir. Yumşaq damaq pərdəsi aşağı enərək 

burun boşluğunun yolunu açır və [m] burun sa-

miti əmələ gəlir. 

Yarım-samitlər. 
Yarım - samitlərə həmçinin yarım – saitlər 

də deyirlər. Yarım – samitlərin əmələ gəlməsin-

də musiqili tonlar iştirak edir. Tələffüz zamanı 

cüzi miqdarda küy də iştirak edir. Buna görə də 

onlar sonantlara yaxındır. Yarım – samitlər di-

gər samitlər kimi heca təşkil etmir. Onlar sonra-

kı saitlərlə bir hecada tələffüz olunur. Müasir 

fransız dilində 3 yarım – samit vardır: [w, ɥ, j]. 

[w, ɥ] samitləri qoşa-dodaq, süzülən, cingiltili, 

sonantdır. [j] – dilortası, süzülən, cingiltili, so-

nantdır.  
Mövzunun aktuallığı və elmi yeniliyi: Fran-

sız dilinin əlifbasında 20 samit və 20 samit səsin, 

Azərbaycan dilinin əlifbasında isə 23 samit və 25 sa-

mit səsin olması, yarımsamit səsinin olmamasıdır. 

Müasir fransız dilində 3 yarımsamit var ki, bunlara 
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həmçinin yarımsaitlər də deyilir. Bu onunla izah edi-

lir ki, [j], [w], [ɥ] səslərində həm samitlərin, həm də 

saitlərin bəzi xüsusiyyətləri vardır.  

Problemin praktik əhəmiyyəti: Tələbələrə 

samitlər sistemini ətraflı surətdə öyrətmək. Samitlər 

sistemini praktikada tətbiq etmək qaydalarını araş-

dırmağı öyrətmək. 
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THE OPPORTUNITIES OF THE USE OF THE SAMPLES OF AZERBAIJAN FOLK ART 

ON THE VISUAL ART LESSONS OF THE V-IX FORMS 

Xülasə: Məqalədə təsviri incəsənət üzrə xalq yaradıcılığı nümunələrinin təhsil və tərbiyəvi əhəmiyyə-

tindən bəhs olunur. V-IX siniflərin təsviri incəsənət dərslərində xalq sənətinin geniş yayılan növ və janrların-

dan istifadə imkanları nəzərə çatdırılır. Pedaqoji-metodik baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir sıra 

məsələlər üzərində dayanılır. 

Açar sözlər: təsviri incəsənət, xalq sənəti, növ və janrlar, təsviri fəaliyyət. 

Резюме: В статье указывается образовательное и воспитательное значение народного творчест-

ва по изобразительному искусству. Доводятся до сведения возможности пользования широко рас-

пространенными видами и жанрами народного творчества на уроках изобразительного искусства V-

IX классов. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, народное творчество, виды и жанры, 

изобразительная деятельность. 

Summary: The article talks about educational and pedagogic importance of the folk art on visual art. 

The opportunities of the use of widely used types and genres of folk art on visual art lessons of the V-IX 

forms are put on notice. Several matters, which are important in pedagogic-methodic point of view, were 

discussed. 

Keywords: visual art, folk art, types and genres, visual activity. 

Ümumi təhsil məktəbi şagirdlərinin idra-

kı-mənəvi zənginlik zəminində inkişafı müxtəlif 

dövrlərdə həmişə diqqət mərkəzində olub. An-

caq etiraf edək ki, bu problem heç vaxt indiki, 

qədər mühüm əhəmiyyət kəsb edən səviyyədə 

dəyərləndirilməmişdir. Müxtəlif tipli təhsil 

ocaqlarının fəaliyyət istiqamətlərini göstərən bir 

sıra sənədlərdə də həmin cəhətlər xüsusi olaraq 
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nəzərə çatdırılır. Respublikamızın prezidenti 

İlham Əliyev cənablarının 24 oktyabr 2013-cü il 

tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunan “Azərbaycan 

Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət 

Strategiyası”nın 4-cü “Təhsil sisteminin başlıca 

vəzifələri” bölməsində deyilir: 

 “...Məsuliyyətini dərk edən, demokratiya 

prinsiplərinə və xalqının milli ənənələrinə, insan 

hüquq və azadlıqlarına hörmət edən, azərbay-

cançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil və yara-

dıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək; 

- milli mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri 

qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə 

malik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymət-

ləndirməyi bacaran, nəzəri və praktik biliklərə 

yiyələnən müasir təfəkkürlü və rəqabət nailiy-

yətli kadrlar hazırlamaq; 

- sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdiş-
lərin mənimsənilməsini və əlavə təhsili təmin 

etmək, təhsilalanları ictimai həyata və səmərəli 

əmək fəaliyyətinə hazırlamaq” [1,12]. 

Qarşıya qoyulan bu mühüm vəzifələrin 

yerinə yetirilməsində ümumi təhsil məktəblərin-

də tədris olunan fənlərin, o cümlədən “Təsviri 

incəsənət” fənninin mühüm rolu, təsir imkanları 

vardır.  

Bədii-estetik silsiləli fənlər sırasında xüsu-

si yer tutan təsviri incəsənət fənni məzmununa. 

İnkişafetdirici xüsusiyyətlərinə görə də mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. Buna görə də orta ümumi 

təhsil məktəblərində bu fənnin tədris səviyyəsi-

nin yüksəlməsinə, əlverişli tədris materiallarına 

istinad olunmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Təsadüfi deyildir ki, ölkəmizdə həyata keçirilən 

təhsil islahatı prosesində bu fənn əvvəlki dövr-

lərdən fərqli olaraq I-IX siniflərdə, yəni nata-

mam orta təhsil illərində tədris edilir. 

Təsviri incəsənət fənni üzrə müasir dərs-

liklərin, şagirdlər üçün iş dəftərlərinin, müəllim-

lər üçün metodik vəsaitlərin hazırlanıb tədris 

prosesinə tətbiq olunması fənnin idraki-tərbiyə-

vi təsiri ilə sıx bağlıdır. Lakin aparılan müşahi-

dələr göstərir ki, ümumi təhsil məktəblərində bu 

fənn lazımi səviyyədə tədris edilmir.  

İbtidai siniflərdə müəllimlərin bu fənn üz-

rə lazımi bilik, bacarığa malik olmaları. İkinci 

dərəcəli fənn kimi yanaşmaları V-IX siniflərdə 

fənnin səmərəli tədrisinə əngəl törədir. Başqa 

sözlə desək, təsviri incəsənət müəllimləri V si-

nifdən şagirdlərə sənətin səciyyəvi xüsusiyyətlə-

ri ilə bağlı zəruri bilik, bacarıq və vərdişlərin 

aşılanması işinə tezdən başlamalı olurlar.  

I-IV sinifdə xalqımızın bədii təfəkkürü-

nün, bədii fəaliyyətinin əsas dəyərlərindən olan 

xalq yaradıcılığı nümunələri haqqında lazımi 

məlumatın verilməməsi, zəruri bacarıq və qabi-

liyyətlərin aşılanmaması arzu olunmayan cəhət-

lər kimi nəzərə çarpır. Məhz buna görə də V-IX 

siniflərdə təsviri incəsənət fənninin müasir tə-

ləblər səviyyəsində tədrisinə. əlverişli tədris ma-

teriallarına, Azərbaycan xalq yaradıcılığı nümu-

nələrinə, onların təhsilverici, inkişafetdirici im-

kanlarının üzə çıxarılmasına xüsusi diqqət yeti-

rilməlidir. Unutmaq olmaz ki, Azərbaycan xalq 

sənəti- xalq yaradıcılığı nümunələri təsviri incə-

sənət tədrisində məzmun xəttinin inkişafına 

qüvvətli təsir göstərən əsas vasitələrdən sayılır. 

Onu da qeyd edək ki, bu mühüm cəhət təsviri 

incəsənət tədrisinin başlıca prinsiplərindən biri 

kimi dəyərləndirilir.  

Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil 

məktəbləri üçün təsviri incəsənət fənn kurikulu-

munun /proqramının/ V-IX siniflərə aid bölmə-

sində məzmun xətləri üzrə əsas və alt standartla-

rında göstərilən və siniflərə aşılanması lazım gə-

lən bilik, bacarıqlar sistemində Azərbaycan xalq 

yaradıcılığı nümunələrinin xalçaçılıq, bədii tik-

mə, ağac üzərində oyma, metal üzərində döymə, 

keramika, zərgərlik, milli geyimlər, bədii hör-

mə, misgərlik və s. nümunələrin diqqətə çatdı-

rılması problemin nəzəri-praktik əhəmiyyəti ilə 

sıx bağlıdır [2,140]. 

Ümumtəhsil məktəblərində aparılan müşa-

hidələr, sorğular göstərir ki, müəllimlərin və şa-

girdlərin bir çoxu təsviri incəsənət üzrə xalq ya-

radıcılığının ayrı-ayrı növ və janrları haqqında 

lazımi məlumata malik deyillər. mövcud vəziy-

yət bu sahəyə xüsusi diqqət yetirilməsini. Müəl-

limlərin nəzəri-praktik hazırlığının artırılmasını 

zəruri edir. Belə bir prinsipial cəhəti nəzərdən 

qaçırmaq olmaz ki. hər hansı elm-sənət sahəsini 

təmsil edən fənlərin uğurlu tədrisi müəllimlərin 

peşəkarlıq səviyyəsindən asılıdır. Təsviri incəsə-

nət fənnini tədris edən müəllimlər də bu məlum 

həqiqəti bir an belə yaddan çıxarmamalıdırlar.  

İstər ibtidai, istərsə də V-IX siniflərdə təs-

viri incəsənət fənnini tədris edən müəllimlər 

Azərbaycan xalq sənətinin növ və janrları, inki-

şaf yolları haqqında müvafiq nəzəri biliyə yiyə-

lənməlidirlər. Mövzu, problemlə əlaqədar müx-
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təlif illərdə nəşr edilmiş elmi-metodik ədəbiyyat-

la tanış olmaq, bir sıra başlıca məsələləri, anla-

yışları mükəmməl mənimsəmək zəruridir. Hələ 

keçən əsrin ikinci yarısında Azərbaycan xalq təs-

viri incəsənət nümunələrinin forma, janr rənga-

rəngliyini üzə çıxarmaq naminə fəaliyyət göstə-

rən sənətkarların, sənətşünas alimlərin tədqiqatla-

rı, onların çap etdirdikləri kitablar indi də mötə-

bər mənbələr kimi mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

Azərbaycan xalq yaradıcılığının mühüm 

bir sahəsi olan təsviri sənət haqqında çox ma-

raqlı tədqiqatların müəllifləri kimi tanınan 

Məmməd Tərlanov və Rasim Əfəndiyevin 

1960-cı ildə Azərbaycan uşaq və Gənclər Ədə-

biyyatı Nəşriyyatı tərəfindən çap olunan “Azər-

baycan xalq sənəti” adlı elmi-metodik vəsaitdə 

problemin əsas mahiyyəti ilə bağlı cəhətlər daha 

anlaşıqlı şəkildə nəzərə çatdırılır.  

“Xalq sənəti xalqın əməyi sayəsində yara-

nıb, onun həyatını təmsil edən və özündə xalqın 

bədii zövqünü əks etdirən təsviri və tətbiqi sənə-

tə deyilir, xalq sənəti milli çərçivə daxilində ya-

ranıb xalqın maddi mədəniyyətini təşkil edir”. 

Azərbaycan mədəniyyəti tarixində xalq 

sənəti ən mühüm yerlərdən birini tutur. Bu sənə-

tin bir çox nümunələrinin dünya əhəmiyyəti var-

dır. Buna görə də müxtəlif ölkələrin muzeylərin-

də bu sənət nümunələrinin layiqli yer tutması tə-

sadüfi deyildir. Xalq sənətindən olan xalılar, 

müxtəlif təkəlduz nümunələri, toxuma və basma 

parçalar, zərgərlik əşyaları, metaldan, ağacdan, 

çinidən və daşdan hazırlanmış müxtəlif bədii sə-

nət əsərləri həmişə geniş xalq kütlələrinin həya-

tına nüfuz etmiş, onların məişətini zənginləşdir-

mişdir [3, 3]. 

1992-ci ildə nəşr olunmuş “Azərbaycan 

İncəsənəti” kitabı (müəlliflər: Kərimov K.C., 

Əfəndiyev R.S., Rzayev N.İ., Həbibov N.D.) 

problem baxımından mühüm əhəmiyyətə malik-

dir. Kitabın müqəddiməsində deyilir:  

“Azərbaycan İncəsənəti xalqımızın tarixi 

qədər qədim və zəngindir. Qobustanın qaya təs-

virləri, Qafqaz Albaniyasının bədii keramika və 

metal məmulatı, bədii şüşə və oyma sənəti, orta 

əsrlərdə dünya şöhrəti qazanmış Təbriz miniatur 

sənəti nümunələri, rəngarəng xalçalar, tikmələr, 

şirəli saxsı qablar, kaşı sənəti, zərif oyma şəbə-

kələri və gözəl zərgərlik məmulatları – bütün 

bunlar bədii irsimizin çox zəngin olduğunu sü-

but edir” [4, 3]. 

Təqdirəlayiq cəhətlərdən biri də budur ki, 

göstərdiyimiz elmi mənbələrdə təsviri incəsənət 

üzrə xalq yaradıcılığının daha geniş yayılan 

növləri, onların bədii-estetik mahiyyəti üzərində 

dayanılır.  

“Azərbaycan xalq sənəti” kitabının ilk 

bölməsi belə adlanır: “Daş bəzəkləri”. Burada 

öz əksini tapan və tarixin daş yaddaşı əsasında 

nəzərə çatdırılan faktlar, nümunələr ümumtəhsil 

məktəblərində çalışan təsviri incəsənət müəllim-

ləri üçün də maraqlıdır: 

“Respublikamızda qeyd edilmiş ən qədim 

daş üzərində bəzək tarixən 3-4 min il bundan 

əvvələ aiddir. Bakının 60 kilometr cənubunda 

Qobustan adlı yerdə tapılan abidələr öz üzərin-

dəki maraqlı təsvirləri ilə alimlərin nəzərini xü-

susilə cəlb etmişdir. “Böyükdaş”, “Kiçikdaş” və 

“Yazılı” adlı qayaların üzərində həkk edilmiş 2 

mindən artıq rəsm və yazılar müxtəlif vaxtlarda 

naməlum adamlar tərəfindən oyulmuşdur. Bura-

da heyvan növləri təsviri, ən ibtidai geyim və 

müxtəlif dini ayin səhnələrini əks etdirən təsvir-

lər də vardır. Oymaların üzərindəki təsvirlərin 

nisbətən arxaik üsulda işlənməsinə baxmayaraq, 

onlarda Azərbaycan qrafik sənətinə xas olan bə-

zi xüsusiyyətlər də öz əksini tapmışdır. Ritmli 

plastik hərəkət (sərt konturlu xətlər) bu təsvirlə-

rə aiddir. Oymalarda yallı oyununu andıran bir 

qrup fiqur rəqsi, maral, keçi təsvirləri diqqəti 

cəlb edir” [3, 5]. 

Heç şübhəsiz, təsviri incəsənətin tədrisiylə 

məşğul olan müəllimlər tarixi sütunlara əsasla-

nan belə məlumatlarla tanış olmalıdırlar. Nəzəri 

məlumatların mükəmməl qavranılmasını təmin 

edən əyani-illüstrativ vasitələr əsasında mənim-

sənilməsi isə V-IX siniflərdə keçirilən hər bir 

dərsin səmərəliliyini artıran mühüm pedaqoji 

prinsip kimi dəyərləndirilməlidir. 

Azərbaycan xalq yaradıcılığının = xalq sə-

nətinin əsas sütunlarını təşkil edən “Daş bəzək-

ləri”, “Saxsı və çini qablar”, “Metal və zərgər-

lik”, “Ağac bəzəkləri”, “Parça sənəti”, “Xalçaçı-

lıq”, “Təkəlduz”, “Əlbəsə”, “Divar rəsmləri” və 

həmin sahələr üzrə ayrı-ayrı nümunələrin bədii 

sənətkarlıq xüsusiyyətləri haqqında mükəmməl 

məlumata yiyələnən müəllimlər tədrisin səmərə-

liliyinə nail ola bilərlər.  

Ayrı-ayrı siniflərdə nəzəri məlumatların, 

biliklərin eyniləşdirilməsi, ekran görüntülərinə 

lazımi yer verilməsi, bu prosesdə informasiya-
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kommunikasiya texnologiyalarından öz yerində, 

öz məqamında istifadə şagirdlərin Azərbaycan 

xalq yaradıcılığının təsviri sənət nümunələrinə 

marağını daha da artırır, onların mütaliə marağı-

nın, bədii fəaliyyətinin genişlənməsinə zəmin 

yaradır.  
Problemin aktuallığı. Ölkəmizdə həyata ke-

çirilən təhsil islahatı prosesində xalqın mənəvi zən-

ginliyini göstərən başlıca cəhətlərə, o cümlədən təs-

viri incəsənət üzrə Azərbaycan xalq yaradıcılığı nü-

munələrinə istinad olunması aktuallıq kəsb edir.  

Problemin yeniliyi. Azərbaycan Respublika-

sının ümumtəhsil məktəbləri üçün təsviri incəsənət 

fənn kurikulumunun V-IX siniflər üzrə məzmun xət-

ləri bölməsinə öz əksini tapan təsviri sənət üzrə xalq 

yaradıcılığı nümunələri diqqətə çatdırılır. Onların 

tərbiyəedici, inkişafetdirici xüsusiyyətlərindən bəhs 

olunur.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

problemin əsas mahiyyəti ilə bağlı şərh edilən başlı-

ca məsələlər təsviri incəsənət müəllimlərinin nəzəri 

hazırlıq zəminində praktik fəaliyyətini genişləndir-

mək baxımından əhəmiyyətlidir.  
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Xülasə: Məqalədə Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə gender probleminin həlli yolları 

göstərilir. Müasir dövrdə cinslərarası balansın saxlanılmasında əhəmiyyətli rol oynayan gender bərabərliyi 

Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin diqqət mərkəzində olmuşdur. Məhz gender təhsili ADR-in təhsil 

sahəsində keçirdiyi islahatların əsas istiqamətlərindən birini təşkil edirdi. Azərbaycan qadınının özünütəsdiq 

prosesi öz başlanğıcını o dövrdən götürür. 
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Резюме: В статье представлены пути решения гендерной проблемы в Демократической Респуб-

лике Азербайджан. Вопрос гендерного равенства, играющего немаловажную роль в сохранении меж-

полового баланса в современном обществе, был в центре внимания и в бытность Азербайджанской 

Демократической Республики. Именно гендерное образование составляло одно из важнейших нап-

равлений в сфере образовательных реформ в АДР. Именно с тех времён берёт начало процесс самоут-

верждения азербайджанской женщины. 

Ключевые слова: реформы просвещения, гендерное равенство, женское образование 

Summary: The article presents ways to solve the gender problem during the Democratic Republic of 

Azerbaijan. The issue of gender equality which is playing an important role in keeping balance between 

different sexes in the modern society of today has been in the spotlight in the times of the Democratic 

Republic of Azerbaijan too. Gender education was one of the most important areas of educational reforms in 

DRA. It was precisely those time when the process of self – affirmation by Azeri woman began. 
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Azərbaycan tarixinin milli dövlətçilik ənə-

nələrinə öz dəsti-xətti ilə əbədi imzasını qoymuş 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandığı ilk 

gündən məktəb və maarif sahəsinə daha çox 

diqqət yönəltməklə milli istiqlala gedən yolun 

burdan başlanmasının vacibliyini milli dövlət 

məsələsi kimi qoydu. Ümummilli lider Heydər 

Əliyev bu xüsusda demişdir: «1918-ci ildə ya-
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ranmış Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti 

bizim milli sərvətimizdir, tariximizin parlaq sə-

hifəsidir...» (2, 23). 

Mövcud olduğu dövrün ictimai-siyasi və 

iqtisadi çətinliklərinə baxmayaraq, bütün səylə-

rini bir çox ümummilli problemlərin həllinə yö-

nəltmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Par-

lamenti maarif, mədəniyyət və təhsil sahəsində-

ki islahatların həyata keçirilməsində qadınların 

təhsili və cəmiyyətdə kişilərlə bərabər hüquqlara 

malik olmasını da diqqət mərkəzində saxlayırdı. 

Əslində isə «qadın azadlığı» və «qadın hüquq-

ları» məsələsi hələ ADR yaranmamışdan da əv-

vəl, güclü siyasi mövqeyə malik olan partiyalar-

dan «Müsavat» və «Türk Ədəmi-Mərkəziyyət» 

partiyalarının ideyalarına daxil idi. Bu partiyala-

rın liderləri M.Ə. Rəsulzadə və N. Yusifbəyli 

hələ 1917-ci il aprelin 15-20-də Bakıda keçiri-

lən Qafqaz müsəlmanları qurultayında bu məsə-

lə ilə bağlı müəyyən fikirlər söylədilər. Qadınla-

rın cəmiyyət daxilində gedən proseslərə qoşul-

malarının vacibliyi məsələsinin qalxmasında qu-

rultayda iştirak edən qadınlar özləri təşəbbüs 

qaldırdılar. Tədqiqatçı alim M. Oruclu yazır: “Ş. 

Əfəndizadə və S. Talışxanova adlı iki azərbay-

canlı qadının çıxışından sonra vəziyyət nüma-

yəndələri qadın məsələsinə ciddi münasibət bil-

dirməyə vadar etdi. Belə ki, qadınların çıxışın-

dan sonra keçmiş Bakı qazisi Ağa Məhəmməd 

Kərim tribunaya çıxaraq onları şəriət qanunları-

na zidd olaraq kişilərin qarşısında üzü açıq çıxış 

etdiklərinə görə mühakimə etdi. Demək olar ki, 

bütün zal qışqıraraq qazini tribunadan düşməyə 

məcbur etdi. M.Ə. Rəsulzadənin təşəbbüsü ilə 

qurultayda qadın məsələsi haqqında qərar qəbul 

olundu” (7, 41). Qəbul edilən bu qərar azərbay-

can qadınının başqa xalqlara mənsub olub kişi-

lərlə bərabər fəaliyyət göstərən qadınlarla bir sə-

viyyəyə qalxmasının zəruriliyindən irəli gəlirdi. 

Demokratik dəyərlər toplusuna Azərbaycan qa-

dınlarının siyasi və hüquqi bərabərliyini daxil 

etmiş cümhuriyyət nəinki öz dövrünün, həm də 

indiki dövrün gender bərabərliyinin əldə edilmə-

si yollarını göstərdi. M.Ə. Rəsulzadə qadın 

problemi haqqında yazırdı: «Əgər bütün millət-

lərin qadınları azad və təhsillidirsə, Azərbaycan 

qadını onlardan geri qala bilməz». 

1917-ci il oktyabrın 26-31-də Bakıda ke-

çirilən Müsavat Partiyasının ilk qurultayında iki 

siyasi partiyanın birləşməsilə bərabər, həm də 

partiyanın proqramı geniş müzakirə olunduqdan 

sonra qəbul edildi. Daha çox demokratik dəyər-

lərə əsaslanan bu qərara görə dinindən, milliy-

yətindən, cinsindən, partiya mənsubiyyətindən 

asılı olmayaraq qanun qarşısında hamının bəra-

bərliyi, azad və bərabər əsaslarda təhsil hüququ 

nəzərdə tutulurdu. 

 Qadın azadlığı və maarifi məsələsinin 

dövlət səviyyəsində qaldırılması XX əsrin əv-

vəllərində çarizmin müstəmləkəsi altında olan 

müsəlman xalqlarının 1917-ci il aprel ayının 16-

dan 22-ə qədər Daşkənddə keçirilən Türküstan 

müsəlmanlarının ilk qurultayında da prioritet 

məsələ kimi diqqət mərkəzində saxlanıldı. Mü-

səlman qadınlarının təhsil problemi qurultay sə-

nədlərində öz əksini tapdı və bu məsələ qurul-

tayda qızğın diskussiyalar şəraitində müzakirə 

olundu. Qeyd olundu ki, Qafqaz və Türküstanda 

yaşayan müsəlman qadınları din pərdəsi altında 

ictimai həyatdan uzaqlaşdırılır və onların hü-

quqları hər addımbaşı pozulur. Qurultay iştirak-

çılarından biri olan Ə. Topçubaşov qadınların da 

kişilər kimi ictimai-siyasi həyatda bərabər iştira-

kının təmin olunmasını irəli sürdü və o dövrün 

qadınlara həqarətinin əsas mənbəyi sayılan çox-

arvadlılığa qarşı çıxdı. Lakin qurultayın bir çox 

mühafizəkar üzvləri bu fikirlərin əleyhinə çıxdı-

lar və 197 imam, şeyx və mollanın imzaladığı 

etiraz ərizəsi ilə qurultaya müraciət etdilər. Qa-

dın azadlıqlarının bir çox kişi nümayəndələr tə-

rəfindən boğulmasına edilən ciddi cəhdlərə qarşı 

burada iştirak edən qadınlar çox kəskin çıxış et-

dilər: «Biz bura danlanmağa yox, düşündüyü-

müzü deməyə gəlmişik. Gəlmişik deyək: Niko-

lay hökuməti xalqın iradəsinə davam gətirə bil-

mədiyi kimi, mütləq sizin də iradəniz yıxılacaq-

dır. Biz sizin iradənizi, şübhəsiz devirəcəyik. 

Yadda saxlayın: bizə azadlıq vermək istəmirsi-

nizsə, deməli millətin irəli getməyini istəmirsi-

niz. Millət ananın tərbiyə etdiyi uşaqlarla irəli 

gedir. Sizin bayraqlarınızda ədalət olmasa, irəli 

gedə bilməzsiniz. Sizin bizə münasibətiniz isə 

ədalətsizlikdir. Ədalət yoxsa, şərəflə qaldırmaq 

istədiyiniz bayraqları aşağı salın» (9, 599).  

XX əsrin əvvəlində cəmiyyətin qadın 

azadlığını boğan qüvvələrinə qarşı belə çıxışlar 

müsəlman Şərqinin gender assimetriyasına və 

zorakılığına qarşı geniş vüsət alacaq etirazların 

başlanmasından xəbər verirdi. Məhz bu hadisə-
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lərdən sonra cəmiyyətdə qadın probleminə ciddi 

yanaşma başlandı. 

1918-ci ildə mayın 28-də Milli Şura tərə-

findən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ya-

ranması elan edilməklə bərabər, həm də «İstiqlal 

Bəyannaməsi» qəbul edildi. Bəyannamənin de-

mokratik dövlətin daxili və xarici siyasətini, fəa-

liyyəti üçün zəruri olan şərtləri özündə əks etdi-

rən üç müddəasından sonra gələn dördüncü 

bənd dövlətin bütün vətəndaşlarına qarşı huma-

nist mövqeyini belə ifadə edirdi: «Azərbaycan 

Demokratik Respublikası öz sərhədləri daxilin-

də milliyyətindən, sosial vəziyyəti və cinsindən 

asılı olmayaraq, bütün vətəndaşlara vətəndaşlıq 

və siyasi hüquqlar təmin edir» (6, 44). 

1918-ci il dekabrın 10-da keçirilən parla-

mentin II iclasında Proqramın «Fəhlə məsələsi» 

bölməsinin qadınlarla bağlı irəli sürdüyü müd-

dəalar o dövr Müsəlman Şərqində qadınla bağlı 

ən mütərəqqi fikirləri ifadə edirdi: «Qadınların 

səhhət və vücudlarına zərərli olan işlərdə çalış-

dırılması qadağan edilmişdir. Hamilə olub işlə-

yən qadınlar doğmaqlarından 4 həftə əvvəl və 6 

həftə sonra xidmətdən azad edilir və bu azadlıq 

müddətində dəxi muzd və məvaciblərini tama-

milə alırlar (maddə 43). Proqramın 50-ci mad-

dəsində işləyən qadınların südəmər körpələrinə 

baxmaq məqsədilə məktəbəqədər tərbiyə müəs-

sisəsinin, yəni «tərbiyəxanaların» açılması nə-

zərdə tutulurdu və bu qanuna əməl etməyən sa-

hibkar qanun qarşısında məsuliyyət daşıyırdı. 

Ölkənin Ali qanunverici orqanı olan Mü-

əssisələr Məclisinə seçkilərdə cinsindən, dinin-

dən və milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq 

bütün vətəndaşların iştirak etmək hüququna ma-

lik olması Azərbaycan qadınları qarşısında yeni 

üfüqlər açdı. Müəssisələr Məclisinə qapalı və 

birbaşa seçilmək hüququ almış Azərbaycan qa-

dını islam aləmində ilk dəfə olaraq seçib-seçil-

mək hüququna malik oldu. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti tərəfindən azərbaycan qadınına 

verilən belə bərabərliyə nəinki Şərq ölkələrinin 

böyük əksəriyyəti, həm də Avropa dövlətləri hə-

səd apara bilərdilər. Tədqiqatcı R. Mirzəzadənin 

fikrincə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Şərq-

də ilk müstəqil dövlət olaraq 1907-ci ildən tə-

məli qoyulan qadın məsələsini de-yure həll etdi 

(5, 238). Cünki hələ 1907-ci ildə Rusiya Dövlət 

Dumasında çıxış edən azərbaycanlı deputat X. 

Xasməmmədov Azərbaycan qadınlarına kişilər-

lə bərabər seçki hüququ verilməsi məsələsini 

qaldırmışdı. 

Həmişə qadın təhsilinə böyük diqqət ver-

miş milli hökumət qadınların kişilərlə bərabər 

təhsil almasına geniş imkanlar yaradaraq istər 

qadınlar üçün pedaqoji kurslarda, istərsə də qa-

dın gimnaziyalarında azərbaycanlı qızların təh-

sili üçün hər cür şərait yaratdı. Maarif Nazirliyi 

qadın təhsili sahəsində həlli vacib olan bir sıra 

vəzifələrin həyata keçirilməsi işinə başladı. Təh-

sil sisteminin milliləşdirilməsi ilə əlaqədar Bakı 

Marinski Qadın gimnaziyası, Bakı Qadın Semi-

nariyası, I,II,III Müqəddəs Nina Gimnaziyaları-

nı milli qadın məktəbləri ilə əvəz etdi. Maarif 

Nazirliyi Balaxanı Real məktəbini Qadın Gim-

naziyası ilə birləşdirməklə hər iki cinsdən olan-

ların birgə maariflənməsinə şərait yaratmaqla 

gender bərabərsizliyinin aradan götürülməsi sa-

həsində əhəmiyyətli addım atdı. Yeni tipli hu-

manitar şöbədən ibarət qadın məktəbi yarandı.  

Ən böyük amallarından biri milli dildə 

təhsil və maarif sistemi qurmaq olan Azərbay-

can Xalq Cümhuriyyəti qadınlar içərisində də 

milli kadrlar hazırlamaq işini yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə qadın gimnaziyalarındakı vəziyyəti 

müzakirə etdi. Çünki o dövrdə gimnaziyalarda 

tədris rus dilində həyata keçirilirdi. Əllərinə dü-

şən tarixi fürsətdən bacarıqla istifadə edən Azər-

baycan ziyalıları yaxşı başa düşürdülər ki, cə-

miyyətin yüksəlişi qadınların iqtisadi və mənəvi 

yüksəlişindən çox asılıdır. Bu mənada ABŞ-nin 

tanınmış tarixçi alimi Tadeuş Svyatoçovskinin 

fikirləri yerinə düşür: «Ziyalıların ölkəni idarə 

etməsi ilə çoxdan arzulanan milli təhsil reallaş-

dı...Türk dili (Azərbaycan türkcəsi-E.M) bütün 

məktəblərdə siniflərin hamısını əhatə etməklə 

tədris edilməyə başladı və türk xalqlarının tarixi 

Rusiya tarixini əvəz etdi. 

 Lakin kadr çatışmazlığı orta təhsildə türk-

ləşdirmənin inkişafını ləngitdi». Həqiqətən də 

gimnaziyalardakı real vəziyyəti araşdırarkən 

məlum olmuşdu ki, Qadın gimnaziyalarında 

dərs deyən müəllimlərin 99%-i azərbaycanlı de-

yil və təlim rus dilində keçilir. Azərbaycan ma-

arifpərvərlərindən Orucəliyevin rəhbərlik etdiyi 

müzakirəçilərdən bir qrupu qadın məktəblərinin 

tamamilə milliləşdirilməsi və tədrisdə bütünlük-

lə türk dilinə keçilməsi təklifi ilə çıxış etdilər. 

Ancaq türk dilində dərs deyəcək milli kadrların 

olmamasını və real vəziyyəti nəzərə alan digər 
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qrup isə belə bir təkliflə çıxış etdi ki, milli kadr 

çatışmadığından hələlik gimnaziyada dərslər pa-

ralel olaraq rus və türk dillərində aparılsın. Mü-

zakirələrdən sonra Bakıdakı ən böyük Qadın 

Gimnaziyasına müdir Petroqradda fizika-riya-

ziyyat fakültəsini bitirmiş Səliməxanım Yaqu-

bova, inspektor vəzifəsinə isə maarifpərvər qa-

dın Xədicə xanım Ağayeva təyin edildi. Beləlik-

lə gimnaziyada işləməyə dəvət edilən 57 müəl-

limdən 15 nəfəri azərbaycanlı oldu. 

 Cəmiyyətdə kişilərlə bərabər hüquqlar 

alan Azərbaycan qadını üçün özünütəsdiqləmə 

dövrü başlandı və çox keçmədi ki, qadınlarımız 

təhsil sahəsində ciddi fəaliyyətə başladılar. Təd-

qiqatçı A. Qəhrəmanova bu xüsusda yazır: «Sə-

limə və Xədicə xanım gimnaziyanın milli tərki-

bində və tədrisin məzmununda da əsaslı dəyişik-

lik apardılar. Gimnaziyada onlar müəllimin nü-

fuzunu qaldırdılar, ana dilinin rolunu yüksəltdi-

lər...humanist münasibətlərə əsaslanan intizamı 

irəli sürdülər...tələbələr öz tərbiyəçilərinə xəfiy-

yə idarəsinin nümayəndəsi kimi yox, səmimi 

ana, xeyirxah müəllim kimi baxırdılar. Gimnazi-

yada namus, həya, vicdan tərbiyəsinə...xüsusi 

diqqət yetirilirdi» (3, 59-60). 

 Qadın təhsilində və qadınların ictimai cə-

hətdən fəallaşması işində mütərəqqi addımlar 

atıb onların fəaliyyətlərinə şərait yaradan Azər-

baycan Xalq Cümhuriyyəti qadın məsələsinin 

həyata keçirilməsində yerli şəraiti və kişi hökm-

ranlığına əsaslanan patriarxal qanunları, adət və 

ənənələri nəzərə alırdı. Belə ki, gimnaziyanın 

müəllimi Axundzadə Mirzə Xəlil qızlara şəriət 

qanunları, dini mərasimlərin keçirilməsi zamanı 

icra olunan ayinlər, bayramlar, qadının islam 

qanunları qarşısında vəzifələri haqqında məlu-

mat verib bu məsələləri onlara öyrətməyə çalı-

şırdı. Qadınların yeniləşən cəmiyyətə daha fəal 

qoşulmasına çalışan və bunun üçün hər bir im-

kandan istifadə edən Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının Maarif Nazirliyi qadın tədris 

müəssisələrinin təlim və tərbiyə işlərini ciddi 

nəzarətə alıb onların pedaqoji şuraları qarşısında 

aşağıdakı vəzifələri qoydu: 

1. Qızların əxlaq tərbiyəsinin istiqamətlərini; 

2. Tədris kursunun formasını, həcmini və 

məzmununu müəyyənləşdirmək; 

3. Fənlər üzrə dərsliklər, dərs vəsaitləri və 

ədəbiyyat seçmək; 

4. Qızların əxlaqını və biliklərini qiymət-

ləndirib sinifdən-sinfə keçirmək (3, 60). 

 Azərbaycan Demokratik Respublikası 

dövründə təhsil sahəsində həyata keçirilən bir 

sıra islahatlar bu sahədə qadın və kişi təhsili ara-

sındakı fərqləri və ayrı-seçkiliyi aradan qaldır-

mağa yönəldilmişdi. Belə ki, qadın məktəbləri-

nin tədris planlarında əsaslı dəyişikliklər edil-

məklə onlar kişi realnı məktəb və gimnaziyaları-

nın tədris planlarına yaxınlaşdırıldı. Yeni tədris 

planı üzrə qızlar da oğlanlar kimi həm hu-mani-

tar, həm də dəqiq elmləri öyrənməyə başladılar. 

Bundan başqa qadın gimnaziyalarında daha çox 

dünyəvi elmlərin tədrisi genişləndirilməklə bu-

rada türk dili, ilahiyyat, hesab, həndəsə, fransız, 

alman dilləri, pedaqogikaya giriş, təbiət, hüsn-

xət, nəğmə, qadın əl işləri və rəqs fənləri keçiri-

lirdi. Qadınların bilik dairəsinin genişləndiril-

məsi hesabına cinslər arasındakı fərqləri aradan 

götürməyə çalışan hökumət bu sahədə əsas çıxış 

yolunu qadınların maariflənməsində görürdü. 

 Azərbaycan qadınına özünütəsdiq üçün 

real imkanlar açan Azərbaycan Demokratik 

Respublikası dövründə ziyalı qadınlar da bu sa-

hədə hökumətə yardım etməyə çalışırdılar. 

Məmmədova Ədiyyə xanım, Məmmədbəyova 

Məsmə xanım, Məmmədova Mina xanım kimi 

qadınlar qızların təhsil almasına yardım etmək 

məqsədilə pedaqoji sahədə bilik və bacarıqlarını 

əsirgəmədilər.  

1918-ci ildə çağırılmış müəllimlər qurulta-

yında qadınlara kömək məqsədilə və onların təd-

rislə bağlı ehtiyaclarını ödəmək üçün Maarif Na-

zirliyində Haşım bəy Nərimanbəyov, İsmayıl bəy 

Qabulov, Cavad Cuvarlinski və N. Vasilyevdən 

ibarət komissiya yaradıldı və onlara qadın gimna-

ziyalarını əhatə edəcək smetanın tutulması tapşı-

rıldı. Qadın və qızların ictimai həyata qoşulması 

işini sürətləndirmək və onlarda özlərinə inam ya-

ratmaq işində 1917-ci ildən fəaliyyət göstərən 

qızlar üçün peşə məktəbləri aktuallıq baxımından 

yüksək qiymətləndirildi, onların şəbəkəsinin ge-

nişləndirilməsi məqsədəuyğun sayıldı.  

Maarif naziyi Yusifbəyovun qənaətinə gö-

rə peşə məktəblərinin şəbəkəsinin genişləndiril-

məsi və qızların bu məktəblərə cəlb edilməsi 

müsəlman qadınlarının siyasi və sosial cəhətdən 

oyanmasına güclü təkan verər, onların kişilərlə 

bərabər istehsalatda işləmələrinə kömək edər. 

Bütün yaşda olan qadınların ictimai fəaliyyətə 
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və istehsalata cəlb edilməsi üçün Maarif Nazirli-

yi peşə öyrətmək məqsədilə müxtəlif kurslar 

təşkil edirdi.  

Ölkənin tərəqqisində kişilərlə bərabər qa-

dınların da fəal rolunu təmin etmək üçün Azər-

baycan Demokratik Respublikası 1918-ci ildə 

Gəncə qadın gimnaziyası nəzdində alman peda-

qoqu, məktəbəqədər tərbiyə nəzəriyyəçisi Fre-

belin sistemi ilə uşaq bağçası açdı. Məktəbəqə-

dər təhsilin şəbəkəsini genişləndirməyə çalışan 

Musavat hökuməti eyni zamanda Gəncə gimna-

ziyası nəzdində bağça müəllimləri hazırlamağa 

başladı. Ancaq onun qısa ömrü qadınların inki-

şafını və sosiomədəni həyatın bütün sahələrində 

hüquqlarını müdafiə edən tədbirlərin həyata ke-

çirilməsi işini yarımçıq qoydu.  

Ömrü qısa olsa belə, bu Cümhuriyyət 

Azərbaycan tarixinə həyata keçirdiyi tədbirləri 

ilə şanlı səhifələr yazdı, qadın hüquqlarının mü-

dafiəçisi kimi sivil millət olduğumuzu dünyaya 

bəyan etdi. Azərbaycan Demokratik Respubli-

kasının qısa, ancaq şanlı ömür tarixini ümum-

milli liderimiz Heydər Əliyev belə qiymətlən-

dirmişdir: «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öl-

kənin daxilində və xaricində yaranmış gərgin və 

mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə fəaliyyət gös-

tərmişdir. Bu dövlətin qısa bir müddətdə həyata 

keçirdiyi tədbirlər xalqımızın tarixində böyük iz 

buraxmışdır. Milliyyətindən, siyasi və dini mən-

subiyyətindən, cinsindən asılı olmayaraq, bütün 

vətəndaşlara bərabər hüquqlar verilməsi, ...de-

mokratik dövlət quruculuğu, iqtisadiyyat, mədə-

niyyət, təhsil, hərbi quruçuluq sahələrində atıl-

mış addımlar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-

nin 23 aylıq fəaliyyətini əks etdirən istiqamət-

lərdir...» (4, 54 ). 

Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin 

qadın təhsili və hüquqları ilə bağlı həyata keçir-

diyi islahatlardan danışarkən bu cümhuriyyətin 

qurulmasında tarixi rol oynamış M.Ə. Rəsulza-

dənin qadın azadlığına münasibəti haqqında da-

nışmaq lazımdır. Qadın hüquqlarına toxunan bu 

görkəmli şəxsiyyət qadın azadlığını qadının ma-

ariflənməsində görürdü. 

Qadın hüquqlarının tapdalanmasını, onun 

alcaldılıb istismar edilməsini cəmiyyətin bəlası 

sayan Məmməd Əmin «Türkiyədə qadınlar» 

əsərində bütün Şərq ailələrində qadınların düçar 

olduqları hüquqsuzluğu ümumiləşdirməklə diq-

qəti qadın diskriminasiyasına yönəltmişdir. O 

bu münasibətlə yazırdı: «...Bütün müsəlman alə-

mi ilə bərabər, Türkiyə də bilməlidir ki, ailə əsa-

rəti və ailə istibdadı üzərinə təşkil edilən millət-

lər heç bir vaxt ailə hürriyyəti və ailə səadəti 

mənaları üstündə qurulan millətlərlə mübarizə 

edə bilməzlər. Qadın bir millətinə nisfi – mü-

hümlükü təşkil edir. O aciz isə, hüquqsuz və 

mərifətsiz olursa, millətin yarısı xəstə və məf-

lucdur» (8, 247).  

Turkiyədə qadın hüquqları probleminə to-

xunan və ona sosial qiymət verən M.Ə. Rəsulza-

dənin fikirləri Böyük Atatürkün qadın azadlığı 

ideyaları ilə üst-üstə düşür. Türk qadınını azad-

lıq mücadiləsinin ön sıralarında görmüş Mustafa 

Kamal onların ən bəşəri dəyərlərə layiq olduğu-

nu söyləyirdi: «Türk qadını dünyanın ən təhsilli 

və fəzilətli və ən önəmli qadını olmalıdır...Əgər 

həqiqətən millətin anası olmaq istəyirlərsə qa-

dınlarımız hətta kişilərimizdən çox təhsilli, daha 

çox uğur qazanan, daha yaxşı bilikli olmağa 

məcburdurlar. Dünya üzündə gördüyümüz hər 

şey qadının əsəridir. Millətin mənbəyi, sosial 

həyatın təməli olan qadın ancaq savadlı olarsa 

öz vəzifəsini həyata keçirə bilər» (1,156). 

Qadınlara münasibətdə demokratik və hu-

manist ideyaları əsas götürən M.Ə. Rəsulzadə-

nin və onun silahdaşlarının fəaliyyətinin uğurlu 

nəticələrindən biri kimi ADR dövründə Şərqdə 

Azərbaycan qadınına ilk dəfə seçib-seçilmək 

hüququnun verilməsi sayılmalıdır. 
Problemin aktuallığı. müasir dövrdə gender 

bərabərliyi aktual olduğundan onun tarixi inkişaf yo-

lunun öyrənilməsi zəruridir. ADR dövrü isə tariximi-

zin ən önəmli səhifələrindən biri olduğu üçün onun 

dövründə bu problemə münasibətin araşdırılması el-

mi-pedaqoji cəhətdən əhəmiyyətlidir.  

Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə ADR 

dövründə həyata kecirilən təhsil islahatı gender as-

pektindən geniş şərh edilmişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Pedaqoji tə-

mayüllü ali məktəblərdə “Pedaqogika tarixi”, “Ta-

rix” fənlərinin tədrisində Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının 23 aylıq fəaliyyətinin işıqlandırıl-

masında məqalədən geniş istifadə etmək olar. 
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Xülasə: Müasir şəraitdə kiçik məktəbyaşlı uşaqların şəxsiyyət kimi formalaşmasında, sağlamlıqlarının 

qorunması və möhkəmlənməsində məktəb və ailələrin rolu artır. Ailə və məktəb kiçik məktəbyaşlı uşaqların 

fiziki, psixi sağlamlığı və sağlam həyat tərzini formalaşdırmaq, daha da möhkəmlənməsi üçün əlverişli şərait 

yaratmalıdır. Ailə, məktəb və ictimaiyyət - uşaq və yeniyetmələrin tərbiyəsi və təhsilində cavabdeh olan əsas 

sosial qurumlardır. Onlar kiçik məktəbyaşlı uşaqların şəxsiyyət kimi formalaşmasında, onların sağlam həyat 

tərzini yaratmaqda aparıcı rol oynayırlar. 

Açar sözlər: kiçikyaşlı uşaqlar, ailə, məktəb, valideyn eşitməsi qüsurlu 

Резюме: В современных условиях значительно возрастает роль семьи и школы в формировании 

всесторонне развитой личности, сохранении и укреплении здоровья детей младшего школьного воз-

раста. Семья и школа должны создать благоприятные условия для сохранения и укрепления физичес-

кого, психического здоровья младшего школьника и формирования здорового образа жизни. Семья, 

школа и общественность - главные социальные институты, отвечающие за воспитание и обучение де-

тей и подростков. Они играют ведущую роль в становлении и развитии личности младшего школьни-

ка, формировании здорового образа жизни, сохранении и укреплении его здоровья. 
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Summary: In the modern time the formation of comprehensive development of the personality, 

protecting and strengthening of the healthiness of the young schoolchildren assume important role at schools 

and in the families. Schools and families must create relevant conditions for strengthening and protecting of 

physical and psychological upbringing and the formation of the healthy life style of the young school 

children. Family, school and society – the main social institutes – are responsible for the education and 

upbringing of the little and young children. These play main role in the personal development and 

upbringing, in the formation of the healthy life style, in the protecting and strengthening of the healt 
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Müasir şəraitdə uşaqların intellektual inki-

şafı problemi müəllim-tərbiyəçi və psixoloqların 

daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Bu uşaqların 

bilik və bacarıqları məktəbdə fəaliyyət prosesin-

də qazanılır. Oyun prosesində onların bilik və 

bacarıqlar əldə etmək imkanları isə daha geniş 

olur. 

Uşağın şəxsiyyət kimi formalaşmasında, 

sağlamlığının qorunmasında və möhkəmlənmə-

sində məktəb və ailənin rolu böyükdür. Ailə və 

məktəb uşaqların fiziki, psixi sağlamlığı və sağ-

lam həyat tərzini formalaşdırmaq, möhkəmlən-

dirmək üçün əlverişli şərait yaratmalıdır (5). 

Eşitməsi qüsurlu kiçikyaşlı məktəblilərin 

formalaşması sağlam həyat tərzi - orqanizmin iş 

qabiliyyətinin olmasını güman edən, insanın hə-

yat ritminə, fəaliyyətinin məzmununa kompleks 

şəkildə yanaşmaq deməkdir. Sağlam həyat tərzi-

digər insanların sağlamlığına zərər vurmadan öz 

sağlamlığının saxlanmasına və möhkəmlənməsi-

nə yönəldilmiş tədbirlərin məcmusudur. 

Sağlam həyat tərzi hamıya məlum olan sa-

də qaydalara əməl edilməsini nəzərdə tutur: fizi-

ki fəallıq, orqanizmin möhkəmləndirilməsi; qi-

dalanma, normal yuxu, sinir sisteminin həddən 

artıq gərginlikdən qorunması, zərərli vərdişlər-

dən çəkinmək. Buna görə sağlam həyat tərzi əx-

laq qaydalarına uyğun, faydalı və əlverişli olma-

lıdır (2). 

Uşaq hüquqlarının təmin edilməsi, uşaq 

problemlərinin ardıcıl həlli ölkəmizdə bu sahədə 

həyata keçirilən dövlət siyasətinin prioritet isti-

qamətlərindən biridir. Onlara uşaqlıqda göstəri-

lən qayğı və məhəbbət gələcək fiziki sağlamlı-

ğın, mənəvi saflıq və zənginliyin rəhni kimi qə-

bul edilir (4). 

Azərbaycan cəmiyyəti tarixən uşaqlara 

xoş münasibət və qayğının örnəyi olmuşdur. Bu 

gün eşitməsi qüsurlu uşaqların sağlam mühitdə 

böyüməsi və tərbiyə olunması, müvafiq stan-

dartlara cavab verən xüsusi təhsil müəssisələrin-

də oxuması üçün hər cür şərait yaradılmışdır. 

Azərbaycanda gənclərimizin sağlam və sa-

vadlı böyüməsi Heydər Əliyev Fondunun siya-

sətinin prioritet istiqaməti, bu sahədə fondun tə-

şəbbüsü ilə həyata keçirilən “Uşaq evləri və inter-

nat məktəblərinin inkişafı”, “Yeniləşən Azərbay-

cana yeni məktəb” proqramları və “Təhsilə dəs-

tək” layihəsi ölkəmizdə təhsilin keyfiyyətcə yeni 

mərhələyə yüksəlməsinə gətirib çıxarmışdır (3). 

İnsan üçün vacib sayılan sağlam həyat tər-

zi həmişə gözlənilməlidir. Nəzərə alınmalıdır ki, 

xüsusi təlim-tərbiyə müəssisələrində təhsil alan 

uşaq və yeniyetmələrin yaş xüsusiyyətləri, in-

tensiv inkişaf və böyümə prosesləri: dayaq-hərə-

kət sisteminin formalaşması, təhsil prosesinə, ət-

raf mühitə dəqiq reaksiya verməsi, onların sağ-

lamlığı ilə bağlıdır. Bütün bunları nəzərə alaraq 

ailədə və təlim-tərbiyə ocaqlarında uşaqlar və 

yeniyetmələr üçün daim optimal gigiyenik şəra-

it, lazımi rejim təmin olunmalıdır (4). 

Eşitməsi qüsurlu olan uşaq kollektivlərin-

də vaxtaşırı tibbi baxışlar keçirilir və uşaqlar, 

yeniyetmələr lazımi profilaktik-müalicə tədbir-

ləri ilə təmin edilirlər. Lakin buna baxmayaraq, 

uşaqlar özləri də gigiyena tələblərini və ilk tibbi 

yardımın qaydalarını bilməlidirlər. Uşaq və ye-

niyetmələr dərs ərəfəsində çox yorulurlar, onla-

rın gərgin vəziyyətində beyin hüceyrələrinin 

funksiyasının bərpasına ehtiyacı olur. Buna görə 

də valideynlər, pedaqoqlar, tibb işçiləri uşaqlara 

kömək və nəzarət etməlidirlər (5). 

Eşitməsi qüsurlu kiçik məktəbyaşlı uşaq-

larda sağlam həyat tərzinə və öz sağlamlıqlarına 

məsuliyyətli münasibət tərbiyə etmək, məktəb və 

ailə qarşılıqlı əlaqəsindən, valideynlər, ibtidai si-

nif müəllimləri və səhiyyə işçilərinin birlikdə 

məqsədli işinin düzgün təşkilindən asılıdır. Uşaq-

ların fiziki və psixi sağlamlıq səviyyəsi onların 

fəal əməkdaşlıqlarından, müalicəvi-profilaktik, 

idman və istirahət fəaliyyətindən asılıdır (7). 

Ölkəmizdə kiçikyaşlı məktəblilərin və ye-

niyetmələrin hərəkətləri davranış normaları əsa-

sında qurulmalıdır. İnsan yüksək rifaha çatmaq 

istəyirsə, sağlam həyat tərzinə uyğun üsul seçir. 

Lakin, cinsi yetişkənlik dövrü, müəyyən şərait 

üzündən, çox vaxt zərərli vərdişlərlə müşayiət 

olunur - spirtli içkilər, narkotik, siqaret çəkmək 

və s. 

Narkotik maddələrdən, spirtli içkilərdən, 

zəhərli maddələrdən asılılıq zərərli vərdişlər ki-

mi xarakterizə olunur. "Zərərli" maddələrin həm 

fərdin orqanizminə, həm də bütövlükdə cəmiy-

yətə ziyanı vardır. Onların istifadəsindən xilas 

olmaq, o qədər də asan deyildir. 

Ailə və ibtidai sinifdə təşkil edilən tərbiyə 

və sağlamlıq işinin səmərəli təşkili müəllimlər, 

şagirdlər, valideynlər və səhiyyə işçilərinin mü-

nasibətlərindən çox asılıdır. 
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Ailə və məktəbin fəal əlaqəsi, qarşılıqlı 

etimad əsasında təşkil edilmiş birgə əməkdaşlıq 

onların təhsil və istirahət fəaliyyətinin inkişafı-

nın səmərəliliyini artırır. Eşitməsi qüsurlu kiçik 

məktəbyaşlı uşaqların sağlam həyat tərzini for-

malaşdırmaq və sağlamlıqlarına məsuliyyətlə 

yanaşmaq üçün bu prosesə təkcə müəllimlər de-

yil, valideynlər və səhiyyə işçiləri də məsuliyyət 

daşıyır. Ailə və məktəb şəraitində sağlam həyat 

tərzini izah etmək, məktəbyaşlı uşaqların xəstə-

lənməsinin qarşısının alınması məqsədilə maa-

rifləndirici və sağlamlaşdırma tədbirləri təşkil 

edilməlidir (7). 

Məktəbəqədər və məktəbyaşlı uşaqların 

sağlamlıqlarının zəifləməsi yalnız iqtisadi, ekolo-

ji problemlərdən deyil, əhalinin sağlam həyat tər-

zinə yönəlmiş təlim-tərbiyəvi və idman-sağlam-

laşdırıcı işlərin səviyyəsindən daha çox asılıdır. 

Məktəbyaşlı uşaqların xəstələnməsinin, sağlamlı-

ğının zəifləməsinin səbəblərindən biri isə onların 

təlim materialları ilə çox yüklənməsidir (8). 

Qeyd etmək lazımdır ki, ibtidai məktəbdə 

öyrənmə prosesi daha çox əqli, qabiliyyətlərin in-

kişafına yönəldilmişdir. Bu isə uşaqların fiziki və 

psixi sağlamlığının qorunmasını kölgədə qoyur. 

Xüsusi məktəb və internatların proqramla-

rının kiçikyaşlı məktəblilər üçün çətinlik yarat-

ması, sinif müəllimlərinin təhsil nailiyyətlərinə 

tez nail olma arzusu, mənfi hallarla nəticələnir. 

Xüsusi internat və məktəblərdə təhsil alan mək-

təblilərin xəstələnmə səviyyəsi adi məktəblərdə 

təhsil alan uşaqlardan iki dəfə çoxdur (8). 

Eşitməsi qüsurlu kiçik məktəbyaşlı uşaq-

ların təlim-tərbiyə prosesində rejimə əməl etmə-

mək onların təhsilalma qabiliyyətlərinə və sağ-

lamlığına təsir edir. Uşaq və yeniyetmələrin sağ-

lamlığına təsir edən risk faktorları bunlardır: pis 

vərdişlər (siqaret, narkotik və spirtli içkilərdən 

istifadə), keyfiyyətsiz qidanın qəbulu, gün reji-

mi, təhsildə yüklənmə halları, müxtəlif fəaliyyət 

növlərindən (təlim, oyun və əmək) qeyri-səmə-

rəli istifadə, pəhriz və s. 

Sağlam həyat tərzinin formalaşmasını qa-

baqcadan görmək lazımdır. Eşitməsi qüsurlu ki-

çikyaşlı məktəblilərdə zərərli davranışların qa-

bağını almaq, xarici təsirlərə müqavimət göstər-

məyi formalaşdırmaq, “Yox!” deməyi öyrətmək 

lazımdır. Təlim prosesində, məşğələ zamanı 

uşaqlar düzgün seçim etməyi öyrənir, özlərində 

inam yaradırlar. Onlarda düzgün olmayan dav-

ranışa qarşı rədd cavabı verməyi öyrətmək la-

zımdır. Bu sağlam həyat tərzinin formalaşması-

nı qabaqcadan münasibətlə müxtəlif formalar-

dan: “Bu haqda fikirləşmə!”, “Bu - mənim hə-

yatım deyil!”. Uşaqlara xatırlatmaq lazımdır ki, 

onlara içki, narkotik təklif edərkən, dərhal hə-

min söhbətdən və adamdan uzaqlaşmalıdırlar. 

Onlara başa salmaq lazımdır ki, onların sadə-

lövhlüklərindən istifadə etməklə başqaları varla-

na bilirlər (7).  

Eşitməsi qüsurlu uşaqlarla iş apararkən pa-

ralel olaraq onların ailələri ilə iş aparmadıqda kor-

reksiya işi müsbət nəticə verə bilməz: ailə haq—

qında məlumatın toplanması, harada yaşayırlar, 

onlara kimlər qonaq gəlir, müəllimin ailəyə gəlişi, 

valideynlərlə aparılan söhbətlər, uğursuz ailənin 

yaranma səbəbləri, valideynlərin biri və ya hər iki-

si içki qəbul etməsi, maddi vəziyyət və s. 

Valideynlərin, uşaqlarının tərbiyəsi və tə-

liminə məsuliyyət daşıdıqlarını, uşaqları üçün 

ailədə əlverişli şəraitin yaradılmasını, maariflən-

dirici söhbətlər vasitəsilə onlara başa salmaq la-

zımdır. 

Valideynlərin pedaqoji cəhətdən maarif-

lənməsi üçün onlarla: 

1. Söhbətlər: “Niyə uşaqlar yalan danı-

şır?”, “Uşaqlar zərərli vərdişlərdən istifadə edir-

lərmi?”, “Ailə tərbiyəsində olan səhvlər və 

uşaqların xarakteri”, “Oğurluq, səbəblərinin təh-

lili və korreksiyası”, “Ailə mühiti”. 

2. Pedaqoji təcrübə: “Uşaqlar, danılmaz

sərvətdirlər”. 

3. Məsləhətlər: “Uşağı pis vərdişlərdən

necə çəkindirmək olar?”, “Uşaqlar və pul”, 

“Uşağınız ilə yaxşı davranırsınızmı?” və s.. 

Valideynə məsləhət: “Necə səbirli olmaq 

olar?”, “Natamam ailədə sağlam həyat şəraiti 

yaratmaq”, “Valideynin davranışı uşağa necə tə-

sir edir?”. 

Söhbət və məsləhət zamanı valideynlərin 

pedaqoji hazırlıq səviyyələrini nəzərə almaq la-

zımdır. Valideynlərlə fərdi və qrup halında iş 

formalarından istifadə edilməlidir (6). 

Ailədə uşağın müvəffəqiyyət mənbəyi, 

düzgün tərbiyə tərzi, xoşbəxt uşaqlığı ona vali-

deynin sevgisidir. Ailədə yaşayarkən uşaq inan-

malıdır ki, kimsə həddən artıq onu çox sevir və o 

da kimi isə sevir. Belə sevgi uşaqda təhlükəsiz, 

müdafiə olunmaq, ruhi rahatlıq hissi yaradır. Bu 

zaman uşaq dərk edir, asanlıqla biliklərə yiyələ-
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nir, onda qabiliyyətlər inkişaf edir, həyatda öz 

yolunu inamla, qətiyyətlə müəyyən edir, dostları-

nı seçir, sağlam həyat tərzinə malik olur (2).  

Sağlamlıq və təhsil – sağlam həyat tərzinin 

formalaşdırılması haqqında təsəvvür formalaşdı-

ran iki əsas faktordur. Sağlam insanın formalaş-

dırılması bizim dövlətin əsas ideyası olmalıdır,  
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə eşitməsi 

qüsurlu kiçik məktəbyaşlı uşaqların şəxsiyyət kimi 

formalaşmasında, sağlamlıqlarının qorunması və 

möhkəmlənməsində, sağlam həyat tərzini yaratmaq-

da məktəb və ailələrin aparıcı rolu əsaslandırılır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

irəli sürülən təklif və nəticələr eşitməsi qüsurlu kiçik 

məktəbyaşlı uşaqların sağlam həyat tərzini formalaş-

dıraqda, təhsil və tərbiyəsində nəzərə alına bilər. 
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RESEARCH METHODOLOGY "GENDER SYSTEM" AND "GENDER CONTRACT" 

Резюме: В данной статье различными авторами представлено определение понятия «гендер». 

Автором отмечается, что первые шаги на пути исследования гендера связаны с появлением феминиз-

ма как движения против несправедливой оценки роли и места женщины в обществе. Активное изуче-

ние женского опыта, женской культуры отмечено в начале семидесятых годов, двадцатого столетия. 

В Германии, Франции, Великобритании, Италии, Нидерландах появляются работы, посвященные 

сравнению женщин с мужчинами, в частности, монографии X. Ланге, М. Лефевра, X. Марион, Л. 

Мархольм, Э. Кей, Т. Хиггинсона, Л. Фратти и др. 

Ключевые слова: гендерная система, половой диформизм, пространственная ориентация, 

территориальное поведение. 

Xülasə: Bu məqalə fərqli müəlliflər tərəfindən "gender" konsepsiyasının tərifini təqdim edir. Müəllif 

gender tədqiqatlar istiqamətində ilk addımlar, cəmiyyətdə qadınların rolunun və yerinin ədalətsiz qiymətləndi-

rilməsi qarşı bir hərəkət kimi feminizm çıxması ilə bağlı olduğunu qeyd edir. Almaniyada, Fransada, Böyük 

Britaniyada, İtaliyada, Hollandiyada qadınların kişilərlə müqayisəsinə həsr olunmuş əsərlərin yaranmasını xü-

susilə də, X. Lange, M. Lefebvre, X. Marion L. Marholm, E. Kay, T. Higginson, L. Fratti və digərlərinin mono-

qrafiyalarını qeyd edir. 

Açar sözlər: gender sistemi, cinsi ayrı-seçkilik, məkan oriyentasiyası, ərazi davranışı. 

Summary: Of greatest interest to our study is stage it became the first-ment theories, as well as during 

the development of experimental studies-ments gender. Analysis of the socio-psychological character-tours 

can be concluded that the first steps towards gender studies associated with the emergence of feminism as a 

movement against the injustices-ing assessment of the role and place of women in society. Active learning of 

the female experience, noted women's culture in the early seventies of the twentieth century. In Germany, 

France, Britain, Italy, the Netherlands are in the works devoted to women compared with men, in particular, 

of monographs X. Lange, M. Lefebvre, X. Marion L. Marholm, E. Kay, T. Higginson, L. Fratti et al. 

researchers were usually women themselves 

Key words: gender system, sexual dimorphism, spatial orientation, territorial behavior. 

Одна из ключевых особенностей тер-

мина "гендер" заключается в том, что он 

имеет описательный, а не объяснительный 

характер, а для объяснения тех или иных яв-

лений используются понятия "гендерная сис-

тема" и "гендерный контракт". Понятие "ген-
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дерная система" по-разному определяется 

разными авторами и включает разнооб-раз-

ные компоненты. Так, шведская исследова-

тельница Ивонн Хирдман обозначает гендер-

ную систему как интеграцию отношений 

между мужчинами и женщинами, охватывая 

формальные и неформальные правила, нор-

мы, установленные в соответствии с положе-

нием полов в обществе. К. Рензетти и Д. Ка-

рен определяют гендерную систему как инс-

титуты, которые предписывают в соответс-

твии с полом определенные правила поведе-

ния и взаимодействия. Таким образом, мето-

дологическое понимание гендерной систе-

мы, заключается в одной из стратифицирую-

щих функций общества, организующих ок-

ружающий мир. Гендерная система предс-

тавляет собой совокупность контрактов. По 

мнению Н.Н. Григорьевой, "позитивная сто-

рона понятия гендерной системы заключа-

ется в том, что его допустимо использовать 

при анализе содержания деятельности и ус-

ловий ее протекания, отрицательным являет-

ся деперсонализированный подход к челове-

ку, в котором он представлен как часть об-

щества. Понятие "гендерный контракт" ис-

пользуется при анализе проявления субъек-

тивности человека, его активности, с учетом 

индивидуальных особенностей". Именно с 

позиции гендерного контракта будет прово-

диться анализ внутриличностных конфлик-

тов у представителей юношеского возраста. 

Для понимания методологии гендер-

ных исследований необходимо обратиться к 

теоретическому осмыслению генезиса ген-

дерной проблематики в отечественных и 

зарубежных психологических исследова-

ниях. 

В истории гендерной психологии Т.В. 

Бендас выделяет 5 этапов: 

1) разработка гендерных идей в русле 

философии (античные времена - конец XIX 

века); 2) определение предмета и некоторых 

разделов гендерной психологии (от конца 

XIX века до начала XX века); 3) "фрейдовс-

кий период", связанный со становлением 

психоанализа (начало XX века - 30-е годы 

XX века); 4) начало масштабных экспери-

ментальных исследований и становление 

первых теорий (с 1950 года по 1980-е); 5) ин-

тенсивное развитие гендерной психологии: 

рост экспериментальных исследований, и их 

теоретическое осмысление, адаптация, моди-

фикация, преломление известных методов и 

методик для анализа и исследования гендер-

ной проблематики и разработка специфичес-

ких гендерных методик (по настоящее 

время). 

Наибольший интерес для нашего иссле-

дования представляет этап появления пер-

вых теорий, а также период развития экспе-

риментальных исследований гендерной 

проблематики. Анализ социально-психоло-

гической литературы позволяет сделать вы-

вод о том, что первые шаги на пути исследо-

вания гендера связаны с появлением феми-

низма как движения против несправедливой 

оценки роли и места женщины в обществе. 

Активное изучение женского опыта, женс-

кой культуры отмечено в начале семидеся-

тых годов, двадцатого столетия. В Германии, 

Франции, Великобритании, Италии, Нидер-

ландах появляются работы, посвященные 

сравнению женщин с мужчинами, в частнос-

ти, монографии X. Ланге, М. Лефевра, X. 

Марион, Л. Мархольм, Э. Кей, Т. Хиггинсо-

на, Л. Фратти и др. Исследователями высту-

пали, как правило, сами женщины. В феми-

нистских исследованиях давался анализ при-

чин подавления женщин, и предлагались пу-

ти их освобождения. Однако, как отмечает 

Т.В. Бендас, настоящим пионером инноваци-

онной отрасли психологии принято считать 

Г.Гейманса, голландского ученого. Книга Г. 

Гейманса "Психология женщины" от преды-

дущих произведений отличалась научным 

стилем изложения, аргументированностью 

данных, ссылками на исследования других 

авторов. 

Под руководством С.И. Ёриной прове-

ден ряд работ, позволяющих изучить особен-

ности поведения мужчин и женщин в совре-

менном обществе. Изучена специфика женс-

кого и мужского поведения в политических 

акциях, установлено, что индекс участия 

мужчин в политической жизни выше, чем 

женщин. При этом женщины считают наибо-

лее важными такие проблемы, как забота о 

детях и малоимущих, безработица, они гото-

вы принять участие в их решении. Установ-
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лено, что главным мотивирующим фактором 

занятия женщин научной деятельностью яв-

ляется интерес к работе и желание проявить 

себя. 

В работах Н.П. Фетискина анализиру-

ются особенности психологических измене-

ний в структуре характера мужчин и жен-

щин, связанные с отношением к себе, к дру-

гим людям и обществу, к производительно-

му труду. Автор отмечает, что процесс на-

копления негативных изменений в структуре 

характера у мужчин приводит к накоплению 

агрессии и тревожности. Данная проблема 

получила дальнейшее развитие в изучении 

гендерных проявлений девиантности, обсуж-

даются вопросы методологии гендерных ис-

следований. 

В работе В.В. Знакова рассматриваются 

половые, гендерные и личностные особен-

ности в понимании моральной дилеммы, 

уделяется внимание особенностям гендер-

ных исследований нравственности. 

О.А. Воронина в своих гендерных ис-

следованиях рассматривает, какие роли, нор-

мы, ценности, черты характера через систе-

мы социализации, разделения труда, куль-

турные ценности и символы предписывает 

общество женщинам и мужчинам, чтобы 

выстроить традиционную гендерную асим-

метрию и иерархию власти. 

Т.А. Клименкова в работе "Женщина 

как феномен культуры. Взгляд из России" по-

казывает, что "за фасадом привычных и ес-

тественных различий, помещенных внутрь 

одной и той же сферы половых отношений, 

скрывается совершенно иная система разноу-

ровневых и отнюдь не биоидных оппозиций"  

В монографии Т.В. Бендас дан анализ 

теоретических и эмпирических предпосылок 

и основания нового научного направления – 

гендерной психологии лидерства. В работе 

рассматривается гендерно-культурный под-

ход к изучению лидерства, проведено срав-

нение важности фактора пола и возраста ли-

дера у представителей разных культур. 

Монография И.С. Клециной посвящена 

анализу теоретических и эмпирических 

представлений и оснований психологии ген-

дерных отношений. Рассмотрены гендерные 

отношения на различных уровнях социаль-

ной реальности, представлены модели меж-

полового взаимодействия. 

Следует отметить, что в настоящее 

время существует ряд концепций, довольно 

успешно используемых в качестве объясни-

тельных моделей для интерпретации полу-

ченных данных. Это концепции андрогинии 

(С. Бем, Д. Спенс), половых различий мо-

рального развития (К. Гиллиган), боязни ус-

пеха (М. Хорнер), а также теории социально-

го конструирования гендера (П. Бергер, и Т. 

Лукман), гендерной схемы (Д. Гамильтон, С. 

Тейлор, Дж. Крокер, С. Бэм), гендерной 

идентичности (социализации) (3. Фрейд, Е. 

Маккоби, К. Джеклин), гендерного конфлик-

та (Э. Гидденс) и др. Представленные конце-

пции и теории тесно переплетаются и взаи-

модополняют друг друга. 

Перспективной для социально-психо-

логических исследований гендерной пробле-

матики является теория социального кон-

струирования гендера. Конструктивизм изу-

чает конструкты, с помощью которых чело-

век постигает смысл окружающего мира, а 

затем отражает их в своем поведении. Дан-

ная теория свое зарождение получила в клас-

сической работе П. Бергера и Т. Лукмана 

"Социальное конструирование реальности" 

[1; 22].  

Анализ подходов к проблеме гендерной 

идентичности позволяет пред-ставить акту-

альное понимание гендерной идентичности 

как прогресса и ре-зультата интеграции био-

логического пола человека и специфическо-

го набора культурных характеристик, опре-

деляющих нормы поведения и позиции, ас-

социирующиеся в обществе как мужские и 

женские; это категоризация индивидом себя 

как представителя мужской, женской или ан-

дрогинной группы, усвоение и воспроизведе-

ние гендерно обусловленных ролей, пози-

ций, репрезентаций. 
Актуальность проблемы: Исследование 

методологии гендерной системы и гендерного 

контракта позволяет представить актуальное по-

нимание гендерной идентичности. 

Практическая значимость исследова-

ния: Основной задачей гендерных исследований 

в рамках данного направления стало изучение 

того, каким образом создается маскулинное и фе-

минное в человеческом взаимодействии, каким 
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образом и в каких сферах оно поддерживается и 

воспроизводится. 

Научная новизна: Перспективной для со-

циально-психологических исследований гендер-

ной проблематики является теория социального 

конструирования гендера. Конструктивизм изу-

чает конструкты, с помощью которых человек 

постигает смысл окружающего мира, а затем от-

ражает их в своем поведении. 
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PRECISION AS A KEY FACTOR IN THE RISE TO HUMANITY 

Xülasə: Məqalədə hər hansı bir sahədə seçdiyi sənətə, vətəninə xidmətə dərin rəğbəti sayəsində uca-

lan, şan-şöhrətə çatmaqla kamillik dərəcəsinə yüksəlmiş insanlar haqqında danışılır. Qeyd olunur ki, özünü 

dərk etmək, tanımaq, həyatını öz meyarlarına uyğun şəkildə qurmaq heç də bütün insanlara qismət olmur. 

Kamil insan idealı mənəvi yüksəlişin hədəfi olmaqla insanların həyat yoluna işıq salır. İnsan mənəviyyatının 

kamilləşdirilməsi bir məqsəd kimi qarşıya qoyulursa, əvvəlcə “kamil mənəviyyat” etalonunun özü düzgün 

müəyyənləşdirilməlidir. 

Bəşər sivilizasiyasına böyük töhfələr vermiş xalqımız həyatının mənasını nəcib və xeyirxah əməllərdə 

axtaran, onun maariflənməsinə, dünya arenasında özünə layiqli yer tutmasına çalışan şəxsiyyətləri ilə bu gün 

də böyük qürur duyur  

Açar sözlər: kamil insan, kamillik, mənəvi yüksəliş, qarşılıqlı münasibət, ünsiyyət, harmoniya, vətən 

məhəbbəti 

Резюме: В статье рассказывается о людях, которые обретают славу благодаря избранному ими 

искусству и служению родине. Oтмечается, что не все люди могут распознавать и построить свою 

жизнь в соответствии с их собственными критериями. Совершенность как идеал человека является 

целью духовного роста, и он освещает образ жизни. Если в качестве цели выдвигается совершенство 

человеческой морали, тогда принцип «совершенной духовности» должен быть правильно идентифи-

цирован. 

Наш народ, внесший большой вклад в цивилизацию мира, гордится своими личностями, кото-

рые пытаются найти смысл жизни в благородных, важных делах и занять достойное место на миро-

вой арене  

Ключевые слова: совершенный человек, совершенство, духовный рост, взаимное уважение, 

общение, гармония, любовь к родине 

Summary: The article speaks about people who have grown up to perfection through the art of their 

choice, the deepest sympathy to the homeland and the glory of the country. 

It is noted that not all people have the right to realize, to recognize, to build their lives according to 

their own criteria. A perfect human ideal is the goal of spiritual growth, and it illuminates the way of life. If 

perfection of human morality is put forward as a goal, then the principle of "perfect spirituality" should be 

properly identified. 

Our people, who have made a great contribution to the civilization of the world, are proud of their 

personality who are trying to find meaning in their lives in noble and noble deeds, to educate them and to 

occupy a worthy place in the world arena  

Key words: perfect man, sovereignty, spiritual growth, mutual respect, communication, harmony, love 

of the motherland 
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 İnsana baş ucalığı gətirən, cəmiyyətdə 
ona hörmət qazandıran bir sıra fəzil keyfiyyətlər 

var. Kamillik də məhz belə keyfiyyətlərdəndir.  

Mütəfəkkir şairimiz Nizami Gəncəvi hələ 

XII əsrdə söylədiyi, “Bir elmi öyrənmək istədik-

də sən, çalış ki, hər şeyi kamil biləsən” sözləri 

ilə insanları seçdikləri, talelərini bağladıqları sə-

nətin sirlərini mükəmməl öyrənməyə çağırmış-

dır. Bir növ aforizmə çevrilən bu sözlərin daşı-

dığı məna bütün zamanlarda aktual olmuşdur.  

 Hər bir sahədə də seçdiyi sənətə, vətəninə 

xidmətə dərin rəğbəti sayəsində ucalan, şan-şöh-

rətə çatan insanlar çox olmuşdur. Düşünürəm ki, 

öz sənətini sevən, onu kamil bilən insanlar ol-

masaydı, bu gün paytaxtımızın yaraşığı sayılan 

Qız qalası, Şirvanşahlar sarayı, İçərişəhərin qala 

divarları bu kimi başqa daş incilər də yaranmaz-

dı. Kamil sənətkarlar bir qayda olaraq seçdikləri 

sahələrdə gözəl nümunələr yaratmışlar və bu-

nunla da həm özləri ad - san qazanmış, həm də 

öz sənətlərini nüfuza mindirmiş, ona şöhrət gə-

tirmişlər.  

Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində kamil 

- nöqsansız, qüsursuz, tam, mükəmməl kimi 

izah olunur. Cəmiyyətin yüksək dərəcədə təşki-

latlanmış olduğu bir şəraitdə hər bir insanın fər-

di həyatı özündən daha çox, kənar amillərdən 

asılı olur. Özünü dərk etmək, tanımaq, həyatını 

öz meyarlarına uyğun şəkildə qurmaq heç də 

bütün insanlara qismət olmur. 

Kamil insan fəlsəfəsinə ilk olaraq C. Ru-

minin və sonralar isə İ. Nəsiminin əsərlərində 

rast gəlinir. İ. Nəsiminin əsərlərində insanın da-

xili təmizliyi ilə kamilliyə çatmaq mümkünlüyü 

təsvir edilir [1, 241].  

F. Hegel 1937 – ci ildə nəşr etdirdiyi «Ta-

rix fəlsəfəsinə dair mülahizələr» əsərində diqqə-

ti insanın özünün əslində nə olması haqqında fi-

kirlərin tarixən dəyişilməsinə yönəldir. O, misir-

lilərin bu haqda düşüncələrini ifadə etmək üçün 

Neyt ilahəsinin məbədində həkk olunmuş məş-

hur yazını misal gətirir: «Mən o - yam ki, olmu-

şam, varam və olacağam: heç kim mənim pərdə-

mi götürməmişdir.» İnsanın özü haqqında bilgi-

si, özünə münasibəti problemi daha yüksək inki-

şaf pilləsi olan yunan təfəkküründə daha aydın 

qoyulur və «özünü dərk et!» şəklində konkretlə-

şir. F. Hegel bu fikri izah edərək yazır ki, bura-

da əsas məsələ ümumiyyətlə insanın özünü dərk 

etməsidir. Bu mənada özünüdərk Öz - ün, fərdi 

Mən - in yox, insan ümumisinin dərkidir və tari-

xi bir prosesdir.  

Kamil mənəviyyat modelinin əsasında 

başqalarına münasibət baxımından xeyirxahlıq, 

özünə münasibət baxımından xoşbəxtlik daya-

nır. İnsanın xoşbəxtliyi təkcə onun mühiti, aura-

sı ilə deyil, həm də öz əqidəsi, həyata baxışı, 

dünyagörüşü ilə sıx surətdə bağlıdır [2, 89].  

Kamillik – imkanların bütün spektrini qə-

bul etmək və səhv etməkdən qorxmamaqdır. 

Çünki səhv anlayışının özü dəyişərək tədqiqata, 

axtarışa, yeni yollar açmağa çevrilir. Məsələn: 

yerin altında hər tərəfə kök atan və suya çata 

bilməyən bir kök çıxıntısını müvəffəqiyyətsizlik 

saymayan ağac kimi. Bütün köklər eynihüquq-

ludur və ağacın kamilliyi də budur. Yəni, kamil-

ləşmə yolunda yıxılmaqdan, itirməkdən qorx-

mamaq və təzədən qalxıb irəliləməyi bacarmaq 

əsas şərtdir. 
 

 

Peşəkar inkişafın pillələri 
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 Peşəkar inkişafın pillələrini nəzərdən keçi-
rək. Peşəkar inkişaf altı mərtəbəli inkişaf pirami-

dasının beşinci mərtəbəsindədir. Gördüyümüz ki-

mi, bu piramidanın əsasında “mövcud durum” 

dayanıb. Hər bir insan istəsə də, istəməsə də, hə-

yati dəyişmədə iştirak edir. Bu təbii prosesdir və 

peşəkar inkişaf sayılmır. Yalnız müsbət dəyişmə-

lər həyat keyfiyyətinin yüksəlməsinə səbəb olur 

və bu zaman həyati inkişaf baş verir. Həyati inki-

şaf fərdi inkişafa zəmin yaradır. Düzgün hədəflər 

təyin etmək, yaxşı əlaqələr və ünsiyyət qurmaq, 

düşüncə tərzini, mühakimələri dəyişmək fərdi in-

kişafdır. İnkişaf edən fərd şübhəsiz ki, peşəkarlı-

ğını artırmaq barədə düşünəcəkdir. Peşəkar inki-

şaf planlaşdırılarsa, proses daha səmərəli və rahat 

olar. İnkişafın ən yüksək zirvəsi isə insanın özü-

nü və dünyanı tanımasıdır. Buna kamillik deyi-

lir. Kamilliyə gedən insanların sayı çoxaldıqca, 

cəmiyyət saflaşır. 

Təsəvvüf fəlsəfəsinə görə, insanın kamilləş-

mə yolu heç də kəsilməz proses olmayıb, bir sıra 

hal və məqamlarla özünü göstərir [6, 58]. Fərdi 

fəlsəfi düşüncələr, insanın dünyadakı gözəllik və 

harmoniya qarşısında heyrətindən doğan suallar, 

insanın özü ilə və dünya ilə təkbətək söhbətləri – 

kamilliyə aparan yolun məqamlarıdır.  

