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XV CONGRESS OF TEACHERS OF AZERBAIJAN: PROGRESSED WORKS,
IMPORTANT TASKS OF EDUCATION, PROSPECTS
Azərbaycan müəllimlərinin XV qurultayı
2018-ci il noyabrın 28-də Bakı Konqres Mərkəzində keçirildi. Qurulyatda ümumi təhsil, orta
ixtisas və peşə təhsili müəssisələrindən 1400-ə
yaxın, ali təhsil müəssisələrindən 200-dən artıq
nümayəndə iştirak edirdi.
İlk növbədə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin qurultay iştirakçılarına ünvanlanmış təbrik məktubu oxundu.
Qurultayda respublika Təhsil naziri Ceyhun Bayramovun hesabat məruzəsi dinlənildi.
Təhsil naziri bildirdi ki, əsasın; Ümummilli lider
Heydər Əliyevin qoyduğu təhsil islahatları hazırda ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Nazirin çıxışı zamanı qarşıda duran aşağıdakı vəzifələr qeyd edilmişdir:
Ali təhsil sahəsində:
1. 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan
Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı;
2. Ali təhsil sisteminin məzmun və keyfiyyət göstəricilərinin beynəlxalq ikili diplom
proqramları və xarici mütəxəssislərinin cəlb
olunması yolu ilə təkmilləşdirilməsi;
3. Ali təhsil müəssisələrinin akademik potensialının gücləndirilməsi məqsədi ilə milli
kadrların hazırlanması üçün xaricdə doktorantura səviyyəsində təhsilinin maliyyələşdirilməsi;
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Peşə təhsili sahəsində:
1. İxtisasların yeni məzmunu hazırlanması;
2. Biznes subyektləri və işəgötürənlərlə
səmərəli əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması
və birgə proqramlarının həyata keçirilməsi;
3. Qeyri-formal və informal yolla əldə
edilmiş səriştələrin qiymətləndirilməsi və tanınması mexanizminin hazırlanması və tətbiqi;
Pedaqoji kadrlar üzrə:
1. Müəllim hazırlığı üzrə yeni məzmunun
tətbiqi;
2. Təcrübə komponentlərinin əhəmiyyətli
şəkildə artırılması;
3. Təhsil sistemi üçün vacib olan kurikulum, qiymətləndirilmə, məktəb psixologiyası,
təhsili idarəetmə sahəsində magistratura proqramlarının hazırlanması və tətbiqi;
Ümumi təhsilin məzmunu üzrə:
1. Ümumi təhsilin məzmunun beynəlxalq
qiymətləndirmə tədqiqatlarının meyarlarına
uyğunlaşdırılması;
2. Əmək bazarının gələcək tələblərinin nəzərə alınması;
3. İnnovasiyaların tətbiqi;
4. Riyaziyyat, informatika, təbiət fənləri,
mühəndislik, o cümlədən robototexnika, süni
intellekt, nano-texnologiyalat və bu kimi bir sıra
innovativ məzmunun ümumi təhsildə tətbiqi (3).
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Azərbaycan müəllimlərinin XV qurultayı: görülmüş işlər, təhsilin qarşısında dayanan mühüm vəzifələr, perspektivlər

Hesabatda vurğulandı ki, Azərbaycan respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasəti sayəsində ölkəmiz BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilmiş, müəllifi olduğu müasir inkişaf və idarəetmə modeli nəticəsində Azərbaycan dünyada lider dövlətlərdən birinə çevrilmiş, beynəlxalq reytinqlərdə mövqelərini daha da yaxşılaşdırmışdır.
Qeyd olundu ki, cari il üçün Qlobal Rəqabətlilik Hesabatında Azərbaycan 140 ölkə arasında 69-cu yerdə qərarlaşmış, ölkəmizin mövqeyi 12 indikatordan doqquzu üzrə yaxşılaşmışdır. Təhsil indikatorları üzrə ciddi irəliləyiş olmuşdur. Azərbaycanın göstəriciləri dünyanın bir
çox inkişaf etmiş ölkələrinin göstəricilərindən
də yüksək idi. Təhsilin kəmiyyət və keyfiyyət
parametrlərinə əsaslanan “Bacarıqlar” indeksi
üzrə ölkəmiz ümumilikdə 54-cü yerə, həmin kateqoriyanın tərkib hissəsi olan rəqəmsal bacarıqlar üzrə 15-ci, tədrisdə tənqidi düşüncə üzrə 27ci, bacarıqlı işçilər tapmaq asanlığı üzrə 31-ci,
məzunların bacarıqları üzrə 32-ci, ibtidai təhsildə müəllim-şagird nisbəti üzrə 48-ci yerə yüksəlmişdir.
Deməli, təhsil sektorunun inkişafı dövlət
siyasətinin başlıca prioritetlərindən biri kimi nəzərə alınmışdı
Qurultay iştirakçılarına məlum oldu ki,
Azərbaycan təhsilinin tarixində ilk dəfə olaraq
dövlət büdcəsi hesabına ümumtəhsil məktəblərində 5 yaşlı uşaqların məktəbə hazırlığı işinə
başlanıb. 2016-cı ildə bu yaşda olan uşaqların
55 faizi, 2017-ci ildə 65 faizi, cari ildə isə 75
faizi məktəbə hazırlığa; həmin qruplarda işləyən
10 minədək ibtidai sinif müəllimi təlimlərə cəlb
olunmuşdur.
Qurultayda diqqət mərkəzinə gətirilən mühüm məsələlərdən biri də “3-5 yaşlı uşaqların
icma əsaslı məktəbəqədər təhsilə cəlb olunması
layihəsi” ilə bağlı idi. Həmin layihənin tətbiqinə
2017-ci ildən YUNİSEF və Avropa Birliyinin
maliyyə dəstəyi ilə başlanmışdır. Layihə Bakı
şəhərində və 10 rayonda 100 icmanı, 2 min uşağı əhatə edir.
Hesabat məruzəsində respublikamızda
ümumi təhsilin təşkili vəziyyətinə, qarşıda duran vəzifələrə və perspektivlərinə, idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi məsələlərinə aydınlıq
gətirmişdir. Təhsil naziri Ceyhun Bayramovun
qeyd etdiyi kimi, ümumi təhsil müəssisələrində

buraxılış imtahanlarının keyfiyyət göstəriciləri
xeyli artmış, son illərdə bütün imtahan fənlərindən müsbət qiymət almış IX sinif məzunlarının
sayı 50 faizdən 67 faizədək yüksəlmiş, imtahan
nəticələri 17% çoxalmışdır.
Qurultay nümayəndələri eyni zamanda öyrənmişlər ki, ölkəmizdə qabaqcıl beynəlxalq
təcrübəyə əsaslanaraq, təhsil pillələrinin bütün
səviyyələrini əhatə edən yeni qiymətləndirmə
mexanizmlərinin tətbiqinə başlanmışdır.
Qurultayda diqqəti ali təhsilin uğurlarına
və problemlərinə yönəldən Təhsil naziri göstərmişdir ki, son beş ildə ali təhsil müəssisələrinə
tələbə qəbulunun keyfiyyət göstəricilərində davamlı artım dinamikası mövcuddur. Qəbul imtahanlarında 600 baldan çox toplayanların sayı
81,3 faiz artmışdır. 3127 nəfər abituriyent 600
baldan yuxarı nəticə göstərmişdir.
Cənab nazir istedadlı uşaqlarla iş barədə
aydın təsəvvür yaratmışdır. Məlum oldu ki, bu
sahədə sistemli işin təşkili nəticəsində respublikamızda olimpiada hərəkatı genişlənmiş, olimpiadaya hazırlıq mərkəzləri yaradılmışdır. Cari
ildə respublika fənn olimpiadalarında 33 mindən
çox şagird iştirak etmişdir. 2013-2018-ci illərdə
məktəblilərimiz beynəlxalq fənn olimpiadalarında ümumilikdə 131 medala (3 qızıl, 28 gümüş
və 100 bürünc) sahib olmuşlar.
Diqqətə çatdırılan məsələlərdən biri də
tam orta təhsil səviyyəsində təmayülləşmə ilə
bağlı idi. Məlum oldu ki, tam orta təhsil səviyyəsində təmayülləşmənin tətbiqinə 2015-ci ildən
başlanmış, cari tədris ilində 2140 sinifdə 47930
şagird təmayüllər üzrə təhsilə cəlb edilmişdir.
Bundan başqa, ötən tədris ilindən Bakı və
Gəncə şəhərlərinin 71 ümumtəhsil məktəbində
26 min şagird cəlb edilməklə “Rəqəmsal bacarıqlar” layihəsinə start verilmişdir. Elektron təhsil texnologiyalarının tətbiqi məqsədi ilə “Elektron məktəb” layihəsi 50 təhsil müəssisəsində
davam etdirilmişdir. Bu işlər şagirdlərdə məntiqi, tənqidi, yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirmək,
onların tədqiqatçılıq bacarıqlarını formalaşdırmaq, innovasiyaları mənimsəmək və tətbiq etmək, onların yüksək texnoloji ixtisaslara marağını artırmaq məqsədi ilə həyata keçirilir.
Məlumat verildi ki, “Təhsil müəssisələrinin İKT infrastrukturunun inkişafı üzrə Dövlət
Proqramı” hazırlanmışdır.
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Cənab nazir göstərdi ki, ölkə Prezidentinin
“Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan,
bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin dərs yükünün və
əməkhaqqının artırılması haqqında” Sərəncamına əsasən, 142 mindən çox müəllimin diaqnostik qiymətləndirilməsi başa çatdırılmış, onların
həftəlik dərs yükü 1.5 dəfə, vəzifə maaşı 2 dəfə
artırılmış, orta aylıq əməkhaqqı 500 manat civarında olmaqla ölkə üzrə orta aylıq əməkhaqqına
yaxınlaşmışdır.
Qurultay iştirakçılarının diqqətinə çatdırılan digər məsələ məktəblərin inşası və əsaslı təmiri ilə bağlı idi. Məlum oldu ki, son 5 ildə 500dən çox, 2003-2018-ci illər ərzində isə 3200-dən
çox məktəb binası tikilmiş və ya əsaslı təmir edilmiş, nəticədə 1 milyondan çox şagirdin təlim şəraiti əhəmiyyətli şəkildə yaxşılaşdırılmışdır.
Təhsil işçiləri öyrəndilər ki, Heydər
Əliyev Fondunun və YUNİSEF-in dəstəyi ilə
“2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında əlilliyi olan şəxslər üçün inklüziv təhsilin
inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” hazırlanmış və
2017-ci ilin sonunda təsdiq edilmişdir. Proqramın məqsədi təhsilin bütün pillələri üzrə sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsilini digər həmyaşıdları ilə bərabər səviyyədə təmin etməkdən və onların təhsili üçün maneəsiz mühit

yaratmaqdan ibarətdir. 2014-cü ildən ali təhsil
sahəsində ilk dəfə olaraq yeni məzmun və tədris
texnologiyaları əsasında SABAH layihəsinin
həyata keçirilməsinə başlanmışdır. “2007-2015ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində
3558 nəfər dünyanın nüfuzlu universitetlərində
təhsil almaq üçün təqaüd qazanmışdır.
Qurultay öz işini yekunlaşdırarkən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin təbrik məktubunda öz ifadəsini tapmış
konseptual müddəaları, Təhsil nazirinin hesabat
məruzəsində, məruzə ətrafında çıxışlarda və plenar sessiyalarda irəli sürülən təklifləri nəzərə
alaraq qətnamə qəbul etmişdir. Qətnamədə növbəti dövr üçün təhsil sahəsi üzrə prioritet istiqamətlər diqqət mərkəzinə gətirilmişdir. Qurultay
nümayəndələri bildirmişlər ki, Azərbaycanın
müəllimləri və təhsil işçiləri əsası Ulu öndər
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan milli təhsil
quruculuğu prosesini Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında uğurla davam və inkişaf etdirəcək, təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasına və ölkəmizin inkişaf konsepsiyasına uyğun
olaraq növbəti illərdə Azərbaycan təhsili keyfiyyət göstəricilərinə, əhatəliliyinə və rəqabətqabiliyyətliliyinə görə aparıcı təhsil sistemlərindən
birinə çevriləcək (4).

Ədəbiyyat:
1. Azərbaycan müəllimlərinin XV qurultayında Təhsil naziri Ceyhun Bayramovun hesabat məruzəsi
(28.11.2018). https://edu.gov.az/az/page/431/15820
2. Təhsil Nazirliyi 5 ilə bu işləri görəcək – PROQRAM http://www.moderator.az/news/249113.html
3. Ceyhun Bayramov əsas hədəfləri açıqlayıb https://azvision.az/news/163039/ceyhun-bayramov-esashedefleri-aciqlayib-.html
4. Azərbaycan müəllimlərinin XV qurultayı işini yekunlaşdırdı https://az.trend.az/azerbaijan/politics/
2986123.html
E-mail: a.abbasov@arti.edu.az
Redaksiyaya daxil olub: 04.12.2018

20

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 85, Number: 8, 2018

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyəti X-XI sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyini formalaşdırmağın
mənbəyi kimi
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ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN HƏYATI VƏ FƏALİYYƏTİ X-XI SİNİF
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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА ГЕЙДАРА АЛИЕВА
КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ
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ACTIVITY OF THE NATIONAL LEADER HEYDAR ALIYEV AS A SOURCE OF FORMATION
OF ACTIVE CIVIL POSITION AT PUPILS OF X-XI CLASSES
Xülasə: Yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılmasında bəzi mənbələrə
müraciət etməyə ehtiyac vardır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti ilə şagirdlərin tanış
edilməsi məktəblilərin fəal vətəndaşlıq mövqeyinə yiyələnməsinin etibarlı mənbə ola bilər.
Məqalədə bütün bu məsələlərin üzərində dayanılır. Heydər Əliyevin çoxşaxəli fəaliyyətinin müəyyən
anları yada salınır.
Açar sözlər: lider, ümummilli lider, yuxarı sinif şagirdləri, vətəndaşlıq, vətəndaşlıq mövqeyi, fəal
vətəndaş, fəal vətəndaşlıq mövqeyi
Резюме: При формировании активной гражданской позиции у старшеклассников используют
ряд источников. Ознакомление учащихся с жизнью и деятельностью общенационального лидера
Гейдара Алиева является одним из самых надежных источников усвоения активной гражданской позиции школьников.
Статья посвящена всем этим вопросам. Автором отмечаются некоторые моменты многогранной деятельности Гейдара Алиева.
Ключевые слова: лидер, общенациональный лидер, старшеклассники, гражданство,
гражданская позиция, активный гражданин, активная гражданская позиция
Summary: When forming active citizenship among high school students, a number of sources are
used. Acquaintance of students with the life and activities of national leader Heydar Aliyev is one of the
most reliable sources for assimilating the active civic position of schoolchildren.
The article is devoted to all these issues. The author notes some moments of Heydar Aliyev’s
multifaceted activities.
Keywords: leader, national leader, high school students, citizenship, active citizen, active citizenship

Şəxsiyyətin təşəkkül və inkişafında mənəvi tərbiyə üzrə aparılan işlərin özünəməxsus
rolu vardır. Mənəvi tərbiyənin qarşısında bir sıra
vəzifələr dayanır. Fəal həyat mövqeyinin forma-

laşdırılması mənəvi tərbiyənin mühüm vəzifələrindən, onun vacib komponentlərindən, tərkib
hissələrindən biridir.
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Ailədə, təhsil müəssisələrində məktəblilərdə, o cümlədən yuxarı sinif şagirdlərində fəal
həyat mövqeyinin formalaşdırılması məqsədilə
bir çox vasitələrin köməyindən istifadə olunur.
Həmin vasitələr sırasında ən əhəmiyyətlisi və
faydalısı Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
nümunəsində tərbiyəetmədir. Tədqiqatlardan,
müşahidə və sorğulardan görünür ki,
Ulu öndər Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyəti yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq
mövqeyi formalaşdırmağın etibarlı mənbəyidir.
Hamımıza məlum olduğu kimi, ölkəmizin müstəqilliyinin təşəkkülündə və möhkəmlənməsində, beynəlxalq arenada böyük nüfuz qazanmasında, dünya birliyinin tanınmış və hörmətli
üzvü olmasında Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri olmuşdur. Ümummilli lider məhz fəal
vətəndaşlıq mövqeyinə yiyələnmək sayəsində
ölkəmizin daxili və xarici siyasətində böyük
nailiyyətlər və uğurlar qazanırdı. Heydər Əliyev
böhranlar dövründə ölkəmizə sabitlik bəxş etdi.
Ümummilli lider həm də ona görə hörmətlə yad edilir və sevilir ki, o, mükəmməl, müstəqil demokratik dövlət quruculuğu konsepsiyasını işləyib hazırlamış və reallaşdırmışdır.
Ona görə də heç də təsadüfi deyildir ki, siyasətçilər, dövlət xadimləri Heydər Əliyevi XX
əsr Azərbaycan siyasətinin ən parlaq siması və
iyirmi birinci yüzilliyin müstəqillik kursunun
memarı hesab edirlər.
Ulu öndər Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə gələndə ölkəmizdə anarxiya, qarmaqarışıqlıqlar baş alıb gedirdi, nizami ordu yox idi
ki, erməni qəsbkarlıqları ilə mübarizə apara bilsin. Ordunun olmaması nəticəsində torpaqlarımız düşmənlərimiz tərəfindən işğal edilmişdi.
Ümummilli lider dövlətin başına gələn
kimi ilk növbədə Ermənistanla atəşkəsin bağlanmasına nail oldu və ordu quruculuğuna başladı.
Dağlıq Qarabağ faciəsinin sülh danışıqları yolu
ilə ədalətli və uzunmüddətli həllinə nail olmaq
məqsədilə qətiyyət nümayiş etdirdi. Beləliklə,
regionda sülh və sabitlik bərpa edildi. Bütün
bunlar onun uzaqgörənliyinin nəticəsi idi.
Heydər Əliyev istedadlı idarəçiliyi sayəsində sərvətlərimizdən, o cümlədən neftdən ölkəmizin mənafeyi naminə istifadə edilməsinə
nail oldu, beynəlxalq müqavilələr imzaladı, ölkəyə valyuta axınını təmin etdi.
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Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası yeni redaksiyada, müstəqil ölkəmizin Əsas
qanunu kimi meydana gəldi. Ulu öndər Rusiya
və Azərbaycanın strateji tərəfdaşlığının əsasını
qoydu. Avropa ilə ölkəmizin əlaqələrini yaxınlaşdırdı.
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri N.
Məmmədov yazır: “Azərbaycan dövlətçiliyin
qurtuluşunun üç aspekti diqqət mərkəzinə gətirilir: “Birincisi, dövlətçilik ideyası iflasdan qurtuldu. Çünki dövlət idarəçiliyinin nə olduğunu
bilməyən naşı adamlar Azərbaycan cəmiyyətində tədricən müstəqillik ideyası ilə bağlı bədbin
əhval-ruhiyyə yaradırdılar. Bu məqamda siyasət
səhnəsinə Heydər Əliyev çıxdı və xalqda dövlət
quruculuğuna dərin inam yaratdı!
İkincisi, Heydər Əliyev Azərbaycan cəmiyyətini siyasi təfəkkür məhdudluğundan
qurtardı.
Üçüncüsü, Heydər Əliyev milli ideyanı
iflasdan qurtardı. Milli ideya hər bir cəmiyyət
üçün mayakdır, onu gələcəyə aparan əsas qüvvədir. O, yalnız cəmiyyət özünün vahid məqsədini müəyyənləşdirdikdə real məzmun kəsb
edir. Milli ideya heç zaman boş yerdə yaranmır.
Onun konkret prinsipləri olmalıdır. Heydər
Əliyev milli ideyanı konkret ideoloji konseptdə
– azərbaycançılıqda ifadə etdi. Azərbaycançılıq
ideologiyasına müasir dövlət quruculuğu tələblərinə uyğun yeni məzmun çalarları verdi. Burada vətənsevərlik, vətənpərvərlik və milli dəyərlərin qorunması müasirlik və demokratik cəmiyyətin formalaşması prinsipləri ilə vəhdət təşkil
etdi. Bu aspektdə milli ideya ənənə ilə müasirliyin, milli ilə beynəlmiləlin sintezi kimi özünü
göstərə bildi. Bütün bunlar isə dövlətçilik şüurunun inkişaf etdirilməsi fonunda konkret məzmun kəsb edə bilər” (1).
Heydər Əliyev ölkəmizin iqtisadi inkişafına şərait yaradan iri həcmli xarici sərmayələrin
cəlb olunmasını təmin edirdi. Bu isə, milyonlarla azərbaycanlının maddi rifah halını yaxşılaşdırmış və respublikamızın XXI əsrə müasir dövlət kimi daxil olmasına imkan vermişdir.
Ulu öndər ölkəmizin xarici siyasətini xüsusilə diqqət mərkəzində saxlayır, uzaqgörən
diplomat, müdrik dövlət xadimim kimi beynəlxalq aləmdə uğurlu addımlar atırdı.
Sabiq və müasir dövlət başçılarının əksəriyyəti Heydər Əliyevin həyatı, şəxsiyyəti və
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fəaliyyəti haqqında qiymətli fikirlər söyləmişlər.
Onların bəzilərini diqqət mərkəzinə gətirək.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq
prezidenti Corc Buş deyirdi: “Heydər Əliyev
Cənubi Qafqazda uzun müddət ərzində ən əsas
şəxsiyyət olmuşdur. Bu günlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycanın bəhrələndiyi
dostluq əlaqələrinin qurulmasında və Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunmasında onun şəxsi
səyləri həyati əhəmiyyət daşımışdır”.
Ulu öndərlə bağlı Rusiya Federasiyasının
Prezidenti Vladimir Putinin də səmimi fikirləri
vardır: “Uzun illər ərzində Heydər Əlirza oğlu
Əliyevin səmərəli fəaliyyəti xalqlarımızın ümumi tarixi ilə bilavasitə bağlı olmuşdur”.
Fransa Respublikasının sabiq prezidenti
Jak Şirakın düzgün qənaətinə görə, “Bu qeyriadi şəxsiyyət Azərbaycanı çiçəklənmə yoluna
gətirib çıxarmışdır. Müxtəlif görüşlərimiz zamanı, xüsusilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında müzakirələr apararkən, münaqişənin sülh
yolu ilə həllində onun cəsarətini, müdrikliyini
və qətiyyətini yüksək qiymətləndirdim”.
Roma papası II İohan Pavel deyirdi: “Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin rəhbərliyi
ilə müstəqil Azərbaycan Respublikası son illər
dünya birliyində layiqli yer tutmuşdur. Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu, iqtisadi islahatların uğurla həyata keçirilməsi sahəsində görülən işləri diqqətlə izləyir və onları dəstəkləyirəm”.
Ulu öndərin xarici siyasət strategiyası
hansı mühüm aspektlərlə səciyyələndirilə bilər?
Cənab N. Məmmədov Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş
xarici siyasət strategiyasının üç aspektinə də öz
münasibətini aşağıdakı şəkildə bildirmişdir.
Diqqət yetirək:
“Birincisi, Heydər Əliyev dövrün çağırışlarına cavab verən xarici siyasi strategiyanı
müəyyən etdi.
İkincisi, bu kurs ölkəmizi əhatə edən geosiyasi reallığı dəqiqliklə nəzərə alırdı. ... İlk
növbədə regionun nüfuzlu dövlətləri olan Rusiya, Türkiyə və İran istiqamətində səmərəli və
obyektiv reallığı nəzərə alan kurs müəyyənləşdirilməli idi. Bunların fonunda Dağlıq Qarabağla
bağlı süni olaraq yaradılmış münaqişənin xarici
siyasət kursundakı yeri və rolu təyin edilməli
idi. Həmin faktorları Heydər Əliyev böyük usta-

lıqla diqqətə aldı və onları zamanın tələblərinə
uyğunlaşdırdı.
Üçüncüsü, Ulu öndər xarici siyasət strategiyasını hazırlayarkən xalqımızın zəngin dövlətçilik tarixinin başlıca məqamlarını zərgər dəqiqliyi ilə nəzərə ala bildi. Bu, müasir mərhələdə
xarici siyasətdə olduqca mühüm məqamı əks etdirir. ...Müasir Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində
xarici siyasətin mükəmməl konsepsiyasının başlıca prinsiplərinin formalaşdırılması imkanı
meydana gəldi (1).
Ümummilli liderimiz Azərbaycan təhsilinin təkmilləşdirilməsi, dünya təhsil sisteminə
inteqrasiya olunması sahəsinə də qayğı göstərirdi (“Mən 1969-cu ildə respublikanın rəhbəri seçiləndən sonrakı fəaliyyətimin, şübhəsiz ki, bütün sahələrini qiymətləndirərək, Azərbaycanda
məktəbin, orta, ali təhsilin, texniki peşə təhsilinin inkişaf etməsini öz fəaliyyətimin əsas hissəsi hesab etmişəm, bununla ciddi məşğul olmuşam”), hər bir şəxsin elmi biliklərə, geniş dünyagörüşünə, dərin savada, yüksək vətənpərvərlik hissinə və mədəniyyətə malik olmasını, həmin sahələrdə məqsədyönlü işlərin görülməsini
təhsil müəssisələrinin üzərinə mühüm vəzifə
kimi qoyurdu.
Heydər Əliyev təhsildə cəmiyyətdə şərəfli
yeri olan müəllim amilinə diqqəti yönəldir,
müəllim şəxsiyyətini, onun şəxsi və peşə keyfiyyətlərini pedaqoji prosesinin səmərəli qurulmasında əhəmiyyətli hesab edirdi. Ulu öndərin sözləridir: “Hər bir vicdanlı adam, Vətəninə, xalqına bağlı olan hər bir adam, qədirbilən adam
müəllimini həmişə qəlbində saxlayır, onu daim
hörmətlə yad edir. Müəllim adı şərəfli addır,
müəllim adı yüksək addır. İndi biz nə qədər çətin bir dövrdə yaşasaq da, müəllim adını daha
yüksəklərə qaldırmalıyıq” (2, 116).
Heydər Əliyevin həmişə müəllimlərə hörmətli münasibəti olmuş, onlara ehtiramını göstərmişdir. Ona görə də başqa insanlara da öz
müəllimlərinə hörmət bəsləməyi tövsiyə edir,
cəmiyyətin həyatında müəllimin rolunu daim
qiymətləndirməyi məsləhət görürdü. Ümummilli liderin qənaətincə, sənə dərs deyən, uşaq vaxtlarından, gənclik çağlarından səni tərbiyə edən
müəllimləri unutmaq olmaz. Ümummilli lider
də hər zaman onları xatırlamış, minnətdarlıqla
yad etmişdi. Bunun səbəbini həm də belə bir cəhətlə izah edərdi: “Mən bunu həm cəmiyyətdə
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müəllimlərə hörməti daha da artırmaq üçün,
həm də böyük bir həyat yolu keçmiş insan kimi,
müəllimin cəmiyyətdə nə qədər mühüm rol oynadığını qeyd etmək üçün deyirəm. Müəllim olmasa, heç birimiz cəmiyyətdə indi tutduğumuz
yeri tuta bilməzdik və bugünkü kimi fəaliyyət
göstərə bilməzdik. ...1990-cı ildə çox böyük təzyiq altında idim. Vaxtilə mənimlə çiyin-çiyinə
işləmiş adamlardan bir çoxu da mənimlə görüşməkdən çəkinirdi. Lakin sevib hörmət bəslədiyim müəllimlər mənə olan ehtiramlarını saxlamışdılar” (3, 94).
Ulu öndər həm Azərbaycanda, həm də
Rusiyada və digər müttəfiq respublikalarda təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi sahəsində böyük işlər görmüşdü. O, 1982-ci ilin dekabr ayında SSRİ Nazirlər Sovetinin birinci müavini kimi
fəaliyyətə başladıqdan sonra həmin zamanlarda
mövcud olan SSRİ Ali və Orta İxtisas Təhsili
Nazirliyinə, Maarif Nazirliyinə və Texniki Peşə
Təhsili Komitəsinə bilavasitə rəhbərliyi və nəzarəti də həyata keçirirdi. 1983-1984-cü illərdə
SSRİ üzrə məktəb islahatı ilə bağlı xüsusi komissiya yaradıldı, Heydər Əliyev bu komissiyanın sədri oldu. Tezliklə məktəb islahatı hazırlandı, 1984-cü ildə SSRİ Ali Sovetinin sessiyasında
bu məsələ müzakirə edildi. Sessiyada məktəb
islahatı ilə bağlı Heydər Əliyevin məruzəsi dinlənildi. Daha sonralar məktəb islahatının həyata
keçirilməsi ilə məqsədi ilə bəzi qanunlar və qərarlar qəbul olundu.
Ulu öndər Azərbaycan tarixinin və ədəbiyyatının öyrənilməsini, milli-mənəvi dəyərlərimiz, vətənpərvərlik ruhunda gənc nəslin tərbiyə almasını, onlarda fəal həyat və fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılmasını vacib hesab
edirdi. Ümummilli lider deyirdi: “Hər xalqın öz
adət-ənənəsi var, öz milli-mənəvi və dini dəyərləri var. Biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizlə, öz
dini dəyərlərimizlə, adət-ənənələrimizlə fəxr
edirik. Bizim xalqımız yüz illərlə, min illərlə
adət-ənənələrimizi, milli-mənəvi dəyərlərimizi
yaradıbdır və bunlar indi bizim xalqımızın mənəviyyatını təşkil edən amillərdir. Biz öz millimənəvi dəyərlərimizi, adət-ənənələrimizi, əxlaqi
dəyərlərimizi bütün istiqamətlərdə qorumalıyıq,
saxlamalıyıq və gənc nəsli əsrlər boyu böyük
sınaqlardan keçmiş bu mənəvi, əxlaqi dəyərlər
ruhunda tərbiyələndirməliyik” (4).
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Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev xeyirxah, vətənpərvər, yaradıcı, öz millətini dərin
məhəbbətlə sevən, həyatının hər anı xalqının
taleyinə bağlı olan dahi insan idi. Gündəlik həyat və fəaliyyətimizin hər anında bu böyük şəxsiyyəti anır, onun nəcib və uzaqgörən əməllərinin nəticələrini görürük.
Ulu öndər elə ürək sahibi idi ki, hətta vaxtilə, o, hakimiyyətdə olmadığı vaxtlarda ona dönük çıxmış şəxslərə qarşı da kin bəsləməzdi, onları bağışlayardı. Bu xüsusda deyirdi: “Mən rica
edirəm, kiçik hissiyyatı kənara qoymaq vaxtıdır,
xırda dedi-qodunu kənara qoymaq lazımdır,
bunların vaxtı deyil. Əgər kimsə, nə vaxtsa
mənə qarşı düzgün münasibət bəsləməyibsə,
nəsə edibsə, inanın ki, mən onların hamısını
çoxdan bağışlamışam”.
Prof. İ. Aliyev və dos. A. Əsədov yazırlar:
“Heydər Əliyev ədalətli dövlət başçısı idi. Özü
ədalətli olduğu üçün hadisələrə də bu kontekstdən yanaşmağı bacarırdı. O, sərt olmağı bacarırdı, insanları səhvlərinə görə cəzalandırırdı, ancaq heç vaxt ədalətsiz qərar qəbul etmirdi. Onun
cəzası vicdan və ədalət kateqoriyalarının həmişə, hər yerdə və hər bir şəraitdə prinsipial qələbəsini təmin etmək kimi nəcib və sosial-mənəvi
missiyaya hesablanmışdı. Bunlar Heydər
Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrlərdə açıqaşkar hiss edilirdi. Ulu öndərin öz sözləri ilə desək: “Dövlət inamsızlıq üzərində qurula bilər,
ədalətsizlik üzərində yox” (5).
Ayrı-ayrı dərslərdə, sinifdənxaric tədbirlər
zamanı yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyi formalaşdırılarkən Ulu öndər
Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bir
mənbə kimi faydalanmaq məsləhətdir.
Problemin aktuallığı. X-XI sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılmasında bir sıra mənbələrə müraciət edilir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti barədə şagirdlərə məlumat veilməsi məktəblilərə fəal vətəndaşlıq mövqeyi qazandırmağın mühüm mənbəyi ola
bilər.
Problemin yeniliyi. Ulu öndər Heydər
Əliyevin həyat və fəaliyyəti X-XI sinif şagirdlərində
fəal vətəndaşlıq mövqeyi formalaşdırmaqda mənbə
rolunu oynayır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə tədqiqatlar aparan gənc tədqiqatçılar, doktorant və dissertantlar, müəllimlər üçün faydalı ola bilər.
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MODERNIZATION OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE:
CHALLENGES AND PROSPECTS
Резюме: В статье рассмотрены процессы реформирования высшего образования, происходящие
в Украине в контексте интеграции систем образования европейских государств с целью формирования единого образовательного пространства. Проанализированы теоретические и практические аспекты финансирования высшего образования в Украине. Выявлены направления автономизации высшего
образования; охарактеризованы источники и состояние финансирования; приоритетные направления
повышения эффективности финансирования высшего образования в Украине.
Ключевые слова: высшее образование, Болонский процесс, финансирование высшего
образования, источники финансирования, бюджетные ресурсы
Xülasə: Məqalədə vahid təhsil mühitinin formalaşdırılması məqsədilə Avropa dövlətlərinin təhsil sisteminə inteqrasiya kontekstində Ukrayna ali təhsilində həyata keçirilən islahatlar prosesi nəzərdən keçirilmiş;
Ukraynada ali təhsilin maliyyələşdirilməsinin nəzəri və praktik aspektləri təhlil edilmiş; ali təhsilə muxtariyyat verilmə istiqamətləri müəyyənləşdirilmiş; maliyyələşdirilmə vəziyyəti və mənbələri, eləcə də səmərəliliyinin artırılması üçün prioritet sahələri xarakterizə edilmişdir.
Açar sözlər: ali təhsil, Bologna prosesi, ali təhsilin maliyyələşdirilməsi, maliyyələşdirmə mənbələri,
büdcə resursları
Summary: The article is devoted to the processes of higher education reform in Ukraine in the context
of integration of education systems of European countries in order to form a single educational space.
Theoretical and practical aspects of higher education financing in Ukraine are analyzed here. The author
analyses specify of autonomy of higher education. The sources and condition of financing, as well as the
priority directions of increasing the efficiency of financing of Ukrainian higher education are characterized.
Key words: higher education, Bologna process, financing of higher education, sources of financing,
budgetary resources

Образование и наука, развиваясь в тесной связи с глобализационными процессами,
формируют основу развития как отдельной
личности в государстве, так и социально-экономического развития страны в целом. Выс26

шее образование многих стран мира (в том
числе и Украины) находится процессе модернизации, что обусловлено как мировыми тенденциями становления информационного общества и формированием новых, более высо-
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ких требований к человеческим ресурсам,
так и внутренними реформационными процессами в каждом отдельном государстве.
Развитие системы высшего образования в Украине происходит под влиянием
многих факторов, определяющими из которых являются направления государственной
образовательной политики и мировые и региональные изменения, происходящие в сфере образования. Особое влияние на модернизацию образования в Украине имеют интеграционные процессы с целью создания единого европейского образовательного пространства. Основой этих процессов выступает
Болонский процесс, начатый в Европе в 1999
г.. Основные цели Болонского процесса, как
известно, сводятся к следующему: построение Европейского пространства высшего образования как предпосылки развития мобильности граждан с возможностью их трудоустройства; усиление международной конкурентоспособности как национальных, так
и в целом Европейской систем высшего образования; достижение большей совместимости и сравнимости систем высшего образования; формирование и укрепление интеллектуального, культурного, социального и
научно-технического потенциала отдельных
стран и Европы в целом; повышение определяющей роли университетов в развитии национальных и Европейских культурных ценностей; соревнование с другими системами

высшего образования за студентов, влияние,
деньги и престиж.
Стоит понимать, что Болонские требования – это не унификация высшего образования в Европе, а широкий доступ к разнообразию образовательных и культурных достояний различных стран [1, c.8].
Подписав соглашение о присоединении
к Болонскому процессу, Украина в 2005 г. Начала модернизацию системы высшего образования в таких направлениях:
 введение европейской кредитнотрансферной системы (ECTS);
 постепенное расширение автономии украинских высших учебных заведений;
 разработка национальных квалификационных рамок;
 приведение структуры высшего
образования в соответсвие с европейскими
стандартами [2, с.5].
На первом и втором этапе реформирования 2005 – 2015 гг. была учреждена европейская
кредитно-трансферная
система
(ECTS), модернизировано содержание высшего образования, разработаны государственные программы, нормативные документы,
стандарты, в качестве обязательных для всех
специальностей введено ряд гуманитарных
дисциплин.
После реформирования структура высшего образования Украины приобрела такой
вид:

Высший научный уровень (2 года) – доктор наук

Научный уровень высшего образования (4 года) – доктор философии

Второй уровень высшего образования (1.5 – 2 года) - магистр

Первый уровень высшего образования – 4 года (бакалавр)

