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Xülasə: Məqalədə şəxsiyyətin təhsili, tərbiyəsi, təlimi və məktəbin idarə edilməsi haqqında elm statusunu qazanmış pedaqogikanın əsas məsələləri diqqət mərkəzinə gətirilir.
Hər hansı elm haqqında danışılarkən hər şeydən əvvəl aşağıdakı suallara cavab tapmaq tələb olunur:
bu elm nə zaman meydana gəlib, necə inkişaf edib və onun tədqiqat mövzusunu nə təşkil edib və edir?
Məqalədə həmin suallara cavab verilir.
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Резюме: В статье рассматриваются основные вопросы педагогики, получившие научный статус
об образовании, воспитании, обучении и управлении школой. Говоря о любой науке, необходимо
прежде всего найти ответ на следующие вопросы: когда возникла данная наука,как развивалась развивалась, что составляет и составляло его исследовательскую тему? В данной статье можно найти
ответ на все эти вопросы.
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Summary: The article discusses the main issues of pedagogy that have received the scientific status of
education, upbringing, training and school management. Speaking of any science, it is necessary first of all
to find the answer to the following questions: when did this science arise, how did it develop, what was and
was its research topic? In this article, you can find the answer to all these questions.Keywords: education,
education, training, school management, pedagogy as a science
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Bu və ya digər elm haqqında danışılarkən
hər şeydən əvvəl aşağıdakı suallara cavab tapmaq tələb olunur: bu elm nə zaman meydana
gəlib, necə inkişaf edib və onun tədqiqat mövzusunu nə təşkil edib və edir?
Barəsində söz açılan elmin elmlər sistemində rolunun və yerinin müəyyənləşdirilməsi
də az əhəmiyyət daşımır. Bu, bir həqiqətdir ki,
biliyin hər hansı sahəsi o vaxt elm kimi çıxış

edir ki, ona ictimai tələbat olsun və yerinə yetirməli olduğu səciyyəvi vəzifələrə, özünəməxsus
tədqiqat predmetinə malik olsun.
Yuxarıda üzərində dayandığımız bütün
məsələlər pedaqogika elminə də aiddir. Vaxtilə
(hətta hazırda da) bəziləri pedaqogikaya elm
kimi yanaşmırdılar. K.D. Uşinski pedaqogikanı
elm deyil, sənət kimi qələmə verirdi. O, bu xüsusda yazırdı: “Elm ancaq hazırda mövcud olan
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və keçmişdə mövcud olmuş hadisə və şeyləri
öyrənir, sənət isə bu vaxta qədər olmayan şeyləri yaratmağa cəhd edir və onun yaradıcılığının
məqsədi və idealı gələcəyə istiqamət almışdır.
Əlbəttə, hər bir sənətin özünün n ə z ə r i y y ə
s i ola bilər, lakin sənətin nəzəriyyəsi elm deyildir. Bu nəzəriyyə artıq mövcud olan hadisə və
münasibətlərin qanununu şərh etmir, o, əməli
fəaliyyət üçün qaydalar təklif edir və bu qaydalar üçün əsası elmdən götürür” (1, 77)
K.D. Uşinskinin qənaətincə, “nə siyasət,
nə təbabət, nə də pedaqogika ciddi mənada elm
adlandırıla bilməz; bunların məqsədi insan iradəsindən asılı olmayan şeyləri öyrənmək deyil,
əməli fəaliyyəti öyrənməkdir, yenə də insan iradəsindən asılı olmayan, keçmiş və hazırki vəziyyəti deyil, gələcəyi öyrənməkdir – ona görə də
bunlar sənətdir” (1, 77).
K.D. Uşinski pedaqogikanı elm kimi qəbul etməsə də, bu elmin nəzəriyyəsinə, başlı a
məsələlərinə dair qiymətli fikirlər irəli sürmüş,
təlim və tərbiyənin son dərəcə zəruri problemlərini həll etmişdir. O, pedaqogikanı sənət adlandırsa da, rus pedaqogika elminin banisi hesab
edilir.
Pedaqogika elmdir, yoxsa sənət? Gəlin
diqqət yetirək: elm dedikdə, təbiət, cəmiyyət və
təfəkkürün obyektiv inkişaf qanunlarına, bəşəriyyətin tarixən qazandığı biliklər sistemi və bu
biliklər əsasında yeni qanunların kəşf olunması,
nəzəriyyələrin irəli sürülməsi məqsədilə həyata
keçirilən fəaliyyət başa düşülür.
Bu mənada pedaqogika da elmdir. Onun
da öz qanun və qanunauyğunluqları, nəzəriyyələri vardır. Pedaqogikanın elm olduğunu necə
sübuta yetirmək olar? Vahid elmin bu və ya digər sahəsi onun digər sahələrindən bir neçə əlamətinə görə fərqlənir. Buraya daxildir: a) elmin
hər hansı sahəsinin özünəməxsus tədqiqat obyekti və ona uyğun olan predmeti vardır; b) elmin hər hansı sahəsi öz obyektini öyrənmək
üçün xüsusi tədqiqat metodlarına malikdir; c)
elmin hər hansı sahəsinin tədqiqat obyektinə uyğun anlayışlar sistemi mövcuddur.
Pedaqogikanı elmin başqa sahələrindən
fərqləndirən, yaxud digər sahələrinə yaxınlaşdıran əlamətlər mövcuddur. Pedaqogikanın özünəməxsus tədqiqat obyekti vardır. Bu onu digər
elmlərdən fərqləndirən əsas əlamətlərdən biridir.
Həmin obyekt bəşəriyyətin qazandığı təcrübəni
16

gənc nəslə çatdırmağın səciyyəvi xüsusiyyətləri
ilə müəyyən edilir. Təcrübənin ötürülməsinin
qanun və prinsipləri, səmərəli yolları başqa bir
elm üçün deyil, məhz pedaqogika elmi üçün səciyyəvi obyektdir. Bu obyektdə (təcrübənin ötürülməsi gedişində) mövcud olan qanunlar, qanunauyğunluqlar, prinsip və metodlar, təhsil, tərbiyə, təlim və s. məhz pedaqogikanın anlayışlar
sistemi kimi qəbul edilir.
Pedaqogika elmi öz obyektini öyrənmək
məqsədilə müşahidə, müsahibə, sorğu, söhbət,
anketləşdirmə, sənədlərin və yaradıcılıq məhsullarının öyrənilməsi, eksperiment və s. bu kimi
tədqiqat metodlarından faydalanır.
Pedaqoqların qənaətincə, elmin obyekti,
gerçəkliyin müvafiq sahəsindən, predmeti isə bu
sahənin müəyyən tərəflərindən ibarətdir.
Pedaqogikanın obyekti dedikdə, onun tədqiq etdiyi gerçəkliyin sahəsi başa düşülür. Bəzi
“Pedaqogika” dərsliklərində pedaqogika tərbiyə
haqqında elm kimi nəzərdən keçirildiyindən, pedaqogikanın tədqiqat predmeti kimi də tərbiyə
götürülür. Diqqət yetirək: Pedaqogikanın predmeti “insanın insan tərəfindən tərbiyə olunmasıdır” (S.P. Baranov), «tərbiyəvi fəaliyyətdir»
(V.V. Krayevski), «xüsusi təşkili olunmuş tərbiyə sahəsidir» (İ.F. Xarlamov), “cəmiyyətin xüsusi funksiyası kimi insanın tərbiyə olunmasıdır” (Y.K. Babanski). Belə mövqe məqbul hesab
edilə bilməz. Əslində pedaqogikanın predmeti
şəxsiyyətin təşəkkülü qanunauyğunluqlarının
öyrənilməsi və pedaqoji prosesin səmərəli təşkilinə yardımçı olan bu və ya digər məsələlərin
araşdırılmasıdır.
K.D. Uşinski, İ.P. Podolski, Y.K. Babanski, N.İ. Boldıryev, Q.M. Afonina, T.A. İlina və
b.-nın iddia etdikləri kimi, pedaqogika heç də
yalnız tərbiyə haqqında deyil, təlim, təhsil və
tərbiyə haqqında elmdir.
Bir zamanlar pedaqogikanı pedaqoji psixologiya, hətta pedologiya ilə əvəz etmək istəyiblər. Həmin dövr pedaqogikanın inkişafının
empirik səviyyəsi dövrü kimi nəzərdən keçirilə
bilər.
K.D. Uşinskinin pedaqogika ilə bağlı irəli
sürdüyü fikirlər birtərəflidir. Onun dediklərinin
əksinə olaraq, pedaqogika təkcə «əməli fəaliyyəti» öyrənmir, təkcə «gələcəyi» deyil, həm də
«keçmişi və hazırkı vəziyyəti» öyrənir.
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K.D. Uşinskinin belə bir qənaəti ilə də
razılaşmaq çətindir ki, “sənətin nəzəriyyəsi elm
deyildir” (1, 77). İnkaredilməz həqiqətdir ki, sənətin nəzəriyyəsi əslində elmdir, bu nəzəriyyə
formalaşıb. Hazırda «sənətşünaslıq» elm kimi
etiraf olunur.
Pedaqogika bir elm olmaq etibarilə xüsusi
anlayışlar sisteminə malikdir. Əsas pedaqoji
anlayışlar bunlardır: təhsil, təlim, tərbiyə.
Təlim müəllim və şagirdlərin qarşılıqlı
fəaliyyətinin xüsusi təşkil edilmiş, məqsədyönlü, sistemli və idarə olunan prosesi olub bu zaman bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi baş verir, məktəblilərin təhsili, tərbiyəsi və
inkişafı həyata keçir.
Təhsil sistemli bilik, bacarıq və vərdişlərə,
təfəkkür üsullarına yiyələnmənin məqsədyönlü
prosesi və nəticəsi olub, böyüyən nəslin həyata,
əməyə və ijtimai fəaliyyətə hazırlanmasına xidmət göstərir.
Afina məktəblərinə aid idi: qrammatika
mütəxəssisi (savadın əsasları) məktəbi, kifar
məktəbi (musiqi, nəğmə, şeir demək), palistra
məktəbi (gimnastika, beşnövçülük), gimnastika
(əsilzadələr üçün; fəlsəfə, ədəbiyyat, siyasət),
exibiya (əsilzadələr üçün; siyasət, qanunlar,
peşə hərbi hazırlıq kursu). Ümumilikdə, Afinada
təhsil kübar xarakteri daşıyırdı. Təhsil haqqını
yalnız çox varlı adamlar ödəyə bilirdilər. Qulların uşaqları üçün yalnız fiziki əmək nəzərdə
tutulurdu.
Afinada fəlsəfə, riyaziyyat, təbiyyat, incəsənət, tarix, heykəltəraşlıq və s. elmlər xeyli
inkişaf etmişdi.
Qrammatika və kifara-musiqi məktəbləri
xüsusi şəxslər tərəfindən təşkil olunurdu. Təhsil
pullu idi. Bəzən aşağı təbəqənin (demosun) övladları da bu məktəblərə qəbul edilirdi. Adları
çəkilən təhsil ocaqlarında şagirdləri didaskalmüəllim (didasko – öyrədirəm deməkdir, didaktika, başqa sözlə, təhsil və təlim nəzəriyyəsi anlayışları da buradan meydana gəlmişdir) zəruri
bilik və bacarıqlara yiyələnirdilər.
Uşaqlar 13-14 yaşlarında iki-üç illik idman
(palestra) məktəbində oxumağa başlayırdılar. Bu
tipli tədris müəssisələrində təhsil alanda güləşmək, qaçmaq, tullanmaq, üzgüçülük, ox və
nizə atmaq, qılınc oynatmaq və s. buna bənzər
bacarıqlar yaradılırdı. Sonradan onlar öz təhsillərini gimnaziyada davam etdirir, bu təhsil müəs-

sisəsində siyasət, fəlsəfə, ədəbiyyat və s. bu kimi
fənlər üzrə məşğələlər keçir, bütün bunlarla yanaşı dövlət idarələrində işə hazırlanırdılar.
Gənclər 18 yaşına çatdıqda hərbi və mülki
təcrübə keçirdilər.
Bir zamanlar qədim Yunanıstanda quldarlar övladlarına qulluq və qayğı göstərməyi, onlarla oynamağı və məktəbə aparıb-gətirməyi öz
qullarına tapşırardılar. Bu işlərlə məşğul olan
qullara paydaqoqos (yunanca: pais – uşaqlar,
aqo – aparıram) deyərdilər. Sonradan uşaqların,
bilavasitə təlimi və tərbiyəsi ilə məşğul olan
şəxsləri pedaqoq adlandırdılar. Həmin pedaqoq
sözündən isə pedaqogika termini meydana gəldi. Qədim Yunanıstanda bir çox pedaqoji terminlər, o cümlədən schole – asudə vaxt, oyun),
gimnaziya (gymnasion) – fiziki tərbiyə məktəbi
və nəticədə sadəcə orta məktəb və s. təşəkkül
tapdı.
Qədim dünyada bir çox ictimai xadimlər
və filosoflar cəmiyyətin inkişafında və hər bir
insanın həyatında tərbiyənin və təhsilalmanın
roluna yüksək qiymət verirdilər. Vaxtilə Afina
hökmdarı Solon (b.e.ə. 640-635-ci illər arası559) xüsusi qanun imzalamışdı. Burada göstərilirdi ki, atalar əməyin bu və ya digər sahəsində
öz oğlanlarının təliminə görə cavabdehdirlər.
Ata oğluna bir sənət öyrətməsə, o, qocalanda
oğul onu yedizdirə bilməz.
Zərdüşt peyğəmbər öz peşəsinə məsuliyyətsiz yanaşan müəllimləri tənqid edirdi. Bu barədə o
deyirdi: “Pis müəllim şüuru korlar. Sözün mənasını çatdırmaz. Ağlın inkişafını dayandırar, təlimtərbiyəni fəsada çevirər. Nəticədə həyatın təbii
axarına və gözəlliyinə ziyan gətirər” (2, 106).
Filosoflar böyüyən nəsli yaxşı tərbiyə etməyin vacibliyini göstərməklə bərabər, müəllimlərdən, tərbiyəçilərdən bu sahədə ciddi məsuliyyət tələb edirdilər. Bu da səbəbsiz deyildi.
Platonun nöqteyi-nəzərincə, əgər başmaqçı pis usta olsa, dövlət bunun o mənada əziyyətini çəkəcək ki, vətəndaşların ayaqqabıları bir qədər pis olacaq. Əgər tərbiyəçi öz vəzifəsini pis
yerinə yetirsə, ölkədə cahil adamların bütöv nəsli meydana gələcəkdir.
Tərbiyə təcrübəsinin qədim tarixi vardır.
Tərbiyə ilk insanlarla bir yerdə tarixin səhnəsinə
çıxmışdır. O zamanlar uşaqları pedaqogika olmadan tərbiyə və təlim edirdilər. Tərbiyə və təhsil haqqında elm çox-çox sonralar – fəlsəfə, ri-
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yaziyyat, nücum (astronomiya) və s. elmlər artıq
mövcud olanda formalaşdı. Fəqət xalq pedaqogikası həmişə mövcud idi, tərbiyə, təlim üsulları
nəsillərdən nəsillərə yazılmamış qanunlarla,
şifahi şəkildə ötürülürdü. Yəni sadə insanlar,
əməkçi xalq tərbiyə etməyi, əmək, məişət, zehni
və s. bu kimi müxtəlif bacarıq və vərdişləri aşılamağı, biliklər verməyi bir-birindən öyrənərək
tətbiq edirdi. Oğul – atadan, qız anadan görübgötürür, «xanım qız xalasına, xan oğlan – dayısına oxşamağa” çalışırdı. Ata-babalarımız təsadüfən demirdilər: “Ana qızına taxt verər, ata oğluna baxt”, “Qız anadan görməyincə öyüd almaz, Oğul atadan görməyincə süfrə çəkməz” (3,
129) və s. və i.a.
Xalq pedaqogikası insanların mənəvi, ruhi
və fiziki inkişafında mühüm əhəmiyyətə malik
idi. Xalq hikmətini, tərbiyə sahəsində insanların
əsrlər boyu qazandığı təcrübəni, fikir və ideyaları özündə birləşdirən xalq pedaqogikasında mənəvi, əmək, fiziki tərbiyənin orijinal və canlı sistemi formalaşmışdı. Təlim, təhsil və tərbiyənin
Avropa sisteminin beşiyi qədim yunan fəlsəfəsidir.
Müxtəlif elm sahələrinin əmələ gəlməsinin başlıca səbəbi – həyatın tələbi olmuşdur.
Məqam yetişdi ki, tərbiyə və təhsil insanın həyatında zərurətə çevrildi. Məlum oldu ki, gənc
nəslin tərbiyə, təhsil və təlim məsələləri ilə hansı səviyyədə əhatə olunmasına əsasən, cəmiyyət
sürətlə, yaxud tədrici inkişaf edir. Bütün bunlar
nəzərə alınaraq, tərbiyə və öyrənmə təcrübəsinin, bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmə üsullarının ümumiləşdirilməsi, uşaqların cəmiyyətin
həyatında yaxından iştirak etməsi və şəxsi həyata hazırlanması üçün xüsusi tədris-tərbiyə ocaqlarının yaradılması zərurətə çevrildi.
Qədim dünyanın daha çox inkişaf etmiş
Misir, Hindistan, Çin, Yunanıstan və s. ölkələrdə təlim və tərbiyə təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi, nəzəriyyənin işlənib hazırlanması problemi aktuallaşdı, təxirəsalınmaz vəzifəyə döndü.
Qədim dünyada təbiət, cəmiyyət, təfəkkür və
insan haqqında biliklər fəlsəfədə əks olunurdu
və onda ilkin pedaqoji ümumiləşdirmələrə cəhd
göstərilirdi.
Orta əsrlər dövrü V əsrdən XVI əsrədək
sərt dəyənək (çubuq) intizamı dövrü kimi səciyyələnib. Şərqdə yeni cərəyan (induizm, buddizm, islam) genişlənib ki, məktəbdə öz əksini
18

tapıb. Qərbi Avropada prixod (xristianlarda:
aşağı kilsə təşkilatı və bu təşkilat üzvlərinin yaşadığı yer, məhəllə), monastr və kafedral məktəblər meydana gəldi ki, bu məktəblərdə, əsasən
savad, dini ehkamlar, zəbur surəsinin və duaların oxunması öyrədilirdi. XIII-XIV əsrlərdə sənətkarların uşaqları üçün sex məktəbləri açıldı.
Yalnız varlılar üçün nəzərdə tutulmuş Kildiya
(1. orta əsrlərdə: Qərbi Avropada: tacirlər və ya
sənətkarlar ittifaqı; 2. tacirlik dərəcəsi) – (tacirlərin birliyi) məktəbi açırlar. Həmin məktəblərdə təlim praktik istiqamətli idi.
İntibah dövrü. XV əsrdən başlayan dövr
elm və texnikanın tərəqqisi ilə səciyyələnir. Antik mədəni irsə marağın yaranması, təlimə canlı
marağın stimullaşdırılması, təlimin əqli, bəxtiyar prosesə çevrilməsi baş verir. Y.A. Komenski
öz əsərlərində intibah dövrünün ideyalarını daha
aydın və tam şəkildə ifadə etmişdir. O, antik fəlsəfənin, dinin və intibah ideyalarının qarşılıqlı
əlaqələrinə - panfosiyaya əsaslanırdı. Pansofiya
mədəniyyətlə əldə olunmuş bütün bilikləri ümumiləşdirmiş və ana dilində bu bilikləri ictimai,
irqi və dini mənsubiyyətindən asılı olmadan bütün insanlara çatdırmışdı. Y.A. Komenski təlimin dörd mərhələsinə diqqəti yönəldirdi: 1)
avtopsiya – müstəqil müşahidə; 2) avtopraksiya
– praktik fəaliyyət; 3) avtoxressiya – yeni vəziyyətlərdə biliklərin, bacarıq və vərdişlərin tətbiqi;
4) avtoleksiya – öz fəaliyyətinin nəticələrini
müstəqil şərhetmə bacarığı.
Y.A. Komenski fizika, həndəsə, geodeziya, coğrafiya, astronomiya və tarix dərslikləri
hazırlamışdı. Onun qənaətincə, pedaqogika fəlsəfəyə, sosiologiya və psixologiyaya əsaslanmalıdır.
Antik dövrdən pedaqogika, həmçinin digər elmlər fəlsəfə sistemlərinin hissələri olub.
Pedaqogika uşağı düzgün tərbiyə etmək üçün
təhsil alanın psixoloji xarakteristikasını bilməlidir. Ən böyük alimlər və pedaqoqlar ilk növbədə filosof və psixoloq olmuşlar. Sokrat, Platon,
Aristotel, ibn Sina, Bəhmənyar və bir çox qeyriləri məşhur filosof olmaqla yanaşı çox yaxşı,
təcrübəli müəllim idilər. Platon Sokratın, Aristotel Platonun, Bəhmənyar ibn Sinanın şagirdləri
olmuşlar.
Pedaqogika uzun müddət fəlsəfənin mühüm tərkib hissəsi olmuş, onun bətnində ətəqana dolmuş, sonralar, yəni XVII əsrdə müstəqil
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elm kimi özünü təsdiq etmişdir. Bu gün də pedaqogika min tellərlə fəlsəfə ilə bağlıdır. Bu
elmlərin hər ikisinin obyekti insandır. Hər ikisi
şəxsiyyətin həyatını, inkişafını və fəaliyyətini
öyrənir. Bəzi pedaqoqların (İ.P. Podlası və b.)
qənaətincə, pedaqogikanın fəlsəfədən ayrılması
və onun elmi sistemə salınması çex pedaqoqu
Y.A. Komenskinin, bəzi pedaqoqlara (İ.F. Xarlamov və b.) görə, ingilis təbiətşünası F. Bekonun (1561-1626) adı ilə bağlıdır. Y.A. Komenski “Böyük didaktika” əsərini 1654-cü ildə yazaraq Amsterdamda nəşr etdirmişdir. Həmin
əsər ilk elmi-pedaqoji əsərlərdəndir. Bu kitabda
öz əksini tapmış ideyaların əksəriyyəti bu gün
də əhəmiyyətini özündə saxlayır. F. Bekon isə,
«Elmlərin dəyəri və onların inkişafı» əsərini
1623-cü ildə yazmış, müstəqil elmi fənlər olmağa layiq biliklərin (elmin) digər sahələri arasında pedaqogikanın adını da çəkmiş, lakin onu
«oxunun təlimi sənəti» kimi nəzərdən keçirmiş-

dir. Beləliklə, F. Bekon cəmiyyətin inkişafında
pedaqogikanın son dərəcə vacib rol oynadığını
təsdiq etmişdir. Diqqət edək: əgər F. Bekon pedaqogikanı biliklərin müstəqil sahəsi elan etmişdirsə, Y.A. Komenski özünün fundamental nəzəri əsərləri ilə onun elmi statusunu möhkəmləndirmişdir.
Problemin aktuallığı. Pedaqogika elminin
daha da inkişaf etdirilməsi, gənc nəslin tərbiyə olunmasında və təhsilin səmərəli təşkilində onun istiqamətləndirici imkanlarından faydalanmaq vacibdir.
Problemin yeniliyi. Şəxsiyyətin təhsili, tərbiyəsi, təlimi və məktəbin idarə edilməsi haqqında elm
statusunu qazanmış pedaqogikanın əsas məsələləri
diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Şəxsiyyətin
təhsili, tərbiyəsi, təlimi və məktəbin idarə edilməsi
haqqında elm olan pedaqogikanın əsas məsələləri
barədə ali məktəb tələbələrinə, müəllimlərə, gənc
tədqiqatçılara zəruri məlumat verəcəkdir.
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RESPECT OF AZERBAIJAN'S STATEHOLD AS A MEANS OF FORMING AN ACTIVE
CIVIL POSITION AT HIGH SCHOOL STUDENTS
Xülasə. Yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində gənc nəslin mənəviyyatının zənginləşdirilməsi, əxlaqının
saflaşdırılması, nümunəvi davranışa malik olması, Azərbaycan dövlətçiliyinə hörmət ruhunda böyüməsi özünün aktuallığı ilə diqqəti cəlb edir. Məktəblilər, o cümlədən yuxarı sinif şagirdləri azərbaycançılıq, dünyəvilik, vətənpərvərlik prinsipləri ilə bərabər eyni zamanda dövlətçilik prinsipinə əsasən tərbiyə olunmalıdırlar.
Başqa sözlə, Azərbaycan dövlətçiliyinə hörmət yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması vasitəsi kimi nəzərdən keçirilməlidir. Təqdim olunan məqalədə bu kimi məsələlər diqqət mərkəzinə gətirilir. Atabəylər dövləti, Şirvanşahlar dövləti, Ağqoyunlar və Səfəvilər dövlətləri, Gəncə xanlığı nümunəsində Azərbaycan dövlətçiliyi məsələləri üzərində dayanılır, aparılmış sistemli, məqsədyönlü iş nəticəsində məktəblilər fəal vətəndaşlıq mövqeyinə yiyələnirlər.
Açar sözlər: dövlətçilik, Azərbaycan dövlətçiliyi, dövlətçiliyə hörmət, yuxarı sinif şagirdləri,
vətəndaşlıq mövqeyi, fəal vətəndaşlıq mövqeyi
Резюме. В условиях нового педагогического мышления обогащение нравственности молодого
поколения, обладание его образцовым поведением, очищение духовности и воспитание его в духе
уважения к государственности Азербайджана привлекают внимание своей значимостью. Школьники,
в том числе старшеклассники, наряду с воспитанием принципов азербайджанства, секуляризма, патриотизма должны развиваться на основе принципов государственности. Иными словами, уважение
азербайджанской государственности следует рассматривать как средство формирования активной
гражданской позиции у старшеклассников.
В представленной статье исследуются данные проблемы. Вопросы азербайджанской государственности рассматриваются на примере государства Атабеков, Ширваншахов, Аггоюнлу, Сефевидов и
Гянджинского ханства. В результате систематической и целенаправленной работы, школьники
приобретают активную гражданскую позицию.
Ключевые слова: государственность, Азербайджанская государственность, уважение
государственности, старшеклассники, гражданская позиция, активная гражданская позиция
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Summary. Under the conditions of new pedagogical thinking, the enrichment of the morality of the
young generation, the possession of its exemplary behavior, the purification of spirituality and its upbringing
in the spirit of respect for the statehood of Azerbaijan attract attention with their significance.
Schoolchildren, including high school students, along with the education of the principles of Azerbaijanism,
secularism, patriotism should be developed on the basis of the principles of statehood. In other words,
respect for the Azerbaijani statehood should be considered as a means of forming active citizenship among
high school students. This article explores these problems. Issues of Azerbaijani statehood are considered on
the example of the state of Atabekov, Shirvanshahs, Aggoyunlu, Safavids and Ganja Khanate. As a result of
systematic and purposeful work, schoolchildren acquire active citizenship.
Keywords: statehood, Azerbaijan statehood, respect for statehood, high school students, citizenship,
active citizenship

Yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində gənc
nəslin mənəviyyatının zənginləşdirilməsi, əxlaqının saflaşdırılması, nümunəvi davranışa malik
olması, Azərbaycan dövlətçiliyinə hörmət ruhunda böyüməsi özünün aktuallığı ilə qarşıda
dayanır. Məktəblilər, o cümlədən yuxarı sinif
şagirdləri azərbaycançılıq, dünyəvilik, vətənpərvərlik prinsipləri ilə bərabər eyni zamanda dövlətçilik prinsipinə əsasən tərbiyə olunmalıdırlar.
Heç də təsadüfi deyildir ki, “Gənclər siyasəti
haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu”nda
göstərilir ki, “Gənclərin vətənpərvərlik, azərbaycançılıq, dövlətçilik, dünyəvilik prinsipləri
əsasında, Azərbayjan xalqının tarixinə, mədəni
irsinə, adət və ənənələrinə, dövlət dilinə və
rəmzlərinə, milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə olunması”na (1, s.
88) gənclər siyasətində başlıca prinsiplər kimi
yanaşılır.
Gənclər siyasəti ilə bağlı Qanunda, həm
də dövlət dilimizə və rəmzlərimizə hörmət olunması vacib məsələ kimi irəli sürülür.
Bütün bunlar böyük məktəb yaşlı şagirdlərin Azərbaycan dövlətçiliyinə hörmət ruhunda
formalaşması məsələsi ilə sıx surətdə əlaqədardır.
Odlar yurdu Azərbaycan çox qədim dövlətlər ölkəsidir. Min illər bundan qabaq bu torpaqlarda Aratta, Manna, Midiya, İskit padşahlığı, Atropaten, Albaniya, Şirvanşahlar, Sacilər,
Salarilər, Rəvvadilər, Şəddadilər və başqa bu
kimi əzəli dövlətlər yaranmışdır. Daha sonralar
Atabəylər (Eldənizlər), Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvilər kimi qüdrətli və yenilməz dövlətlər
meydana gəlmişdir.
Yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq
mövqeyi formalaşdırmaq üçün Eldənizlər, yaxud Azərbaycan Atabəylərinin hökmdarlığı
yada salına bilər.

Şagirdlərə məlumat verilir ki, sülalənin
əsası Şəmsəddin Eldəniz tərəfindən qoyulmuşdur. O, xırda əmirlikləri özünə tabe edib tez bir
zamanda öz hakimiyyətini bütün Azərbaycana
yaymağa müvəffəq olmuş, eyni zamanda İraq
Səlcuq sultanlığına da yiyələnmişdi.
1160-cı ildə "Böyük Atabəy" titulu alan
Şəmsəddin Eldəniz böyük oğlu Məhəmməd Cahan Pəhləvanı özünün hacibi, kiçik oğlu Qızıl
Arslanı da ordunun ali baş komandanı təyin etdi.
Azərbaycan Atabəylərinin torpaqları Şəmsəddin Eldənizin zamanında Arran, Azərbaycan,
Şirvan, Cibəl, Həmədan, Gilan, Mazandaran, İsfahan, Rey, Mosul, Kirman, Fars, Xuzistan, Axlat,
Ərzurum və Marağanı özündə birləşdirirdi.
Şəmsəddin Eldənizin ölümündən sonra
oğlu Məhəmməd Cahan Pəhləvan hakimiyyətə
gəlmiş və onun dövründə sülalə xeyli möhkəmlənmişdi. Məhəmməd Cahan Pəhləvanın dövrü
öz stabilliyi ilə diqqəti cəlb edirdi. Bu sabitlik
mədəni sahələrin inkişafına şərait yaratmışdı.
Nizami Gəncəvi və Xaqani Şirvani kimi
nəhəng dühalar Atabəylər dövründə yaşayıb yaratmışlar. Onların Atabəylərin sarayı ilə yaxın
əlaqələri vardı.
Şagirdlər öyrənirlər ki, Atabəylərin hakimiyyəti illərində Arran və Naxçıvan-Marağa
memarlıq məktəbləri inkişaf etmişdi. Bu sahədə
Memar Əcəminin xidmətləri əvəzsizdir.
Eldənizlər dövründə Yusif ibn Küseyir
türbəsi, Möminə Xatun türbəsi, Göy Günbəd
türbəsi, Atabəylər məscidi və başqa memarlıq
nümunələri meydana gəlmişdi.
Cahan Pəhləvan son dərəcə inzibatçı və
son dərəcə tələbkar idi. Odur ki, dövlət idarəçilik sistemində möhkəm qayda-qanun yaranmışdı. O, 10 il hakimiyyətdə oldu. Bu illər ərzində
Azərbaycan Atabəylərinin torpaqları xarici müdaxilə ilə qarşılaşmadı. Azərbaycan torpaqlarına
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tez-tez hücum edən və dağıntılar yaradan gürcülərlə sülh bağlandı.
Qızıl Arslanın hakimiyyəti zamanı ara
müharibələri dayandırıldı. Qızıl Arslan Azərbaycan atabəylərinin hökmranlığını qanuniləşdirdi.
Azərbaycanını qədim dövlətçilik tarixi
vardır.
Yuxarı sinif şagirdlərinin Şirvanşah I
İbrahimin (1352-1417) dövlətçilik fəaliyyəti
ilə tanış edilmələri də faydalıdır.
Böyük məktəb yaşlı şagirdlər öyrənirlər
ki, Dərbəndilər sülaləsinin banisi olan Şeyx I
İbrahim 1382-1417-ci illərdə, ardıcıl olaraq 35 il
Şirvanın şahı olmuşdur. O, Kəsranilərin törəmələrindən olan ikinci Mənuçöhrün doqquzuncu nəslindən idi.
Dərbəndilər IX ərsdə yaranmış Şirvanşahlar dövlətinin üçüncüsü olmaqla bərabər eyni
zamanda tam türk əsilli sülalə idi. I İbrahimin
babaları vaxtilə Dərbənd hakimləri olduqları
üçün həm I İbrahim, həm də onun davamçıları
Dərbəndilər adlandırılırdılar.
Şirvanşah I İbrahim möhkəm iradəli və
nüfuzlu bir şəxs idi, özünün sadəliyi və xeyirxahlığı ilə Şirvan camaatının hörmət və rəqbətini qazanmışdı. O, elm və mədəniyyəti sevən və
himayə göstərən qüdrətli sərkərdə, görkəmli
dövlət xadimi səviyyəsinə yüksəlmişdi.
Şeyx I İbrahim hakimiyyətə gələn kimi ölkə daxilində qayda-qanun yaratmış, ticarət və
sənətkarlığa geniş yer vermiş, vergi və mükəlləfiyyətləri qaydaya salmışdı. Şirvan camaatı qayda-qanunun bərpa edildiyini, məmurların zülmünün və özbaşınalığının aradan qaldırıldığını
görərərək sevinirdi.
Şirvanşah I İbrahim yaxşı anlayırdı ki,
camaatın gün-güzəranı nə qədər yaxşı olsa, dövlətin xəzinəsi də dolar. Dövlət varlananda onun
müdafiə qüdrəti də artır.
Şeyx İbrahim Dərbəndi öz hakimiyyəti
dövründə Teymur və onun varisləri ilə, həmçinin Toxtamış, Cəlairilər, Qaraqoyunlular və b.
mübarizə aparmış, öz müstəqilliyini qoruyub
saxlaya, Azərbaycan feodal xanlıqlarını qüdrətli
bir dövlətdə birləşdirə bilmişdi.
İbrahim Moskva knyazları ilə də dostluq
münasibətində idi. Onun göstərişi ilə on beş
azərbaycanlı usta Moskvaya gedərək Kremlin
tikintisində yaxından iştirak etmişdi.
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Məhz I İbrahimin uzaqgörən siyasəti
nəticəsində Şirvan uzun illər öz nüstəqilliyini
qoruyub saxlaya bilmiş, onun torpaqları düşmən
tapdağı altında qalmamışdı.
Şagird Simizər: “Şərq ölkələrini zəbt edərək cənubdan Azərbaycanın daxilinə doğru irəliləyən böyük fateh Əmir Teymurun qoşunları, şimaldan isə Qızıl Orda hökmdarı Qiyasəddin
Toxtamış xanın həmlələri Şirvanın vəziyyətini
gərginləşdirir. Ağıllı hökmdar, mahir diplomat
olan Şeyx I İbrahim Dərbəndi hər iki təhlükənin
Şirvan üçün nə kimi nəticələr verə biləcəyini dərindən götür-qoy edir. O, yaxşı başa düşürdü ki,
Azərbaycanda vahid mərkəzləşdirilmiş dövlətin
olmadığı bir şəraitdə tərəflərin hər ikisinə qarşı
eyni zamanda mübarizə aparmaq mənasızdır.
Hətta onların hər hansı biri ilə də qarşıdurma
Şirvan üçün acı nəticələr verə bilər. Belə nəticələrin olmaması üçün bu qüvvələrdən biri ilə
yaxşı münasibətlər qurmaq, sonra isə onun dəstəyi ilə digər təhlükəni dəf etmək olar” (2).
Şeyx I İbrahimin hakimiyyəti illəri ilə
tanışlıq zamanı X sinif şagirdi Zaur sinfə və
müəllimə müraciətlə deyir:
- Şirvanşah I İbrahimin hökmranlığı zamanı Şirvan güclü və müstəqil dövlət idi. Şirvan
dövləti bir sıra qonşu ölkələrlə, o cümlədən
Gürcüstanla, Dağıstanla müttəfiqlik və dostluq
münasibətlərindəydi. Dərbənd və mahalı, Cənubi Dağıstanın Samur vadisindəki kənd və icmaları da Şirvanın siyasi asılılığı şəraitində idi.
Şeyx I Ibrahim görkəmli dövlət xadimi,
sərkərdə və mahir diplomat kimi özünü təsdiq
etmişdi. O, Şirvanı güclü və müstəqil dövlətə
çevirmişdi. Qaraqoyunlu hökmdarı Qara Yusifdən vassal asılılığı sadəcə kağız üzərində idi. I
İbrahimin siyasəti Azərbaycanın şimalını xilas
etmək və dövlətçilik ənənələrimizi qorumaq idi.
Bəzi tarixi mənbələrdə göstərilir ki, Əmir
Teymur Şirvana yürüş edəndə I İbrahim ölkəsini
dağıntılardan qurtarmaq üçün özünü Əmir Teymurun qulu kimi tqələmə veerib. Bu nə dərəcədə önəmli sayıla bilər? Bu məsələyə aydınlıq
gətirilməsini istərdim.
Müəllim:
-Bəli, mənbələrdə belə bir əhvalat təsvir
edilir. Lakin bu, reallıqdan uzaq olan bir rəvayətdir.
Başqa bir şagird Nazim:
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-Mən də sinif yoldaşım Zaurun sözlərinə
şərikəm. Biz Şirvanşah I İbrahimin hakimiyyəti
illərinə dair VII sinfin Azərbaycan tarixi dərsliyində “Hökmdarın müdrikliyi və yerli hakimin
inadlı mübarizəsi” mətninin (3, s. 89-93) köməyilə məlumat almışıq. Həmin yarımfəsildə Zaurun söz açdığı hadisəyə toxunulmur. Mən ali
məktəblər üçün “Azırbaycan tarixi” dərsliyini
nəzərdən keçirmişəm. Şirvanşah I İbrahim barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün. Oxumuşam: “Rəvayətə görə, Şirvanşah Teymurun hüzuruna gedəndə külli miqdarda cəvahirat və
ipəklə birgə səkkiz qul aparıbmiş. Əmir Teymurun düşərgəsində İbrahimin karvanından yükü
qəbul edən mehtər soruşub ki: “Qayda üzrə hədiyyənin üstündə doqquz qul verirlər, sən niyə
səkkizini gətirmisən?” İbrahim deyib ki, “doqquzuncu qul özüməm”. Guya Əmir Teymura
xoş gələn bu olub” (4, s. 353).
Başqa bir şagird də söhbətə qoşulur:
-Mahmud İsmayılov Şirvanşah I İbrahimin həyatını və hakimiyyətdə olduğu dövrü
ətraflı təsvir edən “İki od araslnda” romanını yazıb. Yoldaşlarımım dediklərini həmin romandakı hadisə və faktlar da təsdiq edir. Fikir verək:
“Teymurləng danışmaqda davam etdi:
-Doqquz at, doqquz dəvə, doqquz xəncər,
nə bilim... doqquz nə... hər şey doqquz dənə.
Qullar da var, amma onlar səkkiz nəfərdir... Hədiyyələrin çox yaxşıdır. Amma mənə aydın
deyil ki, nə üçün qullar doqquz yox, səkkizdir.
Madam ki, o biri hədiyyələr doqquzdur, bu da
doqquz olmalı deyildimi?
-Doqquz rəqəminin elə bir mənası yoxdur.
Amma doqquz-doqquz peşkəş eləmək adətdir. O
ki qaldı qullara, onlar da doqquzdur, qubleyialəm, səkkiz deyil, doqquzuncu qul mən özüməm.
-Mərhaba, mərhaba, oğlum! Mən çox zəkalı olmağını eşitmişdim. Sənin barəndə onsuz
da fikrim çox yüksək idi. Bu gün mənə bir daha
və artıqlamasilə əyan oldu ki, sən yüksək ağıl
sahibisən. Sən bununla mənim ürəyimi ələ aldın. Ona görə yox ki, məni təriflədin, özünü
mənə qul hesab elədin. Sən özünü qul hesab eləməklə, qul olmadın ki. Mən sənin məqsədini
bilirəm. İstəyirsən ki, Şirvana girməyim. Sən bu
məqsədinə yüksək ağlınla nail oldun. Sən Şirvanşah kimi qalmaqla mənimlə müttəfiklik eləmək istəyirsən. Mən səni yenidən Şirvanşah təyin edirəm. Qayıt məmləkətinə, Dərbənd qalala-

rının hasarlarını bərpa elə, Toxtamışım yeni
yürüşlərinə hazır ol” (5, s. 171-172).
Şagird Zeynəb:
-Mənim yadıma Gəncə xanı Cavad xan
düşdü. Rus generalı, gürcü knyazı Pavel Sisianov Qafqazda rus qoşunlarının komandanı təyin
olunan kimi Tiflisdən Cavad xana məktub göndərir. Öz məktubunda ondan öz fəaliyyətinə dair
qısa hesabat yazmağl tapşırır. Bundan başqa,
Cavad xandan tələb edir ki, o öz oğlu Uğurlu
xanı onun yanına şirov kimi göndərsin.
General Sisiyanovun saymazyana və kobudcasına irəli sürdüyü tələb Cavad xani hiddətləndirir və o, tələbi rədd edir. Anlayır ki, rus
imperiyası xanlığın ləğv olunmasını planlaşdırır.
1803-cü il noyabrın 22-də ruslar Tiflisdən Gəncəyə doğru hərəkət edirlər. Cavad xan
kömək üçün qonşu xanlıqlara müraciət edir.
Onun müraciətinə cavab vermirlər. Qacar şahı
Fətəli şah da köməyə gəlmir. Bu, Cavad xanı
son dərəcə bərk qəzəbləndirir.
Gəncə itirildiyi təqdirdə bunun Azərbaycan, həmçinin Qacarlar üçün nə kimi nəticələr
verəcəyini nə qonşu xanlar, nə də Fətəli şah təsəvvürlərinə gətirmirdilər. Fətəli şah Gəncənin
köməyinə gəlsəydi, Cavad xan rusların cənuba
gedən yolunu birdəfəlik və həmişəlik kəsərdi.
Gəncə xanı ilə bacara bilməyəcəyini görən
general Sisianov imperatordan hərbi kömək
istəir. Beləliklə, Dağıstan alayları onun sərəncamına verilir. General Sisianov Gəncəni mühasirəyə alır. Qala aramsız şəkildə top atəşinə tutulur. Evlər, tikililər, saraylar, memarlıq abidələri
bir-birinin ardınca dağıdılır. Hadisələrin şahidi
olan rus döyüşçüsü sonralar yazırdı: "Su boruları insan cəsədləri ilə dolmuşdu, şəhər sakinləri
məcbur olub bu sudan içirdilər. Xəstəlik tüğyan
edirdi. Buna baxmayaraq, Cavad xan təslim
olmurdu".
General Sisianov Cavad xana məktub
göndərərək şəhərin təslim olunmasına dair ultimatum verir. Məktubda təslim şərtləri də göstərilirdi:
“1. Cavad xan Gəncəli tabeliyindəki bütün
əhali ilə birgə ümumrusiya padşahının təbəəliyinə and içir;
2. Qala tamamilə təmizlənir və ora rus qoşununun topları, hərbi sursatı yerləşdirilir;
3. Cavad xan Gəncəli Rusiya imperiyasının tabeliyində olaraq əvvəlki ixtiyarla öz əra-
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zisini idarə edir və Rusiyaya ildə 20 min manat
xərac verir. Bu maddələri imzalayan zaman
1804-cü ildə həmin məbləği təcili ödəyir;
4. Qaladakı və Şəmşəddil yolundakı ordunu ərzaqla təmin edir;
5. Şəmşəddilin və onun əyalətinin əhalisini sıxışdırmaq olmaz, çünki onlar artıq Gürcüstan hökumətinin idarəsinə keçirlər;
Yuxarıdakılara sədaqətlə əməl etmək üçün
Cavad xan Gəncəli öz oğlu Hüseynqulu ağanı
Gürcüstanın baş idarəedicisinin yanında həmişəlik qalmaq üçün əmanət verir" (6).
Şərtlər son dərəcə təhqiramiz idi. Cavad
xan kimi mərd, yenilməz, vətənpərvər şəxs həmin şərtləri heç vəchlə qəbul edə bilməzdi.
Odur ki, Sisyanova yazır: “Sən Gəncəyə yalnız
mənim meyitimin üzərindən girə bilərsən. Başa
düşürsənmi? Ancaq mən öləndən sonra, başqa
heç cür" (6).
Qüdrətli Azərbaycan sərkərdəsi, dövlət
xadimi Cavad xan Gəncəni 1786-cı ildən etibarən idarə edirdi. Onun rəhbəliyi ilə gəncəlilər rus
qoşunlarına 1 aydan çox müqavimət göstərdilər.
Cavad xan 1804-cü il yanvarın 3-dən 4-nə keçən
gecə general Pavel Sisianovun komandanlığı
altında rus işğalçı ordusu ilə qeyri-bərabər döyüşdə öz oğulları ilə birlikdə qəhrəmancasına həlak
oldu.
Şagird Zeynəb sözünə davam edərək dedi:
- Cavad xan XVIII əsrin sonlarında, XIX
əsrin əvvəlində mürəkkəb hadisələr fonunda fəal
siyasi fəaliyyəti ilə başqa Azərbaycan xanlarından fərqlənirdi. Dövlət üçün təhlükə olduqda Azərbaycan, Dağıstan və Gürcüstan hakimləri
nin vahid cəbhədən çıxış etmək meyllərindən
məharətlə faydalanardı.
Cavad xan düşmənə tabe olmur, son damla qanına qədər vuruşur, bu müharibədə canından və övladlarından da keçir. Bəs Şirvanşah I
İbrahim nə üçün Əmir Teymurun qarşısında
acizləşir, canın qurtarmaq üçün “doqquzuncu
qul mən özüməm” deyir. Bu, bir hökmdara
yaraşan sifətdirmi?
X-Xİ sinif şagirdləri fəal müzakirəyə
başlayırlar.
Şagird Elnur:
-Şirvanşah Əmir Teymurla söhbətində
diplomatik gediş edir. Özünü 9-cu qul kimi qələmə verməkdə məqsədi Şirvanın müstəqilliyini
qorumaqdır. O bunu öz canını qurtarmaq üçün
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etmir. Şirvan torpaqlarının işqalına yol verməmək, evlərin, abidələrin dağıdılmaması, əhalinin
qılıncdan keçirilməməsi üçün edir.
Əmir Teynurun Şirvanşaha dediklərini
yada salaq: “Sən özünü qul hesab eləməklə, qul
olmadın ki. Mən sənin məqsədini bilirəm. İstəyirsən ki, Şirvana girməyim. Sən bu məqsədinə
yüksək ağlınla nail oldun”.
Elnur nəticəyə gəlir: “Məncə, I İbrahimin
hərəkəti doğru-düzgündür”.
Şagird Zahid:
-Mən səninlə razılaşmıram.
Müəllim nəzərdən keçirilən məsələni
ümumiləşdirir:
-Yadınızda varsa, bayaq sinif yoldaşınız
Nazim ali məktəblər üçün “Azərbaycan tarixi”
dərsliyinə müraciət etdi. Əmir Teymurun yanında
Şirvanşahın özünü qul kimi qələbə verməsindən
danışılarkən fikir verdinizmi, yazılmışdı, “rəvayətə görə”. Şirvamşah I İbrahimin Əmir Teymurla
görüşünə dair bəzi rəvayətlər var. Həmin əhvalat
rəvayətlərdən biridir. Əslində Şirvanşah I İbrahim
özünü Əmir Teymura qul kimi təqdim etməyib.
Bu versiyanı gəlin birdəfəlik və həmişəlik unudaq.
Şirvanşah I İbrahim Əmir Teymurun ən yaxın
müttəfiqi idi. Akademik Ziya Bünyadov və professor Yusif Yusifovun elmi redaktoru olduqları
ali məktəblər üçün “Azərbaycan tarixi” dərsliyində həmin iki hökmdarların görüşünün başqa variant da diqqət mərkəzinə gətirilib. Lakin biz nədənsə o variantı deyil, bu “qul”la bağlı variantı
yada salırıq. Gəlin “Azərbaycan tarixi” dərsliyinə
nəzər salaq: “Başqa bir salnaməçi yazır ki, hədiyyələrin üstündə şah, Nizaminin yeddi gözəli timsalında yeddi dünya gözəli aparıbmış. Əmir Teymur hədiyyələr qoyulan çadırda, yeddi rəng tüll
altında dayanmış gözəllərə valeh olub və elə ona
görə də İbrahimdən xoşu gəlib (4, s. 353)
Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Z.
Əliyev “I İbrahim Əmir Teymurun qəlbinə necə
yol tapıb?” məqaləsində yazır: “Şirvanşah ”Mən
sənin qulunam” deməyib”. Bizim tarixçilər bu
görüş barədə Şərafəddin Əli Yəzdin “Zəfərnamə”
əsərinə istinad edirlər. ...Bu faktı yazan Əmir
Teymurun yanında olan bir əlyazmaçı yazmağa
məcbur idi. Əslində Şirvan kimi böyük bir imperiyaya başçılıq edən I İbrahiş özünü əsla özünü qul
kimi qələmə verməzdi. Bu hadisəni yozan bizim
tarixçilər Şirvanşahın kiminsə qabağında “qul”
olmasını önə çəkərək dövlətçilik tariximizzə ləkə

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 85, Number: 7, 2018

Azərbaycan dövlətçiliyinə hörmət yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması vasitəsi kimi

salmağa cəhd edirlər. Əslində hadisə belə olub.
Teymur Toxtamışa qarşı çoxtərəfli strateji müharibə aparırdı. Onun Qərbdə, xüsusilə İldırım Bəyazidə qarşı apardığı müharibəsində Şirvan xüsusi
ilə vacib idi. Olduqca vacib streteji məntəqə olan
Dərbənd keçidinə nəzarət edən Şirvanşahlar Teymur üçün əvəzedilməz müttəfiq idi. Teymurun
Yaxın Şərqdə apardığı müharibə zamanı Toxtamışın ona arxadan zərbə endirməsi ehtimalı olduqca
yüksək idi. Eyni zamanda Teymur Qızıl Ordaya
Xəzər dənizinin Şərq tərəfindən yürüş edərkən
Toxtamış Dərbənd keçidi vasitəsi ilə onun Azərbaycandakı və İrandakı mülklərinə zərbə endirə
bilərdi, necə ki, Təbrizi tutaraq etdi də. Buna görə
xüsusi amansızlığı ilə tanınan Teymur Şirvana
basqından çəkinirdi. Çünki zəif Şirvan Toxtamışın
Dərbənd keçidinə nəzarət etmək niyyətinə qarşı
çıxa bilməzdi. Teymurla I İbrahimin ittifaqı bununla bağlı idi. Toxtamışın 90 minlik ordusu isə
Teymur üçün təhlükə idi. Bu təhlükənin qarısını
almaq üçün Şirvanşah ona od və su kimi lazımlı
idi.
Ona görə Əmir Teymur Bərdədə olanda
Şirvanşahla görüşmək üçün ona dəvət göndərir.
Şirvanşahın baş vəziri Əbu Yezid buna qarşı çıxaraq I İbrahimə bir müddət dağlara çəkilməyi
məsləhət görsə də, o bunu qəbul etmir və Kür
çayı sahillərində Teymurun Bərdə yaxınlığındakı qərargahında onun görüşünə gedir” (7).
Bəzi əyanlar bu qənaətdə idilər ki, Şirvanşah I İbrahim gərək özünün yaxın adamları ilə
dağlara çəkilə. Fikirləşirdilər ki, belə olan təqdirdə Şirvanı virana qoyulsa da, heç olmasa Şirvanşaha bir xətər toxunmaz. Onların təklifləri I
İbrahimin xoşuna gəlmədi. Bütün bunlar şaha
yaltaqlanmaqdan başqa bir şey deyildi, onun
rəğbətini qazanmaq istəyirdilər. Bunu çox yaxşı
başa düşən İbrahim öz-özünə düşündü: "Bu
əyanlar özlərini gicliyə vurublar. İndiyə kimi
məni tanımayıblar? Görün mənə nə təklif edirlər: gizlənməyi. Anlamırıar ki, Şirvana dəyən
xətər mənə dəyir. Mən dağlara çəkilsəm, tarixdə
qorxaq Şirvanşah kimi qalaram. Bunu isə, istəmirəm
I İbrahim Teymurun adına xütbə oxutdurur və pul kəsdirdikdən sonra qiymətli hədiyyələrlə Bərdəyə gəlir. Müasirləri yazırdı ki, Şirvanşah monqol ənənəsinə görə “tokkuz” – doqquz qiymətli hədiyyə gətirir. Bu hədiyyəyər içərisində İbrahim Mizami Gəncəvinin “Yeddi gö-

zəl” timsalında yeddi dünya gözəli aparıbmış.
Əmir Teymurun hədiyyələr qoyulan çadırda
yeddi rəng tül altında dayanmış gözəllərə valeh
olub və elə buna görə də İbrahimdən xoşu gəlib.
I İbrahim Dərbəndi o qədər də narahat deyildi. Bilirdi ki, onun Əmir Teymura ehtiyacı
olduğu kimi, Teymurun da ona ehtiyacı var. Şirvanşah İbrahimin Dərbənd qalasında minlərlə
süvaridən ibarət ordusu vardı. Toxtamış xanla
müharibədə həmin ordu Teymura lazım ola bilərdi. Bütün bunları düşünən Şirvanşah Əmir
Teymurun görüşünə inamlı və cürətli gedirdi.
O, Teymurun hüzurunda olarkan da öz ləyaqətini və mənliyini gözləmiş, qürurlu olmuşdu. Şirvanşah I İbrahimlə söhbətindən məmnun
qalan Əmir onu Şirvan və Şamaxının hökmdarı
elan etdi. Onlar arasındakı bərqərar olan hökmdar-vassal münasibətləri illər ötdükcə dostluğa
və müttəfiqliyə çevrildi.
Şirvanşah I İbrahim Teymurla müttəfiklikdən istifadə edərək gizli şəkildə Azərbaycan torpaqlarıni birləşdirmək siyasəti yeridirdi. O, Teymurun hakimiyyətinddən öz məqsədləri üçün
istifadə etdi. Birincisi, o, Teymurla Toxtamış
arasındakı ədavətdən faydalanaraq, Şirvanı düşmən hücumlarından qurtardı. Şirvan daxilən
müstəqil qaldı. Şirvanşah I İbrahim öz təsirini
Qarabağ, Şəki, Dərbənd və Qəbələyə yaymağa
nail oldu.
İkincisi, Teymur İbrahimi Dərbənddən
Kür çayının sahilinə qədər Şirvan vilayətinin
hakimi təyin etdi.
Teymurun ölümündən sonra I İbrahim
Gəncəni, sonra isə Qarabağın çox hissəsini Şirvanşahlar dövlətinə birləşdirdi. Bir sıra feodallar
onunla ittifaqa girdilər.
Şirvanşah I İbrahim dillema qarşısında idi:
Əmir Teymurla, yoxsa Toxtamışla ittifaqa
girməli? O, müttəfiq kimi Əmir Teymuru seçdi.
İ İbrahimin qənaətincə, "Qızıl Orda hökmdarı
ilə yaxınlaşmaq təhlükəli və səmərəsiz siyasət
olar. Çünki Şirvan Qızıl Orda ilə həmsərhəddir.
Toxtamış xan mənim ərazimə soxulsa, onun qılıncı daim başımın üstündə olacaq. Bu naxələfin
hakimiyyəti altına düşmək Şirvanşahların süqutu deməkdir. Teymur isə xeyli uzaqdan gəlib.
Maverünnehrdə otura-otura o, Azərbaycanı idarə edə bilməz. Burada ona etibarlı bir adam lazım olacaq. O, Şirvanı ələ keçirsə belə, burada
uzun müddət möhkəmlənə bilməyəcək. İndi
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əsas məsələ çalışıb Teymurun etbarını qazanmaqdır. Əlbəttə, bir müddət ondan asılı vəziyyətdə olacağam. Onun ölümündən sonra isə Allah kərimdir. Hər halda, dövləti qoruyub saxlamaq üçün bundan başqa yol yoxdu" (2).
Şirvanşah İbrahim şəxsiyyətləri dəyərləndirə bilməkdə mahir idi. Neçə illər idi ki, Toxtamışın hərəkətlərinə göz qoyurdu. Toxtamış sabit
qədəm hökmdar deyildi. Bu səbəbdən ona bel
bağlamaq olmazdı. Toxtamış hətta onu hakimiyyətə gətirən Əmir Teymura da xəyanət etmişdi.
Toxtamış türk əsilli idi. O, verdiyi vədi, bağladığı müqaviləni yerinə yetirmirdi. Bir vaxt Qızıl
Orda hökmdarı sülh müqaviləsi bağlamaq bəhanəsi ilə Təbriz əhalisini aldatmış, xaincəsinə öz
vədinə xilaf çıxmışdı.
Odur ki, Şirvanşah I İbrahim Toxtamışın
zərbəsinə tuş gəlməmək üçün onunla ehtiyatlı
olmalı idi.
Teymur isə sözü bütöv və müdrik bir şəxsiyyət və hökmdar kimi tanınırdı. Sözü bütöv
şəxs idi, dostluğa dəyər verir, xəyanəti xoşlamırdı. Ona inanmaq, etibar etmək mümkün idi.
Buna Əmir Teymurun etimadını qazanmaqla
nail olmaq olardı.
Yuxarı sinif şagirdlərinə Azərbaycan dövlətçiliyinə hörmətin aşılanmasında və bu əsasda

onlarda fəal vətəndaşlıq mövqeyinin forma-laşdırılmasında Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsən
və Səfəvilər dövlətinin başçısı I Şah İsmayılın
nümunəsi də önəmlidir. Uzun Həsən Ağqoyunlu
hökmdarı olaraq müxtəlif ölkələrə elçilər göndərib, elçilər qəbul edərdi. O, 500 il əvvəl Azərbaycanda toxuculuq sənətini inkişaf etdirmiş,
böyük diplomatik uğurlara imza atmışdı. Uzun
Həsən sərkərdəlik və dövlət başçısı qabiliyyəti,
uzaqgörənliyi, cəsurluğu, müdrikliyi, qorxmazlığı və mətinliyi ilə çox ölkələrdə tanınırdı.
I Şah İsmayıl Azərbaycan torpaqlarını birləşdirməyə müvəffəq oldu. O, mərkəzləşdirilmiş
və qüdrətli dövlət yaratdı. Onun dövründə Azərbaycan dili Dərbənddən İran körfəzinə kimi böyük bir ərazidə dövlət dilinə çevrildi.
Problemin aktuallığı. Yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması
məqsədilə müxtəli vasitələrin köməyi diqqət mərkəzinə gətirilir. Bu fikir baxımından Azərbaycan dövlətçiliyinə hörmət əsas götürülür.
Problemin yeniliyi. Azərbaycan dövlətçiliyinə hörmət yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq
mövqeyinin formalaşdırılması vasitəsi kimi nəzərdən keçirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə tarix
müəllimləri, doktorant və dissertantlar üçün faydalı
olacaqdır.
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FORMATİON OF THE OFFİCER'S PERSONALİTY AS A PEDAGOGİCAL PROBLEM
.
Xülasə: Şəxsiyyət problemi həmişə olduğu kimi hazırda da aktualdır. Şəxsiyyət problemi əsrlər boyu
filosofları, psixoloq və pedaqoqları, mütəfəkkirləri düşündürmüş, onların tədqiqat mövzusuna çevrilmişdir.
Həmin tədqiqatlarda şəxsiyyət, onun fəallığı, formalaşması, strukturu kimi önəmli məsələlər diqqət mərkəzində dayanmış, şəxsiyyət anlayışının mahiyyəti ilə bağlı fərqli fikirlər söylənmişdir.
Məqalədə zabit şəxsiyyətinin formalaşdırılması pedaqoji problem kimi nəzərdən keçirilir.
Açar sözlər: zabit, zabit şəxsiyyəti, şəxsiyyətinin formalaşdırılması, zabit şəxsiyyətinin
formalaşdırılması, pedaqoji problem
Резюме: Проблема личности как и во все времена актуальна и сейчас. Проблема личности на
протяжении веков находилась в центре внимания философов, психологов, педагогов, мыслителей и
являлась предметом их исследования. В центре внимания данных исследований находились такие
вопросы как личность, ее активность, формирование и структура. Были высказаны различные мнения
о понятии сущности личности.
В статье как педагогическая проблема рассматривается формирование личности офицера.
Ключевые слова: офицер, личность офицера, формирование личности, формирование
личности офицера, педагогическая проблема
Summary: The problem of personality, as in all times, is still relevant. The problem of personality
over the centuries has been at the center of attention of philosophers, psychologists, educators, thinkers and
has been the subject of their research. The focus of these studies were such issues as the personality, its
activity, formation and structure. Different opinions were expressed on the concept of the essence of
personality.
The article considers the formation of the officer’s personality as a pedagogical problem.
Keywords: officer, officer's personality, personality formation, officer personality formation,
pedagogical problem

Ölkəmizdə təhsilin əsas məqsədi şəxsiyyət
yetişdirməkdən ibarətdir. Bu barədə “Təhsil
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda bildirilir: "... təhsilin əsas məqsədi Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk

edən, xalqın milli ənənələrinə, demokratiya
prinsiplərinə, insan hüquqları və azadlıqlarına
hörmət edən, vətənpərvərlik və azərbaycançılıq
ideyalarına sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirməkdir” (1).
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Şəxsiyyət problemi həmişə olduğu kimi
hazırda da aktualdır. Şəxsiyyət problemi əsrlər
boyu filosofları, psixoloq və pedaqoqları, mütəfəkkirləri düşündürmüş, onların tədqiqat mövzusuna çevrilmişdir. Həmin tədqiqatlarda şəxsiyyət, onun fəallığı, formalaşması, strukturu kimi
önəmli məsələlər diqqət mərkəzində dayanmış,
şəxsiyyət anlayışının mahiyyəti ilə bağlı fərqli
fikirlər söylənmişdir. Başqa sözlə, hazırda şəxsiyyət barədə bütün tədqiqatçılar tərəfindən qəbul edilən vahid tərif yoxdur.
“Şəxsiyyət” anlayışına verilən aşağıdakı
tərif yığcamlığı və konkretliyi ilə seçilir: “Şəxsiyyət - bir şəxsə xas olub onun fərdiyyətini müəyyən edən xüsusiyyətlərin məcmusu” və yaxud
“Öz xarakteri, əxlaqı, cəmiyyətdə mövqeyi və s.
baxımından insan, şəxs, sima” (2).
Şəxsiyyət dedikdə, ilk növbədə, fərdi bu
və ya başqa cəmiyyətin üzvü kimi səciyyələndirən sosial keyfiyyətlərin sistemi başa düşülür.
Şəxsiyyət münasibət subyekti, şüurlu fəaliyyət
subyekti olur. Başqa sözlə, şəxsiyyət yalnız şüur
və mənlik şüurunun meydana gəlməsi ilə birlikdə yaranır.
Şəxsiyyət – yüksək düşüncəsi ilə fərqlənən, öz hərəkət və əməlləri, nümunəvi davranış
və rəftarı, ünsiyyət tərzi üçün məsuliyyət hissinə, şəxsi şərəf və ləyaqət hisslərinə və digər
müsbət mənəvi keyfiyyətlərə yiyələnmiş kamil
insandır, müstəqil, fəal və sosial şəxsdir.
K.D. Uşinskinin qənaətincə, "Yalnız şəxsiyyət şəxsiyyəti müəyyən edə bilər və onu inkişaf etdirə bilər. Yalnız xarakterlə xarakter yaratmaq olar”.
Həmin sözlərdə dərin həqiqət vardır. Deyiləndən göründüyü kimi, təhsilalanı, o cümlədən kursantı, gələcək zabiti yalnız usta müəllim
yetişdirib, şəxsiyyət səviyyəsinə çatdıra bilər.
K.D. Uşinski bu fikirdədir ki, insanı bütün
münasibətlərdə tərbiyə etmək, şəxsiyyət kimi
yetişdirməkdən ötrü onu bütün münasibətlərdə
öyrənmək məqsədəuyğundur. Təhsilalana bələd
olmaq – onun istedad və qabiliyyətlərinə, bacarıqlarına bələd olmaq, maraqlarını, təmayüllərini, arzu və istəklərini, imkanlarını bilmək, təfəkkürünün, təxəyyülünün inkişaf səviyyəsini müəyyən etmək deməkdir (3).
“Şəxsiyyət” sözü Azərbaycan, rus və ingilis dillərində təxminən eyni etimologiyanı özündə ehtiva edir.
28

Belə ki, Azərbaycan dilində “şəxsiyyət”
sözü öz mənşəyini ərəb dilindəki “şəxs”, “sima”
sözündən almış və konkret bir şəxsi nəzərdə tutur. “Şəxsiyyət” sözü rus dilində личность sözü
«лицо», «личина» (üz, sifət) sözlərilə əlaqədardır. “Şəxsiyyət” sözünün ingilis dilində qarşılığı
“personality” sözüdür. Bu söz əsasını latın sözləri olan – «per» və «sona» sözlərindən götürüb,
“vasitəsilə danışır” mənasını verir.
Şəxsiyyət bioloji, sosial və psixoloji münasibətləri özündə ehtiva edir. O, fərdin özünəməxsus simasının yaranması ilə müşayiət olunan bir prosesidir. Şəxsiyyət gerçəkliyi dərk
edərək, onu dəyişdirir. O, buna qadirdir. Şəxsiyyətin ən səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri onun
fərdiyyətidir. Hər bir insan özünün şəxsiyyəti
baxımından təkrarolunmazdır.
Psixologiya üzrə ədəbiyyatlarda göstərildiyi kimi, “məhz bu ierarxik münasibətlər sistemi inteqrativ bir keyfiyyət kimi şəxsiyyəti səciyyələndirir” (prof. B.H. Əliyev), “Şəxsiyyət
keçmişin şüursuz meylləri və gələcəyə şüurlu
yönəlmənin qarşılaşdırılmasının imkan və təzahür vasitəsidir” (prof. S.İ. Seyidov).
“Şəxsiyyət” mürəkkəb anlayış olub onun
adekvat olaraq dərk edilməsinin çətinliyi bəzi cəhətlərlə əlaqədardır. Psixoloqlar həmin cəhətlərin
aşağıdakılardan ibarət olduğunu göstərirlər:
“1. İnsan şəxsiyyəti maddi və toxunula bilən, hiss edilən deyildir. O, bir sıra amillərin, şəraitin, imkanların və determinantların təsiri altında formalaşan psixoloji törəmədir.
2. İnsan şəxsiyyəti bir sıra amillərin təsirinə məruz qalsa da yalnız onlardan asılı bir törəmə kimi şərh oluna bilməz, çünki o formalaşdığı
həmin əsası dialektik olaraq rədd edir.
3. İnsan davranışının determinasiyasında
şəxsiyyətin mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi barədə çoxlu nəzəriyyə və konsepsiya mövcuddur
ki, bunların bir çoxunun «şəxsiyyət» anlayışını
şərh etməsi ziddiyyətlidir.
4. Nəhayət, şəxsiyyəti anlamaq insan fenomenini anlamaqla birbaşa əlaqədardır. Şəxsiyyət yalnız o zaman insanın əsası, özəyi kimi,
onun başlıca parametri, onun eyniləşdirmə vasitəsi kimi şərh oluna bilər ki, antropologiya və
insan haqqında biliklər insanın öz təbiətini anlamaq səviyyəsinə yüksəlmiş olsun” (4).
Şəxsiyyət və onun psixologiyasının tarixi
qədimdir. Şəxsiyyət psixologiyası ilə bağlı nə-
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zəri tədqiqatlar mütəfəkkirlərin əsərlərindən qidalanmışdır. Bütün bunlarla yanaşı şəxsiyyət
psixologiyası eksperimental elm olaraq iyirminci yüzilliyin birinci onilliyində yaranmışdır.
Bildiyimiz kimi, şəxsiyyətin eksperimental tədqiqinin əsasını A.F. Lazurski, Q. Olport
və R. Kettel qoymuşlar.
Gələcək zabitin şəxsiyyətini formalaşdırmaq vəzifəsini qarşısına məqsəd qoyan ali hərbi
təhsil müəssisəsinin müəlliminin özü bir şəxsiyyət kimi nümunə göstərməlidir. O, nəzəri və
metodik hazırlığa, pedaqoji ustalığa yiyələnməklə yanaşı eyni zamanda nümunəvi davranışa, yüksək etika və estetikaya, aydın və əlaqəli
nitqə, geniş dünyagörüşünə, səlist mühakimə
yürütmək qabiliyyətinə malik olmalıdır.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 16 may 2014-cü il tarixli, 600 nömrəli əmri
ilə təsdiq edilmiş “Müəllimlərin etik davranış
qaydaları”nda deyilir: “Müəllim təhsilalanlarla,
rəhbərlik və həmkarları ilə davranışında nəzakətli, xeyirxah, diqqətli və təmkinli olmalıdır.
Müəllim peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar iradları,
tənqidi fikirləri qəbul etməli, qiymətləndirməli
və onlardan düzgün nəticə çıxarmalıdır. Müəllim səmimi, çalışqan, intizamlı, təşəbbüskar olmalı, xarici görkəminə, geyiminə xüsusi fikir
verməli, hər zaman səliqəli olmalıdır” (5).
Bütün deyilənlərlə bərabər, müəllim bacarıqlı psixoloq olmalıdır. O, kursantların hər birinə fərdi yanaşmağı, onun hörmətini və etimadını, inamını və sevgisini qazanmağı, ona bələd
olmağı, yaxşı keyfiyyətlərini müəyyən etməyi
bacarmalıdır.
Pis təhsilalan yoxdur, pis yanaşma tərzi
mövcuddur. Kursantlara, gələcək zabitlərə təlim
prosesində, auditoriyadankənar tədbirlər zamanı
qarşılıqlı münasibətlərdə pedaqoji prosesin obyekti ilə yanaşı, həm də subyekti kimi yanaşmalıdır. Başa düşməlidir ki, gələcək zabit də müəllim
kimi pedaqoji prosesin bərabərhüquqlu üzvüdür.
İnsan öz təbiəti baxımından bioloji olsa
da, mahiyyət baxımından sosialdır. İnsanlar birbirindən onunla fərqlənir ki, onlar öz subyektiv
aləmlərində gedən prosesləri anlayırlar.
Fərd şəxsiyyətə çevrildikdə eyni zamanda
fərdiyyət xüsusiyyətlərinə malik olur. Fərdiyyət
və şəxsiyyət anlayışları məzmunca nisbətən yaxındır. Fərdiyyət anlayışı insanın təkrarolunmaz
xüsusiyyətlərini, orijinallığını özündə birləşdi-

rirsə, şəxsiyyət anlayışı daha çox insanın şəxsi
simasını, onun müstəqilliyini, əqidə möhkəmliyini, prinsipiallığını, çətin vəziyyətlərdə qərar
qəbul edə bilmək (ağlın çevikliyi) bacarığını ifadə edir.
Fərdiyyət anlayışına daxildir: xarakter, temperament, qabiliyyətlər, psixi proseslərin cərəyanetmə xüsusiyyətləri, üstünlük təşkil edən hissələrin və fəaliyyət motivlərinin məcmusu və s.
Şəxsiyyətin formalaşması dedikdə, ilk
növbədə, təbii, bioloji və anadangəlmə amillərlə
xarici, yəni tərbiyənin, təlimin və sosial mühitin
qarşılıqlı təsiri nəticəsində baş verən inkişaf
prosesi anlaşılır. Şəxsiyyətin təşəkkül tapıb formalaşmasında bioloji və sosial amillər problemi
hazırda da mübahisə obyektidir. Bütün bunlarla
yanaşı, insan bioloji, təbii quruluşa malik olsa
da, o, tarixi inkişafın məhsulu hesab edilir.
Onun bütün psixi prosesləri ictimai amillərin təsiri altındadır.
Professorlar R.İ. Əliyev və G.B. Əliyevanın şəxsiyyət nəzəriyyəsinə dair faydalı fikirləri
vardır. Onlar “Şəxsiyyət psixologiyası” kitabında yazırlar: “Şəxsiyyət nəzəriyyəsi yaradıcıları
arasındakı fikir ayrılığı tarixi şəraitdən də yaranmışdır. Psixopatalogiyaya əsaslanan nəzəriyyələr empirik tədqiqatlara etinasızlıqdan irəli gəlir.
idrak fenomeninə əsaslanan nəzəriyyələr də digərlərinə əhəmiyyət verməmişdir. Fikrimizcə,
hər bir nəzəriyyəçi və ya məktəb bütövün, tamın
bir hissəsi haqqında dərin təsəvvürə malikdir və
onun bir hissəsi olmasına inanmaq istəmir. Eləcə də digərləri inandırmaq istəyirlər ki, bu ya
tamdır və ya tamın əsas hissəsidir” (6, s. 98-99).
Şəxsiyyətin təşəkkülündən ötrü motivasiya vacibdir. Motivlərin düzgün seçilməsi insanı
(bizim tədqiqatda gələcək zabitləri) məqsədəuyğun fəaliyyətə istiqamətləndirir. Başlıcası budur
ki, həmin motivlər onun maraqlarını ifadə etməlidir. Maraqlar şəxsiyyətin (kursantların) daxili
tələbatlarının təzahürləri kimi özünü göstərir.
Maraqların nəzərə alınması şəxsiyyətin bilik,
bacarıq və qabiliyyətlərindəki çatışmazlıqların
həllinə və insanın bir tam və bütöv kimi formalaşmasına yardımçı olur.
Professorlar Ə.S. Bayramov və Ə.Ə. Əlizadənin qənaətincə, “Hər bir insan, bir tərəfdən,
bioloji varlıqdır, digər tərəfdən, sosial varlıqdır.
Onun bioloji varlıq kimi psixoloji xüsusiyyətlərini fərd termini, sosial varlıq kimi psixoloji xü-
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susiyyətlərini şəxsiyyət termini ilə ifadə edirlər.
İnsanın həyat fəaliyyətində bu iki cəhət bir-birilə elə uzlaşır ki, biz çox vaxt nəinki onları aydın
şəkildə fərqləndirmir, hətta bu haqda fikirləşmirik. Halbuki insanın fərd və şəxsiyyət kimi xarakteristikaları vəhdət təşkil etsə də, onları eyniləşdirmək olmaz” (7, s. 105).
Şəxsiyyət probleminə prof. N.M. Kazımov da münasibət bildirmişdir. Professora görə,
şəxsiyyət anlayışını şəxs və ya fərd anlayışı ilə
eyni götürülməməlidir. N.M. Kazımov yazır:
“Şəxs bioloji və sosioloji xüsusiyyətlərin məcmusudur. Şəxsiyyət isə adamın malik olduğu
yalnız sosioloji keyfiyyətlərin birliyidir. Bu keyfiyyətlər təbii və ictimai amillərin, habelə tərbiyəvi təsirlərin sayəsində təşəkkül tapır və inkişaf edir” (8, s. 52).
Hər hansı cəmiyyətdə özünü büruzə verən
dəyişikliklər cəmiyyət üzvlərinin psixikasına,
şəxsiyyətin formalaşmasına, şəxsiyyətlərarası
münasibətlərə, həmçinin tərbiyə sisteminə təsir
edir. bu da həqiqətdir ki, bu və ya digər subyektin özündə dəyişiklik yaranır. Başqa sözlə, moti-

vasiya tələbat, emosional-iradi sahəsi dəyişikliklərə məruz qalır. İstər subyektdəki dəyişiklər,
eyni zamanda cəmiyyətdə baş verən proseslər
və onların qarşılıqlı təsiri çox mürəkkəb psixoloji sistemi təşkil edir. Biz görkəmli Azərbaycan
psixoloqu Ə.S. Bayramovun belə bir fikri ilə tamamilə razılaşırıq ki, “Şəxsiyyətin təşəkkül istiqaməti və səviyyəsi yalnız xarici təsirlərin xarakterindən deyil, həm də insanın özünü təkmilləşdirmək cəhdindən asılıdır”.
Deyilənləri gələcək zabit şəxsiyyətinin
formalaşdırılması problemi üçün də məqbul saymaq mümkündür.
Problemin aktuallığı. Yeni pedaqoji təfəkkür
şəraitində zabit şəxsiyyətinin formalaşdırılması öz
aktuallığı ilə seçilir.
Problemin yeniliyi. Zabit şəxsiyyətinin formalaşdırılması pedaqoji problem kimi nəzərdən keçirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Zabit şəxsiyyətinin formalaşdırılması sahəsində ali hərbi təhsil
müəssisələrinin pedaqoji kollektivlərinə öz köməyini
göstərəcəkdir.
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Xülasə:Məqalədə tələbələrin sağlam həyat tərzində təhsili ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasında
dövlət tərəfindən qəbul olunmuş səhiyyə, təhsil sahəsində hüquqi sənədlərin əsası, bu istiqamətdə həyata keçirilən bütün sosial siyasət kontekstində tədbirlərin rolu və mənasından bəhs olunur.
Həmçinin məqalədə problemlə bağlı keçirilən geniş miqyaslı forumların, konfransların, kongreslərin
və tədbirlərin əhəmiyyəti göstərilir.
Açar sözlər: universitet tələbələri, sağlam həyat tərzi, ictimai siyasət, sağlamlıq, təhsil və sosial
məşğulluq.
Резюме: В статье повествуется о роли и значении правовых нормативных документов, принятых в связи с воспитанием студентов в духе здорового образа жизни в контексте здравоохранения,
образования, всей социальной политики, проводимой государством. Также указывается значимость
крупномасштабных мероприятий-форумов, конференций, съездов в указанной деятельности.
Ключевые слова: студенты вузов, здоровый образ жизни, государственная политика,
здравоохранение, образование и социальная занятость
Summary: In the article the role and significance of legal normative documents adopted in connection
with the education of students in the spirit of a healthy lifestyle and in context of health, education, all social
policy carried out by the state of Restudied. The significance of large-scale events - forums, conferences,
congresses - carried –out in this sphere is underlined also.
Key words: university students, healthy lifestyle, public policy, health, education and social
employment.
Azərbaycanın ilbəil artan iqtisadi qüdrəti gənclərin fiziki, intellektual və mənəvi inkişafının təmin
olunması, sosial problemlərinin həlli, innovativ ideya və təşəbbüslərinin dəstəklənməsi, bilik və bacarıqlarının üzə çıxarılması istiqamətində daha təsirli tədbirlər görməyə, irimiqyaslı proqram və layihələr reallaşdırmağa imkan verir.
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Müasir olduğumuz dövrün müasir inkişaf
mərhələsi ictimai həyatın bütün sahələrində elm
və texnikanın inqilabi inkişafı ilə səciyyələnir.
Elmi biliklər sürətlə artır, texnoloji proseslər
bir-birini əvəz edir.
Elmin və ümumiyyətlə informasiyaların
belə inqilabi sıçrayışla tərəqqisi müəyyən obyektiv ziddiyyətlərin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Belə ki, bir tərəfdən, elmin inkişaf sürəti
təhsilalanların təbii inkişaf tempindən (hətta akselerasiya prosesi nəzərə alınsa da belə) yüksəkdir. Yəni elmin inkişafı ilə təhsilalanların təbii
inkişafı arasında ziddiyyət yaranmışdır və bu
ziddiyyət get-gedə artır, dərinləşir, gərginləşir
və kəskinləşir. Təhsilalanların təbii inkişaf sürəti nəzərə alınmadan təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsi, çətinləşdirilməsi, mürəkkəbləşdirilməsi isə son nəticədə didaktogeniya və psixogeniyaya səbəb olur, təhsilalanların maddi (fiziki) və mənəvi rifah halına, səhhətinə, sağlamlığına ciddi mənfi təsir göstərir. Əslində isə
prof. S.S. Xəlilovun qeyd etdiyi kimi, həqiqətən,
“biliklərin öyrənilməsi insanın genetik əqli potensialına uyğun surətdə həyata keçirilməlidir”
[5, 551].
Müasir dövrdə alimlər yaranmış ziddiyyəti, iqtisadçıların dili ilə desək, intensiv və ekstensiv üsullardan istifadə etmək, yəni həm təhsilin (xüsusilə ümumi təhsilin) müddətini artırmaq
(keçən əsrdə uşaqlar 7 yaşından məktəbə daxil
olub 10 il oxuyurdularsa, indi 6 yaşından təlimə
başlayıb 11 il oxuyurlar, yəni əslində ümumi
təhsilin müddəti 2 il artırılmışdır) və həm də
onun məzmununu optimallaşdırmaq yolu ilə həll
etməyə çalışırlar.
Digər tərəfdən, bəşəriyyətin üzləşdiyi bu
müsbət və obyektiv ictimai hadisə ən azı hər 10
ildən bir təhsilin bütün pillələrində (məktəbəqədər, ümumtəhsil: ibtidai, əsas və orta; peşə-texniki təhsili, orta ixtisas təhsili, ali təhsil: bakalavriat, magistratura; doktorantura, ixtisasartırma və s.) onun məzmununu özündə əks etdirən
sənədlərin – tədris planları, proqramları, dərsliklər, dərs vəsaitlərinin (kurikulumların) və s. dəyişdirilməsi, yeniləşdirilməsi və bu tərəqqiyə
uyğunlaşdırılmasını tələb edir. Bu isə, öz növbəsində, həm külli miqdarda maddi vəsait, həm də
xüsusi pedaqoji və metodiki çeviklik, ustalıq,
məharət və qabiliyyət tələb edir. Lakin onu da
qeyd etmək lazımdır ki, Birləşmiş Millətlər Təş32

kilatına üzv olan 200-ə yaxın dövlətin əksəriyyəti belə ictimai-iqtisadi imkana, maddi-texniki
bazaya malik deyil. Belə vəziyyət gələcəkdə
elm sahəsində də monopoliyaların yaranmasına,
aparıcı elm sahələrinin müəyyən dövlətlərin
əlində cəmləşməsinə (“beyin axını” da nəzərə
alınmaqla) gətirib çıxara bilər.
Elmi biliklərin, informasiyanın artması ilə
yanaşı, təbii olaraq əvvəllər mənimsənilən biliklərin köhnəlməsi prosesi baş verir. Məktəb illərində qazanılmış biliklərin bir çoxu müəyyən
vaxtdan sonra köhnəlir, öz elmi və ictimai əhəmiyyətini itirir, “fiziki amortizasiyaya” məruz
qalır. Buradan aydın olur ki, elmi məlumatların
sürətlə artdığı indiki şəraitdə məktəb insana bütün həyatı boyu kifayət edəcək qədər biliklər
vermək iqtidarında deyil. Buna görə də insanlar
sürətlə inkişaf edən həyatdan geri qalmamaq
üçün fasiləsiz olaraq bütün ömrü boyu, “beşikdən qəbrədək” (Məhəmməd peyğəmbər s.ə.s.)
öz üzərilərində daim işləməli, çalışmalı, elmi bilikləri, ümumiyyətlə tarixi və mövcud təcrübəni
müstəqil şəkildə əldə etmək, genişləndirmək və
dərinləşdirmək bacarığına yiyələnməlidirlər.
Ulu öndər Heydər Əliyevin təbirincə desək, bizim məqsədimiz bütün Azərbaycan xalqının sağlamlığını-həm fiziki, həm mənəvi, əqli
sağlamlığını təmin etməkdir. Beləliklə, təhsilin
məzmununu təhsilalanların sağlamlığı hesabına
ifrat genişləndirmək, zənginləşdirmək, mürəkkəbləşdirmək, çətinləşdirmək deyil, onlara özlərinin fərdi psixoloji-fizioloji xüsusiyyətlərinə,
pedaqoji imkanlarına, şəxsi intellektual tempinə
müvafiq müstəqil öyrənməyin yollarını öyrətmək lazımdır.
Ölkəmizin Avropa və dünya təhsil məkanına inteqrasiya etdiyi müasir dövrdə təhsilalanların yaradıcı fəallığı və müstəqilliyi məsələsi
sadəcə didaktik göstəriş olmayıb, mühüm dövlət
tələbinə çevrilmişdir. Məhz buna görə də Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəbinin
Nümunəvi Əsasnaməsində başlıca vəzifələrindən biri “uşaqlara və gənclərə ictimai və elmitexniki tərəqqinin müasir tələblərinə uyğun olan
ümumi orta təhsil vermək, şagirdləri elmlərin
əsaslarına dair dərin və möhkəm biliklərlə silahlandırmaq öz biliklərini təkmilləşdirməyə həvəs
oyatmaq, bu bilikləri müstəqil surətdə daha da
artırmaq və təcrübədə tətbiq etmək bacarığı tərbiyə etmək” kimi müəyyənləşdirilmişdir [4].
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Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində islahat proqramında da təhsilalanların təlimdə
fəallığı və müstəqilliyi mühüm və təxirəsalınmaz
vəzifələrdən biri kimi qarşıya qoyulur [3].
“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun 4-cü maddəsində ölkəmizdə
təhsilin əsas məqsədi kimi “Azərbaycan dövləti
qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən, xalqın
milli ənənələrinə və demokratiya prinsiplərinə,
insan hüquqları və azadlıqlarına hörmət edən,
vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ideyalarına
sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirilməsi, milli-mənəvi və
ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə malik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktik biliklərə yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli mütəxəssis kadrlar
hazırlanması, sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və
vərdişlərin mənimsənilməsinin və ixtisasın daim
artırılmasının təmin edilməsi, təhsilalanların ictimai həyata və səmərəli əmək fəaliyyətinə hazırlanması” [1, 11-12] müəyyənləşdirilmişdir.
Təhsil sahəsində qabaqcıl Avropa və inkişaf etmiş dünya ölkələrinin mütərəqqi təcrübəsini öyrənmək, mənimsəmək, yerli və milli xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla ali təhsil müəssisələrində tətbiq etmək məqsədilə dünyəvi və sivil
dövlət kimi, müstəqil Azərbaycan Respublikası
2005-ci il mayın 25-də Norveçin Berqen şəhərində keçirilən konfransda Bolonya bəyannaməsinə qoşuldu. Bununla da ölkəmiz təhsil sistemi,
təhsil xidməti göstərilməsi sahəsində dünya təhsil bazarına daxil olmağa başladı.
Ölkə təhsilini durmadan qloballaşan dünya
təhsil sisteminə, xüsusilə ali təhsil müəssisələrinin
Avropa təhsil məkanına inteqrasiya prosesini və
Bolonya Bəyannaməsinin tələblərinin yerinə yetirilməsini sürətləndirmək məqsədilə Təhsil Nazirliyi “Azərbaycan Respublikası ali təhsil sistemində
2006-2010-cu illərdə Bolonya Deklarasiyasının
müddəalarının həyata keçirilməsi üçün tədbirlər
planı” təsdiq etdi (16.01.2006), ölkə prezidenti isə
“Azərbaycan Respublikası ali təhsil müəssisələrinin Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyası ilə
bağlı bəzi tədbirlər haqqında” (31.01.2008) sərəncam imzaladı. Həqiqət naminə qeyd etmək lazımdır ki, müstəqillik illərində ölkə iqtisadiyyatının
inkişafı sayəsində Azərbaycan təhsilində müəyyən
nailiyyətlər əldə olunmuş, yeni məktəblər tikilmiş,

təmir olunmuş (sayını göstərmək), onların madditexniki bazası möhkəmləndirilmiş, təlimin yeni və
müasir texnologiyaları ilə təchiz edilmişdir [7].
Lakin bütün bunlarla, bütövlükdə təhsil
sistemində, o cümlədən ali təhsil sistemində qazanılan uğurlarla, əldə edilən nailiyyətlərlə yanaşı, ali təhsilin məzmununun mürəkkəbləşdirilməsi, (tədris planları, proqramları, dərsliklər və
dərs vəsaitləri), durmadan təkmilləşdirilərək
onun Avropa və dünya təhsil standartlarının tələblərinə uyğunlaşdırılması meyli tələbə gənclərin səhhətində, sağlamlığında müəyyən pozulmaların yaranmasına səbəb olmuşdur. Təhsilin
məzmununa verilən tələblər proqressiv, təhsilalanların sağlamlığına göstərdiyi təsir isə reqressiv xarakter daşıyır. Yəni təhsilin keyfiyyəti ilə
təhsilalanların və təhsilverənlərin sağlamlığı səviyyəsi arasında ziddiyyət yaranmış, təhsilin
məzmununun durmadan təkmilləşdirilməsi, təhsilalanların səhhəti və sağlamlığının pisləşməsinə səbəb olmuşdur.
Beləliklə, müasir elmin sürətli inkişaf
tempinə müvafiq olaraq təhsilin məzmununun
təkmilləşdirilməsi təhsilalanların təbii inkişafını
xeyli qabaqlayır və onların səhhətinə ciddi mənfi təsir göstərir. Bu deyilənlər ona dəlalət edir
ki, təhsilin inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı,
təhsilalanların sağlamlığının təmin olunması və
qorunması üçün hərtərəfli şərait yaradılmalı və
buna dövlət tərəfindən xüsusi qayğı göstərilməlidir. Lakin, təəssüflər olsun ki, müasir ali təhsil
sistemi və ali təhsil müəssisələrinin əksəriyyəti
qədim yunanların “Sağlam bədəndə sağlam ruh
olar” aforizminin əksinə olaraq “Sağlam ruhda
sağlam bədən olar” ideyasına əsaslanır. Məhz
bunun nəticəsidir ki, müasir təhsil sistemləri, o
cümlədən Azərbaycan təhsil sistemi də ənənəvi
olaraq təhsilalanların sağlamlığının təmin olunmasına, qorunmasına deyil, hər şeydən əvvəl və
ilk növbədə onların təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəldilmişdir.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının
1992-ci ildə qəbul olunmuş birinci “Təhsil haqqında” Qanununa [2] müvafiq olaraq insanın
sağlamlığı (“…möhkəm cansağlığına malik
yurddaşlar yetişdirmək…”) təhsil sahəsində
dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərinə aid
edilmişdi. Lakin Qanunun qüvvədə olduğu 17 il
ərzində məlum oldu ki, bu müddəa deklarativ
səciyyə daşımış, bütövlükdə təhsilalanların sağ-
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lamlığı, sağlam həyat tərzi sahəsində ciddi dəyişikliklər, irəliləyişlər baş verməmişdir.
Digər tərəfdən, ümumiyyətlə müvafiq bölmələrində valeoloji və təhsilalanların və təhsilverənlərin mənəvi sağlamlığının qorunması məsələlərinin əks olunmasına baxmayaraq (məsələn, təhsilalanların şərəf və ləyaqətinə hörmət
etmək; uşaq və gəncləri fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarından qorumaq, onları zərərli
vərdişlərdən çəkindirmək; təhsilalanların hüquqlarını müdafiə etmək; sağlamlıq üçün təhlükəsiz
və zərərsiz təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq; insan ləyaqətini və şərəfini alçaldan, insan hüquqlarına zidd hərəkətlərdən müdafiə olunmaq; şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb
etmək; normal əmək, elmi-pedaqoji iş və təhsil
şəraiti, müasir standartlara cavab verən texnologiyalarla təmin olunmaq və s.), təəssüflər olsun
ki, yeni qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasının “Təhsil haqqında” Qanunun (2009) üç
maddədən ibarət məqsədinə təhsilalanların sağlamlığına aid bir müddəa belə daxil edilməmiş,
ümumtəhsil məktəblərində, o cümlədən ali təhsil müəssisələrində (yalnız I və II kurslarda) fiziki tərbiyəyə ayrılan saatların miqdarında (həftədə cəmi 1-2 saat) dəyişiklik baş verməmişdir.
Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, yenə də
“…geniş dünyagörüşünə malik olan, … nəzəri
və praktik biliklərə yiyələnən…” [1, 12] yəni bilik, bacarıq və vərdişlərə malik şəxsiyyət yetişdirməyə, başqa sözlə, təhsilalanların sağlamlığının təmin olunması və qorunmasına deyil, əsasən onların zehni və intellektual inkişafına üstünlük verilmişdir.
Yeni fənlərarası elmi istiqamət kimi valeologiyanın təşəkkülü və inkişafı da məhz cəmiyyətin müasir tələbatı və göstərilən sosial-pedaqoji amillərlə şərtlənir.
“Valeo” (“valere”) latın sözü olub, mənası
sağlamlıq, sağlam olmaq, cansağlığı deməkdir.
Lakin sağlamlıq dedikdə, yalnız xəstəliyin, yaxud fiziki qüsur və çatışmazlığın olmaması deyil, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, həmçinin
şəxsiyyətin cismani, intellektual, əxlaqi-psixoloji və mənəvi rifahında vəhdətin gözlənilməsi, təmin edilməsi başa düşülür.
Valeologiya elminin banisi rus alimi İ.İ.
Brexman (20.11.1921– 9.07.1994) hesab edilir.
O, bu elm haqqında ilk dəfə fikir söyləmiş və
«valeologiya» terminini təklif etmişdir (1981).
34

Lakin V.V. Kolbanovun [6, 144] rəyinə görə,
İ.İ.Brexmanın ən böyük xidməti bu elmə ad verməsindən daha çox “sağlamlıq” məfhumunun
özünə yeni mövqedən yanaşmağa cəhd göstərməsindən ibarət olmuşdur. Əvvəla, bir tərəfdən
fərdi və ictimai sağlamlıq, digər tərəfdən fərdi
xüsusiyyət və sağlam həyat tərzi (SHT) anlayışlarının bir sıra ümumi aspektləri dəqiqləşdirilmişdir. İkincisi, insanın sağlamlığına konstruktiv yanaşma ilk dəfə sağlamlığın formalaşdırılmasının prioritet strategiyasını müəyyənləşdirməyə imkan vermişdir. Üçüncüsü, bir çox elmlərin kəsişmə məkanında yaranmış valeologiya
yalnız mənbələrinin zənginliyinə görə deyil,
həm də elmi istiqaməti və tədqiqat üsullarının
rəngarəngliyinə görə elmlərin kəsişmə nöqtəsinə
çevrilmişdir. Belə bir cəhət və xüsusiyyət valeologiyanın təşəkkülü və inkişafını inteqrativ, yəni
fəlsəfə, tibb, biologiya, psixologiya, pedoqogika, sosiologiya, iqtisadiyyat, ekologiya, fiziki
tərbiyə və s. qovşağında yaranan, təşəkkül tapan
və formalaşan elm sahəsi kimi müəyyənləşdirmişdir.
Valeologiya insanın özünün şəxsi sağlamlığının formalaşdırılması, təmin edilməsi və
möhkəmləndirilməsinə cəlb edilməsi haqqında
elm sahəsi kimi təşəkkül mərhələsindədir.
Beləliklə, valeologiyanın nəticələrinin ali,
orta ixtisas və ümumtəhsil məktəblərinin nəzəriyyə və təcrübəsində inkişafına və tətbiqinə
sövq edən obyektiv şərtlər, ilk növbədə, elmitexniki və ictimai tərəqqinin insan orqanizminin
fiziki və psixi inkişafını xeyli qabaqlamasından
irəli gəlir.
Valeologiyanın məqsəd və vəzifələrinə
uyğun olaraq sağlamlığın sosial aspektinin və
sağlam həyat tərzinin böyük sosial əhəmiyyəti
vardır. Belə ki, dövlətin mühüm funksiyası vətəndaşlarının qayğısına qalmaqdan ibarətdir.
Dövlətin sosial-iqtisadi siyasətini müəyyənləşdirən ümumbəşəri dəyərlər sırasında sağlamlığın prioriteti danılmazdır. Sağlamlıq maddi və
mənəvi aspektləri olan universal fenomenə aiddir.
Dövlət üçün onun hər bir vətəndaşının
sağlamlığı, yaxud xəstəliyi müəyyən konkret
maddi ifadəyə malikdir. Hər şeydən öncə, o,
xəstəyə xəstəlik vərəqəsinə görə pul verməli,
onun müalicəsini ödəməlidir. Belə ki, xəstə
maddi dəyərlər yaratmır, bu özünü milli ümumi
məhsulun həcmində göstərir. Digər tərəfdən isə

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 85, Number: 7, 2018

Dövlət siyasəti kontekstində tələbələrin sağlam həyat tərzi ruhunda tərbiyəsi işinin təşkili

öz sağlamlığına diqqət yetirməyən işçiyə nisbətən sağlamlığı ilə sistematik məşğul olan işçi
dövlətə daha çox xeyir verir.
Sağlamlıq problemində sosial və şəxsi
tədbirlər fərqləndirilir. Dövlət səviyyəsində sağlamlıq məsələlərinin həlli aşağıdakı bir qrup
amillərin qeydiyyatını tələb edir:
Vətəndaşların sağlamlıq hüquqlarını təsdiq edən qanunverici və normativ hüquqi aktların işlənilib hazırlanmasını, onun həyata keçirilməsi mexanizmlərini tənzimləyən dövlət, təsərrüfat və sosial institutların olmasını tələb edir.
Sosial-iqtisadi tələb cəmiyyət üzvlərinin
sağlamlığının qorunması və şəraitin təmin olunması ilə bağlı müxtəlif strukturların iştirak formasını və məsuliyyətini şərtləndirir.
Təhsil-tərbiyəvi – sağlamlığın həyati prioritetinin formalaşmasını, sağlamlıq və sağlam
həyat tərzi üzrə təbliğat işinin aparılmasını, sağlamlığın əldə olunması metodlarına, vasitə və
üsullarına nail olmanı təmin edir.
Ailə - insanın həyat tərzi üçün şəraitin yaradılmasını və eləcə də onun hər bir üzvünün
sağlamlığa bələdliyini, sağlam həyat tərzinin
maliyyələşdirilməsini tələb edir.
Tibbi - sağlamlıq vəziyyətinin diaqnostikasına istiqamətlənməni, sağlam həyat tərzi üzrə
tövsiyələrin işlənilib hazırlanmasını, ilkin, ikinci
və üçüncü profilaktikanın səmərəliliyini aktuallaşdırır.
Kulturoloji – əhalinin sağlamlıq mədəniyyəti ilə bağlı istirahətinin təşkilini, insanın sağlamlıq və sağlam həyat tərzinin qütbləşməsi məsələlərini, etnik, milli, dini və digər ideyalara,
ənənələr, sağlamlığın təmin olunma mərasimini
və s. təmin edir.
Hüquqi - sağlam həyat üçün təhlükəli olan
cinayət hədələrindən şəxsiyyətin müdafiəsini və
sosial təhlükəsizliyini təmin edir.
Ekoloji - sağlam həyat tərzi üçün ətraf
mühitin vəziyyətini və təbiətdən rasional adekvat istifadəni şərtləndirir.
Şəxsi - hər bir konkret insanı öz sağlamlığını qorumağa, onu möhkəmləndirməyə və elə-

cə də şəxsiyyətin öz sağlamlığına görə məsuliyyət daşımasına meylləndirir.
Pedaqoq-valeoloq “Təhsil haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa (1),
Azərbaycan respublikası ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Əsasnaməsini (4), təhsilalanların
hüquq və vəzifələri, təhsilverənlərin hüquq və
vəzifələri, valideynlərin hüquq və vəzifələrini,
insan hüquqları və azadlıqları Deklarasiyasını,
uşaqların hüquqları haqqında Konvensiyanı,
təhsilalanların təlim və tərbiyəsi məsələlərinə
dair normativ sənədləri; əmək mühafizəsi sahəsində qanunvericiliyin əsaslarını, uşaq və yeniyetmələrin sağlamlığının mühafizəsinin hüquqi
aktlarını bilməlidir[7]. Həmçinin təhsilverənlərin və təhsilalanların sağlam həyat tərzi problemləri üzrə fəaliyyətinin idarə edilməsi məsələləri, tədqiqat və təcrübi-eksperimental işlərin
metodologiyası və metodikasına dair məlumatlar, məktəb və sosial gigiyenanın bölmələri üzrə
tibbi biliklərin əsasları, tibbi reabilitasiya, bədbəxt hadisələr zamanı ilk yardım, yaş fiziologiyası və yaş diferensial və sosial psixologiya,
həmçinin yaş, sosial, müqayisəli, müalicə pedaqogikası, etnopedaqogika, pedaqoji etika, ictimai rəyin sosiologiyası və s. diqqət mərkəzində
olmalıdır. O, pedaqoji və valeoloji texnologiyalar, bədən tərbiyəsinin nəzəriyyəsi və metodikasının başlıca müddəalarını bilməlidir.
Biz sağlamlığın təmin olunması və qorunması sahəsində əldə rəhbər tutmaq üçün tövsiyə
və göstərişlər hazırlayarkən məktəb valeoloqunun bütün bu sadalanan iş həcmini əhatə etməyə
cəhd göstərməmişik, belə ki, bu vəzifələri yalnız
müxtəlif mütəxəssislərin birgə səyi və gücü əsasında həyata keçirmək mümkündür.
Problemin aktuallığı: Məqalədə vurğulanan
məsələlər aktuallığı ilə diqqət çəkir, araşdırılması
əhəmiyyət kəsb edir.
Problemin elmi yeniliyi: Məqalədə toxunulmuş problem praktik əhəmiyyətə malik olduğu kimi
elmi cəhətdən də əsaslandırılıb.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalədə
praktik olaraq məktəb valeoloqları, bu sahədə çalışan mütəxəssislər, müəllimlər və valideynlər və təhsilalanlar üçün praktik əhəmiyyətə malikdir.
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Xülasə: Ali məktəbdə tələbənin və onun mənəvi dəyərlərinin, bütövlükdə isə şəxsiyyətinin maksimum
inkişaf etməsində böyük əhəmiyyət kəsb edən təlim-tərbiyənin mahiyyətinə və onun təşkili istiqamətlərinə
aydınlıq gətirilir.
Açar sözləri: ali məktəb, dəyərlər, tələbə şəxsiyyəti, tərbiyə prosesi, pedaqoji təcrübə, ixtisas
Pезюме: Важность обучения и образования в высшей школе имеет решающее значение для
максимизации развития студента и его духовных ценностей, а также для формирования его личности.
Ключевые слова: высшая школа, ценности, личность студента, воспитательный процесс,
педагогический опыт, специальность
Summary: The essence of discipline and its organization which has great importance and the
student’s moral values, and the development ol the identity of the student as a whole is clarified at higher
school.
Key words: higher school, values, student identity, education process, pedagogical experience,
specialty

Ali məktəb mühiti ümumbəşəri və milli dəyərlərə uyğun olaraq şəxsiyyətin tələbatları və
maraqlarına istiqamətlənir. Burada tərbiyə işinin
əsas hədəfi tərbiyəvi işin maksimal nəticələrinə,
tərbiyə prosesinin başlıca məqsədlərinə nail olmaqdır. O. Əfəndi yazır: ”Ali məktəbdə tərbiyə
işi, tələbə şəxsiyyətinin maksimum inkişafını təmin etməklə, ali təhsilin mütəxəssis üçün zəruri
olan keyfiyyətlərin formalaşdırılması prosesidir.”
Beləliklə, ali məktəb sosio-mədəni mühiti
formalaşdırır, şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafına,
tələbə özünüidarəetməsinin, təhsilalanların ictimai təşkilatlar, idman və yaradıcı klublar, tələbə
elmi cəmiyyət və birliklərinin fəaliyyəti də daxil
olmaqla tədris prosesinin sosial tərbiyəvi komponentinin inkişafına imkan yaradır.

Hazırda ali məktəbdə tələbə gənclərlə təlim-tərbiyə işinin təşkili mənəviyyat, dövlətçilik, vətənpərvərlik, kollektivçilik, mərhəmətlilik, qarşılıqlı yardım, xeyriyyəçilik kimi ənənəvi
dəyərlərlə yanaşı, təşəbbüskarlıq, kreativlik, tolerantlıq, tədbirlilik kimi yeni dəyərlərə söykənərək həyata keçirilir. Tərbiyə prosesinin məzmunu tələbə gənclərin şəxsi və peşəkar inkişafı
üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına, peşəkar və
ümummədəni kompetensiyaların formalaşması,
ali məktəb məzunlarının mənəviyyat, vətənpərvərlik, vətəndaşlıq, zəhmətsevərlik, məsuliyyətlilik, mütəşəkkillik, müstəqillik, təşəbbüskarlıq,
intizamlılıq, özünü müdafiə etmə bacarığı, sağlam həyat tərzi və mədəni dəyərlərə sədaqət kimi şəxsi keyfiyyətlərinin formalaşmasına istiqa-
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mətlənmişdir. Məhz bu səbəbdən də müasir
gəncliyin tərbiyəsində ali məktəbdə təlim-tərbiyə işinin idarə olunmasının təşkili istiqamətlərinin düzgün müəyyən olunması önəmlidir.
Tələbə gənclərlə tərbiyə işinin təşkili şəxsiyyətin mütəxəssis və vətəndaş kimi formalaşması prosesi, onların özünüinkişafı və özünüaktuallaşdırması üçün şəraitin yaradılması deməkdir. Z.Müslümov yazır: ”Müsbət ənənələri ilə
tanınan ali məktəblər, buradakı tələbə kollektivi,
düzgün qurulmuş professor-müəllim və tələbə
münasibətləri, təhsil-tərbiyə imkanlarına malik
imkanlar açır.”
Ali məktəbdə təlim-tərbiyə işinin mahiyyəti nədən ibarət ola bilər? Bu suala cavab tapmaq daim inkişafda olan cəmiyyətimizdə çox
çətindir. Çünki cəmiyyət inkişaf etdikcə təlim
və tərbiyə anlayışının mahiyyəti də getdikcə genişlənir. Əgər ali məktəbdə tərbiyə işindən söhbət gedirsə, onu deyə bilərik ki, tərbiyə işi, tələbənin və onun mənəvi dəyərlərinin, bütövlükdə
isə şəxsiyyətinin maksimum inkişaf etməsini həyata keçirməklə, ali təhsilli şəxs üçün lazım olan
keyfiyyət və dəyərlərin formalaşdırılması prosesidir. Tələbənin tərbiyəsindən danışarkən, yaxud
da onun tərbiyəsi nədən ibarətdir deyərkən, ilk
növbədə, onun dünyagörüşü, qabiliyyətləri, şüurluluğu, məsuliyyət hissi, intizamlılığı, özünütənqid və özünütərbiyəsi, özünüdərk və özünüidarəetməsi, adamlarla işləmə bacarığı və digər
ona xas olan keyfiyyətlərini inkişaf etdirmək
məqsədilə onun psixologiyasına, fəaliyyət və
davranışına edilən məqsədli təsirlər başa düşülür. Lakin bu təsirləri nə zaman etmək lazımdır?
Tələbə şəxsiyyəti bu təsirlərə hazırdırmı? Deməli, tələbə şəxsiyyətinə yönələn bu təsirləri həyata keçirməkdən ötrü, ilk növbədə, hər bir tələbənin şəxsi-psixoloji keyfiyyətini, tələbatını,
marağını, psixoloji xüsusiyyətlərini bilmək olduqca vacibdir. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, hər
bir şəxsi dəyərin formalaşmasının mənbəyi müəyyən bir hadisə və yaxud da faktlardan asılıdır.
Ona görə də, bu və ya digər dəyərin formalaşmasını, sadəcə olaraq, bilik, bacarıq və vərdişlərin inkişaf etdirilməsi kimi başa düşmək düzgün
olmazdı. Bununla bərabər, həm də müstəqilliyin
və sərbəstliyin, bir sözlə, motivlərin inkişaf etdirilməsi, gerçəkliyə münasibətin dəyişməsi, zəruri olan psixoloji vəziyyətlərin yaradılması, tələbənin özünə xas xüsusiyyətləri və inkişaf zama38

nı ziddiyyətlərin nəzərə alınması olduqca önəmlidir. Bundan əlavə onu da qeyd etməliyik ki, ali
məktəbdə tərbiyənin prinsiplərini ümumtəhsil
məktəblərində tərbiyənin prinsipləri ilə eyniləşdirmək olmaz. Çünki, ali məktəbdə bu prinsiplərlə yanaşı xüsusi prinsiplər də mövcuddur.
Bunlara biz tələbənin yaş, sosial, psixoloji və
fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması, onların
tərbiyəsinin ictimai-istehsalat və elmi-tədqiqatçılıq fəaliyyəti ilə əlaqələndirilməsi, tərbiyənin
peşə-ixtisas istiqamətli olması, onların ali məktəb təhsilindən sonrakı praktik fəaliyyətə hazırlanması prinsiplərini də aid edə bilərik. O. Əfəndi belə hesab edir ki, tələbələrin yaş xüsusiyyətləri ilə hesablaşmamaq mümkün deyildir. O, öz
fikrini belə izah edir:
”Birinci kurs tələbələrində şəxsi ləyaqət
hissinin çox yüksək olması və əksinə, əxlaqi xüsusiyyətlərin birtərəfli olması özünü büruzə verir. Bu yaşa dərrakəli olmaq, məntiqli olmaq
xasdır. Bu isə onların tərbiyəsinə müəllimlərin
həssas yanaşmasını tələb edir.“
Ali məktəbdə pedaqoji təcrübənin və təlim-tərbiyə işinin təkmilləşdirilməsində imkanlar genişdir. Belə ki, pedaqoji təcrübə yalnız elmi məlumatların və biliklərlə əlaqədar olan konkret bacarıqların inkişaf etdirilməsinə xidmət
göstərmir. Bundan başqa, pedaqoji təcrübə tələbələrin əmək və peşə tərbiyəsində mühüm rola
malikdir. N.Kazımovun qənaətinə görə, “işgüzarlıq, əməksevərlik, əməyə məhəbbət, əməyi
planlaşdırmaq, iş yerində səliqə-sahman yaratmaq, qarşıya çıxan çətinlikləri yox etmək və digər bu kimi mənəvi keyfiyyətlərin formalaşmasında pedaqoji təcrübənin imkanları genişdir.“
A.Abbasov yazır: ”Müəllim hazırlığı həm
nəzəri, həm də praktik istiqamətləri nəzərdə tutur. Sinif otağında şagirdlərlə üz-üzə dayanan,
onları bilik və bacarıqlarla, həyatda lazım olacaq zəruri vərdişlərlə silahlandırmağı qarşısına
məqsəd qoyan pedaqoji peşə sahibi təkcə sevdiyi ixtisasa, ümumpedaqoji hazırlığa, xüsusi hazırlığa dair nəzəri məlumatlara və biliklərə malik olmamalı, həm də praktik bacarıqlara, metodik hazırlığa, pedaqoji ustalığa yiyələnməlidir.”
Tələbələrin elmi işləri də ali məktəbin tədris və tərbiyə prosesinin zəruri tərkib hissəsidir.
O. Əfəndi yazır: ”Tədqiqatçılıq fəaliyyəti tələbədə təşəbbüskarlıq, müstəqillik və yaradıcılıq
qabiliyyətlərinin inkişafı üçün daha əlverişli şə-
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rait yaradır.” B. J. Bəşirovun qənaətinə görə, tələbə elmi işləri iki başlıca məqsəd daşımalıdır:
1. Gələcək mütəxəssisin ixtisas üzrə hazırlığını
yaxşılaşdırmaq. 2. Tələbəni elmi, tənqidi təfəkkürə, təşəbbüskarlıq və tədqiqatçılıq təfəkkürünə yiyələnməyə alışdırmaq. Aydın məsələdir ki,
tələbə elmlə məşğul olduqca bilik dairəsini və
dünyagörüşünü inkişaf etdirir, təhsilini daha da
artırır. Nəticə etibarilə tələbələri elmi tədqiqata
qoşmağın ikinci məqsədi gələcək mütəxəssislərin tədqiqatçılıq təfəkkürünü formalaşdırmaqdan
ibarətdir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz məqsədlərə nail
olmaqdan ötrü isə tələbələrdə elmi işlərə dərin
maraq oyadılmalı və onların bu sahədə fəaliyyətləri ardıcıl olaraq qiymətləndirilməlidir. Bu
səbəbdən də ikinci kursdan başlayaraq ali məktəblərdə tələbə elmi işlərinin nəticəsini qiymətləndirmək və rəsmiləşdirmək lazımdır. Birinci
kursda tələbə ixtisas fənlərindən tədqiqatçılıq
işinin adi texnoloji prosesinə yiyələnir, ikinci
kursda kafedra dərnəklərində fəal şəkildə iştirak
edir, kiçik ölçülü mövzular üzərində ilkin tədqiqatlar aparır və çıxışlar edir.
Ali məktəbdə tələbələrin tərbiyə olunmasında tədris prosesində məsləhətlərin aparılmasının da böyük əhəmiyyəti vardır. Belə ki, tədrisin düzgün aparılması ardıcıl təşkil edilən məsləhətlərlə bağlıdır. Məsləhətlərin aparılmasında
başlıca çatışmazlıq onun yalnız imtahanlarla
bağlı olmasıdır. Amma məsləhətlər bütün tədris
ilinin, hətta hər bir məşğələ və mühazirə materialını əhatə etməlidir. Burada çətinlik müəllimlərə ayrılan məsləhət saatı ilə də bağlıdır. Ümumiyyətlə, ali məktəbdə məsləhətin fərdi, qrup
növləri vardır. Fərdi məsləhət, adətən, dərs buraxan, müstəqil işləmək bacarığı az olan, yaxud
da müxtəlif tapşırıqları yerinə yetirən tələbələrə
verilir. Hətta referat üzərində işləyən tələbələr
də fərdi məsləhətə ehtiyac hiss edirlər. Fərdi
məsləhətin də xüsusiyyətləri müxtəlifdir. Bu
müxtəliflik isə tələbənin gəlmədiyi məşğələ
saatlarının miqdarından və ümumi hazırlıq sə-

viyyəsindən asılıdır. Müəllim yalnız məsləhətlə
kifayətlənməməli, tələbələri suallara cavab tapmaq üçün müstəqil şəkildə axtarışa cəlb etməlidir. Qrup ilə məsləhətdə isə imtahan sessiyası
ilə bağlı olaraq çətin bir məsələnin öyrənilməsindən sonra təşkil edilir. Məsləhət zamanı müəllim öz işinin qüsurlarını və uğurlu tərəflərini
görür, tələbələr isə böyük ruh yüksəkliyi ilə yeni
əməyə istiqamətləndirilir. O. Əfəndi yazır:
”Məsləhətlər ali təhsil müəssisələrində təlimin
təşkilinin geniş yayılmış formalarıdır. Onlar tədris planına daxil olan fənlər üzrə tələbələrin
müstəqil işlərinə məqsədəuyğun şəkildə istiqamət vermək üçün təşkil olunur.”
Məruzə etmək, referat işi, kurs və diplom
işi ilə bağlı olan məsləhətdə tələbəyə mövzunun
müəyyən edilməsi, məqsədi, planı və quruluşu
ilə bağlı köməklik edilir. Ali məktəbdə tələbələrə müsbət təsir göstərən amillərdən biri də kollokviumdur. Onun əsas vəzifəsi tələbənin əvvəlki bilik və bacarıqlarını, yeni mövzu, yeni kurs,
yaxud müvafiq laborator, praktik məşğələyə
keçmək üçün nə dərəcədə hazır olmasını, habelə
tələbənin mühazirə və seminarlarda aldığı məlumatı nə dərəcədə mənimsəməsini təyin etməkdir. Bundan əlavə, kollokvium tədris vəsaiti
üzərində nə dərəcədə səmərəli şəkildə işləmələrini təyin etməyə imkan verir. Bu nöqteyi-nəzərdən kollokviumun keçirilməsi bütün tədris prosesinə, xüsusilə tələbələrin müstəqil işinə müsbət təsir edir.
Problemin aktuallığı: Ali məktəb mühiti
ümumbəşəri və milli dəyərlərə uyğun olaraq şəxsiyyətin tələbatları və maraqlarına istiqamətlənir. Burada tərbiyə işinin əsas hədəfi tərbiyəvi işin maksimal
nəticələrinə, tərbiyə prosesinin başlıca məqsədlərinə
nail olmaqdır.
Problemin elmi yeniliyi: Ali məktəbdə təlimtərbiyə işinin təşkili istiqamətləri araşdırılmışdır.
Problemin tətbiqi əhəmiyyəti: Elmi məqalədə istifadə olunan ideyalardan və nəzəri fikirlərdən
ali məktəbdə təlim-tərbiyə işinin təşkili zamanı müxtəlif konfrans və tədbirlərin keçirilməsində istifadə
oluna bilər.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
ВО ВНЕУЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Aynur Elyaz Allahverdiyeva
Azerbaijan State Pedagogical University

ORGANIZATION OF WORK WITH DOCUMENTARY MATERIALS
IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Xülasə: Məqalədə şagirdlərin tarixi bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün dərsdənkənar tədbirlərdə sənədli materiallarla işin effektiv metod və qaydaları təhlil edilmiş, sənədli materiallarla işin əhəmiyyəti göstərilmişdir. Həm sinifdənxaric, həm də məktəbdənkənar tədbirlərdə sənədlərlə işin səmərəli yolları nəzərdən keçirilmişdir.
Açar sözlər: tarix təlimi, tarixi sənəd, dərsdənkənar iş, məktəbdənkənar iş, sinifdənxaric iş
Резюме: В статье были проанализированы эффективные методы и правила работы с документами во время внеклассных мероприятий с целью повышения исторических знаний и навыков учащихся,
а также важности работы с документальными материалами. Были рассмотрены эффективные способы
работы с документами во время проведения как внеурочных, так и внешкольных мероприятий.
Ключевые слова: преподавание истории, исторический документ, внеурочная работа,
внешкольная работа, внеклассная работа
Summary: The article analyzes effective methodologies and procedures for documentary materials in
extracurricular activities to enhance students' historical knowledge and skills, and highlight the importance of
work with documentary materials. Effective ways to work with documents at both classroom and out-ofschool activities were reviewed.
Keywords: History teaching, historical document, extracurricular work, out-of-school work ,out-ofclass work

Böyüməkdə olan gənc nəslin inkişafı, təhsili və tərbiyəsi üçün keçmiş nəsillərlə ünsiyyət,
mədəni və tarixi yaddaşın formalaşması son dərəcə vacibdir. Bir şagirdin bu hissləri duyması
üçün lazım olan məlumatları oxumaq, görmək
və ya eşitmək kifayət deyil, zamana, dövrə toxunmaq lazımdır. Bu isə sənədləri və əsərləri
öyrənməklə, araşdırmaqla mümkündür.
Tarix və mədəniyyət sahəsindəki nəzəri
bilikləri və praktiki bacarıqları öyrənən şagirdlər

keçmişə hörmət qazandırırlar, qalıqlarla ehtiyatlı davranırlar, vətənpərvərlik duyğusunu inkişaf
etdirirlər və tarixi, maddi, bədii və mədəni dəyərləri digər nəsillər üçün qoruyub saxlayırlar.
Dərslərin çoxu praktik fəaliyyətlərə yönəlmişdir – müstəqil yaradıcı axtarış, şagirdlərin
birgə fəaliyyəti. Öz yaradıcılıq tədqiqat layihəsini yaratmaqla, şagirdlər öz qabiliyyətlərini ortaya qoyurlar, özlərini ifadə edirlər və özlərini so-
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sial cəhətdən faydalı və şəxsən əhəmiyyətli fəaliyyət növlərində həyata keçirirlər.
Bu məqalənin məqsədi şagirdlərin tarixə
aid biliklərini dərinləşdirmək üçün tarixi sənədin anlaşılması və tarixin öyrənilməsində tarixi
sənədlərin araşdırılması ilə bağlı rolunu formalaşdırmaqdır.
Tarix təlimində sənədli materiallar üzərində iş həm dərs prosesində, həm də dərsdənkənar
tədbirlərdə aparıla bilər. Dərsdənkənar işlər sinifdənxaric və məktəbdənkənar olmaqla iki hissəyə bölünür.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 28.06.2016-cı il tarixli, 436 nömrəli əmrinə
9 nömrəli əlavə Tədris planına dair qeydlərində
dərsdənkənar tədbirlərin əhəmiyyəti belə şərh
edilmişdir: “Dərsdənkənar məşğələlər meyil və
maraqları nəzərə alınmaqla şagirdlərin ümumi
dünyagörüşünün inkişafına, şəxsiyyəti formalaşdıran həyati bacarıqlara daha dərindən yiyələnmələrinə, ayrı-ayrı sahələr üzrə məlumatlarının
genişlənməsinə yönəldilir”(1).
Prof. M.M. Əmirov isə qeyd etmişdir ki,
dərsdənkənar tədbirlərdə “tədqiqat işi elementlərindən istifadə etməklə şagirdlərdə intellektual
və praktik bacarıqların formalaşmasına geniş
imkanlar yaranır” (2). Məhz dərsdənkənar tədbirlərdə sənədli materiallarla işin təşkili zamanı
da tədqiqat işi elementlərindən geniş istifadə
olunur.
Dərsdənkənar tədbirlərdə sənədli materiallarla işin təşkili zamanı şagirdlərlə kütləvi, qrup
və fərdi formada iş aparmaq olar. Sənədlərlə iş
müəllimin tapşırığı, nəzarəti, rəhbərliyi altında
aparılır. Müəllim fərdi halda şagirdə hər hansısa
bir mövzuya aid sənədləri müstəqil axtarıb tapmaq, yaxud da tapşırılmış sənədi müstəqil tədqiq etməyi tapşıra bilər. Qrup halında iş fənn
dərnəkləri və sinifdənxaric oxu zamanı aparılır.
Tarix dərnəklərində sənədli materialları daha
dərindən təhlil etmək olar. Məsələn, IX sinif
Azərbaycan tarixi kursunda dərslikdə 16 maddədən ibarət olan “Türkmənçay” müqaviləsinin bir
neçə bəndi verilmişdir. Dərnəkdə şagirdlər müqavilənin bütün bəndlərini ətraflı araşdırıb, öz
subyektiv və obyektiv fikirlərini diskussiya formasında bildirə bilərlər. Yaxud da sinifdənxaric
oxu zamanı konkret mövzuya aid sənədli mənbələrin şagirdlər tərəfindən tapılması və müzakirəsi təşkil oluna bilər.
42

Dərsdənkənar tədbirlərin digər forması
olan kütləvi işlər zamanı da tarixə dair sənədli
materialların tədqiqini aparmaq olar. Misal olaraq mübahisəli tarixi hadisələrə həsr edilmiş disputları, müzakirələri, tarixi mövzuda söhbətləri,
tarixi yerlərə ekskursiyaların təşkili, şagird konfranslarını, dəyirmi masa ətrafında görüşləri göstərmək olar. Bütün bu sadalanan dərsdənkənar
iş formalarının təşkili zamanı “...şagirdlərlə də
sənədli materiallar üzərində iş aparmaq, müxtəlif sənədləri araşdırmaq və əlaqələndirmək, sənədin mətni üzərində iş təşkil etmək, mətnin
məzmununu mənimsəmək, sənədə əsasən hadisənin səbəb-nəticə əlaqələrini tapmaq, mübahisəli mövzuların sənədlərə əsasən əsaslandırılması bacarığı formalaşdırılır” (3, s. 98).
Şagirdlərin dərsdənkənar iş zamanı əldə
etdikləri biliklərin nəticəsi üç səviyyəyə ayrılır:
Nəticələrin birinci səviyyəsi sosial informasiyanın şagirdlər tərəfindən əldə edilməsi, məlumatların mənbədən alınması və işlənməsi. Tarixi sənədin növünü müəyyənləşdirmək, birbaşa
məlumatların çıxarılması, mənbənin müxtəlif hissələrini şərh etmək, hadisənin faktlarını və versiyasını işıqlandırmaq, əsas səbəb əlaqələrini müəyyən etmək: səbəblər, motivlər, nəticələr. Müstəqil işin növləri: müstəqil oxumaq və sənəd haqqında söhbətə iştirak, düşüncələrin, tezislərin,
"açar sözlər"in yerləşdirilməsini təsdiq edən məlumatların seçilməsi, mənbəyə olan suallar.
Nəticələrin ikinci səviyyəsi şagirdlərin cəmiyyətimizin əsas dəyərlərinə, ümumilikdə sosial həqiqətə müsbət münasibətinin formalaşması,
mənbələrin əks olunması, müqayisəsi və qiymətləndirilməsi vasitəsilə Vətənə dəyərlərinin
inkişafıdır. Müxtəlif mənbələrdəki bir hadisənin
təsvirini müqayisə etmək, tarixi hadisənin müxtəlif versiyalarının işıqlandırılması, mənbələrdəki ziddiyyətlərin müəyyən edilməsi, eyni məsələdə müxtəlif sənəd növlərinin müqayisə edilməsi, mənbələrin analizi, mənbənin etibarlılığının qiymətləndirilməsi.
Nəticələrin üçüncü səviyyəsi şagirdlərin
müstəqil sosial fəaliyyət təcrübəsi, yaradıcı bacarıqlarının (araşdırma, müzakirələr, oyun) inkişaf etdirilməsidir. Fəaliyyətin məqsədinə uyğun
olaraq mənbələrin təsnifatı, problemin həlli
üçün mənbələrin müqayisəli təhlili metodlarından istifadə etmək, mənbədən tarixi inkişafa alternativləri müəyyənləşdirmək, bütün mübahisə-
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li sistemin qurulması, mənbələrin köməyi ilə
müzakirələrdə şagirdlərdən birinin mövqeyinin
müdafiəsi (4).
Beləliklə, istər dərs, istərsə də dərsdənkənar iş prosesində sənədli materiallarla iş üsullarını təşkil etmək olar.
Problemin nəzəri əhəmiyyəti. Məqalədə irəli
sürülən nəzəri müddəalar dərsdənkənar tədbirlərdə

tarixi sənədlərlə iş üsullarına dair nəzəriyyələri zənginləşdirir. Bu da təlimin keyfiyyətinin yüksəlməsinə səbəb olur.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Bu məqalənin nəticələrindən tarix müəllimləri tədris prosesində, eləcə də bakalavr və magistratura pilləsində təhsil alan tələbələr elmi araşdırmalarında istifadə edə
bilərlər.
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MOTIVATION AS A PROCESS TO STIMULATE COGNITIVE ACTIVITY
OF STUDENTS
Xülasə: Məqalədə motivasiyanın quruluşu, mərhələləri, üsulları, yolları, prinsipləri, motivasiyanın yaradılmasına təsir edən amillər açıqlanır. Motavasiya dərsin vacib komponenti olub, ilk, sovqedici mərhələsidir. “Motivasiya+problemin qoyulması şagirdlərin idrak fəallığı” anlayışının çıxarılması ilə sonlanır.
Açar sözlər: motivasiya, problemin yaradılması, fərziyyələr, yönəldici suallar, tədqiqat sualı,
motivləşdirmə, motiv, stimul, problemlilik, məqsədyönlük.
Резюме: В статье раскрывается построение мотивации, этапы, способы, пути, факторы и принципы, влияющие на пути создания мотивации. Мотивация, будучи важным компонентом урока, является начальным, инстинктивным этапом. Заканчивается она выведением понятия: “Мотивация+ постановка проблемы сознательная активность учеников”.
Ключевые слова: мотивация, создание проблемы, предположения, наводящие вопросы,
исследовательские вопросы мотивирования, мотив, стимул, проблемность, целенаправленность.
Summary: In this article were explained the structure, stages, methods, ways, factors and paths reflecting to the creation of motivation The motivation being as an important component of the course is a first
incentive stage. “The Motivation + ends with the imposition of the problem= cognitive activity of students”
Key words: Motivation, the imposition of the problem, assumptions, referring questions, research
question, motivating, stimulus, problematicity, purposefulness

İnteraktiv təlim prosesində şagirdin mövqeyi – “kəşf edən”, “tədqiqatçı”, araşdırıcı”
mövqeyidir; o, gücü çatdığı məsələlər və problemlərlə üzləşərkən, bunları müstəqil tədqiqat
prosesində həll edir.
Bu zaman şagirdlər müəllimin rəhbərliyi
altında, xüsusi seçilmiş, asan başa düşülən və
yadda qalan, ən vacib təlim materialının öyrənil44

məsi prosesində fakt və hadisələrin səbəb-nəticə
əlaqələrini, qanunauyğunluqlarını aşkar etməyi,
nəticə çıxarmağı, mühüm və dərin ümumiləşdirmələr aparmağı öyrənirlər.
Şagirdin öyrəndiklərinə maraq oyatmaq,
onu öyrənmə prosesinin fəal iştirakçısına -tədqiqatçısına çevirmək üçün problemli vəziyyətlər-
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lə, real ziddiyyətlərlə qarşılaşdırmaq mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Bu proses motivasiya mərhələsindən başlayaraq dərsin sonunadək davam edir. Motivasiya mərhələsi fəal dərsin ən vacib komponentlərindən biridir. Dərsin nəticəsi motivasiyanın
müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsindən asılıdır.
Motivasiya-insanı hərəkətə gətirən güc və
hərəkətlərin istiqamətini müəyyənləşdirən, onların düşüncələri, ümüdləri, inamları, qısası arzu,
tələbat və qorxularıdır.
Teylorun nəzəriyyəsi ilk motivasiya nəzəriyyələrindən biridir.
Motivasiya dərsin vacib komponenti olub,
ilk, sövqedici mərhələsidir. Motivasiyanın quruluşuna yeni bilik ilə əlaqəli məqsəd, yönəldici
suallar, tapşırıqlar və tədqiqat sualı daxildir.
Motivasiya iki mərhələdən ibarətdir: problemin qoyulması, tədqiqat sualı.
1. Problemin qoyulması. Yönəldici suallar, tapşırıqlar (mövzuya, təlim nəticələrinə yönəldirlər; dərsin başlanmasını təşkil edirlər; 1- 3
sual ola bilər).
2. Tədqiqat sualı . Bu sualı tərtib etmək
üçün müəllim əvvəlcə dərsin sonunda olan ümumiləşdirməni müəyyən etməlidir; tədqiqat sualı
= yeni biliyi əks etdirən təlim nəticəsi; adətən
bir sual olur, motivasiya mərhələsi tədqiqat sualına irəli sürülən fərziyyələr ilə bitir.
Motivasiyanın mərhələləri. Motivasiya
dörd mərhələli prosesdir:
İ. lkin biliklərin müəyyənləşdirilməsi II.
Sualların verilməsi
III. Əlaqələndirmə IV. Məqsədin müəyyən
edilməsi
Motivasiyanın yaradılmasına təsir edən
amillər.
Motivasiya qismində istifadə olunan materialın xüsusiyyətləri cəlbedicidir, qeyri-adidir,
müəmmalıdır, gözlənilməzdir, marağı və müstəqil təfəkkürü sövqləndirməyə qadirdir;
Materialın təqdim olunma üsulları və formaları:
Fərziyyələri yoxlama və təqdimat aparma
imkanının mövcudluğu;
Yaradıcılıq imkanı;
Müəllim tərəfindən düzgün fasilitasiya
(yönəldici suallar, fərziyyələrin irəli sürülməsi
zamanı həvəsləndirmə və dəstəkləmə);

Əvvəlki məsələlərdə fərziyyələrin irəli sürülməsilə bağlı müsbət emosiyalar təcrübəsi;
Material qeyri-adiliyi ilə fərqlənməli;
Şagirdi düşünməyə məcbur etməli;
Müstəqil təfəkkürü inkişaf etdirməyə yönəlməlidir.
Motivasiya 5-7 dəqiqə aparılır.
Müəllim tədqiqata başlamazdan əvvəl təfəkkür prosesini hərəkətə gətirmək, şagirdlərin
bilikləri əsasında özləri tərəfindən tədqiqat sualının formalaşdırılması üçün motivasiyadan istifadə edir.
Motivasiya üçün 8 güclü üsul:
1. Maraqlı bir hadisənin nağıl edilməsi. 2.
Bu və ya digər məsələyə münasibətdə şagirdlərin mövqeyinin öyrənilməsi. 3. Sualların verilməsi. 4. Hər hansı məsələ ilə əlaqədar söz vermək. 5. Şagirdlərin gülməsi üçün şərait yaratmaq. 6. Mübahisə doğura biləcək fikir söyləmək. 7. Qeyri-adi məlumatlardan istifadə. 8.
Əyani təlim vasitələrindən istifadə
Motivasiya iki əsas prinsip əsasında qurulur: 1. Problemlik. 2. Məsqədyönlük.
Bu iki prinsip motivasiya zamanı mütləq
öz əksini tapmalıdır.
Problemlilik: Müəllim dərsin əvvəlində
şagirdlərin qarşısına problem (ziddiyyəti həll etməyə tələb edən fikir, sual) qoymalıdır. Bu
problemi müəllim necə seçə bilər? Burada şagirdlərin ilkin biliklərinə zidd olan məlumat və
onunla bağlı olan sual təqdim olunmalıdır. Bu
tədqiqat sualı bizə imkan verir ki, biz problemlilik prinsiplərini həyata keçirək. Tədqiqat sualı
ilə nəticədə motivasiyanın problemlilik prinsipi
həyata keçirilir. Tədqiqat işi də tədqiqat sualı
əsasında aparılır.
Məqsədyönlük: Əgər bu prinsip gözlənilmirsə, biz dərsi düz qura bilməyəcəyik. Dərs zamanı aparılan tədqiqat və ümumiyyətlə bütün
fəaliyyətlər məqsədlə sıx bağlı olmalıdır. Köməkçi suallar isə tədqiqat sualına yönəldən suallardır. Bunun üçün müəllim birinci növbədə dərsin məqsədləri araşdırılmalıdır. Bu məqsədlərdən şagirdlərin aktual bilik və bacarıqları nəzərə
alan və yeni biliklərin (məzmunun) daxil olması
ilə əlaqəli olan məqsəd seçilir. Motivasiyaın
məqsədəuyğun qurmağın üç yolu vardır.
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Məqsədəyönlük prinsipinə görə motivasiyanın yaradılması dərs zamanı aparılan tədqiqatın məqsədilə qırılmaz bağlılığı vardır.
“Biologiya” fənni. VII sinif. Mövzu:
Canlı orqanizmlərin müxtəlifliyi.
Dərsin mərhələləri:
I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu.
Müəllim motivasiya yaratmaq üçün aşağıdakı suallara müraciət edərək problem yarada
bilər.
Bizi əhatə edən mühitdə hansı canlılarla
təmasda oluruq ?
Torpaqda, suda, havada, digər canlılardan
yaşayış məskəni kimi istifadə edən hansı orqanizmləri tanıyırsınız?
Bütün canlı orqanizmləri hansı ümumi
əlamətlər birləşdirir?
Tədqiqat sualı:

Canlı orqanizmlərin müxtəlifliyinə səbəb
olan xarakterik əlamətlər hansılardır?
Motivasiyanın yaradılması yolları:
1. Rəmzi (simvolik) materialın şərhi (bu,
rəsm, foto-şəkil, simvol, təranə (melodiya),
əsərlərdən parçalar, əşya, rəvayət, tapmaca, qrafik, sxem və s. ola bilər). Müəllim bu materialı
təqdim edərkən, şagirdlərə aşağıdakı suallara
cavab verməyi təklif edir: “Bu nəyi bildirir?”
“Bunun bizim öyrəndiyimiz mövzuya nə kimi
aidiyyəti var?”
VI sinifdə “Çiçək qrupları”, VIII sinifdə
”Qan xəstəlikləri və qanla yoluxan xəstəliklər”
mövzularının tədrisində simvolik materialın şərhindən ( ?, bu) istifadə.
Bu çiçəklərin fərqi nədir? Bu çiçəklərin
oxşarlığı nədir?