N. Tusinin “Əxlaqi - nasiri” kitabında deyi-

lir: “Hər varlığın özünə məxsus, başqa heç bir 

varlıqda olmayan, ya mənfi, ya da müsbət, ya in-

cə, ya kobud, ya təmiz, ya da kəsif elə bir xüsu-

siyyəti var ki, onun mahiyyəti yalnız bu xüsusiy-

yətə görə təyin və təsbit edilir, onda başqa varlıq-

larla şərikli hərəkətlər və cəhalətlər də ola bilər. 

Məsələn: qılıncın təbiətində asanlıqla kəsmək, 

atın təbiətində süvariyə ram olub yüngülcə qaç-

maq xassəsi vardır və başqa heç bir şey bu xüsu-

siyyətdə onlara bərabər ola bilməz” [4, 132]. 

İnsanın kamilliyi iki cür olur: elmi və 

əməli. Elmi kamillik qüvvəti ona deyirlər ki, o, 

elm öyrətmək, maarifə yiyələnməyə yönəlsin, 

bu sövq və həvəsin nəticəsində varlıqların dərə-

cələrini müəyyənləşdirə bilmək, həqiqətlərin 

mahiyyətinə nüfuz etmək mümkün olsun. Əməli 

- qüvvət kamilliyi ona deyirlər ki, insan öz im-

kan və fəaliyyətini nizama salıb elə uyğunlaşdır-

sın ki, onlar bir – birinə mane olmayıb, əksinə

bir – birini tamamlasınlar.

Hər bir alimin kamillik səviyyəsi təkcə 

qarşıya qoyduğu nəcib amal və məqsədlərdə, saf 

niyyətlərdə deyil, həm də özündən sonra layiqli 

davamçılar yetişdirmək əzmində ifadə olunur.  

Azərbaycan xalqının dürüst tarixçisi, fəda-

kar ziyalımız Ziya Bünyadov, qeyri-səlist nəzə-

riyyənin banisi Lütfi Zadə, Nobel mükafatını 

alan ilk azərbaycanlı fizik Lev Davıdoviç Lan-

dau, Şərqin təsəvvüf fəlsəfəsinin dəyərli nüma-

yəndəsi Seyid Yəhya Bakuvi, Şərqdə ilk astro-

nomik elm mərkəzini yaradan böyük Azərbay-

can alimi Nəsrəddin Tusi, Azərbaycan tarixşü-

naslığının əsasını qoyan çar generalı Abbasqulu 

ağa Bakıxanov, Neft sənayesinin dirçəlməsinə 

əvəzsiz xidmətlər göstərən Azad Mirzəcanzadə, 

bütün dünyanın istinad etdiyi türkoloq, Rusiya 

Elmlər Akademiyasının ilk Azərbaycanlı üzvü 

Mirzə Kazım bəy, Azərbaycan fəlsəfi məktəbi-

nin banisi, Şərq periparitetizminin görkəmli nü-

mayəndəsi Əbülhəsən Bəhmənyar, Azərbaycan-

da ilk fizika – riyaziyyat doktoru, dünya şöhrətli 

akademik Zahid Xəlilov, uzun illər Sovet kos-

monavtikasına rəhbərlik etmiş azərbaycanlı Kə-

rim Kərimov, dünya alimlərinin “alkilləşmənin 

kralı” çağırdıqları Yusif Məmmədəliyev və bir 

çox digər dünya şöhrətli ziyalılarımız müxtəlif 

dövrlərdə yaşamış və elmləri, zəhmətləri sayə-

sində kamillik məqamına ucalmışlar. 

Bəşər sivilizasiyasına böyük töhfələr ver-

miş xalqımız həyatının mənasını nəcib və xeyir-

xah əməllərdə axtaran, onun maariflənməsinə, 

dünya arenasında özünə layiqli yer tutmasına 

çalışan şəxsiyyətləri ilə bu gün də böyük qürur 

duyur. 

Müasir dünyada mənəvi meyar və ideallar 

heç vaxt aktuallığını itirmir - humanizmə və in-

sanpərvərliyə əsaslanan yüksək insani dəyərlər 

təsir gücünü qoruyur. Yalnız mənəvi kamillik 

zirvəsinə qovuşmuş şəxsiyyətlər öz əməlləri ilə 

təkcə müasirlərinin deyil, həm də gələcək nəsil-

lərin qarşısında cavabdehlik daşıdıqlarını dərk 

edirlər. Konkret həyat amalına malik belə mənə-

viyyat sahibləri şərəfli və mənalı ömür yolu ilə 

başqalarına örnək olur, dövrünün problemlərinə 

əsl ziyalı yanğısı, vətəndaş təəssübkeşliyi ilə ya-

naşır, fürsət düşdükcə xalqının nicatına, xoşbəxt 

və təminatlı gələcəyinə xidmət edən xeyirxah 

əməllərin müəllifinə çevrilirlər [5,103] . 

Bizim, öz əməlləri ilə əbədi kamillik zir-

vəsinə yüksələn ümummilli Liderimiz Heydər 

Əliyev məhz belə şəxsiyyətlərdəndir. Ulu öndər 

Heydər Əliyevin qurduğu və onun layiqli da-
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vamçısı Prezident İlham Əliyevin daha da ka-

milləşməsi üçün yorulmadan fəaliyyət göstərdi-

yi müstəqil, demokratik, hüquqi, dünyəvi, sosial 

Azərbaycan dövləti məhz bu parametrlərə malik 

olub ölkənin gələcək və sürətli inkişafının mü-

hüm başlanğıcını təşkil edir. Hamımız bu yolla 

gedirik. Bu yolda işıq var, həqiqət var, inkişaf 

var. 

Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyət fəlsə-

fəsində insanlara yaxşılıq kimi mütərəqqi bir 

ideya, nəcib amal daim ön plandadır. Azərbay-

can Respublikasının Birinci Vitse - prezidenti, 

Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədə-

niyyət Fondunun prezidenti, UNESCO 

və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xa-

nım Əliyevanın özünün də söylədiyi kimi, baş-

qalarına yaxşılıq, mərhəmət ömrü boyu onun 

üçün ümdə anlayışlara, ən ülvi insani keyfiyyət-

lərə çevrilmiş, bu missiyasının kökündə təmən-

nasızlıq prinsipi dayanmışdır. İnsan amilinin 

yüksəlişinə xidmət edən qlobal layihələr Heydər 

Əliyev ideyalarına sədaqətin, Azərbaycan Prezi-

denti cənab İlham Əliyevin Vətən, xalq naminə 

apardığı məqsədyönlü siyasətə dəstək vermək 

istəyinin əməli kamillik təzahürüdür. 
Məqalənin aktuallığı kamillik dərəcəsinə 

yüksəlməyin düzgün iş formalarının və istiqamətləri-

nin araşdırılıb seçilməsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi insan mənəviyyatının 

kamilləşdirilməsinin bir məqsəd kimi qarşıya qoyul-

ması amilinə xüsusi diqqət yetirilməsindən ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti ondan ibarət-

dir ki, məqalədən elmi yaradıcılıq işində bu mövzu 

ilə maraqlananlar, eləcə də ali və orta ixtisas mək-

təblərinin tələbə və magistrləri istifadə edə bilər.  
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Xülasə: Bəşər tarixindəki uzunmüddətli təcrübə sübut edir ki, gənc nəslin təfəkkür tərzi müvafiq za-

man-məkan kontekstində hakim olan ictimai-siyasi şəraitlə, bu şəraitə sosial-psixoloji təsirlə bağlı olur. Bu 

cür təsirlər neqativ olduqda deviant davranışın yaranmasına, gəncliyin zədələnməsinə gətirib çıxarır. Məqalə 

gənclərdə deviant davranışın formalaşmasına sosial-psixoloji təsir olaraq əxlaq normalarının özünəməxsus 

rolunda bəhs edir. Bu baxımdan məqalədə əxlaq normalarını daha əhatəli araşdırmağı məqsədəuyğun he-

sab olunub. Çünki əxlaq normaları fərdin sosial davranışlarını nizamlayan vacib amillərdən biridir. 

Açar sözlər: sosial-psixologiya, yeniyetməlik, gənclik, deviant davranış, əxlaq normaları. 

 

Резюме: Многолетний опыт в истории человечества доказывает, что стиль мышления молодого 

поколения зависит от социально-политических условий, преобладающих в контексте временного 

пространства, и социально-психологического воздействия этих условий. Такие негативные послед-

ствия приводят к девиантным поведениям и повреждению молодежи. В статье рассматривается роль 

морали в социально-психологическом воздействии девиантного поведения у молодежи. В этой связи 

целесообразно более подробно изучить этические нормы. Потому что мораль является одним из важ-

ных факторов, которые регулируют индивидуальное социальное поведение. 

Ключевые слова: социальная психология, подросток, юность, девиантное поведение, 

моральные нормы. 

 

Summary: Long-term experience in the history of mankind proves that the style of thinking of the 

younger generation depends on the socio-political conditions prevailing in the context of time-space and the 

socio-psychological impact of these conditions. Such negative effects lead to deviant behavior, and damage 

to youth. The article deals with the role of morality in the socio-psychological impact of deviant behavior in 

young people. In this regard, it is expedient to examine ethical norms in more detail. Because morality is one 

of the important factors that regulate individual social behavior. 

Key words: teenager, adolescence, deviant behavior, moral norms. 

 

Müasir dünyanın aramsız və amansız hadi-

sələri sözsüz ki, gənc nəslin şüur və davranışında 

öz təsirlərini göstərməkdədir. Təsirlər dedikdə ilk 

növbədə əxlaq normalarına edilən qəsdlər və tə-

cavüzlər nəzərdə tutulmalıdır. Gənc nəslin for-

malaşmasında genetik kodlar, ailə və digər sosial 

təsisatlar, xüsusən də ictimai mühit mühüm rol 

oynamaqdadır. Bəşər tarixindəki uzunmüddətli 

təcrübə sübut edir ki, gənc nəslin təfəkkür tərzi 

müvafiq zaman-məkan kontekstində hakim olan 
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ictimai-siyasi şəraitlə, bu şəraitə sosial-psixoloji 

təsirlə bağlı olur. Bu cür təsirlər neqativ olduqda 

deviant davranışın yaranmasına, gəncliyin zədə-

lənməsinə gətirib çıxarır. Gənclərdə deviant dav-

ranışın formalaşmasına sosial-psixoloji təsir ola-

raq əxlaq normalarının özünəməxsus rolu vardır. 

Bu baxımdan biz əxlaq normalarını daha əhatəli 

araşdırmağı məqsədəuyğun hesab etdik. Çünki 

əxlaq normaları fərdin sosial davranışlarını ni-

zamlayan vacib amillərdən biridir. Biz fərdin bu 

və ya digər hallarda davranış tiplərinə təsir göstə-

rən amillərini nəzərdən keçirsək, onun formalaş-

maqda olan şəxsiyyətində öz izlərini buraxan, 

onları yönəldən və idarə edən əxlaq normalarını 

görərik: 

-qeyri-iradi mexanizmlər (arxetiplər, tələ-

batlar, yönəlişliklər, stereotiplər); 

- sosial-psixoloji amillər (başqa insanların

iştirakı ilə şərtlənən psixoloji sahəyə təzyiq); 

- cəmiyyətin və ya qrupun əxlaq normaları;

- əxlaq prinsiplərinin daxili dərk olunması;

Fərdə sosial-psixoloji amillərin təsirini

nəzərdən keçirək. Bura təqlid etmə, sirayətlən-

mə və təlqin etmə aid edilir. 

Q. Tardanın fikrincə, təqlid etmə prosesi

sosial davranışların vacib xüsusiyyətlərindən 

biri olub, bütöv insani fəaliyyətdən ibarətdir. 

Təqlidetmə yalnız xüsusi bir insanı tərbiyə et-

mək üçün deyil, həmçinin sosial masştabın tə-

zahürü kimi dəyərləndirilməlidir. Bunsuz sosi-

al-mədəni irsi, adət-ənənələri, sosial təcrübələ-

rin ötürülməsini həyata keçirmək mümkün de-

yildir. Yeni əldə edilmiş heç bir şey sosial də-

yərli ola bilməz, çünki hər bir yeni nəyisə öy-

rənmək üçün əvvəllər məlum olanlara müraciət 

etmək mütləqdir (1) və instinktiv mexanizm 

hesab edir. Neqativ təqlidetmə adlandırılan 

oyunda insanların birinin pis hərəkətini görərək 

onu təkrarlamaması üçün vacib rol oynayır. 

Müəllif öyrənmənin sınaq və səhv metodunun 

(odun təhlükəli olduğunu bilmək üçün barma-

ğını yandırmalısan) tənqid edirdi (2). 

Təqlid etmə mexanizmi haqqında məlu-

matlar iki yolla verbal və vizual yolla ötürülür. 

O yaddaşda simvolik kodlar və obrazlı şəkildə 

qalır, sonra qeyri iradiliyə keçir. Yığılmış in-

formasiyanı həyata keçirmək imkanı yaranan 

zaman onun kodlarının açılması baş verir (3). 

İnkişaf və sosial təcrübələrin toplanması 

üçün fərd təqlid etməyə daha çox bağlı olur, 

hətta onu dərk edərək həyata keçirir, özündə bu 

və ya digər formada ideal olaraq seçdiyi adama 

xas olan xarakterik cizgiləri yaratmağa çalışır. 

Bundan başqa, davranışın və fəaliyyətin bir çox 

sahələrində təqlidetmə nəinki yararlıdır, hətta 

vacibdir. Məsələn, xarici dildə olan bir musiqi-

nin öyrənilməsi dedikdə burada yaradıcı fəaliy-

yət deyil, əvvəlləri məlum olmayan yeni key-

fiyyətlərin meydana gəlməsi lazımdır. 

Növbəti qrup şəklində təsir mexanizmi 

olan sirayətetmə mexanizmini nəzərdən keçi-

rək. Kənardan sirayət olunan rəftarlara adətən 

ilk növbədə uşaqlar və yeniyetmələr aludə 

olurlar. Eyni zamanda emosional dəyişkən, 

yüksək həyəcanlılığa malik olan fərddə də yük-

sək sirayətolunma mövcuddur. Belə olduğu 

halda kifayət qədər təhsilli və yüksək intellek-

tual, hər şeyə tez inanmayan insanlar emosio-

nal təsirə tez və asan qapılırlar. Təhtəlşüur va-

sitəsilə həyata keçirilən sirayət zamanı hər han-

sı bir vasitə ilə (yuxu, hipnoz, huşunu itirmə 

vəziyyətləri və s.) idrak prosesi dayanmış istə-

nilən insan köməksiz olur. Həmçinin sirayət 

elementi adi ünsiyyət prosesində belə baş verə 

bilir. Hər bir insan ünsiyyət zamanı qarşısında-

kına iradi və ya qeyri-iradi şəkildə olsa da təsir 

etməyə can atır. Əgər sirayət edən qarşısındakı-

nın davranışlarını istədiyi istiqamətə yönəltmə-

yə nail olursa, onda sirayətolunanın təhtəlşüu-

runda ciddi dəyişikliklər baş verir və sonda o, 

adi davranışlarını dəyişir, hərdən istənilmədən 

özünə zərərli rəftarlar edir və etdiyi hərəkətlə-

rin motivinin izahında aciz qalır.  

Vərdiş edilmiş hərəkətlərin anlaşılmadan 

dəyişməsi bir çox insanlarda qarşı tərəf qarşı-

sında psixoloji təsir nəticəsində baş verir, belə 

vəziyyətdə fərd öz real hərəkətlərini həyata ke-

çirə bilmir və məcburən güzəştə gedir. Nəticə-

də də çox vaxt hərəkətlərinə görə peşmançılıq 

çəkir.  

Ən güclü psixoloji təsir camaat arasında 

təlqin adlı mexanizmin hökm sürdüyü yerdə 

olur. Təlqin elə bir mexanizmdir ki, fərd öz hə-

rəkətlərində sağlam düşüncəsini itirir. Q. Lebo-

nov təlqini kütləvi davranışların ən güclü feno-

meni hesab edir. Belə vəziyyətdə artıq nə əxlaq 

normaları, nə də daxili mənəvi prinsiplər rol 

oynamır. Camaat arasında nə təhsillilik, nə də 

intellektuallılıq bir məna kəsb etmir, fərdiyyə-

tin dərinliklərinə kimi silib aparır. (4) A.L. Se-
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nekanın qeyd etdiyi kimi, ”Bir insanı istilah et-

mək mümkün deyil, bütün izdihamı isə çox sa-

də” (5). 

İzdiham fenomeni Q. Pollionun qeyd et-

diyi kimi, “riskin azalması” effekti ilə əlaqə-

ləndirilir. Hətta bir qrup insan hər hansı bir qə-

rara gəlirlərsə, bütün qrup üzvləri məsuliyyət 

daşıyır və burada fərdi vəzifənin səviyyəsi aza-

lır. Buna görə də qrup daha riskli qərarlar verə 

bilər, nəinki bir nəfər. Camaat arasında cavab-

dehlik minimal dərəcədə olur. Burada fərd ağlı-

na gələn cəmiyyətin əleyhinə ola bilən hər han-

sı bir hərəkətə yol verir və “mən bura qoşulmu-

şam ki, cavabdehliyim olmasın” devizini özünə 

rəhbər tutur.  

Fərd əxlaqlı davranış normalarını ən bi-

rinci mikromühit vasitəsi ilə mənimsəyir, daha 

doğrusu cəmiyyətin əxlaqı bilavasitə onu əhatə 

edənlərin vasitəsi ilə transformasiya edilir. 

Qrupda uzun və ya qısa müddət olmasından 

asılı olmayaraq hər bir fərdin özünün əxlaq 

normaları sistemi mövcuddur.  

Qrupların uzun müddət davamlı olması-

nın əsas şərtlərindən biri odur ki, onun norma-

ları ictimai normalarla eyniyyət təşkil etsin. 

Əgər normalara da ixtilaf baş verərsə, bu za-

man, bir qayda olaraq makromühit mikromühiti 

özünə tabe edir. Kortəbii yaranan qeyri-formal 

qruplarda özünəməxsus qeyri-formal quruluş, 

“yazılmamış qanunlar” olur, adətən buna yeni-

yetmələrdən ibarət qrupları aid etmək müm-

kündür. Onlar üçün cəmiyyət bütövlükdə “biz” 

kimi deyil, yad bir qüvvə kimi mövcuddur. Ya-

zılmamış qanunlar qrup daxilində öz-özünə 

meydana gələn qarşılıqlı təsirlərin olmasına 

imkan verir, hadisələrlə əlaqədar onlara hər 

şeydən yüksəkdə dura bilən bir əxlaq hissi ya-

ranmağa başlayır. 

Əxlaqın hər bir konkret tipinin fərqli his-

sələrində haqla həqiqət bir-birinə qarışır. Bu-

nun sosial-psixoloji və şəxsi əxlaqı ilə özünə-

məxsus sintezi mövcuddur. Hər bir əxlaq im-

kan verir ki, əxlaqi dəyərlərin sosial münasi-

bətlərdə hansı rolu olduğunu, xalqın psixoloji 

və etnik üzünə onun milli mədəniyyəti ilə necə 

qarşılıqlı təsirdə olduğunu göstərə bilsin. Cə-

miyyətdən çıxan hər bir qrupun özünəxas əxla-

qı, mənəviyyatı olur. Cəmiyyətdə əxlaqi təcrü-

bənin həqiqi və ya haqlı üstünlüyü ictimai ənə-

nənin nə dərəcədə inkişaf etməsindən xeyli də-

rəcədə asılıdır.  

Həqiqi və ya haqlı amillərin hansının fər-

din davranış motivasiyasında üstün olması bi-

rinci növbədə şəxsiyyətin inkişaf səviyyəsin-

dən, ikincisi isə konkret vəziyyətdən asılıdır. 

Bildiyimiz kimi, uşaqlarda və yeniyetmələrdə 

həqiqət təbəqəsinə istiqamətləndirmə üstünlük 

təşkil edir. Bu özünü ən çox avtoritetin, təlqi-

nin və təqlidin təsiri ilə təsdiqləmişdir. Fərdi 

düşüncənin inkişaf səviyyəsi nə qədər aşağı 

olarsa, fərdin davranış səviyyəsi daha çox kor-

təbii sosial-psixoloji mexanizmlər tərəfindən 

idarə olunacaqdır. Lakin bir çox hallarda bu 

amillər mədəni insanların davranışları ilə də 

idarə edilə bilir. Bu zaman emosional təsir o 

qədər güclü olmalıdır ki, şəxsiyyətin əxlaq 

prinsiplərini zəiflətsin.  

İ. Kantın da hesab etdiyi ki, insan o za-

man əxlaqi davranışları həyata keçirə bilər ki, o 

onun təbiəti ilə əlaqədar olan, daxili tələbatlar-

dan asılı olmadan azad varlıq olsun. (6) Bura 

həmçinin sosial-psixoloji mexanizmlərə qabi-

liyyətsizliyin təsirini də əlavə etmək mümkün-

dür. Bunun üçün isə fərd gərək özünü tamamilə 

cəmiyyətdən təcrid etsin. Keçmiş zamanlarda 

tərkidünya olanlar özlərini cəmiyyətdən təcrid 

edərək öz ehtirasları, mənəvi ehtiyacları ilə 

mübarizə aparırdılar. Lakin təbiətdən uzaqlaşa-

raq insan öz ehtirasları üzərində qələbəyə nail 

ola bilməz. M. Qandinin yazdığına görə, insan 

ehtirasları üzərində qələbə mənim üçün daha 

çətin bir işdir, nəinki silahlı qüvvələrin köməyi 

ilə bütün dünyanı zəbt eləmək. (7) Buna görə 

də adi insanlar sosial davranışların həqiqi təsi-

rindən sığortalaya bilmir, həqiqətlə haqq bir-bi-

rinə qarışır. Güclü cəsarəti olan fərd istənilən 

psixoloji təzyiqə qarşı dayanıqlı ola bilir. Eyni 

zamanda cəsarətli davranışlar həmişə əxlaqi və 

mənəvi ola bilmir. Buna görə də daxilən azad 

olan insan özünənəzarəti itirməyə qadir vəziy-

yətlərdən qaçmağa çalışacaqdır. 

Qeyd olunduğu kimi, daxili etika forma-

laşmadan şəxsiyyətin özünü reallaşdırması pro-

sesi baş tuta bilməz. Daxili əxlaqi prinsiplərin 

formalaşdırılması fərdin şüuraltında yönəlişlik 

sisteminin yaranması ilə cəmiyyət üçün arzuo-

lunmaz daxili təbiətin meydana gəlməsinin qar-

şısını almaqla başlayır. Bununla əlaqədar ola-

raq Z. Freyd hesab edir ki, əxlaq ilk insan təbi-
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əti ilə ədavətlidir. İnsan “Mən”i daima qeyri-

iradi həvəsilə özünü xarici təsirin hücumların-

dan qoruyan düşüncənin əxlaq prinsiplərini ba-

lanslaşdıraraq mübarizə vəziyyətində olur.  

Şəxsiyyətin özünü reallaşdıraraq inkişafı-

na, həmçinin onu əhatə edən sosial mühit vasi-

təsilə, daxili aləmi ilə, üçüncüsü isə bütövlükdə 

təbiətlə ahəngdarlıq təşkil etməsi ilə nəzərdən 

keçirək. Bu ahəngdarlığın ən yuxarı hissəsində 

fərdin bütün sərhədləri silərək ətraf aləmlə da-

xili vahidlik hiss etməsi durur. Buna görə də 

davranışın hər bir mərhələsində müəyyən dəyi-

şikliklərə məruz qalınır. Bu prosesdə etizm, es-

tetizm və tamlıq özünü büruzə verir. 

Etizm və ya estetizmin dilemmasında 

(vacib nəticənin ikisindən birini seçmə məcbu-

riyyəti) dünyaya münasibətində bir-biri ilə tə-

zadda olan iki vasitə olduğunu ilk dəfə olaraq 

ekzistensial (ekzistensializm - həyatın mənasız-

lığını, ictimai fəaliyyətin faydasızlığını, əxlaqın 

əsassızlığını sübut etməyə çalışan imperializm 

dövrü fəlsəfi cərəyan) fəlsəfənin banisi Seren 

Kerkeqorun (1813-1855) yaradıcılığında daha 

dərin formada açıqlanmışdır. “İnsanın ən bö-

yük bədbəxtliyi onun ağlına etibar etməməsi-

dir” deyə S. Kerkeqor soruşurdu. Axı ağıl insan 

üçün bir çox vacib sonluqları bilir, etika isə hə-

mişə ağıldan sonra gəlir, təsdiq edir ki, insan 

nə qədər ağır olsa da öz qismətinə itaətlə yana-

şılmaldır” (8). 

O, Q.V.F.Heqelin rasional fəlsəfəsinə 

qarşı idi. Burada o təsdiqləyir (8) ki, hər bir hə-

qiqət ağıllıdadır, bütün ağıllılar isə həqiqətdir. 

S.Kerkeqor İbrahimin Allah yolunda öz övladı-

nı qurban verməsi hərəkətini ictimai əxlaqi 

nöqteyi-nəzərindən necə qiymətləndirildiyini 

araşdırırdı. Axı o, etikaya qarşı çıxmışdır. Əgər 

o, ağıl və əxlaqa tabe olmadısa, onda Allahın 

onu övlad qatili olmasına icazə verməyəcəyinə 

inandı.  

Etizmi cəmiyyətin sarsılmaz əxlaq nor-

malarını təntənəli sürətdə qəbul edən və ona ta-

be olan həyata münasibət vasitələrini inkar 

edir. S. Kerkeqor buna alternativ olaraq digər 

bir dünyaya münasibət olan estetizmi irəli sür-

müşdür. Heç kim əxlaqsızlığı üçün heç kimi 

mühakimə edə və ona hərəkət qaydalarını yaza 

bilməz (9). Hələ yüz illər bundan əvvəl tanın-

mış ekzestensializmin yaradıcısı olan J.P. Sartr 

qeyd edirdi ki, heç bir ümumbəşəri əxlaqda ya-

zılmayıb ki, kim necə hərəkət etməlidir, bu və 

ya digər konkret vəziyyətdə insan özünü necə 

aparmalıdır.  

F. Niçşenin fikrincə, əxlaq tamlığı ilə zə-

ifliyin tərifidir. O, insanı özünütəsdiqdən məh-

rum edir və göstərir ki, “əxlaq həmişə Prokrust 

yatağı (düz gəlib-gəlməməsinə baxmayaraq, 

hamını zorla bir əndazəyə salma – qədim yu-

nan qulduru Prokrustun adından) olub” (11). 

F.Niçşe filosofları “xeyir və şərin bu istiqamə-

tində” olmağa çağırır. Məlum olduğu kimi, əx-

laqın və mənəviyyatın inkarı, ümumiyyətlə, 

F.Niçşe tərəfində son həddə kimi çatdırılması, 

insandan da üstün bir ideyanın yaranmasına, 

özündə müqəddəs xarakterlərin meydana gəl-

məsinə və dünyəvi Allahlıq iddiasına gətirib çı-

xarır. Ola bilsin ki, müəllifin intuisiyası ona 

dünyada real olaraq yaşanacaq, hadisələr haq-

qında nə isə deyirmiş. Lakin əxlaqsız, mənə-

viyyatsız həyat mümkün deyil. Buna görə də 

burada çıxış yolu əxlaqa qarşı qəti etiraz etmək 

yox, onun “dünyəvi mövcudluğunun” imkanla-

rını axtarmaq olmalıdır. 

E.Liç əxlaqı mədəniyyətlə şərtləndirərək 

göstərir ki, birmənalı şəkildə demək olmaz ki, 

burada hansı hərəkət yaxşıdır və ya hansı pis-

dir. Hər şey onun həyata keçdiyi zamandan və 

məkandan asılıdır. Nə qədər ki, bu qayda dəyi-

şir, onun yaranması insanda çaşqınlıq yaradır. 

Biz başqalarının davranışlarını beynimizdə 

qurduğumuz hər hansı bir şablon modellə mü-

qayisə edirik. Əgər bu müqayisədə təqdim olu-

nan davranış modelinki ilə üst-üstə düşmürsə, 

onda dünya bizə ya xaotik, ya da nizamsız gö-

rünür. Lakin əxlaq stereotipləri özündə mədə-

niyyətin müəyyən tipdə məhsullarını və sivili-

zasiyanı daşıyır. Belə olduğu halda biz kiminsə 

əxlaq qaydalarına zidd olan davranışlarını qiy-

mətləndirərək onu yalnız bu əsasda rədd edə 

bilərik ki, bizim əxlaqımız bu haqda nə danış-

mağa, nə də aydınlaşdırmağa yol verməsin. Nə-

ticə etibarilə biz orta əxlaqı seçirik və özümüzü 

həyatda baş verən bəzi hadisələrdən kənarda 

saxlayırıq. Nə qədər ki, biz kor-koranə də olsa 

onun normalarına riayət edirik, bu normalar re-

al faktları pərdələyir və mənasını dəyişir. Heç 

bir hadisə və ya vəziyyət, biz ona don geyindir-

məsək, təklikdə bir məna daşımır. Biz başqala-

rını bizə öyrətdiyi kimi mühakimə edirik (12). 
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Əxlaq normalarını tədqiq edən bir çox 

tədqiqatçılar belə nəticəyə gəlmişlər ki, əxlaq 

normaları bütövlüklə dünyagörüşünü əhatə et-

məlidir. Eyni zamanda o qədər geniş çevrəni 

əhatə eləməlidir ki, digərlərinə qarşı münasi-

bətlərimizdə hansı davranışın düzgün olduğunu 

müəyyən etmək bizə çətin olmasın.  

Davranışa və dünyagörüşünə estetizm 

prinsipi ilə yanaşaraq D. Radyar burada aparı-

cılığı təklif edir. Lakin S. Kerkeqordan fərli 

olaraq bu müəllif göstərilən Prinsipi hisslərlə 

deyil, ağılla əlaqələndirir. “Estetik mülahizə et-

mək ağılla deyil, hisslərlə əsaslandırıldığı üçün 

bir-birinə ziddir” (13). Ağıl (əxlaqın etdiyi ki-

mi) bu və ya digər bir faktı uzaqlaşdırmır, əksi-

nə, onu daha səliqəli bir sistemə salır. Estetik 

mühakimə xeyir və şər kateqoriyalarına əsas-

landırılmır, buna görə də onun elementləri is-

tisna edilmir. 

Əxlaqi davranış fərddə o zaman meydana 

gəlir ki, o, cəmiyyətlə özünü müqayisə etmək-

dən əl çəkir və bütövlüklə özünü onun bir his-

səsi kimi anlayır. Bu zaman o, fərdi sərhədləri 

aşaraq bu aləmin bir hissəsinə çevrildiyini hiss 

edir. Q. M.F. Qeqelin də dediyi kimi, fərdi tə-

fəkkürün inkişafının ən ali mərhələsində 

“Mən” və “qeyri-Mən” arasındakı ziddiyyətlər 

silinir və fərd mənəviyyat səviyyəsinə gəlib çı-

xır. Belə olduğu halda insan özünü və onu əha-

tə edən aləmin varlığını dərk edir. İnsan öz 

davranışlarında mənəvi və əxlaqi qanunlara ria-

yət edərək kiçikqruplu maraqlarına və ya eqo-

istik motivlərinə nəzarət etməyə başlayır. Bu 

davranışlar onun şəxsiyyət kimi formalaşması-

nın ən ali mərhələlərində özünü əks etdirir. Bu 

onun daxili azadlığına əsaslanır, eyni zamanda 

da cəmiyyətin xeyrinə istifadəsinə yönəldilir. 

Əks təqdirdə insan həm cəmiyyətə, həm də 

özünə zərər vermiş olar.  

Müasir dövrümüz bütövlüklə inteqrasiya 

prosesi ilə, bütün sədlərin aradan qaldırılması, 

yeni dəyərlərin meydana gəlməsi ilə səciyyələ-

nir. Nəticədə ümumbəşəri əxlaqa tələbatlar ya-

ranır. Əgər biz cəmiyyətimizi ümumi bir qrup 

şəklində nəzərdən keçirsəydik, o zaman əxlaqı 

digərlərindən ayırmazdıq, əksinə, birləşdirər-

dik. Çünki şəxsiyyətin formalaşmasında əxla-

qın yeri mühüm və danılmazdır. Deviant davra-

nış isə o zaman yaranır ki, fərdin əxlaqında 

normadan kənar hallar müşahidə olunur və de-

viasiyaya meyillilik olur. Bu baxımdan biz ki-

məsə pislik etmək səviyyəsində şəxsiyyətin 

maraqlarını, cəmiyyətin mənafeyini, ictimai 

qrup maraqlarını məhv etməyini; ikincisi isə, 

qanunların pozulmasının tipini nəzərə alaraq, 

əsasən deviant davranışların formalarını belə 

ayırmışıq:  

1. Destruktiv davranışlar. Burada şəxsiy-

yət yekdilliklə qəbul olunmuş yığımcıllıq, kon-

formizm, mazoxizm kimi mənəvi-sosial nor-

malara tabe olmadan yalnız özünə zərər yetirə 

bilər.  

2. Cəmiyyətə zidd davranışlar. Bu davra-

nış formasında şəxsiyyətdə alkoqolizmə, nar-

komaniyaya, özünə qəsd etməyə meyllilik əmə-

lə gəlir və bu zaman o nəinki özünə, həmçinin 

onu əhatə edən sosial birliklərə (ailəsinə, dost-

larına, qonşularına və s.) zərər yetirə bilir. 

3. Qanunlara zidd davranışlar. Bu davra-

nışlar zamanı şəxsiyyət həm əxlaq normalarını, 

həm də qanunları pozaraq adamöldürmə, oğur-

luq və s. bu kimi cinayətlərə yol verir.  

Gənclər arasında deviant davranış forma-

ları sosial-psixoloji və iqtisadi təsirini müəyyən 

etmək üçün özünü aşağıdakı formalarda göstə-

rə bilər: 

 Rəftar (kiməsə sillə vurmaq və s.);

 Fəaliyyət (daim zorakılıq və fahişəlik-

lə məşğul olmaq); 

 Həyat tərzi (müəyyən mafioz qruplar,

oğru dəstələri, və s. tərəfindən yaranmış cina-

yətkar həyat tərzi) 

Yaxud daha xırdalıqla ifadə edəsi olsaq 

deviant davranışları, həmçinin belə şəkildə də 

bölmək mümkündür: 

 Cinayətkarlıq – sosial normaların ən

çox təhlükəli qəbul olunmamasıdır ki, bu da ən 

çox gənclər arasında yayılmışdır; 

 İçki düşkünlüyü və alkoqolizm də

gənclər arasında yayılan deviant davranışlar-

dandır; 

 Özünə qəsdetmə – tədqiqatlar göstərir

ki, bu ən çox iqtisadi və sosial böhran zamanı 

daha çox yayılır. Cəmiyyətdəki kəskin dəyişik-

lik insanlarda buna qarşı uyğunlaşma səviyyə-

sini aşağı salır. Yeniyetmə və gənclər özlərinə 

ya anlaşılmazlıq nəticəsində, ya ailədəki yoru-

cu ixtilafların nəticəsində, ya da uğursuz sevgi 

və s. bu kimi hadisələrin nəticəsində qəsd et-

məyə meylli olurlar. Bir çox özünə qəsd halları 
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isə əsasən şəxsiyyətin cəmiyyətə zidd davranış-

ları (narkomaniya, alkoqolizm, fahişəlik və s.) 

əlaqədardır. 

Təbii ki, gənclər arasında normadan kə-

nara çıxma halları sosial-psixoloji – ixtilaflı və 

ya natamam ailə, keyfiyyətsiz çevrə və s., iqti-

sadi – işsizlik - təsir nəticəsində yaranır ki, bur-

da da əxlaq normalarının rolu danılmazdır. Bu 

baxımdan əxlaq normalarının cəmiyyətdə yeri-

nin möhkəmləndirilməsi üçün ailələrdə, təhsil 

müəssisələrində mütəmadi şəkildə maariflən-

dirmə işləri aparılmalıdır.  
Problemin aktuallığı. Davranışın formalaş-

masında əxlaq normalarının inkişaf etdirilməsi bütün 

dövrlərdə aktual olduğu kimi bu gün də aktualdır.  

Problemin yeniliyi. Elmin və texnikanın in-

kişaf etdiyi müasir dövrümüzdə də gənclər arasında 

deviant davranışın formalaşmasında əxlaq normala-

rının rolu aydınlaşdırılmışdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə de-

viant davranış məsələləri ilə bağlı araşdırmalar apa-

ran gənc tədqiqatçılar üçün faydalı olacaqdır. 
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Xülasə: “Pozulmuş dizartriya” termini ilk dəfə olaraq O.A. Tokareva tərəfindən irəli sürülmüşdür. O, 

“pozulmuş dizartriyanı” “psevdobulbar dizartriyanın” yüngül (pozulmuş) təzahürləri kimi xarakterizə edir, 

bunlar da öz növbəsində aradan qaldırılma çətinlikləri ilə seçilirlər. Onun fikrinə əsasən, bu uşaqlar səslərin 

əksəriyyətini təcrid olunmuş vəziyyətdə düzgün tələffüz edirlər, lakin nitq zamanı onları zəif avtomatlaşdırır 

və kifayət qədər differensasiya etmirlər. Bu uşaqlarda artikulyasiya hərəkətlərinin özünəməxsus şəkildə po-

zulmaları qeyd olunur: dil və dodaqların hərəkətlərinin məhdudlaşması zamanı hərəkətlərin qeyri-dəqiqliyi 

və onların gücünün kifayət qədər olmaması müşahidə edilir.  

Açar sözlər: hiperkinez, innervasiya, artikulyasiya, dipraksiya, minimal beyin disfunksiyası, hərəki 

pozulma, nevroloji simptomatika 

Резюме: Термин «стертая дизартрия» впервые был предложен О. А. Токаревой. Она описывает 

«стертую дизартрию» как «псевдобульбарную дизартрию» как легкие (поврежденные) проявления, 

которые, в свою очередь, проявляются с трудностями при коррекции. По ее словам, эти дети боль-

шинство звуков изолированно произносят правильно, но они не автоматизируют их и недостаточно 

дифференцируют их при разговоре. Эти дети характеризуются своеобразным искажением артикуля-

ции: движение языка и губ ограниченно и нечетко. 

Ключевые слова: гиперкинез, иннервация, артикуляция, дипракция, минимальная мозговая 

дисфункция, двигательные расстройства, неврологическая симптоматика 

Summary: The term "erased dysarthria" was first proposed by O. A. Tokareva. She describes "erased 

dysarthria" as "pseudobulbar dysarthria" as a light (damaged) manifestation, which, in turn, manifests itself 

with difficulties in correction. According to her, these children sound most of the sounds in an isolated way, 

but they do not automate them and do not differentiate them in conversation. These children are 

characterized by a peculiar distortion of articulation: the movement of the tongue and lips is limited and 

indistinct. 

Key words : hyperkinesis, innervation, articulation, diplraction, minimal brain dysfunction, motor 

disorders, neurological symptoms 

Korreksiyası uzunmüddətli məşğələləri tə-

ləb edən tələffüzün qeyri-tipik pozulmalarına 

dair məsələ ilk dəfə olaraq XIX əsrin ikinci ya-

rısında Q. Qutsman tərəfindən qaldırılmışdır. O, 

“artikulyasiyanın silinməsi, pozulması” kimi tə-

zahür edən pozulmaların ümumi əlamətlərini 

qeyd edirdi. 1879-cu ildə nitq pozulmaları sırası 

A.Kussmaul tərəfindən ətraflı şəkildə izah olun-
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muşdur. Bu pozulmalar arasında o, uşaqlarda 

səs tələffüzünün xüsusi növ pozulmasını tədqiq 

edir və bu pozulmanı da “dizartriya” adlandırdı. 

- Artikulyasiya pozulması və diksiya 

pozulması. 

Birincini dizartriya kimi, ikincini isə dis-

faziya kimi qələmə aldılar. Daha sonralar müx-

təlif rus və xarici mütəxəssislər qrupu tərəfindən 

təbiət və simptomatika cəhətdən nə dislaliyaya 

nə də dizartriyaya uyğun gəlməyən nitqin səs tə-

rəfinin formalaşma pozulmalarının olduğuna da-

ir məlumatlar qeyd olunur.  

“Pozulmuş dizartriya” termini ilk dəfə ola-

raq O.A. Tokareva tərəfindən irəli sürülmüşdür. 

O, “pozulmuş dizartriyanı” “psevdobulbar dizart-

riyanın” yüngül (pozulmuş) təzahürləri kimi xa-

rakterizə edir, bunlar da öz növbəsində aradan 

qaldırılma çətinlikləri ilə seçilirlər. Onun fikrinə 

əsasən, bu uşaqlar səslərin əksəriyyətini təcrid 

olunmuş vəziyyətdə düzgün tələffüz edirlər, lakin 

nitq zamanı onları zəif avtomatlaşdırır və kifayət 

qədər diferensasiya etmirlər. Bu uşaqlarda arti-

kulyasiya hərəkətlərinin özünəməxsus şəkildə 

pozulmaları qeyd olunur: dil və dodaqların hərə-

kətlərinin məhdudlaşması zamanı hərəkətlərin 

qeyri-dəqiqliyi və onların gücünün kifayət qədər 

olmaması müşahidə edilir. Bəzi hallar üçün hərə-

kətlərin əzginliyi və təqribiliyi xarakter hesab 

edilir, digər hallarda isə hərəkətlərin qeyri-dəqiq-

liyi dilin hiperkinezləri ilə izah olunur.  

Sonralar M.P. Davıdova tərəfindən pozul-

muş dizartriyanın bir qədər dəyişilmiş təsviri 

irəli sürüldü: “nitq-hərəki aparatın bəzi motor 

funksiyalarının seçici qeyri-tamlığı, eləcə də, 

artikulyasiya əzələ sisteminin zəifliyi və əzginli-

yi nəticəsində yaranan səs tələffüzünün pozul-

masını yüngül pozulmuş psevdobulbar dizartri-

yaya aid etmək olar. O qeyd edir ki, məktəb lo-

qopedik punktların təcrübəsində yüngül, pozul-

muş dizartriya üstünlük təşkil edir. Tələffüz po-

zulmaları çox müxtəlif xarakter daşımaqlarına 

baxmayaraq, bu pozulmanın əsas əlməti xüsusi-

lə nitq axını zamanı kəskin şəkildə aşkar olunan, 

artikulyasiyanın yayğınlığı, qeyri-dəqiqliyi, qey-

ri-səlisliyi hesab olunur. 

Verilmiş pozulmanın diaqnostikası üçün 

nevroloji simptomatikanın olmasına diqqət ye-

tirmək və korreksiyaedici iş zamanı dinamik 

müşahidə aparmaq vacibdir: Əgər ambulator 

müayinə zamanı psixonevroloq dərhal üzvi nev-

roloji simptomatika aşkarlayırsa, o zaman bu 

cür formaları dizartriyaya aid edirlər. Çox za-

man elə hallar da olur ki, uşaqların müayinəsi 

zamanı hər hansı bir simptom aşkar olunmur. 

A.N. Kornev nitq pozulmalarının digər bir 

təsvirini irəli sürmüşdür. O, bu pozulmanı – səs 

tələffüzünün seçici, kobud olmayan, lakin eyni 

zamanda sabit pozulması kimi təsvir edir. Bu 

pozulmalar artikulyasiya orqanlarının innervasi-

yasının özünəməxsus, yüngül pozulmaları ilə 

birgə müşayiət olunur. Bu pozulmalar zamanı 

total polimorf səs tələffüzü pozulmalarına rast 

gəlinmir (USİ-li uşaqlarda dizartriya kimi), to-

nusun kəskin pozulmaları və artikulyasiya əzə-

lələrin ixtisar bacarıqları mövcud deyil. Kornev 

hesab edir ki, nitqin tələffüz tərəfinin bu pozul-

ma kateqoriyası dislaliya və dizartriya arasında 

aralıq mövqe tutur, verilmiş nitq pozulmasının 

terminoloji mahiyyəti bu qrupun kliniki və no-

zoloji müstəqilliyini əks etdirmir. Kornev tərə-

findən nitqin bu qrup pozulması üçün “verban 

dispraksiya” termini təklif edilmişdir. 

Xarici ədəbiyyatlarda (B.J. Mondelaers) 

bu cür pozulmalar üçün “inkişafın nitq və ya ar-

tikulyasiya dispraksiyası” termini istifadə edilir 

(Developmental apraxia of speech – DAS). 

DAS nitq hərəkətlərinə nəzarətin pozulması ki-

mi təsvir edilir. Mondelars tədqiq olunan nitq 

pozulmasının müəyyən edilməsi üçün bu cür va-

sitələrdən istifadə edir: “Dispraksiya- bu neyron 

mənşəli nitqin pozulmasıdır, lakin dizartriyadan 

fərqli olaraq bu pozulma təkcə hərəki pozulma-

lar ilə əlaqəli deyil”. 

Rus ədəbiyyatlarında “inkişafın artikulya-

siya dispraksiyası” termininə az rast gəlinir, onu 

bir qayda olaraq nitq inkişafsızlığının bəzi for-

malarının mexanizmlərini, eləcə də pozulmuş 

dizartriyanı müəyyən etmək üçün tətbiq edirlər. 

Göstərilmiş pozulmaların təsviri və mənalandı-

rılması üçün müxtəlif terminlər təklif olunur: ar-

tikulyasiya dispraksiyası, mərkəzi üzvi və ya 

mürəkkəbləşmiş dislaliya, apraksiya dizartriya-

sı. İ.B. Karelina yeni terminologiyanı ayırd elə-

di. Burada pozulmuş dizartriya minimal dizart-

rik pozulma kimi təsvir edilir – MDP. 

Loqopedik praktikada pozulmuş dizartriya 

olduqca tez-tez rast gəlinir. Pozulmuş dizartriya 

zamanı aşağıdakı şikayətlər qeyd olunur: aydın 

və ifadəli olmayan nitq, diksiyanın pis olması, 
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heca tərkibinə əsasən mürəkkəb səslərin əvəz-

lənməsi və təhrif olunması və s. 

Pozulmuş dizatriya-bu funksional nitq sis-

teminin prosodik və fonetik komponentlərinin 

pozulmalarında təzahür edən və baş beyinin tə-

zahür olunmayan mikro-üzvi zədələnməsi nəti-

cəsində əmələ gələn nitq patologiyası hesab olu-

nur (L.V. Lopatina). 

Kütləvi bağçalarda olan uşaqların müayi-

nəsi göstərdi ki, məktəbə hazırlıq qruplarında və 

yuxarı yaşlı uşaqların qrupunda 40-60% uşaqla-

rın nitq inkişafında geriləmələr mövcuddur. Ən 

çox yayılmış pozulmalar arasında aşağıdakıların 

adları qeyd olunur:  

- dislaliya, rinolaliya, fonetik-fonematik

inkişafsızlıq, pozulmuş dizartriya. 

Nitqin ümumi inkişafsızlığı olan uşaqlar 

qrupunda uşaqların 50%-ə qədəri, fonetik-fone-

matik inkişafsızlıq olan qruplarda isə uşaqların 

35%-ə qədəri pozulmuş dizartriyaya malikdirlər. 

Pozulmuş dizartriyalı uşaqlar uzunmüddətli, sis-

temləşdirilmiş, fərdi loqopedik yardıma ehtiyac 

duyurlar. İxtisaslaşdırılmış qrupların loqopedləri 

loqopedik işin təşkilini aşağıdakı kimi planlaşdı-

rır: bütün uşaqlarla aparılan frontal, hazırlıq 

məşğələlərdə nitqin ümumu inkişafsızlığının 

aradan qaldırılmasına yönəldilmiş proqram ma-

terialı öyrənilir, fərdi məşğələlərdə isə proso-di-

kanın və nitqin tələffüz tərəfinin korreksiyası 

yəni pozulmuş dizartriya simptomlarının aradan 

qaldırılması həyata keçirilir. 

Müxtəlif müəlliflər tərəfindən pozulmuş 

dizartriyanı əmələ gətirən səbəblər arasında aşa-

ğıdakılar müəyyən edilmişdir: 

1. Artikulyasiya aparatının innervasiya-

sının pozulması. Bu zaman ayrı-ayrı əzələ qrup-

larının kifayətsızılıtı müşahidə olunur (dodaq, 

dil, yumşaq damaq); sinir sisteminin bu və ya 

digər şöbələrinin zədələnməsi nəticəsində hərə-

kətlərin kifayətsizliyi, tez tükənməsi. 

2. Hərəki pozulmalar: səslərin tələffüzü

üçün lazım olan dil və dodaqların müəyyən 

mövqeyinin təyin edilmə çətinliyi. 

3. Oral apraksiya.

4. Minimal beyin disfunksiyası.

Dizartriyanın yüngül formaları nəzərə çar-

pan hərəki pozulmalar olmayan, yüngül asfiksi-

ya və ya doğum travması keçirmiş, eləcə də 

anamnezində bətndaxili dövrdə və ya doğum za-

manı az təzahür edən əlverişsiz şəraitləri qeyd 

olunan uşaqlarda müşahidə oluna bilər. Belə 

hallarda dizartriyanın “pozulmuş” yüngül for-

ması minimal beyin disfunksiyasının digər əla-

mətləri ilə uzlaşır, yəni MBD-nın əlamətlərin-

dən biri kimi nəzərdən keçirilir. 

Bu nitq aydın səslənmir, monoton və ifa-

dəsiz olur, çox zaman artan səs yüksəkliyi ilə, 

ləngimə ilə və gərginlik ilə xarakterizə olunur. 

Bu cür təsnifatda yalnız pozulmanın dərəcəsi ön 

plana keçir lakin bu zaman mexanizmlər və no-

zologiya nəzərə alınmır. 

İlk dəfə olaraq E.F. Sobotoviçin və A.F. 

Çernopolskinin tədqiqatlarında pozulmuş dizart-

riyalı uşaqların nitqinin səs tərəfi çatışmazlıqla-

rının nəinki nevroloji simptomatika fonunda 

əmələ gəlməsi, həmçinin səs tələffüzü prosesi-

nin hərəki tərəfinin pozulmaları fonunda da tə-

zahür etdiyi qeyd olunur.  

Pozulmanın nəinki nevroloji simptomati-

kadan, hərəki pozulmalardan, eləcə də yüngül 

dərəcəli dizartriyanın müxtəlif formalarının 

ümumi və fonematik inkişafından asılı olan ti-

pologiyası müəyyən edilmişdir. Tələffüzün hə-

rəki tərəfinin pozulmalarının təzahüründən asılı 

olaraq və artikulyasiya aparatı orqanlarının pa-

retik təzahürlərinin lokalizasiyasına nəzərən 

müəlliflər 4 uşaq qrupunu müəyyən etdi və po-

zulmuş dizartriyanın aşağıdakı növlərini ayırd 

etdi: 

- Nitq-hərəkəti aparatının bəzi motor

funksiyalarının seçici qeyri-tamlığı nəticəsində 

səs tələffüzünün pozulması (I qrup); 

- Artikulyasiya əzələ sisteminin zəifliyi,

əzginliyi (II qrup). 

Bu iki qrup psevdobulbar dizartriyanın 

pozulmuş formasına aid edilir. 

- İxtiyarı hərəki aktların yerinə yetiril-

məsində çətinliklə əlaqədar olan səs tələffüzü-

nün pozulmasının kliniki xüsusiyyətləri, bunu 

müəlliflər qabıq dizartriyaya aid edirlər (III 

qrup); 

- Motor kifayətsizliyinin müxtəlif for-

maları olan uşaqların nitqinin səsə tərəfinin qü-

surları (IV qrup), bu dizartriyanın qarışıq forma-

sına aid edilir. 
Problemin aktuallığı: Dizartriyanın yüngül 

formaları nəzərə çarpan hərəki pozulmalar olmayan, 

yüngül asfiksiya və ya doğum travması keçirmiş, 

eləcə də anamnezində bətndaxili dövrdə və ya do-

ğum zamanı az təzahür edən əlverişsiz şəraitləri 

qeyd olunan uşaqlarda müşahidə oluna bilər. Belə 
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hallarda dizartriyanın “pozulmuş” yüngül forması 

minimal beyin disfunksiyasının digər əlamətləri ilə 

uzlaşır, yəni MBD-nın əlamətlərindən biri kimi nə-

zərdən keçirilir. 

Problemin elmi yeniliyi: Nitqin ümumi inki-

şafsızlığı olan uşaqlar qrupunda uşaqların 50%-ə qə-

dəri, fonetik-fonematik inkişafsızlıq olan qruplarda 

isə uşaqların 35%-ə qədəri pozulmuş dizartriyaya 

malikdirlər. Pozulmuş dizartriyalı uşaqlar uzunmüd-

dətli, sistemləşdirilmiş, fərdi loqopedik yardıma eh-

tiyac duyurlar. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Verilmiş po-

zulmanın diaqnostikası üçün nevroloji simptomati-

kanın olmasına diqqət yetirmək və korreksiyaedici iş 

zamanı dinamik müşahidə aparmaq vacibdir. 
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ПОДХОД К «ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ» С РАЗНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ 

Shahla Vagif Karimova 

Institute of Education of the Republic of Azerbaijan 

APPROACH TO "DEVIANT BEHAVIOR" FROM A VARIETY OF PERSPECTIVES 

Xülasə: Məqalədə cəmiyyətdəki insanların normadan kənar davranışından, deviant davranışın müxtə-

lif formalarından və onların elmi tədqiqinə xüsusi yanaşma tərzindən bəhs edilir. Məqalədə yeniyetmə və 

gənclərdə mövcud olan addiktiv davranışın psixoloji istiqaməti araşdırılır. 

Açar sözlər: deviant davranış, sosial norma, deviasiya, addiksiya, delikvient davranış, motivasiya, 

spirtli içkilərdən asılılıq, narkomaniya. 

Резюме: В статье обсуждается проявление будучи социально негативные поведения людей b 

обществе, разные девиантные формы поведения и особенный подход к их научным объяснениям. 

Статья посвящена исследованию психологических механизмов и мотивов формирования аддитивного 

поведения у подростков и молодѐжи.  
Ключевые слова: девиантное поведение, социальная норма, девиация, аддикция, дeликвентное 

поведения, мотивация, алкогольная зависимость, наркомания. 

Summary: This article deals with the negative appearance of social behaviors’ of the-people in 

society and the deterrent forms of deviants behaviors, their classification and diver city of scientific 

explanation approaches. Article juvenile and additive (dependent (on) /thinning) have been devoted 

(dedicated) to (the) investigating of the psychological mechanisms and motives of the forming of the 

behaviors in (the) young.  

Key words: Deviant behaviors, social norm, deviously, addiсtion, deficient behaviors, motivation, 

alcohol, narcotism. 

Bəşəriyyətin həm ümummilli, həm də pla-

netar miqyasda min illər boyu qoruduğu, saxla-

dığı əxlaqi, mədəni dəyərlər, meyillər, adət-ənə-

nələr cəmiyyətdə çox mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Tarixən həyatımızda hər kəs tərəfindən qə-

bul edilən davranış qaydaları və normaları möv-

cud olmuşdur. Lakin elə insanlar vardır ki, onlar 

uzun müddət ərzində formalaşıb, həkk olunmuş 

hərəkət və davranış sistemini pozaraq, ondan 

uzaqlaşır. Sağlam psixika, mədəniyyət, əxlaq, 

hüquq normaları kimi təsnif etdiyimiz bu nor-

maların pozulmasına əsaslanan davranış “devi-

ant” davranış adlanır.  

“Deviant” davranış (latınca “deviation”-

“kənara çıxma”) elmi ədəbiyyatlarda XX-əsrin 

60-cı illərindən sonra işlənməyə başlanılmış,

XX- əsrin sonlarında isə Sosiologiya, korreksi-

yaedici Psixologiya, və Pedaqogika elmlərinin

sərhəddində “deviantologiya” adlı müstəqil elm

sahəsi meydana gəlmişdir. R.K.Merton, E.Dürk-

heym, Ç.Lombrozzo, Z.Freyd, T.P.Korolenko,

Y.A. Kreyberq və bir sıra digər alimlər “devi-

ant” davranış problemini sosioloji, tibbi, peda-

qoji və psixoloji aspektlərdə tətbiq etmiş və bir

sıra əsərlər yazmışlar.
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Şəxsiyyətin deviant davranışı haqqında 

müasir biliklər bizə şəxsiyyətin mürəkkəb sosial 

davranış forması ilə məşğul olmağımızı çatdırır. 

Təəssüf ki, deviant davranışın vahid nəzəriyyəsi 

mövcud deyil. Bu amil haqqında geniş biliklər 

digər elm sahələrində də geniş mövcuddur: tibb-

də, biologiyada, psixologiyada, sosiologiyada və 

hüquq elmində. Bir sıra elm sahələrində isə de-

viant davranışı öyrənən xüsusi bölmələr ayrıl-

mışdır. Müasir elmi-pedaqoji və psixoloji ədə-

biyyatlarda (M.İ. Rojkov, M.A. Kovalçuk, V.Q. 

Bajenov, M.İ. Buyanov, A.İ. Zaxarov və b.) 

uşaq və yeniyetmələrin rəftar və davranışında 

müşahidə olunan normadan kənar, qüsurlu dav-

ranışın bütün təzahürlərini “deviant davranış” 

adlandırırlar. Deviant davranış dedikdə, insanın 

əməl və hərəkətlərinin onun yaşadığı cəmiyyət-

də faktiki olaraq bərqərar olmuş norma və stan-

dartlara uyğunsuzluğu nəzərdə tutulur. Deviant 

davranış (o cümlədən sosial deviasiya) müəyyən 

cəmiyyətlərdə və onların inkişafının müəyyən 

dövrlərində ümumi qəbul edilmiş və daha çox 

yayılmış davamlı davranış normalarından yayın-

madır. Məlumdur ki, ədəbiyyatda deviant davra-

nış anlayışı “normadan yayınan” anlayışı ilə si-

nonim kimi işlədilir.  

Deviant davranışın əsas xüsusiyyəti ondan 

ibarətdir ki, o müxtəlif sosial dezadaptasiya və-

ziyyətləri ilə müşayiət olunur. Bu davranış for-

ması mütləq şəkildə insanı xəstəliyə və ölümə 

gətirib çıxartmır, ancaq qanunauyğun olaraq so-

sial dezadaptasiya vəziyyətini genişləndirir. De-

zadaptasiya vəziyyəti isə öz növbəsində müstə-

qil şəkildə deviant davranışın səbəbi ola bilər.  

Bir qrup alimlər deviant davranışın sub-

yektləri sırasına gənc asketləri, inqilabçıları, ge-

donistləri (həyatda zövq-səfa ilə yaşamağı üstün 

tutanları) psixi xəstələri, müqəddəsləşdirilən 

şəxsləri, dahiləri və s. aid edirlər. Neqativ devi-

ant davranış cəmiyyətdə müəyyən ( təcridetmə, 

müalicə, davranış normalarını pozanın reabilita-

siyası, cəzalandırılması və s.) formal və qeyri 

formal sanksiyaların tətbiqinə gətirib çıxarır. 

Deviant davranışı şərtləndirən aşağıdakı 

üç amili fərqləndirmək mümkündür. 

1. Sosial amillər: Evdə və məktəbdənkə-

nar şəraitdə uşağa həmyaşıdlarının, küçənin, so-

siumun göstərdiyi xoşagəlməz təsirlər sistemi. 

2. Pedaqoji-psixoloji amillər: Uşaqların 

ailə tərbiyəsində yol verilən qüsurlar və səhvlər, 

təlim-tərbiyə müəssisələrində uşaq, yeniyetmə 

və gənclərin tərbiyəsində meydana gələn boş-

luqlar bu qəbildəndir.  

3. Fərdi-psixoloji amillər: Cəmiyyətə zidd 

və qeyri-sosial davranışa təkan verən ilkin təbii-

psixoloji göstəricilər, şəxsi sərvət meyilləri, 

davranışın özünütənzim mexanizmləri, fərdin 

sosial normalara neqativ münasibətini inkişaf et-

dirən psixoloji xüsusiyyətlərdir.  

Deviasiya özündə üç elementi birləşdirir. 

Bunlar, insanın dəyərlərə və normalara münasi-

bəti, insanı qiymətləndirən qrup (təşkilat) və son 

elementi isə insanın davranışıdır. Deviant davra-

nış problemi Sosiologiya elminin meydana gəl-

məsinin başlanğıc mərhələsində diqqət mərkə-

zində olmuşdur. Fransız sosioloqu E. Dürkheym 

1897-ci ildə yazdığı “Özünəqəsd” adlı klassik 

əsəri ilə müasir deviantologiyanın əsasını qoy-

muş alimlərdən biri hesab edilir. O, sosiologiya 

elminə “anomiya” anlayışını daxil etmiş və bu-

nunla cəmiyyətdə böhranlar və radikal sosial də-

yişikliklər zamanı yaranan qarışıqlıq və çaşqın-

lıq vəziyyətlərini ifadə etmişdir. Dürkheym bu-

nu cəmiyyətdə gözlənilməz iqtisadi tənəzzül və 

yüksəliş dövrlərində intiharların sayının artması 

nümunəsində təhlil etmişdir.  

Rus psixoloqu İ.S. Kon yazırdı : Deviant 

davranış müxtəlif formalarda təzahür edir, onla-

rın hamısı qarşılıqlı əlaqədədir. Sərxoşluq, nar-

kotika qəbulu, aqressiv davranış, hüquqa zidd 

davranış vahid blok yaradırlar. Yeniyetmənin 

bir deviant davranış növünə qoşulması onun di-

gər növlərinə də cəlb olunma ehtimalını artırır. 

Yeniyetmə və gənclərdə davranış qüsurla-

rının və ya müasir terminlərlə desək, “deviant”, 

“addiktiv” və “delikvient” davranışın müxtəlif 

təzahürlərinin meydana gəlməsi psixoloji, psi-

xofizioloji və sosial –pedaqoji olmaqla komp-

leks səbəblərlə bağlıdır. Sağlam olmayan ailə 

özü inkişaf patologiyası yaradır. Yeniyetmə diq-

qət və qayğıdan kənarda qaldığı zaman “ailə ça-

tışmazlığı”, “sosial aclıq” kimi hisslərlə yaşayır 

ki, belə zəruri ünsiyyətin olmaması da, onu 

spirtli içki və narkotik maddələrə meylləndirir” . 

Bir çox mütəxəssislər belə hesab edirlər 

ki, bu sahədə aparılacaq profilaktik işlərə uşaq-

ların kiçik yaşlarından başlamaq lazımdır. Bu iş-

lərin əsas komponentlərinə şagird şəxsiyyətinin, 

onların psixi inkişaf xüsusiyyətlərinin öyrənil-

məsi, uşağın tərbiyə üslubunu müəyyənləşdir-



“Deviant davranış” anlayışına müxtəlif aspektdən yanaşma

201 Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, № 6, 2018 

mək məqsədilə onların ailələrinin öyrənilməsi, 

spirtli içkilərdən müntəzəm istifadə edən ailələ-

rin aşkarlanması daxildir. Bu istiqamətdə müs-

bət nəticələrin əldə edilməsi üçün valideynlərlə 

fərdi və kollektiv iş formalarından istifadə et-

mək, şagirdin ailəsinə gedişlər, valideynlərlə 

söhbətlərin, mühazirələrin, məsləhətlərin, hüqu-

qi və tibbi maarifləndirmə və s. kimi iş formala-

rından istifadə oluna bilər. Şagirdlər arasında 

maarifləndirici tədbirləri həm dərslərdə, həm də 

dərsdənkənar vaxtlarda keçirmək çox vacibdir.  

Tərbiyə işlərinin, sinif tərbiyə saatlarının 

planına “Sağlamlıq Günləri!”, müsabiqələrinin, 

plakatların, rəsmlərin, inşa yazılarının 

(“XXI əsrə narkotiksiz”, “Narkomaniyaya 

yox deyək” və s.) daxil edilməsi vəkeçirilməsi, 

hər bir sinif otağında “Sağlam həyat tərzi uğrun-

da” guşənin olması vacibdir. Şagirdlərin idman 

yarışlarında iştirakları, onların hobbiləri və s. 

haqqında məlumatların burada yerləşdirilməsi 

müsbət təsirə malik ola bilər. 7-11 sinif şagird-

ləri arasında müxtəlif mövzularda disputların, 

tok-şouların keçirilməsi kütləvi maarifləndirmə 

işinə fayda gətirə bilər. Müəllimlər şagirdlərə al-

koqolizm və narkotika əleyhinə yazılmış elmi 

ədəbiyyatları oxumağı, İnternetdən materiallar, 

məlumatlar toplamağı tapşıra bilər. Müs-

bət nəticələr əldə etmək üçün keçirilən tədbirlər-

də video çarxlardan istifadə olunması narkoloq, 

məktəb psixoloqu, həddi-buluğa çatmayanların 

işləri üzrə inspektor kimi mütəxəssislərin dəvət 

olunması məqsədəuyğundur. 

İnsan psixikası çox çevik, tez uyğunlaşma 

qabiliyyətinə, yüksək səmərəliliyə və böyük eh-

tiyatlara malik, özünü bərpa edən sistemdir. Bu-

nunla belə, bu qəribə sistemin özünəməxsus zəif 

tərəfləri və müəyyən həddə qədər dözümlülük 

sərhədləri vardır. Bir çox hallarda insanların 

qarşılaşdığı davamlı stresslər və psixotravmatik 

vəziyyətlər bu sərhədlərin dağılmasına gətirib 

çıxarır. Normal vəziyyətlərdə insan psixikasının 

müdafiə mexanizmləri qeyri-adekvat, destruktiv 

hərəkətləri tənzimləmək gücündə olsa da, kritik 

vəziyyətlərdə və uzun müddət psixikaya təsir 

göstərən destruktiv amillər insanın normal psixi 

həyatında neqativ dəyişkənliyə-müxtəlif deviant 

davranış formalarının yaranmasına səbəb olur. 

Müasir elmi-sosioloji və psixoloji ədəbiyyatlar-

da deviant (normadan kənar) davranışın, addik-

tiv (asılı), destruktiv (dağıdıcı) və delikvient 

(hüquqa zidd) olmaqla üç əsas tipi fərqləndirilir. 

Yaşadığımız zəmanədə insanlar, o cümlədən ye-

niyetmə və gənclər arasında addiktiv (addiction-

zərərli vərdiş,meyl) davranışın müxtəlif forma-

larına heç də az təsadüf olunmur. Zəmanəmizdə 

deviant davranışın digər bir sıra formaları kimi, 

addiktiv davranış formalarının da yeniyetmə və 

gənclərin həyat üslubuna, yaşam tərzinin bir his-

səsinə çevrilmə riski get-gedə artmaqdadır. Ası-

lılıq meylləri yaradan addiktiv davranışın “inter-

net-addiksiya”, “kompüter addiksiyası”, “qeyri-

kimyəvi və kimyəvi addiksiya”, “qumar oyunla-

rı addiksiyası”, “televiziya və serial addiksiyası” 

və s. kimi formaları geniş yayılmaqdadır. 

Addiktiv davranış problemini tədqiq edən 

bir sıra alimlər (H.Selye, E.P.İlin, L.P.Qrimak, 

T.P.Korolenko, A.S.Timofeyeva, K.Chermin və 

b.) bu davranış tipini insanın özünə və cəmiyyə-

tə zərər vuran deviant davranış formalarından 

biri kimi səciyyələndirirlər. Addiktiv davranış 

dedikdə, insanın öz psixi vəziyyətində müxtəlif 

vasitələrdən -psixikaya təsir göstərən farmako-

loji və qeyri farmakoloji vasitələrdən istifadə et-

məklə reallıqdan qaçma cəhdləri nəzərdə tutulur 

ki, bu da xoşagəlimli emosional vəziyyətlərin 

yaranmasında stimul rolunu oynayır. 

İnsanlarda addiktiv davranış meyllərinin 

meydana gəlməsinin motivləri geniş və əhatəli-

dir. Burada insanların fərdi xüsusiyyətlərinin və 

mühit təsirlərinin xarakteri başlıca amil kimi nə-

zərdən keçirilə bilər. Zəif sinir sistemi tipinə və 

psixikaya malik olan insanlar gündəlik həyatda 

qarşılaşdıqları çətinliklər qarşısında daha çox 

acizlik göstərir, əhval düşkünlüyünün yaratdığı 

diskomfort vəziyyətlərdən çıxış yolunu əhvalı 

yüksəldən müxtəlif stimulyantlardan istifadə də 

görürlər.  

Belə vəziyyətlərdə insanların daha çox is-

tifadə etdikləri addiktiv vasitələr alkoqol və nar-

kotikadır. “Natamamlıq kompleksi” haqqında 

təlimin yaradıcısı, məşhur Avstriya psixoloqu 

A.Adler öz həmkarı Z.Freyddən fərqli olaraq in-

sanlarda destruktiv hərəkətlərin meydana çıx-

masının motivlərini seksual təhriklərdə deyil,

şəxsi və sosial amillərdə görürdü. Onun fikrin-

cə, insanların destruktiv davranışlara (məsələn,

alkoqol, narkotikadan istifadə və s.) yönəlməsi-

nin mənbəyində öz köməksizliyini və cəmiyyət-

də yadlaşmasını kompensasiya etməyə imkan

verən özünümüdafiə mexanizmləri durur.
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Problemin aktuallığı. Ailədə ata ilə ana, vali-

deynlərlə uşaqlar arasında qeyri-normal münasibət-

lər olduqda, hər kəs öz mənafeləri ilə yaşadıqda, 

uşaq və yeniyetmələrin problemlərinə etinasız müna-

sibət bəslənildikdə, onlar diqqət və qayğıdan kənar-

da qaldıqda tədricən mənəvi baxımdan öz valideyn-

lərindən uzaqlaşır, doğmalıq hissləri zəifləməyə baş-

layır. Belə münasibətlər mühitində böyüyən uşaq və 

ya yeniyetmə tədricən ailədən soyuyur, tərbiyəvi tə-

sirlərə biganəlik və ya müqavimət göstərir, bunun 

nəticəsi olaraq isə “deviant” davranış sabit xarakter 

almağa başlayır.  

Problemin yeniliyi. Məqalədə qeyd olunan 

tövsiyələri nəzərə almaqla gələcək nəsli, uşaqlar və 

yeniyetmələri deviant davranışlardan yayındırmaq 

nisbətən mümkün olar. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Düşünürəm 

ki, ailəsində övladı olan hər bir valideyn üçün yetə-

rincə əhəmiyyətli mövzudur. 
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Xülasə: Əgər valideynlər bir-birinə psixoloji baxımdan uyğun olmazlarsa bu onların ailədə əlverişsiz ps-

ixoloji iqlim yaratmasına səbəb olar. Təbii ki, bu da uşaqların bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında öz mənfi izi-

ni qoyur. Bu baxımdan ailədəki psixoloji mühitin uşağın tərbiyəsinə təsiri xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Açar sözlər: şəxsiyyət, tərbiyə, ailə, psixoloji mühit, valideyn 

Резюме: Если родители с психологической точки зрения не соответствуют друг-другу, то это 

создает в их семье неблагоприятный психологический климат. Естественно, это оставляет негатив-

ный след в формировании детей как личности. С этой точки зрения, психологический климат в семье 

имеет большое влияние в воспитании ребенка. 

Ключевые слова: личность, воспитание, семья, психологическая среда, родитель 

Summary: If the parent with a psychological point of view does not fit into another friend, this is 

what creates an unbalanced psychological climate. Esthetically, it is a negligible result of the formation of 

children as a personality. With this point of view, the psychological climate in the family has a great deal of 

refinement in the garden. 

Key words: personality, upbringing, family, psychological environment, parent 

Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında ailə-

nin rolu əvəzedilməzdir. Gənc nəslin tərbiyəsi 

ailənin başlıca funksiyalarından biridir, vali-

deynlərin isə ən mühüm vəzifələrindəndir. Bəs 

ailədə hansı şəraitdə yaxşı, hansı şəraitdə pis 

uşaq formalaşır? Valideynlər tərbiyə işində nəyə 

xüsusi diqqət yetirməlidirlər? Əvvəlcə, tərbiyə 

anlayışı ilə tanış olaq. 

Tərbiyə sözü adətən iki - dar və geniş mə-

nada işlənilir. Dar mənada tərbiyə - tərbiyə edə-

nin tərbiyə olunana məqsəd - yönlü təsiri prose-

sidir. Tərbiyə edən həmişə müəyyən məqsəddən 

çıxış edir. O tərbiyə olunana ictimai təcrübəni 

aşılamaq, onda yaxşı və pis haqqında təsəvvür 

yaratmaq, bu və ya digər 

hadisəyə münasibət formalaşdırmaq, dav-

ranış və rəftar norması ilə tanış etmək, mənəvi 

keyfiyyətlər aşılamaq və s. məqsədilə müxtəlif 

üsulların köməyilə təsir göstərir. 

Heç bir ailədə uşaq kor-koranə, kortəbii 

şəkildə tərbiyə edilmir. Hansı valideyn olur-ol-

sun, o, uşaqların tərbiyəsində mütləq müəyyən 

pedaqoji məqsədi rəhbər tutur. Həmin məqsəd 

nə dərəcədə doğrudur və ya səhvdir? Valideyn 

öz məqsədini necə həyata keçirir? Bu suallar ət-

rafında fikirləşmək lazımdır. 

Valideynlərin bir qisminin pedaqoji məq-

sədləri çox vaxt aydın xarakter daşımır, dəqiq 

olmur. Bu, uşaqların ailə tərbiyəsi işinə böyük 

ziyan vurur. Lakin bununla yanaşı, qeyd etmək 

lazımdır ki, ata-ananın böyük əksəriyyətinin öz 

qarşısına qoyduqları pedaqoji məqsədləri dəqiq-

liyi ilə seçilir. 

Pedaqoqlar valideynlərlə anket sorğusu ke-

çirmişlər. Sual belə olmuşdur: “Siz öz uşaqları-
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mızda, hər şeydən əvvəl, şəxsiyyətin hansı key-

fiyyətlərini tərbiyə etmək istərdiniz? Valideynlə-

rin əksəriyyəti bu keyfiyyətləri qeyd etmişlər: 

düzlük, xeyirxahlıq, kollektivdə yaşamaq və işlə-

mək bacarığı, böyüklərə hörmət, əməyə məhəb-

bət, vətəndaşlıq. Uşağın yaxşı adam olmasını 

istəmək ülvi hissdir, lakin hələ kifayət deyildir. 

Bu “yaxşı adam” anlayışına hansı xarakter əla-

mətlərinin, hansı vərdiş, bacarıq, adət, hiss və s. 

Daxil olduğunu bu və ya digər dərəcədə dəqiq 

aydınlaşdırmaq, uşağı “yaxşı adam” kimi böyüt-

məyin üsul və vasitələrini bilmək lazımdır. 

Valideynlərin tərbiyə ilə bağlı başqa geniş 

yayılmış səhvlərindən biri uşaqları qorxutmaq 

cəhdidir. Əgər uşaqlar qorxmağa başlayıblarsa - 

bu ağır nəticələrə gətirib çıxaracaq çox ciddi bə-

ladır. Məsələn, balaca uşaq (ola bilsin ki, onun 

qarnı ağrıyır və yaxud diş çıxarır) şıltaqlıq edir, 

qışqırır, özünü pis aparır. Ana onu sakitləşdir-

mək istəyir. Bu ona müyəssər olmayanda, anası-

nın və ya dayəsinin oxşar hallarda nə cür hərə-

kət etməsi yadına düşür və “düşüncəsiz” uşağı 

qorxutmağa cəhd edərək, ona deyir: “indi cana-

var gəlib səni yeyəcək”. Ana bu cür hərəkət et-

məklə ümid edir ki, “düşüncəsiz” uşaq qorxacaq 

və şıltaqlıq etməkdən əl çəkəcək. Bəzi valideyn-

lər uşağı bu və ya digər hərəkətə sövq edən sə-

bəbləri araşdırmaq əvəzinə, onun diqqətini cin-

lər, divlər, əcinnələr, küp qarıları, qulyabanilərin 

qorxulu hadisələri ilə yayındırmağa üstünlük ve-

rirlər. Bu mifik obrazlar balaca mələkdə qorxu 

və dəhşət törədir ki, bu da onlarda emosional 

pozğunluğa gətirib çıxarır. Bu cür tərbiyə takti-

kasının əsas səbəbi - uşaq psixologiyası haqqın-

da biliyin azlığı, valideynlərin pedaqoji savad-

sızlığıdır. 

Ən pis hallardan biri isə uşağa atası ilə 

qorxutmaqdır. "Atan gələndə sənin şıltaqlığını 

deyecəyəm", "Atan bilsə gör sənə nə edəcək" 

kimi sözlər uşaqda ataya qarşı soyuqluq, bəzən 

də nifrət yarada bilir. 

Bəzən də olur ki, ana atanı ağılsızlıqda itti-

ham etməklə ondan qisas almağa çalışır və belə-

liklə də uşaqların qəlbində atalarına qarşı damla-

damla düşmənçilik hissi yaradır. O, atanın nüfuzu-

nu qırır, onu uşaqların ehtiramından məhrum edir. 

Əgər valideynlər hər zaman və hər məsə-

lədə bir-birinə qarşı zidd gedirlərsə, bu günahsız 

uşağın mənəvi tərbiyəsinə pis təsir göstərir, onu 

həyatın ən yaxşı və ən şirin meyvəsindən - ata 

və anaya qarşı məhəbbətdən məhrum edir. Dü-

şüncə və baxışların birliyi, xoşbəxt ailə həyatı-

nın ən əhəmiyyətli elementlərindən biridir. On-

suz ailədə əmin-amanlıq və yekdillik mümkün 

deyildir. 

Valideynlər bəzən uşaqlara düşüncəsiz su-

allar verir və onlardan kifayət qədər aydın cavab 

gözləyirlər. Məsələn, ata uşaqdan ananın yanın-

da kimi daha çox sevdiyini soruşur və əlbəttə, 

uşağın ona üstünlük verəcəyinə ümid edir. Uşaq 

tərəddüd edir və düzgün cavab tapmağa çalışır. 

O, bir müddət susur, fikirləşir ki, əgər ataya üs-

tünlük verərsə, anaya ağrı gətirər və ya əksinə 

əgər anaya üstünlük verərsə, atanın xətrinə dəy-

miş olar və nəhayət müdrikcəsinə cavab verir ki, 

hər ikisini eyni dərəcədə sevir. Kədərli haldır ki, 

bu cür cavab bir çox valideynləri razı salmır və 

onlar uşağı seçim etməyə məcbur edirlər. Bu an 

uşaqda riyakarlığın yaranmasının başlanğıcıdır, 

belə ki, o təzyiq altında (və ola bilsin ki, şəxsi 

mülahizəsinə zidd olaraq) maddi mənfəət gözlə-

diyi kəsə üstünlük verir. Hətta ola bilsin ki, uşaq 

ürəyində anasına daha çox məhəbbət bəslədiyi 

halda, atasını seçir. Sonradan, ata olmayanda 

ana bunu onun yadına salır və onu nankor ad-

landırır. Uşaq etiraf edir: “Ana, əlbəttə, mən sə-

ni hamıdan çox sevirəm. Atam mənə yeni oyun-

caq alacağını söz verdiyinə görə mən belə de-

dim. Belə deməsəm atam mənə yeni oyuncaq al-

mayacaqdı”. Şübhəsiz, bu cür tərbiyə üsulu həm 

mənəvi, həm də pedaqoji nöqteyi-nəzərdən ar-

zuolunmaz nəticələrə gətirib çıxarır. 

Ailənin psixoloji iqlimi ərlə arvadın, vali-

deynlərlə uşaqların, uşaqlarla uşaqların qarşılıqlı 

münasibətlərinin xarakteri ilə müəyyən olunur 

və bilavasitə onları əks etdirir. Əgər ərlə arvad 

bir-birinə rəğbət bəsləyirsə, hörmət edirsə, qəl-

bən yaxındırlarsa, ailədə psixoloji iqlim də əlve-

rişli olur. Bu keyfiyyətlərdən hər hansı birinin 

olmaması və ya əks keyfiyyətə çevrilməsi, ər – 

arvad münasibətlərində soyuqluq yaradır. Ər-ar-

vad arasında hətta ötəri bir narazılıq əmələ gələn 

kimi ailənin psixoloji iqlimi də bu və ya digər 

dərəcədə dəyişir. 

Ailədə münasibətlər gərgin olduqda, ma-

raqlar müxtəlif olduqda ilk növbədə bu ər-arva-

dın əlini işdən soyudacaq narahatçılıq və narazı-

lıqlar yaranacaqdır. Ä.S. Ekzüperi hələ vaxtilə 

deyərdi: “Bir-birinə baxmaq yox, bir istiqamətə 

baxmaq-məhəbbətin mənası belədir!” Burada 
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kişi və qadın həmrəyliyi, eyni maraq, eyni məq-

səd, eyni amal üçün çalışmaq istəyi öz əksini ta-

pıbdır ki, psixoloji uyuşma, ailədə psixoloji iq-

lim üçün bu böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Ailənin psixoloji iqliminin nüvəsi məhz ai-

lə münasibətləri ilə bağlıdır. Ərlə arvad arasında-

kı münasibətlər möhkəm olanda hətta təsadüfən 

baş verən xoşagəlməz hadisə ailəni əslində sarsı-

da bilmir: ata-ana dərdi birlikdə çəkir, ailə üçün 

ən çətin olan anda bir-birlərinə həyan olurlar. 