Неполное высшее образование – младший специалист (2-3 года)
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Постепенно увеличиваются права высших учебных заведений, осуществляется переход к их автономии на уровне европейских
стандартов. Обеспечение существенной связи между автономией университетов, их
ответственностью и качеством образования
является важным требованием Болонского
процесса. Еще в 80-х – 90-х гг. в большинстве развитых стран сложились представления
о высшем учебном заведении как о социокультурном объекте, целями и функциями
которого является создание условий для развития личности; сохранение и передача культурного и научного наследия; расширение
объема и распространение знаний.
Поставленных целей можно достичь выполняя ряд определенных условий, среди которых децентрализация управления высшими
учебными заведениями, их финансовая стабильность и независимость. Делегирование
части полномочий университетам предполагает прекращение строгого государственного
контроля над высшей школой, что способствует формированию собственного индивидуального профиля университета, стратегии
развития, организационной структуры, кадровой политики, самостоятельной учебной,
научно-исследовательской, финансово-хозяйственной, международной деятельности в
соответствии с уставами вузов и действующим национальным законодательством.
При этом, автономия вуза не может
быть абсолютной свободой, поскольку он
связан с государством и обществом не только бюджетом государственного учреждения,
но и целями и задачами, которые общество и
государство ставят перед ним, а также социальными ожиданиями, возникающими по
поводу качества высшего образования и
общественной пользы, которую могут принести его выпускники [3, 23-31].
Она также не является и «подарком»
для вуза. Ведь автономия приносит не
только дивиденды, но и большой объем обязанностей, с которым может справиться не
каждый вуз. Степень автономии, которую
получает человек или учреждение, должна
зависеть от уровня развития, которого они
достигли. Маленький ребенок, подросток,
юноша и взрослый человек получают раз28

личный объем прав и обязанностей, а следовательно, обладают различной степенью
самостоятельности в выборе жизненного
пути и в принятии решений [3]. Таким образом, автономию нельзя привнести в университет и ее нельзя навязать правительственными директивами. Каждое образовательное
учреждение должно само постигать азы автономии, ибо самостоятельность всегда связана с высокой степенью ответственности.
С вступлением Украины в Болонский
процесс тенденции автономизации украинских вузов усилились. Им было передано в
управление имущество, предоставлены широкие права и некоторые налоговые льготы.
Однако, государство освободило университеты не только от многих форм регулирования, мешавших в советские времена процессам академического развития, но и в значительной степени от финансовых ресурсов.
Это привело к поискам средств и способов
выживания и к существенным кадровым потерям. Потребность выживания вынудила
сначала вводить коммерческие образовательные программы, значительная часть которых
не была обеспечена необходимым потенциалом (преподавательские кадры, библиотеки и
т.д.). Затем доля этих программ стала нарастать, «отжимая» на второй план в специализированных вузах (а их было большинство)
традиционные, пока еще конкурентоспособные программы. Стремясь преодолеть негативную тенденцию академической вседозволенности, университеты Украины стали двигаться в направлении общественного мониторинга качества, опираясь на международные стандарты и концепции менеджмента,
распространенные в Европе и США [4].
Необходимым условием эффективного
функционирования и дальнейшего развития
высшего образования в условиях автономизации является его финансовая стабильность,
продуманный порядок и разнообразие источников финансирования. К факторам, которые
определяют особенности финансирования
образования в разных государствах можно
отнести:
 организационно-правовую
форму
управления и форму собственности;
 уровень ВВП государства;
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 размеры доходов населения;
 налоговое законодательство;
 объемы государственного заказа на
подготовку специалистов;
 тип и уровень аккредитации высшего учебного заведения;
 спрос на образовательные услуги в
регионе и государстве в целом;
 уровень конкурентности и т.д. [4;7].
Высшие учебные заведения Украины, в
зависимости от формы собственности, получают финансирование из разнообразных источников, которые разделяют на государственные и не государственные. Соотношение
между бюджетным и не бюджетным финансированием зависит от темпов экономического развития страны, наличия бюджетных
ресурсов, продуманной государственной политики в области образования, формы собственности высшего учебного заведения и эффективности управления.
В мировой практике сформировались
несколько подходов к организации государственного финансирования высшего образования.
Финансирование по расходам (Канада,
Великобритания, Франция, Япония, Швеция,
Норвегия, и др.) предусматривает, что бюджетные средства поступают напрямую в
учебное заведение, а их использование строго контролируется государством. Степень автономии а, следовательно, и ответственность
университетов за предоставление качественных образовательных услуг низкая. Бюджетирование осуществляется с использованием
трех механизмов:
- линейный бюджет – смета распределяется по типам затрат (зарплата, оборудование, обслуживание студентов);
- программный бюджет – распределение средств по центрам (отдельными факультетами или, в некоторых случаях, даже отдельными преподавателями, которые отвечают за программу);
- по видам деятельности – с выделением расходов на обучение и исследовательскую работу (Дания, Финляндия, Израиль,
Нидерланды, США и другие страны).
Такое финансирование означает, что
выделение государственных средств зависит

от результатов учебной и научно – исследовательской деятельности учебного заведения
– непосредственных (качества и объема предоставляемых образовательных услуг) и конечных (социально-экономического эффекта
от получения образования: карьерного роста
выпускников, их доходов, удовлетворенности
работодателей качеством подготовки выпускников и тому подобное). Учебное заведение
имеет больше полномочий в финансовом и
административном управлении, но отраслевое министерство осуществляет постоянный
мониторинг качества образования.
Договорное финансирование образования (Бразилия, Аргентина, Индия, Греция,
Италия). При таком финансировании за
основу принимаются результаты переговоров
представителей университетов и министерства образования или финансовых учреждений. Формирование бюджета происходит: а)
путем увеличения средств по сравнению с
предыдущим периодом, согласно планам развития образовательного учреждения; б) методом установления правительством для каждого конкретного учебного заведения фиксированного процента от национального дохода. Договорное финансирование высшего образования специалисты не считают эффективным через высокую экономическую неопределенность и зависимость от внешних воздействий [5].
В Украине финансирование государственных высших учебных заведений осуществляется согласно ст. 61 Закона Украины «Об
образовании» от 23.05.1991 г. № 1060 за счет
средств соответствующих бюджетов, средств
отраслей народного хозяйства, государственных предприятий и организаций, а также дополнительных источников финансирования.
В соответствии с представленной выше классификацией, в Украине реализуется сметнобюджетное финансирование высших учебных заведений (ВУЗ), при котором ВУЗ осуществляет свою деятельность на основании
сметы, которая дает ему право на получение
доходов и полномочия на расходы, определяет объем и направления использования
средств для выполнения возложенных на
него функций и достижения поставленной
цели. Существенную роль в финансовом
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обеспечении высший учебных заведений в
Украине играют средства из государственного бюджета, составляющая которых в общем финансировании возросла от 58,5% в
2008 г. до 63,1% у 2013 г. В тоже время увеличилась в общем финансировании и часть
вливаний местных бюджетов (с 5,3 % у 2008
г. до 6,9% у 2013 г.) [6].
Однако, бюджетные средства обеспечивают в Украине только затраты государственных высших учебных заведений на студенческие стипендии, заработную плату профессорско-преподавательского состава. С 2010 г.
прекращено государственное финансирование коммунальных расходов вузов, которые,
так же как и закупка оборудования и книг,
обновление общежитий, финансируются из
доходов от платного обучения. Это обуславливается как сложной экономической ситуацией в стране, так и нормативным методом
определения объемов финансирования, который используется как способ распределения
бюджетных средств и допускает их коррекцию в сторону уменьшения.
Недостаточность финансирования системы образования в Украине обуславливает
ряд не только экономических, но и социальных проблем:
 задолженность университетов за коммунальные платежи и социальные выплаты;
 ослабление системы государственного
кредитования студентов и их социальной
поддержки;
 резкое сокращение заработной платы
профессорско-преподавательскому составу,
что приводит к утечке высококвалифицированных кадров;
 прекращение финансирования программы по улучшению жилищных условий
преподавателей;

 замедление инновационных программ
развития;
 зависимость нормального функционирования учебных заведений от средств, которые поступают как оплата учебы студентовконтрактников, что негативно сказывается на
качестве подготовки специалистов и приводит к снижению конкурентоспособности [7].
Такое положение вынуждает высшие
государственные учебные заведения Украины к поиску новых источников финансирования и уменьшения ресурсной зависимости от
государства. При этом, негосударственные
формы финансирования в Украине развиваются достаточно медленно в силу разных
обстоятельств. Одной из основных причин
недостаточно быстрого вливания средств
частных бизнес структур в высшее образование является не прозрачность бюджетного
процесса, как на уровне отдельных учебных
заведений, так и в масштабах города или региона. Общественным организациям и благотворительным фондам затруднительно оказывать финансовую помощь высшим учебным заведениям, поскольку согласно законодательству они не могут задействовать наемных работников для выполнения профессиональных задач [3]. Ограниченным является и
использование кредитных ресурсов.
Таким образом, высшее образование в
Украине находится в состоянии модернизации, призванной обеспечить его постепенное
вхождение в европейское образовательное
пространство. Однако, для этого необходимо
преодолеть не только объективные, связанные с проблемами роста трудности, но и
внести изменения в законодательство, создать условия для превращения высших учебных заведений в действительно самостоятельные, самодостаточные структуры.
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ASSESSMENT OF THE QUALITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS GENERAL
SECONDARY EDUCATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS: CRITERIA BASIS
Резюме: Качество образовательного процесса рассматривается в статье как сложное единство
содержательных, процессуальных и результативных составляющих, необходимых и достаточных для
достижения комплексных (педагогических и социокультурных) целей, актуальных определенного
этапа развития национальной системы образования. В соответствии с этим предлагается критериальная основа оценки качества образовательного процесса общего среднего образования, обладающая
параметрами комплексности, динамичности, адаптивности, технологичности. Система предлагаемых
интегральных критериев оценки нацелена на согласованный анализ условий, собственно процесса организации и осуществления, а также эффективности и результативности образовательного процесса.
Наряду с обоснованием значимости и новизны того или иного критерия для современной системы
оценки качества образования определяются наиболее целесообразные контексты его использования
различными субъектами оценивания (участниками образовательного процесса).
Ключевые слова: общее среднее образование, образовательный процесс, оценка качества,
интегральные критерии оценки, система оценок качества образования, субъекты оценивания,
образовательные услуги, образовательные результаты
Xülasə: Məqalədə təhsil prosesinin keyfiyyəti milli təhsil sisteminin inkişafının müəyyən mərhələsində kompleks (pedaqoji və sosiomədəni) məqsədlərə nail olunmaq üçün dolğun, prosessual və səmərəli komponentləri nəzərdən keçirilir. Müvafiq olaraq ümumi orta təhsil sahəsində komplekslik, dinamiklik, uyğunluq
və texnologiya parametrlərini özündə əks etdirən təhsilin keyfiyyətini qiymətləndiriliməsinin əsas meyarlar
sistemi təklif edilir. Qiymətləndirmənin irəli sürülən inteqral meyarlar sistemi təhsil prosesinin səmərəli təşkilinə və həyata keçirilməsinə imkan yaradan uyğunlaşdırılmış şərtlərin təhlilinə yönəldilmişdir. Təhsilin
keyfiyyətinin müasir qiymətləndirilmə sistemi üçün bu və ya digər meyarın əhəmiyyətini və yeniliyini əsaslandırmaqla yanaşı, qiymətləndirmənin müxtəlif subyektləri (təhsil prosesinin iştirakçıları) tərəfindən istifadəsinin ən uyğun kontekstləri müəyyənləşdirilir.
Açar sözlər: ümumi orta təhsil, təhsil prosesi, keyfiyyətin qiymətləndirilməsi, inteqral qiymətləndirmə
meyarları, təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi sistemi, qiymətləndirmə subyektləri, təhsil xidmətləri,
təhsil nəticələri
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Summary: The quality of the educational process is considered here as a complex unity of
substantive, procedural and effective components that are necessary and sufficient for achieving complex
(pedagogical and socio-cultural) goals relevant to a particular stage of development of the national education
system. In accordance with this, a criterial basis is proposed for assessing the quality of the educational
process of general secondary education, which has the parameters of complexity, dynamism, adaptability,
and manufacturability. The system of proposed integral evaluation criteria is aimed at the coordinated
analysis of the conditions, the actual organization and implementation process, as well as the effectiveness
and efficiency of the educational process. Along with the justification of the significance and novelty of a
criterion for the contemporary system of education quality assessment, the most appropriate contexts of its
use by different subjects of evaluation (participants of the educational process) are determined.
Key words: General secondary education, educational process, quality assessment, integral
evaluation criteria, system of education quality assessment, subjects of evaluation, educational services,
educational results

Понимание качества образовательного
процесса очевидным образом связано с пониманием качества образования в целом. В данном случае мы отталкиваемся от рассмотрения качества образования (в том числе общего среднего) как сложноорганизованной системы, которая представляет собой единство
содержательных, процессуальных и результативных компонентов, необходимых и достаточных для достижения актуальных для того
или иного этапа развития национальной системы образования комплексных (педагогических и социокультурных) целей. Соответственно, качество образовательного процесса общего среднего образования рассматривается
нами как подсистема качества образования,
параметры и свойства которой структурно и
содержательно обусловливаются свойствами
и параметрами системы в целом, обладая,
вместе с тем, рядом специфических характеристик. Иначе говоря, мы будем рассматривать качество образовательного процесса
через корреляцию с качеством образования в
целом, с позиций содержательной и процессуальной целостности, обеспечивающей соответствие личностного развития обучающихся
их «жизненному самоопределению и требованиям общества в новых социально-экономических условиях» [1].
Критерии оценки качества образовательного процесса в терминосистеме, описывающей качество образования как сложноорганизованную целостность, относятся к индикативному (инструментальному) блоку [2].
Вместе с тем, они должны быть сформулированы таким образом, чтобы в них в непротиворечивом виде «уместились» и объекты

оценивания, и его процедурно-технологическая составляющая (формы, методы, механизмы, алгоритмы и др.), и результирующий
компонент (включая анализ и интерпретацию результатов различными адресатами
(целевой аудиторией).
В самом общем виде в качестве ключевых параметров (характеристик) критериев
оценки качества образовательного процесса
общего среднего образования могут быть
выделены:
 социальная и личностная значимость;
 реалистичность;
 непротиворечивость;
 прозрачность и доступность для
субъектов оценивания;
 инструментальность и технологичность;
 взаимная дополняемость;
 адаптивность;
 вариативная мобильность.
Опираясь на дифференциацию в современном научно-педагогическом дискурсе
двух векторов оценивания качества образования – внешнего (со стороны субъектов
оценивания, то есть заказчиков и потребителей образовательных услуг, к которым относятся личность, общество, государство, сфера производства и экономики) и внутреннего
(осуществляемого непосредственно в самой
системе образования), можно утверждать,
что оценка качества образовательного процесса общего среднего образования представляет собой деятельность полисубъектную, разнонаправленную и многоаспектную.
То есть речь идет о том, что при эффектив-

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, №8, 2018

33

Ирина Леонидовна Шевлякова-Борзенко

ном проектировании оценочной деятельности и целесообразном распределении функций осуществление одновременно разными
субъектами на разных уровнях системы в
различных аспектах оценки качества образовательного процесса позволит иметь постоянно обновляемую (актуальную) объективную картину его состояния. Это позволит
принимать обоснованные управленческие
решения и осуществлять психолого-педагогическую коррекцию без привлечения
дополнительных ресурсов и ущерба для качества самого процесса.
На данном этапе исследования нами
предложены в определенном смысле интегральные критерии оценки, которые могли бы
использоваться разными субъектами образования на разных уровнях и этапах (подсистемах) оценивания образовательного процесса.
Вместе с тем, следует принимать во внимание функциональную неоднородность (некоторую ограниченность) ряда критериев.
Одни из них обладают более широкой функциональностью, например, могут быть
использованы и в процессе самооценки образовательного процесса (учреждением образования, органами управления образованием
района либо областного региона), и в процессе внешней (по отношению к субъекту
оценивания) оценки. В то же время сфера
применения ряда критериев ограничивается
только внешней оценкой.
Критерии оценки качества образовательного процесса общего среднего образования могут быть разделены на собственно
образовательные (связанные с обучением
школьников, формированием их предметных
и метапредметных компетенций, подготовкой к профессиональному самоопределению
и т.д.) и социокультурные (связанные с выполнением социокультурного заказа общества и государства, удовлетворением их ожиданий, в том числе отложенных).
Можно также с определенной долей
условности дифференцировать предлагаемые критерии оценки образовательного процесса по характеру «дальнодействия»,
поскольку некоторые из них нацелены на
оценку ближайших, текущих и «сред-несрочных» результатов образовательной деятель34

ности, а другие – на оценку степени достижения стратегических образовательных целей. Наше внимание будет сосредоточено
преимущественно на критериях первого
типа, которые мы будем рассматривать как
индикаторы, ориентированные на оценку качества образовательного процесса общего
среднего образования как многовекторной
деятельности по предоставлению комплекса
актуальных образовательных услуг. Важным
представляется понимание этих образовательных услуг именно как комплекса, где
собственно обучение и воспитание сочетаются с различными видами социокультурной активности, интегральным эффектом в
итоге должна стать сформированность у
выпускника школы готовности к профессиональному и личностному самоопределению,
а также достаточный уровень социокультурной адаптированности.
Мы посчитали целесообразным сгруппировать критерии в блоки, согласно триаде
«условия – процесс – результат». Впрочем,
следует принимать во внимание, что комплексный характер предлагаемых критериев
в некоторых случаях делает невозможным их
однозначное включение в тот или иной блок
(когда, например, с помощью одного критерия оценивается степень сформированности
(как условие) и эффективность (результативность) того или иного компонента образовательного процесса).
1. Оценка условий, обеспечивающих
качество образовательного процесса общего среднего образования как блок критериев,
по сути, представляет собой оценку ресурсного обеспечения образовательного процесса, которое также понимается в смысле широком и комплексном. В данном случае речь
идет о совокупности содержательной, научной и учебно-методической, кадровой, материально-технической, финансовой составляющих, а также об их эффективном использовании для создания продуктивной (в смысле достижения актуальных целей) образовательной среды.
Критерий качества ресурсного обеспечения образовательного процесса.
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Ресурсное обеспечение образовательного процесса рассматривается как комплекс,
включающий следующие составляющие:
 нормативную правовую,
 содержательную,
 научно-теоретическую и учебнометодическую,
 организационно-управленческую,
 кадровую,
 материально-техническую,
 финансовую.
В первом приближении речь идет об
оценке ресурсов как необходимых и достаточных для достижения целей образовательного процесса на каждом конкретном уровне
системы общего среднего образования.
Нормативный правовой компонент
включает документы и акты разных уровней:
республиканские, региональные, локальные.
Качество последних (локальных) актов в
условиях расширения самостоятельности учреждений образования (в том числе управленческой и финансовой), а также с учетом
тенденции к усилению государственно-общественного характера управления образовательными системами приобретает особое
значение. Они могут инициироваться и разрабатываться не только администрацией учреждения образования, но и трудовыми коллективами, профессиональными союзами,
общественными и попечительскими советами и т. д. Поэтому особую значимость для
качественной организации образовательного
процесса на уровне учреждения образования
приобретает качество разработки, взаимная
согласованность и непротиворечивость локальных актов и документов с нормативными правовыми актами регионального и республиканского уровней, а также осведомленность всех заинтересованных в их содержании.
Качество содержательного обеспечения
образовательного процесса должно оцениваться на разных уровнях (этапах) оценки качества образовательного процесса. Так, на
уровне учреждения образования соответствующие индикаторы могут применяться как
в процессе самоанализа деятельности (учреждения образования либо разного уровня
региональных систем), так и в ходе внешней

оценки. Разница заключается в том, что в
процессе самоанализа в силу объективных
причин это по сути будет оцениванием степени соответствия реализуемых образовательных программ требованиям и положениям нормативных правовых документов,
регулирующих образовательный процесс
системы общего среднего образования в Республике Беларусь; в процессе же внешней
оценки констатативность в принципе не имеет смысла, она должна уступить место качественной оценке реализации этого содержания, включая оценку организации учебной
и воспитательной деятельности, психологического сопровождения, реализацию инновационной, экспериментальной, проектной
деятельности и др.
Существенное значение для обеспечения качественных научно-теоретической и
учебно-методической составляющих имеет
системность работы по планированию, разработке, экспертизе и обновлению соответствующих материалов (понимаемых в широком
смысле, как комплекс разнообразных элементов, традиционных и инновационных). Следует принимать во внимание, что наряду с материалами, инициированными и создаваемыми на республиканском уровне, в этот компонент входят и разработки региональные, а
также локальные, качество которых может
серьезно варьироваться. Соответственно, внимание к качеству этих элементов предполагает сочетание внутренней (на первом этапе)
и внешней экспертизы (оценки).
Уровень профессиональной компетентности и личностной готовности специалистов (педагогов, управленческих кадров), реализующих данное содержательное обеспечение, напрямую влияет на качество образовательного процесса. Специфика современного
взгляда на кадровый потенциал как один из
компонентов ресурсного обеспечения системы образования заключается в комплексном
подходе к проблемам подготовки педагогов
и специалистов, их мотивации, стимулирования профессионального роста и личностного
развития. Поэтому в системе показателей,
раскрывающих качество данного компонента
ресурсного обеспеченния образовательного
процесса, необходимо предусмотреть пози-
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ции, отражающие все стороны деятельности
современного педагога, включая функции
обучения, воспитания, развития, включенность в социокультурное взаимодействие с
разными субъектами образовательного процесса, деятельность, направленную на саморазвитие, и т.д.
Оценка системности работы по развитию кадрового потенциала предполагает рассмотрение деятельности целого ряда субъектов образовательного процесса, то есть не
только педагогов, но и специалистов, осуществляющих управленческую, хозяйственную, финансовую деятельность, что коррелирует с комплексным подходом к ресурсному обеспечению образовательного процесса. При этом указанная комплексность особым образом влияет на содержание данного
критерия.
Организационно-управленческий компонент ресурсного обеспечения образовательного процесса тесным образом связан с
кадровым и предполагает, в первую очередь,
наличие высокопрофессиональных кадров,
Так как, например, при оценке профессиональной компетентности субъектов, осуществляющих управление образовательным
процессом на разных уровнях, предполагается оценивать не только собственно профессиональные навыки (уровень проектной
культуры, информационную компетенцию
как часть организационно-управленческой,
уровень анализа собственной деятельности,
деятельности отдельных педагогов и коллектива в целом и т.д.), но и деятельность по
развитию информационно-образовательной
среды, финансовую компетентность и т.д.
Также объектом оценки в рамках данного
компонента ресурсного обеспечения должна
стать реализуемая на конкретном уровне
системы (региональном, локальном) собственно организационно-управленческая модель как совокупность определенных целей
и максимально эффективных способов (механизмов) их достижения.
Материально-техническая и финансовая составляющие ресурсного обеспечения
образовательного процесса оцениваются, с
одной стороны, в соответствии с принятыми
нормативами, в диапазоне между необходи36

мостью и достаточностью. Однако, с другой
стороны, в условиях внедрения новых механизмов финансирования системы общего
среднего образования в Республике Беларусь
финансовый «ландшафт» подсистем разного
уровня (областной, районной, городской,
учреждения образования) может существенно изменяться. Оценку материально-технического и финансового обеспечения разных
уровней системы важно осуществлять и в
аспекте влияния этих компонентов на качество образования, например, через возможную корреляцию между увеличением
(уменьшением, перераспределением) финансовых средств в условиях финансирования
по нормативу и качеством образовательных
услуг, ростом профессиональной и личностной мотивации педагогов и т.д.
Еще один критерий, отнесенный нами к
блоку условий, представляет собой индикатор, способный как бы масштабироваться в
зависимости от подсистемы, для оценки, качества которой он применяется. Когда речь
идет об уровне учреждения образования,
оценивается качество образовательной среды, а вот при переходе на уровни региональные и республиканские целесообразно говорить о качестве социокультурно-образовательного пространства. В самом общем
смысле мы рассматриваем это пространство
как совокупность социально-педагогических
условий, возникающих благодаря специально организуемой деятельности и направленных на сотворчество субъектов образовательного процесса. Данный масштабируемый критерий предполагает понимание образовательной среды / социокультурно-образовательного пространства как динамичного,
подвижного единства содержательных и
процессуальных составляющих (включая
предметно-объектную, аксиологическую, семиотическую, коммуникативную, информационную, интерактивную и др.).
Новизна этого критерия связана с тем,
что он будет реализовываться (раскрываться)
в показателях (индикаторах), описывающих
не просто наличие того или иного компонента образовательной среды / социокультурнообразовательного пространства, но оценивающих и процесс его постоянного обновле-
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ния в параметрах культуросообразности,
персоноцентрированности, высокотехнологичности и т.д.
Мотивация субъектов образовательного процесса к осуществлению продуктивной совместной деятельности, деятельности
«кооперативной» (co-operative) по форме и
творческой, в широком смысле, по содержанию, сегодня представляется одним из самых
важных и, возможно, одним из самых сложных для реализации условий эффективности
образовательного процесса. Во-первых, речь
идет о мотивации разных субъектов образовательного процесса, не только об обучающихся и обучающих, но и о родительской
общественности, партнёров по социокультурному взаимодействию. Во-вторых, специфика современных образовательных систем
обусловливает необходимость поиска новых
форм, методов и путей мотивирования, адекватных мотивационной сфере современного
человека, который также меняется под влиянием новой информационной реальности. Втретьих, говорить о сколько-нибудь серьезном долгосрочном эффекте по отношению к
данному условию можно лишь тогда, когда
создана система мотивации к осуществлению субъектами образовательного процесса
такой деятельности, которая позволяет реализоваться каждому из них и в то же время
консолидирует усилия для качественных изменений самого образовательного процесса.
Очевидно, что на разных уровнях системы общего среднего образования существуют разные возможности, например, к мотивированию профессионального и личностного роста педагогов. Речь идет не только об
их дифференцированном материальном стимулировании по результатам основной и дополнительной деятельности (что осуществляется, как правило, системно на уровне учреждения образования и может разово
происходить на региональном и республиканском уровнях). Сегодня стоит говорить о
создании некой системы постоянной мотивации педагогов (и других субъектов образовательного процесса), в которой были бы задействованы все уровни национальной системы образования и самые разные мотива-

ционные механизмы (аксиологические, этические, материальные и т. д.).
2. Оценка качества собственно процесса организации и осуществления образовательной деятельности.
Критерий, оценивающий степень дифференцированности образовательного процесса, как и некоторые другие из предлагаемых, содержит в себе многослойность, как
бы разноуровневость оценивания этой стороны образовательного процесса. Речь идет не
только об учете интересов и запросов учащихся и их законных представителей, о
спектре возможностей для реализации потенциального многообразия индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, но и о системности работы с одаренными и высокомотивированными учащимися, о реализации услуг дополнительного
образования, об организации обучения детей
с особенностями психофизического развития. Этот же интегральный критерий должен
наряду с оценкой собственно процесса обучения оценивать степень разнообразия внеурочной и внешкольной активности и т. п.
Данный критерий применим, прежде
всего, для анализа деятельности учреждений
образования, но результаты оценки этого
компонента организации образовательного
процесса помогут составить интегральное
представление о возможностях продвижения
для обучающихся по различным образовательным траекториям в том или ином регионе Беларуси.
Оценка эффективности функционирования системы воспитательной работы
имеет чрезвычайно важное значение для
формирования целостного представления о
качестве образовательного процесса общего
среднего образования.
В Республике Беларусь проблемам воспитания традиционно уделяется пристальное
внимание. В стране сложилась национальная
система воспитания детей и учащейся молодежи, представляющая собой сложноорганизованное единство целей, условий, ресурсов,
содержательной, событийно-процессуальной
и результативной составляющих, нацеленных на формирование культуры личности
воспитанников, понятой как многомерный
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феномен, который включает гражданскую,
духовно-нравственную, психологическую,
художественно-эстетическую, экологическую, трудовую, семейную и гендерную, информационную, политическую, правовую,
экономическую составляющие, а также культуру безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни, культуру быта и досуга. В соответствии с обновленной в 2015
году Концепцией непрерывного воспитания
детей и молодежи в качестве основных задач
системы воспитания детей и учащейся молодежи определены: формирование гражданственности, патриотизма и национального
самосознания детей и учащейся молодежи на
основе государственной идеологии; подготовка к самостоятельной жизни и труду;
формирование нравственной, гражданской,
правовой, эстетической, экологической, информационной культуры личности; овладение знаниями, ценностями и навыками здорового образа жизни; формирование культуры семейных отношений; создание условий
для актуализации предприимчивости, инициативы, успешного саморазвития и самореализации личности [3]. Серьезное внимание уделяется организации шестого школьного дня, деятельности детских и юношеских общественных объединений и организаций, идеологическому воспитанию, работе
по экономическому воспитанию и развитию
финансовой грамотности, многим другим
аспектам воспитательной деятельности. Всё
это указывает на необходимость создания
достаточно разветвленной системы индикаторов, отражающих эффективность воспитательной работы на разных уровнях национальной системы образования.
Ориентированность современных систем оценки качества образования, в числе
прочего, на анализ личностного развития
учащихся как процессуального, динамичного
результата предполагает оценку прогресса
разных видов деятельности обучающихся. В
этом контексте особое значение приобретает
качество услуг дополнительного образования, которые оказываются в учреждении
образования. Сущностной характеристикой
дополнительного образования всегда была
его нацеленность на творчество в широком
38

смысле, как на процесс и результат образовательной деятельности. Однако с конца 2000х годов в нашей стране четко обозначилась
тенденция к вовлечению в рамках дополнительного образования детей и учащейся молодежи в инновационную деятельность,
смесь творчества и исследовательской деятельности.
В настоящее время услуги дополнительного образования в Республике Беларусь оказываются как в учреждениях системы дополнительного образования, так и в учреждениях
общего среднего образования. Не являясь самоцелью для последних, актуальный спектр
качественных услуг дополнительного образования, тем не менее, обогащает образовательный процесс, в числе прочего, усиливая его
дифференциацию в плане расширения возможностей для формирования личностных
компетентностей учащихся. Кроме того, эффективная организация дополнительного
образования в учреждении общего среднего
образования способна многократно усилить
эффект воспитательной работы, поскольку в
числе прочего «популяризирует среди детей и
подростков современные профессии, развивает их творческие и интеллектуальные способности, предохраняет от негативного воздействия улицы, от подростковой агрессивности и деструктивного поведения» [4].
Особое значение в условиях усложнения причин и последствий конфликтов (в
том числе между субъектами образовательного процесса) приобретает системность работы по обеспечению психологического
комфорта для всех участников образовательного процесса. Это предполагает новый
взгляд на функции социально-психологического сопровождения в школе, перечень которых включает в настоящее время диагностическую, коррекционную, консультационную
(а том числе профориентационные исследования и консультирования), профилактическую, развивающую, просветительскую и
другие составляющие. В свою очередь, это
актуализирует поиск новых форм и методов
планирования и реализации социально-психологического сопровождения и, соответственно, выработку адекватных способов (индикаторов) оценки этой деятельности.
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Критерий эффективности социальнопсихологического сопровождения образовательного процесса может применяться как
для оценки функционирования локальных и
региональных подсистем, так и республиканской системы социально-психологического
сопровождения образовательного процесса
общего среднего образования. Речь идет о
комплексном рассмотрении системы мер,
мероприятий, деятельности по социальной
защите, охране здоровья и обеспечению безопасности учащихся, включая принятие мер
по недопущению нарушений прав несовершеннолетних, организацию медицинского
обслуживания, обеспечение безопасности
жизнедеятельности, а также сохранение и
восстановление физического и психического
здоровья. На наш взгляд, эффективность
функционирования данного компонента образовательного процесса следует оценивать
не только исключительно по отношению к
учащимся, но и по отношению к педагогам
разных возрастных профессиональных категорий, от молодых специалистов до опытных
учителей.
К этому критерию как бы примыкает
критерий сформированности и эффективности функционирования системы социокультурного сетевого взаимодействия с
семьей, государственными и общественными
структурами, организациями, который может
быть использован для оценки состояния разных уровней системы общего среднего образования: отдельного учреждения образования, районной и областных, республиканской систем.
Наличие и функционирование системы
оценки качества образования является важной составляющей качественно организованного образовательного процесса. Последовательная реализация различных процедур
оценки качества образования, нацеленная на
определение эффективности функционирования системы оценки качества, предоставляемых образовательных услуг, представляется одним из ключевых компонентов менеджмента образовательного процесса.
Учитывая многовекторность самого
процесса оценивания, следует, по сути, говорить о системе оценок качества образования,

которая объединяет подсистему внутренних
(самооценка обучающихся, текущий и итоговый контроль образовательных достижений
обучающихся, оценка качества деятельности
обучающих в учреждении образования,
самоанализ деятельности учреждения, региональных и республиканской систем) и внешних (независимые экзамены, общественный
мониторинг, международные мониторинговые исследования) оценочных процедур.
Кроме того, оценивание этого компонента
образовательного процесса предполагает
(для разных уровней и объектов оценивания)
изучение рынка и качества предоставляемых
образовательных услуг, системность проведения независимых оценок качества образования и адекватное использование получаемых результатов.
Наличие в образовательном процессе
деятельности инновационного типа в последнее время в отечественном педагогическом
дискурсе рассматривается как обязательный
компонент качественной работы. Однако
само понятие инновационной деятельности
зачастую оказывается размытым, иногда в
него включают любые виды деятельности,
отличающиеся в представлении тех или
иных субъектов образовательного процесса
от традиционных. В некоторых случаях реализация инновационных инициатив и проектов оказывается нецелесообразной, по разным причинам объективного (недостаточность ресурсного обеспечения, например) и
субъективного (неготовность, профессиональная и личностная, участников образовательного процесса к деятельности инновационного типа) характера.
Понимая под инновационной деятельностью в общем среднем образовании деятельность, нацеленную на качественные изменения в образовательном процессе для достижения актуальных (качественно новых)
образовательных целей, мы считаем необходимым взвешенно подходить к реализации в
реальном образовательном процессе инновационных проектов. Речь идет о соотношении
ресурсов, затрачиваемых на осуществление
этой деятельности, и получаемого результата.
По сути, критерий целесообразности и качества реализации инновационных компонен-
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тов образовательного процесса предназначен
для оценки эффективности инициатив, проектов, шагов инновационного типа во избежание нецелесообразного использования материальных и нематериальных ресурсов, обеспечивающих функционирование системы общего среднего образования. Этот критерий
может использоваться на разных уровнях
национальной системы образования, от республиканских органов управления образованием до уровня учреждения образования.
3. Оценка результатов образовательного процесса.
Оценивание результативности образовательного процесса может осуществляться с
разных точек обзора, то есть как с точки зрения текущего состояния системы и актуальных в данный момент проблем, так и в ракурсе решения тактических задач и достижения стратегических (отложенных) целей.
В связи с этим, критерии адекватности цели, затраченных ресурсов и результата может быть описано с помощью понятия
социально-экономической адекватности образования, к которому мы обращались на одном из предыдущих этапов исследования и
которое, призвано отразить способность образовательной системы к достижению целей,
адекватных как потребностям той или иной
личности, так и запросам государства и
общества [1].
Современные научно-педагогический и
нормативный правовой дискурсы ориентированы на расширенное понимание образовательных достижений, с выделением в соответствующей таксономии уровней грамотности и компетентности. Это приводит, в
свою очередь, к расширенному пониманию
индикаторов образовательных (учебных и
внеучебных) достижений, перечень которых
включает образовательные достижения по
отдельным предметам, динамику образовательных достижений (так называемый индивидуальный прогресс), внепредметные (так
называемые ключевые) компетентности
(познавательные, социальные, информационные и др.), даже активность участия в образовательном процессе (в урочной и внеурочной деятельности) и др. [5]. Можно сказать,
что в современных образовательных систе40