“Həşəratların müxtəlifliyi və təbiətdə rolu” mövzusunun tədrisi zamanı melodiya (“Kəpənək” nəğməsi), arılar, milçəklərə aid atalar
sözlərindən (bal tutan barmağın yalar, milçək
özü bir şey deyil, amma ürək bulandırar), parabüzən-uğur böcəyi, Şəki təbii ipəkçilik fabrikinin yaranma tarixi( hadisə), ipəkqurdunun ev
heyvanına çevrilməsi haqqında rəvayət , “Birləpəlilər sinfi. Taxıllar və zanbaqlar fəsiləsi” tədris edilərkən süsən, zəfərana aid (melodiya),

buğda bitkisinin müqəddəsliyinə, qədim dövrlərə aid bir çox buğda rəsmləri, qazıntılar zamanı
aşkarlanan buğda qalıqları haqqında (rəvayət,
hadisələr), “Dərman bitkilərinin müalicəvi xüsusiyyətləri və onların istifadə qaydaları” mövzusunun tədrisində “Min dərd varsa, min bir də
dərmanı var” atalar sözündən, dərman bitkiləri
haqqında - “Xalq təbabəti”, “Şəfalı bitkilər”,
“Dərman bitkiləri” kitablarından parçalar oxumaq, heyvan və bitki rəsmləri, tablolar (bitki və

46

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 85, Number: 7, 2018

Motivasiya - şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən proses kimi

heyvanlara aid əfsanələr, rəvayət, təbiət mənzərələri), istifadə edilə bilər.
2. Sual verməyə həvəsləndirmə:
Təfəkkür prosesinin aktuallaşdıran sualların növü mövcuddur:
Öyrənilən mövzu üzrə naməlum olan məsələləri müəyyənləşdirən suallar:
Motivasiya. Problemin qoyuluşu. “Vitaminlər haqqında biz nəyi bilirik və nəyi bilmirik? “Xəstəlik törədən bakteriyalar və viruslar
haqqında biz nəyi bilirik və nəyi bilmirik? TəBilirəm

nəffüs orqanları haqqında daha nələri bilmək
istərdik?” “Səs telləri haqqında daha nələri bilmək istərdik?” Lövhədə BİBÖ cədvəli qurulur.
Sonra sinfə belə bir sualla müraciət olunur. Şagirdlərin xəstəlik törədən bakteriyalar və viruslar ilə bağlı bildikləri cədvəlin 1-ci sütununda,
bilmək istədikləri isə 2-ci sütununda yazılır. Şagirdlərin fərziyyələri, suallara verdikləri cavabları ümumiləşdirməklə mövzunun tədrisinin həyati əhəmiyyətini bir qədər də aktuallaşdırır.

İstəyirəm biləm

Sonra “Bakteriyalar təbiət və insan üçün
hansı əhəmiyyət kəsb edir?” Xəstəliktörədən
bakteriyalar hansı şəraitdə insana yoluxa bilər?
Virusların yoluxması və hüceyrə daxilində spesifik fəaliyyəti nəyə əsaslanır? sualları ətrafında
iş qruplarda davam etdirilir.
Sual vermə zamanı müəllim fasilitasiyanın
köməyi ilə şagirdlərin təfəkkürünü lazımi məcraya yönəldir. Suallar verilib qurtardıqdan sonra
onların arasından mövcud tədqiqata uyğun olanlarını seçib ayırırlar. Müəllimə yalnız bu qalır ki,
tədqiqat sualını dəqiqləşdirmək üçün şagirdləri
bu sualı daha düzgün ifadə etməyə yönəltsin.
Açıq suallar, yəni iki və daha çox cavab
variantı olan suallardan istifadə olunur.
“Böyrəklərimizi qoruyaq” mövzusunun tədrisində “ Nə üçün böyrəklərin funksiyalarının pozulması orqanizmdə ciddi problemlər yaradır?
Böyrəklərimizi və ümumiyyətlə, ifrazat sistemimizi qorumaq üçün biz nələrə riayət etməliyik?
Öyrənilən mövzuya aid suallar açar sözlərin köməyi ilə verilir (“açar”sözlər: xassələr, xüsusiyyətlər, funksiya, növlər, tiplər, rol, əhəmiyyət, səbəb, nəticə, əlaqə, qarşılıqlı əlaqə, qüsur
və üstünlük, struktur, qayda və s.). “Çılpaqtoxumlular şöbəsi” mövzusunun tədrisində
“Açar”söz - Eldar şamı

Öyrəndim

3. Problemin müxtəlif yollarla həll edilməsi (məsələn, müxtəlif yollarla təsnif edilməsi,
məsələnin müxtəlif üsullarla uğurlu həlli, yaxud
həlli imkanı, hansısa hadisənin bir neçə bərabərdəyərli səbəbinin olması).
Mövzu: Bitkilərin su buxarlandırması.
Xəzan.
Alt standartlar: 2.1.1. Bioloji proseslərin
xüsusiyyətlərini sadalayır.
2.1.3. Bioloji proseslərə dair sadə təcrübələr və hesablamalar aparır.
4.1.1. Canlıların ətraf mühitlə və bir-birilə
əlaqəsini izah edir.
Təlim nəticələri: Bitkilərdə buxarlanma
prosesini təsvir edir.
Xəzanın əhəmiyyətini izah edir.
Bitkilərdə buxarlanma prosesinə dair sadə
təcrübə aparır.
İnteqrasiya: F-1.1.4.; 2.2.1.; 2.2.2.
İş forması: Kiçik qruplarda iş, kollektivlə iş
İş üsulu: Beyin həmləsi, BİBÖ, VENN diaqramı, Klaster
Resurslar: Video görüntülər, dərslik, müəllim üçün metodik vəsait, elektron dərslik, tablolar, herbarilər, müxtəlif bitki yarpaqları və s.
Dərsin gedişi:
Dərsin mərhələləri:
1. Biz nə üçün qızmar
havada ağacların kölgəsində dayanırıq?
2. İsti havada yarpaqların səthinin sərin olmasının səbəbi nədir?
3. Qızılı payızı necə təsvir edərsiniz?
Xəzana aid video görüntülər, şəkillər,
BİBO cədvəli qurmaq
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Hekayə. Sanki nə haqdasa fikrə gedərək,
meşə qəmli və sakit bir halda donub qalmışdır.
Tezliklə ağaclar öz gözəl və təmtəraqlı paltarlarından məhrum olaraq, öz budaqlarını soyuq yağış və borana təslim edəcək. Ağcaqayının yarpağı havada yavaş-yavaş fırlanaraq yerə doğru hərəkət edir. Qoca palıd isə, meşənin kənarında
həzin bir halda cırıldayaraq, sanki uzunmüddətli
qış yuxusu barəsində fikrə getmişdir. Mamır
bağlamış çürük kötüyün yaxınlığında isə sıra
halında göbələklər düzülmüşdür. Burada onlar
saysız-hesabsızdır, sanki səbətə yığılmaq üçün

can atırlar. Torpağı bəzəyən otlar artıq saralmış
və boynu əyilmişdir, yalnız süpürgə kolunun
solğun-qırmızı ulduzları göz oxşayır.
Hikmətli bir ifadə. Dünya həyatının məsəli belədir: O, göydən yağdırdığımız yağmur və
suya bənzəyir, yerdəki bitkilər onunla yetişərək
gözəl bir mənzərəni yaradır, bu mənzərə bir
müddət beləcə qalır, nəhayət, xəzana dönərək
payız və qış küləkləri ilə sovrulub gedir. Mal və
övlad da dünya həyatının zinəti və bəzəyidir və
əbədi qalası deyil

.
Gəlin, bu mənzərəyə ad verək. Payız mənzərəsi.
Biz artıq nəyi bilirik

Biz nəyi bilmək istəyirik

Biz nəyi öyrəndik və hələ nəyi
öyrənməliyik

1. Havalar soyuduqda yarpaqlar
tökülür.
2. Yarpaqlar əvvəl saralır, sonra
qızarır, alabəzək rəngə çalırlar.
3. İsti havada bitkilər çox su lazımdır və s.

Nə üçün payızda yarpaqlar öz
rəngini dəyişir?
Xəzanın nə kimi əhəmiyyəti
vardır?
Nə üçün bitkilər su buxarlandırır?

Bitkilərin su buxarlandırması təsir
edən amillərin qarşısını necə almaq
olar ?
Xəzanın baş verməsini pozmaq
olarmı?
Bitkilərin su buxarlandırmasını idarə
etmək olarmı?

Uyğun ifadəni
qeyd edin.

?

Motivasiya mərhələsi tədqiqat sualının verilməsi ilə nəticələnir.
Tədqiqat sualları:
48

Bitkilərin həyatında buxarlandırmaların
nə kimi əhəmiyyəti vardır?
Bitkilərin həyatında xəzan hadisəsi baş
verməyə bilərmi?
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Bitkilər su buxarlandırmasa, yaşaya bilərlərmi?
Xəzanın baş verməsinə səbəb nədir?
Bitkilərin həyatında xəzan hadisəsinin
əhəmiyyəti nədir?
Şagirdlərin idrak fəallığının başlanğıcı
motivasiya mərhələsində yaradılır. Motivasiya
hər hansı fəaliyyət mexanizmini işə salan sövqedici qüvvədir və fəal dərsdə təfəkkür prosesini
işləməyə sövq edir, şagirdlərin idrak fəallığını
artırılır.

Problemin aktuallığı. Dərsin ən mühüm və
ən mürəkkəb mərhələsi olan motivasiya düzgün yaradılmaması, şagirdin öyrəndiklərinə marağın az olması, öyrənmə prosesinin zəif iştirakçısı olması.
Problemin elmi yeniliyi. Motivasiya anlayışlarının şərhi ilə bağlı müxtəlif yanaşmalar təhlil edilmiş, mahiyyəti açıqlanmış və motivasiyanın iki əsas
prinsip əsasında qurulmasına aydınlıq gətirilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Motivasiya
və onun yaradılmasında təklif olunan metodik yanaşmalardan istifadə oluna bilər.
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THE RULES FOR CREATING DIDACTIC CONDITIONS WHEN APPLYING VARIOUS
FORMS OF ANALOGY
Xülasə: Analogiya təlimdə müxtəlif forma və müxtəlif funksional imkanlarda meydana çıxır, lakin bu
məktəb praktikasında nəzərə alınmır. Məqalədə analogiyanın müxtəlif formalarından istifadə zamanı didaktik şəraitin yaradılması qaydaları göstərilmişdir.
Açar sözlər: Didaktika, təlim, metod, oxşarlıq
Резюме: Метод аналогии применяется в различных формах и функциональных возможностях
обучения, но это мало используется в школьной практике. В статье показаны различные формы аналогии в использовании создания правил дидактических условий.
Ключевые слова: Дидактика, обучение, метод, подобие
Summary: The analogy method is used in various forms and functionalities of teaching, but this does
not make much use in school practice. The article shows various forms of analogy in the use of creating rules
for didactic conditions
Keywords: didactics, training, method, similarity

Bir çox pedaqoqlar “didaktika” dedikdə
təlim və təhsil nəzəriyyəsini başa düşürlər. Pedaqoqların bir qismi isə didaktikanı təlim məharəti kimi dərk edirlər. Burada didaktika sanki
pedaqogika ilə incəsənətin obyektinə çevrilir.
Əlbəttə, hər iki tərəfin fikirlərində obyektiv reallığı əks etdirən elementlər vardır. Əbəs yerə deyil ki, pedaqoqlar arasında çoxillik mübahisələr
məhz bu fikir ayrılığı ilə bağlıdır: təlim yalnız
pedaqoqun istedadından asılıdırmı, lazım olan
nəticəni görməyə və təmin etməyə obyektiv elmi qanunauyğunluq mövcuddurmu?
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Y.A.Komenski heç də əbəs yerə didaktikanı “nəhəng” adlandırmamışdır, çünki o, “hamını hər şeyə” öyrədir.
Hər şeydən əvvəl didaktik kompetensiyaların nədən ibarət olduğunu bilməliyik. Bunlar
aşağıdakılardır:
1. Həyatda baş verən təlim fraqmentlərini
analiz etmək, onun məqsəd, metod və nəticələrini müəyyənləşdirmək.
2. Didaktik biliklərin yaranmasının səbəblərini izah etmək, didaktikanın inkişaf tarixi ilə
tanış olmaq.
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3. Alternativ didaktik konsepsiyaları müqayisə etmək, müxtəlif təlim sistemlərinin əsaslarını analiz etmək.
4. Didaktikanın strukturunu elm kimi təqdim etmək.
Bütün bunları bilmək ona görə zəruridir
ki, analogiyaların tətbiqi zamanı müəllim didaktik şəraiti qiymətləndirməyi bacarsın.
Onu da qeyd etməyi vacib sayırıq ki, pedaqoji ədəbiyyatda “didaktik şərait” analayışına
yanaşmada da vahid mövqe yoxdur. Bəziləri hesab edir ki, didaktik şərait qarşıya qoyulmuş
məqsədi müvəffəqiyyətlə təmin edən təlimin
məzmun, metod və təşkilati formaları onun həyata keçməsinin maddi imkanlarının məcmusundan ibarətdir. Digərləri isə didaktik şəraiti təlim prosesinin vəziyyəti kimi düşünürlər. Həmin
vəziyyət məqsədyönlü seçim, məzmun və metodların elementlərinin qurulması və tətbiqi,
eyni zamanda, müəyyən didaktik məqsədlərə
xidmət etmək üçün təlimin təşkilati formalarının
tapılması üzrə nəticədir. Sadaladığımız pedaqoji
baxış bucaqlarında müəyyən fərqlərin olmasına
baxmayaraq, onların hər ikisində ümumi yanaşma mövcuddur: didaktik şərait, demək olar ki,
təlim prosesinin bütün xarakteristikasına aiddir.
Buraya təlimin məzmunu, metodları, təşkilati
formaları və s. daxildir. Belə yanaşma daha doğrudur, çünki o, təlim prosesinin çoxsahəli olduğunu əks etdirir. Ona görə təlim prosesi təkcə
yuxarıda göstərilmiş xarakteristika ilə məhdudlaşmır. Onun məktəbdə öyrənilən çoxsahəli fənn
sferası, tədris prosesində təmin olunası müxtəlif
çeşidli pedaqoji məqsədləri vardır. iradi
Didaktik şərait şagirdlərdə təsəvvür və anlayışları, müəyyən motivləri, emosional- keyfiyyətləri formalaşdırmalı, onların qabiliyyətlərini
inkişaf etdirməli, özünüidarəetmə vərdişlərini,
inamlarını möhkəmləndirməlidir. Bununla bərabər, didaktik şəraitin istənilən sistemi dəqiq təyinatlı olmalı və müəyyən məsələlər dairəsini
həll etməlidir. Bu zaman nəzərə almaq lazımdır
ki, təlim prosesində bir sıra məsələlərin həlli xatirinə digər müsbət nəticələr aşağı salınmamalıdır. Bu an xüsusilə “şərait” anlayışının fəlsəfi
mənasını nəzərə aldıqda “şərait” kateqoriyası tələb edir ki, onun məqsədyönlü istiqaməti digər
sahələrdə də müsbət nəticələrə gətirib çıxarmalıdır. Buna görə də didaktik şərait yaradarkən
mütləq müsbət nəticələrə nail olmaq lazımdır.

Bununla bağlı olaraq didaktik şəraitə müvəffəqiyyət şəraiti kimi baxmaq lazımdır, çünki onun
köməyi ilə təlimin ümumi səviyyəsini aşağı salmadan hər hansı bir sahədə yüksək nəticələr əldə edilir. Beləliklə, didaktik şərait müəllimə
məhsuldar əmək sərf etməyə, şagirdlərə isə müvəffəqiyyətlə öyrənməyə kömək edir. Şübhə doğurmur ki, qarşıya qoyulmuş məqsəddən asılı
olaraq didaktik şəraitin müxtəlif aspektlərinə
müxtəlif münasibətlər mövcuddur. Onu da qeyd
etmək vacibdir ki, didaktiklər elə şərait yaradırlar ki, həmin şərait həm müəllimlərin, həm də
şagirdlərin təlim prosesində effektiv fəaliyyətini
təmin etsin. Məhz nəticə də onların birgə fəaliyyət istiqamətində sinxron olmaqla əldə edilir.
Psixoloji və pedaqoji tədqiqatların analizi göstərir ki, didaktik şəraitin müvəffəq yaradılması
son məqsədin dəqiq müəyyən edilməsindən asılıdır. İkincisi, bir qayda olaraq, təlimin təkmilləşdirilməsi bir deyil, bir neçə didaktik şəraitin
yaradılmasından asılıdır, yəni didaktik şərait sistem təşkil etməlidir. Üçüncü, bu və ya digər didaktik şəraiti müəyyən edərkən nəzərə almaq lazımdır ki, təlimin müəyyən mərhələsində didaktik şərait realizə olunma prosesində əldə edilmiş
nəticə kimi çıxış edə bilər.
Əgər müəyyən edilmiş didaktik əsaslar
sistemini təlim praktikasında reallaşdıra biləcək
didaktik şərait müəyyən etmək mümkünsə, təlim fəaliyyətinin formalaşması vəzifəsi yerinə
yetirilə bilər. Nəzərdə tutulmuş didaktik əsasları
realizə edən şəraiti müəyyən edərkən şagirdlərdə formalaşmış təlim fəaliyyətinin bu didaktik
şərait hesabına əldə edilmiş xüsusiyyətlərini nəzərdən qaçırmaq olmaz. Şagirdlərin təlim fəaliyyətinə cəlb edilməsinin əsas məqsədi onların
qarşıdakı əmək fəaliyyətini keyfiyyətlə yerinə
yetirməsindən ibarətdir. Məhz buna görə də təlim fəaliyyəti məqsədyönlü, müsbət nəticəli, düşünülmüş, planlı, müstəqil olmalıdır, özünün
ümumiləşmiş keyfiyyəti ilə fərqlənməlidir. Məlumdur ki, təlim fəaliyyəti həm də əmək fəaliyyətinin bir modelidir. Bu mənada onun üçün bir
tərəfdən dayanıqlıq, müxtəlif şəraitlərdə həyata
keçmək imkanı, digər tərəfdən yüksək dərəcədə
variativlik kimi xarakterik cəhətlər olmalıdır.
Öz təlim fəaliyyətini həyata keçirmək üçün mütləq deyil ki, şəxsiyyət hansı bilik və bacarıqlara
malik olsun, əsas vacib olan budur ki, onun
əməyə münasibəti necədir, çünki məhz əməyə
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münasibət insan nailiyyətlərinin səviyyə göstəricisini müəyyən edir. Ona görə də təlim elə təşkil
edilməlidir ki, təlim fəaliyyətinin bütün struktur
komponentləri birlikdə formalaşsın, şagirdlərdə
təkcə təlim fəaliyyətinin ayrı-ayrı sahələrinə deyil, bütövlükdə bu fəaliyyətə müsbət münasibət
formalaşmış olsun.
Təlim fəaliyyətinin formalaşmasının müəyyən edilmiş didaktik əsasları sistem təşkil
edir. Analoji tələb həm də didaktik şərait üçün
əhəmiyyətini saxlayır. Onlar da bir-birini tamamlayaraq sistem halında olmalı və təlim fəaliyyətinə bu şəkildə təsir göstərməlidir.
Riyazi məsələnin həll edilməsinin son
məqsədi təkcə analogiya üzrə müəyyən edilmiş
fərziyyə və qoyulmuş suala cavab verilməsindən
ibarət deyil, ilk növbədə, onun həlli prosesi və
bu cavabın axtarılmasıdır. Ona görə də bu halda
paradiqma analogiyasının tətbiqini məsələ üzərində işin mərhələlərindən biri saymaq olar.
Deyilənləri nümunə əsasında izah edək.
Deyək ki, analoji cütlükdən ibarət məsələni həll
etmək üçün həm paradiqma, həm də uyğunluq
analogiyasından istifadə etmək lazımdır. Tutaq
ki, m uyğunluğu şagirdlərə məlum deyil və onu
açmaq lazımdır. Bizim göstərdiyimiz halda bunu paradiqma analogiyasının köməyi ilə etmək
olar.
Paradiqma analogiyasının köməyi ilə vurmanın paylama qanununun axtarışını nəzərdən
keçirək.
Uyğunluq axtarışı müəllimlə şagirdin söhbəti şəklində verilə bilər.
Təsəvvür edək ki, 16 ədədi cəm şəklindədir 16=10+6. Təsəvvür edin ki, bu cəmdə 10 və
6 ədədləri hasil formasındadır, çünki vuruqlardan biri 2-dir.

16  2  5  2  3(1)

16 ədədini iki ədədin hasili şəklində elə
təsəvvür edin ki, o (1) cəmi ilə oxşar olsun, yəni
vuruqlardan biri 2 olsun.

8 rəqəmini ikinci ifadədə elə təqdim etmək olarmı ki, onlar arasında daha çox oxşarlıq
olsun?
Bunu bu şəkildə yazaq:

16  2  5  2  3(1)
16  2(5  3)(5)

Nə üçün siz hesab edirsiniz ki, bu ifadələr
arasındakı oxşarlıq ondan əvvəl gələnlərdən
çoxdur? (Ona görə ki, ifadələrin yazılışında eyni
rəqəm və eyni riyazi hərəkətlərdən istifadə edilib). (1) və (5) bərabərliyinin sol tərəflərini müqayisə edin. (1) və (3) bərabərliyinin sağ tərəfləri haqqında nə söyləmək olar? ((1) və (3) bərabərliyinin sol tərəfləri bərabər olduğu üçün sağ
tərəfləri də bərabərdir):
2 • (5 + 3) = 2 • 5 + 2 • 3 (4)
(4) bərabərliyinin sol və sağ hissələrində
fərq nədədir? Ədədi cəmə vurmaqla hasilin cəmini necə almaq olar? (Bundan ötrü həmin ədədi 1- ci toplanana vurmaq, sonra bu ədədi 2- ci
toplanana vurmaq və alınmış hasilləri toplamaq
lazımdır).
Bərabərliyin sol və sağ tərəfindəki uyğunluğu ox işarəsi ilə qeyd edək.

16  2  5  2  3 və 16  2  8 ifadələrini iki obyektin oxşarlığı kimi götürmək olar,
yəni 16=16 imkan verir ki, B2 və B2 obyektlərini
paradiqma analogiyasını iki dəfə tətbiq etmək
mümkün olsun.
Burada A1 = B1 -16, A2 isə 2  5+2  3, B2
isə 2  8 olar.
A2 və B2 arasında oxşarlıq və fərqli cəhəti
müəyyən edərək yeni B2 obyekti alırıq. Sonra
isə sol və sağ hissələri (6) müqayisə edərək, axtarılan uyğunluğu müəyyənləşdiririk və onu
simvol modelində çeviririk.

16  2  8(2)

(1) və (2)-nin sağ tərəfində oxşar olan nədir?
2  5  2  3(3) və 2  8(4) arasında fərq
nədir?
Mümkündürmü (4) ifadəsini elə şəklə salaq ki, (3) və (4) arasındakı oxşarlıq daha çox
olsun?
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Axtarılan uyğunluq məlumdur və onun axtarışı oxşar, eyni keyfiyyətli (1 və 2-yə bax) məsələlər üçün artıq aktual deyil. Uyğunluq analogiyasından istifadə etmək məqsədəuyğundur.
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Beləliklə, bu və ya digər məsələnin həlli
üçün analogiyanın tipini seçərkən aşağıdakı iki
qaydanı rəhbər tutmaq lazımdır:
- mövcud riyazi faktın konkret öyrənmə
zamanı dərk edilməsi dərəcəsinin vacibliyi;
- uyğunluq üzrə tədqiqatın yenilik dərəcəsi.
Analogiya üsulunun müxtəlif funksiyalarının təzahür etməsini yaradan şəraiti aşkarlayaq.
Məktəb kursunda olan analogiyaları nəzərdən keçirək. Tərəfimizdən bu A1 və B1 obyektləri kimi
işarələnir. C də həmin çoxluqdur ki, axtarılan uyğunluq kimi dildə ifadə edilir. Mövcud situasiya
üçün əhəmiyyətli oxşar əlamətləri təsvir edir.
Beləliklə, təlimdə analogiyanın axtarış
funksiyası nəzərdən keçirilən obyektlərin yeniliyi zamanı və ya öyrənilən uyğunluğu dəqiqləşdirən zaman meydana çıxır:
Sistemləşdirici funksiya ümumiləşdirməyə
yönəldilmiş uzaq analogiyada meydana çıxır;

İzahedici – illüstrativ funksiya da konkretləşdirməyə yönəlmiş uzaq analogiya zamanı
meydana çıxır;
Məşqedici funksiya təklif edilən obyektlərdə yenilik olmadıqda yaxın analogiya zamanı
meydana çıxır.
Məsələ burasındadır ki, analogiyanın bu
və ya digər funksiyasının işə düşməsi, eyni zamanda, hansı növ analogiyadan istifadə edilməsi
müəllimin təlim tapşırıqlarından asılıdır.
Problemin aktuallığı. Analogiyanın müxtəlif
formalarından istifadə zamanı didaktik şəraitin yaradılması qaydalarına baxılmışdır.
Problemin yeniliyi. Didaktik şərait şagirdlərdə təsəvvür və anlayışları, müəyyən motivləri, emosional-iradi keyfiyyətləri formalaşdırmalı, onların
qabiliyyətlərini inkişaf etdirməli, özünüidarəetmə
vərdişlərini, inamlarını möhkəmləndirməli olduğu
göstərilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Pedaqoji fəaliyyətlərində riyaziyyat müəllimlərinə kömək
göstərəcəkdir.
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STATEMENT OF THE PROBLEM OF WORKING ON THE TEXT IN THE
METHODOLOGICAL LITERATURE RELATED TO THE DEVELOPMENT
OF LINGUISTIC SKILLS OF STUDENTS
Xülasə: Ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan dili təlimi şagirdlərin nitq və təfəkkürünün inkişafını
həyata keçirir. Bu prosesdə tətbiq edilən vasitələrdən biri də mətn üzərində aparılan linqvistik xarakterli tapşırıqlardır. Məqalədə metodist alimlərin problemə yanaşma və onun həlli yolları ilə bağlı mülahizələri təhlil
edilmişdir.
Açar sözlər: mətn, linqvistik bacarıqlar, dil duyumu, tənqidi təfəkkür, metodik ədəbiyyat
Резюме: Обучение азербайджанскому языку в общеобразовательных школах осуществляет развитие речи и мышления учащихся. Одним из средств, используемых в этом процессе, являются задания лингвистического характера, проводимые над текстом. В статье анализируются подходы ученыхметодистов к данной проблеме и пути ее решения.
Ключевые слова: текст, лингвистические умения, языковое чутьё, критическое мышление,
методическая литература
Summary: Teaching of Azerbaijani language in general schools carries out the development of
speech and thinking of students. One of the means used in this process is linguistic nature of the tasks
conducted over the text. The article analyzes the approaches of scientists and methodologists to this problem
and ways to solve it.
Keywords: text, linguistic skills, language sense, critical thinking, methodical literature

Məsələnin qoyuluşu. Ümumtəhsil məktəb
şagirdlərinin tənqidi təfəkkürünün formalaşmasında Azərbaycan dili dərsləri mühüm yer tutur.
Şagirdlərin nitq vərdişlərinin inkişafı ilə müvazi
şəkildə həyata keçirilməklə reallaşdırılan bu
problemin səmərəli həllində mətn üzərində aparılan işlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Məqsəd Azərbaycan dilinin təlimi metodikasında problemin araşdırılma səviyyəsini öyrənmək və şagirdlərin linqvistik bacarıqlarının
54

inkişafında mətn üzərində işlərin rolunu aydınlaşdırmaqdır.
Azərbaycan ümumtəhsil məktəbləri yeni
bir mərhələyə – inkişafetdirici təlim mərhələsinə
qədəm qoymuşdur. Bu dönəmin başlıca xüsusiyyəti təlim prosesini şagirdlərin idraki fəallığı
üzərində qurmaq kimi müəyyənləşdirilə bilər.
Yeni pedaqoji təfəkkür konsepsiyasına əsaslanan təhsil quruculuğun mahiyyətində problemlərə müasir baxış, müasir yanaşma durur. Bildi-
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yimiz kimi, təlimin əsas obyekti dərsdir və bütün baxışlar məhz dərsin təşkilinə, bilik, bacarıqların formalaşmasında istifadə edilən metodların seçimi və bu zəmində müəllim – şagird, şagird – şagird münasibətlərinin anlaşıqlı həlli
problemlərinə yönəlmişdir. Ə. Əlizadənin fikrincə, ənənəvi pedaqoji sistemlə yeni pedaqoji
təfəkkür arasında fərq yalnız “dərs məkanında”
açıqlana bilər [5, s. 34]. Görkəmli psixoloq fikrini bir az da konkretləşdirərək yazır: “Müasir
dərs” haqqında təsəvvürlərin formalaşması yeni
pedaqoji təfəkkürün bərqərar olmasında həlledici əhəmiyyətə malik olmuşdur” [5, s. 34]. Müasir dərs deyildikdə, ilk növbədə, fəal öyrənmə
prosesi nəzərdə tutulur. Pedaqoji araşdırmalarda
fəal öyrənmə şagirdləri idraki fəaliyyətə cəlb etməklə problemlərin həlli yollarını axtarıcılıq yolu ilə tapmağa, yeni ideyalar irəli sürməyə, çoxsaylı məqsədləri şagird kollektivi ilə birgə yerinə yetirməyə həvəsləndirən proses kimi şərh
olunur.
Azərbaycan təhsilinin konseptual problemlərini elmi-nəzəri baxımdan təhlilə cəlb edib
münasibət bildirən prof. A.O. Mehrabov fəal
öyrənmə prosesinin incəliklərinə vararaq yazır:
“Bu halda öyrənmənin mərkəzində fəal şagird
dayanır, proses müəllim və şagirdin qarşılıqlı
münasibətləri, şagird və mənimsənilməli məzmun, şagird və onun əhatəsi kontekstində araşdırılır. Şagird onun mənasını başa düşür, dərk
edir, hafizə süzgəcindən keçirir, öyrəndikləri
onun üçün böyük məna kəsb edir. Belə öyrənmə
mexaniki hafizəyə deyil, nəzəri (tənqidi) təfəkkürə istinad edir və şagirdin idrak fəallığının
yüksəlməsinin təminatçısı olur” [12, s. 155].
Görünür, elə buna görə də Ə.X. Paşayev
və F.A.Rüstəmov müasir dərsə verilən tələblər
sırasında “şagirdlərin maraq, meyil və tələbatlarını nəzərə almaqla onların produktiv (məhsuldar) idraki fəaliyyəti üçün lazımi şəraiti təmin
etmək” tələbinə xüsusi önəm vermişlər [13, s.
211]. Fəal öyrənmə bilik və bacarıqların şagirdləri axtarıcılığa təhrik edən, onlarda yeni bilik
qazanmaq üçün motivasiya yaradan tədqiqat
sualından başlayıb, problemin həlli yollarını
müşahidə, müqayisə, müzakirə prosesində tapmaqla davam edən və müvafiq mülahizələr sürməklə yekunlaşan dərs prosesində həyata keçirilə bilər. Müasir dərsdə müəllimin funksiyası tamamilə dəyişmiş olur. O, biliklərin ötürücüsü

rolunda deyil, biliklərin əldə olunmasında şagirdləri məqsədyönlü şəkildə fəaliyyətlərə istiqamətləndirən təşkilatçı rolunda çıxış edir.
İnkişafetdirici təlimi “fəal (interaktiv) təlim” adı altında təqdim edən Z. Veysova ona
məxsus xüsusiyyətləri: müəllim tərəfindən şüurlu şəkildə idraki problem situasiyanın yaradılması; bu prosesdə şagirdlərin fəal tədqiqatçı
mövqeyinin stimullaşdırılması; yeni biliklərin
müstəqil kəşfi, əldə edilməsi və mənimsənilməsi
üçün şəraitin yaradılması kimi 3 qrupda səciyyələndirir. O, fikirlərini bir qədər də dəqiqləşdirərək yazır: “Yeni yanaşmanın mahiyyəti ondadır ki, təlim şagirdlərin yaddaşının təkcə yeni elmi biliklərlə (informasiya ilə) zənginləşdirilməsinə deyil, həm də təfəkkürün müntəzəm inkişaf
etdirilməsi əsasında daha çox biliklərin müstəqil
əldə edilməsi və mənimsənilməsi, ən mühüm
bacarıq və vərdişlərinin, şəxsi keyfiyyət və qabiliyyətlərin qavranılmasına yönəlib. Bu zaman
şagirdlər müəllimin rəhbərliyi altında, xüsusi seçilmiş, asan başa düşülən və yadda qalan, ən vacib təlim materiallarının öyrənilməsi prosesində
fakt və hadisələrin səbəb-nəticə əlaqəsini, qanunauyğunluqlarını aşkar etməyi, nəticə çıxarmağı, mühüm və dərin ümumiləşdirmələr aparmağı
öyrənirlər” [15, s. 11].
Deyilənlərdən aydın olur ki, müasir dərs
şagirdləri tənqidi düşünməyə, müstəqil qərarlar
verməyə və onları tətbiq etməyə alışdırmalıdır.
Bu məqamda problemi daha dərindən və müasir
pedaqoji, psixoloji yanaşmalara istinadən araşdıran A.Krouford və onun həmfikirlərinin mülahizələrini eynilə vermək istərdik: “Tənqidi düşünə bilən şagirdlər öyrənməkdən zövq alırlar.
Öhdələrinə götürdükləri ən çətin zehni tapşırıqlarda belə bunun bir özünü inkişaf etdirmə və
öyrənmə fürsəti olduğunun fərqinə varırlar. Belə
şagirdlər həm sinif şəraitində, həm də həyatda
tənqidi düşünmək bacarıqlarından istifadə etmək fürsətlərini dəyərləndirirlər və bu bacarıqlardan həvəslə istifadə edirlər. Müəllim üçün də
öyrənmə təcrübəsini maraqlı və cəlbedici edənlər də belə şagirdlərdir” [10, s. 11].
Araşdırma göstərir ki, dil təlimində şagirdlərin tənqidi təfəkkürünün və mədəni nitq
bacarıqlarının inkişafı fikri əməliyyatların hansı
materiallar üzərində və necə təşkilindən asılıdır.
Ana dili təlimində mətn nümunələrinin linqvistik biliklərlə əlaqələndirilməsi problemi istər
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Azərbaycan, istərsə də rus metodistlərinin maraq dairəsində olmuş və bu gün də öz aktuallığını saxlamaqdadır. Böyük rus pedaqoqu K.D.
Uşinski “Qrammatikanın sistematik öyrənilməsi
lazımdırmı?” sualına cavab axtararkən bunu zəruri şərt kimi irəli sürərək yazırdı: “Zəngin söz
və şəkil ehtiyatına, onları işlətməkdə inkişaf etmiş vərdişə malik olan şagird qrammatikanı
müntəzəm öyrənməklə bunların hamısını bir sistemdə birləşdirir. Bunun faydası ondadır ki, o,
uşağın şüurunu inkişaf etdirir, öyrənmiş olduğunu möhkəmlədir, uşağı bir tərəfdən ruhi məsələlər üzərində müşahidə etməyə, o biri tərəfdən
məntiqi sistemə, ilk elmi sistemə alışdırır” [14,
s. 145]. Göründüyü kimi, böyük pedaqoq mətnin düzgün seçimini şagirdin ruhi inkişafı ilə
bağlayırsa, qrammatik, yəni linqvistik biliklərin
bir sistem daxilində verilməsini şüurunun inkişafı ilə əlaqələndirir.
Azərbaycan dili təlimində nitq və təfəkkürün qarşılıqlı əlaqədə götürülməsi problemi, əslində, mətn üzərində işin necə təşkili ilə birbaşa
bağlıdır və bu kontekstdə söylənilmiş mülahizələrə nəzər yetirilməsi tədqiqatın hansı məzmunda
aparılmasına istiqamət verir. B. Əhmədov şagirdlərin dil və təfəkkürünün, dil və nitqinin qarşılıqlı
əlaqədə inkişaf etdirilməsinin nəzəri və praktik
məsələlərini şərh edərkən təlim prosesində metod
və priyomların düzgün tətbiqini vacib sayırdı.
Həmin priyomlar sırasında isə “şagirdin nitqini
zənginləşdirmək üçün mütaliəyə geniş yer vermək, uşaqların bədii (və başqa) əsərlərdən atalar
sözləri seçmək, məsəllər, tapmacalar və s. seçməsini, bunları əzbərləməsini təşkil etmək priyomu”na üstünlük verirdi. O, bunu bir tərəfdən şagirdin yeni dil vahidlərinə yiyələnməsi və nitqində istifadə etməsi, digər tərəfdən isə eyni fikri
müxtəlif formada verməsi baxımından faydalı sayırdı [3, s. 91]. Metodist-alim bir dil vahidi kimi
mətn üzərində işin təşkili ilə bağlı məsələləri ayrıca tədqiqat obyekti olaraq araşdırmasa da,
Azərbaycan dili təlimində istifadə edilən praktik
metodlardan danışarkən oxunmuş mətnin məzmununu müxtəlif şəkildə (geniş, yığcam, müəyyən epizod üzrə və s.) danışdırmaq, şagirdlərin
şahidi olduqları, müşahidə etdikləri müəyyən
məsələlərə dair məlumatlarını dinləyib, nöqsanları islah etmək məqsədilə düzgün istiqamət vermək kimi iş üsullarından istifadəni faydalı bilir.
O, bir qayda olaraq, mətnin təlimi əhəmiyyətini
56

şagirdlərin rabitəli nitqini inkişaf etdirməkdə görür və təlim prosesində aşağıdakıları nəzərə almağı lazım bilir:
1. Şagirdlər mətni təşkil edən ayrı-ayrı
cümlələr, abzas və komponentlər arasındakı əlaqələri dərk etməli, onun strukturunu başa düşməlidirlər ki, inşa və ifadə yazmaq bacarıqları
təkmilləşsin.
2. Mətnin məzmun və forması arasındakı
vəhdəti başa salmaqla şagirdlərin nitq vərdişlərini daha səmərəli şəkildə qurmaq mümkün olur
[3, s. 105].
B. Əhmədov şagirdlərin rabitəli nitqinin
inkişaf etdirilməsində mətni təşkil edən cümlələr arasındakı məna və qrammatik əlaqələrin
gözlənilməsi üçün linqvistik biliklərin ardıcıl
mənimsədilməsinə böyük əhəmiyyət verərək yazır ki, “nitqdəki rabitəsizliyin kökünü mənimsənilmiş bilikdəki əlaqəsizlikdə axtarmaq lazımdır” [3, s. 106]. O, mətni təşkil edən cümlə və abzaslar arasındakı məna və struktur bağlılığının
düzgün qurulmasını həm nitq fəaliyyəti, həm də
təfəkkürün inkişafı ilə əlaqədə izah edir. Bütün
deyilənlərdən belə aydın olur ki, B.Əhmədov
şagirdlərin mətn qurmaq bacarıqlarının formalaşmasında dilin daxili quruluşuna aid biliklərə
istinad edilməsini daha zəruri hesab edir. Görünür, problemin yalnız bir istiqamətdə araşdırılması əks-əlaqənin, yəni şagirdlərin linqvistik
bacarıqlarının formalaşmasında mətn üzərində
işin səmərəliliyi məsələsinin diqqətdən yayınmasına şərait yaratmışdır.
Dil dərslərində mətn parçalarından istifadə
problemi dilçi-metodist Ə. Əfəndizadənin də
tədqiqatlarında öz əksini tapmışdır. “Azərbaycan dili dərslərində həmişə bədii sözün, obrazlı
ifadələrin ətri gəlməlidir” fikrini irəli sürməklə
şagirdlərin əxlaqi tərbiyəsində folklor materiallarından, söz ustalarının yaradıcılığından gətirilən nümunələrin böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini
göstərərək yazır: “Azərbaycan dili dərslərində
ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndələrinin
əsərlərindən parçalar, xüsusən poetik bəndlər,
beytlər, misralar səslənərkən, yaxud onlardan
ibarət yazılı çalışmalar yerinə yetirilərkən şagirdlər bir daha inanırlar ki, Azərbaycan dili öz
lakonikliyi, səslənməsi, ahəngdarlığı və zərifliyi
ilə, doğrudan da, qüdrətli və ecazkar bir dildir”
[2, s. 17].
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Dilimizin tədrisi metodikasının elmi-nəzəri əsaslarını işləyən tədqiqatçılardan biri sayılan
alimin bu fikirləri “Azərbaycan dili” dərsliklərində tərcümə materiallarına üstünlük verildiyi
hazırki mərhələdə xüsusilə dəyərlidir. O, bədii
mətn nümunələrindən səmərəli istifadənin əhəmiyyətini həm də onda görür ki, şagirdlər belə
nümunələrlə tanış olduqca “söz ustalarını bir
növ təqlid etməyi öyrənir, öz nitqlərini eşitdikləri, rastlaşdıqları nümunələr uyğun nizama salmağa çalışır, yeri gəldikcə, yaradıcı yazılarında
istifadə edirlər” [2, s. 17]. Buradan belə məlum
olur ki, dövrün metodik baxışlarına müvafiq
olaraq, Ə. Əfəndizadə də mətn nümunələrindən
istifadə edilməsinə, əsasən, şagirdlərin nitqinin
zənginləşdirilməsi baxımından yanaşmışdır.
Şagirdlərin linqvistik bacarıqlarının formalaşması məqsədilə mətn nümunələrindən istifadəyə dair qeydlərə Ə. Əhmədovun tədqiqatlarında rast gəlinir. “Sintaksis üzrə tapşırıqlar və
onların aparılmasına dair metodik göstərişlər”
adlı əsərində mürəkkəb cümlənin ayrı-ayrı növlərini keçərkən “Verilmiş mətndəki bu və ya digər cümlə üzvünü daha uyğun, fikrin daha aydın
və dəqiq olmasına kömək edən sinonimləri ilə
əvəz edilməsi” tipindən olan çalışmaların seçilməsini də məqsədəuyğun bilərək yazır: “Bu tipli
çalışmaların yerinə yetirilməsi üçün elə rabitəli
mətnlər seçilməlidir ki, orada cümlə üzvlərindən
bu, ya digəri eyni sintaktik formalarla ifadə edilmiş olsun. Mətndə eyni şəkildə ifadə olunan
mübtədalar mətnin məzmununa, buradakı fikirlərin ardıcıllığına və məntiqiliyinə bir ağırlıq gətirməlidir. Bu cəhət şagirdlərin nəzərinə çatdırılır və onlara tapşırılır ki, verilən mətndəki bu
qüsuru düzəltsin, həmin mübtədaları və ya digər
cümlə üzvlərini sintaktik sinonimlərlə əvəz etsinlər” [4, s. 9].
Müəllifin “redaktə xarakteri daşıyan” çalışmalar kimi xarakterizə etdiyi bu tipli mətnlər,
göründüyü kimi, həm də şagirdlərin linqvistik
bilik və bacarıqlarının formalaşmasına xidmət
edir. Ə.Əhmədovu bir metodist alim kimi səciyyələndirən xüsusiyyətlərdən biri də budur ki, o,
Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasında, özünün dediyi kimi, IV sinif üçün “Azərbaycan dili” dərsliyindəki bəsit məlumat istisna olunarsa,
müəllimlərə kömək məqsədilə mətn haqqında
daha ətraflı məlumat verir. Mətni rabitəli nitqin
inkişafı kontekstində araşdıran alim “mətn” və

“rabitəli nitq” anlayışlarının metodikada sinonim terminlər kimi işlədildiyini qeyd edir və həmin anlayışların məzmununu şərh edir. Alim
doğru olaraq bildirir ki, rabitəli nitq həm linqvistik, həm də metodik anlayış kimi işlənir. O,
fikrini davam etdirərək yazır: “Linqvistik baxımdan rabitəli nitq müəyyən ölçüsü olan, ifadə
etdiyi məzmuna uyğun olaraq müstəqil hissələrinə ayrılan nitq parçasıdır. Daha ümumi şəkildə
desək, rabitəli nitq məzmun və forma cəhətdən
bir bütövlük təşkil edən ən böyük nitq vahididir” [4, s. 224]. O, eyni zamanda, rabitəli nitqin
dil tədrisi metodikasında aşağıdakı üç mənada
işləndiyini də qeyd edir:
1) danışılan və yazılan nitq fəaliyyəti, nitq
prosesi mənasında;
2) nitq fəaliyyəti, nitq prosesinin məhsulu
olan mətn, söyləmə mənasında;
3) nitqi inkişafı ilə bağlı aparılan işlərin əsas
istiqamətlərindən birinin adı mənasında [4, s. 224].
Bundan əlavə, tanınmış metodist mətnin
dilçilik ədəbiyyatında tədqiqi məsələsinə də toxunaraq, ona cümlədən böyük ünsiyyət vahidi
kimi baxıldığını, tərkib hissələri arasında: a) sintaktik bağlılıq və b) məna bütövlüyünün olması
cəhətlərinə görə səciyyələndirildiyini göstərir.
Onun fikrincə: “Bu cəhətlərin hər ikisi mətndə
vəhdətdə götürülür. Belə ki, mətnin hissələri
(cümlələr, abzaslar) həm sintaktik cəhətdən birbir ilə bağlanmalı, həm də bir məna bütövlüyündə birləşməlidir. Əks təqdirdə, onu mətn adlandırmaq mümkün deyil. Bu əlaqələrdən biri olmadıqda mətn öz mahiyyətini itirir” [4, s. 225].
Dilçi-metodist mətni təşkil edən hissələr arasındakı zəncirvari və paralel əlaqələri də şərh etməyi unutmur.
Zəncirvari əlaqələrdə mətnin hissələrinin
təkrarlanan söz və ya ifadələr vasitəsilə bağlandığını, bu yolla əvvəlki cümlələrdə ifadə olunan
fikrin sonrakı cümlə vasitəsilə genişləndiyi və
beləliklə, məntiqi-qrammatik düzümün yarandığını qeyd edir.
Paralel əlaqədə isə mətndəki cümlələrin
hər birində müstəqil fikrin ifadə olunduğu üzə
çıxır və bu fikirlərdən biri sanki digərindən asılı
olmur. Bunun zahirən belə olduğu, cümlələrin
daxilən möhkəm məna və sintaktik əlaqə əsasında bağlanıldığı göstərilir. Maraqlı cəhət burasındadır ki, müəllif bütün mülahizələrini konkret
mətn nümunələri vasitəsilə izah edir. O, həmçi-
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nin mətnləri nitq tiplərinə görə nağıletmə, təsvir
və mühakimə xarakterli olmaq üzrə qruplaşdırır
ki, bu da mətnlə bağlı işlərə metodikada daha
çox yer verilməsinə təkan verdi.
Mətn üzərində iş probleminə, daha konkret desək, mətnin linqvistik təhlilinə V.Qurbanov öz baxışlarını belə ifadə edir: “Mətnin linqvistik təhlilini fonem, morfem, söz, söz birləşməsi və s. kimi təsəvvür etmək lazımdır” [11, s.
180]. Mətnin təhlilinə ifadəli oxudan başlamağı
məqsədəuyğun hesab edən metodist-alim bu zaman linqvistik təhlillə birgə, ədəbi təhlilə də yer
ayrılmasını nəzərdən qaçırmır.
N. Abdullayev şagirdlərin orfoepik və orfoqrafik bacarıqlarının inkişafı məqsədilə mətn
üzərində aparılan işləri daha əhəmiyyətli sayır
[1, s. 24, 64-66]. Xüsusilə yaradıcı üzündən köçürmə yazılarının orta təhsil mərhələsində tətbiqini daha səmərəli hesab edən alim yazır: “Bu
cür tapşırıqları yerinə yetirərkən şagird əvvəlcə
mətni oxumalı, nəyi necə edəcəyi haqda fikirləşməli, müvafiq orfoqrafik və ya qrammatik qaydanı xatırlamalı və bundan sonra mətnin üzünü
köçürməlidir” [1, s. 65]. Metodist alim bu tipli
çalışmaların yerinə yetirilməsində texniki vasitələrdən, məsələn, kodoskoplardan istifadəni daha məqsədəuyğun bilir. Fikrimizcə, kompüter
texnologiyasının, ağıllı lövhələrin təlimdə geniş
tətbiq edildiyi hazırki mərhələdə bu üsul daha
səmərəli görünür.
Azərbaycan dili təlimində mətn nümunələrindən istifadə problemi A. Hacıyevin məqalələrində öz əksini tapmışdır. O, 5-ci sinifdən başlayaraq mətn, onun tərkib hissələri: başlanğıc,
əsas məlumat, yekunlaşdırıcı hissə, abzas və onlara daxil olan cümlələri bir-birinə bağlayan vasitələr haqqında biliklərin verilməsini zəruri sayır [6, s. 11]. Xüsusilə köhnəlmiş sözlərin şüurlu mənimsənilməsi prosesində bədii mətn nümunələrindən istifadəyə önəm verən araşdırıcı irəli
sürdüyü mülahizələrinə bu şəkildə zəmin hazırlayır: “Söz üzərində məqsədyönlü müşahidələr
aparmaq, mətn daxilində onun kəsb etdiyi leksik-semantik xüsusiyyətləri müəyyənləşdirə bilmək, nitq prosesində məna çalarlarından yararlanmaq Azərbaycan dili təlimində şagirdlərin
qazanmalı olduqları təlim bacarıqlarından sayılır” [7, s. 207]. Fikirlərini praktik nümunələrlə
açıqlayan alim müxtəlif mətn parçaları üzərində
şagird müşahidələrini təşkil etməklə onların söz58

lərin daxili mənasını duymaq qabiliyyətlərini
üzə çıxarmağın mümkünlüyünü sübut edir. Müəllifə görə, bu nümunələr üzərində işlədikcə: birincisi, “həm şagirdlərin bədii-estetik duyumları
cilalanır, həm kontekst daxilində tanış olmayan
sözlərlə işləmək bacarıqları formalaşır”; ikincisi, şagirdlər müstəqil yaradıcılığa alışır və onlar
“mətni təhlil etmək, lazımi dil faktını seçib
müəyyənləşdirmək kimi əməli bacarıqlara yiyələnirlər” [7, s. 208-209]. Bundan əlavə, o, mətn
əsasında tərtib edilmiş test nümunələrinin də təlim üçün səmərəli olduğunu göstərir.
A.Hacıyev mətn üzərində iş prosesində
linqvistik bacarıqların yaradılması və inkişafı
məsələsinə Azərbaycan dili təliminin mühüm
komponenti kimi yanaşır, mətnin cümlə ilə müqayisədə tam fikir bitkinliyinə və bütövlüyünə
malik olması faktından çıxış edərək yazır:
“Linqvistik bacarıqların aşılanması elə bir prosesdir ki, mətn üzərində müşahidə ilə başlayıb
mətnin dil və üslub xüsusiyyətlərinin səciyyələndirilməsi ilə tamamlanmalıdır. Bu proses
mətn→cümlə→söz→cümlə→ mətn sxemində
həyata keçirilir” [8, s. 36].
Beləliklə, Azərbaycan dili təlimi metodikasında mətn üzərində işlərə mövcud baxışların
təhlili göstərir ki, bu məsələdə iki fərqli mövqe
özünü göstərir. Bir qrup metodistlər, məsələn:
A.Abdullayev, B.Əhmədov, Ə.Əfəndizadə və b.
nəzəri məlumatlar əsasında yaradılan linqvistik
bilik və bacarıqların mətn üzərində iş prosesi ilə
möhkəmləndirilməsini irəli sürürlərsə, bəziləri,
xüsusən A. Hacıyev linqvistik bilik və bacarıqların mətn üzərində müşahidə, təhlil, ümumiləşdirmə aparılması yolu ilə formalaşdırılmasını
məqsədəuyğun hesab edir.
Problemi daha dərindən araşdırmaq məqsədilə rus metodist-alimlərinin də fikir və mülahizələrini faydalı bilərək, onların son dövrlərdə
bu sahədə apardıqları tədqiqatları nəzərdən keçirmək istərdik.
Təhlil göstərir ki, dil təlimində mətndən
didaktik vahid kimi istifadə problemi L.P.Fedorenko, T.A.Ladıjenskaya, M.R.Lvov, V.İ.Kapinos, L.İ. Veliçko, N.A. İppolitova, T.M.Paxnova, A.A.Pronina, R.A.Doşinski və b. mütəxəssislərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Buradan
aydın olur ki, məhz mətn didaktik materialın
əsasını təşkil etməklə şagirdlərdə müvafiq bilik,
bacarıq və vərdişlərin formalaşmasına zəmin ya-
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radır. Mətn həm təlim materialı, həm də öyrənmə vasitəsi rolunda çıxış edir. N.A.İppolitovanın qənaətincə, dil və nitq vahidi olan mətn üzərində iş izahedici-illüstrativ və müşahidə metodları vasitəsilə aparılır. Birinci metoddan istifadə
yolu ilə mətnin məzmununu, strukturunu, istifadə olunan anlayışların mahiyyətini dərk etməklə
şagirdlər müəllif düşüncələrinin gedişatını qavramağa çalışırlar. Bu üsulun tətbiqi mətndəki
yeni fakt və hadisələri müəyyənləşdirməyə,
mövzusunu, kompozisiyasını və təşkil olunduğu
cümlələrin əlaqələnmə vasitələrini mənimsəməyə imkan yaradır. Bu məqamda mətnin təhlili
yeni termin və anlayışların mahiyyətcə izahından sonra aparılır ki, bu da şagirdlərin həmin
prosesə idraki fəallıqla qoşulmasını təmin etməyə bilər.
Mətn nümunələri üzərində müşahidə metodundan istifadə yeni anlayışların dərki yolu ilə
şagirdin müvafiq mülahizələr söyləməsinə,
ümumiləşdirmələr aparmasına, konkret nəticələr
əldə etməsinə gətirib çıxarır ki, bu da onun müstəqil fəaliyyətə alışmasına zəmin yaradır. Mətn
üzərində müşahidə prosesində dil fakt və hadisələrinin təhlili məqsədyönlü həyata keçirildikdə qazanılan bilik və bacarıqlar daha davamlı və
səmərəli olur [9, s. 35-36].
Bu bir həqiqətdir ki, şagird düşündüklərini
mətn vasitəsilə ifadə edir. Əslində, mətn həm
düşünmə, həm danışma, həm oxu, həm də yazı
fəaliyyətinin başlıca vahididir. Mətnsiz bu fəaliyyətlərin heç biri reallaşdırıla bilməz. Mətn
həm də şagirdlərin dil qaydalarını şüurlu mənimsəmə materialıdır. Onun üzərində aparılan
məqsədyönlü şagird müşahidələri ayrı-ayrı dil
fakt və hadisələrinin dərk edilməsinə zəmin ya-

ratmaqla müvafiq linqvistik bacarıqların formalaşmasına xidmət edir. Son dövrlərdə Y.N.AntaL.A.Besmenova,
L.İ.Veliçko,
moşkina,
V.D.Yançenko, E.N.Osipova kimi metodist alimlər mətn üzərində iş prosesində şagirdlərin linqvistik bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi məsələləri ilə bağlı tədqiqatlar aparmış və son dərəcə
maraqlı nəticələr əldə etmişlər. Belə ki, şagirdlərin linqvistik bilik və bacarıqlarının formalaşması mətn nümunələri üzərində aparılan təlim işi
ilə birbaşa əlaqələndirilərək praktik yolla möhkəmləndirilir. Bu zaman şagirdin şifahi və yazılı
nitq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi ön plana
çəkilir. Hətta rus dilindən Vahid Dövlət İmtahanının aparılması üçün mətnin kompleks linqvistik təhlilinin təşkil edilməsi imkanları da bir
araşdırma obyekti kimi qoyulmaqdadır.
Beləliklə, istər Azərbaycan, istərsə də rus
dilinin tədrisi metodikasında aparılan tədqiqatların təhlili göstərir ki, ümumtəhsil məktəb şagirdlərinin linqvistik bacarıqlarının formalaşması və
inkişafında mətn üzərində işlərə, bir qayda olaraq, müvafiq nəzəri biliklərin möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə yer verilir. Yalnız nadir hallarda
mətn üzərində aparılan müşahidələr əsasında dilin daxili quruluşu ilə bağlı şagirdlərin özlərinin
gəldikləri ümumiləşdirici fikir və mülahizələr həmin tədqiqatların obyekti olaraq araşdırılmışdır.
Tədqiqatın elmi yeniliyi ondadır ki, metodist
alimlərin dili təlimində mətn üzərində işin təşkili ilə
bağlı fikir və mülahizələri təhlilə cəlb edilməklə sistemləşdirilmişdir.
Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti: təlim prosesində mətn üzərində aparılan linqvistik işlərin məzmununa aydınlıq gətirilməklə təcrübədə tətbiqinin imkan və yolları haqqında aydın təsəvvür yaradılmışdır.
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AT SCHOOL AGE
Xülasə: Müəllim şübhəsiz ki, “hər şeyi” bilməlidir. Şagirdlər bu cəhəti yüksək qiymətləndirsələr də,
müəllimin bir insan kimi şəxsi keyfiyyətlərinə daha çox məna verirlər. Onların ümumi rəyinə görə, müəllim
xeyirxah, ədalətli, həssas olmalı, uşaqları sevməlidir. Uşaqların gözündə müəllimin xeyirxahlığı, ədalətliliyi,
həssaslığı, ilk növbədə, onun şagirdlərə münasibəti ilə ölçülür. Şagirdlərin yaşı artdıqca, müəllim ölçüləri də
dəyişir, lakin onların ikiölçülü təsnifatı öz əhəmiyyətini itirmir.
Açar sözlər: müəllim, məktəb yaşı, reputasiya, münasibətlər, pedaqoji proses
Резюме: Учитель должен обязательно знать «все». Хотя ученики ценят этот аспект, они придают больше значениеличным качествам учителя. Согласно их общему мнению, учитель должен быть
добрым, справедливым, чувствительным и должен любить детей. В глазах детей, доброжелательность, справедливость и чувствительность учителя измеряются, прежде всего, его отношением к ученикам. По мере увеличения возраста учеников критерии учителя меняется, но их двумерная классификация не теряет своей значимости.
Ключевые слова: учитель, школьный возраст, репутация, взаимоотношения, педагогический
процесс
Summary: The teacher must know "everything". Although students appreciate this aspect, they attach
more importance to the personal qualities of the teacher. According to their common opinion, the teacher
should be kind, fair, sensitive and should love children. In the eyes of the children, the benevolence, justice
and sensitivity of the teacher are measured, first of all, by his attitude towards the students. As the age of the
students increases, the size of the teacher changes, but their two-dimensional classification does not lose its
significance.
Key words: teacher, school age, reputation, mutual relations, pedagogical process
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Uşağın bir fərd və şəxsiyyət kimi inkişafı
həmişə onun başqa insanlarla qarşılıqlı münasibətlərinin xarakteri ilə şərtlənir. Hələ vaxtilə L.
S.Vıqotski bu mühüm cəhətə diqqəti cəlb etmiş
və onu uşağın mədəni inkişafının ümumi genetik qanunu kimi təhlil etmişdir. L. S. Vıqotski
yazırdı: “Uşağın mədəni inkişafında hər bir
funksiya özünü iki dəfə, iki planda - əvvəlcə sosial, sonra psixoloji planda... göstərir.”
L.S.Vıqotski ali psixi funksiyaların köklərini də onların əzəldən sosial funksiya kimi
meydana çıxması ilə izah edir. Onun fikrincə,
bütün ali psixi funksiyalar, əvvəlcə interpsixi
(iki adamın) funksiya kimi əmələ gəlir, tədricən
intrapsixi (bir adamın) funksiya kimi formalaşır.
L.S.Vıqotski bu maraqlı qanunauyğunluğu
uşaqlarda diqqətin formalaşmasında ananın rolu
timsalında ətraflı izah etmişdir: Cenevrə məktəbi psixoloqlarının tədqiqatları da uşaqlarda intellektin inkişafında sosial münasibətlərin mühüm rol oynadığını göstərir. Uşaqların bir şəxsiyyət kimi inkişafı da bilavasitə sosial münasibətlər sahəsi ilə bağlıdır.[4]
Uşaqların qarşılıqlı münasibətləri müxtəlif
olsa da, həmişə şaxəli xarakter daşıyır. Ayrı-ayrı
yaş dövrlərində onlardan hər biri yeni məna
kəsb edir və uşağın bir şəxsiyyət kimi inkişafı
prosesində özünəməxsus rol oynamağa başlayır.
Məktəbli yaşı dövründə “müəllim-şagird”
münasibətlərinin əhəmiyyəti xüsusilə artır. Özünün psixosemantik tutumuna görə onları “valideyn-övlad” münasibətləri ilə müqayisə etmək
daha düzgün olardı.
Kiçik məktəbli yaşı dövründə, xüsusilə I
və II siniflərdə şagirdlər üçün müəllim daha çox
ana (ata) ölçüləri ilə səciyyələnir. Qarşılıqlı münasibətlərin ailə nümunələrini məktəbdə müəllimlərlə münasibət sahəsində keçirmək meyli bu
yaş dövründə xüsusilə güclüdür.
Məktəbdə şagirdlər müəllimin rolunu nə ilə
müəyyən edirlər? Müəllim şübhəsiz ki, “hər şeyi”
bilməlidir. Şagirdlər bu cəhəti yüksək qiymətləndirsələr də, müəllimin bir insan kimi şəxsi keyfiyyətlərinə daha çox məna verirlər. On-ların ümumi
rəyinə görə, müəllim xeyirxah, ədalətli, həssas
olmalı, uşaqları sevməlidir. Lakin şagirdlər özlərinin şəxsi təcrübələrində, çox vaxt müəllimlər də
həmin keyfiyyətləri görmürlər.
Onlar uşaq sadəlövhlüyü ilə müəllimləri
iki qrupa – yaxşı və pis müəllimlərə bölürlər. Bu
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iki ölçülü təsnifat ilk baxımda çox sadə görünür.
Əslində isə uşaqlar müəllimin başlıca məziyyətlərini dixotomik ölçülərlə məharətlə mənalandırırlar. Müəllim şagirdlərə necə münasibət bəsləyir? İnsan münasibətlərində onsuzda həssas olan
uşaqlar müəllimin bir şəxsiyyət kimi məziyyətlərini məhz bu kövrək sahədə axtarırlar. Uşaqların gözündə müəllimin xeyirxahlığı, ədalətliliyi,
həssaslığı, ilk növbədə, onun şagirdlərə münasibəti ilə ölçülür. Şagirdlərin yaşı artdıqca, müəllim ölçüləri də dəyişir, lakin onların ikiölçülü
təsnifatı öz əhəmiyyətini itirmir. Bu, mahiyyətcə
müəllimin reputasiyası məsələsidir. Reputasiya
(fransızca teputalion, latınca reputatuo – fikirləşmək, düşünmək) hər hansı bir adamın məziyyətləri və ya çatışmamazlıqları barəsində yaranmış ümumi rəyə deyilir. Azərbaycan dilində ad,
şöhrət mənasında ifadə olunur. Müəyyən edilmişdir ki, müəllim-şagird münasibətlərinin inkişafında nəinki müəllimin, həm də şagirdin reputasiyası özünəməxsus əhəmiyyətə malikdir.
Pedaqoji ünsiyyətin öz xüsusiyyətləri var.
Hər bir müəllim şagirdlər haqqında müəyyən təsəvvürə malik olmalıdır. Şagirdlər bu cəhəti empirik surətdə hələ I sinifdə kəşf edirlər. Onlar müəllimin sözünə həvəslə baxır, özləri barəsində
xoş təəssürat yaratmağa çalışırlar. Müəllimlər bu
sadəlövh uşaq “bicliyini” çox vaxt başa düşür və
bilavasitə onun iştirakçısı olurlar. Şagirdi “yaxşı”
və ya “pis uşaq” kimi tanıyan müəllim onu pedaqoji kollektivdə tərifləməyə və ya pisləməyə başlayır. Müəllimlər bir-birinin rəyini müdafiə etdikcə, pedaqoji kollektivdə şagird barəsində tədricən
ümumi rəy yaranır. Bu reputasiya, şagirdi, necə
deyərlər, məktəbdə oxuduğu oxuduğu illərdə görünməz tellərlə “müşayiət etməyə” başlayır, bir
halda onun imkanlarını genişləndirir, başqa halda
isə məhdudlaşdırır. “Yaxşı şagird”, məsələn, şüşəni qəsdən sındıranda deyirlər ki, bilmədi, əli toxundu. “Pis şagird” şüşəni təsadüfən sındıranda
inanmırlar, deyirlər ki, “bilə-bilə elədi”. K. Blaqa
və M.Şebekin fikrincə, bu, tərbiyədə neqativ hadisələrdən biridir.[3]
Müşahidə materiallarının təhlili aydın şəkildə göstərir ki, şagirdin reputasiyası həm də
valideynin və ailənin reputasiyası ilə müəyyən
olunur. Müəllim otağında riyaziyyat müəllimi
rişxəndlə deyirdi: “Salamın atası cavan qızla evlənib. Elə atanın belə də oğlu olar”, “Gülnazın
atası öləndən sonra anası alverə qurşanıb. Gül-
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naz da ona kömək edir”, “Məmmədin, sən demə, oğulluğa götürüblər”.
K.Blaqa və M.Şebekin müşahidələrinə görə şagird barəsində pedaqoji kollektivdə (eləcə
də şagird kollektivində) müəyyən bir rəyin olması “müəllim otağındakı söhbətlər” mühüm rol
oynayır və uzun müddət əsas informasiya kimi
müəllimlərin ona münasibətinə təsir göstərir.
Görkəmli pedaqoqlar öz təcrübələrində bu sosial-psixoloji faktları həmişə nəzərə alıblar. Məlum olduğu kimi, A.S.Makarenkonun koloniyasında uşaqların keçmişi nəzərə alınmırdı, onların tərcümeyi-halına aid məlumatlar qəsdən tərbiyəçilər və kolonistlərdən gizlədilirdi. Bu baxımdan bizim müşahidə materiallarımızda bir
maraqlı meyl özünü aydın şəkildə göstərir. İstər
şagirdlər, istərsə də valideynlər əksər hallarda
boşanma, təkrar nikah və s. şəraitində ailədə baş
verən hadisələri “evin öz sirri” sayırlar və onları
müəllimlərdən gizlədirlər. Onlar bu yolla, bir tərəfdən, ailənin və valideynlərin, digər tərəfdən,
şagirdin reputasiyasını qorumağa çalışırlar. Ailədə baş verən köklü demoqrafik dəyişiklikləri
müəllimlərin vaxtında öyrənə bilməməsinin əsas
səbəblərindən biri, görünür, bununla bağlıdır.
Bir eksperimentin nəticələrini təhlil edək.
Tədqiqat prosesində şagird barəsində yaranmış
mənfi rəyə müəllimlərin münasibətini öyrənirdilər. Bu məqsədlə onları ümumi şəkildə iki tip
ayırdılar. Birinci tipə şagird barəsindəki yanlış
fikrə inanan, ikinci tipə isə inanmayan müəllimləri daxil etdilər. Alimləri bir məsələ xüsusilə
maraqlandırırdı: görəsən, ayırd edilmiş iki tip
müəllim “problemsiz” və “çətin” şagirdlərə necə
yanaşırlar? Müəyyən olundu ki, birinci tip müəllimlər asanlıqla şagird barəsindəki yanlış fikirlərin təsiri altına düşür, onların davranış və rəftarını bu baxımdan qiymətləndirirlər. “Problemsiz” şagirdləri yerli-yersiz rəğbətləndirdikləri
halda “çətin” şagirdlərə neqativ yanaşırlar. “Çətin” şagirdlərə ən çox onlar hər hansı bir səhvə
yol verdikdə diqqət yetirirlər. Əslində çətin şagirdlərə inanmırlar, onlarla öz aralarında məsafə
saxlayırlar.
İkinci tip müəllimlər isə şagird barəsindəki mənfi fikirlərə tənqidi yanaşır, onun davranış
və rəftarını obyektiv qiymətləndirirlər. İstər
“problemsiz”, istərsə də “çətin” şagirdlərə ədalətlə yanaşır, öz münasibətlərində onları bir-birindən ayırmırlar. [1]

Eksperimentin əsas qayəsi əslində məhz
həmin məsələnin araşdırılması ilə bağlı idi. Bu
məqsədlə birinci və ikinci tip müəllimlərin dərs
dedikləri siniflərdə şagirdlərin təlim göstəricilərini müqayisə etdilər. Məlum oldu ki, eksperiment müddətində birinci tip müəllimlərin dərs
dedikləri siniflərdə şagirdlərin təlim göstəriciləri
aşağı düşmüşdür.
Pedaqogikada müəllimlərin hamı tərəfindən eyni dərəcədə qəbul edilən ümumi təsnifatı
hələ işlənilməmişdir. Ayrı-ayrı tədqiqatlarda
müxtəlif müəllim tipləri təsvir olunmuşdur. Yuxarıdakı eksperimentin bir cəhətdən xüsusilə
əlamətdardır: hər hansı bir müəllimin şagirdə
neqativ münasibəti öz-özlüyündə lokal xarakter
daşımır, “müəllim-şagird” münasibətləri sistemində daha geniş məna kəsb edir, onun təkcə təlimə münasibətini deyil, bütövlükdə dünya duyumuna, mənəvi dəyərlərinə, insan ölçülərinə öz
təsirini göstərir.
Müəllim-şagird münasibətlərində müəllimin rəhbərlik üslubu mühüm rol oynayır. Biz,
bu baxımdan müəllimləri üç tipə - avtoritar, demokratik və liberal tiplərə ayırıb onların şagirdlərlə münasibətlərini müqayisəli təhlil etdik. Həmin məsələ son zamanlar sosial psixologiyada
və pedaqoji psixologiyada xüsusilə geniş öyrənilib. Müvafiq müəllim tiplərinin sosial-psixoloji portreti maraqlı materiallar əsasında təsvir
olunub. Bizim müşahidə materiallarında da onlar üçün səciyyəvi olan əsas xüsusiyyətlər aydın
nəzərə çarpır. Avtoritar müəllimlər şagirdlərlə
kəskin rəftar edir, onlarında öz fikirlərini söyləməyə təşəbbüs göstərməsinə imkan vermir, öz
tələblərinin qeydsiz-şərtsiz yerinə yetirilməsinə
ciddi nəzarət edir. Demokratik müəllimlər şagirdləri müstəqil olmağa həvəsləndirir, onlara
həssaslıqla yanaşır, onların problemləri, şəxsi
həyatları ilə maraqlanırlar. Liberal müəllimlər
isə öz vəzifələrini formal surətdə yerinə yetirir
və şagirdlərə laqeyd yanaşırlar.
Müəllimin rəhbərlik üslubu onun ümumi
mədəniyyətini və sosial meyllərini də bilavasitə
əks etdirir. Özünün bu xüsusiyyətlərinə görə
müəllimin rəhbərlik üslubu onun şagirdlərlə qarşılıqlı münasibətlərinin çoxşaxəli sisteminə köklü təsir göstərir.
Pedaqoji ünsiyyətin intensivliyi müəllimin
rəhbərlik üslubu ilə müəyyən olunur. Müəllimin
şagirdləri qavraması və anlaması, sinifdə mey-
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dana çıxan ixtilafların xüsusiyyətləri və s. onun
rəhbərlik üslubu ilə əlaqədardır.
Müşahidə materiallarının təhlili göstərir
ki, valideynləri ölmüş və ya boşanmış şagirdlərlə demokratik üslublu müəllimlər nisbətən asanlıqla dil tapa bilirlər. Şagirdlər onlara hörmətlə
yanaşır, inanır, hətta çox vaxt öz ürəklərini onlara açırlar. Müəllim, şagird çətin olan bu anda
ona təsirli kömək göstərirsə, qayğı ilə yanaşırsa,
etibar etdiyi sirri qoruyub saxlaya bilirsə, onların qarşılıqlı münasibətlərinin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır. Avtoritar üslublu müəllimlərlə şagirdlər arasında konflikt hallarının yaranmasına daha çox təsadüf olunur.
Ailədə əmələ gələn köklü demoqrafik dəyişikliklər uşağın psixoloji avtoportretində, mənlik
şüurunda, iddia səviyyəsində bilavasitə əks olunur. Müəyyən sözlər, xüsusilə, ana, ata, yazıq,
yetim, və s. onlar üçün özünəməxsus psixosemantik məna kəsb edir. Adi şagirdin diqqətini
cəlb etməyən hər hansı bir təsadüfi söz çox vaxt
onları asanlıqla sarsıdır. Yaşlılarla, o cümlədən,
müəllimlərlə münasibət sahəsində də valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlarda xüsusi senzitivlik (həssaslıq) müşahidə olunur. Bu isə müəllimdən əsil pedaqoji məharət tələb edir.
Pedaqoji məharət müxtəlif xüsusiyyətlərlə
səciyyələnir. Onlardan ikisi xüsusilə mühümdür.
Pedaqoji məharət, bir tərəfdən, ölçü hissi ilə
bağlıdır. Digər tərəfdən, şagirdlərlə düzgün münasibət saxlamaq bacarığı onun bəlkə də başlıca
məziyyətlərindən biri kimi özünü göstərir. İnsan
münasibətlərinin bütün sahələrində taktın əhəmiyyəti böyükdür. Müəllim – şagird münasibətlərində isə o, xüsusilə zəruridir.
Uşaq qruplarının həyatı emosionallığı ilə
seçilir. Sinifdə bəlkə də hər dəqiqə bir-birinə
bənzəməyən gözlənilməz situasiyalar yaranır.
Bu məqamda fikirləşmək, hər şeyi ölçüb düzgün
qərara gəlmək üçün müəllimə vaxt verilmir. Ancaq o, həmin məqamda təkcə elmi-metodik cəhətdən deyil, həm də pedaqoji etika baxımından
düzgün olan qərara gəlməlidir. Dərsin pozulması üçün gözlənilmədən təhlükə yarananda, söhbətin, necə deyərlər, şirin yerində öz-özünə konflikt situasiyası əmələ gəldikdə, müəllim məharətlə tapdığı sərrast bir sözlə, qətiyyətli hərəkətlə əsl möcüzə effekti yaradır. Dərs öz axarında
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davam edir. Öz işinin əsl ustası olan qabaqcıl
müəllimlərin iş təcrübəsi pedaqoji məharət nümunələri ilə zəngindir.
Müəllim-şagird münasibətləri həqiqi, canlı, sağlam əxlaqa əsaslanmırsa, bu, tərbiyədə
mənfi nəticələrə gətirib çıxarır. Müəllimin şagirdlərlə münasibətini valideynlərin uşaqlarla
münasibətilə müqayisə etmək olar. Buradan
uşaqlara məhəbbətin müəllim üçün ən vacib kateqoriya olmasının səbəbi aydın olur. Amma
qeyd etmək istərdik ki, oxşarlıqda heç də az vacib olmayan fərqlər var, məsələn, müəllimin sosial məsuliyyəti valideyninkindən, şübhəsiz ki,
yüksəkdir. Çünki valideyn öz övladını tamamilə
özü kimi, öz nümunəsində, bu obrazın cəmiyyətin ehtiyac və ideallarına nə dərəcədə uyğun
olub-olmadığını nəzərə almadan tərbiyə edə bilər. Müəllim üçün isə belə münasibət nəinki qüsurludur, həm də dözülməzdir, çünki, o, hər şeydən əvvəl, cəmiyyətin tələblərinin bələdçisi olmalıdır. Cəmiyyət nəsillər arasındakı əlaqələri
təmin etmədən əxlaq tərbiyəsinin məzmun və
formasına, həmçinin insanların daxili aləminin
məzmununa bu prosesi təmin edən müəyyən tələblər irəli sürmədən inkişaf edə bilməz. Burada
müəllim əxlaqının tənzimləyicisi, müəllimin daxili aləminə təsir edən pedaqoji etikanın rolu
qeyri-adi şəkildə artır.[2]
Problemin aktuallığı. Müəllimin şagirdlərlə
mənəvi əlaqələri özünəməxsusluğu ilə zəngin, vaxt
etibarilə uzunmüddətlidir və bu onun yaradıcı iş bacarığında, dünyagörüşündə və kamil şəxsiyyətə aid
bütün keyfiyyətlərində də öz əksini tapır. Onun özözünü dərk etmək yolu ilə dünyagörüşü qazandığını
təsdiq etmək olar, bu prosesdə isə müəllimin rolu
əvəzedilməzdir.
Problemin yeniliyi. Pedaqoji prosesdə əxlaqi
münasibətlərin quruluşu mürəkkəb və çoxplanlıdır.
Bura, hər şeydən əvvəl, uşaqlar, müəllim-cəmiyyət
münasibətləri, sonra isə onlara təsir edən bütün qalan münasibətlər, yəni valideynlər-uşaqlar-müəllim,
müəllim-pedaqoji kollektiv, müəllim-cəmiyyət və
başqaları daxildir. Bunlar çoxcəhətli olub, dünyagörüşü, siyasi, peşə və s. əhatə edən münasibətlərdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
qeyd olunan ideyalardan hər bir pedaqoji kadr “müəllim-şagird” münasibətlərinin düzgün formalaşmasında istifadə edə bilər.
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МЕСТО НАЦИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА УРОКАХ
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THE PLACE OF NATİONAL AND MORAL VALUES İN THE LESSONS OF THE
AZERBAİJANİ LANGUAGE
Xülasə: Müasir dövrdə şagirdlərin soykökünə bağlılığı, milli ruhda tərbiyəsi mühüm məsələlərdən biridir. Xalqımızın tarixini, adət-ənənələrini mənimsətmək zəruri məsələlərdəndir. Bu baxımdan məqalədə ibtidai siniflərin Azərbaycan dili dərslərində milli-mənəvi dəyərlərin yeri müəyyənləşdirilmiş, onların rolu açıqlanmışdır.
Açar sözlər: Azərbaycan dili, şagird, təlim, milli, dəyərlər
Резюме: Привязанность учеников к прошлому поколению и воспитание в них национального
самосознания одно из важнейших условий современного общества. Важной задачей является также
привитие уважения к истории нашего народа. В статье определено место и роль национально-нравственных ценностей при преподавании азербайджанского языка в начальных классах.
Ключевые слова: Азербайджанский язык, ученик, обучение, национальный, ценности
Summary: Pupils’ loyaty to their anchestry and education in national spirit is one of the important
issues in modern era. To adopt our people’s history and tradition to pupils is a necessary issue. In this regard
place of national-spiritual values has been determined, teir role has been disclosed in primary school pupils’
Azerbaijan language lessons.
Key words:Azerbaijan language, student, training, national, values

Milli-mənəvi dəyərlər anlayışı özündə böyük bir məna ehtiva edir. Mənəvi dəyərlər dedikdə, əsrlər boyu xalqımızın yaratdığı əxlaqi və
maddi dəyərlər sistemi nəzərdə tutulur. Hər bir
xalqın varlığı, onun milli kimliyi ilk növbədə
onun milli-mənəvi dəyərlərində əks olunur. Hər
hansı bir etnosun milli-mənəvi dəyərlər sistemini onun əlindən almış olsaq, o zaman həmin etnosun adından savayı heç nəyi qalmaz. Bir toplumun varlığının qorunub saxlanılması üçün,
hər şeydən öncə, onun varlığını özündə ehtiva
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edən milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamaq lazımdır.
Dünya xalqları arasında öz qədim millimənəvi dəyərləri ilə tanınan Azərbaycan xalqı
yaşatdığı və təbliğ etdiyi bəşəri ideyaları, adətənənələri, milli xüsusiyyətləri ilə dünya mədəni
irsində özünəməxsus yer tutur. Xalqımız əsrlər
boyu qoruduğu, bəzən əlindən alınmağa çalışılan adətləri bu günədək gətirib çıxara bilib, bu
milli özünüdərkin formalaşmasına böyük kömək
edib.
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Bəşər mədəniyyəti tarixinin araşdırılması
sahəsində qazanılmış təcrübələr sübut edir ki,
insanların mənəviyyatı, əxlaq normaları və baxışları ilə bağlı olan milli-mənəvi dəyərlərin yaradıcısı xalqdır.
Mənəvi tərbiyə insan mənəviyyatının, əxlaqının formalaşmasında mühüm rol oynayır.
Məhz mənəvi tərbiyə sayəsində adi fərd kimi
dünyaya gələn insan əsl mənada şəxsiyyətə çevrilir. Burada, sözsüz ki, genetik keyfiyyətlər, sosial mühit və fitri qabiliyyətlər də mühüm amil
kimi özünü göstərir. Mənəvi kamillik şəxsiyyətin ən mühüm göstəricilərindəndir. Bu da, genetik əxlaqi keyfiyyətlər daxil olmaqla, süurlu və
ardıcıl mənəvi tərbiyə yolu ilə əldə edilir.
Azərbaycan xalqının özünəməxsus millimənəvi dəyərləri vardır. Azərbaycan xalqına
məxsus milli-mənəvi dəyərlərin öyrənilməsində
şifahi xalq yaradıcılığı nümunələri - nağıllar,
dastanlar, atalar sözləri, məsəllər, nəğmələr, nəsihətlər, bayatılar, aşıqların poetik irsi, lətifələr
və s. çox qiymətli mənbədir.
Məlum olduğu kimi, mənəvi tərbiyə kiçik
yaşlardan aparıldıqda onun səmərəsi daha yüksək olur. Məktəb illərində, ilk növbədə, ibtidai
sinif şagirdləri mənəvi tərbiyə ilə əhatə olunmalıdır. Bədii nümunələr, xüsusən kiçikyaşlı məktəbliləri özünə daha çox cəlb edərək hiss və
duyğulara təsir göstərmək gücünə malikdir. Bu
sahədə aparılan işlərin ardıcıl, səmərəli görülməsi insanı mənəvi inkişafa doğru aparır.
Milli-mənəvi dəyərlərin nəsillərə ötürülməsində ümumtəhsil məktəblərində, o cümlədən, I-IV siniflər üçün tədris olunan Azərbaycan
dili dərsi çox böyük rol oynayır. Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərə vətənpərvərlik, humanizm, qonaqpərvərlik, ədalətlilik, şərəf və ləyaqət, xoş rəftar və davranış gözəlliyi, intizamlılıq,
əməksevərlik, təmizlik, əməyə hörmət, islam dininə və onun dəyərlərinə hörmət etmək, mərdlik
və s. kimi milli-mənəvi hisslər aşılanır. Məhz
Azərbaycan dili dərsli bu baxımdan çox böyük
imkanlara malikdir.
Nəsillərdən-nəsillərə ötürülən ən başlıca
mənəvi dəyərlərdən biri də vətənpərvərlikdir.
Hər bir insanın vətəndaş kimi yerinin, mövqeyinin, ləyaqət və dəyərinin müəyyənləşdirilməsində vətənpərvərlik tərbiyəsinin mühüm rolu vardır. Vətənpərvərlik insanları Vətən yolunda qəhrəmanlığa və fədakarlığa, yüksək vətəndaşlıq

mövqeyini nümayiş etdirməyə, namusla, qeyrətlə çalışmağa ruhlandırır.
Vətənpərvərlik, həmçinin Vətənə, doğma
torpağa, xalqa, adət-ənənəyə dilimizə və digər
dəyərlərimizə məhəbbət deməkdir. Vətənə məhəbbət, ilk növbədə, doğma yerlərə və doğma
insanlara bağlılıqdan başlayır. Vətənpərvərlik öz
ailəsini, evini, el-obasını, kəndini, şəhərini, vətənini sevməkdə, onun inkişafına kömək etməkdə, mədəniyyət və incəsənətini sevməkdə, Vətəninin tarixini öyrənməkdə, sərhədlərini qorumaqda, lazım gələrsə, canını vətənə qurban verməkdə, dövlətin müəyyənləşdirdiyi qaydalara
süurlu əməl etməkdə, vətəndən kənarda olan zaman ona başucalığı gətirməkdə, düşmənə qarşı
barışmaz olmaqda ifadə olunur.
Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərə vətənə məhəbbət, ailəyə, valideynlərə hörmət,
mərdlik və igidlik, humanizm, ədalətlilik, qonaqpərvərlik, adət-ənənələrimizə hörmət və s.
kimi hisslər tərbiyə olunur. İbtidai siniflərin
Azərbaycan dili dərsliklərində vətənə, onun gözəlliklərinə aid müxtəlif şeirlər, mətinlər verilmişdir. Buna II sinif Azərbaycan dili dərsliyindəki Əhməd Cəmilin “Vətən”, Rafiq Yusifoğlunun “Üçrəngli Bayraq” şeirlərini, Gülşən Orucovanın “Əbədi Məşəl” hekayəsi ve s. misal
göstərmək olar.
Milli-mənəvi
dəyərlərimiz
sırasında
əməksevərlilik, ədalətlilik çox mühüm yer tutur.
Şagirdlərdə bu hisslərin tərbiyə olunması üçün
Azərbaycan dili dərslikləri də bir sıra atalar sözlər, məsəllər, tapmacalar və s. verilmişdir. Bunlara misal olaraq aşağıdakı atalar sözlərini nümunə göstərmək olar.
Atalar nə əkiblər, oğullar onu biçiblər.
İstəyirsən bal, çörək, al əlinə bel, kürək.
Bu atalar sözlərində əsas məqsəd şagirdlərə əməyi sevdirmək, onları zəhmətə alışdırmaqdır. Onlar düşünürlər ki, çalışmadan heç nəyə
nail olmaq olmaz. I sinif dərsliyindəki “Çörək
bərəkətdir”, “Qənaətçillik”, II sinif dərsliyindəki
“Bağban və oğulları” hekayələri milli-mənəvi
dəyərləri özündə birləşdirən mənbələrdəndir.
Hər bir vətəndaş öz milli-mənəvi dəyərini
bilməli və həmin dəyərlərə sahib çıxmalıdır.
Milli-mənəvi dəyərlər və azərbaycançılıq bizim
hər birimiz üçün qiymətli və müqəddəs amillərdir. Azərbaycançılığımızı, milli ideologiyamızı,
mədəniyyətimizi, mənəvi dəyərlərimizi təkcə
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milli varlığımızın yox, həm də siyasi varlığımızın dövlət quruculuğu prosesinin mühüm atributu kimi dəyərləndir-məliyik.
Məqalənin aktuallığı. Məqalə ibtidai sinif şagirdlərinin milli-mənəvi ruhda tərbiyə olunmasında
Azərbaycan dili təliminin rolu baxımından aktual
əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi şagirdlərə milli-mənəvi dəyərlərə yiyələnmənin yollarını və sistemini
çatdırmaqdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Məqalədən orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri,
tələbələr və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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A NEW APPROACH TO TEACHİNG CLASSİCAL LİTERATURE İN SCHOOLS
İN THE PERİOD OF İNDEPENDENCE
Xülasə: Proqram və dərsliklərlə tanışlıq göstərir ki, bütün dövrlərdə ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin savadlanması üçün ədəbi nümunələrdən istifadə olunmuşdur. Şagirdlərin yaxşı bilik qazanması orta
məktəblə, xüsusilə ədəbiyyat tədrisi ilə bağlıdır. Bu gün ədəbiyyatımızı tədris edən müəllimlər fənn kurikulumunun və şagirdlərin oxusunun təşkilinə verilən müasir tələbləri nəzərə almalı, gəncliyə çatdırmalı, söz sənətkarlarının əsərlərindən müvafiq parçaları öyrətməklə bu istiqamətdə iş aparmalıdır. Milli-mənəvi dəyərlərimiz, əsasən, öz əksini klassik ədəbiyyatımızda tapdığından, müstəqilliyimiz təhsil ocaqlarında ədəbiyyatın
tədrisinə də yeni yanaşma tələb edir ki, bütün bunlar müəllimlərin diqqətindən yayınmamalıdır.
Açar sözlər: klassik ədəbiyyat, fənn kurikulumu, şəxsiyyət, pedaqoji fikir, düzgün oxu vərdişi
Резюме: Знакомство с программой и учебниками показывает, что во все периоды в общеобразовательных школах для грамотности учащихся использовали литературные образцы. Хорошее усвоение знаний учениками, в первую очередь, связано со средней школой, особенно с изучением литературы. Учителя, преподающие литературу сегодня, должны учитывать современные требования,
предъявляемые к организации чтения и предметные курикулумы, а также довести до молодежи произведения мастеров слова и обучая соответствующие отрывки усиленно работать в этом направлении. Поскольку наши национально-нравственные ценности в основном отражены в классической литературе, наша независимость требует нового подхода к преподаванию литературы в учебных заведениях, что постоянно должно находиться в центре внимания учителя.
Ключевые слова: классическая литература, предметный курикулум, личность, педагогическая
мысль, навык, правильного чтения
Summary: Acquaintance with the programs and textbooks shows that literary examples were used at
all times to enlighten the students of secondary schools. The acquisition of knowledge by the students in the
high school is directly connected with the teaching of literature. Today school teachers who teach our
literature should take into consideration the subject curriculum and requirements for students’ reading and by
teaching the appropriate pieces from the works of writers they should carry out their work in this direction.
In this regard, as our national and moral values are basically reflected in our classic literature, our
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independence requires a new approach to the teaching of classical literature in educational institutions. All
these issues should be in the focus of our teachers.
Key words: classic literature, subject curriculum, personality, pedagogical idea, proper reading
habits

Mənbələrdən - proqram və dərsliklərlə tanışlıqdan aydın olur ki, bütün dövrlərdə ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin lazımi şəkildə
savadlanması üçün ədəbi nümunələrdən istifadə
olunmuşdur. Xalqımızın ayrı-ayrı dövrlərdə yaşamış müdrik oğulları, xüsusilə şair və yazıçıları
gəncliyin hərtərəfli biliyə malik olmasını arzulamışlar. Heç şübhəsiz, bu mənəvi keyfiyyətin
aşılanması, daha doğrusu, adamların yaxşı bilik,
savad qazanması bilavasitə orta məktəblə, xüsusilə ədəbiyyatın tədrisi ilə bağlıdır. Bu gün məktəbdə ədəbiyyatımızı tədris edən müəllimlər
fənn kurikulumunun və şagirdlərin oxusunun
təşkilinə verilən müasir tələbləri nəzərə almalı,
gəncliyə çatdırmalı, sənətkarların əsərlərindən
müvafiq parçaları sevərəkdən tədris etməli, onlara öyrətməli və bu istiqamətdə iş aparmalıdır.
Klassiklərdə elə fikirlər, elə bədii parçalar
var ki, bizə görə, təlim materialı kimi dərsliklərə
salınsa və şagirdlərə çatdırılsa, onlar bu bədii
nümunələrdən lazımi tərbiyəvi nəticə çıxararlar.
Sovet dönəmində kommunist ideologiyası
əsas tələb olduğundan, klassik ədəbiyyatımıza
lazımi əhəmiyyət verilmirdi. Açığını desək, bəzi
müəllimlər klassik ədəbi nümunələrin tədrisinə
istənilən qayğını göstərmir, milli xüsusiyyəti lazımi şəkildə qiymətləndirmirdi.
Şükürlər olsun ki, ölkəmiz müstəqillik qazandı, indi milli xüsusiyyətin (əlbəttə, mütərəqqi
cəhətlərin), milli-mənəvi dəyərlərin qiymətləndirilməsi, onların təkmilləşdirilərək gələcək nəsillərə ötürülməsi dövlət siyasətimizin tərkib
hissəsinə çevrilmişdir. Milli-mənəvi dəyərlərimiz, əsasən, öz əksini klassik ədəbiyyatımızda
tapmışdır. Əlbəttə, bütövlükdə ədəbiyyatımız
bizim üçün dəyərlidir, lakin orta məktəb şagirdlərinin milli ruhda tərbiyəsi baxımından yanaşdıqda, klassik ədəbi nümunələr daha zəngindir.
Klassik yazarlarımız (şair və yazıçılarımız) fəaliyyətləri dövründə adamların, xüsusilə
gənclərin dünyagörüşü inkişaf etmiş şəxsiyyət
kimi formalaşmalarını, ağıl-kamal sahibi olmalarını istəmiş və əsərlərində maraqlı nümunələr
vermişlər. Nümunə kimi, bəzi mənbələri yada
salmaq faydalı olar:
70

“İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır insanın dövləti-malı.”
Yaxud:
“...Elmlə, hünərlə, başqa cür heç kəs,
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz...
Rütbələr içində seçilir biri –
Hamıdan ucadır alimin yeri.”
–deyən Nizami elmi, ağılı hər şeydən üstün tutur. Şair bu fikirlərini bütün əsərlərində bu
və ya digər şəkildə oğlu “Məhəmmədə nəsihət”
başlığı altında daha aydın verir.
Klassik nümunələrdən aydın olur ki, həqiqətən, təfəkkür sahibləri elmə, təhsilə böyük
əhəmiyyət vermişlər. Nizami Gəncəvinin qeyd
olunan misraları bunu təsdiq edir ki, klassik yazarlar öz əsərlərində pedaqoji fikirlərini də aydın dillə oxuculara çatdırır, o, təlimə böyük əhəmiyyət verir. Bunu aydın dərk etmək üçün şair
“Yeddi gözəl” poemasında yazır:
Çox iti zehinlər yatan oldular,
Axırda saxsı qab satan oldular.
Təlimə həvəskar çox korazehin
İqlimlər qazisi olmadı? Deyin.
Tazının ağzına düşən hər şikar
Təlim gördüyüçün halal sayılar.
Misralardan aydın olur ki, Nizami təlimə
böyük qiymət verir. Təlimə-öyrənməyə belə
yüksək qiyməti klassik söz sənətkarlarının əsərlərində bu və ya digər şəkildə aydın görmək
olur. Şair əsərlərində məktəblinin təfəkkür tərzinin, qavrama imkanının, demək olar ki, nəzərə
alınması və diqqət mərkəzində saxlanmasını vacib hesab edir. İngilis şərqşünas alimi Gibbin
sözləri ilə desək, lirika zirvəsində tək olan Məhəmməd Füzuli yazır:
“Bir gün məktəbə yolum düşdü. Orada
fars əsilli, pəri üzlü bir sərv qamətli qız gördüm.
Mənim yaxınlaşdığımı görüncə şeirlərimdən bir
neçə beyt oxumağımı istədi. Mən də ərəbcə və
türkcə şeirlərimdən bir neçə beyt oxudum. Dedi
ki, bunlar mənim dilimdə yazılmayıbdır, mənim
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karıma gəlməz. Mənə farsca ciyər yandıran aşiqanə qəzəllər oxumalısan.
...Bu söz məni utandırdı. Könlümə bir atəş
düşdü ki, indiyə qədər yığmış olduğum xırmanlara od vurub yandırdı və xəyalımın otağını farsca qəzəl söyləmək məhəbbətinin şamı ilə işıqlandırdı”.
Məhəmməd Füzuli müasirləri arasında üç
qism ziyalıdan şikayət edərək oxuculara onlardan narazılığını bildirirdi: istedadı olmayıb başqalarını yamsılamaq, təqlid etmək, sözlərini təhrif etməklə öz adına çıxmaq yolu ilə şairlik edir.
Füzuli belələrini nəzərdə tutaraq yazır:
Müddəi eylər mənə təqlid, nəzmü nəsrdə,
Leyk namərbut əlfazü mükəddər zatı var.
Pəhləvanlar badpalər səyridəndə hər yana,
Tifl həm cövlan edər, amma ağacdan
atı var (3, s.268).
Şeirin məzmunundan aydın olur ki, Füzuli
belə adamlara tənqidi münasibət göstərərək onları taxtanı qıçının arasına alaraq at minib, özünü istedadlı şairlərin (özünü nəzərdə tutur) qarşısında uşaq olduğunu deyir. Şair bu qarşılaşdırmanı özünü yel qanadlı at belində olan pəhləvana, onu yamsılayan, onu təqlid edənləri isə
ağacdan at minən uşağa bənzədir. Maraqlı müqayisədir, deyilmi?
M.Füzulinin ikinci tənqid hədəfi mətni,
xüsusilə şeir parçasını düzgün oxuya bilməyənlərdir. Bu, ilk nəzərdə sadə görünsə də, olduqca
mühüm cəhətdir, əlifbanı bilmək, hərfləri tanımaq düzgün oxu üçün kifayət deyil. Unutmaq
olmaz ki, mətni, xüsusilə nəzm əsərini düzgün
oxumaq üçün Azərbaycan dilinin qanunlarını tələffüz, intonasiya, vurğu kimi amilləri bilmək
mühüm şərtdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu,
mətnin məzmununun dərk olunması üçün də
əsasdır. Boyük şair Məhəmməd Füzuli mətni
düzgün oxuya bilməyənləri məzəmmət edərək
yazır:
Binəsib olsun nəimi-xülddən ol zişt kim,
Namülayim ləhcəsi mövzunu bimövzun
edər,
Tişeyi-ləfzi binayi-nəzmi viran eyləyib,
Süst gövtari fəsahət əhlini məğbun edər.

Misralardan aydın olur ki, şairin məzəmməti adi məzəmmət deyil, ciddi tənqidi, hətta
qarğış xarakterı daşıyır: “binəsib olsun”, “namülayim ləhcəsi mövzunu bimövzun edər”, “tişeyiləfzi binayi-nəzmi viran eyləyib” ifadələri şairin
münasibətini aydın göstərir (nümunələri müəllimlərin qabaqcadan bilməsi, şagirdlərin anlaq
səviyyəsinə uyğun izah etməsi tövsiyə olunur).
Nöqsanlı oxu (musiqi sənətində muğam
havalarını) sözlərin düzgün tələffüz edilməsinə
mənfi təsir göstərir. Musiqişünasların etirafına
görə musiqi mahnıda musiqi ilə sözün (şairin)
düzgün, ahəngdar səslənməsi 30-50 faizdir.
Düzgün oxuya əsasən məktəbdə sahib olunur.
Təəssüflə etiraf etmək lazım gəlir ki, məktəblərimizdə mətni düzgün oxuya, vərdişə malik
olmayan şagirdlərə (bütün siniflərdə) tez-tez rast
olunur.
Adamların savadlılıq səviyyəsini müəyyən
edən əsas keyfiyyətlərdən biri də yazı bacarığıdır, mədəniyyətidir. Yazı əsasən təfəkkürlə,
adamların düşüncə tərzi ilə bağlı olduğundan,
məktəblərimizdə yazı mədəniyyəti bizi tam təmin etməyən sahələrdən biri kimi diqqəti çəkir.
Məhəmməd Füzuli yazısı nöqsanlı olan adamları tənqid (qarğış) edərək yazırdı:
Qələm olsun əli ol katibi bədtəhririn
Ki, fəsai-rəqəmi sözümüzü şur eylər,
Gah bir hərf sükutilə qılır nadiri nar,
Gah bir nöqtə qüsurilə gözü kur eylər.
Misralardan aydın olur ki, şair pis yazan
(bədtəhrir) adamları qarğış edir, əli kəsilsin (qələm olsun) deyir. Şair öz dövründə istifadədə
olan əlifbadan nümunə gətirərək söyləyir ki, kiçik bir düzəliş mənanı dəyişdirir. Şair maraqlı bir
nümunə ilə fikrini oxucuya çatdırır, onu düzgün
yazmağa çağırır: misaldan aydın olur ki, əski
əlifbada Z ilə R-da bir nöqtə ilə fərqlənən nöqtə
yaddan çıxıb yazılmazsa, göz kor oxunar. Üstəlik
yazının məzmunu xüsusi diqqət tələb edir.
İnkaredilməz həqiqətdir ki, düzgün oxunun da, düzgün yazının da əsası məktəbdə qoyulur. Ona görə də klassik söz sənətkarları həmişə
məktəblə maraqlanmış, məktəblilərin oxusuna,
yazısına qayğı göstərmişlər.
Bildiyimiz kimi, bilik, oxu yazı vasitəsilə
qazanılır. Böyük maarifçi A. Bakıxanov haqlı
olaraq qeyd edir: “Ağıldan və elmdən daha yax-
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şı bir dövlət yoxdur. Çünki heç kəs onları sənin
əlindən ala bilməz”.
Doğrudur, klassik söz sənətkarları xüsusi
pedaqoji əsər yazmamışlar, lakin bədii əsərlərində pedaqoji fikirlərini söyləməklə uşaqların təlim-tərbiyəsini ön plana çəkmiş, istər elmi, istərsə də fiziki cəhətdən düzgün formalaşmalarını
həmişə diqqət mərkəzində saxlamışlar. Klassik
sənətkarlar bir qayda olaraq əsərlərində övladlarına – gənclərə nəsihət vermişlər. Yazarlar bu
nəsihətləri, qiymətli fikirləri övladlarına həsr etsələr də, lakin deyilənlər bütünlükdə gəncliyə
aiddir. Klassik sənətkarların elə bir əsəri tapılmaz ki, o əsərlər bu və ya digər şəkildə faydalı,
ibrətamiz, gənclərin tərbiyəsinə müsbət mənada
təsir göstərməsin. Əlbəttə ki, belə əsərlər həyat
məktəbidir, həyat dərsliyidir. Belə əsərlərdən
faydalanmaq, onları oxumaq, dərinliklərə varıb
təhlil süzgəcindən keçirmək hər bir gəncin borcudur, üzərinə düşən vəzifələrdəndir.
Seyid Əzim Şirvani məktəbyaşlı uşaqların
təlim-tərbiyəsinə, savadlı olmalarına xüsusi qayğı göstərmişdir. O, Nizami Gəncəvinin, Sədi Şirazinin əsərlərindən maraqlı parçalar tərcümə
edib özünün tərtib etdiyi “Rəbiül-ətfal” adlı kitabına daxil etmişdir, bununla yanaşı, oğlu Cəfərə iyirmidən çox öyüd-nəsihət yazmışdır.
A.Bakıxanovun “Təhzibül-əxlaq”dan sonra yazdığı 103 nəsihətdən ibarət “Nəsihətnamə” əsəri
gənclərin tərbiyəsinə təsir baxımından maraq
doğurur. Ata-anaya, böyüklərə itaət və ehtiramın vacibliyinə aid, daha sonra isə həyat və
məişət məsələləri ilə əlaqədar olan əxlaqi nəsihətlər verilir ki, bu nəsihətlərin əksəriyyəti

“Təhzibül əxlaq”dakı əxlaqi nəzəriyyə ilə sıx
bağlıdır. Şagirdlərin əxlaqını yaxşılaşdıran və
onlarda nəcib xasiyyətlərin yaranmasını təmin
edən belə nəsihətlər bu gün də öz əhəmiyyətini
itirməmişdir. Belə əsərlərin şagirdlər tərəfindən
mütaliəsi, üzərində iş aparılması, heç şübhəsiz,
faydalı olardı. Bu mənada müstəqilliyimiz təhsil
ocaqlarında klassik ədəbiyyatın tədrisinə yeni
yanaşma tələb edir. Yəni müəllim kurikulum
standartlarına uyğun olaraq şagirdlərə klassik
əsərlərin tədrisi ilə bağlı hansı bilikləri və bu bilikləri necə verəcəyindən, onlarda hansı bacarıqvərdişləri yaradacağından əvvəlcədən xəbərdar
olmalıdır. Təlim materialında təsadüf edilən, həqiqiliyinə şübhə yaranan fikir şagirdlərdə şübhə,
təlimdə elmi-pedaqoji mülahizəyə inamsızlıq
yaradır. Dediyimiz kimi, söylənən bu fikirlər
ədəbiyyatdan təlim materialına yeni yanaşma tələb edir. Bu baxımdan ədəbiyyat müəllimləri
asudə vaxtlarında daima öz üzərində çalışmalı,
standartlara uyğun ədəbi nümunələrin tədrisinə,
onun öyrədilməsinə yeni yanaşmanı, təlim texnologiyalarından istifadəni, inteqrasiyanın səmərəsini yaddan çıxarmamalıdırlar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ədəbiyyat
fənninin tədrisi zamanı verilən ədəbi faktlarla klassik ədəbiyyatın öyrədilməsi prosesində təlim materialına yeni yanaşmanın nəzərə alınmasıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Məqalədə verilən hər bir fakt, irəli sürülən hər bir fikir ümumtəhsil məktəblərində çalışan ədəbiyyat müəllimləri üçün klassik ədəbiyyatın tədrisinə yeni yanaşmanın səviyyəsini diqqət mərkəzində saxlayacaqlarına zəmin yaradır.
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SOLVİNG PROBLEMS İN PHYSİCS AS A MEANS OF İMPROVİNG THE QUALİTY
OF EDUCATİON
Xülasə: Məqalədə müxtəlif xarakterli məsələ həllinin təlimin keyfiyyətinin yüksəlməsinə təsirinin yolları
göstərilmiş və məsələ həlli prosesində yaranan psixoloji-idraki maneələr təhlil olunmaqla müəyy-ənləşdirilmişdir.
Açar sözlər: fizika təlimində məsələ həlli, psixoloji-idraki maneələr, məzmun standartları, keyfiyyət
xarakterli məsələ.
Резюме: В статье описываются способы влияния решения различного характера задач на повышение качества образования. Автором были проанализированы психолого-познавательные барьеры,
возникающие на пути решения задач.
Ключевые слова: решение задач по физике, психолого-познавательные барьеры, стандарты
содержания, задачи качественного характера
Summary: The article describes ways to influence the solution of various types of tasks to improve
the quality of education. The author analyzed the psychological and cognitive obstacles that arise in the way
of solving problems.
Keywords: solving problems in physics, psychological and cognitive obstacles, standards of content,
tasks of a qualitative nature

Fizikadan məsələ həlli təlim prosesinin
zəruri və faydalı elementlərindən biridir. Məsələ
həlli fizikanın təlimində bir çox funksiyaları yerinə yetirir. Məlumdur ki, təlim prosesində müxtəlif məqsədlər (idraki, inkişafetdirici və tərbiyəedici) inkişaf etdirilərək formalaşdırılır. Məsələ həlli də göstərilən məqsədlərin reallaşdırılmasında bir vasitədir. Bir çox fənlərin tədrisində
məsələ həllinə diqqətin yetirilməsinə bir o qədər
ehtiyac olmasa da, fizikanın tədrisini məsələ
həll etmədən düşünmək olmaz. Çünki məktəb

təcrübəsi göstərir ki, məsələ həll etmədən fizikanı mənimsəmək mümkün deyildir.
Ənənəvi təlim prosesindəki kimi fizika
fənninin tədrisində məsələ həlli şagirdlərin yaradıcı qabiliyyətinin inkişafına və formalaşmasına
rəvac verə bilməz. Dərs zamanı nəzərdə tutulan
məsələnin həlli düşünülmüş, məqsədəuyğun metodiki əsaslandırma ilə müşayiət olunarsa müəyyən funksiyaları həyata keçirmək mümkündür.
Ona görə də fizikanın tədrisi prosesində standart
və qeyri-standart məsələlərin həllində şagirdlərin müstəqil yaradıcı fəaliyyətinə diqqətin yeti-
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rilməsi bugünkü təhsil sistemində aktual problemlərdən biridir. Eyni zamanda qeyd etmək istərdik ki, təhsilin keyfiyyətinin göstəricisi şagirdlərin təlim prosesində qazandıqları informasiyaların çoxluğuna görə deyil, yaradıcı fəaliyyət hesabına məsələnin (standart və yaxud qeyri-standart) həllinin nəticəsinə görə müəyyən
edilməlidir. Əsaslı əhəmiyyət kəsb etməyən məsələnin həll etdirilməsi təhsilin keyfiyyət göstəricisi ola bilməz. Təhsilin keyfiyyət göstəricisi
həll olunacaq məsələnin çətinlik səviyyəsinə görə müəyyən olunması daha müvəffəq hesab oluna bilər.
Fizika fənn kurikulumunda məsələ həlli
ilə bağlı şagird şəxsiyyətini formalaşdırmaq
üçün məzmun xətləri üzrə müəyyən standartlar
müəyyən olunmuşdur. Təhsilin keyfiyyətinin
yüksəldilməsində həmin standartların tələbi öz
əksini tapmalıdır. Fizikanın tədrisində məsələ
həlli vasitəsilə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi onu həyata keçirən müəllimin peşəkarlıq
səviyyəsindən əsaslı dərəcədə asılıdır. Tədrisin
keyfiyyəti onu həyata keçirən müəllimin peşəkarlıq keyfiyyətindən yüksək ola bilməz. Müxtəlif standart və qeyri-standart məsələlərin həllində zəruri olan elmi metodların və qaydaların
seçilməsi təlimin məqsədinə uyğun müəllimin
peşəkarlıq səviyyəsindən asılıdır. Məsələ həlli
vasitəsilə yüksək keyfiyyətli nəticə almaq kifayət qədər asan deyildir. Yüksək keyfiyyətli nəticə almaq üçün hər bir şagirdin marağı, meyli nəzərə alınmaqla təlim prosesində fəal iştirakı təmin olunmalıdır. Fəal iştirak üçün də şərait qurulmalıdır. Fəal iştirakı təmin edilən şagird
müxtəlif: idraki, informativ, kommunikativ, sosial, inteqrativ bacarıqlar qazana bilər. Bacarıqların formalaşdırılmasına müasir dərsin metodik
strukturu da imkan verir. Bu da təhsilin key-fiyyətinin məsələ həlli vasitəsilə artırmağa imkan
verir. Lakin onu da qeyd etmək istərdik ki, məktəb təcrübəsi göstərir ki, məsələ həlli ilə bağlı
müəyyən çətinliklər mövcuddur.
– şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinin və idraki imkanlarının məsələnin həllinə cavab verməməsi;
– həll olunması nəzərdə tutulan məsələlərin şagirdlərin maraqlarına uyğunsuzluğu;
– mövcud biliklərin məsələnin həllinə tətbiq oluna bilməməsi;
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– şagirdlərin təşəbbüskarlığının, yaradıcılığının və təxəyyülünün zəifliyi;
– inteqrativ biliklərin kifayətləndirici olmaması və s.
Fənni tədris edən müəllim təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsindəki çətinliklərin səviyyəsini müəyyənləşdirməklə nəzərdə tutulan
məqsədi həyata keçirilməsinə imkan verən strategiyalar haqqında da düşünməlidir. Məsələ həllinin təlim məqsədi, təlim vasitəsi kimi funksiyaları mövcuddur, amma təhsilin keyfiyyətinin
artmasına təsir etməsinin praktiki olaraq müəyyənləşdirilməsinə aid müxtəlif siniflər səviyyəsində bir neçə nümunəyə diqqət yetirək. Buna
görə fizika fənn kurikulumunda məsələ həlli ilə
əlaqədar bir sinif (6-cı sinif) səviyyəsində standartlara diqqət yetirək.
1. Fiziki hadisələr, qanunauyğunluqlar,
qanunlar, məzmun xətti üzrə: 1.1.2. Müxtəlif
xarakterli fiziki hadisələrə dair sadə məsələlər
həll edir;
2. Maddə və sahə, qarşılıqlı təsir, əlaqəli
sistemlər məzmun xətti üzrə: 2.1.4. Maddələrin
quruluşuna (aqreqat hallarına) dair sadə mə-sələlər həll edir, məzmun standartları müəyyənləşdirilmişdir.
VI sinif üçün “Fiziki hadisələr, qanunauyğunluqlar, qanunlar” məzmun xətti üzrə müəyyənləşdirilmiş 1.1.2. alt standartına “Müxtəlif
xarakterli fiziki hadisələrə dair sadə məsələlər
həll edir” diqqət yetirək:
Nümunə: 1. Aşağıda verilmiş mətndəki
hadisələr çoxluğundan mexaniki, səs, işıq, istilik, elektrik hadisəsinə aid olanları seçin.
Göy-qurşağı, ildırım boşalması, göyün
üzünün buludla örtülməsi, qarın əriməsi, göy
gurultusu, günün çıxması, çaylarda suyun daşması, buludların hərəkəti, əks-səda, suyun donması, buzun əriməsi, şeh damlasının bitki yarpaqlarında müşahidəsi, şeh damcısının parıltısı,
qütb parıltısı və s. və yaxud VI sinif üçün “Maddə və sahə, qarşılıqlı təsir, əlaqəli sistemlər məzmun xətti üzrə: 2.1.4. Maddələrin quruluşuna
(aqreqat hallarına) dair sadə məsələlər həll edir
standartını reallaşdırmaq üçün istifadə etdiyimiz
həyatı əhəmiyyətli keyfiyyət xarakterli məsələ
nümunələrinə diqqət yetirək:
Nümunə 1. Nə üçün qış aylarında əlinizə
hovxurduqda isti, üfürdükdə soyuqluq hiss edirsiniz?
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2. Tərəvəz məhsulu olan xiyarın tem-peraturunun ətraf mühitin temperaturundan 1-2
aşağı olmasını necə izah edərdiniz?
3. Nə üçün bir çox səhra bitkilərinin yarpaqları əvəzinə tikanları olur?
4. Kənd təsərrüfatında torpaqların yumşaldılmasının onun tərkibindəki rütubətliyə təsirinə
görə əhəmiyyətini necə izah etmək olar?
5. Nə üçün yağışdan sonra çiçəklərin ətri
ətrafda daha çox hiss olunur?
6. Yay günlərində axşamlar suvarılan çətirli ağacların altında oturduqda daha çox sərinlik hiss olunur? Səbəbini izah edin.
7. İş görərkən tərləyən adamın işin sonunda əlavə paltar geyinməsinin səbəbi nədir?
8. Keçmiş illərdə kənd təsərrüfatı sahələrində çalışan insanlar isti yay günlərində suya
olan tələbatlarını təmin etmək üçün saxsı dolçalardan istifadə etmişlər. Səbəbini izah edin.
9. Kosmonavt kosmik gəmidən açıq kosmosa çıxdığı zaman su olan qabın ağzını açarsa
nə müşahidə olunar?
10. Küləyin əsməsinin açıq havada asılmış
termometrin göstərişinə təsiri varmı?
Mövzu: Mexaniki və istilik hadisələri
1. Aşağıda göstərilən fikirlərin hansı hadisələrə (fiziki, bioloji, kimyəvi) aid olduğunu
qruplaşdırın. At qaçır, təyyarə uçur, gəmi üzür,
su qaynayır, ağaclar yarpaqlarını tökür, elektrik
lampasının spiralı közərir, bitkilər boy atır, süd
turşuyur, göy guruldayır, şimşək çaxır, dəmir
paslanır, meyvələr yetişəndə rəngləri dəyişir,
kibrit çöpü yanır.
2. Qabın temperaturu dəyişdikdə onun tutumu da dəyişərmi?
3. Çay qoyan zaman nə üçün çayniki su
ilə tam doldurmaq məsləhət deyil?
4. Yolun kənarında duran adam qarşı tərəfdəki avtobus dayanacağına keçmək istəyərkən, müəyyən məsafədə yük avtomobilinin sürətli hərəkətini müşahidə edir. Yol hərəkəti qaydalarına əsasən adamın hərəkətinə üstünlük verilməsinə baxmayaraq yük avtomobilinin qarşısından keçmək nə üçün təhlükəli hesab olunur?
5. Nə üçün minik maşınlarının hərəkəti
müddətində kəmərlərin bağlanması tələb olunur?
6. Eyni sürətlə hərəkət edən velosipedi və
yaxud motosikli kəskin tormozlandıqda han-sının idarə edilməsi asan olar?