Ailə münasibətləri möhkəm olmadıqda isə heç 

kəsin gözləmədiyi halda bu və ya digər xoşagəl-

məz hadisə ər-arvadı nəinki yaxınlaşdırmır, əksi-

nə, bir-birindən daha da uzaqlaşdırır. Onlar bir-

birini günahlandırmağa, təqsiri bir-birinin üstünə 

atmağa başlayırlar. Söz-söhbət, qanqaraçılıq gün-

lərlə davam edir. Ailənin psixoloji iqlimini ən 

ümumi şəkildə nəzərdən keçirsək, onda bu xüsu-

siyyətləri qeyd edə bilərik: hər bir sosial qrupda 

olduğu kimi, ailədə psixoloji iqlim insanların hə-

yat fəaliyyətinin mühüm bir sahəsini təşkil edir, 

ailə üzvlərinin gümrahlığı və fəallığı, iş keyfiyyə-

ti bilavasitə ondan asılıdır. Doğru deyirlər ki, 

bədbinlik - passivlik, nikbinlik - iradə deməkdir. 

Məlum olduğu kimi rus nümayəndələrdən 

N.K.Krupskaya, A.S.Makarenko, görkəmli Azər-

baycan mütəfəkkirlərindən A.Bakıxanov, 

M.F.Axundzadə, S.Ə.Şirvani, Y.V.Çəmənzəmin-

li, M.Ə.Sabir və başqaları gənc nəslin ictimai tər-

biyəsində ailənin roluna, “ailə” adlı psixoloji mü-

hitin funksiyasına yüksək qiymət vermişlər. 

Tədqiqatçılar göstərir ki, ailə uşağa təkcə 

fiziki deyil, həm də əxlaqi-psixoloji həyat bəxş 

edir. Uşaq, xüsusən məktəbə getməzdən əvvəl və 

aşağı siniflərdə, ona xas olan təqlidçiliyin gücü ilə 

ən çox ünsiyyətdə olduğu adamlardan – valideyn-

lərdən xarici aləmin müxtəlif cəhətlərinə olan 

müəyyən münasibəti qəbul edir. Onun bu mü-

nasibəti mülahizələrində və davranışında, nitqin-

də, əxlaq və ünsiyyət tərzində öz ifadəsini tapır. 

Ailənin psixoloji iqlimi dedikdə ailənin 

həyat və fəaliyyətinin, həyat tərzinin, mənəvi-

hüquqi normaların, ünsiyyət və münasibətlərinin 

üslubu, tərzi, forma və metodları başa düşülür. 

Ailənin uğurlu həyat və fəaliyyəti, ailə 

üzvlərinin sağlamlığı ailədə qurulmuş psixoloji 

iqlimdən və ya psixoloji atmosferdən asılıdır. 

Əgər ailədə mehribanlıq, qarşılıqlı hörmət, nə-

vaziş və məhəbbət varsa bu müsbət psixoloji iq-

limin olması deməkdir. 

Ailədə savaşlar, deyişmələr, mübahisələr, 

bir birini təkzib etmələr - ailədə psixoloji iqli-

min düzgün qurulmaması səbəbindən yaranır. 

Belə ailədə yaşamaq, fəaliyyət göstərmək ailə 

üzvləri üçün əzaba çevrilir. Belə ailələrdə uşaq-

ların tərbiyəsi düzgün qurulmur. Ailə üzvlərində 

stresslər, depressiyalar baş verir, xəstəliklər ya-

ranır və nəticədə çətin ki, ailə üzvlər fəaliyyət 

göstərdiyi yerlərdə, təhsildə uğurlu nəticələr qa-

zana biləcəkdir. Bələ ailələrdən olan uşaqlarda 

əsəbilik, anormal hərəkət və davranışlar əmələ 

gəlir. Belə vəziyyətdə təbii ki, təhsil səviyyəsi 

də aşağı olacaqdır. 

Bəs nə etməli? Ailədə psixoloji iqlimi dü-

zəltmək lazımdır. Bunun üçün ailənin bütün 

üzvləri bu işə qoşulmalı, müzakirə və dialoqlar-

la problemlər çözülməli, səhvlər üzərində düşü-

nülməli, səbir və tolerantlıq yaradılmalı, ailə 

üzvləri bir birini anlamalı, "Qızıl orta hədd’’ ta-

pılmalıdır. 

Mütəxəssislərin fikrincə, ailədə psixoloji 

iqlimin yaradılmasında ana daha fəal rol oyna-

malıdır. Ailədə yaranan emosional münasibətlə-

rin mərkəzində ana dayanır. İstər ər- arvad mü-

nasibətlərində, istərsə valideyn-övlad münasi-

bətlərində emosional çalarlar bilavasitə ana ilə 

bağlıdır. O, bu mühüm vəzifəni müvəffəqiyyətlə 

yerinə yetirir: insan münasibətlərini daha yaxşı 

başa düşür, onları emosional yolla məharətlə 

tənzim edir. Ağlayan uşağı ovundurmaq üçün 

ananın onu bəlkə də bircə dəfə oxşaması, bağrı-

na basması kifayətdir. Bəli, ana ən yaxşı psixo-

loq, ən mahir nevropatoloqdur. Ailə məişətinin 

bütün əsas məsələləri məhz onun əlində toplan-

mışdır. Ailənin psixoloji iqlimi ananın ailə kol-

lektivinin əməyini, həyatını necə təşkil etməsin-

dən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. 

Ümumiyyətlə ağıllı və təcrübəli ər-arvad-

lar təklikdə, mehriban ünsiyyət şəraitində özləri-

nin narazılıqlarını səmimi şəkildə bir-birinə bil-

dirir, mübahisəli məsələləri aydınlaşdırırlar. Bu, 

ərlə arvadın bir-birinə təsir göstərməsi yolların-

dan biridir. 

Bunu da qeyd edək ki, kənar adamların, 

yaxın dostların, qohumların ailə işlərinə müda-

xilə etməsinə yol verilməməlidir. 

Ailədə qarşılıqlı hörmət və tələbkarlıq, 

qayğı və kömək normal olmalıdır. Bunsuz ailə-

də əlverişli psixoloji iqlim haqqında danışmaq 

mümkün deyildir. Ərlə arvad arasında münasi-
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bətlər qarşılıqlı hörmət və tələbkarlığa, qayğı və 

köməyə əsaslanırsa, onlar bir-birini daha yaxşı 

başa düşür, güzəştə getməyi, “xırda” səhvləri 

bağışlamağı öyrənərlər. 

Psixoloqlar uğurlu və uğursuz ailələrdə ər 

və arvadın özünə və həyat yoldaşına münasibə-

tini öyrənərkən çox maraqlı bir fakt müəyyən et-

mişlər. Uğurlu ailələrdə öz ailə həyatından razı 

olan ər və yaxud arvad həyat yoldaşına tənqidi 

yanaşmaqdan daha çox özünə tənqidi yanaşır. 

Uğursuz ailələrdə isə ər yaxud arvad günahı 

özündə deyil, həyat yoldaşında axtarır, şəri hə-

mişə onun üstünə yıxır. Bu o deməkdir ki, həyat 

yoldaşım sevən qadın ona daha çox diqqətli, 

qayğılı yanaşır, nöqsanlarına dözür və lazım 

gəldikdə ona kömək etmək üçün ona əlindən gə-

ləni əsirgəmir. 

Ailə həyatında ər-arvadın bir-birini başa 

düşməsinin böyük əhəmiyyətə malik olması ki-

mə məlum deyil? Qarşılıqlı anlaşmaya əsasla-

nan ailə hamıya - ər və arvada, valideynlər və 

uşaqlara, gəlin və qayınanaya eyni dərəcədə la-

zımdır. Məgər ailədə “xırda” məsələlər üstündə 

az söz-söhbət olur? İş işdən keçəndən sonra ay-

dınlaşır ki, ata böyük oğlunu, arvad ərini düzgün 

başa düşməmişlər. 

Psixoloqlar göstərir ki, ailə tərbiyəsinin il-

kin emosional əsası kimi. psixoloji mühitin rolu-

nu qeyd edərkən yazırlar ki, əgər ailə üzvləri 

qayğıkeş, həssas adamlardırsa, əgər əmək ailə 

üzvlərini mehriban bir ittifaq kimi birləşdirirsə 

bu mühit uşağa yaxşı təsir göstərəcəkdir. Yox, 

hər ailə təmtəraqlı həyat keçirirsə, təkcə maddi 

həzz arxasınca qaçırsa, yüksək əxlaqi ideyalara 

biganədirsə digər tərbiyə vasitələri uşağa lazı-

mınca kömək etməyəcəkdir. Buna görə də ailə-

dəki psixoloji mühitin uşağın tərbiyəsinə təsiri 

xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Ailənin müxtəlif tipləri var. Bu tiplər tərki-

binə, həyat tərzinə, maraqlarına və bu maraqları 

ödəmə imkanlarına görə bir-birindən fərqlənir. 

Diqqət yetirsək görərik ki, ailənin hər bir 

üzvü öz maraq dairəsinə, adət və zövqlərə, este-

tik və gözəllik haqqında özəl təsəvvürlərə ma-

likdir. Müşahidələr göstərir ki, yaşla bağlı dəyi-

şikliklər və fərqlər insanın öz evinə, mənzildə 

yaşama şəraitinə, verdiyi tələblərdə əlavə düzə-

lişlər aparmasına səbəb olur. 

Ailə üzvləri arasında psixoloji yaxınlığın 

mövcud olması evdə psixoloji iqlimin hökm 

sürməsinə zəmin yaradır ki, bu da ailə üzvləri-

nin bütün sahələrdə uğurla fəaliyyət göstərməsi-

nə imkan yaradır. Təbii ki, bunun kökündə maa-

riflənmə dayanır. Bu cəhətdən evliliyə qədəm 

qoyan gənclər psixoloji cəhətdən maariflənməli, 

ailə qurarkən psixoloqa müraciət etməlidirlər. 

Bəzən gənclər onlara xoş olan tərəfləri bə-

yənib sevirlər, lakin onlar psixoloji baxımdan 

uyğun olmaya da bilərlər. Bunu yalnız psixoloq 

müəyyən edə bilər. Psixoloji baxımdan uyğun 

olmayan gənclər ailə qurduqdan sonra psixoloji 

adaptasiya dövründə çətinliklərlə üzləşirlər. Be-

lə hal onların gələcək həyatlarına, sağlamlıqları-

na, dünyaya gələcək övladlarına da mənfi təsir 

göstərir. Bütün bunları nəzərə alaraq gənclərin 

ailə qurmazdan əvvəl psixoloqa müraciət etmə-

ləri tövsiyə olunur. 

Azərbaycanda gənc ailələr üçün ailə psi-

xoloqunun olması vacib şərtdir. 
Problemin aktuallığı. Ailə mühitinin şəxsiy-

yətin inkişafına təsirini göstərən bu məqalədə ailədə-

ki psixoloji iqlimin həmçinin şəxsiyyətlərarası mü-

nasibətlərin uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasına təsi-

rindən danışılır. 

Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə müxtəlif 

psixoloq və pedaqoqların ailə mühitinin şəxsiyyətin 

inkişafına təsiri haqqında fikirləri araşdırılır və uğurlu 

nəticə əldə etmək üçün bir çox təkliflər irəli sürülüb. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

göstərilən müxtəlif yanaşmalar uşaq şəxsiyyətinin 

formalaşması prosesində valideynlər, tərbiyəçilər tə-

rəfindən nəzərə alına bilər. 
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Xülasə: Yeniyetmələrin əsas problemlərindən biri valideynlərlə qarşılıqlı münasibətdə olan problem-

lərdir. Bu yaş dövründə yeniyetmələrdə uşaqlıq asılılığından çıxmaq və valideynlərlə qarşılıqlı inam, hörmət, 

etibar və s. kimi münasibətlərə keçməyə tələbat yaranır. Əsər ailələrdə bu proses kobud və ağır şəkildə qar-

şılanır. 

Yeniyetməlik yaş dövrün – bütün ailə üzvlərinin sosial fərdi və ailə yetkinliyinin yoxlanılması dövrü-

dür. Bu dövrdə bütün gizli işlər üzə çıxır, böhran və konfliktlər nəzərə çarpır. Yeniyetmələr və valideynlər 

arasında qarşıdurma belə başlayır. 

Açar sözlər: valideyn, yeniyetmə, qarşılıqlı münasibətlər, böhran 

 

Резюме: Основная проблема, возникающая у подростков – эта проблема взаимоотношений с ро-

дителями. В юношеском возрасте ребенок избавляется от детской зависимости и переходит к отноше-

ниям, которые основаны на взаимном доверии, уважении и относительном, но неуклонно-растущем 

равенстве. В большинстве семей процесс проходит болезненно и воспринимается как вызывающее по-

ведение. Подростковый возраст – время проверки всех членов семьи на социальную, личностную и се-

мейную зрелость. Оно протекает с кризисами и конфликтами. В этот период все скрытые противоречия 

выходят наружу. Так начинается отделение подростка от родителей, противостояние им. 

Ключевые слова: родитель, подросток, взаимоотношения, кризис 

 

Summary:The basic problem that raises the problem of childbirth is the relationship between 

breeders. In a nursing home, the baby is disfigured from childhood and drives to relationships that are bound 

to one another in mutual affection, love and affection, but in the infinite distinction. In the majority of cases, 

the process progresses and is perceived as ignorant. The twentieth century - the time of the whole family of 

the people, the social, personal and family toughness. Ono protects against crises and conflicts. At this time, 

all the scrimmage antidote goes out. Specifically, the separation of the breed from parenting, anti - 

inflammation. 

Key words: parent, teenager, mutual relationship, crisis 

 

Yeniyetməlik dövrü 11-12 yaşdan başla-

yaraq 14-15 yaşadək orta məktəbin beşinci-sək-

kizinci sinif şagirdlərini əhatə edir. 11-13 yaşlı 

oğlan və qızları adətən kiçik yeniyetmə , 13-15 

yaşlıları isə böyük yeniyetmə adlandırırlar. La-

kin yeniyetməlik dövrünün başlanmasına və 

qurtarmasına dəqiq sərhəd qoymaq olmaz. Müx-

təlif amillərin təsiri altında həmin yaş dövrü bir 

il tez və ya gec başlaya, bir il və ya gec başa ça-

ta bilər. Bu dövr özünün praktik əhəmiyyəti, pe-

daqoji çətinlikləri və uşaq şəxsiyyətinin dinami-
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kasında baş verən psixoloji xüsusiyyətləri ilə 

diqqəti cəlb edir. 

Yeniyetməlik dövrünü bir çox müəlliflər 

“keçid dövrü “(uşaqlıqdan gəncliyə), (çətin 

dövr) (müəllim və valideynlər üçün), “dönüş 

dövrü” və böhran dövrü də adlandırırlar. Sözsüz 

ki, bu adlar çoxluğunun yaranması tamamilə tə-

bii xarakter daşıyır; uşaq öz həyatının bir mər-

hələsindən digərinə uşaqlıqdan yaşlılığa keçir. 

Bu vaxt istər fiziki, istərsə də psixi inkişafda sü-

rətli irəliləyişlər özünü göstərir. 

Yeniyetməlik dövrü mexanizminin açıl-

masında görkəmli psixoloq A.N. Leontyevin 

“Uşağın psixi inkişafının hərəkətverici qüvvəsi 

onun ictimai münasibətlər sistemində tutduğu 

real yerin dəyişməsidir” müddəası çox böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. A.N. Leontyevin yazdığı 

kimi, psixi inkişafın müxtəlif mərhələsində onu 

əhatə edən insani münasibətlər aləmində uşağın 

əvvəllər tutduğu yer onun tərəfindən öz imkan-

larına müvafiq gəlməyən kimi dərk olunur və 

uşaq onu dəyişdirməyə səy göstərir. Uşağın hə-

yat tərzi ilə artıq onun bu həyat tərzini qabaqla-

mış imkanları arasında açıq ziddiyyət meydana 

çıxmağa başlayır. Buna müvafiq olaraq onun fə-

aliyyəti yenidən qurulur. Bununla da uşağın psi-

xi həyatının inkişafının yeni mərhələsinə keçid 

başa çatır. 

Yeniyetməlik dövrünün “böhranları” da 

ictimai həyatın onlara verdiyi konkret sosioloji 

tələbatı ödəyərkən, yəni inkişaf edən yeniyetmə-

nin böyüklər aləmində müəyyən mövqe tutmaq 

istədiyi zaman qazanılan xüsusiyyətlərə, müstə-

qilliyə artan tələbatla bu müstəqilliyi həyata ke-

çirmək imkanları arasında baş verir. 

Antropoloqlar yeniyetməlik yaşını uşağın 

cəmiyyətdə müəyyən mövqe tutmağa doğru get-

diyi yol, başqa sözlə desək bir növ cəmiyyətə 

daxil olma dövrü hesab edirlər. Bu ideyanı xü-

susi ilə inkişaf etdirən Kurt Levin göstərir ki, 

cəmiyyətə nüfuz edən yeniyetmədə uşaqlıq döv-

rünə məxsus olmaqla, yaşlılıq arasında müəyyən 

bir sədd çəkdiyindən və uşaq qrupu ilə yaşlı 

qrupu arasında qaldığından onun inkişafında hər 

cür ziddiyyət və böhran baş verir. 

Yeniyetmələrin əsas problemlərindən biri 

valideynlərlə qarşılıqlı münasibətdə olan prob-

lemlərdir. Bu yaş dövründə yeniyetmələrdə 

uşaqlıq asılılığından çıxmaq və valideynlərlə 

qarşılıqlı inam, hörmət, etibar və s. kimi müna-

sibətlərə keçməyə tələbat yaranır. Amma onlar 

inkişaf edən bərabərliyə meyilli olmurlar. 

Valideyn-övlad münasibətlərində anlaşıl-

mazlıqlar əvvəllər də olur. Ancaq o dövrlərdə 

bir qədər həyat tərzi qapalı idi. Günümüzdə isə 

valideyn-övlad münasibətləri getdikcə gərginlə-

şir. Burda günahı təkcə uşaqların üstünə atmaq 

olmaz. Söhbət əgər qarşılıqlı hörmət və düzgün 

tərbiyə sistemindən gedirsə, bu məsuliyyətli və-

zifə əsasən valideynlərin üzərinə düşür. Çünki 

valideynin, uşağa nisbətən daha çox həyat təcrü-

bəsi var. Və o bilməlidir ki, övladından yüksək 

tərbiyə, hörmət gözləyirsə ilk növbədə özü övla-

dına bu keyfiyyətləri göstərməlidir. Bir ailədə ki 

valideyn övladına qarşı şiddət və zorakılıq nü-

mayiş etdirir, o ailədə böyüyən uşaqda mənəvi-

psixoloji travmalar yaranması ehtimalı çoxdur. 

Bundan əlavə, əksər ailələrdə analar uşaq-

ları ata ilə qorxudurlar. Artıq uşağın ataya qarşı 

hörmət və sevgisi bir mənalı olaraq qorxu hiss-

lərinə çevrilir. Valideynlərin uşağın öz dünyası-

nı kəşf edə bilməsi üçün ona imkan verməli, on-

larda özlərinə qarşı güvən hissini yaratmalıdır-

lar. Əgər valideyn öz uşağına azadlıq vermirsə , 

ona güvənmirsə bu həmin gəncin ailədən tədri-

cən uzaqlaşması ilə nəticələnir. Özünə başqa bir 

sığınacaq axtarmağa başlayır, bununla da yet-

kinlik yaşında olan gəncdə psixoloji gərginliklər 

yaranır. Məsələn :elə valideynlər var ki, mək-

təbdə uşaqların qiymətlərini özləri yazdırırlar. 

Geyim seçimlərində belə uşağa sərbəstlik ver-

mirlər ”Sən heç nə bacarmırsan”, "səndən heç 

bir şey olmaz” işə yaramırsan və s. kimi sözlərlə 

uşaqların özlərinə qarşı olan inamlarını qırırlar. 

Bu atmosfer altında böyüyən uşaqlar, təbii ki, 

gələcəkdə də daima valideynlərinə qarşı rəqib 

münasibətində olurlar. Əlbəttə ki, bunu vali-

deyn-övlad arasında gərginliklərin yaranmasının 

ilkin səbəblərindən biri kimi göstərmək olar. 

Yeniyetməlik yaş dövrü- bütün ailə üzvlə-

rinin sosial fərdi və ailə yetkinliyinin yoxlanma-

sı dövrüdür. Bu dövrdə bütün gizli işlər üzə çı-

xır, böhran və konfliktlər nəzərə çarpır. Yeni-

yetmələr və valideynlər arasında qarşıdurma be-

lə başlayır. Yeniyetmələr kobud, sərt olur, vali-

deynlərini və başqa şəxsləri tənqid edir. Əvvəl 

valideynlər uşaqlarla qarşılıqlı münasibətlərdə 

çox şeyləri hiss etmirdilər, öz avtoritetlərinin 

yüksək olmasına inanırdılar. Lakin birdən birə 

onların nüfuzdan düşməsi baş verir. Bunun baş 
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verməsinin əsas səbəbi valideynlərin yeniyetmə-

ləri düzgün başa düşməməsidir. Bununla yanaşı 

hətta normal münasibətlərin olduğu ailələrdə də 

bəzi çətinliklər özünü göstərir. Valideynlərin 

çox vaxt uşaqlarla yeniyetmələri düzgün ayırd 

edə bilməməsi bu çətinliyin baş verməsinin əsas 

səbəbidir. Əksər hallarda valideynlər nəyə icazə 

vermək və ya nəyə qadağa qoymaq lazım oldu-

ğunu bilmirlər. Bütün bunların hamısı valideyn-

lərlə yeniyetmələr arasındakı qarşılıqlı münasi-

bətdə bir sıra problemlərin yaranmasına səbəb 

olur. 

Bu yaranmış vəziyyətə uyğun olaraq ailə-

ləri 5 qrupa ayırmaq olar. 

1. Valideynlərlə uşaqlar arasında çox

yaxın dost münasibəti olan ailələr. Bu cür abu-

hava bütün ailə üzvləri üçün münasibdir. Belə 

ki, valideynlər həyatın müəyyən bir sahəsində 

öz oğul qızlarına təsir etmək imkanına malikdir-

lər. Lakin başqa ailələrdə bu münasibət şübhə 

altında olur. Belə ailələrdə valideynlər uşaq və 

böyüklərin fikir və arzularını nəzərə alır. Məsə-

lən, müasir musiqiyə və modaya münasibətdə və 

s. Həmçinin uşaqlar da valideynlərə qulaq asır,

onların fikirləri ilə razılaşırlar və ortaq məxrəcə

gəlirlər. Belə uşaqlar aktiv, dostcanlı, mehriban

və bir sıra müsbət xüsusiyyətlərə malik olurlar.

2. Yaxşı münasibətlər atmosferi hökm-

ranlıq edən ailələr. Bu cür ailələrdə valideynlər 

uşaqların inkişafını izləyir, onların həyatı ilə 

maraqlanırlar, öz şəxsi-mədəni imkanları ilə on-

lara təsir etməyə çalışırlar. Belə ailələrdə kon-

fliktlər olsa da, bu münasibətlər aydın və tez öz 

həlli yolunu tapır. Uşaqlar valideynlərdən heç 

nə gizlətmirlər, onlara inanırlar. Belə ailələrdə 

böyük və kiçiklər arasında müəyyən sərhəd olur. 

Uşaqlar adətən mədəni, sözə qulaq asan, hör-

mətcil böyüyürlər. Çox nadir hallarda öz müstə-

qil olmaqları barədə elan edirlər. 

3. əksər ailələrdə valideynlər əsas diq-

qətlərini uşaqlarının təhsilinə yönəldirlər və bu-

nunla da kifayətlənirlər. Belə uşaqların həyatda 

yaşamaq üçün bütün şəraitləri var-geyim, video-

texnika, musiqi və s. Bu uşaqların ayrıca otaqla-

rı olur və bu otaqda uşaqların özlərinə məxsus 

avadanlıqları yerləşdirilir. Lakin onların mebel-

lərin yerini dəyişdirməyə və ya otağı çirkləndir-

məyə ixtiyarları yoxdur. Uşaqlarla valideynlər 

arasında baryer yaranır. Bu münasibətlər də 

konfliktə gətirib çıxarır. 

4. Elə ailələr də var ki, uşağı izləyirlər,

ona inanmırlar, onlara güc tətbiq edirlər. Belə 

ailələrdə valideynlərlə uşaqlar arasında həmişə 

konflikt müşahidə olunur. Bu cür münasibət ye-

niyetmələrdə valideynlərinə qarşı düşmənçilik 

hissi yaradır. Müəyyən vaxt keçdikdən sonra be-

lə uşaqlarda böyüklərə qarşı inamsızlıq hissi ya-

ranmağa başlayır, onlar cəmiyyət arasında qarşı-

lıqlı münasibət qurmaqda çətinlik çəkirlər. 

5. Dözülməz şəraitdə olan ailələr. Bura-

da uşaqlar və valideynlər arasında münasibətlər 

qeyri-normal xarakter daşıyır. belə ailələrdə at-

mosfer hər zaman gərgin olur. Dözülməz şəra-

itdə olan ailələrdə əksər vaxtlar valideynlərdən 

biri və ya hər ikisi müxtəlif alkoqol vasitələrə 

meylli olurlar. Bu cür vəziyyət çox vaxt cinayət 

hadisəsinə gətirib çıxara bilər. 

Bununla da belə nəticəyə gəlmək olar ki, 

valideynlərin yeniyetmələrlə qarşılıqlı münasi-

bətləri ailədə olan psixoloji iqlimindən asılıdır. 

Əgər uşaqlar valideynlərindən diqqət, qayğı və 

yaxşı münasibət görürsə, yeniyetmələrdə bu 

dövr rahat, səlis və asan keçir. Əgər bu dövrdə 

yeniyetmələr atıldığını, lazımsız olduğunu, se-

vilmədiyini hiss edərsə, onda başqalarına qarşı 

eqoizm, aqressiya, sərtlik və nifrət yaranır. Bu 

yaş dövründə valideynlər tələbatları ödəmək və 

azadlığı məhdudlaşdırmaq üçün bir mexanizmə 

çevrilirlər. 

Əgər valideynlərin yeniyetmə ilə ünsiyyə-

tində mürəkkəblik açıq-aydın görünürsə, onda 

bu hər şeydən əvvəl uşaqların sərbəst olmağa 

can atmaqları ilə əlaqələndirilir. Bu aysberqin 

ancaq görünən hissəsidir. Əslində isə həqiqətən 

də yeniyetməlik yaş dövründə valideynlərlə 

uşaqlar arasında yaş distansiyası ilə əlaqədar 

olaraq “nəsillər” konflikti şiddətlənir. 

Bütün bunlardan belə nəticəyə gəlmək 

olar ki, yeniyetməlik yaşı-sadəcə olaraq məktəb-

li həyatının müəyyən bir dövrü deyildir. Mək-

təblinin gələcək həyatını kökləri bəlkə də bu yaş 

dövründə nəşət etməyə başlayır. 

Oğlan və qızlar yeniyetməlik yaş dövrün-

də yeni bir aləmə daxil olurlar. Bu zaman uşaq 

üçün mövcud olan ətraf aləmdə yeniyetmə üçün 

hüdudsuz bir dünya yaranır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, valideynlərin ye-

niyetmələrlə sosial-siyasi mövzularda söhbətləri 

də böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir. Vali-

deynlərin ictimai hadisələrə verdikləri qiymətlər 
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əslində onlar üçün vətəndaşlıq dərsidir. Psixolo-

ji tədqiqatlar göstərir ki, valideynlərin heç də 

hamısı bu imkanlardan eyni dərəcədə istifadə 

edə bilmirlər. Lakin bir cəhət də şübhəsizdir ki, 

valideyn-yeniyetmə arasındakı qarşılıqlı müna-

sibətlər nə qədər əlverişli olarsa, onların şəxsiy-

yətinin formalaşmasında bir o qədər düzgün isti-

qamətdə gedər. 
Problemin aktuallığı. Bu məqalədə yeniyet-

mələrin valideynlərlə qarşılıqlı münasibətinin vacib-

liyindən və əhəmiyyətindən danışılır. 

Problemin elmi yeniliyi. Yeniyetməlik döv-

rünü bir çox müəlliflər “keçid dövrü” (uşaqlıqdan 

gəncliyə), (çətin dövr) (müəllim və valideynlər 

üçün), “dönüş dövrü” və böhran dövrü də adlandırır-

lar. Sözsüz ki, bu adlar çoxluğunun yaranması tama-

milə təbii xarakter daşıyır; uşaq öz həyatının bir 

mərhələsindən digərinə uşaqlıqdan yaşlılığa keçir. 

Bu vaxt istər fiziki, istərsə də psixi inkişafda sürətli 

irəliləyişlər özünü göstərir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Bu dövr özü-

nün praktik əhəmiyyəti, pedaqoji çətinlikləri və uşaq 

şəxsiyyətinin dinamikasında baş verən psixoloji xü-

susiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. 
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Xülasə: Məqalədə böyük mütəfəkkir X.Ə. Yəsəvi irsi tədqiq edilir. Orta Asiyada yaşamış və sufizmin 

görkəmli nümayəndəsi kimi tanınmış X.Ə. Yəsəvi türk dünyasına və bütövlükdə bəşəriyyətə böyük töhfələr 

vermişdir. Onun əsərlərində insan tərbiyəsi, o cümlədən nəfs, ailə, əmək tərbiyəsi ilə bağlı məsələlər geniş 

əksini tapmışdır. 
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Резюме: В статье исследуется духовное наследие, созданное великим просветителем Х.А. Есе-

ви. Х.А. Есеви, вложивший большой вклад тюркскому миру и человечеству в целом, жил в Средней 

Азии и был известен как видный представитель Суфизма. В произведениях раскрываются его мысли 

о человеческом воспитании, а также взаимосвязанные идеи о страсти, семье, трудовом воспитании. 

Автор выдвигает на первый план мысли Х.А. Есеви о том, какую большую роль играет в жизни 

общества воспитание здорового поколения. 
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Summary: The article explores the spiritual heritage created by the great enlightener Kh.A. Esevi. 

Kh.Esevi, who made a great contribution to the Turkic world and humanity as a whole, lived in Central Asia 

and was known as a prominent representative of Sufism. His works reveal his thoughts about human 

education, as well as interrelated ideas about passion, family, and labor education. 

The author highlights the thoughts of Kh.A. Esevi about, what a great role plays in the life of society 

the upbringing of a healthy generation. 

Key words: heritage of Khoja Ahmed Esevi, enlightener, heritage, pedagogy, science, source, idea, 

education, person, values, personality, work, family, moral, universal 

Tarix boyu türk dünyası bəşəriyyətə böyük 

töhfələr vermiş, zəngin mədəni irs yaratmış, dahi 

mütəfəkkir – şəxsiyyətlər yetişdirmişdir. Belə bö-

yük şəxsiyyətlərdən biri də Türküstandan doğan 
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günəş kimi yadda qalmış, Xoca Əhməd Yəsəvi-

dir. X.Ə. Yəsəvi (1103-1166) XI yüzillikdə yaşa-

mış, təxminən 63 il ömür sürmüşdür. Sufizmin 

görkəmli nümayəndəsi, Orta Asiyada yaşamış və 

bütün türk – islam dünyasının böyük mütəfəkkir 

filosofu kimi sevilən X.Ə. Yəsəvi yaradıcılığı 

mənəvi-əxlaqi dəyərlər xəzinəsidir. Onun yaradı-

cılığında insan tərbiyəsinin bütün vacib kompo-

nentləri əksini tapmışdır. Ə. Yəsəvi, nəfsin tərbi-

yə olunmasını, əmək tərbiyəsini, ailə tərbiyəsini 

və ümumiyyətlə, sağlam nəsil tərbiyə etməyi cə-

miyyət üçün olduqca vacib sayır.  

Böyük mütəfəkkirin belə bir fikrinə diqqət 

edək: 

“Nəfsini sən özbaşına buraxma, çəkin”. 

Yaxud: 

“Yüz min bəla başa düşsə inləmə 

Ondan sonra eşq sirrini bilər dostlar” 

(1,200). 

 Nümunədən göründüyü kimi Ə. Yəsəvi 

nəfsi özbaşına buraxmağı məsləhət görmür. 

Çünki bir çox bəlalar insanın öz nəfsinə sahib 

çıxa bilməməsilə bağlı olur. Bundan əlavə, in-

san nə qədər ağır, çətin vəziyyətə düşsə belə, 

sınmamalı, möhkəm olmalı, bəlalara qarşı mü-

barizə aparmalı, öz sirrini başqalarına verməmə-

lidir. Əks halda insan qəlbi ilahi eşqdən uzaq 

olar və kamil insan səviyyəsinə çatmaq müm-

kün olmaz.  

Ə. Yəsəvi yazırdı ki, insan həmişə yaxşı-

lıq etməli, amma onu da ilahi eşq ilə həyata ke-

çirməli, özünü reklam etməməlidir. Yaxşılıq eş-

qə, səmimiyyətə əsaslanmalıdır. Əks halda o 

“xeyirli” əməlin özünün də faydaları olmaz. Əs-

lində riyakarlıq, mənəviyyatdan uzaqlıq, abır-

həya hissinin olmaması həm də nəfslə, səmimi 

olmamaqla bağlıdır. (1; 2) 

Həyat təcrübəsi də göstərir ki, mənəvi də-

yərlərə hörmətsizlik, davranış pozuntuları insa-

nın öz nəfsini cilovlaya bilməməsilə, nəfsinə qa-

lib gələ bilməməsi ilə bağlıdır. Ona görə də ilk 

növbədə insan sağlam təfəkkür, sağlam düşüncə 

sahibi olmalıdır. Ə. Yəsəvi yazırdı: 

Nəfs yoluna girən insan rəzil olur 

Yoldan çıxıb günah edir, insanlıqdan uzaq 

olur 

Nəfsini boğ, nəfsini boğ, ey pisliklər edən! 

Nəfsin səni son anda kölə eylər! (1,214) 

Davranışını zahirən yaxşı göstərməyə çalı-

şan insan daxilən saf, təmiz, deyilsə, belələrinə 

də mənəviyyatlı insan demək doğru deyil. 

Türk dünyasının böyük şeyxi Ə. Yəsəvi-

nin bu baxımdan fikirləri maraq doğurur: 

Görünüşü sufiyə bənzər, qiyamətdən 

qorxmazlar, 

Günah və haram bilməz, günahlardan  

ürkməzlər (1,202). 

Ə. Yəsəvi həmişə zəiflərə, köməyə ehtiya-

cı olanlara yardım etməyi insanlığın şərtlərindən 

sayırdı. Böyük mütəfəkkir yazırdı ki, əziyyət çə-

kən, mənəvi dəstəyə ehtiyacı olan insanlara kö-

mək etmək hər birimizin borcumuzdur. İnsan 

mənəm-mənəmlik prinsipindən uzaq olmalı, 

özünü başqalarından üstün tutmamalıdır: 

Harda görsən könlü qırıq, mərhəm ol! 

Bircə məzlum yolda qalsa, yoldaş ol! 

Məhşər günü dərgahına məhrəm ol! 

Mənəm-mənəm deyənlərdən uzağam (1, 63) 

Ə. Yəsəvi türklər tərəfindən islamın daha 

dərindən dərk olunması üçün yeni bir məktəbin 

əsasını qoymuşdur.  

Xoca Əhməd Yəsəvinin yaşadığı dövrdə 

ədəbiyyat və elm dilləri fars və ərəb dilləri idi. 

Sadə xalqı isə öz dilində-türk dilində maariflən-

dirmək, islam dinini bu dildə təbliğ etmək daha 

çox fayda verirdi. Ona görə də Ə. Yəsəvi təsəv-

vüf ruhunda yazdığı əsərlərlə sadə xalqın qəlbi-

ni ilahi eşqlə alovlandırırdı.  

Hələ sağlığında Türküstan elinin ağsaqqa-

lı, “Piri –Türküstan” adı ilə tanınan X.Ə. Yəsə-

vinin əsərlərindən bəhs etməklə bir məsələni də 

xüsusi vurğulamaq istəyirik. Bu da böyük mütə-

fəkkirin irsinin başdan-başa pedaqoji ideyalarla, 

tərbiyəvi fikirlərlə zəngin olması faktıdır. 

Məlumdur ki, pedaqogika təhsil, təlim, tər-

biyə və şəxsiyyətin formalaşdırılması problemlə-

rini öyrənən elm sahəsidir. Yetkin şəxsiyyətin 

formalaşması ilk növbədə onun qazandığı bilik-

lərlə, aldığı tərbiyə ilə, ona edilən kənar təsirlərlə, 

daha doğrusu, mühitin təsirləri ilə sıx bağlıdır. 

Təcrübə göstərir ki, insanın qazandığı biliyin 

məzmunu, aldığı tərbiyənin istiqaməti necədirsə, 

şəxsi keyfiyyətləri də həmin məzmun və istiqa-

mətə uyğun olur. Bu baxımdan X.Ə. Yəsəvinin 
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yaradıcılığı pedaqogika elminin mənbələrindən 

biri kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Müasir dövr üçün kifayət qədər aktuallığı-

nı, elmi-nəzəri və praktik əhəmiyyətini nəzərə 

alaraq onun yaradıcılığının elmi-pedaqoji ba-

xımdan araşdırılması, irsinin dərindən tədqiqi, 

mənəvi tərbiyə ilə bağlı ideyalarından təlim-tər-

biyə prosesində istifadə faydalıdır.  

Pedaqogika elmi sübut edir ki, böyüyən 

nəsillərin şəxsiyyət kimi yetişməsində əmək tər-

biyəsi mühüm yer tutur. Tədqiqatlar göstərir ki, 

insan hələ kiçik yaşlarından əməyə alışdırılmalı, 

zəhmətin insan həyatındakı rolunu, halal əməklə 

dolanmağın vacibliyini dərk etməli, başqalarının 

əməyi hesabına yaşamamalıdır. Başqasının əmə-

yi hesabına yaşayan insan insanlığın qədrini bil-

məz, dəyərlərə doğru, düzgün qiymət verməyi 

bacarmaz, haqq-ədaləti qorumaqda maraqlı ol-

maz. Haqq-ədalət olmayan yerdə isə tərbiyəvi 

təsirlər zəif olar, yetkin şəxsiyyətin formalaşdı-

rılması çətinləşər. Məhz buna görə də pedaqogi-

ka elmində tərbiyədən bəhs olunarkən əmək tər-

biyəsi ayrıca bölmə kimi verilmiş, onun insan 

həyatındakı rolu elmi cəhətdən əsaslandırılmış-

dır. (3) Həyat təcrübəsi göstərir ki, həqiqətən, 

insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasına əmək 

tərbiyəsinin son dərəcə güclü təsiri vardır. Bu 

baxımdan X.Ə. Yəsəvinin irsində halal əməyin, 

zəhməti ilə yaşamağın üstünlükləri haqlı olaraq 

ön plana çəkilir, bu yolla ailə dolandırmağın 

faydaları geniş şəkildə, dönə-dönə vurğulanır. 

Pedaqogika elə bir elm sahəsidir ki, bura-

da həm də təhsil müəssisələrində bütün yaş qru-

puna aid insanların, uşaqların, təhsilalanların, 

yaşlıların təlim-tərbiyə məsələləri əksini tapır. 

Ə.Yəsəvi irsində də insanın ömür boyu həyat 

tərzinə, elm öyrənmək, mərifət sahibi olmaq, 

əxlaqi – mənəvi dəyərlərə yiyələnmək və s. mə-

sələlərə aid olduqca qiymətli fikirlər, örnəklər 

vardır. Bu fikir və ideyaların bəşəri, dünyəvi 

elm olan pedaqogikaya gətirilməsi, bu elmin 

mənbələri sırasında geniş təhlilinin verilməsi 

vacibdir. Bununla yanaşı hazırkı dövrdə, milli, 

bəşəri, dünyəvi dəyərlərə marağın, diqqətin art-

dığı bir zamanda zəngin yaradıcılıq xəzinəsi 

olan X.Ə. Yəsəvi irsinin elmi-pedaqoji tədqiqata 

cəlb edilməsi, onun elmi-nəzəri əhəmiyyətini 

göstərməklə bərabər, praktik dəyərinin üzə çıxa-

rılması olduqca gərəklidir.  

Ə. Yəsəvi mənəvi yüksəlişə, kamilliyə ge-

dən yolu sadə dillə təsvir edir və hər kəsi kamil 

insan – şəxsiyyət kimi yetişməyə səsləyir. “Diva-

ni-Hikmət” əsərində Ə. Yəsəvi insanın ömür yo-

lunda hər yaş dövrünün özünəməxsus xüsusiy-

yətlərini izah edir. Qırx yaşlı insan Ə. Yəsəviyə 

görə kamillik zirvəsinə çatmış insandır. Bu dövr-

də artıq hər kəs keçdiyi ömür yoluna dərindən 

nəzər salmalı, günahlardan xilas olmaq üçün töv-

bə etməli, mənəvi – ruh dünyasının zirvəsində ol-

malıdır. Bütün bunlara nail olmaq üçün insan hə-

mişə ilahi eşqlə yaşamalı, insanlara qarşı mərhə-

mətli olmalı, öz könlünü sevgi, məhəbbət hissi 

ilə daim alovlandırmağa çalışmalıdır.  

Ə. Yəsəvi irsində ata, ana, valideyn-övlad 

münasibətləri, bütövlükdə ailə dəyərləri mühüm 

yer tutur. O, ailənin bütövlüyünün qorunması, 

möhkəmlənməsi üçün dəyərlərə hörmət bəslə-

məyin vacibliyini vurğulayır. Qeyd edir ki, ailə 

möhkəm təməllər üzərində qurulmalı, ailə başçı-

ları məsuliyyətlərini dərk etməli, övladlarını 

düzgün tərbiyələndirməlidirlər. Bundan ötrü ailə 

başçıları övladlarına nümunə olmalıdırlar. Onlar 

öz halal zəhmətlərilə yaşamalı, övladlarına halal 

zəhmətin dəyərini başa salmalı, başqalarının 

malına, əmlakına göz dikməməlidirlər. Təcrübə 

göstərir ki, halal zəhmətlə dolanan insan, həm 

də yalandan, böhtandan, əliəyrilikdən, riyakar-

lıqdan uzaq olur. Bu da kamil insan kimi yetiş-

mək üçün vacib şərtlərdəndir. Düzgün tərbiyə 

almış övladlar həm də öz valideynlərinə hörmət-

lə yanaşı, onların əməyini, valideynlik missiya-

sını doğru, düzgün dəyərləndirir və beləliklə, 

valideyn-övlad münasibətlərinin tənzimlənməsi 

ailənin bütövlüyünü daha da möhkəmləndirir. 

Eyni zamanda burada varislik ənənəsi yaranır. 

Nəsildən-nəslə ötürülən mənəvi dəyərlər sistemi 

getdikcə zənginləşir, kamil insan-şəxsiyyətin 

formalaşdırılması imkanları genişlənir. Bu mə-

sələlərlə bağlı Ə. Yəsəvi yaradıcılığında zəngin 

materiallar, ibrətamiz fikirlər, dərin fəlsəfi məz-

mun daşıyan hikmətlər vardır.  

Qeyd etdiyimiz məsələlər eyni zamanda 

pedaqogika elmi ilə bilavasitə bağlıdır. Pedaqo-

gika elminin başlıca xüsusiyyətlərindən biri sağ-

lam nəsil böyütmək, uşaqların ailə tərbiyəsini 

düzgün təşkil etməkdən ibarətdir. Yaşadığımız 

hazırkı dövrdə-müasir informasiya cəmiyyətin-

də mənəvi-əxlaqi cəhətdən sağlam nəsil yetiş-

dirmək xüsusilə aktuallıq kəsb edir. Bu gün qlo-

Xoca Əhməd Yəsəvi irsi pedaqogika elminin mənbələrindən biri kimi
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ballaşan dünyada mənəvi dəyərlərə xüsusi önəm 

vermək, təhsilalanların ruhunu, düşüncəsini, 

şəxsi keyfiyyətlərini tarixi köklər üzrə düzgün 

təməllər əsasında formalaşdırmaq həqiqətən, ol-

duqca vacib məsələdir. Bu günün şagirdinin, tə-

ləbəsinin insan kapitalı, yüksək intellekt sahibi 

kimi yetişdirilməsi bilavasitə dəyəryönlü, şəx-

siyyətyönlü təhsil və tərbiyə vasitəsilə məqsədə-

uyğundur. Müasir pedaqogika elmi bu problem-

ləri ön plana çəkir və tərbiyə ilə bərabər təhsili 

də haqlı olaraq dəyər kimi qəbul edir.(4)  

Bəhs etdiyimiz problemə bu baxımdan ya-

naşaraq qeyd edirik ki, Ə. Yəsəvi yaradıcılığı, 

onun qoyub getdiyi irs bir tərbiyə məktəbidir. Bu 

irsdə özünüdərk , soy-kökə bağlılıq, milli ruh, is-

lamçılıq baxışları, o cümlədən türkçülüyə, türk 

dilinə, adət-ənənələrinə sevgi və məhəbbət, ilahi 

eşqin insanın saflaşmasında rolu və digər məsələ-

lər əksini tapmışdır. Bütün yaradılmışlara ilahi 

eşqin parlaq nümunəsi olan Yəsəvilik tarixən 

türk – islam dünyasının mənəvi-ruhi yüksəlişinə 

təkan vermiş bir bulaq-çeşmə; fikir, ideya mən-

bəyi, ucalıq yolu, məktəb olmuşdur. Bu məktəbin 

yetirmələri sonrakı dövrlərdə türk dili və mədə-

niyyətinin inkişafına böyük töhfələr vermişlər.  

Bu gün təhsil müəssisələrində ictimai hu-

manitar fənlərin tədrisində tarixi irsimizin, türk-

islam dünyası dəyərlərinin, eyni zamanda Ə.Yə-

səvi irsinin təhsilalanlara obyektiv, geniş öyrə-

dilməsi və tətbiqi imkanları vardır. Bu baxım-

dan tədqiqatçı, pedaqoq – alimlərin və müəllim-

lərin bu problemə daha ciddi diqqət yetirmələri 

vacibdir. 

Təcrübə və araşdırmalar göstərir ki, mədə-

ni irsin öyrənilməsi və öyrədilməsi təhsilalanla-

rın yetkin şəxsiyyət kimi formalaşmasında bö-

yük rol oynayır. Türk –islam dünyasına aid olan 

mənəvi dəyərlər həm də dünyəvi dəyərlərdir. 

Böyüyən nəsillərimizə türk ruhunun aşılanması, 

onlara türk-islam dünyasına xas olan mənəvi də-

yərlərin mənimsədilməsi, şagirdlərdə (tələbələr-

də) sağlam düşüncə tərzinin, tarixi köklərə bağ-

lılıq, vətənpərvərlik hissi ilə bərabər, onlarda 

həm də ədalət, xalqlar arasında dostluq və qar-

daşlıq, tolerantlıq, insan hüquq və azadlıqlarına 

hörmət, humanizm və digər bəşəri hisslərin for-

malaşmasına güclü təsir göstərir.  

Türk-islam dünyasının mədəni irsinin, o 

cümlədən Ə. Yəsəvi xəzinəsinin bütün dünya 

xalqlarına çatdırılması üçün elmi konfransların 

keçirilməsi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu 

da xalqlar, millətlər arasında dostluğa, qardaşlı-

ğa xidmət baxımından təqdirəlayiqdir.  
Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə cəmiy-

yətin ən vacib problemlərindən biri sağlam nəsil for-

malaşdırmağın səmərəli yollarının müəyyənləşdiril-

məsidir. Bu baxımdan pedaqoji araşdırmaların daha 

da dərinləşdirilməsi, böyük mütəfəkkirlərin, o cüm-

lədən X.Ə. Yəsəvi kimi tarixi şəxsiyyətlərin, filosof-

ların irsinin öyrənilməsi, onların tərbiyəvi ideyala-

rından səmərəli istifadə yollarının tədqiq olunması 

vacibdir. 

Məqalənin elmi əhəmiyyəti. Məqalədə 

X.Ə.Yəsəvi irsi ilə bağlı əksini tapmış pedaqoji ide-

ya və elmi nəticələr pedaqogikaşünaslıq elmi üçün 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. X.Ə. Yəsəvi irsi peda-

qogika elmi üçün bir mənbədir. Böyük mütəfəkkirin 

yaradıcılığında şəxsiyyət formalaşdırmağın nəzəri 

əsaslarına aid mühüm ideyalar əksini tapmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Tədqiqatın 

nəticələrindən təhsilin bütün pillə və səviyyələrində 

təsilalanlarla praktik işin təşkilində, müvafiq tədris 

resurslarının hazırlanmasında və tətbiqində istifadə 

oluna bilər. 
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концепции активного обучения, демократизацию и гуманизацию учебной работы, а также условия, 

обеспечивающие эффективность обучения. В то же время внимание уделяется технологиям обучения. 

Статья будет полезной для молодых исследователей, докторантов и диссертантов, а также для изу-

чающих наследие профессора Аждара Агаева. 

Ключевые слова: процесс обучения, традиция, современность, интерактивное обучение, 

интерактивные методы, активные методы обучения 

Summary: The article considers the views of Professor Azhdar Agayev on tradition and modernity in 

the educational process, with an emphasis on "interactive learning", "interactive methods", concepts of active 

learning, democratization and humanization of academic work, as well as conditions that ensure the 

effectiveness of teaching. At the same time, attention is paid to teaching technologies. The article will be 

useful for young researchers, doctoral students and dissertators, as well as for researchers of the heritage of 

Professor Azhdar Agayev. 

Keywords: learning process, tradition, modernity, interactive learning, interactive methods, active 

teaching methods 

Pedaqoji fikrin tanınmış nümayəndələrin-

dən biri də Professor Əjdər Ağayevdir. 

Ə.Ə. Ağayev istər məktəb tarixinin, istər-

sə də pedaqoji fikir tarixinə dair dəyərli əsərlər 

yaratmışdır. Fərhad Ağazadənin pedaqoji görüş-
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lərini tədqiq etmiş, həmin məsələləri özündə bir-

ləşdirən namizədlik dissertasiyası müdafiə et-

mişdir, Azərbaycan maarifçilərinin şəxsiyyət 

probleminə dair fikirlərini saf-çürük etmiş, dok-

torluq dissertasiyasını yazmışdır. 

Professor Əjdər Ağayev pedaqogikanın, 

təhsilin, məktəbşünaslığın müxtəlif problemləri-

nə dair çoxsaylı kitabların, elmi məqalələrin 

müəllifidir. Mənəvi tərbiyə, hüquq tərbiyəsi, və-

təndaşlıq tərbiyəsi, təlim prosesinin optimallaş-

dırılması və s. bu kimi aktual mövzulara müra-

ciət etmişdir. 

Ə.Ə. Ağayevin diqqət mərkəzinə gətirdiyi 

problemlərdən biri müasir məktəbdə təlimin sə-

mərəliliyi şərtləridir. Professorun qənaətincə, tə-

limin səmərəliliyinin və keyfiyyətinin artırılma-

sı hər bir müəllimin, təhsil işçisinin ümdə vəzi-

fəsi olmalıdır. Ona görə də professor xüsusi vur-

ğulayır ki, bu vəzifələri həyata keçirməkdən öt-

rü hər bir məktəbin və hər bir pedaqoji kollekti-

vin eyni yüksək səyi və işgüzarlığı lazımdır. 

Professor Ə.Ə. Ağayev təhsildə rast gəli-

nən neqativ hallara diqqəti yönəldərək yazır: 

“Pedaqoji sahədə və digər fəaliyyət sahələrində, 

ünsiyyət və münasibətlərdə yaxşı işlərlə yanaşı 

pis işlər də nəzərə çarpır, vəzifə missiyalı mə-

murların bir çoxu qanunsuz olaraq təhsilə müda-

xilə edir; ya küt, tənbəl şagirdə, tələbəyə müsbət 

(4 ya 5) qiymət yazılmasını tələb edir, ya savad-

sız qohumu və ya övladını, ya da haqqını aldığı 

kimisə ali məktəbdə balı çatışmadığı halda qə-

bulunu sifariş verir, yaxud müəllimlik səriştəsi 

olmayan kiminsə nəinki sadə müəllim, hətta 

məktəb direktoru təyin edilməsini “məsləhət gö-

rür”, yaxud tələbə adı daşıyan kiminsə orta-ixti-

sas məktəbinə və ya ali məktəbə davam etməyə-

rək qiymətlərinin yazılmasını və ona nəticədə 

diplom verilməsini israr edir. Əgər yuxarıdan 

gələn məmur sifariş və göstərişlərinin üzərinə 

məktəblərin bir çoxunda şagird və tələbə mənə-

viyyatını əzən müəllim və məktəb direktorların 

da yaramaz işlərinə gəlsək, təhsildəki qarışıq 

mənzərəni xüsusi şərhsiz təsəvvür etmiş ola-

rıq”(1, 15- 16). 

Ə.Ə.Ağayev müəllimlərin yalnız az qismi-

nin pedaqoji ədəbiyyatı və mətbuatı mütaliə et-

məsindən narahatlıq hissi keçirir. 

Professor təhsilin demokratikləşdirilməsi, 

humanistləşdirilməsi, yeni təlim metod və tex-

nologiyalarından istifadəni aktual nəzəri və 

praktik əhəmiyyətə malik problem hesab edir. 

Ə.Ə.Ağayev dərsdə, təlim zamanı təhsila-

lanlara qarşıda kobud hərəkətlərə yolvermə hal-

larını ciddi tənqid edir. Bu hərəkətlərin şagirdlə-

rin mənəviyyatına, psixikasına mənfi təsir gös-

tərdiyini bildirir. Eyni zamanda haqqında danı-

şılan antipedaqoji münasibət nəticəsində təhsila-

landa fənnə və müəllimə nifrətin yarana biləcə-

yini mümkün sayır. 

Professor təlim işinin təşkilinin elmi-nəzə-

ri əsaslarını diqqət mərkəzində saxlanmasının 

tərəfdarıdır. Çünki, onun qənaətincə, təlim işi-

nin təşkilinin elmi-nəzəri əsaslarının praktika-

dan, reallıqdan ayrı düşməsi, sadəcə quru, la-

zımsız fikir və ideya ola bilər. 

Oxuyuruq: “Həyatda özünü doğrultmaq 

üçün yaxşı olanı tətbiq imkanı yoxdursa, forma-

lizmə, yalanla keçinməkdənsə, o imkanı əldə et-

məyə çalışmaq lazımdır” (1, 21). 

Bu qənaətlər, professor Ə.Ə. Ağayevə 

məxsusdur. 

Professora görə, təhsilin, təlim-tədris işi-

nin mikrolaboratoriyası məktəbdirsə, makrola-

boratoriyası cəmiyyətdir, insanların ünsiyyəti və 

münasibətidir, dövlət məmurlarının fəaliyyət 

nümunəsidir. Əgər böyük laboratoriyada qayda-

qanunlar gözlənilmirsə, kiçik laboratoriyada gö-

rülən işlər tətbiq imkanlarını tapa bilmir. Demə-

li, təlim işinin, pedaqoji prosesin aparıcı elmi-

nəzəri və praktik əsaslarından birini sosioloji 

komponent təşkil edir”(1, 21). 

Məlum olduğu kimi, dünya pedaqoqları 

şəxsiyyətin inkişafını öyrənməyi vacib hesab 

edirlər. Odur ki, cəmiyyətimizin tərəqqisinin 

müasir mərhələsində insanşünaslığın yeni sahə-

ləri yaranıb. Həmin sahələrdən daha aktualı ak-

meologiya şəxsiyyət yetkinliyi( sosial inkişaf) 

problemlərini araşdırır. 

Professor Ə.Ə. Ağayev haqqında söz açı-

lan məsələni-sosial inkişafı diqqət mərkəzində 

saxlayaraq, göstərir ki, “burada psixologiya, so-

siologiya, kriminologiya elmləri sırasında peda-

qogika birinci yerdə dayanır. Çünki şəxsiyyətin 

sosial yetkinliyi problemlərini araşdıran bu elm-

lər pedaqoji-psixoloji komponent və prinsiplərə 

söykənir və nəticə bilavasitə insanın şəxsiyyət 

olaraq formalaşmasına xidmət edir” (1, 24). 

Professor nəticəyə gəlir, “deməli, şagirdlərin tə-

lim fəaliyyətində ona dərs deyənin kamillik və 
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sosial yetkinlik səviyyəsi mühüm əhəmiyyət da-

şıyır. Təlimin səmərəliliyi üçün təlim metod və 

texnologiyalarından istifadədən öncə müəllimin 

sosioloji təsir amili olaraq akmeoloji keyfiyyət-

ləri özündə daşıması vacibdir”(1,24). 

Əjdər Ağayev təhsildə hökm sürən forma-

lizmi aradan qaldırmaq üçün bir sıra şərtlərin 

nəzərə alınmasını vacib hesab edir. O, ilk növ-

bədə sosial şərtlərin üzərində dayanır. Professo-

run qənaətincə, müəllim-valideyn (və əksinə), 

direktor-müəllim, direktor-valideyn, sinif rəhbə-

ri-valideyn münasibətləri şəffaf pedaqoji-etik 

normalara uyğun qurulmalı, ələbaxımlıqdan, tə-

mənnalıqdan uzaq olmalıdır. 

Professor psixoloji-diaqnostik şərti ikinci 

şərt kimi irəli sürür. Bu şərtdən danışarkən 

Ə.Ə.Ağayev burada hamıya bəlli olan yanaşma-

lar, psixi hal və halətlərin, temperamentin, ma-

raq və meylin, qabiliyyətin, nitqdə, qavramada, 

eşitmədə, hərəkətdə və s.-də qüsurların aşkar-

lanması, nəzərə alınmasından əlavə təlim prose-

sinin gedişinin psixoloji-diaqnostik təhlili nəzər-

də tutur. 

Professor eyni zamanda fizioloji-bioloji 

şərtlərin də təlimdə hesaba alınmasını vurğula-

yır, qeyd edir ki, bu şərtlər keyfiyyətə təsir gös-

tərən amillərdəndir.  

Əjdər Ağayevə görə, hazırda ölkəmizin 

məktəblərində təlim prosesi iki istiqamətə malik 

olması ilə diqqətə çarpır. “Onlardan birincisi, 

əsasən elmin və təcrübənin 70- 80- ci illərdəki 

nailiyyət nəticələrinə söykənir, yeni texnoloji 

imkanlarla zənginləşir. 

İkincisi isə, Amerika praqmatizminin ele-

mentlərini əks etdirən, elmi-nəzəri əsaslara, 

prinsiplərə lazımınca əsaslanmayan, cari tədris 

prosesində müəllim-şagird əməkdaşlığı şəraitin-

də müxtəlif fəal metod və priyomların, iş forma-

larının köməyi ilə şagird müstəqilliyini təmin 

edən istiqamətdir” (1, 47-48). 

Professor daha sonra belə nəticə çıxarır. “ 

Ümumtəhsil məktəblərini müşahidələrimizdən 

belə qənaətə gəlirik ki, məktəblərin, müəllimlə-

rin böyük əksəriyyəti birinci istiqamətdə işlə-

məkdə davam edir. İkinci istiqamət əsasən yeni 

yaranan, yeni tipli məktəbləri və bəzi pilot mək-

təblərini əhatə edir” (1, 48). 

Professor Əjdər Ağayev həm birinci, həm 

də ikinci istiqamətin müsbət və mənfi cəhətləri-

ni diqqət mərkəzinə gətirir. Birinci istiqamətin 

müsbət tərəfini onda görür ki, bu istiqamətin 

möhkəm elmi-nəzəri bazası mövcuddur. Mənfi 

tərəfi bundan ibarətdir ki, yeni iqtisadi münasi-

bətlərlə bağlı olan çeviklik, fəallıq, sahiblik his-

si bu istiqamətdə lazımınca öz ifadəsini tapma-

mışdır. Müstəqillik zəifdir. 

Professor ikinci istiqamətin müsbət tərəfi-

ni aşağıdakı cəhətlərdə görür: dərsdə fəallıq 

hökm sürür, həm müəllim, həm də şagirdlər ya-

radıcı fəallıq göstərirlər. Təhsilalanlar müstəqil-

lik, təşəbbüskarlıq nümayiş etdirirlər. 

Ə.Ə.Ağayev ikinci istiqamətin mənfi tərə-

fini bunlarda görür: nəzəri biliklər sistemli və 

dərindən öyrədilmir. 

Yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində interak-

tiv təlim özünün aktuallığı ilə seçilir. Aktuallığı-

nı nəzərə alaraq, professor Ə.Ə. Ağayev “inte-

raktiv təlim” anlayışına da öz münasibətini bil-

dirmişdir. Diqqət yetirək: “ İnteraktiv təlim de-

dikdə, dərsdə yaranan, təlim prosesində meyda-

na çıxan şagirdlərarası öyrənmə ünsiyyəti və 

əməkdaşlığı, müəllim-şagird birliyi nəzərdə tu-

tulur” (1, 82). 

Professor eyni zamanda “interaktiv me-

todlar” anlayışı ilə də bağlı fikirlərini bildirir. 

Onun qənaətincə, “interaktiv metodlar həmin 

prosesdə öyrənmə və anlaşmaya, eləcə də baca-

rıq və keyfiyyətlərə şagirdlərin yiyələnməsini 

həyata keçirən üsullar, tərzlər, işlər, yanaşmalar, 

vasitələrdir” (1, 82). 

Ə.Ə. Ağayevə görə, interaktiv metodları 

aktuallaşdıran şərtlər mövcuddur. Professor hə-

min şərtlərdən ikisini diqqət mərkəzinə gətirir. 

Fikir verək: ”1. İnsanların bazar iqtisadiyyatı 

(kapitalizm) cəmiyyətində yaşaması və hər kə-

sin özünü bu cəmiyyətdə yaşaya bilmək üçün 

hazırlanması zərurəti. 2. Uşaqların 20- 30 il əv-

vəlki zamana görə dünyagörüşünün, sosial, tex-

niki məlumatlılıq səviyyəsinin xeyli yüksək ol-

ması” (1, 82). 

Professor təlimim fəal metodlarına da mü-

nasibət bildirir. Bu anlayışı belə şərtləndirir: öy-

rənənlərin məlumatlanmasını, idrak müstəqilliyi-

ni, fikri fəallığını, yaradıcılığını artıran metodlar. 

Bəs interaktiv metodlar, həm də fəal adla-

nan metodlar necə müəyyən olunur və tətbiq 

edilir? 

Ə.Ə.Ağayevə görə, həmin metodların se-

çilməsi və onlardan istifadə müəllimin məharə-
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tindən, peşəkarlıq səviyyəsindən, nəzəri və 

praktik hazırlığından asılıdır.  

Ə.Ə.Ağayevin diqqət yetirdiyi məsələlər-

dən biri də təhsilin informatlaşdırılmasıdır. Pro-

fessor heç də təsadüfi olaraq bu problemlə ma-

raqlanmır. Bu məsələnin cəmiyyətin informat-

laşdırılmasının sürətləndiyi hazırki dövründə 

aktuallığını nəzərə alır. Başlıca məqsəd şagird-

ləri müasir informasiya texnologiyalarından isti-

fadəyə hazırlamaq, onlarda informasiya mədə-

niyyəti formalaşdırmaqdan ibarətdir. 

Problemin aktuallığı. Yeni pedaqoji təfəkkür 

şəraitində professor Əjdər Ağayevin təhsil və təlimə 

dair fikirlərindən bəhrələnmək öz aktuallığı ilə seçilir. 

Problemin yeniliyi. Professor Əjdər Ağaye-

vin təlim prosesində ənənə və müasirliklə bağlı fikir-

ləri diqqət mərkəzinə gətirilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə təlim 

prosesi ilə bağlı tədqiqat aparan doktorant və disser-

tantlar üçün faydalı olacaqdır. 
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NİZAMİ GƏNCƏVİNİN PEDAQOJİ FİKİRLƏRİNDƏ İNSANPƏRVƏRLİK 
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ГУМАНИЗМ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 

Huzura Tapdyg Hajizadeh 

the teacher of Nakhchivan State University 

HUMANISM IN PEDAGOGICAL VIEWS OF NIZAMI GYANJEV 

Xülasə: Məqalədə Nizami Gəncəvinin əxlaq tərbiyəsinin ən əsas mənəvi keyfiyyəti olan insanpərvər-

liklə bağlı fikirləri və Nizaminin əsərlərindəki valideyn-övlad münasibətləri, dostluq münasibətlərinin qoyu-

luşu verilir. Və müasir dövrdə onlardan istifadənin nə qədər zəruri olduğu nəzərə çatdırılır. Nizami insanpər-

vərliyi insanlığın “parlaq gövhəri” adlandırır, hər kəsi insanları sevməyə, insanlarla dostluq edib insan şəx-

siyyətinə hörmət etməyə səsləyir. İnsanpərvər şair-pedaqoq insanlara irqinə, milliyyətinə və dininə fərq qoy-

madan yalnız insan olduğu üçün sevməyi, insanların qayğısına qalmağı, insanlığı anlamağı arzulayır. 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, insanpərvərlik, Nizami Gəncəvinin insanpərvərlik haqqında fikirləri, 

valideyn-övlad münasibətləri, dostluq münasibətləri. 

Резюмe: В статье дается представление о философии нравственных качеств Низами Гянджеви, 

взаимоотношениях между родителями и детьми и дружбе. В современную эпоху понимается, насколь-

ко важно использовать их. Низами называет человечество «блестящим телом» человечества, призывая 

всех любить людей, дружить с людьми и уважать человеческую личность. Гуманный поэт-педагог хо-

чет, чтобы люди любили, заботились друг о друге и понимали человечество, потому что они – единс-

твенные люди, которые не имеют дискриминации по признаку расы, национальности и религии.  

Ключевые слова: Низами Гянджеви, человеколюбие,гуманные мысли, отношения между 

родителями и детьми, дружеские отношения 

Summary: In the article is written Nizami Ganjavi’s ideas on humanism, which is the main moral 

quality of moral education andthe relationship among parents-children, friendly relations in Nizami’s stories. 

And it is understood how importand it is to use them in modern times. Nizami calls humanity “a shining 

jewel” of humanity, he calls everyone to love people, to be friends with people and respect human 

personality. Humanistic poet-pedagogue wishes people to love? To care for people, and to understand 

humanity, because they are the only people without discrimination against race, nationality and religion.  

The key words: Nizami Ganjavi, humanism,Nizami Ganjavi and thoughts on humanity, the 

relationship between parents and children, friendly relations. 

Nizami Gəncəvi bəşər bədii mədəniyyət 

tarixinə yeni fikirlər, ideyalar gətirmiş, şərq po-

eziyasını forma və məzmunca zənginləşdirmiş 

və yeni intibah ədəbiyyatının möhtəşəm abidələ-

rini yaratmışdır. Onun yaradıcılığı dünya ədə-

biyyatı tarixində təkrar olunmaz bir mərhələ, ye-

ni bir tarixi dövr və müdriklik zirvəsidir. Yük-

sək əməllər, nəcib hisslər tərənnüm edən, ölməz 

söz ustası Nizami Gəncəvi elə bir sənət xəzinəsi 

yaratmışdır ki, bu xəzinənin misilsiz söz inciləri 

əsrlərin imtahanlarından müvəffəqiyyətlə çıx-

mış, zəmanəmizə qədər gəlib çıxmışdır. Profes-

sor Əhməd Seyidovun qeyd etdiyi kimi O, ayrı-

ca pedaqoji əsər yazmasa da, əsərlərində şərh et-

diyi təlim-tərbiyə məsələləri onu dövrünün pe-

daqoqu səviyyəsinə qaldırmışdır. 
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N. Gəncəvinin əxlaqi görüşlərini pedaqoji 

aspektdə ilk dəfə tədqiq edən görkəmli Azər-

baycan pedaqoqu Mərdan Muradxanov olmuş-

dur. Dahi Nizaminin əsərlərində əxlaqi keyfiy-

yətlərlə yanaşı, insanın mənəvi simasının forma-

laşmasında mühüm rol oynayan digər keyfiyyət-

lərin (namusluluq, iradəlik, səxavətlik, yaxşılıq, 

xeyirxahlıq, ədalətlik və s.) də təbliğ və təqdiri-

nə geniş yer verilmişdir. Onu da qeyd etmək va-

cibdir ki, böyük şair-tərbiyəçi müsbət əxlaqi 

keyfiyyətləri tərənnüm etməklə kifayətlənmir, 

insanın mənəviyyatını korlayan mənfi, zərərli 

əxlaqi sifətləri ifşa edir.  

Elmi pedaqogikanın əxlaq tərbiyəsinin 

məzmununa daxil olan əxlaqi keyfiyyətlər sıra-

sında ilk yerlərdən birini insanpərvərlik tutur. 

Elmi pedaqogikaya görə “insanpərvərlik” geniş 

anlayışdır. İnsanpərvərlik insana məhəbbət və 

qayğı deməkdir. Həmçinin qardaşa, bacıya, ata-

ya, anaya, övlada, qohuma-qonşuya, yurddaşa, 

digər xalqların nümayəndələrinə hörmət və rəğ-

bət hissi bu anlayışa daxildir. İnsanpərvərlik de-

dikdə həm də başqa insanların xoşbəxtliyi uğ-

runda mübarizə aparmaq, insanlar arasında sə-

mimi münasibətlər yaratmaq, bütün insanlara ic-

timai mövqeyindən asılı olmayaraq bərabər hü-

quqlu şəxslər kimi baxmaq kimi başa düşülür. 

Bayram Apoyev özünün “Nizami Gəncəvinin 

pedaqoji görüşləri” adlı kitabında qeyd edir ki, 

Nizami Gəncəvi insanpərvərlik anlayışına geniş 

şəkildə yanaşmaqla müasir elmi pedaqogikanı 

səkkiz əsr qabaqlamışdır. Humanist şairin insan-

pərvərlik anlayışına görə hər bir insan bütün in-

sanlara hörmət və rəğbət bəsləməli, onları sev-

məlidir. Çünki insan bu dünyanın şərəfi, şanıdır. 

Nizami Gəncəvinin yaratdığı müsbət ob-

razlar əxlaqi keyfiyyətləri ilə yanaşı, özünün 

yüksək bəşəri hissləri, insanpərvərliyi ilə seçilir. 

Xalqımızın yüksək insanpərvərliyini göstərən 

milli-mənəvi dəyərlərimizdən biri ata-anaya ali 

məhəbbət, övladlara yüksək qayğı, ağsaqqallara 

dərin ehtiram və hörmətdir. Həmin dəyəri yük-

sək qiymətləndirən N. Gəncəvi bütün poemala-

rında insanpərvərliyin parlaq nümunəsi kimi va-

lideyn-övlad münasibətlərindəki qarşılıqlı mə-

həbbəti, hörmət və izzəti dönə-dönə tərənnüm 

etmişdir. Belə məhəbbətin simvolunu birinci 

növbədə ata-anasına dərin ehtiram, oğlu Mə-

həmmədə yüksək qayğı və məhəbbət göstərən 

şairin şəxsi nümunəsində görürük. Məhəmməd 

peyğəmbərin adını öz sevimli oğluna vermiş şa-

ir onun “cənnət anaların ayaqları altındadır” ide-

yasını poemalarında inkişaf etdirmiş, ana adının 

müqəddəsliyini sübut etməyə çalışmışdır.  

Nizami atanın üzünə ağ olmağı övlad 

üçün böyük naqislik hesab edir. Şairin fikrincə, 

ata öz böyüklüyünü qorumalı, belə övlada cəza 

verməyə tələsməməlidir. Çünki belə övladların 

cəzasını həyat özü verəcəkdir: 

Valideyn-övlad məhəbbətinin qarşılıqlı ol-

duğunu nəzərə çatdıran şair uşağın, onun təlim-

tərbiyəsinin hər bir ata-ana üçün çox əziz oldu-

ğunu dönə-dönə qeyd etmişdir. “Övladın iqbalı 

ona olsa yar, ata sevincindən bəxtiyar olar”, – 

deyən şairin baş qəhrəmanlarının hamısı-Məc-

nun, İsgəndər, Bəhram və s. öz valideynlərinin 

yüksək qayğısı ilə əhatə olunur. Onların vali-

deynləri övladlarının xoşbəxtliyi üçün heç nəyi 

əsirgəmirlər. Nümunə üçün “Yeddi gözəl” poe-

masının baş qəhrəmanı Bəhramın təlim-tərbiyə-

sinə, boya-başa çatmasına atasının necə qayğı 

göstərdiyinə diqqət yetirək. Bəhramın atası Yəz-

digirdin iyirmi il ərzində doğulan uşaqları “olan 

tək ölərmiş” – Bəhram dünyaya gələndə münəc-

cimlər məsləhət görürlər ki, uşağın yaşadığı şə-

raiti dəyişdirsinlər, yəni onu İrandan Ərəbistana 

aparsınlar. “Ata öz övladı yaşasın deyə”, -bu işə 

tez razı olur. Şahın göstərişi ilə Yəmən ölkəsin-

də Bəhram üçün dünyada tayı-bərabəri olmayan 

Xəvərənq qəsri tikilir və onun təlim-tərbiyəsi 

üçün burada hər cür şərait yaradılır. “Leyli və 

Məcnun”da ata-oğul münasibətləri daha təsirli 

verilmiş, valideynlərin övlada olan məhəbbəti 

parlaq boyalarla verilmişdir.  

İnsanpərvərliyi “insanlığın parlaq gövhə-

ri” adlandıran şair bu anlayışı xeyirxahlıq, yax-

şılıq məfhumları ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə verir. 

Nizamiyə görə hər bir insanpərvər adam xeyir-

xahlığı, yaxşılığı özünün həyat qayəsinə çevir-

məlidir. 

Böyük humanist şair öyrədir ki, hər bir in-

san xeyirxahlığı, yaxşılığı “əzəldən etsə də adət 

özünə”, o zaman həmin yaxşılıq “hər yanda qapı 

açar üzünə”. Ona görə də böyüklük şərəfinə nail 

olmaq istəyən hər bir kəs xeyirxahlıq, yaxşılıq 

etməyi bacarmalıdır. 

Şair insanları hər zaman, hər yerdə yaxşı-

lıq axtarmağa çağırır. Çünki “yaxşı ad almaqda 

əbədiyyət var”. Ona görə də “dünyada yaxşılıq 

hər şeydən üstündür”. Xeyirxahlığı, yaxşılığı ən 
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gözəl əxlaqi keyfiyyətlərdən biri kimi bütün po-

emalarında təqdir və təbliğ edən şair xeyirxah 

insanların ümumiləşmiş obrazını “Yeddi gözəl” 

əsərində Xeyirin nümunəsində yaratmışdır. Şai-

rin fikrinə görə hər bir kəs xeyirxahlıq, yaxşılıq 

etməyə çalışmalıdır. Lakin bu əxlaqi keyfiyyət 

hökmdarlara, məmurlara daha çox lazımdır. O, 

bu fikrini əsaslandırmaq üçün zalımlıq, bədxah-

lıq, pislik edən hökmdarları Bəhram şahla mü-

qayisə edir. 

Burada bir cəhəti də xüsusi qeyd etmək la-

zımdır ki, böyük humanist olan N. Gəncəvi eyni 

zamanda düşmənlərə, pis adamlara qarşı xeyir-

xah olmağın qəti əleyhinə idi. Şair-filosofa görə 

pis adamlara xeyirxahlıq göstərmək yaxşılara 

yamanlıq etmək deməkdir. Qəddar, həyasız 

adamlara qarşı sərt olmağı daha çox məsləhət 

görür. 

“İnsansan, insana qatış hər zaman; İnsanla 

yaşayar hər zaman insan”,-deyən insanpərvər 

şairin təqdir və təbliğ etdiyi müsbət əxlaqi sifət-

lərdən biri də həmrəylik və birlikdir. 

İnsan sözdə yox, əməldə bir olmalı dır. 

Belə birlik, həmrəylik səadətin açarı dır. Birlik 

olmayan yerdə nifaq başlayır, bu isə insanları 

fəlakətə aparır. 

“Qarışqa birlikdə göstərib hünər; Özündən 

çox böyük şeylər sürüyər”,-deyən şair insanları 

bu hikmətdən nümunə götürməyə çağırır. Mütə-

fəkkir və humanist şairin əxlaqi görüşünə görə 

insanın ən mühüm mənəvi keyfiyyətlərindən bi-

ri dostluqdur. Nizami belə hesab edir ki, insanın 

“bir həmdəmi”, “könül sirdaşı”, yəni bir dostu 

olmasa o, həyatda çox çətin yaşayır. 

“Yaxşı dost dar gündə tanınar”,-deyən 

ulularımızın bu hikmətini poetik təfəkkürün gü-

cü ilə qüvvətləndirən və daha da gücləndirir. 

-məsləhətini verir. Həqiqi dost odur ki,

dostunun eybini “hünər sanmasın”, onun üzünə 

desin; öz “şəfasıyla” yarasını sağaltsın, dostunun 

sirrini gizli saxlasın. Dostluqdan təmənna güdən 

qərəzli, ikiüzlü adamlardan dost ola bilməz.  

“Heç bir işdə olma yarsız, yoldaşsız”, 

“Yaxşı gündə çatar dada yoldaşlar”, “Bağlama 

qapını dostun üzünə” və s. kimi nəsihətlər verən 

şair-tərbiyəçi bir tikə çörəyi, hətta, adicə “çay 

suyunu” dostla, yoldaşla bölüşməyi məsləhət bi-

lir. Əks təqdirdə insan “dost-aşna görməz”, 

“tezliklə ölər”. 

Dostluğu, yoldaşlığı çox yüksək qiymət-

ləndirən və zəruri sayan N. Gəncəvi eyni za-

manda, hər kəslə dostluq etməyi rəva görmür. 

Çünki: “Paxıllıq eyləsə dostuna hər kəs; Onun 

yoldaşlığı torpağa dəyməz”; Pis dost “şəninə 

əskiklik gətirər sənin”; “O dost ki, hər işi yalnız 

duzaqdır; Bəzəkli-düzəkli bir mancanaqdır”; 

“Bir dostun da olsa eyibli əgər; Yüzünün adına 

ləkə gətirər”; “İnsan, dostu nacins olarsa əgər; 

Ondan yalnız hədsiz pisliklər görər”. Bütün bu 

misallardan aydın görünür ki, şair paxıl, kələk-

baz, ikiüzlü, nacins, nanəcib, eyibli adamlarla 

dostluqdan çəkinməyə “yaxşı ad qazanmış gözəl 

dostlar” axtarmağa çağırır. Çünki“gözəl dost” 

insan üçün var-dövlətdən daha üstündür. 

Nizami Gəncəvi üçün şəxsiyyətin ən yük-

sək meyarı insanlıq idi. İrqi, milli və dini ayrı-

seçkiliyi qətiyyətlə rədd edən bu şairin qəhrə-

manları içərisində türk, fars, ərəb, çinli, hindli, 

zənci, yunan, gürcü və s. xalqların nümayəndə-

lərinə rast gəlirik. Humanist şair müxtəlif dinlə-

rə mənsub bu qəhrəmanların heç birinin milliy-

yətinə, dini görüşlərinə qarşı çıxmır. Onun qəh-

rəmanları ədalət, xalq xoşbəxtliyi, yüksək məq-

sədlər uğrunda mübarizə aparırlar. İnsan şəxsiy-

yətinə, insan əməyinə ehtiram şairin yaradıcılı-

ğının aparıcı mövzularındandır. 

Bu gün müasir dünyada yaşayan, televizi-

ya, internet və başqa digər müasir texnologiya-

ların təsiri altında formalaşan böyüyən nəslin 

əxlaqi keyfiyyətləri o cümlədən insanpərvərlik 

duyğuları təhlükə altındadır. Çünki müasir qor-

xu və şiddətlə dolu kinofilmlər, gənclərin həvəs 

göstərdiyi və onların mənəvi keyfiyyətlərinə 

mənfi təsir göstərən internet oyunları, həmçinin 

informasiya vasitələrində rastlaşdıqları saysız-

hesabsız dəhşət saçan məlumatlar və bu kimi bir 

çox hallar yeniyetmə və gəncləri qəddarlaşdırır, 

onlarda ətraflarındakı insanların ağrı-acısına 

qarşı soyuqqanlı edir. Buna görə də bu gün Ni-

zami Gəncəvinin insanpərvərliklə bağlı fikirləri-

nə hər zamankından daha çox ehtiyac var. Bö-

yüməkdə olan nəsli Böyük Nizami irsi ilə for-

malaşdırmalı, uşaqların tərbiyəsində Nizami pe-

daqogikasından daha da bol-bol istifadə edilmə-

lidir. Əgər gənclər Nizaminin əsərlərini ordakı 

mənəvi keyfiyyətləri mənimsəyənədək oxuyub 

dərk edərlərsə daha müvəffəqiyyətli olarlar. 
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Problemin aktuallığı. Pedaqoji fikir tarixinə 

nəzər salmaq həmişə aktualdır. Bu baxımdan Nizami 

Gəncəvi yaradıcılığı diqqət mərkəzinə gətirilir.  