мах внимание перемещается с оценки так называемых разовых результатов на прогресс
(динамику) образовательных достижений
учащегося. По мнению российского ученого
И. Фрумина, хотя «система такой динамической оценки (оценка добавленной ценности) весьма сложна, но позволяет яснее видеть роль образования в прогрессе ребенка»
[6]. При этом очевидно усложняются требования к образовательным результатам: речь
идет о своеобразном «встраивании» компетентностных результатов в уровневое описание предметных достижений [5].
В контексте нашего исследования,
рассматривая образовательные достижения
как комплекс разноуровневых и «разноприродных» результатов образовательного процесса, мы предлагаем использовать критерий
динамики образовательных достижений не
только для оценки образовательных достижений учащихся (обучаемых). Само понятие
образовательных достижений на разных
уровнях (в разных подсистемах) системы
образования может, на наш взгляд, использоваться и для измерения эффективности деятельности педагогов, специалистов управления образованием, а также для оценки функционирования учреждения образования и
даже для региональных систем образования.
Рассматривая ключевые характеристики образовательных результатов, которые
определяют качество образования в целом и
образовательного процесса в частности, современные исследователи в разных странах
мира делают особый акцент на «формировании творческих способностей и инициативности в личностном плане», то есть на способности обучающихся «действовать инициативно, адекватно и творчески, учитывая
широкий контекст ситуации, используя свои
знания при решении нестандартных задач и
продуктивно взаимодействуя при этом с членами группы» [5]. При этом в разных образовательных системах наблюдается общая тенденция к определению не только надпредметных, но и предметных результатов в
функциональном ключе либо с учетом их
функциональной (functional skills) составляющей. Этим обусловлен комплексный и
многоуровневый характер критерия сформи-
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рованности предметных, метапредметных
и личностных компетенций, выраженных в
измеряемых результатах учебной деятельности и личностного развития, коррелирующих с планируемыми результатами обучения, зафиксированными в образовательных
стандартах.
Уровень сформированности предметных компетенций измеряется через соотнесение с соответствующими индикаторами, зафиксированными в образовательных стандартах и учебных программах нового поколения.
В свою очередь оценивать уровень (качество)
сформированности метапредметных компетентностей современные исследователи предлагают комплексно, в единстве образовательных (уровень готовности к постановке и решению новых учебно-познавательных задач и
проблем, а также уровень контрольно-оценочной самостоятельности), коммуникативных (готовность к совместной деятельности,
навыки критического мышления и др.), а также информационных (читательская грамотность как функциональная грамотность, эффективность использования информационнокоммуникационных технологий в учебной и
внеучебной деятельности и др.) компетенций
[5]. Схожим образом оцениваются и личностные компетентности учащихся, в комплексе
сформированности образовательной самостоятельности, инициативности, ответственности, социальных компетенций, достаточного для того или иного возраста уровня культуры личности (нравственной, эстетической, гражданской и др.) и т.д.
Глобальный характер общественных
трансформаций, динамичное, неравновесное
состояние современного социокультурного
пространства в целом приводит к формированию так называемой новой социальной реальности, которая по своим онтологическим параметрам существенно отличается от предыдущих типов [7]. Мы рассматриваем уровень
социальной адаптации учащихся как критерий, одновременно нацеленный на оценку непосредственных и стратегических результатов. В связи с существенностью изменений в
экзистенциальном, аксиологическом, этическом «ландшафтах» эффективность образовательного процесса и его результатов стоит

оценивать в соответствии с тем, насколько
подготовлен выпускник базовой и общей
средней школы к жизни в быстро изменяющемся мире, что предполагает, в свою очередь, готовность к самостоятельному принятию решений в нестандартных, нетри-виальных условиях, которых не было при жизни
предшествующих поколений. Поэтому в
настоящее время целесообразно говорить не
столько о необходимости социализации учащихся, сколько об их социокультурной адаптации, разновекторной и многоуровневой. К
данному критерию примыкает критерий, связанный с определением уровня профессионального самоопределения выпускников базовой и общей средней школы. В последнем случае речь идет о степени сформированности
интересов, намерений по отношению к будущей профессиональной деятельности, а также
об осознанности выбора дальнейшей траектории обучения.
Эти два критерия предназначены, в
первую очередь, для использования специалистами учреждения образования: социальными педагогами, классными руководителями, педагогами-организаторами.
Использование критерия эффективности (результативности) деятельности педагогических кадров предполагает не только
оценку качества деятельности обучающих в
комплексе профессионального, социального,
личностного аспектов. Важное значение
имеет комплексная оценка работы с кадрами
на разных уровнях системы общего среднего
образования. В современных условиях речь
идет об анализе полного цикла этой работы
как деятельности, связанной с проектированием, планированием, отбором квалифицированных кадров, их мотивацией к личностному и профессиональному росту и созданием соответствующих условий, оценкой их
деятельности с целью аттестации и дальнейшей коррекции кадровой работы. Соответственно, система показателей для данного критерия может быть достаточно разветвленной
и дифференцироваться в зависимости от
уровня (подсистемы) использования.
В самом общем виде определение результативности образовательной деятельности в настоящее время осуществляется через
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соотнесение выявленного состояния того
или иного компонента системы образования
с требованиями, зафиксированными в нормативных правовых документах разного уровня либо в локальных актах. Однако современные тенденции развития образовательных систем в целом и систем оценки качества образования в частности указывают на то,
что неизбежно будет усиливаться роль социальной экспертизы качества образования.
Иначе говоря, в системе критериев оценки
качества образовательного процесса в его результирующем блоке уже сейчас должны
быть представлены индикаторы, позволяющие оценить удовлетворенность качеством
образования не только непосредственных
участников процесса обучения и воспитания,
но и потребителей и заказчиков образовательных услуг. Критерий удовлетворенности качеством организации образовательного процесса, таким образом, может применяться для разных участников образовательного процесса, включая учащихся, педагогов, законных представителей учащихся, органы управления образованием и др.
Эффективность менеджмента (управления) образовательным процессом как критерий, возможно, обладает наибольшей комплексностью, поскольку предполагает оценку созданных условий, адекватности затрачиваемых ресурсов получаемым результатам, а также анализ, наряду с собственно образовательными достижениями, социокультурных параметров функционирования подсистемы (учреждения образования, региональной системы). К данному критерию примыкает критерий эффективности коррекционно-регулятивной деятельности, который также предполагает принятие решений и
реализацию мер по устранению недостатков,
избеганию рисков, усилению эффектов и т.д.
Однако во втором случае речь идет, прежде
всего, не столько о собственно управленческих шагах, сколько о деятельности психолого-педагогической.
Таким образом, предложенные критерии имеют интегральный и (преимущественно) универсальный характер, то есть большинство из них может использоваться на
разных уровнях системы образования разны42

ми субъектами оценивания для осуществления как внешних, так и внутренних по отношению к объекту оценивания процедур в качестве инструмента (само)анализа и (само)оценки образовательного процесса как комплекса условий, ресурсов, средств и способов достижения поставленных целей.
Подавляющее большинство критериев
может использоваться всеми заинтересованными в анализе качества образовательного
процесса. Особенности обращения к этим
критериям будут зависеть от конкретных целей тех или иных субъектов анализа.
Так, исследователи сферы общего среднего образования заинтересованы в комплексном использовании критериев оценки
качества образовательного процесса, что
позволит определить как общее состояние и
тенденции развития образовательного процесса, так и детализировать проблемное поле
перспективных исследований.
Специалисты органов управления образованием на республиканском уровне могут
использовать предлагаемые критерии оценки
образовательного процесса для анализа состояния разных его сегментов и как системы в
целом, для определения направлений совершенствования процесса обучения и воспитания, для принятия обоснованных решений в
сфере управления качеством образования,
для обеспечения всех заинтересованных информацией, необходимой и достаточной для
оценки состояния национальной системы
образования. На уровне локальном (региональном) критерии будут востребованы
также в процессе внешней оценки образовательного процесса в учреждениях образования и самоанализа собственно подсистемы
регионального уровня. Кроме того, органы
управления образованием могут использовать результаты оценки для рейтингования
учреждений образования.
Учреждения образования могли бы
обращаться к данным критериям в процессе:
 проведения внутренней комплексной оценки деятельности (самоанализа);
 для сравнения образовательных достижений учащихся внутри класса (классов),
в рамках учреждения образования;
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 для оценки динамики и темпов профессионального роста (успехов) сотрудников
(педагогов).
В отличие от перечисленных выше
субъектов системы оценки качества образования, педагоги будут использовать лишь некоторые из предложенных критериев для:
 анализа состояния образовательных
достижений учащихся, их динамики с целью

корректировки индивидуальных траекторий
саморазвития;
 анализа условий и обеспечения организации образовательного процесса по преподаваемому учебному предмету;
 для самоанализа собственной профессиональной деятельности и профессионально-личностного роста.
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PRINCIPLE OF VISIBILITY – THE BASIC PRINCIPLE OF TRAINING
Xülasə: Təlim prosesi mürəkkəb təzahürdür. Onu müəllimin bilikləri sadəcə məktəblilərə verməsi
kimi təsəvvürə gətirmək düzgün olmazdı. Qarşıya suallar çıxır: Təlim prosesi necə qurulmalıdır? Bu zaman
hansı müddəalar rəhbər tutulmalıdır?
Təlimin vəzifəsi təlim prosesinin inkişafı haqqında biliklər əsasında, onun qanunauyğunluqlarına
əsaslanmaqla təlimin prinsiplərini dərsə gətirmək, proqram materialının mənimsənilməsini asanlaşdırmaqdan
ibarət olmalıdır.
Açar sözlər: təlim, təlimin prinsipləri, əyanilik, əyanilik prinsipi, təlimin təşkili
Резюме: Процесс обучения сложное явление, и нельзя его представлять как простую передачу
знаний учителем школьникам, которые этими знаниями еще не обладают. Возникают вопросы: каким
образом должно быть поставлено обучение? Какими положениями необходимо руководствоваться
при этом?
Задача обучения состоит в том, чтобы на основе знаний об развитии учебного процесса выяснить, как на основе закономерностей его развития разрабатываются принципы обучения, которыми
руководствуется учитель в своей практической работе.
Ключевые слова: обучение, принципы обучения, наглядность, принцип наглядности,
организация обучении
Summary: The learning process is a complex phenomenon, and it cannot be represented as a simple
transfer of knowledge by a teacher to students who do not yet possess this knowledge. The questions arise:
how should the training be delivered? What provisions need to be guided by this?
The task of learning is to find out, on the basis of knowledge about the development of the educational
process, how, based on the patterns of its development, the principles of learning are developed that guide
the teacher in their practical work.
Keywords: training, teaching principles, visibility, visibility principle, organization of training

Məlum olduğu kimi, təlim prosesinin səmərəliliyi onun təşkili və gedişi zamanı onun
müxtəlif prinsiplərindən hansı səviyyədə istifadə olunmasından çox asılıdır. Bildiyimiz kimi,
məktəb təcrübəsində təlimin elmilik prinsipi,
sistemlilik və ardıcıllıq prinsipi, müəllimin rəh44

bər rolu şəraitində şagirdlərin şüurluluq və fəallığı prinsipi, konkret və mücərrədin vəhdəti
prinsipi, təlimdə müyəssərlik prinsipi, təlimin
kollektiv xarakteri və şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması, nəzəriyyənin təcrübə
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ilə əlaqəsi prinsipi, əyanilik prinsipi və s. Prinsiplərindən istifadə olunur.
Təlimin prinsipləri onun məqsədləri və
qanunauyğunluqları əsas götürülərək müəyyənləşdirilir. Prinsiplər rəhbər müddəalar olub tədrisin və öyrənmənin gedişinə aydınlıq gətirir.
Müəllimlər təlimin prinsiplərinə aydın başa düşməli və öz pedaqoji fəaliyyətlərində onlardan
bəhrələnməlidirlər.
Prof. A.N. Abbasovun qənaətincə, “Təlimin prinsipləri iki qrupa bölünə bilər: 1. Təlimin
seçilməsini və məzmununu müəyyən edən prinsiplər. 2. Tədris prosesinin səmərəli qurulmasını
və fəaliyyətini müəyyənləşdirən prinsiplər.
Təlimin prinsiplərində təhsilin məzmununa
və tədris prosesinə aid normativ tələblər, tədrisin
və təlimin qanunauyğunluqları, ümumiləşdirilmiş
qabaqcıl təjrübə öz əksini tapır” (1, s. 123).
Təlimin prinsipləri sırasında əyanilik prinsipinin özünəməxsus rolu vardır.
Təlimin başqa prinsiplərinə nisbətən əyanilik prinsipi daha qədim tarixə malikdir.
Azərbaycanın klassik filosofu Əbülhəsən
Bəhmənyar hələ XI əsrdə biliklərə yiyələnməkdə duyğu üzvlərinin roluna diqqəti yönəldərək
deyirdi: “İnsan yalnız duyğudan gələn, yaxud
duyğunun təsdiqlədiyi şeyə inanır”.
Fransız maarifpərvəri Fransua Rable
“Qarqantua və Pantaqruel” adlı əsərində orta
əsrlərin sxolastik təlim və tərbiyə sistemini tənqid edir. Bu kitabda müəllim obrazı yaradılmışdır. O, dərslərində əzbərçiliyə meyil göstərir, çalışır ki, uşaqlar onun dediklərini əzbərləsinlər
Bu zaman fikir vermir ki, bilik və məlumatlar
şagirdlər tərəfindən başa düşüldümü.
Əsərin qəhrəmanı Qarqantua da tədris materiallarını şüursuz olaraq öyrənir, hər hansı məsələyə aid fikrini bildirməyə qabil olmur, müstəqil fikir söyləyə bilmir. Nəticədə o, küt bir adam
kimi yetişir.
Fransua Rable sxolastik təlimin mənfiliklərini, insanı şikəst etdiyini diqqət mərkəzinə
gətirir. Gəldiyi qənaəti bu olur ki, belə halları
aradan qaldırmaq üçün uşaqlarda təşəbbüskarlıq
və müstəqilliyi, yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək lazımdır.
Ata öz övladına - Qarqantuaya dərs demək
üçün başqa bir müəllimi evinə dəvət edir. Təzə
müəllim humanistdir, yeniliyi sevir, nəyi necə
öyrətməyi yaxşı bilir, mexaniki əzbərçilik əley-

hinədir, tədris materiallarının şüurlu şəkildə
öyrənilməsinə üstünlük verir. O, mövzuları sistemli və ardıcıl olaraq öyrədir.
Bu müəllim yaxşı başa düşür ki, keçdiyi
dərslərdə əyaniliyə diqqət yetirdikdə tədris materialı tez və asanlıqla mənimsənilir və uzun
vaxt ərzində hafizədə qalır. Tez bir zamanda
Qarqantua kamil bir insan kimi yetişir.
Göründüyü kimi, Fransua Rable əyaniliyə
və təlimin həyatla əlaqəsinə diqqət yetirirmiş.
Fəqət o zamanlar və bir müddət sonralar pedaqogika tarixində əyanilik prinsipinin adı tutulmur, nəzəri baxımdan əsaslandırılmırdı.
XVII əsrdə çex pedaqoqu Y.A. Komenski
(2) təlimdə əyanilik prinsipini diqqət mərkəzinə
gətirdi. Onu nəzəri cəhətdən əsaslandırdı, dərs
dediyi məktəbdə bu prinsipin imkanlarından
faydalandı.
Didaktikada əyaniliyin böyük rolunu görən Y.A. Komenski onu təlimdə “qızıl qayda”
adlandırdı. Bu xüsusda o, yazırdı: “…mümkün
olan hər şeyi duyğularla qavramağa təqdim etmək qoy müəllimlər üçün qızıl qayda olsun,
yəni görünəni – görmə duyğusuna, iyi – iybilmə
duyğusuna təqdim etməli” (2).
Komenski təlimi əşyaların və hadisələrin
canlı müşahidəsindən başlamağın tərəfdarı idi.
Ona görə, şeylər bədən, sözlər də paltardır, şeylər nüvə, sözlər də qabıqdır. Hər hansı bir şeyi
öyrənərkən qulaq gözlə, söz əl fəaliyyəti ilə
birləşməlidir.
O, deyilənləri əsas götürərək, deyirdi ki,
başı nüvəsiz qabıqla doldurmağa lüzum yoxdur.
Sözlər əşyalarla əlaqədə təhsilalana öyrədilməlidir.
Məşhur “Böyük didaktika” əsərində böyük çex pedaqoqu göstərirdi: “Duyğularda olmayan heç bir şey şüurda da olmadığından ağıl
bütün düşüncələr üçün materialı yalnız duyğulardan alır” (2).
Təbii ki, onun qənaətləri düzgün idi: bir
yox, bir neçə duyğu üzvü vasitəsi ilə mənimsənilən material, məlumat hafizədə daha uzun
müddət və möhkəm qalır.
Əyani vasitələrə təhsilalanlarda obrazlı təsəvvürlərin yaradılması üçün, eyni zamanda anlayışların formalaşdırılması, mücərrəd əlaqələrin və asılılıqların dərki məqsədilə müraciət edilir. Əyanilik vasitəsilə əşya, fakt və hadisələri,
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prosesləri qavrayan şagirdlər obyektiv gerçəkliyi düzgün başa düşürlər.
Y.A. Komenski təlim prosesində hissi idraka nisbətən daha çox yer verilməsini məqsədəuyğun hesab edirdi. Komenskiyə görə, əyanilik tədris materialının mənimsənilməsinin həlledici
amilinə çevrilir və hissi idrak biliklərin mənbəyi
kimi özünü göstərir. “Güzgünün şeyləri yaxşı əks
etdirməsi üçün əvvəlcə şeylərin kifayət qədər sıx
və aydın olması və duyğuların inikası sahəsində
yerləşməsi lazımdır. Axı duman və duman kimi
seyrək tərkibli şeylər özündən az şüa əks etdirir
və güzgüdə çox zəif əks olunur; mövcud olmayan şeylər isə heç əks olunmur. Beləliklə, öyrənilmək üçün gənclərə təqdim olunan şeylər isə
duyğulara və xəyala yaxşı təsir edən sıx həqiqi
faydalı şeylər olsun, qoy şeylərin kölgələri olmasın. Şeylərin özü isə bizdə yalnız o zaman təsir
oyadacaqdır ki, onlar duyğu törədəcək yaxın məsafəyə gətirilsinlər” (2).
Ona görə də biz əyaniliyə nə qədər çox
yer versək (lakin təbii ki, həddi aşmamaq şərtilə), hissi idraka bir o qədər çox əsaslanmalı oluruq. Nəticədə ağlın inkişafı yetərli olur.
Prof. A.N. Abbasovun yazdığı kimi,
“Əyanilik, müxtəlif vəziyyətlərdə şagirdlərdə təlim əməyinə müsbət münasibət yaradır, onların
idraki maraqlarını stimullaşdırır, obrazların hərtərəfli formalaşdırılmasına, biliklərə möhkəm
yiyələnməyə, dərsin hər dəqiqəsindən səmərəli
istifadə olunmasına və vaxta qənaət edilməsinə,
biliklərin həyatla, ölkəmizdə aparılan dinc quruculuq işlərilə əlaqələndirilməsinə şərait yaradır”
(1, s. 124).
Əyaniliyin tarixinə gəldikdə, demək lazımdır ki, bu prinsipin pedaqogika elmində özünə yer almasında alman pedaqoqu Adolf Disterveqin xidmətləri də mühümdür.
Adolf Disterveq əyaniliyi olduqca böyük
əhəmiyyətli didaktik prinsip kimi dəyərləndirirdi. O, konkret təfəkkürə yiyələnmiş şagirdlə təlimi nümunələrə, real əşyalara, faktlara əsaslanmaqla, konkret təsəvvürlər oyatmaqla başlamağı
məqsədəuyğun hesab edirdi.
Əyanilik prinsipinə böyük rus pedaqoqu və
psixoloqu K.D. Uşinski xüsusilə mühüm dəyər
vermişdir. O, əyaniliyin rolunu uşağın konkret
fikirləşməsi faktına əsasən qiymətləndirirdi. K.D.
Uşinskiyə görə, “Uşaq formalarla, boyalarla, səslərlə və ümumiyyətlə, duyğularla fikirləşir və
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uşağı başqc düşünməyə vadar etmək istəyən şəxs
onun təbiətini əbəs yerə və zərərinə olaraq zorlamış olar. Beləliklə, ibtidai təlimi formalarda, boyalarda, səslərdə ifadə etməklə, bir sözlə, onu uşağın mümkün qədər çoxlu duyğuları üçün əlverişli
bir şəklə salmaqla, biz eyni zamanda təlimi uşağın
anlaq səviyyəsinə uyğunlaşdırır və özümüz də
uşağın təfəkkür aləminə daxil oluruq”.
K.D. Uşinski də əyanilikdən istifadə edərkən hiss üzvünün işə qoşulmasını məsləhət görürdü. Fikir verək: “Hörümçəyin ən incə tellər
üzrə insanı heyrətə gətirəcək dərəcədə düzgün
yüyürməsinin səbəbi odur ki, o, bir caynağı ilə
deyil, çoxlu caynağı ilə tellərdən yapışır, biri
qopursa, o birilər onu saxlayır”.
Böyük rus pedaqoqu və psixoloqu öz-özünə “Əyani təlim nədir” sualını vermiş və həmin
suala belə münasibət bildirmişdi: “Bu, mücərrəd
təsəvvürlər və sözlər üzərində deyil, uşaq tərəfindən bilavasitə qavranan konkret obrazlar üzərində qurulan bir təlimdir: bu obrazlar müəllimin rəhbərliyi ilə təlim zamanı da qavranıla bilər, qabaqcadan uşağın müstəqil müşahidəsi vasitəsilə də qavranılmış ola bilər, belə ki, müəllim bu təlimi uşağın ruhunda mövcud olan hazır
obrazlar üzərində qurur”.
K.D. Uşinski lazım bilindikdə əyanilikdən
faydalanmağı məsləhət görürdü. Diqqət yetirək:
“Uşağın təbiəti aydın bir surətdə əyanilik tələb
edir. Uşağa, ona məlum olmayan beş kəlmə söz
öyrətməyə çalışın, o, bunların üzərində bir müddət və əbəs yerə əzab çəkəcəkdir. Lakin bu cür
20 kəlməni şəkillərlə əlaqələndirin və uşaq bunları çox asanlıqla mənimsəyəcəkdir. Siz uşağa
sadə bir fikri izah edirsiniz, o sizi anlamır; həmin uşağa mürəkkəb bir şəkli izah edin, o sizi
çox tez anlayır. Eyni qabiliyyətə malik olan iki
uşağa eyni hadisəni iki müxtəlif yolla nağıl etməyi təcrübə edin: birinə şəkil üzrə, o birinə isə
şəkilsiz nağıl edin – o zaman uşaq üçün şəklin
bütün əhəmiyyətini qiymətləndirəcəksiniz”.
Harada nəşr olunmasından asılı olmayaraq
(istər respublikamızda, istərsə də xarici ölkələrdə, o cümlədən Rusiyada) bütün pedaqogika
dərsliklərində, pedaqoji ədəbiyyatda təlimin
əyanilik prinsipinə münasibət bildirilir, onun
faydası və tətbiqi imkanları barədə qiymətli fikirlər söylənir. Hətta bu prinsipin mahiyyətini,
məqsəd və vəzifələrini, tətbiqi imkanlarını və
tətbiqinin səmərəli yollarını özündə birləşdirən
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tədqiqat əsərləri də vardır, əyanilik prinsipinə
həsr olunmuş dissertasiya əsəri də yazılmışdır.
Prof. A.N. Abbasovun elmi rəhbərliyi ilə L.A.
Kərimova pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi
dərəcəsi almaq üçün “Əyanilik kiçik yaşlı məktəblilərdə təlimə marağı artıran prinsip kimi”
mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir. Bu
dissertasiya əsərində aşağıdakı məsələlər diqqət
mərkəzində dayanmışdır: 1. Əyanilik prinsipinin
nəzəri əsasları və ibtidai siniflərdə ondan istifadənin zəruriliyi: 1.1. Təlimdə əyanilik prinsipi
ibtidai sinif şagirdlərinin təlimi sistemində mühüm didaktik prinsiplərdən biri kimi. 1.2. Təlimdə əyaniliyin pedaqoji əsasları. 1.3. Təlimdə
əyaniliyin psixoloji əsasları. 1.4. Təlimdə əyaniliyin fizioloji əsasları. 1.5. Azərbaycan pedaqoqlarının pedaqoji sistemində əyanilik prinsipi.
1.6. Əyani vasitələrin təsnifatı.
2. Təlimdə əyaniliyin tətbiqinin səmərəli
yolları: 2.1. İbtidai siniflərdə təlimin əyanilik
prinsipindən istifadənin imkanları. 2.2. İbtidai
siniflərdə yeni informasiya texnologiyalarından
istifadə. 2.3. Kiçik yaşlı məktəblilərdə təlimə
marağın yaradılması üzrə müəllim təcrübəsi
(əyanilik tətbiq etməklə). 2.4. Pedaqoji eksperimentin təşkili, aparılması və nəticələri.
Deyilənlər göstərir ki:

– əyanilik prinsipinin təlim prosesinə tətbiqi nəticəsində təhsilalanlar biliklərə asanlıqla
yiyələnə bilirlər;
– əyanilik prinsipi təlimdə formalizmin
aradan qaldırılmasını təmin edir, əşya və hadisələrlə bağlı təsəvvürlərin aydın olmasına və konkretləşdirilməsinə şərait yaradır;
– əyanilik prinsipi məktəbli oğlan və qızlarda nitqin və təfəkkürün inkişafına kömək
edir;
– əyaniliyin tətbiqi ilə proqram materialı,
dərslərdə alınan biliklər xeyli müddət hafizədə
qalır;
– təlim prosesində əyaniliyin imkanlarından faydalanmaq şagirdləri fəallaşdırır, onların
müstəqil düşünmə və fikir yürütmə qabiliyyətlərinin inkişafına kömək göstərir, təhsilalanlarda
təlimə maraq yaradır, təlimin keyfiyyətini
artırır.
Problemin aktuallığı. Təlimin səmərəli təşkilində əyanilik prinsipinin rolu böyükdür.
Problemin yeniliyi. Təlimin səmərəli təşkilində əyanilik prinsipinin rolu diqqət mərkəzinə
gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə tədqiqatlar aparan gənc tədqiqatçılar, doktorant və dissertantlar, müəllimlər üçün faydalıdır.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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THE MAİN FUNCTİONS OF NON-GOVERNMENTAL ORGANİZATİONS
İN THE DEVELOPMENT OF EDUCATİON
Xülasə: Müəllif məqalədə belə qənaətə gəlir ki, XXI əsrdə qeyri hökumət təşkilatları vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğunda aparıcı rol oynayır və cəmiyyətin bir çox problemlərinin həllində insanlara dəstək olur.
Ölkəmizdə təhsilin inkişafına dəstək olan qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyət göstərir. Bu təşkilatlar
insan inkişafının bütün cəhətlərinin əhatə olunduğu sahələrdə ölkə əhalisinə dəstək olmaq üçün səylərini səfərbər edir.
Açar sözlər: Qeyri hökumət təşkilatları, təhsil, inkişaf, təhsil layihələri, proqramlar, ictimai birlik,
vətəndaş cəmiyyəti, demokratiya, inteqrasiya, humanizm, vətənpərvərlik, milli dəyərlər
Pезюме: Автор статьи пришел к выводу, что в XXI веке неправительственные организации
играют ведущую роль в построении гражданского общества и поддерживают людей в решении многих проблем общества. Существуют неправительственные организации, поддерживающие развитие
образования в нашей стране. Эти организации мобилизуют свои усилия по поддержке населения
страны в областях, охватываемых всеми аспектами развития человека.
Ключевые слова: неправительственные организации, образование, развитие, образовательные
проекты, программы, социальное единство, гражданское общество, демократия, интеграция,
гуманизм, патриотизм, национальные ценности
Summary: The author concludes that in the twenty-first century non-governmental organizations play
a leading role in the building of civil society and support people in solving many of the problems of society.
There are non-governmental organizations supporting the development of education in our country.
These organizations mobilize their efforts to support the country's population in areas covered by all aspects
of human development.
Key words: Non-governmental organizations, education, development, education, programs, social
unity, civil society, democracy, integration, humanism, patriotism, national values

XXI əsrdə dünyanın hər yerində Qeyri-hökumət təşkilatları (QHT) vətəndaş cəmiyyətinin
quruculuğunda aparıcı rol oynayır və cəmiyyə48

tin bir çox problemlərinin həllində insanlara
dəstək olur. Ölkəmizdə də həm yerli, həm də
beynəlxalq QHT-lər fəaliyyət göstərir.
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Mütəxəssislərin fikrincə Qeyri-hökumət
təşkilatları vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlətin əsas atributudur. Bu gün ölkəmizdə 2500dən çox QHT fəaliyyət göstərir. Onların çoxu
dövlət qeydiyyatına alınıb və hüquqi şəxs statusuna malikdir. Onların fəaliyyətini əlaqələndirən
bir çox birliklər yaradılıb. Buna QHT Forumu,
QHT Konqresi və QHT Konfederasiyasını misal
göstərmək olar. QHT-lərin dairəsinin genişlənməsində və onların fəaliyyət istiqamətlərinin
inkişaf etdirilməsində beynəlxalq təşkilatlar böyük rol oynayır.
Araşdırmalar göstərir ki, Qeyri-hökumət
təşkilatlarının başlıca vəzifəsi elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman, ekoloji sahələrə aid
proqram və layihələr hazırlayıb həyata keçirmək, yerli əhəmiyyətli sosial problemlərin həllinə yardımçı olmaq, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan
insanlara kömək göstərmək, ölkənin və xarici
ölkələrin fondları, QHT-ləri, ictimai təşkilatları
ilə birgə layihələr həyata keçirmək, insanların
yaradıcı potensialının, bilik və bacarıqlarının aşkara çıxarılmasına, qabiliyyətlərini göstərməsinə, inkişaf etdirməsinə yardım etmək, Azərbaycan mədəniyyətinin geniş təbliği, sağlam mənəvi dəyərlərin qorunması, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq nüfuzunun artırılması ilə
bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsinə yardım
göstərmək, Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, respublikanın və xarici
ölkələrin təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq etmək, elmi-tədqiqatların aparılmasına yardım
göstərmək, ölkə ərazisində və xaricdə aktual
mövzulara dair konfrans və seminarlar təşkil etmək, dini tolerantlığın bərqərar olmasına, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna, qloballaşan dünyaya inteqrasiya prosesində milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılmasına dəstək verməkdən
ibarətdir.
Ümummilli liderimiz H. Əliyevin 13 iyun
2000-ci ildə imzaladığı “Qeyri-hökumət təşkilatları ictimai birliklər və fondlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nda qeyd edilir:
“Qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan
və Qeyri-hökumət təşkilatının nizamnaməsində
nəzərdə tutulan məqsədlərə zidd olmayan, ölkə
daxilində və xaricdə hər hansı fəaliyyət növünü
həyata keçirə bilər” (22-ci maddə).

Məlum olduğu kimi Qeyri-hökumət təşkilatları qeyri kommersiya məqsədli təşkilatlardır.
Mütəxəssislər çox vaxt Qeyri-hökumət təşkilatını üçüncü sektor adlandırır və göstərirlər ki,
QHT-lər nə hökumət, nə də biznes sferasına aiddir. Onlar cəmiyyətdə fərqli və müstəqil rola
malikdirlər. Qeyri-hökumət təşkilatları əsasən
qrantlar vasitəsilə maliyyələşirlər.
Ölkəmizdə təhsilin inkişafına dəstək ola
bilən bir çox Qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyət göstərir. Onlara misal olaraq “ABŞ təhsilli
Azərbaycan məzunları”, “Almaniyada təhsil
alan Azərbaycanlı Tələbələr və Elmi İşçilər Birliyi”, “Araz Tədqiqat Mərkəzi”, “Azərbaycan
Maarifçi Xeyirxah Xanımlar İctimai Birliyi”,
“Azərbaycan Demokratik Tələbə Gənclər Təşkilatı”, “Azərbaycan Musiqisinin İnkişafı və Tədrisi”, “Azərbaycan Gənclərinin Avropaya İnteqrasiyası Təşkilatı”, “Azərbaycan Gənclərinin
Demokratik İnkişafına Yardım İctimai Birliyi”,
“Azərbaycan-Britaniya Məzunları İctimai Birliyi”, “Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti”, “Besam Beynəlxalq Elmistrateji Araşdırmalar Birliyi”, “Elm, Texnki Tərəqqi və Təhsil Fondu”, “Gənc nəslin Maarifləndirilməsi İctimai Birliyi”, “Gənclər üçün Təhsil
Mərkəzi”, “Qadın və inkişaf mərkəzi”, “Sağlam
inkişaf və maarifləndirmə Mərkəzi”, “Türkiyə
Universitetləri Məzunları İctimai Birliyi”, “Universitet təhsilli Qadınlar Cəmiyyəti”, “Vətənpərvər Maarifçi Gənclər İctimai Birliyi” və s. göstərə bilərik.
Bu təşkilatlar insan inkişafının bütün cəhətlərinin əhatə olunduğu sahələrdə ölkə əhalisinə dəstək olmaq üçün səylərini səfərbər edir.
Ümumiyyətlə, real həyatda tətbiqilik baxımından təhsilin inkişafı prosesində QHT-lərin böyük rolu vardır. Çünki onların təhsillə bağlı fəaliyyəti çərçivəsində baş tutmuş konfranslardan
və onların ortaya qoyduqları ideyalardan, prinsiplərdən, analitik yanaşmalardan, ayrı-ayrı sosial qurumların paylaşdığı müsbət və mənfi təcrübələrdən, alternativ inkişaf modellərindən faydalanmaq mümkündür.
QHT-lərin təhsilin inkişafı sahəsindəki
fəaliyyəti yalnız tədbirlərin keçirilməsi və təcrübə mübadiləsinin təşkilindən ibarət deyildir.
Bu gün müstəqil dövlətimizin inkişafı yeni nəslin və müasir təfəkkürün formalaşması, milli və
mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanması və po-
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tensial inkişaf perspektivlərinin reallaşdırılmasına yardım göstərmək öhdəliyi daşıyan QHT-lər
həmin konseptual ideyaların və qabaqcıl təcrübənin bölgə və regionların inkişaf proqramlarında nəzərə alınmasına da çalışır. Ölkə təhsilinin
inkişaf məqsədlərinə nail olunması və qlobal səviyyədə qəbul olunmuş digər təhsil öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üçün təhsil qurumlarına
dəstək verməklə QHT-lər eyni zamanda yerli
səviyyədə insan inkişafını, yüksək səviyyəli təhsili, kamil vətəndaşın formalaşdırılmasını, sivil
cəmiyyət və güclü dövlətin inkişafını, elmi-texniki tərəqqini və ədalətli inkişafı dəstəkləyir.
2000-ci ilin sentyabr ayında BMT-nin
Nyu-York şəhərində yerləşən qərargahında dünya dövlətləri başçılarının iştirakı ilə Minilliyin
Sammiti keçirildi. 189 dövlət başçısı, o cümlədən milli liderimiz H. Əliyev sammitin yekun
sənədi olan Minilliyin Bəyannaməsini imzaladı.
Həmin Bəyannamədə 2015-ci ilədək ifrat yoxsulluq, sağlamlıq, gender bərabərliyi, təhsil,
ətraf mühit kimi sahələrdə inkişaf məqsədlərinin
yerinə yetirilməsi öhdəliyi təsdiq olundu. Həmin
bu öhdəliklərin realizə edilməsində də QHT-lər
dövlətə dəstək verir.
Ölkəmizdə son illər müşahidə olunan sürətli sosial iqtisadi inkişaf dövlətlə vətəndaş cəmiyyəti institutları arasında münasibətlər modelinin müasirləşdirilməsini, demokratiyanın dərinləşdirilməsini, milli maraqların qorunması
sahəsində Qeyri Hökumət Təşkilatlarının fəaliyyətinin təşviqini zəruri edir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, biz
iqtisadi uğurlarımızı, ölkəmizin dinamik inkişafını siyasi islahatlarsız, vətəndaş cəmiyyəti olmadan, daxili ictimai-siyasi proseslərdə vətəndaşların iştirakı olmadan təsəvvür etmirik. Qeyri
Hökumət Təşkilatları ayrı-ayrı fəal vətəndaşların arzularını reallaşdıran bir institutdur. Qeyri
Hökumət Təşkilatları ictimai davranış normalarını müəyyən edən və onun həyata keçirilməsini
təlqin edən institutlardır.
Demokratik cəmiyyət quruculuğunda
QHT-lərin müstəsna əhəmiyyəti danılmazdır.
Araşdırmalar göstərir ki, inkişaf etmiş ölkələrin
ictimai-siyasi həyatını QHT-lərsiz təsəvvür etmək çətindir. Onlar ölkə həyatının bütün sahələrinə nüfuz edərək mövcud problemlərin həllində
fəal iştirak edirlər. Hazırda ABŞ-da bir milyon
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sakinə 4324, Kanadada 4800 təşkilat, Böyük
Britaniyada 5172, İsveçdə 20000 Qeyri Hökumət Təşkilatı düşür (5,3).
Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən Qeyri Hökumət Təşkilatları içərisində cəmiyyətə xeyirxahlıq, insanpərvərlik və vətənpərvərlik dəyərlərini
aşılayan Heydər Əliyev Fondunun xüsusi yeri
vardır.
Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının yaranmasının tarixi kökləri cox qədim zamanlara gedib çıxmır. Ölkəmizdə güclü vətəndaş cəmiyyəti institutlarının təşəkkül tapması,
vətəndaş təşəbbüskarlığının təşviqi Azə-rbaycanın ikinci dəfə müstəqillik əldə etdiyi dövrə təsadüf edir. Sovet dönəmində demokratik təsisatların yaradılmasına icazə verilmirdi. Bu zaman
xeyriyyə və dini təşkilatlar istisnalıq təşkil edirdi. Sovet Azərbaycanında hökumət assosiasiyalar, həmkarlar ittifaqı, əlillər, qadınlar və gənclərin problem ilə məşğul olan, eləcə də yaradıcılıq birliklərinin yaradılması və maliyyələşdirilməsini özü təşkil edirdi.
Azərbaycanda ilk qeyri-hökumət təşkilatlarının yaradılmasının təşəbbüskarları ziyalılar olmuşdur. Onlar özlərinin potensial imkanlarından
xalqın düşdüyü çətin vəziyyətdən çıxarmaq üçün
faydalanmaq istəyirdilər. Məhz sovet dövlətinin
dağılması ərəfəsində institut, idarə və təşkilatların nəzdində xüsusi məqsəd daşıyan dərnək və
cəmiyyətlər yaranmağa başladı. Həmçinin müəssisələrdə vətəndaşları birləşdirən xeyriyyə və mədəniyyət mərkəzləri yaranmağa başladı.
Tədqiqatçılar Azərbaycan Qeyri Hökumət
Təşkilatlarının keçdiyi tarixi inkişaf yolunu aşağıdakı dörd mərhələyə bölürlər. Birinci mərhələ
1990-1999-cu illər; ikinci mərhələ 1999-2008-ci
illər; üçüncü mərhələ 2008-2012-ci ilin əvvəli;
dördüncü mərhələ isə 2012-ci ildən bu günə qədər olan mərhələni əhatə edir.
Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən maarif yönümlü Qeyri-hökumət təşkilatlarının başlıca
funksiyalarından biri də Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin fəaliyyətini, gördüyü işləri müntəzəm
olaraq yaxından izləmək və təhlil etməkdir. Bu
da ölkə təhsilinin inkişafına gözəl töhfələr verilməsinə imkan yaradır. Bu nəzarət və təhlillər
Təhsil Nazirliyi ilə əlaqələrin peşəkar şəkildə
qurulmasına və “Azərbaycan Gənclərinin 20072015-ci illər ərzində Xaricdə Təhsil üzrə Dövlət
Proqramı”nın realizəsində şəffaflığın artırılma-
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sına yardım edir. “Azərbaycan Britaniya Məzunları İctimai Birliyi”nin Britaniya səfirliyinin
dəstəyi ilə keçirdiyi layihə çərçivəsində Bakıdakı 8 universitet, Sumqayıt şəhər Dövlət Universiteti, habelə Qəbələ şəhərinin gəncləri məlumatlandırılıb. Məlum olduğu kimi Britaniya təhsili bütün dünyada məşhurdur. Hər il Birləşmiş
Krallıq yüz minlərlə xarici tələbəni qəbul edir.
Keçirilən tədbirlərdə azərbaycanlı gənclərə öz
potensialını inkişaf etdirmək üçün Britaniya təhsil sisteminin modern, yaradıcı və inkişafa aparan akademik şəraiti haqqında geniş məlumatlar
verilir, xaricdə alınan təhsilin gələcəyi qurmaq,
iş səviyyəsini yüksəltmək və imkanları yaxşılaşdırmaq üçün möhkəm bünövrə olacağı gənclərin
diqqətinə çatdırılır.
Uğurlu karyeraya gedən yol təhsildən keçir. Bu yolda inamla irəliləmək üçün xarici təcrübəni öyrənmək və yaymaq maarifyönlü ictimai birliklərin başlıca funksiyalarındandır.
“Azərbaycan Britaniya Məzunları İctimai
Birliyi” 2014-cü ildə ölkəmizin təhsilinin inkişafına dəstək olan “Təhsil üçün əl-ələ” layihəsi hazırlayıb. Bu layihənin başlıca məqsədi respublikamızın bir sıra məktəblərinin yuxarı sinif şagirdləri ilə görüşmək, onlarla söhbət etmək, ali
təhsil və fərqli ixtisaslar, eləcə də xaricdə təhsil
imkanları haqqında məlumat verməklə gəncləri
peşələrə və təhsilə istiqamətləndirməkdir.
Birliyin üzvləri gənclərin gələcək təhsil
həyatlarında daha uğurlu olmaları üçün onlarla
öz təcrübələrini bölüşür.
Birliyin üzvləri xaricdə təhsil almaq istəyən gənclərlə davamlı əlaqə saxlayır, həm təqaüd proqramları, həm xarici ölkə universitetləri
haqda məlumatlandırma işlərini uğurla davam
etdirir.
“Azərbaycan Britaniya Məzunları” İctimai
Birliyi təhsilin inkişafına layiqli dəstək ola biləcək bir çox layihələri reallaşdırıb və reallaşdırmaqdadır. Məs. “Gənclər arasında milli vətənpərvərlik ruhunun təbliği”, “Sağlam və vətənpərvər gənclik naminə”, “İnternat və uşaq evləri
məzunlarının sosial adaptasiyası”, “Sağlam həyat tərzinin formalaşdırılmasında internet resursların fəaliyyətinin gücləndirilməsi”, “Mənim biliyim mənim sərvətimdir”, “Region gəncləri arasında dini radikallıq və ekstremizmə qarşı maarifləndirmə”, “Mədəni insan modelini etik
davranışlar formalaşdırır”, “Ətraf mühit və da-