7. Yol, yerdəyişmə, məsafə, trayektoriya
anlayışlarını fərqləndirin.
8. Minik avtomobilinin hərəkəti zamanı
irəliləmə və fırlanma hərəkəti edən hissələrini
sadalayın.
9. Mexaniki qol saatlarını axşam, yoxsa
səhər zamanı doldurmaq lazımdır?
10. Nə üçün yaz və yay aylarında daş döşənmiş küçə oturacaqlarında səhərlər yox, axşamlar oturmaq məsləhətdir.
11. İldırım boşalması zamanı harada daldalanmaq, əlverişlidir, tək ağacın altında, qayanın dibində, yoxsa göl kənarındakı çimərlikdə?
12. Yaz-yay aylarında yağışdan sonra göy
qurşağında rənglərin yaranması, su damlası,
yoxsa günəş şüası ilə əlaqədardır?
13. Nə üçün üzüm ağaclarını orta enlikdə,
binaların və daş hasarların cənub hissələrində
əkməklə vegetasiya müddətini azaltmaqla məhsuldarlığı artırmaq olur.
14. Dağların zirvəsində qazanda olan suyun qaynamasına baxmayaraq ət gec bişir. Səbəbini izah edin. Gecikməsini necə aradan qaldırmaq olar?
15. Nə üçün su buxarı, həmin temperaturda olan suya nisbətən daha intensiv yandırıcı təsir göstərir?
16. Eyni maddə bərk, maye və qaz halında
olduqda onun xassələrinin müxtəlifliyinin səbəbi nədir?
17. Qabın temperaturu dəyişdikdə onun
tutumu da dəyişərmi?
18. Soyuq və isti mənzillərin hansında süd
daha tez turşuyar?
19. Suyu qızdırmadan qaynatmaq olarmı?
20. Maye və qazlar aşağıdan qızdırılır,
bərk cisimlər üçün bu üsulun əhəmiyyəti yoxdur. Səbəbini izah edin.
21. Hansı şəraitdə civə bərk halda , hava
isə maye halda ola bilər?
22. Mayelər hansı xassələrə malikdir?
Məktəb təcrübəsi göstərir ki, fizikanın tədrisində keyfiyyət xarakterli həyati əhəmiyyətli
məsələlərdən fəal dərsin bütün mərhələlərində:
motivasiya, tədqiqatın aparılması, məlumatın
mübadiləsi, müzakirə, nəticənin çıxarılması,
produktiv tətbiqetmə və qiymətləndirmədə istifadə etmək mümkündür. Dərsin göstərilən şəkildə qurulması fizikanın təhsil keyfiyyətinin yüksəlməsinə əsaslı dərəcədə təsiri vardır.
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Problemin aktuallığı. Fizikanın təlimində
məsələ həlli vasitəsilə lazımi pedaqoji effekti psixoloji-idraki maneələri aradan qaldırmaqla həyata keçirmək olar.
Problemin elmi yeniliyi. Fizikanın təlimində
məsələ həllindən didaktik vahid kimi istifadənin metodikasının təhsilin keyfiyyətinə təsiridir.

Problemin praktik əhəmiyyəti. Fizikanı təlimində məsələ həlli fənnin əsaslarının dərkinə kömək
etməklə bərabər idraki, kommunikativ, informativ
bacarıqların inkişafına səbəb olur.
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THE STUDY OF THE CONCEPTS OF LİMİT AND CONTİNUİTY BASED ON THEİR
İNTRA-SUBJECT COMMUNİCATİON
Xülasə: Məqalədə orta ümumtəhsil məktəblərinin riyaziyyat kursunda əsas anlayışlardan biri olan limit və kəsilməzlik anlayışlarından bəhs edilir. Limit və kəsilməzlik anlayışlarının əlaqəli şəkildə öyrənilməsinin yolları nümunələr əsasında göstərilir. Qeyd etmək lazımdır ki, limit və kəsilməzlik anlayışını əlaqəli şəkildə öyrənərkən şagirdlər üçün məlum olan funksiyalar bir daha təkrar mənimsənilir.
Açar sözlər: Limit, kəsilməzlik, fəndaxili əlaqə, fəndaxili anlayış əlaqəsi, sonsuz böyük, sonsuz kiçik,
kvantor, çoxluq, teorem, period, funksiya, məntiq, qrafik
Резюме: Статья посвящена одному из основных понятий курса математики общеобразовательных школ, понятиям лимита и непрерывности. Изучение связи понятий лимита и непрерывности показано на основе примеров. Необходимо отметить, что изучение связи понятий лимита и непрерывности приводит к тому, что ученики повторно усваивают известные им функции
Ключевые
слова:
лимит,
непрерывность,
внутрипредметная
связь,
понятие
внуmрипредметной связи, бесконeчно большая, бесконeчнo малая, квантор, множество, теорема,
период, функция, логика, график
Summary: The article deals with the concepts of limit and intensity, one of the basic concepts of
mathematics in secondary schools. The ways in which the concepts of limit and inconsistency are studied are
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illustrated on the basis of examples. It would be noted that the functions that are known to the students are
re-mastered when learning the understanding o limit and inconsistency in a related way.
Key words: Limit, inconsistency, intrinsic relationship, intrinsic understanding, infinite large, infinite
small, quantum, cluster, theorem, period, function, logic, graphic.

Riyazi analiz kursunun fundamental anlayışlarından biri limit anlayışıdır. Limit anlayışının daxil edilməsi, xüsusilə onun təriflərinin başa düşülməsi kursun sonrakı fundamental anlayışlarının əsasını təşkil edir. Bu, tamamilə aşkardır, çünki digər əsas anlayışların hamısı limitə keçmə prosesi vasitəsilə daxil edilir. Lakin limit anlayışının asan və qısa vaxt intervalında
şüurlu mənimsənilməsi gərgin əqli fəaliyyət tələb edir. Bu, ilk növbədə, limit anlayışının şərh
edilməsi üçün zəruri olan dil konstruksiyası ilə
əlaqədardır. Dil konstruksiyalarını tətbiq etmədən (işlətmədən) limitin tərifini məntiqi ciddiliklə vermək mümkün deyil. Ona görə də analiz
kursunun öyrənilməsi zamanı şagirdlər birdənbirə məntiqi çətinliklərlə qarşılaşmalı olurlar.
Deməli, analiz kursunun öyrənilməsi prosesində
çətinliklərin qarşıya çıxması tamamilə təbiidir
və kursun özünün xüsusiyyətindən doğur. Müəllim kursun öyrənilməsinə başlayan andan bu xüsusiyyətləri vaxtında və sistematik nəzərə almalı, özünəməxsus metodik priyomlar, yanaşma işləməlidir. Limit anlayışının şagirdlər tərəfindən
nə dərəcədə başa düşülməsi daimi diqqət mərkəzində saxlamalıdır. Çünki riyazi analiz kursunun
əsas metodu limitə keçmədir.
Limitə keçmə ideyası, öz növbəsində, sonsuz dəyişmə (artma və ya azalma) ideyası ilə
bağlıdır. Bu ideyaların adekvat ifadəsi üçün yuxarıda qeyd edildiyi kimi, xüsusi dil konstruksiyaları işlənmişdir. Məhz dil konstruksiyalarının
mürəkkəbliyi analizin öyrənilməsində başlıca
çətinliklərdən biridir. Məsələn, ardıcıllığın limitinin tərifinə baxaq.
Tərif: a-ədədinin
- ardıcıllığının limiti olması üçün ixtiyari müsbət
görə elə natural N-ədədi tapmaq mümkün olmalıdır ki,
şərtini ödəyən bütün n-lər üçün
bərabərsizliyi ödənilsin.
Tərifdə birmənalı olaraq riyazi terminlər
və işarələr (müsbət ədəd, həqiqi ədəd, natural
ədəd, böyükdür, kiçikdir) n-nin sonsuz böyüməsi prosesində
- ardıcıllığının hədləri ilə aədədi arasında fərqin sonsuz kiçilmə ideyası ifadə olunmuşdur. Ayrılmış sözlər onun məntiqi
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strukturunu ifadə edir. “ixtiyari”, “hər biri”, “istənilən”, “tapmaq olar”, “yalnız bir”, “mövcuddur”, “heç olmasa” bu sözlər məntiq elmində
kvantorlar adlanır. Onlar üç qismə bölünür:
ümumilik kvantoru, varlıq kvantoru və yeganəlik kvantoru.
Kvantor sözləri riyazi analiz kursunun hər
bir təklifi (teoremi) üçün xarakterikdir. Lakin limitin tərifində adı çəkilən üç kvantor sözlərdən
istifadə edilir ki, bu da tərifi son dərəcə genişləndirir. Ona görə də limitin tərifi analizin digər
anlayışlarının tərifləri ilə müqayisədə ən mürəkkəb tərif hesab edilir. Çünki tərifin mürəkkəblik
dərəcəsi ona daxil olan kvantorların sayından
asılıdır. Məsələn, funksiyanın məhdudluğu, periodikliyi, təkliyi-cütlüyü də mürəkkəb təriflər
hesab olunur, çünki onların tərifinə iki kvantor
daxildir. Deməli, limit anlayışına verilən tərif
anlayışın tərifinə uyğun olaraq mürəkkəb tərif
hesab olunur.
Riyazi analiz kursunda verilən təriflərin,
teoremlərin, ümumiyyətlə, ixtiyari təkliflərin çətin dərk edilməsindəki gərginliyi azaltmaq üçün
ilkin metodik yanaşmalardan biri kvantor sözlərin mənalarının əyani-intiutiv səviyyədə ayrıca
açıqlamaqdır. Məsələn, kvantor daxil olan tərifin inkarının qurulmasından istifadə edilən metodiki priyomlardan biridir. Belə priyom intiutiv
olaraq başa düşüləndir. Bu məqsədlə şagirdlərə
kvantor daxil olan təkliflərin inkarının qurulması qaydasını öyrətmək lazımdır. Kvantor daxil
olan təklifin inkarının qurulması intuitiv aydın
olmasa da bunun üçün qəbul edilmiş qaydanı
bilmək kifayətdir. Ümumilik kvantoru daxil
olan təklifin inkarını qurmaq üçün varlıq kvantoru ilə əvəz edib, sonra isə kvantorun əvvəlinə
təklifin inkarını əlavə etmək lazımdır. Məsələn,
“Tərəfləri bərabər olan hər bir paraleloqram
rombdur” təklifinin inkarını quraq. “Tərəfləri
bərabər olan bəzi paraleloqramlar romb deyil”.
Bu qayda aşağıdakı məzmunda təriflərin mənası
ilə eynigüclüdür. Doğrudur ki, hər bir x,p xassəsinə malikdir və p xassəsinə malik olmayan xvar və ya bütün x-lər p xassəsinə malik deyil.
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“Eyni qayda ilə a-ədədi
ardıcıllığının
limiti deyil” təklifinin mənası var. Belə ki, “Elə
bir müsbət
var ki, ixtiyari N natural ədədi
üçün elə
var ki,
”. Bu mühakimələrin şagirdlər tərəfindən dərhal başa düşülməsi real deyil. Ona görə də intuitiv olaraq
bəzi mümkün olmayan hallara diqqəti cəlb etmək lazımdır.
“İxtiyari natural ədəd üçün daha böyük
natural ədəd var” təklifi göstərir ki, natural sıra
sonsuzdur. Bu təklif göründüyü kimi doğrudur.
“Hər bir natural ədəddən böyük olmayan natural
ədəd var” təklifi isə doğru deyil. Bəzi təriflərdə
kvantorların əhəmiyyətini göstərək.
Tərif. Elə
ədədi tapmaq mümkün
olsa ki, təyin oblasta daxil olan ixtiyari x üçün
və
ədədləri də təyin oblasta daxil olduqda və
ödənildikdə
funksiyası periodik funksiya adlanır.
ədədinin varlığı
Göründüyü kimi, tərifdə
tərifin əvvəlində deyilir. Bu onu göstərir ki, bütün x-lər üçün l eynidir. Əgər tərifdə “elə
ədədi var ki, təyin oblasta daxil olan ixtiyari llər üçün ifadələrinin yerlərini dəyişəndə bu tərif
tamamilə başqa məna daşıyar”.
Periodik funksiyanın şərh etdiyimiz tərifi
doğru olsa da korrekt deyil, çünki artıq sözlər
onun tərkibinə daxildir. Tərifi aşağıdakı kimi
vermək lazımdır: “Elə
varsa ki, təyin oblasta daxil olan ixtiyari x üçün x-l və x+l ədədləri də təyin oblasta daxil olsun və
bərabərliyi ödənildilində təsin”. Limit və kəsilməzliyin
riflərində kvantor daxil olan ifadələrini (ixtiyari
üçün var ki,...) göstəririk ki,
ümumiyyətlə,
dan asılıdır, yəni müxtəlif -lar üçün
müxtəlif
ola bilər.
Analiz kursunun öyrənilməsindəki çətinlik
təkcə kvantorla bağlı deyil, həm də bir sıra digər
spesifik və ümumi xarakterli çətinliklərlə də
bağlıdır. Bir sıra digər çətinliklər zəruri və kafi
şərt anlayışı ilə bağlıdır. Funksiyanın təkliyi və
cütlüyü misallarında fikrimizi aydınlaşdıraq. Şagirdlər əksər hallarda tək funksiya anlayışını cüt
olmayan funksiya anlayışı ilə qarışdırırlar. Belə
xarakterik cəhətlərdən yaxa qurtarmaq üçün şagirdlərə başa salmaq lazımdır ki, biz anlayışa tə-

rif verərkən ilkin A çoxluğunu götürüb ondan B
alt çoxluğunu ayırırıq
obyektlər çoxluğu tərifi ödəyirlər, daha sonra
tamamlayıcı çoxluğu ayırırıq. Bu halda tamamlayıcı çoxluğun elementləri tərifi ödəməyən obyektlər olur. Bir sıra digər çətinliklər zəruri və
kafi şərt anlayışı ilə bağlıdır. Çünki riyazi analiz
kursunda zəruri və kafi şərtlər riyaziyyatın dili
rolunu oynayır. Təriflərin verilməsi riyazi təkliflərin şərti və təkliflərin isbat prosesi iki şərtin
məntiqi-qarşılıqlı əlaqəsi şəklində verilir və bu
da riyazi dilə verilən məcburi tələbdir. Çünki riyazi analiz kursunda zəruri və kafi şərtlər riyaziyyatın dili rolunu oynayır. Təriflərin verilməsi
riyazi təkliflərin şərti və təkliflərin isbat prosesi
iki şərtin məntiqi-qarşılıqlı əlaqəsi şəklində verilir və bu da riyazi dilə verilən məcburi tələbdir.
Analiz kursunun əsas anlayışlarını, məsələn, limit və kəsilməzliyi öyrəndikdən sonra şagirdlər
aşağıdakı məzmunda suallara cavab verə bilməlidirlər:
1) Nöqtədə funksiyanın kəsilməzliyi və limitin varlığı üçün kafi şərtlər hansıdır?
2) Funksiyanın nöqtədə limitinin varlığı
üçün zəruri şərti şərh edin. Bu şərt nöqtədə kəsilməzlik üçün zəruridirmi?
3) Funksiyanın nöqtədə limitinin olmadığı
hal üçün kafi şərti şərh edin. Funksiyanın kəsilməyən olması üçün kafi şərt mümkündürmü?
funksiyası x0 nöqtəsində təyin
4)
olunmuşdur, lakin onun hər bir ətrafında təyin
olunmamışdır. Bu funksiyanın x0 nöqtəsində
hansı xassələrindən danışmaq olar?
5) Verilmiş nöqtədə limiti olan funksiya
bu nöqtədə kəsilən ola bilərmi?.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, analiz kursunun tədrisi prosesində öyrəniləcək hər bir təlim
materialı ədədi funksiyanın bu və ya digər xassələrinin şüurlu mənimsənilməsi, funksiyanın
xassələrinin, limit və kəsilməzlik anlayışlarının
araşdırılmasına gətirilir. Digər tərəfdən göstərilən anlayışların öyrənilməsində bir sıra xarakterik çətinlikləri, həmçinin şagirdlərin biliklərindəki bəzi ənənəvi nöqsanları müəllim diqqət
mərkəzində saxlamalı və tədris prosesində nəzərə almalıdır. Bu nöqsanların bəzilərinə diqqəti
cəlb edək:
1) Şagirdlər limitin hesablanmasının elementar texnikasına yiyələnirlər və nöqtədə limiti
düzgün hesablayırlar, lakin funksiyanın bu nöq-
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tə ətrafında qrafikini sxematik olaraq təsvir edə
bilmirlər;
2) Qrafikin hazır şəkli üzərində elementar
suallara şagirdlər cavab verə bilmirlər: a) verilmiş funksiyanın
olduqda limiti varmı? b)
funksiya
nöqtəsində kəsilməyəndirmi?
Göstərilən nöqsanlardan belə nəticəyə gəlmək olur ki, şagirdlər öyrənilmiş anlayışların
məzmun aspektlərini başa düşməlidirlər. Bu
nöqsanların aradan qaldırılmasının ən asan üsulu öyrənilən materialın əyani-məna cəhətlərini
artırmaqdır. Bir sıra hallarda müəllimlər özləri
də limit və kəsilməzlik anlayışlarına biganə yanaşır və onları köməkçi anlayış hesab edirlər.
Tez bir zamanda törəmə anlayışına keçməyə can
atırlar. Lakin nəzərə almırlar ki, az qala bütün
analiz kursu limitə keçmə prosesi üzərində qurulmuşdur. Metodik ədəbiyyatlarda limit və
kəsilməzlik anlayışlarının əyani-intuitiv əsasda
şərhinə metodist tədqiqatçıların da biganə
yanaşmalara fikri öz əksini tapmışdır.
Bir sıra metodistlər limit-kəsilməzlik anlayışlarının müəyyən mərhələlərlə öyrənilməsini
tövsiyə edirlər. Onlar təklif edirlər ki, bu anlayışlar ilk mərhələdə əyani-illüstrativ, sonra isə
formal-məntiqi əsasda öyrədilsin. Anlayışın formal-məntiqi əsasda daxil edilməsi əyani-illüstrativ mərhələlərə istinad etsin. Həm də təlimin
bu mərhələsində şagirdlərdə təsəvvür fəallığı
xeyli geniş olur. Həmçinin nöqtədə limit anlayışı elə ilk başlanğıcdan kəsilməzliklə sıx qarşılıqlı əlaqədə öyrədilməlidir. Daha sonra, nöqtədə
funksiyanın kəsilməzliyinin tərifi əvvəlcə kəsilməzliyin xarakterik xassəsi əsasında verilməlidir. Yəni verilmiş
nöqtəsinin kiçik ətrafında
x-arqumentinin sonsuz kiçik dəyişməsinə funksiyanın sonsuz kiçik dəyişməsi uyğundur. Bu
xassəni riyazi olaraq belə göstərirlər:
nöqtəsinin
ətrafını
-ın
(
ətrafı uyğun olur. Bu
halda -ın
ətrafı
-ın “ ” ətrafına inikas olunur. Bu xassəni şagirdlər də asan mənimsəyər və qrafik üzərində asanlıqla göstərə bilərlər. Şagirdlərin bu xassəni daha yaxşı başa düşmələri üçün aşağıdakı təqribi bərabərlikləri yazmaq kifayətdir:
olduqda
.
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Daha sonra limit anlayışının daxil edilməsinə kömək edən əyani misallardan istifadə etmək olar.
funksiyasına baxaq.
Əgər şagird yalnız limit anlayışını aydınlaşdırarkən bu funksiyanın qrafiki ilə ilk dəfə
rastlaşırsa, onda şəksiz ki, çətinliklə rastlaşmış
olur. Deməli, şagird bu və ya buna oxşar kəsilən
funksiyaların qrafikləri ilə əvvəlcədən tanış
olarsa, artıq bu çətinlik meydana çıxmaz. Ona
görə də limit anlayışının daxil edilməsi mərhələsindən əvvəl aşağıdakı kimi analitik şəklə malik
funksiyaların qrafikləri üzərində təlim işini
təşkil etmək lazımdır.
1)
, 3)
, 4)
şagird birinci funksiyanın qrafikinin
funksiyasının qrafiki ilə
çoxluğunda üst-üstə düşdüyünü başa düşməlidir.
Həmçinin,
3-cü
funksiyanın
qrafikinin
çoxluğunda
funksiyasının qrafiki ilə üst-üstə düşdüyünü
təyin edə bilməlidir.
Ümumiyyətlə limit və kəsilməzliyin
dərindən dərk edilməsi üçün müxtəlif çalışmalar
həll etmək vacibdir. Belə çalışmalar nümunəsinə baxaq:
Qrafik əsasında x-in uyğun qiymətini
göstərin.

Bu çalışmalarda
ədədlərinin konkret qiymətlərində konkret funksiyalar üzərində
icra etmək lazımdır. Bu çalışmaları eyni ilə başqa şərh şəklində təklif etmək son dərəcə faydalı
olur və şagirdlərin təsəvvürlərini genişləndirir.
1) x-in hansı qiymətləri üçün
dan az meyillidir; 2) x-in hansı qiymətləri
üçün
-in qiymətləri ilə
-ın fərqi -dan
kiçikdir; 3)
-ın elə ətrafını göstərin ki, bu
ətrafda
-in qiymətləri
-ın qiymətinə
dəqiqliyi ilə tərtibi bərabər olsun; 4) -ın elə
ətrafını
göstərin
ki,
bu
ətrafda
bərabərsizliyi ödənilsin.

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 85, Number: 7, 2018

Limit və kəsilməzlik anlayışlarının fəndaxili anlayış əlaqələri əsasında tədrisinə dair

Bu çalışmaların araşdırılmasından sonra
şagirdlərin diqqətini aşağıdakı üç təklifin ekvivalentliyinə cəlb etmək lazımdır:
1)
; 2)
-in qiymətləri
-ın radiusu olan ətrafda yerləşir; 3)
, dəqiqliyi ilə şərh etdiyimiz belə
hazırlıq mərhələsindən sonra limit və kəsilməzlik
anlayışlarının daxil edilməsi üçün hazırlıq işinin
kifayət etdiyini demək olar.
Qeyd edək ki, məktəb riyaziyyat kursunda
funksiyanın kəsilməzliyi ya aralıqda, ya da
aralıqların birləşməsində baxılır. Ona görə də
kəsilməyən funksiyanın çox sadə əyani mənası
funksiyasının qrafiki
olduqda
var.
(yəni qrafik
nöqtəsindən keçdikdə) karandaşı
kağız üzərində axıra qədər çəkmək mümkündürsə, funksiya kəsilməyəndir. Kəsilməyən və kəsilməz olmayan funksiyalar arasında fərqli əlamətləri izah etmək üçün aşağıdakı analitik şəklə
malik funksiyalara baxmaq kifayətdir.
1)

Göründüyü kimi, funksiyaların qrafikləri
bir-birindən yalnız bir nöqtə ilə fərqlənir. Belə
çalışmaların analizindən sonra şagirdlərə
aşağıdakı məzmunda izahat vermək zəruridir.
1) Əgər
-in qrafiki
nöqtəsində
qırılmırsa,
funksiyası
nöqtəsində kəsilməyəndir;
2)
funksiyasının qrafiki
nöqtəsində qırılırsa, onda deyirlər ki,
funksiyası
nöqtəsində kəsiləndir;
3) Yuxarıda göstərilən funksiyalardan
hansı
nöqtəsində kəsilir?;
4)
nöqtəsində kəsilən funksiyaları misal göstərin;
5) Hər bir nöqtədə kəsilməyən funksiyaları misallarla göstərin.
Şagirdlər kəsilməzliyin əyani mənasını
mənimsədikdən sonra növbəti məsələyə keçmək
olar. Funksiyanın kəsilməzliyinin növbəti mərhələsinin öyrənilməsi müəyyən xarakterik xassələrin ( f(x)-f(x0)fərqinin
fərqindən
çox az meyil etməsi) izahının olmamasıdır. Bu
xarakterik xassənin izahı bərabərsizliklə yanaşı

həm də həyatı (praktiki) təbiətdə baş verən proseslərlə də əlaqələndirilməli və açıqlanmalıdır.
Şagirdlərə izah etmək lazımdır ki, praktikada, təbiətdə baş verən hadisələrdə, ümumiyyətlə, real proseslərdə kəmiyyətlərin dəyişməsi
sıçrayışsız baş verir, yəni arqumentin çox kiçik
dəyişməsinə funksiyanın çox kiçik dəyişməsi
uyğun olur. Belə izahatdan sonra funksiyanın
nöqtədə kəsilməzliyini, xarakterik xassəsini bir
qrafik üzərində əyani göstərmək lazımdır.
Məsələn,
Funksiyanın qrafiki üzərində aşağıdakı
məzmunda suallar müzakirə olunur:
1) f(2), f(3), f(0,25), f(1) nəyə bərabərdir?
2) Tutaq ki, x=2,0001 olduqda f(x)-in
qiymətini necə hesablamalı?
Bu sualın cavabını düzgün bilmək üçün
şagird verilmiş funksiyanın hansı analitik şəklindən istifadə edilməsini bilməlidir. Şagird ca-dır. Bu cavab verdikdə ki,
vabla razılaşmaq lazımdır.
Çünki
olduqda
olur və deməli,
olduqda
olur.
3)
və ya
olsun. f(x)-in qiymətini tapın. Aşkardır ki, f(x)
kəsilməyən
olduğundan
və
4)

olsun, onda f(x)-in qiyməti

ola bilərmi?
Bütün bu sualların müzakirəsindən sonra
kəsilməyən funksiyanın
olduqda
olur. Şagirdlər xarakterik xassəni
mənimsəmiş olurlar.
Digər tərəfdən qarşıya qoyulan sualları
və ya
funksiyaları üçün qoyduqda şagirdlər dərhal görəcəklər ki,
olduqda
şərti bu funksiyalar üçün
pozulur, çünki bu funksiyalar kəsilməzliyin xarakterik xassəsini ödəmirlər. Kəsilməzliyin xarakterik xassəsi mənimsənildikdən sonra funksiyanın nöqtədə kəsilməzliyinə keçmək olur. Lakin bu halda ilkin olaraq ardıcıllığın limitinin tərifini yada salmaq lazımdır.
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ardıcıllığını bərabərsizlik
şəklini misallar üzərində izah etmək lazımdır.
Yada salmaq lazımdır ki, ixtiyari müsbət
-na görə elə N nömrəsi var ki, hər hansı
nömrədən başlayaraq
olur.
Bu bərabərsizlik göstərir ki, kifayət qədər böyük
n-lər üçün
bərabərsizliyi dəqiqliyi ilə
doğrudur. Sonra isə
bərabərsizliyi ilə müqayisə etməklə
olduqda
münasibətini kəsilməzliyin
limiti ilə analoqunu görürlər.
Doğrudan da
funksiyasının
nöqtəsində kəsilməzliyi elə funksiyanın bu nöqtədə
limitinin varlığı deməkdir. Lakin bu limit başqa
ədədə yox, funksiyanın
nöqtəsindəki xüsusi
qiymətinə bərabərdir, yəni
-ixtiyari müsbət ədəd olduqda
ın elə
nəticəsi var ki,

sonlu limiti var və
olduqda
funksiyası
nöqtəsində kəsilməyəndir.
Bu izahatdan sonra
funksiyasının
olduqda limitini tapmağa aid bir neçə
misal təklif etmək zəruridir: 1)

; 2)

; 3)
Nəhayət, müəllim limitin “
” dilində
tərifini şərh etdikdən sonra üç kvantor daxil olan
bu tərifin dil konstruksiyalarını açıqlamaq üçün
aşağıdakı kimi cədvəl üzərində izahat işi təşkil
etmək məqsədəuyğundur. a-ədədi
olduqda o zaman
funksiyasının limiti adlanır
ki, əgər:

İxtiyari müsbət üçün
Elə müsbət ədədi tapmaq olar ki,
x-in
şərtini ödəyən bütün
qiymətlərində
bərabərsizliyi
ödənilsin

x-in bu ətrafındakı -dan fərqli bütün
qiymətləri üçün dəqiqliyi ilə
Limit və kəsilməzlik anlayışlarının tətbiq
sahələrini nəzərdən keçirək.
Limit və kəsilməzlik anlayışları elə fundamental anlayışlardır ki, bu anlayışlar vasitəsilə
riyaziyyatda çoxlu sayda müddəalar əsas-landırılır. Məsələn, elementar funksiyaların çoxlu
sayda xassələri, tənlik və bərabərsizliklərin həllərinin varlığı və bu həllərin axtarılması üsulları,
analizin sonrakı anlayışlarının daxil edilməsi və
s. kimi mühüm tətbiqləri var.
Beləliklə, orta ümumtəhsil məktəblərinin
riyaziyyat təlimində limit və kəsilməzlik anlayışlarının bir-birilə əlaqəli şəkildə şərh edilməsi
və həlli yollarının geniş şəkildə şagirdlərə çatdırılması analizin ilkin məlumatlarının şagirdlər
tərəfindən dərk edilməsi anlamına gəlir.

Problemin aktuallığı. Orta ümumtəhsil məktəblərinin riyaziyyat təlimində tətbiq edilən fənn
kurikulumunu nəzərə alaraq limit və kəsilməzlik
anlayışının fəndaxili anlayış əlaqələri əsasında tədrisi şagirdlərin nəzəri materialın dərindən dərk edilməsinə və təfəkkürün formalaşmasına müsbət təsir
göstərir.
Problemin elmi yeniliyi. Riyaziyyat təlimində müasir təlim metodlardan istifadə edərək riyazi
analiz elementlərinin öyrədilməsi şagirdlərin elmipraktik vərdişlərinin yüksəldilməsinə, onların gələcək təhsillərini uğurla həyata keçirməsinə və yaxud
mənimsəmənin optimallığını təmin etməyə imkan
verir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə elementar riyaziyyat və riyaziyyatın tədrisi metodikasından mühazirə deyən və seminar məşğələləri aparan ali məktəb müəllimləri, orta məktəb müəllimləri,
habelə tədqiqatçılar üçün faydalıdır.
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ПРИВИТИЕ УЧАЩИМСЯ ПОНЯТИЯ ФУНКЦИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ШКОЛАХ
Elnara Elton Gurbanova
Azerbaijan State Pedagogical University

TEACHİNG STUDENTS THE CONCEPT OF FUNCTİONS İN SECONDARY SCHOOLS
Xülasə: Aydındır ki, funksiyalar riyaziyyatın ən başlıca mövzularındandır. Məqalə ümumtəhsil məktəblərində funksiyaların tədrisinə həsr olunub. Göstərilmişdir ki, funksiyalar sabit dəyişən və asılı dəyişəndən
ibarətdir. Həmçinin funksiyanın nöqtələrinin həndəsi yerinin, funksiyaların tək və cüt növləri geniş şərh edilmişdir.
Açar sözlər: arqument, funksiya, tək, cüt, qrafik, xassə, birqiymətli, çoxqiymətli
Резюме: Очевидно, что функции являются одной из основных тем математики. В статье основное внимание уделяется преподаванию функций в общеобразовательных школах. Было продемонстрировано, что функции состоят из постоянной переменной и зависимой переменной. Кроме того, в
широком смысле интерпретируются геометрические положения точек функции, одиночные и парные
типы функций.
Ключевые слова: аргумент, функция, одиночный, двойной, график, свойство, однозначный,
многозначный
Summary: Obviously, the functions are one of the main topics of math. The article focuses on the
teaching of functions in general schools. It has been demonstrated that the functions consist of a constant
variable and dependent variable. Also, the geometric locations of the function's points, the single and pair
types of functions have been broadly interpreted.
Key words: argument, function, single, double, graph, property, single-valued, multi-valued

Çox zaman hər hansı kəmiyyətin bir qiyməti digər kəmiyyətin də müəyyən qayda ilə
ona uyğun hər hansı qiymət almasına səbəb
olur. Onda ikinci dəyişən kəmiyyət birincidən
asılı olur. Birinci dəyişənə sərbəst (asılı olmayan), ikinci dəyişənə isə asılı dəyişən deyilir.
Sərbəst dəyişənə arqument, asılı dəyişənə isə
onun funksiyasıdeyilir.Arqumentin ala biləcəyi
qiymətlər çoxluğuna funksiyanın təyin oblastı
deyilir. Arqumentdən asılı olaraq funksiyanın
aldığı qiymətlər çoxluğuna isə onun qiymətlər
çoxluğu deyilir. Funksiya ümumi şəkil84

də y = f (x) kimi işarə olunur. Burada x – arqument, f (x) isə funksiyadır.
Təsəvvür edin ki, sinifdə 25 stul və 20 şagird var.Hər bir şagird bir yer seçib otu-rur.Hər
şagirdə qarşı bir yer var. Bir şagird eyni zamanda iki yerdə otura bil-məz. Bu nümunə funksiyaya aid ən sadə və real həyati situasiya nümunəsidir. x-in hər bir qiymətinə y-in yeganə qiyməti uyğun gəlir.Şagirdlər X çoxluğunu təşkil
edir və bu funksiyanın təyin oblastıdır, Y isə
stullar çoxluğu olub funksiyanın qiymətlər çoxluğunu təşkil edir. İki kəmiyyət arasındakı asılı-
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lığın funksiya olub olmadığını asılılıq xəritəsinə, qiymətlər cədvəlinə və funksiyanın qrafikinə
görə müəyyən etmək mümkündür.
Funksiya verilərkən təyin oblastı müəyyən
qiymətlər intervalında məhdudlanmış ola bilər.
Bu məhdudlaşdırma situasiyaya görə dəyişə
bilər. Məsələn, y=2x1 funksiyasının təyin oblastı situasiyaya görə x≥2,1≤x≤2 kimi məhdudlaşdırıla bilər, lakin bu funksiyaya ümumi şəkildə baxılsa, arqument -dan +-a qədər istə-nilən həqiqi qiymətləri ala bilər. Lakin bir çox
funksiyalar da var ki, onlar arqumentin müəyyən qiymətlərində təyin olunmamışdır, yəni bu
qiymətlər onun təyin oblastına daxil deyil. Bu
halda verilən analitik düstura görə bu qiymətləri
müəyyən etmək lazım gəlir.
Nümunə.
funksiyasının təyin
oblastını və qiymətlər çoxluğunu tapın.
Həlli: Arqumentin x2 1 = 0 bərabərliyini
ödəyən qiymətləri təyin oblastına daxil
ola bilməz. Deməli, x  –1 və x  1
olmalıdır.
Təyin oblastı: (; 1)  (1; 1)  (1;
+)
İndi isə qiymətlər çoxluğunu tapaq.
=
y olduğundan x2 =
görə

olur. x2 ≥ 0 ol-duğuna

≥ 0 olmalıdır.Bu bərabərsizliyi həll

edərək alırıq ki,verilmiş funksiyanın qiymətlər
çoxluğu (–; –1]  (0; +) olur.
Tutaq ki, y=f(x) funksiyası [a,b] parçasında təyin edilib.Absisləri arqumentin qiymətləri,
ordinatları isə funksiyanın qiymətləri olan M(x,
y) nöqtələrinin həndəsi yerinə y = f(x) funksiyasının qrafiki deyilir.
Funksiyanın artması və azalması.
X çoxluğunda arqumentin böyük qiymətinə f funksiyasının böyük qiyməti uyğun gələrsə,
f funksiyasına bu çoxluqda artan funksiya, arqumentin böyük qiymətinə f funksiyasının kiçik
qiyməti uyğun gələrsə, f funksiyasına bu çoxluqda azalan funksiya deyilir.

Tərs funksiya.
y=f(x0) funksiyasının tərsi olan funksiyanın təyin oblastı y=f(x) funksiyasının qiymətlər
oblastı, qiymətlər oblastı isə y=f(x0) funksiyasının təyin oblastıdır və y-1= =f(-1) (x). y=f(x)
funksiyasının tərsi olan funksiyanı tapmaq üçün
bərabərliyin sağ və sol tərəflərində x və y-lərinyerlərini dəyişdirib, y-i tapmaq lazımdır.
Əgər x dəyişəninin hər bir qiymətinə y dəyişəninin ancaq bir qiyməti uyğun olarsa, onda
y funksiyası x-in birqiymətli funksiyası adlanır.
Əgər x dəyişəninin heç ol-masa bəzi qiymətlərinə y dəyişəninin bir neçə qiyməti uyğun olarsa,
onda belə funksiyaya çoxqiymətli funksiya deyilir. f funksiyasının verilməsi, x arqumentinin
hər bir qiymətinə görə f(x) funksiyasının uyğun
qiymətinin necə tapılması de-məkdir.
Funksiyalar tək və cüt olmaqla 2 yerə
bölünür:
Tək funksiya elə funksiyadır ki, arqumentin işarəsi dəyişərkən funksiyanın qiyməti də
eyni ədədin əksinə dəyişir . f(–x) = –f(x), y =
x funksiyası tək funksiyadır
Cüt funksiya elə funksiyadır ki, eyni arqumentin mənfi və müsbət qiymətlərində funksiyanın qiyməti bərabər olur. f(–x) = f(x), y =
|x| funksiyası cüt funksiyadır Əgər funksiya yuxarıdakı hər iki şərti ödəyirsə, onda ona həm
tək, həm cüt funksiya deyilir. f(x)=0 yeganə
funksiyadır ki, hər iki şərti ödəyir.Əgər funksiya
bu şərtlərdən heç birini ödəmirsə, onda belə
funksiyaya deyirlər nə təkdir, nə cüt. Bəzən belə
funksiyaları ümumi funksiya da adlandırırlar.
Tək funksiyanın qrafiki koordinat başlanğıcına
nəzərən simmetrik olur.Cüt funksiyanın qrafiki
ordinat oxu-na nəzərən simmetrik olur.
Funksiyanın cütlüyünü və təkliyini araşdırarkən aşağıdakıları bilmək lazımdır.
1. İki cüt funksiyanın cəmi cüt, iki tək
funksiyanın cəmi isə tək funksiyadır. Məsələn:
f(x)=x2, g(x)=x3cüt funksiyalar olduğundan
h(x)=f(x)+g(x)=x2+x3 funksiyası da cüt funksiyadır . f(x)=x, g(x)=x3 tək funksiyalar olduğundan h(x)= =f(x)+g(x)=x+x3 funksiyası da tək
funksiyadır.
2. İki cüt (tək) funksiyanın hasili və
qisməti cüt funksiyadır.
Təbiətdə bir sıra proseslər var ki, onlar
vaxtaşırı təkrarlanır, belə proseslər dövri proseslər adlanır. Məsələn, Yer kürəsinin Günəş ətra-
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fında tam bir dövrünün bir il olması, gecədən
sonra gündüzün gəlməsi və s. Dövri dəyişən kəmiyyətlər arasındakı asılılıq dövri funksiyalarla
müəyyən olunur.
Problemin aktuallığı. Məktəb təcrübəsi göstərir ki,funksiyalar mövzusunda şagirdlər müxtəlif
çətinliklərlə qarşılaşır.Bu,funksiyaya dair çalışmaların təliminin araşdırılması aktuallıq kəsb edir. Müəllim şagirdin yaradıcı müstəqil təfəkkürünü inkişaf
etdirmək üçün müxtəlif yollar və vasitələr tətbiq
edir. Şagirdlərin riyazi tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin
inkişaf etdirilməsi təlim prosesində müəllimin başlıca vəzifəsidir.Hələ ənənəvi təlim metodları içərisində tədqiqatçılıq metodu çox geniş tətbiq olunurdu və
onun xüsusi yeri vardır.Tədqiqatçılıq metodları şagirdləri elmi idraki metodları ilə tanış edir, həmin
metodlardan istifadəyə həvəsləndirir, onlarda yaradıcılıq fəaliyyətinə, araşdıra bilmək bacarığı – tədqiqatçılıq bacarığının yaradılmasına səbəb olur. Riyazi
biliklərin tam və düzgün, hərtərəfli mənimsənilməsinə şərait yaradır.
Problemin elmi yeniliyi.
1. Məktəb kursunda funksiyaya dair məsələlərin əhəmiyyətini göstərmək;
2. Funksiyanın bəzi növlərini şərh etmək;

3. Törəmənin tətbiqi ilə funksiyaların hesablanmasının öyrənilməsi metodikasını vermək;
4. Mövzu ilə əlaqəli elmi nəzəri əsasları şərh
etmək;
5. Məsələ həllinin elmi metodiki xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi metodikasını vermək;
6. Hazırlanmış metodik sistemin elmi-pedaqoji dəyərini müəyyənləşdirmək;
7. Tədqiqatın nəticələrinin kütləvi olaraq tətbiqinə nail olmaq, bu kimi məsələlər həllinin təlimin
keyfiyyətinə bunun təsirini öyrənmək, metodik sistemin tək-milləşdirilməsinə aid müvafiq təkliflər vermək.
Nəticə. Riyaziyyatın səciyyəvi xüsusiyyətlərindən, elmi məntiqi metodlarından, pedaqoji-psixoloji tədqiqat metodlarından istifadə etmişik. Bu
metodları rəhbər tutaraq mövzu ilə əlaqədar proqram, dərslik, dissertasiya və metodik ədəbiyyatı, şagirdlərin biliklərini, müəllimlərin işini təhlil edib,
ümümiləşdirmələr aparmışıq.
Problemin tətbiqi əhəmiyyət: Müəllimlərə,
təhsilverənlərə şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün
inkişafının imkan və yollarına dair metodik tövsiyyələr verir.
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MƏKTƏB RİYAZİYYAT KURSUNDA HESABLAMALAR VƏ EYNİ ÇEVİRMƏLƏRİN
TƏTBİQİ VƏ TƏDRİSİ METODİKASI
Илаха Муртуз гызы Гулузаде
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ
И ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НА КУРСЕ ШКОЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ
Ilaha Murtuz Guluzade
Azerbaijan State Pedagogical University

METHODS OF TEACHİNG AND APPLYİNG COMPUTATİONS AND
TRANSFORMATİONS İN A SCHOOL MATHEMATİCS COURSE
Xülasə: Aydındır ki, hesablamalar, eyni çevirmələr, eynilik çevirmələri riyaziyyatın əsas bölmələrindəndir. Bu çevirmələr və hesablamalar daha çox çoxhədlilər üzərində tətbiq olunmaqla yanaşı bir çox problemlərin həll olunmasında əlverişli üsuldur. Bu üsul vasitəsilə çoxhədlilərin toplanılması, çıxılması, vurulması kimi bir çox əməllər asanlıqla yerinə yetirilir. Eynilik çevirməsi vasitəsilə məsələnin həll olunması ən səmərəli yollardan biridir.
Açar sözlər: eynilik, hesablama, çoxhədlilər üzərində əməllər, çoxhədli, riyazi ,şifahi
Резюме: Известно, что вычисления, тождественные преобразования, тождественность преобразования являются одним из основных разделов математики. Эти преобразования и вычисления наряду с применением больше всего встречаются в операциях над многочленом, то есть они удобный метод в решении многих проблем. С помощью этого метода с легкостью выполняются многие операции, такие как сложение, вычитание, умножение многочлена. Решение задач с помощью тождественных преобразований является одним из удобных путей.
Ключевые слова: тождество, вычисления, выполнение операций над многочленом, многочлен,
математически, устно
Summary: Clearly, calculations, the same conversions, the same transformations are one of the basic
sections of mathematics. These conversions and calculations are more commonly used in the multistakeholder process, but it is also a convenient way of solving a number of problems. Through this method,
many things are done easily, such as collecting, subtracting, multiplying, multiplying. The solution to the
problem one of the ways.
Key Words: identical, computing, multitasking, multidimensional, mathematical, verbal

Eynilik çevirmələri və hesablamalar məktəb riyaziyyat kursunun əhəmiyyətli hissəsini
təşkil edir və bütün siniflərdə öyrənilir. Hesab
əməllərinin xassələrinə əsaslanan eynilik çevirmələri ibtidai təhsil mərhələsində və V-VI siniflərdə öyrənilir. Mürəkkəb eynilik çevirmələri və
hesablamalar əsasən VI-XI siniflərdə öyrənilir.
VII sinifdə eynilik, eynilik çevirməsi anlayışları
daxil edilir: «Dəyişənlər daxil olan bərabərlik
dəyişənlərin bütün mümkün qiymətlərində doğ-

ru ədədi bərabərliyə çevrilirsə, onda belə bərabərlik eynilik adlanır»; «ifadəni ona eynilik
kimi bərabər olan ifadə ilə əvəz etmək eynilik
çevirməsi adlanır».Eyniliyi isbat etmək üçün
onun sol tərəfindəki ifadəni sağ tərəfindəki ifadəyə və ya sağ tərəfindəki ifadəni sol tərəfindəki
ifadəyə çevirmək, yaxud hər iki tərəfin eyni bir
ifadəyə eyniliklə bərabər olduğunu göstərmək
lazımdır.
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Bir ifadənin ona bərabər digər ifadəyə
çevrilməsi ifadənin eyniliklə çevrilməsi adlanır.
Dəyişənin istənilən qiymətlərində uyğun qiymətləri bərabər olan ifadələrə eyniliklə bərabər
ifadələr deyilir. Eynilik çevirmələrində əsas üstünlük ortaq vuruğun mötərizə xaricinə çıxarılması, toplamanın qruplaşdırma, vurmanın paylama qanunu, müxtəsər vurma düsturları, çoxhədlilərin toplanması, çıxılması, vurulması, bölünməsi kimi üsullarına verilir. Burada əsas
məqsəd verilmiş bərabərliyin sağ və sol tərəfini
ayrılıqda hesablayıb axtarılan məchulu tapmaqdır. Bərabərliyin sağ və sol tərəfini bərabərləşdirmək üçün qeyd etdiyimiz üsullardan istifadə
olunur.
Eynilikləri iki sinfə ayırmaq olar. Birinci
sinfə istənilən kommutativ qrupda doğru olan
müxtəsər vurma düsturları və istənilən meydanda doğru olan
(a
eyniliyi aid edilir.
İkinci sinfə isə hesab əməlləri ilə elementar
funksiyaları (və ya onların müxtəlif superpozisiyalarını) bağlayan eyniliklər aid edilir. Müxtəlif
siniflərdən olan çevirmələrin öyrənilməsi metodları bir-birindən çox az fərqlənir.
Riyazi ifadələrin çevirmələrinin öyrənilməsi prosesini aşağıdakı mərhələlərə bölmək
olar:
1) cəbrin başlanğıcı mərhələsi;
2) konkret növdən olan çevrilmələri aparmaq bacarıqlarının formalaşdırılması mərhələsi;
3) çevirmə aparmaq bacarıqlarının sistemləşdirilməsi mərhələsi.
Birinci mərhələnin əsas məqsədi şagirdlərin sadə tənliklərin həllini, ifadələrin sadələşdirilməsini, hesablamaları tələb olunan surətdə
aparmasına nail olmaqdır. İkinci mərhələnin
əsas məqsədi konkret sinifdən olan eynilik çevirmələrinin xarakteristik xüsusiyyətlərinin mənimsənilməsinə və onları tətbiq etmək bacarıqlarının formalaşmasına nail olmaqdır. Üçüncü
mərhələnin məqsədi isə şagirdlərə müxtəlif tədris tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün lazım
olan çevirmələrin tam və güclü sistemini öyrətməkdir. Eynilik çevirmələrinin öyrənilməsində
xüsusi tərtib olunmuş tapşırıqlar sistemi mühüm
rol oynayır. Konkret sistemdəki tapşırıqlar bir
eyniliyin öyrənilməsinə aid olur. Tapşırıqlar sistemdə çətinliklərin artmasına görə yerləşdirilir.
Sistemdəki tapşırıqlar iki qrupa bölünür. Birinci
88

qrupu öyrənilən eyniliyi sadə hallarda tətbiq etməyi tələb edən tapşırıqlar təşkil edir. İkinci
qrupa isə öyrənilən eyniliyin müxtəlif situasiyalarda tətbiqini tələb edən tapşırıqlar aid edilir.
Yerinə yetirilmə üsuluna görə hesablamaları
şifahi, yazılı və texniki vasitələrin tətbiqi ilə
aparılan hesablamalara bölmək olar. Eynilik çevirmələrini isə şifahi və yazılı aparılan çevirmələrə bölmək olar. Şifahi hesablamaların və çevirmələrin aparılması çox az vaxt tələb edir. Hesablama və ya çevirməni başlamazdan əvvəl
aşağıdakıları aydınlaşdırmaq lazımdır:
1) hesablamanın (və ya çevirmənin) yerinə yetirilməsi ardıcıllığını;
2) şifahi aparılacaq hesablamanı (və ya
çevirməni);
3) hesablamanı (və ya çevirməni) asanlaşdıran xassəni;
4) nəticəni yoxlamaq qaydasını və s.
Misal: ac + bd – bc – ad çoxhədlisini
vuruqlarına ayırın.
Həlli: Verilmiş çoxhədlidə eyni (ortaq)
vuruqları olan birhədliləri qruplaşdıraq:
ac+bd-bc-ad=ac-bc+bd-ad
Ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxaraq:
ac– bc ifadəsində ortaq vuruq c, bd – ad
ifadəsində isə ortaq vuruq – d-dir.
c(a-b)-d(a-b) Bu ifadədə ortaq vuruq (a –
b) ikihədlisidir. Onu mötərizə xaricinə çıxarsaq,
(a – b)(c – d) alarıq. Beləliklə, çoxhədlini
qruplaşdırma yolu ilə vuruqlarına ayırdıq:
ac + bd – bc – ad= ac+bd-bc-ad=acbc+bd-ad= c(a-b)-d(a-b)= (a – b)(c – d)
Misal:
(x + 5)(x – 4) + 12 = (x – 1) (x + 2) – 10
eyniliyini isbat edin.
Həlli:
Eyniliyi isbat etmək üçün bərabərliyin hər
iki tərəfinin eyni bir ifadəyə bərabər olduğunu
göstərək:
(x+5)(x-4)+12 (x-1)(x+2)-10
Sol tərəf sağ tərəf
Sol tərəf: (x + 5)(x – 4) + 12 = x2 – 4x +
5x – 20 + 12 = x2 + x – 8
Sağ tərəf: (x – 1) (x + 2) – 10 = x2 + 2x –
x + 2 – 10 = x2 + x – 8
Hər iki tərəf eyni ifadəyə bərabər olduğuna görə verilmiş bərabərlik eynilikdir.
Problemin aktuallığı. Müşahidələr göstərir
ki, məktəb riyaziyyatı tədrisində hesablamalar və
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eyni çevirmələr mövzusu şagirdlər tərəfindən müxtəlif çətinliklərlə rastlaşır. Bu nöqteyi-nəzərdən ifadələrin çevrilməsi tətbiqlərinin araşdırılması aktuallıq
kəsb edir.
Problemin elmi yeniliyi. Məktəb riyaziyyat
kursunun təlimində şagirdə fərdi yanaşma zərurəti
meydana çıxır. Bu səbəbdən də materialın əhəmiyyəti mənimsəmə, həm də şərhetmə xarakterinə görə
zəruri sayılır. İlk dəfə olaraq məktəb riyaziyyat kursunda tədqiqat metodunda

1) Hesablamalara və eynilik çevirmələrinə
aid olan çoxhədli və onun həllinin analitik-sintetik
öyrənilməsinin metodikası sistemi verilmişdir.
2) Mövzunun nəzəri və praktik materialının şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinə və
ümumiləşdirmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsindəki əsas xüsusiyyətlər göstərilmişdir.
3) Bəzi ümumiləşdirmələr əsasında müəyyən eynilik çevirmələrinin çoxhədlilərə praktik
tətbiqlərinin öyrənilməsi metodu şərh edilmişdir.

Nəticə. Məqalədə orta məktəblərdə eynilik çevirmələri mövzusunun tədrisinin xüsusiyyətləri və
onla əlaqəli anlayışların elmi əsaslarının şərhinə və
müxtəlif situasiyalarda tətbiqinə kifayət qədər yer
ayrılmasıyla təlimin elmi səviyyəsi və səmərəsinin
daha çox artırılması məsələsi aktual olaraq verilmişdir. Mövzuda öz ifadəsini tapan eyniliklərə dair çalışmalar sisteminin öyrənilməsinə aid metodik mülahizələr orta məktəblərin riyaziyyat kömək göstərəcək, dərs vəsaitləri və tədris proqramlarının təkmilləşdirilməsinə imkan verəcəkdir. Beləliklə, məktəb
riyaziyyat kursunda eyniliklər mövzusunun öyrənilməsinə dair nəzəri və praktik fəaliyyəti üzvi şəkildə
əlaqələndirməklə şagirdlərin inkişafına nail olmaq
mümkündür.
Problemin tətbiqi əhəmiyyəti. Müəllimlərə,
təhsilverənlərə şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün
inkişafının imkan və yollarına dair metodik tövsiyələr verir.
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RİYAZİYYAT TƏLİMİNDƏ FƏAL TƏLİM METODUNUN TƏDRİSİ
Ильхам Зохраб оглы Аббасов
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ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ
МАТЕМАТИКИ
Ilham Zohrab Abbasov
Azerbaijan State Pedagogical University

LEARNİNG İNTERACTİVE TEACHİNG METHOD İN TEACHİNG MATHEMATİCS
Xülasə: Məqalə ümumtəhsil məktəblərində fəal təlim metodunun tədrisi ilə bağlı məsələlərin həllinə
həsr olunub. Göstərilmişdir ki, dərsin səmərəliliyi planlaşdırma dan asılıdır, planlaşdırma isə təlimin məqsədlərindən asılıdır, təlim məqsədləri 3 hissədən ibarətdir, tədris zamanı isə müəllim 4 suala cavab verməlidir.
Açar sözlər: fəal təlim, metod, təfəkkür, induktiv, tədqiqat, deduktiv
Резюме: В статье основное внимание уделяется преподаванию метода активного обучения в
общеобразовательных школах. Было продемонстрировано, что эффективность урока зависит от
планирования, а планирование, в свою очередь, зависит от целей обучения. Цели обучения состоят из
трех частей. Автором отмечается, что в процессе преподавания учитель должен ответить на четыре
вопроса.
Ключевые слова: интерактивное обучение, методология, мышление, индуктивные,
исследования, дедуктивные
Summary: The article focuses on the teaching of the method of active learning in general schools. It
has been demonstrated that the effectiveness of the lesson depends on planning, and the planning depends on
the objectives of the training, the learning objectives are 3 parts, and the teacher should answer 4 questions
during the course.
Key words: active learning, methodology, thinking, inductive, research, deductive

Təhsil müəssisələrində tədris prosesində
yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi, dünya təhsil sisteminə inteqrasiya məsələlərinə ciddi yanaşılır. Təhsilin keyfiyyəti tək şərt deyil, həm də
prosesdir. Keyfiyyətli təhsil prosesinin əsas tərkib hissələrindən biri dərsin təşkilidir: onun
mərhələləri, təlimin forma, üsul və metodlarıdır;
onun qurulması optimal düzgün həllinin tapılmasıdır. Müasir dərsdə müəllim hər bir uşağı
görür, onun potensialından maksimum istifadə
edir. Müasir dərs bütün iştirakçıların qarşılıqlı
inam və etibarı əsasında canlı ünsiyyətdir. Dərs
nəinki müəllimin, həm də şagirdin yaradıcılığının nəticəsi olur.
90

Təlim məqsədlərinin bir neçə təsnifatı
mövcuddur:
1. Müəllimin fəaliyyətinin xarakteri üzrə:
öyrədici, inkişafedici, tərbiyəedici;
2. İdrak sahəsində əldə olunan nəticələrinin səviyyəsi üzrə;
3. İdrak prosesinin səviyyəsi üzrə hafizənin və təfəkkürün müxtəlif növləri
Təlim məqsədlərini müəyyən edərkən
müəllim aşağıdakı amilləri nəzərdə tutmalıdır:
1) Tədris materiallarının xüsusiyyətini; 2) Bu
dərsin keçirilən mövzu üzrə dərs silsiləsində tutduğu yeri və sinfin hazırlıq səviyyəsini.
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Riyaziyyat təlimində fəal təlim metodunun tədrisi

Fəal təlimin üsulları:
Təqdimat. Bu metod şagirdlərə imkan verir ki, o, tədqiqatın nəticəsini müxtəlif yollarla
təqdim edə bilsin, öz fikirlərini dəqiq ifadə etmək, mükəmməl nəticə çıxarmaq bacarığına yiyələnsin. Təqdimata hazırlaşan şagird qrup
halında işləyəndə ünsiyyət mədəniyyətinə yiyələnir, fikir bölüşməyi bacarır.
Ziqzaq. Nisbətən iri həcmli əsərlərin mətni üzərində aparılan işi ziqzaq üsulu ilə aparmaq
vaxtdan səmərəli istifadəyə şərait yaradır, əməkdaşlıq vərdişlərini inkişaf etdirir. İş tədqiq olunacaq mətni hissələrə bölünüb, nömrələnməklə
başlanır. Qruplara bölünmüş şagirdlər 1-dən 4-ə
qədər sayırlar. Qrupdakı şagirdlər (ekspertlər)
müvafiq nömrələrlə işarələnir, sonra eyni nömrəli şagirdlər bir parta ətrafına toplanır, mətnin
müvafiq hissəsini oxuyur, verilmiş tapşırıqları
yerinə yetirirlər. İş başa çatdıqdan sonra ikinci
mərhələ başlanır.
Beyin həmləsi. Əqli hücum şagirdlərin
yeni mövzu üzrə biliklərini sürətlə üzə çıxarmağa, onlarda müzakirə olunan məsələyə maraq
oyatmağa imkan verir. Bu metodun tətbiqi şagirdləri fəallaşdırır, verilən suala tez və düzgün
cavab tapmağa, müxtəlif ideyalar irəli sürməyə
həvəs yaradır. Əqli hücum tətbiq edilərkən
müəllim həll olunmalı problemi elan edir. Sual
lövhəyə yazılır və ya şifahi şəkildə verilir. Əqli
hücum zamanı yeni mövzu ilə əlaqədar hər hansı bir fikrin, ifadənin tamamlanması üçün mümkün variantları müəyyənləşdirmək tapşırığı vermək də məqsədəuyğundar.
BİBÖ (nəyi bilirik, nəyi bilmək istəyirik,
nəyi öyrəndik və nəyi öyrənməliyik) şagirdlərin
əvvəlki biliyi, təcrübəsi ilə yeni biliklər arasında
əlaqə yaratmağa imkan verir, mövzu, problem
barədə düşünməsini təmin edir.Müəllim lövhədə
3 sütundan ibarət cədvəl qurur və aşağıdakı bölmələri qeyd edir: "Nəyi bilirik”, "Nəyi bilmək
istəyirik”, "Nə öyrəndik və hələ nələri öyrənməliyik”. Şagirdlər əvvəl mənimsəmiş olduqları
bilikləri bir daha nəzərdən keçirir və öyrənmək,
cavabını tapmaq istədiyi məsələləri, sualları
müəyyənləşdirir.
Mühazirə. Mühazirə məlumatın müəllimdən şagirdə ötürülmə üsuludur. Bu üsuldan
mövzu ilə bağlı məzmunun zənginləşdirilməsi,
tamamlanması məqsədilə istifadə etmək məqsədəuyğundur. Belə qısa mühazirələr 10-15 dəqi-

qə ərzində aparılır. Mühazirə ilə bağlı aşağıdakı
məsələlərə nəzər yetirmək məqsədə müvafiqdir:
1) Mühazirənin məqsəd və vəzifələrini dəqiq müəyyənləşdirmək, 2) Plan tərtib etmək və
onu şagirdlərə paylamaq (və ya lövhədə yazmaq). 3) Əyani və texniki vasitələrdən istifadə
etmək. 4) Müəllim mühazirə prosesini verbal
(suallar vermək) və vizual (şagirdlərin sifətlərinin ifadəsini və jestlərini müşahidə etmək) tənzim-ləməlidir.
Klaster (şaxələndirmə). Müəllim tərəfindən lövhədə və ya iş vərəqlərində dairə çəkilir
və onun mərkəzində yazılmış anlayış ilə bağlı
söz və ya ifadələr söyləmək şagirdlərə tapşırılır.
Mərkəzdə yazılmış anlayışdan başlayaraq hər
növbəti söz onunla əlaqəli sözlər xətlərlə birləşdirilir.
Anlayışın çıxarılması. Bu üsul oyun-tapmaca formasında keçirilir və şagirdlərdə yüksək
fəallıq yaradır. Müəllim lövhədə dairəvi kart
asır, onun arxasında şagirdlərdən tələb olunan
anlayışı yazır.
Müzakirə. Müzakirə mövzu ətrafında ideya, məlumat, təəssürat, təhlil və təkliflərin qarşılıqlı mübadiləsidir. Onun əsas vəzifəsi problemi
təhlil edərək həlli yolunu tapmaq, düz-gün qərar
qəbul etmək üçün imkan yaratmaqdır. Müzakirə
dinləmək, təqdim etmək, sual vermək mədəniyyətini formalaşdırır, şagirdlərin məntiqi və tənqidi təfəkkürünü, şifahi nitqini inkişaf etdirir.
Problemli vəziyyət. Bu üsul tənqidi təfəkkürü və təhliletmə vərdişlərini inkişaf etdirir.
Müəllim əvvəlcədən problemi və müzakirə üçün
sualları hazırlayır. Şagirdlər 4-5 nəfərlik qruplara bölünür.Hər qrup təklif edilən vəziyyətlərdən
birini müzakirə edir və həlli yolunu göstərir.
Qruplar öz işlərini bitirdikdən sonra sinifdə
ümumi müzakirə aparılır.
Venn diaqramı. Venn diaqramından istifadə prosesi aşağıdakı mərhələlər üzrə aparılır.
Müqayisə olunacaq əşya və hadisələr müəyyənləşdirilir. Kəsişən dairələr çəkilir (ortada yazmaq üçün yer saxlanır) I və III dairədə müqayisə olunacaq obyektlər qeyd olunur. Müqayisə
olunan obyektlər təsvir edilir: (fərqli cəhətlər
sağ və sol tərəfdə, oxşar cəhətlər kəsişmə dairəsində qeyd olunur).
Layihələrin hazırlanması. Layihələrin
hazırlanması müxtəlif mövzuların müstəqil şəkildə tədqiq edilməsidir. Şagirdlər öz layihələri-
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ni təqdim etməzdən əvvəl uzun müddət onun
üzərində işləyirlər. Layihələr şagirdlərin tədqiqat vərdişlərinin, biliklərə müstəqil yiyələnmə
bacarıqlarının formalaşmasında mühüm rol
oynayır, onlara müstəqil şəkildə öz fəaliyyət
proqramlarını qurmağa, habelə öz vaxtını və
işini qrafik üzrə planlaşdırmağa kömək edir.
Problemin aktuallığı: Məktəb təcrübəsi göstərir ki, fəal təlim metodu mövzusunda həm şagirdlər, həm müəllimlər müxtəlif çətinliklərlə qarşılaşır.
Bu zaman fəal təlim metodunun araşdırılması
aktuallıq kəsb edir. Riyaziyyatın tədrisi metodikasında elə təlim metodları vardır ki, müəllim bu metodlardan istifadə etməklə şagirdin tədqiqatçılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirir. Fəal təlim metodu da onlardan biridir.

Problemin elmi yeniliyi: İlk dəfə olaraq məktəb riyaziyyat kursunda tədqiqat metodunda

1. Fəal təlim metodu geniş şərh olunmuşdur
2. Fəal təlim metodunun bütün üsulları
şərh olunmuşdur
3. Fəal təlim metodunun bütün üsullarının
praktik və nəzəri əhəmiyyəti qeyd edilmişdir.
Nəticə: Məlumdur ki, müasir dövrdə təhsil
sahəsində ciddi dəyişikliklər mövcud-dur.Xüsusilə
riyazi təhsil sahəsində ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. Bu dəyişik-liklərin öhdəsindən gəlmək üçün
yeni təlim metodlarını bilmək lazımdır.
Problemin tətbiqi əhəmiyyəti: Müəllimlərə,
təhsilverənlərə şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün
inkişafının imkan və yollarına dair metodik tövsiyələr verir.
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II SİNİFLƏRDƏ MƏSƏLƏ HƏLLİ ZAMANI ƏYANİ VASİTƏLƏRDƏN İSTİFADƏ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ В II КЛАССЕ
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THE USE OF VİSUAL AİDS İN SOLVİNG PROBLEMS İN GRADE II
Xülasə: Məqalədə ikinci sinifdə məsələlərin həlli zamanı dərsliklərin tətbiqi təsvir edilmişdir. Məsələləri həll etmək üçün əyani vəsaitlərin müntəzəm istifadəsini təmin etmək məktəblilərin tapşırığın şərtinin
qavranılmasını sürətləndirir. İkinci sinifdə məsələlərin həlli zamanı əyaniliyin seçilməsi və istifadəsi müəllimin pedaqoji və psixoloji hazırlığından asılıdır.
Açar sözlər: ibtidai sinif, məsələ həlli, əyani vəsaitlər
Резюме: В статье описано применение наглядных пособий при решении задач во втором классе. Обеспечение регулярности применения наглядных пособий при решении задач ускоряет восприятие условия задачи учащимися. Выбор и использование наглядных пособий при решении задач во
втором классе зависит от педагогической и психологической готовности учителя.
Ключевые слова: начальные классы, решение задач, наглядные средства
Summary: The article describes the use of visual aids in solving problems in the second grade.
Ensuring the regular use of visual aids in solving problems accelerates the perception of the condition of the
task by schoolchildren. The choice and use of visual aids in solving problems in the second grade depends on
the pedagogical and psychological readiness of the teacher.
Key words: primary classes, problem solving, visual aids

II sinifdə riyaziyyat dərsliklərinə baxdıqda
məsələlərin üstünlük təşkil etdiyini görürük.
Çünki məsələlərin həlli zamanı kiçikyaşlı məktəblilər keçilmiş yeni mövzunu möhkəmləndirməklə yanaşı, həyati biliklər də əldə edirlər. II

sinif riyaziyyat təlimində inteqrallaşdırılmış və
qarşılıqlı əlaqəli metodik məsələlərin tam kompleks təhlilinin aparılmasına daha çox diqqət
verilir.
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Tədqiqatın aparılmasında əsas məqsəd II
siniflərdə məsələ həlli zamanı əyani vasitələrdən
istifadənin rolunun araşdırılıb, təhlil edilməsidir.
II sinifdə məsələ həlli təlimində əyaniləşdirmə və modelləşdirmə elementlərindən istifadəni müəyyənləşdirmək üçün ilk növbədə dərslik komplektlərinin təhlilinə baxmaq lazımdır.
Müqayisə üçün deyə bilərik ki, I sinif riyaziyyat
dərsliyi 95 % əyanilik üzrə tərtib olunmuşdursa,
II sinif dərsliyində uyğun faiz göstəricisi daha
azdır. Düzdür, burada şagirdlərin yaşının artması və məsələlərin şərtinin mürəkkəbliyi də rol
oynayır. Lakin, unutmaq olmaz ki, kiçikyaşlı
məktəblilər üçün əyanilik “qızıl qayda”dır. Əyanilik məsələnin şərtinin düzgün yerinə yetirilməsinə xidmət edir.
II sinif riyaziyyat fənni üzrə şagirdlər 100
dairəsində toplama, çıxma, həndəsi fiqurlar
(kub, düzbucaqlı, prizma, silindr, konus, kürə),
mötərizəli ifadələr, təqribi hesablamalar, uzun-

luğun ölçülməsi, kütlə vahidləri, tutumların müqayisəsi, vurma, bölməyə aid riyazi məsələlərin
həllini yerinə yetirirlər.
II sinif riyaziyyat dərslərində məsələlərin
şərtinə uyğun həm əyaniləşdirmədən, həm də
modelləşdirmədən istifadə etmək olar. Belə ki,
dərslikdəki bəzi məsələlərin şərti ya əyanilik, ya
da modelləşdirmə tələb edir.
Məsələ: [6, s. 15] Nailənin yığdığı modeldə 10 qırmızı, 5 mavi, Gülnarənin yığdığı modeldə isə 10 qırmızı, 3 mavi kub var. Hər modeldə neçə kub var? İki modeldə cəmi neçə qırmızı, neçə mavi kub var? Məsələni şəkil çəkməklə həll edin.
Qeyd edək ki, məsələnin həlli prosesində
“Ağıllı lövhə”nin və ya kompüterin imkanlarından istifadə etmək məqsədəuyğundur. Şagird bu
halda hazır kub modellərindən istifadə etməklə
məsələnin həllinə uyğun şəkli asanlıqla çəkər.
Məsələnin həlli aşağıdakı kimi olar:

Gülnarənin yığdığı
model
Nailənin yığdığı model

Şagirdlər saymaqla müəyyən edirlər ki,
Nailənin yığdığı modeldə kubların sayı 15,
Gülnarənin yığdığı modeldə kubların sayı 13dür. Şagirdlərə hər modeldəki kubların sayını
daha necə tapmaq olar? sualını vermək məqsədəuyğundur. Şagirdlər fikirləşərək belə qənaətə
gəlirlər ki, Nailənin yığdığı modeldəki kubların
sayını 10+5=15 kimi, Gülnarənin yığdığı modeldəki kubların sayını 10+3=13 kimi tapmaq
olar. Şagirdlər sayaraq müəyyən edirlər ki, şəkillərdə qırmızı kubların sayı 20 dənədir. Göy
rəngli kubların sayını tapdıqda həm saymadan,
həm də hesablama aparmadan istifadə etmək
olar. Şagirdlər sayma ilə müəyyən edirlər ki,
göy kubların sayı 8 dənədir. Digər tərəfdən
5+3=8 göy kubların sayını göstərir.
Bu məsələdə göründüyü kimi əyanilik
kimi şəkil çəkmək istənilir, lakin təcrübəli müəl94

lim burada modelləşdirmədən də istifadə edə bilər. Yəni, müəllim sinifdə o modellərin qurulmasını təşkil etməklə daha uğurlu nəticə əldə
edə bilər. Model kimi hazır kub modellərindən
və ya əvvəlcədən texnologiya dərslərində hazırlanmış modellərdən istifadə etmək olar.
Qeyd etməliyik ki, təcrübəli müəllim məsələnin şərtini lazım gəldikdə texnologiyalara
uyğun dəyişə bilər.
Məsələ: [6, s.41] Məsələləri şəkil çəkməklə həll edin.
1) Bağda daha 4 gilas ağacı əkilsə, onların
sayı 21 olar. Bağda əvvəlcə neçə gilas ağacı var
idi?
2) Bağda 28 nar ağacı, bundan 9 dənə az
alma ağacı var. Armud ağaclarının sayı alma
ağaclarının sayından 7 dənə azdır. Bağda neçə
armud ağacı var?
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II siniflərdə məsələ həlli zamanı əyani vasitələrdən istifadə yolları

Bu məsələnin şərtində şagirdlərdən şəkil
çəkməklə həll edilməsi tələb olunur. Dərs prosesində müəllim vaxta qənaət etmək və ya digər
məqsədlərlə hazır şəkillərdən, kiçik ağac modellərindən və ya adı çəkilən meyvələrin şəkillərindən istifadə edə bilər.
II sinifdə riyaziyyat dərslərində şagirdlərə
şəkillər üzərində verilən məsələlər də öyrədilir.
Məsələ: [6, s.101] 8 çiyələyi bərabər
sayda olmaqla iki boşqaba yığsaq, hər boşqabda
neçə çiyələk olar?
Bu məsələnin həlli üçün çiyələk modellərindən istifadə məqsədəuyğundur. Belə ki, şagird çiyələk modellərini iki qaba paylaşdıraraq
hər qabda 4 çiyələk olduğu nəticəsinə gəlir. Məsələni həll etdikdə 8:2=4 ifadəsindən də istifadə
edilməlidir.
Sonra şagirdlərə aşağıdakı məsələnin həlli
tapşırılır:
Məsələ: [6, s.101] Hər birində 2 çiyələk
olmaqla, 8 çiyələyi yığmaq üçün neçə boşqab
lazımdır?
Şagirdlər əyanilik üçün 8 çiyələk (model)
və bir neçə boşqab götürür, boşqabların hər birinə 2 çiyələk qoyurlar. Nəticədə 4 boşqab istifadə edilir. Şagirdlər 8:2=4 nəticəsinə gəlirlər.
Sinifdə dərs prosesində təbii əyanilikdən
(meyvə, konfet, tərəvəz və s.) istifadə edildiyi
zaman, dərsin sonunda şagirdlərin hər birinə
paylanması məsləhətdir.
Məsələ 3-də [6, s.101] yemək süfrəsi şəkli
verilib və bu yeməkləri iki nəfər arasında bölünməsi istənilir. Bu məsələnin həlli zamanı müəllim şagirdlərə şərti kitabdakı şəkil üzrə izah etməlidir. Müəllim kitabdakı şəkli vatman kağızında çəkilmiş formada şagirdlərə təqdim edə
bilər.
II sinif riyaziyyat dərsliyində bəzən məsələlərin şərti zamanı əyanilik qısa verilmişdir.
Yəni, əgər məsələnin şərtində qarışqadan, qızılgüllərdən, arıdan və s. söhbət gedirsə, kitabda
simvolik olaraq 1 qarışqa, 1 arı və s. şəkli verilmişdir. Məsələn, II sinif dərsliyində [6, s.101]
bu cür simvolik şəkillər verilmişdir. Məsələlərin
şərtində kəpənək, işıldaquyruq, çəyirtkə, qarışqa, qarı kimi həşəratların adları çəkildiyi üçün
onlar haqqında qısa məlumat və şəkillərinin verilməsi şagirdlərin riyaziyyat dərslərində riyazi
savadını artırmaqla bərabər onların həyat bilgisi
(gələcəkdə zoologiya) fənnindən ibtidai biliklə-

rə yiyələnmələrinə imkan yaradır. Belə məsələlər fənlər arasında inteqrasiyanın genişlənməsinə səbəb olur. Əlbəttə ki, müəllim dərs prosesində bu cür simvolik şəkilləri məsələnin şərtinə
uyğun genişləndirməsi daha məqsədəuyğun
sayılır.
Dərslikdəki məsələlərin şərtinin şagirdlər
üçün maraqlı və həyati situasiyalara uyğun qurulması vacib tələblərdən biridir. Belə ki, siniflər üzrə tərtib olunan məsələlər kiçikyaşlı məktəblilərə riyazi biliklər verməklə yanaşı, həyati
biliklərdə verməlidir.
Məsələ: [6, s. 133] Yeni binanın tikintisi
üçün ayrılmış ərazidə lövhənin üzərində aşağıdakı kimi yazı var. “Hər kəsilən ağacın yerinə 7
ağac əkiləcək.”
1) Bu binanın tikintisi üçün 5 ağac kəsilmişsə, onlar neçə təzə ağac əkməlidirlər?
2) Tikintini aparan şirkət 28 ağac əkməlidirsə, onlar neçə ağac kəsmişlər?
Bu məsələnin həlli prosesində şagirdlərə
aşağıdakı sualla müraciət etmək məqsədəuyğundur: Nə üçün kəsilən ağacların yerinə ağaclar
əkilməlidir? Kəsilən 1 ağacın yerinə 5 ağacın
əkilməsinin xeyri var, yoxsa ziyanı? Əgər kəsilən ağacların yerinə yeni ağaclar əkilməzsə nə
baş verər?
Bu suallara cavab aldıqda müəllim şagirdlərə ağaclar və onların həyatımızdakı rolu haqqında vacib məlumatlar verir. Məsələnin həlli
şagirdlərin riyazi biliklərini dərinləşdirir, məsələ
həll etmək bacarıqlarını inkişaf etdirir. Dərsdə
müəllim bu məsələnin şərtini izah edərkən kiçik
ağac maketlərindən və ya texniki əyani vasitələrdən də istifadə edə bilər.
Ümumiyyətlə, belə qənaətə gələ bilərik ki,
II sinifdə məsələ həlli zamanı əyaniləşdirmə və
modelləşdirmə vasitələrinin tətbiq olunması çox
vacib şərtlərdən sayılır. Çünki, şagirdlərin yaş
xüsusiyyətlərinə uyğun onlar üçün öyrənmə prosesində əyanilik vacib şərtdir. II sinifdə həll edilən məsələlərin həcmi qısa olarsa, şagirdlər tərəfindən asanlıqla mənimsənilə bilər. Belə məsələlərin həlli zamanı əyaniliyin və ya modelləşdirmənin tətbiqi isə məsələ həlli prosesini daha
da asanlaşdırır.
Problemin aktuallığı. II sinif riyaziyyat dərslərində məsələlərin şərtinə uyğun həm əyaniləşdirmədən, həm də modelləşdirmədən istifadə etməklə
şagirdlərin idraki bacarığını formalaşdırır.
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Riyaziyyatın tədrisində dərsin təşkili və ona qoyulan tələblər
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RİYAZİYYATIN TƏDRİSİNDƏ DƏRSİN TƏŞKİLİ VƏ ONA QOYULAN TƏLƏBLƏR
Самира Гусейн гызы Махмудова
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКА ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКЕ
И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Samira Huseyn Mahmudova
Azerbaijan State Pedagogical University

ORGANIZATION OF LESSONS IN MATHEMATICS TEACHING AND ITS
REQUIREMENTS
Xülasə: Bu məqalədə riyaziyyat dərslərinin müxtəlif əsaslara görə təsnifatına baxılır. Dərsin əsas və
köməkçi məqsədləri araşdırılır və bu məqsədlərə görə dərs növlərə ayrılır. Bununla yanaşı, dərsin keçirilməsinə qoyulan tələblər nəzərdən keçirilir.
Açar sözlər: məzmun, optimal, komponent, metod, məşğələ, vasitə, kombinə, təsnifat
Резюме: В данной статье рассматриваются классификации уроков математики по различным
основам. Исследуются основные и вспомогательные цели и по этим целям уроки делятся на виды.
Вместе с этим рассматриваются требования, поставленные к проведению урока.
Ключевые слова: содержание, оптимальный, компонент, метод, занятие, средство,
комбинированный, классификация
Summary: This article deals with the classification of maths lessons according to various reasons. The
main and subsidiary aims of the lesson is investigated and it is divided into types according to the given
aims. The requirements on the lesson planning are also taken into consideration
Key words: content, optimal, component, method, training, means, combined, classification

Təlimin təşkili formaları müəyyən meyarlara görə təsnif olunur: şagirdlərin sayına görə,
təlimin keçirilmə yerinə görə, tədris məşğələlərinin müddətinə görə və s.
Təlimin keçirilmə yerinə görə təlimin iki
forması vardır: məktəb və məktəbdənkənar formaları;
Şagirdlərin sayına görə fərdi, kiçik qrup,
qrup, kollektiv və kütləvi təşkilat formaları vardır.
Təlimin müddətinə görə: 45 dəqiqə müddətində olan klassik dərslər, 90 dəqiqə müddətində olan cüt məşğələlər, 70 dəqiqə müddətində
olan qısaldılmış cüt məşğələlər və istənilən
müddətdə keçilən zəngsiz dərslər vardır.
Təlimin əsas təşkilat forması dərsdir. Dərs
sinif-dərs sisteminin əsas komponentidir. Dərs

təlim prosesinin vaxt və məna baxımından bitkin hissəsidir. Müddətin qısa olmasına baxmayaraq, dərs tədris prosesinin çox mürəkkəb və
eyni zamanda, məsul mərhələsidir. Yaxşı dərs
keçmək təcrübəli müəllim üçün belə asan iş deyildir. Məktəbdə şagirdlərin riyazi hazırlığının
ümumi keyfiyyəti keçirilən ayrı-ayrı məşğələlərin keyfiyyətindən birbaşa asılıdır. Tədris prosesinin hər bir mərhələsi kimi dərsin keçirilməsinin də müəyyən tələbləri var. Dərsin keyfiyyəti
dərsə verilən tələbləri bilmək və eyni zamanda,
onları düzgün yerinə yetirməkdən çox asılıdır.
Müəllimin bir digər vəzifəsi də optimal təlim metodunu seçməkdir. Optimal təlim metodunun seçilməsi mürəkkəb məsələdir. Əgər seçilmiş təlim metodu aşağıdakı şərtlərdən, heç ol-
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mazsa, birini ödəmirsə, deməli, bu metodun
seçilməsi optimal deyildir.
Dərslər, adətən didaktik məqsədlərinə
görə təsnif olunur. Əgər dərsdə məqsəd yeni
dərsin keçilməsi, şagirdlərin yeni materialla tanış edilməsi olarsa, onda bu dərsin aparıcı mərhələsi yeni materiallarla tanışlıq olar və s. Beləliklə, riyaziyyat dərslərini məqsədlərinə görə
dörd əsas tipə ayıra bilərik:
1. Yeni materialların öyrənilməsi dərsi; 2.
Öyrənilənlərin möhkəmləndirilməsi dərsi; 3.
Bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması dərsi;
4. Öyrənilənlərin sistemləşdirilməsi və ümumiləşdirilməsi dərsi.
Riyaziyyat dərslərinin tiplərinə əlavə olaraq qarışıq (kombinə edilmiş) dərsləri də deyə
bilərik. Praktikada bu təsnifatlardan başqa dərsin aparılması üsullarına görə də təsnifatından
istifadə olunur. Burada dərs təkrar, söhbət, yoxlama işi, kombinə edilmiş dərs kimi növlər
ayrılır.
Riyaziyyat dərsinə verilən bir neçə zəruri
tələbləri şərh edək.
I. Dərsdə əsas tədris məqsədinin olması.
Əksər hallarda riyaziyyat dərslərində bir deyil,
bir neçə tədris məsələsi həll edilir: yenini dərk
edirlər və öyrənilənləri möhkəmləndirirlər.
II. Riyaziyyat dərsinə verilən ikinci əsas
tələb onun məzmununun rasional qurulmasıdır.
III. Dərsə verilən üçüncü əsas tələb - dərsdə təlim və tərbiyənin optimal vasitələri, metodları və priyomlarının seçilməsidir. Dərsdə vasitələr, metodlar və priyomların seçilməsi işində
müəllimin rolu böyükdür. Burada işin müvəffəqiyyəti müəllimin tədris materialının xüsusiyyətlərinə nə dərəcədə dərindən nüfuz etməsindən, bu zaman şagirdlərin ümumi və riyazi hazırlığını onların şəxsi keyfiyyətlərini nəzərə al-

maqla və bu və ya digər vasitə, metod, priyomlardan istifadə olunması nəticələrini proqnozlaşdıraraq tədris idrak məsələlərini nə dərəcədə bacarıqla təqdim etməsindən çox asılıdır.
Hər bir dərsdə öyrətmə, tərbiyə etmə və
inkişaf etdirmə kimi üç məqsəd həyata keçirilməlidir. Buna uyğun olaraq dərsə təhsilverici,
tərbiyəedici və inkişafetdirici tələblər verilir:
1. Təhsilverici tələblər: hər bir dərsin təhsilverici vəzifələrini dəqiq müəyyən etmək;
dərsdə şagirdlərin kollektiv fəaliyyətinin müxtəlif formalarını onların müstəqil fəaliyyəti ilə uyğunlaşdırmaq; dərsdə operativ əks əlaqəni, nəzarəti və idarəni təmin etmək;
2. Tərbiyəedici tələblər: tədris materialının tərbiyəedici imkanlarını və nail olunacaq
real tərbiyə məqsədlərini müəyyən etmək; şagirdlərə diqqət və qayğıkeş münasibət göstərmək, pedaqoji taktın tələblərinə riayət etmək,
şagirdlərlə əməkdaşlıq etmək, onların müvəffəqiyyət qazanmasında maraqlı olmaq;
3. İnkişafetdirici tələblər: şagirdlərdə müsbət təlim-tərbiyə motivlərini, maraqlarını, yaradıcı təşəbbüskarlığı və fəallığı formalaşdırıb
inkişaf etdirmək; şagirdlərin inkişaf səviyyəsini
və psixoloji xüsusiyyətlərini öyrənib nəzərə almaq, onları layihələşdirmək.
Problemin elmi yeniliyi. Riyaziyyatda dərsin
təşkili və ona verilən tələblər optimal təlim metodunun seçilməsi üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
Problemin aktuallığı. Dərsin təşkilinə qoyulan tələblər vasitəsilə dərsin optimal üsullarla təşkili
şagirdlərin məntiqi təfəkkürü və yaradıcı fəaliyyətinin inkişafına kömək edir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Təlim metodlarının düzgün seçilməsi şagirdlərdə dərsə marağın, yeni bilik və ideyaların yaranmasına təkan verir.
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EVALUATİON OF STUDENT ACHİEVEMENT İN MATHEMATİCS
İN AN ACTİVE (İNTERACTİVE) LEARNİNG PROCESS
Xülasə: Riyaziyyatda şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi mövzusuna aid bu məqalədə şagird
nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi öz əksini tapıb. Biz bu məqalədə əsasən ənənəvi qiymətləndirmə ilə yeni
qiymətləndirmə arasındakı əlaqələr araşdırdıq. Yeni qiymətləndirmə sisteminin müasir təhsilimiz üçün
əhəmiyyətini aydınlaşdırmışıq.
Açar sözlər: monitorinq, qiymətləndirmə, fəal təlim
Резюме: В статье нашли отражение формы оценивания учащихся по математике. Автором
статьи рассмотрены отношения между традиционным оцениванием и новым. А также выявлено значение оценивания в современном образовании.
Ключевые слова: мониторинг оценка, интерaктивное обучение
Summary: Evaluation of student achievement in mathematics, related to the topic of student
assessment reflected in this article.In this article, we mainly discussed the relationship between the new
assessment with traditional assessment.We clarified the importance of the new assessment system for our
modern educational system.
Key words: monitoring, evaluation, active learning

“Fəal (interaktiv) təlim” şagirdlərin fəal
idrak fəaliyyətinə əsaslanan və təhsil prosesinin
digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata
keçirilən təlim nəzərdə tutur. Çox vaxt bu anlayışın sinonimi kimi “interaktiv təlim metodları” anlayışından istifadə olunur. Belə ki, “interaktivlik” termini “dialoqu, qarşılıqlı təsiri” bildirir. Bu təlim metodunu ifadə etmək üçün həmçinin “problem-dialoji”, “problemli”, “evristik
təlim” anlayışlarından da istifadə olunur.
Fəal (interaktiv) təlim tədrisin və idrak
fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması metodlarının məcmusudur. Bu təlim üçün aşağıdakı cəhətlər səciyyəvidir:

o Müəllim tərəfindən şüurlu surətdə (iradi
olaraq) idraki problem situasiyasının yaradılması;
o Problemin həlli prosesində şagirdlərin
fəal tədqiqatçı mövqeyinin stimullaşdırılması:
o Şagirdlər üçün yeni və zəruri olan
biliklərin müstəqil kəşfi, əldə edilməsi və mənimsənilməsi üçün şəraitin yaradılması.
Yeni yanaşmanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, təlim şagirdlərin yaddaşının təkcə yeni
elmi biliklərlə (informasiya ilə) zənginləşdirilməsinə deyil, həm də təfəkkürün müntəzəm
inkişaf etdirilməsi əsasında daha çox biliklərin
müstəqil əldə edilməsi və mənimsənilməsi, ən
mühüm bacarıq və vərdişlərinin, şəxsi keyfiyyət
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və qabiliyyətlərin qazanılmasına yönəlib. Bu zaman şagirdlər müəllimin rəhbərliyi altında, xüsusi seçilmiş, asan başa düşülən və yadda qalan,
ən vacib təlim materialının öyrənilməsi prosesində fakt və hadisələrin səbəb-nəticə əlaqələrini, qanunauyğunluqlarını aşkar etməyi, nəticə
çıxarmağı, mühüm və dərin ümumiləşdirmələr
aparmağı öyrənirlər.
Problemli vəziyyətin yaradılması.
Şəxsiyyətə yönəlmiş təlim prinsipinə uyğun olaraq təlim prosesi yalnız şagirdin tədqiqatçı mövqeyinə, onun idraki maraqlarına əsaslananda səmərəli olur. Bu mövqeyi yaratmaq
üçün mərkəzi təlim prosesi-tədqiqat olmalıdır.
Hər tədqiqat isə ilk növbədə problemin qoyulmasından başlanır.
Fəal (interaktiv) təlim metodu təqdim edilən informasiyanın ziddiyyətli və yarımçıq olması səbəbindən əqli cəhətdən gərgin (problemi) vəziyyətin yaradılmasına əsaslanır. Bu cür
vəziyyətin yaradılması şagirdləri qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq yollarını axtarmağa
sövq edir və bununla da onların təfəkkürünü
fəallaşdırır. Bu da öz növbəsində şagirdlərdə
idrak fəallığı yaradır, onların tədqiqat fəaliyyətini artırır.
Problemli vəziyyət - məsələnin həllində
ziddiyyətlərin, müxtəlif nöqteyi-nəzərlərin və
variantların mövcudluğunu ehtiva edən vəziyyətdir
Problemin aşağıdakı xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla problemli vəziyyətin yaradılması
və tədqiqi mümkündür:
 Diqqəti cəlb edən və maraqlı;
 Müxtəlif fərziyyələr yaradan;
 Müstəqil tədqiqat üçün mümkün olan;
 Şagirdin imkanlarına müvafiq (onun
inkişaf səviyyəsinə uyğun gələn, lakin asan
olmayan);
 Şagirdə öz bacarığını həyata keçirməyə
imkan verən
İdrak fəaliyyətinin fəallaşdırılmasının ən
başlıca mexanizmlərindən biri ənənəvi təlim
sxeminin dəyişdirilməsidir, yəni:
 Ona tədqiqat xarakteri verilməsi;
 Şagirdin biliklərin mənimsənilməsi prosesinin başlıca simasına, bərabərhüquqlu subyektinə çevrilməsidir.
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Bu da təlim prosesində şagirdlərin və
müəllimin mövqelərinin və onların funksiyalarının dəyişdirilməsi hesabına əldə oluna bilər.
Şagirdin mövqeyi – “kəşf edən”, “tədqiqatçı” mövqeyidir; o, gücü çatdığı məsələlər və
problemlərlə üzləşərkən, bunları müstəqil tədqiqat prosesində həll edir. Bu zaman təlimin mühüm şərti qismində uşağın təlimin məqsədlərini
şüurlu surətdə tərkib hissələrinə bölə bilməsi zərurəti çıxış edir: nəyi dərk etməli, nə üçün dərk
etməli, nəyi öyrənməli, nə üçün öyrənməli, necə
öyrənməli və bu, hansı nəticələrə gətirib çıxara
bilər (təlimin bəhrəsi necə olmalıdır).
Müəllimin mövqeyi – “bələdçi” (fasilitator), “aparıcı” (istiqamət verən) mövqeyidir.
Fəal təlim prosesində şagirdləri biliklərə aparan
yolda müəllimin bir bələdçi kimi əsas funksiyası, təyinedici rolu fasilitasiya (ingilis dilində facilitation - əlverişli şərait yaratma) adlanır. Bu,
müəllim liderliyinin yeni tipidir. Bu liderlik
müəllimlə şagirdin təhsilin məqsədinə nail olmağa yönəldilmiş birgə fəaliyyətinə əsaslanır.
Bu zaman müəllim şəksiz nüfuz sahibi kimi sinfi üzərində “ağalıq” etmir və özünü ondan yüksəkdə tutmur. Əksinə o, sistemli, ardıcıl və məqsədyönlü şəkildə şagirdlərlə əməkdaşlıq edir:
problemli vəziyyəti təşkil edir, tədqiqat məqsədlərinin qoyuluşunda şagirdlərə istiqamət verir,
bunların həllində metodik kömək göstərir, biliklərin əldə edilməsi və mənimsənilməsi yollarını
öyrədir. Müəllimin vəzifəsi – öyrənməyi öyrətməkdir. Başqa sözlə desək, müəllim təlim fəaliyyətinin əsas tərkib hissələrini mənimsəməkdə
uşağa kömək edir, eyni zamanda özü biliklərin
əldə edilməsinə və tətbiqinə dair zəruri əqli üsul
və vasitələrə praktik cəhətdən yiyələnir.
Problemin aktuallığı və praktik əhəmiyyəti.
Müşahidələr göstərir ki, məktəb riyaziyyatı tədrisində qiymətləndirmə böyük əhəmiyyətə malikdir. Qiymətləndirmə düzgün şəkildə, tam aktuallığı ilə aparılır.
Problemin elmi yeniliyi. Məktəb riyaziyyat
kursunda ənənəvi qiymətləndirmə ilə yeni qiymətləndirmə arasındakı əlaqələr araşdırılır və bu zaman
yeni qiymətləndirmənin şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində daha effektiv nəticə alındığını
gördük.
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PRİNCİPLES OF MODERN PROGRAMS (CURRİCULUM) İN THE PROCESS
OF TEACHİNG MATHEMATİCS
Xülasə: Məqalədə riyaziyyat fənninin tədrisi prosesində müasir proqramların (kurikulumların) prinsipləri xarakterizə olunur. Təhsil prinsiplərinin təsnifatı zamanı təlimin didaktik prinsipləri. pedaqoji və psixoloji olmaqla, bir neçə istiqamətdə qruplaşdırılır. Bu prinsiplərin ümumi təhlili ilə yanaşı, riyaziyyat fənninin tədrisində onların yeri, rolu və əhəmiyyəti açıqlanır. Arzuolunan şəxsiyyətin formalaşmasında, təhsilin
keyfiyyətinin yüksəldilməsində təcrübi utilitar tərkibli riyazi bilik və bacarıqların əhəmiyyətindən söz açılır.
Açar sözlər: prinsip, əməkdaşlıq, şəxsi keyfiyyətlər, fəal təlim, təhsil mühiti, interaktiv, milli,
ümumbəşəri
Резюме: В статье характеризуются современные принципы программ (курикулумов) в процессе преподавание предмета математики. В нескольких направлениях группируются дидактические
принципы и классификации образования в педагогических и психологических направлениях. Автором статьи раскрывается место, роль и значение данных принципов в преподавании математики. В
статье также подчеркивается значимость практических утилитарных математических знаний и навыков в повышении качества образования и формировании личности.
Ключевые слова: принцип, сотрудничество, личные качества, активное обучение,
образовательная среда, интерактивный, национальный, общечеловеческие
Summury: The article describes the modern principles of the curriculum (curriculum) in the process
of teaching the subject of mathematics. The didactic principles and classifications of education, pedagogical
and psychological directions are grouped in several directions. The place, role and significance of these
principles are revealed in the teaching of the subject of mathematics. It also describes the importance of
improving the quality of education, in the formation of personality, containing practical, utilitarian
mathematical knowledge and skills.
Key words: principles, the cooperation, personal qualities, active learning, educational environment,
interactive, the national, the universal

Müasir cəmiyyətin tələblərinə cavab verə
bilən şəxsiyyət yetişdirmək üçün tədris prosesinin səmərəli təşkili önəmlidir. Bu gün tətbiq
olunan yeni təlim arzuolunan şəxsiyyətin: millimənəvi və ümumbəşəri dəyərləri qоruyan və
inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə malik olan,
102

təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnən,
müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli mütəхəssis-kadrlar hazırlamaq, sistemləşdirilmiş
bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini,
təhsilalanları ictimai həyata və səmərəli əmək
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fəaliyyətinə hazırlamasına xidmət edir. Səriştəli
müəllim tədris etdiyi fənnin imkanlarından
istifadəyə üstünlük verməklə yanaşı, təlimin
prinsiplərini rəhbər tutur. Unutmaq olmaz ki,
prinsiplər hər bir fənn üzrə təlimin mühüm
didaktik əsası olub fənlərin ümumi məqsəd və
vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə yönəlir. Təbii
ki, fənlərin özünəməxsus cəhətləri, ümumi təhsil
sistemində rolu və əhəmiyyəti diqqət mərkəzinə
çəkilir. Eləcə də prinsiplər fənn üzrə strateji
fəaliyyətin özülü, müxtəlif forma və üsulların
mexanizminin pedaqoji təminatçısı, fəaliyyətin
rəhbər tutulan qaydalar sistemidir. Başqa sözlə,
təhsil prinsipləri öyrədənin öyrətmə prosesində
əsaslandığı qayda və qanunlardır.
Təhsildə prinsiplərinin təsnifatına görə:
təhsil sahəsində dövlət siyasətinin prinsipləri,
təlimin didaktik prinsipləri, pedaqoji və psixoloji olmaqla bir neçə istiqamətdə qruplaşdırmaq
olar. Təhsil prinsiplərindən danışarkən, ilk növbədə, təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas
prinsipləri nəzərdə tutulur. Humanistlik, demоkratiklik, bərabərlik, millilik və dünyəvilik, keyfiyyətlilik, səmərəlilik, fasiləsizlik, vəhdətlik,
daimilik, varislik, liberallaşma, inteqrasiya dövlət siyasətinin əsas prinsipləridir. Təhsilin pillələr üzrə təlimim nəticələri və məzmun standartları, tədris fənləri, həftəlik dərs və dərsdənkənar
məşğələ saatlarının miqdarı ilə yanaşı, pedaqоji
prоsesin təşkili, təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi və mоnitоrinqinin aparılması sisteminin
cəmindən ibarət dövlət sənədi olan təhsil prоqramı (kurikulumu) bu prinsiplərə istinadən
hazırlanmışdır:
 milli və ümumbəşəri dəyərlərin nəzərə
alınması;
 ümumi inkişafı, meyil və maraqlarını
nəzərə alınmaqla bütün şagirdlərə əlverişli təlim
şəraitinin yaradılması;
 tələbyönlük;
 nəticəyönlük;
 şagirdyönlük;
 inteqrativlik (2).
 Milli və ümumbəşəri dəyərlərin nəzərə
alınması bir tərəfdən milli kimliyin qorunub
saxlanılması, irsiyyətə ötürülməsi, digər tərəfdən sağlamlıq, təhlükəsizlik, ətraf mühit və insanlara qayğıkeşlik, hörmət, tolerantlıq, dözümlülük kimi xüsusiyyətlərin formalaşdırılmasına
təkan verir. Demək, təkcə təlim keyfiyyəti deyil,

həm də tərbiyə məsələləri önə çəkilir. Digər
fənlər kimi riyaziyyat fənninin təlim-tərbiyə
prosesində rolu böyükdür. Məsələn, həndəsi
fiqurların tədrisi prosesində milli və ümumbəşəri memarlıq və digər sənət abidələrinin fərqləndirilməsi, tutuşdurulması və müqayisə edilməsi,
onların təcrübədə səmərəli tətbiqinin əhəmiyyəti
ön plana çəkilir.
 Ümumi inkişafı, meyil və maraqlarının nəzərə alınması bütün şagirdlərə əlverişli
təlim şəraitinin yaradılması vətəndaşların bərabər təhsil almaq imkanlarının yaradılmasına və
təhsil hüquqlarının təmin olunmasına yönəlir.
Riyaziyyat dərslərinin mövcud potensialı inkişaf
etdirmək və yeni bacarıqlar yaratmaq imkanları
danılmazdır. Təfəkkürün məhsulu, riyaziyyatın
vacib mərhələsi olan məntiq məhz riyazi biliklərin tətbiqində öz imkanlarını büruzə verir. Məntiqi nəticələrə gələ bilmək, fəza təsəvvürləri, öyrəndiyini tətbiq edə bilmək və həyatla əlaqələndirmək bacarığının formalaşdırılmasında riyazi
biliklərin rolu böyükdür. Bu səbəbdən şagirdlərin maraq və meyillərini müəyyənləşdirmək və
riyaziyyat dərslərini onların maraqlarına uyğun
təşkil etmək vacibdir.
 Tələbyönlük fərdin, cəmiyyətin və
dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə
alınmasıdır. Təhsildə tələbyönlük təlim prosesində öyrənənin maraq və tələbatlarına, onun
bilik səviyyəsinə, istedad, imkan və qabiliyyətlərinə yönəlməlidir. Hadisələrdən baş çıxara
bilən, beynəlxalq təhsil və əmək bazarı ilə ayaqlaşan şəxsiyyət yetişdirmək məqsədilə riyazi
biliklərə maraqların artırılması və onun genişləndirilməsi və yaxud fərdin marağına uyğun,
meyilləndiyi sahədə riyazi bacarıqların yerini
müəyyənləşdirməklə bu istiqamətdə riyazi biliklərin aşılanmasına və riyazi bacarıqlardan istifadəyə nail olmaq vacib məsələlərdəndir.
 Nəticəyönlük təlim prosesində əldə
edilməli nəticələrin qabaqcadan müəyyən olunması, onun məzmuna gətirilməsi məqsədi daşıyır. Bu da təlim prosesinin mahiyyəti olan son
nəticəni görmək imkanı yaradır. Riyaziyyat fənninin tədrisi prosesində ibtidai sinif təhsil səviyyəsinin sonunda şagird:
 milyon dairəsində natural ədədlər və sıfır üzərində dörd hesab əməlini yerinə yetirir,
onluq say sistemində rəqəmlərin ədədlərdə möv-

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, № 7, 2018

103

Mehriban Telman qızı Əkbərova

qeyini və xüsusi çəkisini (mərtəbə vahidlərini)
müəyyənləşdirir;
 hesab əməllərində naməlum komponenti məlum komponentlərlə ifadə edir;
 kəmiyyətlərdən (pul, çəki, uzunluq,
sahə, zaman) həyati məsələlərin həllində istifadə
edir;
 sadə müstəvi fiqurların və fəza cisimlərinin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir və təsvir edir;
 ədədi məlumatları toplayıb qeyd edir,
sistemləşdirir, nümayiş etdirir və şərh edir.
Ümumi əsas təhsilin sonunda şagird:
 ölçmə və hesablama ləvazimatlarından
istifadə edir, şifahi, yazılı formada dəqiq və ya
təqribi hesablamalar aparır;
 simvollarla ifadə olunmuş cəbri dildən
istifadə edir;
 rasional ifadələr üzərində eynilik çevrilmələri aparır, xətti və kvadrat tənlikləri, xətti
bərabərsizliklər sistemini həll edir;
 funksiya anlayışı və qrafiklərdən real
asılılıqların öyrənilməsində və şərhində istifadə
edir;
 müstəvi fiqurların və sadə fəza cisimlərinin xassələrini praktik həndəsi məsələlərin
həllində tətbiq edir, sadə həndəsi qurmalar və
ölçmələr aparır;
 riyazi və statistik məlumatları toplayır,
araşdırır, sistemləşdirir və nəticəsini təqdim
edir;
 statistika və ehtimal əsasında hadisənin başvermə mümkünlüyünü proqnozlaşdırır;
 mühakimələrini məntiqi əsaslandırır,
yazılı və şifahi nitqində fikirlərini dəqiq, aydın
və yığcam ifadə edir;
 müxtəlif həyati məsələlərin həllində
riyazi bilikləri tətbiq edir;
 fəaliyyətlərini layihələndirir, onların
əsasında alqoritmlər qurur, nəticələri yoxlayır
və qiymətləndirir.
Ümumi orta təhsilin sonunda şagird:
 riyazi materiallara aid alqoritmləri yerinə yetirir, real həyatda riyazi anlayış və düsturlardan istifadə edir;
 xüsusi halların və təcrübənin ümumiləşdirilməsinə, əsasən, kəmiyyətlər arasındakı
asılılığı müəyyənləşdirir və riyazi dillə ifadə
edir;
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 cəbri çevrilmələrdən və funksional asılılıqlardan yaxın fənlərin öyrənilməsində və ətraf aləmin mövcud qanunauyğunluqlarının araşdırılmasında istifadə edir;
 genişləndirilmiş fəza təsəvvürlərindən
çertyoj, şəkil və sxemlərin çəkilməsində, ətraf
aləmdəki əşyaların təsvirində istifadə edir;
 ətraf aləmdəki ehtimal və statistikanın
qanunauyğunluqlarının mövcudluğu haqqında
məlumatları izah edir, ehtimalın klassik modelinə əsasən, hadisələrin baş verməsini proqnozlaşdırır.
 ölçmə və hesablama vasitələrindən
istifadə edir, yazılı və şifahi əməliyyatlar aparır;
 mühakimələrini riyazi faktlarla əsaslandırır və məntiqi nəticələrini şərh edir, isbat
olunmuş təklifi ehtimal və fərz olunandan fərqləndirir (1).
 Şagirdyönlük şagird şəxsiyyətinin, həyati bacarıqların formalaşdırılmasına təkan verir, onların davamlı fəaliyyət üçün hazırlanmasına imkan yaradır. Bu baxımdan kurikulumlarda
əks olunmuş təlim standartları biri digərini tamamlamaq, möhkəmləndirmək, davam etdirmək
xüsusiyyətlərini özündə cəmləyir. Bununla da
şəxsiyyətin inkişafının dinamikliyini izləmək
mümkün olur. Məhz bu mövqedən riyazi biliklərin aşılanması ilkin mərhələ olsa da, möhkəmləndirilmə prosesində əvvəlki biliklərə istinad
olunmaqla yeni biliyin tətbiq olunması və gələcəkdə öyrəniləcək mövzunun əsasının qoyulması imkanları böyükdür. Məsələn, sadə tənliklərin
öyrənilməsi ilkin mərhələdə məchulun tapılması
kimi təqdim olunur. Daha sonra məsələ həllinə
tətbiq edilməsi, mürəkkəb, ikidəyişənli, xətti,
diferensial tənlik mərhələsi ilə davam etdirilir.
Bu zaman əvvəlki materialı unudan şagirdə
müəllim aqressiv yanaşmır. Müəllim tərəfindən
şəxsiyyət kimi yanaşılan şagirdin fərdi cəhətləri
nəzərə alınmaqla, hörmət əsasında münasibət
formalaşır.
 İnteqrativlikdən danışarkən, ilk növbədə, milli təhsil sisteminin dünya təhsil sisteminə
inteqrasiyası, uyğunlaşması və qoşulması nəzərdə tutulur. Bununla belə, təhsil proqramlarının
(kurikulumların) inteqrativ məzmunda hazırlanması fənlərin inteqrasiyasına gətirir ki, bu da
onların sayının azalması, məzmun baxımından
yaxın fənlər sintezinə, həftəlik saatların minimum səviyyəyə endirilməsilə təlim yükünün,
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məşğələlərin sayını azaldır. İnteqrativlikdən söz
gedərkən deməliyik ki, şagirdlərin inteqrativ
standartlar əsasında ölçülə bilən bacarıqlara
yiyələnmələri əsas götürülür. Məzmun və istiqamətinə görə inteqrasiya fənnin siniflər və mərhələlər arasındakı əlaqəsini yaradan şaquli və
müxtəlif, lakin uyğun gələn fənləri əlaqələndirən üfüqi olur. Riyaziyyat dərslərində inteqrativlik fəndaxili olmaqla əvvəlki biliklərin möhkəmləndirilməsinə, fənlərarası olmaqla həyati
əhəmiyyətli bilik, bacarıq və vərdişlər qazanmasına, zəruri praktik işlərin həyata keçirilməsinə
imkan yaradır. Məsələn, həndəsi fiqurların öyrənilməsi təsviri incəsənət və rəsmxət dərslərində
tətbiqinə imkan verirsə, miqyas, faiz, sahə, zaman, uzunluq vahidlərinin öyrənilməsi coğrafi
hesablamalarda istifadə olunur. Bu da diqqətdən
kənarda qalmamalıdır. Riyaziyyat dərslərinin
imkanlarından biri də təlim və tərbiyənin, həmçinin təlim metodlarının inteqrasiyasıdır (5).
Bütün fənlərin tədrisi prosesində bu prinsipləri rəhbər tutmaqla təhsilin keyfiyyətinin
yüksəldilməsini təmin etmək mümkündür. İlk
riyazi vərdişlər sistemsiz formada ailədən başlansa da, təhsil müəssisələrində riyazi bilik və
vərdişlər zənginləşdirilməklə yanaşı, həm də
ilkin riyazi bacarıq və vərdişlər sistemə salınır.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrindən başlanan
riyazi biliklərin tədrisi ümumi təhsilin son mərhələsinə qədər davam etdirilir. Bu, riyaziyyat
fəninin şəxsiyyətin təşəkkülündə başlıca rol
oynadığını göstərir.
Təlimin prinsipləri təsnifatına görə iki istiqamətə ayrılır: öyrənməyi öyrətməyə əsaslanan,
hər bir şagirdin mədəni, yüksək əxlaqi, fəal yaradıcı və sosial bacarıqlara malik olan şəxsiyyət
kimi tərbiyə edilməsi məqsədli pedaqoji prinsiplər və inkişafetdiricilik prinsipinə əsaslanan, hər
bir şagirdin fiziki və əmək bacarıqlarının, zehni
qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə, dərketmə
maraqlarının və meyillərinin təmin edilməsi
məqsədinə yönələn psixoloji prinsiplər. Hər bir
fənnin və hətta mövzunun məqsədinə uyğun
prinsiplər seçilə bilir, lakin ümumilikdə interaktiv təlim üsullarının tətbiqi prosesində, əsasən, bu prinsiplər ön plana çəkilir:
1.
Şəxsiyyətə yönələn təlim prinsipinin tətbiqi şagirdi təlim prosesinin mərkəzinə
çəkir, müəllim isə istiqamətverici mövqedə dayanır. Hadisələrin məntiqi təhlilini düzgün apar-

mağı, bu yolla məkan, faktlardan nəticə çıxarmağı, tərif vermək və təriflə işləməyi, məlumu
məchuldan, isbat ediləni isbat edilməyəndən
fərqləndirməyin aşılanması psixoloji prinsiplər
qrupundan olub, zehni fəaliyyətin güclənməsinə
xidmət edir. İnsanın əqli potensialının inkişafı
keyfiyyətli, lakonik və birmənalı kommunikasiyası, müəyyən vəziyyətin əyani təsvir edə bilmək bacarığının aşılanmasında riyaziyyat fənninin xüsusi rolu var (3). Riyaziyyat şəxsiyyətin
ümumi inkişafına əhəmiyyətli təsir etməkdən
əlavə, xarakterin, mənəvi keyfiyyətlərin formalaşmasında mühüm yer tutur; doğruluq, obyektivlik, inadkarlıq, əməksevərlik kimi keyfiyyətlərin formalaşmasına, dünyanın estetik qavranılmasına, estetik komponentlər daxil olan emosional hisslərin güclənməsinə kömək edir.
2. Fəal təlim prinsipi idrak fəallığını,
təbii öyrənmə fəaliyyəti ilə şagirdi “kəşf” etmək
imkanı yaradır. Şagirdi tədqiqatçılığa sövq edən
materialların bolluğu baxımından riyaziyyatın
imkanları böyükdür. Yeni materialın hazır şəkildə deyil, axtarışlarla əldə olunması şagirdin
fəallığını, müəllimin istiqamətverici rolunu artırır. Məsələn, sahə və uzunluq vahidlərinin tədrisində dərslərin açıq və ya qapalı sahədə ölçmə
işləri apara bilinəcək şəraitdə qurulması mümkündür. Bugünkü təhsil proqramları (kurikumları) müəllimə dərsin təşkilində müstəqillik verilməsi imkanlarına malikdir. Öyrənənin ölçmə
və hesablama işlərini sadəcə vərəq üzərində deyil, praktik olaraq hər hansı obyekt üzərində yerinə yetirməsi ilə nəticələnən dərsin təşkili “öyrənməyi öyrənmək” işini asanlaşmasına, yeni
biliyin məntiqi təfəkkürlə qavranılmasına və birbaşa tətbiq olunmasına, təlimin keyfiyyətinin
artırlımasına, uzunmüddətli yaddaşa xidmət
edir. Bu cür dərslərin təşkili müstəqil, fərdi,
qrup və kollektivlə işləmək bacarığı yaradır.
3. İnkişafetdirici təlim prinsipi inkişafı
qabaqlamalı, öyrənənin müstəqil fəaliyyəti və
ya böyüklərin köməyi sayəsində aşkarlanan
bilik və bacarıqları əldə etmək potensial imkanlarına yönəldilir. Riyazi məsələlərin həlli zamanı məsələyə aid çertyojun çəkilməsi, qısa şərtinin yazılması, cisimlər arasında əlaqə və asılılığın müəyyən olunması, qazanılmış təcrübə və
vərdişləri yığcamlıq, dəqiqlik, tamlıq kimi təfəkkür və fikir əməliyyalarını formalaşdırır, fikri ifadə üsullarının inkişafını dəstəkləyir. Cisim
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və hadisələrin izahı, nəticələrin təqdimi, qanunauyğunluqları öyrənmək, vəziyyəti təhlil etmək
və problemləri həll etmək, yaranmış abstrakt
sistemlər və nəzəri modellərdən istifadə kimi
imkanlarının genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi baxımından riyaziyyat fənni xüsusi əhəmiyyətə və imkanlara malik olub əsas fənlər
sırasına daxildir.
4. “Qabaqlayıcı təlim” pinsipi cəmiyyətin
inkişaf təmayüllərinin əks olunması, eyni zamanda, yaxın gələcəkdəki dünya ilə ayaqlaşa
biləcək yeni nəslin yetişməsinə imkan verir. Baş
verən və ya baş verəcək sürətli dəyişikliklər təlimin qarşısında şagirdlərin həyata hazırlanması
məsələsini tələbini qoyur. Demək, təlim cəmiyyətin inkişaf meyillərini əks etdirməklə yanaşı,
həm də yeni nəsli yaxın gələcəkdə həyat şəraitinə hazırlamaq funksiyasını daşıyır. Bu yanaşma
ilə ehtimal nəzəriyyəsinə və məntiqə aid riyazi
çalışmaların köməyi ilə güclü məntiqi təfəkkürün, ehtimal edə bilmək bacarığının və intuisiyanın inkişafına xidmət edir (4). Başqa sözlə, fərz
etmək, ehtimal etmək, məntiqə əsaslanaraq son
nəticəni əvvəlcədən görməklə, problemin həll
yolunu tapmaq, yarana biləcək çətinliyin qarşısını almaq tədbirləri hazırlamaq və müəyyən vəziyyətlərə hazır ola bilmək kimi cəhətlərilə təhsilalanın idrak proseslərini inkişaf etdirən və bacarıqlarının tətbiqinə imkan verən nəticəyönlü
xarakterə malikdir.
5. Təlim-tərbiyə sisteminin çevikliyi prinsipinin köməyi ilə təlim-tərbiyə sisteminin çevikliyi, ilk növbədə, onun real şəraitə uyğunlaşmaq qabiliyyətidir. Mühit və şagirdlərin dəyişən
tələbləri nə əsaslanmaqla tədris planları və proqramlarının məzmunu, təlim-tərbiyə prosesinin
təşkili, təlim metodlarının seçilməsi sistemli şəkildə təzələnməlidir. Çevik təlim-tərbiyə sistemi
təlimdə diferensiallaşma, şagirdlər tərəfindən
müxtəlif məlumatların işlənilməsi və mənimsənilməsini önə çəkir. Sürətli hesablama vərdişləri, çoxluqlar və sxolastik biliklər, funksiya və
qrafiklərlə işləmək, tənasüblər, tənliklər, bərabərsizliklər, onların sistemini qurmaq və həll etmək bilik və qabiliyyətlərin bacarıqlara çevrilməsini sürətləndirir. Sürətli şifahi hesablama və
məsələnin cavabını elə məsələ oxunarkən birbaşa demək məşğələləri bu məqsədlə təşkil olunur.
Xüsusən krossvord, “Kim tez tapar?”, “Qısa
yol”, “Səmərəli üsulla tap” didaktik oyun məş106

ğələlərinin, intellekt oyunların mütəmadi təşkili
həndəsi fiqurların köməkliyi ilə müəyyən modelin düzəldilməsi ağılın çevikliyi, çətinliyin asan
yolla aradan qaldırılması yollarını tapmaqda şagirdə kömək edən vasitələrdəndir (6).
6. Əməkdaşlıq prinsipi “müəllim – şagird”, “şagird - şagird” qarşılıqlı münasibətləri
sistemində tərəflər təlim prosesi gedişində tərəfmüqabili kimi iştirak edir, əməkdaşlıq təlim prosesinin kollegial və dinamik keçməsində öz
əksini tapır. Təhlil etmək, təsnifat aparmaq, fərziyələr irəli sürmək, məlumatı inkar və təsdiq
etmək, fikir yürütmək, başqasının fikirlərinə
müəyyən mövqedən yanaşa bilmək şagirdin əldə
etməli olduğu vacib bacarıqlardandır. Məsələn,
“Faiz” mövzusunun ümumiləşdirilməsi üçün
qruplarla təşkil olunan məşğələdə qrupun birinə
ədədin faizinin tapılması üzrə çalışma verilirsə,
digər qrupa faizə görə ədədin tapılması, 3-cü
qrupa bir ədədin digərinin neçə faizi olduğunu
tapması, 4-cü qrupa isə onluq kəsrin faizlə ifadə
edilməsi tapşırılır.
7. Dialoji təlim prinsipi məsələlərin birgə
həlli gedişində özünün və qrup üzvlərinin fikirlərini, imkanlarını və təcrübələrini bölüşə bilmək imkanından qarşılıqlı faydalanmaq məqsədi daşıyır, hər bir şagirdin müzakirələrdə və qrupun işində iştirakı təmin edilir. Bu, bir növ
əməkdaşlıq əlaqələrinin davamı kimi də dəyərləndirilə bilər. Başqasının verdiyi məlumatdan
faydalanmaq, verilən məlumatlardan, analogiyadan düzgün istifadə edə bilmək bacarıqları, ünsiyyətdə istifadə olunan təfəkkürün tam inkişafı,
mühakimələrin gedişində və təfəkkür nümunələri ilə tanışlıq məhz riyazi işgüzarlıq şəraitində
məşğələləri daha maraqlı edir. Düşüncə qabiliyyətinin inkişafı, düşündüyünü ifadə etmək bacarığı, baxış-nəzərlərin əsaslandırılması, hadisələrin və faktların təhlil olunması, ətraf aləmi təsvir
etmək kimi proseslərdə riyazi dilin elmi dil kimi
formalaşdırılması riyaziyyatın tədrisinin məqsədlərinin gerçəkləşdirilməsi məqsədini daşıyır.
Müasir təhsil proqramlarının (kurikulumlarının) sadalanan prinsipləri arzuolunan şəxsiyyətin yetişməsində həlledici rola malikdir. Təlimdə keyfiyyətin əldə olunmasına şərait yaradan mexanizmlərdən başlıcası isə təhsil prinsipləridir. Təlim metodları və ya texnologiyaları
dəyişdikcə, uyğun prinsiplərin tətbiqi vacibdir.
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Problemin aktuallığı. Riyaziyyat fənninin
tədrisi prosesində müasir proqramların (kurikulumların) prinsipləri təlimin ümumi məqsəd və vəzifələrinin yerinə yetirilməsi, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsini təmin etmək baxımından aktualdır.
Problemin elmi yeniliyi. Müasir cəmiyyətə
adaptasiya olunmaq üçün hər kəsə təcrübi utilitar
tərkibli riyazi bilik və bacarıqlar lazımdır.