Problemin yeniliyi. Nizami Gəncəvi yaradı-

cılığında insanpərvərlik araşdırılır.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə mək-

təb və pedaqoji fikir tarixindən mühazirə deyən və 

seminar məşğələləri aparan ali məktəb müəllimləri, 

habelə tədqiqatçılar üçün faydalı olacaqdır. 
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Xülasə: Məqalədə H. Zərdabinin maarifçilik baxışlarının şərhinə həsr olunmuşdur. Bu geniş bir məsə-

lə olduğundan biz, əsasən, «Əkinçi» qəzetindəki faktlar üzərində dayanmışıq. Məqalə görkəmli maarifçinin 

nəşr etdiyi «Əkinçi» qəzetində elm, məktəb və maarif məsələləri ilə bağlı qaldırdığı məsələlər, irəli sürdüyü 

faktlar təhlil edilir. Göstərilir ki, Həsən bəy bu qəzeti elm, məktəb və maarif məsələlərinin təbliği üçün mütə-

rəqqi bir tribunaya çevirmişdi. Məqalədə müasirlərinin onun fikir və mülahizələrinə münasibətləri də nəzər-

dən keçirilir.  

Açar sözlər: Həsən bəy Zərdabi, «Əkinçi» qəzeti, maarifçilik, pedaqoji fikir, XIX əsr, məktəb. 

Резюме: Статья посвящена раскрытию просветительских взглядов Г. Зардаби. Так как эта зада-

ча является обширной, мы остановились на фактах, опубликованных в газете «Экинчи». В статье ана-

лизируются поднятые им вопросы, связанные с наукой, школой и просвещением, выдвигаемые фак-

ты. Показывается, что Гасан бек превратил эту газету в прогрессивную трибуну для пропаганды воп-

росов науки, школы и просвещения. В статье рассматриваются отношения современников к его мыс-

лям и предположениям. 

Ключевые слова: Гасан бек Зардаби, газета «Экинчи», просветительство, педагогическая 

мысль, ХХ век, школа  

Summary: The article is devoted to explaining Zardabi's enlightening eyes. Since this task is 

extensive, we have settled on the facts published in the newspaper "Ekinchi". The article analyzes the issues 

raised by him related to science, school and enlightenment, the facts put forward. It is shown that Hasan bey 

turned this newspaper into a progressive tribune for propaganda of science, school and enlightenment issues. 

The article examines the relations of contemporaries to his thoughts and assumptions. 

Key words: Hasan bey Zardabi, "Ekinchi" newspaper, enlightenment, pedagogical thought, XIX 
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Xalqın zamanın diktəsinə uyğun olaraq 

hərəkət etməsi, müasirləşməyə, yeniləşməyə can 

atması yolunda mübarizəyə qatılması təşəbbüsü-

nə H. Zərdabi “Əkinçi” qəzetinin elə ilk nömrə-

sindən başladı. Maarifçilik missiyasının əsas 

strategiyasını öz xalqını “xoşgüzəranlıq və ləz-
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zət” aləminə, xoşbəxt gələcəyə qovuşdurmaq 

olan vətənpərvər naşir zamanın ali həqiqətlərini 

var qüvvəsilə həmvətənlərinə anlatmaq yolunu 

tutdu. Deyilən məqsədə hansı yolla çatmaq 

mümkündür? “Əkinçi”nin 1-ci nömrəsinin baş 

məqaləsində (“Daxiliyyə”) Həsən bəy həmin 

yolun prinsip və vasitələrini açıb göstərirdi. 

Qeyd edirdi ki, indi xalqların ölüm-dirim uğrun-

da mücadiləsində zora, gücə yox, ağıla və elmə 

söykənmək lazım gəlir. Əks təqdirdə fərdi və 

bütövlükdə milləti məğlubiyyət gözləyir. Müəl-

lif qəzetin baş məqaləsində yazırdı: “Çünki dün-

yada insanın qədəri həmişə artır, ona binaən zikr 

olan cəng gələcəkdə dəxi ziyadə şiddət edəcək, 

yəni xoşgüzəranlıq və ləzzət tapmaq gələcəkdə 

dəxi çətinraq olacaqdır. Bu səbəblərə zəmanə-

miz xeyir və bərəkətsizdir. İndi görək ona heç 

əlac varmı? Zikr olan zindəganlıq cəngində tü-

fəng və xəncər işləməz, güc və rəşidlik iş gör-

məz. Onun əsbabı ancaq ağıldır və ağıl bir şey-

dir, işləndikcən tərəqqi edər, yəni elm təhsil et-

dikcən ağıl artar” (3, 51). 

“Zindəganlıq cəngində” ağılı və onu artı-

ran elmi, maarifi əsas silah hesab edən müəllif 

xalqı gələcək naminə bu yolda səfərbər olmağa 

çağırır. Əks təqdirdə onu qaranlıq, mənhus bir 

istiqbalın gözlədiyini xatırladır. Mütəfəkkir ma-

arifçi eyni zamanda müsəlman şərqində uzun 

əsrlər boyunca mövcud olan pessimizm və ətalət 

fəlsəfəsinə qarşı çıxır. Məlumdur ki, o zaman 

şərə müqavimət göstərməyin mənasız olduğunu, 

mübtəla olduğu hər bir zülmün Allahdan yetiş-

diyini zənn edən müsəlman düşüncəsində itaət-

karlıq, süstlük fəlsəfəsi hökm sürürdü. Vətən-

daşlar zülmə, zalıma, bədxahlığa qarşı mübarizə 

aparmaq əvəzinə bədbinliyə qapılır, zəmanədən 

və taleyin qismətindən şikayət edirdilər. Bu, 

müsəlman aləminin kütləvi yaşayış fəlsəfəsi və 

faciəsi idi. Həsən bəy mənsub olduğu milli-icti-

mai topluma həmin həyat fəlsəfəsinin mahiyyə-

tini və nəticələrini aydınlaşdırırdı: “Bizim zəma-

nəmiz dəyişilib, biz elm sahiblərinə rast gəlmi-

şik. Bizim ilə zindəganlıq cəngi edən millətlər 

elm təhsil edirlər. Ona binaən gərək biz də elm 

təhsil edək ki, onlara zindəganlıq cəngində qalib 

olmasaq da, onların bərabərində dayanıb duraq, 

yoxsa dövlət və xoşgüzəranlıq onların əlinə ge-

dəcəkdir və bizlər mürur ilə zindəganlıq cəngin-

də məğlub olub tələf olacayıq. Pəs bayatı çağı-

rıb zəmanədən şikayət edən, sənin bayatından 

nə hasil? Səy et, zəhmət çək, elm təhsil elə ki, 

dövlət qazanıb xoşgüzəran olasan” (3, 51). 

Millətsevər ziyalının bu sözləri şərq zeh-

niyyətinin əsrlərcə hökm sürən məhkum doktri-

nasına qarşı kəskin ittiham olub onu dağıtmaq, 

məhv etmək yolunda cəhdin maarifçilik tarixi-

mizdə M.F. Axundovdan sonrakı ilk rezonansı-

dır: Xalqın və fərdin səadətinə göz yaşı tökmək-

lə yox, səy, zəhmət, elm, təhsil və mübarizə ilə 

nail olmaq mümkündür. 

Elmin, maarifin xalq üçün kütləvi qurtu-

luş, səadət və tərəqqi vasitəsi olduğunu dönə-

dönə qeyd edən “Əkinçi” naşiri həmvətənləri 

arasında ümumi savadsızlığın hökm sürməsin-

dən məyus olur. Mütəfəkkir ziyalı bir vətəndaş 

yanğısı ilə təəssüflənir və nəzərə çatdırır ki, 

Qafqazda müsəlman əhalinin sayı 2 milyondan 

artıqdır. Bunlar bir qəzeti də dolandıra bilmir, 

ona abunə yazılmaq istəmir, hətta mətbəə işləri-

nə belə köməklik göstərmək iqtidarında deyillər. 

Halbuki Qafqaz regionunda yaşayan cəmi yarım 

milyon erməninin 4 qəzeti və 4 jurnalı vardır. 

Bu, müsəlmanların geriliyini, maarifə biganəli-

yini, onun səmərəsini anlamaq qüdrətindən 

uzaqlığını aydın şəkildə sübut edir (3, 289). 

Qəzetin 30 yanvar 1876-cı il tarixli nöm-

rəsində Həsən bəy Qubada yaşayan bir ovuc er-

məninin özləri üçün məktəb açmaq təşəbbüsün-

dən danışır. Onların bu sahədəki milli fəallığını, 

canfəşanlığını müsəlmanların ətaləti ilə müqayi-

sə edir. Göstərir ki, erməni camaatı “öz füqəra 

və məsakinlərinə kömək edib, elm və ədəb təh-

sil etməyə səy edirlər ki, sair millətlərə gülüş ol-

masınlar” (3, 117).  

H.Zərdabi həmvətənlərinin bağlı gözlərini 

açmaq, onları elm və maarif meydanına cəlb et-

mək məqsədilə Avropa ilə müsəlman şərqini mü-

qayisə edir, tarixin ibrətamiz hadisələrini inkaro-

lunmaz fakt kimi xatırladır və bundan nəticə çı-

xarmağa çağırır. “Əkinçi”nin 11 iyul 1876-cı il 

tarixli nömrəsində “Elm xəbərləri” sərlövhəli 

məqalədə maraqlı, mahiyyətcə böyük və tutumlu 

bir tarixi həqiqəti nəzərə çatdırır. Göstərir ki, 

məşhur Avropa şərqşünası Vamberi şərqi ətraflı 

şəkildə araşdırandan sonra belə bir hadisənin şa-

hidi oldu ki, islamın zühurundan sonra müsəlman 

aləmində maarif və elm bir neçə əsr ərzində inki-

şaf edib yüksək səviyyəyə çatdı. Avropalılar bu-

nu görüb “onların elm kitablarını gətirdib, öz dil-

lərinə tərcümə edib, uşaqlarına oxutmaqlıq ilə bir 
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qərinədən sonra tərəqqi edib, təzə elmlər ixtira 

edib, əhli-islamdan çox irəli gedib onlara hər bir 

yolda faiq gəldilər” (3, 202).  

İslam hökmdarları Avropanın bu qədər tə-

rəqqiyə nail olmasının səbəbini anlaya bilmədi-

lər, onun elmə və məktəbə bağlı olduğunu dərk 

etmədilər. Belə hesab etdilər ki, bu yüksəliş əs-

gəri nizama, hərbi gücə söykənir. Ona görə də 

Osmanlı, İran, Əfqanıstan, Buxara və s. müsəl-

man hökmdarları Avropanın əsgəri nizam-inti-

zam qaydalarını, hərbi sistemini öz ölkələrində 

tətbiq etməkdən ötrü canfəşanlığa başladılar, 

mütəxəssislər gətirdilər, öz ordularında Avropa 

qaydalarını tətbiqə çalışdılar. Amma uğurlu bir 

nəticə qazana bilmədilər. Çünki onlar anlaya 

bilmədilər ki: “... elmsiz əsgər güclü ola bilməz. 

Gərək elm yolu ilə hansı xörəkdən insanın bədə-

ni qüvvətli olmağı bilmək... Əsgərə hər bir elm-

dən xəbərdar sərkərdə lazımdır. Xülasə, onlar 

bunu başa düşmədilər ki, nizami-əsgəriyyə hər 

bir tərəfdən nizami-külliyyəyə bağlıdır. Əvvəl, 

nizami-külliyyə qoyub elm-ədəbi artırmaq gərək 

ki, sonra nizami-əsgəriyyədən bir şey hasil ol-

sun” (3, 202). Müəllif təhsilə və elmə yiyələn-

mədən nə hərbi, nə də başqa sahələrdə heç bir 

uğur qazanmağın mümkün olmadığını əsaslan-

dırır. 

H.Zərdabinin “Əkinçi” qəzetinin 4 noyabr

1875-ci il tarixli nömrəsində “Daxiliyyə” sər-

lövhəsilə yazdığı baş məqalə bütövlükdə məktəb 

və maarif məsələlərinə həsr olunmuşdur. Burada 

müəyyən şərhlərlə yanaşı statistik rəqəmlər də 

xüsusi maraq doğurur. Həmin rəqəmlər dünya-

nın inkişaf etmiş ölkələrində, həmçinin Rusiya-

da, Qafqazdakı müsəlmanlar arasında və Bakıda 

təhsilin vəziyyətini və təhsilə münasibəti təsəv-

vür etməyə imkan verir. Məqalə müəllifi göstə-

rir ki, Rusiyada ümumilikdə əhalinin sayı 80 

milyon nəfərdir ki, bunlardan 1 milyona qədəri-

nin təhsili var. Deməli, hər 80 nəfərə 1 nəfər 

oxumuş şəxs düşür. Halbuki Amerikada hər 15 

nəfərdən 1-i təhsillidir. Bununla belə son 10 ildə 

Rusiyada məktəb və maarif həyatında bir can-

lanma və hərəkət nəzərə çarpmaqdadır. Yeni 

təhsil ocaqlarının açılması, oxumaq istəyənlərin, 

bunun üçün müraciət edənlərin sayının artması 

deyilən fikri aydın şəkildə sübut edir. Bütün 

məktəbləri dövlət himayə edib maliyyələşdirə 

bilmədiyindən xüsusi təhsil ocaqlarının pərvəri-

şinə də rəvac verilir. 

Müəllif Bakıda da oxumaq istəyənlərin sa-

yının son illərdə xeyli artdığını söyləyir. 1874-

cü ildə Bakı gimnaziyasına 100-ə qədər şəxsin 

oxumaq istəyi ilə müraciət etdiyini, lakin yer ol-

madığından onlardan cəmisi 50-nin gimnaziya-

ya qəbul edildiyini söyləyir. Deməli, oxumağa 

həvəs artır. Bəs bu təhsil alanlar kimlər, hansı 

millətin övladlarıdır. Həsən bəy bu mühüm mə-

sələni şərh edərək yazır: “İndi görək bizim mək-

təbxanalarda oxuyanlar kimdir? 

Badkubə quberniyasının sakinləri təxmi-

nən yüz min olsa, o cümlədən on mindən ziyadə 

erməni olmaz. Rus ki, onlardan da azdır. Bizim 

quberniyada bircə Badkubə gimnaziyası var ki, 

onda 500 oxuyan, o cümlədən 250 rus, 150 er-

məni və 100 müsəlmandır. 

33 zikr olan müsəlmanlardan padşahlıq 

xərcilə pansionda oxuyur, baqisi öz xərclərilə 

oxuyurlar. O cümlədən 30-can Badkubə əhlidir 

ki, əvvəlinci klasa giribdirlər, rus dili öyrənib 

sonra öz dadistədlərinə məşğul olsunlar. Əlbət-

tə, onları elm təhsil edən hesab etmək olmaz” 

(3, 72). 

Millət xadimini düşündürən, narahat edən 

müsəlmanların ruslar, ermənilər və başqa millət-

lərlə müqayisədə təhsilə soyuq və biganə yanaş-

malarıdır. O, bu biganəliyə, laqeydliyə adi hadi-

sə kimi yox, xalqın, vətənin gələcək taleyini həll 

edən taleyüklü problem kimi baxır. Millətin ya-

şamaq haqqı və ya ölümə məhkumluğu məhz bu 

məsələdən – məktəbdən, maarifdən və elmdən 

asılıdır. “Zindəganlıq cəngi”nin ölüm-qalım di-

lemmasını müəyyənləşdirən faktor da müasir 

tipli tədris və təhsilə malik sinif otaqlarından 

başlayır.  

Müəllif millət təəssübü çəkənləri, “Allah-

dan buyruq, ağzıma quyruq” fəlsəfəsi ilə yaşa-

yan mövhumat əhlini düşünməyə, qonşulardan 

və qabaqdan gedən millətlərin “Cünbüşundən” 

(hərəkətindən) ibrət götürüb bu yolda qeyrət 

göstərməyə çağırır. 

Müsəlman ictimai qaranlığında nadir hal-

larda eşidilən maarif sədası Həsən bəyi son də-

rəcə sevindirir. 1875-ci ildə Sabunçu kəndində 

camaatın kənddə məktəb açmaq istəyini “Əkin-

çi” naşiri böyük bir fərəhlə qəzetin 5 oktyabr ta-

rixli nömrəsində xəbər vermiş və bu təşəbbüsü 

alqışlamışdı: “Biz eşidirik ki, Badkubə uyezdi-

nin Sabunçu kəndinin camaatı istəyir öz kəndlə-

rində rus məktəbxanası bina etsin. Allah eləsin 
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ol xeyir iş başa gəlsin və bir yaxşı müsəlman 

müəllimi ol məktəbxana üçün tapılsın” (3, 63). 

H.Zərdabinin maarifçilik görüşləri, öz 

doğma xalqına təmənnasız xidmət ideyası, bu 

ideyanın gerçəkləşməsi uğrundakı əzmkarlığı 

müasiri, dostu və qələm yoldaşı M.F.Axundovla 

yazışmalarında da özünün bariz təcəssümünü 

tapmışdır. Ümumiyyətlə, hər iki mütəfəkkirin 

bir-birinə ünvanladığı məktubların məzmunu 

onların fərdi, məişət problemlərindən çox-çox 

yüksəyə qalxıb ümumxalq, ümummillət, onun 

taleyi və istiqbalı ilə bağlıdır. Milli intibahımı-

zın cücərən çağında yazılmış həmin məktublar-

da həmin tarixi epoxada xalqın sosial, mədəni 

və pedaqoji durumu, rəzaləti və bu rəzalətdən 

çıxış yolunun cizgi və əsas tezisləri maarifçilik 

müstəvisində doğru-dürüst bir şəkildə, zamanın 

tələbləri çərçivəsində, onun “təqazasına” uyğun 

bir tərzdə izah olunur. İctimai mühitin geniş mə-

nada mənzərəsi necədir və bu vəziyyətdən çıxış 

yolu, tərəqqi atributları nədədir? Hər iki vətən-

pərvər mütəfəkkir yazışmalarında milli ideallar 

naminə görülməli olan işlərin, həyata keçirilmə-

si lazım gələn əməli tədbirlərin ideya-nəzəri, 

mədəni-pedaqoji müddəalarını ortalığa qoyur, 

məhz bu istiqamətdə çalışmağın zərurəti fikrini 

irəli sürürlər. 

Əlbəttə, ideya-nəzəri şəkildə irəli sürülən 

həmin qlobal maarifçilik tədbirlərinin həyata ke-

çirilməsinin çətin, əzablı və uzun sürən bir pro-

ses olduğu da bu qələm sahiblərinə bəllidir. Xal-

qın maarifləndirilməsi kimi məsuliyyətli, mə-

şəqqətli, lakin şərəfli bir iş yenilməz iradə, mə-

tanət, cəfakeşlik və ardıcıl mübarizə tələb edir. 

Həsən bəy M.F.Axundova göndərdiyi 7 iyun 

1873-cü il tarixli məktubunda bu barədə yazırdı: 

“...elə fikirləşməyin ki, xalqın maarifləndirilmə-

si bir məqalə və ya pyeslə düzələsi şeydir: Xe-

yir, burada görüləsi iş çox-çoxdur! Bu yolda kü-

lüng vura biləcək onlarla adamın həyatı və əmə-

yi də bu iş üçün azdır” (4, 17). Maraqlıdır ki, 

onlarla adamın uzun illər “külüng vurub” həyata 

keçirə biləcəyi bir işi görməyə girişənlər o za-

man M.F.Axundov, H.Zərdabi və onların cəmi 

bir neçə məsləkdaşı idi. 

 “Əkinçi”nin 1877-ci il 18 yanvar tarixli 

sayında M.F.Axundovun məktubu, qəzetin elə 

həmin nömrəsində H. Zərdabinin, sonrakı nöm-

rələrində (3 fevral, 3 mart) isə H.Zərdabinin 

Məhəmmədtağı Əlizadə Şirvaninin və Məhbus 

Dərbəndinin ona cavabları yer alır. Məktublarda 

maarif, məktəb və ümumiyyətlə, xalqın mədəni-

maarif və pedaqoji problemləri ilə əlaqəli son 

dərəcə vacib, aktual məsələlərə toxunulur. Bu 

məsələlərlə bağlı müzakirə və fikir mübadilələri 

aparılır. Fikir və müzakirələrin əsas predmetini 

təşkil edən problemin mahiyyəti bundan ibarət-

dir: xalqı düçar olduğu gerilikdən, rəzalətdən, 

fanatizmdən, əsarətdən və məhv olmaq təhlükə-

sindən qurtarmaq lazımdır. Əks təqdirdə onu da-

ha faciəli aqibət gözləyir. Bəs bunun üçün, xalqı 

səadətli istiqbala, xoş gələcəyə qovuşdurmaq, 

yüksəliş yoluna yönəltmək üçün nə etməli?, nə-

dən başlamalı?, hansı tədbirləri görməli?... 

“Əkinçi” naşiri bu suallara öz qəzetində 

elə ilk nömrələrdən cavab verməyə çalışırdı. Ca-

vab belə idi: elmdən və maarifdən. Bəs, bu elm 

ziyasını və maarif nurunu xalq içərisində necə 

yaymalı? Bu, çətin, mürəkkəb, çoxlu şərtlər tə-

ləb edən böyük problemi necə həll etməli? 

M.F.Axundov məktubunda Həsən bəyə məhz bu 

suallarla müraciət edib onu fikir mübadiləsinə 

dəvət edir: “Bizim əzizimiz və gözümüzün işığı 

Həsən bəy, sən hər qəzetində biz müsəlman tay-

fasına elmin fəzilətini səməratını zikr edib bizə 

hey təklif edirsən: elm öyrənin, elm öyrənin... 

Çox yaxşı, sözün baməna və nəsihətin müfid və 

xeyirxahlığın sabit. İndi biz hazırıq ki, sənin nə-

sihətini əmələ gətirək. Bizə de görək elmi hara-

da öyrənək və kimdən öyrənək və hansı dildə 

öyrənək? Əgər şəhərlərdə öyrənək, şəhərlərdə 

məktəbxanalar yoxdur. Əgər külli şəhər xalqı 

padşahlıq məktəbxanalarında oxusalar, yer tapıl-

maz. Deyəcəksən ki, özümüz şəhərlərdə mək-

təbxanalar bina edək. Çox yaxşı, hansı istitaət 

ilə? 

Çox yaxşı, şəhərlərdə məktəbxanalar aç-

dıq, rus dilində elm öyrənməyə başladıq. Aya, 

ünas və kənd əhlimiz necə etsinlər, kəndlərdə də 

məktəbxanalar açaq və müəllimlər gətirdək, ya 

yox? Əgər deyirsən açın, insaf elə, hansı istitaət 

ilə və hansı qüdrət ilə?” (3, 305) 

Göründüyü kimi, M.F. Axundov müasir 

mündəricəli maarifin, milli-pedaqoji intibahın 

zərurətini qəbul edir. Lakin onun rəvac tapması 

üçün komponentlərdən heç birinin mövcud ol-

maması maarifçi mütəfəkkiri dəhşətə gətirir: 

məktəb yox; müəllim yox; tədris olunacaq fən-

lər qeyri-müəyyəndir; tədrisin hansı dildə aparıl-

malı olduğu belə bəlli deyil; çünki ana dilində 
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tədris aparmaq mümkün deyil, ona görə ki, bu 

dildə dərslik, tədris və metodiki kitablar yoxdur; 

əgər müasir məktəblər açılsa belə, bu məktəblər-

də dərs deyəcək müəllimlər yoxdur. Xalq isə 

avam olub yeni tipli maarif müəssisələrinin ya-

radılmasında qətiyyən maraqlı deyil. Deməli, 

xalqın tərəqqi qapılarını açan təhsil-pedaqoji 

mühitin pərvərişi üçün lazım gələn komponent-

lərin heç biri mövcud deyil. Bəs nə etməli? Çı-

xış yolu nədədir? – suallarına biz müzakirələr-

dəki şərhlərdə o zamankı tarixi-mədəni şəraitin 

ruhuna uyğun şəkildə cavab tapırıq. 

Əvvələn, Həsən bəy “Vəkili-milləti-namə-

lum”un belə bir bədbin proqnozu ilə razılaşmır 

ki, müsəlmanlar arasında “istitaət, ittifaq, vəsilə” 

olmadığından, sünni-şiə ədavətinin, bir sıra cahi-

lanə adət-ənənələrin mövcud olduğundan onların 

“elm təhsil etməsi” müşküldür. Bu, o deməkdir 

ki, “gələcəkdə müsəlman milləti dəxi ziyadə bi-

səmərə olacaq”. Onun rəyinə görə Qafqaz müsəl-

manları üçün elm öyrənmək, yeni dövrün tələblə-

rinə müvafiq təhsil ocaqları yaratmaq o qədər də 

çətin deyil. Bunun üçün məktub müəllifi çıxış və 

hərəkət yolunu da göstərir və qeyd edir ki, bu iş 

üçün namuslu, milli qeyrəti olan, maddi cəhətdən 

imkanlı şəxsləri səfərbər etmək, onları xeyriyyə-

çiliyə cəlb etmək lazımdır: “Bu halda bizim vila-

yətdə ildə 100 manat verməyə tavanası çatan 500 

adam tapılar və əgər onlardan 200-cən adam iş-

dən xəbərdar olub öz millətini bisəmərə olmaq-

dan mühafizət etmək istəyə, onlar hər ildə 20 min 

manat cəm edə bilər. 

Ey mənim dostum, heç bilirsənmi ki, bu 

məbləğ ilə nə qayırmaq olar?” (3, 303) 

Deməli, məqsədə nail olmaqdan ötrü bi-

rinci növbədə maddi təminat gərəkdir. Bu təmi-

natı imkanlı, “tavanası” olan müsəlmanları inan-

dırmaq, işə cəlb etmək yolu ilə yaratdıqdan son-

ra hansı tədbirləri həyata keçirmək lazımdır? Bu 

barədə H. Zərdabi bu cür təkliflər irəli sürür: 

“Əvvələn, onilə (yəni yığılan pulla – dissertant) 

bir çapxana açmaq olar ki, orada qəzet və elm 

kitabları çap olunub müftə və ya bir cüzi qiymə-

tə xalqa paylansın. Saniyən, Tiflis və ya qeyri 

şəhərdə bir məktəbxana açmaq olar ki, hər 3 yüz 

ev o məktəbxanada öz xərci ilə bir uşaq oxut-

sun. Orada onlara türk, fars, ərəb dillərini öyrə-

dib elm kitabları ilə təlim etməyi öyrədəndən 

sonra hər uşağı göndərən icma onu apardıb öz 

şəhərlərində və ya kəndlərində ildə evə bir ma-

nat vermək ilə bir məktəbxana aça bilər. Belədə 

tamam Qafqazın şəhərlərində və kəndlərində 

məktəbxana açdıra bilərik ki, orada öz dilimizdə 

uşaqlarımız təlim olunsun və yəqin ki, ol vaxtda 

indikindən yaxşı müsəlman oluruq” (3, 304). 

Həsən bəy əgər biz özümüz səy və qeyrət edə-

riksə, deyilənin bir xəyal yox, həyata keçirilmə-

si mümkün olan həqiqət olduğunu israr edir. 

Göründüyü kimi, böyük maarifçi Azər-

baycanda milli təhsil şəbəkəsi yaratmağın ideo-

loqu kimi çıxış edir. “Bu şəbəkə yoxdur, lakin 

onu gerçəkləşdirmək vacib və mümkündür. Onu 

xəyaldan həqiqətə çevirmək yolunda” mücadilə 

və səy lazımdır” – ideyasını ortalığa atır. 

M.F.Axundova və onun timsalında ziyalı həm-

vətənlərinə müraciətlə deyir: “Pəs, mənim dos-

tum, halva demək ilə ağız şirin olmaz, siz də

mənim kimi baldırınızı çırmalayıb meydana da-

xil olun ki, bəlkə, zikr olan xəyal əmələ gəlsin,

yoxsa doğru deyirsiniz ki, bir gül ilə bahar ol-

maz” (3, 304).

Mirzə Fətəli islam aləmində maarif müşk-

lülatının mühüm bir səbəbini də “müsəlman dil-

lərində yazıb oxumağın” çətinliyi ilə əlaqələndi-

rir, bunun ümdə səbəbini ərəb əlifbasının mü-

rəkkəbliyində, xüsusilə də bu əlifbanın bizim 

ana dilimizə yaramamasında görürdü. Həsən 

bəy həmkarının bu tezisinin qismən doğru oldu-

ğunu söyləsə də, onunla tam şəkildə razılaşmır. 

Bunun da əlacı olduğunu söyləyir və fikrini belə 

bir məntiqlə əsaslandırır: “Amma həqiqət heylə 

çətin deyil ki, (əlifbanın çətinliyi nəzərdə tutulur 

– dissertant) siz buyurubsunuz. Bu halda bizim

məktəbxanalarda heç bir qayda olmadığına on-

lar çox yaman gündədir və buna səbəb uşaqları-

mızı təlim edənlərdir ki, elmi-təlimdən əsla bi-

xəbər olduğuna əvvəlinci gündən onların zəhlə-

sini qaçırdıb, onların oxumaqdan rəğbətini kə-

sirlər” (3, 311).

Məhəmmədtağı Əlizadə onu da əlavə edir 

ki: “... bu halda milləti-islam qüvvədən düşmüş 

yer kimidir. Lazımdır ki, neçə nəfər sizin kimi öz 

bədənini oda yandırıb, onun külü ilə bu yeri qüv-

vətə gətirsinlər ki, sizin övladınız bu yerdən bəh-

rəyab olsun.” O, şirvanlı ziyalı ermənilərin, pru-

siyalıların necə ittifaq və tədbir ilə məktəblər aç-

dığını, maarifçilik tədbirləri həyata keçirdiklərini 

xatırladır. Onlardan nümunə götürməyə çağırır. 

Müzakirələrə qoşulan Məhbus Dərbəndi 

də “Əkinçi”nin 3 mart 1877-ci il tarixli nömrə-
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sindəki mətbu cavabında M.F. Axundovun fikir-

lərinə münasibət bildirir. Qafqaz müsəlmanları 

arasında yeni tipli maarif müəssisələrinin təsisi-

nin zərurətindən və mümkünlüyündən danışır. 

Bu məktəblərdə təlim olunmalı dünyəvi və dini 

elmlərin siyahısını da verir. Eyni zamanda 

ümumtəhsil məktəbləri ilə yanaşı konkret ixti-

sas, peşə və sənət öyrədən təhsil ocaqlarının ya-

ranması ideyasını da irəli sürür. “İxvani-xeyir-

xahi-millətdən” (“xeyirxah millət qardaşların-

dan”) səmərəsiz moizələrə qulaq asmayıb “hər 

növ ilə xəlaiqin tərbiyyət almağına bais olmala-

rı”nı arzu edir (3, 331). 

M.F.Axundov Həsən bəyə ünvanladığı 

növbəti mətbu məktubunda (“Əkinçi”, 1877, 3 

mart) həmkarının fikirləri ilə razılaşdığını, onun 

məktubundakı “kull ilqa olunan sözlərə kamilən 

etiqad etdiyini” yazır.  

H.Zərdabinin qəzetin elə həmin nömrəsin-

də dərc olunan məlumatından aydın olur ki, o, 

M.F.Axundovun təklif etdiyi layihəni hazırlamış-

dır və Bakı ruhani idarəsinin başçısı Axund Mo-

lla Cavadı və onun məsləhət bildiyi şəxsləri zikr 

olunan məqsədlə əlaqəli evinə dəvət etmişdir. 

Göründüyü kimi, bu iki məslək dostunun 

məktublaşmaları o zamankı maarif mühitinin sə-

mərəli hadisəsi olub işgüzar fikir mübadiləsinə 

və əməli fəaliyyətə təkan verirdi. 

“Əkinçi” qəzetində S.Ə.Şirvaninin, N.Və-

zirovun, Ə.Göraninin, Mirzə Həsən Əlqədari-

nin, Əhsənül-Qəvaidin, Heydərinin və s. əmək-

daşların məktub və məqalələrində də məktəb və 

maarif məsələləri, pedaqoji həyatın ehtiyacı ilə 

bağlı problemlər, ana dilinə, həmçinin rus dilinə 

münasibət diqqət mərkəzində dayanırdı. Naşir 

bilərəkdən öz qəzetində belə yazılara geniş 

meydan verirdi. 
Məqalənin aktuallığı. Milli şüurun formalaş-

masında Həsən bəy Zərdabinin nəşr etdiyi «Əkinçi» 

qəzetinin müstəsna dərəcədə əhəmiyyəti vardır. Qə-

zetdə öz əksini tapan maarifçilik ideyalarının sistem-

li şəkildə öyrənilməsi, tədqiq və təbliğ olunması mü-

asir dövrdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə 

Həsən bəy Zərdabinin maarifçilik baxışları araşdırı-

lır, “Əkinçi” qəzeti maarifçilik aspektindən təhlil 

olunur.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Tədqiqatın 

nəticələrindən “Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir 

tarixi” kursunun tədrisində, mühazirə və seminar 

məşğələlərində istifadə etmək olar.  
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Xülasə: XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan xalqının milli şüurunun oyanmasında, milli ideologiyanın 

formalaşmasında, təhsilin inkişafında mədəni-maarif cəmiyyətlərinin böyük rolu olmuşdur. Buna görə də, bir 

çox maarif və xeyriyyə cəmiyyətlərinin fəaliyyəti haqqında məlumatlar müasir dövrün tarixşünaslığında qa-

barıq şəkildə təsvir edilmişdir.  

Aзar sцzlər: xeyriyyəçilik, maarif, cəmiyyətlər, məktəb, milli ziyalılar 

Резюме: В начале двадцатого века культурные и образовательные общества сыграли важную 

роль в содействии национальному самосознанию нашей нации, формированию национальной идео-

логии и развитию образования. Поэтому информация о деятельности многих образовательных и бла-

готворительных обществ хорошо иллюстрирована в историографии современности.  

Ключевые слова: благотворительность, образование, общества, школы, национальная 

интеллигенция 

 Summary: At the beginning of the twentieth century, cultural and educational societies played an 

important role in promoting the national consciousness of our nation, the formation of national ideology, and 

the development of education. Therefore, information on the activities of many educational and charitable 

societies has been well illustrated in the historiography of modern times.  

Key words: charity, education, societies, schools, national intellectuals 

XIX yüzilliyin ikinci yarısında Rusiya və 

Qərbi Avropa universitetlərində ali təhsil almış 

ilk azərbaycanlı ziyalı kadrlar "rus-tatar" mək-

təbləri şəbəkəsini genişləndirmək, xüsusən də 

ana dilli məktəblərin açılması uğrunda mübarizə 

aparırdılar. Onlar, eyni zamanda, çarizmin rus-

laşdırma siyasətinə qarşı çıxış edirdilər. Çar hö-

kumətinin maarif siyasətinin başlıca məqsədi 

imperiya maraqlarına uyğun olan təhsil sistemi 

formalaşdırmaq idi. Bu səbəbdən, Azərbaycana 

silki xarakter daşıyan maarif sistemi gətirildi. 

Bununla yanaşı, Azərbaycanda hələ də dini 

məktəblər – mollaxanalar və mədrəsələr fəaliy-

yət göstərirdi. Demək olar ki, dünyəvi elmlər 

aşılanmır, Quranın öyrənilməsinə isə səthi yana-

şılırdı. 

Ruslaşdırma siyasəti imperiyaya sədaqətli 

məmurlar hazırlamaq məqsədi daşıyırdı. Çariz-

min məqsədyönlü şəkildə apardığı müstəmləkə 

siyasətində “çarizm ideyası”na uyğun olmayan 

azərbaycanlılar sıxışdırılır, xalq cəhalətə sürük-

lənirdi. Çar Rusiyası Azərbaycan türklərinin 

oyanmasını – savadlanmasını təhlükə kimi görür 

və bunun qarşısını almağa çalışırdılar. Tərəqqi 

naminə ziyalılar və burjuaziya nümayəndələri 

tərəfindən görülən işlər bir çox səbəblərdən hər 

cür maneələrlə üzləşirdi.  

XX əsrin əvvəllərində Bakı neftinin dün-

yada tanınması, Bakının neft-sənaye şəhərlərin-
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dən birinə çevrilməsi maarifləndirmə ehtiyacını 

yenidən üzə çıxardı. Ana dilli təhsillə yanaşı, 

“firəng“ dilinin öyrənilməsi də vacib məsələlər-

dən birinə çevrildi. 

Oxuma-yazma səviyyəsinin 05 % göstəril-

məsinə və qoyulan qadağalara baxmayaraq, əhali-

ni maarifləndirmə yönündə bəzi mətbuat orqanları 

və elmi cəmiyyətlərin uğur əldə edə bilmişdir.  

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda 30-

dan artıq xeyriyyə cəmiyyət, 60-dan çox qazet 

və dərgilər nəşr olunmağa başlanmışdı. Bu sıra-

da “Molla Nəsrəddin”, “Füyuzat”, “Həyat”, “İr-

şad”, “İqbal”, “Şəlalə”, “Bəhlul” mətbu orqanla-

rının və “Nəşri-maarif”, “Nicat”, “Səfa” və “Ba-

kı Müsəlman Qadın Xeyriyyə Cəmiyyəti”nin 

adını çəkə bilərik. 

Göründüyü kimi, Azərbaycanda baş verən 

geriləmə, A. Bakıxanov, M.F. Axundov, H. Zər-

dabi, Mirzə Kazım bəy, Ə. Hüseynzadə, Ə. 

Topçubaşov, C. Məmmədquluzadə, S.M. Qəni-

zadə, H. Mahmudbəyov və başqalarını geri ad-

dım atmağa vadar edə bilməmişdi. 

Azərbaycanda cəmiyyətlərin yaranmağı 

ideyasını ilk irəli sürənlərdən biri Həsən bəy 

Zərdabi olmuşdur. Həsənbəy Zərdabi Xeyriyyə 

Cəmiyyəti, teatr və müəllimlik yolu ilə xidmət 

etdiyi xalqa daha çox xidmət etmənin yollarını 

axtaranlar cərgəsində idi. O ilk maarif cəmiyyə-

tinin yaradılması ideyaçılarından biri hesab edi-

lə bilər. Ana dilində qəzetlərin çoxalmasını istə-

yən Zərdabi Həyat qəzetində yazdığı "Rusiyada 

əvvəlimçi türk qəzeti" adlı məqaləsində bunu 

belə izah edir: 

“Bizim Cəmiyyəti-i Xeyriyyə bina tutma-

dığından teatr təşkil etdiyimiz salonun boş qal-

dığı zaman anladım ki, müsəlman qardaşlarımı-

zı bir yerə toplayıb məktəblər açdıraraq küçədə-

ki uşaqları oxutmaq mümkün deyildir. Elmsiz 

bu dövrdə yaşamaq mümkün deyildir. Nə etmə-

li? Hər kəsi çağırıram gəlmirlər, göstərirəm gör-

mürlər, deyirəm anlamırlar. Sonunda başa düş-

düm ki, səs-küy salaraq, məcburi başa salmaq-

dan başqa çarəm yoxdur. Mütləqa bu izah etdik-

lərimi bir gün başa düşən olacaqdır. Axan bir 

suyun altına nə qədər sərt daş qoyursan qoy, za-

manla o daş əriyib yox olacaqdır. Əgər elədirsə, 

doğru söz də bir gün başa düşüləcəkdir. Onun 

üçün mütləq qəzet nəşr etdirmək gərəkdir. Hər il 

qəzet oxuyanlardan 10 nəfər anlasa, onların sayı 

hər il artacaqdır. Suyun önünü kəsən o bənd so-

nunda dayana bilməyib yıxılacaqdır!” 

1875-1877-ci illərdə Bakıda nəşr olunan 

56 nömrəsi çıxmış “Əkinçi” həm Azərbaycanın, 

həm də Ümumrusiyada-Dağıstanda və Volqabo-

yunda, Mərkəzi Asiyada və Sibirdə müsəlman-

lar arasında nəşr olunan “Əkinçi” ilk türk dilli 

qəzeti olaraq, geniş oxucu kütləsi arasında yayı-

lırdı. İlk mətbu orqan kimi Əkinçi xalqı qəflət 

yuxusundan oyatmaq, maarifçilik ideyalarını 

yaymaq kimi ağır və məsuliyyətli işi öz üzərinə 

götürmüşdü.  

1905-1907-ci illərdə Azərbaycanın icti-

mai-siyasi həyatında yeni dövr başlandı. 1905-ci 

il inqilabından sonra çarizm müəyyən güzəştlərə 

getdi. Həmin ildə Bakıda milli ictimai təşkilat – 

Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin təşkil olun-

ması üçün icazə alındı. İcazə 1906-cı il 04 mart-

da rəsmiləşdirilərək “Cəmiyyətlər və ittifaqlar 

haqqında müvəqqəti qaydalar” da (1) təsdiq 

olundu. Bu qaydalar təsdiq olunduqdan sonra 

Bakıda və eləcə də Bakı quberniyası ərazisində 

bir neçə milli-ictimai təşkilat yaradıldı. Yaradı-

lan cəmiyyətlərin hər birinin nizamnaməsi var-

dı. Bu nizamnamələr dövlət tərəfindən təsdiq 

edilir, rəsmiləşdirildikdən sonra cəmiyyətlər qa-

nuni olaraq fəaliyyətə başlayırdı. 

Xalqın savadlanmasını istəyən ziyalılar 

sayəsində yaranmış, öz fəaliyyəti ilə seçilən 

“Nəşri-maarif” cəmiyyəti xeyriyyəçilik tarixin-

də böyük iz qoymuşdur. 

“Nəşri-maarif” müsəlman əhalisi arasında 

Azərbaycan türkcəsində ibtidai təhsilin tədrisini 

əsas hesab etdiyini görmək mümkündür. Cəmiy-

yət çoxlu sayda məktəblər açmış, buraya kasıb, 

kimsəsiz ailələrdən olan uşaqlar cəlb edilmişdir. 

Onlara orta və ali məktəbdə sonrakı təhsillərini 

davam etmələri üçün köməklik göstərilmiş, o 

cümlədən milli şüura xidmət edən müəllim ye-

tişdirilməsi sahəsində müəyyən işlər görülmüş-

dür. Cəmiyyət Darülmüəllimin – müsəlman mü-

əllim seminariyasını təşkil etmiş, həmçinin yeni 

tədris qaydaları ilə müəllimlərin tanış edilmələri 

üçün müəllim kursları təşkil etmişdir. 

M.Ə.İsmayılovun və M.C.İbrahimovun 

birgə yazdıqları, milyonçu və xeyriyyəçi, 

H.Z.Tağıyevin maarif, mədəniyyət və sahibkarlıq 

sahəsindəki xidmətlərinə həsr olunmuş kitabda, 

D.S.Hüseynovanın XIX əsrin sonu – XX əsrin 

əvvəllərində azərbaycanlı ziyalıların fəaliyyəti, 
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S.S.Məmmədovanın isə Azərbaycan qadın təhsili 

haqqında yazdığı əsərində “Nəşri – maarif” cə-

miyyəti haqqında məlumatlar əldə etmək müm-

kündür. Həmçinin, X.M.Məmmədovun kitabında 

C.Q.Cavadovun Azərbaycanda xeyriyyəçilik tari-

xinə həsr olunmuş monoqrafiyasında H.Z.Əhmə-

dovun Azərbaycanda xeyriyyə cəmiyyətlərinin 

maarifçilik fəaliyyəti haqqında yazdığı kitabda 

“Nəşri-maarif”ə dair məlumatlara rast gəlinir. 

S.H. Talıbov, H.H. Əhmədov da bu mövzudan 

yan keçməmiş, öz dissertasiyasında “Nəşri-

maarif” cəmiyyətinin fəaliyyətinə dair ümumi 

məlumatlar vermişdir. N.Ə. Məmmədova “Nəşri-

maarif” cəmiyyətinin fəaliyyətini dərindən tədqiq 

etmiş, ona dair dissertasiya hazırlamışdır. 

Bu tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, 

“Nəşri-maarif” sadəcə Azərbaycanda deyil, Azər-

baycandan uzaqda – müsəlman əhalisinin sıxlıq 

təşkil etdiyi yerdə də öz şöbələrini açmağa nail 

olmuşdur. Cəmiyyətin Moskva, Həştərxan qu-

berniyasında, Türkiyə və Rumıniya kimi böyük 

şəhər və ölkələrdə şöbələri fəaliyyət göstərmişdir. 

“Nəşri – maarif” cəmiyyəti 

1906-cı il noyabr ayında “Nəşri-maarif” 

cəmiyyəti yarandı. (1.1) Cəmiyyətin ilk Nizam-

naməsi elə həmin il qəbul olundu. 1906-1910-cu 

illərdə “Nəşri-maarif”in gördüyü işlər barədə 

materialların Azərbaycan türkcəsində yazılmış 

olduğu xüsusilə vurğulanmalıdır. Materiallardan 

məktəb sahəsində aparılan işlər haqqında ətraflı 

məlumatlar əldə etmək mümkündür. 

“Nəşri-maarif” cəmiyyətinin fəaliyyətə 

başladığı gündən müəllim hazırlığı kimi əhə-

miyyətli işə diqqət yetirməsi və ona qayğı ilə 

yanaşması görkəmli ziyalı D. Bünyadzadə tərə-

findən “ictimai tərəqqinin başlanğıcı” kimi də-

yərləndirilmişdi. Onun məqaləsində göstərilmiş-

dir ki, “Nəşri-maarif” cəmiyyəti ali və müqəd-

dəs vəzifə dəxi özünə götürmüş, o da Qafqazda 

müəllim azlığını nəzərə alıb, müəllim yetişdir-

mək üçün Darülmüəllimin açmışdır”  

XIX-əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Şi-

mali Azərbaycanda müəllim kadrlarının hazır-

lanması işinin təşkili və müəllimlərin bilik sə-

viyyəsi məsələləri görkəmli maarifçi H. Vəziro-

vun məqaləsində açıqlanır. Maarifçi Bakı quber-

niyasının bu sahədəki nailiyyətlərinə toxunaraq 

vəziyyətin acınacaqlı olduğunu yazmışdır.  

Cəmiyyətin məktəblərində şagirdlərin si-

nifdən-sinfə keçməsi müəyyən fənlər üzrə imta-

handan keçdikdən sonra baş tuturdu. şagirdlərin 

dünyagörüşü, təlim-tərbiyə məsələləri üçün sinif-

dənkənar məşğələlər təşkil olunurdu. Onlara şə-

riət, ana dili, rus dili və hesab elmləri ilə yanaşı, 

tarix, biologiya, coğrafiya, astronomiya elmləri 

haqqında ibtidai bilik verilirdi. “Nəşri-maarif” 

cəmiyyəti müxtəlif çətinliklərlə qarşılaşırdı. Bu-

raya təhsil proqramının həyata keçirilməsini, ya-

xud yeni məktəblərin açılmasında yaranan prob-

lemləri aid edə bilərik. Onlar bir tərəfdən rüşvət-

xor çar məmurlarıyla, digər tərəfdən isə fanatiz-

mə və xürafata qarşı mübarizə aparmalı idilər.  

Nəhayət, bu mübarizə təkcə Şimali Azər-

baycanda deyil, Azərbaycandan kənarda yaşa-

yan müsəlman əhalini də əhatə etdi. “Nəşri-ma-

arif” cəmiyyətinin 1908-ci ildə Türkiyə (2), 

1909-cu ildə Həştərxan (3), 1910-cu ildə Rumı-

niyada şöbələri açıldı. 1915-ci ildə Moskvada 

şöbənin məktəbi, 1916-cı ildə Saratov şəhərində 

cəmiyyətin yeni bir şöbəsi fəaliyyət göstərməyə 

başladı (4).  

Gəncə şöbəsinin fəaliyyəti haqqında, Gən-

cə ruhani məktəbində təhsil almış Hüseyn Na-

seh Əlizadənin məqaləsindən əhəmiyyətli məlu-

matlar əldə edilmişdir. Məqalədə şöbənin iki ay 

müddətində 6 gecə məktəbi açdığı bildirilirdi. 

1915-ci ilə aid olan məlumata görə cəmiy-

yətin idarə heyətinin 60-dan çox həqiqi üzvü 

vardı (55). Onların əksəriyyəti fabrik-zavod, 

neft kompaniyalarının sahibkarları və ziyalılar 

idi. 1910-cu ildə şöbənin idarə heyətinə Əli Ək-

bər bəy Rəfibəyov sədr seçildi. 4 nəfər – Həsən 

bəy Ağayev, Həsən Fəttahov, Məşədi Əli Rəfi-

yev və Böyük bəy Ağasibəyov idarə heyətinə 

üzv seçildilər. 

“Baku”, “Kaspi”, “Səda”, “Sədayi həqq”, 

“Tazə həyat”, “Sovqat” kimi qəzetlərdə də “Nəş-

ri–maarif” cəmiyyətinin fəaliyyətinə dair məlu-

matlara rast gəlinir. Qeyd etməliyik ki, bəzi mət-

bu orqanlarda cəmiyyətin ancaq 1907-ci ildən 

“Nəşri-maarif” adlandırıldığı bildirilir (6). 1906-

cı ilə aid “Baku” və “Kaspi” qəzeti səhifələrində 

bu cəmiyyət “Bakı quberniyası müsəlman əhalisi 

arasında savadı genişləndirən cəmiyyət”, “Bakı 

quberniyası müsəlman əhalisi arasında savadı ge-

nişləndirən Bakı cəmiyyəti”, yaxud "Nəşri-savad 

və maarif" kimi qeyd olunurdu. Cəmiyyətin 

“Bakı quberniyası müsəlman əhalisi arasında sa-

vadı genişləndirən “Nəşri-maarif” cəmiyyəti” 

kimi yazıldığı mənbələr də mövcuddur. 
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Bundan başqa həmin qəzetlərdə cəmiyyə-

tin illik hesabatları, cəmiyyətin keçirdiyi tədbir-

lər göstərilmişdir. Ümumiyyətlə, bu cəmiyyət 

Bakı quberniyasında müsəlman əhalinin savad-

lanması üçün yaradılmış ikinci cəmiyyət olmaq-

la yanaşı, 1908-ci ildən etibarən “Nicat” cəmiy-

yəti ilə birgə fəaliyyət göstərməyə başladı. 

Digər yazılı mənbələrin birində cəmiyyəti 

"cəmiyyəti-ehyayi-millət" adlandıran Əhməd 

bəy öz çıxışında milli oyanışın həyati əhəmiyyət 

kəsb etdiyini vurğuladığı, qazı ağanın və xəstə 

olduğu halda açılışa gəlmiş millət atası Hacı 

Zeynalabdin Tağıyevin çıxışları oradakıların 

qəlblərini kövrəltdiyi göstərilir. O, öz çıxışında  

"Ey müsəlmanlar! 

Siz də bir xabi-qəflətdən oyanın, ətrafa 

nəzər ediniz! Axır biz nə vəqtəcən cahil olaca-

ğız? Özümü bu gün xoşbəxt hesab edib bu "Nəş-

ri-maarif" cəmiyyətinə üç min manat bəzl 

ediyorum" demişdir (7). 

Cəmiyyət fəaliyyətə başladığı andan etiba-

rən üzvlərin yardımlarından yararlanmışdı. Açı-

lış olan ilk gündə 17.604 rubl ianə xəzinəyə da-

xil oldu (8). 

Xeyriyyəçi və idarə heyətinin üzvlərindən 

biri olan Murtuza Muxtarov Bakıda 18 min ma-

natlıq mülkünü cəmiyyətə bağışlamışdır (9). 

1906-cı ildən “Nəşri-maarif” cəmiyyətinin 

idarə heyəti Tağıyev pasajında yerləşirdi (10). 

Sonrakı illərdə isə “Nəşri-maarif” cəmiyyəti “İs-

mailliyə” binasında fəaliyyətini davam etdirirdi. 

“Nəşri-maarif“ cəmiyyətinin təşkil etdiyi 

tədbirlərin bədii hissənin təşkil olunması “Nicat” 

və “Səfa” cəmiyyətləri öz üzərinə götürmüşdür. 

“Nəşri-maarif“ cəmiyyətinin nizamnaməsi, təsis-

çiləri tərəfindən hazırlanaraq Bakı qubernatoruna 

təsdiq olunması üçün göndərildi. Cəmiyyətin tə-

sisçiləri arasında İsmayıl bəy Səfərəliyev, Həsən 

Mustafayev, Əli Ağa Həsənov, Ağa Hüseyn 

Tağıyev, Əsədulla Əhmədov, Məmməd Həsən 

Hacınski, Həsən Ağa Həsənov var idi (11). 

1906-cı il 1 avqustda Bakı quberniyası tə-

rəfindən “Bakı quberniyası müsəlman əhalisi ara-

sında savadı genişləndirən Bakı cəmiyyəti”nin 

Nizamnaməsinin təsdiqinə dair cəmiyyətlərin və 

ittifaqların işi üzrə idarənin iclası çağırıldı. Ni-

zamnamənin müzakirəsində A.V.Kulibin, 

A.S.Antonov, B.İ.Okoloviç, K.Q.Koşelev, N.O. 

Vaşenko nümayəndə qismində iştirak etdilər. Ni-

zamnamə layihəsi 04 mart 1906-cı ildə qəbul 

olunmuş “Cəmiyyətlər və ittifaqlar haqqında mü-

vəqqəti qaydalar”a əsasən təsdiq olundu (12). 

Nizamnamə cəmiyyətin fəaliyyəti üçün nəzərdə 

tutulmuş 4 bölmədən və bu bölmədə əks olun-

muş 40 maddədən ibarət idi. Nizamnamənin I 

bölməsində qurumun məqsəd və məqsədə çat-

maq üçün görüləcək işlərinin proqramı göstəril-

mişdir. Bölmədən aydın olurdu ki, cəmiyyət Bakı 

quberniyası müsəlman əhalisinin arasında ibtidai 

təhsilin doğma dildə olmasını qarşıya qoymuş-

dur. “Nəşri-maarif” cəmiyyəti özünün bütün ibti-

dai məktəblərində şagirdlərə başa düşdükləri dil-

də təhsil verməyi əsas hesab edirdi. 

Cəmiyyətin fəaliyyətində ali orqan cəmiy-

yət üzvlərindən təşkil olunmuş Ümumi İclas sa-

yılırdı. Ümumi iclas adi, ya da fövqəladə olurdu. 

Adi iclas ildə bir dəfə, fövqəladə iclas isə idarə 

heyətinin, təftiş komissiyasının və yaxud cəmiy-

yət üzvlərinin məktubları əsasında çağırılırdı. 

Ümumi iclasda xüsusi protokol tərtib olundu. İc-

las bitəndən sonra protokolun sonunda iştirak 

edən üzvlər öz imzalarını atırdılar. Cəmiyyətin 

tərkibi gizli səsvermə yolu ilə seçilirdi. Cəmiyyə-

tin tərkibinə qəbulda cins fərqi qoyulmurdu. 

Həddi buluğa çatmış və məhkum olunmamış 

şəxslər cəmiyyətə üzv qəbul oluna bilərdi. 

“Nəşri-maarif“ cəmiyyətinə keçirilən ilk 

seçkilərdə (1906-cı il 24 noyabr) Hacı Zelnalab-

din Tağıyev idarə heyətinin sədri, Məmməd Hə-

sən Hacınski cəmiyyətin sədrinin müavini seçil-

di (13). Cəmiyyətin katibliyinin tərkibinə 3 nə-

fər – Əhməd bəy Ağayev, Əli İsgəndər Cəfərov 

və Məhəmməd Həsən Əfəndiyev seçildilər (14). 

“Nəşri-maarif“ cəmiyyətinin idarə heyətinin ka-

tibi cəmiyyətin bütün yazı işlərinə nəzarət edir-

di. Cəmiyyətin xəzinədarı Ağa Hüseyn Tağıyev 

seçildi (15). Onu da qeyd etməliyik ki, cəmiyyə-

tin fəxri üzvləri cəmiyyətin hesabına 500 rubl, 

illik 50 rubl, həqiqi üzvlər isə ildə 5 rubl ödəyir-

dilər.(16) 

Cəmiyyətin idarə heyətinin tərkibinə 3 nə-

fərdən - Əbdül Əli bəy Əmircanov, Həsən bəy 

Məlikov və Məmməd Əli bəy Nəzirovdan ibarət 

təftiş komissiyası seçildi (17). Təftiş komissiyası 

3 ayda bir dəfə əmlak kitabını, cəmiyyətin fon-

dunu habelə, illik büdcəni və hesabatı yoxlayırdı.  

1907-ci ildə Əhməd bəy Ağayev tərəfin-

dən digər şöbələrin açılması təklifi edildi (18). 

Bunun üçün layihə hazırlanması və Nizamna-

məyə daxil edilməsi gərəkli idi. Layihə hazırlan-

https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fhm%C9%99d_b%C9%99y_A%C4%9Fayev
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fhm%C9%99d_b%C9%99y_A%C4%9Fayev
https://az.wikipedia.org/wiki/Hac%C4%B1_Zeynalabdin_Ta%C4%9F%C4%B1yev
https://az.wikipedia.org/wiki/Hac%C4%B1_Zeynalabdin_Ta%C4%9F%C4%B1yev
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dıqdan bir neçə il sonra isə cəmiyyətin yeni la-

yihəsinin müzakirəsinin zəruriliyi yarandı və bu 

məsələ öz təsdiqini tapdı. Daxili işlər naziri Zo-

lotov cəmiyyətin dini maarifçilik məqsədi güd-

düyünü bildirərək, I bölmənin 4-cü və 5-ci mad-

dələrində dəyişiklik edilməsini tələb etdi (19). 

Beləliklə, “Nəşri-maarif” cəmiyyətinin yeni Ni-

zamnaməsi 1912-ci ildə yenidən oktyabr ayının 

19-da müzakirə edildi.

Müzakirədən alınan qərarla “məktəb” ifa-

dəsi saxlanılaraq, “məktəb və mədrəsə” ifadəsi 

çıxarılmış, yeni şöbələrin açılması hüququnun 

olduğu göstərildi. 

Cəmiyyətin 1916-cı ildən sonrakı fəaliy-

yətinə nəzər salsaq, onun sırf maarif işi ilə bağlı 

olduğunu görərik.  

Cəmiyyətin Qubada 1908-ci ildə (20), 

1909-cu ildə Astarada (21) və Neftçala bölgəsin-

də, 1913-cü ildə Şuşa, 1916-cı ildə isə Füzuli ra-

yonunda şöbələri fəaliyyət göstərməyə başladı.  

1908-ci ildə Göyçayda yerləşən “İqbal” 

məktəbi cəmiyyətin nəzarətinə keçdi (22). 

1910-cu ildə “Nəşri-maarif” cəmiyyəti 

Ağdaş şöbəsi fəaliyyət göstərməyə başladı. Ağ-

daşda qız məktəbinin açılmasına nail olundu. 

1914-cü ildə Cəmiyyət İrəvan Müsəlman 

xeyriyyə cəmiyyətinə iki min manat pul göndər-

mişdi. 

1915-ci ildə Qusarda yeni ibtidai məktəb 

fəaliyyətə başladı (23). 

Gəncə şöbəsinə 1914-cü ildə Kərim bəy 

Mehmandarov (24), 1916-ildə isə Həsən bəy 

Ağayev başçılıq edirdi (25). Şöbənin nəzdində 4 

ibtidai məktəb var idi. Bu məktəblərdən biri 

“Gövhəri” qız məktəbi idi.  

Cəmiyyət məktəbləri üçün 500 manatlıq 

abunə yazılmışdı. Həmin qəzet və jurnallar bun-

lardır: “Vokruq sveta”, “İzvestie po narodnomu 

obrazavaniyu”, “Narodnıy uçitel”, “Məktəb”, 

“Javoronok” və s. (26) 

1913-cü il 5 dekabrda İdarə heyətinin icla-

sında Əmircan və Balaxanıda, Buzovnada mək-

təb açılmasına qərar verildi (27). 1914-cu ildə 

isə Bilgəh və Qala kəndlərində məktəb açıldı. 

Cəmiyyətin sənədlərində Əmircanda, Pirşağıda, 

Balaxanıda, Bilgəhdə, Hövsanda, Zabratda, 

Keşlədə, Suraxanıda oğlan məktəblərinin fəaliy-

yət göstərdiyi bildirilir. 

1916-cı ilin yanvar ayında "Nəşri-Maarif 

Cəmiyyəti"nin məktəb müəllimlərinin əmək haqq-

ları artırıldı. Bu qərar 22 noyabr 1915-ci ildə qəbul 

edilmiş idarə qətnaməsinə əsaslanırdı. 1916-cı ildə 

ağır hərbi vəziyyətlə əlaqədar məktəblərin hərbi 

qulluqçularına əlavə maaş verilirdi. (28) 
Problemin aktuallığı: “Nəşri maarif” cəmiy-

yətinin yaranması, cəmiyyətin həm Azərbaycanda, 

həm də ölkəmizdən kənardakı fəaliyyətinin öyrənil-

məsi bu gün də öz əhəmiyyətini qoruyub saxlayır. 

Cəmiyyətin xüsusilə, maarif sahəsindəki xidmətləri-

nin araşdırılması aktual məsələlərdən biridir. 

Problemin elmi yeniliyi: Məqalə XIX-əsrin 

sonu XX əsrin əvvəllərində maarifin inkişafını, ana 

dilində təhsilin vacibliyini özündə əks etdirir. Bura-

da ziyalılarımızın cəhalətə, dini fanatizmə qarşı çıx-

maları, dünyəvi elmlərin məktəblərdə tədris olunma-

ğı naminə apardığı mübarizə təsvir olunmuşdur. Bu 

yolda “Nəşri maarif” cəmiyyətinin digər cəmiyyət-

lərlə birgə işləməyi, onun fəaliyyətinin istər siyasi, 

istərsə də elmi və yaxud tarixi cəhətdən vacibliyi 

göstərilmişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: “Nəşri-maa-

rif”in qarşıya qoyduğu bir sıra məsələlər – kitabxana 

və qiraətxanaların yaradılması, müəllim kadrlarının 

hazırlığı, təhsilin inkişafı bu günümüzdə müqayisəli 

şəkildə öyrənilir, praktikada bu nailiyyətlərdən isti-

fadə edilir. 
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Dağlar əzəmətli, vüqarlı olmağı insanlardan öyrənir. 

 Z. Qaralov 

 

Borçalı mahalı dünyanın ən qədim insan 

məskənlərindən biridir. Başkeçid rayonu isə 

Borçalının uca qarlı dağları, buz bulaqları, səfalı 

yaylaqları, zəhmətkeş insanları ilə tanınan ən 

dilbər güşəsidir.   

   

 Qəlbin geniş, özün böyük, 

  El yüküdür ən ağır yük. 

  Borçalı bir qızıl üzük 

  Üzüyün qaşı Başkeçid! (1, 133)  
 

Borçalı mahalının əzəmətli, vüqarlı insan-

larından biri də professor Zahid Qaralovdur. Za-

hid müəllim cənnət Borçalının Başkeçid rayo-

nunda, ən gözəl kəndlərdən biri olan Ormeşəndə 

dünyaya göz açıb. Ormeşən Şindi dağının ətə-

yində, hər tərəfi meşələrlə əhatə olunan ərazidə 

yerləşir. Bu kəndin ən qədim, tanınmış nəsli 

olan Qarallar (Qaralovlar) nəslində istər elm sa-

həsində, istərsə də ictimai həyatda öz sözünü 

deyən insanlar yetişmişdir. 

Zahid Qaralov da Qarallar nəslinin ziyalı 

davamçısı olmuşdur. Atası İbrahim Qaraloğlu 

ruhani təhsili almış, 1937-ci ildə, bir çoxları ki-

mi səbəbsiz şəkildə repressiya qurbanı olmuş-

dur. Zahid müəllim öz uşaqlıq illərindən əlyaz-
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masında belə bəhs edir: “Ailənin 9-cu uşağı ol-

muşam. Anam Fatma Qəhrəman Ana qızıl me-

dalı ilə təltif edilmişdi. Atam həbsə alınan ildə 

qardaşım Ziyəddin pedaqoji texnikumu bitirmiş-

di. Ailənin bütün yükü anamın və Ziyəddin mü-

əllimin üzərinə düşmüşdü. II Dünya müharibəsi 

bütün ailələr kimi, bizim ailənin də güzəranını 

çətinləşdirdi. Qardaş-bacılarım uşaqlıqdan zəh-

mətə qoşuldu. Kolxozda müftə işləməli olmuş-

duq. Çox ağır dövrlər yaşasaq da hamımız oxu-

duq. Mən Ormeşənin 8 illik məktəbini bitirdim, 

kənd uşaqları ilə birlikdə qonşu Qızılkilsə kən-

dindəki 11 illik məktəbin 9-cu sinfinə qəbul 

edildik. Hər gün 10 km enişli-yoxuşlu meşə yo-

lu ilə Qızılkilsəyə gedib gəlmişdik. Çoxları buna 

dözmədi, təhsili yarımçıq qoydu. Sonra 1952-ci 

ildə Bakıya gəldim, indiki Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji Universitetinin fizika-riyaziyyat fakül-

təsinə qəbul olundum, 1956-cı ildə oranı bitir-

dim, orta məktəbdə fizika-riyaziyyat müəllimi 

statusunu aldım. Təyinatımı Gürcüstanın Maarif 

Nazirliyinin istəyi ilə Gürcüstana verdilər. O 

vaxt Gürcüstandakı Azərbaycan dilli məktəblər-

də ali təhsilli müəllimlərə böyük ehtiyac var idi. 

Məni Qızılkilsə kənd 11 illik məktəbinə fizika-

riyaziyyat müəllimi təyin etdilər”. Lakin elə hə-

min ildə Zahid müəllimi öz doğma kəndindəki 

məktəbə (Ormeşən) direktor təyin edirlər. Mək-

təbdəki təhsil-tərbiyə işi ilə yanaşı ictimai işlər-

də də fəal iştirak edib. Bütün bu işlərini nəzərə 

alaraq onu 1959-cu ildə Dmanisi rayon Komso-

mol Komitəsinin birinci katibi, Rayon Partiya 

Komitəsinin Büro üzvü və Dmanisi şəhər depu-

tatı seçirlər. Z. Qaralov bütün bu işlərlə yanaşı 

elmi işini də davam etdirir. Müəllimi, mərhum 

akademik, fizika-riyaziyyat elmlər doktoru 

Abasqulu Abaszadənin dəvəti ilə imtahanlarda 

iştirak edir. Bitirdiyi universitetin “Fizikanın 

tədrisi metodikası” ixtisasının aspiranturasına 

qiyabi şəkildə qəbul olur. 1961-ci ildə isə bütün 

vəzifələrindən öz xahişi ilə azad olunaraq aspi-

ranturanın əyani şöbəsinə köçürülür. 1956-1959-

cu illərdə məktəb direktoru, 1959-1961-ci illər 

Dmanisi rayon komsomol komitəsinin I katibi, 

1964-1995-ci illər arasında kiçik elmi işçi, baş 

elmi işçi, şöbə müdiri, elmi işlər üzrə direktor 

müavini, 20 il direktor (Azərbaycan Respublika-

sı Təhsil İnstitutunda), Azərbaycan SSRİ Maarif 

Nazirinin müavini (1984-1987), Milli Məclisin 

deputatı, Yerli və Regional məsələlər komitəsi-

nin sədri (1995-2005-ci illər) vəzifələrini icra 

etmişdir. Z. Qaralovun Azər Abaszadə ilə birlik-

də yazdığı “Məktəblinin fizika lüğəti” (1970), 

“Məktəbdə peşə oriyentasiyası üzrə iş”(1974), 

“Fizikanın tədrisində təlim və tərbiyənin vəhdə-

ti” (1975)”, N. Quliyev və N. Şişkinlə birlikdə 

yazdığı “ IV-VIII siniflərdə əmək təlimi” (1974), 

“Fizika qanunlarının tədrisi” (1997), üçcildlik 

“Tərbiyə” (2003) və digər fundamental əsərləri 

müəllimlərin və tələbələrin stolüstü kitabına 

çevrilmişdir (2, 7). Professor Z. Qaralov 600-

dən çox elmi məqalənin, 30 adda monoqrafiya, 

18 dərsliyin müəllifidir. Pedaqoji elmlər və təh-

sil, yerli demokratiya, insan hüquq və azadlıqla-

rı ilə əlaqəli Azərbaycanda və beynəlxalq kon-

franslarda, seminarlarda aktual problemlər üzrə 

çoxsaylı məruzələrlə çıxış etmişdir. Zahid müəl-

lim tələbələri Ə. Osmanlı və V. Məmmədovla 

birlikdə ibtidai siniflər üçün yaratdıqları riyaziy-

yat üzrə tədris kompleksi respublika məktəblə-

rində rəğbətlə qarşılanmışdır. Dərsliklərdən: “I-

II-III-IV siniflər üzrə riyaziyyat”, I, II, III, IV,V,

VI, VII siniflər üzrə həyat bilgisi dərsliklərini 

həmmüəlliflərlə birgə hazırlamışlar. Həyat bilgi-

si fənnini orta məktəbə Zahid müəllim gətirmiş-

dir. Professor Z. Qaralov elmi-pedaqoji, ictimai-

siyasi fəaliyyəti dövründə 47 ölkə və 300-ə qə-

dər şəhərdə elmi ezamiyyətdə olmuşdur. Bu sə-

fərlər zamanı o, həmin ölkələrin təhsil sistemini, 

ictimai-siyasi quruluşunun mahiyyətini və sə-

mərəliliyini, yerli özünüidarəetmə formalarını 

təhlil edib öyrənmək və Azərbaycanda onları 

tətbiq etmək imkanlarını araşdırmışdır. Eyni ilə 

də Azərbaycanda əldə olunan faydalı təcrübənin 

xaricdə təbliğini qarşısına məqsəd qoymuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin de-

putatı, Yerli və Regional məsələlər daimi ko-

missiyasının sədri olduğu zamanlar, yerli özü-

nüidarəetmə sahəsində Z. Qaralovun da fəal işti-

rakı əsasında ilk dəfə işlənmiş zəngin qanunve-

ricilik bazası tamamilə orijinal bələdiyyə siste-

minin formalaşmasına imkan vermişdir.  

1995-ci ildən başlayaraq Hərbi Akademi-

yada aylıq kurslarda “Dövlət və bələdiyyə ida-

rəçiliyi sistemi” fənni üzrə mühazirələr oxumuş-

dur. 1995-ci ildən Azərbaycan Respublikası Prezi-

denti yanında İdarəçilik Akademiyası və Ədliyyə 

Nazirliyinin İxtisasartırma İnstitutunda dövlət qul-

luqçuları və bələdiyyə sədrləri üçün təşkil olun-

muş dövri kurslarda özünüidarəetmənin nəzəriy-
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yəsi və təcrübəsi üzrə mühazirələr demişdir. 2000-

ci ildən başlayaraq Azərbaycan Beynəlxalq Uni-

versitetində dövlət idarəçiliyinin və özünüidarəet-

mənin nəzəriyyəsi və təcrübəsi üzrə tələbələrə de-

diyi maraqlı mühazirələri ilə yaddaşda qalmışdır. 

O dövrdə onun rəhbərliyi və redaktəsi ilə 20-dək 

tədris proqramları nəşr edilmişdir.  

Zahid müəllim 1981-ci ildə hazırlanması-

na qərar verilmiş “Pedaqoji fikir antologiya-

sı”nın hazırlanmasında birbaşa iştirak etmişdir. 

O yazır ki, “Azərbaycanda pedaqoji fikir antolo-

giyası” adında əsəri hazırlamağı mərhum akade-

mik, 23 il Azərbaycanda maarif naziri işləmiş, 

çox vicdanlı, təmiz, məsuliyyətli şəxs kimi ta-

nınmış Mehdi Mehdizadə ilə mənə tapşırdılar. 

İşə möhkəm girişdik, əsərin plan-perspektivini 

hazırladıq, yüz nəfərdən çox pedaqoq-psixoloq 

alimləri işə cəlb etdik, səriştəli ziyalıları bu işdə 

fəallıq göstərməyə çağırdıq, mövzuları ixtisasa 

görə bölüşdürdük. İşi təzəcə başlamışdıq ki, kol-

lektivə və bütün respublikaya ağır itgi üz verdi. 

Akademik M. Mehdizadə vəfat etdi (4, 233). 

Sonrakı prosesdə bütün yük Zahid müəllimin 

üzərinə düşür. Bəzi alimlər işdən uzaqlaşır, ma-

liyyə vəsaiti ayrılmadığından hər şeyi institutun 

gücünə həll etməli olur. Zərdüştlük dövründən 

bu yana nə varsa araşdırıb, pedaqoji fikirləri 

toplayırlar. Cildin tərtibini pedaqoji fikir tarixi-

nə yaxından bələd olan Ə.Ağayevə tapşırır. 

Akademik H.Əhmədov, professorlar - Y.Kəri-

mov, Ş.Mikayılov, Ə.Əlizadə və bir çoxları cid-

di işlədilər. Moskvada əsər çox yüksək qiymət-

ləndirilmiş, antologiya 1989-cu ildə rus dilində 

30 min nüsxədə çap olunaraq Azərbaycana gön-

dərilmişdir. Bu əsər SSRİ məkanında müttəfiq 

respublikalar arasında I yerə layiq görülür.  

Zahid müəllim 99 ölkənin təhsil sistemini 

öyrənərək ümumiləşdirmiş və obyektiv qiymət-

ləndirmə əsasında “Təhsil sistemlərinə müasir 

baxış” adlı monoqrafiyasını yazmışdır. Bu 

monoqrafiya mükəmməl təhsil sisteminin for-

malaşdırılmasına imkan yaradan dəyərli elmi 

təkliflər paketi kimi qəbul oluna bilər. Azərbay-

can xalqının elm, mədəniyyət, maarif, istehsal 

münasibətləri tarixində nə varsa hamısını öyrən-

məyə çalışmış, onları getdikcə qloballaşan dün-

yamızın müxtəlif ölkələrinin mənəviyyat zən-

ginlikləri ilə müqayisə etmişdir. Üstünlükləri 

müsbət qiymətləndirmiş, çatışmazlıqların üzə-

rində dərindən düşünmüş və təkliflər vermişdir. 

Hər insan dünyaya gəldiyi ilk gündən son-

suzluğa doğru yol tutub gedir. Heç kəs ömür pa-

yının miqdarını əvvəlcədən müəyyənləşdirməyə 

qadir deyil. İnsan ömür payı müddətində özünü 

cəmiyyətə necə açıqlayıb və təqdim edibsə, 

tarixdə də eləcə qalır. Canlı varlığı dövründəki 

fəaliyyətinin kəmiyyət və keyfiyyətindən, ict-

imai faydalılıq səviyyəsindən asılı olaraq, tez 

unudulan, gec unudulan və unudulmayan insan-

lar var (3, 4).  

1981-ci ildə “Qırmızı Əmək bayrağı” or-

deni, 1982-ci ildə “Azərbaycan SSR Əməkdar 

müəllimi”, 2004-cü ildə “Şöhrət ordeni”, bir ne-

çə medal, 2012-ci ildə isə türkdilli dövlətlərin 

siyasətinə dəstək fondunun Heydər Əliyev adına 

Qızıl medalına layiq görülmüşdür. Professor Za-

hid Qaralov elmdə və ictimai həyatda gördükləri 

işlərlə adını tarixə həkk edən və unudulmayan 

insanlar sırasındadır.  
Problemin aktuallığı. Professor Z. Qaralovun 

həyat və yaradıcılığı diqqət mərkəzinə gətirilir. 

Problemin yeniliyi. Professor Z. Qaralovun 

həyatı və yaradıcılığı, pedaqoji elmlərin inkişafında 

mühüm yer tutan pedaqoji məsələləri təhlilə cəlb 

edilmişdir.   

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc 

tədqiqatçılar, doktorantlar və magistrlər, pedaqoji 

sahədə çalışanlar üçün faydalı olacaqdır. 
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Xülasə: Magistrantların müasir təlim texnologiyaları vasitəsilə pedaqoji fəaliyyətə hazırlanmalarında 

mühüm rol oynayan dərslik və tədris vəsaitlərinin rol və imkanlarından bəhs edilir. İnteraktiv elektron 3D 

məzmunlu dərsliklər haqqında məlumat verilir, onların müəllim hazırlığında imkanları üzə çıxarılır. Yeni 

tədris vəsaitlərinin müəllim hazırlığında mühüm rol oynaması eksperiment yolu ilə sübuta yetirilir, keyfiyyət 

göstəricisinin artımı müşahidə edilir. Yeni tədris vəsaitlərindən və dərsliklərdən istifadə üzrə bacarıq və vər-

dişlərin formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsi üçün tədqiqat apardığımız ali təhsil müəssisələrində müəl-

limlərin təkmilləşdirilməsi və gənc müəllimlərin hazırlığı sahəsində həyata keçirilən işlərə toxunulur. 
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Резюме: Обсуждаются роль и возможности учебников и учебных пособий, которые играют важ-

ную роль в подготовке студентов-магистров к педагогической деятельности с использованием совре-

менных технологий обучения. Предоставляются интерактивные электронные учебники 3D-контента, а 

также раскрываются возможности для обучения учителей. Важная роль новых учебных пособий в под-

готовке учителей доказана путем эксперимента, наблюдается рост показателя качества. В нем основное 

внимание уделяется совершенствованию подготовки учителей в высших учебных заведениях и под-

готовке молодых учителей к развитию и совершенствованию навыков и навыков использования новых 

учебных пособий и учебников. 
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Summary: The role and capabilities of textbooks and teaching aids that play an important role in preparing 

master’s students to pedagogical activities through the use of modern teaching technologies are discussed. 

Information on interactive electronic 3D content is provided and their opportunities in teacher training are revealed. 

An important role of new teaching aids is proven by experiment and a rise in quality indicator is observed. It focuses 

on the improvement of teacher training in higher education institutions and the preparation of young teachers for the 

development and improvement of skills and habits of using new teaching aids and textbooks. 

Keywords: master student, pedagogical activity, textbook, teacher preparation, interactive electronic 

textbook with 3
D
 content, modern teaching technologies, teaching aids 

 

Tədris prosesində müasir təlim texnologi-

yalarının tətbiqi onun hər bir komponentinin 

təkmilləşməsini, texnologiyaların tətbiqi baxı-

mından dəyişilməsini, məzmun və texnoloji cə-

hətdən yenilənməsini tələb edir. Bu proses təbii 

ki, təlim prosesində müasir təlim texnologiyala-

rının tətbiqində dərsliklərdən istifadə imkanları-

nın genişlənməsinə, mənimsəmənin nəticələri-

nin, motivasiyanın yüksəlməsinə, təhsilalanların 

şəxsiyyət, vətəndaş mütəxəssis olaraq hazırlan-

malarının keyfiyyətinin artmasına səbəb olur.  

Magistrantların müasir təlim texnologiya-

ları vasitəsilə pedaqoji fəaliyyətə hazırlanmala-

rında mühüm rol oynayan vasitələrdən biri də 

dərsliklərdir. Çünki dərsliklər pedaqoji prosesin 

reallaşmasına bilavasitə səbəb olan əsas kompo-

nentlərdən biridir. “Pedaqoji texnologiyalar” ad-

lı monoqrafiyada, haqlı olaraq, qeyd olunur ki: 

“Hazırda pedaqogika elmində təhsilin məzmu-

nuna və onun prosessual komponentlərinə, yəni 

məqsəd, məzmun, metod, üsul və təlim vasitələ-

rinə bütöv bir sistem kimi baxılır. Ona görə də 

təlim texnologiyasının prosessual və məzmun 

hissələri bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olub, 

adekvat olaraq bir-birini tamamlayır. Bunlar 

arasında əlaqələri müəyyənləşdirən və ən mü-

hüm didaktik vasitə olan dərsliklər xüsusi yer 

tutur və təlimin məzmununu, texnologiyasını və 

həyata keçirilməsində onların birliyini özündə 

əks etdirir” [1, 14]. Dərsliklər informasiyanın 

əldə olunduğu əsas mənbələrdəndir. Dərsliklər 

vasitəsilə istər müəllimlər, istərsə də təhsil alan-

lar müəyyən elm sahəsi üzrə müvafiq informasi-

yaları – bilikləri əldə edirlər. Onların müasir 

dövrün tələblərinə cavab verməsi isə gələcək 

müəllimlərin (bakalavr və magistratura səviyyə-

lərində) yeni təlim texnologiyaları vasitəsilə pe-

daqoji fəaliyyətə hazırlanmaları prosesinin sə-

mərəliliyinin artırılmasında bir vasitə rolunu oy-

namalarına şərait yaradır. 

Magistratura səviyyəsi üzrə yeni fənn ku-

rikulumlarının hazırlanması son model dərslik-

lərin hazırlanmasını da zərurətə çevirəcəkdir və 

artıq çevirir. Müasir dövrün tələblərinə cavab 

verən, keyfiyyətli dərsliklərin hazırlanması isə, 

əlbəttə ki, yüksək maliyyə vəsaiti tələb edir. Nə-

zərə alsaq ki, müstəqillik əldə etdiyimiz vaxtdan 

bugünədək ali təhsil üçün dərsliklərin hazırlan-

ması və nəşrinə dövlət vəsaiti ayrılmamışdır. Bu 

isə ali pedaqoji təhsil müəssisələrində də dərs-

liklə bağlı problemlərin yaranmasına səbəb olur. 