yanıqlı inkişaf məqsədləri”, “Erkən nikahlara
yox de”, “Azərbaycan tarixini öyrənək”, “Gənclərin ailədə və məktəbdə dini tərbiyəsinə dair
maarifləndirmə”, “Cehiz vermə, təhsil ver”,
“Ekologiyanı qoruyaq”, “Milli-mənəvi dəyərlərin təbliği sahəsində maarifləndirmə”, “Tolerantlıq və islamafobiya”, “Sağlam ailə modeli
yaradaq”, “Mədəni irsimiz rəqəmsal dünyada”
və s. Göründüyü kimi bu rəngarəng məzmunlu
layihələrin hər biri Azərbaycan təhsilinin inkişafına istiqamətlənmişdir.
“Azərbaycan Gənclərinin Avropaya inteqrasiyası Təşkilatı” gənclərin maarifləndirilməsi,
Avropaya inteqrasiyası prosesində fəal iştirak
edir, milli-mədəni irsin qorunması ilə bağlı bir
sıra yerli və beynəlxalq layihələr həyata keçirməkdədir. Bu məqsədlərə çatmaq üçün Azərbaycan mədəniyyətini, tarixini Avropa ölkələrində təbliğ etmək; gənclər arasında əməkdaşlığın inkişafı sahəsində xarici ölkələrin təcrübəsini öyrənmək və müsbət təcrübəni yaymaq;
gənclərin problemlərinin araşdırılması və həlli
barədə təkliflər hazırlamaq; gənclərin mədəni
inkişafına kömək etmək; sülhü, bəşəri dəyərləri
təbliğ etmək; gənclərin məlumat və bilik mənbələrinə çıxış imkanlarını araşdırmaq və s. funksiyaları həyata keçirir.
Müxtəlifyönlü maarifçi Qeyri-hökumət
təşkilatları təhsil sahəsində kifayət qədər uğurlu
layihələr həyata keçirir. Bu layihələrdə gəncliyin gələcək inkişafının müxtəlif aspektləri nəzərdə tutulur. Birliklərin demək olar ki, hamısı
dövlətin təhsil siyasətini dəstəkləyir və bu siyasətin inkişafında yaxından iştirak edir. Digər bir
tərəfdən bu birliklər Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin və demokratiyanın inkişafında yetişən gənc nəslin fəal iştirakına nail olmaq, onların təşəbbüskarlıq və yaradıcılığının inkişaf etdirilməsi, təhsil siyasətinin həyata keçirilməsi
üçün səmərəli mexanizmin yaradılması, mətbuat
və tədbirlər vasitəsilə gənclərin təhsillilik səviyyəsinin monitorinqi, əlil, yetim, kimsəsiz, qaçqın, məcburi köçkün, yeniyetmələrin və uşaqların hüquqlarının müdafiəçisi kimi də cəmiyyətin
həyatında mühüm rol oynayır.
Bu təşkilatların fəaliyyətinin başlıca funksiyalarından biri də gənc nəslin dövlətçilik maraqlarına xidmət göstərməsi, milli ideya və yüksək vətənpərvərlik ruhunda yetişdirilməsinə dəstək verməkdən ibarətdir. Bu birliklərin bir çoxu
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öz fəaliyyətlərini gənclər arasında vətənpərvərlik, humanizm və milli mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılması istiqamətində maarifçilik işi
aparmaq, gənclərin elmi biliklərinin artırılması
və dünyagörüşünün inkişafına kömək etmək,
onların ictimai fəallığının artırılmasına dəstək
olmaq, sağlam həyat tərzi, narkomaniya və
QİÇS-ə qarşı mübarizə istiqamətində qurur.
Maarif istiqamətli Qeyri-hökumət təşkilatlarının başlıca funksiyalarından biri də uşaq və
gənclərin sosial, hüquqi və psixoloji problemlərinin həllinə dəstək olmaq, onların inkişafına təkan vermək və fəal ictimai həyata cəlb edərək
ölkənin layiqli vətəndaşı kimi böyümələrinə nail
olmaqdan ibarətdir.

Problemin aktuallığı: Bu məqalənin aktuallığı ondan ibarətdir ki, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən
Qeyri-hökumət təşkilatlarının vətəndaş cəmiyyəti
quruculuğuna, dünyaya inteqrasiya prosesində millimənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılmasına, təhsilin
inkişafına təsiri diqqətə çatdırılıb.
Problemin elmi yeniliyi: Qeyri-hökumət təşkilatlarının təhsilin inkişafındakı rolu sistemli şəkildə araşdırılmışdır.
Problemin tətbiqi əhəmiyyəti: Qeyri-hökumət təşkilatlarının təhsilin inkişafındakı rolu pedaqoji ictimaiyyəti təhsil layihələrinin reallaşmasında
daha fəal mövqe tutmağa sövq edə bilər. Həmçinin
Qeyri-hökumət təşkilatlarının pedaqoji yönümlü fəaliyyətini öyrənən gələcək tədqiqatçılar üçün də bu
məqalə faydalı mənbə ola bilər.
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THE UNITY OF THE NICE OF THE PEOPLE AND THE STATE IN AZERBAIJAN
AS AN IMPORTANT CONDITION OF CONTINUOUS DEVELOPMENT
Xülasə: Azərbaycan özünün təhsil sistemini dünyanın ən mütərəqqi ölkələrinin təhsil prinsiplərindən
istifadə etməklə davamlı inkişaf yolu ilə təkmilləşdirir, insanın həyati bacarıqlara malik bir şəxsiyyət kimi
formalaşması istiqamətində səmərəli fəaliyyət göstərir. Məqalədə gənc nəslin və tələbələrin vətəndaş kimi
yetişdirilməsində milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərdən istifadə edərək, təkamül, davamlı inkişaf yolu ilə
təhsil müstəvisində həyata keçirdiyi islahatlardan bəhs olunub.
Açar sözlər: cəmiyyət, demokratiya, Heydər Əliyevin zəngin ideyaları ,tələbə, milli-mənəvi dəyərlər,
inteqrasiya, düzgün siyasət, davamlı inkişaf
Резюме: Азербайджан совершенствует систему образования за счет устойчивого развития,
используя принципы образования самых прогрессивных стран мира, эффективно работая над
формированием человека как личности, обладающей необходимыми жизненными навыками. В статье
рассматриваются реформы, осуществляемые при воспитании подрастающего поколения как граждан.
Ключевые слова: общество, демократия, ценные идеи Гейдара Алиева, студент, национальнонравственные ценности, интеграция, верная политика, непрерывное развитие
Summary: Azerbaijan is improving the education system through sustainable development, using the
principles of education of the most progressive countries in the world, effectively working on the formation
of a person as an individual with the necessary life skills. The article discusses the reforms carried out in
educating the younger generation as citizens
Key words: sociaty, democraty, rish idea of Heydar Aliyev, national, mental and moral values, exact
politics, durable devolopment

Azərbaycanın dünyəvi, demokratik və hüquqi dövlət kimi formalaşması və bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin bərqərar olduğu bir şəraitdə onun təhsil sisteminin inkişaf etmiş ölkələrin təhsil sisteminə inteqrasiya edilməsi, davamlı inkişafı mühüm rol oynayır və təhsildə
dəyişikliklərin aparılmasını bir zərurət kimi qarşıya qoyur. Cəmiyyət özünün ən çətin problemlərini həll etmək üçün əvvəlcə insan resurslarından səmərəli istifadə olunmasında potensial im-

kanlarını səfərbər edir. Həmçinin, gənc nəslin
vətəndaş kimi yetişdirilməsində milli-mənəvi və
ümumbəşəri dəyərlərdən istifadə edərək, təkamül, davamlı inkişaf yolu ilə təhsil müstəvisində
islahatlar həyata keçirir. Hazırda Azərbaycan
özünün təhsil sistemini dünyanın ən mütərəqqi
ölkələrinin təhsil prinsiplərindən istifadə etməklə davamlı inkişaf yolu ilə təkmilləşdirir, tələbələrin həyati bacarıqlara malik bir şəxsiyyət kimi
formalaşması istiqamətində səmərəli fəaliyyət
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göstərir. Bu gün respublikanın ən kiçik vətəndaşı da diqqətdən kənarda qalmamışdır.
Ölkəmizdə davamlı sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsi Azərbaycan hökumətinin qarşıya qoyduğu və çox böyük müvəffəqiyyətlə həyata keçirdiyi mühüm prioritetlərdən biridir.
Bəlli olduğu kimi, bu, ölkə iqtisadiyyatının hərtərəfli, şaxələndirilmiş şəkildə inkişafını nəzərdə
tutur. Burada neft sektorundan əldə edilən gəlirlər hesabına qeyri-neft sektoruna böyük sərmayələrin yatırılması, beləliklə də, ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinin davamlı şəkildə
inkişaf etdirilməsi başlıca hədəf kimi götürülür.
Hazırda ölkəmizin davamlı inkişaf sahəsində əldə etdiyi böyük uğurlar inkişafın Azərbaycan modelindən danışmağa imkan verir. Davamlı, dinamik inkişaf məntiqinə əsaslanan bu
modelin strateji istiqamətləri aşağıdakı kimi səciyyələndirilə bilər:
1) sərbəst bazar münasibətlərinə əsaslanan, sosialyönlü bütöv iqtisadi sistemin – müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşdırılması;
2) ölkədə mövcud olan təbii-iqtisadi, texniki-istehsal və elmi-texniki potensialın fəal surətdə təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb olunması;
3) milli iqtisadiyyatın dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli şəkildə inteqrasiyası.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin imzaladığı fərmanlarda təsdiq
etdiyi iqtisadi siyasət sənədlərində bu hədəfin
reallaşması üçün yerinə yetirilməsi zəruri olan
əsas vəzifələr müəyyənləşdirilib. Bu sıraya ölkənin malik olduğu iqtisadi potensialın inkişafının tarazlaşdırılması, çoxlu sayda yeni iş yerlərinin açılmasına şərait yaradılması, sahibkarlığın
inkişaf etdirilməsi, sosial xidmətlərin həcminin,
keyfiyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması,
yoxsulluğun azaldılmasını və s. bu kimi vəzifələri aid etmək mümkündür.
Azərbaycanda müasir, demokratik, hüquqi
və dünyəvi dövlət quruculuğu, vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkülü, milli-mənəvi dəyərlərə qayıdış və elmin, təhsilin, mədəniyyətin inkişafı
əbədi surətdə ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə
bağlıdır. Ölkəmizin əsas qanunu Konstitusiyanın qəbul edilməsi, hakimiyyətlərin bölünmə
prinsipinin təsbit olunması, hüquq normalarının
və qanunvericilik bazasının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, müasir idarəetmə üsullarının bərqərar olması və müvafiq dövlət qurum54

larının formalaşdırılması Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə gerçəkləşən genişmiqyaslı quruculuq
proqramının tərkib hissələridir (1,8). Hazırda
ulu öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan BakıTbilisi-Ceyhan (BTC) Azərbaycan neftinin dünya bazarına çıxarılması ilə yanaşı, həm də “İpək
yolu”nun və türkdilli ölkələrin əsas magistral
kəməri statusunu qazanmışdır. BTC neft kəmərləri ölkəsinə dünya “arteriya”sı kimi daxil olmuşdur. Onu da qeyd edək ki, min bir əziyyətlə
başa gələn bu əsas ixrac neft boru kəmərinin
texniki-iqtisadi əhəmiyyətindən başqa, onun siyasi rolu da danılmazdır. Belə ki, həmin neft kəməri dünya dövlətləri ilə Azərbaycan dövlətinin
yeni münasibətlərinin yaranmasına, dünya xalqları ilə əlaqələrinin yenidən qurulmasına təkan
verərək, Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin güclənməsinə, beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artmasına, eləcə də onun siyasi və iqtisadi
baxımdan davamlı inkişaf etməsinə səbəb olmuşdur. Bu strategiyanın gerçəkləşməsi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əbədi olmasına
ən etibarlı qarant oldu. Böyük dövlət xadiminin
siyasi uzaqgörənliyi sayəsində Azərbaycanın
gələcək inkişaf tarixinin əsası qoyuldu.
Digər iri layihələr – Bakı-Tbilisi-Ərzurum
qaz kəmərinin tikintisi və “Şahdəniz” yatağından qazın hasilatı da ümummilli liderimizin
Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısında böyük
xidmətlərinin sırasında özünəməxsus yer tutur.
Bütün bunlara görə xalqımız, haqlı olaraq,
Heydər Əliyevi müstəqil Azərbaycanın qur-ucusu, yaradıcısı, memarı adlandırır.
Əgər dünya iqtisadiyyatının inkişafında
Azərbaycan nefti mühüm əhəmiyyət daşıyırsa,
deməli, dünyanın qabaqcıl elmi axtarışlarında,
xüsusilə qlobal strategiyaların hazırlanmasında
da Azərbaycan intellekti bu və bundan da yüksək missiyada iştirak edə bilər. Neft və İntellekt!
İkisi də enerjiyə çevrilir: biri maddi, digəri mənəvi enerjiyə. Neft kapitali milli inkişafımız
üçün nə qədər zəruridirsə, elm kapitalı da bir o
qədər və ondan da artıq zəruridir. Neft bir vaxt
tükənə bilər, zəka sərvəti isə heç vaxt tükənmir,
işləndikcə artır. “Neft qızılını” “İnsan qızılına”
çevirmək ideyasının gerçəkləşməsi də məhz bu
maddi və mənəvi sərvətimizin düzgün idarə
olunmasından asılıdır. Eyni zamanda, bizim tarixi inkişaf təcrübəmiz də milli intellekti dünya
standartları səviyyəsinə qaldırmaq üçün imkanla-

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 85, Number: 8, 2018

Azərbaycanda sarsılmaz xalq-dövlət vəhdətinin davamlı inkişafın vacib şərti kimi tələbələrə aşılanması

rın kifayət qədər böyük olduğunu təsdiq edir:
dünya sivilizasiyasının inkişafının bütün mərhələlərində Azərbaycan mədəniyyətinin planetimizin hər hansı bir nöqtəsində mövcud olan zəngin
mədəniyyətlə müqayisə edilə biləcək üstünlükləri
olub. Ulu öndər məhz bu həqiqətlərin işığında,
Azərbaycan elminin modernləşməsi istiqamətində mühüm siyasi qərarlar qəbul edirdi (2, 272).
Bu gün Azərbaycan beynəlxalq aləmə sürətlə inteqrasiya edən, dinamik iqtisadi inkişafını və etibarlı siyasi sabitliyini təmin etmiş müstəqil dövlətdir. Artıq dövlətimiz mötəbər kürsülərdən öz sözünü deməyə, haqlı mövqeyini bildirməyə və qorumağa qadir, zəngin iqtisadi potensiala malikdir. Müstəqilliyin ilk illərindən
məlum səbəblərdən bərbad hala düşmüş Azərbaycan iqtisadiyyatında davamlı inkişafa, tərəqqiyə nail olunmasına, çox kövrək və zəif dövlət
siyasətinin güclü və aparıcı mövqeyə yüksəlməsinə, qədim tarixi və çoxəsrlik zəngin mədəniyyəti olan millətimizin bütün dünyada tanıdılması
istiqamətində yorulmaz fəaliyyətinə görə əvəzsiz
dövlət xadimi Heydər Əliyevin ölkəyə rəhbərlik
etdiyi müxtəlif dövrlərdə həyata keçirdiyi strategiya bütün sahələrdə əldə edilən uğurların əsasını
təşkil edir (2, 35). Onun ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə Azərbaycanın iqtisadi dirçəlişi, tərəqqi və inkişafı təmin edilmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin “Təhsil sistemimiz müstəqil Azərbaycanın gələcək inkişafını
təmin etməlidir” prinsipinin yerinə yetirilməsinin təmin olunması üçün milli dəyərləri saxlamaqla, təkamül yolu ilə dünya təhsil sisteminə
doğru hərəkət edib, Azərbaycan təhsil sistemini
yeni zirvələrə qaldırmalıyıq. Məhz bu mənada
gənc nəslin tərbiyəsinin milli zəmində təşkili
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təlim-tərbiyə prosesi yalnız elm deyil, həm də böyük sənətdir.
Onun tamamlanması mümkün deyil, təkmilləşməsi və inkişafı isə sonsuzdur.
Azərbaycan xalqı dövlətçiliyinə sadiq qalaraq hər zaman ümummilli liderin ideyaları ətrafında sıx birləşəcəkdir. Çünki Azərbaycanda
sarsılmaz xalq-dövlət vəhdəti mövcuddur.
Qədirbilən xalqımız şah əsəri müstəqil
Azərbaycan dövləti olan ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin bu xidmətlərini heç vaxt unutmayacaqdır.
Günümüzün reallığı sübut edir ki, ölkənin
davamlı inkişafına, milli maraqlarımıza, əhali-

nin rifahının yaxşılaşdırılmasına xidmət edən
sosial-iqtisadi strategiya bu gün Prezident İlham
Əliyev tərəfindən ardıcıl, məqsədyönlü və praqmatik siyasəti sayəsində müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmaqdadır. Bu istiqamətdə aparılan işlər
Azərbaycan xalqının xoş gələcəyinə xidmət edəcək səviyyədə uğurla davam etdirilir. Eyni zamanda, bütün bunlar elm adamlarının, dövlət
qayğısına cavab olaraq daha da fəallaşmalarını,
ölkədə həyata keçirilən islahatların elmi əsaslarının işlənib hazırlanmasında xüsusi fəallıq göstərmələrini tələb edir. Tam əminliklə demək
mümkündür ki, möhtərəm Prezident İlham
Əliyev ulu öndərin müəyyənləşdirdiyi davamlı
inkişaf xəttini inamla davam etdirərək ölkəni
daha əzmlə irəliyə aparacaqdır. Prezidentin imzaladığı fərman və sərəncamlar regionların sosial-iqtisadi inkişafında, səhiyyənin, təhsilin,
mədəniyyətin, yol-nəqliyyat kompleksinin tərəqqisində böyük rol oynayır.
Bu gün Prezident İlham Əliyevin həyata
keçirdiyi çoxşaxəli islahatlar Azərbaycan dövlətinin siyasi xarakterini və inkişaf yolunu müəyyən edir. Bu müəyyənləşmə Azərbaycanın qısa
müddət ərzində iqtisadi inkişaf göstəricilərinə
görə bütün dünyada liderə çevrilməsi faktıdır.
Dövlətimizin iqtisadi, sosial, mədəni sahələrdə bugünkü inkişafı xalqımızın gələcəkdə
daha firavan həyatından xəbər verir. Bu gün
daha böyük uğurlara imza atmaq üçün inamla
çalışan xalqımızı sabah daha əzəmətli işlər gözləyir. Hər birimizin bu zəfər yürüşündə məmləkətimizin bir əsgəri olmaqla ölkə Prezidentinin
apardığı düzgün, çevik siyasəti daim dəstəkləməklə onun ərafında bundan sonra da daha sıx
birləşəcəyik.
Heydər Əliyev ideyalarına söykənən xarici siyasət kursu Azərbaycanın daha təkmil bir
dövlət kimi yeni və qüdrətli imicini və nüfuzunu
formalaşdırmaqla yanaşı, həm milli-mənəvi dəyərləri, həm də müasirliyi özündə əks etdirən
üçrəngli Azərbaycan bayrağının daha uca zirvələrdə dalğalanacağına əminlik yaradan başlıca
amildir .
Onu da qeyd etmək vacibdir ki, Azərbaycan multikultiralizmin əsas məkanlarından biridir. Humanist və demokratik nəzəriyyə, yaxud
ideologiya olaraq multikulturalizm, tolerantlığın
təcəssümüdür ki, onsuz humanizm, yüksək fərdi
və beynəlxalq münasibətlər mədəniyyəti, insan-
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lar arasında qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı zənginləşmə, dostluq və əməkdaşlıq mümkün deyil
(5). Multikultiralizm Azərbaycanda illərdən bəri
formalaşan dəyərlər toplusudur. Belə li, multikultiralizm bütün millətlərin, milli azlıqların,
etnik qrupların birgəyaşayışının, milli barışığının və vətəndaş sülhünün təminatçısıdır. Ən mühüm aspektdə multikulturalizm siyasi ideologiya və sosial-mədəni praktika kimi milli dövlət
üçün ümumi olan siyasi, sosial və hüquqi məkanı dəstəkləyən ideyadır. Heç təsadüfi deyildir ki,
Azərbaycan xalqının multikultural ənənələrini
qorumaq Azərbaycanın dövlət siyasətidir. Əsası
Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş multikultiralizm siyasəti müasir dövrdə
Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilir. Qloballaşan cəmiyyətdə Azərbaycan multikultiralizmi yaşadan, qoruyan bir ölkə kimi, öz
həyatını multikultural dəyərlər olmadan təsəvvür etmir. Prezident İlham Əliyev 2010-cu ilin
oktyabrında Bakıda “XXI əsr: ümidlər, çağırışlar” devizi ilə keçirilmiş Beynəlxalq Humanitar

Forumundakı çıxışında demişdir: “Multikultiralizmin alternativi yoxdur. Multikultiralizmin
alternativi özünütəcriddir. Mən inanmıram ki,
XXI əsrdə qloballaşan dünyada hər hansı bir siyasi qüvvə özünütəcrid siyasətini aparmağa
cəhd etsin. Multikultiralizmin dəyərləri, əsasları
möhkəmləndirilməlidir”(3).
Problemin aktuallığı. Bu gün Azərbaycan
artıq dünyada tanınmış multikultiralizm mərkəzlərindən biridir. Azərbaycan bu sahədə başqa ölkələrə
örnək ola bilər. Artıq paytaxt Bakı qlobal əhəmiyyətli humanitar məsələlərin öz həllini tapdığı məkandır. Multikultiralizm bəşəriyyətin inkişafının yeganə
yoludur.
Problemin elmi yeniliyi. Bu gün biz tam
əsasla deyə bilərik ki, Heydər Əliyevin ideyaları indi
də fəaliyyətdədir. Ölkəmizdəki bütün quruculuq işləri məhz bu ideyaların həyata keçirilməsi istiqamətində gedir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc
nəslin tərbiyəsi və şəxsiyyətin formalaşdırılması ilə
bağlı tədqiqat aparan doktorant və dissertantlara öz
köməyini göstərəcəkdir.
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FORMATION OF PEDAGOGICAL MENTALITY:
ANALYSIS OF EXISTING LITERATURE
Xülasə: Yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində müəllim peşəkarlığı və səriştəliliyi, eyni zamanda müəllimin mentaliteti məsələsi öz aktuallığı ilə diqqət mərkəzinə gəlir.
Peşəkarlıq və səriştəlilik müəllimin fəaliyyətində mühüm yer tutmaqla yanaşı, müəllimin şəxsiyyəti,
onun mentaliteti bu sahədə özünəməxsus böyük rol oynayır. Müəllimin nəzəri və metodik hazırlığa, pedaqoji
ustalığa yiyələnməsi müəllimlik peşəsinin nüfuzunu artırır, müəllim əməyini maraqlı, məzmunlu və səmərəli
edir. Müəllimlik peşəsinin əhəmiyyətinə, müəllim şəxsiyyətinə, müəllim mentalitetinə dair istər respublikamızda, istərsə də xarici ölkələrdə çoxsaylı fikirlər deyilmiş, cild-cild əsərlər, məqalələr, kitablar yazılmışdır.
Məqalədə müəllim mentalitetinin formalaşdırılması baxımından mövcud ədəbiyyatın təhlili aparılır.
Açar sözlər: mentalitet, müəllimin mentaliteti, müəllimin mentalitetinin formalaşdırılması, ədəbiyyatın
təhlili, müəllim şəxsiyyəti, təlim-tərbiyə işinin təşkili
Резюме: В новом педагогическом мышлении профессионализм и компетентность учителя, а
также его менталитет выходят на первый план со всей их актуальностью.
Профессионализм и компетентность занимают значимое место в деятельности педагога так же,
как личность педагога и его менталитет играют своеобразную роль в этой сфере. Теоретическая и методическая подготовка и педагогическое мастерство учителя, повышают престиж педагогической
профессии, делают работу учителя интересной, значимой и эффективной. Как в нашей республике,
так и в зарубежных странах существует множество различных мыслей, многотомных произведений
относительно значимости педагогической профессии, личности педагога и его менталитета. В статье
проводится анализ формирования педагогического менталитета в существующей литературе.
Ключевые слова: менталитет, менталитет учителя, формирование менталитета учителя,
анализ литературы, личность учителя, эффективная организация учебно-воспитательной работы
Summary: In the new pedagogical thinking, the professionalism and competence of the teacher, as
well as his mentality, come to the fore with all their relevance.
Professionalism and competence occupy a significant place in the activities of the teacher as well as
the personality of the teacher and his mentality play a peculiar role in this area. Theoretical and methodical
training and pedagogical skills of the teacher, increase the prestige of the teaching profession, make the work
of the teacher interesting, meaningful and effective. Both in our republic and in foreign countries there are
many different thoughts, multivolume works regarding the significance of the teaching profession, the
personality of the teacher and his mentality. The article analyzes the formation of the pedagogical mentality
in the existing literature.
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Yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində müəllim
peşəkarlığı və səriştəliliyi, eyni zamanda müəllimin mentaliteti məsələsi öz aktuallığı ilə diqqət
mərkəzinə gəlir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 24 oktyabr 2013-cü il
tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası”nda göstərilir: “Təhsilalanın savadlı
və səriştəli şəxs kimi formalaşmasına müəllimin
təsiri müəllimin akademik bacarıqlarından, tədris
təcrübəsindən və peşəkarlıq səviyyəsindən xeyli
asılıdır. Müəllimin bu keyfiyyətləri ilə təhsilalanların nailiyyətləri arasında sıx korrelyasiya mövcuddur” (1).
Peşəkarlıq və səriştəlilik müəllimin fəaliyyətində mühüm yer tutmaqla yanaşı, müəllimin
şəxsiyyəti, onun mentaliteti bu sahədə özünəməxsus böyük rol oynayır.
Müəllimin nəzəri və metodik hazırlığa,
pedaqoji ustalığa yiyələnməsi müəllimlik peşəsinin nüfuzunu artırır, müəllim əməyini maraqlı,
məzmunlu və səmərəli edir.
S.M. Qənizadə vaxtilə yazırdı: “Müəllimlik düntyanən ən nəcib peşələrindən biri, bəlkə
də birincisidir. Bağ bağbansız keçinə bilmədiyi
kimi bəşəriyyət də müəllimsiz keçinə bilməz.
Hünərli usta dəmirdən səbir ilə misri qılınc yona
bildiyi kimi yaxşı müəllim də kəstab millətdən
xoşbəxt cəmiyyət hazırlayır” (2, s. 3).
Gəlin belə bir suala cavab tapmağa çalışaq: əlinə jurnal alıb sinif otağına girən, dərs deyən hər bir şəxsə müəllim demək olarmı? Əlbəttə, yox. V.A. Hötenin bu xüsusda belə müdrik
fikri vardır: “Bizə kim dərs deyirsə, ona müəllim deyirik. Fəqət hər dərs deyən adam müəllimlik ləyaqətini doğrulda bilmir”.
Həmin sözlərdə dərin həqiqət vardır.
Müəllimlik peşəsinin əhəmiyyətinə, müəllim şəxsiyyətinə, müəllim mentalitetinə dair istər respublikamızda, istərsə də xarici ölkələrdə
çoxsaylı fikirlər deyilmiş, cild-cild əsərlər, məqalələr, kitablar yazılmışdır.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev deyirdi: “Mən yer üzündə müəllimdən yüksək ad
tanımıram”. Bu, müəllimlik peşəsinə, müəllim
fəaliyyətinə, müəllim şəxsiyyətinə və müəllim
mentalitetinə verilən çox mühüm qiymətdir.
58

Müəllim mentaliteti və müəllim şəxsiyyəti
tədqiqatların obyekti olmuşdurmu? Bu suala cavab tapmağa çalışdıq.
Bir sıra tədqiqatlar nəzərdən keçirildi.
Prof. F.A. Rüstəmov qələmə aldığı ”İlahi
missiya” məqaləsini bölmələrə ayırıb. Həmin
bölmələrin birini belə adlandırıb: “Müəllimini
göstər, deyim ki, sən kimsən”. Uğurlu adlandırmadır. Bu fikir “Dostunu göstər, sənin kim
olduğunu deyim” atalar məsəli üzərində köklənib. Müəllif məqaləsində yazır: “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və daha səmərəli qurulması, əməkdaşlıq mühitinin yaradılması, sağlam
rəqabətin formalaşdırılması dərin elmi-metodik
biliyi, kreativ düşüncəsi, geniş erudisiyası, pedaqoji-psixoloji hazırlığı, yüksək mənəvi-əxlaqi
keyfiyyətləri, akademik bacarığı, tədris təcrübəsi və peşəkarlıq səviyyəsi ilə fərqlənən müəllimlərdən birbaşa asılıdır. ABŞ-ın Şimali Karolina
Universitetinin professoru, Nobel mükafatı laureatı Əziz Sancar Bakıda tələbələrlə görüşlərində demişdi: “Özünüzə yaxşı müəllim seçin” (3).
Professor daha sonra yazır: “On illərdir ki,
azərbaycanlı tələbələrin də müəllim seçmək hüququ var. Amma bu seçimi reallaşdırmaq mexanizmi yoxdur. Yenə də buna mentalitet mane
olur. Tələbələr vaxtı ilə tanınmış bir alimin (indi
isə mühazirə oxumağa fiziki gücü çatmayan, yenilikləri süngü ilə qarşılayan birinin) fənnini
seçməsə, o, işini itirə bilər. O, hamımızın müəllimi olub, onu necə təhsildən uzaqlaşdıra bilərik? Ona görə də ali məktəblərimizin mütləq əksəriyyətində müəllimi kafedra, seçmə fənləri isə
dekanlıq seçir. Əgər biz Avropa ölkələrində olduğu kimi müəllim seçimində peşəkarlığı, pedaqoji-psixoloji və metodiki hazırlığı önə çəkməyi
qarşımıza məqsəd qoymuşuqsa, onda, seçki sisteminin metodologiyasını dəyişməliyik. Təbii
ki, bu, mürəkkəb, çətin və ağrılı prosesdir. İşin
pioneri olmaq həmişə çətin olub” (3).
C. Cəfərovun “Müəllim hazırlığı: məqsədlərimiz, strateji hədəflərimiz” (4), T. Mehdixanlının “Müəllim ucalığı” (5), İ. Mustafayevinin
“Fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığı
üzrə prioritet inkişaf məsələləri: konseptual yanaşmalar” (6), E. Vidadioğlunun “Müəllim-şagird
münasibətlərində nələr baş verir?” (7), S. Qara-
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yevanın “Müəllim hazırlığı: müasir standartlar və
günün tələbləri” (8), E. Güliyevin “Müəllim nüfuzunu bərpa etmək lazımdır” (9), Ş. Quliyevanın “Təlimdə müəllim-şagird münasibətləri haqqında” (10), R.Qəndilovun “Müəllimin
təlim fəaliyyətinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi” (11) D. Xaqaniqızının “Müəllim-şagird
münasibətləri necə qurulmalıdır? (12 ) və b.-nın
onlarla qəzet məqalələri müəllim mentaliteti və
müəllim şəxsiyyətinin, müəllimin fəaliyyətinin
özünəməxsusluğunu diqqət mərkəzinə gətirir.
Professorlar N.M. Kazımov və M.İ. İlyasov öz əsərlərini müəllimin pedaqoji ustalığına
(13; 14) həsr etmişlər. M.İ. İlyasovun başqa bir
əsəri müəllimin peşəkarlığı və pedaqoji səriştəliliyin müasir problemlərinə (15) aiddir. V. Əliyevin “Müəllim hazırlığı prosesində peşə keyfiyyətlərinin formalaşdırılması yolları” (16), Ə.Ç.
Sarıyevin “Müəllim və şagird münasibətləri
haqqında” (17) kitabları da diqqətəlayiqdir.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunda 1994-cü ildə ali və orta ixtisas təhsili
şöbəsi yaradılıb. Uzun illər şöbəyə prof. A.N.
Abbasov rəhbərlik edib. Burada ali və orta ixtisas təhsilinin mühüm problemləri araşdırılıb və
eyni zamanda müəllim hazırlığı üzrə tədqiqatlar
aparılıb. Şöbənin təşəbbüsü və yaxından iştirakı
ilə institut beynəlxalq və respublika səviyyəli
elmi konfranslar keçirir. Şöbə əməkdaşlarının
tədqiqatlarının nəticələri nəşr olunub.
A.O. Mehrabov, A.N. Abbasov və b.-nın
hazırladıqları “Müəllim hazırlığına yeni yanaşmalar” (18), M.C. Mahmudov, R.L. Hüseynzadə, M.İ. İlyasov və b.-nın “Müəllim hazırlığının
aktual problemləri və modernləşdirilməsi” (19),
A.O. Mehrabovun “Səriştəli müəllim hazırlığının problemləri” (20), A.O. Mehrabovun “Müasir təhsilin konseptual problemləri” (21), A.O.
Mehrabov, A.N. Abbasov və M.C. Mahmudovun “Təhsilin modernləşdirilməssinin aktual
problemlərri” ( 22), A.N. Abbasovun “Pedaqoji
internatura” (23) və s. kitablarını nümunə göstərmək mümkündür.
İstər prof. N.M. Kazımovun, istər prof.
M.İ. İlyasovun, istərsə də H. Əliyevin pedaqoji
ustalığa aid dərsliklərində müəllimin mentalitetinə, müəllim şəxsiyyətinə aid son dərəcə qiymətli fikirlər vardır. Belə ki, M.İ. İlyasov
“Müəllimin pedaqoji ustalığı” dərs vəsaitinin fəsillərindən bəzilərini diqqət mərkəzinə gətirək:

1. Müəllimin pedaqoji ustalığı və onun mahiyyəti. 2. Müəllim şəxsiyyəti və pedaqoji ustalıqda
onun yeri. 3. Müəllim-şagird ünsiyyəti pedaqoji
ustalığın vasitəsi kimi. 4. Dərsdə müəllimin pedaqoji ustalığı.
Fəsillərdən birinin (2. Müəllim şəxsiyyəti
və pedaqoji ustalıqda onun yeri”) yarışfəsilləri
ilə tanış olaq: 2.1. Müəllimin əsas peşə keyfiyyətləri. 2.2. Müəllimin pedaqoji etikası. 3.
Müəllimin nüfuzu (14, s. 48-78).
Nəzərdən keçirdiyimiz problem, müəllimin mentaliteti problemi baxımından ayrı-ayrı
fəsillərə daxil olan aşağıdakı mövzular da zəngin material verir: 1. Müəllim peşəsi, müəllimin
cəmiyyətdə rolu və vəzifələri. 2. Müəllimin nitqi pedaqoji ustalığın vasitəsi kimi. 3. Müəllimin
xarici görünüşü və pedaqoji özünənəzarət. 4.
Müəllim-şagird ünsiyyətinin formalaşmasının
yolları və vasitələri.
Müəllimin nüfuza malik olması onun
mentalitetinin formalaşmasında mühüm amildir.
Müəllim öz davranış və rəftarı ilə pedaqoji kollektiv, həmkarları, şagirdləri və valideynlər
arasında hörmət və nüfuz qazanmalıdır ki, onun
mentaliteti kamil olsun. Prof. M.İ. İlyasov
“Müəllimin pedaqoji ustalığı” dərs vəsaitində
müəllimin şəxsiyyət nüfuzuna, vəzifə nüfuzuna
və peşə nüfuzuna diqqəti yönəldir. Göstərir ki,
müəllimin şəxsiyyət nüfuzu onun şəxsi keyfiyyətləri ilə əlaqədardır.
M.İ. İlyasovun qənaətincə, müəllimin vəzifə nüfuzu bilavasitə həmin vəzifənin mahiyyəti, daşıdığı funksiya ilə; peşə nüfuzunu isə onun
savadından, nəzəri hazırlığından, öz ixtisasını
yaxşı bilməsindən, müəllimlik peşəsinə sevgidən, təşkilatçılıq qabiliyyətindən, ünsiyyət münasibətlərindən, səriştəliliyindən, şagirdləri öz
övladları kimi sevə bilməsindən və s. amillərdən
asılıdır.
“Müəllimin pedaqoji ustalığı” dərs vəsaitində müəllimin əxlaqi simasına da münasibət
bildirilir. Bu, müəllim mentalitetində başlıca
məsələdir. M.İ. İlyasov müəllimin əxlaqi simasından danışarkən qeyd edir ki, “müəllim paklıq, təmizlik və ülvilik rəmzidir. O, yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik olmalı, zəngin daxili aləmi, incə hərəkət və davranışı ilə şagirdlərə nümunə olmalıdır. Müəllim özünün hərəkət və
davranışı, danışıq tərzi ilə başqa peşə və ixtisas
sahiblərindən fərqlənir, daha doğrusu, seçilir.
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Çünki təkcə uşaqlar-şagirdlər deyil, başqa
adamlar da müəllimə bir əxlaqi etalon kimi baxırlar” (14 , s. 61).
İqtibasda müəllimin mentalitetinin adı çəkilməsə də, əslində söhbət məhz müəllim mentalitetindən, müəllim şəxsiyyətindən gedir.
Prof. A.O. Mehrabov “Səriştəli müəllim
hazırlığının problemləri” (20) monoqrafiyasında
müəllim mentaliteti ilə bilavasitə bağlı olan bir
sıra məsələlərin üzərində dayanmışdır. Monoqrafiyada müəllim hazırlığının problemləri;
müəllim-tələbə münasibətlərində pedaqoji qarşılıqlı təsirlərin xarakterik xüsusiyyətləri; səriştəli
müəllim hazırlığında konseptual problemlər və
pedaqoji konstruktivizm; müəllimin peşəkarlıq
səviyyəsinin inkişafına təsir göstərən əsas amillər; müəllimin karyera inkişafında və innovativ
fəaliyyətə hazırlığında pedaqoji monitorinqin
imkanları və s.
Müəllimin pedaqoji fəaliyyətinə, müəllim
şəxsiyyətinin formalaşdırılmasına aid respublikamızda bir sıra tədqiqatlar aparılmış, dissertasiyalar yazılmışdır. Bu fikir baxımından H.İ.
Əliyevanın “Yeniyetmə şəxsiyyətinin formalaşmasında müəllim-şagird münasibətlərinin rolu”
(24); X.Y. Ağayevanın “Müəllimin pedaqoji ustalığı təlimin səmərəliliyinin şərti kimi” (25);
S.N. Nəsibovanın “Müəllimin pedaqoji ustalığı
fənlərarası əlaqənin səmərəli təşkilinin şərti
kimi” (pedaqoji təmayüllü orta ixtisas məktəblərinin materialları əsasında)” (26); S.A. Kərimovanın “İlkin pedaqoji kadr hazırlığında müəllimtələbə münasibətlərinin səmərəli qurulması yolları” (27) adlı dissertasiyalarını qeyd edə bilərik.
“Müəllim hazırlığına yeni yanaşmalar”
adlı kitabda (18) ümumi təhsil müəssisələrində
yeni kurikulumların tətbiqi nəzərə alınmaqla
ibtidaisinif müəllimi hazırlığı məsələləri; fənn
metodikalarının təkmilləşdirilməsi ali məktəblərdə müəllim hazırlığının mühüm şərti kimi;
müəllim kadrlarının hazırlanması təhsil sistemində aparılan islahatların strateji istiqamətlərdən biri kimi və s. bu kimi önəmli məsələlər
araşdırılır; müəllim şəxsiyyəti, müəllimin şəxsi
və peşə keyfiyyətlərinə, müəllim mentalitetinin
formalaşdırılmasına diqqət yetirilir.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun 2018-ci il may ayının 18-də Bakı şəhərində təşkil etdiyi “Müəllim hazırlığı strateji hədəflərdən biri kimi” mövzusunda respublika
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elmi konfransı (28) da məqalədə nəzərdən keçirdiyimiz problem (müəllim mentalitetinin formalaşdırılması) baxımından zəngin material verir.
Respublika konfrans aşağıdakı bölmələr üzrə
fəaliyyət göstərmişdir: 1. Ümummilli lider
Heydər Əliyev müəllim şəxsiyyəti və pedaqoji
kadr hazırlığı haqqında. 2. Müəllim hazırlığı sistemində tərbiyə məsələləri. 3. Müəllim hazırlığı
sistemində pedaqoji ustalıq, nəzəri və metodik
hazırlıq məsələləri. 4. Müəllim hazırlığı sistemində təlim texnologiyalarının tətbiqi məsələləri. 5. Müəllim hazırlığı sistemində monitorinq
və qiymətləndirmə, pedaqoji diaqnostika və pedaqoji ekspertiza məsələləri. 6. Müəllim hazırlığı sistemində təhsilin idarə olunması məsələləri. 7. Müəllim hazırlığı sistemində psixoloji xidmət məsələləri. 8. Müəllim hazırlığı sistemində
inküliziv təhsilin təşkili məsələləri.
Konfransın plenar iclasında ARTİ-nin direktor müavini, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ə.M. Abbasovun “Müəllim hazırlığına verilən müasir tələblər”, ARTİ-nin elmi katibi, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor
A.N. Abbasovun “Ümummilli lider Heydər
Əliyev müəllimin pedaqoji əməyi haqqında”
məruzələri dinlənilmişdir.
Konfransın bölmə iclaslarında “Heydər
Əliyev nəzəri irsində müəllimlik”, “Müasir təlim
prosesində müəllim - şagird münasibətləri”,
“Müəllim hazırlığı sistemində tələbələrdə mənəvi
şüurun və nümunəvi davranışın formalaşdırılması məsələləri”, “Müasir dövrdə müəllim hazırlığı
probleminin bəzi məsələlər”, “Abdulla Şaiq məktəb və müəllim şəxsiyyəti haqqında”, “Müəllimin
peşə keyfiyyətlərinin bəzi səciyyəvi xüsusiyyətləri haqqında”, “Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində müəllimin rolu”, “Müəllimin xüsusi pedaqoji etika və mədəniyyətə malik olması” və s.
bu kimi onlarla çıxışlar səslənmişdir.
Prof. A.N. Abbasov öz məruzəsində
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin belə bir
fikrinə əsaslanmışdır: “Hər bir vicdanlı adam,
Vətəninə, xalqına bağlı olan hər bir adam, qədirbilən adam müəllimini həmişə qəlbində saxlayır, onu daim hörmətlə yad edir. Müəllim adı
şərəfli addır, müəllim adı yüksək addır. ...Müəllim adını yüksəklərə qaldırmalıyıq”.
Bütün yuxarıda deyilənlər müəllim hazırlığının səmərəliliyinin artırılmasına, müəllim
şəxsiyyətinin, müəllimin mentalitetinin müasir
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günün tələbləri baxımından formalaşdırılmasına
xüsusi diqqətin yetirilməzini zərurətə çevirir.
Problemin aktuallığı. Müəllim mentalitetinin
formalaşdırılması yeni pedaqoji təfəkkür baxımından aktuallıq kəsb edir.

Problemin yeniliyi. Müəllim mentalitetinin
formalaşdırılması baxımından mövcud ədəbiyyatın
təhlili aparılır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə magistrantlara, doktorant və dissertantlara öz tədqiqatlarında kömək göstərəcəkdir.
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ПУТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
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WAYS TO UNCOVER PROFESSİONAL COMPETENCİES OF SENİOR
PEDAGOGİCAL CADRES
Xülasə: Təhsil sisteminin effektliliyi və təhsilin keyfiyyəti bütövlükdə, pedaqoji və rəhbər kadrların
ixtisas və peşə bacarığının səviyyəsindən asılıdır. Çünki təhsildə keyfiyyət dəyişiklikləri müəllimlərin peşə
bacarığı və qabiliyyətinin səviyyəsi ilə müəyyənləşir. Pedaqoji kadr hazırlığı sistemində keyfiyyətin təminatı
və idarə olunması məhz təlim və tərbiyə prosesindən, müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsindən asılıdır.
Açar sözlər: müəllim, təlim, tərbiyə, kadr, peşəkar, keyfiyyət
Pезюме: Эффективность системы образования и, как правило, качество образования зависят от
уровня профессионализма и профессиональных навыков педагогического и управленческого персонала. Потому что качество образования определяется уровнем профессиональных навыков и способностей учителей. Особое обеспечение качества и управления в системе подготовки педагогических
кадров зависит от процесса обучения и воспитания, а также от профессионализма преподавателей.
Ключевые слова: учитель, обучение, воспитание, кадры, профессионал, качество
Summary: The effectiveness of the education system and generally the quality of education depend
on the level of professionalism and professional skill of pedagogical and managerial staff. Because quality of
education is determined by the level of professional skills and abilities of teachers. Specially quality
assurance and management in the pedagogical staff training system depend on the training and upbringing
process and the professionalism of the teachers.
Key words: teacher, training, education, personnel, professional, quality

Bu gün Azərbaycan Respublikası müstəqil
dövlətdir. Azərbaycan xalqı öz milli-mənəvi dəyərlərini qorumaqla yanaşı Avropaya, dünyaya
inteqrasiyaya həssaslıqla yanaşır. Qloballaşma,
inteqrasiya prosesləri dünya təcrübəsinin öyrənilməsinə, bu təcrübədən bəhrələnməyə müəyyən imkanlar açsa da xalqımızın, vətənimizin,
ölkəmizin inkişafının əsasında ilk növbədə milli
mədəniyyətin, milli mənəvi dəyərlərin qorunması prinsipi dayanır. Ona görə də pedaqoji kadr
hazırlığında bu məsələlərə xüsusi diqqət yetirilməsi məqsədəuyğun sayılır.
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“2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə
Dövlət Proqramı”nda deyilir: “Müasir tələblərə
cavab verən, dərin təfəkkürə, pedaqoji və metodik ustalığa malik olan müəllim kadrları hazırlığı daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Belə ki,
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
Dünya Bankı ilə birgə Təhsil Sektorunun İnkişafı Layihəsi çərçivəsində “Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim
hazırlığının konsepsiya və strategiyası”nı hazırlamış, həmin sənəd 2007-ci ildə təsdiq edilmiş-
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dir. Konsepsiya təsdiq edildikdən sonra pedaqoji kadr hazırlığının məzmununda islahatların
aparılması işinə başlanılmışdır”
“Ali (orta ixtisas) təhsili müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin keçirilməsi
haqqında Əsasnamə” pedaqoji təcrübənin aşağıdakı əsas növləri üzərində dayanılır:” 1. Tədris
təcrübəsi; 2. İstehsalat təcrübəsi, o cümlədən diplomqabağı təcrübə. “Əsasnamədə göstərilir ki:
“2.2. Tədris təcrübəsi mütəxəssis hazırlığının xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla, təhsil müəssisələri
tərəfindən dövlət təhsil standartlarına uyğun
müəyyənləşdirilir. 2.3. İstehsalat təcrübəsi bir
qayda olaraq, peşə hazırlığı və diplomqabağı təcrübədən, magistr pilləsində isə elmi-tədqiqat və
elmi pedaqoji mərhələlərdən ibarət olur. Diplomqabağı təcrübə təlimin yekun mərhələsi olmaqla,
bütün nəzəri dərslər və digər təcrübə növləri başa
çatdıqdan sonra həyata keçirilir” (4).
Ali təhsilin bakalavriat mərhələsində tədris planına uyğun planlaşdırılmış pedaqoji təcrübə sistemli şəkildə, kursdan-kursa mürəkkəbləşdirilərək keçirilməlidir. Pedaqoji təcrübə fənlərin tədrisi metodikası, pedaqogika və psixologiya kursları tələbələr tərəfindən mənimsənildikdən sonra aparılmalıdır ki, səmərəli olsun. Pedaqoji təcrübə tələbələrin müəllimlik peşəsinə hazırlanması sistemində mühüm rola malikdir. Pedaqoji təcrübə ilə əlaqədar ali məktəblərdə ciddi
hazırlıq işləri aparılmalıdır. Pedaqoji təcrübənin
həyata keçiriləcəyi ümumtəhsil məktəbləri, uşaq
bağçaları və s. qabaqcadan bu iş üçün hazırlıq
vəziyyətinə gətirilməlidir. Həmin təhsil ocaqları
ilə ali məktəblər arasında müqavilələr bağlanır.
Bütün bunlardan sonra universitet və ya institut
rektoru pedaqoji təcrübənin keçirilməsi ilə əlaqədar əmr verir.
Pedaqoji kadr hazırlığında keyfiyyətin
idarə olunması ən vacib problemlərdən biridir.
Təcrübə və araşdırmalar göstərir ki, keyfiyyətin
idarə olunması problemilə bağlı aşağıdakı məsələlərə təminat verilməsi baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edir:
-pedaqoji kadrların keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
-müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin
inkişaf etdirilməsi;
-təlim və tərbiyə prosesinin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi.

Ali pedaqoji kadr hazırlığında keyfiyyətin
idarə olunması təkcə təhsil sahəsinə deyil, bütövlükdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına ciddi
təsir baxımından diqqəti cəlb edir. Bu baxımdan
aşağıdakı məsələlərinə imkanlar yaranır:
-pedaqoji kadr hazırlığının tələbata uyğun
düzgün planlaşdırılması və idarə olunması nəticəsində maliyyə vəsaitinin səmərəli istifadə
edilməsinə;
-müəllimlik sənətinin nüfuzunun yüksəlməsinə və müəllimliyin peşəkar fəaliyyət növünə çevrilməsinə;
-müəllimlərin sosial statusunun möhkəmlənməsinə və maddi vəziyyətinin yaxşılaşmasına;
-əmək bazarının inkişafının sürətləndirilməsinə;
-bazar iqtisadiyyatının tez-tez dəyişən tələblərinə və yeni sosial-iqtisadi şəraitə uyğunlaşmaq üçün fasiləsiz təhsil almalarına və s.
İ. Cəbrayılov yazır: “Pedaqoji kadr hazırlığında keyfiyyətin idarə olunması təlimin məzmunu və metodlarına, eyni zamanda bu və ya
digər ixtisaslaşmanın məzmununa yeni yanaşmalar tələb edir. Müəllim yalnız bilavasitə ixtisası ilə bağlı biliklərlə kifayətlənməməli, daim
peşə səriştəliliyini artırmağa çalışmalı, innovasiyaları mənimsəməli və tətbiq etməyi bacarmalıdır. Pedaqoji kadr hazırlığı prosesində bu məsələlərə ciddi diqqət yetirilməlidir.”(2, s.10)
Pedaqoji kadr hazırlığında keyfiyyətin
idarə olunması müəllim kadrlarının seçilməsinə
də diqqətli yanaşma tələb edir. Xüsusilə pedaqoji kadrlar az olan ərazidə bu problemə həssas
münasibət daha çox vacibdir. Dünya təcrübəsi
göstərir ki, pedaqoji təmayüllü ali məktəbləri
bitirmiş məzunlar arasından müəllim kadrları
seçilərkən aşağıdakı perspektiv amillər nəzərə
alınır: 1) rəqabət qabiliyyətli əməkhaqqı; 2) karyera yüksəlişi; 3) bir peşəkar kimi müəllimlərə
müəyyən səlahiyyətlərin verilməsi. Bəzi ölkələrdə müəllimlərin statusunu qaldırmaq üçün ilk
növbədə b peşənin yüksək statuslu fəaliyyət
növü hesab edilməsi nəzərə alınır və kadrların
cəlb edilməsində müsabiqə prinsipinə üstünlük
verilir.
Pedaqoji kadrların peşə səriştəliklərinin
üzə çıxarılmasında Sinqapurun təcrübəsi maraq
doğurur. Bu ölkədə bir qayda olaraq müəllimlərin hazırlanması, seçimi prosesi ilk növbədə
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ümumtəhsil məktəblərinin yuxarı siniflərindən
başlayır. Belə ki, ümumtəhsil məzunlarının üçdə
biri-yuxarı sinif şagirdlərinin ən bacarıqlıları
seçilir və onlara gənc müəllimlərin aldığı maaş
qədər aylıq təqaüd verilir. Əvəzində həmin şagirdlər üç il müəllimlik edəcəkləri barədə öhdəlik götürürlər. Bu şagirdlərə müəllimlik peşəsi
çevik proqramlar vasitəsilə öyrədilir. Sinqapurda müəllimlər də yüksək peşə sahibləri kimi nüfuzlu şəxslər sayılır və onların karyera yüksəlişinə hər cür şərait yaradılır. Sinqapurda üç il
müəllim işləyəndən sonra hər ildə bir dəfə attestasiyadan keçmək tələb olunur. Attestasiyadan
keçən müəllim üç karyera inkişafı yolundan
birini seçə bilər. Belə ki, o, ya baş müəllim, ya
tədqiqatçı-metodist, ya da məktəb direktoru vəzifələrini gələcəkdə tutmaq şansı qazanır. Bu zaman daha səriştəli müəllimlər yaradılmış işçi
qrupun tərkibinə qatılır və gələcəkdə göstərilən
vəzifələrdən birini tutmaq üçün təlimlərdə iştirak edir, mütəmadi olaraq testlərdən keçir və
qiymətləndirilirlər.
İ. Cəbrayılov yazır: “Pedaqoji kadr hazırlığı prosesində keyfiyyətin yüksəldilməsində
idarəetmənin xüsusi rol vardır. Bu məsələnin
həlli üçün təhsildə idarəetmənin təkmilləşdirilməsinin davam etdirilməsi, maraqlı tərəflərin bu
işə cəlb olunmasını təmin edən idarəetmə modelinə üstünlük verilməsi vacib şərtlərdən biridir.”
(2, s. 12)
Pedaqoji kadr hazırlığında keyfiyyətin idarəolunması aşağıdakı yollarla həyata keçirilir:
-məlumatların toplanılması və təhlili;
-keyfiyyətin monitorinqi, attestasiya və
akkreditasiya prosesləri;
-qiymətləndirmə və dəyərləndirmə;

-qərarların qəbul edilməsi, stimullaşdırma
və gələcək fəaliyyətin inkişaf etdirilməsi üzrə
layihələndirmədir.
Pedaqoji kadr hazırlığında keyfiyyətin
idarə olunmasında monitorinq, təhlil və qiymətləndirmənin aparılması mühüm vəzifələrdən
biridir.
Mövcud təcrübədən və araşdırılmadan çıxış edərək pedaqoji kadr hazırlığı sisteminin birbiri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan beş mərhələdən
ibarət olduğunu göstərə bilərik: 1) peşə baxımından müəllimin özünü təyini; 2) özünütəşkil;
3) elmi-pedaqoji təşəkkül; 4) elmi-pedaqoji cəhətdən özünütəkmilləşdirmə; 5) pedaqoji yenilikçiliyə meyli olmaq baxımından özünürealizə.
Dünya təcrübəsindən aydın olur ki, müəllimin ali məktəblərdə səriştəlilik və peşəkarlıq
səviyyəsinin yüksəldilməsində interaktiv təlim
metodlarından səmərəli istifadə bacarığı vacibdir. Məhz buna görə də Azərbaycan təhsilində
uğurla həyata keçirilən təlimin məzmun və metodları, öyrədici mühit, qiymətləndirməni özündə birləşdirən model milli zəminə söykənməklə
dünya təcrübəsi əsasında öyrənilir, ümumbəşəri
dəyərlərə müvafiq olaraq tətbiq edilir.
Problemin aktuallığı: Müasir tələblərə cavab
verən, dərin təfəkkürə, pedaqoji və metodik ustalığa
malik olan peşəkar müəllim kadrları hazırlığı daim
diqqət mərkəzində olduğundan ali pedaqoji kadrların
peşə səriştəliklərinin üzə çıxarılması yollarının araşdırılması bu baxımdan aktualdır.
Problemin elmi yeniliyi: Elmi məqalədə ali
pedaqoji kadrların peşə səriştəliklərinin üzə çıxarılması yolları aşkara çıxarılmışdır.
Problemin tətbiqi əhəmiyyəti: Elmi məqalədə istifadə olunan ideyalardan ali pedaqoji kadrların
peşə səriştəliklərinin üzə çıxarılmasında metodiki
baxımdan istifadə oluna bilər.
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Xülasə: Məqalə müasir insanın tərbiyələndirilməsinə həsr olunmuşdur. Təqdim olunan məqalədə
ümumtəhsil məktəblərində dərsdənkənar işlərdə şagirdlərin formalaşdırılması və inkişafından bəhs edilir.
Məqalədə yuxarı sinif şagirdlərində vətənpərvərlik tərbiyəsinin formalaşdırılması məsələsi sinif rəhbərləri,
müəllimlər tərəfindən faydalanaraq , öz işlərində istifadə edə bilərlər.
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Резюме: В представленной статье рассматриваются беседы, проводимые во время внеклассных
работах в общеобразовательных школах, как средство формирования и развития учеников. Статья
будет полезна классным руководителям и учителям-предметникам при эффективном использовании
бесед с точки зрения формирования активного патриатического воспитания у старшеклассников.
Ключевые слова: свободное, время, ученик, воспитание, патриотизм, национализм,
методическая литература, внеклассное мероприятие, человечные ценности
Summary: The article focuses on the upbringing of modern man. The article is dedicated to the issue
of mentoring a modern human being. This article discusses conversations held during extracurricular
activities in general schools, as a means of forming and developing the civic stand of students. The article
will be useful to class teachers and subject teachers in the effective use of interviews in terms of forming an
active civic position in high school students.
Key words: spare time, pyupul, education, patriotism, nationalism, methodicall litwrature,
extracurricular activities, humane values

Məktəb həyatı tərbiyənin ən əsas ocağı
olub, şagirdlərin dərsdənkənar işlərində vətənpərvərlik tərbiyəsinin kompleks şəkildə həyata
keçirilməsinə zərurət yaradır. Dərsdənkənar işlər təlimin davamı kimi qiymətləndirilir.
“Vətənpərvərlik insanın daxilindəki duyğulardır. Sinifdənxaric tədbirlər məktəbdə həyata keçirilən təlim-tərbiyə prosesinin tərkib hissələrindəndir. Dərsdənkənar ideya-siyasi tərbiyə
işi dərsdənkənar tədbirlər həm növlərinə, həm
də formalarına görə çoxdur. Kimya gecələri, görüşlər, disputlar, konfranslar (şagird konfransları
nəzərdə tutulur), dəyirmi masalar, müsabiqələr,
festivallar, dərnəklər, kurslar, maraq kursları,
turnirlər, yarışlar və bu kimi kütləvi tədbirlər
ideya-siyasi tərbiyənin təşkili və keçirilməsi
üçün geniş imkanlara malikdir. Belə tədbirlərdə
şagirdlərə sağlam siyasi məzmunu özündə əks
etdirən ideyaların verilməsi məqsədəuyğun
hesab edilir.
Vətənpərvərlik təlimi çox mühüm dəyərə
malik olub, bu təlimin hərtərəfli şəkildə gerçəkləşdirilməsi üçün ardıcıl, konseptual tədbirlər
həyata keçirmişdir. Vətənpərvərlik hissinin formalaşdırılması milli mənlik şüurunun inkişaf
etdirilməsi ilə əlaqədar olub, özünəməxsusluğun
bütün əlamətlərini özündə cəmləşdirir. Gənclik
hər millətin təməl daşı olub, ölkədə dövlətçiliyin, müstəqilliyin daha da möhkəmləndirilməsi,
gələcəyin etibarlı təminatı, intellektual səviyyəli
potensial kadrların yetişdirilməsindən, onların
aparıcı qüvvəyə çevrilməsindən ibarətdir.
Şagirdlərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
olunmasında ulu öndər Heydər Əliyevin müdrik
kəlamı didaktik əhəmiyyət daşıyır: “Hamımızın
ümumi vəzifəmiz xalqımızda vətənpərvərlik,
66

Vətən torpağına, millətə sədaqət, vətən uğrunda
şəhidliyə hazır olmaq hisslərini formalaşdırmaq,
inkişaf etdirmək və təbliğ etməkdir”.
Ümumtəhsil məktəblərinin ən vacib vəzifələrindən bir də vətənpərvərlik hisslərinin tərbiyəsi və aşılanmasıdır. Məktəblərin qarşısında
gənc nəslin hərbi-vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi sahəsində məsul və təxirəsalınmaz vəzifələr
qoyulması təsadüfi deyil. Hərbi-vətənpərvərlik
tərbiyəsi bir məqsədə - gəncləri vətənimizin fəal
müdafiəsinə hazırlamaq məqsədinə xidmət
etməlidir. Buna görə də Azərbaycan dövləti xalqını, onun gənc nəslini həmişə sayıq olmağa,
vətənimizin hərbi qüdrətini hər vasitə ilə möhkəmləndirməyə, onun müdafiə bacarığını artırmağa çağırır. Xatırladaq ki, Vətənpərvərlik mahiyyəti vətənə məhəbbət və öz şəxsi maraqlarını
vətən yolunda qurban verməyə əsaslanan emosional bağlılıqdır. Bu bağlılıq həm də özünün
mənsub olduğu millətin etnik, mədəni, siyasi və
tarixi xüsusiyyətlərinə arxalanan milli hissiyyat
və ya milli qüruru kimi də hallanır. Burada vətəninin xarakterini və mədəni incilərini qorumaq
və özünü bu keyfiyyətlərlə millətin başqa üzvləri ilə tanımaq, vətənin və öz xalqının marağını
qorumaq da vətənpərvərlik keyfiyyətlərinə aiddir. Vətənpərvərliyin tarixi kökündə min illər
boyu yaşamış, möhkəmlənmiş, öz ana torpağına, dilinə və adət-ənənələrinə bağlanmış dövlətçilik durur. Millətin və dövlətçiliyin formalaşması şəraitində vətənpərvərlik onun inkişafının
ümummilli anlarını əks etdirən ictimai düşüncənin tərkib hissəsinə çevrilir. Vətənpərvərlik tərbiyəsinin aşılanmasında xalqımızın min illər əvvəl dedikləri tarixi kəlamlarda ifadə olunan vətənə vurğunluq şagirdlərə xatırlanır. Vətənpər-
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vərlik tərbiyəsi öz Vətəninə sevgi və məhəbbət
hissinin, vətəndaş məsuliyyətinin, hər an Vətəninin və xalqının müdafiəsinə qalxmağa hazırlığın formalaşması üçün olduqca vacibdir. Dövlət
gənclər siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən
biri kimi ölkəmizdə gənc nəslin vətənpərvər
ruhda tərbiyəsi diqqət mərkəzindədir. Orta məktəblərin təhsil sistemi çağırış yaşı hələ çatmamış
gənclərə ibtidai hərbi hazırlıq keçilməsini, onların fiziki cəhətdən möhkəmliyini təmin etməyi,
onları orduda xidmətə hazırlamağı tələb edir. Bu
cəhətdən də indiki şəraitdə çağırışaqədərki məktəbli gənclərin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədə nail olmaq üçün məktəb və ailə uşaqlarda vətənə, xalqa, məhəbbət tərbiyə etməli, onlarda vətən qarşısında şərəf və borc hissini qüvvətləndirməlidir. Milli mənlik hər bir şəxsin özünün milli
mənsubiyyətini ətraflı dərk etməsinə imkan yaradır. Milli mənliyi olan şəxs həyatın heç bir hadisəsinə laqeyd qala bilməz. Vətən, torpaq məhəbbəti, millətin və xalqının qayğıları onun şəxsi istək və arzularını üstələyir, onu xalq üçün çalışmağa sövq edir. Son dövrlər qabaqcıl məktəblərimizdə şagirdlərin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinə diqqət xeyli artırılıb. İnsanı vətənə bağlayan və onun müdafiəsinə qalxmağa məcbur
edən amillər təkcə ruhunun doğurduğu vəziyyət
və şüarlar deyil, həmçinin həyatını təmin edən
maddi-mənəvi sərvətlərdir. Maddi nemətlər uğrunda aparılan qanlı müharibələr, son nəticədə,
yeni ideoloji şüarlar üzə çıxararaq onları “vətən
uğrunda aparılan müharibə” müstəvisinə daxil
edir. Deməli, vətənin qorunması və müdafiəsinin təşkili o ölkədə yaşayan cəmiyyətin milli
birliyindən və sahib olduğu maddi sərvətlərin
qorunmasından hədsiz asılıdır. Vətənpərvər insan amilinin kökündə duranlardan ən əsası yaşadığı və ruzi qazandığı, əcdadlarının qəbri olan,
nəslinin isə yüz illər sonra da yaşayacağı torpağı
müdafiə qayğısıdır. Bu şərtlər onun üçün vətəni
qorumağı vacib amilə çevirir. Özünü ölkənin əsl
vətəndaşı hesab edən hər bir ləyaqətli, əqidəli
vətənpərvər gənc əməli fəaliyyəti ilə millətin adı
və varlığı ilə fəxr edir, onda milli xarakter və
milli mənəviyyat formalaşır. Qazanılmış təcrübələr sübut edir ki, insanların mənəviyyatı, əxlaqi normaları və baxışları ilə bağlı olan milli-mənəvi dəyərlərin yaradıcısı xalqdır. Təbiətin hər
bir xalqa bəxş etdiyi ən qiymətli miras onun