Problemin praktik əhəmiyyəti. Riyaziyyat
fənninin tədrisi prosesində müasir proqramların (kurikulumların) prinsipləri elmi biliklərin aşılanmasında, arzuolunan şəxsiyyətin yetişməsində həlledici
rola malikdir.
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RİYAZİYYATDA DEDUKSİYA TƏLİM METODUNUN ÖYRƏNİLMƏSİ
VƏ TƏTBİQİ HAQQINDA
Гульзар Назим гызы Керимова
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

ОБ ИЗУЧЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА ДЕДУКЦИИ В МАТЕМАТИКЕ
Gulzar Nazim Karimova
Azerbaijan State Pedagogical University

ON THE STUDY AND APPLİCATİON OF THE METHOD OF DEDUCTİON
İN MATHEMATİCS
Xülasə: Məqalə riyaziyyatın deduksiya təlim metodunun öyrənilməsi və tətbiqinə həsr olunub.
Göstərilmişdir ki, riyaziyyatın deduksiya təlim metodunun şagirdlərə yeni biliklərin əldə edilməsində,
təfəkkürün inkişaf etdirilməsində böyük rolu vardır. Həmçinin hadisə və faktları, onların daxili əlaqələrini,
mahiyyətini, əsasını təşkil edən qanunları açmağa kömək edir.
Açar sözlər: təlim, metod, deduksiya, nəticə çıxarma, isbat təlimi
Резюме: Статья посвящена изучению и применению методов математической дедукции. Было
показано, что метод математической индукции играет большую роль в приобретении учащимися
новых знаний и развитии их мышления, а также оказывает помощь в раскрытии событий и фактов,
внутренней связи, сущности и законов, составляющих их основ.
Ключевые слова: обучение, метод, выведение выводов, dоказательство
Summary: Article is devoted to learning and application of mathematical deduction training
method. It has been shown that the mathematical deduction training method has a great role in helping
students acquire new knowledge and development. As well as events and facts that help to overcome the
internal relationships, the essence and the laws that form the basis of them.
Key words: training, method, deduction, concluasions, evidence training

Təlim prosesində istifadə olunan metodlar
müəllim tərəfindən həyata keçirilir. Müvafiq
metodların tətbiqi ilə öyrənilən nəzəri metodların şagirdlər tərəfindən dərk edilməsi üzrə onların müxtəlif idraki və təcrübi fəaliyyətini özündə birləşdirən iş sistemidir. Başqa sözlə desək,
təlim metodları müəllim və şagirdin təlim vəzifələrinin həllinə yönəlmiş birgə fəaliyyətin üsullarıdır. Metod deyəndə müəllimlə şagird arasında qarşılıqlı əlaqə başa düşülür. Təlimin səmərəli olması təlim metodunun düzgün seçilməsindən, tətbiq edilməsindən, eləcə də şagirdlərin bilik, bacarıq və maraqlarından asılıdır.
Təlim metodlarını iki qrupa ayırmaq olar.
108

1. Tədris metodları (müəllimin fəaliyyəti)
Buraya şagirdlərin axtarıcı fəaliyyətinin
idarə olunması və informasiya metodları daxildir.
2. Öyrənmə metodları (şagirdin fəaliyyəti)
Buraya tədris materialının dərk edilməsi
metodları, öyrənmənin reproduktiv və produktiv
metodları daxildir.
Tədris metodlarına müəllimin söhbəti,
nəqli, izahı və mühazirəsi, məşq xarakterli müstəqil işlərinin idarə olunması, şagirdlərin tədris
ədəbiyyatı üzərində rəhbərlik və s. aid edilir.[2]
Riyaziyyatın öyrənilməsi metodları iki
qrupa bölünür:
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1. Riyaziyyatın öyrənilməsinin elmi metodları (şüurlu riyazi fəaliyyəti üsulları): müşahidə, təcrübə, müqayisə, analiz, sintez və s.,
həmçinin elmi-tədqiqat metodları: induktiv, deduktiv, traduktiv və intuitive idrak.
2. Riyaziyyatın öyrənilməsinin tədris metodları
Deduksiya təfəkkür forması olub, məntiqi
çıxarışın müəyyən qaydaları üzrə məlum təkliflərdən yeni təklifin məntiqi yolla çıxarılmasından ibarətdir. Deduktiv nəzəriyyə adlanan məntiqi çıxarılış ilk dəfə Aristotel tərəfindən işlənilmişdir. Məntiq elminin inkişafı ilə əlaqədar bu
elm də inkişaf etmişdir. Daha çox riyazi məntiq
elmində isbat nəzəriyyəsi kimi xüsusi inkişaf etmişdir. Buna görə də riyazi isbatlarda deduktiv
isbatlardan istifadə olunur.
Riyaziyyat təliminin metodu kimi deduksiyaya:
1) deduktiv isbat təlimi
2) yeni təkliflərin daxil edilməsi ilə deduktiv sistemin genişləndirilməsi təlimi daxildir.
1. İsbat etməyi öyrənmək, ümumiyyətlə,
təlimin əsas məsələlərindən biri olan mühakimə
aparmağı öyrənmək deməkdir. İsbat təlimi dedikdə hazır isbatların əzbərlənməsi deyil, isbatın
axtarılması və qurulmasında fikri proseslərin
təlimi başa düşülür. İsbatın axtarılması və qurulmasının təlimi üç əsas suala: ”Nə?”, “Haradan?”, ”Necə?” suallarına istiqamətlənir.
a) “Nə?” sualında birləşən bir çox suallar
vardır. Bu suallar isbat edilən təklifin öyrənilməsi, təklifin şərti və nəticəsini aydınlaşdırmaq
üçün onun daha münasib şəklə gətirilməsi imkanı ilə əlaqədardır. Məsələn, isbat edilən təklifin
“əgər ...olarsa, onda ... olar” şəklində göstərilməsi onun şərtini və nəticəsini(nəyi isbat etmək
tələb olunur?) şagirdlərin asanlıqla müəyyən etməsinə imkan verir. Məsələn: ”rombun diaqonalları qarşılıqlı perpendikulyardır” teoremini
“əgər paraleloqram rombdursa ,onda onun diaqonalları perpendikulyardır” şəklində ifadə etdikdə onun şərti və nəticəsini asanlıqla müəyyən
etmək olar.
b) “Haradan?” sualının cavabı isbat edilən
təklifin şərti və nəticəsinə diqqət yetirilməsini
tələb edir. Bu şərtlərlə əlaqədar artıq məlum
təkliflər çoxluğu isbatın axtarılması üçün baza
hazırlayır.

c) “Necə?” - isbat edilən təklif əvvəldən
məlum təkliflərdən necə alınır?
İsbat təlimində iki əsas səviyyəni ayırmaq
olar. Birinci səviyyədə isbatlarda istifadə olunan
nəticə çıxarmanın məntiqi vasitələri aydınlaşdırılmır. Əsas diqqət “bu necə alınır”a “nəyin isbat edilməsinin” və “onun nədən alınmasının”
şərhinə yönəlir. Bu səviyyədə isbata bir təklifin
doğruluğu digər təkliflərin doğruluğu əsasında
müəyyən edilən mühakimə kimi baxılır.
İkinci səviyyədə şagirdlərə sadə çıxarış
qaydaları izah edilir və bunun əsasında isbat anlayışı dəqiqləşə bilər. Bu səviyyədə şagirdlərə
isbatın təhlili, onda istifadə olunan çıxarılış qaydalarında onun məntiqi strukturu, tam məntiqi
formada məzmunlu isbatın yazılması şagirdlər
tərəfindən başa düşüləndir.
İnduksiya və deduksiya da analiz və sintez
kimi qarşılıqlı əlaqədədir və bir - birini tamamlayır. Deduksiyasız induksiya heç bir vaxt
müəyyən bir faktın tədqiqini tamamilə etibarlı
bir nəticəyə gətirə bilməz, belə nəticə yalnız
ehtimal, fərziyyə ola bilər. Deduksiya və induksiyanın bu əlaqəsi məktəb riyaziyyat kursunun
şərhində xüsusilə özünü göstərir. Obyektiv reallığı dərk etmək üçün deduksiya və induksiya köməkçi üsullardır. İnduksiyada deduksiyadan
fərqli olaraq məntiqi nəticə doğru olmur. İnduksiya xüsusidən ümumiyə mühakimə aparma, xüsusi mühakimələrdən nəticə çıxarma üsuludur.
Beləliklə, bir ümumi və bir xüsusi mühakimədən yeni əqli nəticənin alınmasına deduksiya deyilir.
Qismən yaradıcılıq tələb edən müstəqil işlərin və yaradıcı müstəqil işlərin yerinə yetirilməsi şagirdlərin yaradıcı fəaliyyəti ilə mümkündür. Buna görə də şagirdlər yaradıcı öyrənmə
metodlarına yiyələnməlidirlər. İnduksiya, deduksiya, analogiya və intuisiya məhz belə metodlardır. Bu metodlar elimdə üç şəkildə tətbiq
edilir: a) əqli-nəticə metodları kimi; b) elmi –
tədqiqat metodları kimi; c) materialın şərhi formaları kimi. Lakin bunlar şagirdlərin müstəqil
təfəkkür fəaliyyətlərinin üsulları kimi az tədqiq
edilmişdir.
VII-IX siniflərin cəbr kursunda müstəqil
iş üçün çalışmaların böyük əksəriyyəti induksiya, deduksiya, analogiya və intuisiyanın tətbiqi
ilə əlaqədardır.
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VI sinifdə şagirdləri sadə misallar üzərində tam olmayan induksiya ilə tanış etmək olar.
Məsələn: istənilən a və b ədədləri üçün a+b=b+a
olduğunu göstərin.
Izahat: Xüsusi hallar üzrə a+b=b+a bərabərliyinin doğruluğu yoxlanılır:
6+2=8 ; 2+6=8 ; 6+2=2+6;
2,4+4,6=7; 4,6+2,4=7; 2,4+4,6=4,6+2,4;
(-7)+(-3)=-10; (-3)+(-7)=-10; (-7)+(-3)
=(-3)+(-7)
Axırda a+b=b+a nəticəsi çıxarılır.
Şagirdləri deduksiyadan istifadə etməyə
alışdırmaq üçün müəllim aşağıdakı tələbləri
gözləməlidir:
1. Dərsə hazırlaşarkən deduksiyanın tətbiqi
ilə izah edilən çalışmalar müəyyən edilməlidir;

2. Mümkün olan hallarda çalışmaların
dərsliklərdə verilən tələblərinə “burada hansı
üsuldan istifadə etdik” və s. kimi suallar əlavə
etmək lazımdır;
3. Ev tapşırığı verərkən çalışmalardan
bəzilərinin deduksiyanın köməyi ilə həllini tələb
etmək olar;
4. Yeri gəldikdə deduksiyanın eyni çalışmaya tətbiqinə aid tapşırıqlar da yerinə yetirilməlidir.
Problemin aktuallığı və praktik əhəmiyyəti.
Deduksiya metodunun riyaziyyat təlimində əhəmiyyəti böyükdür, o, hadisə və faktları öyrənməklə onların daxili əlaqələrini, mahiyyətini, onların əsasını
təşkil edən qanunları açmağa kömək edir.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə deduksiyanın təlim metodunun şagirdlərə necə mənimsənilməsi haqqında geniş təhlil verilmişdir.
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RİYAZİYYAT TƏLİMİNDƏ TƏTBİQ OLUNAN ƏYANİ VASİTƏLƏR
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НАГЛЯДНЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ
Shafak Ramis Mamedova
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VİSUAL AİDS USED İN TEACHİNG MATHEMATİCS
Xülasə: bir axtarış və daim yaradıcılıqla məşğul olan bir magistrant kimi müəllimlərə tövsiyəm odur
ki, öz dərslərində motivasiyadan tutmuş refleksiya mərhələsinə qədər dərslərin bütün mərhələlərində yuxarıda qeyd etdiyim tədris metodları və əyani vasitələri tətbiq etsələr nəticələrindən razı qalarlar. Hər il olduğu
kimi bu il də şagirdlərin əksəriyyəti yüksək nəticə əldə edərək ali məktəbə qəbul olarlar.
Açar sözlər: əyani vəsait, modellər, təlim metodları, tədqiqat şəraiti, səmərəli düşünmə vərdişi, dərs
planı.
Резюме: Как магистрант, постоянно занимающийся поиском и творческой деятельностью,
советую учителям, если они во всех этапах своих уроков будут применять указанные выше методы
обучения и наглядные средства, начиная с этапа от мотивации до рефлексии, то останутся довольны
полученными результатами.
Ключевые слова: наглядное средство, модели, методы обучения, условие исследования, навык
эффективного мышления, план урока.
Summary: As a master student who is constantly engaged in search and creative activities, I advise
teachers that if they use the above teaching methods and visual aids from the stage from motivation to
reflection, they will be satisfied with the results obtained at all stages of their lessons.
Key words: visual funds, models, training methods, research condition, rational thinking habits,
curriculum result.

Riyaziyyat təlimində əyaniliyin əhəmiyyəti pedaqogikadan məlumdur. Bundan başqa,
əyanilik riyaziyyatın bir elm kimi təbiətinə məxsusdur. Riyaziyyat təlimi zamanı istifadə etdiyimiz loqarifmlər, şəkillər və s həm də əyani vəsaitlərdir. Orta məktəb riyaziyyat dərsliyində
əyaniliyin tətbiqi nə qədər genişdirsə, əyani vasitələrin növləri də o qədər çoxdur. Riyaziyyatdan əyani vasitələr onların əldə edilməsi cəhətcə
3 növ olur:
1. Şagirdlərin ətrafında olan hazır əşyalar,
onların formaları çox zaman müvəffəqiyyətlə
işlənən əyani vasitələrdir. Məsələn, qapılar, pəncərənin şüşələri, sinif otağının küncü, otağın di-

varları və s düzbucaqlı təsəvvürünü verir. Otağın küncü – müstəvi bucaqları düzbucaqlar olan
üçüzlü bucaq modelidir.
2. Müəllim və şagirdlərin özləri bir sıra
əyani vəsait hazırlaya bilərlər. Bu iş məktəbdə
və evdə təşkil edilə bilər. Məsələn, 10- cu sinif
şagirdləri məftil və ipdən istifadə edərək fırlanma cisimlərinin modellərini hazırlayırlar, nisbətən çətin təsvir edilən hallarda məsələlərin də
şərtinə aid modellər düzəldirlər. Şagirdlərin əyani vasitələr hazırlamasının təlim və tərbiyəvi
əhəmiyyəti olduqca böyükdür.
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3. Əyani vasitələrin 3-cü növü məktəbin
hazır aldığı xüsusi istehsalat müəssisələrində hazırlanan vəsait olur.
Digər fənlər kimi riyaziyyat fənninin də
özünəməxsus təlim metodları var. Tədris prosesində bu metodların nəzərə alınması zəruridir.
Qeyd etməliyik ki, riyaziyyat dərslərində
şagirdlərdə təfəkkür prosesi sürətlənir, idrak
fəallığı artır, eləcə də müəllim onlara düzgün
istiqamət verməklə riyazi biliklərə yiyələnmələrini təmin edir. Müəllim dərsdə müxtəlif təlim
üsullarından, formalarından istifadə etməklə şagirdləri tədqiqatçılığa, düşünməyə və axtarışlar
aparmağa yönəldir. Öncə müəllimdən İKT bacarığı tələb olunur. İKT-dən düzgün istifadə olunması tədris prosesinə yenilik gətirir, şagirdlərin
öyrənmə marağını artırır, müəllimin dərsə hazırlaşmasını asanlaşdırır.
Tədris prosesində ən vacib amillərdən biri
də təlim materiallarının planlaşdırılmasıdır.
Planlaşdırmanın gündəlik və perspektiv kimi iki
növü müəyyənləşdirilmişdir.
Perspektiv planlaşdırma fənni tədris edən
müəllim tərəfindən hazırlanır. Bunun üçün
müəllimdə bir neçə bacarığın olması vacib hesab edilir : məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq; tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək; inteqrasiya
imkanlarını müəyyən etmək; əlavə resurslar seçmək; mövzulara görə məqsədyönlü vaxt bölgüsü
aparmaq və nailiyyətlərin qiymətləndirilmə mexanizmini müəyyən etmək.
Müasir riyaziyyat dərsləri tədqiqat şəraitində keçirilməlidir. Ona görə şagirdləri qrup və
ya cütlər şəklində tədqiqata yönəltməklə, onlara
əməkdaşlıq etmək üçün şərait yaradılmalıdır.
Tədqiqat işini təşkil etmək üçün iş vərəqləri tərtib edilməlidir. İş vərəqlərində kiçik qruplara və
ya cütlərə verilən problem və onun həllinin nəticələri əks olunmalıdır. Eyni zamanda hazırlanan
iş vərəqləri dərsin məqsədinə xidmət etməlidir.
Riyaziyyat fənninin tədrisi şagirdlərdə
məntiqi təfəkkürün formalaşmasında, mühakimə
qabiliyyətlərinin yüksəldilməsində böyük rol
oynayır. Riyazi fəaliyyət zamanı şagirdin ümumiləşdirmə və konkretləşdirmə, nəticə çıxarmaq
və nəticəni əvvəlcədən görmək qabiliyyəti formalaşır, hafizəsi, diqqəti və nitqi inkişaf edir,
mühakimə yürütmə bacarığı yaranır. Riyazi mə112

sələlərin həlli prosesində şagirdlərdə səmərəli
düşünmə vərdişi formalaşır və problemin həlli
yolunu tapmaq bacarığı yaranır. Riyazi fəaliyyət
zamanı induksiya və deduksiya, ümumiləşdirmə
və konkretləşdirmə, analiz və sintez, təsnifetmə
və sistemləşdirmə, mücərrədləşdirmə və analogiya kimi əqli mühakimə üsullarından istifadə
olunur ki, bu da şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişafını sürətləndirməklə yanaşı, diqqətin,
hafizənin və nitqin inkişafına kömək edir. Başqa
sözlə, riyaziyyatın tədrisi metodikası bütün tədris mərhələlərində riyaziyyatın əlimi qanunauyğunluqlarını öyrənir. Riyazi metodların müxtəlif
tip əyani vəsaitlərdən istifadə edilməsi, didaktik
işlənilməsi və məktəb riyaziyyat kursuna daxil
edilməsi də riyaziyyatın tədrisi metodikasının
inkişafına xidmət edir.
Fənnin tədrisi şagirdləri silahlandırmaqla
yanaşı, həm də onları tərbiyə etməlidir. Bu o deməkdir ki, riyaziyyat təlimi şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlər sisteminə yiyələnməsini təmin
etməklə, həm də onlarda ümumi mədəniyyət
formalaşdırmalıdır. İlk növbədə çalışmaq lazımdır ki, şagirdlər cəmiyyətin inkişafında riyaziyyatın rolunu qiymətləndirə bilsin. Riyaziyyat
fənninin bu günkü həyatımızda rolunu dərk etsinlər. Şagirdlər bəzən riyaziyyat fənninin mənimsənilməsində çətinlik çəkirlər. Bəzi tərifləri
qavramaq əvəzinə onu öyrənməyin yolunu əzbərləməkdə görürlər. Riyazi təriflərin öyrənilməsində həm yaddaşın, həm də təfəkkürün yüklənməsi zərərlidir. Bir sıra anlayış, aksiom və
teoremin dəqiq öyrənilməsi çox vacibdir. Onların dəqiq mənimsənilməsi zəruri bünövrə təşkil
edir. Bütün anlayışın əzbər öyrənilməsini tələb
etmək düzgün deyil. Riyazi tərifləri müstəqil surətdə şagirdin öz sözləri ilə ifadə etməsi daha
əhəmiyyətlidir.
Problemin aktuallığı.. Riyazi məsələlərin
həlli prosesində şagirdlərdə səmərəli düşünmə vərdişi formalaşır və problemin həlli yolunu tapmaq bacarığı yaranır. Riyazi fəaliyyət zamanı müxtəlif əqli
mühakimə üsullarından istifadə olunur ki, bu da şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişafını sürətləndirməklə yanaşı, diqqətin, hafizənin və nitqin inkişafına
kömək edir. Müasir riyaziyyat dərsləri tədqiqat şəraitində keçirilməlidir.
Problemin elmi yeniliyi. Riyazi metodların
müxtəlif tip əyani vəsaitlərdən istifadə edilməsi, didaktik işlənilməsi və məktəb riyaziyyat kursuna da-
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Riyaziyyat təlimində tətbiq olunan əyani vasitələr

xil edilməsi də riyaziyyatın tədrisi metodikasının
inkişafına xidmət edir.
Problemin tətbiqi əhəmiyyəti. Bir axtarış və
yaradıcılıqla daim məşğul olan bir magistrant kimi
müəllimlərə tövsiyəm odur ki, öz dərslərində motivasiyadan tutmuş refleksiya mərhələsinə qədər dərs-

lərin bütün mərhələlərində yuxarıda qeyd etdiyim
tədris metodları və əyani vasitələri tətbiq etsələr
nəticələrindən razı qalarlar. Hər il olduğu kimi bu il
də şagirdlərin əksəriyyəti yüksək nəticə əldə edərək
ali məktəbə qəbul olar.
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TYPICAL EDUCATIONAL RESOURCES FOR THE 8TH GRADE IN CHEMISTRY
(QUESTIONS, EXERCISES AND TASKS) AND METHODS OF THEIR USE
Xülasə: Məqalədə 8-сi sinifdə atomun quruluşu ilə bağlı "Qeyri-üzvi birləşmələrin mühüm sinifləri"
və D. Mendeleyevin «Dövri qanun və kimyəvi elementlərin dövri sistemi" təlim mövzularına aid əlavə suallar, tapşırıq və çalışmalar təqdim olunur. Həm də həmin təlim resurslarından təlimdə necə istifadə edilməsinə
dair tövsiyələr verilir.
Açar sözlər: təhsil resursları, natural obyektlər, təsviri və çap vasitələri, elektron lövhə, koмpüter,
qrafik, qeyri-üzvi birləşmə, dövri qanun, atom, elektron, energetik səviyyə.
Резюме: В статье предлагаются дополнительные вопросы, упражнения и задачи по урочным
темам входящие в учебные единицы «Основные классы неорганических соединений» и «Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома, изучаемое в 8-ом классе. В ней так же дается рекомендации по методике использования этих учебных
ресурсов при обучении.
Ключевые слова: образовательные ресурсы, натуральные объекты, описательные и печатные
средства, электронная доска, компьютер, график, неорганическое соединение, периодический закон,
атом, электрон, энергетический уровень.
Summary: The article proposes additional questions, exercises and tasks on subject topics included in
the training units “Main classes of inorganic compounds” and “Periodic law and periodic system of chemical
elements of D.I. Mendeleyev. The structure of the atom "studied in 8th grade. It also provides guidance on
how to use these educational resources during learning process.
Keywords: educational resources, natural objects, descriptive and printed aids, electronic board,
computer, graph, inorganic compound, periodic law, atom, electron, energy level.

Təhsil resursları şagirdlərin təlimi, tərbiyəsi və inkişaf etdirilməsi üçün əsas pedaqoji
vasitələr olub təhsil müəssisəsi qarşısında qoyulan vəzifələri uğurla yerinə yetirmək məqsədi
daşıyır. Məktəbdə kimyanın tədrisi və təlimində
114

hazırda istifadə olunan təhsil resurslarını elmitexniki təkmilləşmə səviyyəsinə görə üç əsas
qrupa ayırmaq olar (1 ):
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Kimyadan 8-ci sinfə aid tipik tədris resursları (sual, məsələ və çalışmalar) və onlardan istifadə metodikası

1. Natural obyektlər – kimyəvi reaktivlər
və onların məhlulları, kimyəvi qablar, cihazlar,
modellər və qurğular.
2. Təsviri və çap vasitələri – cədvəllər,
sxemlər, qrafiklər, dərslik və dərs vəsaitləri, əlavə məlumat kitabçaları və b.
3. Audiovizual vasitələr – epidiaskop, diavə kinoproyektorlar, onlara aid nümayiş materialları, kompüter, elektroproyektorlar, interaktiv elektron lövhələr, onlara aid proqramlar,
disklər və b. materiallar.
Təlim məqsədinə, tətbiqinin təhlükəsizliyi
və çətinliyinə görə bu təhsil resursları yalnız
müəllim tərəfindən, yalnız şagird tərəfindən və
həm müəllim, həm də şagird tərəfindən istifadə
edilə bilər. Müəllim tərəfindən istifadə olunan resurslara - tədris-metodiki və xüsusi ədəbiyyatı,
mürəkkəb laboratoriya avadanlıqları və cihazları,
zəhərli və tez alışan kimyəvi reaktivləri, nümayiş
xarakterli təcrübələri; şagirdlər tərəfindən istifadə
olunan resurslara - dərslikləri, müxtəlif dərs vəsaitlərini, elmi-kütləvi kitabları, sadə qabları, cihazları, təhlükəli olmayan kimyəvi reaktivlərlə
aparılan sadə təcrübələri; həm müəllim, həm də
şagirdlər tərəfindən istifadə olunan resurslara isə
- müxtəlif mövzuda tərtib olunmuş cədvəllər,
plakatlar, sxemlər, qrafiklər və audiovizual vasitələri, müasir informasiya-kommunikasiya vasitələri (kompüter, multimediya aparatı və qurğularını, İnterneti) və başqalarını aid etmək olar.
Qeyd etmək lazımdır ki, təbiət elmlərindən biri olan kimya eksperimental elmdir. Metodik tədqiqatlarla (5) müəyyənləşdirilmişdir ki,
məktəbdə öyrənilən dərs mövzularının 82%-dən
çoxu kimyəvi təcrübələrlə müşayiəti olunduqda
şagirdlər tərəfindən daha maraqla qarşılanır və
daha asan mənimsənilir. Buna görə də ümumi
təhsilin bütün səviyyələrində və hər sinifdə kimyanın tədrisi və təlimi proseslərində natural obyektlərdən və real kimyəvi proseslərdən istifadəyə üstünlük verilməlidir. Yalnız natural obyektlərdən istifadə etmək mümkün olmadıqda
(təhlükəsizlik texnikası baxımından tətbiqi qorxulu olarsa, reaksiyanın gedişi çox vaxt apararsa, aparılacaq reaksiya üçün lazımi reaktivlər və
avadanlıq yoxdursa, yaxud da çox bahalıdırsa)
müəllim audiovizual və təsviri vasitələrdən istifadə edə bilər. Həmçinin, tədris və təlim prosesi
üçün resurslar seçildikdə öyrənilən hadisələri
real şəkildə əks etdirən, onları dinamik (hərəkət-

li) illüstrasiya etdirməyə imkan verən cədvəllər,
sxemlər və modellərdən istifadə edilməlidir.
Audiovizual vasitələrdən istifadə edən müəllim
bilməlidir ki, onlardan istifadə təlimin uğurla
reallaşdırılması üçün bir metodik priyomdur və
mümkün olduqca audiovizual vasitələrdən istifadə natural obyektlər və hadisələrlə birləşdirilməlidir.
Son zamanlar məktəblərdə İnteraktiv lövhələrdən (İnteraktive whiteboard) istifadə edilməsi təlimdə böyük imkanlar açmışdır. İnteraktiv lövhə (və ya elektron lövhə) üç əsas hissədən ibarətdir: böyük sensor ekran, kompüter və
multimediya proyektoru. Proyektorun köməyilə
kompüterin monitorundakı əvvəlcədən hazırlanmış təsvir İnteraktiv lövhəyə verilir. Lövhədə
nəsə yazmaq, göstərmək üçün markerdən istifadə edilir, müvafiq iş aparılır. İnteraktiv lövhədə
müəyyən təqdimatı nümayiş etdirmək, vebsaytı
(yazılı məlumatı) təhlil etmək, virtual praktik
məşğələ aparmaq və s. iləri görmək mümkündür. Belə təlim resursu ilə təlimin təşkili şagirdlərdə böyük maraq yaradır, bununla da onların
fəallığı xeyli yüksəlmiş olur. İnteraktiv lövhənin
mühüm və çox faydalı xüsusiyyətlərindən biri
də dərs prosesində öyrənilən maddə formullarının, kimyəvi tənliklərin və başqa qeydlərin saxlanılması və onlardan sonrakı dərslərdə, başqa
siniflərdə, yaxud növbəti dərs ilində yenidən
istifadə edilməsi imkanlarının olmasıdır. İnteraktiv lövhələr həmçinin müxtəlif tədris kompleksləri və kolleksiyalarının yaradılmasına,
onların məzmununun daim yeniləşdirilməsi və
zənginləşdirilməsinə imkan yaradır. Təhsil resursları şagirdlərin təlimi, tərbiyəsi və inkişaf
etdirilməsi üçün əsas pedaqoji vasitələr olub
təhsil müəssisəsi qarşısında qoyulan vəzifələri
uğurla yerinə yetirmək məqsədi daşıyır. Belə təlim resursları ilə təlimin təşkili şagirdlərdə böyük maraq yaradır, bununla da onların fəallığı
xeyli yüksəlmiş olur. İnteraktiv lövhənin mühüm və çox faydalı xüsusiyyətlərindən biri də
dərs prosesində öyrənilən maddə formullarının,
kimyəvi tənliklərin və başqa qeydlərin saxlanılması və onlardan sonrakı dərslərdə, başqa siniflərdə, yaxud növbəti dərs ilində yenidən istifadə
edilməsi imkanlarının olmasıdır. İnteraktiv lövhələr həmçinin müxtəlif tədris kompleksləri və
kolleksiyalarının yaradılmasına, onların məzmu-
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nunun daim yeniləşdirilməsi və zənginləşdirilməsinə imkan yaradır.
VIII sinifdə, eləcə də başqa siniflərdə
kimya təlimində istifadə olunan təhsil resurslarını daşıdığı məqsədə görə iki böyük qrupa bölmək olar:
1) Təlim materialını öyrənmək, dərk etmək
və mənimsəmək üçün tətbiq olunan resurslar
(dərslik, dərs vəsaiti və başqa çap materialları;
natural obyektlər; audiovizual vasitələr; elektron
vasitələr). 2) Qazanılmış bilik, bacarıq və vərdişləri yoxlamaq və qiymətləndirmək üçün tətbiq
olunan resurslar (didaktik materiallar – sual və
çalışmalar, məsələlər, test tapşırıqları, xüsusi tərtib edilmiş biletlər, zaçot sualları və b.).
VIII sinifdə, eləcə də başqa siniflərdə
kimya təlimində istifadə olunan təhsil resurslarını daşıdığı məqsədə görə iki böyük qrupa bölmək olar (2):
1) Təlim materialını öyrənmək, dərk etmək
və mənimsəmək üçün tətbiq olunan resurslar
(dərslik, dərs vəsaiti və başqa çap materialları;
natural obyektlər; audiovizual vasitələr; elektron
vasitələr). 2) Qazanılmış bilik, bacarıq və vərdişləri yoxlamaq və qiymətləndirmək üçün tətbiq
olunan resurslar (didaktik materiallar – sual və
çalışmalar, məsələlər, test tapşırıqları, xüsusi tərtib edilmiş biletlər, zaçot sualları və b.).
Təqdim olunan tədqiqat işində VIII sinif
proqramına (kurikulum standartlarına) uyğun
dərs mövzularına aid suallar, çalışmalar və hesablama məsələ tipləri iki tədris vahidinə (“Qeyri-üzvi birləşmələrin mühüm sinifləri”, “Dövri
qanun və kimyəvi elementlərin dövri sistem”)
aid təklif olunur. Təklif olunan didaktik materiallar mövcud dərsliyi təkrar etmir. Didaktik
materiallara aid tapşırıqlar üç səviyyədə təklif
olunur: I səviyyədə təqdim olunan tapşırıqlara
sadəcə cavab vermək tələb olunur; II səviyyəli
tapşırıqlara cavab vermək üçün onları müqayisə
və təhlil etmək tələb olunur; III səviyyəli tapşırıqlara cavab verdikdə isə yaradıcı düşünmə və
yeni situasiyada tətbiq etmə tələb olunur. Frontal yoxlama zamanı belə tapşırıqlardan istifadə
edilməsi eyni vaxtda bütün sinif şagirdlərinin və
hər bir şagirdin fərdi olaraq bilik və bacarıqlarını yoxlamağa, səviyyəsini qiymətləndirməyə
imkan verir.
I tədris vahidi: Qeyri-üzvi birləşmələrin
ən mühüm sinifləri
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Sual və çalışmalar
Oksidlər
1. Formulları verilmiş aşağıdakı maddələrdən oksidləri seçib ayrıca yazın və onları beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın: NO, CaSO4,
NO2, CaO, Ba(OH)2, HNO3, SO3, Mn (OH)2,
NaCl, FeSO4, MgO, KNO3, Fe2O3, Na2SO4,
CuO, Na2CO3, KOH, H2SO4, Fe(OH)3, H3PO4
2. Formulları verilmiş birləşmələrdən
əsasi və turşu oksidlərini ayrıca qruplarda yazın
və adlandırın: K2O, CO2, FeO, N2O5, SiO2,
Fe2O3, SO2, MgO, SO2, CrO3, Mn2O7
3. Formulları verilmiş maddələrdən, əsasi
turşu və amfoter oksidləri seçib ayrı-ayrı sıralarda yazın və onları adlandırın: Na2CO3, CaO,
Na2O, NH3, CO2, Fe2O3, CH4, ZnO, BaO,
Al2O3, KOH, P2O5, SiO2, NO2, NaCl, H2SO3
4. Mis(II)-oksid, kalium-oksid, kükürdtrioksid, silisium-dioksid, nikel(II)-oksid, alüminium-oksid adlanan oksidlərdən hansıları əsasi,
hansıları turşu oksididir?
5. Zn, Fe(III), Na, P(V), C(II), C(IV),
Cr(II), Cr(III) elementlərin oksidlərinin formullarını yazıb adlandırın.
6. İki əsasi oksidin və üç turşu oksidinin
su ilə qarşılıqlı təsirinə aid reaksiyaların tənliklərini tərtib edin.
7. Aşağıdakı oksidlərdən hansıları NaOH
və H2SO4-lə qarşılıqlı təsirdə ola bilər: CO2,
MgO, SO3, K2O, SO2? Mümkün olan reaksiyaların tənliklərini tərtib edin.
Əsaslar
1. Formulları verilmiş əsaslardan suda həll
olanları (qələviləri) və həll olmayanları ayrıca
qruplarda yazıb adlandırın: NaOH, Ca(OH)2,
Zn(OH)2, Al(OH)3, LiOH, Cu(OH)2, Ba(OH)2,
Fe(OH)3.
2. Aşağıdakı əsasların formullarını tərtib
edin: kalsium-hidroksid, alüminium-hidroksid,
dəmir (II)-hidroksid, sink-hidroksid, kaliumhidroksid.
3. Aşağıdakı maddələrdən hansıları NOH
qələvisi ilə reaksiyaya girə bilər: karbon-dioksid,
mis(II)-oksid, nitrat turşusu, kükürd-trioksid,
kalsium-oksid? Gedə bilən reaksiyaların tənliklərini yazın.
4. Hansı maddələr cütü məhlulda birlikdə
qala bilər (reaksiyaya girməz): a) NaOH və SO2;
b) KOH və HCl; c) KOH və MgO; d) NaOH və
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FeO. Gedə bilən reaksiyaların tənliklərini tərtib
edin.
5. Neytrallaşma reaksiyalarına aid iki tənlik tərtib edin. Bu reaksiyaların niyə belə adlandırıldığını izah edin
6. İki sınaq şüşəsinin hər birində ağ rəngli
bərk maddələr verilib. Onun biri barium-hidroksid,
o biri isə sink-hidroksiddir. Hər sınaq şüşəsində
hansı maddə olduğunu təcrübədə sübut edin.
7. Aşağıdakı sxemlərə uyğun reaksiya tənliklərini tərtib edin:
1) Əsas + SO2 → BaSO3 + ?
2) Qələvi + Al2O3 → NaAlO2 + ?
3) Ca(OH)2 + 2 CO2 → ?
4) Ca(OH)2 + CO2 → ? + H2O
Turşular
1. Formulları verilmiş birləşmələrdən hansıları turşudur? Onları ayrıca qruplaşdırın və adlandırın: KCl, Na2SO4, HCl, H2SO3, CaCO3,
HNO3, H2CO3, Ca(OH)2, K2S, H2S, Na3PO4,
H3PO4, KH2PO4, NaHSO4, H2SO4.
2. Adları verilmiş turşuların formullarını
yazın: xlorid turşusu, nitrat turşusu, ortofosfat
turşusu, sulfit turşusu, sulfat turşusu, karbonat
turşusu.
3. Birəsaslı, ikiəsaslı və üçəsaslı turşuların
hər birinə aid iki turşunun formulunu yazıb
adlandırın.
4. Kükürd-dioksid, kükürd-trioksid, karbon-dioksid, difosfor-pentaoksid, diazot-pentaoksid adlanan oksidlərin su ilə reaksiya tənliklərini tərtib edin və alınan turşuları adlandırın.
5. Turşuların kimyəvi xassələrinə aid aşağıdakı reaksiya tənliklərini tamamlayın: a) Zn +
H2SO4 →; b) Li2O + H3PO4 →; c) Cu(OH)2 +
HNO3 →
6. Verilmiş maddə cütlərinin hansıları arasında reaksiya gedə bilər: a) HCl və Na2CO3; b)
HCl və Ag; c) HCl və Na2SO4; d) H2SO4 və
NaNO3; e) H2SO4 və Zn.
7) a) Metafosfat (HPO3); b) Perxlorat
(HClO4); c) Permanqanat (HMnO4) turşularına
uyğun olan turşu qalıqlarını yazın.
Duzlar
1. Verilmiş normal, turş, əsasi və ikiqat
duzların formullarını ayrı-ayrı qruplarda yazın:
MgCl2, Mq(OH)Cl, Na2SO4, Na2SO4, NaHSO4,
KCO3, KHCO3, CuCl2 Cu(OH)Cl, NaKSO4
KAl(SO4)2. Bu duzların hər birini adlandırın.

2. Aşağıdakı duzların formullarını yazın:
kalium-xlorid, kalsium-xlorid, alüminium-sulfat,
mis (II)-sulfat, maqnezium-nitrat, natrium-hidrokarbonat, dəmir (III)-xlorid, dəmir (II)-sulfat,
maqnezium-hidroksixlorid, əsasi mis (II)-karbonat.
3. Kalium, kalsium, alüminium, mis (II),
sink, dəmir (III) metallarının nitrat turşusu ilə
əmələ gətirdiyi duzların formullarını yazıb
adlandırın.
4. HCl, H2SO4, H3PO4 turşularının Na,
Mg və Al metalları ilə əmələ gətirdiyi normal və
turş duzlarının formullarını yazıb adlandırın.
5. Natrium-xlorid duzundan xlorid turşusunu almaq üçün aparılan reaksiyanın tənliyini
yazın.
6. a) 1mol natrium-nitratla 1 mol sulfat
turşusunun; b) 1mol mis (II)-xloridlə 1 mol natrium-hidroksid arasında gedən reaksiyaların tənliklərini yazın və alınan duzları adlandırın.
7. Mis (II)-xlorid duzu aşağıdakı maddələrin hansı ilə reaksiyaya daxil olur: NaOH,
H2SO4, HNO3, Fe(OH)3, NaNO3, CaO. Gedən
reaksiyaların tənliklərini yazın və alınan duzları
adlandırın.
Hesablama məsələlərinə aid nümunələr
Oksidlər
1. SO3, NO2, P2O5 oksidlərinin nisbi
molekul kütləsini hesablayın.
2. FeO və Fe2O3 oksidlərinin hansında
dəmirin kütlə payı daha çoxdur?
3. 49 q mis (II)-hidroksidin tam parçalanmasından alınan mis(II)-oksidin kütləsi nə qədər
olar?
4. 20 q kalsium-oksid neçə qram nitrat turşusu ilə reaksiyaya girə bilər?
5. 37 q kalsium-hidroksid almaq üçün su
ilə neçə qram kalsium-oksid reaksiyaya daxil
olmalıdır?
6. Mis(II)-xlorid məhluluna tərkibində
NaOH olan məhlul əlavə etdilər. Reaksiya nəticəsində alınan çöküntünün kütləsi nə qədər ola
bilər?
7. Sulfat turşusu məhluluna 20 q maqnezium-oksid əlavə edib qarışdırdılar. Reaksiya
nəticəsində alınan duzun kütləsi və maddə miqdarı nə qədər olacaqdır?
Əsaslar
1. 20 q natrium – hidroksid almaq üçün
neçə qram natrium metalını suda həll etmək
lazımdır?
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2. Mis (II)-hidroksid qızdırıldıqda 0,5 mol
CuO alınmışdır. Reaksiya nəticəsində nə qədər
əsas parçalanmışdır?
3. 40,5 q sink-oksid natrium-hidroksid
qələvisi ilə reaksiyaya girdikdə alınan duzun
(Na2ZnO2) kütləsini hesablayın.
4. 24,5 q kalium-hidroksidlə neçə qram
nitrat turşusu reaksiyaya girə bilər?
5. 22,4 l karbon qazı nə qədər kalsiumhidroksidlə reaksiyaya daxil olur və nəticədə
neçə qram kalsium-karbonat duzu əmələ gəlir?
6. 148 q kalsium-hidroksid alınması üçün
su ilə neçə qram kalsium-oksid reaksiyaya
girməlidir?
7. 0,1 mol maqnezium-hidroksid xlorid
turşusu ilə reaksiyaya girdikdə alınan duzun
kütləsini hesablayın.
Turşular
1. Sulfit, sulfid, sulfat və ortofosfat turşularının nisbi molekul kütlələrini hesablayın.
2. Tərkibində 2,05% hidrogen, 32,65%
kükürd və 65,30% oksigen olan turşunun formulunu çıxarın.
3. 31,5 q nitrat turşusu neçə mol bariumhidroksidlə reaksiyaya girə bilər?
4. 71 q fosfor(V)-oksidin isti su ilə reaksiyasından alınan ortofosfat turşusunun kütləsini
hesablayın.
5. Tərkibində 100 q HCl olan məhlula 100
q natrium-hidroksidi olan məhlul əlavə edildikdə alınan məhlul lakmus indikatorunu hansı
rəngə boyayacaqdır?
6. 56 q CaO üzərinə artıqlaması ilə nitrat
turşusu əlavə edildikdə alınan duzun kütləsini
və maddə miqdarını hesablayın.
7. Tərkibində 9,8 q sulfat turşusu olan məhlulu neytrallaşdırmaq üçün tələb edilən 20%-li
NaOH məhlulunun kütləsi neçə qram olacaqdır?
Duzlar
1. Kalsium-karbonat duzunun 50 qramı
qızdırıldıqda tam parçalandıqda neçə qram kalsium-oksid və neçə litr karbon qazı (n.ş.) əmələ
gələ bilər?
2. 14,2 q natrium-sulfat duzu almaq üçün
natrium-Hidroksid və sulfat turşusunun hər
birindən neçə qram götürülməlidir?
3. Neytrallaşma reaksiyası ilə 149 q KCl
almaq üçün tələb olunan KOH qələvisinin kütləsini hesablayın.
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4. 50 q mis kuporosunda (CuSO4 ∙ 5H2O)
olan kristallaşma suyunun kütləsini hesablayın.
5. 10 l oksigen qazı almaq üçün neçə qram
Bertole duzu (KClO3) qızdırılıb parçalanmalıdır? (I litr O2 qazı 1,43 qramdır).
6. 1,53 q BaO su ilə tam reaksiyaya girdikdə alınan qələvini xlorid turşusu ilə neytrallaşdırdılar. Nəticədə alınan duzun kütləsini və
maddə miqdarını hesablayın.
7. Reaksiya üçün götürülmüş 0,5 mol cink
metalı xlorid turşusu ilə tam reaksiyaya girdikdə
alınan duzun kütləsi və qazın həcmi (n.ş.) nə
qədər olacaqdır?
II tədris vahidi. “Dövri qanun və kimyəvi
elementlərin dövri sistem” mövzusuna aid sual
çalışmalar.
1. Sıra nömrəsi 15, 34, 50 olan elementlərin dövrünü, sırasını, qrupunu və yarımqrupunu müəyyənləşdirin. Onların adını və nisbi atom
kütləsini qeyd edin.
2. II A qrup
(əsas yarımqrup) elementləri olan Mg yaxud Ba daha güclü metal xassəsinə malikdir? Cavabınızı bu elementlərin atomlarının quruluşuna və dövri sistemdəki yerinə
görə əsaslandırın.
3. Dövri sistemin 5-ci sırasında, 4-cü dövründə, IV qrupun əsas yarımqrupunda yerləşən
elementin adını və nisbi atom kütləsini yazın.
4. Üçüncü dövr elementləri olan fosforda
ya xlorda qeyri-metallik xassələri daha güclüdür? Cavabınızı bu elementlərin atomunun quruluşuna və dövri sistemdəki yerinə görə əsaslandırın.
5. Sıra nömrəsi 5, 22, 53 olan elementlərin
dövrünü, qrup və yarımqrupunu müəyyənləşdirin. Onlarda metallik yaxud qeyri-metallik xassələr daha güclüdür?
6. VII qrupun əsas yarımqrup elementləri
olan bromda yaxud yodda qeyri-metallik xassələri daha güclüdür? Cavabınızı bu elementlərin
atomunun quruluşuna və dövri sistemdəki
yerinə görə əsaslandırın.
7. Dördüncü dövrdəki metal və qeyri-metal xassəli elementlərin kimyəvi işarəsini və
adını yazın.
Atomun quruluşuna aid sual və çalışmalar
1. Kütlə ədədi 14 olan azotun, 75 olan arsenin və 122 olan stibiumun sıra nömrəsini, nüvəsinin yükünü, proton, neytron və elektronların
sayını müəyyənləşdirin.
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2. Bor və maqnezium atomlarının elektron
formullarını tərtib edin. Bu atomlarda hansı
energetik səviyyələr və yarımsəviyyələr vardır?
3. Ar atomunun elektron formulunu tərtib
edin. Onun adi şəraitdə kimyəvi reaksiyalara
girmədiyinin, inert (təsirsiz) xassə göstərdiyinin
səbəbini atomunun quruluşuna əsasən izah edin.
4. II dör elementləri olan Be, N, C, F və P
atomlarının elektron formullarını tərtib edin. Bu
elementlərin əmələ gətirdiyi bəsit maddələrin
hansında qeyri-metallıq xassələri daha güclüdür? Bunun səbəbini atomların quruluşu ilə necə
izah etmək olar?
5. a) Kalsium atomunun (Ca0) və kalsium
ionunun (Ca2+); b) kükürd atomu (S0) və kükürd
ionunun (S2-) elektron formulunu tərtib edin.
6. Xarici və xaricdən əvvəlki energetik səviyyələrinin elektron formulu a) ...3d24s2;

b) ...3d105s2; c) ...5s25p5 olan elementlərin atomlarının tam elektron formulunu tərtib edin və bu
elementlərin adını müəyyənləşdirin.
7. Dəmir, xlor, kalium və kükürd, atomlarının Fe3+, Cl-, K+ və S2- ionlarına çevrilməsinin
elektron tənliklərini yazın.
Problemin yeniliyi. Məqalədə təqdim olunmuş materiallar müəllim və şagirdlərin I və II tədris
vayidlərinə aid bilik və bacarıqlarını genişləndirəcək
və dərinləşdirəcəkdir.
Problemin aktuallığı. Verilmiş təlim materiallarından istifadə edilməsi müəllim və şagirdləri
başqa tədris vahidləri üçün də yeni, daha geniş və
praktik əhəmiyyətli tədris resursları axtarmağa, seçməyə həvəsləndirir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Dərs mövzularına aid tədris resursları daha geniş və dərin bilik,
bacarıq verən olarsa bu mövzular daha ətraflı və
dərindən mənimsənilər.
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WAYS OF STUDYING THE THEME "HUMAN GENETICS"
Xülasə: Təqdim olunan məqalədə “İnsan genetikası” haqqında geniş məlumat verilmiş, insanda baş verən
bəzi irsi xəstəliklər nəsildən-nəslə keçməsi. İnsan genetikasının öyrənilmə metodlarına geniş yer verilmişdir.
Açar sözlər: insan, genetika, irsiyyət, dominant, ressensiv
Резюме: В статье представлена обширная информация о «генетике человека», о переходе от
поколения к поколению некоторых наследственных болезней у людей. Автором рассмотрены
несколько методов изучения генетики человека.
Ключевые слова: человек, генетика, наследственность, доминант, рецессивный
Summary: The article provides extensive information on the "human genetics", on the transition from
generation to generation of certain hereditary diseases in humans. The author reviewed several methods for
studying human genetics.
Key words: human, genetics, heredity, dominant, recessive

Genetika ilə tibb elminin qarşılıqlı əlaqəsi,
insan irsiyyətinin öyrənilməsinin metodları-genoloji əkizlik, sitogenetik və biokimyəvi metodları haqqında məlumatları şagirdlərə öyrətmək.
Geneloji sxemlər, əkizlərin, müxtəlif xromosom anomaliyalarının fotoşəkilləri “İnsanın
genetikası” kinofilmi, kompüter, mikroskop, insanın xromosom preparatı və s.
Mühazirə, şagirdlərlə müsahibə.
Biologiya müəllimi dərsə başlayarkən
müxtəlif metodiki yanaşmaları analiz etməklə seçim aparmalı. Əvvəlcədən əyani tədris vəsaitləri
seçir və dərsin daha keyfiyyətli alınması üçün
genetika elminin nəzəri və praktik məsələlərini
dərindən bilməklə onu yaxşı tədris etməlidir.
120

Məlumdur ki, son illər genetika elmi çox
inkişaf edib, yeni sahələri formalaşıb. Düzdür,
ümumi qanunauyğunluq bütün canlılar üçün
eynidir. Ancaq buna baxmayaraq şagirdlərə
heyvan və bitkilər aləminə təsir göstərən genetik
qanunların insana tətbiqi haqqında məlumat
verilir. İnsanın genetikası sahəsində çalışanları
hər şeydən əvvəl insanın sağlamlığı, genetik
xəstəliklərin ortaya çıxarılması və aradan qaldırılması məsələsi düşündürür.
İnsanda rast gəlinən irsi xəstəliklərdən
danışmaqla biologiya müəllimi tibb elmi ilə bu
elmin qarşılıqlı əlaqəsini açıb göstərməlidir.
Bunların bəziləri şərh olunur. İnsanda irsi xəstəlikləri şərti olaraq 3 qrupa bölmək olar:
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1. Cinsi xromosomlarla bağlı olan xəstəliklər.
2. Somatik xromosomlarla əlaqədar olan
xəstəliklər.
3. Genlərdə baş verən dəyişilmələrlə bağlı
olan xəstəliklər.
Əvvəlcə cinsi xromosomların artıb-azalması ilə baş verən xəstəliklər haqqında məlumat
verilməsi məqsədəuyğundur.
Klaynfelter xəstəliyi. Bu xəstəlik əksərən
oğlan uşaqlarında müşahidə olunur. Belə xəstələrin hüceyrələrində 46 deyil, 47 xromosom
olur. Artıq xromosom y xromosomunun hesabınadır. Klaynfelter xəstənin cinsi xromosomları
XXY olur. Burada 2 xromosomun olmasına
baxmayaraq y xromosomunun iştirakı cinsiyyətli istiqamətində dəyişir, yəni Y dominantdır. Bu
sindromla xəstələnən adamlarda cinsiyyət qanadları normal inkişaf etmədiyindən dölsüz
olurlar, zehni inkişafdan geri qalır, əzgin olur,
hippoandrizim (əzələləri zəif inkişaf edir, tükləri
çıxmır və s.) müşahidə olunur.
Şereşevski-Terner xəstəliyi. Qızlarda müşahidə olunur, onların hüceyrələrində 46 yox 45
xromosom, yəni cinsi xromosomlardan biri (X
xromosomu) olur, digəri isə olmur. Belə qızların
boyu qısa, boğazı yoğun, çiyinləri enli, alt çənələri qısa, döş qəfəsləri isə diskvari olur. Dölsüz
olurlar. Bəzi qadınlarda isə X xromosomunun
artıqlığı, yəni XXX (47 ədəd xromosom) cinsi
xromosom dəsti olur ki, onlarda ikinci cinsi əlamətlər zəif inkişaf edir, ağıldan zəif olurlar.
İkinci qrup, yəni somatik xromosomlarda
gedən dəyişilmələrdə bağlı olan xəstəliyə isə
daun və trisomiya xəstəliklərini göstərmək olar.
Daun xəstəliyi. Bu xəstəlik cinsi xromosomlarla əlaqədar deyil, yəni somatik xromosomların artıb-azalması nəticəsində baş verir.
Qeyd edilməlidir ki, daun xəstəliyi hər iki cinsdə təsadüf olunur. İnsanda olan 21-ci cüt xromosom meyoz prosesində bir-birindən ayrılmır.
Somatik xromosomların belə artmasına trisomiya deyilir. Belə xəstələrin başları balaca, ənsələri yastı, gözləri çəpəki (çəpgözlülük), boyunları
qısa, bədənləri ilə ətrafları arasında qeyri-sim-

metriklik olur, cinsi orqanları zəif inkişaf edir,
zehni inkişafı geri qalır. Yuxarıda şərh edilmiş
proses 16-cı xromosomda baş verərsə onda trisomiya xəstəliyi meydana çıxır. Belə xəstələrin
skeletində çoxlu qüsurlar olur.
Üçüncü qrup xəstəliklərə, başqa sözlə
genlərdə baş verən dəyişilmələrə isə aşağıdakıları misal göstərmək olar.
Fenilketonuriya xəstəliyi – bir resessiv
genlə bağlı olan xəstəlikdir. Müəyyənləşdirilib
ki, fenilalanilin oksidləşərək tirozin amin turşusuna çevrilməsi müəyyən fermentlə əlaqədardır.
Bu isə xromosomlardan birində yerləşən həmin
genin normal allelinin təsirindən asılıdır. Mutant
genin resessiv homoziqot halda təsiri nəticəsində həmin ferment sintez edilir və elə bu səbəbdən də fenilalanin oksidləşmir və triozinə çevrilmir. Nəticədə kəmağıllıq meydana çıxır.
İnsanda anemiya xəstəliyi də irsi xəstəlikdir. Xromosomdakı normal allel genin mutasiyaya uğraması nəticəsində zülalların molekulyar
quruluşu dəyişir. Mutant hemoqlobində kristallaşma getdiyindən qanının eritositlərində oraqvari forma əmələ gəlir. Belə adamların eritrositlərində oksigen daşıma imkanı azalır. Lakin bu
cür adamlara malyariya xəstəliyinə qarşı davamlı olurlar. Eritorsitlərdə oraqvari formanın meydan çıxması təqribən 300-dək amin turşusundan
birinin digəri ilə əvəz edilməsi sayəsində olur.
Eritrositləri oraqvarilik cəhətdən homoziqot
adamların hemoqlobinində bir amin turşusunun
başqası ilə əvəz edilməsi nəticəsində oraqvarilər
sürətlə dağılır. Bu isə qanyaranma prosesini sürətləndirir-yəni dalaq böyüyür, tromboz və digər
patoloji hadisələrə səbəb olur ki, onun da yekunu insanın ölümünə səbəb olur.
İrsi xəstəliklərin meydana çıxması müxtəlif səbəblərdən olur. Məsələn, tədqiqatlar göstərir ki, xərçəng xəstəliyinin böyük əksəriyyəti
xromosom abberasiyası nəticəsində meydana
çıxır. İrsi xəstəliklərdən biri də hemofiliya xəstəliyidir. Bu xəstəliyin irsən keçməsini müəllim
aşağıdakı formada lövhəyə çəkib göstərsə keyfiyyətli alınar.
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Müəllim şagirdlər qarşısında belə sualla
çıxış etməlidir. Uşaqlar, bəs bu xəstəliklər hansı
yolla üzə çıxarılır, öyrənilir? Suala özü də aydınlıq gətirməlidir. İnsanın genetikasını çoxsaylı
metodlarla öyrənirlər. Bunlardan aşağıdakıları
qeyd etmək olar.
1. Empirik məlumatları toplamaq və
onlardan nəticə çıxarmaq
2. Sitoloji metod – xromosom və onlarda
baş verən dəyişmələri xüsusi qida mühitində
yerləşdirmək.
3. Kultivasiya metodu – yəni bədəndən
götürülmüş hüceyrələri xüsusi qida mühitində
yetişdirmək.
4. Geneoloji metodu
5. Əkizlərin irsiyyətini öyrənmək üsulu.
6. Biokimyəvi metod.
Bunları bir qədər şərh etmək vacibdir.
İnsanlar əsrlərlə müşahidə apararaq hansı
əlamətlərin dominant, hansının resessiv olması
haqqında düzgün məlumat əldə ediblər. Həmin
məlumatlara əsasən uşaq doğulmamışdan əvvəl
müəyyən mühakimələr irəli sürmək mümkündür. Bir çox əlamətlər isə uşaq dünyaya gəldikdən sonra və ya insan müəyyən yaş həddinə çatdıqdan sonra təzahür edir. Sonradan müəyyənləşdirildi ki, konkret əlaməti idarə edən genlər
müəyyən dövrdə fəallaşır.
Empirik məlumatlar əsasında insanlarda
tüklərin tünd rəngi açıq rəng üzərində, qıvrım
saçlılar düz saçlılıq üzərində, qara dərilik ağ dərilik üzərində, qara gözlülük mavi və ala gözlülük üzərində, yaxından və uzaqdan görmə normal görmə üzərində, qalındodaqlılıq nazikdodaqlılıq üzərində, irigözlülük xırdagözlülük üzərində, qısaboyluluq ucaboyluluq üzərində, hi122

pertoniya normal təzyiq üzərində, normal vəziyyət hemofiliya üzərində, normal eşitmə anadangəlmə karlıq üzərində, A,B və AB qan qruplarının O qan qrupu üzərində dominantlıq təşkil etməsi müəyyən edilmişdir.
Geneologiya metodu ilk dəfə F. Halton tərəfindən təklif olunub. Bu metod o zaman özünü
doğruldur ki, irsi əlamətləri daşıyan fərd ata və
ana tərəfdən olan bir neçə əcdadının əlamətlərini nəsildən-nəslə ötürə bilsin. Məhz nəsil ağacında kimin hansı səbəbdən dünyasını dəyişməsi, o xəstəlikləri irsi və qeyri-irsi olması və s.
haqqında müfəssəl məlumat olmalıdır. Bu metod gənclərin ailə qurduqları zaman daha gərəklidir və insan genetikasının öyrənilməsində xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Əkizlər metodunun tətbiqi insanın irsiyyəti
ilə mühit arasındakı qarşılıqlı əlaqəni, əkizlərin
mənşəyindən asılı olaraq irsi xəstəliklərin keçirilməsi və ya müəyyən xəstəliklərə qarşı meyilliliyi və digər məsələlər aşkar etməyə imkan
verir. Əkizlər mayalanmış bir yumurtadan və ya
eyni vaxtda mayalanmış bir neçə yumurtadan
əmələ gəlir. Təbiidir ki, müxtəlif genefonda daxil
olan (bir neçə yumurta hüceyrəsinin mayalanmasından əmələ gələn əkizlər nəzərdə tutulur)
əkizlərlə vahid bir yumurta hüceyrəsindən əmələ
gələn əkizlərin həm morfoloji, həm də genetik
əlamətləri fərqlənəcək. Bəzi əlamətlərə və ya
xəstəliklərə meyilliliyin müqayisəsinə diqqət
yetirək. Məsələn, dovşandoqaqlıq bir yumurta
əkizlərində 33% rast gəlindiyi halda müxtəlif yumurta əkizlərində cəmi 5% rast gəlinir, əyriayaqlılıq birincilərdə 32% olduğu halda ikincilərdə
3%, şəkərli diabet bir yumurta əkizlərində 65%
olduğu halda müxtəlif yumurta əkizlərində 18%,
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psixoz birincilərdə 96%, ikincilərdə 19%, ağıl
zəifliyi birincilərdə 97%, sonuncularda isə 37%
olur. Yoluxucu xəstəliklərə tutulma isə yuxarıda
söylədiklərimizin əksinə olaraq təqribən bərabər
olur. Məsələn, bir yumurta əkizlərinin qızılcaya
tutulma 98%, uyğun olaraq iki yumurta əkizlərində isə 94% olur: göy öskürək 97% və 93%, difteriya 50%-ə qarşı 38%, pnevmaniya isə 58% qarşı
43% olur. Bir yumurta əkizlərinin müxtəlif şəraitdə tərbiyə etdikdə onların vahid genefonda
malik olmalarına baxmayaraq morfoloji əlamətlərində oxşarlıq davam edir, lakin zehni inkişafında kəskin fərqlər müşahidə olunur. Bu isə
irsiyyətlə yanaşı mühit amillərinin şəxsiyyətin
formalaşmasında mühüm rol oynamasının sübut
edən faktlardan biridir.
İnsanının genetikasının öyrənilməsinin
sitogenetik metodu ilə xromosom dəstinin
(kariotip adlanır), ayrı-ayrı xromosomlarda baş
verən dəyişilmələr və onların törətdiyi fəsadları
yeni müasir metodlarla xromosomların molekulyar səviyyədə öyrənilməsi bir sıra irsi xəstəliklərin ortaya çıxarılmasına yardımçı olur. Sitoloji
metod kultivasiya metodu ilə üzvi surətdə əlaqədardır. İnsan hüceyrəsini identifikasiya edib
qidalı mühitdə yetişdirməklə onun inkişaf prosesinin, bölünüb çoxalmasını irsiyyətin problemlərini öyrənirlər. Bəzi xəstəliklərin (məsələn, bəd
xassəli şişin) irsi olub olmamasını, orqanlarda
baş verən anomaliyalar və onların etiologiyası,
mənşəyi haqqında məlumatı kultivasiya metodu
ilə əldə edirlər.
İnsanın genetikasının öyrənilməsində mütərəqqi metodlardan biri də biokimyəvi metoddur. Bu metod yuxarıda sadalananlarla müqayisədə daha cavan, yeni bir yanaşma üsuludur.
Məlumdur ki, bütün canlılarda olduğu
kimi insanda da daim maddələr və enerji mübadiləsi gedir. Ancaq proseslər bütün insanlarda
heç də eyni formada getmir. Fərqlənmələr həm
normal, həm də patoloji olur. Məsələn, müəyyən
bir zülalın sintezi Abşeronda yaşayan insanda
bir ardıcıllıqla getdiyi halda, Zaqatalada yaşayan insanda başqa ardıcıllıqla gedir, hər ikisi də
normal səviyyədə olur. Patologiyaya gəldikdə
isə dəyişilmə məhz qeyri-normal istiqamətdə

getdiyindən, yəni biokimyəvi proseslərin ciddi
pozulmasından toxuma və orqanların öz normal
funksiyasını yerinə yetirə bilmədiyində baş verir. Məsələn, mədəaltı vəzin funksiyasının pozulması, onun insulin sintezetmə qabiliyyətinin
bu və ya digər istiqamətdə kəskin dəyişməsi şəkərli və ya şəkərsiz diabet xəstəliyinin meydana
çıxmasına səbəb olur.
İnsan genetikası haqqında daha geniş söyləmək olardı, lakin müəllim vaxt bölgüsünü elə
aparmalıdır ki, tədris olunan mövzu elmi və
metodiki cəhətdən tam əhatə olunsun. Mövzu
maraqlı və şagirdlər tərəfindən yaxşı qavranıldığından müəllim bir neçə sualla sinfə müraciət
etməlidir.
1. Uşaqlar, genetika və tibb elminin hansı
qarşılıqlı əlaqəsindən söhbət etdik?
2. İnsanın genetikasının öyrənilməsinin
nə kimi əhəmiyyəti var?
3. Hansı üsullarla insanın genetikası-irsiyyəti öyrənilir?
4. Empirik məlumatları toplamaqla hansı
nəticələrə gəlmək olar və onun genetika ilə əlaqəsi necə yaranır?
5. Biokimyəvi metodun mahiyyətini kim
söyləyər?
Bütün bunlar və digər oxşar suallara aydınlıq gətirdikdən və bəzi başa düşülməyən
problemləri bir daha izah etdikdən sonra ev tapşırığı verilir.
Problemin aktuallığı. İndiki şəraitdə insanın
sağlamlığı üçün insanlarda baş verən irsi xəstəliklərin öyrənilməsi yollarının müəyyən edilməsi, onların
törənməsinin əsas səbəblərini aşkara çıxarılması
üçün tibb elmi ilə birgə fəaliyyət göstərmək və bu
yolla insanın sağlamlığının qorunması ən vacib məsələlərdən biri olmalıdır.
Problemin yeniliyi. Biologiyanın tədrisi metodikasının aktual problemlərindən biri olan “ İnsan
genetikası” mövzusunun fəal təlim metodları ilə
öyrənilməsi araşdırılır, səmərəli yolları, metodları
müəyyən edilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Şagirdlərdə “
İnsan genetikası” mövzusunun öyrənilməsinin səmərəli üsul və yollarına dair kömək edəcək metodik
tövsiyələr verilmişdir.
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ANALYSIS OF INTRA-DISCIPLINARY INTEGRATION IN PROGRAM AND
TEXTBOOKS ON THE SUBJECT OF BIOLOGY
Xülasə: Topladığımız məlumatların təhlilindən aydın oldu ki, biologiya proqramları bir neçə dəfə təkmilləşdirilsə də, fəndaxili inteqrasiya problem olaraq nəzərə alınmamışdır. Kurikulum əsasında tərtib olunmuş müasir biologiya dərsliklərinin materialları məzmun xətləri üzrə verildiyindən fəndaxili inteqrasiyanın
reallaşdırılması nəzərə alınmışdır. Lakin dərsliklərdə fəndaxili inteqrasiya problemi tam həll olunmamışdır.
Açar sözlər: biologiya fənni, proqram, dərslik, təhlil, fəndaxili inteqrasiya, kurikulum
Резюме: Из анализа собранных нами материалов становится ясно, что несмотря на неоднократное усовершенствование программы по биологии, внутридисциплинарная интеграция не была учтена
как проблема. Ввиду того, что материалы современных учебников по биологии, составленных на основе куррикулума, даны по содержательным линиям, была учтена реализация внутридисциплинарной интеграции. Однако, в учебниках проблема внуридисциплинарной интеграции не была полностью решена.
Ключевые слова: предмет биология, программа, учебник, анализ, внутридисциплинарная
интеграция, куррикулум.
Summary: It becomes clear from the analysis of the information collected that though biology
programs have been improved for several times, intra – disciplinary integration is not taken into account as a
problem. As materials of modern biology textbooks compiled on the basis of curriculum are given on the line
of content, realization of intra – disciplinary integration is taken into consideration. However, the problem of
intra – disciplinary integration is not completely resolved in the textbooks.
Key words: The subject of biology, program, textbook, analysis, intra – disciplinary integration,
curriculum

Biologiya kursunun məzmunu təlim prosesində aparıcı əhəmiyyətə malikdir. Həmin
məzmun bioloji anlayışları, qanunları, terminləri, canlı təbiətin mahiyyətini açıqlayan əsas faktları özündə birləşdirir. Məktəb biologiya fənninin məzmununun həcmi, ardıcıllığı proqramlarla
və dərsliklərlə təyin edilir. Proqramlar müəlli-

min fəaliyyətində yalnız bələdçi vəzifəsini yerinə yetirmir, o həm də didaktik tədqiqatlar üçün
mühüm obyekt kimi araşdırılır. Onların təkmilləşdirməsi üzərində daim işləmək lazım gəlir.
Topladığımız məlumatların təhlilindən aydın
oldu ki, biologiya proqramları bir neçə dəfə təkmilləşdirilsə də, fəndaxili inteqrasiya problem
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olaraq nəzərə alınmamışdır. Məsələn, 1980-ci
illərdə biologiya fənni təkmilləşdirilmiş proqram (1) əsasında biologiya kursunun quruluş
sistemi əvvəlki kimi botanika, zoologiya, insan
anatomiya, fiziologiya və gigiyenası və ümumi
biologiya bölmələri saxlandı. Bu biologiya
proqramı özündən əvvəl tətbiq olunmuş proqramlardan onunla fərqlənir ki, burada fənlərarası
əlaqəyə geniş yer verilmiş və hər bölmədə bu
əlaqələr göstərilmişdir. Fəndaxili əlaqələr isə
nəzərə alınmamışdır, belə ki, fəndaxili əlaqə
müəllimin öhdəsinə buraxılmışdır.
Sovet dövründə biologiyanın tədrisi ilə
bağlı proqram və dərsliklərin hazırlanmasında
ən böyük çatışmazlıq onun məzmununda tamlığın olmamasıdır. Belə ki, biologiya fənnini təşkil edən kurslar – botanika, zoologiya, insan
anatomiya, fiziologiya və gigiyenası, ümumi
biologiya bir-birindən təcrid olunmuş, qapalı,
qarşılıqsız müxtəlif metodiki mövqelər və yanaşmalar əsasında tədris olunurdu .Bu səbəbdən
də, bir bioloji kursdan digərinə keçid zamanı
tədrisin bütün pillələrində daxili və məntiqi
ardıcıllığınolmaması aşkar olunur, bu da şagirdlər tərəfindən bioloji biliklərin mənimsənilməsini və onlarda elmi dünyagörüşünün formalaşmasını çətinləşdirir. Bu zaman diqqətdən qaçırılır
ki, hər bir biologiya kursu fənnin vahid, tam hissəsi olmalıdır ki, burada bitkilərin həyatı, heyvanların və nəhayət, insanların həyat nümunəsi
əsasında həyat qanunauyğunluqları vəhdətdə
açıqlanmalıdır. Dəqiqlik üçün bir neçə misal
gətirək. Şagirdlər V.A. Korçagina tərəfindən yazılmış “Botanika” dərsliyində (V,VI siniflər) (2)
öyrənirdilər ki, bitkinin orqanları hüceyrədən
təşkil olunmuşdur, mikroskopikdir, canlıdır, qılaf, sitoplazma və nüvədən ibarətdir. Botanika
kursunda öyrədilmiş hüceyrə anlayışına dair
biliklər zoologiya kursunda ayrıca mövzu olaraq
davam etdirilmir, bitki və heyvan hüceyrəsi arasındakı oxşar və fərqli cəhətlər şagirdlərin nəzərinə çatdırılmır. Əslində hüceyrənin ümumi quruluşu haqqında biliklər zoologiya kursunda
öyrənilməsi ilə davam etdirilməliydi, çünki hüceyrəli quruluşla tanışlıq şagirdlərin sonrakı
mövzuda öyrənəcəkləri həyati hadisələri başa
düşməsi üçün zəruri baza yaradır.
Botanika və zoologiya üzrə proqramlar
arasında daxili varislik təəssüf ki, yoxdur, çünki
onlar tamamilə müxtəlif planlarda qurulmuşdur.
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B.E. Bıxovskinin “Zoologiya” VI və VII siniflər
üçün dərsliyində (3) orqanizm və onun həyat
fəaliyyəti haqqında anlayışlar inkişaf etmir, heyvanlar və bitki orqanizminin arasında oxşar və
fərqli cəhətləri açılmır, yalnız zoologiya elminin
elementləri morfologiya, fiziologiya, ekologiya,
sistematika və s. ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirilir. Ümumilikdə zoologiya kursu insan anatomiyasının və fiziologiyasının öyrənilməsi üçün tələb olunan əsası yaratmış olmur. Heyvanlar aləminin həyat fəaliyyətinin xüsusiyyətləri haqqında biliklər isə insan anatomiyasının və fiziologiyasının öyrənilməsi zamanı müqayisə edilmir və
sonradan inkişaf etdirilmir.
A.M. Tsuzmer və O.L. Petrişinanın “İnsan
anatomiya, fiziologiya və gigiyenası”VIII sinif
dərsliyində yalnız insan orqanizmi haqqında
anatomik və fizioloji məlumatlarla məhdudlaşır.
Həmçinininsan anatomiyası və fiziologiyası
kursunda, antropogen amillərin təbiətə artan təsiri şəraitində ətraf mühitin rolu, onun qorunmasının və çirklənməsinin mühafizə olunmasının
əhəmiyyətinin araşdırılması davam etdirilmir.
Biologiyanın bölmələrinin əlaqəsizliyi
onun son bölməsinin – ümumi biologiyanın quruluşunda təzahür edir. Y.İ. Polyanskinin
“Ümumi biologiya” adlı dərsliyində, həyatın
dərk olunmasının bütün səviyyələrində, molekulyar səviyyədən biosfer səviyyəsinə qədər
canlı təbiətin fəaliyyətinin əsas qanunları açıqlanır. Orada irsiyyət və dəyişkənlik məsələləri
molekulyar biologiya mövqeyindən izah edilir,
həyatın əsas qanunlarının, orqanizmlərinin fərdi
və tarixi inkişafının mahiyyəti, hüceyrənin quruluşunun və funksiyasının molekulyar əsasları
şərh edilir. Göründüyü kimi, ümumi biologiya
kursu konkret faktların toplanması və elmi anlayışların formalaşmasını nəzərdə tutur. Ümumi
biologiya kursunun bu əhəmiyyətli çatışmazlıqlarının aradan qaldırılması üçün onu vahid bir
fənnə çevirmək lazımdır ki, şagirdin dünyagörüşünun formalaşmasına xidmət etsin. Fəndaxili
inteqrasiya prinsipinin mühüm didaktik məsələnin həlli zamanı biologiyanın vahid kursunun
elə quruluş sxemini yaratmaq lazımdır ki, bu
kursda qeyd olunan elmin bütün hissələri analoji
struktura malik olub, ümumi bioloji kateqoriyalarla qarşılıqlı əlaqəli olsunlar.
Sovet dövründə hazırlanmış proqramların
təhlilindən məlum oldu ki, V-XI siniflərin biolo-
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giyadan proqram materialları arasındakı fəndaxili inteqrasiya imkanları mövcuddur, lakin onları mövzular üzrə qruplaşdırmaq mümkün
olmamışdır.
Müstəqilliyin ilk illərində (1992-1998)
mövcud olan proqram və dərsliklər əvvəlkilərə
nisbətən təkmilləşdirilsə də, tələblərə tam cavab
vermirdi. Kursun quruluş sistemi əvvəlki kimi
saxlanılmışdır və biologiya proqram və dərsliklərdə mövzu başlıqları əvvəlki nümunələrə uyğun
hazırlanmışdır.U.K. Ələkbərov və b. tərəfindən
yazılan “Biologiya 6-7” (4), H.S. Abbasov və b.
tərəfindən yazılan “Zoologiya” (5) 7-8-ci siniflər
üçün dərs vəsaitlərində sovet dövründəkilərdən
fərqli olaraq milli və ümumbəşəri dəyərlərə
üstünlük verilmiş, məzmunca yeniləşmiş olsa da
fəndaxili inteqrasiya öz əksini tapmamışdır. Sonrakı illərdə çap olunmuş dərsliklərdən Ə.H.
Əliyev və b. “İnsan-9”, Ü. Ağamirov və b. “Biologiya” VII sinif, Ə. Hüseynov və b. “Ümumi
biologiya” X,XI sinif, R. Sultanov və b. tərəfindən hazırlanmış “Zoologiya” VIII sinif, dərsliklərində təkmilləşdirilmiş proqrama əsasən varisliyin gözlənilməsi nəzərdə tutulmuşdur, lakin
fəndaxili inteqrasiya nəzərə alınmamışdı.
Fəndaxili inteqrasiya prinsipcə mühüm dəyişikliklərin həyata keçirilməsindən sonra biologiya kursunun strukturunda əks oluna bilərdi.
Ölkəmizdə aparılan təhsil islahatları dövründə
fəaliyyət istiqamətlərindən biri inteqrativ təhsilin
formalaşdırılması olmuşdur. Belə ki, Azərbaycan
Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası
sənədində (6) təhsilin interaktivliyi əsas prinsip
kimi nəzərdə tutulmuş, onun fəndaxili və fənlərarası olmaqla iki mühüm kateqoriyası götürülmüşdür. 2013-2014-cü tədris ilindən ümumi təhsilin ümumi orta səviyyəsində yeni biologiya kurikulumunun tətbiqinə başlanmışdır.
Yeni proqramlar əvvəlkilərdən yalnız ixtisar və başqa materialların çıxarılması hesabına
deyil, ümumi təhsilin məzmunu inteqrativ xarakter daşıması ilə fərqlənir. Biologiya fənn
kurikulumu artıq müəyyənləşdirilmiş bölmələr
üzrə (botanika, zoologiya,insan və ümumi biologiya) deyil, vahid fənn olaraq, anlayışlar məzmun xətləri ilə sistemli şəkildə təqdim edilmişdir. Biologiya fənn kurikulumunda fəndaxili
inteqrasiya prinsipi əsasında canlılar aləmini
təşkil edən varlıqların quruluşu, yaranması, inkişafı, orqanizmlərin təşkili səviyyələri, onlarda

gedən bioloji, fiziki, kimyəvi, həyati proseslərin,
canlıların bir-biri ilə, ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi, həyati xüsusiyyətləri, canlıların müxtəlifliyi, təsnifatı, irsi xəstəliklər, yoluxucu xəstəliklər, reproduktiv sağlamlıq, qlobal ekoloji və regional ekoloji problemlər, ekoloji tarazlığın qorunması, biologiyanın ümumi qanunauyğunluqları vəhdətdə təqdim edilmişdir. (7, səh.14)
Hal-hazırda biologiya dərslikləri kurikuluma əsasən tərtib olunmuşdur. Kurikulumda 4
məzmun xətti üzrə (canlıların quruluşu və müxtəlifliyi, bioloji proseslər, iinsan və onun sağlamlığı, canlılar və ətraf mühit) əsas və alt standartların reallaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur.
Yeni kurikulumun tətbiqi ilə biologiya fənninin
tədrisinə 6-cı sinifdən başlanır. Tədris prosesinin məzmunu konsentrik prinsipə əsaslanan spiralvari strukturda qurulmuşdur. Biologiya dərsliyinin bu cür quruluşu onun bölmələrinin məzmununu tədricən genişləndirilir və dərinləşdirilir, yeni məlumatlarla, əlaqələrlə zənginləşdirir
və şagirdlərin bioloji təhsilinin vahid bir sisteminə çevrilir. Məsələn, hüceyrə haqqında anlayış 6-cı sinifdə “Hüceyrənin ümumi quruluşu”
mövzusunda verilir. Hüceyrənin quruluşu haqqında biliklər VI sinif dərsliyində məhdudlaşmır, sonrakı siniflərdə bu biliklər daha da dərinləşdirilir və genişləndirilir. Misal üçün 7-ci sinifdə “Birhüceyrəlilər və çoxhüceyrəlilər yarım
aləmi” bölməsində, 8-cu sinifdə “Hüceyrədən
orqanizmə” mövzusunda, 9-cu sinifdə “Hüceyrənin öyrənilməsi. Hüceyrə nəzəriyyəsi” bəhsində hüceyrə haqqında biliklər ümumiləşdirilir.
Şagirdlərin canlıların quruluşunun öyrənilməsinə hazırlanması, bioloji proseslərə dair ən elementar bilikləri daxil edən “Canlı orqanizmlərin
əsas xüsusiyyətləri” adlı VI sinif mövzusunun
tərtibatı fəndaxili inteqrasiya prinsipinə istinad
olunmuşdur. Mövzuda bioloji proseslərin mahiyyətini açıqlayan ilkin anlayışlar olan qidalanma, tənəffüs, maddələr mübadiləsi, çoxalma,
böyümə, inkişaf, hərəkət və s. dair bilik və bacarıqların formalaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur.
Fəndaxili inteqrasiyanın tətbiqi ən azından bu
biliklərin aydınlaşdırılmasını tələb edir ki, baza
biliklərinin kifayət qədər formalaşdırılması
mümkün olsun. Belə ki, “Canlı orqanizmlərin
əsas xüsusiyyətləri” adlı mövzu sonrakı tədris
zamanı ilkin dərəcədən ikinci dərəcənin mahiyyətinə qədər tədricən dərinləşir yəni VII sinifdə
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“Canlı orqanizmlərin müxtəlifliyi”, IX sinifdə
“Canlıların əsas həyati xassələri” mövzularında
elmi biliklər, canlı təbiətin obyektiv qanunlarının dərk olunmasına yaxın olan daha dolğun və
hərtərəfli nəzəri anlayışlar inkişaf etdirilir. Sinifdən-sinfə keçən zaman bioloji anlayışların
tədricən yeni məzmun ilə zənginləşən ardıcıl
inkişafı ümumilikdə bioloji biliklərin möhkəmlənməsinə və inkişaf etdirilməsinə yardım edir.
Mövzu inteqrativ biliklərin formalaşdırılması
üçün kifayət qədər zəngindir. VI sinif dərsliyində “Təbii birliklər” mövzusunda biogeosennoz
haqqında anlayış formalaşmağa başlayır, bu zaman müxtəlif canlıların birlikləri haqqında, ilkin
biliklər mənimsənilir. Həmin biliklər VII, VIII
və IX siniflərdə biogeosennozların rolunun öyrənilməsi ilə davam etdirilir. Məsələn, IX sinifdə “Təbii birliklər və ekoloji sistemlər” adlı
mövzuda biliklər zənginləşir və genişlənir.
Biologiya VIII sinif dərsliyi insan orqanizmi haqqında anatomik və fizioloji, gigiyena
normaları haqqında məlumatlarla zənginləşmişdir. Qeyd edək ki, insan haqqında sadə biliklər,
VI və VII siniflərdə müəyyən bəhslərdə təqdim
edilmişdir. Məsələn, insanın təsnifat sistemində
yeri və s. Bu sinifdə isə əsas diqqət insan orqanizminin həyat fəaliyyəti məsələlərinə verilir.
İlk olaraq orqan, orqanlar sisteminin funksiyalarını başa düşmək üçün lazım olan morfoloji material nəzərdən keçirilir və yalnız bundan sonra
fizioloji biliklər təqdim edilir.
VIII sinif dərsliyində heyvanlar aləminin
həyat fəaliyyətinin xüsusiyyətləri haqqında

biliklər insanın anatomiyası və fiziologiyasının
öyrənilməsi zaman müqayisə edilərək inkişaf
etdirilir. Məsələn, “Canlılarda sinir sistemi”
bəhsində sinir sistemi haqqında anlayışın inkişaf
etdirilməsinə aid nümunələr verilmişdir. Birhüceyrəli heyvanlar qıcıqlanma qabiliyyətinə, ibtidai çoxhüceyrəli heyvanlarda sinir sistemi sadə
quruluşa, onurğalı heyvanlarda borulu sinir sisteminə, insanda sinir sistemi özünün ən yüksək
inkişaf səviyyəsinə çatması haqda ümumiləşdirilmiş məlumatlar verilmişdir.
Biologiya IX sinif dərsliyi konsentrik spiralvari quruluşa əsasən materialın məzmunu əvvəl öyrənilən biliklərə istinad edilərək, get-gedə
yeni məlumatlarla zənginləşdirilib, genişləndirilərək tədris edilməsi nəzərə alınmışdır. Hüceyrənin kimyəvi tərkibi, hüceyrə orqanoidlərinin
quruluşu və funksiyası, hüceyrənin bölünməsi,
hüceyrələrin xüsusiyyətləri, hüceyrədaxili maddələr mübadiləsi, hüceyrə səviyyəsində məlumatın ötürülməsi, hüceyrə nəzəriyyəsi, maddələr mübadiləsi və enerji çevrilmələri, zülalların
biosintezi, amin və nuklein turşuları, xromosomlar, əlamətlərin irsən keçməsi mexanizmləri
haqqında elementar təsəvvürlər X, XI siniflər
üçün baza rolunu oynayır.
Biologiya fənn kurikulumu inteqrativ xarakter daşıdığı üçün bütün mövzular üzrə fəndaxili inteqrasiya da reallaşdırılmalıdır. VI, VII,
VIII və IX siniflərin müasir dərsliklərində fəndaxili inteqrasiya imkanları aşağıdakı cədvəldə
(cədvəl 1) ümumiləşdirilir.

Yeni dərsliklərdə fəndaxili inteqrasiyanın imkanları
Siniflər

Mövzular

Fəndaxili inteqrasiya imkanları

1

2

3
Canlılar aləminin müxtəlifliyi və onların əlamətlərinə görə qruplaşdırılması, canlıların qohumluq əlaqəsi və mənşəyi əsas götürülən müasir sistematika, bitki və heyvanlar aləmində tətbiq edilən
sistematik kateqoriyaları haqqında inteqrasiyaya imkan verən
biliklər növbəti mövzuların tədrisi ilə əlaqə üçün zəmin yaradır.
Bəhsdə birhüceyrəli və çoxhüceyrəli orqanizmlərə xas olan xüsusiyyətlər birləşdirilib. Mövzu 7-ci sinif “Birhüceyrəlilər və çoxhüceyrəlilər yarım aləmi” mövzusunu inkişaf etdirməyə, dərinləşdirməyə imkan verir.
Birhüceyrəli və çoxhüceyrəli heyvanlarda hərəkətin müxtəlifliyi,
dayaq sistemi, skelet formaları haqqında biliklər ümumiləşdirilir.
Mövzu 8-ci sinif “Bədənimizin dirəkləri” mövzusu üçün baza rolu
oynayır.

Canlıların təsnifatı

Birhüceyrəli və
çoxhüceyrəli
orqanizmlər
VI
Canlı orqanizmlərdə
hərəkət və dayaq sistemi
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Qeyri-cinsi çoxalma

Canlı orqanizmlərin
məskunlaşması və
yayılması

Canlı orqanizmləri
öyrənən elm sahələri

Örtülütoxumlar şöbəsi
Dərman bitkilərinin
müalicəvi xüsusiyyətləri
və ondan istifadə
qaydaları
VII
İnsan məməlilər sinfinin
nümayəndəsidir

Biomüxtəliflik.
Nadir və nəsli kəsilmək
təhlükəsi olan yerli
faunanın mühafizəsi

VIII

İnstinkt,düşüncəli
fəaliyyət və təfəkkür

Damarlarımızdakı
qan və onun hərəkəti

Qeyri-cinsi çoxalmanın bölünmə, spor, tumurcuqlanma, vegetativ
çoxalma kimi formaları haqqında biliklər birləşdirilmişdir. Mövzudakı inteqrativ biliklər 8-ci sinif “Çoxalma və çoxalma orqanları”, 9-cu sinif “Orqanizmlərin çoxalma formaları” mövzuları üçün
fəndaxili inteqrasiyaya imkan verir.
Canlı orqanizmlərin (bitkilər, heyvanlar, bakteriya və göbələklər)
məskunlaşması və yayılması, bitkilərdə toxum və meyvələrin külək, su, heyvanlar və özləri vasitəsilə yayılması, yayılma üsullarına görə uyğunlaşmaların müxtəlifliyi, heyvanların miqrasiyası,
bakteriya və göbələklərin spor vasitəsilə yayılması haqqında biliklər ümumiləşdirilmişdir. Mövzu inteqrativ biliklərin yuxarı siniflərdə keçilənlərlə inkişaf etdirilir.
Canlı orqanizmləri öyrənən elm sahələri olan, morfologiya canlı
orqanizmlərin xarici və daxili quruluşunu, anatomiya canlıların
daxili quruluşunu, fiziologiya orqanizmlərin həyat fəaliyyətini,
bioloji prosesləri araşdıran elm sahəsi olan biokimya, biofizika
haqqında məlumatlar ümumiləşdirilmişdir. Bəhs 6-ci sinif “Biologiya canlı orqanizmləri öyrənən elmdir” mövzusuna istinad edilə
bilər.
Örtülü toxumların ümumi əlamətləri, çiçək düsturları haqqında
inteqrativ biliklər 6-cı sinif “Çiçək” bəhsində çiçəyin quruluşu
haqqında biliklərə istinad edilməsi mümkündür.
Xalq təbabətində, tibbi və ya baytarlıq praktikasında müalicəvi və
profilaktik məqsədlə istifadə olunan dərman bitkiləri haqqında
ümumiləşmiş biliklər 6-ci sinif “Dərman bitkiləri” mövzusunda
mədəni və yabanı dərman bitkiləri ,bitkilərin müalicəvi əhəmiyyəti haqqında məlumatlarla zənginləşdirilməsi labüddür.
İnsanın məməlilərlə ümumi oxşar əlaməti olan boyun şöbəsinin 7
fəqərəyə, çənədə ixtisaslaşmış dişlərə, balalarını ana südü bəsləmələri, diafraqmaya, istiqanlı olmaları, sabit bədən temperaturuna
malik olması haqda biliklər ümumiləşdirilmişdir. Bu biliklər 6-ci
sinif “İnsanın təsnifat sistemində yeri” mövzusuna istinad edilərək
öyrədilməsi. Həmin biliklər 8-ci sinif “Canlıların nəsil ağacında
insanın yeri” mövzusunda yada salınmasına imkan verir.
Mövzuda bioloji müxtəlifliyin saxlanılması, nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi olan vəhşi heyvan və yabanı bitki növləri, mühafizə
olunan ərazilər haqqında biliklər, 6-cı sinif “İnsan və canlı təbiət”
mövzusunda insanın təbiətə təsiri, “Qırmızı kitab”, qorunan ərazilər qoruqlar, yasaqlıqlar və s. haqqında biliklərə istinad edilə bilər.
Həmin biliklər yuxarı siniflərdə 8-ci sinif “Ətraf mühiti qoruyaq”,
9-cu sinif” Bioloji müxtəlifliyin saxlanılması. Azərbaycanda ekoloji problemlər” mövzuları üçün baza rolu oynayaraq inteqrasiyaya zəmin yaradır.
Canlılar aləmində instinkt, düşüncəli fəaliyyət və təfəkkür, canlıların ətraf mühit dəyişmələrinə uyğunlaşmaları, məməlilərdə
suda-quruda yaşayanlar və sürünənlərdən fərqli olaraq mürəkkəb
davranışlara və insanın mücərrəd təfəkkürə malik olmasına dair
biliklər verilmişdir. Mövzu 9-cu sinif “İnsanın formalaşmasına
sosial amillərin təsiri” mövzusu ilə inteqrasiya olunur.
İnsanda qan-damar sisteminin quruluşu, qan və onun tərkibi, qanın bədəndə hərəkəti, böyük və kiçik qan dövranı və keçdiyi yol
haqda məlumatlar 6-cı sinif “Heyvanlarda daşıyıcı sistem” mövzusu, insan və heyvanlarda qan-damar sistemi haqqında biliklərlə
inteqrasiya edilir.
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Havanın insan
orqanizmində keçdiyi
yol

Bədənimizi
təmizləyənlər

Vitaminlər

Hüceyrənin bölünməsi.
Mitoz
Hüceyrəsiz orqanizmlər.
Viruslar

IX

Canlı orqanizmlərdə
maddələr mübadiləsi və
enerji çevrilmələri

İnsanın həyat tərzi

IX

Ətraf mühitin
çirklənməsi

İnsanın tənəffüs orqanlarının quruluşu, tənəffüs prosesi haqda
biliklər 6-cı sinif “Bitkilərdə tənəffüs”, “Fotosintez”, “Heyvanlarda tənəffüs” mövzularına istinad edilərək inteqrasiya yaradılır. Biliklər ümumiləşdirilərək göstərilir ki, hər bir canlıya onun orqanizmində gedən oksidləşmə prosesləri üçün oksigen lazımdır. Tənəffüs zamanı orqanizmlər tərəfindən udulan oksigen üzvi maddələrin parçalanmasında iştirak edir. Belə parçalanma nəticəsində
həyat üçün zəruri olan enerji ayrılır. Bu enerji böyümə, inkişaf
kimi müxtəlif həyat proseslərinə sərf olunur.
Mövzuda maddələr mübadiləsinin son məhsullarını bədəndən
xaric edən orqanlar haqqında biliklər birləşdirilmişdir. 6-cı sinif
“İfrazat” bəhsində birhüceyrəli heyvanların, onurğasız və onurğalı
heyvanların ifrazat orqanları və sistemi, bitkilərdə ifrazat haqqında biliklərə istinad edilərək inteqrasiya yaradıla bilər.
Suda və yağda həll olan vitaminlər, onların orqanizmə təsiri haqqında ümumiləşmiş biliklər 6-cı sinif “Düzgün qidalanma” mövzusunda qidalanma və qida rasionu, qida piramidası haqqında
biliklərlə əlaqəli tədrisə imkan verir.
Mövzu hüceyrənin bölünməsi haqqında inteqrativ bilikləri inkişaf
etdirməyə, dərinləşdirməyə imkan verir. Bunun üçün 6-cı sinif
“Hüceyrənin bölünməsi və inkişafı” mövzusunun materiallarına
istinad edilir.
6-cı sinif “Bakteriyaların yayılması və təbiətdə rolu. Viruslar”
mövzusunda viruslar haqqında anlayış formalaşmağa başlayır və
ilkin biliklər mənimsənilir. Həmin biliklər ilə tam mövzu inteqrasiya imkanlarına malikdir.
Maddələr mübadiləsinin əsasını təşkil edən anabolizm və katabolizm prosesləri, ATF-in hüceyrədə rolu haqqında inkişaf etdirilmiş
interaktiv biliklər 8-ci sinif “Maddələr mübadiləsi enerji çevrilmələri” adlı mövzusu ilə inteqrasiya olunur.
İnsanın sağlam həyat tərzi keçirməsi, müəyyən gigiyenik qaydalar, sağlamlığın möhkəmləndirilməsi, insanın sağlamlığının pozulmasına yönələn zərərli vərdişlər haqqında biliklər ümumiləşdirilmişdir. 8-ci sinif “Zərərli vərdişlərə yox deyək” mövzusu ilə
inteqrasiya edilir.
Atmosferin, suyun, torpağın çirklənməsi, tullantısız texnologiya,
növ müxtəlifliyinin saxlanılması haqqında biliklər, 8-ci sinif “Ətraf mühiti qoruyaq” mövzusundakı biliklərlə inteqrasiya olunur.

Cədvəldən göründüyü kimi, müasir biologiya dərsliklərinin məzmunu fəndaxili inteqrasiya prinsipinin tələblərinə uyğundur, canlıların
həyatının əsas təzahürlərini əhatə edir, canlılar
aləminin ümumi xülasəsini təqdim edir və bununla yanaşı, hüceyrə, orqanizm, biosenoz, canlı
təbiətin tarixi inkişafı kimi ümumi bioloji anlayışların formalaşdırılması üçün təməl yaradır.
Biologiya 6-cı sinfin strukturu biologiyadan
növbəti siniflərdə biliklərin inkişafı üçün ilkin
model qismində qəbul edərək, həyatın təşkil
olunması formaları hüceyrə, orqanizm, növ,
populyasiya, biogeosenoz və biosfer fundamen-
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tal anlayışları inkişaf etdirmək mümkündür. Bu
cür yanaşma yuxarı siniflərdə (IX - XI) məsələn, maddələr mübadiləsinin və enerjinin çevrilməsinin, zülal sintezinin və molekulyar səviyyədə irsi informasiya mexanizminin qanunlarının
inkişaf etdirilməsi kimi mürəkkəb məsələlərin
tədrisində də mümkündür. Şagirdlərin hüceyrə
və orqanizmin həyat fəaliyyəti və bu cür mürəkkəb bioloji anlayışların öyrənilməsində fəndaxili
inteqrasiya prinsipini həyata keçirmək məqsədəuyğundur. Yeni dərsliklərdə mövzular üzrə fəndaxili inteqrasiya 1.2 cədvəlində ümumiləşdirilmişdir.
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Canlı orqanizmlərin
müxtəlifliyi

Mikroskopiya

Canlı orqanizmlərin
əsas xüsusiyyətləri

Laboratoriya
avadanlıqları
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Bakteriyların yayılması
və təbiətdə rolu.
Viruslar

Birhüceyrəli və
çoxhüceyrəli
orqanizmlər

Hüceyrənin bölünməsi
və inkişafı

Bakteriyaların
müxtəlifliyi

Birhüceyrəlilər
yarım aləmi.

Birhüceyrəlilərin həyat
fəaliyyəti və müxtəlifliyi

Birhüceyrəli yaşıl
yosunlar

Canlı orqanizmləri
öyrənən elm sahələri

Biologiya canlı
orqanizmləri öyrənən
elmdir.

Hüceyrənin
ümumi quruluşu

VII sinif

VI sinif

Orqanizmin
qoruyucu sistemi

Hüceyrədən
orqanizmə

Mayalanma.
Bətndaxili inkişaf

Hüceyrədən
orqanizmə

Orqanizmimizi
öyrənək

Hüceyrədən
orqanizmə

Orqanizmimizi
öyrənək

VIII sinif

Hüceyrənin öyrənilməsi
və hüceyrə
nəzəriyyəsi

Prokariot və eukariot
hüceyrələr

İnsan irsiyyətinin
öyrənilməsi üsulları
Hüceyrənin
öyrənilməsi.
Hüceyrə
nəzəriyyəsi

Hüceyrəsiz
orqanizmlər.
Viruslar

Orqanizmlərin
çoxşəkilliliyi

Prokariot və eukariot
hüceyrələr

Prokariot və eukariot
hüceyrələr

Hüceyrələrin
bölünməsi

Prokariot və eukariot
hüceyrələr

Canlıların
əsas həyati
xassələri

Hüceyrənin
bölünməsi.
Mitoz. Meyoz

Hüceyrənin öyrənilməsi
və hüceyrə nəzəriyyəsi

X sinif
VII sinif

Hüceyrənin
öyrənilməsi

IX sinif

Mövzular üzrə fəndaxili inteqrasiyanın imkanları
Cədvəl 1.2

Mikroorqanizmlərin
seleksiyası

Ekoloji sistem
və ya biogeosenoz

Mutasiya
dəyişkənliyi

İnsanın əmələ
gəlməsi və təkamülü

İnsanın genetikası

Genetika elmi
və onun inkişafı

XI sinif

Biologiya fənni üzrə proqram və dərsliklərdə fəndaxili inteqrasiyanın təhlili
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132
Canlıların nəsil
ağacında
insanın yeri

İnsan məməlilər
sinfinin
nümayəndəsidir

Məməlilər sinfi

İnsan məməlilər sinfinin
nümayəndəsidir

Xordalılar tipi

Bakteriyaların
müxtəlifliyi

İnsanın təsnifat
sistemində yeri

Heyvanların orqanları
və orqanlar sistemi

İnsanın təsnifat
sistemində yeri

Canlı orqanizmlərdə
hərəkət və dayaq
sistemi

Bitkilərin havadan
qidalanması.
Fotosintez

İfrazat

Qeyri-cinsi
çoxalma

Kaynazoy erasında
həyatın tam
formalaşması

Düşüncəli fəaliyyət.
Nitq.
Təfəkkür

Müasir seleksiyanın
vəzifələri

Çoxalma və çoxalma
orqanları

Birhüceyrəlilərin həyat
fəaliyyəti və müxtəlifliyi

Orqanizmin çoxalma
formaları

Təbiətin möv.
dəy. uyğun.
Fotoperiodizm

Sitoplazmanın digər
orqanoidləri və
törəmələri
Canlıların əsas həyati
xassələri

Bədənimizi
təmizləyənlər

Məməlilər sinfi

Orqanizmlərin çoxalma
formaları

Biosferdə maddələrin
dövriyyəsi və enerji
çevrilməsi
Fotosintez

Təbiətlə insan
cəmiyyətinin
qarşılıqlı əlaqəsi

Təbiətin strrukturu

İnsanın əmələ
gəlməsi və təkamülü

XI sinif

Avtotrof orqanizmlərdə
maddələr və enerji
çevrilmələri

Hüceyrə qılafının
quruluşu və
funksiyaları

Ali sinir fəaliyyətinin
pozulması və onun
qarşısının alınması

Ali sinir
fəaliyyəti.
Şərtsiz
reflekslər

Hüceyrənin qeyri-üzvi
birləşmələri

Kaynazoy erasında
həyatın tam
formalaşması

X sinif
VII sinif

İnsanın formalaşmasına
sosial amillərin təsiri

IX sinif

Maddələr mübadiləsi
və enerji çevrilmələri

Bədənimizin dirəkləri

İnstinkt,düşüncəli
fəaliyyət və təfəkkür

Canlılarda sinir
sistemi

VIII sinif

VII sinif

VI sinif

Cədvəl 1.2-nın ardı
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Məməlilər sinfi

Məməlilər sinfi

Canlı orqanizmlərin
müxtəlifliyi

Heyvanlarda daşıyıcı
sistem

Heyvanlarda
tənəffüs

Heyvanlarda böyümə və
inkişaf

Təbii birliklər

Orqanizmin mühitlə
qarşılıqlı əlaqəsi

Çoxalma və
çoxalma orqanları

Məməlilərin
çoxalması,davranışı və
onların həyatında
mövsümü dəyişikliklər

Orqanizmlərin cinsi
çoxalması

Ətraf mühit və
orqanizm

Mədə və bağırsaqda
həzm

Məməlilərin ekoloji
qrupları

Paxlalılar və
badımcançiçəklilər
fəsiləsi

Orqanizmlərin
fərdi inkişafı

Orqanizmin
böyümə və
inkişaf mərhələləri

Təbii birliklər və
ekoloji sistemlər

Orqanizmin
yaşayış mühiti.
Ekoloji amillər

Canlıların əsas həyati
xassələri

Canlıların əsas həyati
xassələri

Orqanizmlərin çoxalma
formaları

IX sinif

Havanın insan
orqanizmində
keçdiyi yol

Damarlarımızdakı
qan və onun hərəkəti

VIII sinif

VII sinif

VI sinif

Cədvəl 1.2-nın ardı

Müasir seleksiyanın
vəzifələri

XI sinif

Orqanizmlərin
qarşılıqlı təsiri

Orqanizmlərin
uyğunlaşması və
nisbiliyi

Çoxhüceyrəli
orqanizmlərin fərdi
inkişafı
ontogenez

Ekoloji sistem və ya
biogeosenoz

İqlim amilləri və
onların canlı təbiət
üçün əhəmiyyəti

Təbiətin strukturu

Hüceyrədə enerji Biosferdə maddələrin
mübadiləsi və onun dövriyyəsi və enerji
mrhələləri
çevrilməsi

Sitoplazma və onun
orqanoidləri

Orqanizmlərin
çoxalma formaları

X sinif
VII sinif
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134
Vitaminlər

Dərman bitkilərinin
müalicəvi xüsusiyyətləri
və ondan istifadə
qaydaları

Vitaminlər

Ətraf mühiti
qoruyaq

Dərman bitkilərinin
müalicəvi xüsusiyyətləri

Dərman bitkilərinin
müalicəvi xüsusiyyətləri
və ondan istifadə
qaydaları ondan istifadə
qaydalaları ”

Biomüxtəliflik
Nadir və nəsli kəsilmək
təhlükəsi olan yerli
faunanın mühafizəsi

Canlıların insan
sağlamlığında
rolu

İnan və
canlı təbiət

Düzgün
qidalanma

Zərərli
vərdişlərə
yox deyək

İnsan üçün təhlükəli
olan qurd xəstəlikləri

Canlıların insan
sağlamlığında
rolu
Orqanizmin
qoruyucu
sistemi

Ətraf mühiti
qoruyaq

Biomüxtəliflik
Nadir və nəsli kəsilmək
təhlükəsi olan yerli
faunanın mühafizəsi

İnsan və
canlı təbiət

Dərman bitkiləri

VIII sinif

VII sinif

VI sinif

Ətraf mühitin
çirklənməsi

İnsanın həyat tərzi

İnsanın həyat tərzi

Reproduktiv
sağlamlıq

İnsanın həyat
tərzi

Bioloji müxtəlifliyin
saxlanılması.
Azərbaycanda
ekoloji problemlər

IX sinif

Cədvəl 1.2-nın ardı

Biomüxtəliflik və onun
qorunma yolları

Süni seçmə.Heyvan
cinslərinin və
bitki sort.
təkamül amil.

Viruslar

Təbiətdən səmərəli istifadə
və bioloji müxtəlifliyin
saxlanması

Mədəni bitkilərin
müxtəliflik mərkəzləri
və mənşəyi

İnsanın genetikası

İnsanın genetikası

Mədəni bitkilərin
müxtəliflik mərkəzləri
və mənşəyi

Süni seçmə.Heyvan
cinslərinin
və bitki sort.
təkamül amil.
İnfeksiya mənbələri
və yoluxma
mexanizmi

Noosfer haqqında təlim

XI sinif

Süni seçmə.Heyvan
cinslərinin və bitki
sort. təkamül amil.

X sinif
VII sinif
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Cədvələ əsasən belə nəticəyə gəlmək olar
ki, biologiyanın tədrisində əsas və alt standartlar
üzrə üfüqi və şaquli inteqrasiyanın tətbiqi imkanları genişdir. Biologiyanın tədrisində üfüqi
və şaquli fəndaxili inteqrasiya imkanlarından səmərəli istifadə edilə bilər. Cədvəldə göstərilən
fəndaxili inteqrasiya imkanları müəllimin illik
və gündəlik planlaşdırmasında öz əksini tapmalıdır. Onları reallaşdırmaq idraki, hissi və psixomotor bacarıqların formalaşmasını təmin etməlidir. Problemin həlli müəllimlərin dərin biliyi,
pedaqoji, metodik ustalığı ilə fəndaxili inteqrasiyanın dərslərdə tətbiqini tələb edir.
Etiraf etmək lazımdır ki, dərslikdə bir sıra
çatışmazlıqlar da mövcuddur. VII sinif dərsliyində orqanizm və onun həyat fəaliyyəti haqqında biliklər inteqrativ materiallar əsasında bitkilərin, heyvanların, insan və digər canlıların həyat fəaliyyətində, strukturların oxşarlığını və
fərqlərini müəyyən edərək, vəhdətdə inkişaf etdirilməsinə əməl olunmayıb. Dərslikdə canlı
materiyanın əsas təşkil olunma formalarının biri
kimi orqanizm haqqında anlayışın inkişafı kəsilir, şagirdlər bitkilərlə müqayisədə heyvanların
insan və digər canlıların səciyyəvi xüsusiyyətləri haqqında bilik almırlar, bu da şagirdlər tərəfindən canlı orqanizmlərə xas olan həyat təzahürlərinin anlamasını əhəmiyyətli dərəcədə
azaldır. Aşağı sinif dərsliklərində verilmiş hüceyrə və toxumalarla əlaqə öz əksini tapmır.
Yeni VII sinif biologiya dərsliyində (10) fəndaxili inteqrasiya prinsipinə tam əməl edilməmiş,
məzmun isə daha çox xətti struktura malik olmuşdur. Belə ki, VII sinif, dərsliyinin səkkiz
fəslindən ancaq bircə “Canlılar aləminin müxtəlifliyi və onun öyrənilməsi” adlı fəslin tədris
materiallarının tərtibində fəndaxili inteqrasiya
prinsipinin həyata keçirilməsi mümkündür,
digər fəsillərdə bioloji biliklər təcrid edilmiş,
fasiləsiz ardıcıllıqla verilmişdir. Məsələn,
“İbtidai və ali sporlu bitkilər” və “Ali toxumlu
bitkilər” “Xordalı heyvanlar. Quşlar və məməlilər” o, cümlədən digər fəsillərdə mövzuların tərtibatı bölmələrarası və mövzulararası, fəndaxili
inteqrasiya prinsipinə uyğun gəlmir, biliklər diferensiasiyaya uğrayaraq fənn daxilində məhdudlaşdırılır.
Canlılar haqqında sistematik, morfoloji və
fizioloji biliklər fənn daxilində inteqrasiya olunmayıb, vəhdətdə təqdim edilməyib. Bitki, hey-

van, şibyə, göbələk və s. canlılar müəyyən ardıcıllıqla ayrı-ayrı fəsillərdə verilir. “Ali toxumlu
bitkilər” fəslində çılpaqtoxumlular, örtülütoxumlular şöbəsi, birləpəlilər və ikiləpəlilər sinfinin nümayəndələrinin quruluşu, çoxalma xüsusiyyətləri, müxtəlifliyi, təsnifatı, toxum və sporla çoxalmanın fərqli və üstün cəhətləri verilir.
Bu biliklər VI sinfin materialları ilə əlaqələndirilmir. Canlıların anatomik, morfoloji, fizioloji,
ekoloji xüsusiyyətlərinə və onların təsnifatına
dair biliklər vəhdətdə konsentrik struktur pozulmadan mövzudan-mövzuya, sinifdən-sinfə müqayisəli formada tədris edilməsinə diqqət edilmir. Dərsliklərin yeni nəşrində göstərilən çatışmazlıqlar aradan qaldırılması onların keyfiyyətinə müsbət təsir göstərər.
Proqram və dərsliyin təhlilindən aşağıdakı
nəticələr alınmışdır.
1. Sovet dönümündə hazırlanmış biologiya proqram və dərsliklərin təhlilindən məlum
olur ki, materiallar arasındakı fəndaxili inteqrasiya imkanları mövcuddur. Lakin, canlılar aləmi
barədə bilik və bacarıqlar botanika, zoologiya,
insanın anatomiya, fiziologiya və gigiyenası,
ümumi biologiya kurslarında ayrı-ayrılıqda təqdim edildiyindən fəndaxili inteqrasiyanın təşkili
müəllimlərin öhdəsinə düşürdü. Ümumi biologiya” dərsliyində fəndaxili inteqrasiya qismən
özünü göstərir.
2. Müstəqilliyin ilk illərində məktəb dərsliklərinin məzmunca yeniləşməsi istiqamətində
milli dəyərlərə üstünlük verilməsi məqsədlərdən
biri kimi qarşıya qoyulsa da, orada fəndaxili
inteqrasiya öz əksini tapmamışdır.
3. Kurikulum əsasında tərtib olunmuş
müasir biologiya dərsliklərinin materialları
“Canlıların quruluşu və müxtəlifliyi”, “Bioloji
proseslə
ə onun sağlamlığı”, “Canlılar və ətraf mühit” kimi məzmun xətləri üzrə
verildiyindən fəndaxili inteqrasiyanın reallaşdırılması nəzərə alınmışdır. Lakin dərsliklərdə
fəndaxili inteqrasiya problemi tam həll olunmamışdır.
4. Biologiya dərsliklərində mövzular üzrə
standartların bəzilərinin tam şəkildə reallaşmaması, fəndaxili inteqrasiya imkanlarına malik
mövzuların həcminin azaldılması problemin
həllinə mane olur.
5. Fəndaxili inteqrasiya üçün konsentrik
prinsipə əsaslanan spiralvari quruluş xarakterik-
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dir, lakin dərslikdə bəzi materialların düzülüşündə xətti quruluşa yol verilmişdir.
6. Müəllimlər üçün metodik vəsaitdə fənlərarası inteqrasiyanın reallaşdırılması xüsusi
cədvəldə ümumiləşdirilmiş, lakin fəndaxili
inteqrasiyaya diqqət edilməmişdir.
Problemin aktuallığı. Dərsliklərin yeni nəşrində göstərilən çatışmazlıqlar aradan qaldırılması
onların keyfiyyətinə müsbət təsir göstərər.

Problemin elmi yeniliyi. Biologiya fənni üzrə
müxtəlif illərdə nəşr olunmuş proqram və dərsliklər
fəndaxili inteqrasiya baxımından təhlilə cəlb edilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə pedaqoqlara, müəllimlərə eyni zamanda tədqiqat aparan doktorant və dissertantlara öz köməyini göstərəcəkdir.
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BİOLOGİYANIN TƏDRİSİNDƏ “ROLLU OYUNLAR”IN TƏTBİQİNİN
ŞAGİRD TƏFƏKKÜRÜNÜN İNKİŞAFINDA ROLU
Гульнара Назим гызы Фейзуллаева
учитель Зангиланской средней школы №10

ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РОЛЕВЫХ ИГР В РАЗВИТИИ МЫШЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ
Gulnara Nazim Feyzullayeva
teacher at school number 10 in Zangilan town

THE VALUE OF THE USE OF ROLE-PLAYİNG GAMES İN THE DEVELOPMENT OF
STUDENTS' THİNKİNG İN THE TEACHİNG OF BİOLOGY
Xülasə: Biologiya dərslərinin təşkilində istifadə olunan metodlar içərisində rollu oyunlar xüsusi yer
tutur. Çünki bitkilər, heyvanlar, hətta insan orqanları haqqında həmişə səhnəciklər qurulmuş, şeirlər, nağıllar,
hekayələr yazılmışdır. Bu baxımdan da Biologiya dərslərində “Rollu oyun”lar metodlarından mütəmadi və
doğru şəkildə istifadə edilməsi şagird təfəkkürünün inkişafında böyük rol oynaya bilər.
Açar sözlər: rollu oyun, səhnələşdirmə, modelləşdirmə, didaktik oyunlar, işgüzar oyunlar, qrup işi,
kollektiv iş, söz ehtiyatı, yaradıcı yanaşma, təfəkkür
Резюме: При организации уроков биологии особая роль принадлежит ролевым играм. В историях, сказках, рассказах часто бывают сцены о растениях, животных и даже человеческих органах,
поэтому правильное использование ролевых игр на уроках биологии может сыграть важную роль в
развитии мышления учащихся.
Ключевые слова: ролевые игры, моделирование, дидактические игры, деловые игры, групповая
работа, коллективная работа, лексика, творческий подход, мышление
Summary: Role-playing games has a special place among the methods used in the organization of
teaching Biology. Because, science have been created, poems, tales and stories written about plants, animals
and even about human organs. In this respect, consistent and right utilization of “Role-playing games” in
Biology classes might play a prominent role in the development of a student intelligence.
Key words: role playing game, performance, modelling, group work, business game, collective work,
vocabulary, creative approach, crossword, biological lotto, intelligence

Təhsilimiz dünya təhsil təcrübələrindən
yararlanaraq təhsil sistemimizdə köklü dəyişikliklər etmişdir. Respublikamızda bütün məktəblərdə dərslərin tədrisi və dərsliklərin hazırlanması kurikulum proqramı əsasında həyata keçirilir. Kurikulum proqramı isə özü ilə bir sıra yeniliklər gətirmişdir. Bunlardan biri də dərslərin
daha çox fəal təlim metodları ilə tədrisidir.
Fəal təlim metodları tədris edilən dərsləri
maraqlı və cəlbedici etməklə yanaşı, şagirdlərin

müstəqil olaraq bilik və bacarıqlara yiyələnməsi
üçün şərait yaradılmasına da xidmət edir.
Fəal təlim metodları çoxluq təşkil etdiyi
üçün bir neçə istiqamətdə qruplaşdırılaraq birləşdirilmişdir.
1. Beyin həmləsi (əqli hücum)
2. Müzakirə
3. Rollu oyunlar
4. Təqdimat
5. Tədqiqat
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Bütün fənlərin tədrisində olduğu kimi,
biologiyanın tədrisində də fəal təlim metodlarından da daima geniş miqyasda istifadə olunur.
Demək olar ki, bütün biologiya müəllimləri dərsin qurulmasında və təşkilində əqli hücum, klaster, BİBÖ, anlayışın çıxarılması, Debat, müzakirə, diskussiya, təqdimat, layihə, Venn diaqramı
kimi metodlardan istifadə edirlər.
Bəzi müəllimlərin fikirlərinə görə rollu
oyunlar metodu dərsin təşkilində çox vaxt aparır
və vaxt itkisinə səbəb olur. Həmçinin, şagirdlərin diqqətinin keçirilən mövzudan uzaqlaşmasına gətirib çıxarır. Ona görə də rollu oyunlar metodundan istifadəyə bir çox hallarda yer verilmir. Lakin, nəzərə alınmalıdır ki, biologiya canlıları - bitkiləri, heyvanları, insan orqanizmini
öyrənən elmdir. Bu fənnin tədrisində rollu oyunlar metodlarından istifadəyə geniş imkanlar vardır. Bu metodlardan istifadənin üstünlüyü ondan
ibarətdir ki, öyrənilən mövzunu şagirdlər qeyriiradi qavrayır və yadda saxlayırlar. Həmçinin,
rollu oyunlardan istifadə şagirdlərin yaradıcı və
tənqidi təfəkkürlərini inkişaf etdirərək üzə çıxmasına səbəb ola bilər.
Rollu oyunlar metodu bütün dərs boyu
aparılmaqla yanaşı, yalnız dərslərin motivasiya
və ümumiləşdirmə mərhələlərində çox istifadə
olunur. Bu zaman digər metodlardan da istifadə
edilir və dərsin təşkili ardıcıllığı da saxlanılır.
Rollu oyunlar metodları kiçik və böyük qruplarla kollektiv və bütün siniflə həyata keçirilə bilər.
Rollu oyunlar metodundan istifadə şagirdlərin
tənqidi və yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirməklə yanaşı, onlarda özünü ifadə etmək, rola
girmək, qarşılıqlı ünsiyyətin qurulması, söz ehtiyatının artırılması, təşkilatçılıq kimi qabiliyyətləri formalaşdırır. Bu zaman şagirdlər keçirilən
mövzunu praktik olaraq həyata keçirirlər. Bu isə
öyrənilən mövzunun daha yaxşı yadda qalmasına səbəb olur.
Rollu oyunlar metodlarına rollu oyun,
səhnələşdirmə, modelləşdirmə, işgüzar oyun, didaktik və əyləncəli oyunlar (krossvord, bioloji
loto, kim tez və çox, nömrə de, rəqəmlərə əsasən sözü tap, bitkini tap, heyvanı tap) və s. daxildir. Bu metodlardan səhnələşdirmə hazır ssenari əsasında qurulur və həyatda baş verən hər
hansı bir hadisə, situasiyadakı davranışlar təqlid
olunur. Ssenari, vaxt itkisi olmasın deyə müəllim tərəfindən əvvəlcədən hazırlanıb şagirdlərə
138

təqdim edilərsə, daha səmərəli ola bilər. Buna
nümunə olaraq 7-ci sinif dərsliyində heyvanlar
aləmini keçdikdən sonra “Dost dosta tən gərək”
nağılı üzrə səhnələşdirmə aparılaraq heyvanların
(şir, qurd, tülkü) xarakterik xüsusiyyətləri göstərilə bilər.
Rollu oyun metodu isə hər hansı bir problemə və ya situasiyaya fərqli yanaşmağı, müxtəlif rollara girməyi tələb edir. Bu metod ümumiləşdirici mövzularda daha səmərəli nəticə verir.
Üsulun tətbiqi zamanı əvvəlcə mövzuya uyğun
rollar paylanılır, tapşırıqlar verilir. Məsələn 7-ci
sinif “Örtülütoxumlular şöbəsi, İkiləpəlilər və
birləpəlilər sinifləri” tədris vahidinin sonunda
hər fəsiləyə aid bir bitki götürülərək həmin fəsilənin əlamətləri üzrə rol qurulur və həyata
keçirilir.
Modelləşdirmə metodu əksər xüsusiyyətlərinə görə rollu oyun metoduna oxşasa da, ondan fərqli olaraq situasiyanın hansı sonluqla bitəcəyi bilinmir. Buna həmin situasiyanı siniflə
bölüşən şagirdlərin sonda özləri qərar verirlər.
Nümunə olaraq, “Həşəratlar sinfi” dərsinin tədrisinin sonunda müəllim 1 şagirdi çıxararaq: Təbiətdə gördüyünüz böcəyi, kəpənəyi başqası
öldürsəydi necə reaksiya verərdiniz? Bu cür hadisə ilə rastlaşmısınızmı? Əgər rastlaşmısınızsa,
həmin hadisəni canlandırın və sonda nə etdiyinizi də vurğulayın, - deyə ona müraciət edir. Bu
kimi nümunələrlə belə metoddan da istifadə
etmək olar.
Biologiyanın tədrisində istifadə olunan
metodlar içərisində krossvordlar xüsusi yer tutur. Şagirdlər krossvordlar həll etməklə bilik,
bacarıq və vərdişlər qazana bilərlər. Həmçinin,
krossvordlar şagirdləri düşünməyə, nəticə çıxarmağa, müstəqil nəticələri müqayisə və təhlil etməyə məcbur edir. Bununla yanaşı, krossvordlar
mövzunun daha maraqlı və əyləncəli öyrənilməsini təmin edir. Krossvordlar şagirdlərin məntiqi
təfəkkürünün inkişafında mühüm rol oynayır.
Krossvordlardan dərsin bütün mərhələlərində,
xüsusilə də yaradıcı tətbiqetmə, ümumiləşdirmə
mərhələlərində istifadə edilir. Krossvordlara nümunə olaraq “Çoxhüceyrəlilər yarımaləmi”,
“Molyuskalar” və “Buğumayaqlılar” tədris vahidləri üzrə ümumiləşdirici dərsdə xərçəngkimilərə, hörümçəkkimilərə, həşəratlara, molyuskalara aid krossvordlar tərtib etmək olar. Yaxud,
“Həşəratların müxtəlifliyi və təbiətdə rolu”
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mövzusunda yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində
tərtib etmək olar. Bütün siniflə aparılan yarışoyunlara bioloji loto, “Kim tez və çox” oyunlarını nümunə göstərmək olar. Bioloji loto oyununda müəllim mövzuya uyğun olaraq bir neçə
kartoçka hazırlayır və kartoçkalarda mövzudakı
bitki və ya heyvanlara aid əlamətlər yazılır.
Sonra kartoçkalar şagirdlərə paylanılır. Şagirdlər həmin əlamətlərə uyğun olan bitki və heyvanları müəyyənləşdirirlər. “Kim tez və çox”
oyununda isə müəllim şagirdləri saylarına uyğun olaraq 2 və ya 3 qrupa bölür. Sonra isə keçirilən mövzuya uyğun olaraq daha tez və çox bitki, yaxud heyvan adlarını tapmağı tapşırır. Bu
yarış bəzən müəyyən vaxt ərzində aparılır. Sonda ən çox və tez adları tapan qrup qalib sayılır.
Bunlarla yanaşı “nömrə de”, “heyvan və ya bitki
adları tap” yarış-oyunları da mövzuların daha
maraqlı öyrənilməsində xüsusi rol oynayır.
Bütün deyilənlər nəzərə alınarsa, biologiya dərslərində “Rollu oyunlar” metodundan istifadə olunması dərsin rəngarəng və maraqlı keçilməsinə səbəb ola bilər. Həmçinin, şagirdlərin
məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürünün inkişafında da əvəzsiz rol oynayır. Bu baxımından
da biologiya dərslərinin tədrisində rollu-yarış

tipli metodlardan mütəmadi olaraq istifadə olunmalıdır.
Problemin aktuallığı: Müasir dərsliklərin
fərqliliyini və çətinliyini, həmçinin, şagirdlərin dünyagörüşünün dəyişkənliyini, onların yaş səviyyəsini
nəzərə alaraq keçirilən mövzuların daima aktiv və
səmərəli olması üçün, şagirdlər tərəfindən daha yaxşı mənimsənilməsi üçün, dərslərin müəyyən mərhələlərində yarış, oyun formasında olan metodlardan
istifadə məqsədə uyğun olar.
Problemin elmi yeniliyi: Biologiyada yeni
elmi kəşflərin olması, elmi texnikanın biologiyaya
tətbiqi, bitki, heyvan və insanlara aid informasiyaların çoxluğu şagirdlər və müəllimlər qarşısında müxtəlif çətinliklər yaradır. Bu çətinlikləri dəf etmək
üçün daha optimal və intensiv, həmçinin maraq doğuracaq metodların tətbiqi vacib hesab olunur ki, bu
metodlar içərisində də oyun-yarış tipli metodlar xüsusi yer tutur.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Ümumtəhsil
məktəblərində dərslərin hazırlanmasında və tətbiqində oyun – yarış tipli metodlardan istifadə olunması
şagirdlər tərəfindən maraqla qarşılanır. Bu tipli metodlardan istifadə olunaraq hazırlanan dərslər şagirdlərin öyrənməsində və öyrəndiklərini tətbiq etməsində böyük rol oynayır.
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BİOLOGİYA FƏNNİNİN TƏDRİSİ PROSESİNDƏ MÜASİR PROQRAMLARIN
(KURİKULUMLARIN) REALLAŞDIRILMASINA XİDMƏT EDƏN FUNKSİYALAR
Мелек Октай гызы Акбарова
учитель биологии oбразовательного комплекса № 132-134 Сабаильского района гор. Баку

ФУНКЦИИ, СЛУЖАЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММ
(КУРИКУЛУМОВ) В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ
Melek Oktay Akbarova
biology teacher of the educational complex № 132-134 Sabail district of Baku

FUNCTİONS THAT SERVE THE İMPLEMENTATİON OF MODERN PROGRAMS
(CURRİCULUM) İN THE PROCESS OF TEACHİNG BİOLOGY
Xülasə: Məqalədə biologiya fənninin tədrisi prosesində müasir proqramların (kurikulumların) reallaşdırılmasına xidmət edən funksiyalardan söz açılır. Müxtəlif bacarıqların öyrənilməsini nəzərdə tutan balanslaşdırılmış və əhatəli yanaşmanı özündə cəmləyən fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətləri haqqında
da qısa məlumat verilir. Biologiya fənninin məqsəd və vəzifələri, nəzərdə tutulan məqsədlərin reallaşdırılmasına xidmət edən funksiyaların xarakterik xüsusiyyətləri açıqlanır.
Açar sözlər: peşəkarlıq, etik qaydalar, şəxsi keyfiyyətlər, modernizasiya, təhsil mühiti, interaktiv təlim,
əqli fəaliyyət, kadr hazırlığı
Резюме: В статье рассказывается о функциях современных программ (курикулумов), в процессе преподавания предмета биологии. Автором предоставляется краткая информация о характерных
особенностях сбалансированного подхода, предусматривающее всестороннее изучение различных
навыков, вобравшее в себя предметные курикулумы.Также приводится краткая информация о характерных особенностях, целях и задачах предмета биологии.
Ключевые слова: профессионализм, этические нормы, личные качества, модернизация,
образовательная среда, интерактивное обучение ,познавательная деятельность, подготовка кадров
Summary: The article describes the functions of modern programs (curriculums), in practical
teaching of the subject of employee biology in real functions. Also provides a summary of the characteristics
of a balanced approach involving a comprehensive study of various skills that absorbed subject curricula.
Also, a summary of the specific features of the goals and objectives of the subject of biology.
Key words: professionalism, ethical rules, personal qualities, modernizing, educational environment,
interactive training, intellectual activities, the training

Şəxsiyyətin formalaşmasına təsir göstərən
başlıca amillərdən biri tədris prosesidir. Ümumi
təlim-tərbiyə ilə yanaşı, ayrı-ayrı fənlərin tədrisi
prosesinin səmərəli təşkili öyrənənin hərtərəfli
inkişafına ciddi təsir göstərir. Təhsilverən təhsilalana elmi biliklər aşılamaqla onların uğurlu
təhsil almasını təmin edir, ictimai həyatda iştirakını və fəal sosiallaşmasını stimullaşdırır, mədə140

ni vərdişləri mənimsəməsini, mənəvi və estetik
hisslərini inkişaf etdirməsini dəstəkləyir, ünsiyyət bacarıqlarını formalaşdırır. Öyrənənin əqli,
fiziki və yaradıcı potensialının dinamik inkişafı,
mədəni səviyyəsinin yüksəlməsi, psixoloji dayanıqlığının, sağlamlığının, mühafizəsinın təminatı, ətraf aləmə həssas (şüurlu) münasibətinin və
şəxsiyyətinin formalaşdırılması yüksələn xətt
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üzrə inkişaf edir. Bütün bu proseslərdə son nəticə qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq, keyfiyyətin
əldə edilməsidir.
Təhsildə yüksək keyfiyyətin əldə edilməsi
tədris prosesinin necə idarə olunmasından asılıdır. Təlim prosesini idarəetmə əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş vəzifə və funksiyaları həyata keçirmək, keyfiyyəti artırmaq məqsədilə fəaliyyə-

tin planlaşdırılması, təşkili və idarəolunması bacarığıdır. Tədris prosesi elə təşkil olunmalıdır
ki, proqramlarının (kurikulumların) reallaşdırılması məqsədini daşısın. Demək, ilk növbədə,
məqsədlər müəyyənləşdirilməli, planlaşdırılmalı, fəaliyyətin sistemli təşkili və ona nəzarət diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Bu fikri belə bir
sxemlə göstərmək olar (4) :

Tədris fənni

Məqsəd

planlaşdırma

Fəaliyyətin
təşkili

Qeyd etmək lazımdır ki, kurikulumun tətbiqi “Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin konsepsiyası” əsasında həyata keçirilir və
“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa istinadən hazırlanıb. Burada məqsədlərdən danışarkən qeyd etməliyik ki, tədris proqramının (kurikulumun) ümumi məqsəd, biologiya fənninin tədrisinin məqsədi və şagirdlərə
müstəqil həyatda lazım olan əməli biliklərin
öyrədilməsi, onların məntiqi təfəkkürünü inkişaf
etdirmək, öz fikrini müstəqil bildirmək, öz hüququnu qorumaq bacarığını aşılamaqdır. Bununla belə, ayrı-ayrı fənlərin tədrisinin qarşısında
duran məqsəd və vəzifələrini də unutmaq olmaz.
Biologiya fənn kurikulumu layihəsinin həmmüəlliflərindən biri olan A. Həsrət ümumtəhsil
məktəblərində biologiya fənninin məqsəd və
vəzifəsini belə açıqlayır: “Biologiya fənni canlılar aləmindən bəhs edir, şagirdlərə canlı təbiətin
maddiliyini, qanunauyğunluqlarını, canlıların
yaranması. Quruluşu, inkişafı, qorunması funksiyası, ən başlıcası isə biososial varlıq olan insanın öz orqanizminin quruluşu və həyati xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə şərait yaradır. İnsanın
davamlı inkişafı və sağlamlığının qorunması ilə
bağlı bacarıq və əməli vərdişlər verir” (3).
Biologiya fənnini tədris edən müəllimin
əsas məqsədi müasir biologiya fənn proqramlarının (kurikulumların) reallaşdırılmasıdır. Məqsədlərin müəyyən edilməsi, daha sonra plan tərtib etmək, plana uyğun fəaliyyətin təşkili və ona
nəzarət mühüm funksiyalardandır.