Dərsliklərin olmaması, müasir dövrün tələbləri-

nə cavab verməməsi, xarici dərsliklərin tərcümə 

edilərək nəşr olunmaması gələcək müəllimlərin 

(magistratura səviyyəsi üzrə də) pedaqoji fəaliy-

yətə hazırlanmalarında səmərəli vasitə olan mü-

asir təlim texnologiyalarından lazımi səviyyədə 

istifadəni məhdudlaşdırır. Pedaqoji kadr hazırlı-

ğı üzrə keyfiyyət göstəricilərinin aşağı düşməsi-

nə gətirib çıxarır. Ona görə də prof. F.A.Rüstə-

mov qeyd etdiyi kimi: “Ali təhsil müəssisələrin-

də tədris olunan fənlər üzrə yeni nəsil dərsliklə-

rin müsabiqə yolu ilə hazırlanması, dövlətin ma-

liyyə vəsaiti hesabına çap olunması, onların 

elektron variantlarının hazırlanması, tələbələrin 

müasir tələblərə cavab verən dərsliklərlə, tədris 

resursları ilə təmin olunması kadr hazırlığının 

keyfiyyətini təmin edən əsas amillərdən biri 

kimi dəyərləndirilməlidir” [2, 6]. 

Yeni dərsliklərin elektron variantlarının, 

slayd işləmələrinin hazırlanması müasir təlim 

texnologiyalarında onlardan istifadəni asanlaş-

dırmaqla yanaşı, pedaqoji kadr hazırlığı üzrə 

yüksək nəticələrin əldə olunmasına gətirib çıxa-

racaqdır. Bu gün artıq interaktiv elektron 3
D
 

məzmunlu dərsliklərin hazırlanması zərurətə 

çevrilmiş, onların hazırlanması prosesi daha da 

sadələşdirilmişdir. Belə ki, ali məktəb müəllim-

ləri özləri müəyyən saytlar vasitəsilə həmin 

dərslikləri yarada (https://itteachers.jimdo.com) 

və cəmiyyətin, xüsusilə təhsilalanların və müəl-

limlərin istifadəsinə təqdim edə bilərlər, hətta 

magistrantları da bu işə cəlb etməklə, gələcək 

pedaqoji fəaliyyətlərində bu cür dərsliklər hazır-
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lamaq üzrə müəyyən təcrübə qazanmalarını tə-

min etmiş olarlar. İşin bu cür qurulması həm də 

magistrantlarda müəllimlik peşəsinə olan sevgi-

nin, marağın artmasına, motivasiyanın yüksəl-

məsinə zəmin yaradır. 

İnteraktiv 3
D
 məzmunlu dərsliklərin im-

kanları genişdir. Virtual 3 ölçülü kitabların yara-

dılması üçün ZooBurst veb xidmətindən istifadə 

oluna bilər. Veb xidmət imkan verir ki, virtual 3 

ölçülü kitabın daxili məlumat bazasında 10000-

dən çox pulsuz şəkil və simvollardan istifadə 

olunsun. Bu kitablarda interaktiv elementlər ya-

radıla bilər. Kitabın hər bir obyekti və surətinin 

öz “çat”ı ola bilər. ZooBurst audio yazma qur-

ğusu vasitəsilə müəllif səsini yaza və ya kitabın 

simvollarını, obrazlarını səsləndirə bilər. Müəl-

lif kitabını istədiyi saytda və bloqda yerləşdirə 

bilər. Bu kitabların həm də müəllif tərəfindən 

idarə olunan öz müzakirə forumu olur. 

Veb kamerası olan, kompüterində veb ka-

mera quraşdırılmış oxucular ekranın yuxarısın-

dakı “Veb kamera rejimi” düyməsini sıxa bilər-

lər. Bu düymə veb kameranı yandırır və oxucu-

lara aynada olduğu kimi, kitabın virtual məka-

nında özlərini görməyə imkan verir. Bundan 

əlavə, bu rejim oxuculara kitab ilə sadə jestlərlə 

qarşılıqlı əlaqə qurmağa imkan yaradır. Məsə-

lən, sadəcə kitabın qarşısında durub səhifəni çe-

virmək üçün əlinizi sallamağınız kifayətdir [3]. 

Dərsliklə bağlı həlli vacib olan məsələlər-

dən biri də xarici dildə olan dərsliklərin tərcümə 

edilərək və onların elektron variantlarının hazır-

lanaraq gələcək pedaqoji kadrlara çatdırılması-

nın təmin olunmasıdır. Ali təhsil müəssisəsində 

çalışan müəllimlər dərsliklərin nəşri ilə bağlı 

maliyyə çətinliyi yaşasalar da, bir sıra müəlliflər 

özləri lazımi maliyyə vəsaitini ayırmaqla dərslik 

sahəsində istədikləri nəticəni əldə ediblər. Belə 

ki, onlar dərsliyi nəşr etdirməklə yanaşı, dərsli-

yin elektron formada, slayd formatında 

(PowerPoint (pptx)) disklərdə buraxılmasını tə-

min etmişlər məsələn: dos. İ. Sultanova. Bu isə 

müasir təlim texnologiyaları vasitəsilə gələcək 

müəllimlərin (magistratura səviyyəsi üzrə də) 

pedaqoji fəaliyyətə hazırlanmalarında irəliyə 

doğru atılmış addımlardan biridir. Müəllim ha-

zırlığı üzrə, xüsusilə magistratura səviyyəsində 

səmərəli nəticənin əldə olunmasına, keyfiyyətin 

yüksəlməsinə şərait yaradacaqdır. Bu səbəbdən 

də yeni nəsil dərsliklərin müsabiqə yolu ilə ha-

zırlanması və dövlətin maliyyə vəsaiti hesabına 

çap olunması məqsədəuyğun olardı. 

Pedaqoji təmayüllü ali təhsil müəssisələri 

üçün (bakalavr və magistratura səviyyələri üzrə) 

dərsliklər hazırlanarkən gələcək müəllimlərin 

nəzəri hazırlığı ilə yanaşı, praktik bilik və baca-

rıqlar əldə etmələri də diqqət mərkəzində saxla-

nılmalı, mövzuların bir qisminin bu istiqamətdə 

işlənilməsinə nəzarət edilməlidir. 

Magistratura səviyyəsi üzrə “Müəllim ha-

zırlığı və müasir təlim texnologiyaları” adlı fən-

nin tədrisinin təklif edilməsi bu istiqamətdə 

dərsliklərin hazırlanmasını da labüd edəcəkdir. 

Mövcud məsələni əhatə edən, xüsusilə magistra-

tura səviyyəsi üzrə dərslik, dərs vəsaitləri yox 

səviyyəsindədir. Bu məsələləri müəyyən qədər 

əhatə edən məlumatları prof. F.Rüstəmov və 

dos. T.Dadaşovanın “Ali məktəb pedaqogikası”, 

prof. A. Mehrabovun “Səriştəli müəllim hazırlı-

ğının problemləri”, prof. A.Mehrabov, dos. 

Ə.Abbasov, Z.Zeynalov, R.Həsənovun birgə ha-

zırladıqları “Pedaqoji texnologiyalar” adlı mo-

noqrafiyadan əldə etmək mümkündür. “Pedaqoji 

texnologiyalar” adlı monoqrafiyanın üstün cəhə-

ti ondan ibarətdir ki, burada müasir təlim texno-

logiyaları vasitəsilə müəllim kadrlarının hazır-

lanması ilə bağlı fundamental biliklərin verilmə-

si ilə yanaşı, praktik bacarıq və vərdişlərin aşı-

lanmasına da ciddi yanaşılmış, müasir təlim tex-

nologiyalarının tətbiqi ilə keçirilmiş müxtəlif 

dərs nümunələri verilmişdir. Səriştəli kadrlar 

hazırlamaq istəyiriksə, hökmən onların praktik 

hazırlığına da ciddi diqqət yetirməliyik. 

Təlim prosesində tədris olunacaq mövzu-

nun daha dəqiq, məzmunlu şəkildə çatdırılması 

üçün dərsliklərlə yanaşı tədris vəsaitlərindən 

(müntəxəbatlar, məsələ, misal kitabları, lüğətlər, 

atlaslar, xəritələr, cədvəllər, disklər, dərs nümu-

nələrini əks etdirən videofilmlər və s.) də istifa-

də olunur. “Tədris vəsaitlərindən məqsədəuyğun 

istifadə olunması təhsilalanın müstəqilliyini artı-

rır, onda müxtəlif mənbələrdən istifadə bacarığı, 

mütaliə mədəniyyəti formalaşdırır” [5, s. 178]. 

Sadalanan xüsusiyyətlərlə yanaşı deyə bilərik 

ki, müasir dövrdə tədris vəsaitləri həm də müəl-

limlərə, o cümlədən təhsilalanlara da kompüter 

texnologiyalarından, internetdən, təlimin yeni 

texniki vasitələrindən səmərəli istifadə bacarıq 

və vərdişləri aşılayır. 
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Müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi ilə 

həyata keçirilən dərslərdə tədris vəsaitlərinin ro-

lu əvəzedilməzdir, hətta, onlarsız yeni təlim tex-

nologiyaları əsasında keçirilən dərsləri təsəvvür 

etmək mümkün deyil. Magistrantların müasir tə-

lim texnologiyaları vasitəsilə pedaqoji fəaliyyə-

tə hazırlanmalarında səmərəli amil olaraq tədris 

vəsaitləri geniş imkanlara malikdirlər. Araşdır-

ma apardığımız mövzu ilə bağlı qoyduğumuz 

eksperimentin nəticələri də onu deməyə əsas ve-

rir ki, tədris vəsaitlərindən məqamında və geniş 

şəkildə istifadə edilməsi magistrantların müasir 

təlim texnologiyaları vasitəsilə pedaqoji fəaliy-

yətə hazırlanmalarında daha yüksək nəticələrin 

alınmasına səbəb olur. Belə ki tədris vəsaitləri-

nin qənaətbəxş olduğu, eksperimental qrup ola-

raq seçdiyimiz keçmiş QU-nun (indiki BMU) 

“İbtidai sinifdə tədrisin metodika və metodolo-

giyası” ixtisaslaşması üzrə magistrantları ilə 

apardığım anket sorğusunun beşinci sualına ve-

rilən cavabların təhlili irəli sürülən fərziyyənin 

doğruluğunu sübut edir. Kontrol qruplar olaraq 

müəyyənləşdirdiyimiz ADPU və BSU-nun “İb-

tidai sinifdə tədrisin metodika və metodologiya-

sı” ixtisaslaşması üzrə magistrantlarının həmin 

sual üzrə cavabları isə sübut edir ki, tədris vəsa-

itləri bağlı çatışmazlıqların olması onların gələ-

cək pedaqoji fəaliyyətə hazırlanmalarına mənfi 

təsir göstərir. Sualı və cavablardan əldə olunmuş 

nəticələri nəzərdən keçirək: 

Mövcud şərait müasir təlim texnologiyala-

rı vasitəsilə pedaqoji fəaliyyətə hazırlanmanızda 

sizi qane edirmi, etmirsə, çatışmazlıqları qeyd 

edin? 

Cədvəl 1. 

Universitetlər 

Qane edir: universitetin 

maddi-texniki və tədris 

bazası, dərslik və tədris 

vəsaitləri lazımi 

səviyyədədir 

Qane etmir, çatışmazlıqlar: auditoriyaların İKT 

ilə, o cümlədən son model təlimin yeni texniki 

vasitələri ilə təchiz edilməməsi, internetin 

olmaması, müəllimlərin bir qisminin müasir 

təlim texnologiyaları və onların tətbiqi ilə bağlı 

lazımi bilik, bacarıq və vərdişlərə malik 

olmamaları, dərslik və tədris vəsaitlərinin 

qənaətbəxş olmaması və s. 

BMU (keçmiş 

Qafqaz 

Universiteti) 

10 - 

ADPU - 38 

BSU - 24 

Cəmi: 10 62 

 

Magistrantların müasir təlim texnologiya-

ları vasitəsilə pedaqoji fəaliyyətə hazırlanmala-

rında tədris vəsaitlərinin mühüm rola malik ol-

duğunu sübut edən digər bir mənzərəni nəzər-

dən keçirək. Magistratura səviyyəsi üzrə ekspe-

rimental qrup olaraq seçdiyimiz ADPU-nun Pe-

daqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisaslaşmasında 

və kontrol qrup olaraq seçdiyimiz BSU-nun Pe-

daqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisaslaşmasında 

Etnopedaqogika seçmə fənni üzrə ənənəvi və 

müasir təlim texnologiyaları əsasında tədris 

olunmuş eyni mövzunun magistrantların peda-

qoji fəaliyyətə hazırlanmalarına nə dərəcədə tə-

sir göstərdiyini və bu prosesdə tədris vəsaitləri-

nin yaratmış olduğu imkanları üzə çıxaraq və 

müqayisə aparaq. Eyni mövzu üzrə eksperimen-

tal qrupda yeni, kontrol qrupda isə ənənəvi təlim 

texnologiyalarından istifadə etməklə keçirilən 

seminar məşğələlərinin müşahidəsi onu deməyə 

əsas verir ki, məşğələlərdə tətbiq edilən texnolo-

giyalar fərqli olduğundan qruplardakı fəaliyyət 

növləri də bir-birindən əsaslı şəkildə fərqlənirdi. 

Eksperimental qrupda rollu oyun texnologiyası-

nın tətbiqi və tədris vəsaitlərindən (multimedia 

vasitələrindən, proyektor, audio və video mate-

riallar, müxtəlif tapşırıqlar əks olunmuş rəngli 

vərəqlər, internet resursları və s.) geniş şəkildə 

istifadə edilməsi auditoriyadakı bütün tələbələ-

rin fəal şəkildə dərsdə iştirak etmələrinə səbəb 

oldu.  

Müəllim rolunda çıxış edən magistrantın 

qurduğu dərs həm fənn müəllimi, həm də qrup 
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yoldaşları tərəfindən təhlil edilərək yüksək qiy-

mətləndirildi. Bu prosesdə magistrantların həm 

müəllim, həm tələbə kimi çıxış etmələri, təhlil 

aparmaları, müəllim hazırlığı üzrə “doğru” və 

“yanlış”ın üzə çıxarılması üzrə müzakirələrə fəal 

şəkildə qoşulmaları, hətta ali məktəb müəllimi 

rolunda çıxış edərək tədris vəsaitlərindən geniş 

şəkildə istifadə etməklə (bir sıra xalqlara məxsus 

olan adət-ənənələr haqqında məlumat və rəsmlə-

rin nümayiş olunduğu slaydlar, video çarxlar, 

müəyyən adət-ənənələrin auditoriya ilə birlikdə 

təşkili və keçirilməsi s.) dərs aparmaları gələcək 

magistrantların müasir təlim texnologiyaları vasi-

təsilə pedaqoji fəaliyyətə hazırlanmalarında əvəz-

edilməz rol oynadığını sübuta yetirdi.  

Kontrol qrupda isə dərs ənənəvi texnolo-

giya əsasında, təəssüflər olsun ki, heç bir tədris 

vəsaitlərindən istifadə edilmədən keçirildi. 

Dərsdə sakitlik, təhsilalanlarda və müəllimdə 

motivasiyanın olmaması, fərdilik müşahidə edi-

lirdi. Bir magistrant danışır, qalanları onu dinlə-

yir, bəzi məqamlarda müəllim danışan tələbənin 

fikirlərinə tənqidi yanaşaraq nitqinə müdaxilə 

edir, sonda magistr yoldaşları bir-iki sual ver-

məklə o biri tələbəyə növbə keçirdi. Bu şəkildə 

qurulmuş dərslərdə müasir təlim texnologiyaları 

vasitəsilə magistrantların müəllimlik fəaliyyəti-

nə hazırlanmalarından söhbət belə gedə bilməz.  

Yalnız müəllimin şəxsi nümunəsi, onun tə-

lim texnologiyası, fənnin tədris imkanları müəy-

yən qədər magistrantların gələcək pedaqoji fəa-

liyyətə hazırlanmalarına istiqamət verir. Müqayi-

sə əsasında deyə bilərik ki, ənənəvi təlim texno-

logiyalarına nisbətən müasir təlim texnologiyala-

rının və tədris vəsaitlərinin tətbiqi ilə keçirilən 

dərslər daha məhsuldardır, tədris vəsaitlərindən 

geniş şəkildə istifadə olunmaqla magistrantların 

müasir təlim texnologiyaları vasitəsilə pedaqoji 

fəaliyyətə hazırlanmalarında yüksək nəticələrin 

əldə olunmasına şərait yaradır. Cədvəldən nəticə-

ləri aydın şəkildə müşahidə etmək olar. 

Cədvəl 2. 
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Eksperimental 25 25 23 7 25 - 12 

Kontrol 18 5 9 - - 18 4 

Cəmi 43 30 32 7 25 18 16 

Cədvəldə qeydə aldığımız bütün göstərici-

lər üzrə müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi 

ilə aparılan seminar məşğələsi ənənəvi təlim 

texnologiyaları ilə aparılan məşğələdən üstün 

olmuşdur. “Keçirilən dərsə münasibət: razı” bö-

lümündə kontrol qrup üzrə heç bir nəticənin ol-

maması isə bir daha sübut edir ki, yeni təlim 

texnologiyalarından, tədris vəsaitlərindən istifa-

də edilməklə keçirilən dərslər tələbələrin fəallı-

ğının yüksək olmasına, onların dərsə, o cümlə-

dən müəllimlik peşəsinə marağının artmasına, 

təlim nəticələrinin yüksəlməsinə səbəb olur. 

Pedaqoji kadr hazırlığı ilə məşğul olan 

təhsil müəssisələrimizin magistrantların pedaqo-

ji fəaliyyətə hazırlanmalarında istər dərsliklərin, 

istərsə də tədris vəsaitlərinin son model nümu-

nələrinə müraciət etmələri və onların imkanla-

rından faydalanmaları məqsədəuyğun olardı. 

Bunun üçün həm ali məktəb müəllimləri, həm 

də gələcəyin müəllim kadrları olaraq hazırlanan 

bakalavr və magistrantlar təlimin yeni texniki 

vasitələri, İKT və kompüter texnologiyaları ilə 

işləmək üzrə zəruri bilik, bacarıq və vərdişlərə 

malik olmalıdır. 

Bu gün tətbiqi qaçılmaz olan təlimin yeni 

texniki vasitələrindən istifadə üzrə ali məktəb 

müəllimlərimizin bilik, bacarıq və vərdişlərinin 

artırılması istiqamətində ali təhsil müəssisələri-
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mizdə müəyyən işlər görülür. Məsələn, BSU-da 

ali məktəb müəllimlərinin smart lövhələrdən is-

tifadə üzrə bacarıq və vərdişlərinin formalaşdı-

rılması və daha da təkmilləşdirilməsi üçün uni-

versitet tərəfindən sentyabr və yanvar aylarında 

ödənişsiz seminarlar təşkil olunur. Təəssüflər 

olsun ki, gələcəyin müəllimi olaraq hazırlanan 

tələbələr bu seminarlarda iştirak edə bilməzlər.  

Bu məqsədlə ADPU-da “Tədris Departa-

mentinin Məzun Koordinasiya və karyera” böl-

məsi (2018) yaradılmışdır ki, həm ali məktəb 

müəllimlərinin təlimin yeni texniki vasitələrin-

dən istifadə üzrə bilik, bacarıq və vərdişlərinin 

yenilənməsi, daha da təkmilləşdirilməsi üçün 

treninq və seminarlarda (ödənişli əsaslarla) işti-

raklarına şərait yaradılır, həm də gələcəyin mü-

əllimləri olaraq hazırlanan kadrların (həm baka-

lavr və həm də magistratura səviyyələri üzrə) tə-

limin yeni texniki vasitələrindən istifadə üzrə 

bacarıq və vərdişlərinin formalaşdırılması və in-

kişaf etdirilməsi üçün ödənişsiz şəkildə bir sıra 

kurs və seminarlarda iştirakları təmin edilir. 

İstər ali məktəblərdə çalışan müəllimləri-

mizin, istərsə də pedaqoji fəaliyyətə hazırlanan 

tələbələrin, kompüterdən, İKT-dən, təlimin yeni 

texniki vasitələrindən olan və xüsusi aktuallıq 

qazanmış smart lövhələrdən istifadə üzrə bilik, 

bacarıq və vərdişlərinin formalaşdırılması və da-

ha da təkmilləşdirilməsi üçün pedaqoji kadr ha-

zırlayan ali təhsil müəssisələrimizdə ödənişsiz 

olaraq treninq və seminarların sistemli və da-

vamlı şəkildə keçirilməsi məqsədəuyğun olardı. 
Problemin elmi yeniliyi. Magistrantların mü-

asir təlim texnologiyaları vasitəsilə pedaqoji fəaliy-

yətə hazırlanmalarında dərslik və tədris vəsaitlərinin 

son modelləri haqqında informasiyanın əldə olunma-

sı, onların rol və imkanlarının üzə çıxarılması 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Magistrant-

ların müasir təlim texnologiyaları vasitəsilə müəl-

limlik fəaliyyətinə hazırlanmalarında keyfiyyətin 

yüksəldilməsi üçün son model dərsliklərdən və təli-

min yeni texniki vasitələrindən istifadənin genişlən-

dirilməsi. 

Problemin aktuallığı. Magistrantların müasir 

təlim texnologiyaları vasitəsilə müəllimlik fəaliyyə-

tinə hazırlanmalarında dərslik və tədris vəsaitləri is-

tiqamətində texnologiyanın yaratmış olduğu imkan-

lardan bəhrələnməklə gələcəyin müəllimlərinin müa-

sir dövrün tələblərinə cavab vermələrini təmin etmək 
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PARENTS AND UPBRINGING BEING OF THE CONDESCENDING IN CHILDREN 

OF THE SOCIAL PEDAGOG ASURGENT PROBLEM 

Xülasə: Şəxsiyyətin inkişafı həmin şəxsiyyətin davranış və idrakında baş verən dəyişikliklərin ardıcıl 

və irəliləyən şəkildə baş verməsidir. Bu səbəbdən uşağın şəxsiyyətinə, onun formalaşmasına təsir edən pro-

seslərin içərisində tolerantlığın mühüm rol oynamasını yaddan çıxartmaq olmaz. Ailə tərbiyəsində baş verən 

neqativ hallar bu problemə daha dərindən və ciddi yanaşmağı tələb edir. 

Açar sözlər: tolerantlıq, uşaq, problem, social 

Резюме: С развитием личности происходят прогрессивные изменения в поведении и мышле-

нии одного и того же индивидиума. По этой причине, должна быть учтена важность толерантности в 

развитии личности ребенка. Нужно брать во внимание негативные случаи в воспитании семей. 

Ключевые слова: толерантность, ребенок, проблема, социальное 

Summary: The development of the personality is the progressive changes in behavior and mind of the 

same individual. For this reason, the importance of tolerance in the formation of child’s personality should 

be taken into account. The negative cases in a family upbunging demand to pay special attention to this 

problem 

Key words: condescending, child, problem, social 

Tolerantlıq (lat. - səbr) - digər insanlara 

qarşı, onların fərqli düşüncələrinə, fərqli hərə-

kətlərinə səbrlə və anlayışla yanaşmaq bacarığı-

dır. Əsasında hər bir insanı olduğu kimi qəbul 

etmək durur. Uşaqlarda dini tolerantlığın tərbi-

yələndirilməsi digər əqidələrə, inanclara sitayiş 

edən insanlara hörmətlə yanaşmağı öyrətməkdir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda tolerantlığın 

göstəriciləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

- dözümlülük və özünü ələ alma bacarığı, yə-

ni impulsiv hərəkətlərini saxlaya bilmək bacarığı; 

- səbirlilik, yəni xoşlamadığı işlə uzun

müddət məşğul ola bilmək, oyunda maraqsız 

rolları icra etmək; 

- digər insanların emosional vəziyyətinə

qarşı senzitivlik, yəni digər insanın halını hiss 

edə bilmək bacarığı; 
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- empatiya, yəni digər insanın hisslərinə 

şərik olmaq, ona kömək edə bilmək, özünü onun 

yerinə qoya bilmək bacarığı; 

- qəbuletmə, yəni məqsədinə çatmaq üçün 

yaşıdlarının istəyini nəzərə almaq və onlara zə-

rər verməmək [3,33]. 

Müasir cəmiyyətimizdə baş verən dəyişik-

likləri müşayiət edən sosial problemlər bu gün 

hər bir ailəyə toxunaraq onun həyati funksiyala-

rını destabilləşdirir və yeni şəraitə uyğunlaşma 

bacarığını azaldır.  

Antik dövrdən başlayaraq, bütün dövrlər-

də ailə problemləri bəşəriyyətin qabaqcıl zəkala-

rını düşündürmüşdür. Cəmiyyət daim dəyişir və 

onunla birlikdə ailə də dəyişir. Onun müasir in-

kişaf mərhələsində öncə müşahidə olunmayan 

problemlər yaranır. Bu problemlərdən biri vali-

deynlər və uşaqlar arasındakı qarşılıqlı münasi-

bətlərdə tolerantlığın pozulmasıdır. Ailə hər za-

man dəyişən canlı bir sistemdir. O, yalnız sosi-

al-iqtisadi şəraitin təsiri altında deyil, həm də 

daxili inkişaf proseslərinin təsiri altında da dəyi-

şir. Hazırda uşağın dünyaya gətirilməsi və tərbi-

yə edilməsi, həmçinin gündəlik problemlərin 

həll edilməsi kimi ənənəvi funksiyalarla yanaşı, 

ailə etibarlı psixoloji "qabıq" funksiyasını da ye-

rinə yetirir və insana müasir həyatın çətin və 

tez-tez dəyişən şərtləri altında əzilməməkdə kö-

mək edir. Uşaqlar və yeniyetmələrlə tərbiyəvi 

işin effektivliyinin artırılmasında əsas istiqamət 

ailə ilə işin təşkili və mükəmməlləşdirilməsidir. 

 Dünyanın bir çox ölkələrində alimlərin 

əldə etdiyi məlumatlara əsasən, neqativ sosial 

halların profilaktikasında ailədaxili ab-hava mü-

hüm əhəmiyyət kəsb edir. Ailənin və ailədaxili 

ab-havanın əhəmiyyəti psixiatrik müalicəyə eh-

tiyacı olan, davranışında pozulmalar olan uşaq-

ların tətqiqi zamanı da təsdiq edilmişdir. Həmin 

uşaqların davranışı ailə münaqişələrindən, ata-

nın və ya ananın qeyri-normal həyat tərzindən, 

tərbiyə zamanı buraxılan səhvlərdən irəli gəlir.  

İnsanın psixi və fiziki sağlamlığı da ailə 

ilə bağlıdır. Bir sıra ölkələrdə uşaqlarda müşahi-

də edilən nevrozların səbəbləri tədqiq edilmiş və 

birinci yerə nəinki ailəni dağıdan, həmçinin 

uşaqda deviant potensialın toplanmasına səbəb 

olan ailədaxili münaqişələr qoyulmuşdur. Uşaq-

lar və valideynlər arasındakı qarşılıqlı münasi-

bətlər tolerantlığa mühüm təsir göstərir, gözəl 

ənənələrə sahib, normal, möhkəm ailə uşağın 

gələcək davranışının bazası olur və ətraf aləmin 

onun davranışına mənfi təsirini neytrallaşdırır. 

Məsələn, kütləvi informasiya vasitələrinin uşaq 

psixikasına olan mənfi təsiri, zorakılığın, qəd-

darlığın təbliğatı problemli, münaqişəli ailə şə-

raitində cücərir, inkişaf edir. Sağlam ailədə, va-

lideynlər arasında normal münasibətlər şəraitin-

də isə neytrallaşan toxumlar səpir. Aparılan təd-

qiqatların nəticələri irəli sürülən mülahizələri 

təsdiq edir.  

Əlverişli ailələrdə böyüyən uşaqların 

98,2%-i televizor ekranlarından, qəzet və jurnal 

səhifələrindən gələn neqativ informasiyaya cav-

ab olaraq kəskin dəyişikliklər, asosial davranış 

nümayiş etdirmirlər. Onları maraqlandıran sual-

ları və ya yaranan problemləri bu uşaqlar ailə 

daxilində həll edir və ya valideynləri ilə birlikdə 

yaranan situasiyadan çıxış yolu tapmağı bacarır-

lar. Bu kateqoriyadan olan uşaqların 83%-i "Kö-

mək üçün ilk növbədə kimə müraciət edərsən?" 

sualına "Valideynlərimə" cavabını vermişlər.  

"Nə üçün məhz valideynlərinə?" sualını 

verdikdə isə onlar belə cavab verir: "Valideynlə-

rim məni anlayacaq, kömək edəcək, düzgün ola-

nı məsləhət görəcəklər".  

Beləliklə, əminliklə demək olar ki, əlve-

rişli ailələrdə valideynlər və uşaqlar arasında to-

lerant qarşılıqlı münasibətlər yaradır. Tolerantlı-

ğı nə cür qəbul edirik və valideyn və uşaqlarda 

tolerantlığın tərbiyə olunması nə deməkdir?  

 Tolerantlıq - mürəkkəb və çoxaspektli an-

layışdır. Tolerantlığı ailə daxilində valideynlər 

və uşaqların qarşılıqlı münasibətləri aspektindən 

nəzərdən keçirdikdə, bu, böyüklər və uşaqların 

bir-birini anlaması və bir-birinin maraq və də-

yərlərinə, tutduqları mövqeyə qarşılıqlı hörmət 

bəsləməsidir. Lakin bir çox hallarda valideynlər 

və uşaqlar arasında münaqişələr yaranır. Belə 

ki, valideynlər uşaqların davranış sərbəstliyinə, 

ideal seçiminə olan hüquqlarını, özü olmaq, va-

lideynlərindən seçilmək hüququnu həmçinin on-

ları olduğu kimi qəbul etmək istəmir. Uşağın və 

onun üzvü olduğu gənc submədəniyyətin baxış 

və dəyərlərini anlamaq istəmirlər. Böyüklərin 

bu cür mövqeyi münaqişələrə gətirib çıxarır, bu 

isə böyüklər və uşaqlar arasındakı qarşılıqlı mü-

nasibətlərin destabilləşməsinə səbəb olur.[4,46] 

 Ailədə böyüklər və uşaqlar arasında uzun 

müddət ərzində davam edən münaqişə nəticəsin-

də onun üzvlərinin sosial və psixoloji adaptasi-
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yası zəifləyir, müştərək fəaliyyət bacarığı, xüsu-

silə də, yaranan problemləri birlikdə həll etmək 

bacarığı itirilir. Ailədə yaranan psixoloji gərgin-

lik tədricən çoxalaraq böyüklər və uşaqlarda 

emosional pozulmalara, nevrotik reaksiyaların, 

daimi narahatlıq hissinin yaranmasına və bunun 

nəticəsi olaraq davranışda müxtəlif xarakterli 

kənaraçıxmalara gətirib çıxarır. Böyüklər və 

uşaqların bir-birini anlamaması və ya böyüklə-

rin uşaqları öz tələblərinə tabe etmək istəyi nəti-

cəsində yaranan ailə münaqişələri uşaqların 

emosional və şəxsi inkişafı üçün qeyri-əlverişli 

əsas yaradır. Lakin, təəssüf ki, valideynlərin ək-

səriyyəti uşaqlarla yaranan münaqişələrin həllini 

uşağı ailə üzvlərinin həyatını çətinləşdirən "ob-

yekt" kimi öz diqqətindən yayındırmaqda görür. 

Bu zaman, təbii ki, münaqişələrin formalaşmaq-

da olan uşaq şəxsiyyətinə olan təsiri nəzərə alın-

mır. Müasir mədəniyyət səviyyəsi valideynlərin 

qarşısına uşaqlarla yaranan münaqişələri bütün 

ailə üzvləri arasında tolerant qarşılıqlı münasi-

bətlər əsasında həll etmək məsələsini qoyur.  

Valideynlər və uşaqlar arasındakı qarşılıq-

lı münasibətlərdə daha bir məqam valideynlərin 

uşaqların baxışlarına, maraqlarına, hərəkət və 

davranışlarına olan laqeyd münasibətidir. Bu hal 

da, həmçinin, böyüməkdə olan insanın sosial cə-

hətdən formalaşması prosesində neqativ iz bura-

xır. Yuxarıdakı halları nəzərdən keçirdikdən 

sonra demək olar ki, böyüklər uşaqlarla olan 

qarşılıqlı münasibətlərində gələcəyi düşünmür, 

uşağın formalaşması və inkişafına olan təsir də-

rəcəsini qiymətləndirmirlər. Beləliklə, uşaqlar 

və böyüklərin qarşılıqlı münasibətlərindəki tole-

rantlıq böyüklərin bu münasibətlərdə öz təsir 

dərəcəsini düzgün qiymətləndirə bilməsindən və 

bu münasibətlərin perspektivini görə bilməsin-

dən irəli gəlir. "Pespektivi görmək" termini ilk 

dəfə Corc X. Mid (1934) tərəfindən işlənilmiş 

və perseptiv təcrübədə daha yaxşı dərk edilən 

koqnitiv strukturdan irəli gəlir.  

Uşaqlar və böyüklər arasındakı qarşılıqlı 

münasibətlərdə yaranan problemlərin həlli za-

manı böyüklərin "mən doğrunu bilirəm" mono-

poliyasından və edilən səhvləri yalnız uşağın 

üzərinə qoymaq mövqeyindən imtina etməsi 

mühüm əhəmiyyət daşıyır. "Doğru" hər zaman 

valideynlərin tərəfində olur, "səhvləri" isə hər 

zaman uşaqlar edir. Ailədə qurulan bu cür qarşı-

lıqlı münasibətlər intolerant münasibətlər kimi 

xarakterizə olunur.  

Böyüklər və uşaqlar arasındakı qarşılıqlı 

münasibətlərin tolerantlığı haqqında danışdıqda 

biz böyüklərin öz baxışlarından, dəyər istiqa-

mətlərindən və ideallarından imtina etməsini nə-

zərdə tutmuruq. Ailə üzvləri arasındakı qarşılıq-

lı münasibətlərin tolerantlığı dedikdə böyüklər 

və uşaqların öz şəxsi mövqeyini incəliklə həyata 

keçirmək bacarığı, digər ailə üzvlərinin mövqe 

və dəyərlərinə hörmətlə yanaşmaq bacarığı nə-

zərdə tutulur.  

Valideyn və uşaqların qarşılıqlı münasi-

bətlərində tolerantlığın daha bir xarakteristikası 

ailə üzvlərinin hərəkət və davranışının müştərək 

şəkildə analizidir. Bu zaman yalnız uşaq, onun 

fərdi keyfiyyətləri, hərəkət və davranışı deyil, 

həmçinin böyüklər və onların fərdi keyfiyyətləri 

də qiymətləndirilir və müzakirə olunur. 

YUNESKO-nun Baş Konfransının 5.61-ci qət-

naməsi ilə 16 noyabr 1995-ci ildə təsdiq edilmiş 

"Tolerantlığın prinsipləri deklarasiyası"nda belə 

bir tərif verilmişdir: "Tolerantlıq - güzəştə get-

mə və ya qeyri-səmimilik deyildir. Tolerantlıq, 

hər şeydən öncə, insanın universal hüquqlarının 

və azadlıqlarının qəbul olunması əsasında for-

malaşan aktiv münasibətlərdir".[ məqalə 1. pa-

raqraf 1.2.] 

Ailə üzvləri arasındakı qarşılıqlı münasi-

bətlərdə tolerantlığı nəzərdən keçirdikdə həmin 

ailənin üzvləri arasında qarşılıqlı hörmət əsasın-

da qurulan aktiv münasibəti tolerantlığın xarak-

terik keyfiyyəti kimi göstərmək olar. Valideyn 

və uşaqlar arasındakı tolerant qarşılıqlı münasi-

bətlərin əsas xarakteristikalarının göstərilməsi 

böyüməkdə olan nəslin tərbiyə olunması zamanı 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hər bir insan övla-

dını sosial reallıqda özünü rahat hiss edən hər 

şeyə nail olmuş bir şəxsiyyət olaraq görmək is-

təyir və təbii ki, asosial davranış, narkomaniya, 

alkoqolizm və s. kimi problemlərin onun uşa-

ğından uzaq olmasını istəyir. lakin bir çox hal-

larda valideynlər hələ K.D. Uşinskinin irəli sür-

düyü və pedaqogikanın əsası olan aksiomu unu-

dur: şəxsiyyəti şəxsiyyət, xarakteri isə xarakter 

formalaşdırır. Valideyn və uşaqların qarşılıqlı 

münasibətlərindəki tolerantlıq, uşağın fərdi key-

fiyyətləri sırasında tolerantlığın formalaşmasına 

təsir edən həmin qeyri-iradi amilidir.  
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Ailə insan mənəviyyatının əsasını qoyan, 

onu ətrafdakılarla qarşılıqlı münasibətlərə isti-

qamətləndirən tərbiyə ocağıdır. Təbii ki, məktəb 

böyük tərbiyə potensialına malikdir, lakin, bi-

zim fikrimizcə, ailə , uşaq bağçası və uşağın in-

dividual xüsusiyyətləri insanın sosial cəhətdən 

formalaşmasının iki əsas determinantıdır. Belə 

bir təhlükə mövcuddur ki, rasional insan irəli 

sürdüyü bütün tələbləri eyni dərəcədə vacib sa-

yıb, güzəştə getmək zərurətini dərk etmir. Lakin 

güzəştə getməməsi onun daha tələbkar və ciddi 

olmasına gətirib çıxaracaq. İrrasional valideyn-

lər də uşaqlarının həyatında müəyyən qayda və 

intizamın olmasına diqqət etməlidir ki, uşaqları-

nın öz üzərinə düşən işi və ya digər öhdəlikləri-

ni həqiqətən də yerinə yetirdiyindən əmin olsun 

və planlaşdırılan hadisələrin nisbətən vaxtında 

baş verdiyindən əmin olsunlar. Ən əsası, irrasio-

nal valideynlər uşaqlarının tərbiyə olunması za-

manı unutmamalıdır ki, səliqəni sadəcə olaraq 

xəyal etmək kifayət deyil, onu gündəlik həyatın 

bir hissəsinə çevirmək lazımdır.  
Problemin elmi yeniliyi: Şəxsiyyətin inkişafı 

həmin şəxsiyyətin davranış və idrakında baş verən 

dəyişikliklərin ardıcıl və irəliləyən şəkildə baş ver-

məsidir. Bu səbəbdən uşağın şəxsiyyətinə, onun for-

malaşmasına təsir edən proseslərin içərisində tole-

rantlığın mühüm rol oynamasını yaddan çıxartmaq 

olmaz. Ailə tərbiyəsində baş verən neqativ hallar bu 

problemə daha dərindən və ciddi yanaşmağı tələb 

edir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi: 
Müasir dövrdə valideynlər və uşaqlarda tolerantlığın 

tərbiyə olunması sosial pedaqogikanın aktual proble-

mi kimi müxtəlif parametrlərdən ilk olaraq nəzərdən 

keçirilmiş və qiymətləndirilmişdir. Məqalədə qaldı-

rılan məsələlər, irəli sürülən müddəalar və fikirlər-

dən müəllimlər, tərbiyəçilər və valideynlər öz fəaliy-

yətlərində faydalana bilərlər. 

 

Ədəbiyyat: 

 

1. Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsil proqramı (kurikulumu) (3-6 yaş) Təhsil Nazirliyi-

nin 10 iyul 2012-ci il . 

2. Əliyeva Ş. Məktəbəqədər təhsilin aktual problemləri. Bakı, ADPU, 2010 

3. Данилина Т.А., Степина Н.М. Социальное партнерство педагогов, детей и родителей. М., 

2004.  

4. Солодянкина О.В. Социальное развитие ребенка дошкольного возраста: Методическое посо-

бие. M,: АРКТИ, 2006.  

 

E-mail: aliyevashaxla@mail.ru 

Rəyçilər: ped.ü.elm.dok., prof. M. İlyasov, dos. Z. Əliyeva 

Redaksiyaya daxil olub: 30.07.2018 
 

  



Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial inkişafında ünsiyyətin rolu

247 Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, № 6, 2018 

UOT 372.2. 

Sona Mirağa qızı Sadıqova 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,  

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin baş müəllim 

MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN SOSİAL İNKİŞAFINDA ÜNSİYYƏTİN ROLU 

Сона Мирага гызы Садыгова 

доктор философии по педагогике, старший преподаватель 

Азербайджанского Государственного Педагогического Университета 

РОЛЬ ОБЩЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Sona Mirakha Sadıkova 

PhD in pedagogy, chief teacher of 

Azerbaijan State Pedagogical University 

COSIDERATION OF EFFECTIVE COMUNIKATION RULES IN THE PROCESS 

OF COMMUNICATION 

Xülasə: Məktəbəqədəryaşlı uşaqlar oynayarkən, böyüklərlə və yaşıdları ilə ünsiyyətdə olarkən o, digər 

insanlarla yaşamağı, onların maraqlarını, cəmiyyətdə qəbul olunmuş davranış norma və qaydalarını nəzərə 

almağı öyrənir, yəni sosial cəhətdən səriştəli olur. 

Açar sözlər: Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar, valideynlər, tərbiyəçilər, sosial inkişaf, ünsiyyət, fəaliyyət, 

oyun, norma və qaydalar 

Резюме: Дети дошкольного возраста, играя, общаясь с взрослыми и со своими сверстниками, 

учатся жизни, поведенческим нормам и правилам, принятым в обществе. Они становятся компетент-

ными с социальной точки зрения. 

Ключевые слова: дошкольники, родители, педагоги, социальное развитие, общение, занятия, 

игры, нормы и правила 

Summary: While playing with preschool children, when communicating with adults and children, he 

learns to live with other people, to take into account their interests, behavioral norms and rules in society, ie, 

socially competent. 

Key words: preschool childrien, parents, educators, social development, commmunication, activities, 

games, norms and rules. 

Baş tərbiyəçi yalnız necə tərbiyə etməyi öyrədirsə, 

lakin bilavasitə uşaqlarla ünsiyyətin olmursa o, tərbiyəçi deyildir... 

V.A. Suxomlinski

Ünsiyyət termini insanların ümumiliyin-

dən, qarşılıqlı təsirlərindən, onların bir-biri ilə 

əlaqəli olmalarından xəbər verir. Ünsiyyət de-

dikdə, insanların qarşılıqlı təsirində, həm idrakı, 

həm də affektiv qiymətləndirici xarakterli məlu-

matların mübadiləsi və zənginləşdirilməsi məq-

sədi ilə qurulan fəaliyyət başa düşülür. Bu za-

man insanların bir-birini anlaması, ünsiyyətdən 

şəxsi-emosional həzz almaları vacibdir (1). 

Ünsiyyət dedikdə, insanların informasiya 

mübadiləsi, qarışlıqlı təsiri və bir-birini qavra-

ması prosesi başa düşülür. O, əsas sosial tələbat-

lardan biri olmaqla şəxsiyyətin (qrupun) inkişafı 

və formalaşmasının vacib şərtini təşkil edir (2). 
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Tərbiyəçidə mənəvi ünsiyyətə girmək sə-

riştəliyi ilə yanaşı bütün münasibətlərdə, bütün 

tərbiyə çalarlarında uşaqlara ideal şəxsiyyəti sə-

ciyyələndirən keyfiyyətlər olmalıdır. Tərbiyəçi 

bilməlidir ki, uşaqlar həssas duyum qabiliyyəti-

nə malikdirlər Bu həssaslıqdan heç nə yayına 

bilməz. Bu söylənilənlərlə yanaşı tərbiyəedənlər 

uşaq qəlbinə haçalanmış cığırları, yolları müəy-

yənləşdirməyə, onlarla ayrı-ayrılıqda və cəm ha-

lında mənəvi yaxınlıq etmək, mənəvi ünsiyyətə 

girmək səriştəliliyinə, mədəniyyətinə malik ol-

malıdır. Yəqinlik hasil edərək bilməlidir ki, 

“Tərbiyə hər şeydən əvvəl müəllimin və uşağın 

daim mənəvi ünsiyyəti deməkdir” (3, 5). 

Düşünülmüş, məqsədyönlü qurulmuş ailə 

tərbiyəsi sayəsində məktəbəqədər yaş dövründə 

uşaq çox böyük inkişaf yolu keçir. Tərbiyəedən-

lərin uşaqlara şəxsi nümunə, örnək olmasını tər-

biyə üsulları sırasında daha əhəmiyyətli olduğu-

nu görkəmli Yunan filosof-pedaqoqu Senekanın 

sözləri bir daha təsdiqləyir. Seneka xatırlatmış-

dır ki, uşaqların tərbiyəsində nümunələr yolu 

yaxın və gerçəkdir, nəsihətlər yolu isə uzaq və 

qeyri-həqiqətdir (4, 46). 

Bu cəhətdən də bütün tərbiyəçilər, o cüm-

lədən valideynlər uşaqlara ideal nümunə olmalı-

dırlar. 

Düşünülmüş, məqsədyönlü qurulmuş ailə 

tərbiyəsi sayəsində məktəbəqədər yaş dövründə 

uşaq çox böyük inkişaf yolu keçir. 

Uşağın həyatında ünsiyyətin iki sahəsi 

mövcuddur: böyüklərlə və yaşıdları ilə uşaqların 

inkişafında həlledici rolu onun böyüklərlə ün-

siyyəti oynayır. Bu ünsiyyət növü inam və mü-

dafiə olunmaq, yaxın böyüklərə güclü emosio-

nal bağlılıq üzərində inkişaf edir. Çox vaxt 

uşaqlar özlərini bu böyüklərə oxşatmağa başla-

yırlar. Böyüklə ünsiyyətin əsasında, onunla əla-

qədə olmaq tələbatı, inam durur. Pedaqoqlar və 

valideynlər uşağın fəallığa, sərbəstliyə olan tələ-

batlarını dəstəkləyir, həvəsləndirici təlqindən is-

tifadə edir, öz davranışını qiymətləndirmək ba-

carığını inkişaf etdirirlər. Beşyaşlı uşaqda artıq 

davranış sərbəstliyi formalaşır. O, kömək və ya 

məsləhət üçün üz tutduğu böyüklə ünsiyyətin tə-

şəbbüskarına çevrilir. Belə ünsiyyətdə böyük 

məktəbəqədər yaşlı uşağı, böyüklərin onu anla-

maq bacarıqları, hörmət, məhəbbət və qayğı 

cəlb edir. 

Uşaq şəxsiyyətinin sosial inkişafı üçün əl-

verişli şəraitin yaradılması, ilk növbədə pedaqo-

ji ünsiyyətin keyfiyyəti ilə bağlıdır.  

Böyüklərin uşaqlarla ünsiyyəti müxtəlif 

funksiyaları həyata keçirir: 

-Şəxsiyyətin tipik və fərdi keyfiyyətləri-

nin, xüsusiyyətlərinin aktuallaşdırılması funksi-

yasını; 

- Məlumatlandırıcı funksiyasını; 

- Emosional funksiyasını; 

- Normativ-tənzimləyici funksiyasını; 

- perspektiv funksiyasını; 

- ana funksiyasını. 

Uşağın ahəngdar sosial və şəxsi inkişafını 

əsas göstəricisi və eyni zamanda şərti onun di-

gər insana vasitə deyil, dəyər kimi münasibət 

bəsləməsidir. Pedaqoq uşaqda digər insana, 

ümumi işə, verilən sözə görə məsuliyyət hissi-

nin inkişaf etməsinə kömək edir. Belə münasi-

bətin həyata keçirilmə vasitəsi, yalnız pedaqo-

qun məhəbbəti, onun uşağın vəziyyətinə girə 

bilməsi bacarığıdır. 

Uşaqlarla ünsiyyətdə, xüsusi ailə münasi-

bətlərində onların sosial tərbiyəsi baxımından 

bir sıra məsələlərə diqqət yetirmək vacibdir: 

- ailədə valideynlər arasında qarşılıqlı hör-

mət, diqqət və qayğıya əsaslanan səmimi müna-

sibətlər hökm sürməlidir; bunsuz uşaqlarda ün-

siyyət mədəniyyəti formalaşdırmaq çətindir; 

- valideynlər uşaqlarla mənəvi və emosio-

nal təmasda olmalı, asudə vaxtların onlarla bir-

likdə keçirməli, onlara mənəvi təsir göstərməli-

dirlər; 

- uşaqların kişi və qadın etalonları, rolları 
və keyfiyyətlərin mənimsənilməsinə diqqət yeti-

rilməlidir; 

- ailədə sosial-mənəvi və ictimai-siyasi 

problemlərin birlikdə müzakirəsi, valideynlərin 

ictimai hadisələrə verdikləri qiymətlər uşaqların 

ideoloji baxımdan cəmiyyət həyatına hazırlan-

malarına, vətəndaşlıq tərbiyəsinə böyük təsir 

göstərir. 

Nəsirəddin Tusi ailə tərbiyəsinin əhəmiy-

yətindən bəhs edərkən qədim Yunan tarixçiləri-

nin birinin fikrini misal gətirirdi. “Mən o adam-

lara təəccüb edirəm ki, övladlarına şahların tari-

xini, onların başına gələn əhvalatları, müharibə 

qayda-qanunlarını, qisas və ədavət şərtlərini öy-

rədir, lakin ağıllarına gəlmir ki, əvvəlcə dostluq, 

ünsiyyət, ülfət, məhəbbət, xeyirxahlıq, qarşılıqlı 
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kömək, yəni həyat üçün zəruri, onlarsız yaşa-

maq mümkün olmayan fəzilətləri öyrətmək la-

zımdır”. 

N. Tusiyə görə ailə tərbiyəsinə nə qədər

tez başlanılsa, o qədər müvəffəqiyyətli nəticə əl-

də etmək olar. O, ailədə uşaqların tərbiyəsi üçün 

mühüm saydığı əxlaqın saflaşdırılası, tərbiyə ilə 

mürəbbiyələrdən daha çox ata-ana, baba-nənə-

nin məşğul olmasının üstünlükləri, uşaqlarda 

ata-ana və başqa qohum-qardaşa, dost-aşnaya 

hörmət göstərilməsini zəruriliyinə dair, həmçi-

nin tərbiyədə psixoloji-sosioloji amillərin roluna 

dair maraqlı fikirləri də vardır ki, bütün bunlar 

müasir dövrün tələbləri və tərbiyədə nəzərə çar-

pan nöqsanlarının aradan qaldırılması baxımın-

dan çox əhəmiyyətlidir və öyrənilməlidir. 

Valideynlərin və tərbiyəçilərin köməkliyi 

ilə uşaqlar anlayışlar ki, insanlar müxtəlif olur 

və digər insanların mənliyinə hörmətli yanaş-

maq, onların fikrini, istəklərini, ünsiyyət, oyun 

və müştərək fəaliyyət zamanı baxışlarını nəzərə 

almaq lazımdır. Bundan başqa diqqətli münasi-

bət acıma hissinin olması da böyüklər tərəfindən 

təqdir edilir. Uşaqlarda digər insana kömək et-

mək, ona dayaq olmaq istəyi və bacarığının ya-

ranması çox vacibdir. Onlarda yuxarıda sadala-

nan hisslərin formalaşması üçün böyüklər şərait 

yaradır, onlara kömək edirlər. Bunun üçün uşaq-

ların birgə oyunların təşkil, onlar üçün ümumi 

məhsulun hazırlanmasına istiqamətlənmiş müş-

tərək fəaliyyət təşkil etmək lazımdır. 

Valideynlər və tərbiyəçilər uşaqlarda 

kommunikativ bacarıqların inkişafına xüsusi 

diqqət yetirməlidirlər. Uşaqlara ətrafdakıların 

emosional vəziyyəti və hisslərini – sevinc, kə-

dər, qorxu, pis və yaxşı əhvalı tapmaqda: öz 

emosional hisslərini ifadə etməkdə kömək edir. 

Bunun üçün böyüklər uşaqlarla birlikdə həyat-

dan, hekayələrdən, nağıllardan, şeirlərdən olan 

müxtəlif situasiyaları müzakirə edir, şəkilləri 

nəzərdən keçirir və bu zaman uşaqların diqqəti-

ni digər insanların hisslərinə, hərəkətlərinə cəlb 

edir; teatrlaşdırılmış tamaşalar təşkil edirlər ki, 

bu tamaşaların gedişində uşaqlar canlandırdığı 

personajın əhvalını çatdırmaq, onun hisslərinə 

şərik olmağı öyrənir. 

Sosial inkişaf prosesi zamanı uşaq yaşadı-

ğı cəmiyyətin dəyərlərini mənimsəyir. Oynayar-

kən, məşğul olarkən, böyüklərlə və yaşıdları ilə 

ünsiyyətdə olarkən o, digər insanlarla yaşamağı, 

onların maraqlarını, cəmiyyətdə qəbul olunmuş 

davranış, forma və qaydalarını nəzərə almağı 

öyrənir, yəni sosial cəhətdən səriştəli olur. 

D.B. Elkoninin nöqteyi-nəzərinə əsasən

“oyun öz məzmununa, təbiətinə, mənşəyinə gö-

rə sosialdır”. Süjetli oyunların sosiallığı motiv-

lərin və strukturun sosiallığından irəli gəlir. 

Məktəbəqədəryaşlı uşaq böyüklərin istehsal pro-

sesində iştirak edə bilmədiyindən, bu fəaliyyət 

oyun formasında canlandır. Uşaq müstəqil ola-

raq evlər tikmək, insanları müalicə etmək, ma-

şın sürmək və s. istəyir və oyun sayəsində o 

bunlara nail olur. 

Y.A. Komenski oyunların uşaqları şənlən-

dirməsini insanların hərtərəfli inkişafına təsirini 

nəzərə alaraq, böyüklərin uşaqların oyunlarına 

diqqətlə yanaşmasını, ağıllı rəhbərlik etməsini 

məsləhət görürdü. 

Oyunun metodoloji əsası, onun tarixini, 

ictimai xarakterini, əməklə incəsənətlə əlaqəsini 

xüsusilə qeyd edən K.D. Uşinskinin tədqiqatla-

rında açıqlanmışdır. Müasir fəlsəfə insanın əsas 

dəyərləri sırasında mövcud olmaq (yaşamaq) se-

vincinin adını çəkir. Oyun həzz, sevinc almağa 

və bu zaman uşağın özünün tam hüquqlu şəxsiy-

yət olaraq təsdiqinə istiqamətlənir. 

Müasir elmi ədəbiyyatda uşaqlara ünsiy-

yət sənətini şəxsiyyətlərarası münasibətlərin qu-

rulmasını, şəxsiyyətlərdaxili münaqişələrin həll 

olunmasını, neqativ təzahürlərin qarşısının alın-

masını öyrətməyə imkan verən oyunun psixote-

rapevtik effekti çox yaxşı göstərilmişdir. Məktə-

bəqədər təhsil müəssisəsinin pedaqoqu uşaqların 

psixikasını, xüsusiyyətlərini əks etdirən və ma-

hiyyəti, uşaqların oyun zamanı sevinc həzz ala-

raq ən az müqavimət olan xətt üzrə hərəkət et-

məsindən ibarət olan oyunun paradoksunu bil-

məlidir. Bununla yanaşı uşaq müqavimətlərin 

öhdəsindən gəlməyi öyrənir, onun hərəkətləri 

daha iradi, yaradıcılıq və düşüncəsi isə daha ay-

dın olur. Oyun uşağa istək, davranış, ünsiyyətin 

yeni formasını verir, sonuncu isə süjet, ideya ilə 

uyğunlaşır. 

Valideynlər və pedaqoqlar məktəbəqədər 

yaşlı uşaqlarla ünsiyyət quran zaman, ünsiyyətin 

əməkdaşlığa əsaslanan demokratik üslubundan 

istifadə etmələri məqsədəmüvafiqdir. Demokra-

tik üslubun əsas vasitələrini inandırma, xahiş, 

məsləhət təşkil edir. Bu üsul normal ünsiyyət 

qurmağa, sağlam mənəvi-psixoloji mühit yarat-
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mağa, insanın şəxsi ləyaqət hissini qorumağa, 

valideyn və tərbiyəçilərin nüfuzunu yüksəltmə-

yə imkan verir. 

Məktəbəqədər dövrdə uşaq ətraf mühiti 

ünsiyyət vasitəsilə dərk edir; özünün idrak tələ-

batlarını da, əsasən valideynlər və tərbiyəçilərlə 

ünsiyyət prosesində ödəyə bilir. Bunun üçün ün-

siyyəti səmərəli qurmaq, müəyyən şərtlərə və 

qaydalara əməl etmək lazımdır. Uşaqlar böyük-

lərin nümunəsində şəxsiyyət kimi formalaşır, 

aşağıda qeyd olunan ünsiyyət qaydalarına riayət 

etməyə qadir olur: 

1. Ünsiyyət zamanı səmimi olmaq; 2. 

Həmsöhbətə qarşı həqiqi maraq göstərmək; 3. 

Həmsöhbətin sözünü kəsməmək; 4. Söhbətin 

mövzusunun dəyişməmək; 5. Nəticə çıxarmağa 

tələsməmək; 6. Özünə rəva bildiyi münasibəti 

başqalarına da göstərmək və s. Bunlarla yanaşı 

“Buyurun”, “Zəhmət olmasa”, “Çox sağ olun”, 

“Təşəkkür edirəm” və s. 

Valideynlər və pedaqoqlar ünsiyyət prose-

sində uşaqlar tərəfindən bu qaydaların gözlənil-

məsinə gündəlik diqqət yetirməklə, tədricən 

düzgün ünsiyyət vərdişlərinin formalaşmasına 

çalışmalıdırlar. 

Məktəbəqədər yaş dövründə uşaqların va-

lideynləri, yaxınları ilə ünsiyyət problemi olur-

sa, ona qarşı ailədə laqeyd münasibət varsa, o 

böyüklərdən lazımi məhəbbəti, qayğını görmür-

sə, ona diqqət ayrılmırsa, onun nitqinə biganəlik 

varsa, bu zaman heç bir ünsiyyət mədəniyyətin-

dən söhbət gedə bilməz. Uşaqların ünsiyyət tələ-

batı valideynlər və pedaqoqlar tərəfindən çox 

səmimi və dostcasına təmin edilməlidir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial inki-

şafının uğurlu olması, ünsiyyət qabiliyyətinin 

yüksək olması məsuliyyəti valideyn və peda-

qoqların üzərindədir. Belə ki, onlar heç zaman 

unutmamalıdırlar ki, hər bir hərəkətləri, ifadələ-

ri, davranışları ilə uşaqlar üçün nümunədirlər. 

Çox yaxşı olar ki, valideynlər uşaqlarına daha 

çox vaxt ayırsınlar, onlarla dostcasına, səmimi 

ünsiyyətdə olsunlar. 
 

Problemin aktuallığı: Hal-hazırkı dövrdə cə-

miyyətdə insanların bir-biri ilə, valideynlərin uşaqlar-

la ünsiyyətinin qıtlığı, milli və ümumbəşəri dəyərləri-

mizi qoruyub saxlamaqla səmimi ünsiyyətin düzgün 

təşkilinə nail olmağı bu mövzu aktuallaşdırmışdır. 

Problemin elmi yeniliyi: səmərəli ünsiyyət 

qaydalarının ünsiyyət prosesində nəzərə alınması, 

uşaqların müxtəlif ünsiyyət şəraitində (məktəbdə, ai-

lədə, sosial qrupda, gündəlik ünsiyyətdə) onlara 

əməl etmələrinin düzgün ünsiyyət təcrübəsi qazan-

maq baxımından əhəmiyyətliliyi. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: ali və orta 

ixtisas məktəb müəllim və tələbələri, magistrantlar 

yararlana bilərlər. 
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Xülasə: Məqalədə müstəqillik illərində Azərbaycanda məktəbəqədər təhsilin inkişafı və ona göstərilən 
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Резюме: В статье рассматривается развитие дошкольного образования в Азербайджане и госу-

дарственная помощь, оказанная им в период независимости. Так как, поддержка, оказанная Фондом 

Гейдара Алиева в этой области, относятся к числу упомянутых проблем. 
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Summary: The article discusses preschool education and goverment care to preschool education in 

the independence period in Azerbaijan. Services provided by the Heydar Aliyev Foundation regarding the 
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Təhsilin hər bir piləsi insan həyatında mü-

hüm yer tutur. Bu baxımdan müstəqillik dövrü-

nün təhsil tarixi əvvəlki dövrlərə nisbətən bir sı-

ra səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Çünki 

burada təhsilin hər bir pilləsində baş verən uğur 

əvvəlki illərə söykənir və ondan bəhrələnir.  

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü 

ildə hakimiyyətə qayıdışından sonra bir çox sahə-

lərdə irəliləyişlər hiss olundu. Bunu elm, təhsil, 

tibb və digər sahələrə şamil etmək mümkündür. 

Təhsil bu baxımdan xüsusi ilə seçildi. Çünki “təh-

sil millətin gələcəyidir”, - deyirdi Ulu öndərimiz.  

Məktəbəqədər təhsil sahəsi təhsilin ilk pil-

ləsi olmaqla, gələcək üçün savadlı kadrlar yetiş-

məsinə zəmin verir.  

Əldə olunmuş nəticələr onu göstərməyə 

imkan verir ki, məktəbəqədər təhsil uşaqların er-

kən yaş dövründə intellektual, fiziki və psixoloji 
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inkişafında, potensial imkanlarının üzə çıxarıl-

masında, məktəb təliminə hazırlanmasında, on-

larda mənəvi keyfiyyətlərin, müstəqillik, yaradı-

cılıq, təşəbbüskarlıq və həyati bacarıqların for-

malaşmasında mühüm rol oynayır. Maddi sər-

vətlərin insan kapitalına çevrilməsinin təməli 

məhz məktəbəqədər təhsil müəssisələrində qo-

yulur. Bu yaş dövründə uşağın inkişafına xərclə-

nən vəsait sonradan 17 dəfə artıq gəlir gətirir.  

Məktəbəqədər təhsil sisteminin inkişafı 

Azərbaycan Respublikasının dövlət təhsil siya-

sətinin strateji istiqamətlərindən biridir. Dövlət 

səviyyəsində məktəbəqədər təhsil məsələlərinə 

əhəmiyyətli dərəcədə diqqət ayrılır. 

“İnkarolunmaz faktdır ki, ölkəmizdə mək-

təbəqədər müəssisələrin inkişafı Azərbaycanın 

müstəqillik illərinə təsadüf edir. Hazırda Azər-

baycan Respublikasında 111090 uşağı əhatə 

edən 1677 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi, o 

cümlədən 537 uşaq bağçası, 1110 körpələr evi-

uşaq bağçası, 25 körpələr evi, 5 məktəb-bağça, 

sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 4 xü-

susi uşaq bağçası, eyni zamanda, 12 müəssisədə 

19 xüsusi təhsil qrupları, 4 sanatoriya tipli mək-

təbəqədər təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir.  

Respublikamızda təhsilin bütün sahələri-

nə, o cümlədən məktəbəqədər təhsilə dövlətimiz 

tərəfindən xüsusi diqqət və qayğı göstərilir, xü-

susi dövlət proqramları həyata keçirilir. Məktə-

bəqədər təhsil sahəsində mövcud olan problem-

lərin aradan qaldırılması, təhsilin müasir tələblər 

səviyyəsində qurulmasının təmin olunması isti-

qamətində kompleks tədbirlər yerinə yetirilir. 

Ona görə də təhsilin inkişafı, onun gün-gündən 

daha da yüksək səviyyədə formalaşması istiqa-

mətində işlər görülür və görülməkdədir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

sərəncamı ilə təsdiq edilmiş ”Azərbaycan Res-

publikasında məktəbəqədər təhsilin yeniləşdiril-

məsi Proqramı (2007-2010-cu illər)” bu istiqa-

mətdə qəbul edilmiş ilk proqramdır. Belə ki, 

proqram çərçivəsində 37 yeni məktəbəqədər 

təhsil müəssisəsi inşa edilərək istifadəyə veril-

miş, 52 məktəbəqədər təhsil müəssisəsində əsas-

lı təmir işləri aparılmış, 184 müəssisə müvafiq 

avadanlıqlarla, o cümlədən oyuncaq və idman 

avadanlıqları, texniki vasitələrlə təchiz olun-

muşdur. Eyni zamanda bütün məktəbəqədər təh-

sil müəssisələri müxtəlif təlim vəsaitləri ilə tə-

min edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təs-

diq etdiyi 2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və 

onun qəsəbələrinin, habelə regionların sosial-iqti-

sadi inkişafına dair dövlət proqramlarına əsasən, 

paytaxtda və onun qəsəbələrində 174 məktəbəqə-

dər müəssisə əsaslı təmir olunmuş, 34 müəssisə-

də əsaslı təmir işləri gedir. Respublikanın digər 

şəhər və rayonlarında 1 yeni məktəbəqədər təhsil 

müəssisəsi inşa edilmiş, 41 müəssisədə əsaslı tə-

mir işləri aparılmışdır” (1). 

Dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələri 

şəbəkəsinin genişləndirilməsi ilə yanaşı, özəl 

sektorun da inkişafı böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Yeni qəbul olunmuş ”Körpələr evlərinə, körpə-

lər evi-uşaq bağçalarına, uşaq bağçalarına, xüsu-

si uşaq bağçalarına və uşaq evlərinə müddətli 

vergi güzəştlərinin verilməsi haqqında” Qanuna 

əsasən 2014-cü il yanvarın 1-dən başlayaraq, 10 

il müddətinə məktəbəqədər təhsil müəssisələri 

Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hüquqi 

şəxslərin mənfəət vergisini və sadələşdirilmiş 

vergini ödəməkdən azad edilirlər. Bu isə uşaqla-

rın intellektual, fiziki və psixoloji inkişafı üçün 

lazımi şəraitin yaradılması ilə yanaşı, bu sahənin 

inkişafının təkcə dövlət sərmayələri ilə deyil, 

həmçinin özəl sektorun iştirakının stimullaşdı-

rılması yolu ilə təmin etmək məqsədi daşıyır. 

Nəyə görə məktəbəqədər təhsil müəssisələ-

rinə bütün uşaqların cəlb edilməsi bu qədər zəru-

ridir? Məktəbəqədər təhsil uşaqlara və cəmiyyətə 

nə verir? Tədqiqatlar göstərir ki, məktəbəqədər 

təhsil müəssisələrində tərbiyə almış uşaqlar istər 

idraki, emosional, istərsə də fiziki baxımdan 

ümumi təhsil müəssisələrində təhsilə daha hazır-

lıqlı olurlar. Burada uşaqlara kiçik problemlərin 

həllinə nail olmaq üçün müstəqil şəkildə çalış-

maq, idraki və emosional, habelə fiziki fəaliyyət-

də olmaq öyrədilir. Məktəbəqədər təhsil müəssi-

sələrinə sosial bacarıqlar və davranış problemləri 

ilə gələn uşaqlarda bir müddət sonra bunların 

aradan qaldırıldığı müşahidə edilir. 

“Azərbaycanda 2013-2018-ci illər üçün 

məktəbəqədər təhsil müəssisələrində kadr tələ-

batı proqnozu hazırlanıb. Rəsmi məlumata görə, 

bu barədə Azərbaycan hökumətinin 2011-ci ilə 

dair hesabatında bildirilir. Hesabatda qeyd olu-

nub ki, ötən il məktəbəqədər təhsil sistemi üzrə 

kadr təminatının monitorinqi aparılıb. Məktəbə-

qədər təhsil barədə statistik göstəricilər sistemi-

nin beynəlxalq standartlara uyğun təkmilləşdi-
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rilməsi üçün təkliflər hazırlanıb və təsdiq edilib. 

Hesabatda bildirilir ki, 2011-ci ildə ölkədə 

12180 yerlik 47 ümumtəhsil məktəbi, 560 yerlik 

əlavə sinif otaqları tikilib, 13 məktəb əsaslı tə-

mir edilib. 2011/2012-ci tədris ilində ikinci və 

üçüncü növbələrdə təhsil alan şagirdlərin sayı 

242 min nəfər təşkil edib. Ötən il Azərbaycanda 

9 ali təhsil, 12 orta ixtisas təhsili, 11 illik peşə-

ixtisas təhsili müəssisələrinin və 1 ümumtəhsil 

məktəbinin akkreditasiyası həyata keçirilib. Bir 

sıra ümumtəhsil və məktəbəqədər təhsil müəssi-

sələri və xüsusi kursların fəaliyyətinə lisenziya 

verilib” (5). 

Cəmiyyətin müxtəlif xarakterli problemlə-

rinin həllində aparıcı rol oynayan Heydər 

Əliyev Fondu bu gün də dəyərli təklif və təşəb-

büslə təhsil sisteminə öz töhfələrini verir. Belə 

ki, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən məcburi 

köçkünlər üçün salınan 83 qəsəbədə 50 uşaq 

bağçası tikilib. Eyni zamanda Bakı şəhərində 11 

məktəbəqədər təhsil müəssisəsi əsaslı təmir 

olunmuş, 7 yeni uşaq bağçası inşa edilərək isti-

fadəyə verilmişdir. 

2005-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun tə-

şəbbüsü ilə ”Yeniləşən Azərbaycana yeni mək-

təb” layihəsinin başlanğıc götürməsindən etiba-

rən, məktəbəqədər təhsilin səviyyəsinin yüksəl-

məsi, mövcud problemlərin tam aradan qaldırıl-

ması həyata keçirilmişdir. ”Uşaq evləri və inter-

nat məktəblərinə dəstək” kimi layihə də Azər-

baycanda təhsil müəssisələrinin yenidən qurul-

masına gözəl töhfələr verib. 

Dinamik inkişaf edən Azərbaycanda gələ-

cək nəslin sağlam böyüməsi, hərtərəfli inkişafı 

ölkə rəhbərliyinin diqqət mərkəzindədir. Bu isti-

qamətdə görülən mühüm tədbirlərin tərkib his-

sələrindən biri də məktəbəqədər təhsil müəssisə-

lərindən olan uşaq bağçalarının və körpələr ev-

ləri şəbəkələrinin genişləndirilməsi, onların tə-

lim-tərbiyə prosesində fəal iştirakının təmin 

olunmasıdır. 

2014-cü il fevralın 24-də Azərbaycanın 

birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezi-

denti Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə Fon-

dun yeni layihəsinin - məktəbəqədər təhsil mü-

əssisələrinin inkişafı proqramının təqdimatı ke-

çirilmişdir. Proqram ölkəmizin bütün bölgələ-

rində uşaq bağçalarının genişmiqyaslı tikintisi, 

yenidənqurulması və əsaslı təmirinin dəstəklən-

məsini nəzərdə tutur.  

Proqramda ölkə üzrə məktəbəqədər təhsil 

müəssisələrinin: 

- genişmiqyaslı tikintisi;

- yenidənqurulması;

- əsaslı təmirinin dəstəklənməsi nəzərdə

tutulur. 

Paytaxtın 89 ümumi təhsil müəssisəsində 

məktəbəqədər hazırlıq qrupları fəaliyyətə başla-

yıb. Qruplar uşaqların tədrisə hazırlıqlı başlama-

sı və müəyyən bilikləri əldə etməsi məqsədləri-

nə xidmət edir. 

Son 10 ildə respublikamızda yüzlərlə uşaq 

bağçasının inşa olunması göstərir ki, Azərbay-

can dövləti gələcəyimiz olan körpələrin və uşaq-

ların vətənimizə layiqli vətəndaş kimi formalaş-

malarını prioritet vəzifələrdən biri elan edir. Ha-

mıya məlumdur ki, məktəbəqədər təhsil ailənin 

və cəmiyyətin maraqlarına uyğun olaraq uşaqla-

rın erkən yaş dövründən intellektual, fiziki və 

psixi inkişafını, sadə əmək vərdişlərinə yiyələn-

məsini, istedad və qabiliyyətinin üzə çıxarılma-

sını, sağlamlığının qorunmasını, estetik tərbiyə-

sini, təbiətə və insanlara həssas münasibətinin 

formalaşmasını təmin edir.  

Mehriban xanım Əliyeva deyib: “Ölkə-

mizdə uşaq bağçalarının tikintisinə çox böyük 

ehtiyac vardır. Uşaqlar demək olar ki, günün ya-

rısını bağçada keçirirlər. Bu təhsil ocaqlarında 

olan şərait, orada uşaqlarımızın aldıqları tərbi-

yənin keyfiyyəti, hökm sürən ab-hava çox va-

cibdir. Uşaqların ilk yaşlarından intellektual, fi-

ziki və əqli inkişafı, onların istedad və qabiliy-

yətlərinin üzə çıxması, sağlamlıqlarının qorun-

ması, insanlarla ünsiyyətin qurulması məhz bu 

müəssisələrdə formalaşır. Belə olan halda, əlbət-

tə, biz təhsilin bu sektoruna daha böyük diqqətlə 

yanaşmalıyıq”. 
Məqalənin elmi yeniliyi məktəbəqədər təhsil 

sahəsində dövlətin əldə etdiyi uğurların faktlarla 

göstərilməsidir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti odur ki, təd-

qiqat materialı olaraq pedaqoji institut və universi-

tetlərdə Azərbaycan pedaqoji fikir tarixinin tədrisin-

də nümunələr olaraq istifadə edilə bilər.  

Məqalənin aktuallığı dedikdə isə müstəqillik 

dövründə Azərbaycanda məktəbəqədər tərbiyə mü-

əssisələrinə göstərilən dövlət qayğısının səviyyəsi 

nəzərdə tutulur.  
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Xülasə: Məktəbəqədər yaşlı uşaqların hərtərəfli inkişafında oyunların böyük rolu vardır. Mütəhərrik 

oyunlar vəziyyət və şəraitdən asılı olaraq adamın vəziyyətdən tezliklə çıxmasına kömək göstərir, cəldliyi, çe-

vikliyi, sürəti inkişaf etdirir, fiziki cəhətdən təkmilləşməyə zəmin yaradır. Mütəhərrik oyunlar uşaqların dav-

ranışına, həyat hadisələrinə müəyyən münasibəti tərbiyə edən, onların hərtərəfli inkişafına cavab verən fəa-

liyyət növüdür. 

Açar sözlər: Uşaq bağçaları, kiçik, orta, böyük yaş qrupu, mütəhərrik oyunlar 

Резюме: Игры играют важную роль в всестороннем развитии дошкольников. Подвижные игры, 

в зависимости от ситуации и обстоятельств, помогают человеку быстро выйти из ситуации, улучшить 

его мобильность, ловкость, скорость и физическую форму. Подвижные игры - это вид деятельности, 

которая соответствует поведению детей, отношению к жизни и их всестороннему развитию. 

Ключевые слова: детские сады, маленький, средний, возрастные группы, подвижные игры. 

Summary: Games play a major role in the comprehensive development of preschool children. 

Controversial games, depending on the situation and the circumstances, help the man to get out of the 

situation quickly, improve his mobility, agility, speed, and physical fitness. Mutational games are the kind of 

activity that meets the children's behavior, the attitude of life, and their comprehensive development. 

Keywords: Kindergartens, small, medium, large age groups, timeless games. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların hərtərəfli in-

kişafında oyunların böyük rolu vardır. Xüsusən 

məktəbəqədər yaş dövründə oyun uşağı daha 

çox cəlb edir, onun əsas məşğuliyyəti olur. 

Oyun bu dövrdə tərbiyənin başlıca vasitəsidir. 

Birinci növbədə oyun uşaqların əqli tərbiyəsini 

inkişaf etdirir, ətraf aləm haqqında təsəvvür və 

anlayışlarını təkmilləşdirir, dürüstləşdirir və bu-

nun əsasında əqli qabiliyyətləri formalaşır. Uşaq 

oynayarkən materialın rəngini, formasını, xassə-

lərini, məkan münasibətlərini, kəmiyyətini öyrə-

nir, bitkilər və heyvanlar haqqında müəyyən tə-

səvvürlər əldə edirlər. Oyun uşaqlıq illərinin yol 

göstəricisidir, oyun prosesində onlar öz təəssü-

ratlarını daha çox ifadə etməyə çalışırlar. Oyun 

uşağın fiziki inkişafında, həyatı dərk etməsində 

mühüm rol oynadığı kimi psixoloji inkişafında 

da özünəməxsus əhəmiyyət kəsb edir. Uşaqda 

oyun zamanı fəaliyyət, iradi səy formalaşır.  

Məqsədə müstəqil sürətdə nail olmaq, qar-

şıya çıxan çətinlikləri aradan qaldırmaq uşaq 

oyununun başlıca məqsədini təşkil edir. 

K.D.Uşinski uşağın oyun fəaliyyəti haqqında be-

lə qeyd etmişdir ki, “əsl həyatda uşaq hələ heç bir 

müstəqilliyə malik olmayan, həyat axını tərəfin-

dən qayğısız və kortəbii şəkildə cəlb edilən bir 
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məxluqdur. Oyunda isə uşaq yetişən adam olub 

öz gücünü sınayır, özünün quraşdırdığı şeylər 

üzərində müstəqil olaraq hakimlik edir” [3].  

Mütəhərrik oyunlar hazır məzmuna malik 

olur və ciddi ardıcıllıqla oynanılır. Bu oyunlarda 

uşaqların qarşısında müəyyən hərəkətlər-topu 

tutmaq, yoldaşına çatmaq, ritmik hərəkətlər və 

s. təkrar etmək tələb edən vəzifələr qoyulur. Ey-

ni zamanda həmin hərəkətlərlə əlaqədar sözlər, 

ifadələr, onların nitqinə daxil olur. Mütəhərrik 

oyunlar təbiətin qoynunda keçirildiyindən uşaq-

lar ətraf aləmlə tanış olur, təsəvvürlərini, nitqlə-

rini zənginləşdirirlər. Bu oyunlarda nitq və dü-

şüncə inkişaf etdirilir.  

Mütəhərrik oyunlar vəziyyət və şəraitdən 

asılı olaraq adamın vəziyyətdən tezliklə çıxma-

sına kömək göstərir, cəldliyi, çevikliyi, sürəti in-

kişaf etdirir, fiziki cəhətdən təkmilləşməyə zə-

min yaradır.  

Oyun uşaqlara kollektivdə özünü necə 

aparmaq qaydasını öyrədir, öz şəxsi mənafeyini 

ümumi mənafeyə tabe etdirmək vərdişi aşılayır. 

O, həm də iradəli, hünərli olmağı tərbiyə edir, 

düzgün və müstəqil hərəkət etməni öyrədir. 

Oyunlar uşaqlarda dərketmə qabiliyyətini yük-

səldir, onların gündəlik əlaqədə olduğu canlılar-

la tanış edir. Oyun həm də tərbiyə vasitəsi olub, 

nitqin, zehnin inkişafına kömək edir, təşəbbüs-

karlığı yüksəldir, gümrah və çevik olmağa təsir 

göstərir. 

Oyunları təxminən müstəqil 3 növə ayır-

maq olar: 1) mütəhərrik oyunlar: əsas və ele-

mentar mütəhərrik oyunlar (süjetli və süjetsiz); 

2) İdman xarakterli oyunlar (basketbol, voley-

bol, futbol, stolüstü tennis, badminton və s.); 3) 

Mahnı oxumaqla və əl-ələ tutub dairə təşkil et-

məklə oyunlar [1]. 

Elementar mütəhərrik oyunlar. Uşaq 

bağçasında elementar mütəhərrik oyunlar xarak-

terikdir. Bunlar süjetli və süjetsiz olurlar. Süjetli 

mütəhərrik oyunların adından məlum olduğu ki-

mi, müvafiq süjeti və ciddi qayda-qanunu olur. 

Bu oyunlar müasir həyatla əlaqədar uşaqlarda 

müəyyən təsəvvürlər yaradır. Onlar müvafiq 

rolları yerinə yetirirlər. Oyun qaydaları uşaqlara 

nəyi etmək olar və nəyi etmək olmazı müəyyən 

etməklə onun mahiyyətinə də aydınlıq gətirir.  

Süjetsiz oyunlar hər hansı bir hərəkət üz-

rə tapşırıqların icrasına əsaslanaraq qurulur. Bu 

oyunlar müxtəlif əşyalarla keçirilir (top, halqa-

lar, çubuqlar və s.). Əşyalarla oyunun keçirilmə-

si uşaqların marağını yüksəldir, idman fəallığını 

artırır («Bayrağa qədər qaç», «Halqalardan keç» 

və s.). 

 Mütəhərrik oyunlar. Mütəhərrik oyun-

lar bir çox cəhətlərinə, yəni xarakter və məzmu-

nuna, daşıdığı məqsəd və vəzifələrə görə digər 

oyunlardan mühüm dərəcədə fərqlənir. Mütə-

hərrik oyunlar ilk növbədə ciddi və məsuliyyət-

li, dəqiq hazırlıq işləri o qədər də tələb etmir. 

Onun təşkili və keçirilməsi üçün sanballı təq-

vim-tematik planlarına onların yerinə-yetirilmə-

sinə ciddi riayət ediləcəyinə, geniş və hərtərəfli 

təbliğatı, təşkilatı tədbirlərin görülməsinə əhə-

miyyətli dərəcədə ehtiyac yoxdur. Hər bir oyun 

alət və avadanlıqlardan, oyun ləvazimatlarından, 

idman bazasından və keçiriləcək şəraitdən asılı 

olaraq təşkil olunmalı, həyata keçirilməlidir. 