milli-mənəvi dəyərlərdir ki, gələcək nəsillərə
daha da zənginləşdirilmiş halda ötürülməlidir.
Mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanılması və
inkişaf etdirilməsi müstəqil respublikanın mədəniyyət siyasətinin əsas vəzifələrindən biridir. Bu
mənada Azərbaycan dövləti öz daxili və xarici
siyasətini yeni tarixi şəraitə, müasir tələblərə uyğun olaraq, xalqımızın tarixi və mədəni ənənələrinə, dilimizə, dinimizə, milli-mənəvi dəyərlərimizə istinad edərək həyata keçirir. Müstəqilliyimizin əldə olunmasından sonra həyata keçirilən
mədəniyyət siyasəti milli-mənəvi dəyərlərimizin
qorunub saxlanılması və gələcək nəsillərə çatdırılması üçün böyük zəmin yaradır. Azərbaycan
xalqı azad və suveren dövlət quraraq, mədəniiqtisadi islahatlar aparmaqla öz milli əxlaqi dəyərlərinə, tarixinə qayıdır, demokratik ölkələrin
təcrübələrindən istifadə edir. Hər bir şagird vətənimizin layiqli vətəndaşı, xalqının gələcəyini
düşünən, sabahının qurucusu olan, yüksək əxlaqa və yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik şəxsiyyət kimi yetişməlidir. Müasir Azərbaycan
gənclərinin həyatında milli dəyərlər və mənəvi
keyfiyyətlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Respublikamızın orta ümumtəhsil məktəblərində
təşkil edilən sinifdənxaric tədbirlər vasitəsilə
xalqımızın tarixi keçmişini, milli kökünü, ədəbiyyatını, mədəniyyətini dərindən öyrətmək
üçün onlarda böyük maraq yaradılmalıdır. Millimənəvi dəyərlər xalqın mənəvi sərvəti, mənəvi
xəzinəsidir, bu sərvətə, xəzinəyə biganə olmaq
olmaz. Son illərdə xalqımızın milli adət-ənənələrinə biganəlik halları, haqlı olaraq, xalqın, xüsusilə ziyalıların etirazına səbəb olmuşdur. Bu
etiraz və narazılıqlar haqqında mətbuatda çıxışlar milli-mənəvi dəyərləri qorumaq çağırışına
çevrildiyi bir vaxtda mərhum prezident, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev bir sıra məqamlara aydınlıq gətirmiş, görüləcək işlərin perspektivini müəyyənləşdirmişdi: biz öz dəyərlərimizi,
adət-ənənələrimizi, əxlaqi dəyərlərimizi bütün
istiqamətlərdə qorumalıyıq, saxlamalıyıq və
gənc nəsli əsrlər boyu sınaqlardan keçmiş bu
mənəvi, əxlaqi dəyərlər ruhunda tərbiyələndirməliyik. Hər xalqın öz mentaliteti var. Bizim
Azərbaycan xalqının mentaliteti onun böyük
sərvətidir. Biz gənc nəsli daha da sağlam əhvalruhiyyədə tərbiyələndirməliyik.
Hər bir insanın vətəndaş kimi yerinin,
mövqeyinin, ləyaqət və dəyərinin müəyyənləş-
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dirilməsində vətənpərvərlik tərbiyəsinin mühüm
rol olduğunu bilirik. Vətənpərvərlik insanları
Vətən yolunda qəhrəmanlığa və fədakarlığa,
yüksək vətəndaşlıq mövqeyi nümayiş etdirməyə, namusla, qeyrətlə çalışmağa ruhlandırır,
həmçinin Vətənə, doğma torpağa, xalqa, adətənənəyə, dilimizə və digər dəyərlərimizə məhəbbət deməkdir. Vətənə məhəbbət, ilk növbədə, doğma yerlərə və doğma insanlara bağlılıqdan başlanır. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən 2013-2014-cü
tədris ilinin ilk dərs saatının vətənpərvərlik
mövzusuna həsr olunması ölkənin bütün pedaqoji ictimaiyyətini bu sahəyə bir daha nəzər salmağa və şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsinə
xüsusilə həssas yanaşmağa sövq edir. Qloballaşan dünyamızda elmi biliklərə dərindən yiyələnməklə yanaşı, milli mənəvi dəyərlərə sadiq gənc
nəslin formalaşdırılmasının əhəmiyyətini nəzərə
alaraq, tədris prosesində vətənpərvərlik məsələsini hər zaman diqqət mərkəzində saxlamalıyıq.
Məktəblilərin vətənpərvərlik tərbiyəsinin düzgün təşkil edilməsi üçün dərslərdə yeri gəldikcə
xalqımızın tarixi keçmişi və müasir mübarizə
yolu barədə uyğun məlumatlar verilməli, şagirdlərdə öz yaşlarına uyğun müvafiq təsəvvürlər
formalaşdırılmalıdır. Bu, pedaqoji tələblərdən
irəli gələn yanaşma olmaqla bərabər, həmçinin
hər bir müəllimin Vətən və dövlət qarşısında
üzərinə düşən olduqca vacib vəzifələrdən biridir. Günbəgün inkişaf edən, hərtərəfli tərəqqi
yolu ilə uğurla irəliləyən müstəqil Azərbaycanın
keçdiyi şərəfli mübarizə salnaməsi haqqında şagirdlərin məlumatlandırılması da bu gün ən
ümdə məsələlərdən biridir. Müasir müəllim peşəkar kompetensiyalarla bərabər, həm də geniş
informasiya bazasına və ümumi biliklərə malik
olmalı, davamlı olaraq öz üzərində işləməlidir.
Əgər müəllim dərs dediyi şagirdin tədris uğurları ilə bərabər, böyüyə hörmət, ata-anaya, torpağa
məhəbbət, ətraf aləmə sağlam münasibət bəsləməsinə nail ola bilirsə, deməli, gələcəyin əsl vətəndaşını hazırlayır. Şagirdlərdə Vətənin müqəddəsliyinə və bölünməzliyinə səmimi və şüurlu inam yarada biliriksə, o, böyüdükcə eliniobasını, Vətənimizi qəlbən sevəcək, sağlam ruhlu, sağlam əqidəli vətəndaş olacaqdır. Bir məqamı da yaddan çıxarmamalıyıq ki, məktəblilərin
vətənpərvərlik tərbiyəsinin təşkili işini təkcə
dərs prosesi ilə məhdudlaşdırmamalıyıq. Bu
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məqsədlə dərsdənkənar vaxtlarda keçirilən tədbirlərdən də səmərəli şəkildə yararlanmalıyıq.
Belə ki, qəhrəmanlarla görüşlərin təşkili, maraqlı foto-stendlərin hazırlanması, Qarabağ, mərdlik, mübarizlik haqqında şagirdlərin yaşına uyğun söhbətlərin aparılması böyük təsirə malikdir. Həmçinin, valideynlərlə əlaqələrin düzgün
təşkili, bir sıra ailələrin öz övladlarına məqsədyönlü yanaşmağa istiqamətləndirilməsi mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Müdriklərdən birinin dediyi kimi, ilk baxışdan adi təsir bağışlayan çaxmaq daşında od, işıq gizləndiyi kimi, hər bir
xalqın potensialı da onun öz içində gizlənmişdir.
Odur ki, qara daşdan od aldığımız kimi, zəhmət
çəkib gələcəyimiz olan şagirdlərin potensialını
da tam olaraq üzə çıxarmalıyıq.
Düşünürəm ki, əsl müəllim hər bir şagirdinə sabahın dühası, gələcəyin zəkası kimi yanaşmalı, uşaqlarda özünə inam hissini gücləndirməlidir. Müasir müəllim bilik verəndən daha çox
istiqamət verən olmalı, şagirdlərin şəxsi keyfiyyətlərini, istedad və bacarıqlarını inkişaf etdirməlidir. Məhz belə olduğu halda, müəllimlə şagird arasında ruhi bağlılıq yarandığı təqdirdə şagirdlər müəllimin tədris etdiyi dərsi daha həvəslə mənimsəyəcək, vətənpərvərlik haqqında söylədiyi fikirləri səmimi qəbul edəcək. Yalnız bu
amal uğrunda çalışmaq hər bir müəllimin fəaliyyətinin ana xəttinə çevrilməlidir. Qədim dövrdə
yaşamış böyük çin filosofu Konfutsinin belə bir
sözləri var: “Əgər bir il yaşamaq istəyirsənsə
çəltik ək, on il yaşamaq istəyirsənsə ağac ək,
yüz il yaşamaq istəyirsənsə nəsil tərbiyə et”. Vətənə məhəbbət bu gün təlim-tərbiyənin əsası olmalıdır. Dəyərli insan olmaq üçün, ilk növbədə,
Vətəninin vətəndaşı olmalısan. Dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq, hər kəs öz sahəsində Vətənə borcunu verməli, Vətənin qüdrəti
üçün səyini əsirgəməməlidir. Böyüyən nəsil bu
ruhda tərbiyə edilməlidir.
Problemin aktuallığı. Milli-mənəvi dəyərlərimiz barəsində nəinki gənc, orta, yaslı nəsillərimiz
də bilməli, bilmədiklərimizi isə daima oxuyub, axtarıb üzə çıxarmalıyıq. Milli ənənələrimizi, mədəniyyətimizi, tariximizi qoruyub saxlamalı, ən əsası isə
gənclərimizi düzgün tərbiyəyə yönləndirməliyik.
Problemin yeniliyi. Dərsdənkənar vaxtlarda
vətənpərvərlik tərbiyəsi məsələsinin aşılanması.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Müəllimlər,
tələbələr məqalədən bəhrələnərək, öz işlərində istifadə edə bilərlər. Cəmiyyət, sinif müəllimləri, vali-
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deynlər uşaqların mənəvi keyfiyyətlərinin daha da
inkişaf etdirilməsi, gənclərin davranış və rəftarındakı, qarşılıqlı münasibətlərində və ünsiyyətindəki

mənfi halların aradan qaldırılması sahəsində zəruri
istiqamət, tövsiyə ala biləcək, öz praktik fəaliyyətlərini lazımi səviyyədə quracaqlar.
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HUMANIZATION OF EDUCATION AND STUDENTS’ MORAL DEVELOPMENT:
AN ANALYSIS OF RELEVANT LITERATURE
Xülasə: Humanistləşdirmə müasir termindir, problem isə heç də yeni deyildir. Təhsilin humanistləşdirilməsi problemi bəşəriyyətin ictimai şüurunda prioritet, Azərbaycanda təhsil islahatında isə əsas prinsip hesab olunur. Təhsilin humanistləşdirilməsini tədqiqatçıların əksəriyyəti insanın qabiliyyətlərinin üzə çıxarılmasına və inkişaf etdirilməsinə, onun özünüreallaşdırılmasına yönələn şərait kimi başa düşür. Bu işin əsasında isə, insana hörmət və inam, onun həyat fəaliyyətinin məqsədini, məzmununu, təşkilini və vasitələrini,
həmçinin ətrafdakı insanlarla qarşılıqlı münasibətlərinin xarakterini müəyyənləşdirmək dayanır.
Açar sözlər. Təhsilin humanistləşdirilməsi, ali təhsilin humanistləşdirilməsi, mənəvi inkişafı,
tələbələrin mənəvi inkişafı, mövcud ədəbiyyat, mövcud ədəbiyyatın təhlili, mənəvi tərbiyə
Резюме: Гуманизация - термин современный, но проблема далеко не нова. Проблема гуманизации образования является приоритетной в общественном сознании человечества, является и основным принципом реформирования образования в Азербайджане.
Гуманизация образования большинством исследователей понимается как создание условий,
направленных на раскрытие и развитие способностей человека, его позитивную самореализацию, в
основе чего лежит уважение к человеку и вера в него, определение целей, содержания, организации и
средств его жизнедеятельности, характер взаимодействия с окружающими людьми.
Ключевые слова: Гуманизация образования, гуманизация высшего образования, нравственное
развитие, нравственное развитие студентов, соответствующая литература, анализ
соответствующей литературы
Summary: Humanization is a modern term, but the problem is far from new. The problem of
humanization of education is a priority in the public consciousness of humanity. Humanization of education,
being one of the world tendencies, is also the main principle of reforming education in Azerbaijan.
The humanization of education by most researchers is understood as the creation of conditions aimed
at the discovery and development of human abilities, its positive self-realization, which is based on respect
for the person and faith in him, definition of goals, content, organization and means of his life, as well as the
nature of interaction with others people.
Keywords. Humanization of education, humanization of higher education, moral development, moral
development of students, relevant literature, analysis of relevant literature
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Cəmiyyətimizin günü-gündən inkişaf etməsi, ölkəmizin dünyanın qabaqcıl dövlətləri
sırasında layiqli yer tutması, yeni pedaqoji təfəkkürün tələbləri təhsilin və tərbiyə prosesinin
humanistləşdirilməsini ön plana çəkir. Təhsilalanlarda, o cümlədən tələbələrin mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşması qayğısına qalmaq, bu
məqsədlə təlim prosesinin, mühazirə və seminar
məşğələlərinin, eyni zamanda auditoriyadankənar tədbirlərin səmərəliliyinə nail olunması, milli tərbiyəyə, milli dəyərlərimizə əsaslanmaq mühüm tələb kimi qarşıda dayanır. Qabaqcıl ali
təhsil müəssisələri öz fəaliyyətlərini bu istiqamətdə qururlar.
Şəxsiyyətin təşəkkülündə təhsil özünəməxsus rol oynayır, təlimin nəticəsi kimi meydana gəlir. Təlim prosesi öz növbəsində təhsilləndirici, tərbiyələndirici və inkişafetdirici kimi
mühüm funksiyaları yerinə yetirir.
Professor A.O. Mehrabov "Müasir təhsilin
konseptual problemləri" monoqrafiyasında yazırdı: “Təhsil açıq, özünü inkişaf etdirən sistem
olmalıdır. İdarəetmə prosesində şəxsiyyətin
inkişaf qanunları nəzərə alınmalıdır. Təhsil son
nəticədə şəxsiyyətin sosiallaşmasının səmərəli
təminatçısı olmalıdır. Bunun üçün isə çoxistiqamətli, bir-birindən kəskin fərqlənən modellər
yox, vahid bir strateji xətt olmalıdır. Belə kəskin
fərqlərin aradan qaldırılmasında "Kurikulum
modelinə müraciət olunması onların bir məcraya
gətirilməsinə, bir xətt üzrə qurulmasına imkan
yaratmışdır" (1).
Məqalədə tədqiq etdiyimiz problemin
mövcud ədəbiyyatda işlənmə səviyyəsi ilə
maraqlandır.
Biz problemin aktuallığına bələd olmaq
üçün dövlətin təhsil siyasətini nəzərdən keçirdik, təhsilə ilk növbədə təhsilə aid dövlət sənədləri ilə tanış olduq. Qeyd etmək lazımdır ki,
dövlətimiz, hökumətimiz, Ölkə Prezidenti cənab
İlham Əliyev, həmçinin Təhsil Nazirliyi təhsilimizin humanistləşdirilməsi və demokratikləşdirilməsini həmişə diqqət mərkəzində saxlayıblar
və saxlayırlar.
“Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3-cü maddəsində təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri öz ifadəsini tapmışdır. Həmin maddədə ilk növbədə
humanistlik prinsipi diqqət mərkəzinə gətirilir.
Daha sonra bu prinsiplə bilavasitə əlaqədar olan

demokratiklik, bərabərlik, millilik, keyfiyyətlilik, səmərəlilik, fasiləsizlik, varislik, liberallaşma, inteqrasiya prinsiplərinə münasibət bildirilir. Təhsil haqqında qanunda humanistliyin mahiyyətinə aşağıdakı şəkildə aydınlıq gətirilir:
“Humanistlik - milli və ümumbəşəri dəyərlərin,
şəxsiyyətin azad inkişafının, insan hüquqları və
azadlıqlarının, sağlamlığın və təhlükəsizliyin,
ətraf mühitə və insanlara qayğı və hörmətin, tolerantlıq və dözümlülüyün prioritet kimi qəbul“.
Təhsil haqqında qanunun “Təhsilverənlərin hüquq və vəzifələri” adlanan 33-cü maddəsi
də müəllimlərin, təhsil işçilərinin öz fəaliyyətlərində humanistləşdirmə və demokratiləşdirməni
əsas götürmələri zəruri hesab edilir. Təhsilverənlərin aşağıdakı vəzifələri müəyyənləşdirilir:
“1. təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək;
2. təhsil proqramlarının mənimsənilməsini
təmin etmək
3. təhsilalanlarda fəal vətəndaş mövqeyi
formalaşdırmaq, onları vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə etmək, müstəqil həyata və əmək fəaliyyətinə hazırlamaq;
4. şəxsi nümunəsi ilə təhsilalanlarda Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə, Konstitusiyasına və qanunlarına, dövlət rəmzlərinə,
Azərbaycan xalqının tarixinə, mədəniyyətinə,
dilinə, adət və ənənələrinə, milli və ümumbəşəri
dəyərlərə, cəmiyyətə, ətraf mühitə hörmət və
qayğı hissləri aşılamaq;
5. pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək, müəllim nüfuzunu yüksək tutmaq, ziyalılıq nümunəsi göstərmək;
6. təhsilalanların şərəf və ləyaqətinə hörmət etmək” (2).
Tədqiqatlarımız zamanı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası” da nəzərdən keçirildi. Bu əhəmiyyətli sənəddə deyildiyi kimi, “Təhsilin inkişafı
ölkədə əhalinin rifahının yaxşılaşması, həmçinin
fərdin həyatının daha yüksək səviyyədə qurulması üçün zəmin yaradır. Təhsil insanlara texnologiyaları çevik mənimsəmək, əmək ba-zarında layiqli yer tutmaq və ömür boyu təhsil prosesinə qoşulmaq, sağlam həyat tərzi, ətraf mühitə
münasibətdə düzgün mövqe seçmək imkanı
verir” (3).
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“Azərbaycan Respublikasında təhsilin
inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın ayrı-ayrı
maddələri ilə tanış olduq. “...Dövlət Strategiyası”nın 4-cü maddəsi “Təhsil sisteminin başlıca
vəzifələri” adlanır. Bu maddədə təhsil sisteminin başlıca vəzifələrinə aşağıdakılar aid edilir:
“- ölkənin modernləşməsi üçün zəruri olan
insan kapitalını inkişaf etdirmək və bununla
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq rəqabət
qabiliyyətini yüksəltmək;
- məsuliyyətini dərk edən, demokratiya
prinsiplərinə və xalqının milli ənənələrinə, insan
hüquq və azadlıqlarına hörmət edən, azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil və yaradıcı
düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək;
- 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 kadrlar hazırlamaq...” (3).
Yuxarıda sadalanan vəzifələr Azərbaycan
təhsilinin humanistləşdirilməsi, eyni zamanda
təhsilalanların, o cümlədən tələbə gənclərin mənəvi inkişafı, onların əxlaqının saflaşdırılması
baxımından zəngin imkanlar açır. “Azərbaycan
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası” təhsil və tərbiyə proseslərinin təkmilləşdirilməsini, humanistləşdirilməsini və demokratikləşdirməsini təhsil müəssisələrinin, o
cümlədən ali məktəblərin pedaqoji kollektivlər
qarşısında mühüm tələb kimi, vacib vəzifə kimi
irəli sürür.
Biz tədqiqat işlərini, ayrı-ayrı dissertasiyaları da tədqiq etdiyimiz problem baxımından
araşdırdıq.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, təhsilin humanistləşdirilməsi prinsipi təhsilin bərabərlik,
millilik, keyfiyyətlilik, səmərəlilik, fasiləsizlik,
varislik, liberallaşma, inteqrasiya prinsipləri, xüsusən isə demokratiklik prinsipi ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır. L.X. Əliyevanın fəlsəfə doktoru
elmi dərəcəsi almaq üçün müdafiə etdiyi “Təhsilin demokratikləşdirilməsi pedaqoji kadrların
hazırlanmasının mühüm prinsipi kimi” (ali pedaqoji məktəblərin bakalavr pilləsinin materialları əsasında) mövzusunda dissertasiyası (4)
haqqında danışılan prinsipin imkanlarına və nəzərə alınmasının vacibliyinə həsr olunmuşdur.
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Dissertasiyada təhsilin demokratikləşdirilməsi üzrə işin mahiyyəti, məqsəd və vəzifələri
müəyyənləşdirilmiş; elmi-pedaqoji və metodik
ədəbiyyat; eyni zamanda ali məktəblərin proqram və dərslikləri problem baxımından öyrənilmiş və təhlil edilmişdir. Bundan başqa, ali məktəbdə pedaqoji proses, idarəetmənin demokratikləşdirilməsi məsələlərinə aydınlıq gətirilmiş,
təhsilin demokratikləşdirilməsinin tələbələrin təlim keyfiyyətinə və tərbiyəlilik səviyyəsinə təsiri öyrənilmişdir.
Haqqında söz açılan tədqiqatın məqsədi
təhsilin demokratikləşdirilməsi prinsipinin mahiyyətini izah etməkdən, ali pedaqoji təhsil
müəssisələrində pedaqoji prosesin idarə olunmasında demokratikləşdirilmə prinsipinin imkan
və yollarını, təhsilin demokratikləşdirilməsinin
tələbələrin təlim keyfiyyətinə və tərbiyəlilik səviyyəsinə təsirini və səmərəliliyini müəyyənləşdirməkdən, həmçinin faydalılığını əsaslandırmaqdan ibarət olmuşdur.
L.X. Əliyeva tədqiqatla bağlı bir sıra mühüm nəticələrə gəlmişdir. Onların bəzilərini diqqət mərkəzinə gətirək:
“1. Ölkəmizdə təhsilin demokratikləşdirilməsi və onun demokratik prinsiplər əsasında
idarə olunması ictimai, siyasi, hüquqi, mənəvi
məzmun kəsb edərək mühüm problem kimi pedaqoji ictimaiyyətin diqqətini cəlb edir.
2. Ali məktəbin demokratikləşdirilməsində avtoritar, bürokratik münasibətlər, formalizm
halları yolverilməzdir. Bəzən ali məktəbdə demokratiya adı altında avtoritarlıq ziddiyyət təşkil edir. Pedaqoji prosesin təşkilində, müəllimtələbə münasibətlərində, təlim prosesində, auditoriyadankənar tədbirlərdə, ali məktəbə rəhbərlik və onun idarə olunmasında demokratikləşdirmə prinsipi xüsusi yer tutmalıdır. Ali məktəb
rəhbəri, pedaqoji kollektiv bilməlidir ki, əsas
göstərici demokratikləşdirmə prinsipi əsas götürülməklə tələbələrin formalaşdırılması üçün
hansı tədbirlərin həyata keçirilməsi deyil, həmin
tədbirlərin müsbət və səmərəli nəticələr verməsidir (4, s. 142).
3. Demokratikləşdirmə prinsipinin ali
məktəbdə təşəkkül tapıb formalaşmasına nail olmaq üçün bu prosesin pedaqoji əsasları aydın təsəvvür edilməlidir. Həmin pedaqoji əsaslar sırasında pedaqoji prosesin optimallaşdırılması, tər-
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biyənin məlum prinsiplərindən səmərəli istifadə
olunması və s. böyük rola malikdir.
4. Tələbələrin demokratik fikirli pedaqoji
kadr kimi formalaşmasında demokratikləşdirmə
prinsipinin səmərəsini artırmaq üçün pedaqoji
kollektivin üzvləri və rəhbərlik onların səciyyəvi xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdırlar. Tələbələrdə öz-özünü tərbiyələndirmə, demokratiya,
azadlıq, bərabər hüquqluq, ləyaqət və şərəfini
qorumaq, başqaların fikrinə hörmət bəsləmək və
s. bu kimi müsbət keyfiyyətləri inkişaf etdirməkdə, demokratiyaya zidd olan mənfi keyfiyyətləri aradan qaldırmaqda maraq və tələbat
yaradır.
5. Təhsilin demokratik prinsiplərə əsasən
idarə olunması təlimin səmərəliyini artırır, ali
məktəb rəhbərlərinin fəaliyyətini stimullaşdırır,
müəllimlərin ən yeni metod və texnologiyalardan istifadə etmələrinə şərait yaradır, tələbələr
də özünənəzarət və özünüqiymətləndirmə vərdişləri aşılayır və onları yeni-yeni biliklər qazanmağa sövq edir.
6. Demokratikləşdirmə prinsipi ali məktəbin həyatının təşkilinin hər bir sahəsində (idarəetmədə, rəhbərlikdə, pedaqoji prosesdə və s) həyata keçirilməlidir.
7. Yeni pedaqoji təfəkkürün, təhsilin
demokratikləşdirilməsi və humanistləşdirilməsi
şəraitində demokratikləşdirmə prinsipinin tətbiqi xüsusən vacibdir
8. Demokratikləşdirmə prinsipini öz işində başlıca prinsiplərdən biri kimi götürən ali
məktəb rəhbəri, prorektorlar, kafedra müdirləri,
dekanlar, fənn müəllimləri, tələbə özünüidarə
orqanları tələbə oğlan və qızların müstəqilliyinə,
azad fikirliliyinə, bərabər hüquqluğuna, təşəbbüskarlığına, təşkilatçılığına və özfəaliyyətinə
geniş meydan verirlər. Bu isə təlimin və tərbiyənin keyfiyyətini yüksəltməklə pedaqoji kadrların hazırlığının səmərəliliyinə şərait yaradır” (4,
143-144).
Gülşən Oqtay qızı Həsənovanın fəlsəfə
doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün müdafiə etdiyi “Təhsilin humanistləşdirilməsi pedaqoji kadr
hazırlığının mühüm prinsipi kimi” mövzusunda
dissertasiyası (5) bizim tədqiqat mövzumuzla
bilavasitə bağlıdır.
Bu dissertasiyada araşdırılan məsələlər
bunlardır: təhsilin humanistləşdirilməsi anlayışının mahiyyəti və humanistləşdirmənin ali mək-

təb həyatında rolu və yeri; problemin pedaqojipsixoloji əsasları; problem baxımından mövcud
ədəbiyyatın təhlili; problem baxımından ali
məktəblərində mövcud vəziyyətin təhlili; ali
məktəbin həyatında, tədris prosesində, auditoriyadankənar tədbirlərdə təhsilin humanistləşdirilməsi prinsipinin reallaşmasının imkan və yolları; ali məktəbin idarə olunmasında humanistləşdirmə prinsipinin nəzərə alınması.
Tədqiqat zamanı qarşıya aşağıdakı məqsəd qoyulmuşdur: ali məktəbin həyatında, eyni
zamanda təlim prosesində və auditoriyadankənar tədbirlərdə, həm də ali təhsil müəssisəsinin
idarə olunması işində təhsilin humanistləşdirilməsinin reallaşması imkanlarını və səmərəli yollarını müəyyənləşdirib sistemə salmaq.
Tədqiqatın elmi yeniliyi öz ifadəsini belə
tapmışdır: təhsilin humanistləşdirilməsi pedaqoji kadr hazırlığının mühüm prinsipi kimi iş-lənilmiş, elmi əsaslarla sübuta yetirilmiş, ali məktəbin həyatında, tədris prosesində, auditoriyadankənar tədbirlərdə təhsilin humanistləşdirilməsi prinsipinin imkan və yolları müəyyənləşdirilmiş, pedaqoji kadr hazırlığı ilə bağlı praktik
və elmi-metodik tövsiyələr hazırlanmışdır.
Tədqiqatla əlaqədar olaraq aşağıdakı nəticələr alınmışdır:
“1. Humanistləşdirmə təhsil sahəsində
dövlət siyasətinin prinsiplərindən biridir. Azərbaycanda fasiləsiz təhsil sistemi bu prinsip əsasında həyata keçirilir. Təhsilin humanistləşdrilməsinin pedaqoji kadr hazırlığının mühüm prinsipi kimi qəbul edilməsi ali məktəbdə tədrisin
keyfiyyətini yüksəldir.
2. Təhsilin humanistləşdirilməsi prinsipinin məzmunu aşağıdakı şəkildə ifadə oluna
bilər:
- yetişən gənc nəslin öz şəxsi meylinə, arzusuna, niyyətinə uyğun gələn fənlərin öyrənilməsinə imkan verilməsi, müstəqil peşə seçməyə
istiqamətləndirilməsinə xüsusi şəraitin yaradılması;
- müəllim-şagird, müəllim-tələbə münasibətlərində səmimi həmrəyliyin, sıx əməkdaşlığın, qarşılıqlı olmasının insanpərvərliyin, hörmət, ehtiram, yardım, mərhəmət və s. bu kimi
normaların məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil
tənzimlənməsi.
3. Dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin tərtibi və
onlardan istifadənin təşkili zamanı təhsilin hu-
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manistləşdirilməsi prinsipinin gözlənilməsi tələbələrin idrak fəallığını artırır, bacarıqlı mütəxəssislər kimi formalaşmasına təminat verir, pedaqoji kadr hazırlığı işinin günün tələbləri səviyyəsinə yüksəldilməsinə şərait yaratmış olur.
4. Ali məktəbin idarə olunmasında, o cümlədən illik, aylıq və həftəlik iş planlarının hazırlanmasında, tədris-tərbiyə strukturlarına göstərişlərin verilməsində, Elmi Şuranın perspektiv planlarının, gündəlik məsələlərinin müəyyənləşdirilməsində bu prinsipin gözlənilməsi pedaqoji kadr
hazırlığı işinin səmərəsini artırır.
5. Ali məktəblərin kafedra və dekanlıqlarının xətti ilə həyata keçirilən işlər zamanı təhsilin
humanistləşdirilməsi prinsipinin əsas müddəaları gözlənildiyi təqdirdə pedaqoji kadr hazırlığında uğur qazanmaq mümkündür.
6. Ali məktəbin tədris-tərbiyə prosesində
həyata keçirilən humanistləşdirmə işlərinin pedaqoji-psixoloji əsaslarının öyrənilməsi pedaqoji kadr hazırlığına düzgün istiqamət vermiş olur.
7. Tədris prosesində proqram materiallarının gücündən, didaktik materialların tətbiq edilməsindən, yeni pedaqoji texnologiyalardan təhsilin beynəlxalq normalarına uyğun istifadə edildikdə pedaqoji kadr hazırlığı işi humanistləşdirmə işini təmin etmiş olur.
8. Auditoriyadankənar tədbirlərin, o cümlədən gecələrin, görüşlərin, tələbə konfranslarının, elmi-tədqiqat işlərinə baxış-müsabiqələrin
təşkili və keçirilməsi zamanı təhsilin humanistləşdirilməsi prinsipinin tətbiqi imkanlarından
istifadə olunması pedaqoji kadr hazırlığının səmərəsini artırır.
9. Ali məktəbdə təhsilin humanistləşdirilməsi prinsipi üzrə işin reallaşdırılması bir tərəfdən pedaqoji proses üçün kadr hazırlığını təmin
edirsə, digər tərəfdən həmin kadrların pedaqoji
prosesə yönəldilməsinə istiqamət verir” (5).
Tədqiqatla bağlı müəllifin təklifləri bunlardır:
1. Pedaqogika, məktəb pedaqogikası, ali
məktəb pedaqogikası dərsliklərinə “Humanistləşdirmənin pedaqoji əsasları”, “Humanist yanaşmaların pedaqoji-psixoloji əsasları”, “Humanistləşdirmə işinin təşkili yolları” adlı mövzuların daxil edilməsi yaxşı olardı.
2. Orta, orta ixtisas və ali məktəblərin tədris planlarına «İxtisasa giriş» fənni daxil edilərsə və həmin fənnə aid dərsliyin, dərs vəsaitinin
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fəsillərindən biri humanistləşdirməyə həsr edilərsə, bu çox faydalı olardı” (5).
A.L. Çernitskayanın dissertasiyası kulturologiya ixtisası üzrədir. “Ali təhsilin humanistləşdirilməsi: mahiyyəti və inkişafın perspektivləri”nə (6) həsr edilmişdir. Əsər fəlsəfə elmləri
namizədi elmi dərəcəsi almaq üçün müdafiəyə
təqdim olunmuşdu. Dissertasiya 5 yarımfəsli
özündə birləşdirən 2 fəsildən ibarətdir. Birinci
fəsil “Ali təhsilin humanistləşdirilməsi: mahiyyəti, quruluşu, funksiyaları” adlanır. Bu fəsildə
ali təhsilin humanistləşdirilməsinin mahiyyət
xarakteristikası; ali təhsilin humanistləşdirilməsi
və humanitarlaşdırılması; ali təhsilin humanistləşdirilməsinin quruluşu və funksiyaları kimi
məsələlərinə münasibət bildirilir.
Dissertasiyanın “Müasir Rusiya cəmiyyətində ali təhsilin humanistləşdirilməsinin vəziyyəti və perspektivləri” adlanan ikinci fəsli 2 yarımfəsildən ibarətdir. Bu fəslə “Təhsil sahəsinin
təkmilləşdirilməsi sosial problem kimi. Müasir
Rusiya ali təhsilində vəziyyət” və “Rusiyada ali
təhsilin humanistləşdirilməsinin əsas istiqamətləri” yarımfəsilləri daxildir.
A.L. Çernitskaya öz tədqiqatı ilə bağlı
müdafiəyə aşağıdakı müddəaları çıxarmışdır:
1. Ali təhsilin humanistləşdirilməsi şəxsiyyətin anadangəlmə mahiyyətini həyata keçirən çoxsəviyyəli sosiomədəni proses olub insanın və cəmiyyətin mental, arxetipik səciyyəsinə
əsaslanır və təhsili müasir humanist məzmunla
zənginləşdirir, humanist dunyagörüşünün əsaslarını formalaşdırır.
2. Ali təhsilin humanistləşdirilməsi bir sıra
çox mühüm funksiyaları, o cümlədən dünyagörüşü, aksioloji, idraki, şəxsi özünüidentifikasiya,
intellektual və mədəni inkişaf kimi prinsipləri
yerinə yetirir.
3. Ali təhsilin humanistləşdirilməsi və humanitarlaşdırılması proseslərinin nisbəti göstərir
ki, humanitar insanla bağlı olan bu və ya digər
sahəyə, bu və ya digər proseslərin və hadisələrin
məzmununa; humanistli isə, bu məzmunun
müəyyən meyarlarla şərtlənən keyfiyyətini
müəyyən edir. Təhsilin humanitarlaşdırılması
tədris planında müəyyən fənlərin mövcudluğunu
şərtləndirir; təhsilin humanistləşdirilməsi isə, təlim prosesinin tamlığını və tədris fənlərinin keyfiyyətini, yanaşılmaları və zəruri cəhətlərini nəzərdə tutur.
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4. Ali təhsilin humanistləşdirilməsinin
mahiyyətinin, quruluşunun, funksiyalarının, təhsil sisteminin islahatı sahəsinin sənədlərinin və
materiallarının sosial-fəlsəfi təhlili ali təhsilin
humanistləşdirilməsi sahəsinin qiymətləndirilməsinə imkan verir (6).
Y.V. Çekunovun namizədlik dissertasiyası
(7) təhsilin humanistləşdirilməsi şəraitində tələbələrin vətənpərvərlik tərbiyəsinin pedaqoji
şərtlərinə həsr edilmişdir. Dissertasiyada iki
fəsildən ibarətdir: 1. Təhsilin humanistləşdirilməsi şəraitində tələbələrin vətənpərvərlik tərbiyəsinin nəzəri-metodoloji əsasları. 2. Təhsilin
humanistləşdirilməsi şəraitində tələbələrin vətənpərvərlik tərbiyəsinin təcrübi-eksperimental
tədqiqi (7).
“Təhsilin humanistləşdirilməsi şəraitində
tələbələrin vətənpərvərlik tərbiyəsinin nəzərimetodoloji əsasları” fəslində aşağıdakı məsələlər araşdırılır: ali təhsildə vətənpərvərlik tərbiyəsi pedaqoji problem kimi; “vətənpərvərlik” və
“vətənpərvərlik tərbiyəsi” anlayışlarının mahiyyəti və məzmunu; tələbələrin vətənpərvərlik tərbiyəsi prosesində təhsilin humanistləşdirilməsinin funksional imkanları (7).
Dissertasiyanın II fəslində aşağıdakı məsələlər nəzərdə tutulur: ali təhsil müəssisələrində
vətənpərvərlik tərbiyəsinin təşkilatı aspektləri;
ali təhsil müəssisələrində vətənpərvərlik tərbiyəsinin pedaqoji şərtləri; təcrübi-eksperimental
işin nəticələri (7).