Fəaliyyətə
nəzarət

Qiymətləndirmə

Dövlət standartları təhsilin məzununu
müəyyən edir və fənlər üzrə yeni məzmun nəticələr şəklində təqdim olunur. Nəticələr məzmun
standartları və ya tələblər kimi qoyulur. Biologiya fənninin tədris proqramında (kurikulumunda)
məzmun standartları ümumi orta təhsil və tam
orta təhsil səviyyələri üzrə təqdim olunur. Ümumi orta təhsil səviyyəsində “Biologiya” fənni
üzrə şagird:
 canlılar aləmini təşkil edən varlıqları
səciyyəvi xüsusiyyətlərinə görə müqayisə edir,
bu barədə mülahizələrini şərh edir;
 bioloji varlıqlarda baş verən dəyişiklikləri müşahidə etmək üçün təcrübələr qoyur, nəticələri ümumiləşdirir, onları şifahi və yazılı təqdim edir;
 canlı varlıqlarda maddələr mübadiləsinin qanunauyğunluqlarının səbəbini izah edir və
təcrübədə tətbiq edir;
 bitkilərin əkilməsi, becərilməsi, ev heyvanlarının, quşların və digər heyvanların bəslənməsi və onlardan məhsul alınması texnologiyasını məişətdə tətbiq edir;
 fiziki, kimyəvi, bioloji amillərin canlı
varlıqlara mənfi təsirləri barədə nəzəri biliklərdən ekoloji problemlərin aradan qaldırılmasında
istifadə edir;
 zədələnmələr zamanı ilk tibbi yardım
göstərir, xəstəliklər zamanı profilaktik tədbirlər
görür.
Tam orta təhsil səviyyəsi üzrə “Biologiya”
fənni üzrə şagird:
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 bioloji varlıqların yaranması və inkişafı
ilə bağlı, habelə canlı orqanizmlərdə gedən bioloji prosesləri şərh və izah edir;
 insanın əmələ gəlməsi, irqlərin yaranması, irsiyyət, qlobal ekoloji problemlərin başvermə səbəbləri və aradan qaldırılması yolları
barədə materiallar toplayır, sistemləşdirir, müqayisə və təhlil edərək qiymətləndirir;
 irsiyyətin qanunauyğunluqlarını məsələ həlli yolu ilə əsaslandırır və nəticələrini şərh
edir;
 seleksiyanın nailiyyətlərinin ayrı-ayrı
sahələrdə əhəmiyyətini və tətbiqi yollarını izah
edir (1).
Biologiya fənni üzrə məzmun xətti ümumi
təlim nəticələrinin reallaşdırılmasını təmin etmək üçün müəyyən edilən əsas məzmunun zəruri hesab edilən tərkib hissəsidir. Bu məzmun
xətləri şagirdlərin öyrənəcəyi materialı daha aydın təsvir etmək üçün müəyyən olunur və onu
sistemləşdirmək məqsədini güdür.
Beynəlxalq təcrübəsinin öyrənilməsi və
təhlil edilməsi əsasında biologiya fənni təliminin
məzmun xətləri aşağıdakı kimi təyin edilmişdir:
 canlıların quruluşu və müxtəlifliyi
 bioloji proseslər
 insan və onun sağlamlığı
 canlılar və ətraf mühit (2)
Bu məzmun xətlərinin hər biri üzrə ümumi orta təhsil və tam orta təhsil səviyyəsində
ayrılıqda təlim nəticələri biologiyanın tədris
proqramında öz əksini tapmışdır. Məzmun standartları məzmun xətləri üzrə əsas və alt standartlar şəklində siniflər üzrə tərtib olunmuşdur. Biologiya fənn proqramlarının (kurikulumlarının)
əsas və alt standartlarının reallaşdırılmasında
fəaliyyət xətlərinin önə çəkilməsi mühüm funksiyalardandır. Çünki fəaliyyət xətti məzmun xətlərində nəzərdə tutulan biliklərin praktikaya tətbiq olunmasında şagirdə dəstəkləyici mühit yaradır. Biologiya fənninin tədrisi prosesində altı
fəaliyyət xətti məzmun standartlarının gerçəkləşdirilməsi funksiyasını yerinə yetirir:
 problemin həlli;
 müqayisə, təhlil və tədqiq etmə;
 ümumiləşdirmə, mühakimə etmə, təsnif
etmə, mühakimə və tətbiq etmə;
 əməkdaşlıq və ünsiyyət;
 təşkil və təqdim etmə;
 eksperiment aparma (1).
142

Səriştəli müəllim dərsin bu istiqamətdə təşkili ilə şagirddə tədqiqatçılıq, eksperimentlər
aparmaq bacarığı aşılayır və bunu inkişaf etdirir,
ümumiləşdirmələr, analiz, sintez qabiliyyətinin
formalaşdırılmasına nail olur. Məsələn, “Canlıların quruluşunun öyrənilməsində laboratoriya avadanlıqlarından istifadə edir”, alt standartı dərsin
təşkilinin məhz laboratoriya şəraitində aparılmasını tələb edir. Eləcə də, qlobal və regional ekoloji problemləri araşdırmaq, təbii mühitdə canlılar
aləmi üzərində müşahidə etməklə bitkilərin yetişdirilməsi, heyvanların bəslənməsi, insan sağlamlığının qorunması kimi vacib bacarıq və vərdişlərin inkişaf etdirilməsi üçün canlı təbiətdə dərslərin, ekskursiyaların təşkili mütləqdir.
Tədris proqramlarının (kurikulumların)
reallaşdırmağa xidmət edən təlim strategiyalarının və təlim texnologiyalarının düzgün seçilməsi
həm də səmərəli yolla az vaxtda çox öyrətmək
funksiyasını yerinə yetirir. Təlim strategiyası
təhsilverənin təhsilalan qarşısında qoyulan məqsədə çatması, dəqiq nəticə əldə olunması üçün
qurulan təlim modelidir. Demək, müəllim biologiya fənn proqramının (kurikulumunun) təlim
strategiyalarını və təlim texnologiyalarını seçmək, müəyyənləşdirmək üçün təhsilin məzmunu
bilməli, məzmun xətləri üzrə əsas və alt standartlara istinadən təlimin nəticəsini önə çəkməlidir (4). Təlim strategiyaları təlimin təşkilinə
verilən tələblər, üsullar və iş formaları, təlim
fəaliyyətinin planlaşdırılması məsələlərini əhatə
edir. Biologiya fənninin tədrisi prosesində strategiyalar və təlim texnologiyaları məqsəd və vəzifəsinə, tədris proqramının ayrı-ayrı siniflər
üzrə məzmun xəttinə, əsas və alt standartlara,
nəticələrə istinadən seçilir. Təlim strategiyaları
bir çox əsaslar üzərində qurulur:
 özünüidarə və fəal edən təhsil;
 öyrənənin bilik, bacarıq və qabiliyyətlərinə əsaslanma;
 refleksiyaya yönəlmək;
 idrak proseslərinin və sosial kompetentliyin inkişaf etdirilməsi;
 interaktivlik və kooperativlik (5).
Təlim texnologiyaları da bir sıra metodoloji tələblərə cavab verməlidir:
 konseptuallıq;
 sistemlilik;
 idarəetmə;
 effektivlik;
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 yenidən tətbiq olunma.
“Bioloji proseslərdə baş verən dəyişikliklərə dair hesablamalar aparır və nəticələri ümumiləşdirir” alt standartının reallaşdırılması şagirdlərin tədqiqatçılığa və əvvəlki biliklərinə
əsaslanmağa sövq edir, digər fənlərdən əldə
etdiyi biliklərin xatırlanmasına ehtiyac yaranır.
Demək, təlim proqramlarının reallaşdırılması
üçün fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyaya istiqamətlənmək lazım gəlir. Müəllim dərsin inteqrativ təşkilinə nail olmaq üçün, ilk növbədə, fənlərarası kodlaşmanı bilməlidir. Fənlərarası kodlaşma tədris olunan mövzuya aid bir neçə fəndən olan biliklərə istinadən yeni mövzunun tədris olunmasıdır. Məsələn, “4.2.1. Ekoloji problemlərin qlobal xarakterini dəyərləndirir, məruzə və təqdimatlar hazırlayır” alt standartının
reallaşdırılması məqsədilə belə kodlaşma aparılır: C-2.1.3; 2.1.7. K- 4.2.1; F-3.1.1.
(burda c-coğrafiya, k-kimya, f-fizika fənnidir). Elə bu misala istinadən belə nəticəyə gəlmək olar ki, biologiya fənninin tədris proqramlarının (kurikulumların) reallaşdırılması üçün
təlimin prinsipləri önə çəkilir. İnteqrativlik, şəxsiyyətyönlük, şagirdyönlük, inkişafyönlük, fəa-

liyyətin stimullaşdırılması, xüsusən əyanilik və
digər prinsiplər biologiya fənn proqramının reallaşdırılası vasitələrindəndir. Bu prinsiplərdən
mövzuya, dərsliklərə və istinad olunan əlavə
materiallara uyğunlaşdırılaraq istifadə olunur.
Biologiya fənninin spesifik cəhətlərindən biri
budur ki, bu fənnin tədrisi prosesində ən çox
əyanilikdən istifadə olunur.
Müasir tədris proqramlarının (kurikulumların) reallaşdırılması üçün ən vacib məsələlərdən biri kadr potensialının gücləndirilməsidir.
Yuxarıda sadalananları həyata keçirmək, tətbiq
etmək səriştəli, hərtərəfli bilik və bacarıqlarla
silahlanmış müəllim hazırlığı tələbini qarşıya
qoyur.
Problemin aktuallığı. Mövzunun aktuallığı
tədris prosesinin təşkilində proqramların (kurikulumların) reallaşdırılmasına xidmət edən funksiyaların ön plana çəkilməsinin vacibliyidir.
Problemin elmi yeniliyi biologiya fənn proqramının reallaşdırılmasına xidmət göstərən funksiyalar haqqında geniş məlumat verməklə yanaşı, onların
spesifik xüsusiyyətlərini təhlil etməkdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti, ilk növbədə,
biologiya fənninin tədrisi prosesində müasir proqramların (kurikulumların) reallaşdırılmasıdır.
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TARİX DƏRSLƏRİNDƏ FƏAL TƏLİMİN ROLU VƏ ƏHƏMİYYƏTİ
Айнур Мубариз гызы Сулейманова
учитель истории школы № 318 Сураханского района гор. Баку

РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Aynur Mubariz Suleymanova
history teacher in school № 318 of the Surakhani region of Baku

THE ROLE AND İMPORTANCE OF İNTERACTİVE LEARNİNG İN HİSTORY
LESSONS
Xülasə: Fəal təlim metodunun tədris prosesinə daxil edilməsi şagirdlərin passivliyinin aradan qaldırılmasına, lazım olan təffəkkür xüsusiyyətlərinin 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
mövqeyi – “kəşf edən”, “tədqiqatçı” mövqeyidir; o, problemlərlə üzləşərkən, bunları müstəqil tədqiqat prosesində həll edir. Şagirdlər təlim prosesinin iştirakçısı olaraq, bu prosesdə tədqiqatçı kimi çıxış edirlər və bilikləri fəal axtarış və kəşflər prosesində mənimsəyirlər.
Açar sözlər: tarix, fəal təlim, kurikulum, müəllim, şagird, əməkdaşlıq, qrup işi, Venn diaqramı,
müzakirə, beyin həmləsi.
Резюме: В статье отмечается, что одним из основных условий активного обучения является
вовлечение учащихся в процесс обучения. Включение активного учебного метода в учебный процесс
поможет устранить пассивность учеников, развить необходимое мышление, творчество и качество
обучения.
Ключевые слова: история, активное обучение, учебная программа, учитель, ученик,
сотрудничество, групповая работа, диаграмма Венна, обсуждение, мозговая атака.
Summary: The article notes, that one of the main conditions of active learning is the active
involvement of students in the learning process.
Inclusion of the active learning method into the teaching process will help to eliminate the passivity of
the pupils, to develop the necessary thinking, creativity and the quality of the training.
Keywords: history, activelearning, curriculum, teacher, student, collaboration, groupwork,
Venndiagram, discussion, brainfunction.

Həm milli maraqlar və dövlətçilik baxımından, həm də milli təfəkkürün formalaşması
və vətəndaş tərbiyəsində tarix fənninin rolu
əvəzsizdir. Müstəqil dövlət quruculuğu yollarında inamla irəlilədiyimiz XXI əsrdə dünənimizi
daha yaxşı, daha dəqiq, əhatəli öyrənməliyik.
Elmi-texniki inqilab, dünya ölkələri ilə geniş
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əlaqələr Azərbaycan məktəblərində tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsini, fəal təlimin, kurikulumun tətbiq edilməsini zərurətə çevirmişdir.
İntellektual potensialın inkişaf etdirilməsi və
onun qorunub saxlanılması hər bir dövlətin öz
qarşısında qoyduğu əsas məqsəddir.
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Artıq bir çox müasir müəllimlər kimi mən
də dərslərimi kurikulumun bir qolu olan fəal təlim üsulları ilə qururam. Fəal interaktiv təlim təlim prosesinin elə təşkil olunmasıdır ki, bu təlimdə biliklər hazır formada şagirdlərə təqdim
olunmur. Şagirdlər biliyi tədqiqat yolu ilə əldə
edirlər. Müəllim biliyi ötürən rolundan imtina
edir və bələdçi vəzifəsini (fasilitator) daşıyır.
İnteraktiv sözünün mənasında da kiminlə, nə ilə
dialoqa, qarşılıqlı əməkdaşlığa girmək dayanır.
Fəal təlim anlayışı isə sinfin, auditoriyanın passiv, seyrçi olmamasına işarədir. Bu təlim prosesində sinif (auditoriya) qrup və cütlər formasında problemin həlli yollarına dair axtarışa çıxarılır, qruplar əldə olunmuş nəticələri işçi vərəqlərində qeyd edir, sonra onun təqdimatını həyata
keçirirlər. Təqdimatlar bitdikdən sonra bu tədqiqat nəticələri arasında rabitə yaradılır, məlumatlar sistemləşdirilir və ümumi bir şəkildə təsnif
olunur. Bundan sonra həmin yekunlarla tədqiqatın başlanğıcında şagirdlərin (auditoriyanın) irəli
sürdüyü ilkin fərziyyələrlə müqayisələr aparılır.
Şagirdlər hansıların üst-üstə düşdüyünü, nələrin
isə yeni olduğunu müşahidə edir və ümumi nəticəyə gəlirlər. Göründüyü kimi, belə dərslərdə
əvvəlcə öyrəniləcək mövzuya çıxaracaq problem qoyularaq motivasiya (1) yaradlılır.
Motivasiya təhriketmə deməkdir. Yəni şagirdlərin (auditoriyanın) təlim-dərketmə marağını problemin həllinə doğru fəal, canlı şəkildə
istiqamətləndirilir. Onun digər vəzifəsi isə tədqiqat sualını ortaya qoymağa şərait yaratmaqdır.
Məhz həmin tədqiqat sualı ilkin fərziyyələr irəli
sürməyə və tədqiqat işlərini təşkil etməyə imkan
yaratmış olur. Tədqqiqat sualı tədqiqat işinin (2)
həyata keçirilməsini tələb edir. Tədqiqat işlərinin nəticələri işçi vərəqlərində qeyd olunur və
təqdimatlar (3) həyata keçirilir. Sonra təqdim
olunan məlumatlar təşkil və təsnif olunur (4).
Alınan qənaətlər ilkin fərziyyələrlə müqayisə
olunaraq nəticələr (5) çıxarılır. Sonra isə alınmış
nəticələrin tətbiqi (6) barədə işlər yerinə yetirilir.
Fəal təlim metodunun tədris prosesinə
daxil edilməsi şagirdlərin passivliyinin aradan
qaldırılmasına, lazım olan təfəkkür xüsusiyyətlərinin və yaradıcılığın formalaşdırılması və təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradır.
Əgər şagird öz fəaliyyətinə əsasən yeni bilikləri

kəşf edirsə, onda o, dərsə yaradıcı və maraqla
yanaşır, əldə etdiyi bilikləri uzun müddətə və
möhkəm mənimsəyir. Şagirdin mövqeyi – “kəşf
edən”, “tədqiqatçı” mövqeyidir; o, problemlərlə
üzləşərkən, bunları müstəqil tədqiqat prosesində
həll edir. Şagirdlər təlim prosesinin 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 təlimdə istifadə olunan bir çox təlim
üsulları vardır. Lakin bunlardan istifadə edərkən
fənnin xüsusiyyətlərinə, mövzuya və məqsədə
uyğunluğu nəzərə alınmalıdır. Beyin həmləsi,
söz assosiasiyaları, müzakirə, mühazirə, debatlar, karusel, ziqzaq, Venn diaqramı, BİBÖ cədvəli, İNSERT, klaster, anlayışların çıxarılması
və digər fəal təlim üsulları dərsin gündəlik planlaşdırılmasında mövzu və məqsədə uyğun istifadə edilməlidir.
Qeyd etdiklərimizi bir dərs nümunəsi üzərində göstərək.
3.1.1. Qədim dövlətlərin yaranmasını,
idarəetmə qaydalarını, sosial-iqtisadi münasibətlərini təsvir edir.
4.1.1. Tarixi şəxsiyyətləri müəyyənləşdirir.
Mövzu: “İRAN”.
Təlim nəticələri:
1. İran Əhəməni dövlətinin yaranmasını,
onun siyasi quruluşunu, sosial-iqtisadi münasibətlərini təsvir edir.
2. İran Əhməni dövlətinin hökmdarlarını
müəyyənləşdirir.
İnteqrasiya: Coğrafiya (1.1.1.)
İş forması: kollektivlə və qruplarla iş.
Üsullar: anlayışın çıxarılması, VENN
diaqramı, klaster.
Resurslar: Dərslik, xəritə, internet, iş vərəqəsi, marker.
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Dərsin mərhələləri:

Tədqiqat sualı:İran Əhəmənilər dövlətinin tarixdəki rolu və yeri nədən ibarətdir?
Tədqiqatın aparılması:
I qrup: Venn diaqramından istifadə etməklə Əhəməni imperiyasını Midya dövləti ilə
müqayisə edin. Oxşar və fərqli cəhətləri göstərin.
II qrup: Əhəməni imperiyasının işğal etdiyi ərazilər hansılardır? (illəri göstərməklə)

III qrup: Venn diaqramından istifadə etməklə Əhəməni hökmdarı I Daranı Midiya
hökmdarı Kiaksarla müqayisə edin. Oxşar və
fərqli cəhətləri göstərin.
IV qrup: Əhəməni imperiyasının siyası
quruluşununsxemini təsvir edin.
Məlumat mübadiləsi: Vaxt bitdikdən sonra qrup nümayəndələri işlərini təqdim edirlər.
Hər bir qrup tədqiqat işlərini bitirdikdən
sonra sosial meyarlarla (əməkdaşlıq, tapşırığı
tam yerinə yetirmə, təqdimat, dinləmə, əlavə
sual-cavab və s.) qiymətləndirilir.
Məlumat müzakirəsi: Qruplar dinləndikdən sonra kollektiv müzakirə aparılır və müzakirə sualları verilir.
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1. I Dara hansı sahələrdə islahatlar keçirmişdir?
2. II Kir hansı ərazilərə yürüşlər etmişdir ?
Nəticə və ümumiləşdirmə: Şagirdlər:
1. İran Əhəmənilər dövlətinin siyasi, iqtisadi xüsusiyyətlərini tanıyır.
2. Həyata keçirilən işğallar nəticəsində
Əhəməni imperiyasının tərkibinə qatılan əraziləri müəyyən edir.
3. Əhəməni hökmdarı I Daranın həyata
keçirdiyi islahatları qiymətləndirir.
Yaradıcı tətbiqetmə: İran Əhəməni dövlətinin tarixinə aid mühüm hadisələrin xronologiyasını tərtib edin.
Formativ qiymətləndirmə:
Şagirdlər 4 səviyyədə, “təsviretmə” və
“müəyyənləşdirmə” meyarlarına əsasən qiymətləndirilir.
Problemin aktuallığı. Fəal (interaqtiv) təlim
metodunun tədris prosesinə daxil edilməsi şagirdlərin passivliyinin aradan qaldırılmasına, lazım olan
təfəkkür xüsusiyyətlərinin, yaradıcılığının formalaşması və təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait
yaradacaq.
Problemin elmi yeniliyi. Müəllim çalışmalıdır ki, passiv şagirdlər də fəallaşsınlar. Fəal təlimin
əsas şərtlərindən biri dərsin maraqlı qurulması, şagirdlərin dərs prosesinə fəal cəlb olunmasıdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Fəal təlimin
tətbiq edilməsi müəllimləri şagirdə yönəlmiş və təhsil islahatlarının prinsiplərinə əsaslanan məqsəd və
vəzifələri yerinə yetirməyə, müasir tələblərə cavab
verən təlimin məzmununu yaratmağa obyektiv, çevik qiymətləndirmə sistemi tətbiq etməyə, demokratik sosial-psixoloji mühit yaratmağa sövq edir.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРИНЦИПОВ
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ
Farida Ilgar Safarova
Azerbaijan State Pedagogical University

THE USE OF STUDENT-CENTERED LEARNİNG PRİNCİPLES İN TEACHİNG
HİSTORY
Xülasə: Məqalədə mövzunun aktuallığı əsaslandırılıb. Təlim-tərbiyə prosesində şəxsiyyətyönlülüyün
inkişafı, metod və üsulları göstərilib. Problemin işlənmə səviyyəsinə münasibət bildirilib, tarix təlimində
şəxsiyyətlə bağlı mövzuların imkanları araşdırılıb.
Açar sözlər: şəxsiyyət, təlim, inkişaf, subyekt, şəxsiyyətyönlü anlayış
Резюме: B статье обоснована актуальность темы. Представлены методы и приемы развития
личностно ориентированности в учебном процессе. Выражено отношение к уровню разработанности
проблемы. Исследованы возможности тем, связанные с изучением личности при обучении истории.
Ключевые слова: личность, обучение, развитие, субъект, понятие ориентированности
Summary: The relevance of the subject is justified in the article. Methods and methods of personality
development are presented in the educational process. The attitude of the problem to the level of
development has been studied and the subject of the course has been investigated and the subject of the
lesson has been given.
Key words: personality, learning, development, subject, identity-oriented concept

Azərbaycan Respublikasında təhsilin əsas
məqsədi aşağıdakılardır: “Azərbaycan Respublikasında təhsilin əsas məqsədi Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən, xalqın milli ənənələrinə, demokratiya prinsiplərinə,
insan hüquqları və azadlıqlarına hörmət edən,
vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ideyalarına
sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirməkdir” (1, s.15).
XXI əsr azad və müstəqil düşünməyə, geniş dünyagörüşə malik insanların formalaşmasını tələb edir. Deməli, yaşadığımız əsrin tələblərinin ödənilməsi təhsildən keçir. Odur ki, təhsilalanların fəallaşması üçün, ilk növbədə, onun
bir şəxsiyyət kimi təlim prosesinin mərkəzi obyekti kimi çıxış etməsi vacibdir. Tarix təlimi şa148

girdlərin maraq və tələbatına, onun bilik səviyyəsinə, imkan və qabiliyyətlərinə yönəlməlidir.
Müəllim tərəfindən şagirdə şəxsiyyət kimi yanaşılmalı, onun fərdi cəhətləri nəzərə alınmalı və
ona hörmət əsasında münasibət göstərilməlidir.
Əvvəla onu qeyd etməliyik ki, müasir təlimin 7 prinsipi vardır. Bunlar aşağıdakılardır:
1. Şəxsiyyətə yönəlmiş təlim prinsipi.
2. Fəal idrak prinsipi.
3. İnkişafedici təlim prinsipi.
4. Qabaqlayıcı təlim prinsipi.
5. Təlim-tərbiyə sisteminin çevikliyi prinsipi.
6. Əməkdaşlıq prinsipi.
7. Dialoji təlim prinsipi.
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Tarix təlimində şəxsiyyətə yönəlmiş təlim prinsipindən istifadə

Biz məqalədə tarix təlimində şəxsiyyətə
yönəlmiş təlim prinsipindən istifadənin imkanlarını araşdıracağıq.
“Şəxsiyyət” sözü ərəb sözündən götürülmüş, konkret şəxsi, simanı bildirir. Şəxsiyyət müəyyən ictimai-tarixi dövrdə yaşayıb fəaliyyət
göstərərək, gerçəkliyi dərk edib müəyyən istiqamətdə hadisələri dəyişdirə bilən, ünsiyyətə girməyi bacaran konkret canlı insandır. İnsanlar
gözlərinin rənginə, səslərinin tembrinə, barmaq
izlərinə və s. fərqləndikləri kimi şəxsiyyətlərinin
xarakteristikalarına görə də bir-birlərindən fərqlənirlər. Şəxsiyyət problemi ilə yaş psixologiyası, pedaqoji psixologiya, fəlsəfə, etika, sosiologiya kimi elmlər məşğul olur (2, s. 137, 138).
Şəxsiyyət anlayışı olduqca mürəkkəb bir
anlayışdır. Hal-hazırda, müasir dövrdə bu problem öz aktuallığını saxlayır. Şəxsiyyət problemi,
onun müxtəlif yönlərdən öyrənilməsi hələ antik
filosofların marağına səbəb olmuş və Sokrat,
Platon, Aristotel şəxsiyyətin inkişafı və formalaşması haqqında dəyərli fikirlər söyləmişlər.
Şəxsiyyət problemi, onun inkişafı, tərbiyəsi və
qarşılıqlı əlaqələri Şərq fəlsəfəsinin, pedaqoji,
psixoloji fikrinin də həmişə hədəfi olmuş, bu
istiqamətdə Nizami Gəncəvinin, Füzulinin, Nəsiminin, Nəsirəddin Tusinin, Əhvədinin, Sədi
Şirazinin, İmam Qəzzalinin, Cəlaləddin Ruminin və başqalarının dəyərli fikirləri, şəxsiyyətin
tərbiyəsinə dair qiymətli öyüd-nəsihətləri
məlumdur.
Müasir dövrdə bu problemlə bağlı bir çox
alim və metodistlər dəyərli araşdırmalar aparmışlar. Bunlara R.İ. Əliyevin “Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında milli xüsusiyyətlərin nəzərə alınması”, B.H. Əliyevin “Şəxsiyyət probleminə yeni baxış”, B.H. Əliyevin “Təhsildə
şəxsiyyət problemi” və bir çox tədqiqatları misal göstərmək olar.
XX əsrin sonları, XXI əsrin əvvəllərinədək Azərbaycan Respublikasında ənənəvi təhsil
sistemi mövcud olmuşdur. Müstəqillik qazandıqdan sonra respublikamızda təhsil sahəsində
baş verən bir çox yeniliklər nəticəsində ənənəvi
təhsil sistemi də öz yerini müasir şəxsiyyətyönlü
təhsil sisteminə verməyə başladı. Şəxsiyyətin
müasir həyata hazırlaşmasına xidmət edən kurikulum 2007-2008-ci tədris ilindən respublikanın
orta ümumtəhsil məktəblərində tətbiq edilməyə
başlanılmışdır. Müasir fənn kurikulumlarının

səciyyəvi cəhətlərinə onun şəxsiyyətyönlülük,
nəticəyönlülük, inteqrativlik, şagirdyönlü olması
daxildir. Təhsil kurikulumları fənyönlü və şəxsiyyətyönlü olmaqla iki yerə ayrılır. Şəxsiyyətyönlü kurikulumlarda bilavasitə həyati bacarıq
və vərdişlərə üstünlük verilir. Tədris prosesində
şagirdə gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktik bacarıq və vərdişlər aşılanır. Ən önəmlisi isə, şagird şəxsiyyətinin formalaşması üçün
böyük önəm kəsb edir. Azərbaycan Respublikasında da məhz təhsilin əsas başlıca məqsədi şəxsiyyət yetişdirməkdir. Şəxsiyyətyönlü təhsildə
şagird təhsil prosesinin mərkəzində dayanır. Bütün tədris və təlim fəaliyyəti təhsilalanların
mənafeyinə, şagirdlərin maraq və tələbatlarının
ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir.
Başqa sözlə, şəxsiyyətin formalaşması təhsilin
ana xəttidir. Tədris prosesində şəxsiyyətyönlü
təlim prinsipi “subyekt-obyekt” münasibətlərindən “subyekt-subyekt” münasibətlərinə keçidin
təmin edilməsi prosesində mühüm rol oynayır.
Psixoloqlar müəyyən etmişlər ki, insan
bütün ömrü boyu qazandığı məlumatın təxminən 70%-ni 6 yaşa qədər əldə edir. Belə ki,
məktəbəqədər dövrdə uşaq dünyanı bir tədqiqatçı kimi dərk edir; o, suallar verir, bu suallara cavab tapmaq üçün tədqiqatçı mövqeyi tutur,
müxtəlif məlumat mənbələrindən istifadə edir.
Birinci sinfə qəbul olarkən elə mühitə düşür ki,
burada ona adət etdiyi metoddan əl çəkmək tələb olunur. Müəllim tələb edir ki, ona diqqətlə
qulaq assın, dediyi məlumatları yadda saxlasın,
bu məlumata aid olmayan sualları az versin. Beləliklə, nəticə etibarı ilə bu cür təhsil mühitinə
düşən şagird tədqiqatçılıq mövqeyindən uzaqlaşır və təlim prosesində passiv mövqe tutur. Təhsildə tələbələrə şəxsiyyət kimi yanaşılmalıdır.
Təlimdə şəxsiyətyönlülük prinsipinin reallaşması üçün şagird tədris prosesində fəal mövqe tutmalı, təlim prosesinin mərkəzi obyektinə çevrilməlidir (3, s. 360).
Şəxsiyyət necə formalaşır?
Razılaşmaq olar ki, hər bir insan fərd kimi
dünyaya gəlir və şəxsiyyət kimi formalaşır. Şəxsiyyətin formalaşmasına bir çox amillər təsir
göstərir. Burada ilk öncə genetik amillər, insanı
əhatə edən ətraf mühit, təhsil vəziyyəti və s.
amillərin mühüm rol oynadığını qeyd etmək lazımdır. Təhsilin forma və məzmunu, ümumi
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sferası şəxsiyyətə təsir göstərməklə onun istiqamətlərini formalaşdırır.
Şəxsiyyəti mühit yetişdirir. Burada ailə
mühiti və məktəb mühiti əvəzedilməz rol oynayır. Məktəbdə şəxsiyyəti müəllim yetişdirir. Həqiqətən də insanın bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında müəllimlərin rolu əvəzedilməzdir. İnsan ömrünün 11 ili onun orta təhsil aldığı zamana təsadüf edir. Bu dövr insanın şəxsiyyət kimi
formalaşması, onun özünü tanıması, arzularını,
istəklərini və ideyalarını kəşf etməsi, gələcəyə
dair planlar qurması, hansı sənət sahibi olacağını müəyyən etməsi, həyata və əmək fəaliyyətinə
hazırlanması dövrüdür. K.D. Uşinski deyirdi: “
Yalnız şəxsiyyət şəxsiyyəti müəyyən edə bilər
və onu inkişaf etdirə bilər. Yalnız xarakterlə xarakter yaratmaq olar”. Buradan çıxan nəticə
odur ki, şagirdi yalnız hərtərəfli inkişaf etmiş
müəllim yetişdirə bilər. Bu işdə müəllimin şəxsi
siması, elmi-praktiki bilikləri, aydın nitqi, pedaqoji ustalığı mühüm rol oynayır. Müəllim həm
də gözəl psixoloq olmalıdır. Hər bir şagirdinə
fərdi yanaşmağı, onu kəşf etməyi, onun etimadını qazanmağı bilməlidir.
“Şəxsiyyətyönlü təlimin subyekt prinsipi
əsasında qurulmasından bir sıra müddəalar çıxış
edir: əvvəla, təlim materialı bütün şagirdlər
üçün eyni ola bilməz. Şagirdə təlim materialı
öyrənərkən, tapşırıq və çalışmaları həll edərkən
onun subyektinə uyğun olanı seçmək imkanı
verilməlidir. Şagirdə mətn, əsər haqqında rəy,
münasibət verilməməlidir, o seçdiyi, oxuduğu,
öyrəndiyi haqqında öz münasibətini ortaya qoymalıdır” (4, 2013, N5, s. 21-25).
Şagird şəxsiyyətinin inkişafında tarix
fənni mühüm önəm kəsb edir. Məhz tarixin tədrisi zamanı tarixi şəxsiyyətlərin nümunəsində
şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılması müstəsna
əhəmiyyətə malikdir. Ümumtəhsil məktəblərinin Azərbaycan tarixi dərslikləri və metodik vəsaitlərində məzmun xətləri, əsas və alt standartları əsas götürülməklə hazırlanmışdır. Beş məzmun xəttindən biri şəxsiyyəti əks etdirir. Tələb
kimi şagirdlər dövri baxımından tarixi şəxsiyyətləri səciyyələndirməlidirlər.
Biz tarix kurslarında şəxsiyyətlə bağlı
mövzuların imkanlarını araşdıraraq onların tədrisini xüsusiləndirmişik. Azərbaycan tarixinin
tədrisində şagirdlərdə şəxsiyyətyönlülüyün inki-
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şaf etdirilməsi ilə əlaqədar dərs nümunəsini
nəzərdən keçirək.
Mövzu: Mərkəzləşmiş Vahid Azərbaycan
Dövləti. (I dərs) - Şah İsmayıl Xətai.
Məqsəd: Mərkəzləşmiş Azərbaycan dövlətinin yaradılmasında Şah İsmayıl Xətainın
fəaliyyətinin şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə nail olmaq.
İş forması: Qruplarla iş.
İş üsulu: Beyin həmləsi, müzakirə.
Resurslar: dərslik, iş vərəqləri.
Dərsin gedişi:
Motivasiya
Əqli hücum: XV əsrin sonları, XVI əsrin
əvvəlləri Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət
necə idi?
Qoyulmuş sual şagirdlər tərəfindən müzakirə olunur. Müzakirə əsasında cavablar müəyyən edilir.
Tədqiqat sualı:
Şah İsmayıl Xətainin Azərbaycan tarixindəki rolu nədən ibarətdir?
Bundan sonra müəllim Səfəvilər dövlətinin yaranması, Şah İsmayılın fəaliyyəti haqqında qısa məlumat verir. Şagirdləri yeni mövzu
barədə məlumatlandırır. Tədqiqat aparmaq üçün
müəllim şagirdləri qruplara bölür və onlara tapşırıqlar yazılmış iş vərəqləri paylanılır. Şagirdlər
onlara verilən vaxt ərzində Şah İsmayıl Xətainin
fəaliyyətləri ilə bağlı suallara cavab axtarırlar.
Məlumat mübadiləsi:
Bu mərhələdə qruplar tapşırıq yerinə yetirildikdən sonra öz işlərini lövhədən asaraq təqdim edirlər, sonra müzakirələr başlayır.
Məlumatın müzakirəsi:
Əldə olunmuş məlumatların açıq müzakirəsinə başlanılır. Qruplar bir-birlərinin cavablarını dinləyir və lazım olduqda öz əlavələrini
edirlər. Müzakirə diskussiya şəklində aparılır.
Bununla da şagirdlərdə polemika mədəniyyəti
inkişaf edir.
Nəticənin çıxarılması və ümumiləşdirmə:
Bütün cavablar dinlənildikdən sonra əldə
edilmiş biliklər sistemləşdirilir.
Yaradıcı tətbiqetmə:
Müəllim tərəfindən şagirdlərə Şah İsmayıl
Xətai haqqında esse yazılması tapşırılır.
Mövzunun aktuallığı təhsildə şəxsiyyətin
inkişafı məsələləri qabaqcıl fikirli alim, metodist və
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bir çox mütəfəkkirlərinin yaradıcılıqlarında həmişə
diqqət mərkəzində olmuşdur. Lakin tarix təlimində
şəxsiyyətə yönəlmiş təlim prinsipindən istifadə problemi bu vaxta qədər tədqiq olunmayıb.
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, qabaqcıl fikirli,
yüksək intellektə malik, dərin dünyagörüşlü gənclərin yetişdirilməsində təlim-tərbiyə prosesində şəxsiyyətyönlülüyün inkişaf etdirilməsi və tətbiqi böyük
əhəmiyyətə malikdir. Tarix təlimində şəxsiyyətyönlülük prinsipindən səmərəli istifadə edilməsi təlimin
keyfiyyətini artırır.

Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarətdir
ki, əldə olunan nəticələrdən magistrantlar, tarixin
tədrisi metodikası ilə məşğul olan mütəxəssislər istifadə edə biləcəklər. Eləcə də, əldə olunan nəticələr
tarixin tədrisi metodikası elmini zənginləşdirəcək.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti məqalənin
məzmunundan ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri gündəlik pedaqoji fəaliyyətlərində istifadə edə
biləcəklər.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАРТАМИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Raksana Mahir Gasimova
Azerbaijan State Pedagogical University

ORGANİZATİON OF WORK WİTH MAPS ON HİSTORY LESSONS
Xülasə: Məqalədə mövzunun aktuallığı əsaslandırılıb, tarix dərslərində xəritə ilə işin təşkilinin forma
və metodları işlənib. Problemin işlənmə səviyyəsinə münasibət bildirilib. Xəritə ilə işin səmərəli təşkilinin
təlimin keyfiyyətinə təsiri əsaslandırılıb.
Açar sözlər: tarix dərsləri, xəritə, zaman, lokallaşdırma, əyanilik, mənimsəmə
Резюме: В статье обоснована актуальность темы, формы и методы организации работы с
картами на уроках истории. Было выражено отношение к уровню развития проблемы. Была
подтверждена эффективность работы с картой по качеству обучения.
Ключевые слова: уроки истории, карты, время, место, локализация, наглядность, усваивание
Summary: The article deals with the actuality of topic and also the methods and forms of working
with the map at history lessons. The level of the problems development was expressed there. The affection of
the useful working with the map to the training quality was proved.
Key words: history lessons, map, time, space, localization, visibility, assimilate

Tarixi hadisələr nəinki zaman, həm də
məkan daxilində baş verir. A.İ. Strajev yazmışdır: “Zaman və məkan daxilində yerləşməmiş
tarixi hadisə bizim üçün real məzmundan məhrum olmuş, tarixi gerçəkliyi əks etdirməyən yalnız boş bir abstraksiyadır”.
Şagirdlərdə təsəvvür anlayışların, bilavasitə öyrənilən hadisələrin qavranması və ya onların təsvir edilməsi yolu ilə formalaşmasına zəmin yaradan tədris əyani tədris adlanır. Əyani
tədris prosesi tarix dərslərində xüsusi rol oynayır. Şagirdlər keçmiş hadisələri bilavasitə qavramaq imkanından məhrumdurlar. Tarixi hadisələr
təkrarolunmazdır. Bu səbəbdən də tarixi biliklərin zəruri mənbəyi qismində müxtəlif əyani vasitələr çıxış edir. Əyani tədris keçmişin qavranılması zamanı yalnız hisslər dairəsini deyil,
həm də təfəkkür sahəsini əhatə edir və bir sıra
funksiyaları yerinə yetirir.
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Əyani vasitələrin köməyi ilə şagirdlərin
təsəvvüründə, ilk növbədə, tarixi keçmişin mötəbər və əyani obrazları yaranır. Əyani tədris vasitələri şagirdlərin təsəvvüründə tarixi faktları
konkretləşdirməklə, keçmişin müasirləşməsinin
qarşısını almış olurlar. Əyanilik tarixi hadisələrin mahiyyətini açıqlayır, əsas tarixi anlayışları
və qanunauyğunluqları formalaşdırır, onların şagirdlər tərəfindən dərindən qavranılmasını təmin
edir. Məsələn, orta əsr sənətkarının emalatxanasında çəkilmiş şəklin ingilis manufakturasında
hazırlanmış şəkillə müqayisəsi kustar və manufaktura istehsalında mövcud olan əhəmiyyətli
fərqləri göstərir, kapitalist müəssisələrinin üstünlüklərini anlamağa və əməyin məhsuldarlığının artırılması üçün tələb olunan ilkin şərtləri
müəyyənləşdirməyə kömək edir.
Əyani tədris vasitələri şagirdlərə emosional təsir göstərirlər. Qulların mədənlərdə, daş
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karxanalarında gərgin əməyini, qladiatorların
döyüşlərini, Spartak üsyanının yatırılmasından
sonra qulların Appiy yolu boyu asılmasını qabarıq şəkildə əks etdirən şəkillər qullara münasibətdə şəfqət hissləri, onların zülmkarlarına, yəni
quldarlara qarşı isə nifrət hissləri oyatmış olurlar. Qarabağ müharibəsinə aid fotoşəkillər azərbaycanlı əsgərlərin mərdliyini və yenilməzliyini
ehtiva edir. Xalqımızın bugünkü quruculuq fəaliyyətini əks etdirən müxtəlif şəkillər, foto və
kino materiallar, müasirlərimizə əmək qəhrəmanlığını, onun gözəlliyini, əhəmiyyətini dərk
etməyə kömək edir, insanlarda əməyə hörmət
hissləri aşılayırlar. Əyani tədris şagirdlərdə həm
də estetik dünyagörüş formalaşdırır, incəsənət
əsərlərinin ideya-mənəvi məzmununun bədii üstünlükləri, müəlliflərin ustalığını görməyə yönəldir, gözəllikdən həzz alma zərurətini doğurur. Əyani tədris şagirdlərin müşahidə etmək qabiliyyətini, təsəvvürünü və nitqini inkişaf etdirir,
tarixi keçmişə olan marağı müntəzəm surətdə
dəstəkləyir. Tədris prosesində müxtəlif əyani
vəsaitlərdən istifadə olunur.
Tarixçi metodistlərin tədqiqatlarına əsasən
əyani tədris vasitələri üç qrupa bölünür: predmet
əyaniliyi, təsvir və şərti-qrafik vasitələr. A.A.
Vaqin, həmçinin, daxili əyaniliyi qeyd edir.
Müəllif daxili əyanilik dedikdə tədris fəaliyyəti
prosesində şagirdlərin idrakında artıq formalaşmış real əşyaların və ətraf mühit hadisələrinin
müstəqil müşahidəsi yolu ilə qavranılan hazır
obrazlara istinadın edilməsini nəzərdə tutur.
Lakin hər bir şagirddə bu təsəvvürlər fərdi olmaqla, onun həyat təcrübəsindən və bacarıqlarından asılıdır. Şagirdin xəyalında canlanan keçmişin fraqmentləri özündə müasirləşmə elementlərini cəmləşdirməklə, əksər hallarda qeyridəqiqliklə xarakterizə olurlar. Tədris prosesində
predmet, təsviri və şərti-qrafik əyanilik vasitələrindən istifadə edilməsi bu cür çatışmazlıqların
aradan qaldırılmasına zəmin yaratmış olurlar.
Əksər hallarda tarixi hadisələr yalnız
müəyyən məkan şərtləri ilə əlaqədar olaraq düzgün başa düşülə bilər. Şagirdlərdə tarixi hadisələrin baş verdiyi yer haqqında düzgün təsəvvür
yaradılmasının, hadisələrin zaman daxilində
inkişaf etməsi haqqında təsəvvür hasil edilməsindən heç də az əhəmiyyəti yoxdur. “Ərazi bütün tarixi hadisələr üçün meydandır və yer şəraiti çox vaxt hadisələrin konkret gedişini müəy-

yən edir. Bu şərti bilmək bir sıra hallarda tarixi
hadisələrin izahına kömək edir. Tarixi hadisələrin müəyyən bir yerə aid edilməsi onların lokallaşdırılması (məhdudlaşdırılması) adlanır. Lokallaşdırma əyani vasitələrin - tarix xəritələrinin
və sxematik planların (hərbi əməliyyatların və
i.a.) köməyi ilə əldə edilir. Yeri xarakterizə etmək üçün rəsmlərdən, qravüralardan, fotoşəkillərdən istifadə olunur”.
Coğrafi mühitin sürətləndirici və ya ləngidici təsiri tarix müəllimi tərəfindən həmin mühitə böyük diqqət yetirilməsini tələb edir. Həm də
məktəbdə tarix dərsi üçün məsələnin başqa tərəfinin: müəyyən, konkret məkan daxilində genişlənən tarixi hadisələrin konkret gedişinə coğrafi
şəraitin təsirinin, coğrafi mühitlə əlaqədar olaraq hadisələrin fərdi simasının da əhəmiyyəti
vardır. Bu təsir və əhəmiyyət məlum faktdır.
Yunanıstanın coğrafi mövqeyini, onun sahil xəttinin girintili-çıxıntılılığını, Egey dənizi adalarının çoxluğunu nəzərə almadan qədim yunan koloniyalarının genişlənməsini başa düşmək olmaz; Yunan-İran müharibələrinin konkret gedişini, xüsusən Kserksin qoşunlarının məhz Fermopil keçidindən basqın etməsini, “qədimdə
Orta Yunanıstana gedən yeganə şimali yolun
məhz oradan keçdiyini “xatırlamadan aydınlaşdırmaq olmaz.
Dərslərdə xəritədən təkcə tarixi hadisələrin lokallaşdırılması, bu hadisələrin inkişaf etdiyi coğrafi mühit haqqında təsəvvür yaratmaq
üçün istifadə edilmir. Xəritə elə bir əyani vəsaitdir ki, o, tarix materialını başa düşməyə, tarixi
hadisələrin gedişini anlamağa, tarixi əlaqələri və
qanunauyğunluqları açıb göstərməyə kömək
edir. “Tarix materialının nəinki şərhi, həm də
onun təhlili və ümumiləşdirməsi gedişində istifadə olunan xəritə tarixi hadisələri aydınlaşdırmaq işinə də xidmət edir.
1. Biz xəritənin köməyi ilə tarixi əlaqələri,
xüsusən səbəbiyyət əlaqələrini əyani surətdə
açıb göstəririk.
2. Xəritə hətta tarixi öyrənməyin ilk pillələrində, öyrənilmiş materialın şagirdlər tərəfindən təhlil edilib ümumiləşdirilməsi işində kömək edir və şagirdləri tarixi inkişafın qanunauyğunluqlarını açıb göstərməyə yaxınlaşdırır. Məsələn, qədim dünya tarixi dərsliyindəki “6 min il
bundan əvvəl insanların məskən saldığı yerlər”
xəritəsi aşağıdakı suallara cavab verməyə kö-
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mək edir. Misirin, Mesopatamiyanın, Hindistanın və Çinin təbiətində nə kimi oxşarlıqlar var
idi? Həmçinin də belə bir mühüm qanunauyğunluğu aydınlaşdırmağa imkan verir. Şərq yarımkürəsində ən qədim əkinçilik ocaqları böyük
çayların vadilərində meydana gəlmiş, ən qədim
quldar dövlətlər buradaca yaranmışdır”.
Biz qədim dünya və orta əsrlər tarixini
öyrənərkən coğrafi şəraitlə əhalinin məşğuliyyəti arasındakı əlaqəni şagirdlərə açıb göstərmək,
xalqların tarixi inkişafına coğrafi mühitin sürətləndirici və ya ləngidici təsirini göstərmək imkanına malikik. Məsələn, qədim Yunanıstanın
xəritəsi qədim yunanlarda dənizçiliyin erkən
inkişafını izah etməyə kömək edər. Uzaq keçmişdə kompası tanımırdılar və çox az adam kiçik gəmilərdə açıq dənizə çıxmağa cürət edirdi.
Lakin Yunanıstanın sahillərində dəniz “açıq”
deyildi. Yunan doğma sahildən yaxınlıqdakı
adaların üfüqdə ümumi şəklini görür və öz gəmisini adalara tərəf cürətlə aparırdı. Yaxındakı
adaların arxasından isə o biriləri görünürdü.
Beləliklə, yunanlar adadan adaya gedərək, doğma sahillərdən getdikcə daha cürətlə və daha
uzağa getməyi öyrəndilər. Kiçik Asiyanın sahillərinə gəlib çatdılar, orada öz koloniyalarını təsis etdilər. Beləliklə, Yunanıstanın təbiəti özü
dənizçiliyin inkişafını asanlaşdırdı.
Yuxarı siniflərdə xəritənin coğrafiyaya aid
rəsmlər və ya yerin bədii təsvirinin oxunması ilə
əlaqələndirmək üsulları artıq özünü doğrultmur.
Məsələn, VII sinifdə monqol çöllərini xarakterizə etmək üçün xəritəyə əl atmağa ehtiyac yoxdur. Artıq bu yaşda olan şagirdlərin Monqolustanın quru çöllərinin, Orta Asiya düzənliklərinin, Qafqaz dağlarının və s. necə olması haqqında kifayət qədər dəqiq təsəvvürü vardır. Lakin
xəritə üzrə işin gedişində real coğrafi şəraiti
xatırlatmaq lazımdır”. Tarixi mənzərə haqqında,
yəni öyrənilən dövrdə həmin yerin tarixi xüsusiyyəti haqqında təsəvvür yaratmaq bundan
daha vacibdir.
XV-XVI əsrlərdə Moskva dövlətinin
cənub sərhəd xəttini təsvir etmək üçün müəllim
zəruri didaktik materiallara müraciət etməlidir.
Bu baxımdan müəllim tanınmış rus tarixçisinin
əsərlərinə istinad edərək deyir: “Rusiya imperiyasının iqtisadi inkişafından danışarkən qeyd
edir ki, Orlov, Voronej, Tambov quberniyalarının xeyli ərazisi o zaman xam torpaq idi, qara154

torpaq cənubda (Novorassiyada) əl dəyməmiş
ağotlu çöllər yatıb qalmışdı, bu torpaqlar məskunlaşmağa və şumlanmağa yalnız XVIII əsrin
sonunda Krım birləşdirildikdən sonra başlandı”.
Tarix dərslərində xəritə ilə müntəzəm olaraq işləmək üçün hazırda bütün imkanlar vardır.
VI-XI siniflərdə məktəb proqramının bütün bölmələri divarda tarix xəritələri və atlaslarla tamamilə təmin edilmişdir. Rəngli xəritələr albomundan əlavə, tarix dərsliklərinin mətnində çoxlu
xəritə vardır.
Coğrafiya xəritəsindən fərqli olaraq tarix
xəritəsində çox az fiziki-coğrafi məlumat (dənizlərin, göllərin, çayların təsviri) vardır; onda
başlıca dağ silsilələri və seyrək dərəcə toru yalnız səthi qeyd edilmişdir. Amma şagirdlər tarix
xəritəsində qəbilə və xalqların məskən salmasını, dövlətlərin sərhədlərini, şəhərləri və ticarət
yollarını, şərti işarələrlə göstərilmiş döyüş, üsyan yerlərini, yürüşlərin istiqamətini və öyrənilən dövrə aid hadisələr haqqında digər məlumatlar tapırlar. “Tarix xəritəsindəki qeydlər onun
yükünü təşkil edir. Yuxarı siniflərdə iş üçün
ayrılmış xəritələrdə də həddindən artıq yük tarix
xəritəsinin çətin araşdırılan, az əyani bir xəritə
edərdi. Bununla belə məktəb tarix xəritələrinin
yükü, adətən, dərsliyin məzmununda nəzərdə
tutulandan bir qədər çoxdur.
Bu, tarixi keçmişi daha təfsilatı ilə öyrənərkən dərnək işində xəritədən istifadə etməyə,
həm də müəllimin dərsdəki nağılının dərsliyin
çərçivəsindən kənara çıxdığı çox hallarda xəritəyə istinad etməyə imkan verir. Rəngli tarix xəritəsinin mənimsənilməsi həm də rənglərin müvəffəqiyyətlə seçilməsi, xəritədə rəngli ləkələrin
bölüşdürülməsi və poliqrafiya cəhətdən yaxşı
hazırlanması sayəsində olduqca asanlaşır”.
A.İ. Strajev yazır: “Xəritəni bilmək - bu
nəinki onun şərti punktuasiyasını (işarələrini),
onun simvolik mənasını, şəhərlərini, sərhədlərini, çaylarını və s. bilmək, həm də bu şərti işarələr arxasındakı canlı tarixi həqiqəti, iqtisadi,
ictimai-siyasi və mədəni qarşılıqlı münasibətlərin mürəkkəbliyini görmək deməkdir. Şagirdləri
tarix xəritəsini tarix kitabını oxuyan kimi “oxumağa” öyrətməli, tarix xəritəsi ilə işləməyə başlayan tarix müəllimi, bax, bu vəzifəni rəhbər tutmalıdır”.
Beləliklə, şagirdlərin tarix xəritəsinə dair
müstəqil işi qrafik xarakterli tapşırıqların yerinə
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yetirilməsi ilə qətiyyən məcburi surətdə bağlı
deyildir. Xəritə üzrə işin əsas məqsədi şagirdlərə
xəritəni oxuyub başa düşərək, ondan dərkedici
material əldə etməyi öyrətməkdən ibarətdir.
Buna görə şagirdlərin xəritəyə dair müstəqil işinin əsas məzmunu onun dərk edilməsindən, xəritə üzrə ev tapşırığının forması isə iki xəritəni
müqayisə etmək, dərslikdəki və ya tarix atlasındakı ümumi və mövzu xəritəsini təhlil etmək
yolu ilə, təsvir və ya daha yaxşı təhlil xarakterli
şifahi işin yerinə yetirilməsi ilə bağlı olan tapşırıqdan ibarətdir. Atlasa dair müstəqil iş üçün
idrakı tapşırıqları xüsusilə maraqlı ola bilər.
Atlasla iş metodik ədəbiyyatda işıqlandırılmamışdır. Halbuki bir sıra məktəblərdə atlasla
müntəzəm iş aparılır. Məktəb 12-15 nüsxə atlas
(iki şagirdə bir atlas) alır; onlar tarix kabinetində
saxlanılır və tarix dərslərində ümumi iş üçün
istifadə olunur. Şagirdlər atlasa dair ev tapşırığını yerinə yetirmək üçün tarix kabinetindən lazımi miqdarda atlas alıb dərsdən sonra bir neçə
dəqiqə məktəbdə qalırlar. Atlası olan məktəblilər evdə işləyirlər. Nümunə üçün aşağıda verilmiş tapşırığın məzmununa diqqət yetirək: 1.
1860-cı ildə ABŞ-ın iqtisadi xəritəsinin təhlilinə
aid məsələ. Xəritə əsasında hansı ştatlarda –
quldarlıqdan azad ştatlarda dəmir yolları və kanalların daha çox sıx şəbəkəsi cəmləşdiyini, kimin arxa cəbhəsinin (1800-1860-cı illərdəki ən
mühüm üsyanları nəzərə alaraq) daha zəif oldu-

ğunu müəyyən etməli, nəticə çıxartmalı; başlanmış vətəndaş müharibəsində iqtisadi və siyasi
üstünlüklər kimin tərəfində idi? Bu məsələni vətəndaş müharibəsinin başlanması və gedişi haqqında nağıla həsr edilmiş dərsin əvvəlində vermək daha yaxşıdır. “Əlbəttə, Şimal və Cənub
qüvvələrini müəllim özü də xarakterizə edə bilər, lakin xəritəni təhlil etmək yolu ilə şagirdlər
tərəfindən müstəqil olaraq çıxarılan nəticələr
onlar üçün olduqca inandırıcıdır, hafizələrində
uzun müddət möhkəmlənir və sonrakı materialın
dərsdə mənimsənilməsini xeyli asanlaşdırır”.
Problemin aktuallığı tarix dərslərində xəritələrdən istifadə probleminin işləmə səviyyəsinin öyrənilməsi nəticəsində müəyyən etdik ki, həmin məsələ tarixin tədrisi metodikası sahəsində tədqiq edilməyib. Bu sahədəki boşluğun doldurulması tarix
dərslərinin keyfiyyətini yüksəldər.
Problemin nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarətdir
ki, əldə olunan nəticələrdən magistrantlar, tarixin
tədrisi metodikası ilə məşğul olan mütəxəssislər istifadə edə biləcəklər. Məqalə tarixin tədrisi metodikası elminin məzmununu daha da zənginləşdirəcək.
Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, onun məzmunundan ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri gündəlik pedaqoji fəaliyyətlərində
istifadə edə biləcəklər.
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, Azərbaycan tarixinin və ümumi tarixin tədrisində xəritələrdən istifadə təlimin keyfiyyətini yüksəldir, şüurlu mənimsəməyə motiv yaradır.
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COMMUNICATION-BASED TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN HIGHER
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
Xülasə: Məqalədə xarici dilin öyrədilməsində kommunikativ yanaşmanın istifadəsinin vacibliyi
müzakirə olunur. Xarici dil tədrisində kommunikativ yanaşmanın üstünlükləri göstərilir. Müəllif xarici dil
tədrisində kommunikativ yanaşmanın prinsiplərini tətbiq etmək yollarını və üsullarını təsvir edir.
Açar sözlər: təhsil islahatı, kommunikativ məqsəd, təlim metodları, bacarıqlar
Резюме: В статье рассматривается актуальность применения коммуникативного подхода при
обучении иностранному языку. Указываются достоинства коммуникативного подхода при обучении
французскому языку. Описываются пути и приёмы внедрения принципов коммуникативного подхода
при обучении иностранному языку.
Ключевые слова: образовательная реформа, коммуникативная цель, методы обучения, умения
Summary: The article deals with relevance of the application communicative approach in teaching
France. The advantages of communicative approach to teaching a foreign language are indicated. The ways
and methods of introducing the principles of the communicative approach in teaching foreign are described
in the article.
Key words: education reform, communicative purpose, teaching methods, skills

Bu gün respublikamızın dünya ölkələri ilə
əlaqəsi, əməkdaşlığı insanların dünyagörüşündə,
sosial-iqtisadi proseslərə münasibətində dəyişikliklər yaratmışdır. Azərbaycan öz müstəqilliyini
qazandıqdan sonra uğurla həyata keçirilməkdə
olan təhsil islahatları, innovativ yeniləşmə və
dünyanın qabaqcıl ölkələrinin təhsil məkanına
inteqrasiya prosesi təhsilin bütün pillələrində
məzmun islahatlarının genişləndirilməsi zərurətini qarşıya qoyur.
Müasir təhsil sistemi onun yeni baxışlardan dəyişmə və inkişaf prosesini məqbul sayır
156

və təlim prosesinin daha da təkmilləşdirilməsini
tələb edir. Təhsilin yeni məzmuna malik olması
müasir pedaqogikada yeni yanaşmaları tətbiq etməyi və təlimin müxtəlif formalarda tədris olunmasını tələb edir. Yeni pedaqoji yanaşmalar
artıq bütün fənlərin, eləcə də xarici dilinin tədrisində əks olunmağa başladı və dilin tədrisinin
yeni məzmuna, struktura və məqsədlərə malik
olmasını özündə ehtiva etdi. Ali məktəblərdə
fransız dilinin tədrisinin səmərəli təşkil edilməsi
və müxtəlif faydalı üsullardan istifadə edilməsi
xarici dillərin tədrisi metodikası sahəsində möv-

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 85, Number: 7, 2018

Ali təhsil müəssisələrində xarici dilin kommunikativyönlü tədrisi

cud olan mürəkkəb problemlərdəndir. Bu sahədə müəllim və tələbələrin təlimin müasir formada təşkili prosesinə marağı daha yüksəkdir. Xarici dilin tədrisinin yeni metodik tipologiyası,
eləcə də, fənnin tədrisinin müxtəlif üsullarının
işlənib hazırlanması, təlim prosesinin effektiv
nəticələrlə başa çatması və s. bu kimi məsələləri
özündə birləşdirir.
Respublikamızın prezidenti cənab İlham
Əliyevin müxtəlif ölkələrə səfərləri qarşılıqlı
iqtisadi, mədəni, sosial əlaqələrin genişlənməsinə şərait yaradır. Belə bir şəraitdə isə xarici dil
bilən mütəxəssislərə tələbat getdikcə artır. Xarici dilin təlimi vasitəsilə gənclərdə başqa xalqların dil və mədəniyyətinə, milli-mənəvi dəyərlərinə hörmət hissi, tolerantlıq formalaşdırılır.
Fransızlarda belə bir deyim var: “Mieux
vaut parler avec des fautes, que se taire sans
faire des fautes”. (Səhv etməmək üçün susmaqdansa, səhv edərək danışmaq daha yaxşıdır).
Dildən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə etmə
xarici dil tədrisinin qarşısına böyük tələblər qoyur. İndi müxtəlif dillərdə danışan, dünya arenasına çıxa bilən, müxtəlif səviyyələrdə öz sözünü
deyə bilən gənclərə böyük ehtiyac var. Bunun
üçün ilk öncə dilə praktik yiyələnmək, yəni dil
vərdişləri qazanmaq, fundamental dili öyrənmək
və tətbiq bacarıqlarını formalaşdırmaq lazımdır.
Dilin öyrənilməsində xarici dildə danışıq daha
çətin məqamdır, çünki o dildə ünsiyyətə girə
bilmək üçün ilk növbədə, həmsöhbətini, tərəf
müqabilini anlamalı və ona müvafiq cavabı verməyi bacarmalısan. Dil öyrənmədə dinləyib-anlama bacarığı mühüm bacarıqdır və dilöyrətmə
zamanı tələbələrin xarici dilə yiyələnməsi üçün
ilk növbədə, onların eşidib-anlama bacarıqlarını
inkişaf etdirmək lazımdır. Təbii ki, bu da nəticədə ünsiyyət bacarıqlarının formalaşmasına gətirib
çıxaracaq. Yeni təlim texnologiyaları, fəal təlim
metodları, inteqrativ təlim tələbələrin müstəqil,
yaradıcı işləməsinə, təşəbbüskarlığına, liderlik
qabiliyyətlərinə yiyələnməsinə, müxalif fikrə
hörmətlə yanaşmasına, ünsiyyətə girmə bacarıqlarının formalaşdırılmasına imkan yaradır.
Müasir dövrdə xarici dil fənninin əhəmiyyəti dil bacarıqlarına yiyələnmək, kommunikativ vərdişləri inkişaf etdirmək, asudə vaxtını səmərəli təşkil etmək, sosial tələbatı ödəmək, şəxsi və intellektual inkişafa nail olmaq, ömrü boyu

öyrənmək, mədəniyyətlərarası dialoqa və qloballaşma prosesinə qoşulmaqdan ibarətdir.
Bütün bunları nəzərə alaraq, ali təhsil
müəssisələrində xarici dil təliminin əsas məqsədi nitq, dil və kommunikativ bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması kimi müəyyənləşdirilir.
Göstərilən məqsədə nail olmaq üçün isə
aşağıdakı vəzifələrin həyata keçirilməsi zəruridir:
- tələbələrdə zəruri linqvistik (fonetik,
orfoqrafik, leksik və s.) biliklərə yiyələnməsi;
- tələbələrdə dili öyrənilən ölkələrin mədəniyyət və ənənələri ilə tanış edilməsi, onlarda
xarici dil və mədəniyyətlərarası mühitdə öz
ölkəsini və onun mədəniyyətini təmsil etmək
bacarıqlarının formalaşdırılması;
- nitq fəaliyyəti üzrə kommunikativ
bacarıqların inkişaf etdirilməsi;
- dil duyumunun, yaddaşın bütün növlərinin, məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürün
(müqayisə, ümumiləşdirmə, nəticə çıxarma və
s.) formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi;
- vətəndaşlıq keyfiyyətlərinin, digər mədəniyyətlərə hörmət hissinin tərbiyə olunması
Azərbaycan Respublikasının ali təhsil
müəssisələrində xarici dillərin kommunikativ
məqsədlə tədrisi və bu məqsəddən irəli gələn
vəzifələrin həyata keçirilməsi tələbələrdə xarici
dildə ünsiyyət yaratmaq vərdişi və bacarığının
formalaşdırılıb inkişaf etdirilməsi ilə səciyyələnir.
Lakin təcrübə göstərir ki, ali təhsil məktəblərində təhsil alan tələbələrin əksəriyyətinin
fransız dilində sərbəst fikir ifadə etmək qabiliyyəti heç də qənaətbəxş deyildir. Bunun səbəblərindən biri də xarici dil təliminin bir çox təhsil
müəssisələrində qrammatika-tərcümə metodu ilə
həyata keçirilməsidir. Bu metoda əsaslanan təlim zamanı tələbələr mətnləri oxuyub tərcümə
edir, yeni lüğəti öyrənməyə çalışır və əsasən də
dilin qrammatikasını öyrənirdilər.
Təəssüflü haldır ki, hələ də bəzi xarici dil
dərslərimiz əsasən qrammatik qaydaların öyrənilməsinə həsr olunur, qaydaların izahı tam
Azərbaycan dilində gedir, kommunikativ dil bacarıqlarının öyrədilməsi məsələsinə olduqca səthi yanaşılır. Mövcud qaydaların öyrənilməsi və
onlardan istifadə etmək bacarığı arasında heç bir
fərq qoyulmur. Öyrənilən dil kommunikativ
məqsədlə işlədilmir, yalnız mətnlərin tərcümə-
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sində istifadə olunur və heç bir kommunikativ
bacarıq aşılanmır.
Dilin daha yaxşı mənimsənilməsi üçün
xarici dil dərslərində ana dilindən istifadə mümkün qədər minimuma endirilməli, fransız dilinə
daha geniş yer verilməlidir. Bu, tələbələrin xarici dildə lüğət ehtiyatlarının daha da zənginləşməsinə və ünsiyyət bacarıqlarının formalaşmasına, düzgün tələffüz bacarıqlarına yiyələnmələrinə imkan yaradır.
Tələbələrin yol verdikləri səhvləri isə fəal
dinləmə vasitəsilə aradan qaldırmaq daha məqsədəuyğundur. Əgər tələbə üçün ilk vaxtlarda
xarici dildə danışmaq çətin gəlirsə, dinləmə prosesi ardıcıl olaraq davam etdirilməlidir, son nəticədə dinləyib anlama prosesi tələbələrdə fəal
nitqi formalaşdıra bilər.
Təlim prosesində aktuallığını itirmiş materiallar əsasında tərtib olunan dərslik və vəsaitlərdən istifadə edilməsi, kommunikativ bacarıq
və vərdişlərin inkişaf etdirilməsinə xidmət edən
didaktik materialların, müasir texnologiyaların
çatışmazlığı da təlimin keyfiyyətinə təsir göstərən amillərdəndir.
Müasir tələbə öz dünyagörüşü və bilikləri
həcmində xarici dildə ünsiyyət yaratmağı bacarmalıdır.
Müasir dövrdə xarici dil təliminin əsas
məqsədi tələbələrdə kommunikativ səriştənin
inkişaf etdirilməsi olduğu üçün tədris materialları tələbələrin öyrənilən dildə kommunikativ
fəaliyyətə cəlb olunmasını təmin etməlidir.
Kommunikativ təlim kommunikativ xarakterli çalışmaların əsasında təşkil olunmuş təlim fəaliyyətini nəzərdə tutur.
Tələbələri qrup daxilində yaradılmış xarici
dil ünsiyyəti şəraitində iştirak etməyə hazırlamaq kommunikativ təlimin mahiyyətini təşkil
edir ki, bu da ünsiyyət prosesinin modeli kimi
təqdim olunur.
Kommunikativ təlimin əsasını öyrənilən
dildə danışmaq təşkil edir. Kommunikativyönlü
təlimin əsas iştirakçıları müəllim və tələbələrdir.
Komunikativyönlü təlim motivasiyanı tam
təmin edərək xarici dilin öyrədilməsi prosesində
tələbələrdə dilə maraq yaradır, onlar bu dildə
danışmağa daxili ehtiyac hiss edir və bununla da
bilik və təcrübələri artır. Bu cür təlim keçənlər
asudə vaxtlarda, başqa ölkələrdə olduqları za-
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man, xaricdən gələn qonaqları qəbul edərkən,
yazışmalar zamanı və müxtəlif situasiyalarda
real kommunikasiya üçün öyrədilən dildən istifadə etməyə hazır olurlar. Kommunikativ təlim
prosesində tələbələr tədricən müstəqilliyə öyrənir, onlarda sərbəst şəkildə fikir yürütmək həvəsi yaranır.
Kommunikativyönlü təlimin məqsədi müvafiq çalışmalardan istifadə edərək tələbələrdə
kommunikatv kompetensiyaları formalaşdırmaqdan ibarətdir.
Kommunikativ kompetensiyalar şəxsin
kommunikativ fəaliyyətini təmin edən linqvistik
və ekstralinqvistik biliklər, bacarıq və vərdişlərin məcmusudur.
Öyrənilən хаrici dildə kоmmunikаtiv
məqsədlərə nаil оlmаq üçün həmin dili öyrənən
şəхs dinləyib - аnlаmа, danışma, охu və yаzı
vərdişlərinə müəyyən səviyyədə yiyələnir və
əldə еdilən bаcаrıq və vərdişlərdən ünsiyyət
prоsеsində səmərəli şəkildə istifаdə еtmək qаbiliyyətinə malik olur. Odur ki, dili tədris еdərkən
аyrı-аyrı аspеktlərin bir-birindən təcrid еdilmiş
şəkildə öyrədilməsi dеyil, оnlаrın bir-biri ilə əlаqəli şəkildə tədris еdilməsi zəruridir.
Xarici dil üzrə dərslik və tədris vəsaitlərinin də quruluşunun kommunikativyönlü təlimə
əsaslanması zəruridir. İstifadə olunan materialların müxtəlifliyi, orijinal metodikadan istifadə
tələbələri fransız dilində ünsiyyət qurmağı, fikrini şifahi və yazılı izah etməyi öyrədir.
Problemin aktuallığı. Təcrübə göstərir ki, ali
təhsil müəssisələrində təhsil alan tələbələrin fransız
dilində kommunikativ səriştəsi heç də qənaətbəxş
deyil. Bu da təlim prosesində ənənəvi metodlardan,
aktuallığını itirmiş tədris materiallar istifadə edilməsindən, kommunikativ bacarıq və vərdişləri inkişaf
etdirən metod və texnologiyaların çatışmazlığından
irəli gəlir. Yalnız qrammatik qaydaların əzbərlənməsi heç də arzu olunan nəticələri vermir. Bu isə təlim
prosesinin kommunikativyönlü təşkilini önə çəkir və
mövzunun aktuallığını şərtləndirir.
Problemin elmi yeniliyi. Ali təhsil müəssisələrində fransız dilinin kommunikativyönlü təliminin
səmərəli həllinə imkan verən əsas amillər müəyyənləşdirilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə ali
məktəblərdə fransız dili dərslərinin daha səmərəli
təşkilinə köməklik göstərəcəkdir.
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IMPORTANCE OF DEVELOPING ORAL SPEECH SKILLS IN FOREIGN LANGUAGE
TEACHING
Xülasə: Məqalədə şifahi nitq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinin zəruriliyindən bəhs olunur. Qeyd
olunur ki, tələbələr üçün ən yaxşı nəticələr əldə etmək üçün interaktiv üsullar və vasitələrdən istifadə etmək,
tələbələrin istək və arzularını nəzərə almaq lazımdı. İndiki dövrdə tələbələrə öyrəndikləri xarici dilindən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə etmək, yəni fransız dilində danışmaq bacarığının aşılanması bu dilin tədrisi qarşısında duran əsas şərtlərdən birinə çevrilmişdir.
Açar sözlər: tələbə, inkişaf, xarici dil, çalışma, müəllim
Резюме: Статья повествует о необходимости развития навыков устной речи. Автором отмечается, что функция преподавателя иностранного языка заключается в помощи обучаемым достичь высоких успехов в сфере языка. Отмечается, что при развитии устной речи, для достижения высоких результатов следует принять во внимание интегративные методы и средства, желания, интересы и требования студентов, положительный подход педагога к обучаемому предмету и знания студентов. В
современный период использование иностранного языка в качестве средства коммуникации, то есть
привитие навыков устной речи стало одним из основных условий преподавания французского языка.
Ключевые слова: студент, развитие, иностранный язык, упражнения, преподаватель
Summary: The article deals with necessity of development oral speech skills. It is mentioned, that in
order to get the best results for students, it is necessary to use interactive methods and means and take into
account their wishes and desires. Nowadays, the ability to use the foreign language learning as a means of
communication, as well as the instilling the ability to speak French, has become one of the main conditions
facing this language teaching.
Key words: student, development, foreign language, study, teacher

Respublikamızın təhsil sisteminin dünya
təhsil sisteminə inteqrasiyası dövründə xarici
dillər fənninin statusu dəyişir. Dillərin tədrisinin
və öyrənmənin əsas məqsədi, başqa dildə ünsiyyət saxlamasını bacarmasıdır. Dil təlimi öyrənən
əsas dildə danışdığı qədər xarici dildə də mükəmməl olmasını qarşısına məqsəd qoymalıdır.
160

Öyrənənlərin dil təcrübələrinin yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməsi, başqa mədəniyyətin dərindən başa düşülməsi və mədəniyyətin müxtəlifləşdirilməsi yolları situasiyaları dil təliminin
ən uzunmüddətli nəticəsidir. Biz tam şəkildə
dərk etməliyik ki, respublikamızda xarici dil
konsepsiyası istər ölkə daxilində, istərsə də
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onun hüdudlarından kənarda xalqımızın dünyanın elmi-texniki, ədəbi-mədəni, sosial-iqtisadi
və s. irsinə yiyələnmək, bu yolla da müasir sivilizasiyanın öncül cərgələrinə çıxmaq məqsədini
qarşıya qoymalıdır. Xarici dil anlayışı real kontekstə uyğun dəqiqləşdirilməlidir. Yalnız bundan sonra dil öyrənmədə kəmiyyət və keyfiyyət
(dərslərin intensivliyi və məzmunu) məsələlərindən danışmaq olar. Hazırda təlim prosesində
başlıca olaraq təfəkkürün ön plana çəkilməsi tələbi
irəli sürülür. Hafizəyə isə paralel dayaq kimi istinad
edilməlidir. Yəni tələbələr bilikləri sadəcə olaraq yadda saxlamaqla kifayətlənməməli, onları şüurlu mənimsəməlidirlər. Onlar dil öyrənmə prosesində analogiya, müqayisə, qarşılaşdırma, təhlil kimi fikri proseslərdən istifadə etməlidirlər. Məhz, tələbələrin
təfəkkürünü, idrak qabiliyyətlərini, onların müstəqil
yaradıcılıq xüsusiyyətlərini inkişaf etdirmək məqsədilə hazırda yeni təlim metodlarından geniş istifadə
olunur.
Son illərdə Respublikamızın xarici ölkələrlə sıx əməkdaşlıq əlaqələri, xarici şirkətlərlə
müştərək müəssisələrin yaradılması, elm və mədəniyyət sahəsində əlaqələrin daha da genişlənməsi xarici dili bilən mütəxəssislərə tələbatı
artırır. Bu baxımdan xarici dilə nəticə etibarilə
şifahi nitqə olan maraq getdikcə artır.
İndiki dövrdə dil öyrənmənin metodikası
çoxsaylı və müxtəlifdir. Dil öyrənmədə qarşıya
qoyulan məqsəd əsas rol oynayır.
Dil, insanları sosial hadisələrə dəvət etməkdən, məlumatın araşdırılmasından, dildən
istifadənin xüsusi yollarından, insanlara nəzakətli davranışlarına görə minnətdarlıq etməkdən
və ya xariciləri salamlamaqdan ibarətdir. Əlavə
olaraq dil sisteminə həm də nitq daxildir ki, bu
da insanlara nə zaman harada necə danışmağı
öyrədir.
İndiki dövrdə tələbələrə öyrəndikləri xarici dilindən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə etmək,
yəni fransız dilində danışmaq bacarığının aşılanması bu dilin tədrisi qarşısında duran əsas şərtlərdən birinə çevrilmişdir.
Tələbələrin interaktiv fəaliyyətlərinin düzgün təşkili şifahi nitq prosesini inkişaf etdirməklə, onlarda müstəqil işləməyə həvəs yaradır, xarici dilə olan maraq artır, müəllimin isə danışığa
sərf etdiyi vaxtına qənaət edilmiş olur.
Şifahi nitq dedikdə - tələbənin öz fikrini
şifahi ifadə etməsi nəzərdə tutulur. Şifahi nitq

çoxtərəfli prosesdir. Şifahi nitqin təliminin düzgün təşkilindən ötrü bu prosesin psixolinqvistik,
linqvistik və psixoloji xüsusiyyətləri nəzərə
alınmalıdır.
Psixolinqvistik xüsusiyyətlər dedikdə şifahi nitqin produktiv (danışma) və reseptiv (dinləyib anlama) növləri; linqvistik xüsusiyyətlər dedikdə şifahi nitqin dialoq və monoloq formaları;
psixoloji xüsusiyyətlər dedikdə isə əvvəlcədən
hazırlanmış və hazırlanmamış (spontan) nitq nəzərdə tutulur.
Şifahi nitq, oxu və yazı bir-biri ilə sıx əlaqədardır, lakin şifahi nitq daha çox üstünlük təşkil edir. Şifahi nitq təlimin yalnız məqsədi deyil,
həm də dili qavramağın ən təsirli vasitələrindən
biridir.
Xarici dildə şifahi nitqin qavranılması fonetika, leksika və qrammatika sahəsində müəyyən bilik ehtiyatına malik olmaq və bu bilikləri
öz fikrini şifahi formada ifadə etmək və danı-şanın şifahi nitqini başa düşmək bacarığıdır.
Şifahi nitqə yiyələnmək bəzilərinin başa
düşdükləri kimi, yalnız sözlərin mənalarını bilmək deyil. Tələbələr öyrəndikləri sözlərdən istifadə edib cümlə qurmağı və bu sözləri cümlədə
əlaqələndirməyi, nəhayət, fikrini rabitəli ifadə
etməyi bacarmalıdırlar. Müşahidələr göstərir ki,
tələbələrin müəyyən söz ehtiyatına malik olmalarına baxmayaraq öz fikirlərini xarici dildə ifadə etməyə çətinlik çəkirlər. Buna görə də tələbələrə şifahi nitq vərdişi və bacarıqların aşılamaqdan ötrü, hələ təlimin ilk mərhələsindən onlara
fonetika, leksika, qrammatika sahəsində verilən
biliklər praktik məqsədə yönəldilməlidir. Əgər
şifahi nitq materialları, fonetik, leksik, qrammatik materiallar biri digərindən təcrid edilmiş şəkildə götürülərsə, bu materialların biri digərini
tamamlamazsa, bu zaman şifahi nitqin inkişafından da danışmaq olmaz. Şifahi nitq dedikdə, şifahi ünsiyyət başa düşülür. Əgər hər bir kəs dil
materiallarını yaxşı mənimsəyibsə, o, həmin dildə şifahi danışmaqda heç bir çətinlik çəkməyəcəkdir. Ona görə də dil materiallarının avtomatlaşması şifahi nitqin əsasını təşkil edir və aşağıdakıları nəzərdə t u t u r :
Dinləyib anlama və danışma. Tələbələrdə
dinləyib anlama bacarıqlarını inkişaf etdirmək
üçün, hər şeydən əvvəl, bu prosesin baş verdiyi
şərait, tələbənin öz həmsöhbətinin nitqini necə
dərk etməsi, hansı amillərin bu prosesə müsbət
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hansıların mənfi təsir göstərməsi nəzərə alınmalıdır. Dinləmə-nitq fəaliyyətinin reseptiv növü
olub, xarici dildə səslənən nitqin haşa düşülməsi
deməkdir.
Əslində, dinləməni nitqin passiv növü hesab etmək düzgün deyildir. Çünki dinləmə prosesində qavrama, tanıma, anlama kimi psixi proseslər fəaliyyət göstərir. Nitqi dinləyən şəxs ona
təqdim olunan nitqin tezliyini, səs tərkibini, ritm
və intonasiyanı, söz və söz birləşmələrini, qrammatik formaları, cümlələrin struktur quruluşunu
qavrayıb nitqi anlamalıdır. Deməli, dinləmə zamanı fonetik, leksik və qrammatik vərdişlər fəaliyyət göstərir.
Dinləmə həm də danışma bacarıqlarının
formalaşması üçün ən mühüm vasitələrdən biri
hesab edilir.
Xarici dildə şifahi nitqi anlamaqdan ötrü
tələbə aşağıdakıları bacarmalıdır:
- müəllimin və diktorun nitqini dinləyərək, tanış dil materiallarını başa düşmək;
- mətndəki açar sözləri yadda saxlamaq;
- audiomətndə müəyyən qədər naməlum
sözlərin olmasına baxmayaraq, kontekst vasitəsilə dinlənilən nitqi başa düşməyi bacarmaq;
- əsas məlumatları digər məlumatlardan
ayırmağı bacarmaq;
- dialoji və monoloji nitq formalarını dinləyib anlamaq.
Bu bacarıqların formalaşıb inkişaf etməsi
üçün isə, düzgün və məqsədyönlü çalışmalar
sisteminin seçilməsi labüddür. Bu çalışmaların
icrası zamanı tələbələrin diqqəti səslərə, söz və
ifadələrə, cümlələrə, qrammatik konstruksiyalara və mətndə onların əlaqəsinə yönəldilməlidir.
Bunun nəticəsində tələbələrdə şifahi nitqin qavranıb dərk edilməsi üçün vacib olan dil hadisələrinin diferensiyası və başa düşülməsi bacarıqları
formalaşır.
Nitqin iki forması var: dialoq və monoloq.
Dialoq – tələbələr arasında qarşılıqlı danışıq aktıdır. Tələbələr qarşılıqlı nitq fəaliyyətinə
girərək bir-birindən müəyyən məlumatı alırlar.
Dialoq nitqin mürəkkəb formasıdır. Burada bir
şəxsin nitqi digərindən asılı olur. Dialoji nitqə
aşağıdakı xüsusiyyətlər xasdır: emosionallıq,
ifadəlilik, fikrin təkrarlanması, danışıq dilində
çox istifadə olunan sözlərin işlədilməsi. Dialoq
replikalar və onların fikir dolğunluğu deməkdir.
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Dialoji nitq vərdişlərinin yaradılması üçün
şagird aşağıdakı bacarıqları əldə etməlidir:
- düzgün tələffüz qaydalarına riayət
etməklə, sual vermək bacarığı;
- suala cavab vermək bacarığı;
- dialoqa başlamaq üçün münasib replikanı seçmək bacarığı;
- dinlədiyi məlumat haqqında şəxsi mülahizələrini ifadə edən replikaları sürətlə tərtib etmək bacarığı;
- dinlədiyi məlumata münasibət bildirən
replikaları tərtib etmə bacarığı.
Dialoq və monoloq paralel keçirildiyindən, bu nitq formalarının inkişafına yönəldilən
çalışmalar da paralel surətdə icra edilir, lakin
monoloqa nisbətən, dialoji nitq çalışmaları daha
üstünlük təşkil etməlidir. Kommunikativ təlim
prosesində dialoqdan daha çox istifadə olunur.
Tələbələrin şifahi nitq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi üçün çalışma növlərinin düzgün seçilməsi əsas rol oynayır. Çalışmalar elə seçilməlidir
ki, onların yerinə yetirilməsi danışıq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi üçün konkret nitq şəraiti
yaratsın. Bu şərait danışandan müəyyən məlumat, müəyyən fikir ifadəsi tələb etməlidir.
Metodik ədəbiyyatda dialoji nitq çalışmaları iki qrupa ayrılır:
1) dialoq nümunələrinin əzbərlənməsi;
2) dialoqların müstəqil tərtibi.
Hazır dialoqların əzbərlənməsi təlimin
aşağı mərhələsinə aiddir, lakin yalnız, dialoq əzbərləməklə şagirdə dialoji nitq bacarıqlarım aşılamaq mümkün deyil. Buna görə də dialoqun
müstəqil tərtib olunmasından istifadə etmək
daha məqsədəuyğundur. Müşahidələr göstərir
ki, yalnız belə olduqda tələbələr xarici dildə sərbəst söhbət aparmağı öyrənə bilərlər. Müstəqil
dialoqlar müxtəlif təlim situasiyaları əsasında
tərtib olunmalıdır. Dialoqlar şəkillə də əlaqələndirilə bilər. Dialoq iki şəxs arasında və ya qrup
şəklində ola bilər. Bəzən bütün qrup da bir tələbəyə sual verə bilər; Dialoqlar oyun xarakterli
də ola bilər. Ümumiyyətlə, təlim prosesində elə
dialoq növləri seçilməlidir ki, onlar tələbələri
söhbətə təhrik etsin, onlarda yoldaşları ilə danışmaq üçün maraq yaratmasın.
Monoloq - nitqin elə təzahür formasıdır ki,
burada bir şəxsin mənaca bitkin, 9 geniş həcmli
replikası nəzərdə tutulur. Monoloqu dialoqdan
fərqləndirən xüsusiyyətlər aşağıdakılardır:
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Xarici dil təlimində şifahi nitq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinin zəruriliyi

- replikaların irihəcmli olması;
- üslubca daha yaxşı təşkili;
- dialoqda istifadə edilməyən, ədəbi üsluba xas olan ifadələrin işlədilməsi.
Şifahi nitqin təlimində həm monoloq, həm
də dialoq paralel surətdə öyrədilməlidir, çünki
təbii ünsiyyətdə onlar daim növbələnir.
Monoloji nitqin inkişafına xidmət edən
çalışmalardan aşağıdakıları göstərmək olar:
- şifahi nitq mövzuları;
- nitq situasiyası ilə əlaqələndirilən çalışmalar;
- oxunmuş mətnin məzmununun nəql edilməsi.
Ümumiyyətlə, monoloji nitqin xüsusiyyətləri göstərir ki, şagirdlərə onu aşılamaq üçün xüsusi iş aparmaq lazımdır. Tələbəyə öz fikrini
sərbəst ifadə etməyi öyrətmək uzun bir prosesdir. Hər bir sinfin bu sahədə özünəməxsus iş üslubu müəllim özü tapmalıdır.

Deməli, təlim prosesində optimal nəticənin əldə edilməsində müəllim faktoru böyük rol
oynayır. Kommunikativ təlimin əsaslarını öyrənilən dildə danışmaq təşkil etdiyindən, müəllimdən bu dildə gözəl danışmaq, ümumi hazırlığı
ilə bərabər, onun müntəzəm olaraq hər dərsə qabaqcadan ciddi hazırlaşması tələb olunur.
Problemin aktuallığı. Cəmiyyətdə insan
kommunikasiyalarını və qarşılıqlı təsiri başa düşməyi və aydınlaşdırmağı dialoqun inkişaf etdirilməsi
üçün dil bilikləri prioritet rol oynayır.
Problemin elmi yeniliyi. Dil baxımdan xarici
dil milli və bəşəri dəyərlərlə paylaşmaq, vətəndaş
cəmiyyətinin formalaşmasında və inkişafında rol
oynayacaq müstəqil bir şəxsi tərbiyə etməyə xidmət
edə bilər.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən
bakalavr və magistr pilləsində təhsil alan tələbələr,
fransız dilini və xüsusilə də metodika fənninin tədris
edən müəllimlər həm nəzəri, həm də praktik baxımdan faydalana bilər.
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THE İMPORTANCE OF USİNG SAMPLES OF İLLUSTRATİVE AND DECORATİVE
ART İN İMPROVİNG THE QUALİTY OF EDUCATİON İN SECONDARY SCHOOLS
Xülasə: Təsviri və dekorativ sənət əsərlərinin qavranılması estetik zövqün , emosional duyğuların kamilləşməsini və hissiyyat aləminin zənginləşməsini təmin edir və incəsənət əsərlərinə, fenomenlərinə şagird
tərəfindən verilən estetik reaksiya gözəlliyi duymaq və qiymətləndirmək qabiliyyətlərinin göstəricisi kimi
çıxış edir.
Açar sözlər: təsviri sənət, incəsənət, dekorativ sənət, rəsm, şagird.
Резюме: В этой статье рассматриваются иллюстративные и декоративные художественные
композиции, отображающиеся в произведениях и явлениях изобразительного искусства, которые
обеспечивают эстетическое удовольствие, улучшение и обогащение эмоциональных чувств у школьников и служащие показателем оценки эстетической красоты и их реакции на нее.
Ключевые cлова: изобразительная деятельность, искусство, декоративная деятельность,
рисование, ученик.
Summary: This article discusses illustrative and decorative art compositions that are displayed in
works and phenomena of visual art, which provide aesthetic pleasure, improvement and enrichment of
emotional feelings among schoolchildren, and which serve as an indicator of aesthetic beauty and their
response to it.
Key words: visual art, art, decorative art, drawing, student.

Təsviri sənət incəsənətin bir növüdür.
Xalq arasında incəsənət sözünün mənası bacarıq, ustalıq deməkdir. Təsviri sənət hər hansı bir
əşyanı fəzada düzgün qeyd etmək və yaxud fikrindən keçəni təsvir etmək bacarığıdır. Təsviri
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sənət deyəndə insanın bədii yaradıcılığı nəzərdə
tutulur. Təsviri sənətə daxildir:
Rəsm, qrafika, boyakarlıq, heykəltəraşlıq,
dekorativ tətbiqi sənət-bəzən memarlıq.
Təsviri sənətin digər əsas növlərindən biri
də dekorativ tətbiqi sənətdir. Bu sənət növü
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Ümumtəhsil məktəblərində təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsində təsviri və dekorativ yaradıcılıq nümunələrindən istifadənin
əhəmiyyəti

məişətdə işlədilmək üçün bədii məmulatlar hazırlayan yaradıcılıq sahələrini əhatə edir. Dekorativ tətbiqi sənət əsəri hazırlandığı materiala və
işlənmə texnikasına görə müxtəlif olur Dekorativ sənət əsərlərinin naxış bəzək və rəsmlərində
məxsus olduğu xalqın mənəvi aləmi, yaşayış
tərzi bədii-estetik görüşləri adət və ənənələri əks
olunur.
Məmulatların üzərinə vurulan bəzəklər
onu bədii cəhətdən daha rövnəqli göstərdiyindən
məişət əşyaları çox vaxt məhz bəzəklərinə görə
dekorativ tətbiqi sənət əsəri hesab olunur.
Dekorativ tətbiqi sənət əsərinin tərtibatında ornamentdən və təsviri sənətin üsullarından
üsullarından istifadə olunur. Ən erkən çağlardan
meydana gəlmiş dekorativ tətbiqi sənət əsrlər
boyu xalqların mühüm bir çox xalq üçün isə
əsas bədii yaradıcılıq sahəsi olmuşdur.
Dekorativ tətbiqi sənət şərq ölkələrində , o
cümlədən Azərbaycanda da qədim vaxtlardan
inkişaf etmişdir. Araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, dekorativ tətbiqi sənətin əsas
elementi olan ornamental kompozisiyalar formasına görə aşağıdakı növlərə bölünürdü:
- həndəsi ornament; tədricən texniki və
simvolik ornamentlərdə xətt və ləkələr nisbətən
mürəkkəbləşməyə başlayır.
- bitki ornamenti; həndəsi ornamentlərdən
sonra ən geniş yayılmış ornament bitki ornamentlərini hesab etmək olar.
- kalliqrafik ornament: Bu ornament ayrıayrı hərf və ya mətn elementlərindən təşkil olunur-fantastik ornament: belə ornamentin əsasını
uydurulmuş əksər hallarda mifoloji tərkibi olan
təsvirlər təşkil edir.
- astroloji ornament: o, ulduz, səma, günəş
bulud və göy cisimlərini təsvir edən ornamentlərdən ibarətdir.
Dekorativ tətbiqi sənətin əsasını təşkil
edən ornamental kompozisiya çoxəsrlik dövr
keçərək zəngin çalarlar və müxtəlif motivlər
əldə etmişdir.
Dekorativ tətbiqi sənət sahələrini analiz
edərək tədqiqatçı alimlər, xalçalar, keramik məmulatlar, geyimlər, bədii tikmələr, aksessuarlar,
xüsusilə zərgərlik məmulatları, interyerlərində
qorunmuş eyni mənşəli-nəbati, həndəsi, heyvan
mənşəli və s ornamentləri qruplaşdırmışdır.
Təsviri incəsənət fənni şagirdlərin estetik
dünyagörüşünü və hissiyyat aləmini inkişaf et-

dirmək hadisələri bədii təsvir vasitələri ilə ifadə
etmək bacarıqlarının mənimsədilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ətraf aləmdə
baş verən hadisələrin zənginliyini və rəngarəngliyini şagirdlərə bədii təsvirlər (görüntülər obrazlar) vasitəsilə əyani şəkildə aşılamaq onlarda
gerçəkliyi daha dərindən dərk etməyə şərait
yaradır.
Təsviri fəaliyyət şagirdləri həm əqli, həm
də estetik cəhətdən inkişaf etdirir, onları ətraf
mühiti dərk etməyə yönəldir, təbiətin və əşyaların formasını, rəngini və materialını onların vəhdətini gözəlliyini hiss etməyə və bu hissiyyatları
təsvirlərdə əks etdirməyə imkanlar yaradır. Təsvir etmək insanın görmə yaddaşını, mühit və
məkan duyumunu obrazlı təsəvvür qabiliyyətini
inkişaf etdirir.
Təsviri incəsənət fəaliyyəti şagirdləri məkan və forma ölçülərini vizual obrazlarda əks
etdirməyə istiqamətləndirir.
Təsviri və dekorativ yaradıcılıq təsvir
yaradarkən şagird hadisələri, obyektləri və predmetləri dərk etdiyi tərzdə vizuallaşdıraraq onların mahiyyətinə, qarşılıqlı əlaqələrinə və fərdi
xüsusiyyətlərinə öz münasibətini bildirir.
Təsvir fəaliyyəti şagirdlərin əqli və estetik
inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsir
göstərir, onların görmə yaddaşının, mühit və
məkan duyumunun, obrazlı təsəvvür qabiliyyətinin formalaşmasında mühüm rol oynayır.
Təsviri yaradıcılıq gerçəkliyi dərk etmək,
obrazlı və düşünmək, hiss və duyğuları vizual
obrazlarda əks etdirmək bacarıqlarının təmin
edilməsində başlıca vasitə hesab olunur. Bu prosesdə şagird keçmişə və gələcəyə obrazlı münasibətini bildirmək imkanları əldə edir.
İnsan mənəviyyatının mühüm tərkib hissəsi olan gözəlliyə tələbatın ödənilməsində təsvir
yaradıcılığı mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Təsviri və dekorativ yaradıcılıq şagirdlərə
eyni zamanda tərtibat, quraşdırma, dizayn bacarıqları aşılayır.
Dekorativ yaradıcılıq şəxsin bəzəyə olan
təbii tələbatını ödəyir, və onun estetik aləmini
zənginləşdirərək bədii zövqünün formalaşmasına, bu sahədə milli ənənələrin davam etdirilməsinə qüvvətli təsir göstərir.
Dekorativ kompozisiya və dizayn işlərinin
yerinə yetirilməsi şagirdin bədii düşüncə, zövq,
ənənə daşıyıcısına çevrilməsinə imkanlar yaradır.
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Dekorativ yaradıcılıq prosesi şagirdlərin
abstrakt və estetik düşüncə qabiliyyətini inkişaf
etdirərək rənglərin, formaların, ölçülərin vəhdət
prinsiplərini və qanunauyğunluqlarını mənimsəməsini təmin edir.
Təsviri və dekorativ sənət əsərlərinin qavranılması estetik zövqün, emosional duyğuların
kamilləşməsini və hissiyyat aləminin zənginləşməsini təmin edir. İncəsənət əsərlərinə, hadisələrinə və fenomenlərinə şagird tərəfindən verilən estetik reaksiya gözəlliyi duymaq və qiymətləndirmək qabiliyyətlərinin göstəricisi kimi
çıxış edir.
Azərbaycan təsviri və dekorativ tətbiqi sənəti yaxın və orta şərq xalqlarının incəsənəti tarixinin ən maraqlı səhifələrindən birini təşkil
edir. Bu sənət günümüzədək uğurlu inkişaf yolu
keçib. Xalq dekorativ –tətbiqi sənət ustalarının
yaratdıqları əl işləri qədim tariximizin yaddaşından silinməyən bədii nümunələr kimi əbədi qalaraq yaşayır.
Dekorativ-tətbiqi sənət əsərləri növlərinə
xalçaçılıq, batika (kəlağayı) qobelen (keramika)
toxuma və bədii tikmə, zərgərlik, bədii şüşə,
bədii oyma (ağac, metal, daş, sümük üzərində
oyma) və s aiddir. Dekorativ tətbiqi sənətə el
arasında “Xalq sənəti” də deyilir. Xalq sənəti
xalqın əməyi sayəsində yaranıb onun həyatını
təmin edən və özündə xalqın bədii zövqünü əks
etdirən təsviri və tətbiqi sənətə deyilir.
Azərbaycan təsviri və dekorativ tətbiqi sənəti yaxın və orta şərq xalqları incəsənəti tarixi-

nin ən parlaq səhifələrindən birini təşkil edir.
Ustad sənətkarların rəhbərliyi altında işləyib
yaradan təsviri və tətbiqi sənət həvəskarları
milli və regional bədii ənənələri davam etdirərək onları daim Şərq incəsənətindəki başqa
məktəblərin görkəmli nailiyyətləri ilə daha daha
da zənginləşdirirlər. Onlar öz sehrli fırçaları və
digər sənət alətləri ilə şux təntənəli təsviri və
dekorativ forma əsasını rəng simfoniyası təşkil
edən dərin emosional təsir qüvvəsinə malik ifadə vasitələri axtarıb tapırlar. Beləliklə zamanzaman xalq sənətinin milli xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq müxtəlif janrlarda işləyən həvəskar
sənətçilərdən görkəmli sənət ustaları meydana
gəlir. Xalq dekorativ-tətbiqi sənət ustalarının
yaratdıqları əl işləri qədim tariximizin yaddaşından silinməyən bədii nümunələr kimi hələ də
yaşamaqdadır.
Problemin aktuallığı - ümumtəhsil məktəblərində təlim keyfiyyətinin əhəmiyyəti müəyyənləşdirilmişdir.
Problemin elmi yeniliyi - ümumtəhsil məktəblərində təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsində təsviri və dekorativ yaradıcılıq nümunələrindən istifadəsi işinin mövcud vəziyyəti öyrənilib, ümumiləşdirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, ümumtəhsil məktəblərində təlim keyfiyyətinin
yüksəldilməsi istiqamətində təsviri və dekorativ
yaradıcılıq nümunələrindən istifadənin əhəmiyyətini,
imkanlarını öyrənmək bu istiqamətdə müəllimlərə öz
fəaliyyətini qurmaq zəruridir.
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TEACHİNG TOPİCS: THE MOVEMENT OF THE EARTH AROUND THE SUN
THROUGH İNTERACTİVE LEARNİNG
Xülasə: Məqalədə qeyd olunur ki, fəal təlim üçün əsas şərtlərdən biri tələbələrin öyrənmə prosesinə
cəlb olunmasıdır. Tədris prosesinə interaktiv metodun daxil edilməsi tələbələrin passivliyini aradan
qaldırmaq, lazımi düşüncə, yaradıcılıq təfəkkürünü inkişaf etdirmək və təlimin keyfiyyətinin yüksəltməsinə
kömək edəcəkdir.
Açar sözlər: coğrafiya, fəal təlim, təbiət, cəmiyyət, qrup işi, motivasiya, müzakirə, nəticə,
qiymətləndirmə, tədqiqat, bələdçi.
Резюме: В статье отмечается, что одним из основных условий активного обучения является
вовлечение учеников в процесс обучения. Включение интерактивного метода в учебный процесс
поможет устранить пассивность учеников, развить необходимое мышление, творчество и повысить
качество обучения.
Ключевые слова: география, активное обучение, природа, общество, групповая работа,
мотивация, обсуждение, результаты, оценивание, исследование, руководство.
Summary: The article notes, that one of the main conditions of active learning is the active
involvement of students in the learning process.
Inclusion of the active learning method into the teaching process will help to eliminate the passivity of
the pupils, to develop the necessary thinking, creativity and the quality of the training.
Key words: geography, active learning, nature, society, group work, workbook, motivation,
discussion, outcome, assessment, research, guide

Ümumi orta təhsil şagirdlərə təbiət və cəmiyyət haqqında elmlərin əsasları haqqında bilik və bacarıq verir, obyektiv aləmin inkişaf qanunauyğunluqlarını dərk etməyə kömək edir.
Şagirdlərin aldıqları bilik və bacarıqlar əsasında
onların dünyagörüşü formalaşır, təfəkkür, dərketmə qabiliyyəti inkişaf edir. Məktəbə həvalə
olunmuş ümumtəhsil vəzifələrinin bir hissəsi
coğrafiya fənnin üzərinə düşür.

Yerin müxtəlif ərazilərinin təbii şəraiti və
təsərrüfatı haqqında insanların konkret biliklərə
olan praktik tələbatı hələ uzaq keçmişdə coğrafiyanın meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur.
Hər bir xalq öz ölkəsi, həmçinin başqa ölkələr
haqqında ən zəruri faktiki biliklərə yiyələnməyə
can atırdı.
Şagirdlər coğrafiyanı öyrənmə prosesində
təbiətin əsas komponentlərinin və bütünlükdə
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təbii komplekslərin inkişaf qanunauyğunluqlarını dərk edirlər. Yalnız coğrafiya fənni şagirdləri
planetin relyefi və onun əmələ gəlməsi tarixi ilə
tanış edir. Dünya okeanı, daxili sular, Yer kürəsinin müxtəlif iqlimləri və təbii zonaları haqqında bilikləri aşkara çıxarır. Yalnız coğrafiya fənni şagirdlərin kartoqrafiya və topoqrafiya hazırlıqlarını təmin edir. Şagirdlərin məktəbdə aldığı
coğrafi biliklər onun gələcək həyatında lazımlı
bacarıqlara çevrilir.
Coğrafiya fənni şagirdlərə dünyanın təbiəti, əhalisi və siyasi xəritəsi haqqında, inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin coğrafiyası haqqında bilik və bacarıqlar verir. Öyrənilən
hər bir ölkənin ümumi iqtisadi səviyyəsi, tarixi
inkişafı və müasir ictimai-siyasi vəziyyəti nəzərə almaqla, konkret təbii şəraitdə təsərrüfatın
inkişafının və yerləşdirilməsinin xüsusiyyətləri
ilə tanışlıq indi, Azərbaycanın bir çox başqa
ölkələrlə iqtisadi əlaqələrinin gücləndiyi bir zamanda xüsusilə zəruridir.
Professor Əbdül Əlizadə “Müasir Azərbaycan məktəbinin psixoloji problemləri” kitabında
yazır: “Dünən biz paltarın və ya ev əşyasının,
avtomaşının və ya dəzgahın köhnəlməsindən
danışırdıq, bu gün isə artıq biliklərin köhnəlməsi
adi hal almış və heç kimi təəccübləndirmir.”
Təlimin ənənəvi prinsiplərindən istifadə
etməklə şagirddə dərsə maraq oyatmaq getdikcə
çətinləşir. Ənənəvi təlim metodları ilə keçirilən
dərslərdən fərqli olaraq yeni təlim texnologiyaları ilə keçirilən dərslər tamamilə yeni formada
təşkil edilir. Dərslər biliklərə yiyələnməyə, həmçinin demokratik cəmiyyətin vətəndaşları üçün
zəruri sosial və intellektual vərdiş və bacarıqların inkişafına kömək edən yeni demokratik üsullarla aparılır. Məşğələlərin təşkilinin əsas prinsipini müəllimin şagirdlərlə, şagirdlərin isə birbiriləri ilə kommunikasiyaları təşkil edir. Müasir təlim üsullarının əsasında məhz bu prinsip
dayanır. Yeni üsullar dərsdə şagirdlərin fəal iştirakını, qarşılıqlı əlaqəsini nəzərdə tutur ki, bu da
onların tam şəkildə dərketmə prosesinə cəlb
edilməsinə səbəb olur. Uşaqlar müəllimin təcrübəsini passiv qəbul etmir, onunla birlikdə ətraf
aləmin fəal tədqiqatçısına çevrilirlər. Müəllimin
də rolu dəyişir. O öz şərtlərini diqtə etmir, fikrini qəti olaraq qəbul etdirməyə çalışmır, əksinə,
məsləhət verən, yardımçı olan və istiqamət
tərəf-müqabilinə, yoldaşa çevrilir. Ona görə də
168

interaktiv dərslərdə müəllimin “mən”, “siz”
kimi adət etdiyimiz ifadələr əvəzinə “biz” ifadəsindən faydalanmağı daha məqsədəuyğun olardı. Müəllim biz deyərkən şagirdlər onunla birlikdə olduqlarını hiss edir, özlərini yad saymırlar: şagirdlər və müəllim təlim prosesinin bərabərhüquqlu iştirakçısına çevrilmiş olurlar. İlk
baxışdan elə görünə bilər ki, müəllim sinifdə
fəal rol oynamır. Əslində isə müəllim şagirdi
ruhlandıran, ona özünü tapmaqda kömək edən
yaradıcıya çevrilir. İnteraktiv təlim üsulları
həmçinin sinif otağının həmişəki tərtibatından,
məşğələlərin təşkilinin adət etdiyimiz qaydasından imtina olunmasını tələb edir.
Fəal təlimlə qurulan dərslərdə müxtəlif
forma və üsullardan istifadə etmək məqsədəuyğundur. Şagirdin tədqiqatçı, müəllimin isə fasilitator kimi fəaliyyət göstərdiyi dərslərdən bir nümunə təqdim etmək istərdim.
STANDART: 1.2.2. Yerin hərəkətinin
nəticələrinə dair sadə hesablamalar aparır.
TƏLİM NƏTİCƏLƏRİ:
 Günəş şüalarının düşmə bucağından asılı
olaraq fəsillərin yaranmasını izah edir
• Günəş şüalarının düşmə bucağına aid
sadə hesablamalar aparır.
İş forması: Kollektiv, qruplarla
İş üsulu: Müzakirə, Beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, iş vərəqələri
Dərsin gedişi:
Motivasiya: Uşaqlar, gördüyünüz şəkili
necə izah edə bilərsiniz?

Şagirdlərin fərziyyələri dinlənildikdən
sonra tədqiqat sualı elan olunur.
Tədqiqat sualı: Gunəş şualarının duşmə
bucağından asılı olaraq fəsillər necə yaranır?
Tədqiqatın aparılması: Şagirdlər qruplara
bölünür və onlara işçi vərəqləri paylanır.
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Məlumat mübadiləsi zamanı qrup nümayəndələri işlərini təqdim edir və qruplar qiymətləndirilir:

Məlumat müzakirəsi:
1. Yay və qış aylarında Günəş şüalarının düşməsindəki fərq nədən ibarətdir?
2. Yerin Günəş ətrafındakı hərəkət xəttinin orbitinin uzunluğu təqribən nə qədərdir?
3. Yerin xəyali oxu onun orbit müstəvisinə neçə dərəcə bucaq altında meyillidir.
4. Zenit vəziyyəti nədir?
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• Yaradıcı tətbiqetmə: Yer Günəş ərrafında fırlanmasa nə baş verərdi.... Esse hazırlayın
Dərsin sonunda şagirdlər fərdi qiymətləndirilir.