Burada regionun iqlim şəraiti də nəzərə alınma-

lı, iqlim dəyişikliyinə müvafiq olaraq hazırlıq iş-

ləri də görülməlidir. Bunlar oyunun lazımi sə-

viyyədə təşkili, keçirilməsi və məqsədəuyğun 

nəticəsinin əldə olunmasın da mühüm kompo-

nentlərdən sayılır 

Mütəhərrik oyunları hərəki fəaliyyətə görə 

qruplara bölmək mümkündür. Məsələn, qaçışla, 

dırmanma ilə oyunlar, tullanma və tullanmalarla 

oyunlar. Mütəhərrik oyunlar fiziki yükünə görə 

dərəcələrə bölünür. Onlar böyük, orta və kiçik 

mütəhərrikliyinə görə dərəcələrə bölünür. Onlar 

böyük, orta və kiçik mütəhərrikliyinə görə bir-

birindən də fərqlənirlər. Yüksək mütəhərrikli 

oyunlarda bütün uşaqlar iştirak edir. Burada əsa-

sən qaçış və hoppanmalar mühüm yer verilir. 

Orta mütəhərrik oyunlarda da bütün uşaq-

lar iştirak edir. Lakin mütəhərrik oyunun mütə-

hərrikliyi nisbətən sakit olur. Belə oyunlar yeriş, 

topun ötürülməsi kimi hərəkətlərlə xarakterik-

dir. Az mütəhərrik oyunlarda isə uşaqlar hərəkə-

ti yavaş tempdə və az intensiv şəkildə yerinə ye-

tirməlidirlər.  

Uşaqların hərtərəfli normal inkişafında 

mütəhərrik oyunların çox böyük əhəmiyyəti var-

dır. Buna görə də fiziki tərbiyə məşğələlərinin 

hamısına mütəhərrik oyunlar daxil edilməlidir. 

Mütəhərrik oyunların tədrisi prosesində uşaqlar 

bir çox fiziki hərəkətləri icra edirlər. Bu oyunlar 

uşaqlara şən əhval-ruhiyyə, gümrahlıq və sevinc 

gətirir, onlarda cəldlik, qorxmamaq, yaradıcılıq 
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kimi keyfiyyətlər aşılayır. Bəzi fiziki hərəkətləri 

uşaqlar oyun zamanı daha yaxşı öyrənirlər.  

Əgər uşaqlar hər hansı hərəkəti düzgün icra 

edə bilmirsə, tərbiyəçi izahat verərək həmin hə-

rəkəti bir daha təkrar etməlidir. Beləliklə, uşaqlar 

həm oyunu oynayır, həm də hərəkətləri öy-

rənirlər. Ən əsası odur ki, oyun zamanı uşaqlar 

hərəki keyfiyyətlərin inkişafına diqqət artırılsın. 

Ona görə də, qarşıya qoyulmuş məqsədi 

nəzərə alaraq tərbiyəçi elə oyunlar seçməlidir ki, 

oyun prosesində bütün uşaqlar eyni vaxtda in-

tensiv fəaliyyətdə olsunlar. Daha yaxşı olar ki, 

uşaqlara tanış oyun verilsin. Əgər oyun uşaqlara 

tanışdırsa, tərbiyəçi oyunun izahına az vaxt sərf 

edir. 

Mütəhərrik oyunların xüsusiyyətlərinə gö-

rə onlardan məşğələnin hazırlıq, əsas və tamam-

layıcı hissələrində istifadə etmək olar. Fiziki tər-

biyə məşğələsinin birinci hissəsinin məqsədi 

uşaqların orqanizmini ikinci hissə üçün hazırla-

maqdır. Uşaqlarda məşğələyə maraq və həvəs 

oyatmaq əsas məsələlərdən biridir. Bu hissə 

üçün elə oyunlar seçib tətbiq etmək lazımdır ki, 

uşaqlarda yüksək əhval-ruhiyyə və məşğələyə 

maraq oyansın. 

Əsas hissədə tərbiyəçi qarşıya qoyduğu 

məqsədəuyğun oyunlar seçib verməlidir. Çünki 

fiziki tərbiyənin qarşısında duran əsas məqsəd 

bu hissədə həyata keçirilir. Üçüncü, yəni ta-

mamlayıcı hissədə məşğələyə yekun vurulur. Bu 

hissənin məqsədi uşaqların əvvəlki hissələrdə 

aldıqları fiziki yükü nəzərə alaraq onların orqa-

nizmini nisbətən əvvəlki vəziyyətə qaytarmaqdı. 

Ona görə də, bu hissədə tənəffüs və əzələləri bo-

şaldıcı hərəkətlər vermək lazımdı. Tərbiyəçi elə 

oyunlar verməlidir ki, uşaqların yorğunluğunu 

aradan qaldırsın və onlar məşğələdən sonra öz-

lərini gümrah və şən hiss etsinlər.  

Eyni zamanda oyunlarda müəyyən nəticə-

lərə nail olmaq məqsədilə təlimin müvafiq prin-

siplərindən istifadə olunur: 1.  Oyun təlimində 

ideyalılıq və elmilik prinsipləri. 2. Şüurluluq və 

fəallıq prinsipi. 3. Ardıcıllıq prinsipi. 4. Oyun 

təlimində müvafiqlik prinsipi. 5. Oyun təlimində 

fərdi yanaşma prinsipi. 6. Oyun təlimi prinsiplə-

rindən vəhdətdə istifadə olunması [1] 

Birinci kiçik yaş qrupu ilə gəzinti zamanı 

mütəhərrik oyunların gündə iki dəfə - səhər və 

axşamüstü gəzintiləri zamanı keçirilməsi məslə-

hət görülür. Mütəhərrik oyunların gəzinti zama-

nı keçirilmə müddəti, həmin gün fiziki məşğələ-

nin olub olmamasından asılıdır. Əgər həmin gün 

fiziki tərbiyə məşğələsi varsa, onların davamiy-

yət müddəti 6-8 dəqiqə olmalıdır. Ona görə ki, 

verilmiş fiziki yük normanı keçməməlidir. Əgər 

fiziki tərbiyə məşğələsi yoxdursa mütəhərrik 

oyunların davamiyyət müddətini 10-12 dəqiqə-

yə artırmaq olar [4]. 

İkinci kiçik yaş qrupunda mütəhərrik 

oyunlar və fiziki hərəkətlər həftənin müxtəlif 

günlərində aparılmalıdır. Eyni zamanda mütə-

hərrik oyunların və fiziki hərəkətlərin sayı və 

keçirilmə müddəti də eyni olmalıdır. 

Bu yaş qrupu ilə mütəhərrik oyunlar ke-çi-

rərkən, uşaqlardan oyunun bütün qaydalarına 

dəqiq əməl etmələrini tələb etmək lazımdı. Artıq 

bu yaşda uşaqlar sırada öz yerində dayanmağı 

bacarmalıdırlar. Uşaqlardan tələb etmək lazım-

dır ki, oyun müddətində əvvəlcədən müəyyən-

ləşmiş yeri tutsunlar və oyun qurtaranda göstə-

rişsiz öz yerlərinə qayıtsınlar. 

Orta yaş qrupunda hər gün gündə iki dəfə 

günün birinci və ikinci yarısında mütəhərrik 

oyunlar təşkil edilib keçirilir. Hansı gün fiziki 

tərbiyə məşğələsi yoxdursa, 20-25 dəqiqə, qalan 

günlərdə isə 8-10 dəqiqə ərzində mütəhərrik 

oyunlar təşkil edib keçirtmək olar. Bu yaş qru-

punda oyunlar nisbətən çətinləşdirilir. Hərəkət-

lərin məhdudlaşdırılması oyuna daxil edilir. An-

caq toxunanı tut, tutulanlar kənara çıxır. Bu 

dövrdə oyun qaydasına dəqiq riayət olunmasına 

tərbiyəçi mütləq nail olmalıdır [4]. 

Mütəhərrik oyunlarla yanaşı, artıq böyük 

yaş qrupunda aparılan məşğələlərə idman oyun-

ları da daxil edilməlidir. Fiziki tərbiyə məşğələ-

lərində şəhərcik, basketbol, badminton, futbol 

və s. idman oyunlarının ən sadə elementlərindən 

birindən də istifadə etmək olar. Tərbiyəçi hər 

gün səhərlər və gündüz yuxusundan sonra gə-

zinti zamanı mütəhərrik oyunlar və fiziki hərə-

kətlər verməlidir. Fiziki tərbiyə məşğələsi olma-

yan günləri səhər gəzintisi zamanı mütəhərrik 

oyunlara və fiziki hərəkətlərə 25-30 dəqiqə ayır-

maq lazımdır. Fiziki tərbiyə məşğələsi olan gün-

lərdə isə bu işə 10-12 dəqiqə vaxt sərf etmək 

olar. Axşam Gəzintisi zamanı təşkil edilmiş mü-

təhərrik oyunlar və fiziki hərəkətlər üçün 10-15 

dəqiqə kifayətdir. 

Mütəhərrik oyunlar uşaqların davranışına, 

həyat hadisələrinə müəyyən münasibəti tərbiyə 
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edən, onların hərtərəfli inkişafına cavab verən 

fəaliyyət növüdür. Belə mühüm fəaliyyəti düz-

gün yönəltmək və bir üsul kimi pedaqoji təcrü-

bədə nitq inkişafı üçün istifadə etmək biz tərbi-

yəçilərin məharətindən asılıdır. Təcrübə onu 

göstərir ki, istər bağçada aparılan tərbiyə-təlim 

işi, istərsə ailə və bütün ətraf mühit uşağa təsir 

edir. Tərbiyəçilər və ailə tərəfindən uşağa müva-

fiq şərait yaradılarsa alınan təəssüratlar oyunlar-

da öz əksini tapar. Bu isə həqiqətən uşağın hər-

tərəfli inkişaf etməsinə, xarakterinin formalaş-

masına və xüsusən nitqinin inkişafına təsir edə 

bilər. 
Problemin aktuallığı. Cəmiyyət öz gələcəyi-

ni təmin etmək məqsədilə yeni nəslin yüksək səviy-

yədə hazırlığına nail olmalı və buna görə də təhsil 

inkişaf etdirilən səviyyəyə çevrilməlidir. Məktəbə-

qədər yaş dövründə uşaqlarda mütəhərrik oyunların 

inkişaf etdirilməsi üzrə işlərin təşkili yolları bu və ya 

digər şəkildə tədqiq edilsə də, bu sahədə vərdişlərin 

inkişaf etdirilməsi üzrə işlərin təşkili öyrənilməmiş, 

ümumiyyətlə açıq qalmışdır. Apardığımız tədqiqat 

bu problemin öyrənilməsinə və həlli yollarının araş-

dırılmasına həsr edilmişdir. 

Problemin elmi yeniliyi. Bu məqalədə ilk də-

fə olaraq məktəbəqədər yaşlı uşaqların hərtərəfli in-

kişafında mütəhərrik oyunların məzmunu araşdırıl-

mış, kiçik, orta, böyük və məktəbəhazırlıq qrupların-

da aparılan mütəhərrik oyunların əhəmiyyəti və həlli 

yolları göstərilmişdir.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

irəli sürülən təkliflər və nəticələr, məktəbəqədər yaş 

dövründə uşaqların hərtərəfli inkişafında mütəhərrik 

oyunların təşkilini müvəffəqiyyətlə həyata keçiril-

məsini təşkil etmək və oyunların təşkili zamanı onla-

rın yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasına kömək-

lik göstərməkdir. Bu məlumatlar vasitəsilə istər tər-

biyəçilər, istərsə də valideynlər mütəhərrik oyunların 

təşkilini müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsini təşkil 

edə bilər. 

.  
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Резюме: Игра обладает исключительным значением в жизни детей дошкольного возраста. Иг-

ра, которая является основным видом деятельности детей, оказывает важнейшее воздействие на фор-

мирование детей в качестве личности. В статье повествуется о значении игры, а также освещены воп-

росы педагогического руководства над проведением игры. 

Ключевые слова: воспитатель, игра, игрушка, педагогическое руководство, отношение 

Summary: Game has exclusive significance in the life of pre-school children. Game, which is the 

main activity tupe of the children, affects them to be fjrmed as a person. Article was devoted to such 

significant faktors of game and game and enlightenment of pedagogical management issues and problems on 

the conduction of game.  

Key words: Tutor, game, toy, pedagogical management, attitude. 

Oyun məktəbəqədər yaşlı uşaqların müstə-

qil fəaliyyətinin əsas növü və onların həyatının 

təşkilinin səmərəli formasıdır. Məktəbəqədər 

yaşlı uşaqların oyun fəaliyyətinin məzmunlu 

təşkilində və müxtəlif yaş qruplarında bu oyun-

lara pedaqoji rəhbərliyin düzgün təşkili olduqca 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Burada hər şeydən 

əvvəl oyuncaqların və vəsaitlərin düzgün seçil-

məsi, onların səmərəli yerləşdirilməsi və istifadə 

edilməsi vacibdir. Oyun materiallarını qrupda 

uşaqların real tərkibinə müvafiq olaraq seçmək 

lazımdır. Məsələn, kiçik orta qrupda 3-5 yaşlı 

uşaqlar üçün tövsiyə edilən oyuncaqlar olmalı-

dır. 3 yaşından 7 yaşınadək uşaqların tərbiyə 

edildikləri qrupda oyun materiallarının çeşidi 

bütün yaşlardan olan məktəbəqədər yaşlı uşaqlar 

üçün nəzərdə tutulmalıdır. Oyuncaqları və oyun 

materiallarını qrup otağının müxtəlif yerlərində 

yerləşdirmək daha əlverişlidir. Əgər şərait im-

kan verirsə, kiçik uşaqlar üçün oyun guşəsi və 

böyük uşaqlar üçün isə bundan daha mürəkkəb 

və müxtəlif yönümlü guşələr və ya otaq olmalı-

dır. Balacalar üçün oyuncaqların çeşidi çox ol-

mamalıdır. Lakin yaxşı olar ki, hər bir oyuncaq-

dan 3-5 ədəd olsun. Bu, eyni vaxtda eyni oyun-

caqla bir neçə uşağın oynamasına imkan yara-

dır. Təcrübə göstərir ki, balacalar üçün oyun-

caqları açıq aşağı rəflərdə və açıq kiçik şkaflar-
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da saxlamaq lazımdır ki, uşaqlar onları asanlıqla 

götürüb istifadə edə bilsinlər və oyuncaqlar ay-

rı-ayrı hallarda uşaqlarda oyuna həvəs oyatsın. 

Böyük yaşlı uşaqlar üçün oyuncaqlar və vəsait-

lər yuxarı rəflərdə və yaxud şkaflarda saxlanılır. 

Oyuncaqların yarımqruplar üzrə bölüşdü-

rülməsi şərtidir, lakin həmişə vacib deyil. 

Bu və ya digər yarımqrupa başlıca olaraq 

elə oyuncaq və vəsaitlər verilir ki, bunlar başqa-

ları üçün əlverişli olur və ya onlar üçün mürək-

kəb və çətin olur, bəlkə də çox sadə olur. Bütün 

uşaqlar ümumi oyuncaqlar da olmalıdır. 

Oyuncaqları qadağan etmək məsləhət gö-

rülmür, lakin oyunlara rəhbərlik prosesində 

uşaqlara onların yaşına və oyun təcrübəsinə gö-

rə hansı oyuncaqların daha çox münasib olduğu-

nu başa salmaq lazımdır. 

Pedaqoji cəhətdən qrupa yeni oyuncaq və 

vəsaitlərin daxil edilməsi anı da mühümdür. 

Oyuncaq və vəsaitləri uşaqlara verməzdən 

əvvəl tərbiyəçi oyuncaqlarla tanış olmalı, bunla-

rın hamısı yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulduğu-

nu müəyyən etməli, müxtəlif yaş uşaq üçün 

oyunların mümkün variantları aydınlaşdırmalı-

dır. Tez-tez oyunun hər hansı bir hissəsini çıxar-

maq, sadələşdirmək, yaxud nəyi isə əlavə etmək 

məqsədəuyğun olur. Əvvəlcədən müəyyən edil-

miş müvafiq vaxtda oyunları, yaxud oyuncaqları 

daxil edərkən uşaqların diqqətini cəlb etmək, 

oyunu adını çəkmək, necə oynamağı göstərmək, 

uşaqlarla bir neçə dəfə oynamaq, oyuncağın ha-

rada qoyulmasını şərtləndirmək, bu oyunun 

kimlər üçün nəzərdə tutulduğunu demək lazım-

dır. Lazım gəldikdə oyuncaqları dəyişdirmək, 

əlverişli vaxtda yenidən gətirmək üçün onları 

müəyyən müddətə yığışdırmaq da faydalıdır. 

Belə olduqda oyuncaqlara maraq zəifləmir, 

uşaqlar bunları yeni oyuncaq kimi qəbul edirlər. 

Dərs ilinin başlanmasına yaxın köhnə 

oyuncaqları dəyişdirmək, təmir etmək, yen-ilərini 

almaq lazımdır. Oyuncaqların belə seçilməsi, gə-

tirilməsi və yerləşdirilməsi uşaqları müəyyən 

edilmiş qaydaya alışdırır. Onlar öz oyuncaqlarına 

tez bələd olur, lazımi oyunları, yaxud oyuncaqla-

rı tez tapırlar. Beləliklə, uşaqlar oyuncaqlardan 

məqsədinə görə istifadə etməyə alışır, yoldaşları-

na mane olmadan oynamağı öyrənirlər. 

Uşaqların həyatının təşkilində həmçinin 

təlim-tərbiyə məsələlərinin həllində didaktik, 

hərəki, musiqili və digər oyunların rolu böyük-

dür. Tərbiyəçi həmin oyunları günün bu və ya 

başqa hissəsində uşaqlarla keçirir. Uşaqların öz 

təşəbbüsü ilə yaradılan oyunlar xüsusi əhəmiy-

yətə malikdir: bunlar süjetli-rollu, tikinti və s. 

oyunlar olub, böyüklərin bilavasitə iştirakı ol-

madan, ancaq uşaqların özlərinin təşkil etdikləri 

hərəki, didaktik oyunlardır. Bu müstəqil oyunlar 

uşaq kollektivinin formalaşması üçün vacibdir. 

Təcrübə göstərir ki, uşaqların gördükləri, 

bildikləri, sevdikləri nə varsa, onları hər şeydən 

çox nə narahat edirsə və nə maraqlandırırsa, 

bunlar oyunlarda öz əksini tapır. Oyun zamanı 

qarışıq qruplarda böyük yaşlı uşaqlara xüsusi 

diqqət verilməlidir. Belə ki, kiçik yaşlı uşaqlarla 

daimi ünsiyyətdə olmaq onların maraqlarını və 

görüş dairəsini bir qədər məhdudlaşdıra bilər. 

Burada tərbiyəvi təsir oyunun məzmunu, rolun 

və oynayanların rola münasibətləri vasitəsilə hə-

yata keçirilir. Oyunların müxtəlif növlərinin 

uşaq həyatına bu və ya digər cəhətdən təsiri ilə 

əlaqədar olaraq pedaqoji rəhbərlik ona yönəldil-

məlidir ki, uşaqlar müxtəlif oyunlarla özləri 

müstəqil olaraq oynaya bilsin. 

Qeyd etmək lazımdır ki, məktəbəqədər 

təhsil müəssisələrində uşaq üçün məzmunlu, 

maraqlı, həyatın təşkili təkcə oyunların müxtə-

lifliyindən deyil, həm də oyunun keçirildiyi 

uşaq kollektivindən, uşağın kiminlə oynamasın-

dan, oyuna necə daxil olmasından, oynayan yol-

daşları ilə onun qarşılıqlı münasibətinin necə ol-

masından da çox asılıdır. Belə real münasibət-

lərdə, hərəkətlərdə uşaq həyatını diqqətlə öyrən-

mək, oyun prosesində uşaq kollektivində əmələ 

gələn qarşılıqlı münasibətlər düzgün pedaqoji 

rəhbərlik etmək çox vacibdir. Tərbiyəçi hər bir 

uşağı uşaq cəmiyyətinin bir üzvü kimi görməyi 

bacarmalı, onun qrupunda olan uşaqların hansı 

sosial davranış vərdişlərinə malik olduğunu, 

müstəqil oyunlarda hər bir uşağın tutduğu yeri, 

mövqeyi bilməlidir. Tərbiyəçinin uşaq həyatına, 

oynayanların dəstəsinə daxil olması keçirilən 

oyunların maraqlı olmasına səbəb olur. Bu, tər-

biyəçiyə imkan verir ki, uşaqlarda fəallığı inki-

şaf etdirməklə yanaşı tərbiyəvi imkanlarından 

da istifadə edə bilsin. Oyundan sadəcə olaraq 

vaxt keçirmək üçün deyil, tərbiyəvi təsir aləti 

kimi istifadə olunsun. 
Məqalənin elmi yeniliyi: Məktəbəqədər təh-

sil müəssisələrdə oyun təlimin əsas təşkili formala-

rından biri kimi əsaslandırılmış və oyunun təlim 
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üçün imkanları araşdırılmış, oyunun təlim prosesinə 

təsiri araşdırılmışdır. 

Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarətdir 

ki, məqalədə oyunun kiçik yaşlı uşaqların təlimində 

və tərbiyəsində mühüm rol oynaması nəzəri cəhət-

dən əsaslandırılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti: məqalə irəli 

sürülən nəzəri fikirlər və praktik tövsiyələr məktəbə-

qədər təhsil müəssisələrində çalışan tərbiyəçilərə 

praktik cəhətdən kömək edə biləcəkdir. 

Nəticə: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində 

oyun xarakterli məşğələlər uşaqların məşğələ prose-

sində əldə etdikləri məlumatların daha yaxşı dərin-

dən mənimsənilməsinə təsir göstərə bilər. 
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Xülasə: XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri Azərbaycanın ictimai-mədəni həyatında xüsusi mərhə-lə-

dir. Bu mərhələnin ən böyük şəxsiyyətlərindən biri M. Şahtaxtlıdır. Onun ensiklopedik düşüncəsi, ədəbi-mə-

dəni mühitdə gördüyü böyük işlər dövrün problemlərinin həllinə, xalqın mədəni yüksəlişinin təmininə hesab-

lanmışdır. “Şərqi-Rus” qəzeti bu baxımdan müstəsna rol oynamışdır. Əlifba islahatı sahəsindəki əvəzsiz xid-

mətləri M.F. Axundovdan sonranın ən böyük şəxsiyyəti təsəvvürünü formalaşdırmışdır. Qadın azadlığı və 

qadınların təhsili məsələsi M. Şahtaxtlının ədəbi-mədəni məfkurəsində müstəsna yer tutmuşdur. Bütün bun-

lar və bu kimi məsələlər M.Şahtaxtlının amal və düşüncəsi haqında dolğun təsəvvür formalaşdırır.  

Açar sözlər: Məhəmməd ağa Şahtaxtlı, “Şərqi-Rus qəzeti, qadın azadlığı, əlifba islahatı 

Резюме: Конец 19-го и начало 20-го века является особым этапом в социально-культурной жи-

зни Азербайджана. Одной из величайших личностей этого периода является М. Шахтахлы. Его эн-

циклопедические мысли, великие дела в литературно-культурной сфере способствовали решению 

проблем эпохи и культурному росту людей. Исключительную роль в этом сыграла газета «Восточная 

русь». Неоценимые услуги в области реформы алфавита сформировали величайшие представления о 

личности после М. Ф. Ахундова. Вопрос о свободе и образовании женщин занимало особое место в 

литературно-культурной концепции М. Шахтахлы. Все это и такие вопросы формируют полное пред-

ставление о размышлениях М. Шахтахлы. 

Ключевые слова: Мухаммад Ага Шахтахлы, газета «Восточная русь», свобода женщин, 

реформа алфавита  

Summary: The 19th and 20th years are marked by the 20th anniversary of the social-cultural life of 

Azerbaijan. One of these unique personalities is the period that M. Shahtahli. Ego's encyclopaedic writings, 

alluded to literary-cultural spheres, helped solve epochs and cultural heroes. An exclusive role in the 

newspaper "East Russ". NeoZenimye services in reforming the alphabet have shaped a great number of 

personalities after M. F. Akhundova. Question about the meaning of the woman and the woman in the 

literary-cultural conception. Shahtahli.  

Key words: Muhammad Agha Shahtahli, newspaper "Oriental Russia", liberation of women, reform 

alphabet 
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XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri Azər-

baycan ictimai-mədəni mühitinin yetişdirdiyi ən 

böyük şəxsiyyətlərdən biri Məhəmməd ağa Şah-

taxtlıdır. M.F. Axundov və H. Zərdabinin əlifba 

islahatı və milli mətbuatı yaratmaq sahəsində 

gördüyü müqəddəs işi o, uğurla davam etdirmiş-

dir. Azərbaycanın fəlsəfi, ictimai-siyasi, peda-

qoji fikir tarixində görkəmli dilçi-poliqlot, peda-

qoq və naşir kimi qalmışdır. Onun Tiflisdə 

1989-cu ildə nəşr etdirdiyi “Təkmillənmiş mü-

səlman əlifbeyi” Şərqdə əlifba islahatına aid çap 

olunmuş ilk kitabdır. “Azərbaycana Qərb maa-

rifçiliyi ənənələrini gətirmək, doğma xalqını 

Şərq fanatizmindən xilas etmək, Qərblə Şərqi 

yaxınlaşdırmaq kimi böyük vəzifələrin həyata 

keçirilməsinə təkbaşına etdiyi xidmət həmin 

amala ömür sərf etmiş bütöv bir ziyalı nəslinin 

fəaliyyətinə bərabərdir. Avropalılar üçün o, ta-

nınmış “Şərq mənşəli siyasətçi”, ruslara görə 

millətinin cəsarətli müdafiəçisi, Azərbaycan ba-

xımından isə Avropa qiyafəli Şərq oğlu idi” (5, 

3). Hələ sağlığında “millətin canlı heykəli” kimi 

məşhurlaşan Məhəmməd ağa Sultan oğlu Şah-

taxtlı 1846-cı ildə Şərur Dərələyəz qəzasının 

(indiki Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur ra-

yonu) Şahtaxtlı kəndində anadan olmuş 1931-ci 

ildə Bakıda vəfat etmişdir (2, 481.) Məlum ol-

duğu kimi, “bir çox sahib-mənsəb və ziyalıların 

vətəni” (C. Məmmədquluzadə) olan bu kənd 

Azərbaycan mədəniyyəti tarixinə bəxş etdiyi bö-

yük töhfələrlə səciyyələnir. 

Məhəmməd ağa Naxçıvanda məşhur ruha-

ni Hacı Mirzə Məhəmmədəlidən alaraq ərəb və 

fars dillərini öyrənmiş, Tiflisdə klassik kişi gim-

naziyasında, Peterburqda, Almaniyada oxumuş-

dur. “Güclü hafizəyə malik olan Məhəmməd 

ağa Şahtaxtlı tələbəlik dövründə fransız və ərəb 

dillərinə dair biliklərini təkmilləşdirmiş, pəhləvi 

və zend kimi ölü dillərə dair müfəssəl bilik əldə 

etmişdir. Ərəb dili üzrə dərin və əsaslı bilik əldə 

etməkdə ona Leypsiq universitetinin professoru, 

Avropada məşhur şərqşünas kimi tanınan, 

“Ərəb ensiklopediyası”, “Ərəb tarixi” kimi qiy-

mətli əsərlər müəllifi Qustav Lebrext Fligelin 

böyük təsiri olmuşdur” (5, 4). Əlbəttə, bunlar 

M.Şahtaxtlının dünyagörüşünün, həyata müna-

sibətinin formalaşmasına təsirsiz qalmır, hətta

müxtəlif istiqamətli məqalələrin yaranması üçün

başlanğıca çevrilir.

M. Şahtaxtlı 1875-ci ildə Tiflisə qayıtmış,

“Kavkaz”, “Tiflisskiy listok”, “Novoye obozre-

niye” qəzetlərində ardıcıl məqalələr çap etdir-

mişdir. “Qafqaz rus mətbuatı”nın azərbaycanlı 

nümayəndəsi kimi tanınmışdır. Azərbaycan re-

allığı, eləcə də Türkiyə, İran və s. ölkələrin icti-

mai, mədəni mənzərəsi ilə bağlı yazdığı məqalə-

lər region haqqında böyük informasiya bazası 

yaradır. “Müsəlmanlarda məktəb həyatı”, 

“Konstantinopoldan məktublar”, “Mirzə Mül-

küm xan”, “Bakı səfəri” (“Qafqaz” qəzeti) 

M.Şahtaxtlı yaradıcılığının birinci mərhələsinin

hadisəsi kimi çox ciddi, dövr üçün aktual məsə-

lələri qaldırır.

M. Şahtaxtlı XIX əsrin 80-ci illərində Pe-

terburqda yaşamış, Moskva və Peterburq mətbu-

at orqanlarında Şərq dövlətlərinin ictimai-siyasi 

həyatına, tarixinə, mədəniyyətinə dair məqalələr 

dərc etdirmişdir. Bu məqalələrdə İran, Türkiyə 

və başqa Şərq ölkələrinin müxbiri kimi onların 

siyasi həyatı, mütərəqqi şəxslərinin azadlıq, 

konstitusiya, demokratiya uğrunda açıq və gizli 

mübarizələrini əks etdirirdi. Onun islam dini və 

İran tarixinə dair elmi məqalələri bu gün də ak-

tuallığını itirməmişdir.  

Məhəmməd ağa Şahtaxtlının düşüncəsin-

də ana dilində mətbuat orqanı yaratmaq istəyi 

vardı. Onu reallaşdırmaq üçün çox böyük əzm-

karlıq nümayiş etdirmişdi. O, “90-cı illərin orta-

larında yenidən Naxçıvana qayıdır, bu dəfə qa-

yıtmaqda əsas məqsədi ata mülkünü satıb qəzet 

açmaq istəyi olur. Qəzeti açmaq üçünsə mətbəə, 

redaksiya və avadanlıqlar lazım idi. Onun bu 

məqsədi barədə F. Ağazadə sonralar yazırdı: 

“Məhəmməd ağanın özünəməxsus bir mülkü var 

idi ki, satıb qəzet intişarına sərf etmək istədi. 

Fəqət çar hökuməti türk dilində yazılacaq qəzet-

lərə müsaidə vermək xəyalından çoxdan daşın-

mış idi. Məhəmməd ağa kimi türk qəzetlərinə 

icazə istəyənlərin oxu həmişə daşa dəyirdi”. M. 

Şahtaxtlı “Tiflis” adlı qəzet çıxa-rmaq üçün mü-

raciəti də məhz bu zamana təsadüf etsə də, o, is-

təyinə nail ola bilməmişdi. Milli mətbuu orqanı 

açmağa nail ola bilməyən M.Şahtaxtlı yenidən 

Fransaya gedir (1899) və Parisdə fransız alimlə-

ri Pol Passi, Hartviq Derenburq, Lüsyen Buva, 

Barbiye de Meynar, Jozef Halavi və başqa gör-

kəmli alimlərlə dərs deyir. Strabon Universite-

tində fonetika üzrə xüsusi kurs aparır. Dörd ilə 

yaxın burada müxtəlif təhsil müəssisələrində 
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ərəb, fars, türk, rus, zend və pəhləvi dillərində 

mühazirələr oxuyur və mətbuatda yazıları dərc 

olunur” (4, 80-81). 1902-ci ildə vətənə qayıdan 

Şahtaxtlı Tiflisdə qəzet nəşr etmək məqsədi ilə 

mətbəə açmaq üçün çalışır. O, çətinliklə buna 

nail olur və 1903-cü ilin mart ayından 1905-ci 

ilin yanvarınadək “Şərqi-Rus” adlı qəzet nəşr 

edir. Qəzet XX əsr Azərbaycan mətbuatının ilk 

nümunəsi idi və mətbuat tarixində özünəməxsus 

iz qoymuşdur. Onun ömrünün qısa olmasını 

çoxları iqtisadi çətinliklə əlaqələndirsə də, bura-

da siyasi məsələnin olduğu da danılmazdır. 

Cəmil Məmmədquluzadə yazırdı: “Şərqi-

Rus” qəzeti barəsində xah o vaxtlar, xah son 

vaxtlarda Qafqaz müsəlmanları içində bəzi vaxt 

belə şayiələr qulağa çatırdı ki, guya qəzetin sa-

hibi Məhəmməd ağa həmin bu orqanı ilə Rusiya 

hökumətinin şərq politikasına qulluq edir. Bu 

söhbətlərin cümləsini mən əracif (yalan, şayiə-

F.Q.) və əsilsiz, sübutsuz hesab edirəm. Belə bir 

danışıqlara səbəb qəzetin adı idi. “Şərqi-Rus” 

deyəndə, əlbəttə, hər kəs buradan bir mətləb çı-

xarmağa haqlı ola bilər və qəzetin rustpərəstliyi-

ni zənn edə bilər. Və ola bilər ki, Peterburq hö-

kuməti bu qəzetin nəşrinə icazə verəndə də bu-

nun adını mənzur tutubdur. Lakin biz o vədə qə-

zetdə iştirak edənlər qəzetin Şərqdə rusiyanın 

nüfuzuna qüvvət verməyini görmədik və gahdan 

– bir Qafqaz canişininin “Əlahəzrət” ibarəsi ilə 

etməyini də o vaxtlar adi bir iş hesab edirdik” 

(6, 144). 

Şahtaxtlı qəzeti tərəqqinin üç amillərindən 

biri hesab edərək yazırdı: “Avropa əhli deyirlər: 

məxluqatın tərəqqisinə bais olan şeylər üç qism-

dir: əvvələn məktəb, ikincisi qəzet, üçüncüsü te-

atrdır”. Görkəmli ədib məhz həyatı boyu millə-

tin tərəqqisi yolunda sistemli və məqsədli müba-

rizə aparmış, fəaliyyət və düşüncəsini də bura 

kökləmişdir. Həyatının Naxçıvan, Peterburq, 

Tiflis, Fransa, Almaniya dövrü bunu bütün tə-

fərrüatları ilə göstərir.   

C. Məmmədquluzadə “Xatirat”mda yazır 

ki, “Şərqi-Rus” qəzeti müflisləşib bağlandıqdan 

sonra Məhəmməd ağa da Tiflisdən getmək fikri-

nə düşdü. “Elə yadıma gəlir ki, Bakıya getmək 

istəyirdi”. Lakin ədib bu fikri qəti söyləmir və 

Məhəmməd ağanın 1905-ci ilin yazında Tiflis-

dən çıxıb-çıxmadığı dəqiq deyil. Mirzə Cəlil da-

ha sonra yazır: “... həmin vaxtda ki, sənə 1905-

ci ilin yaz fəslinə təsadüf eləyir, biz, yəni mən, 

Ömər Faiq və Mirzə Ələsgər bir tərəfdən və 

Məhəmməd ağa o biri tərəfdən notarius va-si-tə-

silə yazmışdıq ki, mətbəə qalsın bizim ixtiyarı-

mızda, bu şərtlə ki, qəzetin və mətbəənin iki 

min manat borcunu biz öhdəmizə götürək... Tə-

zə köçdüyümüz ev ikimərtəbəli böyük bir bina 

idi. Alt mərtəbədə geniş otaqlarda mətbəəni yer-

ləşdirdik. Üst mərtəbədə mən özümə mənzil 

qərar verdim. Eyni zamanda da üst mərtəbədə 

müxtəsər “Leyli” məktəbi əmələ gətirmişdik. 

Burada on beş-iyirmi şagirdə kimi cəm edib, 

bunları məktəblərə daxil olmağa hazırlaşdırdıq” 

(6, 147). 

 “Şərqi-Rus” qəzetinin redaktoru Məhəm-

məd ağa Şahtaxtlı təhsilli, maarifpərvər, xeyir-

xah, köhnə feodal-mülkədar qaydalarını pislə-

yən bir maarifçi idi. Qəzetin ətrafında müxtəlif 

ideyalı liberal burjuaziya, ruhani, mülkədar, iri 

burjuaziya nümayəndələri ilə birlikdə demokra-

tik yazıçılar da toplanmışdır. C.Məmmədqulu-

zadə, M.Ə.Sabir, Ü.Hacıbəyov, F.Köçərli, 

M.S.Ordubadi, Ömər Faiq, A.Səhhət, R.Əfəndi-

yev də var idi” (13, 4). Bunların enerji qaynağı-

nın əsasında mütərəqqi, Avropanın inkişaf ten-

densiyasına müqabil mühiti formalaşdırmaq da-

yanırdı. Bunun üçün də həmin ideyaların real-

laşmasına əngəl olacaq bir sıra problemlər vardı 

ki, ilk öncə onları aradan qaldırmaq lazım idi. 

Əlifba məsələsi bu sırada mühüm yer tuturdu. 

Məhz ona görə də M. Şahtaxtlı bu istiqamətdə 

ardıcıl iş aparır, qabaqcıl ziyalıları bu problemin 

aradan qaldırılmasında fəal olmağa səsləyirdi. 

1879-cu ildə M. Şahtaxtlıya yazılan məktubların 

birində deyilir ki, “o, bəni insan arasında özünə 

həməqidə tapmayacaqdır. Tək bircə nəfər var idi 

(M.F.Axundov), əfsuslar olsun ki, o da allahın 

rəhmətinə getdi” (7). Ancaq bu özlüyündə mə-

dəni hərəkat olaraq sürətlə inkişaf etməkdə, ət-

rafına kifayət qədər ciddi ziyalı qrupu toplamaq-

da idi.  

Dövrün özünün sosial sferası artıq yeni-

ləşməni bir problem olaraq zərurətə çevirmişdi. 

“Əkinçi”dən başlayan ənənə (“Ziya”, “Ziyayi-

Qafqaziyyə”, “Kəşkül”, “Şərqi–Rus”, “Təka-

mül”, “Azərbaycan”, “Bəhlul”, “Zənbur”, “Arı”, 

“Kəlniyyat”, “Leylək”, “Tuti”, “Məzəli”, “Ba-

bayi-Əmir”, “Məşəl”, “Dəbistan”, “Rəhbər”, 

“Məktəb” və s. mətbuu orqanları) bir istiqamət-

də mədəni mühitin formalaşması amalına xid-

mət edirdi. “Rəhbər” jurnalının redaktoru, Qori 
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müəllimlər seminariyasının məzunu böyük icti-

mai xadim M. Mahmudbəyov jurnala yazdığı 

baş məqaləsində “hər hansı bir xalqın müasir in-

kişaf səviyyəsini, güc və qüdrətini “məktəb, 

ədəbiyyat, elm, ictimaiyyət” kimi “mənəvi qüv-

vələr”də gördüyünü vurğulayırdı. Jurnal öz 

məqsəd və məramı haqqında bu fikri yürüdürdü: 

“Məqsədimiz məktəblərimizin müntəzəmliyinə, 

millətimizin məişət meydanında, elm və mərifət 

yolunda irəli getməsinə və milli ədəbiyyatdan 

xəbərdar olmasına əlimizdən gələn qədər rəh-

bərlik etməkdir” (3, 60-61). A.Bakıxanovun, 

M.Ş.Vazehin, İ.Qutqaşınlının yeni ideologiya

ruhunda mövcud baxışları maariflənməyə, etno-

sun təhsil problemlərinin aradan qaldırılmasına

hesablanmışdı. A. Bakıxanovun “Tiflisskiye ve-

domosti” qəzetinə cəlb edilməsi, “Tatarskiye

vedomosti” vərəqəsinin qəzetə əlavəsi (fars və

Azərbaycan dilində) problemlərin həllinin qa-

bardılmasına yönəlmişdi.

O, 1896-cı ildə «Культурное значение 

мусульманской женской школы» (“Müsəlman 

qız məktəbinin mədəni əhəmiyyəti”) adlı məqa-

ləsində 1901-ci ildə Bakıda təsis edilmiş və 

Azərbaycanın mədəni pedaqoji, ictimai fikir ta-

rixində özünəməxsus yer tutmuş Hacı Zeynalab-

din Tağıyevin Qız məktəbinin məqsəd və vəzi-

fələrindən bəhs etmişdir. Bu məqalələr görkəmli 

Bakı milyonçusuna çox yüksək qiymət verdiyini 

göstərmiş və bununla da o dövrdə ona yağdırı-

lan böhtanların tamamilə əsassız və qərəzli ol-

duğunu sübuta yetirmişdir. Məhəmməd ağa 

Şahtaxtlı yazır ki, “Hacı Zeynalabdin Tağıyev 

və qardaşları” ticarət evinin başçısı (14, 301) 

Bakı neft sənayesi Tağıyev Hacı Zeynalabdin 

əyər müsəlmanların xalq təhsilinin ehtiyatlarına 

185 min manat xərclədiyindən başqa heç nə et-

məsəydi də, bütün xalq maarifi dostlarının tə-

şəkkürünü qazanardı. “Dərdimiz və dərmanı-

mız” (“Şərqi- Rus” qəzeti, 13 aprel, 1903) mə-

qaləsində bütünlükdə bu problemlərin həllinə 

ümidlə baxır və uğurla aradan qaldırılacağına 

inamını gizlətmirdi. Əlavə olaraq deyirdi ki, 

“şükür Xudaya, bizdə də dövrü-tərəqqiyə girə-

cəyimizi bildirən əsərlər, kitablar çox gec də ol-

sa zühur etməkdədir” (9). 

Məhəmməd ağa göstərir ki, Qız məktəbin-

də tədris birsiniflidir, burada şagirdlər üç il oxu-

yur. IV sinif əlavə sinifdir ki, burada qızlar əl iş-

ləri və evdarlıq öyrənəcəklər. Məktəbin nəzdin-

də 20 nəfərlik tərbiyə alan qız üçün pansion ol-

malıdır. Bütün tərbiyə alanlar, tərbiyəçi müəl-

limlər və müdir müsəlman qadınlar olmalıdır. 

Məktəbdə Qəyyumluq Şurası təşkil olunur; bu-

raya daxildir: məktəbin banisi, o ömürlük şura-

nın üzvü və məktəbin fəxri müdiri, əgər ölərsə 

irsən böyük oğluna, nəsildən-nəslə keçir, şəhər 

qlavası, quberniya qazisi, Xalq məktəbləri di-

rektoru, yerli Mariya qızlar gimnaziyasının mü-

diri, Bakı şəhər dumasından seçilmiş üç fəxri 

müsəlman. 

Əgər təhlil edilmiş proqram icra olunar-

kən dəyişilmədən həyata keçirilərsə, bu tipdə 

qız məktəbləri də yaranacaqdır. Bu zaman mü-

səlman qadınının azadlığı və müsəlman həyat 

tərzinin sağlamlaşması təlim olunar (14, 310).  

Xalqın maarifləndirilməsi yolunda etdiyi 

xidmətlərin əbəs olmadığını bilən maarifçi, jur-

nalist, pedaqoq Məhəmməd ağa Şahtaxtlı hələ 

1903-cü ildə yazırdı: “Böylə göz görə varımı 

millətimə fəda etməkdə bir təsəllim var idi ki, 

millətim yapdığım xidməti görür, anlayır, bir 

gün gələr ki, təqdir edər və anın məmnunluğu 

malca çəkdiyim zərərə mükafat olar. Bəzi naəhl 

adamlar tamah, həsəd şərafəsi ilə bu təsəlliyi be-

lə əlimdən almaq istərlər... ”(11) 

Azərbaycan dilinin, tarixinin, mədəniyyə-

tinin mahiyyətini, genetikasını incəliklərinə qə-

dər mənimsəyən, onun tədris mexanizmlərini 

mükəmməlliklə bilən və fəaliyyətində reallaşdı-

ran M.Şahtaxtlının rus dilində yazdığı əsərlərin-

də hər şeydən əvvəl rus oxucusu üçün türk, tatar 

adlandırılan millətin Azərbaycanlı, onun dilinin 

Azərbaycan dili olduğu vurğulanır. “Поясни-

тельная записка фонетической Восточной аз-

буке Мохаммеда Султановича Шахтахтинс-

кого” (12, 321-337) əsəri bu fikri söyləməyə əsas 

verir. “Zaqafqaziya müsəlmanlarını necə ad-

landırmalı” məqaləsində də bu məsələ dəqiqliklə 

öz ifadəsini tapır. Orada deyilir ki, “Zaqafqaziya 

müsəlmanlarını azərbaycanlılar, onun dilini isə 

Azərbaycan dili adlandırmaq çox yerinə düşərdi” 

(8). M. Şahtaxtlı 1920-ci ildən etibarən Azər-

baycan Dövlət Pedaqoji Universitetində pedaqoji 

fəaliyyətini professor kimi davam etdirmiş 

(universitet elmi şurası səmərəli fəaliyyətinə görə 

bu adı vermişdir), yeni Əlifba komitəsində Sə-

məd ağa Ağamalı oğlu, Fərhad Ağazadə kimi 

əlifba islahatı komitəsinin fəal üzvlərindən ol-

muş, eyni zamanda Azərbaycan dilçiliyinin müx-
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təlif sahələrində mühazirələr oxumuşdur. Böyük 

ədib, ictimai xadim, görkəmli pedaqoq M.Şah-

taxtlı 1931-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir. F.Ağa-

zadə “bu dövrün ən böyük heykəli Məhəmməd 

ağa Şahtaxtlı cənablarıdır (1, 63) deyirdi
 
. 

Məhəmməd ağa Şahtaxtlı qəzetin səhifələ-

rində dərc etdiyi elmi, tənqidi publisistik əsərlə-

rində müstəmləkəçilik, irqçilik, qadın əsarəti, 

dövlət quruluşu, demokratiya, din və şəriət haq-

qında dövrünə görə mütərəqqi fikirlər irəli sür-

müşdür. Azərbaycan qadınının maariflənməsi, 

xüsusən, savadlı qadınların gənc nəslin tərbiyə-

sində iştirakı onun diqqətini daim cəlb etmişdir. 

Bu cəhətdən “Şərqi-Rus” qəzetinin nəşrə başla-

ması ilə əlaqədar Bakı birinci rus-müsəlman qız 

məktəbinin müəllimi Şəfiqə xanım Əfəndizadə-

nin (1882-1959) göndərdiyi təbrik teleqramı və 

Məhəmməd ağanın ona yazdığı cavab Azərbay-

canın maarif tarixinin bir səhifəsini işıqlandırdı-

ğı üçün qiymətlidir. Aşağıda həmin teleqramı və 

mühərririn cavabını olduğu kimi dərc edirik: 

“Maarifpərvər rif'ətli Məhəmməd ağa Şah-

taxtinski hüzuri-alilərinə Əfəndim həzrətləri!  

“Şərqi-Rus”- mübarək ünvanlı həvadesi-

nameyi-milli bu milləti-məzlumeyi-məhrumə 

üçün zülmətdə ziya olaraq Məşriqdən fəcri-sa-

diq gibi tülu elədi. Qişayi-qəflətə bürünmüş 

məmləkəti günəş gibi təhvirə başladı. Ümidi-qə-

vilərimiz vardır ki, anası olmuş millətin gözünü 

açıb, üzünü güldürəcək. Keçən nohusət (fəlakət-

F.Q.) zamanları üçün qəza mafat (puç-F.Q.) 

edəcəkdir. Əhlinə ehalə olunan ümurimünəzzə-

mə içində xeyir və bərəkət müqərrərdir. Rical və 

nisa cümləmizin gözləri aydın!... Gözlərimiz ay-

dın ki, axırımız xeyirə döndü. 

Ey, siz, mənəvi ata! Bu əmri-əzim, səməre-

yi-sə
,
y və qeyrəti dindarəniz ilə hüsuli-nəzir ol-

du. Bu təşəbbüs xeyli zaman idi bir qəyuri-mil-

ləti gözləyib həsrət gözü ilə baxıb durmaqda idi. 

Həmd olsun bu fütuhat sizlərə müyəssər imiş, nə 

ali himmət! Hə mübarək və müəssir ixlas?!... 

Xuda davamına tovfiq-məvanidən məsun 

eləyə, amin! 

Bakı müsəlman qız məktəbinin ədəbiyyat 

müəlliməsi Şəfiqə Şeyxzadə”. 

“İdarədən (Məhəmməd ağa Şahtaxtlı) 

Bir çox əşxas təşəbbüsümüzü təşviq niyyəti 

ilə bizi təqrizləri ilə sərəfraz buyurub və buyur-

maqdadırlar. Səmim qəlblə təşəkkür edirik. Am-

ma nə üçün doğrunu açıqdan bəyan eləməyək? 

Təqrizlərin heç biri Şəfiqə xanım Şeyxzadəninki 

kimi bizə güvara olmadı. Səbəbi budur: Bu təq-

riz fe'lən bizə göstərir ki, bizim əqidəmizcə mil-

lətimizin nəslinin dünyada bəqası üçün labüd, 

vacib olan arvadların kəmalat və tərbiyəcə də-

rəcələrinin ucalmağı nəinki nəzəri yolda müm-

kündür və bəlkə həqiqətən nəfsi əmirdə əmələ 

gəlibdir. Əgər o biri xanımlarımız da öz vəzifə-

lərində əsrin icab etdiyi hazırlığa və istedada 

Şəfiqə xanım özününkünə olduğu qədər olsa da 

idilər, millətimizin həyatına kəfil olan cəmiyyəti 

şərtlərin lap böyüyü vücuda gəlmiş olar idi. Şə-

fiqə xanım nədir? Mükəmməl bir ədibə, mükəm-

məl bir müəllimə? Nə eləyir? Qızlara ki, gələ-

cəkdə övlad anası və ev sahibi olacaqlar, dil və 

ədəbiyyat öyrədib, insana cənabi-həqqin ən bö-

yük ehsanı olan əql və zəkadan həm faidə və 

həm ləzzət yolunu öyrədir. Mədəni millətlərin də 

ədəbiyyat müəllimələri Şəfiqə xanım kimidirlə, 

bundan artıq deyillər. 

İndi məsələ Şəfiqə xanım kimilərdən millə-

tin təməddünə fe'lən müstəid olduğuna yə'qin 

qəti hasil edib bunun kimilərin sayını çoxalt-

maqdır.  

Çox yox, beş-altı il bundan irəli Şəfiqə xa-

nım kimi bir şəxsin bizim içimizdə varlığı müm-

kün deyildi. Çün qız məktəbi yox idi ki, müəllimə 

ola bilsin. 

Afərin Hacı Zeynalabdin Tağıyıyevə ki, yüz 

minlər ilə manatlar sərf eləyib, müsəlmanlar 

içində qız məktəbi açıb müsəlman arvadlarını 

indiki tədənni və əsarət halından xilas etmək 

üçün ən müəssir çarəni vücuda gətirdi. Hacı 

Zeynalabdin mütləq cəmiyyəti və mədəni refor-

matordur. 

Hacının böyük xeyir və xeyratları ilə bəra-

bər bə'zi kərə şiə məktəbinin xüsusunda rəva 

gördüyü kəhgirliyi (tərs, inadcıl – F,Q.) kimi 

pərdə götürməz halətləri də var. Bizim borcu-

muz isə həqiqətnəvislikdir. Yaxşılığı dediyimiz 

kimi yamanlığı da gizlətməyəcəyik. Biz meydana 

onun üçün çıxdıq ki, xalqa doğru söz deyək və 

nəinki ona buna vicdan firuşanə mədhiyyələr 

oxuyaq”(10). Bütün bunlar M. Şahtaxtlının han-

sı ideallarla yaşamasını, apardığı mücadilənin 

məqsəd və məramını, mətbuat və pedaqoji fikir 

tarixindəki yerini aydınlaşdırır. 
Problemin aktuallığı. M. Şahtaxtlı böyük 

mütəfəkkir, ictimai xadim kimi dövrün elmi-mədəni 

mühitində müstəsna xidmətləri ilə əvəzsiz işlərə im-

za atmışdır. “Şərqi-Rus” qəzeti, qadın təhsili, mək-
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təb islahatları və s. kimi sahədə gördükləri buna nü-

munədir.  

Problemin elmi yeniliyi. XIX əsrin sonu XX 

əsrin əvvəllərinin problemlərinin həlli sahəsində M. 

Şahtaxtlının elmi-pedaqoji və mətbuat sahəsindəki 

fəaliyyəti ciddi faktura ilə səciyyələnir.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Pedaqoji fi-

kir tariximizi, mətbuatın keçib gəldiyi yolu öyrən-

mək baxımından dolğun təsəvvür formalaşdırır və 

daha geniş təhlilləri zəruri edir.  

Ədəbiyyat: 

1. Ağazadə F. Nə üçün ərəb hürufatı türk dilinə yaramır? Bakı: Azərnəşr, 1923.

2. ASE. 10 cilddə, X c. Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1987.

3. Cəlal M., Hüseynov F. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı: Maarif, 1982.

4. Əhmədov B. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Bakı: Elm və Təhsil, 2011.

5. Həbibbəyli İ. Millətin canlı heykəli. Məhəmməd ağa Şahtaxtlı. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Çaşıoğlu,

2006. 

6. Məmmədquluzadə C. Əsərləri. 6 cilddə, VI c. Bakı: Azərnəşr, 1985.

7. Novruzov Ş. Flegeli heyrətə salan müəllif. “Bakı” qəz., 1965, 19 noyabr

8. Şahtaxtlı M. Zaqafqaziya müsəlmanlarını necə adlandırmalı. “Kaspi” qəzeti, 1891, № 23

9. Şahtaxtlı M. Dərdimiz, dərmanımız. “Şərqi-Rus”, 1903, 13 aprel, № 6

10. “Şərqi-Rus” qəz., 1903, № 7.

11. “Şərqi-Rus” qəz., 1903, № 59

12. Məhəmmədağa Şahtaxtlı. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Çaşıoğlu, 2006.

13. Tağıyev Ə.S. “Şərqi-Rus” qəzetində maarif məsələləri. Pedaqogika, psixologiya və fənlərin tədrisi

metodikası. Elmi əsərlər, XI seriya, 1975, № 3, Bakı: ADPU, 1975. 

14. Антология педагогической мысли в Азербайджане. М.: Педагогика, 1989.

E-mail: xudiyev@mail.ru

Rəyçi: ped.ü.elm. dok., prof. Ş.A. Mikayılov 

Redaksiyaya daxil olub: 27.07.2018 



Sevinc Sərdar qızı Əliyeva

268 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of  Azerbaijan, Volume: 85, Number: 6, 2018 

TƏHSİLİN KEYFİYYƏTİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ 

VƏ İDARƏ OLUNMASI MƏSƏLƏLƏRİ 
UOT 37.01 

Sevinc Sərdar qızı Əliyeva 
pedaqogika kafedrasının dosenti, 

Bakı Dövlət Universiteti 

MÜƏLLİM HAZIRLIĞI KEYFİYYƏTİNİN TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ İNTERDİSİPLİNAR 

TƏDRİS-TƏLİM PARADİQMASININ VƏ STRATEGİYASININ ROLU 

Севиндж Сардар кызы Алиева 

доцент кафедры педагогики, 

Бакинский государственный университет 

РОЛЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПАРАДИГМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ 

Alieva Sevinj Sardar gizi 

associate professor of the department of pedagogy, Baku State University 

THE ROLE OF THE INTERDISCIPLINARY PARADIGM OF TEACHING AND 

TRAINING IN PROVIDING THE QUALITY OF TRAINING OF TEACHERS 

Xülasə: Məqalədə interdisiplinar elmi paradiqmanın aktual məsələləri - onun təşəkkül tapması yolları 

araşdırılır, orta ümumtəhsil və ali məktəblərdə tədrisin təkmilləşdirilməsinin başlıca amili kimi təhlil edilir. 

Bu məqalənin yeniliyi bundan ibarətdir ki, burada ilk dəfə interdisiplinar pedaqoji təhsilin mahiyyəti və təza-

hür formaları, interdisiplinarlıq, interdisiplinar təhsil, tədris-təlim paradiqması və strateji prinsipləri kimi an-

layışlar ətraflı araşdırılır, Azərbaycan təhsil sistemində bu istiqamətdə görülən işlər qiymətləndirilir. 

Açar sözlər: təhsil paradiqması, interdisiplinar müəllim (pedaqoji) təhsili, Azərbaycanda müəllim ha-

zırlığı, interdisiplinar pedaqoji tədris və təlim paradiqması, interdisiplinar tədris strategiyası, qloballaşma, 

qlokallaşma.  

Резюме: В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования междисциплинарной 

научной парадигмы, которая рассматривается как основной фактор совершенствования преподавания 

в средних и высших общеобразовательных школах. Новизной статьи является то, что в ней впервые 

определяется сущность междисциплинарного педагогического образования, формы проявления меж-

дисциплинарности, междисциплинарной парадигмы образования, преподавания и обучения, а также 

работа, проделанная в этом направлении в системе образования Азербайджана. 

Ключевые слова: образовательная парадигма, междисциплинарное (интердисциплинарное) 
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Summary: The topicallity of this article is that it examines first the ways of forming interdisciplinary 

scientific paradigm, which is considered as the main factor of improving teaching in high and higher schools, 

institutions. Also, the novelty consists in that it defines the essence of interdisciplinary pedagogical 

education, the forms of its manifestation, interdisciplinarity, interdisciplinary education, the paradigm of 

teaching and learning, as well as the work done in this direction in the education system of Azerbaijan.  
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1. Problemin aktuallığı, məqsədi və

nəzəri yanaşması 

Məqaləmizin əsas məqsədi müəllim hazır-

lığının keyfiyyətini qaldırmaq üçün interdisipli-

nar tədris-təlim paradiqmasının və strategiyası-

nın rolunu, onun konseptual aspektlərini nəzəri 

təsvir etməkdən ibarətdir. İnterdisiplinarlıq təbi-

ət və sosial elmlərin, xüsusən təhsil pedaqogika-

sının nisbətən yeni elm sahəsi olsa da, o, tədris 

və təlim paradiqması və strategiyası kimi təhsil 

pedaqogikası, psixologiyası, fəlsəfəsi və didak-

tikasında öz layiqli yerini tuta bilmişdir. 

Biz qlobal çağırışlar müstəvəsində müasir 

təhsil və tədris-təlim paradiqmalarının dəyişmə-

sini, ictimai və sosial həyatda gedən transforma-

siyaların, xüsusən interdisiplinar pedaqoji para-

diqmanın təhsil islahatlarına, o cümlədən müəl-

lim təhsilinə göstərdiyi təsirlərdən ilk dəfə bəhs 

edirik. Belə bir fikri vurğulayırıq ki, respublika-

mızda müəllimləri, xüsusən gənc müəllimləri 

XXİ əsrin təhsil səriştələrinə, bacarıq və vər-diş-

lərinə hazırlamağın pedaqoji vasitələrinin və 

metodlarının araşdırılması, müəllimlərin peşə-

karlıq keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, onların 

təhsil və təlimin ən qabaqcıl pedaqoji təc-rübə-

lərinin elmi əsaslarına yiyələnməsinin təmin 

edilməsi ölkəmizdə aparılan təhsil islahatlarının 

əsas strateji hədəflərindəndir. 

Fikrimizcə, bu baxımdan qlobal epoxanı 

interdisiplinar təhsil epoxası kimi qiymətləndir-

mək düzgün olardı, çünki qlobal dünyamızda tə-

bii mühitin dəyişməsi, ozon qatlarının deşilməsi, 

qlobal istilənmə və soyuqlanma, etnik münaqi-

şələr və müharibələr, aclıq və yoxsulluq, biliyin 

hasil edilməsi və emalı, liberal təhsil, tədris, tə-

lim və bazar iqtisadiyyatı kimi mürəkkəb prob-

lemlərin həlli çox vaxt interdisiplinar nəzəri ya-

naşmaları tələb edir. Həmçinin pedaqoji yaxud 

müəllim təhsili sahəsində qabaqcıl interdisipli-

nar islahatların aparılması gələcək müəllimlərin 

nəinki ayrıca fənlər əsasında hazırlanmış kurs, 

diplom, elmi tədqiqat və metodiki işlərin inter-

disiplinar kurslarla inteqrasiya olunmasına təkan 

verəcək, həmçinin müəllimlərin təhsil, tədris-tə-

lim prosesinə interdisiplinar yanaşmalardan sər-

bəst surətdə istifadə etməsi üçün real imkanlar 

yaradacaqdır. 

Biz fərz edirik ki, interdisiplinar pedaqoji 

təhsilin mahiyyətini və təzahür formalarını, inter-

disiplinarlıq, interdisiplinar təhsil, tədris-təlim 

paradiqması və strateji prinsiplərinə əsasən hə-

yata keçirilməsi məqsədimizə daha uyğundur. 

2. Əsas konseptlərin, strategiyaların

tərifi və şərhi 

Biz “interdisiplinarlıq” və “fənlərarası” 

terminlərini yaxud anlayışlarını fərqləndiririk. 

Fikrimizcə, interdisiplinarlıq bir elmi yanaşma, 

metodologiya, elmi paradiqma, nəzəriyyə kimi 

XXI əsrin kompleks yaxud mürəkkəb problem-

lərinin həllinə cavab olaraq təhsil (orta, xüsusən 

ali təhsil sahəsində), bilik, elmi tədqiqat, nəzə-

riyyənin sintezi və sistemi kimi meydana gəl-

mişdir. Biz bu hadisəni “transdisiplinar hibrid 

fənn” adlandırmağı təklif edirik. İnterdisipli-

nar, multiisiplinar və bu qəbildən olan digər 

yanaşmaları ümumi transdisiplinar hibrid fən-

nin növləri yaxud konkret təzahür formaları 

adlandırırıq. Həqiqətən, interdisiplinar təhsil re-

al həyat hadisələrinin, sosial dünyamızın mü-

rəkkəb problemlərinin həllini mümkün edə bi-

lən yeni biliklər, pedaqoji bacarıqlar, vərdişlər, 

ənənəvi tədris və təlimin alternativlərini qurmaq 

üçün yeni təfəkkür tərzi və üslublar sistemini 

yaradır. Təhsil nəzəriyyəsi yaxud elmi paradiq-

ması kimi interdisiplinar yanaşma konkret fən-

nin sərhədlərini aşaraq müxtəlif, iki və daha çox 

fənlərin kəsişdiyi nöqtədə, onların qovuşuğunda 

real həyatın mürəkkəb problemlərini həll etmək-

lə müxtəlif fənlərin perspektivlərini, tədqiqat 

metodlarını və metodoloji yanaşma prinsiplərini 

birləşdirməklə bütövləşdirir, sintez etməklə yeni 

biliklər sistemini yaradır və emal edir. Verdiyi-

miz tərifdən nəinki problemin ciddiliyi açıq şə-

kildə öz əksini tapır, həmçinin interdisiplinar 

paradiqmanın formal fənlərarası yanaşmadan 

köklü fərqləri də ortaya çıxır. 

Həmçinin, “interdisiplinarlıq” terminini ya-

xud anlayışını metodoloji “elmi yanaşma”, “elmi 

paradiqma”, “tədqiqat strategiyası” formatında 

ilk dəfə işlətməklə, elmi ədəbiyyatda bu anlayışın 

tətbiq olunduğu və işləndiyi 5 elmi tədqiqat və 

tədris-təlim sahələrini müəyyən edirik: 1. Interdi-

siplinar təhsil (ali və orta təhsil), 2. interdisiplinar 

nəzəriyyə, 3. interdisiplinar bilik, 4. Interdisipli-

nar tədqiqat, elmi metodları və formaları. Nəha-

yət, 5-ci sahəni – interdisiplinar didaktikanı və 

pedaqogikanı (tədris və təlim, kurikulum nəzəriy-

yəsini) təsnifata daxil edilməsini təklif edirik. 

Beləliklə, interdisiplinar bilik iki və daha 

çox fənlərin fərqli komponentlərinə bələd olma-
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ğı, müxtəlif fənn biliklərinin sintezini, inteqrasi-

yasını və bütövləşməsini bildirir. İnterdisiplinar 

tədqiqat yeni biliyin, fəaliyyət prosedurlarının, 

bədii ifadəlilik formalarının axtarılması və ya-

radılması prosesində iki və daha çox fənlərin 

fərqli komponentlərini birləşdirməkdən ibarət-

dir. İnterdisiplinar təhsil çoxlu fənlərin fərqli 

tərkib hissələrini, elementlərini vahid tədris-tə-

lim proqrammı, kurrikulumu, kursu və sillabusu 

daxilində birləşdirməkdir. İnterdisiplinar nəzə-

riyyənin predmeti əsasən interdisiplinar biliyi, 

tədqiqatı yaxud təhsili təhlil etməkdən və öyrən-

məkdən ibarətdir. 

İnterdisiplinar strategiya dedikdə interdi-

siplinar tədqiqat və tədris-təlim prosesinin nəti-

cələrinə, konkret metodların və vasitələrin seçil-

məsinə təsir edə bilən fəlsəfi və nəzəri müddəa-

ların və mövqelərin məcmusu nəzərdə tutulur. 

Bu mənada strategiya termini metodologiya ter-

mininə daha çox yaxındır, lakin metodologiyanı 

metodlarla eyniləşdirmək də olmaz. Strategiya 

həmçinin tədqiqatın obyekti olan konkret məsə-

lələrlə və alınan nəticələrlə sıx bağlı olduğundan 

o, metodologiyadan fərqlənir. 

Müəllim hazırlığı keyfiyyətini və səviyyə-

sini necə ölçmək olar? Biz interdisiplinar peda-

qoji təhsili bir meyar kimi götürürük. İnterdisp-

linar tədqiqat işinə, o cümlədən orta və ali mək-

təblərdə interdisiplinar bilik və bacarıqların təd-

risi üçün aşağıdakı strateji yanaşmaları təklif 

edirik. Təklif olunan tipologiyanın əsasını inter-

disiplinar tədqiqatın və tədrisin epistemoloji 

prinsipləri təşkil edir. 

Birincisi, əgər interdisiplinar təhsildə hu-

manitar elmin epistemolojisi üstünlük təşkil 

edərsə fənlərin inteqrasiyası, birləşdirilməsi 

kontekstləşdirmək strategiyasına – nəzəriyyə və 

faktların mədəni, tarixi və ideoloji strukturların 

içinə düzülməsi əsasında həyata keçirilir. İkin-

cisi, elmi normalar inteqrasiyanı nizamlayırsa 

bu halda adətən konseptual strategiya yönəldici 

funksiyanı yerinə yetirir. Üçüncüsü, əgər tədqi-

qat və təhsilin nüvəsini tətbiqi yaxud yaradıcı 

elmi fənlər, praktiki siyasi fənlər təşkil edərsə 

inteqrasiya prosesi təxirəsalınmaz mürəkkəb 

problemlərin həllinə yönəlmiş interdisiplinar 

tədqiqat və tədris-təlim işidir. 

Beləliklə, təklif etdiyimiz inteqrativ strategi-

yaların güçlü və zəif tərəflərini nəzərə alaraq hə-

min tipoloji modeli tədqiqatçılara, müəllimlərə, 

həmçinin tələbələrə interdisiplinar pedaqoji təhsilə 

alternativ yanaşmalar formatında təqdim oluna bi-

lər. Keyfiyyətli və savadlı müəllim tədris-təlim 

prosesində müxtəlif interdisiplinar inteqrativ stra-

tegiyalardan məharətlə faydalana bilər. 

3. İnterdisiplinar pedaqoji (müəllim) 

təhsilin konstruktiv modeli 

Güman edirik ki, interdisiplinar pedaqoji 

yaxud müəllim təhsili sahəsinin ciddi tədqiqatla-

ra ehtiyacı vardır. Bu bölmədə interdisiplinar 

tədqiqat və pedaqoji (müəllim) təhsili arasında 

körpü salınmasına, onların ümumi kəsişmə nöq-

tələrini müəyyən etməyə ilk nəzəri cəhd edilir. 

Bu məqsədlə növbəti tezisimiz interdisiplinar 

müəllim təhsilinin nəzəri aspektlərini öyrənmək 

üçün konstruktiv pedaqoji modelin əsas cizgi-

lərini təqdim edir. 

Qeyd edək ki, Konstruktivist nəzəriyyə 

müxtəlif formalarda təzahür etsə də, iki forması-

nı xüsusi qeyd etmək istəyirik. Birincisi, kons-

truktivizm biliyin təbiəti haqqında epistemoloji 

nəzəriyyədir. İkincisi, biliyin və bacarıqların 

tədrisi-təlimi nəzəriyyəsidir. Hər iki halda kons-

truktivizmi təhsil nəzəriyyəsi kimi qəbul olun-

muşdur. Təhsilin özü interdisiplinar elm sahəsi-

dir. Bununla əlaqəli Jan Piaje və Lev Viqotski-

nin xidmətləri təqdirə layiqdir. Burada bəzi mü-

hüm suallar ortaya çıxır ki, onları xüsusi tədqiq 

etmək zərurəti yaranır. Bu suallardan öncə bir-

iki kəlmə konstruktiv interdisiplinar təhsil mo-

delindən, tezislərimizin kontekstində isə peda-

qoji yaxud müəllim təhsilinin konstruktiv peda-

qogikasından bəhs etmək istəyirik. Konstruktiv 

təhsil pedaqogikanın aşağıdakı xüsusiyyətləri 

vardır: 

 Tələbəyönlülük yaxud tələbə-mərkəz-

çilik. Tədris-təlim prosesində müəllimin biliyi 

və təcrübəsi yox, tələbənin təhsili, təcrübəsi, so-

sial şəraiti, psixoloji durumu və inkişafı xüsusi 

diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır 

 Qrup dialoqunun təşkili və inkişafına 

rəvac verilməsi, dialoq əsasında dərsdə yaradı-

cılıq mühitinin təşkili, müzakirə olunan mövzu-

larla bağlı ümumi anlayışın və konsepsiyanın 

formalaşdırılması 

 Bilavasitə tədris-təlim prosesindən, 

mətnlərə yaxud sənədlərə istinad etməklə, fakt-

lar və informasiyaların internet-sayt və veb-

saytlarından istifadə etməklə formal bilik sahə-

sinin planlı yaxud plansız təqdimatını keçirmək 
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 Mövcud dünyagörüşü və anlayışlar sis-

temini problemin həllinə, tənqidi təfəkkürə, əqli 

qabiliyyətlərə və vərdişlərə yiyələnməklə tə-

ləbələrə yeni imkanlar yaratmaq 

 Tələbələrin öz anladıqlarını və təlim

proseslərini mənalandırması və şüurlü təsvir və 

şərh etmək bacarıqları və qabiliyyətləri. 

Bəzi suallar meydana çıxır. İnterdisiplinar 

pedaqoji (müəllim) təhsilin konseptuallaşdırıl-

ması hansı istiqamətdə getməlidir? İnt-erdisipli-

nar pedaqoji təhsil proqramlarında tədris (kuri-

kulum), fənn və interdisiplinarlıq arasında mü-

nasibətlər və tarazlıq necə olmalıdır? Müəllim-

lərin təhsil proqramlarını interdisiplinarlıq sə-

viyyəsinə çatdırmaq üçün hansı dərəcədə yeni-

dən strukturlaşdırılmalıdır? Müəllimlər üçün nə-

zərdə tutulan bütün pedaqoji təhsil proqramları 

interdisiplinar proqramlara çevrilməlidir yoxsa 

interdisiplinar tematik ardıcıllığı gözləmək kifa-

yət edər? Əlbəttə bu sualları cavablandırarkən 

dövlət və milli akkreditasiyanın tələblərini ödə-

mək naminə müxtəlif amillərin və məqsədlərin 

nəzərə alınması bir növ zəruri haldır. Müəllim-

lərin hazırlığını interdisiplinar təlim proqramları 

əsasında həyata keçirilməsi fənn kursları ilə ya-

naşı interdisiplinar biliklərin inteqrasiyası əsas 

əhəmiyyətə malikdir. İdealda proqramlar fənlər-

lə interdisiplinar kurslar arasında daim tarazlaş-

dırma siyasəti yürüdür və bunu bütün maraqlı 

tərəflərin - tələbə, müəllim və təhsil idarəçiliyi-

nin - birgə hazırladığı tədris proqramlarının kö-

məyi ilə həyata keçirirlər. Beləliklə, interdisipli-

nar pedaqoji təhsil nəsə tədris planına paralel 

vasitə deyil, bütövləşdirilmiş yaxud inteqrasiya 

edilmiş tədris planıdır. 

Beləliklə, tələbə-mərkəzçiliyini qəbul edən 

interdisiplinar pedaqoji təhsil paradiqması və 

onun nəzəri əsasını təşkil edən konstruktiv peda-

qogika müəllimin, tərbiyəçinin diqqətini şagirdin 

yaxud tələbənin intellektual inkişafından onun 

emosional və sosial inkişafına yönəldir. Bu peda-

qoji paradiqmanı qəbul edən müəllimlər şagirdlə-

ri müşahidə edir, onların şəxsi inkişafını daim 

diqqət mərkəzinə saxlayır, maraqlarına xidmət 

edən təhsil-təlim vasitələrini və metodlarını müs-

təqil seçməyi bacaran şəxsiyyət kimi nəzərdən 

keçirirlər. Bu müəllim hazırlığı kontekstində in-

terdisiplinar təhsilin və təlimin elementlərini gö-

rürük: tədris olunan fənnlər arasında sərhədlər 

müəyyən nöqtələrdə qovuşur, birləşir, inteqrasi-

ya prosesi baş verir. Təlim bilik sahələri üzrə qu-

rulur, müxtəlif bilik sahələrinin real həyat prakti-

kası ilə birləşməsinə ciddi cəhd göstərilir. Bu cür 

cəhdlərin nəticəsində təlim prosesini özü pro-

yekt-təlimə, tematik-təlimə və maraqlar üzrə kök-

lənmiş konstruktiv təlimə çevrilir. 
Problemin aktuallığı: təhsil sistemində daim 

yeniləşən və öz əhəmiyyətini itirməyən sahə - inter-

dissiplinar yanaşma təlim-tərbiyənin daha səmərəli 

və keyfiyyətli aparılmasına köməklik göstərir. 

Problemin elmi yeniliyi: məqalədə Azərbay-

can pedaqoji elmində yalnız bəzi cəhətləri və xüsu-

siyyətləri öz əksini tapmış bir məsələ - tədrisdə fən-

lərarası inteqrasiya və faydalanma, bu sahədə müəl-

limin əlində formalaşan fürsətlər və imkanlar ilk də-

fə olaraq sistemlilik və bütövlülük baxımından təhlil 

edilmişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: məqalədə 

praktik olaraq ayrı-ayrı nümunələr əsasında orta mək-

təb tədrisində innovativ texnologiyaların formalaşdırıl-

ması yolları göstərilir və praktik şəkildə əsaslandırılır. 
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XXI əsr öz xüsusiyyətinə görə təhsil əsri 

kimi dəyərləndirilir. Təhsil dövlət işi, içtimai 

əmtəə, hakimiyyətin yetişdirdiyi məhsul, dövlə-

tin öz xalqına göstərdiyi xidmət hesab olunur. 

(1, s. 7) Təhsil tarixi, insanlıq tarixi qədər qədim 

olub, zaman və məkan hüdudlarına sığmır. Bu 

gün təhsil müasir texnologiyaların informasiya 

və kommunikasiya vasitəsilə milli çərçivədən 

çıxıb, bəşəri sistemə qovuşur. Milli iqtisadiyyat 

dünya iqtisadiyyatına çevrilir. Təhsil qlobal sis-

temə çevrilir, təhsil alanlar, bizdən asılı olmaya-

raq, dünya arenasına daxil olur. Təhsil qlobal 

hadisələr fövqündə, inteqrasiya imkanları vasi-

təsilə suveren dövlətin sərhədlərini aşır. Milli 
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kimlik, milli dəyərləri, qoruyub saxlamaq, bu 

dəyərlər üzərindən, bəşəri dəyərlərdən faydalan-

maq, təhsili idarə etmək dövlətin əsas prioritet 

məsələsidir. (2, s.16) Qloballaşma cəmiyyətin 

inkişafında elə bir sosial prosesdir ki, o özündə 

iqtisadi, mədəni siyasi düşüncə tərzini bir indek-

sə gətirməklə birləşməyi tələb edir və onun inki-

şafında zəruri bir cəmiyyət hadisəsi kimi mey-

dana çıxmaqla geniş miqyas alır. Bu hadisənin 

baş verməsinə həm zəruri bir cəmiyyət hadisəsi 

kimi, həm də maraqlı olan tərəflərin istək, təşki-

linin nəticəsi kimi də düşünmək olar, eyni za-

manda da qloballaşmanın tarixi zəruriyyət kimi 

qarşısı alınmaz bir proses olduğunu da etiraf et-

mək lazımdır. 

Qlobal dünyanın informasiya bolluğu şə-

raitində təhsilin vəzifəsi dəyişir, ağlın intellektin 

inkişaf etdirilməsi ön plana keçir. Dünyanın təh-

sil məkanında sadəcə bilik bacarıq deyil, dəyər-

lər, səriştələr şəxsiyyətin inkişafında mühüm 

atributların əldə olunmasına çalışılır. Bu dəyi-

şikliklər fövqündə təhsilin idarə edilməsi, yəni 

dövlətin, cəmiyyətin, bütün iqtisadi inkişafın 

əsasını təşkil edən təhsilin idarə olunması, ən 

başlıca prioritet məsələdir. 

Bazar iqtisadi münasibətlərdə baş verəcək 

dəyişikliklər bütövlükdə istehsal və idarəçilik 

münasibətlərində köklü dəyişikliklər etməyə 

sövq edir, fərdləri və cəmiyyəti dəyişdirməyə 

yetir. Ümumiyyətlə idarə etmə öz tamlığını, 

strukturunu vahidliyini saxlayan müxtəlif təbiət-

li sistemlərin xüsusiyyətidir və bunun köməyi 

ilə qarşıya qoyulan məqsədə nail olunur. Sistem 

isə hər bir tamın xarakteristikasına öz töhfəsini 

verən və bir-birinə qarşılıqlı asılılıqda olan mü-

əyyən bütövlükdür, tamlıqdır. 

İdarəetmə sistemi obyekt və subyektdən 

ibarət olub, subyekt dedikdə idarə edən, obyekt 

dedikdə isə idarə olunan başa düşülür. Bizim, 

idarəetmənin obyekti kimi baxdığımız təşkilat 

menecerlər dünyasının əsasını təşkil edir və me-

necmentin mövcud olmasını şərtləndirən əsas 

səbəblərini özündə birləşdirir, bu menecmentlə-

rin idarəetmə haqqında fikirləri olub, ümumiy-

yətlə idarə etmə haqqında söylənilmişdir (3, 13). 

Təhsilin idarə edilməsi daha geniş, dövlətin, cə-

miyyətin, iqtisadiyyatın inkişafının əsasını təşkil 

edir və həmçinin üstqurum hadisəsi olub bazisə 

güclü təsir edir. 

Təhsili idarə etmək: müxtəlif təbiətli (bio-

loji, sosial, texniki) sistemlərin elementi və 

funksiyası olub, onların müəyyən strukturunun 

saxlanılmasını, fəaliyyət rejiminin mühafizəsini, 

məqsədin reallaşmasımı təmin edib, hər yaş 

kateqoriyası insana təsir gücünə malik olub, 

dövlətin cəmiyyətin ən prioritet idarə etmə siste-

midir. 

Dünyadakı müsbət və dəyişən meylləri 

izləmək, tətbiq etmək, manevr edə bilmək, yara-

dıcı fikir və gücdən tam istifadə etmək, beynəl-

xalq əməkdaşlıq vasitəsilə yeni məzmun, forma 

keyfiyyətə nail olmaq, əlbəttə ki, azad, demo-

kratik, şəffaf idarə etmədən asılıdır. Azərbaycan 

Respublikasının təhsilin inkişafı üzrə Dövlət 

strategiyası proqramında əsas istiqamətlərindən 

biri də şəffaf idarəetmə əsas prioritet istiqaməti 

olaraq göstərilmişdir. Təhsilin idarəedilməsinin 

ən məqbul yolu Demokratik idarə etmə, fəaliy-

yətinin optimallaşması ən səmərəli idarəetmə 

vasitələrindən biri hesab olunub: Kriteriyaların 

aydınlaşdırılması, şəraitin nəzərə alınması, bir 

neçə imkanı olan optimal variantın seçiləsi, 

məqsəd şərtlər mexanizmlərini dəqiqləşdirilmə-

sini əhatə edir. İdarə etmə və liderlik mövzusu 

geniş anlayış olub, bu haqda çoxlu fərqli yanaş-

malarla bəhs edilən məlumatlara rast gəlirik. 

Ümumiyyətlə liderin dəqiq tərifi yoxdur, çətin 

şəraitdən yol göstərən şəxsə, bəzən həlli heç 

mümkün olmayan vəziyyətdən çıxış yolu tapan 

adama da lider deyilir. Lider işində, ailəsində, 

ətrafında, çevrəsində, bir sözlə cəmiyyətdə nü-

fuzu olan, eyni zamanda bunları idarə edəndə, 

lider adlanır. Bəzi hallarda istisnalar olur. Lider 

öz işini, çevrəsini, azad demokratik ,sağlam rə-

qabət şəraitində idarə edənə də deyilir. Lider ən 

effektiv idarə etmə mexanizmlərini yaradır, bir 

sözlə mühitini dəyişdirməyə qadir insan olur. 