L.V. Maskalenko “Müasir kulturoloji təhsilin humanistləşdirilməsi və humanitarlaşdırılması” (8), N.Y. Maksimova “Təhsilin humanistləşdirilməsi sosiomədəni proses kimi: fəlsəfi
əsaslar” (9); A.B. Kasayeva “Təhsilin humanistləşdirilməsi müasir cəmiyyətdə sosial münasibətlərin formalaşması amili kimi” (10); S.İ.
Vostroknutov “Ali təhsil müəssisəsinin humanitar mühitinin formalaşdırılmasının pedaqoji
əsasları” (11); N.A. Rıbaçuk “Fiziki tərbiyənin
humanistləşdirilməsinin pedaqoji şərtləri” (12)
mövzularında dissertasiyalar müdafiə etmişlər.
Beləliklə, araşdırmalardan görünür ki,
istər respublikamızda, istərsə də MDB məkanına daxil olan respublikalarda aparılan bəzi tədqiqatlar təhsilin humanistləşdirilməsi məsələsinə
həsr olunsa da, təhsilin humanistləşdirilməsi şəraitində tələbələrin mənəvi inkişafı məsələlərini
əhatə etmir. Bu, həmin istiqamətdə tədqiqatın
aparılmasını zərurətə çevirir.
Problemin aktuallığı. Təhsilin humanistləşdirilməsi və tələbələrin mənəvi inkişafı məsələlərinin tədqiqata cəlb edilməsi yeni pedaqoji təfəkkür
şəraitində öz aktuallığı ilə seçiılir.
Problemin yeniliyi. Təhsilin humanistləşdirilməsi və tələbələrin mənəvi inkişafı məsələlərinin hansı səviyyədə araşdırıldığını öyrənmək üçün mövcud
ədəbiyyat nəzərdən keçirilərək təhlil olunmuşdur.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə təhsilin, o cümlədən tərbiyə prosesinin və ali təhsilin
humanistləşdirilməsi problemləri üzrə tədqiqat aparan doktorant və dissertantlara, gənc tədqiqatçılara
öz köməyini göstərəcəkdir.
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RUS DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ SAĞLAM HƏYAT TƏRZİ DƏYƏRLƏRİ ƏSASINDA
TƏLƏBƏLƏRİN FİZİKİ TƏRBİYƏSİNİN PEDAQOJİ KONSEPSİYA MƏZMUNU
Ellada Savay Tagieva,
PhD in pedagogy, associate professor of the Azerbaijan State Academy of Physical Culture and Sports,
doctoral student of BSU

ABOUT THE LINQVOCOGNITIVE CONTENT OF THE CONCEPTS AS A PHYSICAL
CULTURE AND SPORT IN AZERBAIJAN IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS
Резюме: Cпорт, физическая культура, формирование здорового образа жизни – всё это входит в
стратегию государства, направленную на улучшение качества жизни. В статье рассматриваются
проблемы физического здоровья обучаемых, роль преподавателя иностранного (русского) языка в
профессиональной подготовке, физическом и нравственном воспитании современного специалиста
на основе ценностей здорового образа жизни. Автор анализирует лингвокультурологический концепт
«здоровье», лексико-семантическое поле, фразеологическое обозначение данного концепта в русском
и азербайджанском языках. Выявляется, что здоровье - это самая высокая ценность в жизни человека.
Распорядок дня, спорт, режим питания являются источниками здоровья азербайджанской молодёжи.
Ключевые слова: ценность здоровья, учебно-профессиональная сфера, русский язык,
содержание лингвокультурного концепта, интерактивные приёмы, инновационная методика
Xülasə: İdman, bədən tərbiyəsi, sağlam həyat tərzinin formalaşması – həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş dövlət strategiyasına daxildir. Məqalədə tələbələrin fiziki sağlamlıq problemləri, sağlam
həyat tərzi dəyərləri əsasında müasir mütəxəssisin peşə hazırlığında, fiziki və mənəvi tərbiyəsində xarici dil
(rus dili) müəlliminin rolu nəzərdən keçirilir. Müəllif «здоровье» («sağlamlıq») lingvokulturoloji konseptini,
onun leksik-semantik sahəsini, həmin konseptin rus və Azərbaycan dillərində frazeoloji ifadə olunmasını
araşdırır. Sağlamlığın bir adamın həyatında ən yüksək dəyəri olduğu postulatı vurğulanır. Gün nizamı, idman, qida rejimi Azərbaycan gənclərinin sağlamlıq mənbələridir.
Açar sözlər: sağlamlığın dəyəri, təhsil və peşə sahəsi, rus dili, linqvokultural konsepstin məzmunu,
interaktiv üsullar, innovative (yenilikçi) metodika
Summary: The article discusses the role of the Azerbaijani language in the system of modern
education, methods of teaching Russian as a foreign language. It is characterized by the concept of
"competence", "communicative competence", "athletic competence". A prerequisite of mastering the Russian
language is mastering microsystems language, a minimum of linguistic material, which is formed on the
basis of communicative activity of students. Many issues of phonetics, vocabulary and grammar of the
Russian language without using the native language learners remain incomprehensible and inaccessible.
Key words: cost of health, education and occupation, Russian language, content of linguocultural
concepts, interactive methods, innovative methodology
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Вопросы здоровья и здорового образа
жизни актуальны как никогда, возрастает популярность спорта и авторитет здорового образа жизни, возрастает его ценность. Статья
посвящена огромному значению ценностей
здоровья и здорового образа жизни в современном обществе, а также первостепенной
роли высшей школы, образовательной системы в целом в деле формирования культуры
здоровья среди подрастающего поколения.
Теоретические разработки лингвистов и
методистов (труды Л.В.Щербы, И.В.Рахманова, З.М.Цветковой, В.С.Цетлина) постепенно
сместили акценты с грамматико-переводного
на сознательно-сопоставительный метод обучения. В качестве основных положений этого
метода были использованы: 1) овладение языком через осознание его системы; 2) учет родного языка учащихся; 3) использование конструкций и правил с целью понимания значения языковых явлений в процессе их представления и способов презентации в речи; 4)
изучение лексики и грамматики на синтаксической основе; 5) параллельное обучение разным видам речевой деятельности на основе
чтения и письменной речи. При этом текст и
письменные упражнения рассматривались как
главный источник формируемых комму-никативных навыков и умений во всех видах речевой деятельности.
Стратегическими целями государственной политики в сфере физической культуры
и спорта всегда были и остаются в настоящее
время развитие массовой физической культуры и привлечение к систематическим занятиям массовыми видами спорта большинства
граждан страны, приобщение их к здоровому
образу жизни. Олимпийские победы являются не просто достижениями профессионального спорта, они отражают уровень здоровья нации. Реализация этих целей возможна только при решении комплекса задач:
пропаганды спорта и здорового образа жизни среди молодёжи для формирования соответствующих социальных ценностей, развитие спортивной инфраструктуры, материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, финансирование студенческого спорта, повышение квалификации
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педагогических работников, улучшение
учебно-методической и научной работы.
В педагогической теории и практике
проблемы здоровья молодого поколения изучались в различные исторические периоды зарубежными и отечественными просветителями Т.Мором, Т.Кампанеллой, Я.Коменским,
Д.Локком, Ж.Руссо, М.В. Ломоносовым,
Л.Н.Толстым, М.Ф.Ахундовым, П.Ф.Лесгафтом. Они считали, что решить проблему физического здоровья обучаемых призвано
прежде всего физическое воспитание.
Здоровье – это фундаментальное понятие, без которого немыслим человек. Здоровье является ценностью, способной побуждать человека к действию – сохранить,
улучшить, укрепить, восстановить здоровье.
В современном мире наблюдаются две противоположные тенденции, актуализирующие
проблемы здоровья. С одной стороны, растет
угроза здоровью в связи с техногенными,
экологическими, цивилизационными проблемами современности. Одним из наиболее
распространенных и значимых физических
факторов окружающей среды, негативно
влияющих на здоровье человека, является
шум, обусловленный ростом промышленного производства, строительства, транспортом. С ростом технических возможностей
жизни современного человека (компьютеры,
телефоны, телевизоры) увеличивается фактор риска здоровью. Вредные привычки (алкоголь, табакокурение, наркомания) также
угрожают здоровью человека. Многие учащиеся растут и воспитываются в семьях на
примерах курящих и пьющих родителей,
весьма далёких от здорового образа жизни и
регулярных занятий спортом. С другой – заметна тенденция к сохранению здоровья,
здоровому образу жизни. Необходимо создать и развить новое направление – семейный спорт. Этот курс должен стать одной из
главных инноваций в развитии массового
спорта страны [2, 5]. Дефицит движения и
неправильное питание приводят к тому, что
молодые люди имеют избыточный вес. Это
неизбежно ведёт к ухудшению здоровья,
заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
В связи с этим нужно разработать принципиально новые методики обучения и органи-
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зации учебного процесса. Для этого нужно
дать знания о здоровье и способах его сохранения, внедрить здоровьесберегающие технологии, создать возможности для занятий
физической культурой и спортом в учебных
заведениях и в спортивных клубах. При
этом, на наш взгляд, необходимо учитывать
научное, лингвистическое и обыденное толкование данного концепта. Задачей настоящей статьи является изучение, с учетом сказанного, лингвокультурного концепта «здоровье», выявление общих и специфических
смыслов в рассматриваемом феномене.
По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это «полное психическое, физическое, биологическое, социальное благополучие». В медицинской науке разработаны пять критериев, определяющих здоровье человека: 1) полное
физическое, духовное, умственное и социальное благополучие; 2) нормальное функционирование организма в системе «человек –
окружающая среда»; З) умение приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям
существования в окружающей среде; 4)
отсутствие болезней; 5) способность к полноценному выполнению основных социальных функций.
Здоровая жизнедеятельность человека
обеспечивается на биологическом, психическом и социальном уровнях. На биологическом уровне здоровье зависит от функционирования всех внутренних органов, их адекватного реагирования на влияние окружающей среды. На психическом уровне здоровье
зависит от развития самосознания личности,
сознания ценности собственного здоровья и
здорового образа жизни. На социальном
уровне здоровье зависит от места и роли человека в межличностных отношениях, от
нравственного здоровья социума в целом.
Характер жизни человека, его поведение и мышление, которые обеспечивают охрану и укрепление здоровья, называют здоровым образом жизни. Он складывается из
режима дня, сбалансированного питания,
достаточной двигательной активности, закаливания, личной гигиены, правильного поведения, умения управлять своими эмоциями,
отказа от вредных привычек, безопасности

поведения в быту, на улице, производстве.
Здоровый образ жизни формирует социально
активную личность, которая ведет рационально организованный, активный, трудовой порядок жизни. В основе здорового
образа жизни лежит принцип нравственности, который защищает человека от неблагоприятных воздействий окружающей среды,
позволяя сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. Нравственное
здоровье определяется моральными принципами, которые обеспечивают сознательное
отношение к труду, стремление к культуре,
неприятие нравов, привычек, противоречащих нормальному образу жизни. Социальное
здоровье считают высшей мерой общечеловеческих качеств. Здоровый и духовно развитый человек получает удовлетворение от
своей работы, стремится к самосовершенствованию, счастлив.
Таким образом, научное содержание
концепта «здоровье гораздо шире и предполагает физическое, духовное, умственное,
социальное, психическое благополучие,
предполагает умение приспосабливаться к
меняющейся окружающей среде, стойкость к
вредному внешнему воздействию.
Концепт «здоровье» получает в языке
множественное лексическое и фразеологическое обозначение. Для изучения того, какое содержание включает анализируемый
концепт в русском и азербайджанском языках, рассмотрим словарные дефиниции лексем, объективирующих данный концепт в
этих языках. В русском языке лексико-семантическое поле концепта «здоровье»
включает, кроме имени концепта, дериваты
(производные слова): здоровый, здоровяк,
здоровее. В «Этимологическом словаре русского языка» М.Фасмера сообщается, что
лексема «здоровье» известна в восточных и
южно-славянских языках с XVП в. Древний
русский стереотип здорового, высокого и
крепкого человека подобен дереву: слово
«здоровый» происходит от праславянского
sbdorvb, где – др. инд. su – хороший и dorvo
– дерево, вместе дают «из хорошего дерева»
[6, 161]. Одно из значений лексемы «здоровый» – «большой, сильный человек», кото-
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рое преобразовалось в стереотип «здоровье –
сила и крепость тела».
В «Толковом словаре русского языка»
Ожегова С.И. здоровье толкуется как – «1)
правильная, нормальная деятельность организма, его полное физическое и психическое
благополучие. Состояние здоровья. Беречь
здоровье. Расстроить здоровье. 2) То или
иное состояние организма. Крепкое, слабое
здоровье. Как здоровье? Ваше здоровье или
за ваше здоровье (обращение к тому, за кого
поднимают тост). На здоровье (выражение
доброго пожелания в значении пожалуйста).
уменьш.-пренебр. здоровьишко, -а, ср.
(разг.); уменьш.-ласк. (в некоторых выражениях) здоровьечко, -а, ср. (прост.). Здоро-

вьишко стало никуда. Как здоровьечко?
Здоровяк, -а, м.(разг.). Человек с отличным
здоровьем. // ж. здоровячка, -и».
На то, что лексема «здоровье» занимает
важное место в русском языке, указывает ее
сочетаемость: крепкое здоровье, слабое здоровье, плохое здоровье, состояние здоровья,
беречь здоровье, расстроить здоровье и участие в частотных стереотипных выражениях:
как здоровье? доброго здоровья!
В азербайджанском языке концепт
«здоровье» объективируется в лексемах səhhət, sağlamlıq. Русско-азербайджанский словарь под редакцией М.Т.Тагиева даёт следующее
толкование
рассматриваемым
лексемам:

Слова и словосочетания
беречь здоровье
потерять здоровье
заботиться о здоровье
укреплять здоровье
здоровье населения
охрана здоровья
из-за слабого здоровья
спросить о здоровье
по состоянию здоровья
жаловаться на своё здоровье
Как твоё здоровье?
□ За ваше здоровье!
Как ваше здоровье?
□ На здоровье! 1) выражение доброго пожелания в ответ на благодарность за еду, за угощение; 2) о приобретённых вещах.
□ Доброго здоровья (желать)
□ Здоровья не занимать
□ Здравия желаю!
Носи (носите) на здоровье!

Здоровый образ жизни – неотъемлемый
компонент культуры азербайджанского народа, формирование которого определено
природно-историческим пространством, социальной средой, видами трудовой деятельности, народным искусством, семейными и
религиозными традициями. Обращает на
себя внимание то, что и в русском, и в азербайджанском языках средства объективации
данного концепта участвуют в этикетных
формулах. Для носителей азербайджанской
80

Перевод
səhhətini qorumaq
səhhətini itirmək
səhhətinə fikir vermək
səhhətini möhkəmlətmək
əhalinin sağlamlığı
sağlamlığın qorunması
zəif sağlamlığı üzündən
sağlamlığını soruşmaq
səhhətinə görə
səhhətindən şikayətlənmək
Səhhətin necədir?
Sizin sağlığınıza!
Necəsiniz?
1. Nuşcan! Nuş olsun!
2. Sağlığına (sağlığınıza) qismət olsun!
Can-sağlığı (arzu etmək)
Canı sağlamdır, pəhlivan kimidir
Can sağlığı arzulayıram, sağ-salamat olasan
(olasınız)
Sağlıqla geyəsən (geyəsiniz)!

лингвокультуры здоровье имеет также большую ценность. Образная сторона концепта –
это вся совокупность языковых и внеязыковых средств, прямо или косвенно иллюстрирующих, уточняющих и развивающих содержание ментального образования. Содержание средств объективации концепта «здоровье» в русской и азербайджанской лингвокультурах позволяет выделить характеристики здорового человека. В данном словаре
приведены две словарные статьи на лексему
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здоровый. Первая статья группирует прямые
и переносное значения указанной лексемы,
образованные на базе семы «здоровье».
«Здоровый – 1. Обладающий здоровьем, не
больной. Здоровый ребенок. В здоровом теле
здоровый дух (пословица). Долго болел, а
теперь здоров. 2. Полн. ф. Выражающий,
обнаруживающий здоровье, Здоровый вид.
Здоровый румянец. З. Полезный для здоровья. Здоровая пища. 4. Перен., полн. ф. Полезный, правильный. Здоровая идея. Здоровая политика. Здоровый быт. Здорово живешь, и за здорово живешь! Будь здоров – 1)
приветствие при прощании; 2) о чем-нибудь
заслуживающем высокой оценки или удивления (прост.). Дом себе отгрохал – будь здоров! Ручище у него – будь здоров!»
Вторая статья группирует значения
лексемы здоровый, возникшие на базе этимологического «хороший», «крепкий». Здоровый – «1. Полн. ф. Сильный, крепкого сложения. Здоровый парень. 2. Полн. ф. Большой, сильный, громкий, крепкий (о предметах, явлениях). Здоровый мороз. Здоровый
голос. Здоровая веревка. З. Кратк. ф. в знач.
сказ., с неопр. и на что. Ловок делать чтонибудь, искусен. Здоров плясать! Здоров на
выдумки» [3, 231].
Таким образом, анализ паремий позволяет выделить следующие признаки данного
ментального образования: 1) здоровье – наивысшая ценность; 2) здоровье – дар Божий;
З) здоровье не купишь; 4) у здорового есть
все, у больного – ничего; 5) здоровье надо
беречь.
Фразеологические единицы, вербализующие концепт "здоровье", представляют
собой образные характеристики концепта.
Они являются назидательными высказываниями, сентенциями общего характера в
отношении здорового образа жизни, питания, привычек, роли медицины и врачей, т.е.
соотносятся преимущественно с внешней
оценкой. Наиболее типичным выражением
приветствия в русском языке является:
Здравствуй(-те)! Интересна семантика слова
здравствуй и его корня – здрав = здоров».
Эта единица речевого этикета этимологически обозначает пожелание здоровья» [6, 62].
Становится понятным самое главное, что це-

нилось всегда человеком и с чем были связаны традиционные пожелания – здоровье отдельно взятой личности и её ближайшего
окружения. Один из вариантов приветствия
так и звучит до сих пор – Доброго здоровья
(вам)! В военном речевом этикете, наиболее
стандартизованном, приветствие также явно
содержит пожелание здоровья: Здравия желаю! Осведомления о здоровье осуществляются при помощи выражений: Как вы себя
чувствуете (-ешь)? Как (ваше, твоё) здоровье? Как (ваше, твоё) самочувствие?
Поздравление также тесно связано с
выражением пожелания, добра, здоровья. В
Этимологическом словаре М.Фасмера указано, что слово поздравить имеет церковнославянское происхождение (образовано от
здоровый) [6, 303]. По Н. Шанскому, глагол
поздравить – это префиксальное образование
от здравити, которое, в свою очередь,
произведено посредством суффикса -ити от
здравъ – «здоровый». Таким образом, это
слово буквально значит « пожелать быть
здоровым» [8, 349].
Респонденты-студенты здоровье ассоциируют с правильным образом жизни, для
них быть здоровым – значит быть спортивным, они считают, что здоровье нужно беречь, т.к. его «ни за какие деньги не купишь».
Здоровье связывают со здоровым образом
жизни, спортом, отказом от вредных привычек, правильным питанием. Подавляющее
большинство студентов считают здоровье самой большой ценностью, это то, «без чего
невозможна хорошая жизнь». для лечения
нужно много денег; поэтому лучше не болеть,
быть здоровым. Для всех опрошенных здоровье ассоциируется со счастьем, здорового
человека они называют счастливым.
Представленная
лингвокогнитивная
модель, отражающая существенные признаки концепта "здоровье", имеет следующий
вид:
Х здоров, если он
А. чувствует себя
а) здоровым, хорошо
б) энергичным, жизнерадостным
в) молодым, не старым
Б. выглядит
а) хорошо, привлекательно, здоровым
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б) сильным, бодрым
в) чистым (соблюдающим личную
гигиену)
г) без физических недостатков
В. делает
а) правильно питается (употребляет
здоровую пищу)
б) занимается спортом, физическими
упражнениями
в) не имеет вредных привычек («не
злоупотребляет»)
г) редко / не прибегает к помощи медицины (в том числе нетрадиционной).
О роли и месте иностранного языка в
структуре профессиональной подготовки
современного специалиста сказано очень
много. Возросший в последнее время интерес к изучению русского языка и повышение
значимости этой дисциплины в комплексном
формировании профессиональной компетентности специалиста нефилологического
профиля объясняется непрерывным расширением международных связей в области
экономики, политики, культуры, спорта и
туризма.
В предлагаемой концепции физического и умственного воспитания студентов на
основе ценностей здорового образа жизни
большое место отводится отбору текстового
материала: «Если хочешь быть здоров – закаляйся!», «Осанка», «День физической культуры и спорта», «Спорт-здоровье нации»,
«Ода спорту» [4, 49, 59], поднимающего актуальные для азербайджанских студентов
вопросы: «Как достичь успехов в учении?»,
«Почему люди занимаются спортом?», «Что
такое здоровье?», «Для чего нужно вести
здоровый образ жизни?» Учебные материалы отличаются разнообразной системой заданий интерактивного характера (тексты,
диалоги, дискуссии, творческие задания,
компьютерные презентации), облегчающих
взаимопонимание, взаимоотношение студентов и преподавателя. Богатый иллюстративный материал (таблицы, рисунки, фотографии) стимулируют активность и творческую
деятельность студентов. Настоятельное требование, предъявляемое к современному
уроку, – использование методов и приемов,
активизирующих познавательную деятель82

ность, дающих возможность проявиться
творческой индивидуальности учащихся.
Один из таких нетрадиционных приемов –
работа с ассоциограммой. Ассоциограмма –
это графическое, словесное отображение
ассоциаций, связанных с изучаемым явлением, понятием, предметом. Так как поток
ассоциаций бесконечен и сугубо индивидуален, ассоциограмма позволяет осуществить
личностно - ориентированный, развивающий
подход к обучению, дает толчок к активной
мыслительной деятельности учащихся на
уроке.
Задание 1. Прочитайте и запомните
высказывания известных людей о спорте, о
здоровье.
Здоровье дороже золота (Уильям Шекспир); Здоровье всему голова (Михаил Шолохов); Самое действенное лекарство для физического здоровья есть бодрое и весёлое настроение духа (Кристофер Якоб Бострём);
Нужно, чтобы к физическим упражнениям
приобщился каждый человек. Без этого немыслимы никакие разговоры о здоровом образе жизни( Николай Михайлович Амосов);
Умеренно и своевременно занимающийся
физическими упражнениями человек не нуждается ни в каком лечении (Ибн Сина.
Авиценна.)
Задание 2. Какие ассоциации вызывает
у вас понятие «здоровый образ жизни»?
Дополните данную ассоциограмму прилагательными: счастливая, массовый, правильная, материальное, лечебная, личная,
лучшая, рекреативная.
Задание 3. Привести примеры пословиц, поговорок о здоровье. Объясните их
смысловое значение.
Без здоровья нет хорошей жизни;
Курить-здоровью вредить; Умеренность в
еде полезнее ста врачей; Утро встречай
зарядкой, вечер провожай прогулкой; Врачу
не веришь – болезнь не одолеешь.
Задание 4. Прочитайте «Оду спорту»
Пьера де Кубертена. Выпишите предложения, характеризующие понятие «здоровье».
Задание 5. Подготовьте сообщение о
здоровом образе жизни выдающихся поэтов,
писателей, государственных деятелей.
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Основной целью практического курса
РКИ является обучение речевому общению,
и преподаватель должен организовать чтение
текста как основу для выхода в реальный акт
коммуникации, настраивая учащихся на
активное самовыражение в речи.
По нашему мнению, среди существующих инновационных педагогических технологий особый интерес представляет технология развития критического мышления через
чтение и письмо. Несомненно, что одним из
основных компонентов процесса обучения
чтению должно быть развитие умения
уяснять основную идею текста. При этом
текст должен вызывать интерес и быть проблемным по содержанию. В процессе работы
над текстом, при выполнении заданий с применением различных методических приёмов
мы могли наблюдать, как происходит творческое усвоение знаний, необходимых для
осуществления деятельности чтения, говорения, аудирования, письменной речи. Коммуникативная направленность таких заданий
обусловлена активизацией мыслительной и
учебной деятельности учащихся, диалогом с
преподавателем, участием всей группы в
обдумывании и решении поставленных
вопросов. Вопросы заданий, затрагивающие
проблему здорового образа жизни, позволяют учащимся активно мыслить, искать и
находить не заготовленные, а самостоятельные ответы, выражать собственное мнение.
Сделаем основные выводы. 1. Научное
содержание концепта «здоровье» гораздо
шире лингвистического, на что указывают
рассмотренные словарные дефиниции лексем, объективирующих данный концепт в
русском и азербайджанском языках. Оно
отражает динамику осмысления наукой данного концепта и современный уровень его

понимания. 2. Возможности русского языка
в пропаганде здорового образа жизни широки. Лексико-семантическое поле концепта
«здоровье» и в русском, и в азербайджанском языке довольно обширно и включает
отдельные лексемы, устойчивые обороты,
пословицы, поговорки, фразеологизмы, что
указывает на безусловную важность рассматриваемого концепта. Об этом свидетельствует и участие средств объективации данного концепта в стереотипных этикетных выражениях как в русском, так и в азербайджанском языке. 3. Языковое содержание концепта «здоровье» в двух лингвокультурах в основном сводится к благополучию, отсутствию болезней, здоровому образу жизни. Различие в осмыслении концепта связано с пониманием здоровья как дара Божьего (русская лингвокультура), важности правильного
питания для здоровья (азербайджанская
лингвокультура). 4. Для нашей молодёжи,
независимо от национальности и возраста,
здоровье – это наивысшая ценность, которую
надо беречь, сохранять. Хорошая жизнь для
них ассоциируется со здоровьем.
Актуальность проблемы. Актуальность
данной темы выражается в том, что вопросы здоровья и здорового образа жизни актуальны как
никогда, возрастает популярность спорта и
авторитет здорового образа жизни, возрастает
его ценность. Статья посвящена огромному значению ценностей здоровья и здорового образа
жизни в современном обществе, а также первостепенной роли высшей школы, образовательной
системы в целом в деле формирования культуры
здоровья среди подрастающего поколения.
Научная новизна исследования: Научная
новизна исследования состоит в рассмотрении
проблемы физического здоровья обучаемых,
роли преподавателя иностранного (русского)
языка в профессиональной подготовке, физическом и нравственном воспитании современного
специалиста на основе ценностей здорового
образа жизни.
Практическая значимость. Практическая
значимость исследования заключается в возможности использования его основных положений и
выводов в процессе дальнейшей разработки данной проблемы, в преподавании русского языка
как иностранного.
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STUDENTS’ SELF-EDUCATION
Xülasə: Şagirdlərin özünütərbiyəsi həmişə olduğu kimi yeni təfəkkür şəraitində də aktuallığını özündə
saxlayır.
Məktəblilərin özünütərbiyəsinin istiqaməti və səmərəliliyi pedaqoji təsirin üslubundan, müəllimin şəxsiyyətindən asılıdır. Özünütərbiyənin planlı, məqsədyönlü pedaqoji proses olmasından ötrü xüsusi pedaqoji
şərtlər mövcud olmalıdır. Müəllimin öz fəaliyyətində humanist pedaqogikaya əsaslanması vacibdir.
Açar sözlər: tərbiyə, özünütərbiyə, özünütərbiyə prosesi, şagirdlərin özünütərbiyəsi, müəllimin
fəaliyyəti
Резюме: От стиля педагогического воздействия, от личности учителя во многом зависит
направление и эффективность самовоспитания школьников. Возникает необходимость создания специальных педагогических условий, которые позволили бы превратить разрозненные акты самовоспитания в плановый, целенаправленный педагогический процесс.
Для оказания педагогической поддержки по актуализации самовоспитания одних профессиональных педагогических умений недостаточно. Необходимо, чтобы воспитатель стоял на позициях
гуманистической педагогики
Ключевые слова: воспитание, самовоспитание, процесс самовоспитания, самовоспитание
учащихся, деятельность учителя
Summary: The direction and effectiveness of self-education of schoolchildren largely depends on the
style of pedagogical influence, on the personality of the teacher. There is a need to create special pedagogical
conditions that would allow turning the isolated acts of self-education into a planned, purposeful pedagogical
process.
To provide pedagogical support for the actualization of self-education, professional pedagogical skills
alone are not enough. It is necessary that the teacher be in the position of humanistic pedagogy.
Keywords: updringing, self-education, self-education process, pupils’ self-education, teacher activity

Pedaqogika dərsliklərində, pedaqoji ədəbiyyatda və tədqiqat işlərində “tərbiyə” sözü ilə
yanaşı “özünütərbiyə” anlayışına da müraciət
edilir. Həm tərbiyə, həm də özünütərbiyə böyüyən nəslin Vətənimizə, ailələrimizə layiqli vətəndaşlar kimi formalaşmasına, nümunəvi dav-

ranışa və rəftara, dünyagörüşünə malik olmasına, vətənpərvər kimi yetişmələrinə xidmət edir.
Məhz tərbiyə və özünütərbiyə sayəsində
uşaq və yeniyetmələrin, gənclərin mənəvi aləmi
zənginləşir, əxlaqı saflaşdırılır. Onlar ailənin,
məktəbin, ölkəsinin, doğma diyarının şərəfini
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qoruyur, milli mənlik şüuruna, milli və şəxsi şərəf və ləyaqət hisslərinə yiyələnirlər.
Özünütərbiyə yolu ilə bir çox müvəffəqiyyətlərə nail olmaq mümkündür.
K.D. Uşinski öz üzərində yorulmadan çalışmışdır. Uşinskinin fikrincə, onu özünütərbiyəsində aşağıdakı məsələlərin rolu böyük olmuşdur: “1. Tam rahatlıq, xüsusən daxili. 2.
Sözdə və əməllərində doğruluq. 3. Hərəkətlərini
ölçüb-biçmək. 4. Qətiyyət. 5. Ehtiyaj olmadan
özü barədə bir kəlmə belə deməmək. 6. Vaxtı
şüursuz (bihudə yerə) keçirməmək, baş verəjə
biləjək şeyi yox, istədiyin şeyi etmək. 7. Ehtirasa deyil, yalnız zəruri olana, yaxud xoş olana
yer vermək. 8. Hər axşam öz hərəkətlərin barədə
vijdanla özünə hesabat vermək. 9. Bir dəfə belə
olsun olanlara görə öyünmə, olana və ola biləcək şeyə görə də öyünmə”.
Tərbiyə və özünütərbiyə prosesləri nə qədər yaxın və qarşılıqlı əlaqədə olsalar da, özlərinə xas səciyyəvi xüsusiyyətlərə də malikdirlər.
Professor A.N. Abbasovun qənaətlərini
yada salaq: “Tərbiyə (geniş mənada) dedikdə,
ailədə və tədris-tərbiyə müəssisələrində müsbət
keyfiyyətləri formalaşdırmaq, nümunəvi davranış vərdişləri aşılamaq üçün məqsədyönlü, sistemli, fasiləsiz və mütəşəkkil şəkildə həyata keçirilən proses anlaşılır.
Məhdud mənada TƏRBİYƏ dedikdə isə,
uşaqda bu və ya digər keyfiyyətin (xeyirxahlıq,
düzlük və doğruçuluq, vətənpərvərlik, əməksevərlik, böyüyə hörmət və s.) inkişaf etdirilməsi
məqsədilə tətbiq olunan təsirlər sistemi nəzərdə
tutulur” (1, s. 6).
Professor özünütərbiyəyə aşağıdakı tərifi
verir: “Özünütərbiyə dedikdə, şəxsiyyətin (şagirdin, uşağın) ictimaiyyətin təqdir etdiyi müsbət keyfiyyətləri və davranış təcrübəsini özündə
təkmilləşdirmək; mənfi sifətlərdən və naqis hərəkətlərdən azad olmaq üçün öz üzərində sistemli, məqsədyönlü və planlı şəkildə apardığı
dərkedilmiş fəaliyyət anlaşılır” (1, s. 229).
Tərbiyə prosesi ilə bilavasitə müəllim və
tərbiyəçilər məşğul olurlarsa, özünütərbiyə ilə
uşaqların, yeniyetmə və gənclərin özləri məşğul
olurlar, öz nöqsanlarını özləri anlayaraq düzəltməyə çalışırlar. Təhsilalanların tərbiyəsinə pedaqoji rəhbərlik həyata keçirilir. Özünütərbiyə
isə o demək deyildir ki, uşaq və yeniyetmələr,
şagirdlər pedaqoji nəzarət olmadan öz-özlərini
86

tərbiyə edirlər. Burada da böyüklərin nəzarəti,
rəhbərliyi lazımdır.
Şeyx Şihabəddin Sührəvərdinin aşağıdakı
kəlamları vardır: “Tut yarpağı tədricən atlas olduğu kimi. Düzgün təlim-tərbiyə sayəsində hər
bir şəxs də get-gedə həqiqi insana çevrilə bilər”
(2, 135).
Şagirdlər məktəbdə, küçədə, ictimai yerlərdə özlərini yaxşı aparmadıqda, pis davrandıqda, dalaşdıqda, söyüş söydükdə, təlimdə yetirmədikdə onlara irad tutulur. Onların bir qismi
bu iradlardan nəticə çıxarsalar da, məktəblilərin
başqa qismi müəllimlərin, valideynlərin öyüdnəsihətlərini qulaq ardına vurur, onlara qulaq asmaq istəmirlər.
Bütün buları nəzərə alaraq, təhsilalanların
özünütərbiyəsi işini təşkil etmək lazımdır.
İstər respublikamızda, istərsə də MDV məkanına daxil olan ölkələrdə özünütərbiyə problemi ilə bağlı bir sıra tədqiqatlar aparılmışdır. Diqqət yetirək: Pedaqoji elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün V.S. Bıkov “Məktəblilərin fiziki
özünütərbiyəsinin aktuallaşdırılmasının nəzəriyyəsi və praktikası” (4) və A.Y. Sovinski “Özünütərbiyə yuxarı sinif şagirdlərinin səmərəli tədrisinin inteqral meyarı kimi” (6) mövzularında; pedaqoji elmlər namizədi elmi dərəcəsi almaq üçün
M.D. Kuzmiçeva “Kiçik yaşlı şagirdlərin özünütərbiyəsinin aktuallaşdırılmasının pedaqoji şərtləri” (3), N.A. Fandina “Tələbələrin kiçik yaşlı
məktəblilərin özünütərbiyə prosesini təşkil etməyə hazırlanması” (5), E.S. Kulmametova “Fiziki
mədəniyyət məşğələləri prosesində 11-13 yaşlı
məktəblilərin fiziki özünütərbiyəsinin fəallaşdırılması” (7), A.Y. Aret. Özünütərbiyə nəzəriyyəsinin əsas müddəaları (8) mövzularında dissertasiya müdafiə etmişlər.
Nümunələrə müraciət edək: A.Y. Aret yeniyetmələrin özünütərbiyəsi prosesini tədqiqata
cəlb etmişdir. Onun qənaətincə, “Adi hallarda
yeniyetmələrin özünütərbiyəsində ona görə
uğurlar qazanmaq olmur ki, onlar özünütərbiyə,
özünüqadağan, özünüanlama, özünüdərk, özünüqiymətləndirmə, özünənəzarət, özünütənqid,
özünüvadaretmə, özünüinandırma, özünütəyin,
özününizamlama, özünəəmr, özünüyoxlama,
özünüidarə, özünəvədvermə, özünüməhdudlaşdırma, özünüməcburetmə, özünüjəzalandıpma
fikrindən daşınma və s. bu kimi anlayışların mahiyyətini lazımınca anlamırlar. Lakin özünütər-
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biyə prosesində həmin anlayışların mənasını bilmək bir elə vacib deyildir” (8, s. 29).
M.D. Kuzmiçeva öz tədqiqatında aşağıdakı məsələləri diqqət mərkəzinə gətirmişdir: 1.
Özünütərbiyənin psixoloji-pedaqoji əsasları:
1.1. Özünütərtbiyə probleminin nəzəri məsələləri. 1.2. “Özünütərbiyə” və “özünüinkişaf” kateqoriyalarının inteqrativ əsasları. 1.3. Kiçik yaşlı
məktəblilərdə özünütərbiyənin təzahürü səviyyəsinin məzmun-funksional xüsusiyyətləri.
2. Kiçik yaşlı məktəblilərin özünütərbiyəsinə tələbatın formalaşması üzrə eksperimental
iş: 2.1. İbtidai siniflər şagirdlərinin özünütərbiyəsinin aktuallaşdırılması prosesinin pedaqoji
idarəolunması. 2.2. Kiçik yaşlı məktəblilərin
özünütərbiyəsinin aktuallaşdırılması prosesinin
təşkilati-məzmun baxımından təminatı. 2.3.
Kiçik məktəb yaşlı uşaqların özünütərbiyəsi
proqramının həyata keçirilmə texnologiyası.
M.D. Kuzmiçeva tədqiqatı ilə bağlı aşağıdakı nəticələrə gəlmişdir: Kiçik məktəb yaşlı
uşaqların özünütərbiyəsinin pedaqoji baxımdan
aktuallaşdırılması prosesi özündə 5 mərhələni
əhatə edir:
1. Şagirdlərin özünütərbiyəsinin aktuallaşdırılması üzrə işə pedaqoji kollektivin pedaqoji
baxımdan hazırlanmasının məqsəd və vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsinə yönələn problemli
təhlil.
2. Bu işin layihələndirilmədi.
3. özünütərbiyənin aktuallaşdırılmasına
istiqamətlənən nəzəri, elmi-metodik və praktik
fəaliyyətin planlaşdırılması.
4. Kiçik yaşlı məktəblilərin əqli, mənəvi,
estetik, əmək, fiziki, ekoloji tərbiyəsini, həmçinin özünütərbiyəsinin aktuallaşdırılmasını nəzərdə tutan proqramın həyata keçirilməsi.
5. Kiçik yaşlı məktəblilərin özünütərbiyəsinin aktuallaşdırılmasını prosesinin gedişinə
nəzarət” (3).
Tədqiqatlardan görünür ki, özünütərbiyəni
onun bu və ya digər konkret anlayış və priyomları ilə eyniləşdirməyin heç bir əsası yoxdur.
Özünütərbiyəyə problemi L.İ. İqnatoviçin
tədqiqatlarından da kənarda qalmamışdır. O,
özünütərbiyəni insanın sosial təcrübəni öyrənməsi səyi, özünün həyati məqsədlərinə müvafiq
gələn ideala uyğun mənəvi keyfiyyətlərin formalaşması kimi nəzərdən keçirmişdir (9).

Özünütərbiyə problemi həmişə öz aktuallığı ilə diqqəti cəlb etmişdir. Respublikamızda
problemin tədqiqi vəziyyəti necədir?
Azərbaycan pedaqoqları və psixoloqları
yeri gəldikcə öz əsərlərində, dərslik və dərs vəsaitlərində özünütərbiyə məsələlərinə bu və ya
digər dərəcədə toxunmuşlar. Bu fikir baxımından akad. M.M. Mehdizadəyə müraciət etmək
məqsədəuyğun olardı. Akademik yazırdı: “Özünütərbiyə tərbiyənin ayrılmaz hissəsidir və onu
zənginləşdirir. Özünütərbiyə gəncin kortəbii deyil, əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş, şüurlu fəaliyyətidir ki, şəxsiyyətin dərk olunmuş çatışmazlıqlarını aradan götürməsi və yeni müsbət keyfiyyətləri aşılamasına xidmət edir” (12).
Hələ 1961-ci ildə prof. Ə.S. Bayramovun
“Gənclərin özünütərbiyəsi haqqında” kitabça
(10) nəşr olunmuşdu.
Prof. Ə.S. Bayramov özünütərbiyəyə aşağıdakı tərifi vermişdir: “İnsanın özündə arzu etdiyi sifətləri, keyfiyyətləri inkişaf etdirməsi və
ya malik olduğu şəxsi keyfiyyətlərin dəyişdirilməsi üçün özünə şüurlu, planlı, məqsədəuyğun
və müntəzəm surətdə təsir göstərməsinə, özünütəşmilləşdirmək qayğısına özünütərbiyə deyilir”
(10, s. 7).
M.Ş. Məlikov yeniyetmələrin özünütərbiyəsini əhatə edən namizədlik dissertasiya (11)
müdafiə etmişdir.
M.Ş. Məlikov da özünütərbiyənin mahiyyətinə aydınlıq gətirmişdir. Diqqət edək: “Özünütərbiyə şəxsiyyətin formalaşması üçün özünətələbkarlığın, özünəqiymətin yaranmasına, düşünülmüş şəkildə öz fəaliyyətinin nizamlanmasına yönəlmiş bir prosesdir” (11, s. 21).
Özünütərbiyə problemi prof. Ə.Ə. Ağayevin də diqqətində olmuşdur. Professor yazırdı
“Özünütərbiyə insanın nəinki özünü təkmilləşdirməsinə, hətta insandakı təbii qüsurların aradan
qaldırılmasına kömək edir. Fiziki möhkəmlik,
əxlaqi saflıq, səylilik və yorulmazlıq özünütərbiyə nəticəsində inkişaf etdikcə, insanın məqsədyönlü fəaliyyətini təmin edir, arzuya qanad verir
və məqsədə çatmaqda stimul olur” (13, s. 18).
Göründüyü kimi, təriflər müxtəlifdir. Lakin hər halda özünütərbiyənin mahiyyətinin
açılmasına xidmət göstərir.
Özünütərbiyə il bağlı prof. M.Ə. Həmzəyevin də tərifi vardır. Tərifdə göstərilir: “Özünütərbiyə insanın şüurlu olaraq qarşısına qoydu-
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ğu məqsədə, ideala və inamlarına müvafiq olaraq öz şəxsiyyətində dəyişikliklər etməyə yönəlmiş fəaliyyətdən ibarətdir” (14, s. 41).
Bütün yuxarıda deyilənlərdən belə bir qənaətə gəlmək olar ki, yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində özünütərbiyə aktuallığını özündə saxlayır, tərbiyə işinə qayğı ilə yanaşmaqla yanaşı,
təhsilalanları özünütərbiyə işinə də həvəsləndi-

rmək, onlarda özünütərbiyəyə tələbat formalaşdırmaq lazımdır.
Problemin aktuallığı. Şagirdlərin özünütərbiyəsi
həmişə olduğu kimi yeni təfəkkür şəraitində də aktuallığını özündə saxlayır.
Problemin yeniliyi. Şagirdlərin özünütərbiyəsi
diqqət mərkəzinə gətirilir.