Problemin aktuallığı. Fəal (interaktiv) təlim
metodunun tədris prosesinə daxil edilməsi şagirdlərin passivliyinin aradan qaldırılmasına, lazım olan
təfəkkür xüsusiyyətlərinin, yaradıcılığının forma-laşması və təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait
yaradacaq.
Problemin elmi yeniliyi. Müəllim çalışmalıdır ki, passiv şagirdlər də fəallaşsınlar. Fəal təlimin

əsas şərtlərindən biri dərsin maraqlı qurulması, şagirdlərin dərs prosesinə fəal cəlb olunmasıdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Fəal təlimin
tətbiq edilməsi müəllimləri şagirdə yönəlmiş və təhsil islahatlarının prinsiplərinə əsaslanan məqsəd və
vəzifələri yerinə yetirməyə, müasir tələblərə cavab
verən təlimin məzmununu yaratmağa obyektiv, çevik qiymətləndirmə sistemi tətbiq etməyə, demokratik sosial-psixoloji mühit yaratmağa sövq edir.
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WAYS OF ORGANİZİNG PHYSİCAL EXERCİSES AND GAMES AS AN İMPORTANT
MEANS OF MİLİTARY-PHYSİCAL EDUCATİON
Xülasə: Məqalədə, hərbi-fiziki tərbiyənin mühüm vasitələrindən olan hərbi-fiziki hərəkətlər və oyunların təşəkkülü, elmi əsası, Azərbaycan xalqının görkəmli mütəfəkkirlərinin, tarixi etnoqrafiq tədqiqatları,
habelə dünyanın müxtəlif xalqları, habelə Azərbaycan xalqı haqqında, onun folkloru, arxeoloji qazıntı materialları işıqlandırılmışdır.
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Açar sözlər: ordu, hərbi-fiziki hərəkətlər, qılınc, balta, nizəyə oxşar silahlarla döyüşlər,dəyənəklərlə
döyüşlər, kəməndlə döyüşlər, xəncərlə döyüşlər, güc, cəldlik, quraqlıq, simmetriyasız, simmetriyalı, ox
ucluqlar
Резюме: Формирование военно-физических упражнений и игр, как один из важных средств
военно-физического воспитания, их научная основа, исторические этнографические исследования
великих мыслителей азербайджанского народа, а также материалы о разных народах мира, а также
азербайджанского народа, их фольклор, археологические находки освещены в этой статье.
Ключевые слова: войска, военно-физические упражнения, меч, топор, бои с оружиями подобно
копью, бои с дубинками, бои с арканом, бои с кинжалом, сила, быстрота, засуха, несимметричный,
симметричный, острие стрелки
Summary: Formation of military-physical exercises and games, as one of the important means of
military-physical education, their scientific basis, historical ethnographic studies of the great thinkers of the
Azerbaijani people, as well as materials about different nations of the world, as well as the Azerbaijani
people, their folklore, archaeological finds covered in this article.
Keywords: troops, military exercises, sword, ax, fighting with weapons like a spear, fighting with
batons, fighting with a lasso, fighting with a dagger, strength, speed, drought, asymmetrical, symmetrical,
pointed arrow

Hərbi-fiziki (təkbətək mübarizəlik) hərəkət və oyunların ayrı-ayrı növləri. Azərbaycanda ilk icma dövrü dağıldıqdan sonra ayrıayrı birliklər yaranmağa başladı. Onlar xarici
düşmənlərə qarşı mübarizədə birləşməyə başladılar. Bu birliklər arasında tez-tez baş verən çəkişmələr, təbiidir ki, hərbi-fiziki tərbiyənin yeni
forma və vasitələrinin yaranmasına, köhnəlmiş
hərbi-fiziki hərəkət və oyunların isə təkmilləşməsinə gətirib çıxartdı.
Azərbaycanda hərbi-fiziki hərəkət və
oyunların inkişafına mane olan səbəblər də olmuşdur. Azərbaycanda hərbi-fiziki hərəkət və
oyunların inkişafına xarici qəsbkarlar da hər cür
maneçilik törədirdilər. Onlar xalqın mübarizəsindən qorxaraq Azərbaycan xalqının mübarizə
ruhunu və hərbi-fiziki hazırlığını hər cəhdlə qırmağa çalışırdılar.
Tədqiqat işində təkbətək silahlı mübarizədə işlədilən 12 müxtəlif növün (onlardan 16 variantı vardır) təhlili verilir. Bunlara qılıncla, balta ilə döyüşlər, nizəyə oxşar silahlarla döyüşlər,
dəyənəklərlə döyüşlər, kəməndlə döyüşlər, xəncərlə döyüşlər və s. daxildir [9].
Alim və tədqiqatçılardan bir çoxunun
Azərbaycan ərazilərindən aşkar olunmuş tunc
təbərzin baltalar, onların tapılma şəraiti, hazırlanma üsulu, daşıdıqları vəzifə və digər səciyyəvi xüsusiyyətləri barədə müəyyən fikir və mülahizələri vardır. Bu fikir və mülahizələrdən
belə məlum olur ki, mütəxəssislər Azərbaycanın
tunc təbərzin baltalarını vəzifələrinə uyğun həm
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döyüş silahı, həm də təsərrüfatın müxtəlif sahələrində işlədilən əmək aləti kimi səciyyələndirmişlər. Tədqiqatlarda təbərzin formalı xüsusi biçimli bəzək əşyalarına da geniş yer verilmiş və
bunlara aid də maraqlı mülahizələr irəli sürülmüşdür [4]. Baltalar öz quruluşuna görə iki tipə –
simmetriyasız və simmetriyalı baltalara bölünür.
Q. Aslanov Azərbaycanda aşkar olunmuş
simmetriyalı tunc təbərzin baltaları quruluşlarına görə dörd əsas tipə bölmüşdür. Birinci tip
küp hissəsində bir neçə ədəd iti və özünə müvafiq uclu çıxıntıları olan baltalar, ikinci tip iki
ağızlı olub, hər iki ağzı qövs şəklində hazırlanmış və ağız hissəsinin uc tərəfləri sap keçən dəstəyə doğru əyilmiş baltalar, üçüncü tip küp hissəsinin üzəri saya və müxtəlif şəkildə qabarıq
xətlər naxışlanmış baltalar, dördüncü tip isə
simmetriyalı, uzun tiyələri olan təbərzin baltalardır. Azərbaycan ərazisindən birinci və ikinci
tipə aid edilmiş təbərzin baltalar üçün hazırlanmış qəliblər hələlik tapılmamışdır. Üçüncü tipə
aid baltalar üçün qəliblər Şəmkir və Gədəbəy rayonları ərazisindən aşkar edilmişdir. Qəliblər
daşdan hazırlanmışdır. Onlardan biri hal-hazırda
Azərbaycan tarixi muzeyinin arxeologiya fondunda mühafizə edilir [2].
Qədim alban ox ucluqlarının əksəriyyəti,
əsasən, uzaqvuran silah tiplərindən biri olub,
forma və hazırlanma texnikasına görə bir-birindən çox fərqlənmirlər. Onlar, əsasən, Mingəçevirdən 14 ədəd, Şəmkirdən 20 ədəd, Albaniyanın paytaxt şəhəri Qəbələdən 32 ədəd, Türkiyə-
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dən 21 ədəd, Qarabudarkənddən 28 ədəd və
Torpaqqaladan (xeyli miqdar) torpaq, küp, daş
qutu, taxta qutu, quyu və katakomba qəbirlərindən aşkar edilmişdir [13]. Alim və tədqiqatçı Əsgər Əliyev tuncdan, dəmirdən və sümükdən ibarət olan bu ox ucluqlarını, əsasən, dörd qrupa –
metal ox ucluqlarını formalarına görə üç əsas
qrupa – ikiqanadlı, üçqanadlı, gözvarı, sümük ox
ucluqlarını isə dördüncü qrupa aid etmişdir. Daha
sonra o, bu ox ucluqlarını ətraflı şəkildə təsvir
edərək analoji müqayisələrini verməklə funksional vəzifələrini də müəyyənləşdirmişdir. Tədqiqatçı yazır ki, birinci tipi təşkil edən enli qanadlı
kəsiyi olan rombvari ox ucluqları mənşə etibarilə
daha qədimdir və belə ox ucluqlarından təxminən
e.ə. III əsrə qədər istifadə olunmuşdur [7].
Belə ox ucluqları Mingəçevirin qədim yaşayış yerindən kənarda hələlik məlum deyildir.
İkinci qrupa daxil olan üçqanadlı ox ucluqları
isə e.ə. IV əsrin II yarısından şimaldan – sarmat
tayfalarından yayılmağa başlamış və e.ə. II minilliyin II əsrində Alban ərazisində çox geniş
yayılmışdır.
İkinci qrup ox ucluqları Albaniyada e.ə.
III əsrdən başlayaraq, eramızın II əsrindəki
dövrü əhatə edir.
Mingəçevirin küp qəbirlərindən əldə edilmiş və ikinci qrupa daxil olan ox ucluqlarını
Q.İ. İone e.ə. II və eramızın II əsrlərinə aid edir.
İkinci qrupun ikinci tipinə daxil olan ox
ucluqları içərisində nisbətən iriləri də vardır. Bu
tip iri ox ucluqları Mingəçevir, Xınıslı və Tərkidən digər ox ucluqları ilə birlikdə tapılmışdır.
Tapılmış iri ox ucluqları göstərir ki, bu dövrdə
yaylar iri, kirişi möhkəm olmuşdur. Ox ucluqları uzaq məsafəyə atılmasına, hədəfə düzgün
dəyməsinə və təsir gücünə görə də müxtəlif formalarda düzəldilirdi.
Dördüncü qrupa daxil olan sümük ox ucluqları (dörd və üç üzlü olan) əsası oymalı, uç
hissəsi şiş, yan üzvləri isə hamardır.
Ox ucluqlarının mənşəyinə gəlincə, alim
I-IV qrupa daxil olan nümunələri yerli ənənələrin davamı kimi, II və III qrup silahların isə
qonşuluqda geniş yayılmış və təkmilləşmiş ox
ucluqları əsasında hazırlandığını qeyd edir. Çox
maraqlıdır ki, I qrup ox ucluqları əgər Albaniyada e.ə. III-I əsrlərdə istifadə edilibsə, bir sıra
tədqiqatlardan məlum olur ki, bu ox ucluqları

eramızın əvvəllərində Orta Asiyada daha təkmil
uzaqvuran silah növünə çevrilmişdi. [8].
1963-cü ildə Qazax ekoloji ekspedisiyasının apardığı kəşfiyyat zamanı Ağstafa dəmiryolu yaxınlığında aşkar edilmiş, döyüşçüyə məxsus torpaq qəbirdən bir ədəd dəmir xəncər və
tunc dəstəkli, dəmir tiyəli qılıncla bir yerdə kəmər də əldə edilmişdir. Abidəni tədqiq etmiş
arxeoloq alimlər C.N. Rüstəmov və İ.H. Nərimanov xəncər və qılıncla birlikdə həmin kəmərin də təsvirinə və analoji müqayisələrinə geniş
yer verərək nəşr etdirdikləri məqalələrində kəmərin bilavasitə döyüşçüyə məxsus hərbi ləvazimat olma xarakterini elmi surətdə müəyyənləşdirmişlər. Bu kəmər uzunluğu 86 sm, eni 16 sm
olan tunc lövhədən ibarətdir. Onun ucları yarımdairəvidir və hər ucunda kəməri beldə iplə bağlamaq üçün deşik açılmışdır. Kəmərin üzəri birbirinə hücum edən canavar fiqurları, balıq rəsmləri və şam ağacı yarpaqlarına bənzər zolaqlardan ibarət həndəsi naxışlarla bəzədilmişdir [11].
Azərbaycan ərazisində bu tip kəmərlərə,
ümumiyyətlə, son tunc və ilk dəmir dövrü abidələrindən çox təsadüf olunmuşdur. Onlara
Gədəbəy rayonunda, Xocalıda, Mingəçevirdə,
Qazaxda, Oğuzda, Abşeronda və başqa yerlərdə
rast gəlinmişdir və mütəxəssislərin hər biri ayrıayrılıqda onları müxtəlif cür izah edirlər. Məsələn, professor B.B. Piotrovski Zaqafqaziyadan
toplanmış bu tip tunc kəmərlərin üzərindəki təsvirləri təhlil edərkən onların yalnız geyim deyil,
eyni zamanda, dini əşya kimi işləndiyi fikrini
söyləyir. Tədqiqatçı S.M. Qaziyev bu cür enli
tunc kəmərlərin hərbçilərə aid olduğunu ehtimal
edir [10]. C.N. Rüstəmov və İ.H. Nərimanov yazırlar ki, yuxarıda təsvir edilən kəmərin adamın
qarın boşluğunu mühafizə etmək üçün kifayət
qədər enli olması və üzərindəki güclü zərbə ilə
deşilmiş nizə və ya xəncər yeri, onun vaxtilə
zireh kimi istifadə olunduğunu göstərir. Daha
sonra alimlər yazırlar ki, adətən bu tip tunc kəmərlərin ən qədim nümunələrinə e.ə. I minilliyin ilk əsrlərinə aid abidələrdə rast gəlmək olar.
Belə ki, tunc kəmərlər aşkar edilmiş abidələrin
əksəriyyətində dəmir əşyalar da tapılmışdır. Məsələn, Gədəbəy rayonunda B. Belk tərəfindən qazılmış qəbirlərdən də eyni tipli kəmərlər, dəmir
əşyalar, nizə ucları və qılınc tapılmışdır. Qazax
rayonunun Qazaxbəyli kəndi yaxınlığındakı qəbirdən tapılmış tunc kəmər və tunc dəstəkli, də-
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mir tiyəli qılıncla birlikdə, cida ucu və başqa bir
dəmir qılıncda aşkar edilmişdir. Eyni vəziyyət
qeyd olunan qəbirdə də təkrar olunmuşdur [12].
Azərbaycanın müxtəlif abidələrdən aşkar
olunmuş təbərzin baltaları hərbi iş, təsərrüfat və
məişətin ayrı-ayrı sahələrində istifadə edilməklə
yanaşı, həm də dini mahiyyət daşımışdır.
Baltanın öz formasını metal balta istehsalında son vaxtlara kimi saxlaması, məişət və
mərasimlərdə istifadə edilməsi çox güman ki,
dünya xalqlarının dininə də ibtidai dini görüşlərdən süzülüb gələn əlamətdir.
E.ə. tunc və ilk dəmir dövründə Azərbaycanda əkinçiliyin və maldarlığın inkişafında
müəyyən rol oynayan təbərzin baltalar iki mühüm vəzifə daşımışdır. Çox güman ki, həcmcə
iri, ağır, üzəri saya, küpələrinin arxası olan baltalar qəbilə üzvlərinin maddi tələbatlarını ödəmək üçün təsərrüfatın və sənətkarlığın müxtəlif
sahələrində, həcmcə bu baltalardan bir qədər kiçik, üzəri müxtəlif naxışlarla bəzədilmiş, küplərində tikan şəkilli çıxıntıları olan baltalar isə
hərbi hücum silahı döyüş baltası kimi istifadə
edilmişdir.
XVI-XVII əsrlərdə metaldan ev avadanlığı, silah və bəzək nümunələri düzəltmək Təbriz, Ərdəbil, Marağa, Xoy, Naxçıvan, Gəncə,
Şamaxı və Bakı şəhərlərində xüsusilə geniş
inkişaf etmişdir [5]. XVI əsrdə Təbrizdə toxunmuş dairə şəklində olan bu məxmər üzərində
realist səpkidə maraqlı bir ov səhnəsi təsvir
olunmuşdur. Tamaşaçının gözü qarşısında birbirinin ardınca dairə boyu ayrı-ayrı səhnələr:
ceyranı qovan atlı, bəbirlə bir gəncin əlbəyaxa
döyüşü, ceyranı parçalayan şir və başqa səhnələr
canlanır. Bütün bu surətlər iti hərəkətdə və çox
həyati təsvir olunmuşdur. Məxmərin rəngi də
təsvirləri qədər zəngin və əlvandır.
Bu əsrlərdə əməyin ixtisaslaşması təkcə
düzəldilən əşya növləri sahəsində deyil, şəhərlər
arasında da özünü büruzə verməyə başlamışdır.
Məsələn, baxmayaraq ki, Ərdəbil şəhəri bədii
metal məmulatları düzəltməkdə inkişaf etmiş
mərkəzlərdən sayılırdı, Şeyx Səfi türbəsinin gümüş barmaqlıqlarını düzəltmək Gəncə sənətkarlarına, İçərişəhərin dəmir qapılarını Naxçıvan
ustalarına sifariş etmişlər.
XVI-XVII əsrlərdə xaricdə Azərbaycan
sənətkarları tərəfindən hazırlanmış silah (xəncər, qılınc, toppuz, qalxan) və zirehli geyimlər
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(başlıq, dirsəklik, dizlik və s.) xüsusilə geniş
şöhrət tapmışdır.
Xarici ölkə səyyahları bu əsrlərdə Azərbaycan silahlarının başqa ölkələrlə yanaşı
Moskvada daha çox yayıldığını xüsusi qeyd
edirlər. Rus mənbələrində biz bu əsrlərdə Şamaxıda düzəldilmiş silahların adlarına tez-tez təsadüf edirik. Belə mənbələrin birində rus çarı
Boris Qodunovun səkkiz ədəd Şamaxı sənətkarları tərəfindən düzəldilmiş bəzəkli zirehli başlıqlarından bəhs olunur.
Bu dövrlərdə Azərbaycan silahlarının belə
geniş şöhrət tapması əbəs yerə deyildi. Yerli
sənətkarlar ənənəvi silahların düzəldilməsində
indi bir çox yeniliklər icad etmişdilər.
XV əsrdə geniş yayılmış düz və enli qılınclar əvəzinə indi ayparaya bənzər qızıl, gümüş və qiymətli sümük dəstəkli qılınclar daha
çox yayılmağa başlayır.
Hazırda Kremlin Silah palatasında saxlanılan XVI əsrə aid bir qalxan xüsusilə diqqəti
cəlb edir. Misli görünməyən gözəllikdə olan bu
qalxan, deyildiyinə görə, rus çarı Mixail Fyodoroviç Romanovun müharibə vaxtı özünü qoruduğu silahlardan olmuşdur. Sonralar qalxan
məşhur rus sərkərdəsi F.İ. Mstislavskidə olmuş,
1622-ci ilin aprel ayında isə o öldükdən sonra,
daimi olaraq rus çarlarının xəzinəsinə keçmişdir. Diametri 50,8 sm. olan bu qalxan bütöv qırmızı poladdan döyülərək üzəri xatəmkarlıq üsulunda bəzədilmişdir. Qalxanın üzərində 42 ədəd
qalxan boyu dairəvi cığırlar vardır ki, bunların
da içərisinə müxtəlif ov, müharibə səhnələri və
heyvanat aləmindən götürülmüş rəsmlər həkk
olunmuşdur. Bu dairəvi cığırların 9-da ayrı-ayrı
25 növlü 71 heyvan təsviri, 3-də müxtəlif kompozisiyalarda 18 insan fiquru və s. rəsmlər vardır. Maraqlı burasıdır ki, həkk olunmuş bu rəsmlərin arasında biz məşhur rəssamımız Soltan Məhəmmədin hazırda Leninqradda S. Şedrin adına
Dövlət kitabxanasında saxlanılan “Ov səhnəsi”
adlı miniatüründən götürülmüş eyni təsvirləri görürük. Bu da, şübhəsiz, Soltan Məhəmmədin XVI
əsrdə Təbrizdə məşhur zərgər Məhəmməd Mömin tərəfindən yaradılmış bu əsərdə iştirak etdiyini göstərir. Haqlı olaraq Moskva alimləri bu
qalxanı öz gözəlliyinə görə dünya muzeylərində
saxlanılan Şərq silahları içərisində misilsiz olduğunu qeyd edirlər [6].
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Bununla əlaqədar olaraq, Azərbaycanda
düzəldilmiş, bu dövrə aid iki maraqlı əsəri də
qeyd etməliyik. Bunların ikisi də müharibə zamanı zadəganlar tərəfindən istifadə edilən baş
geyimləridir.
Bunlardan
birisi
hazırda
Moskvada Silah palatasında, o birisi isə İstanbulda saxlanılır. İkinci başlığın üzərində onun
1528-ci ildə Şah Təhmasib üçün düzəldildiyi
qeyd olunmuşdur.
Birinci zirehli başlıq ilk dəfə Şamaxıdan
rus çarı Boris Qodunova gətirilən silahların siyahısı kimi knyaz F.İ. Mstislavskidə olmuşdur.
Bəhs etdiyimiz sənət əsəri o qədər bəzəklidir ki,
o, başı qılınc, toppuz və s. zərbəsindən qorumaq
üçün geyilən müdafiə geyimindən daha çox güləbətin tikməli araqçını xatırladır. Başlığın üzəri
gül-çiçək və zərif qıvrım xətli budaqlardan təşkil edilmiş naxışlarla bəzədilmişdir. Naxışlar
arasında, ardıcıl olaraq, kiçik yuvacıqlarda yerləşdirilmiş yaqut və füruzə qaşları bu sənət əsərinə bir gözəllik verir.

Başlığın bəzəkləri içərisində xəttatlıq sənəti nümunələri də vardır. Onlar başlığın alın
hissəsində, enli qurşaqda yerləşdirilmişdir. Burada “Qadir və mərhəmətli Allah naminə” sözləri yazılmışdır. Başlıq hamarlanmış poladdan düzəldilmiş, onun bəzədilməsində bədii metal
emalının üç texniki üsulundan: şəbəkə, xatəmkarlıq və qələm işindən məharətlə istifadə olunmuşdur.
Problemin aktuallığı. Müstəqilliyimiz dövründə hərbi-fiziki tərbiyə sisteminin tarixi və aspektlərinin tədqiq olunmaması gənc nəslin sağlamlığı və
pedaqoji kadrların hazırlanması sahəsində bir sıra
çətinliklər yaradır. Bu isə problemin əhəmiyyətini
aktuallaşdırır.
Problemin yeniliyi. Hərbi-fiziki tərbiyənin
mühüm vasitələri olan fiziki hərəkətlər və oyunların
təşkili yolları elmi əsaslarla işlənib hazırlanmışdır;
Problemin praktik əhəmiyyəti. Hərbi hissələrdə, hüquq mühafizə orqanlarında bədən tərbiyəsi
və idman sahəsində çalışan çoxsaylı zabit və gizirlər
üçün faydalı olacaqdır.
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Xülasə: Məqalədə, Respublikanın müstəqilliyə keçid dövründə də Azərbaycan gənclərinin qarşıladığı
çətinliklər, müstəqillik dövründə dövlətin bədən tərbiyəsi və idmana xususi diqqəti və qayğısı, Braziliyanın
Rio-de-Janeyro şəhərində keçirilən XXXI Yay Olimpiya Oyunlarında iştirak etmiş idmançılarların çıxışlarının təhlili, ölkələrin milli Olimpiya növləri üzrə yüksək ixtisaslı idmançılarının elmi-metodiki cəhətdən tibbi-bioloji, texniki-taktiki, pedaqoji-psixoloji hazırlıqları təhlil edilmişdir.
176

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 85, Number: 7, 2018
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Açar sözlər: müstəqil iş”, “sərbəst iş”, ali məktəb, auditoriya, auditoriyadan kənar iş, “pedaqoji
yanaşma”, referat, təlimin texniki vasitələri, kompüter texnologiyası, tələbə, elmi cəmiyyət, debat, əqli
hücum, qruplarla iş, işgüzar oyunlar
Рeзюме: В данной статье анализируются трудности, с которыми сталкивалась молодежь Азербайджана в период перехода в этап независимости республики, особое внимание и забота государства
физической культуре и спорту в период независимости, выступления спортсменов в XXXI Летних
Олимпийских играх, проводимых в г. Рио-де-Жанейро Бразилии. С научно-методической точки
зрения рассматривалась технико-тактическая, медико-биологическая, педагогическая, психологическая подготовка спортсменов высокого класса по национальным олимпийским видам спорта.
Ключевые слова: самостоятельная работа, свободная работа, высшее учебное заведение,
аудитория, внеаудиторная работа, педагогический подход, реферат, технические средства
обучения, компьютерная технология, студент, научное общество, дебат, психическая атака,
работа в группах , профессиональные игры
Summary: The article is devoted to the application of Bologna process, the essence of education
credit system, increment of the student’s independence in education process, analysis of interactive methods
in knowledge acquisition, ways of development of student’s independent work in education process,
student’s independent work, it’s planning, organization, forms and methods, essence of student’s
independent work, the analysis of “students’ independent works” in narrow and wide sense, some
pedagogical issues of student’s independent work during lectures.
Key words: “independent work”, “free work”, high school, auditorium, extracurricular work,
“pedagogical approach”, abstract, technical ways of training, computer technologies, student, scientific
society, debate, banzai charge (mental attack), group works, professional games

Braziliyanın Rio-de-Janeyro şəhərində keçirilən XXXI Yay Olimpiya Oyunlarında iştirak
etmiş idmançılarla və onların məşqçiləri ilə görüşdə prezident İlham Əliyev deyib: ”Medalların
sayına görə Azərbaycan komandası 14-15-ci yerləri bölüşür: Avropa ölkələri arasında 7-ci, keçmiş Sovet İttifaqı respublikaları arasında 2-ci,
müsəlman ölkələri arasında isə 1-ci yerdədir. Biz
güclü idman dövlətləri arasındayıq. Biz bütün
dünyaya göstəririk ki, Azərbaycanda idman inkişaf edir, gözəl gənc nəsil yetişir və idman hər
bir ölkənin ümumi inkişafının təzahürüdür” [4].
1896-cı ildə Afinada I Olimpiya Oyunları
cəmi 14 ölkənin iştirakı ilə keçirilmişdisə[7],
2016-ci ildə Rio-de-Janeyrodatəşkil edilmiş
Oyunlarda artıq 207 ölkə iştirak etmişdir. Azərbaycan idmançıları 1952-ci ildən etibarən Olimpiya Oyunlarında iştirak etməyə başlayaraq,
1992-ci ilə kimi əvvəl SSRİ, sonra isə Müstəqil
Dövlətlər Birliyinin yığma komandasının tərkibində, 1996-cı ildə Atlantada, ilk dəfə olaraq,
müstəqil Azərbaycan Respublikasının üçrəngli
bayrağı altında çıxış etməli olmuşlar.
SSRİ dövründə Azərbaycan idmançıları
Yay Olimpiya Oyunlarında (1952-1988) 9 dəfə
iştirak etmiş, 27 medal qazanmışdır. Bunlardan
10-u qızıl, 11-i gümüş, 6-ı isə bürünc mükafat-

dır. Həmin Oyunlarda ölkəmizi cəmi 43 idmançı
təmsil etmişdir[7].
Müstəqilliyimiz dövründə Azərbaycan idmançıları Yay Olimpiya Oyunlarında (19922016) 7 dəfə iştirak etmiş, (bir dəfə Müstəqil
Dövlət Birliyinin yğma komandaları tərkibində,
1992-ci il) 47 medal qazanmışdır. Bunlardan 9-u
qızıl, 12-si gümüş, 26-sı isə bürünc mükafatdır.
Həmin Oyunlarda ölkəmizi cəmi 250 idmançı
təmsil etmişdir[4].
Burdan belə nəticəyə gələ bilərik ki,
keçmiş SSRİ dövründə Azərbaycan idmançıları
Yay Olimpiya Oyunlarında 36 ildə 9 Olimpiya
oyunlarında 27 medal qazanaraq (onlardan 10-u
qızıl, 11-i gümüş, 6-sı isə bürünc mükafatdır)
həmin Oyunlarda ölkəmizi cəmi 43 idmançı
təmsil etmişdirlərsə, müstəqilliyimiz dövründə
icə 24 ildə 7 Olimpiya oyunlarında 47 medal qazanmışıq (Onlardan, 9-zu qızıl, 12-ü gümüş, 26sl isə bürünc mükafatdır) həmin Oyunlarda
ölkəmizi cəmi 250 idmançı təmsil etmişdir. Bunun əsas məqsədi ölkəmizdə bədən tərbiyəsi və
idmana dövlətin diqqət və qayğısıdır.
XXXI Yay Olimpiya Oyunlarında 1 qızıl,
7 gümüş və 10 bürünc medal qazanmışdır.
Azərbaycan idmançıları Rio-de-Janeyro XXXIY
ay Olimpiya Oyunlarında yeganə qızıl medalı

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, № 7, 2018

177

Fərhad Müslum oğlu Ocaqverdiyev, Zaur Zair oğlu Məmmədov, Etibar Dilqəm oğlu Quliyev

taekvondoçu Radik İsayev (+80 kq) qazanıb.
Sərbəst güləşçilər Toğrul Əsgərov, Xetaq Qazyumov, boksçu Lorenzo Sotomayor, cüdoçular
Rütəm Orucovla Elmar Qasımov (100 kq), qadın güləşçi Mariya Stadnik (48 kq) və kanoeçi
Aleksandr Demyanenko yalnız final görüşlərində məğlub olublar və gümüş medal qazanıblar.
Taekvondoçu Sabah Şəriəti, Patimat Abakarov,
Milad Beiqi Harçeqani, boksçu Kamran Şahsuvarlı, güləşçilər Rəsul Çunayev, Nataliya Sinişin, Hacı Əliyev, Cəbrayıl Həsənov, Şərif Şərifov, Kaneo və kayakda İnna Osipenko-Radomskaya isə bürünc medal qazanıb. Olimpiadada
Azərbaycan təmsilçiləri arasında komanda olaraq ən yaxşı nəticəni taekvondoçular göstəriblər.
Yarışa 4 idmançı ilə yollanan millimiz 3 medal
qazanıb ki, bu da 75% səmərəlilik deməkdi. Radik İsayevin liderlik etdiyi yığmamız bir çox
ilklərə imza atıb. Belə ki, taekvondoçularımız
bu Olimpiadada ilk dəfə tam heyətlə iştirak
edib. Həmçinin qadın idmançımız Patimat
Abakarova (bürünc) komandaya ilk Olimpiya

medalını qazanıb. Kişilər arasında ilk Olimpiya
medalını isə Milad Beiqi Harçeqani (bürünc)
qazanıb. Həm taekvondo yığmamızın, həm də
Olimpiya heyətimizin yeganə qızıl medalını isə
Radik İsayev qazanıb [9].
Azərbaycan komandası medalların sayına
görə 207 dövlət sırasında 39-cu yeri, medalların
sayına görə isə 15-ci yeri tutdu. Azərbaycan,
həmçinin Avropa dövlətləri sırasında 7-ci, İslam
dövlətləri sırasında 1-ci, MDB-də isə 2-ci yerdə
qərarlaşdı. Olimpiada medalı sayında isə Azərbaycan 8-ci yeri tutub. Qazandıqları medalların
ölkənin iqtisadiyyatın qüdrətinə nisbətində isə
Azərbaycan 6-cı yeri tutub. Sevindirici hal odur
ki, Rio-de-Janeyro Olimpiya oyunlarında 5 idman növündə medal qazanmışıq. "London2012"-də isə 2 idman növündə qızıl medal
qazanmışdıq.
AzərbaycanRio-de-Janeyro Olimpiadasında, həm də birinci dəfə olaraq kamandan oxatma, kanoe slalom, trek velosipedi və triatlon idman növlərində təmsil olundu.

2016-cı il Rio-de-Janeyro Yay Olimpiya Oyunlarında medal qazanmış
Azərbaycan idmançıların siyahısı
Adı və soyadı, idman növü

İştirak
sayı

Medallar
qızıl

gümüş

bürünc

Tutduğu
yer

XXXI 2016, Rio-de-Janeyro (Braziliya)
Radik İsayev (+80 kq), taekvondo Taekvondo
Rüstəm Orucov (73 kq), Cüdo

1
1

1

1

Elmar Qasımov (100 kq), Cüdo

1

1

1

Toğrul Əsgərov (65 kq), Sərbəst güləş

1

1

1

XetaqQazyumov (97 kq), Sərbəst güləş

1

1

1

Lorenze Sotomayor (64 kq), boks
boks
Valentin Demyanenko, Kanoe

1

1

1

1

1

1

Mariya
Boks Stadnik (48 kq), Sərbəst güləş
Hacı Əliyev (57 kq),Sərbəst güləş

1

1

1

1

1

1

Cəbrayıl Həsənov (74 kq), Sərbəst güləş

1

1

1

Şərif Şərifov (86 kq), Sərbəst güləş

1

1

1

Rəsul Çunayev (66 kq), yunan-Roma

1

1

1

Sabah Şəriəti (130 kq), yunan-Roma

1

1

1

NatalyaSinişin (53 kq), Sərbəst güləş

1

1

1

Patimat Abakarova (49 kq), taekvondo

1

1

1

1

1

Valentin Demyanenko
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Milad Beigi Harçeqani (80 kq), taekvondo

1

1

1

Kamran Şahsuvarlı (75 kq), boks

1

1

1

İnna Osipenko-Radomskaya, Kayak

1

1

1

Müstəqil Dövlət Birliyinin yığma komandaları tərkibində və müstəqillik dövründə
Azərbaycan idmançılarının Yay Olimpiya Oyunlarında qazandığı medalların dinamikası
(idman növü üzrə, illərlə, 1992-2016)
Olimpiada
Şəhər,
Təqvim
1992
(XXV, Barselona)
1996
(XXVI, Atlanta)
2000
(XXVII, Sidney)
2004
(XXVIII, Afina)
2008
(XXIX, Pekin)
2012
(XXX, London)
2016 XXXI,
Rio-de-Janeyro
(Braziliya)
Cəmi:

Ölkələrin
sayı

İdman
növü

İdmançıların
sayı

169

4

5

197

10

23

61

199

10

31

34

2

1

3

202

11

38

37

1

4

5

204

11

44

39

1

2

4

7

204

16

53

30

2

2

6

10

206

17

56

39

1

7

10

18

9

12

26

47

Yer

Gümüş

2

250

Ümumiyyətlə, XXI 2016, Rio-de-Janeyro
(Braziliya) Olimpiya oyunlarında 56 idmançımızdan 1 nəfər 1-ci yer, 7 nəfər 2-ci yer, 10 nəfər 3-cü yer , 9 nəfər 5-ci yer, 2 nəfər 6-cı yer,
7-ci yer 2 nəfər, 1 nəfər 8-ci yer, 3 nəfər 9-cu
yerləri tutaraq, yenə də ölkəmizin idman şərəfinin yüksəklərdə olmasına nail ola bilmişlər. 13
nəfər isə, ümumiyyətlə, yer tutmamışdır.
Medal qazanmış 18 olimpiadaçılardan 7-si
azərbaycanlı, 11-i isə milliləşdirilmiş idmançıdır. İndiki şəraitdə bu göstərici fərəhə layiqdir.
Belə ki, 22 idmançı azərbaycanlıdan 7 idmançı
medal, 34 nəfər milliləşdirilmiş idmançıdan isə
11-i medal qazanmışdır. Təhlil göstərir ki, 5634=22 azərbaycanlı idmançı 6 medal qazanıb.
34 milliləşdirilmiş idmançı isə 11 nəfəri medal
qazanmışdır. 23 milliləşdirilmiş idmançı isə heç
yer tutmamışdır. Müvəffəqiyyət qazanılmayan o
idman növləridir ki, Respublikamızda həqiqətən
həmin idman növlərinin kütləviliyinin inkişafına
ehtiyac duyulur. Bunlar velosiped idmanı, qılıncoynatma, üzgüçülük, güllə atıcılığı, kamandan oxatma, triathlon, atletika, avarçəkmə, bədii

Qızıl

Bürünc

Cəmi:

1

3

1

1

gimnastika, idman gimnastikası, taekvondo,
boks güləş növləri və başqalarıdır.
Avqustun 5-dən 21-dək Rio-De-Janeyro
Olimpiadasında 207 ölkəni təmsil edən 10 mindən çox idmançı 33 növ üzrə 306 dəst medal uğrunda mübarizə aparıb. Azərbaycan yığması
Olimpiya Oyunlarında çıxışını 39-cu yerdə başa
vurub, 18 medal – 1 qızıl, 7 gümüş və 10 bürünc
medal qazanıb. Birinci yeri 121 medal qazanaraq (46-37-38) ABª komandası, ikinci yeri 67
medal ilə (27-23-17) Böyük Britaniya, üçüncü
yeri isə 70 medal ilə (26-18-26) Çin komandası
tutub.
Ölkələrin milli Olimpiya növləri üzrə yüksək ixtisaslı idmançılarının elmi-metodiki cəhətdən (tibbi-bioloji, texniki-taktiki, pedaqoji-psixoloji) hazırlıqlarının əsası aşağıdakılardan
ibarətdir:
1. Yüksək nailiyyətlər əldə etmək məqsədilə idmançıların məşğələlərdən sonra fərdi olaraq orqanizmlərinin tam və hərtərəfli bərpa edilməsi üçün tibbi-bioloji təminat;
Bura aiddir:
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- kardioloji, farmakoloji, travmatoloji,
fizioloji, biokimyəvi, psixoterapevtik sahələrdə
yüksək elmi dərəcəli mütəxəssislərin və dərman
preparatlarının, həmçinin, massajçıların təminatının olması;
2. Texniki-taktiki hazırlığa aiddir:
- biomexanika elmi üzrə yüksək ixtisaslı
mütəxəssislərin fəaliyyət göstərməsi;
- idmançıların hərəkətləri yerinə yetirərkən texniki və taktiki cəhətdən öz imkanlarından düzgün və səmərəli istifadə etmələri üçün
(yəni az enerji sərf etməklə lazım olan nəticələri
əldə etmək) idman növləri üzrə elmi-kompleks
instrumental metodikadan istifadə edilməsi;
- tenzometrik pomost – hərəkətin icrası
zamanı fazalar arası vaxt da üfüqi və horizontal
səthlə tətbiq olunan gücü müəyyənləşdirir;
- qoniqrafiya hərəkətin icrası zamanı
oyunlarda olan əyrilikləri, bucağı təyin edir;
- spidoqrafiya sürət, sürətləndirmə və
hərəkətin getdiyi yolu müəyyən edir;
- mioqrafiya idman növündən asılı olaraq,
hansı əzələlərin və hansı rejimdə işdə iştirak etməsini, həmçinin əzələlərin ardıcıllıqla işə qoşulmasını müəyyənləşdirir;
-Şleyfoviy osiloqraf qeyd edici cihaz və s.
3. Pedaqoji-psixoloji hazırlığa aiddir:
- idmançılarımızın müstəqil respublikamızı milli ruhda beynəlxalq aləmdə layiqincə təmsil etmələri və yüksək nəticələr qazanmaları
üçün psixoloji hazırlığın olması;
Respublikamızda tanınmış pedaqoq və
psixoloqların yığma komandaların üzvləri və
elmi-kompleks qrupların tərkibində fəaliyyət
göstərməsi;
Azərbaycan idmançılarının idman növləri
üzrə elmi-metodiki cəhətdən hazırlığının əsas
prinsipləri isə aşağıda qeyd olunur:
- hərtərəfli hazırlığın vahid və funksional
mexanizmi haqqında məlumat; - təşkilati-metodiki göstəricilər, məşq və yarış prosesi, bərpaedici proses, elmi, tibbi, məlumatlandırıcı, maddi-texniki, sosial-iqtisadi təminat.
Yüksək ixtisaslı idmançıların hazırlığının
çoxillik planlaşdırılmasının daha məqsədəuyğun
variantını aşağıdakı reallaşdırılan, qoşalaşmış
yarış dövrü təşkil edir:
- idman formasının müntəzəm inkişaf
variantı, onun məqsədli təyin edilməsi;
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- yarışa hazırlığın formalaşdırılması və
inkişafı;
- əsas cərimə variantı.
Bu, hərəkətverici imkanların qazanılmış
səviyyəsinin reallaşdırılması mərhələsidir.
İllik məşqin quruluşu.Hal-hazırda idmançıların hazırlanması prosesində illik məşqin qurulmasının üç əsas variantı mövcuddur. Birinci
variantda illik məşq bir böyük silsilədən ibarət
olmaqla hazırlıq, yarış, keçid dövrlərinə bölünür. Bu variant daha çox uzaq məsafələrə qaçış,
idman yerişi və çoxnövçülük üzrə ixtisaslaşan
idmançılar tərəfindən istifadə olunur.
İllik məşqin iki silsiləli planlaşdırılması
zamanı il iki böyük hissəyə 5 aylıq payız-qış və
6 aylıq yaz-yay məşq silsilələrinə (yarımillik)
bölünür. Hər bir silsilə isə hazırlıq yarış və keçid dövrlərinə bölünür. Hər bir dövr özü isə
dəqiq vəzifələri olan mərhələlərdən ibarətdir.
İki silsiləli hazırlıq qış və yay yarış mərhələləri olan idman növləri üçün daha əlverişli
sayılır.
Yüksək idman nəticələrinə nail olmuş
optimal yaş həddini keçmiş idmançılar üçün
illik məşqin üç silsiləli variantda planlaşdırılması daha məqsədəuyğun hesab olunur. Bu variant
idmançıya çoxsaylı beynəlxalq yarışlarda iştirak
imkanı yaradır.
- Olimpiya Oyunlarına hazırlığın planlaşdırılması;
- idmançıların fərdi hazırlığında hərtərəfli
imkanların müəyyən edilməsi, idman məşğələlərinin müxtəlif mərhələlər və dövrlərində bərpası, məşq proseslərinin daha effektli vasitə və
metodlarının müəyyən edilməsi;
- növbəti Olimpiya Oyunlarında yüksək
nəticə əldə edə biləcək idmançıların məşq prosesində hazırlığının modernləşdirilməsi, hər bir
idmançının fərdi olaraq texnikasını əks etdirən
pasportların tərtib edilməsi və nəticələr barədə
müntəzəm olaraq məlumatların verilməsi;
- idmançıların xüsusi iş qabiliyyətlərinin
daim kompleks şəkildə yoxlanılması və təkliflərin verilməsi, yarışlarda iştirak etdikdən sonra
təhlil əsasında yenidən məşq prosesinin əlverişli
şəraitdə qurulması və təkmilləşdirilərək davam
etdirilməsi;
- idman məşğələlərinin yeni, səmərəli vasitə, metod və formalarının təsdiq və tətbiq edilməsinin işlənib hazırlanması.
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Rio-de-Janeyro yay olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançılarının çıxışlarının təhlili və elmi-metodik əsasları

Problemin aktuallığı. Respublikanın
müstəqilliyə keçid dövründə də Azərbaycan
gənclərinin qarşıladığı çətinliklər, şübhəsiz,
mövcud idi. Lakin 1993-cü ilin 15 iyununda
xalqın çağırışına səs verərək ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdan xalqımızın Ümummilli Lideri
Heydər Əliyevin xüsusi diqqəti və qayğısı sayəsində başqa sahələrdə olduğu kimi, bədən tərbi-

yəsi və idman sahəsində də ciddi dönüş yaradıldı.
İşin xronoloji çərçivəsi dörd ili (2012-2016-cı
illər) əhatə edir. Həmin illərdə Azərbaycan Respublikasının sosial tərəqqisinin mühüm tərkib hissəsi
olan bədən tərbiyəsi və idman olmuşdur.
Problemin yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq Rio-de-Janeyro Yay Olimpiya oyunlarının inkişaf tendensiyası elmi şəkildə araşdırılmış, onun məzmunu müəyyənləşdirilmişdir.
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DİFFERENCE OF ROLE İN GENDER RELATİONS
Xülasə: Kişilər və qadınların psixoloji xüsusiyyətlərindəki oxşarlıqları və fərqlilikləri öyrənərkən
"cins" və "qender" anlayışlarını tətbiq etmək adətlidir. XX əsrin sonlarında bu hadisələri araşdırdıqları iki
elmi istiqamət var - gender fərqlər psixologiyası və gender psixologiyası. Bu istiqamətlər bir-biri ilə sıx əlaqəlidir, lakin eyni deyildir. Beləliklə, cinsi fərqliliklərin psixologiyası (fərqlilik psixologiyasının bir hissəsi
kimi) kişiləri kişilərə və qadınlara bölmək üçün genetik, morfoloji və hormonal meyarları araşdırır, "fərdlərin
cinsinə görə və ya onunla əlaqəli olması ilə bağlı fərqi". Halbuki gender psixologiyası bioloji cinsiyyət, mədəniyyət və cəmiyyətin təsiri ilə müəyyənləşdirilmiş bir fərdin sosial-psixoloji xüsusiyyətlərinə malikdir.
Açar sözlər: gender münasibətləri, ənənəvi dünyagörüş, feminist yanaşma, kişi rolu, gender
psixologiyası, qızların asılılığı
Резюме: При изучении сходств и различий психологических особенностей мужчин и женщин
принято применять понятия "пол" и "гендер". К концу XX века сложилось два научных направления
исследующих эти явления - психология половых различий и гендерная психология. Эти направления
тесно взаимосвязаны, но не тождественны. Так, психология половых различий (как раздел дифференциальной психологии) рассматривает генетические, морфологические и гормональные критерии разделения индивидов на мужчин и женщин, "различия между индивидами, обусловленные или опосредованные их половой принадлежностью или ассоциирующиеся с ней". Тогда как гендерная психология дает социально-психологическую характеристику личности определенную его биологическим полом, влиянием культуры и общества.
Ключевые слова: гендерное взаимодействие, традиционное мировозрение, феминное
поведение, гендерная психология, девичья зависимость
Summary: In the study of the similarities and differences of psychological characteristics of men and
women made to apply the concept of "sex" and "gender". By the end of the XX century has developed two
research directions investigating these phenomena - the psychology of sex differences and gender
psychology. These areas are closely related, but not identical. Thus, the psychology of sex differences (as a
section of differential psychology) considers genetic, hormonal and morphological criteria for dividing
individuals into men and women, "the differences between individuals due to indirect or their gender or
associated with it." Whereas gender psychology provides social and psychological characteristics of the
individual determine its biological sex, the influence of culture and society.
Key words: gender vzaimodeystvie, traditional worldview, feminine behavior, gender psychology,
maiden dependence
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Bu gün cəmiyyətdə ənənəvi kişi rolunun
qoyduğu məhdudiyyətlərlə bağlı elmi tədqiqatların sayı çox deyil. Psixoloqlar qadının rolunu
yalnız feminist hərəkatın cəmiyyətin diqqətini
qadının aşağı sosial statusuna cəlb etməsindən
sonra öyrənməyə başlamışlar. Son bir neçə ildə
kişinin oynadığı rol da tədqiqatçıların diqqət
mərkəzində qalmaqdadır.
P. Husaimovun təcrübələrində kişi və qadınlar arasındakı fərq intellektual fəaliyyət sferasında, kişi-qadın qrupları arasında və qrup daxilində özünü göstərir. Lakin narahatlıq və həyəcan
parametrlərinə görə, hərəkət reaksiyasının tezliyinə nisbətdə qadınlar kişilərdən ləngdirlər (1).
Kişilərin bir qrup olaraq böyük təsirə malik olması gender fərqinin mövcudluğunu bəzən
gizlədir və dəyişikliklərə mane olur. Özü də qadın və kişi rollarının qarşılıqlı əlaqəli təbiəti onlardan birində dəyişiklik baş verərsə bunun digərində də dəyişikliklərlə müşayiət olunmasını
nəzərdə tutur. Tarixən formalaşmış kişilik və
qadınlığın təyini də kişinin qadın üzərində
müəyyən hakimiyyətə malik olması vəziyyətinə
dəstək verir və vəziyyəti dəyişmək üçün qadın
rolunda diqqəti cəmləmək azdır, kişi roluna da
nəzər salmağı vacibdir; axı kişilər ənənəvi kişi
rolunun ucbatından çox şey itirirlər. Bundan savayı, kişilərdə həmişə ənənəvi kişi rolunun yaratdığı və dəstəklədiyi çətinlik və məhdudiyyətlərlə qarşılaşır.
Kilmartin hesab edir ki, müasir psixologiyada norma olaraq kişi davranışı araşdırılmış və
uzun müddət yalnız kişilər iştirak etmişdir.
Buna baxmayaraq o söyləyir ki, psixologiya
praktiki olaraq heç vaxt kişilərin gender mənsubiyyəti ilə bağlı spesifik duyğularına müraciət
etməmişdir. Kilmartin kişi psixologiyasının
öyrənilməsinin vacibliyini göstərən aşağıdakı
səbəbləri belə şərh edir:
Bütövlükdə kişilər qadınlardan daha artıq
nüfuza malik olsa da, bu nüfuzdan məhrum olan
kişilər də var ki, onların sayı o qədər də az deyil
və sərt kişi sosiallaşması onlara yalnız zərər vurmuşdur. Üstəlik də cəmiyyətdə nisbətən böyük
hakimiyyətə malik olan kişilər dəyişiklərin həyata keçirilməsində intensiv rol oynayır.
Güclü qadınla ünsiyyətdə olan kişi bəzən
ciddi sıxıntı hiss edir. Axı uşaq yaşlarından oğlan o etiqadla böyüyür ki, məhz o güclü və
hökmlü olmalıdır, çünki güclü qadın kişi başlan-

ğıcı üçün təhlükə kimi qəbul olunur. Bu ziddiyyət öz həllini tələb edir, çünki güclü qadınların
sayı gün-gündən artmaqdadır.
Kişidə ətrafdakılarla qarşılıqlı münasibətin
keyfiyyəti o səbəbdən zərər çəkir ki, bu münasibətlər insanın ehtiyacı - əsas emosiyaların ifadəsi üçün yer tapılmayan çərçivədə baş verir (2).
Kişi rolu da qadın rolu kimi modellərin
güclü şəkildə müşahidə etməklə və mədəni kanallar vasitəsi ilə, məsələn, kütləvi informasiya
vasitələri ilə mənimsənir. Rolun daşıyıcıları
müntəzəm normativ və informativ təzyiq altında
olur. Kişilərin başı onlara “kişiliyin” nə olduğu
barədə bilik verən sosial informasiya okeanına
qarışmışdır (informasiya təzyiqi); cəmiyyət onların genderə müvafiq davranışına görə həvəsləndirməkdə və rol normaları çərçivəsinə yerləşməyən kiçicik bir hərəkətə görə isə cəzalandırmaqdan yorulmur (normativ təzyiq). Kişinin
davranışı onun mədəniyyətdən qanına hopmuş
kişilik barədə təsəvvürünə əsaslanır. Kişinin
necə olması və nə etməsi ilə bağlı etiqad Plek və
onun həmkarlarının “kişilik ideologiyası” adlandırdığını təşkil edir. Bu ideologiya həm də kişi
gender rolu adı altında tanınan sosial normalar
toplusundan başqa bir şey deyil.
Tompson və Plek kişi rolunu “kişilərin nə
hiss etməli və nə etməli olduğu barədə göstəriş
və qadağalardan ibarət sosial normalar” kimi
müəyyən etmişlər [3, 94]. 1986-cı ildə kişilər,
kollecdə oxuyan tələbələr arasında tədqiqat aparan Tompson və Plek görmüşlər ki, həmin rol
normalarının strukturu 3 amildən yaranır:
Müvəffəqiyyət/ status norması (The
Succes/ Status Norm) - kişinin sosial dəyərinin
onun qazancı və işdəki müvəffəqiyyəti ilə olduğunu təsdiq edən gender stereotipidir.
Bern və Lever böyük yaşlı kişi və qadınların kişinin karyeraya can atması ilə əlaqədar
təəccüb doğuracaq qədər həmfikir olduğunu aşkar etmişlər. Onların əksəriyyəti həm də kişinin
çoxlu pul qazanmalı olduğu fikrinə tərəfdar çıxmışlar. Devis gündəlik qəzetlərdə tanışlıqla bağlı dərc olunan elanların təhlilini aparmışdı. O,
müəyyən etmişdir ki, kişilərdən fərqli olaraq qadınlar gələcək namizədin işi və maliyyə vəziyyəti ilə xüsusilə maraqlanır. Romantik görüşlər
bizim kişiyə onun qadını pulla təmin etmək imkanına əsaslanaraq qiymət verməyinizə gözəl
nümunədir. Kişilər üçün bir çox məhdudiyyətlər
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də həmin norma ilə bağlıdır. Birincisi, kişilərin
əksəriyyəti 100 faiz buna müvafiq gəlmir və bu
səbəbdən də aşağı özünəqiymətə malikdirlər. Kilmartinin sözlərinə görə, “kişilər bir qrup olaraq
qadınlardan daha böyük iqtisadi hakimiyyətə
malikdir və kişilərin əksəriyyətinin iş yeri olacaq,
amma karyera ilə məşğul olmayacaqlar”.
Adətən, biz bir çox sosial şərait (hadisə
sxemləri) üçün, bizə tanış olan insanlar (şəxsiyyətlər sxemi) üçün gender, etnik mənsubiyyət və
fəaliyyət növü əsasında eyniləşdirilən sosial
qruplar (rol sxemləri) üçün hazır koqnitiv kateqoriyalara malik oluruq. Bu kateqoriyalar insanlar və şərait barəsində daxil olan informasiya
üzərində aparılan işi idarə edir. Hazırda əksər
sosial psixoloqlar stereotipləri sosial qrupların
koqnitiv kateqoriyaları (sxemləri) kimi nəzərdən
keçirirlər. Stereotiplər - eyniləşdirilən qrup üzvlərinin bir-birinə bənzədiyi və həmin qrupların
qavranması zamanı sxem kimi işləyən geniş yayılmış fikirlərdir. Stereotiplər həddindən artıq
ümumiləşdirilmiş, qeyri-dəqiq və yeni informasiyaya rezistent ola bilər. Əksər tədqiqatların
nəticəsi göstərir ki, bizdəki sxemlərə müvafiq
gələn informasiya ona müvafiq olmayandan
daha tez nəzərə çapacaq və onu qəbul edərkən,
yadda saxlayarkən və bizim stereotip təsəvvürlərlə şərh edərkən daha tez yadda qalacaqdır. İnformasiya üzərində hazır sxemlər vasitəsi ilə iş
aparmaq ona görə daha cəlbedicidir ki, Qərb
psixoloqları Markus və Zayonsun fikrincə, o,
“qənaətedici” sayılır, çünki “bütünlükdə çox
mürəkkəb sosial ətrafı məna kateqoriyalarının
nəzərdə saxlanan miqdarına bağlayır. Onlar
informasiya azlığını əvəz etməyə və daxil olmuş
informasiya çərçivəsindən kənara çıxmağa imkan yaradır; lakin insan kateqoriyaları barədə
əldə olunmuş ümumi bilik şəxsiyyətin ayrılıqda
unikallığı haqda ədalətli mühakimə yürütməyə
imkan vermir”.
Ölkə işsizlərinin ayrı-ayrı kateqoriyaları
içərisində qadınların yüksək yer tutması tipikdir.
Bu, sosial risk qruplarında: həddi-buluğa çatmamış uşaqları tərbiyə edən işsiz qalmış valideynlərdə, uşaqlıqdan əlil olanlarda (70%-dən çoxu
qadındır), çoxuşaqlı valideynlərdə (qadınlar
80%-ə yaxındır) xüsusilə böyükdür.
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Müxtəlif ölkələrdə əmək bazarında qadınların vəziyyətini öyrənən sosioloji xidmətlər işə
qəbul zamanı sahibkarların kişilərə üstünlük
vermələrinin səbəblərini təhlil etmişlər. İşə qəbul zamanı qadınların rədd edilməsinin əsas
səbəbi - ona kiçik yaşlı uşaqların anası kimi güzəştlərin verilməsidir. Əhəmiyyətinə görə ikinci
səbəb belədir - işə götürən qadın orqanizminin
psixofizioloji xüsusiyyətlərilə şərtlənmiş məhdudiyyətlərə əməl etməyə borcludur. Üçüncü
səbəb sosioloqlar tərəfindən nəzakətlə belə izah
edilir: “qadın işçi qüvvəsinin əsas peşəkar-ixtisas və sosial-iqtisadi xarakteristikalarının verilən tələblərə uyğun gəlməməsi” [9; 63]. Əslində
isə bunun arxasında qadının kişi həmkarına nisbətən peşəkarlıq, ağıl və məntiq baxımından
aşağı səviyyədə olması fikri dayanır.
Bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə keçid
zamanı ölkəmizdə iqtisadi vəziyyətindəki xüsusiyyətləri nəzərə alınarkən bütövlükdə əhalinin,
о cümlədən qadınların məşğulluğu sahəsində
böyük dəyişikliklər baş vermişdir. 1991-1998-ci
illər ərzində işini itirmiş 2 milyon adamın 1 milyonunu qadınlar təşkil etmişdir, özü də belə uyğunsuzluq islahatların əvvəli üçün daha səciyyəvi olmuşdur. Hazırda xalq təsərrüfatında 30 milyon 265 min qadın ( ümumən işləyənlərin 48%i) məşğuldur. Onların əmək bazarında vəziyyəti,
əhalinin başqa qruplarında olduğu kimi, işə olan
ehtiyacla, bu sosial-demoqrafik qrupun əməyinə
tələblə, qadın işçi əməyinin rəqabətə qabilliyi
ilə, onun ixtisaslaşma səviyyəsi ilə, iş yerini, peşəsini, əmək rejimini, mülkiyyət formasını dəyişmək bacarığı ilə, eləcə də iş sahəsində əhalinin sosial müdafiəsi sistemi ilə müəyyənləşir.
Problemin aktuallığı. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkəmizdə müasir istehsalın sosial-iqtisadi
səmərəliliyinin artırılması istiqamətində yeni yolların axtarışı məsələsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Şəxsiyyət
treninqlərinin keçirilməsində və təşkilində hazırlanmış metodiki təqdimatlar şəxsiyyətlərarası ziddiyyətlərin səciyyəvi gender identikliyi baxımından
müəllim və tələbələrin müxtəlif növlü təlim-tərbiyə
fəaliyyətində istifadə oluna bilər.
Problemin elmi yeniliyi. Uzlaşdırılmış meyara əsasən cinsi rol keyfiyyətli və gender identikli
bioloji cins növləri ayırd edilmişdir.
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КОГНИТИВНО-БИХЕВИОРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КАК НАИБОЛЕЕ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ
В ПРАКТИКЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
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COGNİTİVE-BEHAVİORAL MODEL AS THE MOST USED İN THE PRACTİCE
OF PSYCHOLOGİCAL ASSİSTANCE
Xülasə: Koqnitiv-bihevioral terapiya (KBT)–disfunksional fikirlər, davranış və emosiyalara bağlı olan
problemlərin həllinə yönələn psixoterapevtik müalicə üsuludur. KBT-də strukturlaşmış, problemlərin həllinə
yönəlmiş psixoterapevtik yanaşma tətbiq edilir. Bu termindən həm koqnitiv, həm də bihevioral texnikalar
tətbiq edilən birləşdirilmiş psixoterapevtik metodu ifadə etmək üçün istifadə olunur. Koqnitiv-bihevioral
terapiya çətinlik yaradan simptomları hədəfləyən, narahatlığı azaltmağı, düşüncə tərzini yenidən gözdən keçirməyi, problemin həllində yeni metodların, üsulların yaradılmasını aşılayan, təsirliliyi araşdırmalarla sübut
olunmuş bir psixoterapiya növüdür.
Açar sözlər: psoxoanalitik, koqnitiv-bihevioral, humanist nəzəriyyələr, klassik şərtlənmə (kodlaşma),
operant şərtlənmə, müşahidə ilə öyrənmə və koqnitiv öyrənmə.
Резюме: Когнитивно-бихевиоральная терапия (KBT) - метод психотерапевтического лечения,
направленный на решение проблем, связанных с дисфункциональными мыслями, поведением и эмоциями. Психотерапевтический подход применяется к проблеме решения проблем, структурированый
в КBT. Этот термин используется для обозначения комбинированного психотерапевтического метода, как когнитивных, так и бихевиоральных методов. Когнитивно-бихевиоральная терапия - это тип
психотерапии, который доказывает сложные симптомы, уменьшает беспокойство, пересматривает
мышление и способствует новым методам и способам решения проблемы.
Ключевые слова: пситхоаналитические, когнитивно-бихевиоральные и гуманистические
теории, классическое обусловливание, оперантное обусловливание, обучения через наблюдение и
когнитивное обучение.
Summary: Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) is a method of psychotherapeutic treatment aimed at
solving problems related to fictitious thoughts, behaviors and emotions. A Psychotherapeutic approach to the
problem-solving problem, which is structured in the CBT, is applied. This term is used to refer to the
combined psychotherapeutic method, both cognitive and behavioral techniques. Cognitive-behavioral
therapy is a type of psychotherapy that proves difficult symptoms, reduces anxiety, revises thinking, and
promotes new methods and techniques for solving the problem.
Key words: psychoanalytical, cognitive-behavioral and humanistic theories, classical conditioning,
operant conditioning, learning through observation and cognitive learning
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Psixoloji xidmət təcrübəsində güclü təsir
göstərən, terapevtik komponentlə xarakterizə
olunan nəzəriyyələrdən psixoanalitik (psixodinamik), koqnitiv-bihevioral və humanist nəzəriyyələrin əsas məqsədi insan orqanizminin sağlamlığının qorunub saxlanılması, şəxsiyyətin
inteqrasiyası, kliyentin iqtisadi, sosial, şəxsi maraqlarının nəzərə alınması, şəxsiyyətin hərtərəfli
inkişafı və özünüreallaşdırmasını təmin etmək,
peşəni seçməkdə və dəyişdirməkdə ona kömək
etmək, başqa insanlarla qarşılıqlı fəaliyyəti həyata keçirmək, kəskin həyat problemlərini həll
etmək və davranışın adekvat formalarını həyata
keçirməkdən ibarətdir.
Koqnitiv-bihevioral terapiya (KBT)–disfunksional fikirlər, davranış və emosiyalara bağlı olan problemlərin həllinə yönələn psixoterapevtik müalicə üsuludur. KBT-də strukturlaşmış, problemlərin həllinə yönəlmiş psixoterapevtik yanaşma tətbiq edilir. Bu termindən həm
koqnitiv, həm də bihevioral texnikalar tətbiq
edilən birləşdirilmiş psixoterapevtik metodu ifadə etmək üçün istifadə olunur.
Başqa digər fenomen kimi istənilən, hətta
ən çətin davranış təhlil oluna bilər. Bunlar B.Ş.
Skinnerin və onun davamçılarının çoxsaylı
eksperimentləri nəticəsində çox inandırıcı şəkildə təsdiq edilmişdir. Davranış orqanizmin yaratdığı və müşahidə edilə biləcək bir anlayışdır.
Daha dəqiq demək olar ki, "Davranış xarici mühitlə birgə qarşılıqlı fəaliyyət göstərən və xarici
mühitə təsir edən orqanizmin funksiyalarından
bir hissəsidir." (5).
Biheviorizmin mövqeyincə, şəxsiyyət B.S.
Skinner tərəfindən davranış patternlərinin cəmi
kimi müəyyən olunur. Onun insan azadlığına
münasibətdə nöqteyi-nəzəri daha maraqlıdır və
bu suala münasibətdə onun fikirləri hətta Freyd
psixoanalizminin pessimizminə uyğun gəlir.
Belə ki, Skinnerə görə, "davranışın səbəbləri
fərddən kənarda yerləşir, insan azad deyil" fərziyyəsi insan davranışını öyrənmək üçün ciddi
elmi metodlar tətbiq etməyi tələb edir. Ümumiyyətlə, humanist psixologiyadakı insan davranışında yüksək tələbatların roluna diqqət kəskin
şəkildə radikal biheviorizmə yaddır. B.S. Skinner dəfələrlə qeyd edirdi ki, insan davranışı ilə
heyvan davranışı arasındakı davranışın mürəkkəbliyindəki fərq, müxtəliflik, yalnız verbal
davranışın olmasında və ya olmamasındadır.

Yaradıcılığa da alimlər tərəfindən insan aktivliyinin yüksək təzahürü kimi, daha çox insanın
həyat təcrübəsi ilə müəyyən olunan bir çox fəaliyyət növlərindən biri kimi baxılır və bu davranışın səbəbini və əsasını insan dərk etmir. Bu,
başqa fəaliyyət növlərindən heç də fərqlənmir.
Yalnız onun şərti səbəbləri daha çox aydındır və
aktual müşahidə üçün daha az əl çatandır, daha
çox genetik faktorla, insan həyatının keçmişi ilə,
onun əhatəsi ilə bağlıdır.
Biherviorizm fərdin onun davranışına və
həyat fəaliyyətinə təsir edən neqativ faktorları
azaltmağa və pozitiv, xarici aləmə təsir etmək
üçün gərəkli olanları inkişaf etdirmək qabiliyyətini qəbul edir. Biheviorizmin koqnitiv variantının tərəfdarları bu baxışı inkişaf etdirmişlər. Onlar belə bir tezisi əsas götürmüşlər ki, ətraf mühitin təsirinə nəzarət etmək qabiliyyəti və məqsəd əldə etmək üçün pozitiv və rasional seçimin
əsaslandırılması, davranışın dəstəklənməsi və
qabaqcadan müəyyənləşdirilməsinə rasional
fikirləşmək qabiliyyətini inkişaf etdirməyə xidmət edir.
Birincisi, nəzarət dedikdə, B.S. Skinner davranışın modifikasiyasını nəzərdə tutur və hesab
edir ki, pattern (nümunə) davranışın formalaşmasına ətraf mühitin şəraiti təsir edir: başqa sözlə, nəzarət arzuedilməyən davranış formasının
sıxışdırılması yolu ilə deyil, davranışın modifikasiyası vasitəsilə əldə edilir. Bu mövqe proqressiv təlim, psixoterapiya, psixoloji konsultasiya
üçün və insan davranışının digər pozitiv modifikasiyası üçün çox vacibdir. İkincisi, B.S. Skinner
heç vaxt təsdiq etmirdi ki, davranış yalnız xarici
mühitin təsirindən asılıdır. O həm də insan orqanizminin həssaslığının genetik şərtlərinə də məna
verirdi, bu və ya konkret davranış formalarını
yüngül və çətin əsaslandırılmasında fərdi fərqləri
də qəbul edirdi. Üçüncüsü, o belə bir elmi faktı
qəbul edirdi ki, stimul və reaksiya arasında kəskin asılılıq yoxdur, ona görə də eyni bir stimulyasiya eyni bir davranış törədə bilməz, bu mütləq
deyil. Alim müxtəlif davranış reaksiyalarının
assosiasiyası tendensiyasına və bir davranış reaksiyasının başqası ilə qarşılıqlı əvəz olunması
imkanına diqqət yönəldirdi.
Bu istiqamətin ən görkəmli nümayəndələrindən müasir dövrdə C. Volpe, Q. Ayzenkt, A.
Sozarus olmuşlar. Yanaşmanın əsas ideyası isə
İ.P. Pavlova aiddir.
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İndiki dövrdə bir neçə bihevioral öyrənmə
metodunu ayırmışlar: klassik şərtlənmə (kodlaşma), operant şərtlənmə, müşahidə ilə öyrənmə və koqnitiv öyrənmə.
1) Klassik (cavab) şərtlənmə öyrənmə modeli konsultasiyaya və psixoterapiyaya onu dərk
eləməyə imkan verdi ki, şərti reflektor əlaqələr
stimullar ağrı effekti yaradarkən pozula bilər
(məsələn, postravmatik fobiyalar).
2) Operant şərtlənmə modeli davranışı
onun nəticələrini dəyişməklə modifikasiya etməyə imkan verir. B. S. Skinner, B. Şeldon, B.
Qudzom öyrənmədə (təhsildə), yenidən öyrənmədə pozitiv möhkəmləndirmənin rolunu müəyyən etmişlər və cəmiyyətdə yeni münasibətlərin,
yeni keyfiyyətin formalaşmasına böyük təsir
göstərmişlər. Məsələn, ananın uşağın ərköyünlüyünə görə şikayətlənməsi. Ana uşağa şirniyyat
vermir (ananın əvvəlki davranışı). Uşaq ağlayır
(uşağın davranışı), uşaq şirniyyat alır(davranışın
nəticəsi). Yəqin ki, ana özü şikayət etdiyi davranışı möhkəmləndirir.
3) Müşahidə aparmaqla öyrənmə modeli
kiminsə davranışını, özünün bütün səhvlərdən və
yoxlamalardan keçməsinə ehtiyac olmadıqda təkrarlamaqdan ibarətdir. Onun əvvəlki 2 modeldən
fərqi odur ki, möhkəmləndirmə vacib deyil. A.
Bandura hesab edirdi ki, bu modelləşmənin 3
effekti mövcuddur: yeni bilik və bacarığın əldə
edilməsi, imitasiya, qorxu reaksiyalarını azaltmaqla yeni sosial vərdişləri əldə etmək (50). Bu
öyrənmə (sinonimi modelləşmə, eyni zamanda,
imitasiyalı öyrənmə) həm qabaqcadan tapşırılmış, təşkil edilmiş (məsələn, qrupda inadlı davranışın öyrədilməsi zamanı rollu oyunlardan istifadə olunur, burada qrupun hər bir üzvü məşq edilən vərdişləri təqlid edir), həm də təsadüfi, qeyriixtiyari ola bilər (məsələn, kliyent konsultantın
üslubunu təqlid edir, telefonla danışır).
4) Öyrənmənin 4-cü modeli daha gec yaranan koqnitiv modeldir. Onun hazırlanmasına
tələbat o zaman yarandı ki, dərin, israredici eksperimentlər, axtarışlar və tədqiqatlar bihevioristlərin bunu başa düşməsinə səbəb oldu ki, hər bir
insan davranışı yalnız xarici faktorlarla və ətraf
mühitin stimulları ilə şərtlənmir, davranış həm
də daxili faktorlarla şərtlənə bilər. A. Bandura
tərəfindən möhkəmləndirmənin yeni növü
müəyyən edilmişdir, bu "özünümöhkəmləndirmə" elə bir prosesdir ki, bu zaman insan özünü
188

həvəsləndirmə ilə mükafatlandırılır və onun
üzərində nəzarət edə bilir. Hər dəfə özü tərəfindən müəyyən edilmiş davranış formasına nail
olarkən özünü mükafatlandırır. Özünümüqayisə
də adekvatlıq və qeyri-adekvatlığı qiymətləndirmək üçün istiqaməti təklif edir. A. Bandura hesab edirdi ki, keçmiş davranış, əsasən də onun
məqsədinin qoyulmasına təsir etməsi yolu ilə
özünüqiymətləndirməyə təsir edir. İnsan davranışının daha yeni xarakteristikası A. Bandura
tərəfindən irəli sürülən insan davranışının özünüeffektləşdirmə xarakteristikasıdır. Özünüeffektləşdirmə konsepsiyasına insanın öz davranışının xüsusi tapşırığa və ya situasiyaya uyğun
dəyişdirmək qabiliyyətin dərk etmək bacarığı
aiddir. A. Bandura tərəfindən irəli sürülən
özünüeffektləşdirmə konsepsiyasına görə, insan
onun həyatına təsir edən hadisələrə nəzarət edə
bilər. Öz nəzəriyyəsində o motivlərin yaranmasında asılı olan vəziyyəti müəyyənləşdirir, bu da
insanın davranışı seçməsinə təsir edir. Özünüeffektivləşdirməni dərk edən və dərk edə bilən
insan problemli situasiyaları həll etmək üçün öz
imkanlarına tərəddüd edən insana nisbətən daha
çox səy göstərir. Öz növbəsində, uğur gözləməklə bağlı yüksək özünüeffektivlik, adətən,
uğurlu nəticəyə gətirir və beləliklə, özünəhörmət yaranır. Əksinə, uğursuzluğu gözləməklə
bağlı aşağı özünüeffektivləşdirmə çox vaxt
uğursuzluğa gətirib çıxarır və insanın özünə
hörməti azalır.
Özünü uğur qazanmağa qabil olmayan hesab edənlər daha çox uğursuz səhnələri fikrən
təsəvvür edirlər və diqqətlərini ona mərkəzləşdirirlər ki, hər şey pis olacaq. Əksinə, "kim ki,
yüksək effektivliyə malikdir, fikrən özündə
uğurlu səhnəni canlandır, bu da davranışın pozitiv istiqamətdə qurulamasını təmin edir" (4).
Biheviorizmdən yaranan terapiya müalicədə yeni metodların və yeni texnologiyaların yaranmasına səbəb oldu. Bihevioral terapiya təcrübəsində bir çox müxtəlif yanaşmalar vardır,
amma, ümumiyyətlə, hesab edilir ki, bihevioral
psixoterapevt kliyentin daxili vəziyyəti və tarixçəsi ilə deyil, onun aktual davranışı ilə məşğul
olur.
Terapevt öyrənmə ilə məşğuldur: davranış
qabiliyyətlərinin yaranması və rəğbətləndirmə
ilə. O, narahat, qeyri-effektiv, qeyri-rasional qabiliyyətləri kliyentin davranışından uzaqlaşdıra-
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raq onlara qarşı çıxır, effektiv mübarizə aparır.
Bihevioral psixoterapiyanın məqsədi insana həyat situasiyalarına özü istədiyi kimi reaksiya
göstərmək qabiliyyətinə malik olmağa kömək
göstərir. Bu arzuedilən davranışın həcminin artırılması yolu ilə və arzuedilməyən davranışın
fikir və hisslərinin silinməsi yolu ilə həyata
keçirilir.
B.S. Skinner hesab edirdi ki, bihevioral
psixoterapiya çox güclü idarəedici faktlara malikdir. Belə ki, kliyentin psixoterapevtlə yaratdığı pozitiv münasibətlər onun əzablarının yüngülləşməsinə səbəb ola bilər.
Müasir koqnitiv-bihevioral terapiya bir
çox tədqiqatçıların və praktiklərin inkorporsional ideyalarınıözünə daxil etmişdir. Bu yanaşma, məsələn, çətin yeniyetmələrlə iş prosesində,
nikah münasibətlərindəki problemləri həll edərkən, həyəcanlılığı, depressiyanı aradan götürmək üçün geniş istifadə olunur (2, s. 31).
Koqnitiv yanaşmalar A.T. Bekin, A. Ellisin rasional-emotiv terapiyasında əks olunmuşdur. Bu yanaşmalar koqnitiv modellərə əsaslanır
və hesab edilir ki, özün haqqında təfəkkür qabiliyyətlərinin dəyişməsi və dünya haqqında fikrin
dəyişməsi yalnız həyəcanların emosional rəngini dəyişmir, həm də real həyatda daha uyğun,
daha rasional olan davranışın da dəyişməsinə
səbəb olur.
Koqnitiv-bihevioral yanaşmanın konseptual dəyərləri aşağıdakılardır: rasionallıq, idarəetmə, anlam, alternativlərin konstruktivliyi, gələcəyi proqnozlaşdırma, adekvat interperetasiya,
yeni təcrübəni tətbiq etmək, psixi sağlamlıq,
özünə maraq, ictimai maraq, özünüidarəetmə,
özünənəzarət, frustrasiyalı sabitlik, çeviklik,
qeyri-müəyyənliyin qəbulu, yaradıcı planlara
istiqamətlənmə, elmi təfəkkür, özünü qəbul
etmə, risk edə bilmək qabiliyyəti, uzunmüddətli
hedanizm (etikada həzz almaq, razı qalmaq insanın əsas davranış motivi və məqsədi kimi),
realistiklik, öz emosional pozğunluğuna olan
məsuliyyət, dərk olunmuş özünüeffektləşdirmə
(2, s. 32).
Koqnitiv-bihevioral yanaşmanın psixoterapevtik konsultasiyada əsas prosesual xarakteristikaları bunlardır: öyrənmə (respondent, operant, koqnitiv, müşahidə yolu ilə); möhkəmləndirmə; özünümöhkəmləndirmə; tələbatların potensialı; davranış potensialı; fəaliyyət azadlığı;

sakitləşmək; verbal kodlaşdırma; modelləşmə;
nəzarət lokusunun dəyişilməsi; obrazlı reprezentasiya; ətraf aləmin planlaşdırılması.
Bihevioral yanaşma nöqteyi-nəzərincə
psixoterapevtik proses əsas şüursuzluğun təhlili
deyil, prosesin müvəqqəti və məzmunlu çərçivəsi (məqsədi, vəzifəsi) dəqiq müəyyənləşdirildiyi
şəraitdə öyrənmə və yenidən öyrənmədən ibarətdir. Koqnitiv yenidənqurma emosional fonun
dəyişməsinə səbəb olur, sonra isə davranışda
dəyişiklik yaranır.
Digər psixoterapiya metodlarından fərqli
olaraq koqnitiv-bihevioral terapiyada terapiyanın strukturu müddət və məzmun şəklində qurulub. Belə ki, öncə diqqət pasiyentin aktual problemlərinə yetirilir, daha məhdud müddət daxilində daha çox problemi həll etmək hədəf kimi
seçilir. Koqnitiv-davranış terapiya təkcə konkret
aktual problemlərin həllinə yönəlməklə qalmır,
həm də müraciət edənlərin bütün yaşamları
müddətində öz problemlərini həll etməkdə kömək olacaq bir sıra vərdişlərə yiyələndirir. Bu
vərdişlər "əyri" düşüncələri təmir etmək, inanclarını dəyişdirmək, ətraf aləmlə yeni əlaqələr
qurmaq və davranışla bağlı dəyişiklikləridir.
Hadisələri necə qəbul ediriksə, onlara hansı prizmadan baxırıqsa, həyatımız da həmin
yöndə dəyişər. Bu KBT-nın əsas çıxış nöqtəsidir. Yəni "hadisələri olduğu kimi deyil, istədiyimiz kimi görürük". İnsana ətrafdan üç cür mesaj
gəlir: özümüz haqqında məlumat, digər insanlar
haqqında məlumat, yaşadığımız dünya haqqında
məlumat.
Biz onlara əsas və təməl inanclar deyirik.
Əslində heç birimiz bunların fərqində belə deyilik. Lakin sırf bu faktorlar bizim hadisələri təhlil
etmək qabiliyyətimizdə və hadisələrə verdiyimiz reaksiyalarda ortaya çıxır.
Psixoterapiya prosesində kliyentlə psixoloq müxtəlif problemləri üzə çıxarmaq və anlamaq üçün əməkdaşlıq edir, bir-birinə yardım
göstərir və duyğu və davranışlar arasındakı münasibətləri açmağa çalışır. Bu terapiya növü,
ümumiyyətlə, "indi və burada" prinsipinə, yəni
həmin anda aktual olan problem və ya çətinliyə
əsaslanır.
Koqnitiv-bihevioral terapiya çətinlik yaradan simptomları hədəfləyən, narahatlığı azaltmağı, düşüncə tərzini yenidən gözdən keçirməyi, problemin həllində yeni metodların, üsulların
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yaradılmasını aşılayan, təsirliliyi araşdırmalarla
sübut olunmuş bir psixoterapiya növüdür.
Mövzunun aktuallığı. Koqnitiv-bihevioral terapiya (KBT) - disfunksional fikirlər, davranış və
emosiyalara bağlı olan problemlərin həllinə yönələn
psixoterapevtik müalicə üsuludur. Müasir koqnitivbihevioral terapiya bir çox tədqiqatçıların və praktiklərin inkorporsional ideyalarını özünə daxil etmişdir.
Bu yanaşma, məsələn, çətin yeniyetmələrlə iş prosesində, nikah münasibətlərindəki problemləri həll
edərkən, həyəcanlılığı, depressiyanı aradan götür-

mək üçün geniş istifadə olunur. Bu baxımdan psixoloji xidmət təcrübəsində ən çox istifadə olunan koqnitiv-bihevioral modelin nəzəri və praktik cəhətdən
araşdırılması aktuallıq kəsb edir.
Mövzunun nəzəri əhəmiyyəti. Tədqiqatda
əldə edilən nəticələr psixoloji xidmət sahəsinin nəzəri müddəalarla zənginləşməsinə kömək edə bilər.
Mövzunun praktik əhəmiyyəti. Bu tədqiqatdan əldə edilən nəticələrdən praktik psixoloqlar, psixoloji-xidmət ixtisası üzrə magistrant və tələbələr
təcrübədə istifadə edə bilərlər.
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RİNOLALİYALI UŞAQLARIN ƏMƏLİYYATDAN SONRA KORREKSİON İŞİNİN
İSTİQAMƏTLƏRİ
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ
РАБОТЫ У ДЕТЕЙ С ОТКРЫТОЙ РИНОЛАЛИЕЙ
Nailya Tofiq Huseynova
PhD in pedagogy, associate professor, head of the department at Azerbaijan State Pedagogical University

THE MAİN DİRECTİONS OF POSTOPERATİVE CORRECTİONAL WORK
İN CHİLDREN WİTH OPEN RHİNOLALİA
Xülasə: Rinolaliyalı uşaqların əməliyyatdan sonra korreksiya - pedaqoji işi əməliyyatdan 15-20 sutka
sonra başlanılır. Korreksiya işi əsasən - damaq-udlaq bağının fəallaşdırılması və yumşaq damağın sürətli tormozlanma prosesi, tənəffüsün, səsin, sait səslərin üzərində aparılır. Nazalizasiya güclənir və bu yumşaq
damağın hərəkətliliyinin formalaşdırılması vacibliyini daha da artırır. Plastik əməliyyatdan yarımil sonra,
yarıq proseslərinin sağalması sona çatır. Bu da yumşaq damaq üçün olan məşğələlərin vacibliyini azaldır.
Açar sözlər: rinolaliya, korreksiya-pedaqoji iş, nazallaşma, çalışma, yumşaq damaq, əməliyyat, səs
tələffüzü, vokal məşğələ, alt dodaq, üst dodaq, sait səslər, samit səslər, fonopedik çalışma, səsin bərpası,
səsin nazalizasiyası, fonematik eşitmə.
Резюме: Послеоперационная корреционно-педагогическая работа с детьми при открытой ринолалии начинается через 15-20 суток после операции.
Коррекционная работа в основном ведется над активизацией небно-глоточной связки, дыханием, голосом и звукопроизношением. При усилении назализации необходимо формировать подвижность мягкого неба. Через пол года после пластической операции процессы заживания расщелин
подходят к концу. Это уменьшает надобность и эффективность упражнений для мягкого неба.
Ключевые слова: открытая ринолалия, коррекционно-педагогическая работа, назализация,
упражнения, мягкое небо, звукопроизношение, занятия по вокалу, нижняя губа, верхняя губа, гласные
звуки, согласные звуки, фонопедические упражнения, восстановление голоса, назализация звуков,
фонематический слух
Summary: Postoperative correctional and pedagogical work with children with open rhinolalia begins
15-20 days after surgery.
Corrective work is mainly carried out on the activation of the pharyngeal ligament, breathing, voice
and sound pronunciation. When strengthening nasalization, it is necessary to form the mobility of the soft
palate. After half a year after plastic surgery, the healing processes of the crevices come to an end. This
reduces the need and effectiveness of exercises for the soft palate.
Key words: open rhinolalia, correctional and pedagogical work, nasalization, exercises, soft sky,
sound pronunciation, vocal classes, lower lip, upper lip, vowel sounds, consonant sounds, phonopedic
exercises, voice restoration, nasalization of sounds, phonemic hearing
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Qeyd etmək lazımdır ki, əməliyyatdan sonra ilk aylarda loqopedik məşğələlər müntəzəm
şəkildə aparılmalıdır - həftədə 3 dəfə, valideynlər
isə uşaqla gündəlik evdə məşğul olmalıdırlar. Bu
baxımdan aşağıdakı çalışmalar vacib edilməlidir:
1. Yumşaq damaq və udlaq əzələlərinin
fəallaşdırılması:
- “a və e” səslərinin tələffüzü sakit, bir az
uzadılmış, nisbi yüksəklik səsi ilə, eyni zamanda samitlərin fonasiyası ilə udma refleksi yaranır (uşaqlar qeyri-adi hərəkəti görən kimi həmin
an onu yadda saxlayırlar və yenidən təkrar edirlər). Sərt hücumda tələffüz zamanı yumşaq damaq ani yüksəliş edir (yüksəlmələrin miqdarı
adətən 1-dən 4-ə qədər olur).
Buna görə də sait səslər növbəli şəkildə
qida qəbulundan 1,5 saat sonra orta hesabla
məşğələlər arası 30 dəqiqədə tələffüz edilir, “a
və e” səslərini 2 gün ərzində günə 5-6 dəfə olmaqla 2 dəfə təkrarlamaq, 3 gün ərzində gündə
6-8 dəfə, 5 gün ərzində günə 6-8 dəfə olmaqla 3
dərə təkrarlamaq, daha sonra ay ərzində isə gündə 8-10 dəfə olmaqla 3 dəfə təkrarlamaq. Sonra
10 gün - gündə 6-8 dəfə, 10 gün-gündə 4-6 dəfə,
4 ay ərzində 3 dəfə olmaqla təkrar olunur, lakin
bütün bu müddət ərzində bir dəfəyə samit səsləri
3 dəfə təkrar edirlər; - saitlərin tələffüzü cüt, yanaşı baş verir “ae-ea” (tələffüz zamanı damağın
yuxarıya qalxdığı və onu getdikcə daha çox
uzatdığı samit səsdən başlamaq lazımdır:
“aaaae, eeeeea” daha sonra səslənmənin müddəti müqayisə edilir);
- vokal məşğələlər - saitlərin ifası: əvvəldə
“a və e” səsləri, 2-3 məşğələdən sonra “o” səsi,
daha bir həftə sonra “i” səsi” son olaraq isə “u”
səsi (gündəlik məşğələlər zamanı müddətlər qısalır). Vokal məşqlərini 3-4-cü məşğələdə yumşaq
damağın ən az cüzi hərəkətliliyi təzahür edəndə
başlamaq lazımdır. Onu uşaqlarla birinci oktavanın üçlü diapazonunda və böyüklərlə, yeniyetmələrlə sait səslərin oxunuşu ilə məşq elətdirirlər. Vokal məşğələlər damaq pərdəsini dartır,
sürətli tormozlaşdırır və bütün udlaq-qırtlaq əzələlərini fəaliyyətə gətirir, uşağı ağzını daha geniş
açmağa vadar edir, səs gücünü artırır.
- Quru udqunma. İ.S. Rubinovanın məlumatlarına əsasən əzələ yığılmasının intensivliyi
udlaq tutumunun balacalaşması ilə genişlənir və
ağız suyunun çoxsaylı udulması zamanı damaqudlaq bağının müddəti də uzanır. Bu məşğələləri
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əməliyyatdan sonra 5-6 ay müddətində, yarıq
prosesi başa çatmamış yalnız yumşaq damaq yarıqlarının dartılması üçün istifadə edirlər.
Bu uşaqların “yumşaq damağı gəriltmək,
qaldırmaq” ifadəsini hissiyyatla dərk etməsi və
çoxsaylı məşqlərdən sonra onun hərəkətini hiss
etmələri üçündür (Vansovskaya L.İ.). Məşğələ
öz ağız suyunu əvvəl 2, sonra isə 3 dəfə ardaarda olmaqla gündə 5-6 dəfə, digər məşğələlərin
arasında təkrar etməkdən ibarətdir. Məşğələ zamanı dodaqlar bağlıdır, onları açmaq olmaz.
Məşğələni yüngülləşdirmək üçün dilin kökünə
maye damızdırmaq olar, lakin bu ixtisarın intensivliyinin azalmasına səbəb olur.
- Əzələ hərəkətliliyinin artması üçün:
> “hava ilə üfürülmüş şarın” (Vansovskaya L.İ.), “isti kartofun” (Ermakova İ.İ.) udulması hissiyyatının imitasiyası;
> «i, е, а, о, u, ı» saitlərinin tələffüzü ilə
əsnəmə;
> əsnəmə ilə hava axınının ağıza girişağızdan çıxış (yumşaq damaq gərilmişdir) (Vansovskaya L.İ.);
> «cod» maddələrlə boğazın yaxalanması
(kisel, sellülozlu meyvə şirəsi).
Bu çalışmalar 8-9 yaşdan kiçik olan uşaqlar üçün effektiv hesab olunur. Onları bir neçə ay
müddətində gündə 5-6 dəfə təkrar etmək vacibdir. Bu, yığılmaq üçün kifayət edəcək, udlaq əzələlərinin həcmcə sabit şəkildə böyüməsini əmələ
gətirmək üçündür. Bağın belə növü nitqi yaxşılaşdırır və nazalizasiyanı azaldır lakin səs adətən
kar, boğuq tembrə malik olur. (Ermakova İ.İ.).
* Yumşaq damağın masajı.
Yarıqların hərəkəti yaralı nahiyədə qanın
gəlməsinə təsir göstərir, bu da dərinin qidalanmasını yaxşılaşdırır. Baş barmağın yastıq nahiyəsi ilə bütün səth boyu damağın sığallanması
həyata keçirilir: alveollardan orta xətt ilə yumşaq damağın kənarı istiqamətində, daha sonra
ondan sağa və sola doğru. Bu zaman barmaq
yumşaq damağa toxunduğu an qusma refleksi
yaranır, bunun nəticəsində udlaq həqəsi qəfil
olaraq daralır. Tədricən dil ağız boşluğunun dibinə hamar səth şəklində çökür və qusma refleksi sönməyə başlayır.
Metodika: sığal çəkmə 30 saniyə; fasiləli
və enerjili sığallama- 30 saniyə, bu zaman barmaq sıçrayışlı və ritmik şəkildə udlağa doğru
istiqamətlənmiş formada hərəkət edir; daha son-
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ra spiralvari sürtmə-1 dəqiqə, daha sonra intensiv sürtmə və asta tempdə hərəkətlər.
Dozalaşdırma: Ermakovada – 1,5 dəqiqədə başlanılır, gündə bir dəfə edilir (damağa bir
dəfə sığal çəkib, ovuşdururlar) və gündə 10 dəfə
olmaqla 30 dəqiqəyədək gətirilir (arada 1 saat
intervalla damağı 3 dəfə dalbadal olmaq şərti ilə
sığal çəkib ovuşdururlar); Vansovskada- gündə
2 dəqiqə olmaqla 5 dəfədən 8 dəfəyədək icra
edilir. 6-8 aylarında masaj zamanı “e,a,o” səslərinin tələffüzü ilə eyni anda.
- Nitq motorikasının fəallaşdırılması.
Artikulyasiya gimnastikası nitq aparatının
müxtəlif orqanları üçün, diferensasiya edilmiş
şəkildə aparılır (alt çənə, dodaqlar, dil). Hərəkətlər dəqiq şəkildə və hər hansı bir ritmə əməl
etmədən işlənilir.
* Alt çənə üçün çalışmalar.
Damaq qövsləri nahiyəsində kütləvi yarıqların olması, ağızın açılmasını məhdudlaşdırır, bu da
öz növbəsində artikulyasiyanı çətinləşdirərək nazalizasiyanı gücləndirir. Ağız uşağın üç barmağı
ölçüsündə açılmayanadək məşq etmək lazımdır.
1. Ağız yarımçıq açıqdır – tam açıqdır –
bağlıdır.
2. Ağız yarı açıq olan zaman alt çənənin
önə doğru hərəkəti.
3. Alt çənənin sağa-sola doğru ixtiyarı
hərəkətləri.
4. Çeynəmənin imitasiyası, bu zaman
qırtlaq, udlaq, yumşaq damaq və dil əzələlərinin
energetik ixtisarı baş verir.
5. Alt çənənin önə doğru uzanması- alt dişlərlə üst dodağın qaşınması və onun arxaya doğru
hərəkəti - üst dişlərlə alt dodağın qaşınması.
Alt çənənin və çeynəmə əzələlərinin boşalmasını əyani şəkildə göstərmək lazımdır. Bu
zaman alt çənənin aşağı enməsi anında əli oynaq
nahiyəyə qoymaq lazımdır. “i , e, ı” sait səslərinin tələffüzü zamanı alt çənənin sürtülmüş hərəkətləri səslərin daha açıq və aydın tələffüzü ilə
nəticələnir (nitq zamanı ağız boşluğu nə qədər
çox açılarsa udlaq da bir o qədər daralar).
* Dodaqlar üçün çalışmalar.
1. Dodaq vibrasiyasının qoparılması
(«pprrrr»).
2. alt və üst dodağın qalxıb düşməsi (növbəli və eyni anda).
3. Dodaqların yana dartılması: «Dodaqların yana doğru dartılması qurbağaların xoşuna

gəlir. Əylənirlər, gülürlər, yumru gözlə hər tərəfi süzürlər» (Plotnikovaya əsasən).
4. Alt dodağın üst dodağa yüngül şəkildə
toxunuşu və boşalması.
5. İncə boruların dodaqlarda tutulması
(məsələn çupa-çups sorması).
6. dodağa qəfil təzyiq ilə və dərhal sonra
gələn onun rahatlanması və nəfəsvermə olan diş
yaxalamanın imitasiyası.
7. Dodaqların kip bağlanması halında alt
çənənin aşağı və yuxarı hərəkətləri.
* Üst dodağın masajı.
Yarıqvari dəyişmiş dodağı hər iki əl darağının 2-ci və 3-cü barmağın son falanqaları ilə
burunun əsasından başlayaraq üst dodağın kənarına kimi masaj edirlər; eləcə də yarığın yüngül
dartılması ilə kənarlara doğru; 2 dəqiqəlik sığal,
dartınma, ovuşdurma və vibrasiya aparılır.
* Ağız kənarlarının dartılması zamanı tətbiq edilən çalışmalar:
1. Şəhadət barmağının sümükləri ilə ağız
kənarlarına basmaq.
2. Basdıqdan sonra barmaqları əks istiqamətdə 3 dəfə hərəkət etdirmək.
* Üst dodağın üfüqi istiqamətdə dartılması
zamanı edilən çalışmalar :
1. I barmağı yuxarıdan dodağın üzərinə
qoymaq, II – barmağı üst dodağın altına.
2. I barmaqla üst dodağı güclü yellətmək,
II – əks istiqamətdə hərəkət etdirmək.
3. Bu hərəkətləri əks istiqamətdə icra
etmək.
4. Bu hərəkətlərin eynisini 1 sm məsafədə
2-3 dəfə barmaqların hərəkəti zamanı icra etmək
5. Hərəkətləri ağız kənarları daxil olmaqla
üst və alt dodaq dairəsində yerinə yetirməyə davam etmək, daha sonra isə barmaqları dəyişmək.
* Üst dodağın dartılması zamanı aparılan
çalışma «Kupidonun yayı»:
1. Qatlanmış vəziyyətdə olan II barmaq –
üst dodağın altındadır, I – barmaq isə üst dodağın üstündə yerləşir.
2. Dodağı birinci barmağa doğru çevirmək.
3. Bu vəziyyətdə mövqeni 2 dəqiqə saxlamaq, daha sonra isə dodağın mərkəzinə doğru
aşağıya doğru dartmaq.
4. Hərəkətlərin eynisini kənarlara, mərkəzə, üst dodaq dairəsinə doğru 3 dəfə olmaq şərti
ilə təkrar etmək (D. Bekmenə əsasən).
* Dil üçün məşğələ.
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I mərhələdə aparılan məşğələlərə aşağıdakılar əlavə olunur:
1. Ağız geniş açılmış vəziyyətdə olarkən,
dil ucunun üst və alt dişlərə doğru yuxarı-aşağı
qalxıb düşməsi, eləcə də dil ucunun, ağızın sağ
və sol kənarına, dodağın müxtəlif nahiyələrinə,
damağa, hər dişin ön və arxa tərəfinə toxundurulması.
2. Dilin yan tərəflərinin və yuxarı yan dişlərinin kip saxlanılması ilə dilin enli ön tərəfinin
qatlanması, dilin ön hissəsinə üfürmə və vibrasiyanın çıxarılması (Dili istirahət etdirmək lazımdır, enli dili qoy yanları isə qaldır. Beləliklə
nimçə alınır, o yumru şəkildədir, biz onu ağızın
içərisinə aparırıq və onun yan tərəflərini dişl-ərimizə sıxırıq. Plotnikovaya əsasən)
3. Dilin qarmaq formasında ilk əvvəl səssiz şəkildə, daha sonra “o və ı” səslərini tələffüz
edərək sərt damaq üzrə dərinə sürüşməsi.
4. Enli dilin ağızda uzun müddətli saxlanılması.
5. Dişin çeynəmə səthi ilə dilin kənarlarını
sıxması, bu zaman dil eninə sərilmiş vəziyyətdə
olur və onun mövqeyinə nəzarət edilmədir (güzgü qabağında).
6. Dilin əzələlərinin reflektor boşalması
ilə boyun əzələlərinin boşalması:
- başı önə, arxaya, sola doğru sallayırsan.
Təqdim olunan metodlardan əsas yer boşalma (dincəlmə) vərdişlərinin formalaşdırılmasına,
dilin önə doğru düzləşdirilməsinə ayrılır, əməliyyatdan sonra bu spontan şəkildə baş vermir.
* Nitq tənəffüsünün inkişafı.
Əgər uşaqlar əməliyyata qədər məşğul
olurdularsa o zaman onlarda köhnə vərdişlər sürətli şəkildə bərpa olunmağa başlayır və istiqamətlənmiş hava axınının gücləndirilməsi üçün,
aparılan məşğələlər bir qayda olaraq onlarda çətinliklər yaratmır. Əgər uşaqlarla əməliyyata qədər məşğul olunmayıbsa eyni zamanda həm sümük-qarın tənəffüsü ilə məşğul olmaq, həm də
istiqamətlənmiş hava axınının ötürülməsini öyrətməklə məşğul olmaq lazım gəlir.
Uşaqlara izah olunur ki, nitq əmələ gəlmə
prosesində tənəffüs aparatının düzgün işləməsi
üçün, məşq edilmiş tənəffüs əzələlərinə malik
olmaq lazımdır. Bu təqdim edilən tənəffüs gimnastikası isə ağciyərin hava tutumunun, döş və
qarın əzələlərinin hərəkətliliyinin, diafraqmanın
yaxşılaşdırılmasına kömək edəcək, ağız tənəffü194

sünün intensivliyini və müddətini inkişaf etdirəcəkdir.
Rinolaliya zamanı səsin bərpasına yönəlmiş korreksiya işi zamanı fonopedik çalışmalardan istifadə edilir. Bu çalışmalar həm də səslərin nozal təlləfüzünün aradan qaldırılması üçün
effektivdir. 1. Sait səslərin nazalizasiyasının aradan qaldırılması (fonopedik məşğələ).
İ.İ. Ermakova iş prosesini “a, e, o” saitlərindən başlamağı təklif edir; bu metodun əsaslandırılması haqqında məlumat birinci mərhələdə izah olunub. O, döş registerində sait səslərin
yumşaq nəfəsverməsinin yenidən canlandırılmasını təklif edir: ilk öncə təcrid olunmuş şəkildə,
daha sonra iki və üç çüt şəklində (ae, ao, ea, eo,
aeo, aoe, eao, eoa, oae və s.). Bütün səslər uzadılmış və bitişik şəkildə tələffüz edilir.
2. Samit səslərin korreksiyası, nazalizasiyanın azaldılması, nitq səsinin qoyuluşu. Rinolaliya zamanı patoloji səs əmələgəlmələr antrofonik və fonoloji əlamətlərə malikdirlər yəni fonemlərin səslənməsinin təhrifi (nazalizasiya, yaxın səslənmə) və bir fonemin digəri ilə əvəzlənməsi baş verir (əmələgəlmə üsuluna və artikulyasiya əlamətlərinə görə oxşar olanların qrup
daxilində qarşılıqlı dəyişik salınması). Hər bir
səsin korreksiyası düzgün artikulyasiya əymələrini və eşitmə diferensasiyaları nəzərə alır. Səslərin korreksiyasına başlayarkən uşaqların fonemləri yamsılama yolu ilə qavranılma bacarığı
yoxlanılır. Bu isə nisbətən daha çox əlçatan səslərin aşkarlanmasına kömək edir.
Səsləri əmələ gətirərkən uşaq üçün, əlçatan olan hərəkət və fonemlərdən maksimum dərəcədə istifadə etmək lazımdır. Yeni modellər
yaratmaq lazım deyil. Bu cür yanaşma səsin nitqə daxil olmasını asanlaşdırır, gərginliyi azaldır
və artıq formalaşmış bacarıqlara, eləcə də sadədən mürəkkəbə keçid üçün dayaqlanma prinsiplərini təzahür etdirir.
Məqalənin aktuallığı. Məktəbəqədəryaşlı
rinolaliyalı uşaqların nitqində yaranan səslərin aradan qaldırılması yollarına həsr olunub.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə açıq rinolaliyalı uşaqların problemləri araşdırılır, korreksiya
zamanı səslərin nazallaşmasının aradan qaldırılmasına dair məsləhətlər verilib.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
irəli sürülən təkliflər, nəticələr, məktəbəqədər müəssisələrdə, reabilitasiya mərkəzlərində təlim-tərbiyə
prosesində nəzərə alına bilər.
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SOCİALİZATİON OF CHİLDREN İN SİNGLE-PARENT FAMİLİES AND WAYS TO
OVERCOME SOME PROBLEMS
Xülasə: Məqalədə natamam ailələrdə uşaqların sosiallaşma məsələləri araşdırılır, ortaya çıxan
problemlər təhlil olunur və bu problemlərin həlli yolları göstərilir.
Açar sözlər: sosiallaşma, uşaqlıq, psixo-fizioloji xüsusiyyətlər
Резюме: В статье рассмотрены вопросы социализации детей в неполных семьях, а также
проанализированы некоторые проблемы и указаны пути их решения.
Ключевые слова: социализация, детство, психофизиологические особенности
Summary: Socialization problems in incomplete families were searched, arisen problems were
analysed and solving ways of these problems were given in the article.
Keywords: socialization, childhood, psycho-physiological features

Bildiyimiz kimi, natamam ailələr, adətən,
boşanmalar və ya valideynlərdən birinin ölümü
nəticəsində meydana gəlir. Belə ailələrdə uşaqların düşdükləri ağır psixoloji vəziyyət onların
sosiallaşmasına birbaşa olaraq mənfi təsir göstərir. Təbiidir ki, uşaq gələcəkdə qazanacağı sosial rola öz cinsindən olan valideynlərinin davranışlarını mənimsəyərək, onları nümunə götürərək yiyələnir. Eyni zamanda, uşağın əks cins
haqqında, onun rolları ilə bağlı ilkin düşüncələri
ailədə formalaşır. Ailədəki valideyn rolları gələcəkdə qazanılan ilk sosial rollardır. Bu ilk
sosiallaşdırma qurumunda qazanılan rollar uşaqların sahib olduqları cəmiyyətə adaptasiyasında
önəmli rol oynayır.
196

Helmut Fend həyatda qazanılan sosial rolları iki qrupa ayırmışdır: 1. Təməl rollar. Bunlar
insanda fizioloji olaraq mövcud olan və ilkin
olaraq ailədə qazanılan rollardır (yaş, cins, irq,
ailə və ya qohumlar içərisindəki mövqe ilə
müəyyənləşir). Bir ailədə bir uşağın dünyaya
gəlməsi ilə ana, ata, qardaş, bacı, əmi, dayı,
xala, bibi kimi statusların qazanılması kimi.
Bunlar istəyə bağlı olmadan qazanılan rollardır.
2. Qazanılmış rollar. Bu rollar insanın işinə, təhsilinə, peşəsinə görə və müxtəlif situasiyalarda
qazanılan rollardır. Qazanılmış rollardan başqa
müstəqil rollar da vardır ki, bu rollar insanın xüsusi maraq və qabiliyyəti ilə bağlıdır. Bu rolların həyata keçirilməsi insanın istək və arzula-
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rına, maraqlarına uyğun olaraq onun müstəqil
davranış və fəaliyyəti üzərində qurulur. Burada
bir cəhəti qeyd etmək gərəklidir ki, təməl rolların qazanılması sonradan qazanılmış rollara
yiyələnməkdə önəmli rol oynayır. Ona görə də
ailədə qazanılan təməl rollar insanları bir növ
gələcək rolları qazanmağa hazırlayır.
Ailədə valideynlərdən hər hansı birinin
yoxluğu, əgər onu əvəz edəcək başqa birisi yoxsa, uşaqları sosial rol üçün gərəkli nümunədən
məhrum edir. Bəzən günümüzdə sosial-psixoloji
problem olan maskulinizasiya və feminizasiya
hadisəsi də daha çox gərəkli valideyn nümunəsinin olmamasından irəli gəlir. Bildiyimiz kimi,
latın dilində olan “feminizasiya” - oğlanlarda
qıza məxsus keyfiyyətlərin, “maskulinizasiya”
isə qızlarda oğlanlara xas keyfiyyətlərin formalaşmasıdır. Heç şübhəsiz ki, bu məsələ günümüz
üçün aktual olan problemlərdən biridir.
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, natamam ailələrin meydana gəlməsinin əsas səbəblərindən biri ailədə valideynlərdən birinin ölümüdür. Ailədə valideynlərdən hər hansı birinin
vəfatı kiçik yaşlı uşaqlar üçün dərk edilməyən
bir hadisədir. Təsadüfi deyil ki, bu dövrdə uşaqlar ata və ya ananın ölümünü bilsələr də tez-tez
valideynlərinə “Atam nə vaxt gələcək?”, və ya
“Anam nə vaxt gələcək?” kimi suallarla müraciət edirlər. Bu da, əsasən, uşaqların ölüm hadisəsini dərk etməmələri ilə bağlıdır. Uşaqlar 8-10
yaşlarında ölüm hadisəsinin artıq geri dönülməsi
mümkün olmayan bir hadisə olaraq qavrayırlar.
Ata və ya ananın itirilməsi uşaqda fiziki və
psixo-sosial baxımdan bir çox problemlərin
yaranmasına səbəb olur. Bir çox hallarda valideynlərdən birinin itirilməsi uşaqlarda süstlük,
içəqapanıqlıq meydana gətirir ki, bu da onların
sosiallaşmasına mənfi təsir göstərir. Kiçik yaşlarda valideynini itirmiş bir çox uşaq sanki ətrafında baş verən hadisələrə qarşı laqeyd olur. Bəzən isə bu yaşdakı uşaqlar valideyni itirməklə
daha da aqressiv davranışlar göstərir, ətraflarına
ziyan verməkdən xüsusi həzz alırlar ki, bunun
da nəticəsində onlar insanlar, xüsusən də həmyaşıdları tərəfindən sosial qəbul görmürlər.
Yeniyetmə və gənclər isə ata və ya ananın hər
hansı birinin ölümünü yaşlı insanların məntiqi
ilə qarşılayırlar. Ölüm nəticəsində valideynini
itirmiş uşaqda itirilən valideynə qarşı hörmət və
məhəbbət qarışıq bir həsrət yer alır. Bəzən itiri-

lən valideynin müsbət cəhətlərlə daha çox xatırlanması uşaqların psixo-sosial inkişafında böyük rol oynayır. Bunu belə izah etmək mümkündür ki, itirilmiş valideynin xatirəsinə hörmət
uşaqda sosial davranış qaydalarına ciddi diqqət
etməsinə səbəb olur.
İngilis psixiatrı F. Brown araşdırmasında
216 depressiyaya düşən insanların təxminən
beşdə ikisinin 15 yaşından əvvəl ata və ya anasından birini itirdiyini ortaya çıxarmışdır. Halbuki bu vəziyyət bu dövrdə ata və ya anasından
hər hansı birini itirməyən insanlarda ortalama
olaraq yeddi insandan birində müşahidə edilmişdir. Bu araşdırmada ortaya çıxan ən önəmli cəhətlərdən biri də dörd yaşında atasını itirən
uşaqların yuxarı yaşlarda depressiyaya düşmə
nisbətinin digərlərinə görə iki dəfə daha çox
olması idi. F. Brown araşdırmasında bu nəticəyə
gəlmişdir ki, uşaqlıq dövründəki (ölümlə bağlı)
acı və kədər yuxarı yaşlarda depressiya kimi bir
psixi xəstəliyin yaranmasında ən önəmli faktorlardan biridir (4, 11).
Boşanma nəticəsində valideynlərindən hər
hansı birindən ayrılan uşaqlarda isə vəziyyət
başqa cürdür. Ailədə baş verən boşanmalar
uşaqlara psixoloji baxımdan daha ciddi təsir
göstərən psixo-sosial problemdir. Boşanmalar
nəticəsində valideynlərindən hər hansı birindən
ayrı yaşamağa məcbur olan uşaqlarda güvənsizlik hissi, içəqapanıqlıq və ya aqressiv davranışlar özünü göstərir ki, bu da uşaqların sosiallaşmasına mənfi təsir göstərir, onlar sosial qəbul
görməkdə önəmli problemlər yaşayırlar. Bir çox
hallarda natamam ailədə, uşaqlara gərəkli nəzarətin olmadığı bir şəraitdə onlar cinayətkarlığa
yönəlmiş uşaq qruplarına daxil olur və normal
qruplarda qəbul görməyən uşaqlar burada özünütəsdiqə yönəlirlər ki, bu hal da uşaq cinayətkarlığını artırır. Boşanmış ailələrdəki cinayətə
yönəlməyən uşaqlar isə cəmiyyətə qarşı küskün
olur və bir çox psixoloji travmalara məruz qalaraq sarsıntı və stresslərlə dolu bir həyat keçirirlər, onlarda bir çox hallarda sosial fobiyalar
meydana gəlir. Bəzən boşanmalar ailədə uşaqların ağır depressiyalara düşməsinə, intiharlara
belə səbəb olur və təbii olaraq bu haqda heç bir
məlumatı olmayan valideynlər uşaqlara yardımda yetərsiz qalırlar.
Ailənin boşanma nəticəsində dağılması ilə
uşaqların problemləri çoxalır. Çox vaxt atalar
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boşanmadan sonra övladları ilə maraqlanmırlar
və onların bütün problemlərinin həllini ananın
öhdəsinə buraxırlar. Ümumiyyətlə, ailədə atanın
yoxluğu uşaqların psixoloji və sosial baxımdan
inkişafına mənfi təsir göstərən amillərdən biridir. Çünki ata sevgisi də ana sevgisi qədər uşaqların şəxsiyyətinin formalaşmasında önəmlidir.
Atadan sevgi, qayğı görməyən uşaqlarda güvənsizliklə yanaşı atılmışlıq hissi yaranır, onlarda
özlərinə hörmət itir, nəticədə sosial həyata uyğunlaşmada ciddi problemlər ortaya çıxır. Xüsusən də belə uşaqlarda sosial mühitə, insanlara
qarşı kəskin bir düşmənlik hissi formalaşır. Belə
uşaqlar olduqları qruplarda tez-tez ünsiyyət
problemləri yaşayırlar və digər insanlar onları
anormal davranışlarından dolayı üzvü olduqları
sosial qruplardan uzaqlaşdırır, onlar yoxmuş
kimi davranırlar. Bir çox hallarda belə uşaqlar
ətrafdakı insanlara var olduqlarını sübut etmək
üçün aqressiv davranışlara daha çox meyilli
olurlar.
Bir çox ailələrdə ananın ata rolunu oynaması da uşaqlara mənfi təsir göstərir. Aparılan
araşdırmalar boşanmış ailələrdəki uşaqlarda psixoloji və sosial uyğunsuzluq faizinin yüksək
olduğunu ortaya çıxarmışdır. Belə uşaqlar istər
məktəbdə sinif kollektivində, istərsə də sonralar
daxil olduqları qruplarda uyğunlaşma problemləri yaşayırlar. Belə uyğunlaşma problemlərinin
ən geniş yayılmış olanları psixoloji çöküntü (ən
üst həddi uşaq depressiyaları), təlimdə uğursuzluq və müxtəlif asosial davranışlarıdır.
Məktəbəqədər və yeniyetməlik yaşı dövründə olan uşaqlara boşanmalar daha çox təsir
göstərir. Bildiyimiz kimi, bu dövrlər insan həyatının ən həssas dövrləridir və bu dövrdə uşaqların sosial və psixoloji baxımdan normal inkişafında hər iki valideynin rolu əvəzedilməzdir.
Uşaqlar ən çox bu dövrlərdə ata-ana dəstəyinə
ehtiyac hiss edər, onların hər zaman yanında
olmalarını istəyərlər.
Dünyanın bir çox ölkələrində boşanmanın
uşaqlara mənfi təsirinin qarşısının alınması üçün
müəyyən tədbirlər görülür. Lakin bu tədbirlər
uşaqların itirdikləri qarşısında yetərsiz qalır və
bir o qədər də önəm daşımır. Son zamanlarda
mütəxəssislər tərəfindən boşanmanın uşaqlara
vurduğu mənəvi və sosial-psixoloji zədələrin
qarşısını almaq üçün onların müəyyən müddət
valideynlərinin hər ikisi ilə də ünsiyyət tələbatı198

nın ödənilməsinin vacib olduğunu göstərirlər.
Beləliklə də uşaqlar boşanma ilə ata və anadan
hər hansı birini itirmir və psixoloji sarsıntıya
məruz qalmırlar. Təbiidir ki, burada valideynlərdən hər hansı birinin qarşı tərəfə münasibətdə
mənfi düşüncə və davranışlarını uşaqlara aşılamaması, onlara bu baxımdan psixoloji təsir göstərməməsi çox önəmlidir.
Ailələrdə baş verən boşanma müxtəlif
yaşlardakı uşaqlara sosial-psixoloji baxımdan
müxtəlif cür təsir göstərir. Boşanma 2-2,5 yaşlarında olan uşaqda çevrədəki insanların diqqətindən kənarda qalamaq istəyinin ortaya çıxarır, o,
insanların diqqət mərkəzində olmaqdan qorxur.
3-4,5 yaşlarında olan uşaqlarda aqressiv davranışlar meydana gəlir. Uşaq valideynlərin birbirindən ayrılmasının günahını özündə görür,
özünə güvəni, inamı itir, əsasən təxəyyülü inkişafdan qalır, sosial davranışlardan çəkinir. 5-6
yaşlarında yuxarıdakı mənfi davranışlarla birlikdə narahatlıq, şişirdilmiş qorxular özünü göstərir, aqressiv davranışlar özünün ən son həddinə
çatır. Kiçik məktəbli yaşı dövründəki (I-IV siniflər) uşaqlar şiddətli sarsıntı, qorxu və narahatlıq kimi hisslər keçirirlər. Uşaqlar bəzən özlərini güvənsizlikdə hiss etdiklərindən bu ehtiyacı başqa bir ehtiyacın həddən artıq təmin edilməsi ilə basdırırlar. Bu zaman bir çox uşaq həddən artıq yeməyə meyl göstərməklə özlərinin
güvənsizlik ehtiyacını başqa bir təbii ehtiyacın
ödənilməsi ilə əvəz etmiş olurlar. Təbiidir ki, bu
da bir çox hallarda uşaqların artıq çəki problemi
ilə qarşı-qarşıya qalmalarına səbəb olur. Bəzən
isə uşaqlar özlərini günahkar sayaraq tamamilə
yeməkdən imtina edirlər.
Ailədə qız uşaqlarına nisbətən oğlan uşaqlarına boşanma daha çox mənfi təsir göstərir.
Boşanma uşaqlarda mənlik şüurunun formalaşmasında da problemlərə səbəb olur. Boşanmadan sonra valideynlərdən hər hansı biriylə yaşayan uşaqlarda təlimdə geridə qalma, yalan danışma, oğurluq, sosial həyatda cinsi rolla bağlı
düşüncə və davranışda müəyyən təzadlar yaşamaq kimi xüsusiyyətlər ortaya çıxır.
Uşaq psixo-sosial problemlər nəticəsində
dərsdə diqqətin mərkəzləşməsində çatışmamazlıq, diqqətin asanlıqla və həddən artıq yayınması
kimi hallarla qarşılaşırlar. Eyni zamanda, belə
uşaqlarda daha çox görülən xəyallara qapılma
təlimdə uğuru aşağı salır. Sadəcə ana tərbiyəsi

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 85, Number: 7, 2018

Natamam ailələrdə uşaqların sosiallaşması və ortaya çıxan psixoloji problemlərin aradan qaldırılması yolları

ilə böyüyən oğlan uşaqlarının kişilik etalonuna
yiyələnməsi çətin olur. Boşanmış ailədən gələn
uşaqlar sinif kollektivinə qoşulmurlar. O, öz
ailəsinin yoldaşlarının ailəsi kimi tam olmadığını anlayır və bu düşüncənin onda formalaşdırdığı aşağılıq və əziklik hissi yaşayır. Uşağa
görə, onun ata-anası yoldaşlarının ata-anasından
bacarıqsız və fərsizdir. Elə bu səbəbdən də bir
yerdə yaşamağı bacarmırlar. Buna görə uşaq öz
yoldaşlarının həyatına, daha doğrusu, ailəsinə
həsəd hissi ilə baxır, özünü onlardan fərqli
görür.
Lakin bir cəhətə diqqət yetirmək gərəklidir ki, boşanma hər uşaqda anormal davranışlara
səbəb olmur. Bəzi uşaqlara bu hadisə bir o qədər
də mənfi təsir göstərmir. Uşaqların boşanmadan
ən az zərər görmələri üçün ata-analar boşanma
hadisəsini uşaqların anlaya biləcəkləri bir dildə,
aydın şəkildə və atanın ananı, ananın isə atanı
günahkar çıxarmadan onlara açıqlanmalıdır.
Ata-analar uşaqları onların tərəfini tutmağa
məcbur etməməli və onları münaqişələrdən
kənar tutmağa çalışmalıdırlar. Təbiidir ki, boşanma hadisəsi uşaq üçün nə qədər aydın izah
edilsə də xoşagələn bir hadisə deyildir və onun
uşağa bir müddət mənfi təsir göstərəcəyi qaçınılmazdır. Valideynlər bu çətin situasiyadan
uşağın az zədə alaraq çıxmasını təmin etmək
üçün ona yardım etməli, boşanmada onun özünü
günahkar saymasının qarşısını almalı və ona

başa salmalıdırlar ki, hər iki valideynin birbirindən ayrılmasında onun heç bir günahı yoxdur. Boşanmadan sonra uşağı rədd etmək və ya
onu həddən artıq qorumaq yerinə valideynlər
onun bu reallığı qəbul etməsinə köməklik göstərməlidirlər. Lazım gəldikdə psixoloqa müraciət olunmalıdır. Uşaq həm atanı, həm də ananı
ehtiyacı olduğu qədər görməlidir.
Ölkəmizdə boşanmalar nəticəsində uşaqların, demək olar ki, böyük əksəriyyəti ana ilə
yaşayır. Bu, bizim cəmiyyətimizdə ananın öz
övladını tərk etməsinə mənfi bir hal kimi baxılmasından, ananın uşağı gələcək həyata hazırlanmasında, özgüvən hissinin qazanılmasında və
son nəticədə uğurlu sosiallaşmada önəmli rol
oynamasının bir toplum şüurunda böyük əhəmiyyət daşımasından irəli gəlir.
Məqalənin aktuallığı. Araşdırılan mövzu
natamam ailələrdə uşaqların uğurlu sosiallaşmasını
təmin etmək baxımından önəmlidir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Natamam ailələrin
uşaqların sosiallaşmasına təsirinin bu məqalədə araşdırma obyektinə çevrilməsi, elmi ümumiləşdirmələr
aparılması, onlara əsaslanaraq təhlil edilməsi elmi
yeniliyi müəyyən edir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən
məktəb psixoloqları, müəllimlər, tərbiyəçilər, valideynlər faydalanmaqla natamam ailələrdən olan
uşaqların uğurlu sosiallaşmasına gərəkli psixoloji
yardım göstərmə imkanına sahib olarlar.
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THE İDEAS OF COSMİSM İN THE MODERN WORLDVİEW BREAKİNG
Xülasə: Məqalədə kosmoloji konsepsiyalar təhlil edilir, bu ideyalara dair müxtəlif yanaşmalar
müqayisəli şərh edilir. Müəllif kosmizm ideyasını bütün insanlığın mədəni və tarixi inkişafının təbii bir
hissəsi olaraq nəzərdən keçirir. İnsan biliklərinin bütün növlərinin birliyinə əsaslanan problemlərin bütöv bir
anlayışı Rus kosmik düşüncələrini dünyanın sintetik-inteqrativ bir vizyonu yaratmasına imkan verir.
Açar sözləri: kosmizm, kosmik pedaqogika, kainat
Резюме: В статье анализируется понятие космизма, рассматриваются возможные подходы к
идеям космизма. Космизм рассматривается как закономерная часть культурно-исторического
развития всего человечества. Целостное осмысление проблем, основанное на единстве всех форм
человеческого знания, позволяет мыслителям русского космизма формировать синтетическиинтегративное видение мира.
Ключевые слова:космизм, космическая педагогика, вселенная
Summary: The article reviews the definition of cosmism as well as possible approaches to the ideas
of cosmism. Cosmism is regarded as a genuine part of the cultural-historical development of all human
beings. The holistic understanding of the problems based on the unity of all forms of human knowledge
allows the thinkers of cosmism to form a synthetically-integrative vision of the world.
Key words:cosmism, cosmic pedagogy, universe

Сегодня мы живем в очень непростое
время. C распадом Советского Союза произошел и распад ценностей, служивших
некогда прочной опорой в деле воспитания
людей. В чем смысл жизни? Если человек, о
котором гениальный поэт 19 века В. Жуковский, учитель А. Пушкина, сказал, что при
мысли великой, что я - Человек, всегда возвышаюсь душою…». И как сегодня живет
современный человек? Разве такой мир был
уготовлен человечеству? Разве этот мир был
дан человеку для дальнейшего продвижения
его Духа? Конечно, кто-то может сказать,
что его устраивает такое положение дел. Что
200

у него есть дом, дети и все что нужно для
нормального существования. Хорошая работа, уважение, авторитет в обществе. В общем, все, что нужно для нормальной жизни у
него есть и менять он ничего не хочет. Какое
ограниченное мышление и это все что имеет
этот человек.
Величайший творец божественной поэзии Насими первым в восточной поэзии поставил человека в один ряд с Всевышним,
Творцом, Аллахом, а Всевышнего, Творца,
Аллаха приблизил к человеку. Бог рассматривается не вне человека, а внутри. Человек
никогда не сможет постичь Бога, если он
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будет противопоставлен Богу. Бог внутри
человека, а, следовательно, человек и Бог
совпадают. Человек и есть Бог, его образ и
подобие. Насими пишет открыто: Я истину
познал и понял: «Я есть Бог». И, в этом убедясь, я не храню молчанья. А в другом месте:
Я, Насими, соединился с Богом. И нет скончанья мне, я – сам Аллах! [1]. Для Насими
«люди – прекраснее всего, что сотворил
Аллах». Соответственно нельзя постигнуть
Бога, не поняв себя. Человек сам есть средство постижения Бога: Тот, кто познал себя, –
тот господа познал. Познанье бога – вот на
свете путь конечный.
«Вначале Бог создал Небеса и Землю»,
– говорится в священных писаниях. Воля
Бога проявилась через космос. Огромный
космос, с его бесчисленными движущимися
и неподвижными объектами, произошел от
Божественного Сознания, поддерживается
Богом и растворяется в Боге. Единое Божественное Сознание захотело стать множеством
и существовать как эта разнообразная материальная вселенная.
Эту изящно созданную вселенную мы
называем природой.
Эволюция в природе – это на самом
деле постепенное раскрытие заложенных в
природе сил. Мы можем познать Бога через
природу, которая пронизана Богом и едина с
Ним.
Ректор Университета Индии Бхагаван
Шри Сатья Саи Баба говорит: «Люди заявляют, что Бога нет, потому что они не могут
Его увидеть. Это полная глупость. Цветок
имеет форму, но аромат, исходящий от него,
не имеет формы. Разве можно отрицать
реальность аромата только потому, что у
него нет формы? Форма аромата проявляется
в цветке, так же как и форма Бога проявляется в природе. Бог есть все формы, все
имена, все характеристики и все суждения.
Посмотрите на удивительное разнообразие в
творении! Так может развлекаться только
феномен с безграничными возможностями –
Бог!» [2].
Ответ на вопрос: «Где Бог?» даётся
самой природой. Природа и является очевидным доказательством существования Бога.

Бог – это таинство. Нельзя сказать, что
Он есть и нельзя сказать, что Его нет. Когда
мы начинаем думать о Боге, то попадаем в
тупик. Что можно сказать о Нем? Как определить Его? Бог один, Он представляет
собой абсолютное единство. А то, что является абсолютным единством, не может иметь
пространственное измерение. Почему? Потому что пространство – это всегда расстояние
между двумя точками. Невозможно представить себе пространство без двух точек:
одна здесь, другая там. Пространство основывается на идее понятий: здесь и там.
Поскольку пространство расположено между
двумя точками, идея о пространстве предполагает наличие двух субстанций. Но, по
определению, Бог абсолютно один, один без
второго. В 11-ой главе Бхагават Гиты Арджуна смиренно просит Васудева проявить
ему свою божественность: «Если Ты считаешь, что я в состоянии видеть Твою вечную форму, открой мне Ее: Растроганный
Васудев произнес: Ты действительно не
можешь видеть Меня своими телесными глазами. Я дам тебе божественное видение, узри
Мое мистическое совершенство». Этот отрывок из Бхагават Гиты исчерпывающе ясно
показывает, что стремящийся познать
божественное не может надеться узреть его
своими физическими глазами, для этого ему
необходимо вооружиться духовным зрением.
Александр Мень писал: «Те, кто хотят ограничить мир видимым, оказываются в странном положении наблюдателя, который, заманив в рентгенокабинет великого художника
или мыслителя, говорит: да ничего в нем нет,
посмотрите, позвоночник виден, ну череп
виден, сердце бьется. Где же его гениальность, где его мысль, где его чувства? Да, все
видно насквозь, но не видно главного. И не
может быть увидено в принципе. Духовность
не какое-то физическое поле, которое якобы
не улавливают наши приборы. Нет. Надо
просто признать, что такова реальность, у
нее два аспекта: видимый и невидимый» [3].
Если не пространство, то, что именно?
И каждый раз ум человека вынужден признать – Космос не может иметь пределов.
Космическое Пространство простирается во
все стороны беспредельно... «Какой бы
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смысл имела Вселенная, если бы не была
заполнена органическим, разумным, чувствующим миром», – говорил К.Э.Циолковский. Он верил, что Космос буквально кишит разными формами жизни и уровнями
сознаний, но мы не видим и не слышим их
только из-за несовершенства органов восприятия нашего физического тела и пока ещё
несовершенной аппаратуры. Человек –
Микрокосм”.
«Я родом из Вселенной», - заявляет
Сократ. «…появился новый гражданин Вселенной», - сообщает о своем рождении в
автобиографической книге К.Циолковский.
Мы - дети Космоса…», - утверждает
А.Чижевский
С духовной точки зрения не существует материального объекта без божественной основы, нет живого существа без одушевляющей его жизненной силы и нет
инертной субстанции без сознания. Всё сознание одинаково, потому что оно является
проявлением одного Космического Сознания. Существует только один поток Божественного Сознания, внутренне присущий
природе со всем множеством имён и форм.
Это сознание оживляет материю, а не материя порождает сознание. Существует только
Один!
Проблема единства человека и космоса
всегда привлекала внимание мыслителей и
философов. Особая роль в поисках нового
миропонимания русские космисты: Важную
роль в поисках нового миропонимания и
места человека в мире сыграли Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, А.
Л. Чижевский и др. В своих трудах они обращались к идее о необходимости целостного
взгляда на мир, преодолевающего характерное для естественнонаучного знания противопоставление человека и природы, субъекта
и объекта. Они предвидели, что разрыв человека и космоса, нарушение гармонии между
ними, отсутствие целостного понимания
мира губительны как для природы, так и для
человека, вызывая не только истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей
среды, но и нравственный кризис, деградацию души, утрату духовности, что грозит
всеобщей катастрофой. «Мир идет к концу, –
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писал Н. Ф. Федоров, – а человек своей деятельностью даже способствует приближению конца, ибо цивилизация эксплуатирующая, но не восстанавливающая не
может иметь иного результата, кроме ускорения конца».
Стремление осуществить синтез научного и вненаучного познания мы находим и
в философии Е. и Н. Рерихов изложенной в
«Живой Этике», представляющей собой
синтез западноевропейского и восточного
миропонимания. Они говорили о необходимости формирования у людей нового, планетарного сознания, которое рассматривали
как призыв современной эпохи, являющей
собой начало Нового мира.
В своем движении к планетарному сознанию человек должен пройти три ступени.
Первая ступень – открытие сознания, т.е.
Освобождение от предрассудков, навязанных понятий. Следующая – расширение сознания. Она предполагает достижение беспредельности мысли и ее влияния на мироздание. Третья ступень – развитие своей мысли,
творчество. Е. Рерих считала, что человек,
существуя в единстве с Жизнью Вселенной,
будучи частью ее великого творчества, также
призван творить каждую минуту жизни
мыслью, словом, действием.
Основой существования человека, по
мысли Е. Рерих, является дух устремлений.
В своих устремлениях он должен ориентироваться на самое большое – на Абсолют. Те
же, кто очертил себе малый круг, обречены,
и все возможности пройдут мимо них. Ограниченное сознание даже из большого способно построить только малое.
Космизм – явление культуры, имеющее
общечеловеческое значение. Идея глубокой
взаимосвязи человека и Космоса прослеживается в учениях древности самых разных
народов. В конце ХIХ – начале ХХ века в
России появляется целая плеяда выдающихся мыслителей – философов, ученых, художников и композиторов, в чьем творчестве
ярко проявляются идеи космизма. Их творчество пронизано интуитивным ощущением
грядущего преображения мира и человека;
миссии человечества в этом эволюционном
процессе.
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XX век, переживший ужасы и катастрофы, природные, техногенные катаклизмы,
поставил вопрос о личности в образовании и
воспитании, о свободе и любви. Все то, что
предвосхитил Толстой, поставлено на повестку дня нашего и будущего времени.
Остается задать вопросы и ответить на
них: как научить растущего человека ценить
жизнь и благоговейно к ней относиться? как
рано нужно и можно сказать ребенку о
смерти? что такое свобода и как научиться в
ней жить, не разрушая себя, жизнь и окружающих людей? быть свободным – это быть
ответственным? что такое совесть? когда и
как человек становится совестливым?
Выдающийся ученый Азат Халилович
Мирзаджанзаде писал: «Время требует от
всех нас добросовестной работы без всяких
скидок, и особенно на то, что я, дескать,
человек маленький и от меня ничего не зависит. Выражение «маленький человек» придумали равнодушные люди, которые берегут
себя от малейшего стресса. Проходят мимо
нарушений и беспорядка, для них определяющим является собственное благополучие». [4].
Образование – это еще не жизнь, это
только подготовка к ней. «Образованного
человека» А.В. Луначарский определял так:
человек, в котором доминирует образ человеческий, и далее: «одной из фундаментальных проблем воспитания и образования
является создание общечеловеческой шкалы
ценностей»
Человек – это союз неба и земли. Он
создан общественным движением, а не
государством. Это голос народа и души,
которая изголодалась без духовной пищи.
Перерождение мышления должно
утверждаться как основа лучшей Эпохи.
Мышление – залог преуспеяния, залог нового строительства, залог мощного будущего.
Претворение жизни, именно, утверждается
трансмутацией мышления.На каждом проявлении можно проследить, как мышление
эволюционирует илиинволюционирует. Кроме устремленного мышления, действует
импульс зажиганиямышления. Потому закон
устремления дает то соответствие, которое
сближаетМиры, насыщая творческим огнем.