Azərbaycan Respublikasında təhsil siste-

minin başlıca vəzifəsi yüksək intellektli biliyə, 

bacarığa praktik hazırlığa, yüksək mədəniyyətə, 

məsuliyyət hissinə, mütərəqqi dünyagörüşünə 

malik olan və onu inkişaf etdirməyə çalışan şəx-

siyyət formalaşdırmaq, soy-kökünə, Azərbaycan 

xalqının azadlıq və demokratiya ənənələrinə 

bağlı olan və mədəni dəyərlərinə dərindən yiyə-

lənən, onu qoruyan, daima inkişaf etdirən, ailə-

sini, vətənini, millətini sevən, daima ucaltmağa 

calışan, ümumbəşəri dəyərlərə yiyələnən, insan 

hüquqları və azadlıqlarına hörmət edən, müstə-
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qil və yaradıcı düşünən, biliyinə yüksək əxlaqi 

keyfiyyətinə, demokratikliyinə görə dünyanın, 

ən qabaqcıl ölkələrinin vətəndaşları səviyyəsin-

də dura bilən sağlam ruhlu yurddaşlar yetişdir-

məkdir. (4, 5) 

İdarəetmək, təhsil müəssisələrini yönəlt-

mək, ali məktəbin daxilində baş verən mürəkkəb 

prosesləri, münasibətləri, elmi-tədqiqat, elmi 

metodik prosesləri, pedaqoji prosesləri, təşkilat 

proseslərini, informasiyanı şüurlu surətdə tən-

zimləmək deməkdir. İlk öncə məqsədin irəli sü-

rülməsi, obyektin ilk vəziyyətinin hərtərəfli 

araşdırılması, müəyyənləşdirilməsi, əldə olunan 

məlumatlar əsasında planlaşdırma aparmaq, 

elmi şura və pedaqoji təsirin təşkilindən, daima 

əks əlaqənin yaradılmasından, yəni idarə olunan 

obyektdən müəyyən parametrlər üzrə müntəzəm 

şəkildə məlumat almaqdan ibarət olub, sonra 

göstəriləcək təsirləri operativ şəkildə təsis etmək 

məqsədilə obyektdən gələn məlumatı təhlil edib 

qiymətləndirməkdən ibarətdir. İdarəetmənin ob-

yektiv imkanı subyektiv amildən, öyrənənlər, 

valideynlər, pedaqoqlar, rəhbər işçilər, idarə 

olunmada iştirak edən digər işçilərin bütövlükdə 

gördüyü işin nəticəsindən asılı olub, düzgün iş 

görüldükdə məqsəd gerçəkliyə çevrilə bilir. 

İdarəetmənin məqsəd və vəzifələri dedik-

də ilk öncə idarəetmənin quruluşunun müəyyən-

ləşdirilməsi, hər dövr üçün quruluş, məzmun və 

funksional komponentlərin ayrılması, idarəet-

mənin hər dövr üçün çətinliklərin aradan qaldır-

maq üçün qarşılıqlı fəaliyyətin təşkili, tələbələ-

rin idarəetmədə iştirakı və əks əlaqəni koordina-

siya və idarəetmə münasibətlərinin yaradılma-

sından ibarətdir. Ali məktəb elə idarə olunmalı-

dır ki, qlobal rəqabətə davam gətirsin, əks halda 

onun var oluşu mümkün olmaz, onun varoluşu-

nu sağlayan əlbəttə ki, keyfiyyətdir. Təhsilini 

başa vuran öyrəncinin şəxsi təhsil keyfiyyətini, 

onun müəyyən səviyyədə bilik bacarıqlar siste-

minə malik olmasından başqa, tamlıq şüurluluq, 

sistemlilik operativlik, çeviklik, konkretlilik, 

çoxdillilik, ümumiləşdiricilik, möhkəmlilik və 

digər göstəricilərin təlim prosesində formalaşdı-

rılması yekun nəticə kimi qəbul edilməlidir. 

Təhsilin idarə olunmasında verilən bilik, bacarıq 

və dəyərlər dövlət standartlarına, cəmiyyətin 

tələbatına uyğun inkişafa xidmət kateqoriya 

kimi düşünülməlidir. Təhsilin idarə olunmasın-

da məqsədin reallaşmasını təmin etmək üçün 

keyfiyyətin əldə edilməsini məna tutumu qabaq-

cadan müəyyən edilməlidir və təhsilin keyfiyyə-

tin bütün təhsil sistemi üçün eyni olan ümumi 

idarə olunan obyekti xarakterizə edən və müva-

fiq xassəyə malik xüsusi elementləri özündə bir-

ləşdirməlidir. Təhsilin keyfiyyət anlayışını xa-

rakterizə edən faktların düzgün müəyyənləşdi-

rilməsi obyektin keyfiyyətli idarə olunmasını tə-

min edə bilər. Təhsilin keyfiyyətinin effektiv 

idarəolunma sisteminin formalaşdırılmasında 

proses və nəticəyə görə idarəetmə ilə bağlı ya-

naşmaların hamısına üstünlüyün verilməsi xüsu-

si əhəmiyyət daşıyır (2, 216). 

Əsas idarəolunan elmi - metodik, elmi 

tədqiqat, strateji planlaşdırma, istehlakçının təd-

ris fəaliyyətinin nəticələrindən istifadə səviyyə-

sinin qiymətləndirilməsini və yardımçı-isə mad-

di-texniki baza maliyyə, infrastrukturun idarə 

olunması daxildir. Həmçinin təhsildə millilik və 

bəşəriliyin vəhdəti, təhsilin fasiləsiz olması və 

eyni zamanda idarəedilmədə təhsil müəssisələ-

rində siyasi partiyaların, dini və digər ictimai və 

təşkilatların təbliğinə yol verilməməsi əsas prin-

siplərindən biridir. Milli təhsil sistemi ölkənin 

sosial iqtisadi mədəni – mənəvi inkişaf səviyyə-

sinə uyğun olan, habelə milli mentalitetə və də-

yərlər sisteminə uyğun olan özünəməxsus prin-

sipləri əhatə etməlidir. Hər dövrdə müəyyən fəa-

liyyət sahəsində nə kimi kadrlara ehtiyac olma-

sını müəyyən etmək üçün, bir tərəfdən həmin 

fəaliyyət sahəsinin praktik ehtiyaclardan, digər 

tərəfdən də, qərarlaşmış elmi biliklərin açdığı 

imkanlardan çıxış etmək lazım gəlir. Bir ölkədə 

tətbiq olunan texniki imkanlar o biri ölkəyə uy-

ğun gəlməyə bilər. Milli təhsil sisteminin prin-

siplərinə uyğun tədris planları və proqramları 

habelə tədris metodikasından istifadə, də milli 

ruhda lakin müasirliyi təmin etməlidir. Bu işlər-

də bizə xarici mütəxəssislərin köməyi lazım gəl-

mir (5, 27). Tədrisin ölkədə olan bütün ibtidai 

siniflərdə, ana dilində olması çox vacib amildir, 

sonrakı mərhələləri əcnəbi dilində oxumaq olar. 

İdarəetmə strukturunu milli zəmində qurarkən, 

Məhəmməd Nəsrəddin Tusi, Mustafa Kamal 

Atatürk, Məmməd Əmi Rəsizadə, Üzeyir Hacı-

bəyov, Əlibəy Hüseynli, Nəriman Nərimanov, 

Heydər Əliyevin Konsepsiyalarından bəhrələn-

mək olar. 

Təhsilin idarə edilmə funksiyaları, idarəet-

mənin fəaliyyət dairəsi, növləri ilə əlaqədar, də-
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yərlər - məqsədlər, dəyərlər - biliklər, dəyərlər-

münasibətlər, dəyərlər-keyfiyyətlər meyarlarını 

idarə və qaydaya salmağa xidmət edir. 

Ali təhsil sistemimizdə tənzimləmə və 

mərkəzi idarəetmə geniş yayılmış, ali məktəblə-

rin mərkəzdən asılı olduğu üçün sərbəst, çevik 

qərarlar qəbul edə bilmədiyi üçün, bu hal çox 

bürokratik şəkil alması nəticəsində, əsl planlama 

işi isə dəyişən yeniliklərdən nisbətində geridə 

qalmasına səbəb olur. 

Dünyada vahid təhsil modeli yoxdur, 

amma təhsilin əsasən qloballaşan xüsusiyyətini 

nəzərə alsaq, görərik ki, dünyada təhsil bir yönə 

istiqamətlənir. Təhsilin keyfiyyətli, hamı üçün 

əl çatan və təhsilə çəkilən xərclərin dövlətdən 

asılılığının azaldılması, daimi qaynaqların əldə 

edilməsi demək olar ki, bir çox ölkələrin başlıca 

istəyidir. 

ABŞ, Qərbi Avropa, Yaponiya və digər 

inkişaf etmiş ölkələrin təhsil sistemlərini incələ-

sək, görərik ki, sistemlər müxtəlif, məqsədlər 

eynidir: daha keyfiyyətli təhsil. Dünyada ali təh-

sildə baş verənləri göz önünə alsaq əlbəttə Ame-

rikan təhsilinin lider olduğunu görərik. ABŞ-da 

məktəblərin və ali təhsil müəssisələrinin fəaliy-

yətini müəyyən edən və idarə edən ümumdövlət 

(federal) struktur yoxdur. Hər ştatın öz təhsil 

sistemi va təhsil müəssisəsi var. Universitetlər 

və kolleclər bazar iqtisadiyyatında öz fəaliyyət-

lərinin qiymətləndirilməsində sərbəstdirlər və 

inkişaf strategiyasını müstəqil seçirlər. 

Amerikada təhsilin uğurlarının səbəblərini 

təhlil edərkən, onun Avropa təhsil sistemi ara-

sında fərqli xüsusiyyətlərin olduğunu görərik. 

Universitetlərin daxili qaydaları eynidir. İnkişa-

fın əsas hərəkətverici qüvvəsi rəqabətdir. Müqa-

yisə edilən tədris müəssisələrinin hamısı məşhur 

professorlar və müəllimlər, elmi tədqiqatlar 

üçün pul vəsaitləri, istedadlı tələbələr ictimaiy-

yətin diqqəti uğrunda mübarizə edirlər. Avropa 

universitetlərində tələbələrin tərkibi yalnız qə-

bul imtahanlarının nəticələri ilə müəyyən edilir. 

Ali məktəblərin rəhbərliyi əslində abituriyentlə-

rin seçilməsi prosesinə təsir edə bilmir. Amerika 

ali məktəblərinin əsas məqsədi ən yaxşı tələbə-

lərin təhsilə cəlb edilməsidir. 

Cəlb edici etmək üçün yaxşı tələbə üçün 

təhsil haqqından tamamilə azad edirlər. Ameri-

ka təhsil sisteminin idarə edilməsi Avropadakın-

dan fərqlidir. Mülkiyyət formasından asılı olma-

yaraq universitetə bir nəfər –prezident rəhbərlik 

edir. Qəyyumlar şurası vardır, prezident və mü-

diriyyət ona hesabat verir. Bir qayda olaraq təd-

ris prosesi, abituriyentlərin qəbulu, elmi dərəcə-

lərin verilməsi, tədqiqatlar, bütün bu məsələlər 

tədris müəssisələrinin alim və müəllimləri tərə-

findən həll edilir. Lakin universitetin və ya kol-

lecin fəaliyyətinə, inkişafına aid olan hər şey 

prezidentin və onun icra aparatının səlahiyyətin-

dədir. Dekanlar prorektorlar adi qayda ilə seçimi 

kollektivin rəyinə əsaslanır. Lakin Avropa uni-

versitetləri isə tamamilə Təhsil nazirliyindən və 

digər hökumət orqanlarından asılıdır. Nəticədə 

rəqabət asanlıqla qarşılıqlı xidmətlər əsasında 

əvəz edilir, rəhbərliyin seçim sistemi isə onun 

zəifliyinə səbəb olur. Amerika ali məktəbləri 

tədrisə onun əhəmiyyətliliyinə, tələbə müəllim 

səmimiyyətinə çox önəm verirlər. Etiraf etmək 

lazımdır ki, Avropa təhsili, Amerikan təhsilinə 

həmahəng yaradılmışdır. Kredit sistemi, azad 

mobillik, Pilləli təhsil, dərəcələrin tanınması 

keyfiyyətli təhsil, ömürboyu təhsil, Bolonya - 

təhsil sisteminin əsasını təşkil edir. Bolonya təh-

sil sistemi 1999-cu ildə yaradılmışdır. Ölkəmiz 

bu prosesə 2005-ci ildə qoşulmuşdur. Xatırlat-

maq yerinə düşər, Xəzər Universiteti Avropadan 

8 il öncə 1991- ci ildə kredit sistemini tətbiq et-

mişdir. Xəzər universitetinin nəzdində Təhsil si-

yasəti universiteti fəaliyyət göstərir. İnstitutun 

məqsədi dünya təcrübəsini öyrənib, ölkəmizə 

uyğun tətbiq etməkdir. Bu da İnstitut rəhbərliyi-

nin özunəməxsus, uzaq görən siyasətindən 

xəbər verir. 

1. Dünyada ən qədim universitet: Əl-

Qaraun Universiteti Mərakeşin Fes şəhərində 

859-cu Fatimə əl Fihri tərəfindən əsası qoyulub.

Ginnesin Rekordlar kitabına daxil edilib.

Ali məktəbin uğur və nöqsanlarını təhlil 

edərkən onun tipini, təbiətini düzgün anlamaq, 

məqsəd və vəzifəsini nəzərdən qaçırmamaq la-

zım gəlir. Ali məktəbin yönəldilməsini qəlibə 

salmaq bizə yaxşı bir şey vəd etmir. 

Ali məktəblərin müstəqilliyinə yalnız 

onların məsuliyyəti və səviyyəsi ilə yanaşı hərə-

kətlərində şəffaflıqla birgə baxılmalıdır. 

Dövlət onun layiq olduğu müstəqilliyində 

bələdçi rolunu oynaya bilər. 

Keyfiyyətin ölçülməsində və mükafatlandı-

rılmasında isə dövlət təhsil ocağında, tənzimlə-
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yici orqanların, akkreditasiya agentlikləri və elmi 

tədqiqat fondlarının iştirakını təşkil edə bilər. 

Dövlətin ali məktəblərə ümumi qərarlar 

tətbiq etməsi, zəif-güclü məktəblərə fərq qoy-

maması işə xələl gətirir. 
Problemin elmi yeniliyi və praktik əhəmiy-

yəti. Dünyadakı müsbət dəyişən meyilləri izləmək, 

tətbiq etmək özün yeniliklər etmək, yaradıcı gücdən 

tam istifadə etmək, beynəlxalq əməkdaşlıq vasitəsilə 

yeni məzmun, forma və keyfiyyətə nail olmaq imka-

nı verir ki, muxtariyyət tam sərbəst verilsin.. 

Sərt inzibati idarə etmənin tətbiqi, keyfiyyətin 

artması üzərində ciddi çalışan təhsil ocağının inkişa-

fına mane olur. 

Təhsil və mədəniyyət üzrə Avropa komissarı 

Jan Figel 2006-cı ildə Oxford Universitetində dedi-

yi: nazirlər öz vaxtlarını nəzarəti gücləndirməyə sərf 

etməklə hansı sahədə nə iş görməyi elm adamların-

dan daha düzgün tapmağa çalışarlarsa, mən universi-

tetlərimizin çox yaxşı işlər görəcəyinə heç ümid bəs-

ləmirəm. 

Təhsil müəssisələrinin müstəqilliyi ilə dövlət 

maraqları toqquşarsa, məsələyə diqqətlə yanaşılmalı 

maliyyə qaynaqları vasitəsilə qorunmalı. Universite-

tin daxili idarə edilməsi mükəmməllikdən çox uzaq-

dır. Rektor tək hakimdir, kooperativ idarə etmək yox 

dərəcəsindədir, digər tərəfdən isə rektorların təyin 

olunması, azad edilməsi bir anın içində baş verir. 

Amerika və digər inkişaf etmiş ölkələrdə ali məktəbə 

rektor axtarışı bir il çəkə bilər. 

Ali təhsil müəssisələrində strateji inkişaf pla-

nı, yaxın illər üçün müəyyən edilmiş fəaliyyət planı 

əsasən nazirliyin, cari idarəetmə isə rektor və onun 

ətrafındakı yüksək vəzifəlilərə həvalə edilir. Uğur 

olarsa hər kəsin, çatışmazlığın məsuliyyətini heç kim 

götürmək istəmir və dəqiq məsuliyyətə cavabdeh ob-

yekt yoxdur. 

Problemin aktuallığı. Əlbəttə, təhsilin idarə-

edilməsinin ən məqbul yolu Demokratik idarə etmə 

fəaliyyətinin optimallaşması, ən səmərəli idarəetmə 

ilə dünya təhsil sistemində yer ala bilərik. 
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Xülasə: Məqalədə təhsilinin səmərəliliyinin artırılmasında müəllim peşəkarlığının əhəmiyyətindən 

bəhs edilir. Danılmaz həqiqətdir ki, müasir şəraitdə pedaqoji kadrların təkmilləşdirilməsi və onların ixtisası-

nın artırılması sisteminin təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsin də böyük rolu var. Bu sistem müasir tədris 

metodologiyasını, yeni texnologiyaları öyrənmək, qabaqcıl təcrübəni yaymaq, müəllimin bilik səviyyəsini 

yüksəltmək üçün səmərəli vasitədir. 

Açar sözlər: təhsilin səmərəliliyi, müəllim peşəkarlığı, ixtisasartırma təhsili, təhsil texnologiyaları, 

təlim metodları 

Резюме: В этой статье рассматривается важность профессионализма учителей в повышении 

эффективности образования. Невероятно, что в современных условиях совершенствование педагоги-
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Summary: This article deal with the importance of teacher professionalism in raising the 

effectiveness of education.It is unbelievable that in modern conditions the improvement of the pedagogical 

staff and the improvement of their qualifications play an important role in raising the quality of education. 

This system is an effective tool for learning modern teaching methodologies, learning new technologies, 

disseminating advanced experience, and raising the teacher's level of knowledge. 
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Son illər respublikamızda baş verən sürətli 

dəyişikliklər, yeni iqtisadi münasibətlərin for-

malaşması, müasir informasiya və kommunika-

siya texnologiyalarının meydana gəlməsi ilə əla-

qədar сəmiyyət sosial, iqtisadi və mədəni sahə-

lərdə əsaslı dəyişikliklərin iştirakçısına çevrilir. 

Yeni qlobal iqtisadi strukturlar iş, bilik və baсa-

rıqların yeni formalarını tələb edir və qiymətlən-

dirir, üstünlüyü maddi resurslara deyil, əmək 

ehtiyatlarına və sosial kapitala verir. Eyni za-

manda, biz müxtəlif mədəniyyətlərin mövсudlu-

ğu şəraitində yaşayırıq. Bizim milli dəyərlərimi-

zin, adət və ənənələrimizin qorunub saxlanılma-

sında və milli mənliyimizin formalaşmasında 

qədim mədəni dəyərlərimizin dərk edilməsi, nə-

zərə alınması və həyatımızdakı müxtəliflik bö-
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yük rol oynayır. Bütün bunlar təlim prosesində, 

müəllimlərin və ümumiyyətlə, pedaqoji işçilərin 

hazırlanmasında və onların gündəlik fəaliyyətlə-

rində əsaslı dəyişikliklərin aparılmasını tələb 

edir. Qeyd edilən dəyişikliklərin baş verdiyi bir 

şəraitdə əhalinin təhsilə artan ehtiyaсları ənənə-

vi təhsil formaları ilə təmin edilə bilmir. Cəmiy-

yətin informasiyalaşması, dünyada gedən qlo-

ballaşma prosesləri yeni təhsil modellərini for-

malaşdırır. Bu modellərin əsasını dünya təсrü-

bəsi, сəmiyyət, insan idrakı və təhsilin dinamik 

olması, birdəfəlik təhsildən fasiləsiz təhsil prin-

sipinə keçid ideyası təşkil edir. İnkişaf etmiş öl-

kələrdə ənənəvi təhsil formaları yeni təhsil mo-

dellərinə inteqrasiya olunur və vahid təhsil mə-

kanı yaranır. 

 Cəmiyyətin informasiyalaşması, demo-

kratikləşməsi, сəmiyyətdə təhsilin rolunun art-

ması, Azərbayсan Respublikasının Avropa və 

dünya təhsil məkanına inteqrasiyası, Bolonya 

prosesinə qoşulması bütövlükdə təhsil sistemin-

də, o сümlədən fasiləsiz pedaqoji təhsil siste-

mində əsaslı islahatların aparılması zərurətini 

yaradır. Aydındır ki, bütövlükdə təhsil sistemin-

də aparılan islahatların keyfiyyəti və səmərəlili-

yi ilk növbədə pedaqoji kadr hazırlığı sferasında 

aparılan islahatlarla əlaqədardır. Çünki son nəti-

сədə bütün təhsil sisteminin və onun ayrı-ayrı 

sahələrinin inkişafı və səmərəliliyi pedaqoji 

kadrların fəaliyyəti ilə təmin olunur. Son illərdə 

respublikamızın bütün iqtisadi, siyasi, ictimai 

sahələrində olduğu kimi, təhsil sahəsində həyata 

keçirilən böyük İslahat proqramı öz təsirini 

göstərməkdədir.  

Bu islahatların əsas mahiyyəti və məqsədi 

təhsilin humanistləşdirilməsini, demokratikləş-

dirilməsini, fərdiləşdirilməsini, diferensiallaşdı-

rılmasını, inteqrasiyasını, təhsilin milli zəmin və 

bəşəri dəyərlər prinsipləri əsasında qurulmasını, 

öz növbəsində bunlar da , insanın müəyyən qə-

dər bilik və bacarıqlar alması istiqamətinə yö-

nəlmiş təhsil növündən bir şəxsiyyət kimi, yara-

dıcı fəaliyyətin və davranışın subyekti kimi 

inkişaf etməsinə imkan verən təhsil növünə ke-

çilməsini tələb edir. Yalnız şəxsiyyətə yönəlmiş 

təhsil insanın dinamik dəyişən ictimai və iqtisa-

di həyatın tələblərinə cavab verən bir şəxsiyyət 

kimi inkişaf etməsinə imkan yarada bilər.  

Təhsilin ayrı-ayrı sahələrinin inkişafı üzrə 

real vəziyyətin təhlili əsasında hazırlanıb təsdiq 

edilmiş proqramların reallaşdırılması nəticəsin-

də təhsil infrastrukturunun müasir tələblərə uy-

ğun təkmilləşdirilməsi, təhsilin məzmununun 

yeniləşdirilməsi, təhsilalanların nailiyyətlərinin 

qiymətləndirilməsi üzrə yeni model və mexa-

nizmlərin tətbiqi, əmək bazarının tələbatına uy-

ğun kadr hazırlığı, təhsil sisteminin informasi-

yalaşdırılması və bu kimi digər sahələrdə əhə-

miyyətli nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Lakin pe-

daqoji təhsil üzrə mövcud olan strukturlar hələ 

də müasir standartlara uyğun qabiliyyətlərin for-

malaşdırılmasına deyil, əsasən biliyin verilməsi-

nə istiqamətlənmişdir. Eyni zamanda, diplom-

dan sonrakı və əlavə təhsil də daxil olmaqla pe-

daqoji təhsil sisteminin müxtəlif strukturları ara-

sında məzmunca və təşkilati baxımdan kifayət 

qədər qarşılıqlı əlaqələrin olmaması müəllimin, 

tərbiyəçinin və ümumiyyətlə, öyrədənin fasilə-

siz olaraq bir şəxsiyyət kimi inkişaf etməsinə 

imkan vermir.  

Ona görə də Azərbaycan Respublikasında 

müəllim hazırlığının və pedaqoji təhsilin fasilə-

sizlik prinsipləri baxımından inkişaf etdirilməsi 

üçün konseptual yanaşmaların işlənilməsinə və 

fasiləsiz pedaqoji təhsil sisteminin inkişaf etdi-

rilməsi üçün strateji fəaliyyət proqramının hazır-

lanmasına ehtiyac yaranmışdır. Məhz bu xüsu-

siyyətlər öz növbəsində təhsil sahəsinin əsas 

hərəkətverici qüvvəsi olan pedaqoji kadrların 

fasiləsiz təhsilinin dinamik inkişafını tələb edir. 

Bu vacib amil “Azərbaycan Respublikasında 

Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” nın 

ikinci strateji istiqamətində öz əksini tapmışdır. 

Bu istiqamət innovativ təlim metodlarını tətbiq 

edən, təhsilin məzmununun səmərəli mənimsə-

nilməsini təmin edən səriştəli təhsilverənin for-

malaşdırılmasına xidmət edir və özündə təhsil-

verənlərin peşəkarlığının yüksəldilməsi, təhsil-

alanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi 

üzrə yeni sistemlərin qurulmasını, təhsilalanla-

rın istedadının aşkar olunması və inkişafı ilə 

bağlı, habelə xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar 

üçün inklüziv təlim metodologiyasının yaradıl-

masını tələb edir .  

Ümumi təhsil sistemində çalışan təhsilve-

rənlər bir sıra yüksək keyfiyyət göstəricilərinə 

 -ixtisası üzrə dövrün tələbatına uyğun 

elmi-nəzəri biliklərə; 
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-uşaqlarla həssas ünsiyyətqurma və iş ba-

carığına; -əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərə, pedaqoji 

etika və mədəniyyətə; 

-əməkdaşlıq, tədqiqatçılıq, özünütəhsil və

idarəçilik bacarıqlarına; 

-yaradıcılıq və sağlam rəqabət tələb edən

layihələrdə, müsabiqə və innovativ proqramlar-

da iştirak etmək qabiliyyətinə; 

-öz fəaliyyətini təqdim etmək və qabaqcıl

pedaqoji təcrübələrdən bəhrələnmək bacarığına; 

-ədalətlilik, məsuliyyətlilik, cavabdehlik

keyfiyyətlərinə; 

-işlədiyi məktəbdə və ictimaiyyətdə hör-

mətə və nüfuza malik olmalıdırlar. 

Müasir dövrdə müəllim əxlaqi сəhətdən 

inkişaf etmiş, yaradıсı şəxsiyyət olmalı, refleksi-

ya qabiliyyətinə, peşə vərdişlərinə, pedaqoji us-

talığa malik olmalı və yenilikçiliyə meylli olma-

lıdır. Müəllim təhsilin əhəmiyyətini dərk etməli, 

mədəni olmalı, öz fənnini, pedaqogika və psixo-

logiyanı gözəl bilməli, şəxsiyyətyönlü pedaqoji 

üsullardan istifadə etməli, öz intellektual səviy-

yəsini daim inkişaf etdirmək üçün çalışmalıdır. 

Təсrübəli müəllim öz fənnini bilməklə yanaşı, 

pedaqoji prosesdə hər bir iştirakçının yerini gör-

məli, şagirdlərin fəaliyyətini təşkil etməli, onun 

nətiсələrini qiymətləndirməli, düzəlişlər etməyi 

baсarmalıdır. Müəllimin baсarığı aşağıdakı amil-

lərlə təyin olunur: metodoloji (pedaqoji-psixolo-

ji) baсarıqlar; ümumi mədəni səviyyəni əks etdi-

rən baсarıqlar; fənyönümlü baсarıqlar. Müəllim 

yenilikçi, yaradıсı düşünсəyə malik olmalıdır. 

Pedaqoji fəaliyyətin yaradıсı istiqamətlənməsi 

müəllimdən aşağıdakıları tələb edir: öz imkanla-

rını obyektiv qiymətləndirmək, öz sənəti üçün 

əhəmiyyətli olan zəif və güсlü сəhətlərini müəy-

yən edə bilmək (özünüidarə, özünüqiymətləndir-

mə, emosionallıq, kommunikativ, didaktik qabi-

liyyətlər və s.); 

Müəllimlərin peşəkar inkişafını düzgün 

müəyyənləşdirmək üçün onların bu sahədəki 

mövcud problemlərini öyrənmək, respublikada 

pedaqoji kadrların ixtisasartırma təhsilinin və-

ziyyətini araşdırmaq, xarici ölkələrin bu sahədə 

əldə etdiyi nailiyyətləri təhlil etmək və ixtisasar-

tırma təhsilinin yeni məzmununu müəyyənləş-

dirmək lazımdır. Danılmaz həqiqətdir ki, müasir 

şəraitdə pedaqoji kadrların təkmilləşdirilməsi və 

onların ixtisasının artırılması sisteminin təhsilin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsində böyük rolu var. 

Bu sistem müasir tədris metodologiyasını, yeni 

texnologiyaları öyrənmək, qabaqcıl təcrübəni 

yaymaq, müəllimin bilik səviyyəsini yüksəltmək 

üçün səmərəli vasitədir. 

Müəllimlərin peşəkarlığının təkmilləşdiril-

məsi əlavə təhsildə gedən bir proses olmaqla, 

tədrisin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi 

daşıyır və aşağıdakı proseslərin və ya tədbirlərin 

vəhdətini özündə ehtiva edir: pedaqoji, psixolo-

ji, metodiki sahədə, dərs vəsaiti və dərsliklərdə, 

eləcə də tədris plan və proqramlarında, təlim və 

informasiya texnologiyalarında olan yeniliklərlə 

operativ tanışlıq, öz həmkarları ilə təcrübə mü-

badiləsi; distant ötürmə vasitəsi ilə yeni mate-

rialların əldə olunması, bu istiqamətdə fikir mü-

badiləsinin aparılması; aktual mövzuların dinlə-

nilməsi üçün sahə üzrə qabaqcıl mütəxəssislərin 

dayaq məntəqələrinə dəvət olunması . problem 

mövzular ətrafında müzakirələrin təşkili, Dərs-

lərdə kollektiv iştirak, nəticələrin təhlili , əlavə 

təhsil sahəsində tətbiq olunan plan və proqram-

lara, eləcə də yeni dərslik və dərs vəsaitlərinə 

dair əsaslandırılmış təkliflərin verilməsi; “öyrə-

dənləri öyrədən” statuslu müəllim və diskussi-

yaların keçirilməsi; daimi özünütəhsil. 

Pedaqoji kadrların mütəmadi olaraq tək-

milləşdirilməsi gələcək ixtisasartırma və yeni-

dənhazırlanma təhsilini formalaşdırır, müəllim-

lərin ilkin hazırlığı prosesində mövcud olan ça-

tışmazlıqların aradan qaldırılması və onların ha-

zırlığının keyfiyyətcə yüksək səviyyədə olması-

nı təmin edir. 

Əlavə təhsil və peşəkarlıq səviyyəsinin 

inkişaf etdirilməsi müəllimlərin və pedaqoji pro-

sesin digər subyektlərinin dörd səviyyədə hazır-

lanması şəklində həyata keçirilir. 

1) müəllimlərin, metodistlərin, rəhbər işçi-

lərin və digər pedaqoji kadrların praktiki fəaliy-

yət istiqaməti üzrə ixtisasının artırılması və tək-

milləşdirilməsi; 

2) pedaqoji kadrların tədqiqatçılıq fəaliy-

yəti sahəsində ixtisasının artırılması və təkmil-

ləşdirilməsi; 

3) pedaqoji və qeyri-pedaqoji ixtisaslı

kadrların pedaqoji ixtisaslar üzrə yenidən hazır-

lanması; 

4) qısamüddətli təhsil proqramları üzrə

təhsil səviyyəsinin və dərəcəsinin yüksəldilməsi. 
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Əlavə təhsil və peşəkarlıq səviyyəsinin in-

kişaf etdirilməsi aşağıdakı modellər üzrə həyata 

keçirilir.  

- İxtisasartırma və ya baza peşə-ixtisas 

təhsil müəssisələrində treninqlər; 

- Kaskad modeli üzrə treninqlər; 

- Texnologiyalara əsaslanan treninqlər; 

- Distant təhsil; 

- Mentorluq; 

- Şəxsi tədqiqata əsaslanan ixtisasartırma 

və təkmilləşmə;  

- Müxtəlif təşkilatlar tərəfindən ixtisasar-

tırma sistemindən kənar keçirilən kurslar və tre-

ninqlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, əlavə təhsilin 

əsas istiqamətlərindən biri olan ixtisasartırma 

təhsilinin beynəlxalq təcrübəyə uyğun təşkili 

üçün bir sıra problemlərin həlli vacibdir. Həmin 

problemlərdən biri məhz bu təhsilin strukturu-

nun müasir tələbləri ödəməməsi ilə bağlıdır. 

Belə ki ixtisasartırma təhsili müəssisələr tərəfin-

dən təklif edilən proqramlar bu təhsilə cəlb olu-

nan müəllimlərin ehtiyaclarına uyğun hazırlan-

mır, ümumiyyətlə bu ehtiyacların dəqiq müəy-

yənləşdirilməsi sahəsində etibarlı mexanizmlər 

işlənməmişdir. Hal-hazırda Təhsil İşçilərinin Pe-

şəkar İnkişafı İnstitutu bu sahədə yeni proqram 

və mexanizmlərin hazırlanmasına başlamışdır. 
Problemin aktuallığı: Azərbaycan Respubli-

kasının Prezidenti İlham Əliyevin 2013-cü il 24 

oktyabr Sərəncamına əsasən “Azərbaycan Respubli-

kasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın 

ikinci istiqamətində göstərildiyi kimi təhsilalanaların 

fərdi xüsusiyyətləırini nəzərə alan innovativ təlim 

metodları və texnologiyaları vasitəsilə təhsilin məz-

munun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən yük-

sək nüfuzlu təhsilverənlərin formalaşdırılması bu 

gün çox mühüm aktuallıq daşıyır. 

Problemin elmi yeniliyi: Müəllimlər üçün 

yeni modul-kredit və rəqabətəsaslı təlimlər sistemi-

nin yaradılmasına başlanılmışdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Müəllimlə-

rin təhsil müəssisəsi səviyyəsində, tədrisdən ayrıl-

madan peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üzrə özü-

nü doğrultmuş innovativ modellərin tətbiqi onların 

fasiləsiz peşəkar inkişafı istiqamətində mühüm rol 

oynayacaqdır. 
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Хülasə: Keyfiyyət problemi müəllim kadrlarının metodik ustalığından birbaşa asılıdır. Təhsilin key-

fiyyətini yaxşılaşdırmaq müasir dövrdə məktəbin, müəllimin qarşısında duran bir nömrəli vəzifədir. Bu ba-

xımdan məqalədə təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması yolları araşdırılmış, keyfiyyət göstəriciləri sada-

lanmışdır.  

Açar sözlər: strategiya, təhsilin keyfiyyəti, müəllim peşəsi, qiymətləndirmə sistemi, tələbyönlü 

şəxsiyyət 

Резюме: Проблема качества образования напрямую зависит от методического мастерства педа-

гогических кадров. Одной из важных задач в современном обществе стоящей перед учителем и шко-

лой является повышение качества образования. С этой точки зрения, в статье раскрывается пути по-

вышения качества образования, и перечисляются её показатели. 

Ключевые слова: стратегия, качества образования, профессия учителя, система оценивания, 

ориентированность на личность. 

Summary: Problem of quality directly depended on the methodical master of teachers personnel’s. 

Nowadays, impairing quality of education is the main mission, which standing in front of teachers and 

schools in this point of view; it has been investigated the ways of improving quality of education and 

enumerated the quality of indication. 

Key words: strategy, quality of education, teachers profession ,system of estimation, demanding 

personality 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

cənab İlham Əliyevin 2013-cü il 24 oktyabr ta-

rixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət 

Strategiyası” sənədində təhsilin keyfiyyəti başlı-

ca strateji prioritet elan olunmuş, ümumi təhsil 

müəssisələrinin şagird və məzunlarının keyfiy-

yət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması aktual mə-

sələ kimi irəli sürülmüşdür. 

Azərbaycan Respublikasında təhsilin inki-

şafı üzrə Dövlət Strategiyası "təhsilin keyfiyyə-

tinin yaxşılaşdırılması üçün təhsili idarəetmə 

sisteminin yenidən qurulması, bu sahədə insan 

resurslarının inkişaf etdirilməsi və müəllim pe-

şəsinin nüfuzunun artırılması zəruriliyini" önə 
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çəkib. Bu məqsədlə təhsil müəssisələrində nəti-

cəyönlü və şəffaf idarəetmə modelinin, təhsilin 

keyfiyyətinin təminatı və idarə olunması üzrə 

yeni məlumat və hesabat sistemlərinin yaradıl-

ması kimi hədəflər əhatə edilib.  

Təhsilin keyfiyyəti, cəmiyyətin və təhsil 

alanların ehtiyaclarına cavab verən təhsil nəticə-

lərinin bir sıra xüsusiyyətləri kimi başa düşülür. 

Təhsilin keyfiyyəti anlayışı ilk növbədə sosial 

kateqoriya kimi cəmiyyətdə təhsil prosesinin 

vəzifəsini və səmərəliliyini, eyni zamanda, şəx-

siyyətin vətəndaşlıq və peşə səmərəliliyinin tə-

ləblərinə uyğunluğunu göstərir. Təhsilin keyfiy-

yət aspektləri - təhsilin məzmunu, təlimin for-

maları və metodları, tədris-maddi və maddi-tex-

niki bazanın vəziyyəti, kadrların təminatı nəzər-

də tutulur.  

Təhsilin keyfiyyətini səciyyələndirən təh-

silin idarə olunmasının təhsil prosesinin nəticə-

lərinin mərhələləri üzrə müşahidə edilməsi hər 

bir mərhələdə qarşıya qoyulmuş vəzifələrin 

optimal yerləşdirilməsi səbəbinin aşkarlanması-

nı zəruri hesab edir. Təhsil keyfiyyətini şərtlən-

dirən amillər-ilk növbədə orta təhsilin keyfiyyə-

ti, yalnız şagirdlərin əldə etdiyi bilik, bacarıq və 

vərdişlərin səviyyəsi ilə ölçülə bilməz. Əsas 

odur ki, orta təhsil məkanını tərk edən şəxs müs-

təqil həyata keyfiyyətli insan kimi atılsın, yəni 

o, sağlam düşüncə və zəruri hallarda məsuliyyə-

ti üzərinə götürməyə, müstəqil qərarlar qəbul et-

məyə, cəmiyyətin fəal, rəqabətə davamlı üzvü 

olmağa hazır olsun. 

 Öyrənildiyi kimi, problem çox ciddidir və 

ümumi təhsil sistemində aparılan islahatlar 

önəmli işlər bu problemlərin aradan qaldırılma-

sına istiqamətləndirilmişdir. Keyfiyyət problemi 

birmənalı şəkildə müəllim kadrlarının metodik 

ustalığından birbaşa asılıdır. Təhsilin keyfiyyəti-

ni yaxşılaşdırmaq müasir dövrdə məktəbin, 

müəllimin qarşısında duran bir nömrəli vəzifə-

dir. Buna nail olmağın əsas yolları isə dərsə ve-

rilən müasir tələblərdə öz əksini tapıb. Müasir 

dərsə verilən əsas tələblərdən biri məktəbdə, si-

nifdə öyrədici mühitin yaradılması, müəllim-şa-

gird münasibətlərinin səmərəli, səmimi əmək-

daşlıq zəminində qurulmasıdır. Dərsdə müxtəlif 

əyani vasitələrdən, sxem və illüstrasiyalardan, 

laboratoriya təcrübələri və ya praktiki məşğələ-

lərdən, eyni zamanda müasir dövrün tələbinə 

uyğun olaraq fəal təlim metodlarından, İKT va-

sitələrindən istifadə sinifdə öyrədici mühitin ya-

ranmasına səbəb olur. Hər hansı bir mövzunu 

keçərkən sinifdə həmin mövzuya uyğun mühit 

yaratmaqla şagirdlərin nəzərlərini, düşüncələrini 

bütünlüklə həmin mövzuya yönəltmək müm-

kündür.  

Beləliklə təhsilin kеyfiyyəti təhsil prоsеsi-

nin təşkili qаydаlаrındаn аsılıdır. Hаmıyа bəlli-

dir ki, ənənəvi qаydаlаrа əsаslаnаrаq tədris еdi-

lən fənnlər оrtа məktəbin sinifləri üzrə illərə, 

аylаrа, həftələrə və günlərə bölünərək, оnа uy-

ğun təlim-tərbiyə prоsеsi təşkil еdilir və çаlışılır 

ki, təhsildə kеyfiyyət əldə еdilsin. Məhz buna 

görə təhsilin kəmiyyət göstəricilərini təmin edən 

məqamlarla yanaşı təhsilin keyfiyyəti məsələlə-

rinə də xüsusi diqqət ayrılmalıdır. Bu mənada 

təhsilə çəkilən xərclərin hissolunacaq qədər bö-

yük qismi təhsilin bütün səviyyələrində əsas 

aparıcı qüvvə olan müəllimlərin inkişafına yö-

nəldilməlidir. Keyfiyyətli müəllim kadrlarının 

hazırlığına xüsusi diqqət verilməlidir. Müəllim-

lərin peşə hazırlığının artırılması üçün geniş və 

səmərəli tədbirlər planı hazırlanmalıdır. 

Təhsildə keyfiyyət müаsir şərаitdə mək-

təbdə çаlışаn müəllimlərin mеtоdik bахımdаn 

iхtisаslаrının аrtırılmаsı və təkmilləşdirilməsi 

qаrşısındа yеni tələblər qоyur. Bu mеtоdik хid-

mət əməkdаşlаrındаn (rаyоn-şəhər mеtоdistləri, 

dаyаq məntəqəsi rəhbərləri, məktəb rəhbərləri, 

məktəb mеtоdbirləşmələri və s.) tələb еdir ki, 

işlədikləri sаhədə kеyfiyyətin müəyyənləşdiril-

məsi üçün bеynəlхаlq və yеrli təcrübənin öyrə-

nilməsi və həyаtа kеçirilməsi məqsədi ilə mеtо-

dik işin plаnlаşdırılmаsınа yеni münаsibətlə yа-

nаşsınlаr, təhsilin kеyfiyyətinin dаhа dа yахşı-

lаşdırılmаsı üçün müəllimlərə yеni münаsibətlər 

аşılаsınlаr, Milli Kurikulumdа təhsilin yеni kеy-

fiyyətinin аçıqlаnmаsınа diqqəti аrtırsınlаr. Öy-

rənənlərin intеllеktuаl pоtеnsiаlının yüksəldil-

məsi ilə müəllimləri əlа təhsil nаiliyyətlərinin 

əldə еdilməsinə istiqаmətləndirsinlər. Hər bir 

məktəbdə təhsil işini dövlətin təhsil məqsədləri-

nə uyğunlаşdırmаğа çаlışsınlаr. Bu məqsədlə, 

hər şеydən əvvəl, müəllimlərin şəхsi və prоfеs-

siоnаl kеyfiyyətləri məktəb rəhbərləri və məktə-

bin mеtоdik хidmət (mеtоdik şurаlаr, məktəb 

rəhbərləri, dаyаq məntəqələri, rаyоn – şəhər mе-

tоdik хidmət) əməkdаşlаrı tərəfindən təhlil еdil-

məlidir. Оnlаr təhlil prоsеsində «Müəllimlərin 

yüksək kеyfiyyət əldə еtmələrində nələr çаtış-
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mır, оnlаr nəyi öyrənməlidir?» suаlınа cаvаb ах-

tаrmаlıdırlar. Аydın məsələdir ki, müəllim pеşə-

sinin хüsusiyyətlərinə оnun mədəniyyəti, bilik, 

bаcаrıq səviyyəsi və öyrətmək qаbiliyyəti аiddir 

ki, bunlаr dа yüksək kеyfiyyət əldə еtməyə kö-

mək еdən хüsusiyyətlərdir. Şəхsiyyətin inkişа-

fındа isə müəllimin özü tərəfindən şəхsi еtik 

nоrmаlаr müəyyənləşdirilməli, fərdi dəyərlərin 

əldə еdilməsi üçün bilməli və öyrənməli оlduğu 

məsələlər аrаşdırılmаlıdır. Bununlа yаnаşı mü-

əllimin prоfеssiоnаl səviyyəsində оnun öz pеşə-

sinin incəliklərinə uyğunluğu dа böyük əhəmiy-

yət kəsb еdir. Bu məqsədlə о, öz iхtisаsını аrtır-

mаlı, müəllim kimi mütəmаdi təkmilləşməli, tə-

lim prоsеsinin təşkilində, inkişаfındа, yеniləş-

məsində və təlim prоsеsinin qiymətləndirilmə-

sində еkspеrt səviyyəsinə yüksəlməlidir. О, bil-

məlidir ki, müəllim tədris prоsеsində şаgirdlərin 

mənəvi, psiхоlоji və fiziki tələbаtlаrını öyrən-

məli, оnlаrı müаsir еlmə, mədəniyyətə yiyələn-

məyə istiqаmətləndirməlidirlər. Оnlаr şаgirdlərə 

öz həyаtlаrını gələcəyə dоğru şüurlu və müstəqil 

şəkildə qurmаğı öyrətməlidirlər. Bunа görə də 

müəllim öz fənni sаhəsində biliklərlə yаnаşı 

müаsir dövrdə cəmiyyətimizdə bаş vеrən icti-

mаi, iqtisаdi, еkоlоji, həm də mədəni və tехniki 

yеnilikləri təhlil еtməyi, qiymətləndirməyi bа-

cаrmаlıdır. Müəllimlərin iхtisаsının аrtırılmаsı 

və təkmilləşməsi еlə təşkil еdilməlidir ki, müəl-

limdə müəllim pеşəsinə еlə münаsibət аşılаnmа-

lıdır ki, о ömür bоyu охumаlı, innоvаsiyа хаrаk-

tеrli tехnоlоgiyаlаrа yiyələnməli və məktəb təc-

rübəsinə tətbiq еtməlidir. Bu məqsədlə məktəbi 

idаrə еdənlər və bütövlükdə məktəb kоllеktivi 

məktəb həyаtını dаimа təhlil еtməli, təlim-tərbi-

yə prоsеsində bаş vеrənləri ümumiləşdirməli, 

işin nəticələrini qiymətləndirməlidirlər. Məhz 

bu yоllа nöqsаn və çаtışmаyаn cəhətləri üzə çı-

хаrmаq, «diаqnоz» qоymаq və düzgün idаrə-

еtmə qərаrlаrı qəbul еtmək оlаr. Hər bir pеdаqо-

ji kоllеktiv аnаlitik funksiyаlаrın həyаtа kеçiril-

məsinə öz münаsibətindən аsılı оlаrаq yаnаş-

mаlıdır.  

Ümumtəhsil məktəblərində yeni pedaqoji 

texnologiyaların, yanaşmaların yaradılması və 

tətbiq olunması təlimin keyfiyyətini yüksəltmə-

yin mühüm şərtlərindən biri hesab edilir. Belə 

bir yanaşmada mühüm pedaqoji texnologiya 

kimi məqsəd və vəzifələrin yerinə yetirilməsin-

də pedaqoji ustalıq mühüm rol oynayır. 

Qiymətləndirmə pedaqoji texnologiyalar-

dan biri kimi ümumi təhsilin səmərəli təşkilinin 

əsas komponentlərindən biridir. Şəxsiyyətin 

inkişaf etdirilməsində, formalaşdırılmasında 

onun həlledici rolu vardır. Təcrübə göstərir ki, 

müəyyən çətinliklər yaransa da yeni qiymətlən-

dirmə sistemi şagirdlərin öyrənməyə olan mara-

ğını yüksəltməyə, idraki inkişafını təmin etmə-

yə, təlimin keyfiyyətinin yüksəlməsini izləməyə 

imkan verir.  

Ölkəmiz üçün müasir düşüncəli və rəqa-

bətqabiliyyətli insan kapitalının formalaşdırıl-

masında ən kütləvi təhsil sahəsi olan ümumi 

təhsil xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Ona görə də 

ümumi təhsilin səmərəlilik və effektivliyinin 

yüksəldilməsi, şagirdlərin dövrün çağırışlarına 

uyğun keyfiyyətli təhsillə əhatə olunması, onla-

rın cəmiyyətdə tələbyönlü şəxsiyyət, vətənpər-

vər ruhlu yetkin vətəndaş kimi tərbiyəsi daim 

diqqət mərkəzinə çəkilən mühüm vəzifə hesab 

olunmuşdur.  

Müxtəlif dərslərdə İKT-dən istifadə izahlı 

bir təhsil üsulundan hərəkət etməyə imkan verir 

ki, bu da şagirdin öyrənmə fəaliyyətini yaxşılaş-

dırır və yeni məlumatların əldə olunmasına kö-

mək edir. Beləliklə, təhsilin keyfiyyətini yüksəl-

dilməsi üçün zəruridir: 

 müasir təlim metodlardan dərs prose-

sində istifadə; 

 müəllimlərin peşəkarlığını artırmaq

üçün metodik təkmilləşdirilməni davam etdir-

mək; 

 müasir pedaqoji texnologiyalardan, in-

formasiya və kommunikasiya texnologiyaların-

dan, internetdən daha fəal və geniş istifadə.  

Təhsilin keyfiyyəti haqqındakı müxtəlif 

anlayışları bir araya gətirərək onun dəyərləndi-

rilməsi üçün istifadə olunan göstəriciləri aşağı-

dakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1. Pedaqoji heyətin peşəkar hazırlığı

2. Pedaqoji heyətin motivasiyası

3. Tədris müəssisəsinin maddi-texniki

bazasının vəziyyəti 

4. Tədris materiallarının keyfiyyəti və

məzmunu 

5. Tədris metodologiyasının effektivliyi

6. Tədris materialları və ləvazimatının

keyfiyyəti 

7. Təhsil almaq (öyrənmək) qabiliyyəti

8. İnfrastrukturun keyfiyyəti
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9. Verilən biliklərin keyfiyyəti 

10. Rəhbərliyin innovasiyalar sahəsindəki 

fəallığı 

11. Təhsil prosesində innovasiyaların tət-

biqi 

12. Məzunlara olan tələbat 

13. Məzunların əmək bazarında rəqabətə 

davamlılığı 

14. Məzunların nailiyyətləri (idarəçilik, 

xeyriyyəçilik, sahibkarlıq, liderlik və digər sahə-

lərdə) 
Problemin aktuallığı. Təhsil sahəsində aparı-

lan bütün islahatların məqsədi onun keyfiyyətinin 

yüksəldilməsinə nail olmaqdır. Təhsilin keyfiyyətini 

yaxşılaşdırmaq müasir dövrdə məktəbin, müəllimin 

qarşısında duran bir nömrəli vəzifədir. 

Problemin elmi yeniliyi. Ümumtəhsil mək-

təblərində yeni pedaqoji texnologiyaların, yanaşma-

ların yaradılması və tətbiq olunması təlimin keyfiy-

yətini yüksəltməyin mühüm şərtlərindən biri hesab 

edilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti\. Təhsilin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün sıralanan göstərici-

lərin həyata keçirilməsi mühüm praktik əhəmiyyət 

kəsb edir.  
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THE İMPORTANCE OF MONİTORİNG AND EVALUATİON MECHANİSMS 
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Xülasə: Təhsilin kеyfiyyəti vахtаşırı dəyişən bir katеqоriyаdır və о, dövrümüzün tələbаtlаrı əsаsındа 

sоsiаl sifаrişçilərin tələbаtlаrınа uyğun оlаrаq dəyişir, vахtаşırı yеniləşir. Оnа görə təhsilin nəticələrinin mо-

nitоrinqi sistеmаtik оlаrаq həyаtа kеçirilməli, kеyfiyyətin yüksəlməsi üçün yеni mеtоdikаlаr işlənib hаzırlаn-

mаlı, tətbiq еdilməlidir. Təhsilin keyfiyyətinin idarə olunmasını təmin etmək üçün təhsil sahəsində monito-

rinq, keyfiyyət və fəaliyyət göstəriciləri sistemli inkişaf etdirilməlidir.  

Açar sözlər: təhsil, keyfiyyət, monitorinq, qiymətləndirmə, şagird, müəllim. 

Резюме: Качество образования - это периодически меняющаяся категория, которая постоянно 

обновляется в зависимости от требований времени. Поэтому необходимо систематически осущест-

влять мониторинг результатов в области образования, и необходимо разработать новые методики для 

улучшения качества образования. Для управления качеством образования необходимо проведение 

мониторингов. 

Ключевые слова: образование, качество, мониторинг, оценка, ученик, учитель. 

Summary: Quality of education is changeable category, it changes and improves the timeframe 

according to the requirements of sucial customers. Therefore, the monitoring of education outcomes should 

be systematically implemented and other methods should be developed and appliedto for improving of the 

quality. Monitoring, quality and performance should be systematically developed in education to ensure the 

quality of education. 

Key words: education, quality, monitoring of, assessment of, pupil, teacher. 

Təhsilin inkişaf perspektivləri bütün icti-

maiyyəti narahat edir, düşündürür, çıxış yolları 

axtarmağa məcbur edir. Bu çıxış yollarından biri 

və ən mühümü müasir şəraitdə təhsilin keyfiy-

yəti, onun idarə edilməsidir. Təhsildə keyfiyyət 

dedikdə onun qarşısında qoyulan məqsədə hansı 

səviyyədə nail olmaq başa düşülməlıdir. Xüsu-

sən də məktəbdə təhsilin keyfiyyətinin idarə 

olunması bu gün çox aktuallıq kəsb edir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, əgər məktəb elmi əsaslarla 

idarə olunmursa, təhsilin keyfiyyəti vaxtlı-vax-

tında təhlil edilmirsə, monitorinqlər keçirilmir-

sə, belə müəssisədə keyfiyyətdən danışmaq ol-

maz. Monitorinq və qiymətləndirmə ümumtəhsil 

məktəblərində təhsilin keyfiyyətinin müəyyən-

ləşdirilməsi üçün vacib sayılan amillərdən biri-

dir. Monitorinq vasitəsilə təhsil müəssisəsinin -

fəaliyyətinin səmərəlilik səviyyəsi aşkar olunur 

və qiymətləndirilir.  
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Müasir dövrümüzdə təhsil sisteminin mo-

nitorinqini təhsil keyfiyyətinə nəzarəti təmin 

edən ən vacib mexanizm hesab etmək olar. Belə 

ki, monitorinq fəaliyyətin hazırkı vəziyyətini 

müəyyən edir. Qiymətləndirmə isə fəaliyyətin 

təsirini müəyyənləşdirdiyi üçün monitorinq 

məqsədilə onun nəticələrindən yalnız növbəti 

dərs illərində və ya növbəti qiymətləndirmə 

proqramının həyata keçirilməsi zamanı istifadə 

etmək olar.  

Məhz bu səbəbdən qabaqcıl təhsil sistemi-

nə malik bir çox ölkələrdə şagird nailiyyətləri-

nin monitorinqi məktəbin müəllimləri tərəfindən 

aparılır. Belə ki, tədrisdə geri qalan şagirdlər 

haqqında məlumat almaq üçün müəllimlər mək-

təbdaxili qiymətləndirmənin xüsusi növündən – 

formativ qiymətləndirmədən istifadə edirlər. Be-

ləliklə, heç bir şagird diqqətdən kənarda qalmır. 

Deməli, monitorinq daxili idarəetmə prosesi 

olub təhsilin keyfiyyətinə davamlı nəzarəti hə-

yata keçirməyə imkan verir. Qiymətləndirmə tə-

lim prosesini tamamlayan bir pillədir. O, təlimin 

səmərə və keyfiyyətini yüksəltməyə, əks əlaqəni 

təmin etməyə, müəllim və şagirdlərdə məsuliy-

yət hissinin artırmağa, təlimi stimullaşdırmağa 

imkan verir. Qiymət çox incə bir pedaqoji 

vasitədir. 

 O, şagirdləri həvəsləndirə də bilər, ruhdan 

da sala da bilər. Hər şey qiymətin necə verilmə-

sindən, onun ədalətli olub-olmamasından asılı-

dır. Müəllim qiyməti verərkən bəzi şərtləri göz-

ləməlidir: qiymət obyektiv, ədalətli olmalı, şa-

girdin bilik və bacarıq səviyyəsini düzgün əks 

etdirməli, verilən qiymət şagirdlər tərəfindən 

dərk olunmalı, müəllim qiyməti sadəcə elan et-

məklə kifayətlənməməli, onu əsaslandırmalı, 

qiymətləndirmə zamanı şagirdin təkcə nəyi öy-

rənməsi deyil, həmdə necə öyrənməsini, onun 

təlimdə, dərs boyu fəaliyyəti nəzərə alınmalıdır. 

Təkcə keçmiş mövzuya görə qiymət verdikdə 

şagird arxayınlaşır və dərs boyu fəallıq göstər-

mir. Bunu nəzərə alıb qiyməti dərsin sonunda 

elan etmək lazımdır.  

Beləliklə, qiymətləndirmə ümumtəhsil 

məktəbində təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdi-

rilməsini təmin edən, səmərəliliyini artıran me-

xanizm kimi çıxış edir və ümumtəhsil məktəblə-

rində şagirdlərin təlim nailiyyətlərinin inkişafın-

da, təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsin-

də və keyfiyyətin idarə olunmasında, xüsusi yer 

tutur. Qiymətləndirmə vasitəsi ilə müəssisə rəh-

bərliyi təhsilin inkişaf dərəcəsini öyrənmək, 

buna müvafiq zəruri tədbirlər görmək imkanı 

əldə edir. Bu proses həm təhsil orqanlarının rəh-

bərləri, həm şagirdlər, onların valideynləri və 

həmdə müəllimlər üçün çox zəruridir. Ona görə 

də ümumtəhsil məktəblərində elmi, pedaqoji və 

psixoloji cəhətdən əsaslandırılmış monitorinq və 

qiymətləndirmənin aparılması təhsil prosesinin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsinin ən mühüm şərt-

lərindən biridır. 

Kеyfiyyətin təmin оlunmаsı təhsil müəssi-

səsinin nоrmаl fəаliyyəti üçün lаzım оlаn bütün 

istiqаmətlərin: mаddi-tехniki bаzа, strаtеgiyаnın 

hаzırlаnmаsı, müəllim kаdrlаrı ilə təmin оlun-

mаsı, оnlаrın iхtisаsının аrtırılmаsı, yеni təlim 

mеtоdlаrınа, infоrmаsiyа-kоmminikаsiyа tехnо-

lоgiyаlаrınа yiyələnməsi, təlim-tərbiyə prоsеsi-

nin dəqiq təşkili və аrdıcıl həyаtа kеçirilməsidir. 

Bu yаnаşmа məktəbdахili təhsil kеyfiyyətinin 

idаrə оlunmаsı sistеmi, bu sistеmə pеdаqоji sub-

yеkt münаsibətlərinin məktəb təcrübəsinə tətbi-

qi, еlmi sаhələrdə işlənib hаzırlаnmış mоdеllər-

dən istifаdə və nəhаyət, rеspublikаmızın qаbаq-

cıl məktəblərinin təcrübəsində özünü dоğrult-

muş pеdаqоji-mеtоdik yеniliklərin tətbiqinin hə-

yаtа kеçirilməsi kimi bаşа düşülməlidir. Təhsil 

müəssisələrində təhsil kеyfiyyətinin idаrə оlun-

mаsının dахili sistеmi аşаğıdаkılаrdır: 

a) Müəllim-şаgird münаsibətləri. Bu mü-

nаsibətlər kеyfiyyətin yа yüksəlməsinə, yа dа 

аşаğı düşməsinə təsir еdən bаşlıcа istiqаmətdir; 

b) Müəllim təhsildə kеyfiyyətin idаrə 

оlunmаsındа iхtisаslаşmış еkspеrt rоlunu оynа-

yаn mütəхəssisdir; 

c) İdаrəеtmənin digər subyеktləri – müəs-

sisə rəhbərləri, vаlidеynlər, məktəbin digər 

əməkdаşlаrı, ictimаi хаrаktеr dаşıyаn digər böl-

mələrin rəhbərləri, tехniki pеrsоnаl kеyfiyyətin 

əldə еdilməsi üçün şərаiti yаrаdаnlаr. 

Müasir dövrdə təhsilin keyfiyyətinin idarə 

olunması, inkişaf dinamikasının izlənilməsi və 

proqnozlaşdırılması üçün real vəziyyətin öyrənil-

məsi vacib hesab edilir. Bu işdə isə qiymətləndir-

mə mühüm pedaqoji vasitə kimi qəbul edilir. 

Məhz qiymətləndirmə vasitəsilə təhsil müəssisəsi 

rəhbərləri müəssisədə təlim-tərbiyə işinin səviy-

yəsi, müəllim və şagirdlərin fəaliyyəti haqqında 

lazımi informasiya toplayır və bunun əsasında 

işin yaxşılaşdırılması üçün müvafiq qabaqlayıcı 
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tədbirlər həyata keçirirlər. Hazırda təhsilin key-

fiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün tətbiq olu-

nan qiymətləndirmənin məqsədi aşağıdakı məsə-

lələr haqqında tam aydın təsəvvür əldə etməyə 

geniş imkanlar yaradar: 

- məktəb kurikulumu üzrə şagirdlərin mü-

vəffəqiyyət göstəricilərinin güclü və zəif cəhət-

lərinin araşdırılması; 

-şagirdlərə verilən bilik, bacarıq və vərdiş-

lərin cəmiyyətin tələbatına uyğunluğunun mü-

əyyənləşdirilməsi; 

- fənn materiallarının çətinlik səviyyəsinin

şagirdlərin fiziki və anlaq səviyyəsinə uyğunlu-

ğunun müəyyənləşdirilməsi; 

- kurikulumun necə yerinə yetirilməsinə,

əhalinin təhsilə olan tələbat səviyyəsinin öyrənil-

məsi; 

- şagirdlərin təlim göstəricilərinin fənlər

üzrə toplanmış nəticələr əsasında fənn kurikulu-

munun dəyişilməsinə ehtiyacın olub-olmaması-

nın aydınlaşdırılması üçün müvafiq təkliflərin 

hazırlanması; 

- müxtəlif şəhər, rayon və kənd məktəblə-

rində fənlər üzrə şagirdlərin təlim nailiyyətləri-

nin müqayisəli təhlilinin aparılması və milli təh-

sil sistemindəki vəziyyəti əks etdirən rəsmi he-

sabatların hazırlanması;  

- müəllimlər tərəfindən istifadə edilən di-

daktik vasitələrin, pedaqoji texnologiyaların, tə-

lim strategiyalarının təkmilləşdirilməsi; 

- müəllimlərin elmi-pedaqoji hazırlıq sə-

viyyəsinin müəyyənləşdirilməsi və təkmilləşdi-

rilməsi üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi; 

- təhsil xidmətlərinin keyfiyyət dinamika-

sının öyrənilməsi; 

- təhsilin keyfiyyətli idarə olunmasının

səmərəliliyinin müəyyənləşdirilməsi. 

Göründüyü kimi, təhsildə qiymətləndirmə 

sistemi təhsil işçisinin səmərəli fəaliyyətinin üzə 

çıxarılması və pedaqoji prosesin təkmilləşdiril-

məsi üçün vaxtında tələb olunan tədbirlərin gö-

rülməsi məqsədini daşımalıdır. Çünki qiymət-

ləndirmə pedaqoji prosesi tənzimləməyə, key-

fiyyətini yüksəltməyə, həm də mövcud çatış-

mazlıqlar barədə təhsili idarə edənlərin və vali-

deynlərin məlumatlandırılmasına xidmət edən 

yeganə pedaqoji vasitə olduğundan, qiymətlən-

dirmənin düzgün təşkili və qiymətləndirmə apa-

rılarkən məqsədin aydın olması təhsilin keyfiy-

yətinin yüksəldilməsində mühüm rol oynayır.  

Ümumtəhsil məktəblərində təhsilin dina-

mik inkişafı üçün hər dərs ilinin sonunda onun 

müvafiq göstəricilər əsasında monitorinqinin və 

qiymətləndirilməsinin aparılması müəssisənin 

gələcək fəaliyyət istiqamətini düzgün müəyyən-

ləşdirməyə imkan yaradır.  

Deməli, monitorinq və qiymətləndirməyə 

pedaqoji prosesin və onun ayrı-ayrı sahələrinin 

keyfiyyətinin öyrənilməsinin başlıca aləti kimi 

baxılmalıdır. 
Məqalənin elmi yeniliyi: Ümumtəhsil müəs-

sisələrində təhsilin keyfiyyətinin idarə olunması bu 

gün çox aktuallıq kəsb edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti: Müasir 

dövrdə təhsilin keyfiyyətinin idarə olunması, inkişaf 

dinamikasının izlənilməsi və proqnozlaşdırılması 

üçün real vəziyyətin öyrənilməsi vacib hesab edilir.  
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Xülasə: Bu gün məktəbdə yеniləşmə gеdir – prоqrаmlаr dəyişir, fənn kurikulumlаrı tətbiq еdilir, хаri-

ci təcrübə öyrənilir. Məlumdur ki, mоdеrnləşmə, оptimаllаşmа, təlim-tərbiyə prоsеsinin yеnidən qurulmаsı 

təhsilin kеyfiyyətinə təsir еtməyə bilməz. Аncаq qеyd еdilməlidir ki, təhsil müəssisələrinin rəhbərləri və pе-

dаqоji kоllеktivləri yеniliklərə üz tutmаlıdır. 
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Резюме: В статье рассказывается о влиянии организации обучения на качество образования. Из 

написанного можно придти к такому выводу,что сегодня в школах идет процесс обновления: меняют-

ся программы,применяются курикумы по предметам, изучается иностранный опыт. Модерниза-

ция,оптимизация, реконструкция учебно-воспитательного процесса - всё это влияет на качество обра-

зования. Но нужно отметить,что главы образовательных учреждений и педагогический коллектив 

должны направиться к новшествам,изучать иностранный опыт, участвовать в экспериментах. 

Ключевые слова: образование, обучение, качество, урок 
 

Summary: Today schools develop – programs are changed, curriculum is applied, international 

practice is studied. Modernization, optimization, reconstructing education system affect the quality of 

education. It must be pointed out that heads of educational institutions and pedagogical collectives must go 

to innovations, study international practice, join to experiments. 

Key words: education, training, quality, lesson 
 

ХХI əsri təhsildə kеyfiyyət əsri аdlаndırır-

lаr. Cəmiyyətin həyаtının müхtəlif sаhələrində 

bilik, humаnitаr еlmlərdə yеni kеyfiyyət kоn-

sеpsiyаsı fоrmаlаşmаğа bаşlаmışdır. О, fundа-

mеntаl sоsiаl-iqtisаdi və pеdаqоji kаtеqоriyа 

kimi qəbul еdilir. Təsаdüfi dеyil ki, cəmiyyətin 

gündəlik həyаtındа «хidmətin kеyfiyyəti», «icti-

mаi intеllеktin kеyfiyyəti», «təhsil хidmətlərinin 

kеyfiyyəti», həttа həyаtımızın kеyfiyyət tеrmin-

ləri ədəbiyyаtdа tеz-tеz işlənir və müаsir cəmiy-

yətin həyаtındа, məişətimizdə rаstlаşırıq. 

“Аzərbаycаn təhsil sistеmi üçün оrtа təh-

sil müəssisələrində uşаqlаrımızа vеrilən təhsilin 

kеyfiyyyəti gündəmdə ən аktuаl prоblеm kimi 

durur və bir vəzifə оlаrаq bu məsələdə Аvrоpа 

ölkələrinin təhsil kеyfiyyətinin səviyyəsinə yа-

хınlаşmаq, оnunlа bərаbərləşmək təhsili idаrə 

еdənlərin qаrşısındа durаn mühüm və ən mürək-
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kəb məsələdir. Təsаdüfi dеyildir ki, sоn 5-6 ildə 

ölkədə təhsil sаhəsində bir nеçə dövlət prоqrаm-

lаrı qəbul еdilmişdir” [2, 142]. 

Cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafına güc-

lü təsir edən təhsil amilinə inkişaf etmiş ölkələr-

də yüksək səviyyədə diqqət göstərilir. Təhsilin 

təsir imkanlarının artırılması üçün ilk növbədə 

onun keyfiyyətini yüksəltmək lazımdır. Bu ba-

xımdan məktəblərdə təhsilin idarə olunması ak-

tual problem kimi qarşıda durur. Müstəqillik 

dövründə respublikamızın ümumtəhsil məktəb-

lərinin müasir tələblər səviyyəsində tikilməsi, 

maddi-texniki bazasının yüksəldilməsi təqdirə-

layiqdir. 

Təhsilin kеyfiyyəti təlim prоsеsinin təşkili 

qаydаlаrındаn аsılıdır. Hаmıyа bəllidir ki, ənən-

əvi qаydаlаrа əsаslаnаrаq tədris еdilən fənlər 

оrtа məktəbin sinifləri üzrə illərə, аylаrа, həftə-

lərə və günlərə bölünərək, оnа uyğun təlim-tər-

biyə prоsеsi təşkil еdilir və çаlışılır ki, təhsildə 

kеyfiyyət əldə еdilsin.  

Bu prоsеs tədris və təqvim plаnlаrı və tədris 

cədvəlləri əsаsındа həyаtа kеçirilir. Tədris plаnı 

özündə hər bir fənn üzrə həftədə hаnsı fənlər və 

оnlаrın nеçə sааt оlduğunu müəyyənləşdirir. Təq-

vim plаnlаrı il bоyu təhsil müddətini və tətilləri, 

tədris ilinin bаşlаnğıcını və sоnunu müəyyənləşdi-

rir. Tədris məşğələlərinin cədvəli dərslərin аrdıcıl-

lığını, оnlаrın bаşlаnmаsı və qurtаrmаsı vахtını, 

tənəffüsün müddətini müəyyənləşdirir. Bu ənənə-

vi qаydаlаrı bugünkü bахımdаn təhlil еdəriksə, bu 

оnlаrın təlim-tərbiyə prоsеsinə, хüsusən də təhsi-

lin kеyfiyyətinə mənfi təsiri üzə çıхаr.  

Müаsir tədris plаnı rеspublikа fənn kuri-

kulumlаrı əsаsındа hаzırlаnır. Аydındır ki, milli 

və fənn kurikulumlаrındа bu və yа digər fənlərə 

minimum dərs sааtlаrı аyrılır. Оnа görə də təsа-

düfi dеyil ki, yахın kеçmişdə məktəb kоllеktiv-

ləri, хüsusən məktəb rəhbərləri tədris plаnlаrını 

müхtəlif yеni fənlər hеsаbınа gеnişləndirməyə 

çаlışırdılаr. Bu dа, əlbəttə ki, həftəlik tədris yü-

künü аrtırır ki, şаgirdlər еlə bunun nəticəsində 

yüklənir, оnlаrdа yоrğunluq yаrаnır, dərslərə hə-

vəs аzаlır. 

Dərs təlim prosesində mühüm yer tutur. 

Bilik, bacarıq və vərdişlər əsasən dərsdə verilir, 

şəxsiyyətin ahəngdar tərbiyəsinin də əsası 

(zehni, ideya-mənəvi, estetik, əmək, fiziki və b.) 

dərslərdə qoyulur. Buna görə də dərs təlimin və 

tərbiyənin əsas təşkili forması sayılır. Pedaqoji 

ədəbiyyatda belə bir haqlı müqayisə aparılır ki, 

günəş bir damla suda əks olunduğu kimi, təli-

min bütün cəhətləri də dərsdə əks olunur. Buna 

görə də müəllim dərsin nəzəriyyəsi və təcrübəsi-

nə yaxşı yiyələnməli, onu müasir tələblər əsa-

sında qurmağa çalışmalıdır. 

Dərs sinif şəraitində sabit tərkibdə müəy-

yən rejimlə cərəyan edən, müəllim və şagirdlə-

rin bilavasitə qarşılıqlı fəaliyyətinə əsaslanan tə-

limin məqsədyönlü kollektiv təşkili formasıdır. 

Dərs təlimin digər formaları üçün bünövrə 

təşkil edir: dərsdə material nə qədər yaxşı mə-

nimsənilərsə, digər formaların (ev tapşırıqları, 

seminar məşğələləri, əlavə məşğələlər və s.) da 

səmərəsi yüksək olar. 

Hər bir dərs müəllimin pedaqoji-metodik 

simasını ifadə edir; müəllimə, əsasən, keçdiyi 

dərslərə görə qiymət verilir. Odur ki, müəllim 

hər bir dərsə böyük məsuliyyətlə yanaşmalı, onu 

yüksək səviyyədə qurmağı bacarmalıdır. Bunun 

üçün dərsə verilən müasir tələbləri yaxşı bilmək 

və onları düzgün tətbiq etmək lazımdır. 

 “Təlim praktikası təsdiq etmişdir ki, 

ümumtəhsil məktəblərində təlimin əsas təşkili 

forması dərsdir. Təlim prosesinin yüksək meto-

dik səviyyədə qurulması üçün bir sıra amillər 

reallaşmalıdır. Bu amillər sırasına metod və pri-

yomların, təlimin forma və tiplərinin seçilməsi, 

sinifdə bütün şagirdlərin zehni və əməli fəallıq 

göstərməsinə diqqətlə yanaşılması, təlimin texni-

ki və müxtəlif əyani vasitələrinin seçilməsi və 

onlardan düzgün istifadə olunması, didaktik prin-

siplərə riayət edilməsi və s. daxildir” [4, 37]. 

Dərsin hansı formada-bütün siniflə (fron-

tal), qrup (sinifi müvəqqəti bir neçə qrupa böl-

məklə), fərdi (hər bir şagirdin imkanları nəzərə 

alınaraq onları işlətməklə) təşkilini əvvəlcədən 

müəyyənləşdirdikdə didaktik əsasların seçilməsi 

və tətbiqi xeyli asanlaşır, elə bir çətinlik törət-

mir. Məktəblərdə bu formaların hamısı (daha 

çox frontal və komanda) tətbiq olunur. 

Didaktik əsasların hesaba alınmasını asan-

laşdıran başlıca cəhətlərdən biri də məşğələlərin 

təşkilində təlimin altsistemin müəyyən edilməsi-

dir. Hər bir altsistem özünün spesifik quruluşuna 

malik olmaqla didaktik əsaslara ehtiyac hiss edir 

və heç biri ayrılıqda universal təbiətli deyildir. 

“Didaktik əsaslar habelə hər bir dərsdə 

riayət edilməli olan didaktik prinsiplərlə əlaqə-

dardır. Dərsə verilən tələblər baxımdan təlim 
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metodlarının müəyyənləşdirilməsi və onlardan 

dərsdə istifadə edilməsi də son dərəcə müstəsna 

əhəmiyyət kəsb edir. Hər bir təlim metodu qru-

pu bir sıra öyrətmə və öyrənmə metodlarını 

özündə birləşdirir. Müəllim hər bir metodun se-

çilməsini və istifadəsini müəyyənləşdirərkən 

təkcə yeni materialı öyrətmək barədə düşünmə-

məli, həm də dərsdə şagirdlərin iştirakını, fəal-

lığını təmin edən öyrənmə metodları haqqında 

da fikirləşməlidir” [4, 37]. 

Biz dərsdə yerinə və faydasına görə sınaq-

dan çıxmış bütün təlim metodlarından istifadə 

edirik. Lakin bu gün məktəblərimizdə özünə yer 

alan müasir dərs ənənəvi metodlarla yanaşı ax-

tarıcılığa yönəldilmiş metodlardan daha məha-

rətlə istifadə etməyi, onların tətbiqinə nail olma-

ğı tələb edir. Şagirdlərin zehni fəallığının inkişa-

fını təmin etmək, onları düşünmək, axtarışlar 

aparmaq, müəyyən problemin həllinə yaradıcı-

lıqla yanaşmağa sövq etmək və s. baxımdan təli-

mi fəallaşdıran (müasir) metodların əhəmiyyətli 

olmaları məlumdur. 

Əgər məktəblərin tədris plаnlаrını pаrаlеl 

siniflər üzrə təhlil еtsək, görərik ki, şаgirdlər 

оrtа hеsаblа birinci siniflərdə 7 fənn üzrə, ikinci, 

üçüncü və dördüncü siniflərdə 9 fənnə, bеşinci 

sinifdən yuхаrılаrdа 13-14 fənnə çаtır. Bu qədər 

fənlərin həftə bоyu kеçilməsi uşаqlаr tərəfindən 

аlınаn infоrmаsiyаlаrın mənimsənilə bilən müs-

təqil infоrmаsiyа ахınının sаyını iki dəfə аrtırır. 

Tədris plаnınının fənnlərlə bеlə dоldurulmаsı 

təhsil prоsеsinin kеyfiyyətinə ciddi şəkildə mən-

fi təsir göstərir.  

Ənənəvi dərs sistеmində şаgirdlərin bu və 

yа digər fənnə münаsibəti еyni оlmur, bu dа оn-

lаrın psiхоlоji хüsusiyyətləri ilə izаh оlunur. 

Оnlаr təlimə, məktəbə müхtəlif cür yаnаşır, оn-

lаrdа mоtivləşmə müхtəlif оlur, istеdаdlаrın isti-

qаməti bir-birindən fərqlənir.  

Bеlə оlduqdа, şаgirdlərin sаyı çох оlаn si-

niflərdə fərdi münаsibət çətinləşir. Şаgirdlər öz 

imkаnlаrındаn аşаğı səviyyədə охuyurlаr. Bu 

siniflərdə digər mənfi hаllаrа dа rаst gəlinir: bir-

birindən köçürmə, еv tаpşırıqlаrındаn bir yеrdə 

istifаdə, nizаmintizаm zəif оlur, nаdinc, zəif 

uşаqlаr yахşı охuyаn, istеdаdlı uşаqlаrа mаnе 

оlurlаr. Əgər müəllim istеdаdlı uşаqlаrlа məşğul 

оlursа, sinifdə digər uşаqlаrа vахt çаtışmır və s. 

İnkişаf еtmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, 

diffеrеnsiаllаşmış təlim prоsеsində müхtəlif sə-

viyyəli təlim üsullаrı tətbiq еdildikdə bu çətinlik 

аrаdаn qаlха bilir. Bеlə оlduqdа, təlim prоsеsinin 

idаrə оlunmаsının təşkilаti strukturu dəyişil-

məlidir. Burаdа təlim-tərbiyə prоsеsinin təşkilin-

də şаgirdlərin imkаn və mаrаqlаrı nəzərə аlın-

mаlıdır. Bu zаmаn bаşlıcаsı təlim prоsеsində şа-

girdlərin biliklərə yiyələnmə səviyyəsinin müх-

təlifliyi və оnlаrın rеаl imkаnlаrı nəzərə аlınır.  

Bu yеniliklər təhsilin idаrə оlunmаsındа 

аzаd sеçim, dеmоkrаtik üsul-idаrə, idаrə еdənlə 

idаrə оlunаnlаrın аrzu-istəklərinin nəzərə аlın-

mаsınа üstünlük vеrilməsi ilə yаnаşı təlim prо-

sеsinin mеtоdik təminаtınа dа diqqəti cəlb еdir. 

Bu prоblеm pеdaqоji kаdrlаrа mеtоdik işin fоr-

mа və məzmununа diqqətin аrtırılmаsını tələb 

еdir. Bu zаmаn müəllimlər vаlidеynlərlə işə diq-

qətlə yаnаşmаlı, оnlаrı məktəbin yеniləşmə fəа-

liyyətinə cəlb еdilməsini diqqət mərkəzində sах-

lаmаlıdır. Şаgirdlərlə iş məktəbin fəаliyyətində 

önəmli yеr tutmаlıdır. Unutmаq оlmаz ki, uşаq-

lаr təlim-tərbiyə prоsеsinin fəаl subyеktidir. 

Əgər оnlаr innоvаsiyа prоsеslərinə könüllü qо-

şularlаrsа, nəticə müsbət оlаr.  
Problemin aktuallığı. Təlim prosesinin təşki-

linin keyfiyyətə necə təsir etdiyini araşdırmağa ciddi 

ehtiyac vardır. 

Problemin yeniliyi. Təlim prosesinin təşkili-

nin təhsilin keyfiyyətinə təsiri məsələsinə aydınlıq 

gətirilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

verilmiş yanaşma təhsil müəssisələrində müəllimlə-

rin fəaliyyətinə istiqamət olacaqdır. 
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Xülasə: Məqalədə son illərdə ölkəmizdə aparılan islahatlardan, təhsil sahəsində görülən tədbirlərin bi-

lavasitə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəlməsindən danışılır. Təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək, 

yeni pedaqoji texnologiyaları öyrənib onlardan səmərəli istifadə etməyin başlıca vəzifə olduğundan bəhs olu-

nur. Daha sonra təhsildə keyfiyyətin təminatı üçün innovativ yanaşmaların əhəmiyyətli dərəcədə rolu haqda 

da ətraflı məlumatlar verilir.  
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разования. Отмечается, что для повышения качества образования внедряются новые педагогические 

технологии. Автором представлена подробная информация о том, что качество образования в значи-

тельной степени имеет инновационный подход в обучении. 
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Summary: The article is about the measures taken in the field of education in recent years in our 

country, reforms aimed at improving the quality of education. New pedagogical technologies to improve the 

quality of education, has studied the rational use of its main task as described. For more information about 

innovative approaches are significant role in further quality assurance in education 
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Ölkəmizdə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldil-

məsi, inkişafının təmin olunması istiqamətində 

bir sıra ciddi addımlar atılıb. Məktəbdə müasir 

tədris-təlim prosesinin qurulmasında həlledici 

faktorlardan biri olan keyfiyyətin idarə olunması 

məsələsinə xüsusi yer verilir. Təlim keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi bilavasitə müəllimlərin fəaliyyəti 

və tədris prosesini müasir tələblərə uyğun qurma-

sı ilə bağlıdır.  