Дать себе отчет в направлении мышления
уже поможет сдвинуть сознание.
Выдающийся ученый XX в. А.Л. Чижевский экспериментально открыл взаимодействие человеческого организма и человеческого общества с деятельностью Солнца и,
в частности, с ритмом солнечных пятен.
Исходя из концепции единства человека и
Космоса, взаимодействия человека и Солнца,
он установил циклы и ритмы влияния Солнца на здоровье, общественную деятельность
человека и на земной исторический процесс
в целом. Эти исследования ломали границы
между науками естественными и гуманитарными, оставляя причинные приоритеты за
естественными. В своих трудах ученый писал о великой электромагнитной жизни Вселенной, закладывая первые кирпичи в фундамент энергетического мировоззрения XX
в. Подводя итоги своих необычных исследований, Чижевский продвигался все дальше и
дальше в космическом поиске. «Из сказанного следует заключить, что есть некоторая
внеземная сила, воздействующая извне на
развитие событий в человеческих сообществах. Одновременность колебаний солнечной
и человеческой деятельности служит лучшим указанием на эту силу».
Все это дает основание утверждать, что
Живая Этика как философия Космической
Реальности заключает в себе систему познания нового космического мышления. В ней
синтетически объединились знания древние
и современные, мысль Востока и Запада, нахождения эмпирической науки и метанауки,
способы познания различных областей творчества, таких как наука, философия, религиозный опыт, искусство. Явление Живой
Этики еще раз подтверждает Великий закон
Космоса – Высшее продвигает низшее, высокое сознание содействует развитию расширенного сознания на более низких уровнях.
Космическое мышление объединяет в себе
мысль надземную и земную.
Во всемирной декларации прав человека сказано: «Цель образования – всестороннее развитие человека и воспитание уважения к правам и основным свободам личности». Конвенция о правах ребенка дальше
развивает эту идею: «Образование должно
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готовить ребенка к сознательной жизни в
свободном обществе, в духе взаимопонимания, мира, терпимости, равноправия полов
и дружбы всех народов».
Ш.А. Амонашвили, выступая на 2-ой
педагогической школе-семинаре "Человек у
порога Нового Мира" в январе 1997 г. Сказал: «Мои длительные научно-экспериментальные поиски в сфере образования, изучение опыта многих учителей подвели меня к
созданию педагогической системы, именуемой "Школой Жизни".
Философия космизма всегда была
нечто большее, чем просто наука. Древние
мыслители философское «образование»
своих учеников никогда не начинали с менторского, «учительского» монолога, содержавшего готовые рецепты и решения. Философия рассматривалась не как способ мышления, но как образ жизни. Это можно
видеть на примере диалектического метода
отыскания истины, открытого Сократом.
Основной способ достижения истины в сократовской диалектике – диалог, вопросноответный метод – не только как способ
философствования, но и как образ жизни.
Дыхательные упражнения, пища, тренировки
воли, медитации – все это входило в своеобразную «пропедевтику», подготовительную
ступень. Необходимо было принять определенную аскезу, чтобы быть готовым к
восприятию духовных истин.
В этой связи требует переосмысления и
вопрос о вере. Человек не может жить без
веры. Ему необходимо ориентироваться в
этом мире, получать для себя различение на
истинное и ложное, полезное и бесполезное,
правильное и неправильное, доброе и злое.
Вера - один из функциональных механизмов
в общей системе ориентации человека. В
произведении М.А.Булгакова «Мастер и
Маргарита» проигрывается, на наш взгляд,
очень важный эпизод, касающийся веры
человека. Трагизм одного из героев романа
М.А. Берлиоза заключается в том, что будучи проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке прекращается, он превращается в золу и уходит в небытие. В романе последовательно проводится
евангельское "каждому будет дано по вере
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его" или, как в случае с М.А. Берлиозом:
"каждому по неверию его".
Явление веры многомерно. Возьмем, к
примеру, философию Платона. Она построена на поисках ответов на вопросы. «Кто я?
Частица космоса. Что для меня ценно? Благо. К чему надо стремиться? К мудрости.
Здесь человек еще не личность, а только
микрокосм, который тесно связан с космосом вообще». Дух человека божественен,
индивидуальность вечна. Высшее счастье –
трансформация человека в Бога, говорил
Джордано Бруно.
Человек и человечество – у порога
Нового Мира. Существует справедливое
мнение о том, что со старым сознанием не
войти в Новый Мир, да и сам этот Новый
Мир может оказаться недоступным «страждущему и мечущемуся человечеству». Степень опасностей жизнедеятельности человеческого рода на планете Земля настолько велика, что поиск всеобщего спасения от всеобщей гибели требует кардинального изменения мировоззрения и мироотношения человека, требует поистине прорыва к новому
мировидению, к новому пониманию человека. Чело-Век, наше родовое имя означает,
что каждый из нас – Чело Веков, носитель
Вечного и в этом смысле Высшего разума.
Чтобы остановить этот маховик разрушения и саморазрушения человека и человеческого рода, необходимо научное обоснование и безотлагательное внедрение в образовательную практику качественно новой
парадигмы, выводящей человека за пределы
исключительно социальной детерминации,
социального пространства. Ведь общество, а
вместе с ним и человек обусловлены планетарной жизнью Земли, жизнью Вселенной.
Проблема нарушения самосознания и
самоидентификации личности стала очень
актуальна еще в XX веке, особенно затронула молодежь. И продолжает нарастать. Э.
Эриксон назвал это явление кризисом эгоидентичности, при котором у личности нарушается восприятие своей тождественности и
непрерывности, не формируется осознание
своего внутреннего единства, цельности.
Эпоха постмодернизма, глобализации и массовой культуры, в которой мы находимся,
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размывает и даже извращает представления
о морали и этике в сознаниях, не укорененных в духовных основах. Повсеместно рекламируются фейковые ценности, навязываются ложные принципы, романтизируются
пороки. Стремительно тиражируются безобразные личины массовой культуры, засоряя
неокрепшие сознания, затрудняя их связь с
историческими и культурными корнями, с
духовными заветами и прошлым опытом
поколений. Дезориентированные в мутном
информационном потоке люди становятся не
способными вырабатывать свои критерии
добра и зла. Формировать внутренний стержень, духовную ось, постичь и запечатлеть
объективную картину миру и находить свое
место в ней. Это связанно с тем, что информационное пространство замусорено не
меньше всей остальной экосреды обитания
человека инородными, то есть не проработанными в соответствии с требованиями
истины и не отвечающими критериям
всеобщности, формирующими мировоззрение человека и позволяющими ответить на
главный классический философский вопрос,
сформулированный И.Кантом: каким надо
быть, чтобы быть Человеком?
Для восстановления в общественной
сознании самоценности этого модуса бытия
– «быть Человеком» - и активизации исходной и основной человекосохраняющей миссии культуры и философии становится востребованной космическая философия и возрожденная на ее основе новая целостная картина мира с ее категориями – целостность,

космос, гармония, совершенство, счастье,
мечта, красота, добро, высокие идеалы, которые исчезли из культурного пространства.
В человеке как звене, органично связанным с Космосом. Природой и Культурой
проявлены сложные связи бесконечного и
конечного, временного и вечного. Именно в
наше время, как утверждает Николай Рерих,
«подходит новая ступень, ступень синтеза…
Знаки новой эволюции стучатся во все двери. Чудесные энергии, могущественные
лучи, бесчисленные открытия стирают
условные границы и изливаются в трудах
великих ученых. Древность выдает нам свои
тайны, и будущее протягивает свою мощную
руку восхождения» [6].
Актуальность проблемы. Актуальность
данной темы выражается в том, что явление космизма как философское мировоззрение, в основу
которого положено представление о Космосе и о
человеке как «гражданине Мира» несёт в себе
идеи всеобщего братства, «родства» людей, идеи
нравственной ответственности, бережного отношения человека к природе.
Научная новизна исследования: Научная
новизна исследования состоит в построении космопланетарной концепции мироздания, новой
парадигмы мировидения, значимого для преобразования социума в свете единой глобальной
природосообразной системы.
Практическая значимость. Практическая
значимость исследования заключается в возможности использования его основных положений и
выводов в процессе дальнейшей разработки данной проблемы, в преподавании различных
курсов.
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OPTİMAL WAYS OF İMPLEMENTİNG İNCLUSİVE EDUCATİON İN AZERBAİJAN
Xülasə: Məqalədə müasir dövrün ən aktual problemi olan imkanları məhdud insanların sosial mühitə
inteqrasiya edilməsində Qərbi Avropa və Şimali Amerika dövlətlərinin təcrübəsinə istinad edilmişdir. Xarici
mütəxəssislər hesablamışlar ki, imkanları məhdud uşaqların erkən və məktəbəqədər yaş dövr təhsilinə qoyulacaq sərmayə iqtisadi cəhətdən dövlət üçün daha çox sərfəli ola bilər. Qərbi Avropa və Şimali Amerika dövlətləri elmə müraciət edərək, uşağın psixi inkişaf qanunauyğunluq prinsipləri əsasında inklüziv təhsili hər bir ölkədə
həyata keçirmişlər. Məqalədə uşağın psixi inkişaf qanunauyğunluğu ardıcıl olaraq təhlil edilmişdir.
Açar sözlər: psixi funksiyalar, təfəkkür, bacarıq, inkişaf
Резюме: В статье ссылаются на опыт стран Западной Европы и Северной Америки в вопросах
интеграции в социальную среду людей с ограниченными возможностями, что является самой
актуальной проблемой современности. Зарубежные специалисты подсчитали, что инвестиции, вложенные в обучение детей с ограниченными возможностями раннего и дошкольного возраста будут
экономически более выгодными для государства. Страны Западной Европы и Северной Америки с
помощью науки претворили в жизнь инклюзивное образование в каждой стране на основе закономерностей психического развития ребенка. В статье закономерности психического развития были проанализированы в соответствующей последовательности.
Kлючевые слова: психические функции, мышление, способность, развитие
Summary: The article refers to the experience of Western European and North American countries in
the integration of disabled people into the social environment, which is the most pressing problem of our
time. Foreign experts assume, that investments in the education of early and preschool age children with
disabilities will be economically viable for the state. The countries of Western Europe and North America
introduced inclusive education based on the laws of the child's mental development. The patterns of mental
development were analyzed in the appropriate sequence in the article.
Key words: mentalfunctions, mentality, ability , development.

Problemin aktuallığı. İndiki dövrün ən
aktual problemlərindən biri normal sosiumda öz
yerini tapmaq istəyən və yetişməkdə olan gənc
nəslin mənəvi, psixi və fiziki sağlamlığıdır.
Vaxtında aparılan psixokorreksiya tədbirləri
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nəticəsində imkanları məhdud insanların sosial
mühitə inteqrasiya edilməsi humanist prinsiplərdən sayıla bilər.
Keçmiş postsovet məkanında normal və
imkanları məhdud insanların arasında prinsipial
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olaraq bir maneə var idi. Eyni zamanda Qərbi
Avropa və Amerika dövlətlərində imkanları
məhdud insanlara münasibət artıq dəyişmişdir.
Xüsusi təhsil və əmək bacarıqları məhdud
insanların həyatına dövlət səviyyəsində fərqli
münasibət yaranmışdı.
Qərbi Avropa və Amerika dövlətlərində
xüsusi təhsilin iqtisadi inkişaf tarixi göstərdi ki,
xüsusi təhsil ümumtəhsil sistemi ilə müqayisədə
daha çox vəsait tələb edən sahə sayılır və bu
sahəyə vəsaitin çox xərclənməsinə baxmayaraq
onun iqtisadi effekti ümumtəhsil sistemi ilə
müqayisədə həmişə aşağı olub. Məlumdur ki,
xüsusi təhsil sisteminin maddi səviyyəsi ölkənin
hazırki maddi vəziyyəti ilə təyin olunur.
İmkanları məhdud insanların xüsusi təhsilinə və
əmək bacarıqlarına dövlət səviyyəsində fərqli
münasibət yaranmışdı (6).
Xüsusilə böhran dövrlərində ölkədə
iqtisadi vəziyyətin stabilliyini bir az da aşağı
salır. Bu səbəbdən Qərbi Avropa və Amerika
dövlətləri xüsusi təhsil sistemində maliyyənin
təşkilini daha səmərəli etmək üçün təhsilin bu
növünə elmi əsaslanmış şəkildə yanaşmağı nəzərə aldılar.
Xarici mütəxəssislərin fikrincə, imkanları
məhdud uşaqların erkən və məktəbəqədər yaş
dövr təhsilinə qoyulacaq sərmayə İQTİSADİ
CƏHƏTDƏN dövlət üçün daha çox sərfəli ola
bilər. Belə ki, erkən və məktəbəqədər yaş dövrlərində uşağa göstərilən kömək bir çox uşaqların
ümumtəhsil sisteminə keçməsinə imkan yarada
bilər və xüsusi təhsil müəssisələrinə ehtiyacı
daha az duyular. Problemi bu aspektdən işıqlandırmaqla bir çox dövlətlərdə xüsusi təhsil ocaqları ixtisara salınmışdı. Xarici mütəxəssislər hesablamışlar ki, imkanları məhdud şəxslərin ixtisas üzrə yüksək keyfiyyətli professional peşə
təhsili ilə təmin edilməsi (əmək birjasında onlara yüksək tələbatı yaratmaq şərti ilə), onların
ömür boyu əlil təqaüdü ilə təmin edilməsindən
çox-çox sərfəlidir. Bu ölkələrdə imkanları məhdud insanların təhsilinə dövlət tərəfindən qoyulacaq sərmayə onların psixi inkişaf prinsiplərini
nəzərə almaq şərti ilə hesablanırdı. Yəni, Qərbi
Avropa və Amerika dövlətləri elmə müraciət
edərək, uşağın psixi inkişaf qanunauyğunluq
prinsipləri əsasında inklüziv təhsili hər bir
ölkədə həyata keçirmişlər (6; 8).

Psixi inkişaf qanunauyğunluq prinsiplərinə, ilk növbədə, psixikanın mərhələlərinin
müəyyən ardıcıllığı, psixi funksiyaların inkişafına senzitiv dövrlərin təsiri, bütün psixi proseslərin inkişafında ardıcıllığa riayət olunma, psixikanın inkişafında fəaliyyətin rolu, ali psixi funksiyaların formalaşmasında nitqin rolu, psixikanın inkişafında təlimin aparıcı rolu aiddir (1;3).
Uşağın psixi inkişaf prosesi özünəməxsus
xarakterik xüsusiyyətə malikdir. Yəni, inkişaf
prosesi zamanı hər bir yaş mərhələsində şəxsiyyət strukturunda miqdar dəyişikliyindən əlavə,
yeni xüsusiyyət və keyfiyyət dəyişikliyi yaranır.
Belə dəyişikliklər uşaq inkişafının əsas əlaməti
sayıla bilər. İnkişaf prosesində psixi proseslərlə
yanaşı onların arasında olan mürəkkəb qarşılıqlı
əlaqə və münasibətlərdə formalaşır ki, bu da
şüur strukturunu inkişaf ilə təmin və şüurun səviyyəsi hər bir psixi prosesin gələcək inkişafını
təyin edir. Normal hal zamanı uşağın psixi inkişaf prosesi özünəməxsus qanunauyğunluq ilə
xarakterizə edilir. L.S. Vıqotski qeyd etmişdir
ki, qüsur strukturundan asılı olmayaraq imkanları məhdud uşaqlarda psixi inkişaf qanunauyğunluğu normal uşaqların inkişaf qanunauyğunluğu ilə eynilik təşkil edir. Amma imkanları
məhdud uşaqların psixi inkişafında zaman məfhumu üstünlük təşkil edir. Yəni, imkanları məhdud uşaqların psixi inkişafı normal uşaqlardan
fərqli olaraq zaman etibarı ilə gec müddətdə həyata keçir. Bu səbəbdən onların psixi inkişafını
normal uşaqlardan fərqli olaraq daha gec zamanlarda müşahidə etmək mümkündür (2; 4).
İnsanın psixi inkişafı üçün ayrı-ayrı psixi
funksiyaların müxtəlif zamanda və qeyri-bərabər formalaşması xarakterik bir haldır. Buna
elmdə heteroxroniya qanunu deyilir. L.S. Vıqotski qeyd edirdi ki, hər bir psixi funksiya formalaşma prosesində özünün optimal inkişaf
mərhələsinə malik olur. Bu da həmin funksiyanın şüurda dominant vəziyyət ilə üst-üstə düşdüyü vaxta təsadüf edir.
Yeni doğulmuş uşağın differensasiya
olunmamış şüurunda ilk öncə qavrayış funksiyası dominant vəziyyətini almış olur. Bu yaş dövründə qavrayış funksiyası elementar affektiv
reaksiyalarla birgə çıxış etməsinə baxmayaraq
onun dominant vəziyyəti çağalıq dövrünün
inkişafını təmin etmiş olur. Qavrayış funksiyası
uşaq həyatının digər mərhələlərində də inkişaf
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edir, amma şüurda dominant vəziyyətində onun
daha intensiv inkişafı məhz çağalıq yaş dövründə müşahidə olunur.
Belə vəziyyət ən mürəkkəb psixi proses
olan nitqə də aiddir. Nitq uşağın inkişafında
mərkəz mövqelərdə qərarlaşır. Nitqin intensiv
inkişafının həlledici mərhələsi həyatın 1, 5-5
yaşlarına təsadüf edir. Müəyyən mənada nitq
uşaq həyatının 1,5 qədər və 5 dövründən sonrakı
dövrlərdə də inkişaf edir. Amma 1,5-5 yaş dövrlərində nitq həyatın digər mərhələlərində olmayan inkişaf intensivliyinə malik olur (3; 1).
Məktəbəqədər yaşda psixikanın inkişafında dominant vəziyyətdə olan hafizə prosesini də
qeyd etmək istərdik. Hafizə məktəbəqədər yaşdan əvvəl və sonrada inkişaf edir. Amma inkişafın maksimal sürətini məhz bu dövrdə qazanmış
olur. Artıq formalaşmış qavrayışın, nitqin və təfəkkürün təsiri altında hafizənin inkişafı üçün
əlverişli şərait yaranmış olur. Belə bir vəziyyətdə hafizə dominanatlığından istifadə edərək yuxarıda qeyd olunan proseslərin inkişafı üçün də
şərait yaratmış olur (7; 8).
Məktəb dövründə artıq şüurda dominant
vəziyyətini məntiqi təfəkkür almış olur. Bu dövrdə inkişaf səviyyəsinə çatmış qavrayışın, nitqin,
hafizənin, diqqətin təsiri nəticəsində intensiv
inkişaf edən təfəkkür digər psixi funksiyaların
gələcək inkişafı üçün həlledici rol oynayır. Uşağın psixikasının ayrı-ayrı tərəflərinin və uşağın
şüurunun inkişafı zamanı mürəkkəb dialektika ilə
şərtləşmiş münasibətlər və əlaqələr yaranır. Bir
yaş mərhələsindən digərinə keçən zaman funksiyalararası əlaqə və münasibətlər ətalətli olaraq
qalmır, onların strukturları daha da mürəkkəbləşir və daha çox dəyişkən olurlar (1; 5).
Uşağın psixi inkişafının əsasını təşkil edən
bir sıra analizatorların formalaşması dol dövrünə təsadüf edir və həyatın ilk anlarından onların
inkişafını tamamlanmış hesab etmək düzgün olmazdı. Periferik şöbənin bütün analizatorları həyata gəlmə anına qədər formalaşmış kimi görünür. Bu da özü müdafiə və primitiv reaksiyalarla
təcəssüm etdirir. Amma postnatal dövrlərdə baş
beynin qabıq, qabıqaltı və gövdə şöbələrinin
təsiri nəticəsində analizatorların sonrakı inkişafı
baş verir. Məhz analizatorların qabıq şöbələrinin
inkişafı sinir sisteminin analitik-sintetik fəaliyyətini təmin edir.
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Uşağın psixi inkişaf prosesi və psixi fəaliyyətin ayrı-ayrı tərəflərinin əlaqəli şəkildə
formalaşması hər bir yaş mərhələsində ətraf mühit ilə mürəkkəb qarşılıqlı münasibətlər sistemini yaradır. Eyni mühit amilləri müxtəlif yaş
mərhələlərində uşağın ayrı-ayrı psixi proseslərinə fərqli təsir gücünə malik olur.
Məktəbəqədər yaş dövründə psixi proseslərlə yanaşı uşağın şəxsiyyət strukturunda da
intensiv inkişafı müşahidə etmək olar. Onun hərəkət dairəsi koordinasiyalı, cəld, inamlı olaraq
uşağın praktik fəaliyyətini genişləndirir. Uşaq
bu yaş dövründə elementar özünəxidmət bacarıqlarına, müxtəlif çəkmə, yapma, kəsmə, yapışdırma kimi müxtəlif fəaliyyət növlərinə
yiyələnir (5; 8).
Məktəbəqədər yaş dövründə nitq intensiv
inkişafa malik olduğu üçün onun lüğət ehtiyatı
əhəmiyyətli dərəcədə zənginləşir və altı yaşlı
uşağın lüğəti 2500-3000 sözü əhatə etmiş olur
(3; 4).
Məktəbəqədər yaş dövrünün ilkin mərhələlərində qeyri-ixtiyari hafizənin və qeyri-ixtiyari diqqətin intensiv inkişafını müşahidə etmək
mümkündür. Uşaq asanlıqla şer, nağıl, hekayələri yadda saxlamaq bacarığına malik olur. Artıq
4-5 yaşlarında və oyun fəaliyyəti prosesində
uşaqlarda ixtiyari aktiv diqqət və ixtiyari hafizənin ilkin elementləri qurulmuş olur (6).
Böyük məktəbəqədər yaş dövrlərində
mürəkkəb psixi proseslərin formalaşma dövrü
başlamış olur. Məktəbə gedən uşağın qarşısında
yeni fəaliyyət növlərinə yiyələnmək kimi məsələlərin həlli durur. Əgər məktəbəqədər yaş dövründə uşağın məşğul olduğu fəaliyyət növləri
oyun ilə müşayiət olunurdusa, məktəb dövründə
onun qarşısına artıq konkret vəzifə qoyulur. O,
ciddi nizama riayət etməli, müəllimin göstərişlərini yerinə yetirməlidir və s. Məktəb təliminə
keçməklə uşaq oyun ilə təlim arasında dəqiq
diferensasiya etməyə başlayır. Uşağın həyatında
onların hər birinin dəqiq təyin olunmuş yeri,
motivi və istiqaməti olmalıdır.
Zaman keçdikcə təlim uşağın fəaliyyətində
əhəmiyyətli yer tutaraq son dərəcə mühüm amilə
çevrilir və bu amil onun şəxsiyyətini inkişaf
etdirir. Məktəb təlimi dövründə uşaqda ali psixi
funksiyalar olan məntiqi təfəkkür, ixtiyarı diqqət,
təfəkkürün daha mürəkkəb növləri intensiv
inkişaf edərək daha da təkmilləşirlər. Əgər kiçik
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məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda mexaniki hafizənin
inkişafı üstünlük təşkil edirdisə, məktəbəhazırlıq
dövründə hafizə artıq ixtiyarı olur və uşaq qarşısına nəyi öyrənmək kimi məqsədi qoyur, təlim
materialını yadda saxlayır. Hafizənin qorunma
prosesində materialın ayrı-ayrı hissələri arasında
müəyyən məntiqi əlaqələr qurulur (4; 5).
Məktəb yaş dövründə psixi proses olan
diqqət də əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Öz diqqətini ixtiyari olaraq aktiv şəkildə hər-hansı bir
obyektə istiqamətləndirmək, üzərində saxlayıb
və cəmləşdirmək bacarığını qazanır.
Məktəbəhazırlıq dövründən başlayaraq təfəkkürün inkişafında mühüm dəyişiklik baş verir. Uşaq daha şüurlu olaraq hadisənin səbəb və
nəticə arasındakı əlaqəni anlamağa başlayır və
nitq vasitəsi ilə şifahi şəkildə onu izah edir.
Məktəbəqədər yaşın sonu məktəb yaş dövrünün başlanğıcında uşağın emosional-iradi dai-

rəsinin inkişafında mühüm dəyişikliklər baş verir. Məktəbəqədər yaşlı uşağın fəaliyyəti, onun
ətrafdakılara münasibəti bilavasitə emosional
xarakter daşıyır. Bu böyük məktəbəqədər yaşlı
uşağın daxili nitqinın hələ tam formalaşmaması
ilə izah olunur (3; 8).
4-6 yaşlı uşaq çox zaman öz fəaliyyətini
nitq ilə müşayiət edir. Xüsusilə çətin situasiyalarda uşaq öz-özünə söylənməyə başlayır. Belə
hallarda nitq uşaq fəaliyyətinin tənzimedicisi
xüsusiyyətini qazanmış olur. Zaman keçdikcə
xarici nitq sanki ixtisar olunaraq daxili bir vəziyyət almağa başlayır. Uşaq öz-özlüyündə yaranmış situasiyanı, bu və digər edəcəyi hərəkətləri, arzusunu, verəcəyi cavabları daxili nitq vasitəsi ilə dəyərləndirir. Bu da öz növbəsində
daha mürəkkəb vasitəli davranışın, emosionaliradə dairənin və uşaq şəxsiyyətinin inkişafı ilə
şərtləşmiş olur.

- psixi proseslərin inkişafı
-

psixikanın inkişafında dominant vəziyyətdə olan psixi proseslər

Problemin elmi yeniliyi. Psixi inkişaf proseslərinin hər tərəfli inkişafı uşağın öz fəaliyyətinə,
davranışına, ətrafdakıların fəaliyyət və davranışına
tənqidi yanaşmaq bacarığını formalaşdırır. Bu da
uşaq şəxsiyyətini formalaşdıran əsas nüvə mərkəzi
sayılır. Məhz psixi inkişaf proseslərinin belə mürəkkəb və ciddi qanun əsasında təkamülləşib və fəaliyyət göstərməsi onun normal iş prinsipləri ilə uyğun
olduğunu göstərir.

Yuxarıda qeyd olunan normal hal zamanı psixi proseslərin inkişafının təhlili imkanları məhdud
olan uşaqların inklüziv təhsilə cəlb olunma çətinliyini yaradır. Bu çətinliyi aradan qaldırılması üçün
Qərbi Avropa və Amerika dövlətlərinin təcrübəsinə
istinad edərək imkanları məhdud uşaqların həyatının
ilk günlərindən başlayaraq psixi proseslərin inkişafını xarakterizə edən senzitiv dövrlərdən səmərəli istifadə olunması məsləhətdir. Yəni, həyatın ilk günlərindən mikro-pediatriya elminin irəli sürdüyü diaq-
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nostika üsulları ilə yanaşı erkən yaş dövrünün diaqnostikası ilə məşğul olan korreksiyaedici müəllimlərin də bu problemə qoşulması zəruri və labüddür.
Məhz psixo-pedaqoji təsir üsul və metodları vasitəsi
ilə erkən yaş dövrlərinə xas olan uşaq beynin plastikliyindən və psixi proseslərin senzitivliliyində istifadə edərək uşağın məktəb yaş dövrünə qədər fizioloji olaraq bioloji qüsurdan qurtarmaq müvəffəq olmadığı halda ancaq II, III və s. ardıcıllığı gözlənilən
qüsurlardan azad olması mümkün olur. Həyatın ilk
günlərindən başlayaraq göstəriləcək psixo-pedaqoji
təsir üsul və metodları psixi proseslərinın senzitivliliyi
və beynin plastikliyi vasitəsi ilə uşağın emosiyalarını,
intellektini, nitqini və şəxsiyyətinin inkişafını effektli
kompensasiya ilə təmin etmək gücünə malikdir.
Psixo-pedaqoji effektli təsir üsulları ilk növbədə
körpə uşağın inkişafına şamil olunmalıdır (2; 8).

Problemin praktik əhəmiyyəti: İmkanları
məhdud uşaqların inkişafında olan geriliyin həyatın
ilk günlərindən aşkarlanması və onun psixo-pedaqoji
üsul və metodlar vasitəsi ilə korreksiya edilməsi
dövlət qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən sayıla bilər. Bu səbəbdən imkanları məhdud uşaqların
erkən yaş dövrlərindən aşkarlanması və onları psixopedaqoji korreksiya təsir üsulu vasitəsi ilə inklüziv
və ya normal cəmiyyətə cəlb olunması üçün dövlət
tərəfindən vahid sistemin yaradılması zəruridir. Bu
sistemdə həyatın ilk günlərindən aşkarlanan problemlərin aradan qaldırılması üçün tətbiq olunacaq
psixo-pedaqoji korreksiya təsir üsulu vasitələri mərhələli surətdə keçirilməlidir. Yəni uşağın yaş inkişaf
qanun və xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla tədbirlər
planı hazırlanmalıdır (3; 8).
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ETHNOPSYCHOLOGİCAL FOUNDATİONS OF THE FORMATİON OF A NATİONAL
CHARACTER İN ADOLESCENTS
Xülasə: Milli xarakter ictimai mühitdə formalaşır, möhkəmlənir və dövrlə əlaqədar yeni-yeni keyfiyyətlər əldə edir. Milli xarakterin genetik ötürülməsi millətin gələcəyi üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bir sıra
xalqlar müxtəlif etnik qruplardan təşkil olunurlar. Qarşılıqlı təsir nəticəsində onların mədəniyyəti inkişaf etdiyi
kimi psixologiyaları da formalaşmağa, yeni-yeni xüsusiyyətlər kəsb etməyə başlayır. Buna misal olaraq
Azərbaycan xalqını göstərə bilərik. Azərbaycan xalqı Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün etnosların tarixi
yolunun vəhdətini əks etdirən qaynar qazan kimi formalaşmışdır. Bu etnoslar birlikdə uzun bir xarakter yaşamışlar və bir-birlərinin etnik xüsusiyyətlərinə ciddi təsir göstərmişlər. Eyni zamanda etnik qruplar xalq halında
yaşadıqda onlarda milli özünüdərk, milli xarakter və milli mənlik şüuru yüksək səviyyədə olur.
Açar sözləri: milli xarakter, milli özünüdərk, milli şüur, milli ideologiya, millət
Резюме: Национальный характер формируется, укрепляется и приобретает новые качества
согласно эпохе. Генетическая трансформация национального характера имеет большое значение для
будущего нации. Сюда относится некоторые народы и ряд этнических групп. В результате их взаимного влияния развивается их психология и создаются новые функции. Например, примером может
послужить азербайджанский народ. Азербайджанский народ сформировался как кипящий горшок,
который отражает единство исторического пути всех этнических групп, проживающих на территории
Азербайджана. Эти этносы долгое время жили вместе и оказали серьезное влияние на этническую
принадлежность друг друга. В то же время, когда этнические группы живут в форме народности их,
национальный характер и национальное самосознание находятся на высоком уровне.
Ключевые слова: национальный характер, национальное самосознание, национальное сознание,
национальная идеология, нация
Summary: The national character is shaped, strengthened, and gains new qualities in the era. The
genetic transformation of the national character is of great importance for the future of the nation. A number
of ethnicities are from different ethnic groups are organized. As a result of their mutual influence, their
psychology develops and new features are created. For example, we can show the Azerbaijani people. The
Azerbaijani people have been shaped as a boiling pot that reflects the unity of the historical path of all ethnic
groups living in the territory of Azerbaijan. These ethnos have long lived together and have had a serious
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impact on each other's ethnicity. At the same time, when ethnic groups live in a nation, national selfconscious, national character and national consciousness are at a high level.
Key words: national character, national self-awareness, national consciousness, national ideology,
nation

Şəxsiyyət üçün tipik davranış tərzini şərtləndirən, fəaliyyətdə və ünsiyyətdə əmələ gələn
və təzahür edən davamlı fərdi xüsusiyyətlərin
məcmusuna xarakter deyilir. Xarakerin özünəməxsus əlamətləri var ki, onlar aşağıdakı kimi
təsnif olunur:
1. Kollektivə və başqa adamlara münasibəti ifadə edən xarakter əlamətləri: kollektivçilik, doğruçuluq, kobudluq, qayğıkeşlik, tələbkarlıq və s.
2. Əməyə münasibəti ifadə edən xarakter
əlamətləri: əməksevərlik, tənbəllik, məsuliyyətlilik və s.
3. İnsanın özünə münasibətini ifadə edən
xarakter əlamətləri: təvazökarlıq, lovğalıq, şöhrətpərəstlik və s.
4. Əşyalara münasibəti ifadə edən xarakter
əlamətləri: səliqəlilik, pintilik, qayğıkeşlik və s.
Xarakterin bu əlamətləri bütün insanlara
xasdır. Lakin ayrı-ayrı xalqların nümayəndələrində bu xarakter əlamətləri etnosun adət-ənənələrinə, dəyərlər sisteminə, əxlaqına, bütün xalq
tərəfindən bəyənilmiş, qəbul edilmiş davranış və
etnik qaydalara, habelə yaşadığı quruluşun dövlət maraqlarına və digər etnik köklərə görə müxtəlif etnopsixoloji çalarlara malik olur ki, bunu
milli xarakter kimi ifadə etmək olar. Yəni insanların yaşadığı mühit, yaşayış şəraiti, onların siyasi cəhətdən mövqeyi, hansı tarixi-siyasi dövr
keçmələri onların xarakterinə bilavasitə təsir
edir və onlarda ümumi etnik xarakter formalaşdırır. “Etnik xarakter əlamətləri müəyyən etnik
ümumilik üzvlərinin davranış və rəftarında, hərəkətlərində üzə çıxır və bu etnik ümumiliyin həyat
tərzinin ictimai-iqtisadi, siyasi inkişafının xüsusiyyətlərini əks etdirir” (1, s. 104). Bütün bunların təsiri ilə formalaşmış xalqın, millətin özünəməxsus xüsusiyyətləri, milli xarakteri arxetiplər şəklində kodlaşdırılaraq genetik və ictimai
ötürülmə yolu ilə nəsildən-nəslə ötürülür.
Milli xarakterin genetik ötürülməsi millətin gələcəyi üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb
edir. İnsanların genetik yaddaşı istənilən mühitdə, şəraitdə onların milli xarakter əlamətlərinin
üzə çıxmasına şərait yaradır. Lakin genetik yaddaşın üzə çıxmasına uzun müddət lazımi şərait
212

olmadıqda milli xarakterdə müəyyən dəyişikliklər baş verir. Milli xarakter millətin varlığını,
özünəməxsusluğunu şərtləndirən əsas cəhətlərdən biridir. Hər bir millətin dili kimi xarakteri
də onu yaşadan əsas amildir. Milli xarakter ictimai mühitdə formalaşır, möhkəmlənir və dövrlə
əlaqədar yeni-yeni keyfiyyətlər əldə edir.
Nəsillər ardıcıl olaraq öz ulu babalarını
təkrarlayır, hər cəhətdən qanlarını daşıdıqları
əcdadlarına oxşayırlar. Sanki hansısa gözəgörünməz qüvvə eyni millətdən olan insanları millətə xas xarakter əlamətlərinə uyğun davranmağa vadar edir. Baxmayaraq ki, bir neçə millət
eyni ölkədə, eyni şərtlər altında yaşayırlar, onlar
öz xarakterlərinə görə bir-birlərindən ciddi şəkildə fərqlənirlər. Milli xarakter dedikdə ayrıca
bir fərdə, şəxsə aid olan xüsusiyyətlər deyil,
etnosun hər bir üzvünün davranış və rəftarında,
münasibətlər sistemində təcəssüm edən psixoloji xüsusiyyətlər nəzərdə tutulur. Bu özünü onların hər bir davranışında aydın büruzə verir. Biz
xalqın özünəməxsus xüsusiyyətlərini öyrənmək,
tədqiq etmək istəsək xalqın etnik başlanğıcını,
onun şifahi və yazılı tarixi və bədii abidələrinə
və milli xarakterin necə formalaşdığını, onun
ayrı-ayrı xalqlarda məxsusi xarakter daşımasını
anlamaq üçün ümumən insan tarixinə, onun tarixən aldığı şəkillərə, yaratdığı birliklərə, quruluşlara nəzər salmağımızda fayda var.
Yeniyetmələrdə milli xarakterin formalaşması xüsusiyyətlərini tədqiq edərkən xalqımıza
xas olan xarakter əlamətlərinin tarixən inkişafına qısa da olsa nəzər salmaq, zənnimizcə, pis
olmaz.
Azərbaycanın yerləşdiyi ərazi əlverişli
coğrafi zona olduğu üçün tarix boyu hücumlara
məruz qalmışdır və bura müxtəlif etnoslar axın
etmiş və burada məskunlaşmışdır. Və bu etnoslar zamanla yerli xalqla qaynayıb qarışmış, onlarda ümumi xüsusiyyətlər formalaşmışdır.
Azərbaycan xalqının tarixində baş verən ilk ən
böyük hadisələrdən biri ərəblərin işğalı ilə bağlıdır. Həm işğalla, həm də dinin təsiri ilə milli
xarakterdə yeni əlamətlər formalaşmışdır. Gözəl
islam əxlaqı ilə mövcud etnik xarakter birləşərək Azərbaycan milli xarakterinin formalaşması
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yolunda həlledici rol oynamışdır və milli xarakteri daha da zənginləşmişdir. Bu dövrdə milli
xarakterin formalaşması demək olar ki, başa
çatır. Bu dövrdə humanistlik, xeyirxahlıq, əliaçıqlıq kimi xarakter əlamətləri milli xarakterin
əsas göstəriciləri kimi özünü büruzə verir.
Daha sonra isə rus işğalı milli xarakterdə
öz izini qoydu. Ruslar xalqları itaətdə saxlamaq
və vahid imperiya yaratmaq üçün ilk növbədə
onların xarakterini sındırıb yeni xalq yaratmalı
idilər. Birləşdirdiyi xalqlara vahid ideologiya
yeridilir, etnik, milli fərqləri aradan qaldırmağa
çalışırdılar. Rus işğalı zamanı etnik xarakterlər
özünü aydın şəkildə büruzə verirdi. Xalqın igidləri son damla qanlarına kimi vətənləri uğrunda
mübarizə apardılar. Xalqın xarakterini sındırmaq üçün ruslar hər yola əl atdılar, neçə-neçə
igidlərimiz güllələndi, qaçaq düşdü və ya nəsilləri ilə bərabər sürgün edildilər. Ruslar xalqlarda
qul psixologiyası yaratmağa çalışırdı.
Xarakterin əsas strukturu dəyişməzdir və
buna görə də xalq tarixən həmişə öz birliyini
qoruyub saxlaya bilir. Heç bir qüvvə hər hansı
xalqa və ya etnosa onda olmayan xarakteri verə
yaxud sahib olduğu xüsusiyyətləri əlindən ala
bilməz. Q. Lebon deyir: “Eyni irqdən olan ayrıayrı fərdlərdə xalqın ruhunu ifadə edən mənəvi
və intellektual xüsusiyyətlər onların üzünün cizgiləri kimi dəyişkən görünür. Lakin müşahidələr
göstərir ki, bu irqdən olan fərdlərin əksəriyyəti
həmişə növlərin təsnif olunduqları anatomik əlamətlər qədər davamlı, müəyyən sayda ümumi
psixoloji xüsusiyyətlərə malikdirlər. Anatomik
əlamətlər kimi bu psixoloji xüsusiyyətlər də dəyişməz halda və daimi sürətdə irsən keçir. Ümumi psixoloji xüsusiyyətlərin bu mexanizmini
birmənalı şəkildə milli xarakter adlandırırlar ( 2,
s. 61).
Hər bir millətin xarakter əlamətlərinin qorunub saxlanılmasında yeni nəslə aşılanmasında,
onların milli ruhda böyüdülməsində bədii abidələrin böyük rolu var. Əvvəldə qeyd etdiyimiz
kimi xarakter həyat, yaşayış tərzi ilə əlaqədar
yaranır, formalaşır və insanların fəaliyyəti zamanı özünü büruzə verir. Bədii nümunələrin
real həyatı obrazlı şəkildə ifadə etdiyini nəzərə
alsaq deməli milli ədəbiyyatımız milli xüsusiyyətlərimizi özündə birləşdirən, milli xarakterimizin keçdiyi inkişaf yoluna, onun formalaşma-

sı xüsusiyyətlərinə nəzər salmaq üçün ən düzgün və zəngin mənbədir.
Ədəbi folklor nümunələri (layla, bayatı,
nağıl, dastan) klassik poeziya (Nizami Gəncəvi,
Məhəmməd Fizuli, İmadəddin Nəsimi, Mirzə
Ələkbər Sabir və b.) və müasir ədəbiyyat
yüzilliklər boyunca Azərbaycan tarixi coğrafiyalarında yaşayan insanların bədii-estetik düşüncəsi ilə yanaşı, ümumi etnik-milli dünyagörüş və xarakterinin formalaşmasında və inkişafında ən etibarlı mənbə rolunu oynamışdır. İlk
milli xarakter əlamətlərinə şifahi ədəbiyyat nümunələrində rast gəlinir. Şifahi xalq ədəbiyyatı
nümunələrini ayrı-ayrı insanlar deyil, bütövlükdə xalq yaratdığı üçün bu nümunələr xalqın milli xarakteri, adət-ənənələri, mərasimləri, ümumilikdə dünyagörüşü haqqında daha geniş məlumat ötürmək xüsusiyyətinə malikdir. Şifahi ədəbiyyat nümunələrində bir qayda olaraq əməksevərlik, düzgünlük, igidlik, mərdlik, vətənpərvərlik, qonaqpərvərlik kimi xarakter əlamətləri ön
plana çəkilir, təriflənir, yalançılıq, tənbəllik, namərdlik və pis xarakter əlamətlərinin məğlubiyyəti xüsusi vurğulanır.
Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin milli
xarakterin formalaşmasında çox böyük rolu var
və milli xarakterin gənc nəslə təbliğ olunmasında
əsas vasitədir. Körpəyə ilk gözünü açdığı andan
ona laylay deyilir, böyüdükcə isə nağıllar, rəvayətlərlə ətraf aləmin, cəmiyyətin, mənsub olduğu
millətin qanunları, xüsusiyyətləri ilə tanış olur və
milli xarakter əlamətləri tədricən yeni nəslin
şüuraltına yeridilir. Şifahi ədə-biyyatda insanların
bir-birinin xüsusiyyətlərinə bələd olmağa çalışmaq, insanlarla onların xarakter keyfiyyətlərinə
əsasən davranmaq, xarakterə görə insanları ayırd
etmək, mənfi xüsusiyyətlərdən çəkinmək kimi
məsələlər öz əksini tapmışdır.
Ümumiyyətlə, şifahi yaradıcılıq milli ruhu
aşılayır və milli ruh da insanın milli xarakter
keyfiyyətlərinin özəyini təşkil edir. Azərbaycan
milli xarakteri dastanlarımızda daha aydın şəkildə ifadə olunmuşdur. “Kitabi-Dədə Gorqud”,
“Qaçaq Nəbi”, “Koroğlu” kimi dastanlarımızda
Azərbaycan xalqının ən gözəl xarakter əlamətləri öz əksini tapıb. Burada qəhrəmanlarımız igid,
cəsur, vətənpərvər, vətən – namus uğrunda heç
tərəddüd etmədən canlarından keçən mərd, səxavətli, qonaqsevər, sözübütöv təsvir olunurlar.
Bu dastanların qəhrəmanları bütövlükdə xalqın
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simasıdır və xalqın xarakter əlamətlərini dərin
cizgiləri ilə əks etdirir. “Dədə Qorqud dastanları
Azərbaycan xalqının tarixi salnaməsi olmaqla
yanaşı həm də bu xalqın bədii dühasının məhsuludur. Odur ki, dastanlar Azərbaycan xalqının
etnik xarakterini daha çox canlı şəkildə əks etdirir” (3, s. 108). Dastanda qadınların xarakter
əlamətləri demək olar ki, kişilərin xüsusiyyətləri
ilə eynidir. Qadınlar da igid, namuslu, qonaqsevər, səxavətli, dözümlü təsvir olunurlar. Azərbaycan xalqının əcdadları olan oğuzların etnik
psixoloji xüsusiyyətləri əsasən qonaqpərvərlikdə, əliaçıqlıqda, sədaqətdə, igidlikdə, dözümdə,
inadkarlıqda, qorxmazlıqda, çalışqanlıqda və s.
təzahür edir.
Nədənsə son zamanlar milli zəmində yazılan əsərlər mənfi xarakter əlamətlərini üzə çıxarır. Halbuki biz xalqa məxsus müsbət xarakter
əlamətlərini dönə-dönə qeyd etməli, yeni nəslə
onları aşılamaq və öz milliyyətlərini onlara sevdirməliyik. Çox təəssüf ki, yeni nəsil xarici ədəbiyyata daha meyillidir və istər-istəməz onların
xarakterində başqa mədəniyyətlərə xas keyfiyyətlər yaranır, başqa millətlərin xüsusiyyətlərini
daha çox xoşlayırlar. Başqa mədəniyyətlərin

uzun müddətli təsirindən sonra insanlar öz mədəniyyətlərini bəyənmirlər. Milli xüsusiyyətlərinin bir qismindən imtina edir və onları lazımsız
hesab edir. Halbuki insan sahib olduğu insanları
bütün mənfi və müsbət cəhətləri ilə sevdiyi və
qəbul etdiyi kimi, sahib olduğu milliyyətini də
elə sevməlidir.
Məqalənin aktuallığı. Hər bir xalqın özünəməxsus milli xarakteri, adət-ənənələri, dəyərləri var.
Yeniyetmələrdə milli xarakterin formalaşdırılmasında bu kimi milli sərvətlərin əhəmiyyətli rolunun nəzərə alınaraq daha geniş araşdırılmasını məqalənin
aktuallığı hesab etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Milli kimliyimizi,
aid olduğumuz etnosun psixoloji xüsusiyyətlərini
bilməyimiz çox vacibdir. Keçmişini bilməyən xalqın
gələcəyi olmaz. Məqalənin elmi yeniliyi də bu amilə
xüsusi diqqət yetirilməsindən ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Məqalədən ali və orta ixtisas məktəbinin müəllimləri, tələbə və magistrlar, eləcə də praktik psixoloqlar
istifadə edə bilərlər. Məqalə “Yaş və pedaqoji psixologiya” kafedrasının 27 iyun 2018-ci il tarixli iclasında (protokol № 19) müzakirə edilmiş və çapı
məsləhət görülmüşdür.
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MYTHS AND REALİTİES ABOUT PEOPLE WİTH DOWN SYNDROME
Xülasə: Müasir dövrümüzdə daun sindromu daha çox rast gəlinən sindromlardan ən geniş yayılanıdır.
Daun sindromunun artması və bu sahə üzrə elmin əldə etdiyi nailiyyətlər cəmiyyətimizdə onlara qarşı yanaşmanın da dəyişilməsinə səbəb olur. Artıq daun sindromlu şəxslər üçün bir çox imkanlar yaradılır və onlar
cəmiyyətin lazımlı üzvləri kimi qəbul olunurlar. Daun sindromlu şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiya olunması
üçün onlar haqqında olan informasiyaların dolğun olması çox vacib məsələlərdəndir. Yayılan hər bir yanlış
informasiyanın mənfi təsirləri onların yaşam tərzinə öz təsirini göstərir.
Açar sözlər: daun sindromu, daun sindromlu şəxslər, miflər, doğrular, cəmiyyətə inteqrasiya, 21-ci
xromosomun anomaliyası, xüsusi təhsil, peşə reabilitasiyası
Резюме: В настоящее время синдром дауна наиболее часто встречающийся и самый распространенный синдром. Распространение синдрома дауна и достижения науки в этой области вызывают
изменения и в отношении к ним в нашем обществе. Для людей с синдромом дауна уже создаются
многие возможности и они принимаются как нужные члены общества. Одна из важнейших проблем
для интеграции в обществе личности с синдромом дауна является полная информация о них. Отрицательное влияние каждой распространенной информации влияет на их образ жизни.
Ключевые слова: синдром дауна, люди с синдромом дауна, мифы, реальности, интегрироваться
в общество, aномалия хромосомы 21, специальное образование, профессиональная реабилитация
Summary: Today Down syndrome is the most common chromosomal abnormality occurring in
humans. Increased Down syndrome and the achievements gained by science in this area causes change
approaching them in our society. There are many opportunities for people with Down syndrome and they are
perceived as necessary members of society. The fact that the information about them is full is very important
for to integrate people with Down syndrome into society. People with Down syndrome have feelings just like
everyone else in the population. They experience the full range of emotions. They respond to positive
expressions of friendship and they are hurt and upset by inconsiderate behavior.
Key words: down syndrome, people with down syndrome, myth, truth, integration to society, special
educaion,labor

Daun sindromu olan şəxslər üçün cəmiyyətdə və iş yerlərində müvəffəqiyyətlər, normal
həmyaşıdları kimi, uğurlu olmağa davam edir və
bundan başqa həmkarları və yaxınları ilə birlikdə cəmiyyətə inteqrasiya olmasına imkan verir.
Beləliklə, Daun sindromu ilə əlaqəli mifləri dağıtmaq və onların sosial, emosional və təhsil

ehtiyaclarının normal həmyaşıdları ilə eyni
olduğunu bilmək vacibdir.
Bu gün cəmiyyətimizdə Daun sindromu
haqqında çoxlu yanlış fikirlər yer almaqdadır.
Bu fikirlər daun sindromu haqqında olan bir çox
həqiqətləri əslində yanlış formada təbliğ edir.
Yanlış formada yayılan informasiyalar daun
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sindromlu övladı olan valideynləri ruhdan salır,
onlarda narahatçılığa səbəb olur. Bu mənfi amil
həmçinin cəmiyyətimizə də təsir göstərərək insanlarda daun sindromu haqqında yanlış informasiyanın yüklənməsinə gətirib çıxardır. İnsanların əksəriyyəti xəbərsiz olduğundan daun sindromlu insanlar haqqında öz yanlış düşüncələrini
bir-birilə bölüşürlər. Nəticədə Daun sindromlu
şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyasına mənfi amillər təsir edir. Daun sindromlu insanların təhsil
almasına, işləməsinə və sosiallaşmasına mənfi
təsir göstərən miflər aşağıdakılardır:
Mif - Daun sindromu nadir rast gəlinən bir
qüsurdur.
Doğru - Daun sindromu geniş yayılmış
xromosom pozulmasıdır. Hal-hazırda Daun
sindromlu uşaqların doğulması artaraq əvvəlki
illərdəki nəticələri üstələyir.
Mif - Daun sindromu irsidir və ailələrdə
davam edir.
Doğru - Daun sindromu genetik pozulmadır. Xromosom anomaliyası nəticəsində yaranır.
Daun sindromunun bir növü olan translokasiya Daun sindromunun irsi komponenti olan yeganə
növüdür. Bundan başqa, aparılan araşdırmalarda
qeyd olunur ki, Daun sindromunun irsi olma
halları 1% kimi qeyd olunur.
Mif - Daun sindromlu uşaqların əksəriyyəti yaşlı valideynlərdən doğulur.
Doğru - Daun sindromlu uşaqların əksəriyyəti 35 yaşdan aşağı valideynlərdən doğulublar, lakin bu sübut olunmuş fakt deyildir, necə
ki, gənc qadınların da daha çox Daun sindromlu
uşaqları olur. Lakin yaşa görə Daun sindromlu
uşaq olma riskinin 35 yaşdan yuxarı qadınlarda
baş verməsi ehtimaldır. Daun sindromuna körpənin DNT-dəki əlavə xromosom səbəb olur.
Ananın yaşı bunu inkişaf etdirmək riskini artıra
bilər və yaranma səbəbi deyildir. Əslində, Daun
sindromu olan uşaqların 80% -i 35 yaşınadək
olan qadınlarda doğulur.
Mif - Valideynlər Daun sindromlu uşaqlarına dəstək olacaq mühit tapmayacaqdır.
Doğru – Hal-hazırda həm ölkəmizdə, həm
də dünyanın əksər ölkələrində Daun sindromlu
şəxslər üçün təşkilatlar, cəmiyyətlər və reabilitasiya mərkəzləri vardır. (Misal üçün Azərbaycanda
Daun sindromlu şəxslərin reabilitasiya mərkəzi)
Mif - Bütün Daun sindromlu şəxslərdə
koqnitiv inkişaf ağır dərəcəlidir.
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Yanlış - Əksər Daun sindromlu şəxslərdə
koqnitiv inkişaf yüngüldən orta səviyyəyə kimidir. Bu, hər fərdin malik olduğu istedada təsiretmə göstəricisi deyildir. Əlilliyi olan şəxsə hər
hansı tapşırığı yerinə yetirməsi üçün əlavə vaxt
verilməlidir. Normal insanlarda da koqnitiv
inkişaf onun fərdi xüsusiyyətlərinə görə dəyişir.
Daun sindromlu insanlarda da koqnitiv inkişaf
fərdi xüsusiyyətlərə görə dərəcələrə ayrılır.
Mif - Daun sindromlu şəxslər heç vaxt
yaşadıqları cəmiyyətin aktiv üzvü olmurlar.
Doğru - Daun sindromlu şəxslər təhsil
sahəsində, sosial və əyləncəli fəaliyyətlərdə çox
aktiv iştirak edirlər. Onların cəlb olunduğu özünəməxsus təhsil sistemi var və burada idman,
musiqi, incəsənətin bir çox növləri onun əsasını
təşkil edir. Daun sindromlu şəxslər ailələrin, cəmiyyətin dəyərli üzvlərdir və cəmiyyətimizə
mənalı töhfələr verirlər.
Mif - Daun sindromlu şəxslər həmişə
xəstə olurlar.
Doğru - Əksər Daun sindromlu şəxslərin
anadangəlmə ürək qüsuru, eşitmə problemləri
və həzm sistemi pozulmaları olsa da, düzgün və
səmərəli aparılan müalicə sayəsində sağlam həyat sürürlər.
Mif - Alimlər Daun sindromu haqqında
öyrəniləcək hər şeyi araşdırıb bilirlər.
Doğru - Baxmayaraq ki, bizə məlumdur
ki, Daun sindromu 21-ci xromosoma əlavə olan
xromosomdan yaranır və bu da insanın xüsusiyyətlərinin formalaşmasına anomal təsir göstərir.
Alimlər hal-hazırda qətiyyətlə bildirirlər ki,
Daun sindromu ilə bağlı bir çox problemlər yaxşılaşdırılacaq və qarşısı alınacaq. Əsasən də xəstəliyin yaranma səbəbləri, erkən müdaxilə və
digər mövzular üzrə araşdırmalar davam edir.
Mif - Daun sindromlu şəxslər uzun ömürlü olmurlar və 40 yaşdan əvvəl vəfat edirlər.
Doğru - 1983-cü ilə qədər Daun sindromlu
birinin ömrü yalnız 25 il idi. Buna səbəb sağlamlıq problemləri idi. Son bir neçə il ərzində
inkişaf etmiş tibbi xidmətlərdə inanılmaz bir
fərq yarandı. Baxmayaraq ki, onların əlli faizindən çoxu ürək qüsuru və bir çox çatışmazlıqlar
ilə doğulurlar, müalicələr sayəsində 60 il və
daha çox yaşayırlar.
Mif - Daun sindromlu şagirdlər üçün
ayrılmış xüsusi təhsil proqramları yeganə təhsil
seçimidir.
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Doğru - Daun sindromlu şagirdlər kütləvi
məktəblərdə də təhsil alırlar. Mövcud təhsil hüquqlarından yararlanırlar və məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirib attestat alırlar. Normal həmyaşıdları kimi onların da təhsil almaq hüququ vardır. Əlavə təhsil imkanları da vardır ki, valideynlər öz istəkləri ilə bundan yararlana bilərlər.
Mif - Daun sindromlu şəxslər hər zaman
xoşbəxtdirlər.
Doğru - Ən geniş yayılmış miflərdən biridir. Çünki əksəriyyəti gülərüz, şən, tez dostlaşmaq istəyən olduqlarından bu fikirlər daha çox
yayılmaqdadır. Daun sindromlu şəxslər hami
kimi hiss edirlər. Onlar bütün emosiyaları normal insanlar kimi hiss edirlər. Onların da hamı
kimi ağladığı, üzüldüyü, küsdüyü hallar olur.
Hətta onlara qarşı sərt rəftar etmiş insanları belə
unutmurlar.
Mif - Daun sindromlu yeniyetmələr kiçik
yaşlı Daun sindromlu uşaqlar kimidirlər.
Doğru - Daun sindromlu yeniyetmələr uşaq
deyillər və onları uşaq hesab etmək olmaz. Onlar
digər yeniyetmələrlə qaynayıb-qarışırlar, əylənirlər və onların da həmyaşıdları kimi oxşar hissləri,
ehtiyacları var. Yeniyetmələrə xas olan xüsusiyyətlər onlarda da müşahidə olunur. Məsələn, münasibətlərin yaranması, müstəqil olmaq hissi,
özünə qayğı, emosional vəziyyətlər və s.
Mif - Daun sindromlu gənclər evlənə
bilmir.
Doğru - Bəzi Daun sindromlu gənclər
evlənirlər. Dünyanın bir çox ölkələrində evli
Daun sindromlu cütlüklər var. Bəzi cütlüklər
nəzarət altında yaşayırlar.
Mif - Daun sindromlu gənclər işsizdirlər.
İşləmək, pul qazanmaq imkanları məhduddur.
Doğru - Daun sindromlu gənclər müxtəlif
iş sahələrində, idman, ofis, kompüter, restoran,
kafe, otel və b. yerlərdə işləyirlər. Onlara tapşırı-

lan işi həvəslə yerinə yetirirlər. Onlar da iş tapmaq, pul qazanmaq üçün çalışırlar. Bunun üçün
şərait yaradıldıqda işlə təmin olunub ailələrinə
kömək edirlər. Həmçinin işlə təmin olunmaq onlar üçün cəmiyyətə inteqrasiyanın əlverişli yoludur. Bəziləri işləməyə daha çox həvəslidirlər.
Mif - Daun sindromu olan şəxslər ərköyün
olurlar.
Doğru - Daun sindromlu şəxslər nə hiss
etdiklərini bəzən ifadə edə bilmirlər. Bəzən bu
yanlış anlaşıla bilər ki, bunu ərköyünlük adlandırsınlar. Valideynlər və müəllimlər fərdin duyğularını nəzərə almalıdırlar.
Daun sindromu olan hər kəsin eyni olduğunu düşünsək, belə çıxır ki, biz eyni irqdən
olan insanların hamısının eyni olduğunu düşünürük. Əslində isə insanlar fərdlərdir və buna
görə də onları müəyyən edən şəxsiyyət və xarakterləri vardır. Daun sindromlu şəxslər də bizim kimi insanlardır və eyni hüquqlara sahibdirlər. Cəmiyyətimizdə onlara xüsusi dəyər verərək
onların imkanlarını genişləndirmək mümkündür. Bunun üçün xüsusi proqramlar var ki, Daun
sindromlu şəxslərin imkanlarını nəzərə alaraq ,
onlara düzgün istiqamət seçməkdə kömək edir.
Problemin aktuallığı. Daun sindromlu şəxslər haqqında cəmiyyətimizdə olan fikirlər birmənalı
olmaya bilər. Cəmiyyətimizdə Daun sindromu haqqında kifayət qədər maarifləndirmənin olmaması səbəbindən, insanları əksəriyyəti Daun sindromlu
şəxslər haqqında yanlış informasiyalara inanırlar.
Problemin elmi yeniliyi. Daun sindromlu
şəxslər də normal həmyaşıdları kimi təhsil almaq,
işləmək, sosiallaşmaq hüquqlarına malikdirlər. Və
onlar da işləyib cəmiyyətə fayda verirlər.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Cəmiyyətdə
yayılmış miflər həqiqətlərlə əvəz olunmalı və Daun
sindromlu şəxslərin korreksiya olunmasına daha
inamlı yanaşmaq vacibdir.
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KİÇİK MƏKTƏBLİ YAŞI DÖVRÜNDƏ HAFİZƏNİN İNKİŞAFI
Гульнар Вахид гызы Абдуллаева
Газахский филиал Бакинского Государственного Университета
РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ В МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Gulnar Vahid Abdullaeva
Gazakh branch of Baku State University
THE DEVELOPMENT OF MEMORY İN THE PRİMARY SCHOOL PERİOD
Xülasə: Məktəbə yeni gəlmiş 6 yaşlı uşaqların hafizəsinin inkişafı ikinci və üçüncü səviyyəyə çatır.
Belə ki, uşaqlar bu yaşda mnemik məqsədi kifayət qədər yaxşı ayırmağı bacarırlar. Bu uşaq aktiv yaddasaxlama və yadasalma tələbləri ilə üzləşən zaman baş verir. Məqalədə bu kimi məsələlər araşdırılır.
Açar sözlər: müəllim, kiçik məktəbli, hafizə, münasibətlər, təlim proses
Резюме: К шести годам развитие памяти детей достигает второго и третьего уровня. Так как дети
в этом возрасте достаточно хорошо могут различать мнемическую цель. Это возникает во время столкновения спроса детского запоминания и воспоминания. В статье рассматриваются такие вопросы.
Ключевые слова: учитель, младший школьник, память, отношения, процесс обучения
Summary: By age 6 the development of children's memory reaches the second and third levels. So as
children at this age can quite well discern a mnemic goal. This occurs during the collision of the demand of
child memory and memories. The article addresses such issues.
Key words: teacher, memory, relationships, learning process

Altı yaşlı uşaqlarda qeyri-ixtiyari hafizə
növü üstünlük təşkil edir ki, bu zaman da
qarşıya şüurlu məqsəd qoyulmur. Psixoloqlar
məhz buna görə, qeyd edirlər ki, uşağın hafizəsi
onun marağıdır. Doğrudan da uşaq bu yaşda
uzun müddət və asanlıqla onu maraqlandıran
onun diqqətini çəkən materialı yadda saxlayır.
Məsələn, o oynadığı, quraşdırdığı əşyaları, bir
sözlə müəyyən əməliyyatlar apardığı əşyaları
daha yaxşı yadda saxlayır. Bu zaman söz də
əhəmiyyətli rol oynayır. Belə ki, əgər uşaq rastlaşdığı əşyaların adlarını bilirsə, onları daha
yaxşı yadda saxlayır.
Görkəmli psixoloqlardan E. Meyman,
A.P. Neçayev qeyd edirlər ki, kiçik məktəbli
yaşı boyu hafizə inkişaf edir və onun həcmi
genişlənir. Məsələn, IV sinif şagirdləri birinci
sinif şagirdlərinə nisbətən 2-3 dəfə çox söz
yadda saxlayırlar.
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Təlim fəaliyyəti uşaqdan öz hafizəsini idarə etməyi tələb edir. Uşaq xətkeşlə ölçməyi,
hərfləri, onların yazılış qaydalarını, rəqəmləri və
onların işarələrini, yeni anlayışları, qaydaları
ixtiyari olaraq yadda saxlayır. O, bir sıra ümumiləşdirilmiş anlayışları: düzənlik, bitkilər, iqlim, toplanan, çıxılan, fərq, azalan, bərabərlik,
sait və samit səslər, səs və hərflər, isim, sifət və
s. yadda saxlamalı olur.
S.Q. Barxatovanın, K.P. Maltsevanın, V.İ.
Samoxvalovanın, Z.M. İstominanın tədqiqatları
göstərir ki, yaddasaxlamanın bütövlüyü tezliyi və
möhkəmliyi ilə onların müxtəlif yaş mərhələlərində dəyişməsi arasında müəyyən münasibətlər
mövcuddur. Hələ P.P. Balonski belə hesab edir
ki, uşaqlarda hafizənin inkişafı qeyri-bərabər gedir: uşaqda sözlü hafizə iki yaşdan sonra funksiya göstərməyə başlayır və yeddi-səkkiz yaşlarda
özünün ən yüksək səviyyəsinə çatır. Yeniyetmələrdə isə zəifləyir, sonralar yenə də güclənir. [1]
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Şagirdlərin müxtəlif məzmunda yaddasaxlamasının möhkəmliyi və tezliyin xüsusi olaraq
öyrənilməsi göstərir ki, bütövlükdə bu göstəricilərə görə şagirdlərin hafizəsi yaş artdıqca yaxşılaşır. E. Meymanın əldə etdiyi nəticələrə görə
yaş artdıqca əzbərləmək, öyrənmək qabiliyyəti
də artır, yaddasaxlamanın möhkəmliyi isə, əksinə, yaş artdıqca azalır. S.Q. Barxatovanın əldə
etdiyi nəticələrə görə yaddasaxlamanın möhkəmliyi II sinifdən V sinfə qədər zəifləyir. Bu
dövrdə uşaqların xüsusi yaddasaxlama priyomlarından istifadə etmək cəhdlərinin sayı artır.
V.İ. Samoxvalovanın və A.İ. Lipkinanın tədqiqatları göstərir ki, şagirdlərin hafizəsinin məhsuldarlığı bir sıra amillərdən: a) yadda saxlanılan materialın məzmunundan; b) fəaliyyətin xarakterindən; c) materialın rasional öyrənmək və
yada salmaq priyomları və üsullarından istifadə
etmək səviyyəsinə yiyələnməkdən asılıdır.
Əyani materialın daha yaxşı yadda saxlanması bütün kiçik məktəbli yaşı boyu davam
edir. Yalnız orta məktəb yaşlarında mücərrəd
mənalı sözlərin yadda saxlanılmasının məhsuldarlığı nəzərə çarpacaq dərəcədə artır. Bu fakt
uşaqlarda mücərrəd təfəkkürün ümumi inkişafının nəticəsi hesab edilir. Bu uşaqların nəzəri biliklər, məsələn, qrammatik, riyazi, təbiətşünaslıq anlayışlarına yiyələnməsi prosesində formalaşır. A.A. Smirnovun, İ.A. Kornienkonun, E.A.
Farapovanın tədqiqatları göstərir ki, IV sinif şagirdlərinin nəzəri bilikləri yadda saxlamasının
məhsuldarlığı, onlar əyaniliyə istinad etdikdə
daha da artır. [2]
V.İ. Samoxvalovanın tədqiqatları sübut
etdi ki, hər hansı bir məzmunda materialın yadda saxlanmasının məhsuldarlığı II sinifdən IV
sinfə qədərki müddətdə xeyli artır. Sözlü materialın yadda saxlanması imkanları, xüsusi minemik priyomların tətbiq olunması hesabına daha
da artır. Konkret əşyaların və onların şəkillərinin yadda saxlanılmasında sözlərə istinad etmək
faktları artır. Başqa sözlə desək onlar materialı
sözlərlə daha yaxşı yadda saxlaya bilirlər. Əlbəttə, bu zaman yaddasaxlamada fərdi fərqlər də
müstəsna deyildir.
Qeyd olunduğu kimi, məktəbə yeni gələn
6 yaşlılarda qeyri-ixtiyari yaddasaxlama üstünlük təşkil edir. Hafizənin digər daha mühüm
növü olan ixtiyari yaddasaxlamanın inkişaf etdi-

rilməsi isə məktəb təliminin qarşısında duran
əsas vəzifələrdən biri sayılır [5].
Məktəbə yeni gəlmiş 6 yaşlı uşaqların hafizəsinin inkişafı ikinci və üçüncü səviyyəyə çatır. Belə ki, uşaqlar bu yaşda mnemik məqsədi
kifayət qədər yaxşı ayırmağı bacarırlar. Bu uşaq
aktiv yaddasaxlama və yadasalma tələbləri ilə
üzləşən zaman baş verir. Lakin bu şəraitin olması hələ kifayət deyildir.
Yaddasaxlama nə ilə isə motivləşməlidir,
mnemik fəaliyyətin özü isə uşaq üçün əhəmiyyət kəsb edən nəticə əldə etməyə gətirib çıxarmalıdır. Eksperimental yolla mnemik məqsədin
ayrılmasının, uşağın icra etdiyi fəaliyyətin xarakterindən asılılığı müəyyən olunmuşdur.
Müəyyən olunmuşdur ki, mnemik məqsədin
dərk olunması, yaddasaxlama və yadasalmanın
formalaşması üçün ən əlverişli şərait, uşağın
onun fəaliyyətində yaşlıların tapşırığını yerinə
yetirməsi şəraitidir. Təlim fəaliyyəti kiçik məktəblilərin ixtiyari hafizəsinin inkişafına əhəmiyyətli dəyişikliklər gətirir. Getdikcə ixtiyari hafizənin imkanları artır. A.N. Leontyevin, T.V.
Rozanovanın tədqiqatları müəyyən etmişdir ki,
uşaq məktəb həyatına adət etdikcə yaddasaxlamada təlim motivinin əhəmiyyəti artır. Məktəbəqədər yaş üçün xarakterik olan oyun motivi
özünün aparıcı əhəmiyyətini tədricən itirir.
Kiçik məktəblilərin yaddasaxlamasına
ustanovka da nəzərə çarpacaq dərəcədə təsir
göstərir. Uşağın nəyə istiqamətlənməsindən asılı
olaraq onun hafizəsinin məhsuldarlığı dəyişir.
Şagirdlərdə uzun müddət yadda saxlamaq, materialı öz sözləri ilə danışmaq (yaxud əzbərləmək), ardıcıl olaraq yada salmaq zərurətinın olması ustanovkasını yaratmaqla, müəllim onların
hafizəsində əhəmiyyətli dəyişikliklərin baş verdiyini müşahidə edə bilər.[4]
Kiçik məktəblilərdə qeyri-ixtiyari yaddasaxlamanın üstünlük təşkil etməsi heç də ixtiyari yaddasaxlamanın sıxışdırılıb aradan çıxarılması demək deyildir. P.İ. Zinçenkonun və A.A.
Smirnovun tədqiqatları göstərir ki, qeyri-ixtiyari
yaddasaxlama hətta yaşlı adamın təcrübə qazanmasında da əhəmiyyətli rol oynamaqda davam
edir, xüsusilə də onun aktiv fəaliyyəti şəraitində.
6-10 yaşlı uşaqlarda qeyri-ixtiyari yaddasaxlama o zaman məhsuldar olur ki, yadda saxlanan
material onların aktiv fəaliyyətinin məzmunu
olur. Bu fəaliyyət xüsusi olaraq mnemik istiqa-
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mət almadıqda da qeyri-ixtiyari yaddasaxlama
yüksək məhsuldar olur. Kiçik məktəblilərin qarşısında nümayiş olunan şəkilləri yadda saxlamaq tapşırığı qoyan P.İ. Zinçenko eksperimental
səviyyədə göstərdi ki, uşaqlar həmin şəkillərin
məzmununu yaxşı yadda saxlayır, lakin həmin
şəkillərin hər birində hansı rəqəmlərin yazıldığını heç cür yada sala bilmirlər. Tapşırığı dəyişib
uşaqlara şəkillərin üstündə yazılan rəqəmlərə
fikir vermək ustanovkasının verilməsi tədqiqatçıya əvvəlkinin əksi olan nəticələri əldə etmək
imkanı verdi. Belə ki, uşaqlar rəqəmləri yaxşı
yadda saxladı, şəkildə əks olunan əşyaların isə
az bir qismini yadda saxlaya bildilər.
Kiçik məktəblinin ixtiyari yaddasaxlamasının inkişafının zəruri göstəricisi, onların yalnız
qarşısını mnemik məqsədləri müstəqil qoymaq
bacarığı deyil, eyni zamanda onun yerinə yetirilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsidir. Uşaqların
ixtiyari hafizəsinin inkişafı onların psixi fəaliyyətində ixtiyariliyin inkişafı ilə sıx bağlıdır. Onlara öyrənmənin rasional üsul və vasitələrinə yiyələnməyi öyrətdikcə, hafizənin bu növü də inkişaf edir. Kiçik məktəblilər, ümumiyyətlə, eşitdikləri və oxuduqlarını yadda saxlamağı öyrənməyin zəruri olduğunu bilir, mnemanik fəaliyyətin isə nə olduğunu bilmirlər. Buna görə də onlar öyrənilən mətndə nəyə daha çox diqqət yetirmək, əsasən nəyi yadda saxlamaq lazım olduğunu bilmir və əksər hallarda mətnin mənasına
varmadan hissə-hissə əzbərləməyə cəhd göstərilir. Bu hala hətta yuxarı sinif şagirdlərində də rast
gəlmək olur. Rasional öyrənmə üsulları içərisində ən önəmlilərindən biri bu və ya digər mətn
üzərində iş proqramlarının tərtib olunmasıdır.
Pedaqoji praktika və xüsusi tədqiqatlar
göstərir ki, hafizə uşağın intellektual fəaliyyətinin tərkib hissəsi kimi onun ümumi intellektual
inkişafı prosesində təkmilləşir.
Beləliklə: 1. Kiçik məktəblilərin hafizəsi
yüksək plastikliyi ilə seçilir ki, bu da materialın

tez passiv hifz olunması və asanlıqla da unudulması üçün əlverişli şərait yaradır. Uşaq inkişaf
etdikcə onun hafizəsi seçici xarakter alır. Belə
ki, uşaq onun üçün maraqlı olan materialı daha
yaxşı və uzun müddət yadda saxlayır və ondan
öz fəaliyyətində istifadə edir.
2. Hafizənin inkişafı - yadda saxlanılan
materialın həcminin böyüklüyündə; yada Salınan materialın tamlığı, sistemliliyi və dəqiqliyində; gizli (latent) dövrün uzunluğunda; yadda
saxlamanın getdikcə məna əlaqəsinə daha çox
söykənməsində; getdikcə qeyri-ixtiyari hafizənin ixtiyari hafizəyə çevrilməsində; uşaqların rasional öyrənmə üsullarına yiyələnməsində; hafizənin qavrayışın əsirliyindən azad olunmasında,
tanımanın müstəsna əhəmiyyətinin itirilməsində, getdikcə hafizədə qalan materialın uşaqların
daha sərbəst yadda saxlamasında təzahür edir.
3. Uşaq hafizəsinin məzununu əvvəllər
qavranılmış əşyalar, icra olunmuş hərəkətlər və
işlər, yaşanmış hisslər təşkil edir. Ömrünün ikinci
ilindən başlayaraq uşaq hafizəsindən əvvəl sözləri, sonralar isə bütöv sözlər zəncirini saxlayır.
Sonralar hafizənin məzmununu yalnız sözlərdən
deyil, eyni zamanda fikirlərdən ibarət olur.
Problemin aktuallığı. Yaddasaxlamanın
rasional priyomlarından istifadə etmək bacarıqları
olmadıqda həm şagirdlərin, həm də yaşlıların hafizəsinin məhsuldarlığı azalır. Kiçik məktəblinin ixtiyari
yaddasaxlamasının inkişafının zəruri göstəricisi, onların yalnız qarşısını mnemik məqsədləri müstəqil
qoymaq bacarığı deyil, eyni zamanda onun yerinə
yetirilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsidir.
Problemin yeniliyi. Yaddasaxlamanın səmərəliliyi və öyrənilməsi zəruri olan materialdan müvəffəqiyyətlə istifadə etmək bacarığı, insan qavranılan mətni (məzmunu) mənimsəyə və ondan istifadə
etmək üçün məlum sxemin tələbinə uyğun hərəkət
edərkən xeyli artır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
irəli sürülən təklif və nəticələrdən məktəb psixoloqları
eyni zamanda sinif müəllimləri yararlana bilərlər.
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PROFESSOR ZAHID QARALOV ABOUT ACTUAL PROBLEMS OF UPBRINGING
Xülasə: Məqalədə “Tərbiyə” trilogiyasının materialları əsasında professor Zahid Qaralovun tərbiyəyə,
onun məzmununa, prinsip və metodlarına, təşkili yollarına dair fikirləri; professorun meydana gətirdiyi
“Tərbiyənin sağlam üçlüklər (3+3+3) nəzəriyyəsi” ilə tanış oluruq. I-III cildlərdə əsasən Şərq, o cümlədən
Azərbaycan mütəfəkkirlərinin tərbiyəyə dair fikirləri araşdırılır və professor Z.İ. Qaralov tərəfindən təhlil və
ümumiləşdirməyə cəlb olunur. Eyni zamanda “Kitabi Dədə-Qorqud”, ”Kəlilə və Dimnə”, ”Oğuznamə” kimi
möhtəşəm sənət abidələrindəki fikirlərə münasibət bildirilir.
Açar sözlər: tərbiyə, tərbiyə nəzəriyyəsi, tərbiyənin sağlam üçlüklər nəzəriyyəsi, milli-mənəvi dəyərlər,
tərbiyəvi fikirlər
Резюме: В статье представлены взгляды профессора Захида Гаралова о воспитании, его содержании, принципах и методах организации на основе трилогии «Воспитание», мы знакомимся с «Теорией здоровых троек (3 + 3 + 3)» профессора. В томах I-III в основном исследуются идеи восточных,
в том числе азербайджанских мыслителей относительно воспитания, которые подвергаются анализу
профессора З.И. Гаралова. В то же время высказываются комментарии к замечательным художественным произведениям, таким как «Китаби Дада-Коркуд», «Калила и Димне» и «Огузнамэ».
Ключевые слова: воспитание, теория воспитания, теория здоровых троек, национальнодуховные ценности, воспитательные идеи
Summary: The article presents the views of Professor Zahid Qaralov on upbringing, its content,
principles and methods of organization based on the trilogy "Upbringing"; we get acquainted with
professor‘s "Theory of healthy triples (3 + 3 + 3)" . Voljmes I-III are dedicated to ideas of Eastern, including
Azerbaijani, thinkers regarding upbringing, which are analyzed by Professor Z.I. Qaralov. At the same time,
there are comments on remarkable works of art, such as „Kitabi Dada-Korkud“, „Kalila and Dimna“, and
„Oguzname“.
Keywords: upbringing, theory of upbringing, theory of healthy triples, national and spiritual values,
educational ideas

Azərbaycanda pedaqoji fikrin görkəmli
nümayəndələrindən biri də professor Zahid İbrahim oğlu Qaralovdur. Fizikanın tədrisi metodi-

kası üzrə namizədlik və doktorluq dissertasiyaları müdafiə etsə də, həmin ixtisas üzrə kitab və
kitabçalar, elmi məqalələr qələmə alsa da, bu sa-

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, № 7, 2018

221

İradə Böyükağa qızı Əmirəliyeva

hədə uğurlar qazansa da, Zahid Qaralov tərbiyəşünas alim kimi də özünü təsdiq etmişdir. Onun
əsərləri pedaqogikanın, təhsilin, təhsilin idarə
edilməsinin, həmçinin milli tərbiyənin bir sıra
aktual problemlərinə həsr olunmuşdur.
Bir sıra pedaqoqlar bu fikirdədirlər ki,
ayrıca tərbiyə anlayışı yoxdur, o, təhsilin və təlimin tərkibində nəzərdən keçirilməlidir. Professor Zahid Qaralov bu qənaətin düzgün olmadığını sübuta yetirərək üç cildlik “Tərbiyə” trilogiyasını ortaya qoymuşdur. Heç də təsadüfi deyildir ki, “Tərbiyə” kitabının birinci cildinə yazılmış ön sözdə deyilir: “Bu əsərdə biz Zahid
müəllimi təkcə nəzəriyyəçi alim, böyük pedaqoji təcrübəsi olan müəllim kimi yox, həm də
mövcud pedaqoji nəzəriyyələri və tarixi təcrübələri öz yaradıcılıq süzgəcindən ustalıqla keçirib
onlara yeni məna verməyə nail olmuş mütəfəkkir ziyalı kimi görürük”(1,3).
Həmin cilddə “Müəllifdən” sərlövhəli yazıda professor yazırdı: Azərbaycan xalqının tarixində tərbiyə sistemi, tərbiyə nəzəriyyələri azı
beş dəfə köklü dəyişikliyə uğramışdır:
Birinci, Tanrıçılıqdan İslam mədəniyyətinə keçid, İslam elminin yaratmağa başladığı və
hökmran olduğu dövr( eramızın 650-1820-ci
illəri).
İkinci, Rusiya imperiyasının İranla apardığı uzunmüddətli müharibələr nəticəsində Azərbaycanı bir neçə yerə parçalayaraq Şimali Azərbaycanı işğal altına aldığı vaxtdan Sovetlər hakimiyyəti qurulana qədərki dövr (1813-1917- ci
illər).
Üçüncü, Azərbaycan Cümhuriyyətinin yarandığı vaxtdan ölkənin təkrarən Rusiya imperiyasının işğalı altına düşdüyü vaxtadək keçən
dövr (1918-1920-ci illər).
Dördüncüsü, Sovet imperiyasının hakimiyyəti dövrü (1920- 1991-ci illər).
Beşinci, Azərbaycanın öz müstəqilliyini
və suverenliyini bərpa etdiyi son dövr( 1991-ci
ildən bəri)” (1, 5).
Diqqətəlayiq haldır ki, professor tərbiyə
problemlərini araşdırmağa başlayarkən ilk növbədə tərbiyənin, daha dəqiq desək, milli tərbiyənin inkişaf tarixinə münasibət bildirmişdir.
Professor Z.İ. Qaralova görə, ölkəmizdə
tərbiyə nəzəriyyəsinin əsası oğuz “Törə”sinin
son dərəcə güclü təsiri ilə meydana gələn
“Oğuznamə”lərdən olan “Kitabi Dədə-Qorqud”
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dastanında qoyulub. Çox diqqətəlayiq qənaətdir.
Bizcə, bu fikir ilk dəfə Zahid Qaralov tərəfindən
irəli sürülmüşdür.
Trilogiyanın birinci cildi 28 yarımfəsildən
ibarətdir. Professor ilk növbədə insanın mahiyyətinə, islam elmində insan amilinə, insan və
mənəvi mühit məsələlərinə aydınlıq gətirir. Bu,
heç də təsadüfi deyildir. Məlum olduğu kimi,
tərbiyə ictimai hadisədir və canlılardan yalnız
insan nəslinə aiddir. Ona görə də, təbii ki, əvvəlcə insanın mahiyyəti barədə təsəvvür yaradılmalıdır. Əvvəlcə - insan, sonra onun tərbiyəsi.
Odur ki, yuxarıdakı məsələlər(insanın mahiyyəti, islam elmində insan amili, insan və mənəvi mühit)aydınlaşdırıldıqdan sonra professor
tərbiyə anlayışının üzərində dayanır.
Zahid Qaralovun düzgün qənaətinə görə,
“İslam elmi Azərbaycan xalqının milli-mənəvi
dəyərləri ilə qaynayıb-qarışdı, ümumbəşəri dəyərlər səviyyəsinə yüksəldi. Nəsillərin tərbiyəsi
üçün dəyərli sistem yarandı.”(1,7).
Biz yuxarıda professor tərəfindən müəyyənləşdirilmiş Azərbaycanda tərbiyə nəzəriyyələrində, tərbiyə sistemində baş verən dəyişiklikləri əks etdirən 5 dövrləşməni diqqət mərkəzinə
gətirdik. İkinci dövrləşdirmədən danışarkən
“Tərbiyə” kitabında oxuyuruq: ”Rusiyada imperiya təfəkkürünü formalaşdırıb başa çatdıran və
özünün məşhur vəsiyyətnaməsi ilə bu təfəkkürün gələcək hədəflərini göstərən Dəli Petronun
“parçala və hökmranlıq et!” siyasətinin Qafqazda, Orta Asiyada, bütövlükdə Şərq dünyasında
dönmədən vəhşi üsullarla həyata keçirilməsi
Azərbaycan xalqını da böyük fəlakətlərə düçar
etdi. Son dörd yüz ildə Qafqaz xalqlarına qarşı
ermənilərin fəal iştirakı ilə gah qaynar, gah soyuq müharibələr aparmaqla, Rusiya milli- mənəvi dəyərlərimizə, tərbiyə sistemimizə çox böyük zərər yetirmişdir.” (1,7).
Professor ruslaşdırma siyasətini xüsusilə
təhlükəli sayırdı. Həmin məsələ ilə bağlı yazır:
“Azərbaycanda ardıcıl həyata keçirilən ruslaşdırma siyasəti, milli mədəniyyəti rus mədəniyyəti ilə əvəz etmək cəhdləri tərbiyə sistemini də
güclü deformasiyaya uğratdı. Əsrlər boyu formalaşmış nizam pozuldu, milli-mənəvi dəyərlərin bir çoxuna yararsız əlavələr edildi” (1, 7).
Professor sözlərində haqlıdır. SSRİ-yə daxil olduğumuz illərdə təhsil müəssisələrində tədris olunan “SSRİ tarixi” adlansa da əslində məz-
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mununa Rusiyanın tarixinə aid materiallar Salınır, Rusiyanın tarixi keçilirdi.
İttifaqa daxil olan xalqların öz millətlərindən məhrum olması, pasportlarında azərbaycanlı, özbək, gürcü, belorus, ukraynalı əvəzinə sovet vətəndaşı yazılması planlaşdırılırdı. Sovet
adamı formalaşdırılırdı.
Professor Z.İ. Qaralov bütün bu məsələlərə
tərbiyə sistemimizin üzləşdiyi çətinliklərə aydınlıq gətirməklə yanaşı müasir dövrdə - müstəqillik
illərimizdə tərbiyə sistemimizin və tərbiyə nəzəriyyəmizin necə inkişaf edərək formalaşdığını,
milli-mənəvi, dəyərlər, azərbaycançılıq, vətənpərvərlik, dövlətçiliyimizə sədaqət ruhunda gənc
nəslin necə uğurla tərbiyələndiyini göstərir.
Professor tərbiyə anlayışının mahiyyətinin
açır. Məlum olduğu kimi, pedaqoji ədəbiyyatda,
pedaqoji lüğət və ensiklopediyada, ”Pedaqogika” dərsliklərində tərbiyəyə çox müxtəlif təriflər
verilib. Z.İ. Qaralovun məsələyə yanaşma tərzi
belədir: “Tərbiyə - dinamik proses olmaqla bərabər, eyni zamanda idarə edilən mürəkkəb sistemdir. Bu sistemdə daimi təsir göstərən və dəyişən elementlər var. Hər elementin təsir gücünü
tənzimləyən müvafiq amillər qrupu mövcuddur.
Bunları nəzərə almadan sistemin hərəkətini düzgün idarə etmək mümkün deyil” (1, 28).
Professor tərbiyə işlərini düzgün qurmaq
üçün insanı öyrənməyi vacib sayır. İnsanı öyrənmək üçün təklif edir ki, hər şeydən əvvəl
onun mahiyyəti, keyfiyyəti aşkarlanmalıdır.
Z.İ. Qaralov insanı öyrənməyin konkret sxeminə münasibət bildirir. Həmin sxemə daxildir:
sifətlərdən - əməllərə - mahiyyətə - keyfiyyətə.
Professorun diqqət yetirdiyi məsələlərdən
biri də insanın əməlləri məsələsidir. O, təzahür
formasına görə insan əməllərini 3 yerə ayırır: a)
açıq-aşkar; b) yarıgizli-yarıaşkar; c) tamam gizli.
Bu təsnifatı apardıqdan sonra nəticə çıxarır: “təkcə açıq-aşkar və yarıgizli-yarıaşkar
əməllərin müşahidəsinə əsasən insana verilən
qiymət tam ola bilməz. Gizli əməlləri də öyrənib təhlil etmək gərəkdir. Yalnız bu zaman insanın tam mahiyyətini üzə çıxarmaq, qiymətləndirmək mümkün olur.”(1, 29-30).
Professorun qənaətləri ilə şərikik.
Z.İ. Qaralov şəxsiyyətin irəli getməsini
şərtləndirən amillərə də münasibət bildirmişdir.
Bu xüsusda üç istiqamət diqqət mərkəzinə
gətirilir:

“Birincisi, insan daha aşağı mədəniyyət
(geniş mənada) səviyyəsindən daha yüksək mədəniyyət səviyyəsinə doğru irəliləməklə davam
edir.
İkincisi, insan daha aşağı intellektual potensial səviyyəsindən daha yüksək intellektual
potensial səviyyəsinə yüksəlməkdə davam edir.
Üçüncüsü, insan özünü və ətraf aləmi, o
cümlədən təbiəti daha dərindən dərk etməyə
doğru irəliləyir.”(1, 32-33).
Yuxarıda diqqət mərkəzinə gətirilən qanunauyğunluqlar son dərəcə önəmlidir və insantəbiət-cəmiyyət qarşılıqlı təsiri ilə səsləşir.
Professor Z.İ. Qaralov müqəddəs kitabları,
“Kitabi-Dədə Qorqud”u, dahilərin əsərlərini araşdıraraq, Azərbaycan mütəfəkkirlərinin tərbiyə
nəzəriyyələrində aşağıdakı müddəaların önə çəkildiyini müəyyənləşdirmişdir: “1. İnsan təbiəti
ziddiyyətlidir. 2. İnsanı əhatə edən mühit pisliklərlə yaxşılıqların mübarizəsi meydanı olduğundan insan mənəviyyatı və davranışı da daim bu
mübarizənin təsiri altındadır. 3. İnsan daim psixoloji inkişafdadır. Yaxşı təsirlər vasitəsilə bu
prosesi dəyişmək, saflaşdırmaq olar. 4. Bütün insanların pisliklərdən qaytarılmağa (saf tərbiyəyə)
ehtiyacı var. 5. İnsanların pisliklərdən qayıtması
(saf tərbiyəsi) mümkündür və vacibdir” (1, 34).
Z.İ. Qaralovun “Tərbiyə” kitabında diqqət
yetirdiyi məsələlərdən biri də “şəxsiyyətə verilən əsas tələblər”dir. Professor hər bir şəxsdən
ötrü arzu olunan keyfiyyətlərə aşağıdakıları aid
edir: özünüdərk, məxsus olduğu ailəyə, nəslə,
millətə, xalqa sədaqət, millətlərarası münasibətlərdə saflıq və reallıq; yurd-yuvaya, el- obaya,
vətənə, torpağa məhəbbət və hörmət; millətin,
vətənin maddi və mənəvi sərvətlərinin müqəddəsliyinə inam və onları zənginləşdirməyə xidmət; halal əmək; xeyirlə şərin, işıqla qaranlığın
qoşa qanad kimi yanaşı getdiyi dünyada ömrünü
ancaq xeyirin və işığın qələbəsinə nail olmağa
həsr etmək və s.” (1, 78).
“Tərbiyə” trilogiyasının birinci cildinin
yarımfəsillərindən biri” Təhsil-insan-cəmiyyət
münasibətlərini elmi əsasda qurmağın yolları
haqqında” adlanır. Bu yarımfəsildə insanın cəmiyyətin ictimai inkişafın mərkəzinə gətirilməsinin 22 şərti üzərində dayanılır. Onlardan bəzilərini yada salaq: “- insana layiqli həyat və əmək
şəraiti yaratmaq; tibbi xidmətin yaxşılaşdırılması;
təbii yaşayış mühitini saxlamaq hüququndan
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istifadə etmək; təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə; ehtiyacı olanların yardım alması; uşaqlara
qayğı göstərilməsi; əlillərə, yetimlərə, qocalara,
çoxuşaqlı ailələrə yardımın təşkil edilməsi; milli
və etnik ayrı-seçkiliyə, inama görə insanların
fərqləndirilməsinə yol verməmək; ailənin daxili
işlərinə qarısmamaq və s.” (1, 102)
Trilogiyanın I cildində “İnsan və onun tərbiyəsi probleminə yanaşmalar”, ”İslam aləmində tərbiyə problemi”, “Nizami Gəncəvinin elmipedaqoji irsində insan və tərbiyə problemləri”,
“Dövlətin siyasəti və tərbiyə proqramları arasında əlaqə”, “Təlim, tərbiyə və inkişafın vəhdəti”,
“Elm, din və əxlaqın vəhdəti”, “Cəmiyyətdə
davranış normaları haqqında”, “Təlim-tərbiyə
işinin intensivləşdirilməsi məsələləri”, “Yunis
Əmrədə tərbiyəyə münasibət” “Şota Rustavelinin “Pələng dərisi geymiş pəhləvan” əsərində
insan və tərbiyə probleminin həlli” və s. yarımfəsilləri özünə yer almışdır.
Cildin “Cəmiyyətdə davranış normaları
haqqında” adlanan 18-ci yarımfəsli əhatəliliyinə
görə fərqlənir. Bu yarımfəsildə tərbiyənin ayrıayrı növlərinin (ədalət tərbiyəsi, doğruçuluq tərbiyəsi, inam tərbiyəsi, haqq iş görmək tərbiyəsi,
ağıllılıq və zəkalılıq tərbiyəsi, sağlamlıq tərbiyəsi, mübarizlik ruhunda tərbiyə, qənaətcillik tərbiyəsi, azərbaycançılıq tərbiyəsi, səxavətlik tərbiyəsi, ekologiya tərbiyəsi və s.) üzərində dayanılır, onlara tərif verilir, mahiyyəti, məzmunu
aydınlaşdırılır.
Trilogiyanın II cildi “Tərbiyənin məzmunu”, “Tərbiyənin metodları və prinsipləri”, yarımfəsilləri ilə açılır. Professor Z.İ. Qaralov şərqin şifahi və yazılı abidələrinə, mütəfəkkirlərin
fikirlərinə əsaslanaraq, tərbiyənin məzmunu,
metodları və prinsiplərini nəzərdən keçirir,
ümumiləşdirmələr aparır. Diqqət yetirək: “Tarixi abidələrdə, müxtəlif millətlərin təcrübəsində
sınanmış daha geniş ölçüdə tərbiyə metodlarının
sistemi vardır. Buraya daxildir: pis əməllərdən
çəkindirmək; cəhənnəm əzabı ilə qorxutmaq,
ölümlə hədələmək; öyüd-nəsihət vermək; yaxşı
və pis əməlləri tərəzidə çəkmək; ibadət və itaət
etmək; əzab vermək; qadağalar qoymaq; doğru
yola yönəltmək; tövbə etmək; bağışlamaq və s.”
(2, 17).
Cildin digər yarımfəsilləri aşağıdakı kimi
adlandırılmışdır: “Qurani- Kərimdə əxlaqi təlimin məzmunu və metodikası”, “Nizami Gəncə224

vinin tərbiyə nəzəriyyəsində əxlaq təliminin
yeri”, “N. Tusinin tərbiyə nəzəriyyəsində əxlaq
məsələlərinin qoyuluşu”, ”Kəlilə və Dimnə” də
tərbiyənin məzmunu məsələlərinin qoyuluşu və
metodikası”, Füzuli yaradıcılığında insan tərbiyəsinin qoyuluşu”, “Peyğəmbərlərin həyatına
aid hekayələrdən( qissələrdən) seçmələr”, “Əssar Təbrizinin tərbiyə probleminə yanaşma metodikası”, “Oğuz nəsihət və vəsiyyətləri” və s.
“Tərbiyə” trilogiyasının 3-cü cildi “Əmir
Teymurun vəsiyyətlərində tərbiyə məsələlərinin
qoyuluşu” adlanır. Professor Z.İ. Qaralov daha
sonra aşağıdakı yarımfəsillərdə tərbiyə məsələlərinin qoyuluşunu öyrənərək təhlil edir: “Şəriət”də tərbiyə məsələləri”, “Əbu Əli İbn Sinanın yaradıcılığında tərbiyə probleminin həlli”,
“Sədi Şirazinin əsərlərində tərbiyə məsələlərinin
qoyuluşu və həlli yolları” və s.
Cilddəki digər yarımfəsillər belə adlanır:
1. Dialoq və diskussiya metodları barədə. 2.
Tərbiyənin sağlam üçlükləri (3+3+3) nəzəriyyəsi”, 3. Hikmət hikmətdən yaranır.
Tərbiyənin sağlam üçlükləri(3+3+3) nəzəriyyəsi” yarımfəslində professor göstərir ki, trilogiyada nəzərdən keçirdiyi məsələləri araşdırarkən 3 səviyyədə ümumiləşdirmə aparmışdır:
“I səviyyə. Eyni sahəyə aid tərbiyə hadisələri arasındakı qarşılıqlı əlaqələrdən alınan
ümumiləşdirmələr.
II səviyyə. Tərbiyə anlayışları arasındakı
qarşılıqlı əlaqələrdən alınan ümumiləşdirmələr.
III səviyyə. Eyni sahələr üzrə tərbiyə qanunları (qanunauyğunluqları və prinsipləri) arasındakı qarşılıqlı əlaqələrdən alınan ümumiləşdirmələr” (3, 139).
I səviyyə ilə bağlı aparılan ümumiləşdirmələr professora tərbiyə sahəsində yeni anlayışların pedaqogika elminə gətirilməsinə, mövcud
anlayışların isə təkmilləşdirilməsinə; II səviyyə
üzrə ümumiləşdirmələr yeni tərbiyə qanunlarının aşkarlanmasına, eyni zamanda mövcud qanunlardan bir qisminin dəqiqləşdirilməsinə imkan vermişdir.
Professor Z.İ. Qaralovun qənaətincə,
üçüncü səviyyədə həyata keçirilən ümumiləşdirmələrə əsasən, yeni tərbiyə nəzəriyyəsi formalaşdırıldı. Professor həmin nəzəriyyəni “sağlam
üçlüklər”(3+3+3) nəzəriyyəsi adlandırmışdır.
Professor Z.İ. Qaralovun düzgün nöqteyinəzərincə, birinci üçlük tərbiyənin başlıca mən-
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Professor Zahid Qaralov tərbiyənin aktual problemləri haqqında

bələri sayılan ailə, məktəb və ictimaiyyətin əlbir
fəaliyyətini, ikinci üçlük tərbiyənin məzmununu özündə birləşdirən milli - mənəvi, ümumbəşəri və dini mədəniyyətlərin inteqrasiyasını,
üçüncü üçlük tərbiyənin metodologiya və texnologiyalarını, hərəkətverici qüvvələrini əhatə
edən insan-təbiət-cəmiyyət qarşılıqlı münasibət
və təsir mədəniyyətlərinin cəmini nəzərdə tutur.
Bütün deyilənləri əsas götürərək, professor Z.İ. Qaralov tərbiyənin sağlam üçlüklər
(3+3+3) nəzəriyyəsinə aşağıdakı tərifi verir:
“Kamil insan, sağlam ailə və cəmiyyət yalnız
mənbəyi ailə-məktəb-ictimaiyyət əlbirliyindən,
məzmunu milli-mənəvi, ümumbəşəri və dünyəvi
dini mədəniyyət nümunələrinin cəmindən, metodologiya və texnologiyaları çoxtərəfli insantəbiət-cəmiyyət qarşılıqlı münasibətlər mədəniyyətindən yaranan tərbiyə sistemləri əsasında
yetişə bilər” (3, 140).

Deyilənləri ümumiləşdirərək belə qənaətə
gələ bilərik ki, professor Zahid Qaralovun yaradıcılığında tərbiyənin son dərəcə aktual problemləri öz əksini tapmışdır. Professor Şərqin, o
cümlədən Azərbaycanın şifahi və yazılı sənət
abidələrini mütəfəkkirlərin fikirlərini bir araya
gətirmiş, sistemləşdirmiş, “Tərbiyənin sağlam
üçlüklər nəzəriyyəsi”ni meydana gətirərək, pedaqogika elmini, tərbiyə nəzəriyyəsini zənginləşdirmişdir.
Problemin aktuallığı. Məqalədə Şərqin, o
cümlədən Azərbaycanın şifahi və yazılı abidələrində
tərbiyə məsələləri araşdırılır və ümumiləşdirilir.
Problemin yeniliyi. Tərbiyədə sağlam üçlüklər nəzəriyyəsi (3+3+3) pedaqogika elmində yeni nəzəriyyə kimi diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə
tərbiyə problemləri üzrə tədqiqat aparan magistrant,
doktorant və dissertantlar pedaqoqlar üçün maraq
doğuracaqdır.

Ədəbiyyat:
1. Qaralov Z.İ. Tərbiyə (prinsiplər, məzmun, metodika, hüquq). 3 cilddə, 1-ci cild. Bakı: Pedaqogika,
2003.
2. Qaralov Z.İ. Tərbiyə (prinsiplər, məzmun, metodika, hüquq). 3 cilddə, 2-ci cild. Bakı: Pedaqogika,
2003.
3. Qaralov Z.İ. Tərbiyə (prinsiplər, məzmun, metodika, hüquq). 3 cilddə, 3-cü cild. Bakı: Pedaqogika,
2003.
E-mail: amiraliyeva_i@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.elm.dok., prof. A.N. Abbasov,
ped.ü.fəls.dok. L.A. Məmmədli
Redaksiyaya daxil olub: 03.10.2018

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, № 7, 2018

225

Nübar Əhmədəli qızı İsazadə

UOT 37.
Nübar Əhmədəli qızı İsazadə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin laborantı
XIX ƏSRİN SONU VƏ XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN
MAARİFÇİLƏRİNİN QADIN TƏHSİLİ VƏ AZADLIĞI UĞRUNDA MÜBARİZƏSİ
Нюбар Ахмедали гызы Исазаде
лаборант Азербайджанского Государственного Педагогического Университета

БОРЬБА АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
И СВОБОДУ ЖЕНЩИН В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА
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THE STRUGGLE OF AZERBAİJANİ ENLİGHTENERS FOR THE EDUCATİON AND
FREEDOM OF WOMEN AT THE END OF THE 9TH AND EARLY 20TH CENTURY
Xülasə: Müəllif elmi məqalədə XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın maarifçi ziyalılarının qadınların
cahillikdən xilas olmaları ilə bağlı fikirlərini araşdırarkən belə bir qənaətə gəlmişdir ki, qadınlar
maariflənməlidir.
Açar sözləri: qadın azadlığı, qadın təhsili, qadın təhsilinin inkişafı, maarifçilik
Pезюме: Автор данной статьи повествует о взглядах азербайджанских просветителей ХХ века
на просвещение и устранение невежества женщин Азербайджана.
Ключевые слова: свобода женщин, образование женщин, развитие образования, просвещение
Summary: The author considers that in the scientific article, at the beginning of the twentieth century,
the intellectual enlightenment of Azerbaijan had been investigating women's ignorance, women should be
enlightened.
Key Words: women's freedom, women's education, women's education, enlightenment

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın maarifçi ziyalıları qadınların cahillikdən xilas olmalarını onların maarifləndirilməsində görür, qadın
təhsili və azadlığı məsələsini ön plana çəkməklə
bu ideyanın reallaşmasına zəmin yaradır.
Maarifçilik dövründə XX əsrin tərəqqipərvər ziyalıları “Kaspi”, “Şərqi-Rus”, “Həyat”,
“İrşad”, “Açıq söz”, “Molla Nəsrəddin”, “Dəbistan”, “Füyuzat”, kimi qəzet və jurnallarda
Azərbaycan qadınlarının təhsili və azadlığı ilə
bağlı müxtəlif yazılar dərc etdirmişlər. Həmin
yazılarda qadın yüksək qiymətləndirilmiş, onların cəmiyyət üçün olduqca mühüm rol oynadıqları əks olunmuşdur.
Həsən bəy Zərdabi gənc nəslin təlim-tərbiyəsi üçün, ilk növbədə, qadınların maarifləndirilməsini zəruri hesab edirdi. Yüksək təhsilli,
savadlı və bilikli qadınlar öz uşaqlarında yüksək
keyfiyyətlər aşılayır. Beləliklə, cəmiyyətin tə226

rəqqisi qadınların maarifləndirilməsindən başlayır. Həsən bəy Zərdabi qadını gənc nəslin ilk
müəllimi adlandırır (1).
Məktəbi, müəllimi, maarifi həyatının bəzəyi, ömrünün qayəsi hesab edən S.M. Qənizadənin yaradıcılığında qadın təhsili və azadlığı
problemi əsas yer tutur. S.M. Qənizadə “Məktubati Şeydabəy Şirvani” əsərində qadın mənəviyyatını onun xarici gözəlliyindən üstün tutur, təhsilli və mədəni qadını təqdir edir, onun yüksək
əxlaqi keyfiyyətlərini tərənnüm edir.
Maarifçilik dövründə Azərbaycan maarifpərvərləri qadın təhsili və azadlığı məsələlərini
daha cəsarətlə irəli sürür, mövcud məktəblərdə
qızların da təhsil almalarına çalışır, milli qız
məktəblərinin yaradılması fikirlərini irəli sürürdülər (3).
Nəriman Nərimanovun yaradıcılığında qadın təhsili və azadlığı məsələsi ilə bağlı müxtəlif
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XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan maarifçilərinin qadın təhsili və azadlığı uğrunda mübarizəsi

maraqlı fikirlər öz əksini tapmışdır. N. Nərimanov yazırdı ki, çarşab bizim arvadların zənciridir. Bu zəncir gec-tez qırılmalıdır. N. Nərimanov qadınların çarşabdan xilas olmalarını daha
dəhşətli məsələlərdən asılı hesab edirdi ki, bunlar da istismar, zülm və hüquqsuzluq idi. N. Nərimanovun qadın azadlığına dair fikirləri sonralar təkmilləşmiş və daha da inkişaf etmişdir.
Əgər əvvəllər N. Nərimanov bu məsələdə islahatçı mövqeyində dururdusa, sonralar o, inqilabçı kimi çıxış etmişdir. “Bahadır və Sona” əsərində qadın təhsili və azadlığı məsələsi özünü aydın şəkildə ifadə edir. Müəllif Bahadırın dili ilə
Sonaya müraciət edərək deyir: “Sona, zənnimcə,
qadınlar hal-hazırdakı zəncirdən, yəni çarşabdan
xilas olmasalar, millət ciddi surətdə tərəqqi yoluna addımlaya bilməyəcəkdir”.
N. Nərimanov qadınların təhsilini qadın
azadlığının tərkib hissəsi hesab edirdi. O, qadının
oxumasını, bilikli olmasını vacib bilir və cəmiyyətin gələcəyinin, taleyinin məhz bu amildən asılı
olduğunu göstərirdi. N. Nərimanov qızların təhsilə, elmə, məktəbə cəlb olunmasına, onlar üçün
xüsusi qız məktəblərinin açılmasına çalışırdı.
N. Nərimanov qadınların təhsil almasının,
onların ictimai işlərdə fəal iştirakının qızğın
tərəfdarı idi. Onun bilavasitə yaxından köməyi
ilə təşkil edilmiş qız məktəblərində təhsil alan
yüzlərlə azərbaycanlı qız sonralar xalqımızın
mədəni inkişafında böyük rol oynamışdır. N.
Nərimanov qadınların təhsilə cəlb edilməsinə
hər zaman böyük qayğı göstərmişdir. O, bir sıra
çıxış və məruzələrində qadınların təhsilə cəlb
edilməsini günün vacib məsələlərindən biri kimi
irəli sürürdü (2).
Qadın təhsili və azadlığı məsələsi mollanəsrəddinçiləri düşündürən əsas problemlərdən
bir olmuşdur. Onlar “Molla Nəsrəddin” jurnalında xalqı cahillikdən, avamlıqdan xilas etmək
üçün elmə, maarifə, məktəbə çağırır, qızların
oxumasını mühüm bir məsələ hesab edirdi.
Azərbaycan qadınlarının savadsız olmalarını
“Molla Nəsrəddin” jurnalı çox məharətlə açıb
göstərirdi. Qadınlar o dərəcədə avam idilər ki,
hətta pulun miqdarını başa düşmürdülər, ən
kiçik məbləği hesablaya bilmirdilər.
“Molla Nəsrəddin” jurnalı azərbaycanlı
qızların nəinki Azərbaycanda açılan məktəblərdə, həmçinin xarici ölkələrdə ali təhsil almalarını ürəkdən arzulayırdı. Jurnal hər zaman maraqlı

yazılar dərc edir, bunun vasitəsilə Şərq aləmini
elmə, maarifə səsləyir, avam adət və ənənələrin
aradan qaldırılmasını irəli sürürdü.
Qadınların savadsız olmaları Azərbaycanın görkəmli maarifçilərini dərindən düşündürür, narahat edirdi. Onlar elm, maarif və mədəniyyətin tərəqqisində, xalqımızın inkişaf etməsində qadınların böyük rol oynamalarını öz əsərlərində dəfələrlə təsvir etmişlər (1).
Qadın təhsili və azadlığı məsələsinə Cəlil
Məmmədquluzadə xüsusi həssaslıqla yanaşırdı.
C. Məmmədquluzadə yazdığı məqalə, felyeton
və hekayələrdə qadınların ağır vəziyyətini və
cəmiyyətdə tutduqları mövqeyi aydın şəkildə
əks etdirirdi.
“Dirilik” jurnalında qadın təhsili və azadlığı məsələsi kəskin şəkildə qoyulmuşdu. “Qadın” adlı məqalədə fransa feministlərindən tutmuş Amerika və bütün dünyada qadınların inkişafına və təhsilinə aid məsələlərdən bəhs olunur.
Bu məqalədə qeyd olunur ki, “Amalımıza qovuşmaq üçün ciddi və əzmlə çalışmalıyıq. Bu
gün qadınların bütün müqəddəratı bizim əlimizdə olduğundan təmbir etmək vəzifəmizdir”.
XIX ərin sonu, XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycan maarifçilərinin qadın təhsili ilə bağlı
ideyaları daha da aktual mövzuya çevrildi. Bu
dövrdə keçirilən qurultaylarda qadın təhsili və
azadlığı məsələsi ciddi müzakirə olunurdu. Azərbaycan maarifçilərinin qadın təhsili sahəsində
əməli fəaliyyətləri qısa bir müddətdə öz bəhrəsini
vermişdir. Burada Qori Müəllimlər Seminariyasının inspektoru A.O. Çernyayevskinin fəaliyyətini
xüsusi qeyd etmək lazımdır. Sonralar onun tələbələri N. Nərimanov, R. Əfəndiyev, S.S. Axundov, C. Məmmədquluzadə, M. Qarayev, Ə. Mustafayev, Ə. Seyidov və başqaları görkəmli pedaqoqun qadın təhsili və azadlığı ilə bağlı ideyalarını daha da inkişaf etdirmiş və praktik olaraq həyata keçirmişdir (2).
Qadın təhsili məsələsindən danışarkən
Cavad Cuvarlinskinin böyük rolunu mütləq
qeyd etmək lazımdır. O, qadın təhsilinin praktik
məsələləri ilə ciddi məşğul olmuşdur.
Azərbaycanda qadın təhsili və azadlığının
inkişafında “İşıq” jurnalının xüsusi rolu olmuşdur. “İşıq” jurnalının nəşri və burada qadınların
təhsili və azadlığı ilə bağlı verilən yazılar cəhalətpərəstləri qəzəbləndirirdi. Jurnalda verilən yazılar qadınların təhsil almasında, öz hüquqlarını
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dərk etməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi.
Elmin, maarifin, tərbiyənin, təhsilin əhəmiyyətini dərk edən qadınlar təhsil almaq, bu sahədə
çalışmaq, xalqa xidmət etmək istəyirdilər. “İşıq”
jurnalı belə qadınların yazılarını dərc edərkən
mütərəqqi və faydalı iş görürdü. “İşıq” jurnalının fəal müxbirlərindən biri olan Münəvvər xanım Əlixanova yazırdı: “Qadınları cəhalətdən
elm, mədəniyyət çıxaracaqdır” (4).
M. Şahtaxtinski, Ə.M. Topçubaşov, Ə.
Ağayev kimi görkəmli ziyalılar da maarifi nadanlıqdan qurtarmağın yeganə yolu hesab edirdilər.
Onların fikirləri XX əsrin əvvəllərində intibah
yaratdı. İlk müsəlman qız məktəbləri meydana
gəldi. Azərbaycanda ayrı-ayrı şəxslərin və xeyriyyə cəmiyyətlərinin açdıqları tədris ocaqları
maarifin yayılmasında böyük rol oynayırdı.
Azərbaycanda “Müqəddəs Nina” kimi xeyriyyə
cəmiyyətlərinin qız məktəbləri var idi. Belə ki,
“Müqəddəs Nina” qadın xeyriyyə cəmiyyəti
1846 və 1848-ci ildə Şamaxıda qız məktəbi açdı.
XIX əsrdə maarifçilik Azərbaycanın təhsil
mədəniyyətinə yeni ideyalar, mövzular gətirdi.
Vətənpərvərlik, azadlıq motivləri yeni yaranan
əsərlərin mənasını daha da zənginləşdirirdi.
Maarifçilik ideyaları yeni ədəbi qüvvələrin meydana çıxmasına səbəb oldu. Maarifçilik hərəkatı
Azərbaycanda ziyalı qadınların yetişməsində
mühüm rol oynadı.
1901-ci ildə H.Z. Tağıyevin qız məktəbinin fəaliyyətə başlaması Şərqdə çox böyük
elmi-mədəni hadisə idi. 1905-ci ildə Bakı və
Gəncə quberniyasında xeyli qız təhsil alırdı. XX
əsrin əvvəllərində Bakıda bir neçə xüsusi qız
məktəbi fəaliyyət göstərirdi (1).
Mirzə Cəlilin maarifçi - pedaqoji görüşlərində qadın təhsili və tərbiyəsi haqqında məsələlər xüsusi yer tutur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz
kimi, qızlarımızın təhsilə cəlb edilməsinə aid ilk
təcrübələrdən biri məhz onun adı ilə bağlıdır.
Böyük yazıçı - publisist cəmiyyət həyatında

maarifin yayılmasını, işıqlı sabahların açılmasını bilavasitə qızların düzgün təhsil - tərbiyəsi ilə
əlaqələndirirdi. Xüsusi qeyd edirdi ki, uşağın
yüksək tərbiyəvi keyfiyyətlərə malik olmasında
yaxşı təhsil görmüş qadın - ananın rolu böyükdür. Azərbaycanlı qızların təhsilə cəlb edilməsi,
avam, hüquqsuz vəziyyətdən xilas olması böyük
mütəfəkkiri həmişə düşündürən məsələ olmuşdur. O, bir pedaqoq kimi oğlanlarla yanaşı, qızlarımızın da təhsil almaq arzularını, biliklərə yiyələnmək, zəngin mənəvi keyfiyyətlərə malik
olmaq kimi hisslərini çox gözəl duyur və bu cəhəti öz ədəbi - publisist əsərlərində yüksək səviyyədə təsvir edirdi (3).
Maarifçilik dövründə Azərbaycan maarifpərvərləri qadın təhsili və azadlığı uğrunda mübarizələrini inadla davam etdirirdilər. Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə onların
istək və arzuları qismən reallaşdı. Nəinki qadınları təhsilə cəlb edilməsi sahəsində ciddi işlər
görüldü, həmçinin onlara Parlamentdə seçmək
və seçilmək hüququ verildi. Sovet hakimiyyəti
illərində isə qadınlar cəmiyyətin bərabərhüquqlu
üzvü kimi nəinki təhsil aldılar, həm də dövlətin
idarə olunmasında yaxından iştirak etdilər (4).
Problemin aktuallığı. Bu məqalənin aktuallığı ondan ibarətdir ki, qadın təhsili və tərbiyəsi hər
zaman bütün dövrlər üçün aktual olaraq qalacaqdır.
Maarifçilik hərəkatı Azərbaycanda ziyalı qadınların
yetişməsində mühüm rol oynadı.
Problemin elmi yeniliyi. Maarifçilik dövründə XX əsrin tərəqqipərvər ziyalıları “Kaspi”, “ŞərqiRus”, “Həyat”, “İrşad”, “Açıq söz”, “Molla Nəsrəddin”, “Dəbistan”, “Füyuzat”, kimi qəzet və jurnallarda Azərbaycan qadınlarının təhsili və azadlığı ilə
bağlı müxtəlif yazılar dərc etdirmişlər. Elmi məqalədə həmin jurnallardakı qadın təhsili ilə bağlı fikirlər
tədqiqata cəlb olunmuşdur.
Problemin tətbiqi əhəmiyyəti. Qadın təhsili
ilə bağlı fikirlər, maarifçilik ideyaları bir çox elmi
tədqiqatların yazılmasında istifadə oluna bilər.
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Xülasə: Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosiallaşması onların həyatında mühüm rol oynayır. Bu məqsədlə bir çox vasitələrdən istifadə oluna bilər. Nağıllar vasitəsilə uşaqların hərtərəfli tərbiyəsinə nail olmaq
mümkündür. Eyni zamanda uşaqların cəmiyyətə uyğunlaşması üçün də nağılların böyük rolu vardır. Həm
ailədə, həm də məktəbəqədər müəssisələrdə nağılların imkanlarından geniş istifadə edilməlidir. Məqalədə
məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosiallaşmasında başqa vasitələrlə yanaşı xalqın əsrlər boyu tərbiyə mənbəyi
kimi istifadə etdiyi nağılların sosial imkanlarından və əhəmiyyətindən bəhs edilmişdir.
Açar sözlər: sosiallaşma, adaptasiya, nağıl, ailə, uşaq, cəmiyyət.
Резюме: В статье говорится о важности и социальных возможностях сказок, веками использованных в качестве источника воспитания в социализации детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: социализация, адаптация, сказка, семья, ребенок, общество.
Summary: In the article it is told about importance and social opportunities of the fairy tales used for
centuries as an education source in socialization of children of preschool age.
Keywords: socialization, adaptation, fairy tale, family, child, society.

Şəxsiyyətin sosiallaşması onun cəmiyyətə
daxil olması, sosial təcrübəni – davranış nümunələrini, norma və dəyərləri mənimsəməsi, insanlar arasında özünü təsdiq etməsi və şəxsiyyətə çevrilməsidir. Bu mənada sosiallaşma şəxsiyyətin inkişafı və formalaşması ilə üst-üstə düşür.
Şəxsiyyətin həm inkişafında, həm də formalaşmasında sosial mühit üç vacib amildən biridir.
Sosiallaşma fərdin mədəniyyətə, təlimə və
tərbiyəyə qoşulmasının bütün formalarını əhatə
edir, lakin sosiallaşma termini təhsil və tərbiyə
anlayışlarından daha geniş əhatə dairəsinə malikdir. Sosiallaşmanın gedişində sosial keyfiyyətlərin, xüsusiyyətlərin formalaşması baş verir.

Nəticədə insan bioloji varlıqdan tədricən cəmiyyətdə yaşaya və fəaliyyət göstərə bilən sosial
varlığa çevrilir.
Sosiallaşma insanın dünyaya gəlməsi ilə
başlayan və bütün həyatı boyu davam edən prosesdir. İnsan dünyaya gələndən sosial ehtiyaclar
meydana gəlir, çünki o, sosial bir varlıqdır və
içində yaşadığı sosial həyatın bir hissəsini təşkil
edir. İnsanın bu ehtiyacı isə onun sosiallaşması
ilə təmin olunur. İnsanın cəmiyyətə məxsus ola
bilməsi üçün norma və dəyərləri, adət - ənənələri mənimsəməsi lazımdır. Bu prosesdə müvafiq
cəmiyyətdəki insanlarla qarşılıqlı münasibətdə
sosiallaşaraq şəxsiyyətə çevrilir.
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Sosiallaşma insanların cəmiyyətdə müəyyən rollara yiyələnməsini təmin edir. Bu sosial
rollar insanlarda müəyyən davranış normalarının formalaşdırılmasını tələb edir ki, müəyyən
məkan və zamanda insan sosial rolunu yerinə yetirə bilsin. İnsanı əhatə edən sosial mühit
anadan olduğu andan ömrünün sonuna qədər dəyişir və özü ilə birlikdə insanın rolunu da dəyişir. Burada iş sadəcə rolların mənimsənilməsi ilə
bitmir, eyni zamanda insan bu prosesdə cəmiyyətə xas mədəniyyəti də öyrənir.
Sosiallaşma prosesinin təməli ailədə qoyulur. Hər bir fərd gözünü ailədə açır və ilk sosiallaşdığı yer də onun öz ailəsidir. İnsan ailədən
cəmiyyətə daxil olur. Ailə tərəfindən qarşılanmayan sosioloji ehtiyaclar fərddə müəyyən boşluqların yaranmasına gətirib çıxarır. Lakin valideynlərin və bütövlükdə ailənin təsiri geniş sosiallaşma prosesinin yalnız bircə elementi kimi
qəbul edilir.
Uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası mürəkkəb və çoxcəhətli sosiallaşma proseslərindən
başlayır, bu proseslərin axarında da inkişaf edir.
Sosiallaşma prosesində insan sosial təcrübəni
mənimsədikcə daima yeni situasiyalarla rastlaşır. Bu prosesdə insanda şəxsiyyətə məxsus xüsusiyyətlər formalaşır və nəticədə sosial cəhətdən əhəmiyyətli keyfiyyətlərə yiyələnmiş şəxsiyyət formalaşır.
Məktəbəqədər illər uşağın sürətlə sosiallaşdığı dövrdür. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların
sosiallaşması o deməkdir ki, uşaqlar cəmiyyətə
uyğunlaşdırılmış şəkildə elə tərbiyə olunur ki,
onlar böyüdükdə cəmiyyətə fayda gətirəcək böyüklər ola bilsinlər və həm işdə, həm evdə,
həmkarları, ailələri və dostları ilə qarşılıqlı hörmətə əsaslanan ünsiyyət qura bilsinlər. Uşaqların önəmli inkişaf mərhələlərindən olan sosiallaşma ən az digər inkişaf sahələri qədər vacibdir. Uşağın doğulduğu gündən etibarən çevrəsindəki şəxslərlə münasibətə girmə cəhdi, sosiallaşmanın ilk addımları kimi qəbul edilir.
Körpəlik və ilk uşaqlıq dövrlərində uşaq ətrafındakı insanlarla ünsiyyətə girərək onların sosial
dünyasını anlayır. Beləcə uşaq böyüklərin davranışlarını təqlid edərək öyrənməyə də başlayar.
Uşağın məktəbə başlaması ilə birlikdə sosial
əhatə dairəsi də dəyişər.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosiallaşmasında bir çox vasitələrdən istifadə oluna bilər.
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Bu dövrdə uşaqların sosiallaşması üçün ən qədim vasitələrdən – xalq tərbiyəsi vasitələrindən
istifadə etmək lazımdır. Çünki bu vasitələr əsrlər boyu yetişən nəslin tərbiyəsində istifadə
olunmuş və özünü doğrultmuşdur. Bunlardan
biri də uşağın sosiallaşmasına istiqamətlənən və
xalqın tərbiyə məqsədilə yaratdığı nağıllardır.
Nağıllar vasitəsilə uşaqların hərtərəfli tərbiyəsinə nail olmaq mümkündür. Eyni zamanda uşaqların cəmiyyətə uyğunlaşması üçün də nağılların
böyük əhəmiyyəti vardır. Həm ailədə, həm də
məktəbəqədər müəssisələrdə nağılların imkanlarından geniş istifadə edilməlidir.
Məktəbəqədər müəssisələrdə ana dili və
nitq inkişafı məşğələsində hər hansı bir nağılın
məqsədəuyğun və maraqla oxunması, düzgün və
aydın təhlil edilməsi məsələnin həlli baxımından
qənaətbəxşdir. Nağıllarla işin müxtəlif formaları
vardır: nağılların oxunması, onların danışılması,
nağıl qəhrəmanlarının davranışının, onların nailiyyətlərinin və uğursuzluqlarının səbəblərinin
müzakirəsi və s. Bu isə tərbiyəçidən eyni zamanda pedaqoji ustalıq, tərbiyələndirdiyi hər bir
uşağın fərdi xüsusiyyətlərini, xarakterini nəzərə
almağı tələb edir. Xalq pedaqogikasında hər
kiçik bir şeyin öz mənası, əhəmiyyəti, hər fikrin
bir başlanğıcı, bir nəticəsi vardır. Hətta kiçik
həcmli nağıl da müdrik pedaqoji fəlsəfəyə və
hər söz də mənaya malikdir. Bu barədə uşaqlarla müzakirə yürütmək olar. Nağıllar - qeyri-adi
pedaqoji imkanların və mənəvi potensialın məcmusudur. Beləliklə, nağıllar vasitəsilə bütöv fəlsəfi konsepsiya, müdriklik və yüksək poetiklik,
həmçinin böyük söz ehtiyatı, söz vasitələri və
metodları üzə çıxır. Nağıllar uşaqların təfəkkürünün, nitqinin, lüğət ehtiyatının inkişafına kömək etməklə yanaşı ətraf aləm haqqında biliklərini və təsəvvürlərini zənginləşdirir, uşaqların
sosiallaşmasını təmin edir. Uşaqlar nağıllarda
yeni sözlər eşidir və eşitdiyi sözlərin mənasını
dərk edir.
Nağıllar birbaşa uşaqların mənəvi tərbiyəsinə müsbət təsir göstərir. Mənəvi tərbiyənin ilk
cücərtiləri nağıllar vasitəsilə cücərir. Uşaqlar
nağıllar vasitəsilə ilk dəfə yaxşı və pis anlayışlarının mənasını başa düşürlər və haqq-nahaq,
ədalət-ədalətsizlik, yaxşılıq-pislik haqqında ilk
təsəvvürlərə yiyələnirlər. Yaxşı insanların hərəkətlərinə rəğbət, pis əməl sahiblərinin hərəkətlərinə nifrət bəsləyirlər.
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Azərbaycan nağıllarında xalqın milli xüsusiyyətləri, adət-ənənələri, məişət tərzi, dünyagörüşü, həyata münasibəti çox sadə bir formada
öz əksini tapır. Eyni zamanda nağıllarda el içərisində olmaq, elin tələb etdiyi qayda-qanunlara
əməl etmək, insanları sevmək, yardım etmək və
s. fikirlər irəli sürülür. Nağıllarda tövsiyələr,
öyüd və nəsihətlər müdrik insanların həyat təcrübəsinə əsaslanır və dinləyiciyə necə yaşamaq,
necə davranmaq qaydaları öyrədir. Nağıllarda
xalq öyüd-nəsihətlərini hadisələrin nəticəsi kimi
verir, öz təcrübələrinin və müşahidələrinin nəticəsində gəldikləri qənaətlərini, arzu və istəklərini əksər hallarda dinləyicilərə qəhrəmanların dili
ilə, əməli ilə çatdırır.
Nağılları öyrətməkdə məqsəd uşağın şüur,
hiss və iradəsini, dünyabaxışını və davranışını
formalaşdırmaqdan, əxlaqi münasibət qaydaları
sahəsində nənə və babaların təcrübəsini uşaqlara
mənimsətməkdən, gənc nəsildə yaxşı hərəkətə,
gözəl fikrə və mədəni davranışa daxili tələbat
doğurmaqdan, pis hərəkətlərin qarşısını almaqdan, uşaqları sosial mühitə və buradakı sosial
münasibətlərə alışdırmaqdan ibarət olmuşdur.
Nağıllar hələ qədimdən ulularımızın gənc nəsli
tərbiyə etmək vasitəsi olmuşdur və burada öz
əksini tapmış tərbiyəvi fikirlər bu günün də
tələblərinə cavab verir. Nağıllardan uşaq bağçaları ilə yanaşı ailələrdə də, uşaqların yaş, anlaq
səviyyəsinə uyğun olaraq seçilib söylənilməli və
onlara xalq tərəfindən təqdir olunan mənəvi
keyfiyyətlər və tənqid olunan mənfi sifətlər barədə məlumat verilməlidir. Zəhmətkeş kütlələrin
yaratdığı nağıllar məhz tərbiyə məqsədilə yaradılmışdır. Nağılların yaşamasına və bu günə qədər gəlib çatmasına səbəb isə onun tərbiyənin
bütün sahələrində tərbiyəedicilik qüvvəsini doğrultması və qoruyub saxlamasıdır.
İnsan sosial varlıqdır və onun sosiallaşması erkən uşaqlıqdan başlanır. O, fərdin mədəniyyətə daxil olmasının bütün proseslərini (onun
öyrədilməsi və tərbiyəsi, başqa insanlarla qarşılıqlı təsiri, onun cəmiyyətin dəyər və normalarını, müxtəlif sosial rolları, birgə fəaliyyət növlərini mənimsəməsi, müəyyən hüquq və vəzifələrin, baxışların, vərdişlərin və s. qazanılması)
əhatə edir.
İnsanların fasiləsiz sosiallaşması prosesində mədəni təcrübənin toplanılması və nəsildənnəslə ötürülməsi baş verir. Sosiallaşma prose-

sində bir tərəfdən cəmiyyətin sosial-tarixi təcrübəsinin, sərvətlərin və normaların ötürülməsi,
digər tərəfdən isə insanın onları mənimsəməsi
baş verir. Sosiallaşma prosesinin ilkin mərhələsi
insanın öz sosial yerinin axtarışıdır.
Şəxsiyyətin mənəvi keyfiyyətləri sosiallaşma prosesində formalaşır. İnsanın sosiallaşması
zəruri prosesdir. İnsanın sosiallaşması daxil olduğu cəmiyyətin dəyərlər sistemini, münasibətləri,
davranış normalarını, mənimsəməsi prosesidir.
İnsan bu təcrübəni mənimsədikcə mədəniləşir və
cəmiyyətin keyfiyyətlərini əxs edir.
Uşağın sosiallaşmasını müsbət istiqamətdə inkişaf etdirmək və çatışmazlıqları diqqətlə
araşdırıb aradan qaldırılması üçün istifadə olunan vasitələrin düzgünlüyünə əmin olmaq lazımdır. Nağılların əhəmiyyəti haqqında söylədiyimiz fikirlər bir daha sübut edir ki, tərbiyənin
bütün məsələlərinə dair nağıllarda zəngin material vardır və nağıllar həm də məktəbəqədər yaşlı uşağın sosiallaşması üçün əsrlərlə istifadə olunan vasitədir.
Uşaq vaxtı baş verən sosiallaşma prosesi
insana cəmiyyət üçün lazım olan müəyyən məlumatları və bacarıqları qazandırır. Lakin təbii
ki, bu qazanılanlar həyatın tamamı üçün kifayət
deyildir. Sosiallaşma və sosial rol dəyişmə həyatın hər mərhələsində davam edir. Ona görə də
bütün yaş dövründə insanın sosiallaşmağa ehtiyacı vardır. Sonrakı yaş dövrlərində insanın sosiallaşması uşağın sosiallaşması ilə müqayisədə
fərqlidir. Çünki onda xarakter artıq tam formalaşmışdır. Bu zaman insan yeni bir mühitə daxil
olduqda qazandığı rolları öz xarakterinə uyğunlaşdırmağa çalışır. Ona görə də uşağın sosiallaşması prosesinə kiçik yaşlardan əhəmiyyət vermək lazımdır.
Uşağın yetkin şəxsiyyət ola bilməsi üçün
sosiallaşma prosesi olaraq adlandırdığımız mərhələlərdən keçməsi, başqa sözlə, cəmiyyətlə bütünləşməsi vacibdir. Bu mərhələlər arasında
ailə, ətraf mühit və məktəbəqədər müəssisə əhəmiyyətli rol oynayır.
Uşaqların sosiallaşması üçün valideynlərin üzərinə çox iş düşür. Valideynlər uşaqlarına
evdən kənarda yaşına uyğun fərqli sosial çevrələr yaratmalı, boş zamanda faydalı fəaliyyətlərə
yer verməli, uşağın bacarıq və marağını ön plana çıxaracaq məkanlar yaratmalıdırlar.
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Problemin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi
yeniliyi ondan ibarətdir ki, uşaqların sosiallaşması
məqsədilə mühüm vasitə kimi xalq pedaqogikasının
geniş yayılmış növü olan nağıllardan istifadə edilməsinin əhəmiyyəti göstərilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Nağıllardan
məktəbəqədər müəssisələrdə məşğələdə, məşğələdənkənar vaxtlarda və ailələrdə müntəzəm istifadə

edilməsi uşaqların sosiallaşmasına mühüm təsir göstərəcəkdir.
Problemin aktuallığı: İnsanın sosiallaşması
erkən uşaqlıqdan başlayır. Ona görə də məktəbəqədər yaşdan başlayaraq uşaqların sosiallaşmasında
əsrlər boyu böyük rol oynayan nağıllardan düzgün
və yerində istifadə etmək vacibdir.
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THE İNFLUENCE OF INTERNET TECHNOLOGİES ON THE QUALİTY
OF EDUCATİON İN THE PROCESS OF TEACHİNG SUBJECTS
Xülasə: Məqalədə təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, təhsilalanların bilik və bacarıqlarının inkişaf
etdirilməsi yolları və vasitələr araşdırılmış, bu işdə internet texnologiyalarının imkanları təhlil edilmişdir.
Nümunə kimi daha populyar olan sosial şəbəkələrin bəziləri araşdırılaraq onların təyinatları müəllimlərin
nəzərinə çatdırılmışdır. Müəllimlərə kömək məqsədilə tədris prosesində istifadə olunması tövsiyə olunan
veb-alətlər cədvəl şəklində verilmişdir.
Açar sözlər: bloqlar, viki mənbələr; video konfrans, veb-resurs, e-mail, skype,facebook, twitter
Резюме: В статье рассмотрены пути и методы развития мотивации, как один из важных
компонентов деятельности образования. В качестве примера отмечена практика в нашей Республике,
рассмотрены и доведены до педагогов популярные сайты. С целью помощи педагогам в процессе
обучения рекомендованы веб-инструменты в форме таблицы.
Ключевые слова: блоги, источники вики; видеоконференции, веб-ресурс, электронная почта,
скайп, фейсбук, твиттер
Summary: The ways of building motivation as an important component of the learning process have
been investigated; the techniques of informational communication opportunities have been analyzed in this
article. As an example the experience of our republic mentioned, some of the popular social networks
presented to the teachers. Recommended web-tools are given in a schedule for use in the educational process
in order to help teachers
Keywords: blogs, viki sources; video conferencing, web resource, e-mail, skype, facebook, twitter

Ölkəmizdə aparılan islahatların, təhsil
quruculuğunun indiki mərhələsində əsas diqqət
qarşıya qoyulan vəzifəyə uyğun olaraq təhsilin
məzmununun yeniləşməsinə, müasir pedaqoji

texnologiyalar və İKT əsasında həyata keçirilməsinə yönəlmişdir.
Artıq tədrisin ənənəvi texnologiyaları
öyrədənə hazırkı iqtisadi şərtlərlə yaşamağa qa-
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dir olan şagirdlər hazırlamağa imkan verəcək
bacarıqları nəzərdə tutmur. Buna görə də müasir
öyrədənin İKT üzrə kompetensiyası məsələsi
aktual olaraq qalmaqdadır.
Qabaqcıl pedaqoqlar dünya təcrübəsinə
əsaslanaraq yeni pedaqoji texnologiyaların şəxsiyyətə yönəlmiş təlim, fəal idrak, inkişafetdirici
təlim, qabaqlayıcı təlim, əməkdaşlıq, dialoji
təlim prinsiplərini tədris prosesinə gətirmişdir.
İnnovasiyalarla əlaqədar olaraq biliyin düzgün
mənimsənilməsi, müasir təlim prinsipləri, təlim
metodlarından səmərəli istifadə olunması pedaqoji texnologiyalardan faydalanmanın əsas istiqamətləri ilə bağlıdır. Həmin texnologiyalardan
bəhrələnən müəllimin novatorluğu, onun yenilikçi kimi dünya təcrübəsinə əsaslanaraq yeni
tədris metodları və dərs tiplərini müəyyənləşdirməsi təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsində
əhəmiyyətli rol oynaya bilər.
Müasir dövrümüzdə təhsil təlimdə kəsilməzliyi, distant və mobilliyi, texnoloji və layihəliliyi, interaktiv və dialoqluluğu tələb edir.
Bütün bunları isə internet texnologiyalarının köməyi ilə reallaşdırmaq mümkündür.
Hazırkı dövrdə yeni təhsil paradiqmasına
görə şagird yeni biliklərin alınmasını kəsilməz
yolla almalı, məntiqi təfəkkür tərzinə malik olmalı, vərdişləri sərbəst qazanmalıdırlar. Elmi
biliklər üzrə informasiya axınının ildən-ilə həcmi artdığından informasiya resurslarının təhlili
əsasında təlim üçün lazımi informasiyaların
seçilməsi problemi qarşımızda durur. Ona görə
də müəllimin rolu artıq dəyişir. XXI əsrin müəllim müəyyən həcmdə yeni informasiyaların biliyə çevrilməsi üçün translyasiyaedici deyil, naviqator, bələdçi rolunu oynamalıdır. Müasir tədris
metodiki vəsaitlər kompleksi də artıq ənənəvi
formada deyil, əsasən aşağıdakı mənbələr əsasında formalaşdırılır [1]: bloqlar, viki kimi açıq
mənbələr; video konfrans və seminarlar; kitablar və tədqiqatlar; müxtəlif media-obyektlər.
Təhsilverənlər üçün tədris işinin təşkilində
ən yaxşı alətlərdən biri müəllimlərin bloqudur.
Bloqların səhifələrində online rejimində kollektiv işi təşkil etmək və onu [2]:
- Veb-resurs, müəllimin metodiki işləri;
- müəllim və şagirdlərin ev tapşırıqları;
- virtual interaktiv lövhədə hazırlanan
dərslər;
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- sinifdə və evdə şagirdlərin icra edəcəyi
test tapşırıqları;
- dərslərə aid multimedia resursları, şagirdlərlə əks əlaqə adlı istinadlarda yerləşdirmək olar.
Öyrənənlərlə əks-əlaqə təkcə müəllimin
bloqu vasitəsilə deyil, həmçinin digər resurslar
(e-mail, skype, facebook, twitter və s.) vasitəsilə
dəola bilər. Hal-hazırda təhsilalanlar arasında
daha populyar olan sosial şəbəkələr facebook,
twitterdir.
İnternetdə mətn, qrafik, video və s. kimi
tədris materiallarının yayılması üçün kifayət qədər sosial servislər var. Bunlardan daha populyar olanlardan bir neçəsini araşdıraq və təyinatlarını nəzərdən keçirək:
YouTube
(http://youtube.com/)
və
TeacherTube (http://www.teachertube.com/) sosial servisləri var ki, onlar rəqəmsal videoyazılışların saxlanılması, baxılması və müzakirəsi
üçündür. Bu servislər bütün istifadəçilərə öz
videofayllarını yaymaq və digərləri ilə öz fikirlərini bölüşmək imkanı verirlər.
Digər iki servis: Рicasa (http://picasa.
google.com/) və Flickr (http://www.fli-ckr.com/)
istifadəçilərə müxtəlif şəkillərə giriş və onlara
baxışın təşkili üçün şərait yaradır.
Slideshare
(http://www.slideshare.net)
servisi Flash formatında olan PowerPoint təqdimatlarının yerləşdirilməsinə imkan verən çox
əlverişli servisdir. İstənilən açar sözdən istifadə
etməklə siz buradan istənilən mövzuya aid təqdimatlar tapa bilərsiniz. Eyni zamanda, prezentasiyalara (təqdimatlara) tam ekranlı rejimdə
baxmaq imkanı da var.
Bubbl
(http://bubbl.us/),
Mindomo
(http://mindomo.com/)
və
Mindmeister
(http://mindmeister.com/) veb-servisləri layihələr üzərində işləyərkən onun planının tərtib edilməsi zamanı informasiyaları sistemləşdirməyə
və vizuallaşdırmağa kömək edir.
Рrezi (http://prezi.com/) veb-servisinin
köməyilə qeyri-xətti, çoxsəviyyəli prezentasiyaları asan hazırlamaq olur. Bütün təqdimatlar bir
böyük vərəqdə yerləşdirilir ki, bu da onu dinamik miqyasda bu vərəq üzərində səyahət etməklə nümayiş etdirməyə imkan verir.
Müasir İnternet texnologiyaları müxtəlif
fayl və qovluqların saxlanılması üçün külli miqdarda imkanlar təqdim edir. Bu halda sizin fayl-
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lar serverdə ayrılmış xüsusi yerdə saxlanılır ki,
siz həmişə internet vasitəsilə onu əldə etmək və
onunla işləmək imkanı qazanırsınız. Faylların
belə online saxlanmasının üstünlüyü ondadır ki,
həmin faylı istənilən kompüterdən əldə edə
bilirsiniz, fayl etibarlı qorunur, onu göndərmək
və yaymaq asan olur.
Daha çox istifadə olunan online saxlama
servisləri bunlardır:
DropBox
(https://www.dropbox.com);
Clip2Net (http://clip2net.com); Box (http://box.net); МоeМесто (http://www.moemesto.ru)
Müxtəlif
layihələrin
işlənməsində
GoogleDocs (http://www.google.com/ googled-s/intl/ru/tour1.html) veb-servisi daha rahatdır.
Burada öz qovluğunu yaradıb, ona öyrənənlərin,

dostların, həmkarlarının daxil olmasına icazə
imkanı (Share) vermək olar. Bu təkcə mətnlərə
deyil, həm də təqdimatlara, cədvəllərə və müxtəlif google-formalara aiddir.
Tədris fənləri üzrə testlərlə online yoxlama aparmaq üçün MegaTestPro (Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.) və Psylist.net
(http://psylist.net /testzna/) veb-servisləri yaxşı
imkanlar yaradır. İnternetdə müxtəlif məsələlərin həllinə kömək edə bilən belə sosial servislərin sayı gündən-günə artır.
Müəllimlərə kömək məqsədilə tədris prosesində istifadə olunması tövsiyə olunan vebalətləri aşağıdakı kimi cədvəl şəklində vermək
olar:

İdraki məqsədlərin
Taksonomiyası

Şagirdlərin fəaliyyətini
müəyyənləşdirən tapşırıqlar

Yaratma

Oyunun düşünüb hazırlanması;
Planın işlənib hazırlanması;
İnkişaf ssenarisinin yazılması.

http://www.google.com/google-ds/intl/ru/tour1.html
http://inf66.blogspot.com/
http://www.scribblar.com/

Sıralama və əsaslandırma;
Vəziyyətin ekspertizasının
aparılması;
Mümkün qiymətləndirmə
meyarlarının
müəyyənləşdirilməsi.

http://vorbeo.com/

Qiymətləndirmə

Təhliletmə

təsnifatın qurulması;
fikirlərin müqayisəsi;
əsas xassələrin siyahısının
tərtibi.

Veb-alətlər

http://www.google.com/google-ds/intl/ru/tour1.html

http://www.google.com/google-ds/intl/ru/tour1.html
http://inf66.blogspot.com/
http://www.scribblar.com/

Tətbiqetmə

Anlama

Qrafiki təsvirlərin
hazırlanması;
təqdimatların işlənilib
hazırlanması və yoxlanılması;
verilənlərə əsasən hesablama.
əlaqələrin göstərilməsi;
səbəblərin izahı;
şərh etmə;
nümunə göstərmə.

http://www.google.com/google-ds/intl/ru/tour1.html
http://inf66.blogspot.com/
http://www.scribblar.com/
http://www.google.com/google-ds/intl/ru/tour1.html
http://inf66.blogspot.com/
http://www.scribblar.com/
http://prezi.com/
https://picasaweb.google.com/lh/my
Photos
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Bilmə

birgə qruplaşdırma;
anlayışların siyahısının tərtibi;
müəyyən ardıcıllıqla düzmə.

Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki,
XXI əsrin müəlliminin pedaqoji-psixoloji fəaliyyətinin məzmunu dəyişir. Təhsilverənlər özləri artıq İKT vasitələri ilə işləmək bacarıqlarına
malik olmalıdırlar ki, təhsilalanlara da bu kimi
bacarıqları aşılaya bilsinlər. Ona görə də, onlara
bu sahədə dəstəyin göstərilməsi və davamlı olması vacibdir. Bunun üçün keyfiyyətli İKT təlimlərin keçirilməsi, ixtisasın artırılması və metodiki materialların işlənib hazırlanması və sair
bu kimi işlərin görülməsinə ehtiyac vardır.
Problemin aktuallığı. Ölkəmizdə təhsil islahatı ilə əlaqədar qəbul edilmiş müxtəlif dövlət proqramları çərçivəsində ümumtəhsil müəssisələrinin böyük əksəriyyəti İnternet şəbəkəsinə qoşulub. Bu bir
tərəfdən İnternet şəbəkəsinin köməyi ilə məktəbləri-

http://www.google.com/google-ds/intl/ru/tour1.html
http://inf66.blogspot.com/
http://www.scribblar.com/
http://twitter.com
http://www.facebook.com

miz açıq informasiya məkanına daxil olmaq tələbatını təmin edir, digər tərəfdən onlar təhsil məqsəd və
vəzifələrinin həyata keçirmək üçün imkanlar axtarmağa başlayırlar.
Problemin yeniliyi. Fənlərin tədrisi zamanı İnternet texnologiyalarından səmərəli və fəal surətdə
istifadə edilməsi innovasiya proseslərinin tətbiq edilməsi haqqında danışmağa imkan verir. Tədris prosesində internet texnologiyalarının istifadəsi təhsilin
keyfiyyətinə müsbət təsir edir, tədris planlarının məqsəd və məzmunu, təlim forma və metodları dəyişir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Tədris prosesində internet-texnologiyalardan səmərəli istifadə
təhsilverənlərə ənənəvi dərs strukturunun çərçivəsindən çıxmağa, öyrənənlərdə yaradıcılıq qabiliyyəti və
bacarıqlarının inkişaf etdirmələri üçün əlavə imkanlar verəcək.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES
IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS
Xülasə: Məqalədə təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, öyrənənlərin bilik və bacarıqlarının inkişaf
etdirilməsi yolları və vasitələri araşdırılmış, bu işdə internet texnologiyalarının imkanları təhlil edilmişdir.
Açar sözlər: təlim prosesi, İKT imkanları, deduktiv düşünmə bacarığı, inkişaf
Резюме: В статье рассмотрены пути и методы повышения качества обучения, развитие знаний
и умений учащихся. Автором проанализированы возможности интернет технологий в данном
процессе.
Ключевые слова: педагогический процесс, возможности ИКТ, дедуктивный способ мышления,
развитие
Summary: The article describes the ways and methods to improve the quality of education, the
development of knowledge and skills of students. The author analyzed the possibilities of Internet
technologies in this process.
Keywords: pedagogical process, ICT capabilities, deductive way of thinking, development

Elm və texnikanın sürətli inkişafı cəmiyyətdə informasiya bolluğu yaradır, həm də onları məzmun, əhəmiyyətlilik baxımından çevik şəkildə dəyişkən edir. 2006-cı ilin 30 oktyabrında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
tərəfindən təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli
Kurikulum)” sənədi Azərbaycan təhsilinin qarşısında yeni mühüm vəzifələr qoymuşdur.
Bacarıq və vərdişlərin formalaşmasında
İKT-nin geniş imkanlarından düzgün istifadə
ölkədə aparılan təhsil siyasətinin tərkib hissəsidir.
İnformasiya – kommunikasiya texnologiyalarının geniş imkanları idraki fəaliyyətin hər
üç mərhələsində şagirdlər üçün problemin həll
edilməsini daha da asanlaşdırır və şagird fəaliyyətini məhsuldar edir. Belə ki, İKT vasitəsi ilə

sinif otağından birbaşa məlumat mənbəyinə qoşularaq ən çox informasiyaları əldə etmək imkanı qazanır. İKT-nin Windows operativ siste-minin Microsoft Office proqramları: Microsoft
Word, Microsoft Power Point, eləcə də İnternet
Eksplorer və digərlərinin imkanları adı çəkilən
idraki fəaliyyətlərin təşkil edilməsində, məqsədəuyğun tapşırıqların yerinə yetirilməsində çox
əhəmiyyətlidir. İdraki bacarıqların formalaşmasının İKT vasitəsi ilə təşkili tədqiqatçı tərəfindən üç mərhələ baxımından araşdırılmışdır: a)
induktiv, b) deduktiv, c) məntiqi təfəkkür.
Fənlərin tədrisi zamanı İKT vasitəsi ilə induktiv vərdişlərin inkişafını təşkil etmək imkanları çox genişdir. Aparılan müşahidələr zamanı
müəyyən edilmişdir ki, şagird verilən tapşırığı
yerinə yetirdiyi zaman problemin həllinə nail ol-
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maq üçün əldə etdiyi məlumatları ümumiləşdirərkən baş verən idraki fəaliyyət sonrakı mərhələ
üçün ilk addım kimi dəyərləndirilir. Bu prosesin
səmərəliliyi, əsasən, iki mühüm cəhətlə şərtlənir:
1. İKT məlumatların toplanmasında ən
yararlı vasitədir.
2. İKT problemin həllinin təşkili üçün
çoxsaylı proqramlar mənbəyidir.
Şagird verilən problem həll edərkən həm
onu araşdırır, həm də müxtəlif kompüter proqramlarının ayrı-ayrı xidmətlərinin ümumi bir
məqsədlə birləşdirilməsi üzərində düşünür. Bir
neçə proqramın problemin həllində yararlı olan
uyğun məqamlarının seçilib məqsədə çatmaq
üçün istifadə edilməsi tapşırığın icrasını asanlaşdırmaq və sürətləndirməklə yanaşı, həm də işin
keyfiyyətinin yüksəldilməsini təmin edir. Bu baxımdan xüsusi cəhətləri ümumiləşdirərək konkret məsələyə tətbiq edilməklə şagird həm problemin həllinə nail olmaq üçün əldə etdiyi məlumatları ümumiləşdirmək bacarıqlarını nümayiş
etdirir, həm də paralel olaraq həmin problemin
həllində keyfiyyət və sürət nümayiş etdirmək
məqsədi ilə müxtəlif proqramların fraqmentlərini ümumi bir məqsəd ətrafında birləşdirir. Bu
zaman eyni ikiqat induktiv düşünmə fəaliyyəti
baş verir.
İKT-nin istifadəsi deduktiv düşünmənin
inkişafında mühüm əhəmiyyət daşıyır. Qeyd
edildiyi kimi, deduktiv düşünmə idrakın ümumini xüsusiləşdirmə bacarığıdır. Şagird ona verilən tapşırığın, layihənin yerinə yetirilməsi
üçün kompüter texnologiyasının uyğun proqramlarının imkanlarını götür-qoy edir, nəticə
əldə etmək üçün həmin proqramların ümumi
imkanlarından yararlanmağın yolları üzərində
düşünür. Layihə və ya tapşırığın hansı səviyyədə həyata keçiriləcəyi haqda qərarlar qəbul edir.
İKT-dən ibtidai səviyyədə istifadə edə bilən şagird İnternet Explorer proqramının ümumi imkanlarından xüsusi tapşırığın yerinə yetirilməsində yararlanır. Məsələn, hər hansı problemin
həll edilməsində şagird faktlar və informasiyalar
toplamaq məqsədi ilə İnternet Explorer proqram
vasitəsi ilə axtarış səhifələrindən əldə etdiyi informasiyalardan gəldiyi qənaətlərlə bağlı qeydlər aparmaq üçün Microsoft Word (mətn tərtib
edən) redaktorun, təqdimatın imkanlarından istifadə edir. Eləcə də digər məqsədə çatmaq üçün
müxtəlif proqramların ümumi imkanlarını də238

yərləndirir və konkret problemin həllində onu
istifadə edir. Deduktiv düşünmə fəaliyyəti toplanmış müxtəlif məlumatlardan əldə edilən qənaətlərin xüsusi məsələnin həllinə tətbiqi zamanı baş verdiyi kimi, həm də proqramın ümumi
imkanlarını xüsusi məqsədlərdə istifadə etmək
prosesində formalaşır. Yəni öyrənənin deduktiv
düşünməsinin inkişafına bir tapşırıq yerinə yetirilərkən iki mövqedən yanaşılır.
Mütəxəssislər məntiqi düşünməni yuxarıda
qeyd edildiyi kimi, məntiqi arqumentlər gətirmə,
fərziyyələr yürütmə və nəticələr çıxarma kimi
dəyərləndirirlər. Xüsusinin ümumiləşdirilməsi
(induktiv) və ümuminin xüsusiləşdirilməsi (deduktiv) fəaliyyəti ilə şagird artıq problemin həllinin bir neçə mərhələsini geridə qoymuş olur.
Problemin həlli zamanı yerinə yetirilən tapşırığın
xüsusiyyətləri və kompüter proqramının imkanları məntiq etibari ilə üst-üstə düşməlidir.
Təlimin yeni yanaşmalar baxımından təşkili probleminin həllinə istiqamətlənməsi ilə əhəmiyyətlidir. İstənilən problemin həllinə nail olmaq üçün ilkin mərhələdə məlumat toplamaq ehtiyacı duyulur. Müəllim tərəfindən təqdim edilən
“açıq sualların”, yəni konkret cavabı məlum olmayan, araşdırmalara ehtiyacı olan məsələlərin
həllində əldə edilən informasiya mühüm vasitədir. Mütəxəssislər göstərirlər ki, məlumat olmazsa, idraki fəaliyyətin təşkili və problemin həlli
qeyri-mümkündür. Benjamin Blumun müəyyən
etdiyi İdraki taksonomiyaların altı mərhələsinin
ilk pilləsi məhz bilikdir, ilkin məlumatdır. Lakin
ilkin məlumatlar hələ nəticə deyil. Bu, düşünmənin digər yuxarı mərhələləri olan anlama, tətbiq,
təhlil, sintez və dəyərləndirmə mərhələlərində
fəaliyyəti təşkil etmək üçün əsasdır, şagirdin təcrübəsini istiqamətləndirməkdə və problemi hədəfə çevirməkdə yardımcıdır.
Kitabxana, qəzet, jurnal və İKT vasitəsi
ilə əldə edilən faktların və informasiyanın yerindəcə tətbiqi üçün geniş imkanlar mövcuddur.
XXI əsrin əsas qayəsi texnologiyaların
inkişafı, müxtəlif məzmunlu elmi yeniliklərin
mövcud aləmə əhatəli tətbiqi, cəmiyyətin İKTdən istifadə bacarığının formalaşdırılmasıdır. İnformasiya texnologiyaları hazırkı cəmiyyətdə
çox böyük rola malikdir. Belə ki, cəmiyyətin
intellektuallaşması prosesində, elm və mədəniyyətin hərtərəfli tərəqqi etməsində informasiya
texnologiyaları mərkəzi mövqedə dayanır. İKT-
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nin insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə tətbiq
edilməsi informasiya texnologiyalarını öyrənməyin vacibliyini diktə edir. Elm və təhsil cəmiyyəti informasiyalaşdırmaq baxımından mühüm obyektlərdən biridir. Düzgün seçilmiş informasiya texnologiyaları təlimin keyfiyyətini
yüksəltməyə xidmət edir. İKT-nin təhsil sahəsinə fəal surətdə tətbiq edilməsi mütəxəssis hazırlığının keyfiyyət və səviyyəsinin yüksəldilməsinə istiqamətləndirilməlidir. İKT-nin təhsilə
tətbiqi aşağıdakı məsələlərin reallaşmasında təhsilverənlərin qarşısına məqsəd qoyur:
•Tələbələrin təfəkkür tərzinin inkişaf etdirilməsi;
• Bilik, bacarıq, dəyər və vərdişlər kimi
kompetensiyalara yiyələnmək fəaliyyəti insanın
müxtəlif növ zəka fəaliyyətinin ierarxik səviyyədə inkişafına kömək etməsi;
• Tədris prosesinin diferensiallaşdırılması
prinsipinin onun tamlığını qorumaq şərti ilə
reallaşdırılması.
Kompüter təhsilin keyfiyyətini yüksəltməyə və öyrənilən materialın dərketmə sürətini artırmağa, eyni zamanda, dərsdə kollektiv, fərdi
və qrup işi kimi təlim formalarının istifadəsi
yoldaşlarla əməkdaşlıq və münasibət üçün yaxşı
mühitdir. Tələbələrə verilmiş ümumi tapşırıqlar
kompüterin köməyi ilə yerinə yetirilə bilər və bu
zaman müəllimlərin köməyindən yararlana bilərlər. Avropada gənclərin təhsilinin keyfiyyətini artırmaq üçün artıq çoxdandır ki, informasiya
texnologiyalarına effektiv vasitə kimi baxırlar.
Yeni və yüksək texnologiyalardan düzgün istifadə edilərsə, ibtidai, orta, ali təhsilin səviyyəsi
yüksələr və intellektual cəmiyyətin formalaşması sürətlənər. Dünya ölkələrinin təhsil sistemləri
müxtəlif olduğu kimi, istifadə etdikləri texnologiyalar da fərqlidir.
Təhsili stimullaşdırmaq inkişafa xidmət
edən bir proses kimi əsas vəzifəyə çevrilir. Zəruri cəhət kimi rəqabətliliyi diqqət mərkəzində
saxlamaq təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə
dəlalət edir. Aydındır ki, keyfiyyət anlayışında
şagirdlərin, tələbələrin bir şəxsiyyət kimi təhsil
prosesində qazanmış olduğu dəyərlər – kompetensiyalar nəzərdə tutulur. Qazanılmış dəyərlər
öyrənənlərin idraki, hissi (emosional) və psixomotor fəaliyyətlərinin fonunda hərtərəfli, bütöv
şəxsiyyətin inkişaf səviyyəsini əks etdirə bilir.

“2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması” üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində
ölkəmizdə təhsil şəbəkəsi yaradılıb. Yalnız təhsilin köməyi ilə davamlı inkişafa nail olmaq
olar.
Azərbaycan Respublikasının təhsil islahatının istiqamətləri təhsil standartı olan Milli Kurikulumda əks edilmişdir. İbtidai təhsil Kurikulumu Konseptual sənəd kimi ibtidai təhsilin
məzmununda standartları, zəruri minimumu,
təhsil alanların hazırlığına qoyulan tələbləri,
texnologiya və qiymətləndirmə məsələlərini
əhatə edir.
Fəal təlimdə şagird öz təlim fəaliyyəti ilə
proqram çərçivəsində bilikləri mənimsəyir, onu
əks etdirir, yenidən tətbiq edir və yadda saxlayır; uyğunluğu tapır. Müəllim qarşısına qoyduğu məqsədə çatmaq üçün şagirdlərin qarşısında
elə suallar qoyur ki, onların özündə birbaşa örtülü cavablar olur. Şagirdlərin bu suallara assosiativ cavabları onları bu gün nə öyrənəcəyinin
əsasına gətirib çıxarır. Sözsüz ki, fəal təlimin
ənənəvi təlimdən üstünlüyü bir növ şagirdi təlimdə passiv bilik qəbul etməkdən fəal əməllə
bilik almağa yönəldir, müəllim - şagird əməkdaşlığı ortaya çıxır. Fəal təlimin interaktivliyi
isə şagirdlərdə sosial bacarıq və vərdişlər yaradır, onlarda ünsiyyət formalaşdırır.
Bununla belə, yaşadığımız XXI əsr fərd,
idraki fəaliyyət əsridir. İKT-nin sürətli inkişafı
elmi tərəqqinin bariz nümunəsi kimi cəmiyyət
qarşısında zamanla ayaqlaşan, dövrün nəbzini
tutan yeni nəsil yetişdirmək tələbini irəli sürmüşdür. Təhsilin psixopedaqoji yanaşması olan
koqnitiv (dərketmə) nəzəriyyəsi əsasında fərdin
inkişafı, idraki fəaliyyəti qurulur. Müasir psixopedaqoji cəmiyyətdə idrakın, təfəkkürün inkişafı, təlim-tərbiyə prosesində təfəkkürə önəm verməklə təhsildə konstruktiv təlim kimi qəbul
olunur.
Buradan belə bir nəticəyə gələ bilərik ki,
XXI əsrin müəlliminin pedaqoji-psixoloji fəaliyyətinin məzmunu dəyişir. İndi təhsilverənlərin özləri İKT vasitələri ilə işləmək bacarığına
malik olmalıdırlar ki, təhsilalanlara da bu kimi
bacarıqları aşılaya bilsinlər. Məhz bu baxımdan
onlara bu sahədə dəstəyin göstərilməsi və bu
işin davamlı olması vacibdir. Bunun üçün keyfiyyətli İKT təlimlərinin keçirilməsi, ixtisasın
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artırılması və metodiki materialların hazırlanması və sair kimi işlərin görülməsinə hələ də
ehtiyac vardır.
Problemin aktuallığı. Təhsil islahatı ilı əlaqədar ölkəmizdə qəbul edilmiş müxtəlif dövlət proqramları çərçivəsində ümumtəhsil müəssisələrinin böyük əksəriyyəti İnternet şəbəkəsinə qoşulmuşdur.
Bu, bir tərəfdən İnternet şəbəkəsinin köməyi ilə
məktəblərimizin açıq informasiya məkanına daxil olmaq tələbatını təmin edir, digər tərəfdən, təhsildə
məqsəd və vəzifələrini həyata keçirmək üçün imkanlar axtarmağa başlayırlar.

Problemin yeniliyi. İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarından səmərəli və fəal surətdə
istifadə edilməsi, tədris zamanı innovasiya proseslərinin tətbiqi təhsilalanların maraq və ehtiyaclarından
danışmağa imkan verir. Tədris prosesində internet
texnologiyalarından istifadə edilməsi tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Tədris prosesində internet texnologiyalarından səmərəli istifadə
edilməsi təhsilverənlərə ənənəvi dərs strukturunun
çərçivəsindən çıxmağa, təhsilalanlarda yaradıcılıq
qabiliyyəti və bacarıqlarını inkişaf etdirmələri üçün
əlavə imkanlar verəcək.
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Xülasə: Məqalədə uşaq şəxsiyyətinin formalaşması üçün təhsildə demokratikləşdirmə və humanistləşdirmənin əsas şərtlərdən biri olduğu və bunun da əsas mahiyyətini düzgün, səviyyəli aparılan pedaqoji prosesin təşkil etdiyi göstərilir. Pedaqoji prosesin təşkilində isə yeni təlim metod və texnologiyalarından istifadənin daha yüksək nəticələrin əldə olunmasına, uşaqlarda müstəqillik, təfəkkür fəallığı, işgüzarlıq, məsuliyyət,
dövlətçilik və vətəndaşlıq mövqeyinə malik olan, həyati bacarıqlara yiyələnmiş şəxsiyyət formalaşdırmağın
mümkünlüyündən söhbət açılır.
Açar sözlər: Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar, məktəbəqədər dövr, pedaqoji proses, əqli və intellektual
inkişaf, şəxsiyyət, inkişafetdirici təlim, prinsiplər, keyfiyyətin yüksəldilməsi, vasitələr.
Резюме: Социально-экономические перемены общественной жизни нашей страны внесли соответствующие изменения в систему дошкольного образования, ставшей многофункциональной по
своему предназначению. Одним из важных направлений в развитии познавательной деятельности
дошкольников выступает создание условий, обеспечивающих полноценное умственное развитие детей, связанное с формированием устойчивых познавательных интересов, умений и навыков мыс-лительной деятельности, качеств ума, творческой инициативы, которые возможны в развивающем обучении детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, дошкольный период, педагогический процесс,
познавательное и интеллектуальное развитие личность, развивающееобучение, принципы,
повышение качества, средства.
Summary: Social and economic changes of public life of our country have brought respective
alterations in system of the preschool education, become multipurpose on the mission. As one of important
directions in development of informative activity of preschool children creation of the conditions providing
high-grade intellectual development of children, connected with formation of steady informative interests,
skills of cogitative activity, qualities of mind, the creative initiative acts.
Keywords: Сhildren of preschool age, preschool period, pedagogical process, development of reason and
intelligence, the personal focused activity, the developing training, means, principles, improvement of quality.
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Təhsilin demokratikləşdirilməsi, humanistləşdirilməsi, dünya təhsil sisteminə inteqrasiya, yeni təlim metod və texnologiyalarının tətbiqi məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin düzgün təşkili, yeni pedaqoji təfəkkürün formalaşmasına təkan verir.
Uşaq şəxsiyyətinin formalaşması üçün
təhsildə demokratikləşdirmə və humanistləşdirmə əsas şərtlərdən biridir. Bunun əsas mahiyyətini düzgün, səviyyəli aparılan pedaqoji proses
təşkil edir. Apardığımız müşahidələr belə qənaətə gəlməyə əsas vermişdir ki, məktəbəqədər
təhsilin qarşısında qoyulan vəzifələr o zaman
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilə bilir ki, pedaqoji
proses yüksək səviyyədə təşkil olunsun.
Ş.A. Amonaşvili yazır ki, əgər pedaqoji
proses özünün bütün komponentləri ilə altıyaşlı
uşaqların xüsusiyyətlərinə və imkanlarına tam
uyğun gəlməsə, onlar dərhal oxumaq həvəsini
itirirlər.
Uşaq bağçalarında pedaqoji prosesin yüksək səviyyədə təşkili onun elmi-pedaqoji cəhətdən əsaslandırılmış planlı, sistemli, məqsədyönlü idarəetmədən, rəhbərlik və nəzarətdən çox
asılıdır. İdarə edən və idarə olunanın pedaqoji
prosesdə fəal və məqsədyönlü iştirakı bu prosesin səmərəli alınmasına gətirib çıxarır. Əgər
belə olarsa, onda pedaqoji prosesin təşkilinin səmərəliliyindən danışmağa dəyər.
Məktəbəqədər təhsil sistemində idarəetmənin müasir sosial-iqtisadi şəraitə uyğun olmaqla ölkədə təşəkkül tapmış yeni iqtisadi münasibətlər zəminində təkmilləşdirilməsinə, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin mütəmadi yeniləşməsinə ehtiyac var. Bu yeniləşmə pedaqoji prosesin tamlığını təmin edən
elmi yolların innovasiya axtarışları ilə və sistem
kimi baxılan pedaqoji fəaliyyətlə bağlıdır. Müasir mərhələdə məktəbəqədər müəssisələrdə pedaqoji prosesin bütövlükdə elmi əsaslar üzərində qurulması, onun bütün çətinliyinin dərk edilməsi, uşaq şəxsiyyətinin formalaşması kimi məsələyə diqqətin yönəldilməsi ən vacib vəzifələrdəndir. Məhz buna görə də məktəbəqədər təhsil
müəssisələrində pedaqoji prosesin idarəolunması effektivliyinin artması məktəbəqədər təhsil
sisteminin yenidən qurulmasında əsas məsələ
kimi meydana çıxır.
Təcrübə göstərir ki, məktəbəqədər təhsil
müəssisələrində pedaqoji prosesin təşkilinin
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keyfiyyəti idarəetmə fəaliyyətindən asılıdır.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji
prosesin idarə olunmasında bir çox uyğunsuzluqların həll olunması ılə əlaqədar bir sıra çətinliklər mövcuddur:
- pedaqoji prosesin idarə olunması əsaslarının nəzəri-metodiki işləmələrinin kifayət qədər
olmaması və məktəbəqədər pedaqoji təcrübənin
onun idarəetmə mexanizmində əsaslandırılmasının tələbatı;
- idarəetmə əməyində şablon hərəkətlərin,
stereotipləşmiş fəaliyyətin mövcudluğu və məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesə yaradıcı yanaşma axtarışlarının vacibliyi;
- pedaqoji prosesin məzmununun yeniləşməsinin vacibliyi və idarəetmə fəaliyyətinin
qeyri-mütəşəkkil xarakteri;
- rəhbərliyin idarəetmədə komponentliyinin çatışmazlığı.
Bu gün məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin yenidən formalaşdırılmasına
iqtisadi, sosial-mədəni, normativ-hüquqi şərtlər
kompleksi imkan yaradır. Bununla əlaqədar olaraq təhsil müəssisələrinin idarəetmə sistemi çərçivəsində cəmiyyətdə baş verənləri özündə əks
etdirən yeni sistem vacibdir.
Müasir dövrdə pedaqoji prosesin idarə
olunmasının məqsədi uşağa öz imkan və bacarıqları baxımından məktəbəqədər təhsil müəssisələri tədris müstəvisində öz yerini tapmağa kömək etmək üçün şərait yaratmaqdır.
İnnovasiya tipli məktəbəqədər təhsil
müəssisələrində pedaqoji prosesin idarə olunması probleminin həlli bütöv bir sistemin elementlərinin inteqrasiyasını təmin edən mexanizmin işlənib hazırlanmasını tələb edir.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin yeniləşməsi aspektində innovasiya fəaliyyəti bu gün peşəkar mədəniyyətin formalaşmasında əsas faktor kimi nəzərə alınır, yaradıcı pedaqoji kollektivin birləşməsi və onun
optimal özünüinkişaf bazası kimi baxılır. İnnovasiya yeni elmi nailiyyətlərin, ideya və konsepsiyaların təcrübəyə daxil edilməsinə imkan verdiyini göstərir.
Pedaqoji prosesin səmərəli təşkili üçün
aşağıdakı amillər böyük rol oynayır:
1. Pedaqoji prosesin, bilik alanın arzu və
istəklərinə, yaş və fərdi xüsusiyyətlərinə, cəmiy-
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yətin tələblərinə və elmin inkişaf səviyyəsinə
əsasən təşkil edilməsi.
2. Bilik verən, bacarıq və vərdişlər aşılayan şəxsin müəyyən ixtisas sahəsi üzrə zəngin
biliyə, bu biliyi mənimsətmə qabiliyyətinə və
tərbiyəvi keyfiyyətləri aşılama bacarığına-pedaqoji prosesin təşkili metodikasına mükəmməl
yiyələnməsi.
3. Pedaqoji prosesi təşkil etmək üçün xüsusi proqramın olması.
4. Pedaqoji prosesin bilik verən, bacarıq və
vərdişlər aşılayanla bilik alan, bacarıq və vərdişlərə yiyələnənlər arasında proqrama və təlim vasitələrinə əsasən müəyyən məkanda (uşaq bağçasında) müəyyən rejimə əsasən baş verməsi.
Pedaqoji prosesin təşkilində yuxarıda sadaladığımız amillərin bir vəhdət halında fəaliyyət göstərməsi zəruridir. Bu amillər əgər dəqiq
müəyyənləşdirilsə və onlar arasında əlaqə nə qədər yaxşı təşkil və tənzim edilsə, təlim və tərbiyə prosesləri bir o qədər də səmərəli nəticələr
verər.
Pedaqoji prosesin əhəmiyyəti onun məzmunu ilə əlaqədardır.
Pedaqoji prosesin təşkilində aşağıdakı
prinsiplərin əsas götürülməsi zəruri hesab edilir:
- pedaqoji prosesdə təlim məqsədləri
kompleks (inkişafetdirici, öyrədici, tərbiyəedici)
həyata keçirilir;
- təlimdə bərabər imkanların yaradılmasıbütün uşaqlara eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə
alınmaqla tənzimlənir;
-uşaqyönlülük-uşaq pedaqoji prosesin
mərkəzində dayanır. Bütün təlim-tərbiyə işi
uşaqların maraq və tələbatlarının ödənilməsinə,
onların potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir;
- inkişafyönlülük- uşağın idrak fəallığı
izlənilir, bilik, bacarıq və vərdişlərinin inkişaf
səviyyəsi tənzimlənir;
- fəaliyyətin stimullaşdırılması-pedaqoji
prosesin səmərəli və effektiv qurulması, uşaqların təlimə marağının artırılması üçün onların
fəaliyyətindəki bütün irəliləyişlər qeyd olunur
və dəyərləndirilir, nəticə etibarilə uşaqların daha
uğurlu təlim nəticələrinə istiqamətləndirilməsi
təmin olunur.
- dəstəkləyici mühitin yaradılması-pedaqoji prosesin münasib maddi-texniki baza və

sağlam mənəvi-psixoloji mühitdə təşkil edilməsi
keyfiyyətin və səmərəliliyin yüksəldilməsi üçün
əlverişli və təhlükəsiz şərait yaradır.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji proses elə bir geniş sahəni əhatə edir ki,
bu mərhələyə hərtərəfli elmi əsaslara söykənən
idarəetmə sisteminin tətbiqi zəruridir.
Məlumdur ki, pedaqoji prosesin düzgün
təşkili tərbiyəçinin rəhbərliyi altında uşaqların
bilik, bacarıq və vərdişlər sisteminə yiyələnməsi, onların məktəbə hazırlanmasıdır. Burada iki
cəhət özünü göstərir. Müasir dünya həyatın bütün sahələrində, o cümlədən, təhsildə də baş verən dəyişikliklərlə doludur. Bu, insanda sosial
istiqaməti formalaşdırmaq, baş verən dəyişikliklərə uyğun reaksiya vermək, yeni şəraitdə tez bir
zamanda özünütənzimləmə, özünütəyinetmə,
özünütəsdiq kimi xüsusiyyətləri üzə çıxarmaq
üçün vacibdir. Bununla əlaqədar istənilən səciyyəvi tədris müəssisələri sosial dəyişikliklərdən
asılı olmadan sosial inkişafa uyğun analitik
müstəqillik və təşəbbüs göstərməyə hazır olan
yaradıcı şəxsiyyətə doğru istiqamətlənməlidir.
Bu cür şəxsiyyəti yalnız yaradıcı pedaqoq tərbiyə edə bilər. Tədris müəssisələrinin təcrübəsini
yenilikçi-pedaqoq daha da aktiv təmin edir. Cəmiyyət kütləvi innovasiya hərəkatını yaradıcılığın yüksək səviyyəsi kimi dəstəkləməyə daha da
çox meyl edir.
Araşdırmalar nəticəsində aydın olmuşdur
ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlimtərbiyə prosesinin yeniləşməsinin xüsusiyyətləri
tərbiyəçinin yaradıcı potensialı və iş stajından
asılı olması meydana çıxıb. Müəyyən edilib ki,
ayrılıqda tərbiyəçinin potensialı bütövlükdə tədris müəssisəsinin innovasiya potensialından asılı
olaraq artır və ya azalır, bütün yeniliklər əgər
yaxşı düşünülmüş və formalaşdırılmış məqsəd
daşıyırsa effektli olur.
Yeniləşmə prosesi və onun sistem analizinin sıx əlaqəsi onların mahiyyətinə və vahid istifadəsinin mümkünlüyünə nəzəri və təcrübi yanaşmaları müəyyən edir. Məktəbəqədər təhsil
müəssisələrində pedaqoji prosesin təşkilinin,
elmi və maddi bazalarının zəifliyi yenilikçipedaqoqların vəziyyətlərini daha çətinləşdirir.
Belə ki, yeniləşmə həm bütöv pedaqoji prosesə,
həm də sistem kimi baxılan pedaqoji fəaliyyətə
aid olmalıdır. Onların diaqnostikası və qiymətləndirilməsi bir hissəsi sistem analizi olan məhz
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sistem yanaşması çərçivəsində aparılmalıdır.
Tərbiyəçinin fəaliyyət obyekti uşaq, uşaq kollektivi, ailə, pedaqoji kollektiv və onlarla əlaqəli
şəxsi tərbiyə-təhsil aktıdır.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin təşkili zamanı təlim-tərbiyə işi
elə qurulur ki, təlim daha çox uşaqların fəallığına əsaslandırılır. Tərbiyəçilər isə həmin fəallıqdan istifadə etməyi bacarmalıdırlar. K. D.
Uşinski öz əsərlərində bu məsələyə toxunaraq
yazır: «Təlimdə hər şey maraqlı ola bilməz.
Maraqsız şeylər var və olmalıdır. Uşağa təkcə
maraqlı olan şeyləri deyil, maraqsız olan şeyləri
də öyrətmək lazımdır. Siz uşağı həyata hazırlayırsınız, həyatda isə hər vəzifə maraqlı deyil».
Ümumiyyətlə, pedaqoji proses elə qurulmalıdır ki, uşaq tərbiyəvi təsirin obyekti deyil,
subyekti olsun, hərtərəfli fəaliyyət prosesində
şəxsiyyət kimi formalaşa bilsin.
Sosial-iqtisadi dəyişikliklər, təhsil sahəsində islahatlar dövründə idrak prosesinin mükəmməl təşkili birinci növbədə inkişafetdirici
təlimin həyata keçirilməsini, bu prosesin təhsilin
bütün pillələrini əhatə etməsini tələb edir. Getdikcə artan informasiya axını uşaqlara xas olan
idrak fəaliyyətini nəzərə alaraq fikri qabiliyyətlərinin inkişafına xüsusi diqqət yetirilməsini ön
plana çəkir.
Son illərdə təhsil sistemində aparılan islahatlar, təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsi,
yeni təlim texnologiyalarının tətbiqini zərurətə
çevirir. Bu baxımdan interaktiv təlim metodlarından istifadə təhsilin keyfiyyətinə özünün
müsbət təsirini göstərir. Təlimin keyfiyyətinin

yüksəldilməsi məqsədilə təlim-tərbiyə prosesində uşaqlara daha çox müstəqillik verir, öz fikirlərini sərbəst, çəkinmədən söyləməyə arzu və
istəklərinə müvafiq məşğuliyyət seçməyə şərait
yaradır.
Pedaqoji proses öz məqsədi, vəzifələri,
məzmunu, metodları, tərbiyəçi - uşaq münasibətlərinin qarşılıqlı təsir formaları sayəsində
əldə olunmuş nəticələri ilə xarakterizə olunur.
Pedaqoji prosesdə pedaqoji əməyin məhsulu
yaradılır.
Bütün deyilənləri ümumiləşdirərək belə
nəticəyə gəlmək olur ki, məktəbəqədər təhsil
müəssisələrində pedaqoji prosesin təşkili müasir
tələblər baxımından müəyyənləşdirilərsə işin səmərəliliyinə nail olmaq mümkündür.
Problemin aktuallığı. Məktəbəqədər təhsil
müəssisələrində pedaqoji prosesin təşkili müasir tələblər baxımından müəyyənləşdirilərsə, işin səmərəliliyinə nail olmaq mümkündür. Pedaqoji prosesin
təşkilinə verilən didaktik, pedaqoji, psixoloji tələblər
nəzərə alınarsa, pedaqoji prosesə yeni yanaşmalar
tətbiq edilərsə bu təlim-tərbiyə prosesində daha yüksək nailiyyətlər əldə olunur.
Problemin elmi yeniliyi. Məktəbəqədər təhsil
müəssisələrində pedaqoji prosesin düzgün təşkili
uşaqların məktəbə hazırlıq səviyyəsini yüksəldir. Pedaqoji prosesdə inkişafetdirici təlim öz məqsədi, vəzifələri, məzmunu, metodları, tərbiyəçi-uşaq münasibətlərinin qarşılıqlı təsir formaları sayəsində əldə
olunmuş nəticələri ilə xarakterizə olunur.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən
məktəbəqədər təhsil müəssisələrində çalışan mütəxəssislər faydalana bilər.
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MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİLDƏ PEDAQOJİ PROSESİN İDARƏ EDİLMƏSİNİN
MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ
Азада Маммедага гызы Ахмедова
директор детского сада №11 гор.Баку

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ В
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Azadа Mammedaga Akhmedovа
the director of kindergarten № 11 of Baku sity

THE GOALS AND OBJECTİVES OF THE MANAGEMENT OF THE PEDAGOGİCAL
PROCESS İN PRESCHOOL EDUCATİON
Xülasə. Müəssisə rəhbərinə idarəetmədə qarşılıqlı hörmət üzərində qurulan, uğura inanan, uşaqlarla
tərbiyəçilərin rahat, səmərəli təşkil edilmiş şəraitdə işləmələri, valideynlərin fəal iştirakının təmin edildiyi
yeni yanaşmaları tətbiq etməsi lazımdır.
Təhsilin düzgün idarə edilməsi - təhsildə keyfiyyəti təmin etmək deməkdir. Keyfiyyətin təmin edilməsi isə rəhbərin kollektivdə sağlam mühit yarada bilməsindən, keyfiyyətin və kadrların idarəolunma prosesində inteqrasiyaya üstünlüyün verilməsindən çox asılıdır.
İdarəetmə funksiyalarında, idarəetmənin forma və məzmununda ziddiyyətlərin aşkara çıxarılması,
vaxtında aradan qaldırılaraq ləğv edilməsi optimist idarəetməyə aparan yolun əsas tərkib hissəsi olmalıdır.
Acar sözlər: pedaqoji proses; pedaqoji prosesin məzmunu; səmərəli idarəetmə; keyfiyyətin idarə
olunması; idarəetmənin strukturu; idarəetmənin əsas struktur prinsipləri; təhsil müəssisəsinin rəhbərlərinin
idarəetmə mədəniyyəti.
Резюме. Управление требует от руководителя применения методологий основанных на взаимном
уважении, вере в успехе, создании приятной и продуктивной рабочей атмосферы для преподавателей и
привлечении родителей к активному участию. Правильное управление означает обеспечение качества в
обучении. Обеспечение качества же, в свою очередь, зависит от умения руководителя создать здоровую
рабочую атмосферу в коллективе и использовании методов интеграции в управлении персоналом и
качеством обучения. Выявление противоречий в функции управления, а также форме и их содержании,
временная ликвидация является важным звеном в пути к оптимистичному управлению.
Ключевые слова: педагогический процесс, содержание педагогического процесса, рациональное
управление, управление качеством, структура управления, основные структурные принципы
управления, культура управления у руководителей образовательных учреждений.
Summary. Institution manager requires the manager to apply new methodologies based on mutual
respect, belief in success, creation of comfortable and productive work environment for tutors and
environment encouraging parents for active participation.
Proper management of education means ensuring the high quality of education. The quality assurance
in its turn depends on the ability of manager to create healthy work environment within the staff and use of
integration methods both in quality and human resources management processes.
Finding of contraries in a function of management, and in a form and content of management, timely
removal of it is a key part of a way leading to optimist management.
Key words: pedagogical process; content of pedagogical process; rational management; managemet
of quality; structure of management; key structural principles of management; management culture of
educational institutions’ managers.
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Tədris-təlim prosesinin bütün mərhələlərində şəxsiyyətin maraq və ehtiyaclarını ödəyə
bilən təhsil sisteminin yaradılması mühüm vəzifə kimi qarşıya qoyulur. Belə bir tələb isə, ilk
növbədə, məktəbəqədər təhsildə təlimin məzmununun, ona uyğun metod, forma və vasitələrdən
istifadə edərək strateji bir sistemin hazırlanmasını tələb edir və nəticədə məktəbəqədər təhsildə
pedaqoji prosesin təşkili, məzmunu, başlıca vasitələri (oyun, əmək, təlim), metodları və səmərəli idarə olunması praktikada öz yerini müəyyənləşdirir. Bu isə məktəbəqədər təhsil müəssisələrində rəhbərin və tərbiyəçilərin pedaqoji
prosesin səmərəli idarə olunmasına hazırlıq səviyyəsinin müəyyən edilməsi, öyrənilən problemin aktuallığını müəyyən etməyə imkan verir .
Təhsildə əsas dəyər uşaqdır. Məktəbəqədər təhsildə isə təkcə məktəb həyatına hazırlıq
mərhələsi deyil, eyni zamanda insan həyatının
ən məsuliyyətli, ən mühüm yaş dövrüdür ki, bu
dövrdə insanda bütün mənəvi dəyərlərin təməli
qoyulur. Odur ki, məktəbəqədər təhsilin yeniləşdirilməsi XXI əsrin tələbləri və sosial sifariş
nəzərə alınmaqla aparılır [1, 3].
Aparılan müşahidə və tədqiqatlar belə qənaətə gəlməyə əsas vermişdir ki, məktəbəqədər
təhsilin qarşısında duran vəzifələr o zaman müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilə bilir ki, pedaqoji
proses yüksək səviyyədə təşkil edilə və səmərəli
idarə oluna bilsin. Müəyyən edilmişdir ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin yüksək səviyyədə təşkili onun elmi-pedaqoji
cəhətdən əsaslandırılmış planlı, sistemli, məqsədyönlü idarə olunmasından, ona rəhbərlikdən
və nəzarətdən çox asılıdır. İdarəedənin və idarə
olunanın pedaqoji prosesdə fəal və məqsədyönlü
iştirakı bu prosesin səmərəli qurulmasına gətirib
çıxarır.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində idarəetmənin müasir sosial-iqtisadi şəraitə uyğun
olmaqla, ölkədə təşəkkül tapmış yeni iqtisadi
münasibətlər zəminində təkmilləşdirilməsinə,
məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji
prosesin mütəmadi yeniləşməsinə ehtiyac vardır. Bu yeniləşmə pedaqoji prosesin tamlığını
təmin edən elmi innovasiya axtarışları ilə və tam
sistem kimi baxılan pedaqoji fəaliyyətlə bağlıdır. Məktəbəqədər müəssisələrdə pedaqoji prosesin bütövlükdə elmi əsaslar üzərində qurulması, onun bütün çətinliyinin dərk edilməsi, uşaq
246

şəxsiyyətinin formalaşması kimi məsələyə diqqətin yönəldilməsi ən vacib vəzifələrdəndir.
Məhz buna görə də məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin idarə olunma effektivliyinin artırılması məktəbəqədər təhsil sisteminin yenidən qurulmasında əsas məsələ kimi
meydana çıxır [1,2].
Araşdırmalar göstərir ki, məktəbəqədər
təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin səmərəli təşkilinin keyfiyyəti idarəetmə fəaliyyətindən asılıdır. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin idarə olunmasında müəyyən çatışmazlıqlarla əlaqədar bir sıra çətinliklər
mövcuddur:
- pedaqoji prosesin idarə olunmasına dair
nəzəri-metodiki işləmələrin və məktəbəqədər
təhsil müəssisələrində səmərəli idarəetmə mexanizminə tələbatın kifayət qədər olmaması;
- idarəetmədə şablon hərəkətlərin, stereotipləşmiş fəaliyyətin mövcudluğu və məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesə
yaradıcı yanaşma axtarışlarının vacibliyinin
kifayət qədər əsaslandırılmaması;
- pedaqoji prosesin məzmununun yeniləşməsinin vacibliyinin və idarəetmə fəaliyyətinin
qeyri-mütəşəkkil xarakterdə olması;
- rəhbərliyin idarəetmədə səriştəsizliyi və s.
Bu gün məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin yenidən qurulmasına iqtisadi,
sosial-mədəni, normativ-hüquqi şərtlər kompleksi geniş imkanlar yaradır. Ona görə də məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin idarə olunma
sistemi çərçivəsində cəmiyyətdə baş verənləri
özündə əks etdirən yeni sistemin formalaşdırılması zamanın tələbi kimi qiymətləndirilməlidir.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin səmərəli idarə olunmasının məqsədi uşağa öz imkan və bacarıqları baxımından
tədris müstəvisində öz yerini tapmağa kömək etmək üçün şərait yaratmaqdır. İnnovativ rejimdə
işləyən məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin səmərəli idarə olunması probleminin həlli, bütöv bir sistemin elementlərinin
inteqrasiyasını təmin edən mexanizmin işlənib
hazırlanmasını tələb edir [4].
İnnovasiya keyfiyyətcə təkmilləşdirilmiş
pedaqoji prosesdə vəhdət halında götürülmüş
ideyalar, proseslər, yeni texnologiyalar, metodlar, vasitələr, əldə olunmuş nəticələrdir.
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Bütün tədris-təlim işi uşaqların maraq və
tələbatlarının ödənilməsinə, onların potensial
imkanlarının inkişafına yönəldilir;
- inkişafyönlülük. Uşağın idrak fəallığı
izlənilir, bilik, bacarıq və vərdişlərin inkişaf
səviyyəsi tənzimlənir;
- fəaliyyətin stimullaşdırılması. Pedaqoji
prosesin səmərəli və effektiv qurulması, uşaqların təlimə marağının artırılması üçün onların
fəaliyyətindəki bütün irəliləyişlər qeyd olunur
və dəyərləndirilir, nəticə etibarilə uşaqların daha
uğurlu təlim nəticələrinə istiqamətləndirilməsi
təmin olunur;
- dəstəkləyici mühitin yaradılması. Pedaqoji prosesin müasir maddi-texniki baza və sağlam mənəvi-psixoloji mühitdə təşkil edilməsi
keyfiyyətin və səmərəliliyin yüksəldilməsi üçün
əlverişli və təhlükəsiz şərait yaradır.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji proses geniş bir sahəni əhatə etdiyindən,
prosesə elmi əsaslara söykənən idarəetmə sisteminin tətbiqini aktuallaşdırır. Pedaqoji prosesin
düzgün təşkili uşaqların bilik, bacarıq və vərdişlər sisteminə yiyələnməsini, onların məktəb təliminə hazırlanmasını təmin edir.
Müasir dünya həyatın bütün sahələrində, o
cümlədən, təhsildə də baş verən dəyişikliklərlə
doludur. Bu dəyişikliklərin nəzərə alınması təhsilalanlarda sosial istiqaməti formalaşdırmaq,
baş verən dəyişikliklərə uyğun reaksiya vermək,
yeni şəraitdə tez bir zamanda özünü tənzimləmə, özünütəyinetmə, özünütəsdiq kimi xüsusiyyətləri üzə çıxarmaq üçün vacibdir. Ona görə də
istənilən məktəbəqədər təhsil müəssisəsi sosial
dəyişikliklərdən asılı olmadan, inkişafa uyğun
analitik müstəqillik və təşəbbüs göstərməyə hazır olan yaradıcı şəxsiyyətə doğru istiqamətlənməlidir. Belə xüsusiyyətlərə malik şəxsiyyət
yalnız yaradıcı təhsil mühiti və yenilikçi pedaqoqun iştirakı ilə formalaşa bilər. Bunları nəzərə
alaraq cəmiyyət innovasiya hərəkatını yaradıcılığın yüksək səviyyəsi kimi dəstəkləməyə daha
da çox meyl etməlidir.
MTM-də Pedaqoji proses yaradıcı xarakter daşıyır. Hər bir pedaqoq pedaqoji problemləri vəzifələrə ayırır və onun həlli üsullarının seçilməsi üçün qərarlar qəbul edir. Bu qərarların
qəbul edilməsinə aşağıda göstərilənlər təsir edir:
- Tərbiyəçinin pedaqoji gerçəkliyin mahiyyəti haqqında biliyi;

- Pedaqoji nəzəriyyə və konsepsiya, həmçinin yeni pedaqoji vəzifələr və onların həlli
üsulları haqqında biliyi;
- İnsan psixologiyası, onun psixoloji xüsusiyyətləri və inkişaf etdirilməsi yolları;
- Pedaqoji təcrübə;
- Tərbiyəçinin mövqeyi və məqsədi;
- Pedaqoji intuisiya.
Tərbiyəçinin fəaliyyətində peşəkar səriştəliliklə yaradıcılıq arasında qarşılıqlı əlaqə
mövcuddur. Səriştəlilik nə qədər yüksək olarsa,
yaradıcılıq o qədər aydın özünü göstərir. Pedaqoji yaradıcılıq o zaman effektli olur ki, o, yüksək pedaqoji kompetentliyə əsaslansın.[5,6]
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin təşkili zamanı təlim işi elə qurulmalıdır ki, təlim prosesi daha çox uşaqların
fəallığına yönəlsin. Tanınmış rus pedaqoqu
U.K. Uşinski öz tədqiqatlarında bu məsələyə toxunaraq yazır ki, təlimdə hər şey maraqlı ola
bilməz. Maraqsız şeylər var və olmalıdır. Uşağa
təkcə maraqlı olan şeyləri deyil, maraqsız olan
şeyləri də öyrətmək lazımdır. Siz uşağı həyata
hazırlayırsınız, həyatda isə hər bir şəxs üçün hər
şey maraqlı ola bilməz. Ümumiyyətlə, pedaqoji
proses elə qurulmalıdır ki, uşaq tərbiyəvi təsirin
obyekti deyil, subyekti olsun, hərtərəfli fəaliyyət
prosesində şəxsiyyət kimi formalaşa bilsin [7].
Son illərdə məktəbəqədər təhsil sistemində aparılan islahatlar, təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsini, yeni təlim texnologiyalarının,
yeni yanaşmaların tətbiqini zəruri edir. İnteraktiv təlim metodlarından istifadə təhsilin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir. Təlim prosesinin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə uşaqlara
daha çox müstəqillik verilməli, öz fikirlərini sərbəst, çəkinmədən söyləməyə, arzu və istəklərinin reallaşdırılması üçün şərait yaradılmalıdır .
Respublikamızı inkişaf edən ölkələr səviyyəsinə qaldırmaq üçün dövlətin gələcək qurucuları olan gənc nəsli əqli cəhətdən yetkin, geniş
elmi biliklərə və hərtərəfli dünyagörüşünə malik, hadisələri düzgün dərk etməyi, bu hadisələrin axarını səmərəli istiqamətə yönəltməyi, lazım gəldikdə müstəqil qərarlar qəbul etməyi bacaran şəxsiyyət, yaradıcı təfəkkürə malik vətəndaş kimi yetişdirmək tələb olunur. Belə şəxsiyyətin formalaşdırılmasının əsası məktəbəqədər
təhsil müəssisələrində qoyulur. Təlim prosesində demokratik dünyagörüşə malik şəxsiyyət for-

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, № 7, 2018

247

Azadə Məmmədaga qızı Əhmədova

malaşdırmaqda geniş imkanları olan fəal təlim
metodlarından istifadə təlimdə müsbət nəticələr
əldə etməyə imkan verir. Təlim texnologiyası
müasir şəraitdə təhsil sisteminin ən aktual problemlərindən olub, keyfiyyətli tədris prosesinin
qurulmasında, kamil insanın, rəqabətə davamlı
şəxsiyyətin hazırlanmasında həlledici rol oynayır və qloballaşan dünyanın əsas tələbi kimi qiymətləndirilir. [6]
Təlim texnologiyaları tədris-təlim prosesinin təşkilinin konkret üsullarının müəyyənləşdirilməsinə imkan verir. Təlim texnologiyaları
təhsilin keyfiyyəti və əlverişliliyi ilə birbaşa
bağlıdır. Təhsilin yeni təlim texnologiyaları əsasında qurulmasında təşkilatçılıq, istiqamətvericilik vəzifələrini öz üzərinə götürən öyrədən
əsas fəallığı öyrənənlərə verir.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla məşğələlərin
təşkili uşaqların subyektiv təcrübələrinin genişləndirilməsinə istiqamətləndirilmiş inkişafetdirici tapşırıqların həyata keçirilməsinə xidmət edir.
Verilən tapşırıqlar elə təşkil edilir ki, uşaqlar
ətraf aləmin müxtəlif sahələri haqqında məlumat
alma imkanı əldə edə bilsinlər. İnkişafetdirici
tapşırıqlar da öz növbəsində elə müəyyənləşdirilir ki, onlar uşağın inkişafına istiqamətlənsin.
Bunlar düzgün təşkil edilmiş pedaqoji prosesə
daha səmərəli təsir göstərir .
Fəal təlim, uşaqların fəal idrak fəaliyyətinə əsaslanan və təhsil prosesinin digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən təlimi nəzərdə tutur. Fəal təlim tədrisin və idrak
fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması metodlarının məcmusudur. Belə təlim üçün aşağıdakı
cəhətlər səciyyəvidir:
- Müəllim tərəfindən şüurlu surətdə idrakı
problem situasiyanın yaradılması;
- Problemin həlli prosesində şagirdlərin
fəal tədqiqatçı mövqeyinin stimullaşdırılması;
- Uşaqlar üçün yeni və zəruri olan biliklərin müstəqil kəşfi, əldə edilməsi və mənimsənilməsi üçün şəraitin yaradılması.
Yeni yanaşmanın mahiyyəti ondadır ki,
təlim uşaqların yaddaşının təkcə yeni biliklərlə
zənginləşdirilməsinə deyil, həm də təfəkkürün
müntəzəm inkişaf etdirilməsi əsasında daha çox
biliklərin müstəqil əldə edilməsi və mənimsənilməsi, ən mühüm bacarıq və vərdişlərin, şəxsi
keyfiyyət və qabiliyyətlərin qazanılmasına
yönəlib [5].
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Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində pedaqoji prosesin səmərəli idarə olunmasının əsas
prinsiplərindən biri də fərdi yanaşma, onun forma və məzmununun diferensasiyasıdır. Deməli,
pedaqoji prosesin məntiqi cəhətdən əsaslandırılması, formanın məzmuna uyğunluğu, həll edilən
problemə uyğun məzmunun müəyyən edilməsi
nəzərdə tutulmalı, prosesin peşəkar idarə olunmasında şəraitin, dəyərlərin oriyentasiyası, tərbiyəçinin təcrübəsi və peşəkarlıq səviyyəsi,
həmçinin tərbiyəçilərin motivasiya ilə bağlı xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır.
Tədris-təlim prosesinin layihələndirilməsinin mərkəzi həlqəsi layihə olub, öyrənənlər
üçün vacib əhəmiyyət kəsb edir və problemin
həllində həyati əhəmiyyətə malikdir. Layihələr
müxtəlif oyun formalarında həyata keçirildikdə,
uşaqlar yaradıcı və praktik əhəmiyyətli fəaliyyət
prosesinə daxil edilirlər. Bu kimi tədris-təlim
prosesinin müxtəlif metodlarının təşkili nəinki
tərbiyəçilərin səriştəliliyini yüksəldir, hətta onları fəaliyyətin daha yeni metod və vasitələrindən istifadə etməyə cəlb edir, təlim prosesini
daha məhsuldar, daha məqsədyönlü və maraqlı
edir. Bunlar tərbiyəçilərin səmərəli fəaliyyətinə,
başlıcası isə özünüinkişafa və müasir yanaşmaların tətbiqinə yönəlmiş işin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə imkan verir .
XIX əsrin görkəmli simalarından olan T.
Sidqi müəllimin məktəb həyatında roluna yüksək qiymət verərək demişdir: ”Məktəb bir cismə
bənzər ki, onun ruhu müəllimdir”. O, müəllimin
həlledici rolunu qiymətləndirməklə bərabər,
onlardan “ülüm və fünuna dara və adabi elm və
tərbiyə sahibi-vüquf” olmalarını da tələb edirdi.
Yəni böyük mütəfəkkir T. Sidqi istəyirdi ki,
müəllim hərtərəfli elmi biliklərə və yüksək pedaqoji ustalığa malik olsun [8, səh. 69].
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrindəki
tərbiyəçilərin hazırlığı, dünyagörüşü, qabiliyyət
və imkanları eyni biçimli deyil. Hər bir tərbiyəçi
professional bacarığa malik olmalıdır.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində metodik işin inkişaf nəticələrinin ölçülməsiüçün
qiymətləndirmə meyarlarının qabaqcadan müəyyən edilməsi vacibdir. Meyarlar müxtəlif ola bilər, amma həmişə daha ümumilərini nəzərdə
saxlamaq lazımdır. Metodik iş uşaqların inkişaf
nəticələrini yüksəldərsə və uşaqda müəyyən
inkişaf səviyyəsinə çatmaq və ya ona yaxınlaş-
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maq təşəbbüsü artarsa, bu nailiyyət metodik işin
nəticəsinin birinci meyarı hesab edilməlidir.
İkinci meyar metodik işin stimullaşdırıcı rolu,
kollektivdə psixoloji mikroiqlimin yaxşılaşması
tərbiyəçinin məmnunluğunun, yaradıcı fəallığının artması ilə müşahidə olunmalıdır. Ona görə
də metodik işin səmərəliliyinin həqiqi qiyməti
keçirilmiş müxtəlif tədbirlərin sayına görə deyil,
son nəticəyə görə verilməlidir. Məktəbəqədər
təhsil müəssisələrində metodik işin təkmilləşdirilməsi problemi hazırda öz aktuallığını saxlamaqdadır. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində
metodik işin keyfiyyətinin aşağı olması təhsil
müəssisəsinin son nəticələrinin zəif olmasına
gətirib çıxarır.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində
uşaqlarla aparılan təlim-tərbiyə işlərinin planlaşdırılmasına verilən tələblər səciyyələndirərək
bildirilir ki, planlaşdırma uşaqlarla aparılan işin
ideya istiqamətini müəyyənləşdirməli, təlim-tərbiyə işləri uşaqların yaş səviyyəsinə uyğun olaraq Azərbaycan dövlətinin daxili və xarici siyasətinin məzmununu özündə əks etdirməlidir.
Planda, ilk növbədə, uşaqların əxlaqi cəhətdən
formalaşdırılması nəzərdə tutulmalı, onun fəallığı, müstəqilliyi təmin edilməli, vətənpərvərlik,
milli müstəqillik, humanizm və s. hisslərin tərbiyəsinə xüsusi yer verilməli, milli ənənələr real
ictimai həyatla əlaqələndirilməlidir. Planlaşdırma pedaqoji prosesin təşkilini tam əhatə etməlidir. Planlaşdırma zamanı tərbiyə və təlim işlərinin məzmunu, uşaq fəaliyyətinin təşkili formaları, onlara rəhbərlik, prosesin yeniləşdirilməsi
diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır [3].

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində metodik işin təşkilatçıları baş tərbiyəçilərdir. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin rəhbəri ilə birlikdə baş tərbiyəçilər də pedaqoji prosesin təşkilinə
və idarə olunmasına rəhbərlik edir.
Pedaqoji prosesin idarə olunmasında rəhbərin, mənəvi və şəxsi keyfiyyətlərindən əlavə
təşkilati, hüquqi, psixoloji, sosioloji, etik, dünya
təhsil təcrübəsi və onun inkişaf istiqamətlərinin
prioritetləri, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə, eləcə də bir çox digər
istiqamətlərdə geniş bilik, bacarıq və vərdişlərə
malik olmaları çox əhəmiyyətlidir.
Problemin aktuallığı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların təlim prosesinin yenidən qurulması
və təhsilin təkmilləşdirilməsinə obyektiv tələbat
məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji
prosesin səmərəli idarə olunması işinin təşkilini,
bu işin əhəmiyyətinin yüksəldilməsini, bu problemin elmi təhlilinin aparılmasını və praktiki
təkmilləşdirilməsini zəruri edir. Ona görə də
məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji
prosesin səmərəli idarə olunmasının real vəziyyəti onun durumunu müəyyənləşdirən ən mühüm meyarlardan biri hesab edilir.
Problemin elmi yeniliyi. Məktəbəqədər təhsil
müəssisələrində pedaqoji prosesin idarə edilməsinin
yeniləşdirilməsində məqsəd və vəzifələr hərtərəfli
təhlil edilmiş, idarəetmənin yenidən qurulması yolları araşdırılmışdır.
Problemin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədə
göstərilən məsələlər, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində aparılan pedaqoji prosesə yeni forma və metodların tətbiqində böyük əhəmiyyət kəsb edir
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Milli təhsil sisteminin Avropa və dünya
təhsil məkanına inteqrasiyası XXI əsrdə təhsil
sferasının daha önəmli və aktual problemlərindən biridir. Bu inteqrasiya müasir Azərbaycanda
həyata keçirilən iqtisadi və sosial-mədəni islahatlar və çağırışlar fonunda baş verir. Hazırda
respublikamızın təhsil sistemi radikal islahatlar,
bir çox ənənəvi stereotiplərdən imtina dövrünü
yaşayır. Müasir dövrdə pedaqoji kadrların peşəkar hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə tələbkarlıq artır, həyatın diqtə etdiyi yeni keyfiyyətlərin qazanılması həyati zərurətə çevrilir. Müəllimlərin peşəkar inkişafına xidmət edən tədbirlər
genişmiqyaslı xarakter daşıyır və eyni zamanda,
müəllim hazırlığı sahəsini də əhatə edir.
R. Cabbarovun qeyd etdiyi kimi: ”Təhsil
islahatı proqramları, təhsil qanunları, idarəetmə
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sistemi nə qədər mükəmməl olsa belə, müəllimin aparıcı rolu, onun peşəkarlığı nəzərə alınmazsa, vəzifələrin həyata keçirilməsində çətinliklər olacaq, müsbət nəticə əldə etmək mümkün
olmayacaqdır.”(3, s. 54)
Təcrübəli müəllim öz fənnini bilməklə yanaşı, pedaqoji prosesdə hər bir iştirakçının yerini görməli, şagirdlərin fəaliyyətini təşkil etməli,
onun nəticələrini qiymətləndirməli, düzəlişlər
etməyi bacarmalıdır. A.N. Abbasova belə hesab
edir ki, müəllim bacarığı aşağıdakı amillərlə təyin olunur:
1. Metodoloji (pedaqoji-psixoloji) bacarıqlar;
2. Ümumi mədəni səviyyəni əks etdirən
bacarıqlar;
3. Fənyönümlü bacarıqlar.(1, s.25)
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Öz fənnini fənn kurikulumlarını tətbiq
edərək tədris edən müəllim yenilikçi olmalı, yaradıcı düşüncəyə malik olmalıdır. Çünki pedaqoji fəaliyyətin yaradıcı istiqamətlənməsi müəllimdən aşağıdakıları tələb edir:
1. Öz imkanlarını obyektiv qiymətləndirmək, öz sənəti üçün əhəmiyyətli olan zəif və
güclü cəhətlərini müəyyən edə bilmək (özünüidarə, özünüqiymətləndirmə, emosionallıq,
kommunikativ, didaktik qabiliyyətlər və s.)
2. İntellektual fəaliyyət, davranış və ünsiyyət mədəniyyətinə, o cümlədən pedaqoji mədəniyyətə malik olmaq;
3. İnteqrasiya proseslərinə, dünya təhsil
məkanının inkişaf tendensiyasına uyğunlaşa bilmək.
Buradan belə nəticə çıxır ki, peşə bacarığına malik olan müəllim pedaqoji fəaliyyətini,
ünsiyyətini tələb olunan səviyyədə həyata keçirir, şagirdlərin təlim və tərbiyəsi işində yüksək
nəticələr əldə edir.
Ümumiyyətlə, “pedaqoji peşə bacarığı”
termini altında nə başa düşülür?” Hansı müəllimi peşə bacarığı olan şəxs hesab etmək olar?
L. Mitina yazır: Peşə bacarığı, bir tərəfdən, peşə təhsili və peşə bacarığının inteqrativ
keyfiyyəti kimi başa düşülürsə, digər tərəfdən,
ona şəxsiyyətin keyfiyyəti kimi baxılır. Bura
yüksək icra keyfiyyəti, əmək mədəniyyəti və
şəxsiyyətlərarası ünsiyyət, peşə problemlərini
yaradıcı və təşəbbüskarlıqla həll etmək bacarığı,
habelə idarəçilik məsələlərini qəbul etməyə hazır olmaq, yeni şəraitdə fəaliyyətə uyğunlaşmaq
və s. xüsusiyyətlər xasdır (6, s. 113).
A. Abdullayevə görə, ”peşəkar müəllim
elə mütəxəssisdir ki, peşə normalarını bilir, qarşısına müstəqil məqsəd qoyur, öz təşəbbüsü ilə
peşə qabiliyyətini inkişaf etdirir, yüksək motivasiya və özünütənzim səviyyəsinə malik olur, öz
fəaliyyətini düzgün idarə etməyi bacarır. Peşə
bacarığına ixtisas (fənn) bacarıqlarından daha
çox şəxsiyyət keyfiyyətləri daxildir” (2, s. 73).
Beləliklə, peşə bacarığının inkişafı dedikdə, müəllimin şəxsi yaradıcılığının inkişafı, yeniliyi qəbul etmək sahəsində formalaşması, ixtisasını, fənnini, onun tədrisi metodikasını və
uşaq psixologiyasını dərindən bilmək əsasında
pedaqoji innovasiyaları dərk etməsi və tətbiq etmək bacarığı başa düşülür. Müəllimin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi təhsilin, təlim və

tərbiyənin keyfiyyətini yüksəltməyin əsas şərtlərindən biridir.
Müəllim pedaqoji ustalığa nail olarsa, pedaqoji nəzəriyyəni yüksək səviyyədə mənimsəyərsə, praktik fəaliyyətində pedaqoji rəftardan
düzgün və yerində istifadə edərsə, o zaman təhsil sistemində pedaqoji proses uğurlu olacaqdır.
"Təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim metodları və texnologiyaları vasitəsilə təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən yüksək nüfuzlu
təhsilverənin formalaşdırılması" kimi ifadə olunan ikinci strateji istiqamətdə təhsilin aparıcı
qüvvəsi sayılan müəllim kadrların peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə bağlı tədbirləri əhatə edir. Göstərilən tədbirlər sırasında maraq doğuran alt komponentlərdən biri "2.1.3. müəllimlərin təhsil müəssisəsi səviyyəsində, tədrisdən
ayrılmadan peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması
üzrə özünü doğrultmuş innovativ modellərin tətbiqi" adlanır ki, dövrümüz üçün olduqca aktual
olan bu məsələdir.
Fəal, yaradıcı müəllim həyata keçirilməkdə olan təhsil konsepsiyasının mahiyyətini anlamalı, müasir dərsə verilən tələbləri, onun strukturunu dərindən mənimsəməli və təlim texnologiyalarına yüksək səviyyədə yiyələnməlidir. Bunun üçün isə o, daim öz üzərində işləməli, nəzəri-metodik hazırlığını təkmilləşdirməli və beləliklə, səriştəli mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərməlidir. Mövcud təcrübənin təhlili belə bir nəticəyə gəlməyə imkan yaradır ki, müəllimin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması iki formada: tədrisdən ayrılmaqla ixtisasartırma kursları vasitəsilə və tədrisdən ayrılmadan öz üzərində müstəqil işləməklə həyata keçirilə bilir. Əgər birinci
forma planauyğun qaydada əsasən məcburi şəkildə tətbiq edilirsə, ikinci forma müəllimin mənəvi tələbat və ehtiyacına uyğun olaraq könüllü
şəkildə yerinə yetirilir. Müəllimin tədrisdən
ayrılmadan öz peşə ustalığını artırması müxtəlif
yollarla həyata keçirilə bilər ki, bunlardan aşağıdakılar daha səmərəli hesab olunur:
1. Müstəqil mütaliə yolu ilə.
2. Qabaqcıl iş təcrübəsinin öyrənilməsi
yolu ilə (5).
Əgər ənənəvi təlimdə müəllim biliklərin
bir mənbədən (dərslikdən) digər mənbəyə (şagird yaddaşına) ötürülməsini bir məqsəd kimi
qarşıya qoyurdusa, hazırda müvafiq bilik və ba-
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carıqların təlim materialları üzərində fikir mübadiləsi yolu ilə əldə olunması yollarını tətbiq etməyə çalışır. Odur ki, şagird təfəkkürünü daha
intensiv işlətməyə hesablanmış yeni təlim modeli müəllimi daim öz üzərində çalışmağa, axtarıcılığa sövq edir. Müəllim gözlənilən təlim
nəticələrini qabaqcadan müəyyənləşdirməklə ən
optimal təlim üsullarını tətbiq etmək bacarığına
yiyələnməlidir. Bu isə müəllimdən müasir elmimetodik ədəbiyyatı gündəlik izləməyi, yeni ideyalarla potensial imkanlarını artırmağı tələb
edir. Müəllim şagirdlərini fəallaşdırmaq, təlim
prosesinə yaradıcı qoşmaq istəyirsə, ilk növbədə, özü yaradıcı olmalıdır. Yaradıcılıq isə daimi
mütaliə, düşünmə üzərində qurulur. Müasir
müəllim həm məktəb pedaqogikası və psixologiyası, həm də tədris etdiyi fənnin nəzəri və
metodik əsasları ilə bağlı son dövrlərdə nəşr
edilən elmi məqalələrlə, monoqrafiyalarla tanış
olmalıdır ki, yeni söz deməyə, yeni iş üsulları
tətbiq etməyə qadir olsun. Təəssüf ki, bu mənbələr kənara qalsın, hətta ixtisas fənlərinin tədrisi jurnalları ilə maraqlanmayan müəllimlərimiz
də az deyil. Sözsüz ki, bu da müəllimlərin peşə
hazırlığına mənfi təsir göstərməklə təlimin keyfiyyətini aşağı salır. Əsl yaradıcı müəllim qazandığı nailiyyətlərlə kifayətlənməməli, təlim
prosesinə yeniliklər gətirmək həvəsi ilə çalışmalıdır. Buna görə də gündəlik mütaliə müəllim
peşəkarlığının enerji mənbəyi kimi dəyərləndirilə bilər.
Müəllimin peşə hazırlığının yüksəldilməsində nəzəri-metodik biliklərin artırılması ilə yanaşı, qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi də mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Bununla yanaşı, müəllimin
tədris prosesindən ayrılmadan qabaqcıl iş təcrübələri ilə tanışlığında müxtəlif iş formalarından
da geniş istifadə olunur.
Müşahidələr göstərir ki, qabaqcıl müəllimin "açıq dərs"ləri yalnız eyni fənni tədris edən

müəllimlərin iştirakı ilə keçirilir. Bu onunla
bağlıdır ki, çox zaman belə dərslərin təhlilində
məzmun məsələləri qabardılır. Fikrimizcə, belə
dərslərə ixtisasından asılı olmayaraq bütün
müəllimlər, xüsusilə gənclər cəlb olunmalıdırlar. "Açıq dərs"lər bir tərəfdən öyrədici xarakter
daşıyırsa, digər tərəfdən qabaqcıl müəllimlərin
iş təcrübəsinin öyrənilib yayılmasına xidmət
edir.
Açıq dərslər təlim işində təcrübə mübadiləsinə kömək edən vasitə kmi ən yaxşı dərs nümunələrini yaymaq məqsədi daşıyır.
M. Aranlı belə hesab edir ki,” Açıq dərslərin müzakirəsi xüsusilə vacibdir. Adətən müzakirələr normal şəkildə aparılır, daha çox tərifli
sözlərdən ibarət olur, əsas nöqsanlar qeyd və
təhlil edilmir. Belə olduqda açıq dərs və onun
müzakirəsi heç bir əhəmiyyət daşımır və məktəbin elmi-metodik inkişafında mahiyyət etibarı
ilə rol oynamır. Müzakirə tənqid və özünütənqid
ruhunda aparılmalıdır. Açıq dərslərin elmi-metodik prinsip və meyarlar əsasında təhlil olunması təmin edilməlidir. Bu dərslər ideya-siyasi,
elmi-nəzəri və elmi-metodik baxımdan obyektiv
təhlil olunmalıdır”.(4)
Problemin aktuallığı. Hazırda respubli-kamızın təhsil sistemi radikal islahatlar, bir çox ənənəvi
stereotiplərdən imtina dövrünü yaşayır. Müasir dövrdə pedaqoji kadrların peşəkar hazırlıq səviyyəsinin
yüksəldilməsinə tələbkarlıq artır, həyatın diqtə etdiyi
yeni keyfiyyətlərin qazanılması həyati zərurətə
çevrilir.
Problemin elmi yeniliyi. Müəllimin peşə bacarığının inkişaf etdirilməsindən ötrü yeni-yeni istiqamətlər göstərilmiş, pedaqoji innovasiyaların mahiyyəti geniş şəkildə şərh edilmişdir.
Problemin tətbiqi əhəmiyyəti. Elmi məqalədə elmi ideyalar və faktlar geniş şərh edilmişdir. Bu
ideya və faktlardan gələcək gənc müəllim və metodistlər peşə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsindən
ötrü istifadə edə bilərlər.
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EXPERİENCE İN MANAGİNG THE PROCESS OF EDUCATİON İN THE WORLD
Xülasə: Məqalədə dünya ölkələrində təhsilin idarə olunmasının təkamül mərhələləri, elmi-idarəetmə
məktəbləri, onların banilərinin qiymətli fikirləri, məktəbi idarəetmə prinsipləri, bu sahədə əldə edilmiş elmitexniki yeniliklər və dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin idarəetmə təcrübəsindən bəhs olunur.
Acar sözlər: klassik və inzibati idarəetmə məktəbi, planlaşdırma, motivləşmə, marketinq davranış
məktəbi, kibernetika, kvazi-market, bakalavr-subbakalavr, inzibati idarəetmə məktəbi
Резюме: Встатье описываются этапы эволюции управления образовательными процессами в
разных странах мира, национально-управленческие школы, ценные мысли их основателей, принципы
управления школой, научно-технические достижения в этой области и практика управления в развитых странах мира.
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мотивирование, школа поведенческого маркетинга, кибернетика, квази-рынок, бакалаврсуббакалавр, административная школа управления
Summary: The article describes the evolutionary stages of education in different countries of the
world, schools of thought on scientific management, valuable opinions of the founders of these schools,
principles of school management, scientific and technical achievements in this area, as well as the practice of
management in the developed countries of the world.
Key words: classical and administrative management school, planning, motivation, behavioural
marketing school, cybernetics, quasi-market, bachelor-subbachelor, administrative management school.

Hazırda dünyanın 50-yə qədər ölkəsində
təhsilin idarə olunması təcrübəsi öyrənilmiş, beynəlxalq məsləhətçilərin iştirakı ilə geniş təhlil
olunmuş, müvafiq struktur dəyişiklikləri ilə bağlı
tədbirlər planı hazırlanmışdır. Ümumiyyətlə,
dünyada idarəetmə təcrübəsi çox qədimdir. Bir
elm kimi XX əsrin əvvəllərində yaranmışdır və
bu tarix 1911-ci ildə sahibkar alim olan Fridrix
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Teylorun “Elmi idarəetmənin prinsipləri” adlı
kitabının nəşrindən başlanır. Həm də idarəetmənin bir elm kimi meydana gəlməsinin kökləri,
hələ XX əsrin ortalarındakı İngiltərə sənaye inqilabına və Amerika dünya bazarına gedib çıxır.
Deməli, idarəetmə bütün tarix boyu mövcud olmuşdur. Amma onun təsiretmə xüsusiyyətləri icra mexanizmi başqa cür olmuşdur. Əslən fran-

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 85, Number: 7, 2018

Dünya ölkələrində təhsilin idarə olunması təcrübəsi

sız olan Amerikalı sahibkar Anri Fayol idarəetmə
barədə ilk dəfə sistemli şəkildə nəzəriyyə irəli
sürmüşdür. İdarəetmə elmi öz inkişafına görə
aşağıdakı təkamül mərhələlərini keçmişdir:
1. Elmi idarəetmə məktəbi (1885-1920)
2. Klassik və ya inzibati idarəetmə məktəbi (1920-1950)
3. İnsani münasibətlər məktəbi (19301950)
4. Müasir idarəetmə məktəbi (1950indiyədək), (4, 13)
Elmi idarəetmə F.U. Teylor, Frenk və
Liliya Qilbrettlər və Henri Hanttın işləri ilə daha
çox bağlıdır və təqribən 1885-1920-ci illəri əhatə edir. Bu məktəbin baniləri hesab edirdilər ki,
müşahidə, ölçmə, məntiq və təhlildən istifadə
etməklə bir çox əl əməyini təkmilləşdirmək olar.
Bu məktəb:
- əl əməyinin yüngülləşdirilməsi;
- qısa fasilələr verilməsi;
- iş və vaxt normaları qoyulması;
- artıq iş üçün mükafat verilməsi;
- idarəetmə əməyinin fiziki əməkdən
ayrılması proseslərini bərqərar etdi (4, 12).
İnzibati idarəetmə məktəblinin yaradıcıları
isə, təşkilatın ümumilikdə idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi yollarını axtarırdılar. Klassik
idarəetmə məktəbinin cəmiyyət üçün həyata keçirdiyi başlıca yenilik, əvvəllər tətbiq olunan
idarəetmə təcrübəsi əsasında yeni elmi yanaşmalar və çalarlar gətirməsidir. Bu məktəb idarəetmə prinsiplərini, funksiyalarını, metodlarını və
üslublarını müəyyən etməklə yanaşı, onların
təcrübi olaraq həyata keçirilməsi mexanizmini
də hazırlamış oldu. A. Fayolun idarəetmə nəzəriyyəsinə əsas töhfəsi ondan ibarətdir ki, o, idarəetmə prinsiplərini sistemləşdirdi və bir neçə
qarşılıqlı əlaqəli funksiyaları menecmentin universal funksiyaları kimi təqdim etməklə onların
tətbiqinə tam proses kimi baxırdı. Bu funksiyalara misal olaraq planlaşdırma, təşkiletmə, motivləşdirmə, nəzarət, marketinqi göstərmək olar.
İnzibati idarəetmə məktəbi idarəetmə prinsiplərini aşkarladı, idarəetmə funksiyalarını təsvir
etdi və təşkilatın bütünlüklə idarə olunmasına
sistemli yanaşmanı izah etdi. Bu məktəb:
- idarəetmə prinsiplərini;
- idarəetmə quruluşunu;
- idarəetmə funksiyalarını;
- menecmentin metodlarını;

- menecmentin üslublarını elmi surətdə
müəyyənləşdirdi və bərqərar etdi. Menecmentdə
insani münasibətlər məktəbinin yaranmasında
və inkişafında ən böyük xidməti olan iki alimi Meri Parker Follett və Elton Meyonu göstərmək
olar. İlk dəfə xanım Meri Folett menecmenti
“digər adamların köməyi ilə işin yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi” kimi təyin etmişdir.
Davranış məktəbinin baniləri, əsas etibarı ilə
şəxslər arasında münasibətlərin yaradılması
metodlarına diqqət yetirməklə, insani münasibətlər məktəbini daha çox zənginləşdirdilər.
Ümumiyyətlə, demək olar ki, bu məktəbin əsas
məqsədi insanların qabiliyyətləri və səyləri
hesabına təşkilatların effektivliyini artırmaq idi.
Müasir idarəetmə (kəmiyyət) məktəbi – modellərin qurulması, kompüterlərin tətbiqi, yüksək
rabitə texnologiyası, iqtisadi-riyazi üsulların tətbiqini menecmentə gətirdi və çox böyük dəqiqliklə həyata keçirdi. Bu məktəb:
- kibernetikanı
- informatikanı
- iqtisadi-riyazı modelləri
- kompüter texnologiyasını
- mürəkkəb rabitə texnologiyasını və s.
elmi-texniki yenilikləri bərqərar etdi. Hazırda
idarəetmə məktəblərinin hazırlayıb bizə miras
qoyduqları bütün klassik idarəçilik qaydaları
daha da təkmilləşdirilir və demək olar ki, idarəetmə ilə bağlı bütün sahələrə tətbiq olunur.
Təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasında üçüncü strateji istiqamət təhsildə nəticələrə
görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli idarəetmə mexanizmlərinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu
istiqamət təhsil sistemində tənzimləmə və idarəetmənin qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında
müasirləşdirilməsi, təhsil müəssisələrində nəticəyönlü və yeni məlumat və hesabat sistemlərinin yaradılması kimi hədəfləri əhatə edir. Bunları nəzərə alaraq təhsil sistemində və eləcə də
təhsil müəssisələrində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və onun təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə təsiri ilə əlaqədar elmi araşdırmalar apararkən, məhz inkişaf etmiş dünya dövlətlərinin
təcrübəsindən istifadə etmək məqsədə uyğun hesab edilir.
İnkişaf etmiş dünya dövlətləri(Almaniya,
ABŞ, Hollandiya, Rusiya, Yaponiya, İngiltərə
və b.) müxtəlif dövrlərdə təhsilin idarə olunmasının və təhsilin məzmununun təkmilləşdirilmə-
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si ilə əlaqədar yenilikləri öz təhsil sisteminə tətbiq etmiş və təhsildə mütərəqqi idarəetmə prinsiplərinin inkişaf mərhələlərini müəyyənləşdirmişlər. Ş. Qəribov, İ. Əsədova, T. İsmayılova,
M. Kazımov, F. Həsənoğlu belə hesab edirlər ki,
”onların istifadə etdikləri təhsil standartlarının
tələbləri təhsildə keyfiyyətin idarə edilməsində
dövlət siyasətinə və dövlətin kadr hazırlığı sahəsində olan maraq və mənafelərinin bir qayda
olaraq qorunmasında əsas rol oynayır”(6,157).
2014-cü ildə Britaniya Şurası tərəfindən dəstəklənən Tədqiqatçı Əlaqələri seminarında İngiltərədən və Azərbaycandan olan tədqiqatçılar bu
ölkələrdə məktəblərin idarə olunması sistemi ilə
əlaqədar aparılacaq dəyişikliklər və təkmilləşdirmələri müzakirə etmək üçün bir araya gəldilər. Layihəyə Xəzər Universitetinin rektoru
Hamlet İsaxanlı, Təhsil fakültəsinin dekanı, filoloq Elza Səmədova və Nottinqam Universitetinin professorları Hovard Stevenson və Kris Dey
rəhbərlik edirdi. Bu seminarın məqsədi dünyanın aparıcı və gənc tədqiqatçılarını, təhsil siyasətçilərini bir araya gətirərək həm məktəb səviyyəsində, həm də bütövlükdə təhsil sisteminin
təkmilləşməsində təhsilin idarə edilməsinin rolu
ilə əlaqədar bilikləri bölüşməkdir.
H. Stevenson belə hesab edir ki, “İngiltərədə məktəb rəhbərliyi yerli idarəetmə mühitinin
tələb etdiyi bacarıqların inkişafına daha çox diqqət yetirir. Bir çox şərhçilər bunu status-kvonun
saxlanmasından daha çox dəyişikliyə yönələn
liderliyə keçid kimi təsvir edirlər”(3, 12).
İngilis məktəb sistemi çox vaxt sövq olunduğu market və ya “kvazi market” kimi dəyərləndirilir. Məktəblərin biznes kimi fəaliyyət
göstərməsi daha dəyərli hesab olunur. İddia edilir ki, səmərəliliyin artmasına və yarış standartlarının daha da “yüksəlməsinə” gətirib çıxaracaqdır. E. Səmədli verdiyi məlumatda qeyd etmişdir ki, ”2013-2014-cü tədris ilinin yay ayları
ərzində Azərbaycanın 57 regionunda təşkil etdiyimiz və təxminən 2000-dən çox rəhbərin iştirak etdiyi “İdarəetmədə qərarların verilməsində
qiymətləndirmə nəticələrindən istifadə” adlı təlimlərin nəticəsi göstərdi ki, Azərbaycandakı
məktəblərdə beynəlxalq və milli qiymətləndirmələrin nəticələri nəinki təhlil edilmir, hətta onlar bu imtahanlar haqqında kifayət qədər məlumata sahib deyillər ”(3,14).
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Son on ildə İngiltərə məktəblərində yardımçı heyətin sayının birmənalı şəkildə artması
əvvəlki hökumət tərəfindən müəyyən islahatların aparılmasına, sinif müəllimləri və məktəb
rəhbərlərinin inzibati və bürokratik yükünü
azaltmaq üçün məktəblərə yardımçı heyətin əhəmiyyətli dərəcədə axınına təkan vermişdir. Hazırda yardımçı heyət İngiltərədə məktəb işçilərinin ən yüksək faizini təşkil edir. Məktəblərdə
Manchester Universitetinin müəllimi Paul
Armstronqun verdiyi məlumata görə, ”biznes
menecerlərinin fəaliyyəti 2002-ci ildə milli
təlim və inkişaf proqramının başlanması ilə eyni
dövrdə meydana çıxdı və İngiltərədə məktəblərdə bu vəzifənin icraçılarının sayı hazırda
13,000-dən çox olduğu hesab edilir”(3,20).
Rusiya Federasiyasının orta ixtisas təhsili
müəssisələrində keyfiyyətin idarə olunması
mərkəzləşdirilmiş qaydada baş idarə tərəfindən
yaradılan xüsusi komissiyanın fəaliyyəti, təhsil
müəssisəsinin direktoru, tədris-tərbiyə işləri
üzrə direktor müavini, gənclər təşkilatı, tələbə
həmkarlar təşkilatı və qrup rəhbərləri tərəfindən
həyata keçirilir. Rusiya dövlət təhsil standartı
təhsilin keyfiyyətinin idarə edilməsinə xüsusi
tələblər qoyur. Kolleclərdə təhsilini yüksək göstəricilərlə başa vuran hər bir məzunu həm ilkin
peşə ixtisası alır, öz təhsilini ali təhsil müəssisələrində davam etdirmək və istədiyi vaxt öz ixtisasını dəyişmək hüququ verir. ABŞ-ın orta ixtisas təhsili verən məktəblərində tədrisin idarə
olunması müxtəlif sistemlərə bölünür. Təhsil
proqramının yerinə yetirilməsi, təlim keyfiyyətinin və təhsilin təşkilinin idarə olunması kollec
rəhbərliyi onun müavinləri, şöbə müdirləri və
tyutorlar tərəfindən icra olunsa da federal hökumətin təşkil etdiyi xüsusi komissiya tərəfindən
tədris ili boyu izlənilir və nəzarət edilir.
14 yaşınadək olan gənclər müxtəlif təmayüllü siniflərdə oxuyarkən gələcək ixtisaslarını
özləri müəyyənləşdirirlər. Tədris planları hazırlayan mərkəzlər bu sahə üzrə olan mütəxəssisləri dəvət edir. Onların iştirakını təmin edir, həmin mütəxəssislərin rəy və təklifləri nəzərə alınır. Bu tədris planlarında və proqramlarında regionun təhsil standartlarının bölmələrində mütəxəssis hazırlığı ilə məşğul olan təhsil müəssisələri qarşısında qoyduğu tələblər öz əksini tapır
və bu tələblər də təhsil müəssisələrində təhsilin
keyfiyyətinin idarəedilməsi prosesində dövlət
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tələblərinə uyğun qurulması əsas götürülür.
Dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən biri olan
Yaponiyada təhsilin keyfiyyətinə elmi əsaslarla
bilik hazırlığına, onların metodiki və texniki
təminatına xüsusi fikir verilir. Keyfiyyət göstəricilərinə cavab verməyən təhsil müəssisələri
akkreditasiya prosesinə buraxılmırlar, onlara
fəaliyyət lisenziyası və sertifikat verilmir. Yaponiyada xüsusi sertifikatı olmayan təhsil müəssisələrində təhsili təşkil etmək çətin olur. Burada
müəllim hazırlığı tam orta məktəb bazasından
tədris müddəti 2-3 il olan aşağı kolleclərdə tələbələr müəyyən müəllim diplomunu ala bilərlər.
Yaponiyada pedaqoji təmayüllü universitetlərə
və kolleclərə qəbul olunmaq üçün yüksək bal
tələb olunur. Bu da gələcək ümumtəhsil məktəblərində müəllim kimi fəaliyyət göstərilənlərin
qarşısına yüksək tələbkarlıq qoyulur (6,159).
Hollandiyada ümumtəhsil məktəblərində
tədris prosesinin təşkili və onun keyfiyyətinin
idarəedilməsi həmişə ön planda olur. Burada
ixtisaslaşdırılmış təmayüllü məktəblərdə təhsili
başa vuran məzunlara attestatla birlikdə xüsusi
ixtisas fəaliyyəti göstərən sertifikatlar da verirlər. Hollandiyada kolleclərdə və ali texniki peşə
və pedaqoji sahədə təhsil almaq istəyən məzunlar iki il əvvəl seçilir və onlara bu iki ildə istiqamət üzrə hazırlıqlar aparılır. Testlər və digər imtahan sənədləri dövlətin sifarişi ilə müstəqil fəaliyyət göstərən “Qiymətləndirmə üzrə mərkəzi
institut” tərəfindən fənlər üzrə hazırlanır. İmtahanlar məktəbin rəhbərləri tərəfindən yaradılmış
xüsusi komissiyaların tərkibinə daxil olan müəllimlər tərəfindən həyata keçirilir.
İngiltərədə orta ixtisas təhsili məktəblərində tələbələrin ixtisas səviyyəsinin müəyyən etmək və fənnin tələbələr tərəfindən keyfiyyət və

mənimsəmə səviyyəsini müəyyənləşdirmək
məqsədilə yoxlama imtahanları aparılır. Bu
imtahanların yazılı test sualları vasitəsilə keçirilməsi kurikulumun idarə edilməsi ilə məşğul
olan təşkilat tərəfindən məxfilik təmin edilmək
şərtilə həyata keçirilir. Bütün növ imtahanların
nəticələri hərfi işarələrlə ifadə olunur. Məktəb
tərəfindən üç mənimsəmə səviyyəsində (yüksək,
orta, aşağı) qiymətləndirmə aparılır və bu səviyyədə formalaşan qruplara bölünür. İngiltərədə
bakalavr və subbakalavr səviyyəsində qəbulun
idarə edilməsi bəzi üstünlüklərə malikdir. Belə
ki, orta məktəblər və “Ey-Level” siniflər üzrə
ölkə səviyyəsində aparılmış buraxılış imtahanlarının nəticələri və orta təhsil haqqında alınmış
sertifikatlar arasında həyata keçirilir.
Məqalənin aktuallığı. Hazırkı dövrdə Azərbaycan təhsilinin Qərb təhsil sisteminə inteqrasiyası
təhsilin idarə olunmasının vacibliyini ön plana çəkmişdir. Odur ki, məqalə bu baxımdan aktuallıq kəsb
edir. Belə ki, məqalədə idarəetmə bir elm kimi verilmiş və onun təkamül mərhələləri, bu sahədə xarici
ölkələrin təşkil etdiyi müxtəlif təmayüllü məktəblərin yaranması və iş prinsipləri işıqlandırılmışdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə dünyanın
50-yə yaxın ölkəsində təhsilin idarə olunması təcrübəsi öyrənilmiş, beynəlxalq məsləhətçilərin iştirakı
ilə geniş təhlili verilmiş, müvafiq struktur dəyişiklikləri ilə bağlı hazırlanmış tədbirlər planı haqqında geniş məlumat verilmişdir.
Məqalənin tətbiqi sahələri. Məqalədə verilmiş idarəetmə elminin təkamül mərhələləri, inzibati
idarəetmə məktəbinin yaradıcılarının apardıqları
məqsədyönlü tədqiqatlar, bu məktəbin idarəetmə
prinsipləri, müasir idarəetmə məktəbi-modellərinin
qurulması və s. bu sahədə tədqiqat aparan mütəxəssislər üçün mənbə hesab oluna bilər.
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UNUDULMAZ İNSANLAR
UOT 373.3/5.
Bu yazını professor Əjdər Ağayevin anadan olmasının
80 illiyi münasibətilə yazmışdım. Məqalə professorun yubileyi
münasibətilə tərtib olunmuş “Əjdər Ağayev 80 yaşın işığında”
kitabında (Bakı: Elm və təhsil, 2018, s. 160-163),
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun
“Elmi əsərləri”ndə dərc edilmişdi.
Bu gün son dərəcə ağır, ürəkağrıdıcı xəbər yayıldı:
professor Əjdər Ağayev dünyasını dəyişib”.
Ötən il, onun sağlığında yazdığım yazıda bəzi düzəlişlər aparmaqla
ƏJDƏRSEVƏNLƏRƏ təqdim edirəm:
HƏYATIMDA MÜHÜM İZ BURAXMIŞ DƏYƏRLİ İNSAN
Həmin
insan
professor
Əjdər
Əbdülhüseyn oğlu Ağayevd idi.
Mən 1973-cü ildə Azərbaycan Pedaqoji
Xarici Dillər İnstitutunu bitirib təyinatla Sabirabad rayonunun Şıxsalahlı və Qaragüney kənd
məktəblərində ingilis dili müəllimi işləyib, müsabiqə yolu ilə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunun (hazırda Azərbaycan
Respublikasının Təhsil İnstitutu) tərbiyənin
ümumi problemləri şöbəsinə kiçik elmi işçi
vəzifəsinə qəbul olunmuşdum.
1975-ci ilin aprel ayı idi. Həmin illərdə
Əjdər Ağayev “Azərbaycan məktəbi” jurnalının
baş redaktoru idi. Hələ orta məktəbdə işləyərkən
jurnala abunə yazılmışdım. Hər bir nömrəsini
diqqətlə izləyir və praktik fəaliyyətimdə dərc
olunan məqalələrdən, alimlərin elmi ideyalarından, müəllimlərin qabaqcıl iş təcrübələrindən
faydalanırdım. Məktəbdə çalışdığım vaxtlarda
mən də müxtəlif qəzet və jurnallarla əməkdaşlıq
edir, elmi məqalələr çap etdirirdim. Bir məqaləm də (“Lüğəti necə tədris edirəm”) “Azərbaycan məktəbi” jurnalında dərc edilmişdi.
AETPEİ-də işlədiyim ilk aylardan həmin jurnalla əməkdaşlıq etməyə başladım.
Əjdər Ağayevin kitabları, jurnal məqalələri ilə tanış olsam da, özü ilə tanışlığım yox idi.
Bir dəfə redaksiyaya yolum düşəndə bu tanışlıq
baş tutdu. Jurnalın məsul katibi Allahverdi Eminov və şöbə redaktoru İsrafil İbadov bu tanışlığın təşəbbüskarı oldular. Bu iki şəxslə tanışlığımızın tarixi vardı. Mən hələ ali məktəbə daxil

olmamışsan əvvəl Əli Bayramlı (hazırda Şirvan)
şəhərində çıxan “İşıq” qəzeti redaksiyasında
ədəbi işçi işləyəndə Allahverdi Eminov redaksiyaya gələr, məqalələr gətirərdi. O zaman o, Salyan rayonunun Kərimbəyli kəndində müəllim
işləyirdi. İsrafil İbadov isə Əli Bayramlı şəhər
14 nömrəli məktəbin müəllimi idi. Sonralar hər
ikisi Bakıya işləməyə gəldilər.
Allahverdi müəllimlə İsrafil müəllim məni
Əjdər müəllimə təqdim edəndə o, adımı eşidən
kimi: “Yadıma düşdü. Ötən nömrədə sənin məqaləni vermişik. Biz məqalələrə ciddi yanaşırıq.
Hər məqalə jurnalda çap olunmur. Amma səni
tanımaya-bilməyə yazını dərc etdik. Bilirsən
niyə? Məqalə xoşumuza gəlmişdi”.
Mən də öz növbəmdə minnətdarlığımı bildirdim. Sonra öyrəndim ki, Əjdər müəllim də
mənim çalışdığım institutun yetirməsidir. Burada aspirant, elmi işçi, direktor müavini olub. İş
elə gətirdi ki, Əjdər müəllim yenidən bu instituta qayıtdı. Ötən əsrin 80-ci illəri idi. Mən onun
şöbəsində işləməyə başladım. Dissertasiya mövzusu götürdüm və elmi rəhbərim Əjdər Ağayev
təsdiq edildi. Namizədlik dissertasiyamın ərsəyə
gəlməsində, elmi məqalələrimin sanballı olmasında, dissertasiyada irəli sürülən elmi ideyaların ümumiləşdirilməsində, əsaslandırılmasında
və formalaşdırılmasında, eksperimentdən keçirilməsində Əjdər müəllimin məsləhətlərindən
bol-bol bəhrələndim.
Müvəffəqiyyətlə müdafiə etdikdən bir
müddət sonra doktorluq dissertasiyası üzərində
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işləməyə başladım. Yenə də Əjdər müəllim
mənə dəstək oldu. 1995-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək pedaqoji elmlər doktoru
elmi dərəcəsi aldım. Uğurlarıma daha çox sevinənlərdən biri də Əjdər müəllim idi.
Günlər, həftələr, aylar və illər dolandı.
Yaşımızın üstünə yaş gəldi. 2017-ci il qapıları
döydü. Professor Əjdər Ağayev gəlib 80 yaşına
çatdı. Əjdər müəllim arxada qalan illəri vərəqləyəndə dərindən, köks dolusu nəfəs alıb fəxr hissi keçirə bilərdi. Ötən 80 il onun üçün səmərəli
olub. Müdrikləşmişdi.
Əjdər müəllim 1955-1960-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Tarix-filologiya fakültəsində təhsil almışdı. Azərbaycan
Təhsil Nazirliyinin nəzdindəki pedaqogika və
psixologiya elmləri üzrə Elmi-metodik şuranın
sədri kimi fəaliyyət göstərmişdi. Pedaqogika elminin ağsaqqallarından biri idi. Ümumtəhsil və
ali məktəblərdə müəllim, “Azərbaycan məktəbi”
jurnalında baş redaktor, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunda direktor müavini, şöbə müdiri vəzifələrində çalışıb, müvəffəqiyyətlə dissertasiya müdafiə edərək elmlər namizədi və elmlər doktoru elmi dərəcələri, professor elmi adı almışdı. Rusiya Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər birliklərinin
üzvü idi.

Əjdər müəllim istedadlı alim olmaqla yanaşı yaxşı şair idi. Şerlərinə mahnılar bəstələnib.
Ümumtəhsil və ali məktəblər üçün dərsliklərin
(“Pedaqogika”, “Sosial pedaqogika”, “Azərbaycan dili” (II siniflər üçün) və fənn proqramlarının, yüzlərlə elmi məqalələrin, bir çox kitab
(“Fərhad Ağazadənin pedaqoji görüşləri”, “Pedaqoji fikrimiz: dünənimiz, bu günümüz”, “Təlim prosesi: ənənə və müasirlik”, “Azərbaycan
maarifpərvərləri şəxsiyyət haqqında” və b.),
kitabça və monoqrafiyaların müəllifi idi. Bir
neçə cilddən ibarət “Seçilmiş pedaqoji əsərləri”
Azərbaycan və rus dillərində çıxmışdı. Əməkdar
müəllim fəxri adına və Prezident təqaüdünə
layiq görülmüşdü.
Elmi rəhbərliyi və rəsmi opponentliyi ilə
onlarla alim yetişmişdi. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində fəaliyyət göstərən pedaqoji elmlər üzrə dissertasiya şurasının üzvü idi.
Respublika Təhsil Şurasının sədri, Bakı Mühəndislik Universitetinin pedaqogika kafedrasının
professoru idi.
Professor Əjdər Ağayev 80 yaşına çatsa
da, gənclik eşqi ilə yazıb yaradır, pedaqoji və
elmi kadrların hazırlanmasında yaxından iştirak
edirdi. Respublikamızda və onun hüdudlarından
kənarda pedaqoji fikir və məktəb tarixinin mahir
bilicisi və tədqiqatçısı kimi tanınırdı.
Bu istedadlı alimə, gözəl insana, elmi rəhbərim Əjdər Ağayevə Allah rəhmət eləsin!

Akif Abbasov,
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun elmi katibi,
Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor, Əməkdar müəllim
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UOT 373.3/5.
ÖYRƏTMƏYİ VƏ ÖYRƏNMƏYİ XOŞLAYAN İNSAN
Mən müsabiqə yolu ilə Azərbaycan ElmiTədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutuna (hazırda
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu)
elmi işçi qəbul olanda cəmiyyətimizdə elmə son
dərəcə yüksək qiymət verirdilər. Kənd məktəbindən gəlib həyatımı elmə sərf etmək qərarına
gəlmişdim. Elmin yolu isə enişli, yoxuşlu idi.
400 manatlıq əmək haqqından, şəxsi evdən ayrılıb, 100 manat maaşı, kirayənişinlik həyatını
seçdim. Qabaqda nələr olacaqdı – bilmirdim.
Amma ilk günlərdən hiss edirdim ki, belə həyat
heç də asan keçməyəcək.
O zamanlar institut arı pətəyinə bənzəyirdi
və işgüzarlıq çox yüksək idi. İnstitutun aparıcı
elmi işçiləri vardı və kollektivin bütün ağırlığını
çiyinlərində daşıyırdılar. Onlar Zahid Qaralov,
Yəhya Kərimov, Əziz Əfəndizadə, Əliheydər
Həşimov və Ağadadaş Babayev, Azər Abaszadə, Ramazan Babayev və bir də haqqında söz
açacağımız Şəmistan Mikayılov.
Bir ilin içərisində üç nəfər – Əziz Əfəndizadə, Yəhya Kərimov və Şəmistan Mikayılov
doktorluq dissertasiyası müdafiə etdilər.
Professor Şəmistan Mikayılov hələ o vaxtlar diqqətimi çəkmişdi – xeyirxahlığı, səmimiliyi, işgüzarlığı, tədqiqatçılıq qabiliyyəti, gənc
elmi işçilərə qayğı göstərməsi ilə.
İnstitutun adlı-sanlı alimləri ilə biz gənclərin arasında 15-25 il yaş fərqi vardı. Biz onların
hörmətini, ehtiramını saxlayaraq, istedad və qabiliyyətlərinə həsədlə yanaşaraq, elmi şuralarda,
iclaslarda çıxışlarını diqqətlə dinləyərək öyrənir,
eyni zamanda onlara müraciət edəndə çəkinir,
məsuliyyət hissi duyur, utanırdıq. Lakin Şəmistan müəllimə nədənsə ürək qızdıra, sözümüzü
deyə bilirdik. Bu, ondakı sadəlikdən, müsahibinin vəziyyətini, öyrənmək yanğısını əlüstü anlamasından, qayğıkeşliyindən irəli gəlirdi. Elə şərait yaradırdı ki, ondan çəkinməyək. Bizi özü
söhbətə tutur, halımızı-əhvalımızı xəbər alır,
nədə çətinlik çəkdiyimizi soruşurdu. Gənclər bir
yerə toplaşanda yaxın gəlib söhbətə qoşulurdu,
özünü sevdirirdi, istədirdi.
Bir dəfə Sokratdan xəbər alırlar: “Sən nə
üçün çox zaman yeniyetmələrlə həmsöhbət olur-

san?” O cavabında deyir: “Çünki nazik və tər
budaqları düzəltmək asandır, təravəti getmiş,
qabağı qurumuş, üzü bərkimiş ağacı düzəltmək
isə mümkün deyildir”.
Hərdən Şəmistan müəllimi görəndə Sokratın sözləri yadıma düşür. Görünür, cavanlarla
həmsöhbət olmasıdır ki, onu qocalmağa qoymur, gənclik eşqi ilə yaşayıb fəaliyyət göstərməyə sövq edirdi. 90 yaşına çatmağa bir il qalmağına baxmayaraq quş kimi çevik, qıvraq idi, şax
yeriyir, üzü həmişə gülürdü.
Şəmistan müəllimin bir müsbət keyfiyyəti
də vardı: gənclərə bilik və bacarığını verməklə
yanaşı, bu və ya digər məsələlərə onların münasibətini soruşur, bir növ öyrədir və öyrənir, dəqiqləşdirir. Mütəxəssislə məsləhətləşməyi özü
üçün qəbahət bilmirdi. Qəribədir ki, bəzi şəxslərdə bu cəhət çatışmır, özlərini hər şeydən xəbərdar, məsləhətləşməyə ehtiyacı olmayan sanırlar. Unudurlar ki, elm bir dəryadır və bizim
hər birimiz olsa-olsa bu dəryadan bir damla götürürük, həmişə öyrənməyə, soruşmağa, məsləhətləşməyə ehtiyacımız var. Elm özü də bu yolla inkişaf edir.
İllər quş qanadlıdır. Ötüb keçir. 43 il bundan əvvəl ilk dəfə gördüyüm və o zamanlar 46
yaşı olan Şəmistan müəllimin yaşının üstünə
xeyli yaş gəldi. O vaxtlar da onun saçları düm
ağ idi, 90 yaşı haqlamaqda olduğu vaxtda da.
Mən onun saçlarının heç vaxt qara görməmişəm. Ağ saçlar müdrikliyin, ağsaqqallığın, böyüklüyün əlamətidir. Və mən hərdən fikirləşirəm ki, Şəmistan müəllimin saçları heç vaxt
başqa rəngdə olmayıb, müdrikliyinin, kamilliyinin, mehribanlığının, xeyirxahlığının və sadəliyinin tarixi də ağ saçların tarixindən başlanıb.
Mən onu 46 yaşında görəndə də, sonralar
da müdriklik, ucalıq, ağsaqqal, yol göstərən timsalında olub.
Pedaqoji elmlər doktoru, professor,
Prezidentin təqaüdçüsü Şəmistan Mikayılov ağ
saçların – müdrikliyin poemasını yaza-yaza sərasər 89 il yaşadı. Mənalı həyat sürdü. Çoxlu
fəlsəfə doktoru yetişdirdi. Onların sayı 24-dür.
12 namizədlik, 5 elmlər doktoru dissertasiyaları-
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nın müdafiəsi zamanı rəsmi opponent kimi çıxış
edib. Xeyli elmi əsərlər yazıb yaratdı. “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” dərsliyinin, ümumtəhsil məktəbləri üçün “Ədəbiyyat” dərsliklərinin (IV və V
sinifləe üçün), VIII sinif üçün “Ədəbiyyat müntəxəbatı”nın və fənn proqramlarının, “Elmi-metodik əsərlərindən seçmələr”in, onlarla elmi məqalə və kitabların müəllifi oldu.
İnstitutda baş elmi işçi, Ədəbiyyatın tədrisi metodikası şöbəsinin müdiri, Azərbaycan
Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunun direktoru, respublika Təhsil Nazirliyinin kollegiya
üzvü olub. Bundan əlavə, 1997-1998-ci illərdə
pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası üzrə
institutda fəaliyyət göstərən müdafiə şurasına
rəhbərlik edib. XX əsrin 70-80-ci illərində respublika Maarif Nazirliyinin nəzdindəki tədrismetodik şuranın sədri, ədəbiyyat fənnindən təlimin məzmununu müəyyən edən komissiyanın

sədri, 90-cı illərdə Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında ekspert komissiyasının üzvü kimi fəallıq
göstərib.
Son zamanlar prof. Ş.A. Mikayılov institutda böyük elmi məsləhətçi vəzifəsində
çalışırdı.
Bu günlər acı xəbər institutun qapısını
döydü. Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor, Prezident təqaüdçüsü, ədəbiyyatın tədrisi
metodikası ixtisası üzrə görkəmli mütəxəssis
Şəmistan Abdu oğlu Mikayılov dünyasını dəyişmişdir. Bu xəbər institutun bütün işçilərinin,
doğmalarının və onu tanıyanların ürəyini ağrıtdı. Gözəl insanlardan, dəyərli alimlərimizdən
biri də bizi tərk etdi. Təsəllimiz budur ki, o,
yaxşı ad qoyub getmişdir. Allah rəhmət eləsin!
Yeri cənnətlik olsun!

Akif Abbasov,
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun elmi katibi,
pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor, əməkdar müəllim
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