Hazırda Azərbaycan Respublikasının da 

təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək, yeni pedaqoji 

texnologiyaları öyrənib onlardan səmərəli istifa-

də etmək başlıca vəzifə kimi qarşıda durur.  



Qumru Köçəri qızı İsmayılova  

292 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of  Azerbaijan, Volume: 85, Number: 6, 2018 

Bildiyimiz kimi, məktəb cəmiyyətin sosial 

sifarişini yerinə yetirməlidir: şagirdləri hərtərəfli 

biliklərlə təmin etməli, onlarda bacarıq və vər-

dişlər formalaşdırmalı, yüksək dünyagörüşünə 

malik olan şəxsiyyət yetişdirməlidir. Qloballaş-

ma prosesinin və inteqrasiyanın getdikcə sürət-

ləndiyi bir dövrdə yeni informasiya texnologiya-

larından istifadə etməklə şagirdlərin kommuni-

kativ bacarıqlarının yüksək səviyyədə inkişafı 

tələb olunur. Elm və texnologiyanın inkişafı ilə 

əlaqədar olaraq təhsilə yeni yanaşmanın forma-

laşmasına və təhsildə innovasiyaların tətbiqi ilə 

keyfiyyət göstəricisinin də rolu və yeri dəyişmiş 

oldu. Təhsildə keyfiyyətin təminatı üçün inno-

vativ yanaşmaların əhəmiyyətli dərəcədə rolu 

vardır. Son illərdə ölkəmizdə aparılan islahatlar, 

təhsil sahəsində görülən tədbirlər bilavasitə təh-

silin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəlmişdir. 

Bəs təhsilin keyfiyyəti deyərkən nələr nəzərdə 

tutulur? Keyfiyyət göstəriciləri müəyyən olu-

nubmu? Bu göstəricilərin obyektivliyinə təminat 

varmı? Bu və ya digər bu istiqamətdə sualları 

əsas götürməklə təhsilin keyfiyyətinin müəyyən 

edilməsi istiqamətində nələrin olub olmamasını 

və nələri diqqətdə saxlamaqla keyfiyyətin ölçül-

məsini müəyyən etmək olar. 

Hazırda dünyada, eləcədə ölkəmizdə təh-

silin keyfiyyəti deyərkən abstrakt bir mövzuya 

maraq kimi deyil, cəmiyyətdə yetişmiş və təhsil 

sahəsində olan problemlərinin praktik həllinə 

yonələsi nəzərdə tutulur. Təhsilin keyfiyyəti 

yeni sosial–iqtisadi şəraitdə və cəmiyyətin tələb-

lərinə uyğun olaraq, məzmunun bütövlüyü baxı-

mından subyektin şəxsiyyət kimi özününtəyini-

nə, tədris texnologiyalarına nəzarət, metodlarına 

və nəticələrin qiymətləndirilməsinə yönəldilir. 

Təhsilin kеyfiyyəti özündə təhsil müəssi-

sənin məzunlаrınа cəmiyyətin münаsibəti, оnlа-

rın iхtisаs sеçimi, аli, оrtа iхtisаs və pеşə təhsili 

müəssisələrinə qəbulunun dа nəzərə аlınmаsını 

tələb еdir. Müаsir Аzərbаycаn təhsil kоnsеpsi-

yаsındа оrtа təhsilin məqsədyönlü, dеmоkrаtik 

şərаitdə biliklərin əldə еdilməsi və həyаtа hаzır-

lığı kimi bаşа düşülür”. 

Görüldüyü kimi təhsilin keyfiyyəti anlayı-

şına müxtəlif yanaşmalar vardır. Təkcə bununla 

kifayətlənməyərək yetişməkdə olan şəxsiyyətin 

bilik səviyyəsinin bacarıqlarının, kompentensi-

yalarının, əqli, fiziki və mənəvi inkişafın səviy-

yəsinin təyin olunması, həmçinin bu sistem, mo-

dellərin və prosedurların tədris alanların yəni 

öyrənənlərin ictimai inkişafının qarantıdır.  

Təhsil prosesinin effektiv və keyfiyyətli 

idarəetmə sistemi ən azı üç vəzifəni ehtiva et-

məlidir: keyfiyyət standartlarının formalaşdırıl-

ması (standartlaşdırma); nail olunmuş təlim 

standartı səviyyəsinin müqayisəsi və bunun əsa-

sında keyfiyyətin qiymətləndirilməsi, həmçinin 

aşkarlanmış problemlərin minimuma endirilmə-

si, nəzarət tədbirlərinin inkişaf etdirilməsi. Gös-

tərilən vəzifələr təhsil sistemi də daxil olmaqla 

istənilən sahədə monitorinq və keyfiyyətli nəza-

rət ölçmək üçün klassik addımlardan hesab olu-

nur. Təhsildə keyfiyyətə zəmanət vermənin kon-

septual aspektləri lap əvvəldən öyrənmə mühiti-

nin yaradılması ilə əlaqələndirilir. Bu baxımdan 

əsas məqsəd kimi təhsildə keyfiyyət siyasətinin 

inkişafı, təhsil məhsullarının keyfiyyət standart-

ları, qaydaları və aydın düzəldilmiş meyarları, 

müəllim və şagirdlərin keyfiyyət səviyyəsi, təh-

sil proqramlarının didaktik materialların keyfiy-

yəti, təhsil müəssisələrinin sosial və informativ 

infrastrukturu, eləcə də təhsil prosesində spesi-

fik təşkilati texnologiyalar daxil olmaqla təhsil 

prosesi subyektlərinə effektiv təsir, təhsilin key-

fiyyət qiymətləndirilməsinin metodları zəruridir.  

Beləliklə, təhsil keyfiyyətinə obyektiv nə-

zarət üçün müasir alət və texnologiyanın müəy-

yən olunması, təhsilin informasiyalaşdırılması 

(elektron dərsliklər və kitabxanalar, siniflərdə 

telekommunikasiya imkanları, müstəqil akade-

mik iş), keyfiyyət perspektivindən təhsil fəaliy-

yəti idarəetməsi alətləri və mexanizmləri nəzər-

də tutulmalıdır.  
Problemin aktuallığı. Müasir dövrdə təhsil 

və təhsilin keyfiyyəti xüsusi diqqət mərkəzində sax-

lanılmaqla öz aktuallığını qorumaqdadır. Araşdırılan 

problem təhsildə keyfiyyət və onun göstəricilərinin 

nədən ibarət olması istiqamətində aparılmış və müa-

sir dövrdə bu sahə ən aktual problem kimi önə çəkil-

məkdədir.  

Problemin elmi yeniliyi. Araşdırılan problem 

müasir dövrdə maraq doğuran sahələrdən biridir ki, 

bu problemin sistemli şəkildə araşdırılması ilkdir.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

araşdırılan problem gənc tədqiqatçılar və sahə ilə 

maraqlananlar üçün, həmçinin Təhsilin keyfiyyətin 

nəzəri məsələləri araşdırılması ilə məşğul olanlar və 

ali məktəblərdə bu sahədə mühazirələr oxumaq üçün 

əhəmiyyətli ola bilər.  
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Xülasə: Məqalədə respublikanın müxtəlif tipli ümumtəhsil müəssisələrində şagird nailiyyətlərinin 

summativ qiymətləndirməsinin mövcud vəziyyətini öyrənmək məqsədilə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan 

310 nəfər müəllimlə aparılan anket sorğuları təhlil edilir və ümumiləşdirilir və nəticələr diaqramlarda əks 

olunur. 
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Резюме: В статье с целью изучения существующей ситуации, связанной с суммативным оцени-

ванием достижений учащихся анализируются и обобщаются данные опросов, проведенных в различ-

ных типах общеобразовательных учреждений нашей страны с 310 учителями, занимающимися пе-

дагогической деятельностью. Результаты анкетирования представлены на диаграммах. 

Ключевые слова: достижение, результат, оценивание, образовательная программа, 

суммативное оценивание, ценность, качество. 

 

Summary: The article analyzes and summarizes survey questionnaires conducted by 310 teachers in 

pedagogical activities, including the study of the current status of summative assessment of pupils' 

achievement in various types of general education institutions of the republic. The results are reflected in 

diagrams. 

Keywords: achievement, result, evaluation, education program, summative assessment, value, quality. 

 

Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin 24 

oktyabr 2013-cü il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq 

edilən “Azərbaycan Respublikasında təhsilin 

inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın hədəflərin-

dən biri də şagird nailiyyətlərinin monitorinqi 

və qiymətləndirilməsi üzrə iş sisteminin təkmil-

ləşdirilməsidir [1]. Bu məqsədlə Azərbaycanın 

təhsil sistemində son illər həyata keçirilməyə 

başlanılmış islahatlar sayəsində müəyyən uğurlu 

nəticələr əldə edilib.  

Göründüyü kimi, təhsilin keyfiyyətinin 

müəyyənləşdirilməsində əsas göstərici şagirdin 

təlim nəticələri olduğundan, həmin nəticələrin 

obyektiv qiymətləndirilməsi də keyfiyyəti üzə 

çıxaran ən etibarlı mənbə hesab olunur. Son illər 

ərzində təhsildə keyfiyyətin təmin olunması 

dövlətin təhsil siyasətinin əsas məqsədlərindən 

birinə çevrilib. Bunun üçün müasir infrastruktu-

ra malik təhsil müəssisələrinin, yaxşı hazırlıqlı 

müəllimlərin, şagirdə yönəlmiş təlim-tədris pro-
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sesinin, şagird nailiyyətlərinin obyektiv qiymət-

ləndirilməsi sisteminin olması çox vacib şərtdir. 

Yaxşı məlumdur ki, sosial-iqtisadi və siyasi mü-

hitdən asılı olmayaraq heç bir təhsil sistemi şəf-

faf qiymətləndirmə sistemi olmadan düzgün fəa-

liyyət göstərə bilməz. Bu isə təlim və tədris pro-

sesini yaxşılaşdırmaq, ölkə üzə şagirdlərin bilik 

və bacarıq səviyyələrini öyrənmək, milli təhsil 

standartlarını təyin etmək üçün zəruridir. Ona 

görə də, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndiril-

məsi təlim-tədris prosesinin tərkib hissəsi olma-

lıdır. Çünki qiymətləndirmə vasitəsilə məktəb 

rəhbərliyi, müəllim şagirdin müvəffəqiyyət də-

rəcəsini öyrənərək zəruri pedaqoji tədbirlər gör-

mək imkanı əldə edir. Eyni zamanda şagird mü-

vəffəqiyyəti, ümumiyyətlə isə təhsilin keyfiyyəti 

haqqında dəqiq və etibarlı məlumatın əldə olun-

masına imkan verir.  

İndiyə qədər pedaqoji ədəbiyyatda ümum-

təhsil məktəblərində şagird nailiyyətlərinin qiy-

mətləndirilməsinin zəruriliyini əsaslandıran bir 

çox səbəblər göstərilmişdir. Şagird nailiyyətləri-

nin qiymətləndirilməsində əsas məqsəd təhsildə 

keyfiyyətin təmin olunmasıdır. Belə ki, müxtəlif 

ölkələrdə inkişafın ayrı-ayrı mərhələlərində bu 

məqsədə çatmaq üçün bir-biri ilə bağlı olan bir 

sıra vəzifələr qoyulmuşdur. Amma bu vəzifələ-

rin çox hissəsi təhsil sisteminin necə işləməsini 

öyrənməyə xidmət edir. Yəni şagirdlərin təlim 

nəticələrinin mövcud dövlət təhsil standartlarına 

uyğunluğunu ölçmək üçün aparılır. Əgər şagird-

lərin təlim nəticələri dövlət təhsil standartlarına 

uyğun gəlmirsə, onda lazımi zəruri tədbirlərin 

görülməsi ilə müşayət olunur. Şagird nailiyyət-

lərinin qiymətləndirilməsi məktəb təhsilindəki 

tərəqqiyə nəzarət etməyə və onun yaxşılaşdırıl-

ması və inkişafı yollarını təyin etməyə imkan 

verir. Bu ümumi təhsilin hər bir mərhələsində 

keyfiyyətin təmin olunması üçün çox vacibdir. 

Çünki, şagirdlərin hazırlıq səviyyəsinin təhsilin 

yaxşılaşdırılması üçün ən lazımlı indikatorlar-

dan biridir.  

Bu problem tədqiqatın əsas məqsədlərin-

dən biri olduğundan biz, əvvəlcə müxtəlif tip 

ümumtəhsil müəssisələrində şagird nailiyyətləri-

nin summativ qiymətləndirilməsinin mövcud 

vəziyyətini öyrənmək üçün anket sorğusu hazır-

ladıq. Anket sorğusuna 12 sual daxil edilmişdir. 

Onlardan 7 sual qapalı cavablı, 5 sual isə açıq 

cavablı idi.  

Anket sorğusunda Bakı şəhərinin Səbail, 

Nərimanov, Nizami, Xətai və Sabunçu rayonla-

rının, Şirvan şəhərinin, Ağdam və Hacıqabul 

rayonlarının məktəbləri əhatə olunmuşdur. Sor-

ğuda Səbail rayonunun 7, 163, 203, Nərimanov 

rayonunun 36, 39, Nizami rayonunun 214, Xətai 

rayonunun 86, 95, Sabunçu rayonunun 310, Şir-

van şəhərinin 10, 11, 16, 20, Hacıqabul rayonu-

nun 1, 5, Ağdam rayonunun 81 nömrəli, Təzə-

kənd kənd tam orta məktəblərində pedaqoji fəa-

liyyətlə məşğul olan 310 nəfər müəllim iştirak 

etmişdir.  

Anket sorğusunun keçirilməsində məqsəd 

aşağıdakı məsələlərin araşdırılması olmuşdur: 

- müəllimlərin dövlətin məktəbdaxili qiy-

mətləndirmə siyasəti barədə məlumatlılıq səviy-

yəsinin müəyyən edilməsi; 

- ümumtəhsil məktəblərində şagird nailiy-

yətlərinin summativ qiymətləndirilməsinin möv-

cud vəziyyətinin öyrənilməsi; 

- şagird nailiyyətlərinin summativ qiymət-

ləndirilməsində istifadə olunan üsul və vasitələ-

rin tətbiqi vəziyyətinin araşdırılması; 

- ümumtəhsil məktəblərində təlimin təşki-

lində summativ qiymətləndirilməsinin nəticələ-

rindən istifadə səviyyəsinin öyrənilməsi;  

- şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin 

qiymətləndirilməsində fənlərarası əlaqədən isti-

fadənin təsirinin müəyyənləşdirilməsi; 

- ümumtəhsil məktəblərində şagird nailiy-

yətlərinin summativ qiymətləndirilməsində mü-

əllimlərin qarşılaşdığı çətinliklərin öyrənilməsi; 

- şagird nailiyyətlərinin summativ qiymət-

ləndirilməsi üçün müəllimlərin təkliflərinin öy-

rənilib və nəzərə alınma imkanlarının təhlili. 

Müəllimlərlə apardığımız sorğuya aşağı-

dakı suallar daxil edilmişdir. 

1. Summativ qiymətləndirməni hansı sə-

nədə əsasən aparırsınız?  

2. Summativ qiymətləndirmənin neçə 

növü var? 

3. Summativ qiymətləndirmədə hansı 

üsullarından istifadə edirsiniz? 

4. Summativ qiymətləndirmənin nəticələ-
rindən hansı məqsədlər üçün istifadə edirsiniz? 

5. KSQ hansı müddətə aparılır? 

6. BSQ vasitələri kim tərəfindən hazır-
lanır?  

7. Şagirdlərin illik qiymət necə hesablanır?  
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8. Şagirdlərinizin dərs dediyiniz fənnə aid

portfoliosu varmı? 

9. Summativ qiymətləndirmə ilə əlaqədar

təlimlərdə iştirak etmisinizmi? 

10. Summativ qiymətləndirmə ilə əlaqə-

dar təlimlərdə əldə etdiyiniz bilik və bacarıqları 

təcrübənizdə tətbiq edərkən çətinliklə qarşılaşır-

sınızmı?  

11. Summativ qiymətləndirmənin aparıl-

masında qarşılaşdığınız çətinliklərlə bağlı həm-

karlarınıza müraciət etmisinizmi? 

12. Summativ qiymətləndirmə ilə əlaqə-

dar əlavə təlim və seminarlara ehtiyac duyursu-

nuzmu? 

Anket sorğusunun “Summativ qiymətlən-

dirməni hansı sənədə əsasən aparırsınız?” sualı-

na cavab verən müəllimlərin 23,5%-i (73 nəfər) 

Qiymətləndirmə Konsepsiyasına, 36,1%-i (112 

nəfər) Qiymətləndirmə Konsepsiyasına və fənn 

kurikulumuna, 12,6%-i (39 nəfər) fənn kuriku-

lumuna və məktəbdaxili qiymətləndirmə qayda-

larına, 27,4%-i (85 nəfər) məktəbdaxili qiymət-

ləndirmə qaydalarına əsasən apardıqlarını bildir-

mişlər. Sorğuda iştirak edənlərdən 0,3%-i (1 nə-

fər) bu suala cavab verməmişdir (Diaqram №1). 

İştirakçıların 72,5%-i (224 nəfər) sualı səhv 

cavablandırmışdır. 

Diaqram №1. 

“Summativ qiymətləndirmənin neçə növü 

var?” sualına cavab verən müəllimlərin 2,2 %-i 

(7 nəfər) bir, 70 %-i (217 nəfər) iki, 26,7 %-i 

(83 nəfər) üç növü olduğunu qeyd etmişdir. Sor-

ğuda iştirak edənlərdən 0,9 %-i (3 nəfər) bu sua-

la cavab verməmişdir. Sorğuda iştirak edənlərin 

28,9 %-i (90 nəfər) sualı səhv cavablandırmışdır 

(Diaqram №2).  

Diaqram №2. 

“Summativ qiymətləndirmədə hansı üsul-

lardan istifadə edirsiniz?” sualına cavab verən 

müəllimlərin 34%-i (105 nəfər) yalnız test, 

24%-i (74 nəfər) test və şifahi sual-cavab, 23 %-

i (72 nəfər) yazı, 19 %-i (59 nəfər) yaradıcı işlər 

və təqdimat üsulundan istifadə etdiklərini bildir-

mişdir (Diaqram №3). 

Diaqram №3. 

Sorğu iştirakçıları şagird nailiyyətlərinin 

summativ qiymətləndirilməsində istifadə etdik-

ləri qiymətləndirmə üsullarının üstünlüklərini 

aşağıdakı arqumentlərlə əsaslandırmağa çalış-

mışlar:  

-Summativ qiymətləndirmədə test üsulun-

dan istifadə edən müəllimlər öz fikirlərini onun-

la əsaslandırırlar ki, bu qiymətləndirmə üsulu 

şagirdə mənimsədiyi təlim materialını müxtəlif 

səviyyələrdə (bilmə, anlama, tətbiq) təqdim et-

məyə imkan verir. Qiymətləndirmədə test üsulu-

nun tətbiqi tədris fəaliyyətində şagirdin aktivli-

yinə imkan yaradır, biliyin qiymətləndirməsi za-

manı müəllim subyektivliyini minimuma endi-

rir. Bu qiymətləndirmə üsulunun üstünlüyü on-

dadır ki, bütün sinif eyni zamanda məşğul olur 

və məhsuldar işləyirlər. Bir neçə dəqiqəyə bütün 

şagirdlərin bilik səviyyələri haqqında məlumat 
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əldə etmək olur. Bu isə onları hər dərsə hazır ol-

mağa, sistematik işləməyə vadar edir.  

-Summativ qiymətləndirmədə şifahi sual-

cavab üsulundan istifadə edən müəllimlər öz fi-

kirlərini onunla əsaslandırırlar ki, qiymətləndir-

mə şagirdin faktiki biliyinə görə aparılır, şagird-

lərdə hafizənin möhkəmliyinə yox, təfəkkürün 

inkişafına şərait yaradır, əzbərçiliyə meyli azal-

dır. Şifahi sual-cavab üsulu ilə şagirdlərin mövzu 

üzrə bildiklərini və düşündüklərini sərbəst izah 

etmək, araşdırmaq, nəticə çıxarmaq, irad bildir-

mək, mühakimə etmək bacarıqlarının qiymətlən-

dirmək mümkündür. 

-Summativ qiymətləndirmədə təqdimat

üsulundan istifadə edən müəllimlər öz fikirlərini 

onunla əsaslandırırlar ki, bu üsulun tətbiqi şa-

girdlərin araşdırma, məlumat toplama, ümumi-

ləşdirmə, təhlil etmə, təqdim etmə bacarıqlarının 

qiymətləndirilməsi baxımından çox faydalıdır.  

-Summativ qiymətləndirmədə yazı üsu-

lundan istifadə edən müəllimlər isə öz fikirlərini 

onunla əsaslandırırlar ki, bu üsul şagirdlərdə 

məsuliyyət hissini və müstəqillik duyğusunu 

inkişaf etdirir. Yazı üsulu vasitəsilə şagirdlərin 

düşünmə, təhlil etmə, problem həll etmə, dəyər-

ləndirmə və yaratma bacarıqlarının obyektiv öl-

çülməsi mümkündür.  

Bakı şəhər 163 №-li məktəbin informatika 

müəllimi Şahbazova Aynurə (18 il pedaqoji 

staj) bildirir ki, summativ qiymətləndirmə za-

manı şagirdlərin şəxsi keyfiyyətlərinin nəzərə 

alınmasının təlim-tərbiyənin keyfiyyətinin yük-

səlməsində mühüm əhəmiyyəti vardır. Qiymət-

ləndirmə vasitələri tərtib olunarkən bu məqama 

da diqqətin yetirilməsi çox vacibdir. O, öz fikri-

ni belə əsaslandırır ki, müasir məktəbin əsas 

funksiyası cəmiyyətə fayda verəcək hərtərəfli 

inkişaf etmiş şəxsiyyət yetişdirməkdən ibarətdir. 

Çünki, hər hansı fənn üzrə bilikli olmaq, milli-

mənəvi və ümuminsani keyfiyyətlərin daşıyıcısı 

olmaq deyil. Bu baxımdan da təlim fəaliyyətinin 

tərkib hissəsi kimi qiymətləndirmə prosesində 

də bu məqama xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

“Summativ qiymətləndirmənin nəticələ-

rindən hansı məqsədlər üçün istifadə edirsiniz?” 

sualına cavabında müəllimlərdən3,5 %-i (11 nə-

fər) perspektiv (illik) planlaşdırmanın hazırlan-

masında, 46,4%-i (144 nəfər) perspektiv (illik) 

planlaşdırmanın hazırlanmasında, təlim prose-

sində fərdi yanaşmanın təmin edilməsində, gün-

dəlik və illik qiymətin yazılmasında, 23,5%-i 

(73 nəfər) gündəlik və illik qiymətin yazılma-

sında, müvafiq təkmilləşmə və idarəetmə qərar-

larının verilməsində, 25,4%-i (79 nəfər) isə mü-

vafiq təkmilləşmə və idarəetmə qərarlarının ve-

rilməsində istifadə etdiklərini bildirmişdir. Sor-

ğuda iştirak edənlərdən 0,9%-i (3 nəfər) bu sua-

la cavab verməmişdir (Diaqram №4.) Göründü-

yü kimi, sorğuda iştirak edənlərin 73,4%-i (228 

nəfər) sualı səhv cavablandırmışdır.  

Diaqram №4. 

“KSQ hansı müddətə aparılır?” sualına ca-

vab verən müəllimlərin 36,7%-i (114 nəfər) hər 

bəhs və bölmənin sonunda, 0,3%-i (1 nəfər) yal-

nız tədris vahidinin sonunda, 62,2%-i (193 nə-

fər) hər tədris vahidinin sonunda, altı həftədən 

gec olmayaraq apardıqlarını qeyd etmişdir. Sor-

ğuda iştirak edənlərdən 0,6%-i (2 nəfər) bu sua-

la cavab verməmişdir. Buradan da göründüyü 

kimi sorğuda iştirak edənlərin 37%-i (115 nəfər) 

sualı səhv cavablandırmışdır (Diaqram №5.).  

Diaqram №5. 

“BSQ vasitələri kim tərəfindən hazırla-

nır?” sualına cavab verən müəllimlərin 4,2%-i 

(13 nəfər) fənn müəllimi, 9,3%-i (29 nəfər) me-

todbirləşmə rəhbəri, 0,3%-i (1 nəfər) hazır və-
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saitlərdən istifadə edirəm, 85,8%-i (266 nəfər) 

məktəbdə yaradılmış komissiya tərəfindən apa-

rıldığını qeyd etmişdir. Sorğuda iştirak edənlər-

dən 0,3%-i (1 nəfər) bu suala cavab verməmiş-

dir. Buradan da göründüyü kimi sorğuda iştirak 

edənlərin 13,8%-i (43 nəfər) sualı səhv cavab-

landırmışdır (Diaqram №6.).  

Diaqram №6. 

Şirvan şəhər 16 №-li məktəbin ibtidai sinif 

müəllimi Paşayeva Şəmsiyyə (43 il pedaqoji 

staj) öz təcrübəsində çıxış edərək bildirir ki, şa-

girdlərin bilik və bacarığının qiymətləndirilmə-

sinə ənənəvi yanaşmadan fərqli olaraq müasir 

qiymətləndirmə sisteminin standartlara əsasən 

aparılması təqdirəlayiqdir. Yeni fənn kuriku-

lumları tətbiq olunmağa başladıqdan sonra şa-

girdlərin təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi 

hər gün yox, fənin həftəlik dərs satından asılı 

olaraq ayda, iki aydan bir dəfə obyektiv və 

aşkarlıq şəraitində qiymətləndirmə standartları-

nın tələblərinə uyğun 4 çətinlik səviyyəsində ha-

zırlanmış vasitələr əsasında həyata keçirilir. Bu 

sistem hər bir şagirdin təlim nəticələrinin ob-

yektiv qiymətləndirməyə imkan verir. Məktəb 

rəhbərliyi və müəllim verdiyi hər bir qiymətə 

görə məsuliyyət daşıyır.  

“Şagirdlərin illik qiyməti necə hesabla-

nır?” sualına cavab verən müəllimlərin 29,7%-i 

(92 nəfər) BSQ-lərin ədədi ortası, 32,2%-i (100 

nəfər) KSQ və BSQ-lərin ədədi ortası, 0,6 %-i 

(2 nəfər) yarımillik qiymətlərin ədədi ortası 

götürüldüyünü, 36,1%-i (112 nəfər) məktəbda-

xili qiymətləndirmə qaydalarında verilən cədvə-

lə əsasən hesablandığını qeyd etmişdir. Sorğuda 

iştirak edənlərdən 1,3%-i (4 nəfər) bu suala ca-

vab verməmişdir. Buradan da göründüyü kimi 

sorğuda iştirak edənlərin 62,5%-i (194 nəfər) 

sualı səhv cavablandırmışdır (Diaqram №7.). 

Diaqram №7. 

“Şagirdlərinizin dərs dediyiniz fənnə aid 

portfoliosu varmı?” sualına sorğuda iştirak 

edənlərin 6%-i (19 nəfər) xeyr, 94%-i (291 

nəfər) isə bəli cavabı vermişdir (Diaqram №8.).  

Diaqram №8. 

“Cavabınız “bəli”dirsə, portfolioda hansı 

sənədlərin toplandığını qeyd edin.” xanasına 

sorğu iştirakçılarından “bəli” cavabı verənlərin 

16,8%-i (49 nəfəri) şagird portfoliosunda hansı 

sənədlərin olduğunu qeyd etməmişdir. Digər 

83,2%-i (242 nəfər) şagird portfoliosunda aşağı-

dakı sənədlərin toplandığını qeyd etmişdir: 

- 153 nəfər (63,2%) müəllim diaqnostik,

formativ və summativ qiymətləndirmə vasitə-

lərinin; 

- 38 nəfər (15,7%) müəllim testlər, təqdi-

matlar, esselərin; 

- 18 nəfər (7,4%) müəllim iş vərəqləri,

təqdimatlar, referatların; 

- 13 nəfər (5,4%) müəllim əl işləri, testlər,

sərbəst işlərin; 

- 12 nəfər (5%) müəllim applikasiyalar,

rəsmlər, cədvəllər, qrup işinin nəticələrinin; 

- 8 nəfər (3,3%) müəllim psixoloqun rəyi,

şagirdin fəaliyyətinə dair sənədlərin toplandığını 

qeyd etmişdir. 
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Anket sorğusuna verilmiş cavabların təhlili 

müəllimlərin bu fəaliyyətində də pərakəndəlik ol-

duğunu deməyə imkan verir. Təhlilə əsasən de-

mək olar ki, müəllimlərin şagird portfoliosunda 

hansı sənədlərin toplanması barədə dəqiq məlu-

matı yoxdur. Bunun nəticəsidir ki, hər bir müəl-

lim şagird portfoliosunda topladığı sənədlərin ad-

larını qeyd edir. Lakin bildirmək istərdim ki, 

“Şagird portfoliosu şagirdin təlimdə qazandığı 

fərdi nailiyyətlərinin göstəricisi olan sənədlər 

toplusudur. Portfolio şagirdin təkcə dərsdə deyil, 

dərsdənkənar vaxtda da gördüyü işləri özündə 

əks etdirir.” [2, 12.]. 

“Summativ qiymətləndirmə ilə əlaqədar 

təlimlərdə iştirak etmisinizmi?” sualına sorğuda 

iştirak edənlərin 46,7%-i (145 nəfər) xeyr, 53%-

i (164 nəfər) isə bəli cavabı vermişdir. Sorğuda 

iştirak edənlərdən 0,3%-i (1 nəfər) bu suala ca-

vab verməmişdir (Diaqram №9.).  
 

Diaqram №9. 

 
 

“Cavabınız “bəli”dirsə, iştirak etdiyiniz 

təlimlərin adlarını yazın.” Xanasına “bəli” cava-

bı verən 164 nəfərdən 58 nəfər (35,4%) sorğu 

iştirakçısı iştirak etdiyi təlimlərin adını qeyd et-

məmiş, 106 nəfər (64,6%) isə aşağıdakı təlim və 

seminarlarda iştirak etdiyini qeyd etmişdir: 

- 83 nəfər (78,3%) müəllim “Yeni fənn 
kurikulumlarının tətbiqi” ilə əlaqədar Təhsil Na-

zirliyinin təşkilatçılığı ilə müxtəlif vaxtlarda 

dövlət və özəl təşkilatlar tərəfindən təşkil olun-

muş təlimlərdə; 

- 16 nəfər (15,1%) müəllim Təhsil İşçiləri-
nin Peşəkar İnkişafı İnstitutunun (TİPİİ) tərəfin-

dən təşkil olunmuş “Fənn kurikulumlarının tət-

biqi. Dərsin planlaşdırılması” mövzusunda tə-

limlərdə; 

- 7 nəfər (6,6%) müəllim Azərbaycan 

Müəllim İnkişafı Mərkəzi (AMİM) tərəfindən 

təşkil olunmuş “Qiymətləndirmə qaydalarının 

tətbiqi” mövzusunda təlimlərdə iştirak etdiyini 

qeyd etmişdir.  

“Summativ qiymətləndirmə ilə əlaqədar 

təlimlərdə əldə etdiyiniz bilik və bacarıqları tət-

biq edərkən çətinliklə qarşılaşırsınızmı?” sualı-

na müəllimlərin 71,6%-i (222 nəfər) xeyr, 

25,2%-i (78 nəfər) bəli cavabı vermişdir. Sorğu-

da iştirak edənlərdən 3,2%-i (10 nəfər) bu sualı 

cavablandırmamışdır (Diaqram №10.).  
 

Diaqram №10. 

 
 

“Cavabınız “bəli”dirsə, qarşılaşdığınız çə-

tinlikləri qeyd edin.” xanasına “bəli” cavabı ve-

rən 78 nəfər (25,2%) sorğu iştirakçısının aşağı-

dakı kimi qruplaşdırılmışdır: 

- layihələrin, referatların, yazı işlərinin 
(xüsusən də esselərin) qiymətləndirilməsi üçün 

meyarların müəyyənləşdirilməsi; 

- standartların hər birinə uyğun qiymətlən-

dirmə səviyyələrinin müəyyənləşdirilməsi; 

- test tapşırıqlarının hazırlanmasında dörd 
çətinlik səviyyəsinin nəzərə alınması; 

- illik qiymətin çıxarılması. 
“Summativ qiymətləndirmənin aparılma-

sında qarşılaşdığınız çətinliklərlə bağlı həmkar-

larınıza müraciət etmisinizmi?” sualına müəl-

limlərin 40,3%-i (125 nəfər) xeyr, 58,4%-i (181 

nəfər) bəli cavabını qeyd etmişdir. Sorğuda işti-

rak edənlərdən 1,3%-i (4 nəfər) bu suala cavab 

verməmişdir (Diaqram №11.).  

Diaqram №11. 
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“Cavabınız “xeyr”dirsə, səbəbini yazın” 

xanasına “xeyr” cavabı verən 125 nəfər (40,3%) 

sorğu iştirakçısının cavabı aşağıdakı kimi qrup-

laşdırılmışdır: 

- kurikulum üzrə müvafiq vəsaitlərdən, 
internet resurslarından yaralanmağa, yenilikləri 

öyrənməyə çalışıram; 

- məktəbdə təşkil olunan metodbirləşmə 
iclaslarında suallarıma cavab axtarıram; 

- dərslik müəllifləri ilə müzakirələr 

aparıram; 

- müvafiq təlim kurslarında iştirak edirəm. 
“Summativ qiymətləndirmə ilə əlaqədar 

əlavə təlim və seminarlara ehtiyac duyursunuz-

mu?” sualına müəllimlərin 80,3%-i (249 nəfər) 

xeyr, 18,1%-i (56 nəfər) bəli cavabını qeyd et-

mişdir. Sorğuda iştirak edənlərdən 1,6%-i (5 nə-

fər) bu suala cavab verməmişdir (Diaqram 

№12.).  

 

Diaqram №12. 

 
 

“Cavabınız “bəli”dirsə, hansı təlim və se-

minarlara ehtiyac duyduğunuzu qeyd edin.” xa-

nasına “bəli” cavabı verən 56 nəfər (18,1%) sor-

ğu iştirakçısının cavabı aşağıdakı kimi qruplaşdı-

rılmışdır: 

- sualların çətinlik dərəcəsinin müəyyən 
edilməsi barədə; 

- aşıq cavablı sualların hazırlanması və 
qiymətləndirilməsi barədə; 

- yazı işlərinin (esselərin) qiymətləndiril-

məsi barədə; 

- illik qiymətin çıxarılması barədə; 
- qiymətləndirmə nəticələrinin təhlili və 

ondan istifadə barədə. 

Beləliklə, məktəb təcrübəsinin öyrənilmə-

si göstərir ki, şagirdlərin bilik və bacarıqları 

haqqında tam və düzgün informasiya əldə etmək 

üçün müəllimlər öz qiymətləndirmə fəaliyyətlə-

rini müvafiq vəzifələr əsasında planlaşdırırlar. 

Onlar fəaliyyətlərində qiymətləndirmə metodları 

və vasitələrindən, fərdiləşdirilmiş təlim-tədris 

proqramını dəstəkləyən tədris boyunca qiymət-

ləndirmədən istifadə edirlər. Qiymətləndirmə 

prosesi zamanı müəllimlər əks əlaqə vasitəsilə 

informasiya əldə edirlər, fərdi nəticələri, sinif 

üzrə alınan orta nəticələrlə müqayisə etməklə 

onların bilik və bacarıqları haqda məlumat top-

layırlar.  

Məktəb təcrübəsinin təhlilindən belə bir 

nəticəyə gəlmək olar ki, summativ qiymətlən-

dirmə təhsil proqramlarının (kurikulumların) 

tədris prosesinə təsirinin müəyyənləşdirilməsi, 

şagirdlərin bu proqramlar üzrə materialları mə-

nimsəməsi, onlarda müvafiq bacarıq və vərdiş-

lərin formalaşdırılması məqsədi daşıyır.  

Mənimsəmənin göstəriciləri əsasında da 

məktəbdə pedaqoji işçilərin təlim metodların-

dan, müxtəlif tədris-metodik vəsaitlərdən istifa-

dəsinin səmərəliliyi qiymətləndirilir, onların pe-

daqoji fəaliyyəti və peşəkarlıq səviyyəsi dəyər-

ləndirilir. 

Təəssüflər olsun ki, təhsilin ibtidai səviy-

yəsində tətbiq edilən qiymətləndirmə standartla-

rı ictimaiyyətə çatdırılsa da, yuxarı siniflər üçün 

(V-XI siniflər) qiymətləndirmə standartları bu 

günə qədər müəllimlərin ixtiyarına verilməyib. 

Nəticədə summativ qiymətləndirmə aparmaq 

üçün hazırlanan vasitələr təhsildə keyfiyyəti ölç-

mək funksiyasını yerinə yetirmək əvəzinə sadə-

cə olaraq məktəblərdə uşaqların nəticələrini 

sıralamaq funksiyasını yerinə yetirirlər. Onların 

hansı məzmun standartını nə dərəcədə reallaşdı-

ğını ölçək mümkün olmur.  

Müəllimlər summativ qiymətləndirmənin 

aparılmasında, ona aid qiymətləndirmə vasitələ-

rinin hazırlanmasında çətinlik çəkirlər. 

Müəllimlər summativ qiymətləndirmənin 

nəticələrindən təlim fəaliyyətinin idarəedilməsi, 

şagirdlərin təlim motivasiyasının yüksəldilməsi, 

həmçinin stimullaşdırma, özünü inkişaf etdirmə 

və özünü təkmilləşdirmə vasitəsi kimi istifadəyə 

kifayət qədər önəm vermirlər.  
Problemin aktuallığı: 2008/2009-cu tədris 

ilindən etibarən ümumtəhsil məktəblərində yeni təh-

sil proqramları (kurikulumlar) tətbiq olunan siniflər-

də şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi yeni 

yanaşma əsasında həyata keçirilməyə başladı. Hə-

min ildən etibarən artıq X tədris ilidir ki, məktəblər-

də şagirdlərin təlim nəticələri summativ qiymətlən-
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dirmə vasitəsilə ölçülür. Bu baxımdan şagird nailiy-

yətlərinin summativ qiymətləndirilməsi sahəsində 

məktəb təcrübəsinin öyrənilməsi xüsusi aktuallıq 

kəsb edir. 

Problemin elmi yeniliyi: Ümumtəhsil mək-

təblərində şagirdlərin təlim nəticələrinin summativ 

qiymətləndirilməsi sahəsində ilk dəfə məktəb təcrü-

bəsi öyrənilmişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Ümumtəhsil 

məktəblərində çalışan pedaqoji işçilərin tədqiqatın 

nəticələrindən istifadəsi şagird nailiyyətlərinin sum-

mativ qiymətləndirilməsinin düzgün təşkilində mü-

hüm rol oynayacaqdır. 
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Xülasə: Məqalədə özünüqiymətləndirmənin mahiyyəti və pedaqoji əhəmiyyətindən bəhs edilir. Özü-

nüqiymətləndirmə əsasən formativ qiymətləndirmənin tərkib hissəsi hesab edilir. Özünüqiymətləndirmə çər-
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məqsədlər haqqında mülahizə yürüdür, öz işlərinin güclü və zəif tərəflərini müəyyənləşdirir və onlara müva-

fiq düzəliş və dəyişikliklər edirlər. Bundan başqa məqalədə özünüqiymətləndirmədən istifadə məqsədləri, 

eləcə də nümunəvi və zəif özünüqiymətləndirənin müqayisəli təhlili verilmişdir 
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вносят соответсвенные изменения. Кроме того, в статье обсуждаются цели использования самооцен-

ки, а также представлен сравнительный анализ образцовой и слабой самооценки 
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Summary: The research article deals with the essence and pedagogical importance of self-assessment. 

Self-assessment is considered a structural element of formative assessment. Within self-assessment, students 

consider and assess their learning activities, reflect on learning objectives, identify their strengths and 

weaknesses and make necessary changes. Moreover, the article discusses purposes of using self-assessment 

and provides descriptive examples of strong and weak self-assessment 
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Qiymətləndirmə təlimin hazırkı keyfiyyəti 

və nəticələri haqqında təsəvvür yaradan, eləcə 

də onun inkişafına istiqamət verən kateqoriya-

dır. Nəticəyönümlü təhsil konsepsiyasında qiy-

mətləndirmə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, çünki 

qiymətləndirmə müəyyən nəticənin əldə olun-

masına hesablanmış təlim prosesinin öz məq-

sədlərinə çatıb-çatmamasını müəyyənləşdirən 

əvəzolunmaz bir proses kimi çıxış edir. 
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Ümumi təlim prosesində xüsusi statusa 

malik olan qiymətləndirmə özü-özlüyündə müt-

ləq obyektiv mahiyyət daşıyan məfhum deyil. 

Yəni qiymətləndirmə prosesində insan amili ol-

duğuna görə burada subyektivlik qaçılmazdır. 

Şübhəsiz ki, bu da məlumatverici və istiqamət-

verici bir alət kimi qiymətləndirməyə müəyyən 

mənada xələl gətirir. Bu mənada qiymətləndir-

mədə subyektiv amillərin minimuma endirilmə-

si pedaqogikanın xüsusi diqqət göstərdiyi məsə-

lələrdəndir. Çünki qiymətləndirmədə subyektiv 

elementlərin çoxluq təşkil etməsi təlimin keyfiy-

yəti və gələcək perspektivləri haqqında yayındı-

rıcı məlumatlar verə bilər. 

Belə olan halda özünüqiymətləndirmə 

ümumi nəticənin qiymətləndirilməsində mühüm 

rol oynayır. Belə ki, özünüqiymətləndirmə müəl-

lim mərkəzli qiymətləndirmə prosesində müəl-

limlə şagird arasında tarazlıq yaratmağa imkan 

verməklə yanaşı, nəticənin qiymətləndirilməsin-

də yalnız bir subyektin (müəllimin) baxış bucağı-

na alternativ təklif edir. Bu da öz növbəsində qiy-

mətləndirmədə mümkün qədər yüksək obyektiv-

liyin təmin olunmasına şərait yaradır. Məhz bu 

mənada özünüqiymətləndirməyə təlim prosesin-

də mümkün qədər geniş yer verilməlidir. 

Bundan başqa, özünüqiymətləndirməyə 

təlimin demokratikləşdirilməsi kontekstində də 

qiymət vermək olar. Təlim nailiyyətlərinin qiy-

mətləndirilməsində mərkəzləşmə prosesinin qar-

şısını almaq məqsədiylə şagirdlərin bu prosesə 

cəlb edilməsi təlimdə ilk növbədə demokratik 

mühit yaradır. Bu da şagirdlərin demokratik və 

sağlam düşüncəli vətəndaş, eləcə də hadisələri 

mühakimə etməyi bacaran bir insan kimi forma-

laşdırır. 

Özünüqiymətləndirmə XX əsrin ikinci ya-

rısında fundamental surətdə dəyişən təhsil para-

diqmaları fonunda ortaya çıxmışdır. Yeni para-

diqmalar şagirdyönlü təlim anlayışını rəğbətlən-

dirməklə şagirdləri müəllimlə bərabər təlim pro-

sesinin bütün mərhələlərinə fəal surətdə cəlb et-

məyi nəzərdə tutur. Təhsilin məzmun və məqsə-

di, başqa sözlə, təhsil paradiqmaları müəyyən 

zaman kəsimində cəmiyyətin spesifik tələbləri-

nə müvafiq olaraq dəyişikliyə məruz qalır ki, bu 

dəyişiklik də hakim ictimai-siyasi formasiyanın 

fəlsəfəsi və hadisələrə baxış tərzindən asılı ola-

raq baş verir. Təhsilin bütün komponentləri bir-

biri ilə zəncirvari surətdə bağlı olduqlarından bir 

paradiqmanın dəyişməsi digər paradiqmaların 

da dəyişməsinə zəmin yaradır. Dəyişən təhsil 

paradiqmalarından biri də nəzarət və qiymətlən-

dirmə paradiqmasıdır ki, burada öyrənənlərin 

özününəzarəti və özünüqiymətləndirməsi xüsu-

silə vurğulanır [2]. 

Təlimin müasir yanaşmaları təhsilalanla-

rın təlim fəaliyyətində aktiv iştirakını, məsuliy-

yət hissini, metakoqnitiv bacarıqları, dialoqu, 

eləcə də tədris və təlim fəaliyyətinin qarşılıqlı 

əməkdaşlıq modelləri əsasında qurulmasına zə-

min yaradır. Müəllimin bütün imkanları öz əlin-

də saxlaması və bütün seçimləri təkbaşına etmə-

si bir sıra aspektlərdən təhsilalanın inkişaf po-

tensialını məhdudlaşdırır. Bilik və bacarıqların 

dialoq və əməkdaşlıq yolu ilə əldə edilməsi me-

todunu öz tədris proseslərinin əsas aparıcı xətti 

kimi görən müəllimlər təhsilalanları qiymətlən-

dirmə prosesində də daha çox iştirak etməyə təş-

viq etməlidirlər[4].  

İnnovativ və yaradıcı olan müəllimlər 

konstruktiv təlimin prinsiplərini özündə ehtiva 

edən təlim modeli yaratmağa nail olsalar da, bu 

prinsipə qiymətləndirmə tapşırıqlarının hazırlan-

ması və icrası zamanı lazımi səviyyədə əməl 

olunmur. Əksər müəllimlər qiymətləndirmə pro-

sesində bütün imkan və hakimiyyəti öz əllərində 

saxlamağa meyillidirlər. Lakin bu yanaşma 

konstruktiv təlimin idealları ilə heç də uzlaşmır. 

Şagirdləri özünüqiymətləndirməyə cəlb etməklə 

yanaşı, onların qiymətləndirmə formaları, se-

çimləri və meyarlarının hazırlanmasına cəlb 

edilməsi onlarda məsuliyyət hissini və mühaki-

mə yürütmək bacarığını artırmaqla, öyrənmə 

vərdişlərinin aşılanmasını sürətləndirir. Şagird-

ləri özünüqiymətləndirmə meyarlarının hazır-

lanması prosesinə cəlb etmək onlara imkan verir 

ki, müəyyən bir sahədə keyfiyyətli nəticə əldə 

etməyin yolları haqqında dərin anlayışa malik 

olsunlar [3]. 

Özünüqiymətləndirmə də daxil olmaqla 

bütün qiymətləndirmə metodları əsas iki ele-

mentdən ibarətdir: ilk olaraq tələb olunan fəaliy-

yət standartları müəyyənləşdirilməli və bu stan-

dartlar əsasında göstərilən fəaliyyətin keyfiyyəti 

haqqında mühakimə irəli sürülməlidir. Özünü-
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qiymətləndirmə mahiyyət etibarilə şagirdlərin 

bilik və bacarıqlarının inkişafına təkan verən 

amildir və heç də şagirdlərin, sadəcə olaraq, özlə-

rinə qiymət yazmasını və qiymətləndirmə prose-

sində müəllimi əvəzləməyi nəzərdə tutmur [4]. 

Bəzi pedaqoqların fikrincə, özünüqiymət-

ləndirmə formativ təlimə xüsusi xüsusi diqqət 

ayırır: özünüqiymətləndirmə formativ qiymət-

ləndirmənin bir prosesidir. Bu proses çərçivə-

sində şagirdlər öz işləri, təlim fəaliyyətləri haq-

qında düşünür, onu qiymətləndirir, qarşıya qo-

yulmuş məqsədlər haqqında mülahizə yürüdür, 

öz işlərinin güclü və zəif tərəflərini müəyyənləş-

dirir, onlara müvafiq düzəliş və dəyişikliklər 

edirlər [4]. Özünüqiymətləndirmənin təməlində 

dayanan aksiom budur ki, hər bir şagird öz bilik, 

bacarıq və ehtiyacları haqqında özü daha dəqiq 

və dolğun anlayış formalaşdıra və bu barədə 

müəllimə məlumat verə bilər. Bu qiymətləndir-

mə metodu formativ qiymətləndirmənin tərkib 

hissəsi kimi daha çox səmərə vəd edir [8]. 

“Özünüqiymətləndirmə şagirdin təyin 

edilmiş meyarlar, norma və tələblər əsasında öz 

təlim fəaliyyəti və ya onun nəticələri barədə də-

yərləndirici qərar verməsi; təlim fəaliyyətindəki 

problemlərini və onların aradan qaldırılması 

yollarını müəyyənləşdirməsi; potensial imkanla-

rını, keyfiyyətlərini və mövqeyini aydınlaşdır-

masıdır” [5, 22]. 

“Digər bir yanaşmaya əsasən isə özünü-

qiymətləndirmənin məqsədləri bunlardır: şagird-

lərin məsuliyyət hissini və müstəqil fəaliyyətini 

inkişaf etdirmək; şagirdlərə əldə ediləcək bilik 

və bacarıqlar haqqında dərin və müfəssəl anla-

yış vermək; şagirdləri passiv öyrənəndən aktiv 

öyrənənə və qiymətləndiriciyə çevirmək; şagird-

ləri tənqidi düşünməyə sövq etmək; şagirdlərin 

diqqətini onların subyektiv yanaşmalarına və 

mühakimələrinə yönəltmək ” [7, 1].  

Özünüqiymətləndirmənin effektivliyini tə-

min etmək üçün şagirdlər ilk növbədə bu kon-

sepsiyanın mahiyyəti ilə yaxından tanış olmalı-

dırlar. “Özünüqiymətləndirmənin” bir termin ki-

mi şagirdlərin öz təlim fəaliyyət və nailiyyətləri-

nə dair bütün fikirlərini əhatə edir. Bu termin 

eyni zamanda “özünüdəyərləndirmə” və “özü-

nürəğbətləndirmə” kimi anlayışları da ehtiva 

edir [6]. 

“Özünüqiymətləndirmə vərdişlərinin inki-

şaf etdirilməsi üçün şagirdlərə fəaliyyətə başla-

mazdan əvvəl bu fəaliyyətə dair öz imkanlarını 

qiymətləndirmək təklif edilməli və o, fəaliyyət-

dən sonra qiymətləndirmə nəticəsi ilə müqayisə 

edilməlidir ” [5, 22] . 

Özünüqiymətləndirmənin 3 müxtəlif məq-

sədi var: təlim məzmununun qavranılmasını qiy-

mətləndirmək, təlimin məqsəd və nəticələrinin 

nümayiş etdirilməsi, təhsilalanın özünüinkişafı-

na nail olması. Özünüqiymətləndirmənin bütün 

bu aspektləri bir-biri ilə sıx surətdə bağlıdır və 

təlim prosesinin müxtəlif fazalarında biri digəri 

üçün əhəmiyyətli ola bilər [6]. 

Özünüqiymətləndirmə ənənəvi qiymətlən-

dirmə mədəniyyətinə dəyişiklik və yeni dəyərlər 

gətirib. Ənənəvi qiymətləndirmə mədəniyyətin-

də şagird sadəcə formal olaraq qiymət almaq, 

bununla da müəllim və valideynlərini məmnun 

etmək üçün qiymətləndirmə tapşırığını icra edir-

di. Bunun əksinə olaraq, müasir qiymətləndirmə 

tendensiyasında özünüqiymətləndirmə amili 

diqqəti təlimin keyfiyyətinə yönəldir. Başqa 

sözlə desək, ənənəvi qiymətləndirmə başqasını 

razı salmaq, müasir qiymətləndirmə isə özünü 

razı salmaq üçün həyata keçirilir [3].  

Özünüqiymətləndirmə nəzərdən qaçırılan 

bir cəhətə də diqqət yönəldir. Belə ki, yalnız 

müəllim tərəfindən hazırlanan qiymətləndirmə 

meyarları və tapşırıqları müəllimin şagirdlərində 

görmək istədiyi biliyi ölçməyə xidmət edir. La-

kin şagirdlərin özünüqiymətləndirməyə, onun 

meyar və tapşırıqlarına cəlb edilməsi onların öz 

bilik və bacarıqları haqqında hansı imkanlara 

malik olduqlarını barədə müəyyən təsəvvür ya-

radır.  
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Nümunəvi və zəif özünüqiymətləndirmənin təcrübəsi [3] 

Nümunəvi özünüqiymətləndirmənin 

təcrübəsi 

Zəif özünüqiymətləndirmənin təcrübəsi 

 Özünüqiymətləndirmənin motivi təlimin keyfiy-

yəti ilə əlaqəlidir;

 Özünüqiymətləndirmə aydın bir məqsədlə icra edi-
lir və bu məqsəd şagirdlərlə birgə müzakirə edilir;

 Özünüqiymətləndirmə tətbiq edilməmişdən öncə
şagirdlərin münasibəti öyrənilir;

 Şagirdlər özünüqiymətləndirmə meyarlarının
müəyyənləşdirilməsində iştirak edirlər;

 Şagirdlərinin bu prosesə birbaşa təsir göstərmək
imkanı var;

 Özünüqiymətləndirmə prosesinin hər bir mərhə-
ləsi üçün təlimat hazırlanır;

 Şagirdlər müəyyən bir fənni özünüqiymətləndir-

mə vasitəsilə öyrənirlər;

 Bu cür özünüqiymətləndirmə institusional və
digər tələbləri yerinə yetirmək üçün icra edilir;

 Özünüqiymətləndirməyə təlim kursunun bir
tələbi kimi baxılır;

 Hesab edilir ki, başqa bir kontekstdə tətbiq

edilən bir prosesi müvafiq uyğunlaşdırma ol-

madan istənilən yerdə tətbiq etmək olar;

 Şagirdlər ancaq başqaları tərəfindən müəy-

yənləşdirilmiş meyarlarla işləyirlər;

 Özünüqiymətləndirmə icbari xarakter daşıyır;

 Qiymətləndirmə subyektiv xarakter daşıyır;

 Özünüqiymətləndirmə ünsiyyət bacarığı kimi
ümumi təlim prosesini qiymətləndirmək üçün

istifadə edilir;

 Şagirdlər özünüqiymətləndirmə haqqında öz an-

layış və mühakimələrini bildirirlər;

 Özünüqiymətləndirmənin haqqında spesifik mü-

hakimələr nəzərə alınır;

 Şagirdlər öz mühakimələrini əsaslandırmaq üçün
müəyyən kontekstdən və digər şagirdlərdən əldə

etdikləri informasiyadan istifadə edə bilirlər;

 Özünüqiymətləndirmə formal qiymətləndirməyə
nəzərəçarpan töhfə verir;

 Özünüqiymətləndirmə şagirdlərin fərdi və müs-
təqil öyrənmə bacarıqlarını artırmaq üçün istifa-

də olunan əlavə strategiya kimi istifadə edilir;

 Özünüqiymətləndirmə təlim kursuna sirayət edir;

 Müəllim heyəti qiymətləndirmə prosesinə nəza-

rəti şagirdlərlə birgə həyata keçirməyə həvəs

göstərir və belə də edir;

 Keyfiyyətli qarşılıqlı qiymətləndirmə özünüqiy-

mətləndirmədə istifadə edilir;

 Özünüqiymətləndirmədən təlim prosesinin profi-

lini hazırlamaqda istifadə edilir və bu prosesdə

şagirdlər fəal iştirak edir;

 Şagirdlərin öyrənməyi öyrənmək bacarıqlarını
artırmaq üçün mərhələləri özünüqiymətləndir-

mədə tətbiq edilir;

 Gender amilləri nəzərə alınır;

 Özünüqiymətləndirmə prosesi özünüqiymətlən-

dirmədə bacarıqlarının inkişafına zəmin yaradır;

 Təlim nailiyyətlərini artırmaq və təlimə verdiyi
töhfələri müəyyənləşdirmək məqsədilə lazımi

məlumatlar toplanır.

 Qiymətləndirmə müəyyən şkala əsasında apa-
rılır ki, bu şkalanın dərəcələri də aydın şəkil-

də səciyyələndirilmir;

 Bu cür qiymətləndirmə real təlim mühitinin
təmin etdiyi məlumatı nəzərə almır;

 Təlimin nəticələrindən rəsmi surətdə istifadə
edilmir;

 Özünüqiymətləndirmə xüsusi strategiya tətbiq
edilmədən fənlərin qiymətləndirilməsində is-

tifadə olunur;

 Özünüqiymətləndirmə aşağı statusa malik
amil kimi qiymətləndirmə prosesindən kənar-

da qalır;

 Müəllimlər qiymətləndirməni öz əllərində

saxlayırlar;

 Özünüqiymətləndirmə qarşılıqlı qiymətləndir-

mənin tabeli tərkib hissəsi hesab edilir.

 Şagirdlərin qiymətləndirilməsi zamanı onların
fikirləri nəzərə alınmır;

 Özünüqiymətləndirmə hazırlıq olmada birdə-
fəlik proses kimi tətbiq edilir;

 Hesab edilir ki, özünüqiymətləndirmə üçün
seçilmiş bir strategiya hamı üçün müvafiqdir;

 Seçilmiş tapşırıq mövzunun yalnız bir spesi-

fik ehtiyacını nəzərə alır;

 Prosesin mahiyyəti dəyərləndirilmir.
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Bütün bu qeydlər “niyə özünüqiymətlən-

dirmə?” sualına müəyyən mənada cavab verir. 

Lakin bu suala bir qədər də konkret cavab ver-

mək olar. Bu xüsusda onu qeyd etmək yerinə 

düşər ki, aldığı təlim haqqında şagirdin fikir və 

münasibətinə yer vermək onlara olan etimadın 

göstəricisi kimi özünü büruzə verir. Bu da öz 

növbəsində şagirdlərdə özünəinam və özünəhör-

mət hissini artırır. Bundan başqa, özünüqiymət-

ləndirmə şagirdlərdə təlim nailiyyətlərini yoxla-

maq üçün təbii istək formalaşdırır ki, bu da on-

larda təlimə əlavə motivasiya yaradır. Belə olan 

halda şagird təlimdə daha fəal iştirak edir və nə-

ticə barədə dərindən düşünməyə sövq edilir. Bü-

tün bunlarla yanaşı, özünüqiymətləndirmə şa-

girdlərin məsuliyyət hissini artırır və müstəqil 

fəaliyyətlərini stimullaşdırır, eləcə də təlim fəa-

liyyətini öz əllərinə almağa həvəsləndirir. Özü-

nüqiymətləndirmə qiymətləndirmənin formativ 

aspektinin əhəmiyyətini vurğulayır, həmçinin 

təhsilalanların hazırlıq səviyyəsi və təcrübəsi 

baxımından fərqlilikləri özündə ehtiva edir. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, özünüqiymətləndir-

mənin faydalı psixoloji və pedaqoji aspektləri 

nəzərə alınaraq təlim prosesində peşəkar səviy-

yədə tətbiq edilərsə, təlim nailiyyətlərinin yük-

səlməsinə, eyni zamanda şagird şəxsiyyətinin 

formalaşmasına müsbət təsir göstərir. 
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə göstərilən 

nəzəri tədqiqatlara əsasən özünüqiymətləndirmə pe-

daqoji anlayış kimi mütərəqqi və təlim yanaşması ki-

mi səmərəli hesab edilir. Bu amillər məqalənin aktu-

allığını təmin edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Özünüqiymətləndir-

mə ölkəmizin təhsil məkanında əsaslı surətdə tədqiq 

olunmayan anlayışlardandır. Məqalədə özünüqiy-

mətləndirmənin mahiyyətinə ətraflı nəzər salınır və 

özünüqiymətləndirmənin təlimdə istifadəsinə dair 

yeni yanaşmalar təklif olunur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

özünüqiymətləndirmənin mahiyyəti nəzəri surətdə 

təhlil edilməklə yanaşı onun təlimdə səmərəli alət ki-

mi praktik surətdə istifadəsinə dair təkliflər də irəli 

sürülür.  
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MƏQALƏYƏ DÜZƏLİŞ 

REDAKSİYAYA MƏKTUB 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun 

“Elmi əsərləri”nin baş redaktoruna 

Hörmətli baş redaktor! 

Sizin “Elmi əsərlər”in 2018-ci il 3-cü nömrəsində Bakı Dövlət Universitetinin magistrantı 

Adilə İbrahimlinin “Sinergetik biliklərlə karbon mövzusunun tədrisi” və universitetin digər magis-

trantı Cəmilə Əhmədovanın “Akmeoloji tədqiqatların kimyanın tədrisində istifadə edilməsi” möv-

zularında məqalələri çap olunmuşdur. 

Bildiririk ki, həmin hər iki məqalənin müəllifləri eyni zamanda biz - Bakı Dövlət Universite-

tinin kafedra müdiri, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, prof. Ə.T. Əzizov və kimya üzrə fəlsəfə doktoru, 

dosent K.H. Haqverdiyevdir. Lakin magistrantlar nədənsə, heç bir əsas olmadan, xəlvəti bizim ad-

larımızı məqalədən çıxararaq bizi rəyçilər kimi göstərmişlər. 

Biz məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun “Elmi 

əsərləri”nin yaradıcı kollektivi və şəxsən Sizinlə əlaqə saxladıq. Araşdırdınız və məlum oldu ki, ma-

gistrantların hər ikisi məqalələri öz adlarına təqdim etmiş, bizi isə rəyçilər kimi göstərmişlər. 

Deyilənləri nəzərə alaraq, bizim müəlliflik hüququmuzun bərpa olunması üçün tədbir gör-

məyinizi və “Elmi əsərlər”də düzəliş etməyinizi Sizdən xahiş edirik. 

Hörmətlə, 

Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri kimya üzrə fəlsəfə 

doktoru, prof. Ə.T. Əzizov 

kimya üzrə fəlsəfə doktoru,  

dosent K.H. Haqverdiyev 

DÜZƏLİŞ 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun “Elmi əsərlər”in 2018-ci il 

3-cü nömrəsində dərc olunmuş məqalələrin müəllifləri aşağıdakı kimi qeyd olunmalıdır:

1. SİNERGETİK BİLİKLƏRLƏ KARBON MÖVZUSUNUN TƏDRİSİ

 Əyyub Əzizov, 

 Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, professor, 

Kamil Haqverdiyev 

 Bakı Dövlət Universitetinin dosenti, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, 

Adilə İbrahimli,  

 Bakı Dövlət Universitetinin magistrantı 

2. AKMEOLOJİ TƏDQİQATLARIN KİMYANIN TƏDRİSİNDƏ İSTİFADƏ

EDİLMƏSİ 

Əyyub Əzizov, 

 Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, professor, 

 Kamil Haqverdiyev 

 Bakı Dövlət Universitetinin dosenti, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, 

Cəmilə Əhmədova, 

 Bakı Dövlət Universitetinin magistrantı 
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QABAQCIL TƏHSİL İŞÇİLƏRİ 
UOT 37. 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏKDAR MÜƏLLİMİ 

 ASİF CAHANGİROVA AÇIQ MƏKTUB 

Çox hörmətli Asif Baxış oğlu Cahangirov! 

Siz ömrünüzün ilk illərindən ta bu günə 

qədər 70 ilin tale yükünü daşıya-daşıya gəlmisi-

niz. Bu möhtəşəm yüksəklikdən Sizin uğurla da-

vam edən bənzərsiz və təkrarsız həyat yolunuz 

görünür. Bu həyat yolunda nəzərə çarpan və 

diqqəti cəlb edən hadisələrin ardıcıllığı sadəcə 

tarixçə deyil, İlahinin Sizin kimi bir insana ba-

ğışladığı tale kitabıdır. Onun hər səhifəsində bir 

yazı var. O yazıların hər birində Siz varsınız. 

Siz o yazılarla zamanın tale kitabını bütün şəx-

siyyətinizlə, mənəviyyatınızla, fəaliyyətinizlə, 

münasibətlərinizlə bəzəyirsiniz. 

Siz Azərbaycanın dilbər guşələrindən biri 

olan Qarabağda doğulmusunuz. Həmişə azər-

baycanlılığınızla, bəy nəslindən olmağımızla 

qürur hissi keçirirsiniz. Həm də XVIII əsrdən bu 

günə qədər davam edən bir şəcərənin davamçısı 

kimi yüksək əxlaq və mənəviyyat missiyasını 

daşıyırsınız. 

Siz bu yüksəkliyi pillə-pillə qazanmısınız. 

Xankəndində başlayan orta təhsil illərini Sumqa-

yıtda Qızıl medalla başa vurmusunuz. Eləcə də 

Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini 

uğurla başa çatdırmısınız. Kimyaçı və kimya mü-

əllimi ixtisaslarına yiyələnmisiniz. Respublika-

mızda peşəkar təhsil işçisi kimi tanınan və uzun 

illər DQMV Təhsil Şöbəsinin rəhbərlərindən biri 

olmuş mərhum atanız Baxış müəllimin “Harda 

işləyirsənsə, həmişə işini sev və onun ustası ol” 

fikirlərini həyat prinsipinə çevirmisiniz. Orta 

məktəbdə müəllim, dərs hissə müdiri, direktor, 

təhsil şöbəsində müdir, Təhsil Nazirliyində böl-

mə müdiri, idarə rəisi, eləcə də Bakı Şəhər Təhsil 

İdarəsində və Dünya Bankının ofisində rəhbər 

vəzifələrdə çalışanda da, son vaxtlar Avropa-

Azərbaycan Cəmiyyətində təhsil məsələləri üzrə 

müşavir işlədiyiniz müddətdə də o sözləri unut-

mamısınız, həyat prinsipinə çevirmisiniz. Düşün-

mək, yaratmaq fəaliyyətin yaraşığına çevrilir de-

yirlər. Həmişə düşüncələrinizdə, addımlarınızda 

qətiyyətli və inamlı olmusunuz. 

Hələ müəllimlik fəaliyyətinə başladığınız 

70-ci illərin əvvəllərində həm innovativ ideyala-

rınızla, həm də qabaqcıl pedaqoq kimi təcrübə-

nizlə təhsil ictimaiyyətinin diqqətini cəlb etmisi-

niz. Eyni zamanda təlim prosesində şagirdlərin 

müstəqil düşünmə, təhlil etmə, ümumiləşdirmə, 

aparıcı ideyanı müəyyən etmə və sair bacarıqla-

rın formalaşdırılması barədə fikirlərinizlə maraq 

doğurmusunuz. Bir kimya müəllimi kimi şagird-

lərin məntiqi və tənqidi təfəkkürünü formalaşdır-

maqla onların idrak fəallığını inkişaf etdirməyi 

dərslərinizin amalına çevirmisiniz. Bu gün geniş 

miqyasda yayılmaqda olan fəal dərsin ilkin nü-

munələrini yaratmısınız. Bu təcrübəniz o dövrdə 

nə qədər qeyri-ənənəvi olsa da, öz zamanın tanın-

mış alim-pedaqoqu, SSRİ Pedaqoji Elmlər Aka-
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demiyasının akademiki Y.V. Xodakovun marağı-

na səbəb olub. O, müəllifi olduğu “Просвеще-

ния” (Moskva) nəşriyyatında 1976-ci ildə çap-

dan çıxmış “Преподавание неорганической хи-

мии 7-8 классax” və 1980-ci ildə nəşr olunmuş 

“Преподавание неорганической химии в сред-

ней школе” adlı metodik vəsaitlərində Sizin təc-

rübənizə istinad edib. Heç şübhəsiz, bu gün hər 

kəs gənc bir müəllimin iş təcrübəsinin keçmiş 

SSRİ kimi böyük bir ölkə miqyasında bəyənilə-

rək dərsliklərə salınmasının dəyərini aydın təsəv-

vür edə bilər. 

Siz həm Sumqayıt, həm də Bakı şəhəri-

nin təhsil idarələrində, eləcə də Azərbaycan 

Respublikası Maarif Nazirliyində rəhbər vəzi-

fələrdə çalışdığınız dövrlərdə daim yeniliyə can 

atmaqla daha mütərəqqi təhsil texnologiyaları-

nın, səmərəli forma, metod və vasitələrin eləcə 

də idarəetmə mexanizmlərinin yaradılmasına, 

onlardan istifadə olunmasına təşəbbüs görtər-

misiniz. Belə ki, vaxtı ilə rayon və şəhərlərdə 

işə düzəlmək istəyən müəllimlərin qeydiyyata 

alınması ilə bağlı təklif vermisiniz. Həmin tək-

lif qəbul olunmuş, keçmiş SSRİ-də ilk dəfə 

olaraq müəllimlərin müsabiqə yolu ilə qəbulu-

na başlanılmışdır. Yaxud Sizin rəhbərliyinizlə 

1987-1991-ci illərdə Bakıda təhsil prosesinin 

psixoloji təminatı üzrə xüsusi sistem yaradılmış 

və respublikada ilk məktəb psixoloqları 1990-

1991-ci tədris ilində keçmiş Bakı Pedaqoji 

Kadrların İxtisasartırma İnstitutunda hazırlan-

mış və birinci olaraq 1991-ci ilin sentyabrından 

Bakının 20-dən çox məktəbində psixoloji xid-

mət üzrə fəaliyyətə başlanılmışdır. Eləcə də Si-

zin dəstəyinizlə 1989-cu ildə Bakının 178 №-li 

məktəbində Təbiət elmləri fakültəsi yaradılmış-

dır. “Ekologiya” fənninin proqramı innovativ la-

yihə kimi hazırlanmış sonralar Təhsil Nazirliyi 

tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Əslində bu təşəb-

büs hazırda daha geniş miqyasda yayılan və qlo-

bal təhsil hadisəsinə çevrilən inteqrasiya ilə bağ-

lı çox məsuliyyətli və uğurlu bir addım idi. Eyni 

zamanda dünya təhsilinin inkişaf tendensiyaları-

na istinad edərək Azərbaycan təhsilinin gələcək 

perspektivlərinə töhfə vermək üçün uğurlu tə-

şəbbüs idi. 

Bundan əlavə, Sizin təşəbbüsünüzlə 1989-

cu ildə Bakı Yaradıcı Müəllimlər İttifaqı təsis 

olunmuş, onun vasitəsilə bir sıra uğurlu layihə-

lər həyata keçirilmişdir. Ümumiyyətlə, Sizin tət-

biq etdiyiniz idarəetmə modelində qabaqcıl təc-

rübənin öyrənilməsi və yayılmasına, müəllim və 

rəhbər təhsil işçilərinin yaradıcı fəaliyyətinin 

dəstəklənməsinə xüsusi diqqət yetirilirdi. Təhsi-

lin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Bakıya tanın-

mış alim-pedaqoqlar, novator müəllimlər, xarici 

təhsil ekspertləri dəvət olunur, onlarla görüşlər 

keçirilir, mühazirələr, tematik kurslar, interaktiv 

mühitdə qarşılıqlı təcrübə mübadilələri təşkil 

edilirdi. 

Azərbaycanda 1999-cu ildən başlayan 

Təhsil İslahatları ölkəmizin təhsil tarixində xü-

susi bir mərhələni təşkil edir. Bu mərhələ Azər-

baycan təhsilinin nəticəyönümlü bir xarakter al-

ması, standart və kurikulumların yaradılması, 

yeni texnologiya və strategiyaların meydana 

gəlməsi ilə fərqlənir. Siz hələ Bakı Şəhər Təhsil 

İdarəsində rəis vəzifəsində çalışarkən, 2001-ci 

ildə paralel olaraq Dünya Bankının təhsil sahə-

sində Layihənin İdarəolunması Qrupunun rəh-

bərliyinə cəlb olunmusunuz. Direktor kimi işlə-

diyiniz dövrdə ölkəmizin təhsil sahəsindəki isla-

hatçılıq fəaliyyətinə dəstək olan tədbirlər həyata 

keçirmisiniz. Bu müddətdə Azərbaycan təhsili-

nin bütün sahələrində vəziyyəti, eləcə də pers-

pektivləri müəyyən etmək üçün Hitendra Piley, 

Pol Templ, Piter Koul, Fredrik Qolladey, Ksu 

Di, Rob MkBrayd, Endi Smart, Söner Yıldırım 

kimi dünyada məşhur olan təhsil üzrə beynəl-

xalq məsləhətçilərin cəlb olunmasına nail olmu-

sunuz. İşlədiyiniz 2001-2004-cü illərdə Təhsil 

islahatının həyata keçirilməsi vəziyyəti Dünya 

Bankının audit qrupu (bu qrup dünyada tanın-

mış fin pedaqoqu, təhsilşünas, təhsil üzrə bey-

nəlxalq məsləhətçi Pasi Salber rəhbərlik edirdi) 

tərəfindən aparılmış və “çox qənaətbəxş” qiy-

mətləndirilmişdir. Məlum olduğu kimi, “Çox 

qənaətbəxş” (“Highly satisfactory”) Dünya Ban-

kının qiymətləndirmə şkalasında ən yüksək qiy-

mət hesab olunur. 

Tale yükünü daşıya-daşıya ömrünüzü öy-

rənməyə sərf etmisiniz. Dünyanın 21 ölkəsində 

36-ya qədər yüksək səviyyəli təhsil və elmi təd-

birlərin iştirakçısı olmusunuz. Həmişə yenilikçi 

olmaqla yanaşı, həm də yeni ideyaların müəllifi 

kimi tanınmısınız. İstər respublikada və istərsə 

də respublikadan kənarda cəmiyyətin müxtəlif 

məsələləri ilə, xüsusilə də təhsillə bağlı çıxışlar 

etmisiniz. Bu çıxışlarda daim mütərəqqi ideya-

larınızla zamanı qabaqlamağa çalışmısınız. Hələ 
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ötən əsrin 80-ci illərində məktəb islahatlarının 

yerində saymasının səbəblərini şagirdlərin təlim 

və tərbiyəsinin didaktik cəhətdən əsaslandırıl-

mış prinsiplərə söykənməməsi, eləcə də ümum-

təhsil məktəbinin obyektiv konsepsiyasının ol-

maması ilə əsaslandırmısınız. Eyni zamanda tə-

lim yükünün azaldılmasının, şagirdlərin yaradı-

cılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsinin vacib-

liyini irəli sürmüsünüz. Bunun üçün təlim prose-

sində vaxt və imkanların olmasını təklif etmisi-

niz. Hələ o illərdə yazırdınız ki, “yalnız yaradı-

cılıq idrakda sevinc hissi yaradır”. Siz bu gün də 

müasir təlim üçün xarakterik olan və şagird in-

kişafının əsasında duran yaradıcı təfəkkürün for-

malaşdırılmasını məktəbin mühüm atributların-

dan biri hesab edirsiniz. 

Siz həm də yuxarı siniflərdə həftəlik dərs 

yükünün 27-28 saat olmasını və bu siniflərdə 

tədris planlarının onların gələcək peşə fəaliyyəti 

üçün lazım olan fənlər əsasında hazırlanmasını 

irəli sürmüsünüz. Dərs proqramlarının uşaqların 

meyil və maraqlarına uyğun olaraq sistemləşdi-

rilməsinin zəruriliyini vurğulamısınız. 

Siz məktəbi cəmiyyətin kiçik modeli ad-

landırır orada olan boşluqların, çatışmazlıqların 

aydın təsəvvür olunmasını və xüsusilə məktəbin 

inkişafını təmin edə bilən yaradıcı mühitin for-

malaşdırılmasını, uşaq psixologiyasının ciddi 

şəkildə nəzərə alınmasını və bütün bunlara əsa-

sən diferensial təlimin qurulmasını vacib hesab 

edirsiniz. 

İndi aktual olan bu pedaqoji məsələnin 

mahiyyətində dayanan bir vacib cəhət ondan 

ibarətdir ki, təhsilin hər kəs üçün əlçatan olma-

sına şərait yaranır. Təhsil alanların fərdi xüsu-

siyyətləri baxımından ehtiyaclar nəzərə alınır. 

Təhsilin məzmunu onun nüvəsidir. Bütün 

zamanlar üçün belə bir aparıcı fikir həmişə öz 

qüvvəsini saxlamışdır. Ona görə təhsilin yeni-

ləşdirilməsi prosesində onun məzmununun düz-

gün qurulması vacib şərt hesab edilir. Siz 90-cı 

illərin əvvəllərində bu məsələnin əhəmiyyətini 

xüsusi olaraq vurğulamışdınız: “Təhsilimizin nə 

məzmunu, nə də həcmi haqqında təsəvvürümüz 

yoxdur. Çünki bizdə təhsilin məzmun və həcmi 

müəyyənləşdirilməmiş qalır”. Artıq bu gün təh-

silin nəticəyönlü məzmununun yaradılması isti-

qamətində araşdırmalar aparılır. Yeni səriştə 

əsaslı standart və kurikulumların hazırlanması 

sahəsində tədbirlər həyata keçirilir. 

Siz ötən əsrin 90-cı illərində şagird şəxsiy-

yətinin formalaşdırılması, təhsilin humanistləş-

dirilməsi istiqamətində xeyli araşdırmalar apar-

mısınız. Bu araşdırmalarda orta təhsilə münasi-

bətin dəyişilməsini, uşaq şəxsiyyətinə, onun 

meyil və marağına əsaslanan təhsil sisteminə 

keçilməsini təklif etmisiniz. Həm də bu məsələ-

ni humanistləşdirmə müstəvisində həll olunan 

bir məsələ kimi zəruri saymısınız. Eyni zaman-

da humanistləşdirməyə demokratikləşdirmə, fər-

diləşdirmə, diferensiallaşdırma və inteqrasiyanı 

ehtiva edən bir anlayış kimi yanaşmısınız. Əs-

lində Sizin irəli sürdüyünüz bu müddəalar nəin-

ki o dövrün, eyni zamanda həm də bu dövrün 

çox ciddi pedaqoji məsələsidir. Çünki şəxsiyyə-

tin dəyərlər əsasında formalaşdırılması, huma-

nist pedaqoji mühitin yaradılması müasir təhsil 

konsepsiyamızın mahiyyət və məzmununu təş-

kil edir. 

Azərbaycanın böyük psixoloqu prof. Əbdül 

Əlizadə Müasir Azərbaycan məktəbinin prob-

lemlərindən biri kimi yeni pedaqoji təfəkkürün 

formalaşdırılmasını vacib hesab edir və onu icti-

mai-siyasi hadisə adlandırırdı. Eyni zamanda be-

lə qənaətə gəlmişdir ki, “Bu gün yeni pedaqoji 

təfəkkür inkişaf edərək zamanın təhsil konsepsi-

yasına çevrilmişdir”. O, bu fikrə gələrkən inkişaf 

konsepsiyası ilə məşğul olan dünyanın Con Nes-

bitt, Patrisiya Eburdin, Leonid Vladimiroviç Zan-

kov, Qreys Krayq kimi məşhur alimlərinin ideya-

larına əsaslanmış, Azərbaycan pedaqoji mühitin-

də isə Sizə istinad etmişdir: “Yeni pedaqoji tə-

fəkkür innovasiyadır, onun formalaşması prosesi 

isə innovasiya prosesidir... İnnovasiya prosesi-

yeni qaydaların yaradılması, işlənib hazırlanması, 

mənimsənilməsi, tətbiqi və yayılması sahəsində 

kompleks fəaliyyət deməkdir”. 

Siz doğru olaraq “uğursuz şagird yoxdur, 

səriştəsiz müəllim vardır” fikrini müasir təhsili 

xarakterizə edən müddəa adlandırmısınız. Və 

hər bir şagirdin potensialına uyğun dərs yükünü 

müəyyənləşdirməyi və onun inkişafını təmin et-

məyi müəllimin vəzifələrindən biri hesab edirsi-

niz. Təbii ki, belə müəllimlər daha çox bacarıq-

lara malik olmalı, hər zaman şagirdlərinin föv-

qündə dayanmağı bacarmalıdırlar. Şagirdlərin 

maraq və diqqət obyektinə çevrilməlidirlər. 

Hörmətli Asif müəllim, Sizin bir təhsil mü-

təxəssisi kimi istər Azərbaycan, istərsə də daha 

geniş mənada dünya təhsili və onun inkişaf ten-
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densiyaları haqqında bilgiləriniz çoxdur. Ən yax-

şı cəhət orasındadır ki, Siz onlara yaradıcı yanaş-

maq, Azərbaycan təhsili müstəvisində hazırlanan 

innovasiyalara məhz milli şəraitə, səviyyəyə uy-

ğun dəyər verməyi üstün hesab edirsiniz. 

Bu gün təhsilin yeni məzmunu, fənlərin 

inteqrasiyası, təhsil standartlarının xarakteri, ye-

ni kurikulumların həyati bacarıqlara söykənmə-

si, dərsliklərin intellektuallığı, yeni nəsil müəl-

limlərin hazırlanmasındakı prioritetlər, sosial si-

farişlərin yerinə yetirilməsi baxımından məktə-

bin vəzifələri, təhsildə qiymətləndirmə kimi ak-

tual və həlli vacib hesab edilən çoxlu məsələlər 

vardır ki, Siz onlar haqqında zamanımızla səslə-

şən xeyli araşdırmalar aparmış, mülahizələr söy-

ləmisiniz. Heç şübhəsiz, mən bu məktubumda 

onların hamısını sadalamaq fikrində deyiləm. 

Lakin onu demək istəyirəm ki, Siz həmişə varlı-

ğınızla təhsilə bağlı adam kimi onun təəssübkeşi 

olmusunuz. 70 illik ömrünüzün indiki çağında 

da həmin missiyanı uğurla davam etdirirsiniz. 

Sizə bu yolda cansağlığı və daha böyük yaradı-

cılıq uğurları arzulayıram! 

70 yaşınız mübarək! 

Ənvər Abbasov, 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, 

dosent, əməkdar müəllim 
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