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc
tədqiqatçılar, doktorant və dissertantlar, müəllimlər
üçün faydalı ola bilər.
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FORMATION OF NATIONAL AND MORAL CULTURE OF STUDENTS:
THE ESSENCE, PURPOSE AND OBJECTIVES
Xülasə: Milli şüur və milli mədəniyyət istənilən millətin ayrılmaz və çox mühüm əlamətidir. Milli
şüur hər hansı etnik birliyə, dövlətə, dilə, mədəniyyətə və ənənələrə malik olan müəyyən maddi və mənəvi
dəyərləri subyekt keyfiyyəti kimi özündə birləşdirməsi və ifadə etməsidir. Milli mədəniyyət milli özünüdərkin daşıyıcısı kimi çıxış edir. Daşıyıcı kimi onun rolu mənəvi tələbatları, stimulları və millətin sabitliyi mexanizmlərini və onun həyat fəaliyyətini, müvafiq səciyyəvi keyfiyyətlərini və funksiyalarını təmin etmək
üçün əsasları formalaşdırmaqdan ibarətdir.
Açar sözlər: tələbələr, milli mədəniyyət, mənəvi mədəniyyət, milli şüur, milli-mənəvi mədəniyyət
Резюме: Национальная и нравственная культура являются неотъемлемыми и важнейшими
признаками любой нации, в том числе студентов. Национальное самосознание - это утверждение и
выражение нацией себя в качестве субъекта определенных материальных и духовных ценностей, принадлежности к определенной этнической общности, государству, языку, культуре и традициям. В качестве носителя национального самосознания выступает национальная культура. Ее роль как носителя заключается в формировании основы для обеспечения возрастающих духовных потребностей, стимулов и механизмов устойчивости нации и ее жизнедеятельности, определенных специфических
качеств и функций.
Ключевые слова: студенты, национальная культура, нравственная культура, национальное
сознание, национально-нравственная культура, формирование национально-нравственной культуры
Summary: National and moral culture are integral and most important features of any nation that has
been formed, including students. National self-consciousness is the statement and expression by the nation
itself as a subject of certain material and spiritual values, belonging to a certain ethnic community, state,
language, culture and traditions. As the carrier of national identity is the national culture. Its role as a carrier
is to form the basis for ensuring the growing spiritual needs, incentives and mechanisms of the stability of
the nation and its life activity, certain specific qualities and functions.
Keywords: students, national culture, moral culture, national consciousness, national moral culture,
the formation of national moral culture

Ölkəmizdə böyüməkdə olan nəslə, gənclərə xüsusi diqqət və qayğı vardır. Yeniyetmə və

gənclər də Vətənin ləyaqətli övladları, nümunəvi oğul və qızları kimi yaşayıb fəaliyyət göstə-
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rirlər. Hələ Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində gənclər siyasəti dövlətin prioritet istiqamətlərindən birini təşkil edirdi.
Ona görə də demək mümkündür ki, respublikamızda hazırda həyata keçirilən və yüksək göstəricilərlə müşayiət olunan gənclər siyasətinin
əsası əslində XX əsrin yetmişinci illərində qoyulmuş, bu siyasət nəticəsində gənclərin öz imkanlarını, yaradıcı qabiliyyətlərini həyata keçirmələri üçün əlverişli şərait hökm sürmüşdür.
Azərbaycanda gənclər siyasətinin təşəkkül
taparaq formalaşmasında və böyüyən nəslin cəmiyyətin həyatında yaxından iştirak etməsində Ümummilli lider Heydər Əliyevin sərəncamı ilə 1996-cı il fevralın 2-də keçirilən Azərbaycan gənclərinin I Forumu mühüm əhəmiyyət
daşımışdır. Bu forum Ulu öndərin gəncliklə
bağlı strategiyasının ilk təntənəsi idi.
lider
1999-cu ilin iyulunda Ümummilli
Heydər Əliyev "Dövlət gənclər siyasəti haqqında" fərman imzalandı. Bu fərmanın tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış tədbirlər planında
gənclər siyasətinin başlıca istiqamətləri
öz ifadəsini tapdı. Gənclərin Vətənə layiq
insanlar kimi yetişmələri üçün onların hərtərəfli
biliyə, milli keyfiyyətlərə malik olmalarına nail
olmaq - Gənclər siyasətinin mühüm məqsədlərindəndir.
Gənclər siyasətinin əsasını azərbaycançılıq ideologiyasından irəli gələn dövlətin inkişafı,
xalqımızın rifahının yüksəldilməsi istiqamətində
fəaliyyət və tolerantlığın inkişaf etdirilməsi təşkil edir.
Ümummilli liderimiz Gənclər siyasətini
nəzərdə tutaraq deyirdi: "Öz dili, mədəniyyəti,
mənəvi dəyərləri ilə tərbiyə olunmuş gənclər heç vaxt Vətəninə, xalqına ögey münasibət
bəsləməz. Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalıdır, bizim milli dəyərlərimizin əsasında tərbiyələnməlidirlər.
Milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi
yaxşı bilməyən, tariximizi yaxşı bilməyən gənc
vətənpərvər ola bilməz".
Ulu öndərin 2 fevral 1997-ci il tarixdə imzaladığı fərmana əsasən, fevralın 2-si Azərbaycan Gəncləri Günü elan edilmişdir. Əsası Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan haqqında danışılan siyasi kurs hazırda dövlət
başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
90

Azərbaycanda gənclər siyasəti gənclərin
hərtərəfli və ahəngdar inkişafına, cəmiyyət həyatında yaxından iştirakına, fəal vətəndaşlıq
mövqeyi qazanmasına öz köməyini göstərir.
Gənclər siyasəti gənclərin sağlamlığı, təhsili, tərbiyəsi, intellektual və mənəvi inkişafı, asudə
vaxtının səmərəli təşkili, cəmiyyətin ayrı-ayrı sahələrində yaxından iştirakı kimi mühüm məsələləri özündə birləşdirir. Azərbaycan gəncliyi müasir
mərhələdə cəmiyyətin inkişafında fəal sosial təbəqə rolundadır. Onlar demokratikləşmə prosesində
fəal iştirak edir, mədəniyyət, incəsənət, elm və
başqa sahələrdə uğurlara imza atır, dövlətçilik
ənənələrini uca tutur, çoxşaxəli islahatların reallaşdırılmasa öz töhfələrini verirlər.
Yeni pedaqoji təfəkkür böyüyən nəsildə,
gənclərdə, o cümlədən tələbələrdə milli-mənəvi
mədəniyyətinin formalaşdırılmasını mühüm tələb kimi irəli sürür. Bu sahədə təhsil müəssisələrinin, o cümlədən institut və universitetlərin
üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin sözləridir: “Təhsil
оcaqlarında gənclərimizi xalqımızın mənəvi dəyərləri əsasında tərbiyələndirmək, mənəvi cəhətdən sağlam və saf insanlar tərbiyə etmək məsələsi mühüm yer tutmalıdır... İndi bizim təhsilimizin məqsədi gənc nəslə, uşaqlara təhsil verib
onları gələcəyə hazırlamaqdır. Amma bununla
yanaşı, ən böyük məqsəd Azərbaycan vətəndaşı
hazırlamaqdır, müstəqil Azərbaycan cəmiyyətinin ləyaqətli üzvünü hazırlamaqdır”.
Ulu öndər milli-mənəvi, əxlaqi dəyərlərimizi və adət-ənənələrimizi qoruyub saxlamağı
son dərəcə vacib hesab edirdi. “Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı”nda deyilir:
“Biz öz milli-mənəvi, və adət-ənənələrimizi, əxlaqi dəyərlərimizi qoruyub saxlamağı bütün istiqamətlərdə qorumalıyıq, saxlamalıyıq və gənc
nəsli əsrlər boyu böyük sınaqlardan keçmiş bu
mənəvi, əxlaqi dəyərlər ruhunda tərbiyələndirməliyik” (1).
Gənclər, o cümlədən tələbələr cəmiyyətimizin əsas sosial qruplarından biridir. Onlar
nəinki özlərindən böyüklərin təşkil və iştirak etdikləri tədbirlərə qoşulurlar, özləri həmçinin
ölkədə baş verən ictimai proseslərdə fəallıq göstərirlər. Ona görə də fəal həyat və vətəndaşlıq
mövqeyinə malik şəxsiyyətlərin tərbiyə olunması qayğısına qalmalıyıq. Bu mənada tələbələrdə
milli-mənəvi mədəniyyətin formalaşdırılması
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diqqət mərkəzində dayanmalıdır. Bu işin uğurlu
olmasından ötrü milli şüur və mənəvi mədəniyyət barədə aydın təsəvvürə malik olmağımız və
həmin istiqamətdə işlər aparılmalıdır.
İlk növbədə “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”nin imkanlarından faydalanaraq, nəzərdən
keçirdiyimiz problemlə bağlı olan bəzi anlayışların mahiyyətinə aydınlıq gətirək: “Mənəvi –
insanın daxili, ruhi aləmi ilə bağlı olan, mənəviyyatla əlaqədar; batini, qeyri-cismani, qeyrimaddi (1, III c., s. 338).
Mənəviyyat - insanın mənəvi keyfiyyətləri, normaları; yüksək əxlaq (1, III c., s. 339).
Milli – 1. millətə aid olan, millətə məxsus
olan. 2. hər hansı millətin səciyyəvi xüsusiyyətlərini ifadə edən. 3. Bir ölkəyə, dövlətə aid olan
(1, III c., s. 368-369).
Mədəni – 1. mədəniyyətcə çox inkişaf etmiş, mədəniyyətin yüksək dərəcəsində olan. 2.
mədəniyyətlə bağlı olan, mədəniyyətə aid olan
(1, III c., s. 316).
Mədəniyyət – 1. İnsan cəmiyyətinin istehsal sahəsində, ictimai və mənəvi həyatda əldə
etdiyi nailiyyətlər məcmusu. 2. Hər hansı bir
xalqın və ya sinfin müəyyən dövrdə əldə etdiyi
belə nailiyyətlərin səviyyəsi. 3. Savadlılıq, elmilik, biliklilik (1, III c., s. 317).
Mənlik – 1. Bir şəxsin öz varlığı, öz halı.
2. Öz ləyaqətini dərk etmə, öz şəxsiyyətinin qiymətini bilmə, heysiyyət, şərəf (1, III c., s. 340)”.
Bəs “milli şüur” dedikdə nə başa düşməliyik? “Azərbaycanda milli şüur məsələsi: tarix
və cağdaşlıq” adlı məqalədə bu suala belə cavab
verilir: “ Milli şüur milli mənəvi dəyərləri özündə əks etdirən bir anlayışdır. Şüur anlayışı nə
qədər ümumidirsə, milli şüur istilahında həm
ümumilik, həm də xüsusilik vardır. Milli şüur
bir növ fərdi şüurla ümumi şüur arasında əlaqələndirici keyfiyyətə malikdir. Çünki milli şüurda
bir fərdin təmsil olunduğu konkret etnik, dini,
mədəni xüsusiyyətlərlə yanaşı, ümumi mahiyyətli bəşəri dəyərlər də öz əksini tapa bilər. Yəni
hər birimiz bir tərəfdən konkret bir millətin, dinin, mədəniyyətin nümayəndəsi olduğumuz halda, digər tərəfdən bəşəriliyə aid əlamətləri də
daşıyırıq. Bu mənada, milli şüur - milli ruh yalnız nəsil, qan birliyi əsasında formalaşa bilməz.
Milli şüur milli ideologiyanın formalaşmasında
çox mühüm rol oynaya bilər. Yəni türklüyümüzlə yanaşı, islamlılığı, çağdaşlığı və azərbaycanlı-

lığı ifadə edən yeni bir milli şüura ehtiyacımız
var” (2).
Məqalədə daha sonra diqqət aşağıdakı fikrə cəlb edilir: “Burada türklük dil, mədəniyyət
və etnosla, azərbaycanlılıq vətən və dövlətçiliklə, islam dini inac və etiqadla, müasirlik yeniləşmə və zəmanənin tələbləri ilə bağlıdır.
Ona görə də, milli şüur, milli ideya dedikdə, onu yalnız etnik mənada başa düşüb, yalnız
türkçülük kimi yozmaq doğru deyildir. Türkçülük milli şüurun biri hissəsidir. Doğrudur, ancaq
aparıcı hissəsi və nüvəsidir. Buna səbəb də odur
ki, milli şüurun formalaşması hər şeydən öncə
dil, mədəniyyət və qan-nəsil birliyi (etnos) ilə
bağlıdır. Hər bir insan danışdığı dilin milli varlığıdır. Elə bir varlıq ki, özünü onunla ifadə edir.
Bu baxımdan türk dilində (Azərbaycan) danışan
və təhsil alan hər bir Azərbaycan vətəndaşı (türk
və türk olmayanlar) özünü həm türk (çoxsaylı
Azərbaycan türkləri), həm də azərbaycanlı
(türklər və azsaylı etnik qruplar) kimi qəbul
edir. Bu bütövlük nəticəsində yaranan azərbaycanlılıq milli şüurun özünüdərk nümunəsidir.
Deməli, milli şüur formalaşdırılarkən dil amili
birinci yeri tutur. Mədəniyyət isə milli adət-ənənələrlə bağlıdır. Burada milli mentalitet də çox
mühüm rol oynayır” (2).
Mənəvi şüurun təşəkkülündə və mənəvi
davranış təcrübəsinin formalaşmasında mənəvi inamın və mənəvi əqidə böyük rolu oynayır.
Nəriman Nərimanovun əqidə anlayışına münasibəti aşağıdakı şəkildə idi: “Əqidə - inanılan şey, etiqad, iman deməkdir. Yəni insan bir
şeyə inanır, ona ibadət edir, onu hər şeydən
müqəddəs bilib ruhunu, ağlını, tam vücudunu
onun yolunda sərf etməyə çalışır. İnsan ya
elm, tərbiyə və təcrübənin təsirindən müəyyən
bir əqidə sahibi ola bilər” (3, 341).
Milli və mənəvi mədəniyyətlə bağlı nə demək olar?
M.J. Manafovanın qənaətincə, “Bütöv bir
sistem kimi mədəniyyət iki formada anlanılır:
maddi mədəniyyət və mənəvi mədəniyyət. Mədəniyyətin bu iki formaya bölünməsi iki mühüm
istehsal – maddi və mənəvi istehsalın mövcudluğuna uyğundur.
Maddi mədəniyyət insanın maddi-istehsal
fəaliyyətinin bütün sahələrini əhatə edir. Buraya
əmək vasitələri, yaşayış və gündəlik məişət əşyaları, geyim, nəqliyyat vasitələri və s. aiddir.
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Mənəvi mədəniyyətə isə, mənəvi istehsal
sahəsi və onun nəticələri, məhsulları aid edilir.
Buraya şüurun bütün sahələri – elm, mənəviyyat,
tərbiyə və maarif, hüquq, fəlsəfə, incəsənət, ədəbiyyat, folklor, din və s. aiddir. Həmçinin buraya
insanların bir-birilə əlaqəsi, münasibətləri, insanın özünə, təbiətə olan münasibəti də şamil edilir
ki, bu da maddi və mənəvi fəaliyyət prosesində
məhsulların istehsalını təmin edir” (4).
Müəllif daha sonra yazır: “Bu mənada
maddi mədəniyyət aləmi mövcud obyektiv dünyanın “insaniləşmiş” hissəsini, «ikinci kainatı»nı təşkil edir ki, onu həm görmək, həm ona
toxunmaq, həm də hiss etmək olur. Sonuncu
halda ətirlərin rahiyyəsi qızılgülün ətrindən
prinsipial cəhətdən fərqlənir, çünki onların
birincisi, insanın düşüncəsi, əqli ilə, digəri isə
təbiət tərəfindən yaradılır” (4).
M.J. Manafovanın aşağıdakı qənaətləri də
dəyərlidir: “Real həyatda maddi və mənəvi mədəniyyət bir-birindən ayrılmazdır. Nə qədər primitiv olsa da, sırf maddi mədəniyyət yoxdur,
onlar, həmçinin mənəvi tərəflər və məqamlarla
əhatələnir. Mədəniyyətin maddi və mənəvi başlanğıcları haqqında marksist formulada çox aydın şərh verilir: «Kütlələr tərəfindən mənimsənilən ideyalar maddi gücə çevrilir”. Belə bir məqamda sual ortalığa çıxır: bəşəriyyətin müxtəlif
inkişaf mərhələlərində bu vəhdət özünü necə
büruzə verir? Suala cavab yekdildir: cəmiyyətin
inkişafı, demoqrafiyası, texniki imkanların yüksəlməsi, mədəniyyət məhsullarının zaman və
məkan çərçivəsində ötürülməsi imkanlarının genişləndirilməsi bu prosesin baş verməsinin başlıca amilləridir” (4).
Milli şüur və milli mədəniyyət istənilən
millətin ayrılmaz və çox mühüm əlamətidir. Milli
şüur hər hansı etnik birliyə, dövlətə, dilə, mədəniyyətə və ənənələrə malik olan müəyyən maddi
və mənəvi dəyərləri subyekt keyfiyyəti kimi
özündə birləşdirməsi və ifadə etməsidir. Milli
mədəniyyət milli özünüdərkin daşıyıcısı kimi çıxış edir. Daşıyıcı kimi onun rolu mənəvi tələbatları, stimulları və millətin sabitliyi mexanizmlərini və onun həyat fəaliyyətini, müvafiq səciyyəvi
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keyfiyyətlərini və funksiyalarını təmin etmək
üçün əsasları formalaşdırmaqdan ibarətdir.
Mənlik şüuruna yiyələnən şəxs öz davran
və rəftar tərzini, hərəkətlərini müstəqil şəkildə
seçə bilir, başqa adamlar qarşısında məsuliyyətini
anlayır, özünü təhlil və özünümühakimə qabiliyyətinə yiyələnir, özünə gündəlik hesabat verir.
Nəzərdən keçirdiyimiz problem, “milli
mənlik” anlayışına aydınlıq gətirilməsini də tələb edir. Məlum olduğu kimi, milli mənlik milli
şüurun əsas əlaməti, ayrılmaz tərkib hissəsidir.
Mövcud mənbələrdə deyildiyi kimi, “Milli mənliyin əsasını insanın – hər bir fərdin mənsub olduğu millət və ya xalqın onu əhatə edən sosial
həyatın bütün sahələrinə bəslədiyi subyektiv
əqidəsi təşkil edir. Milli mənliyə vətəni sevmək,
doğma yurda məhəbbət bəsləmək, təbii sərvətləri qorumaq və s. ilə bağlı olan sosial keyfiyyətlər daxildir. Milli mənlik şüuru sayəsində millət
xalq və etnik qrup maddi və mənəvi sərvətlərinin tarixi inkişaf xüsusiyyətlərini, sosial-etnik
cəhətlərini bütün dolğunluğu ilə dərk edir, bunlarla bağlı bu və ya digər hadisəyə öz münasibətini bildirir. Milli mənlik şüuru vəzifəsindən,
tutduğu mövqeyindən asılı olmayaraq, hər bir
Azərbaycan vətəndaşında olmalıdır. Mənlik
şüuru insanın özünün fikir və hisslərinin, mənafe və məqsədlərinin öyrənilməsinə yönəlir. Bu
halda insanın daxili aləmi şüurun obyekti kimi
çıxış edir” (5).
Tələbələrdə milli-mənəvi mədəniyyətin
formalaşdırılması istiqamətində fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrinin pedaqoji kollektivlərinin yuxarıda deyilən məsələlərlə tanış olmaları məqsədəuyğundur.
Problemin aktuallığı. Tələbələrdə milli-mənəvi mədəniyyətin formalaşdırılmasının mahiyyətinin, məqsəd və vəzifələrinin aydınlaşdırılması özünün aktuallığı ilə fərqlənir.
Problemin yeniliyi. Tələbələrdə milli-mənəvi
mədəniyyətin formalaşdırılmasının mahiyyəti, məqsəd və vəzifələri diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Tələbələrdə
milli-mənəvi mədəniyyətin formalaşdırılması problemi üzrə tədqiqat aparan magistrant, doktorant və
dissertantlara kömək göstərəcəkdir.
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TRADITIONS ASSOCIATED WITH THE EDUCATION OF WOMEN IN AZERBAIJAN
AS A MEANS OF SHAPING THE PERSONALITY OF THE GIRL
Xülasə, Məqalədə mədəni prinsiplər və ruhi-mənəvi tərbiyə sisteminin xüsusiyyətləri açılır, müasir qadın tərbiyəsinin vəziyyəti müəyyənləşdirilir, müasir ailədə milli etiketin tətbiqinin səmərəliliyi aşkara çıxarılır.
Açar sözlər: qadın tərbiyəsi, qadın tərbiyəsi ilə bağlı ənənələr, yeniyetmə qız, yeniyetmə qız şəxsiyyəti,
yeniyetmə qız şəxsiyyətinin formalaşdırılması
Резюме: В статье раскрываются культурные принципы и особенности системы духовно-нравственного воспитания, определяется состояние современного женского воспитания, выявляется
эффективность применения национального этикета в современной семьи.
Ключевые слова: воспитание женщины, традиции в области воспитании женщины, девочкаподросток, личность девочки-подростка, формирование личности девочки-подростка
Summary: The article reveals the cultural principles and features of the system of spiritual and moral
education, determines the state of modern female education, reveals the effectiveness of the use of national
etiquette in the modern family.
Keywords: upbringing a woman, traditions about the field of upbringing a woman, teenage girl,
the identity of a teenage girl, shaping the identity of a teenage girl

Ailədə oğlan tərbiyəsi, qız tərbiyəsi. Təbii
ki, bu zaman müəyyən səciyyəvi xüsusiyyətlər
nəzərə alınmalıdır. Qızı oğlan, oğlanı qız kimi
tərbiyələndirmək olmaz.
Xalqımızın özünəməxsus ailə tərbiyəsi
ənənələri mövcuddur. Digər xalqlarla müqayisədə Azərbaycan ailələrinin tərbiyə üsulları fərqlidir, biz deyərdik ki, daha mükəmməl, daha ciddi
və daha demokratikyönlü və humanistyönlüdür.
Belə ki, azərbaycanlı ailələrində ata-analar, ailənin digər yaşlı üzvləri mümkün olduğu
94

qədər öz uşaqlarını zərərli vərdişlərdən
uzaq tuturlar.
Ailələr çalışırlar ki, uşaqları yalan danışmasın, oğlanlar siqaret çəkməsin, spirtli içkilərə
uymasın, oğurluq etməsin, qumar oynamasınlar,
dalaşmasınlar, başqa insanlara zərər vurmasınlar. Ailədə ilk günlərdən tərbiyə işi düzgün qurulmalıdır ki, sonralar çətinliklər, narahatlıqlar
baş verməsin.
Eyni zamanda övladları ailənin şərəfini
qorusunlar, valideynlərinin nüfuzunu gözləsin-
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lər, böyüklərə hörmətlə yanaşsınlar, balacaları
incitməsinlər, ailədə, məktəbdə, ictimai yerlərdə
nümunəvi davransınlar, nitq, danışıq, ünsiyyət
və rəftar tərzlərinə fikir versinlər, vətənpərvər
olsunlar, fəal həyat və vətəndaşlıq mövqeyinə
yiyələnsinlər.
Haqqında bəhs etdiklərimiz böyüyən nəslin davranışında xoşagəlməz halların meydana
gəlməsinə mane olur.
Uşaqların düzgün tərbiyə almasından ötrü
ilk növbədə böyüklər – ata-analar onlara nümunə
göstərməlidirlər. A.S. Makarenko demişkən, “Sizin öz davranışınız ən həlledici məsələdir. Elə
bilməyin ki, siz uşağı yalnız onunla danışanda və
ya onu öyrədəndə, yaxud ona əmr verəndə tərbiyələndirirsiniz. Siz onu öz həyatınızın hər bir
anında, hətta evdə olmadığınız zaman da tərbiyə
edirsiniz. Siz necə geyinirsiniz, başqa adamlarla
və özgə adamlar haqqında necə danışırsınız, necə
sevinir və necə kədərlənirsiniz, dostlar və düşmənlərlə necə rəftar edirsiniz, necə gülürsünüz,
qəzeti necə oxuyursunuz – bütün bunların uşaq
üçün böyük əhəmiyyəti vardır. …Özünüzə qarşı
valideyn kimi tələbkar olun, öz ailənizə bir valideyn kimi hörmət edin, hər bir addımınızı valideyn kimi nəzarət altına alın – tərbiyənin birinci
və ən əsas üsulu budur!” (1, 248).
Ailədə qız tərbiyəsi xüsusilə diqqət mərkəzində dayanmalıdır. Yadda saxlamaq lazımdır
ki, qız – ailənin namusu, şərəf və ləyaqəti göstəricisidir. Ailələri səciyyələndirərkən, bir çox
hallarda qadının, onun tərbiyə etdiyi qızların əxlaqı, cəmiyyətdə, ailədə, məhəllədə qazandığı
hörmət və nüfuza, özlərini aparmalarına uyğun
olaraq həmin ailələr barədə fikir irəli sürürlər.
bu mənada qızların tərbiyəsində ana nümunəsi
özünəməxsus rol oynayır. Heç də təsadüfi deyilməmişdir ki: “Ana gəzən ağacı qızı budaq-budaq gəzər”, “Qızı tanımaq istəyirsənsə anasını
gör” atalar məsəlləri təsadüfən yaranmamışdır.
Digər xalqlarda da buna bənzər məsəllər
vardır. Diqqət yetirək:
*Anaya baxıb qızı, ataya baxıb oğlu tanıyarlar (əfqan atalar sözləri) Qıza baxmamış,
anasına bax (yapon atalar sözləri)
* Qızı tanımaq istəyirsənsə, gərək anasını
görəsən; lap yaxından tanımaq istəyirsənsə, gərək nənəsini görəsən (tai atalar sözləri)
*Qızı almamış anasına bax (Amxar atalar
sözləri).

*Arvadı yaxşı ailədən almaq lazımdır
(“Qabusnamə”dən).
Azərbaycanda xalqımızın ailə adət-ənənələrinə hörmətlə yanaşılır. Xalqımız qıza, qadına
münasibətdə daha diqqətlidir.
Xalq yazıçısı Elçinin “Bir görüşün tarixçəsi” əsərində belə fikir var: “Məmmədağagilin
məhəlləsində yazılmamış bir qanun vardı: tanışbilişin arvadına tamah salmaq olmazdı; əgər biriylə oturub bir tikə çörək yemisənsə, onun arvadı sənin bacındır. Məmmədağa heç vaxt bu
qanunu pozmazdı; məsələ təkcə burasında deyildi ki, bu qanunu pozmaq olmazdı. Məsələ burasında idi ki, bu yazılmamış qanun Məmmədağagilin damarından axırdı, qanına qarışmışdı” (2).
V.A. Suxomlinski də “Vətəndaşın doğulması” əsərində qadın, qız tərbiyəsinə münasibət
bildirmişdir. Görkəmli pedaqoq yazırdı: “Yaxşı
tərbiyə almış uşaq kollektivində qızın şüuruna
tərbiyəçinin bu sözləri çatır ki, o (yəni qız), gələcək anadır, təbiət və bəşəriyyətin çoxəsrlik
təcrübəsi onun üzərinə bütün insan nəsli üçün
məsuliyyət qoymuşdur. Bu haqda qızlara sadə
və ülviyyətlə, anlaşıqlı və ismətlə danışmaq lazımdır” (3, 74-87).
Bu iqtibasdan çıxan məntiqi nəticəyə fikir
verək: 1. Qızlar öz davranışlarına, oturuşlarına
diqqət yetirməli, açıq-saçıq, yüngül xasiyyət olmamalıdırlar. Bizim anlamımızda: onlar artıq
hərəkətlərə yol verməməli, oğlanlarla öz aralarında psixoloji məsafə saxlamalı, namuslu olmalı, ismətlərini ər evinə qiymətli cehiz kimi aparmalıdırlar. 2. Oğlanlar, kişilər qızlara, qadınlara
ciddi yanaşmalı, onları yoldan çıxarmağa çalışmamalıdırlar. Düşünməlidirlər ki, onların da
bacıları, qızları vardır. Qızları kişilərin həris baxışlarından qorumaq lazımdır.
Azərbaycanda qızların tərbiyəsi üzrə çox
müsbət, dəyərli tərbiyə sistemi formalaşmışdır.
Həmin tərbiyə sistemi əsasında tarixən mükəmməl, təkmil, namuslu, ismətli qadın obrazı yaradılmışdır. Müasir qızlarımız həmin nümunələr
əsasında tərbiyə olunmalıdırlar.
Ailədə və məktəbdə qızların tərbiyəsi işində Fərman Kərimzadənin “Çaldıran döyüşü” romanında öz ifadəsini tapmış Dəspinə xatın obrazına xas səciyyəvi keyfiyyətləri əsas götürmək
mümkündür.
Fərman Kərimzadənən “Çaldıran döyüşü”
romanında belə bir əhvalat təsvir olunur. Tey-
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muri hökmdar Əbu Səid Alamşahbəyimi ələ almaq, ona yiyələnmək istəyir. Alamşahbəyim
ona deyir:
“-Mən uzun Həsənin qızıyam. Sən nə qədər dartınsan da, sənin mənə əlin çatmaz.
-O vaxt atan səni mənə vermədi.
-Mən Şeyx Heydərin arvadıyam.
-Ondan intiqam almaq istəyirdim. Əlimə
imkan indi düşüb.
-Mən namusumu, qeyrətimi yüksək tutmuşam.
Alamşahbəyim çıxış yolu axtatırdı,.. tapdı.
İri qaşlı üzüyü ona anası Dəspinə xatun bağışlayıb demişdi:
-Nənən Sara xatunun yadigarıdı. Bu üzük
səni dar ayaqda rüsvayçılıqdan qurtarar” (4).
Alamşahbəyim Əbu Səidə təslim olmur.
Özünü zəhərləyir: “...Alamşəybəyimin xalçanın
üstünə düşən sol əlindəki üzüyün qaşı açıq qalmışdı. Bu, Sara xatunun qadın ismətini qorumaq
üçün hədiyyəsi və son vəsiyyəti idi” (4).
Ailədə qız tərbiyəsinin bəzi səciyyəvi xüsusiyyətlərini diqqət mərkəzinə gətirək:
1. Azərbaycan bayatıların birində deyilir:
Göydə ulduz naşıdı,
Kim balamın yaşıdı?
Qız gözümün işığı,
Oğlan ürək başıdı.
Ailədə qızı gözün işığı kimi tərbiyə etmək
lazımdır. Qızlar ömrü boyu ata evində yaşamır.
Ailə quraraq gəlin köçür. Atalarımız təsadüfi
deməmişdir: “Qız gözünü açıb deyər: Bu bizim
ev deyil”. Elə tərbiyə almalıdır ki, yeni ailənin
çırağını yandıra bilsin, həyat yoldaşı, qayınanası, qayınatası ilə qarşılıqlı münasibətləri düzgün
qura bilsin. Ona görə də atalarımız deyərdi:
“Qız kəsilməmiş qarpızdır”.
Bu sözlərin mənası nədir? Qızın necə bir
şəxs, necə bir insan olduğunu hələ bilmək olmur. Ər evində bu üzə çıxacaq. İngilis alimi
Con Milton yazdığı kimi, “Dövləti idarə etmək
öz arvadını idarə etməkdən asandır” (5, 112).
2. Qız gələcək müstəqil ailə həyatına hazırlanmalıdır.
3. Qızlar gələcək uşaqlarının tərbiyəsi
işinə hazırlanmalıdırlar.
4. Qızlarda gözütoxluq, nəfsini basmaq,
mehribanlıq, xoşqılıqlıq, .... tərbiyə edilməlidir.
5. Qızlarda ismət, ailənin, ata-ananın, gələcək həyat yoldaşının namusunu, şərəf və ləya96

qətini qorumaq hissləri aşılanmalıdır. Həzrəti
Əli deyərdi: “Baxın övladlarınıza kim süd verir.
Çünki uşaq onun südü ilə inkişaf edəcək. Axmaq qadını dayə tutmayın, çünki süd təbiətə, xasiyyətə üstün gəlir”.
6. Qızlara belə fikir aşılanmalıdır ki, ailə
həyatında gözəllik əsas deyil. Öz gözəllikləri ilə
öyünməsinlər. Əsas məsələ ailəyə, həyat yoldaşına, övladına bağlılıqdır. Nəsirəddin Tusinin
ibrətamiz fikirləri vardır. O, gənclərə, onların
valideynlərinə xitabən yazırdı: “Qadını gözəlliyi
xatirinə almaq doğru deyildir. Gözəlliklə iffət az
halda bir yerdə olarlar, çünki gözəl qadına gözü
düşən çox olur, ağıllarının zəifliyindən davam
gətirə bilməyib gönü suya verərlər. Belə evlənmələrin aqibəti ya qeyrətsizliklə yaşayıb rüsvayçılıqla ölmək, hər iki dünyada biabır olmaqla, ya
da mal-dövlət sərf edib müxtəlif tədbirlərə əl atmaq, qəm və kədərə batmaqla nəticələnər”.
Bu iqtibasa niyə müraciət etdik?
Qızlar şöhrətə, mala, pula, qaş-daşa aludə
olmamalıdırlar. Bunlar müvəqqəti olan maddi
nemətlərdir. Bir növ gəldi-gedərdir və xoşbəxtliyi, o cümlədən ailə səadətini təmin etmir.
Ona görə də qızlarda sədaqət, vəfa kimi
mühüm keyfiyyətlər formalaşdırılmalıdır.
7. Qızlarda evdarlıq qabiliyyətləri tərbiyə
olunmalıdır. Onlarda evdə səliqə-sahman yaratmaq, biş-düşlə məşğul olmaq, ailəni idarə etmək
vərdişləri yaradılmalıdır.
8. Qızlar gəlin, qadın, həyat yoldaşı, ana
kimi çox mühüm keyfiyyətləri özlərində tərbiyələndirməlidirlər.
9. Qızlarda səbir, təmkin, hövsələ, güzəştə
gedə bilmək kimi mühüm keyfiyyətlər formalaşdırılmalıdır və s. və i.a. Ailə həyatında onlar
belə həqiqətlərə əməl etməlidirlər: “Kişi fəhlədir, arvad – bənna”, “Kişi gətirməyi, arvad yetirməyi bacarmalıdır”.
Əbu Əli ibn Sinanın fikridir: “Ərli arvad
ağıllı, həyalı, fərasətli, dərrakəli, təmiz ürəkli və
həyatsevər olmalı, şəxsi ləyaqət hissinə malik,
təvazökar, təmkinli olmalı, ərini sevməli, uşaq
doğmalı və onların qayğısına qalmağı bacarmalı, ərinə söz qaytarmamalı, xarakterini yaxşılaşdırmalı, ailənin var-dövlətini artırmalı, incə davranışı ilə ərinin qəlbindən qəmi-kədəri qovmalı,
əgər o, dilxordursa və ya qəzəblidirsə nəvazişlə
onu sakitləşdirməlidir və s.” (6, 32).
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10. Qızların ailə tərbiyəsi elə olmalıdır ki,
onlar gələcək ailələrində nikahın uğurlu, ailənin
möhkəm olması qayğısına qalsınlar. Hər xırda
bir məsələni problemə çevirməsinlər. Boşanmaya yaranmış ixtilaflı vəziyyətin həllinin yeganə
yolu kimi baxmasınlar. Həzrəti Məhəmməd
peyğəmbər deyərdi: “Boşanma Allahı ən çox
qəzəbləndirən haram əməldir”.
Problemin aktuallığı. Azərbaycanda qadın
tərbiyəsi ilə bağlı ənənələr öz aktuallığı ilə gündəm-

dədir. Həmin ənənələrdən bir sıra məqsədlər üçün
istifadə olunur. Bu məqalədə məsələ yeniyetmə qız
şəxsiyyətinin formalaşdırılması vasitəsi kimi nəzərdən keçirilir.
Problemin yeniliyi. Azərbaycanda qadın tərbiyəsi ilə bağlı ənənələrə yeniyetmə qız şəxsiyyətinin formalaşdırılması vasitəsi kimi yanaşılır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc
tədqiqatçılar, doktorant və dissertantlar üçün faydalı
ol bilər.
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CONSIDERATION OF SECULARISM IN TRAINING OF PEDAGOGICAL PERSONNEL
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Xülasə: Elmi məqalədə təhsil müəssisələrində pedaqoji kadr hazırlığında dünyəvilik xüsusiyyətlərinin
nəzərə alınması əsas tələblərdən biri kimi irəli sürülmüşdür. Qloballaşma, inteqrasiya prosesləri dünya təcrübəsinin öyrənilməsinə, bu təcrübədən bəhrələnməyə imkanlar açır.
Açar sözlər: pedaqoji kadr, qloballaşma, inteqrasiya, innovasiya, peşə hazırlığı, dünya təcrübəsi
Резюме: В научной статье рассматривается важность секуляризма в обучении педагогических
кадров в учебных заведениях как одно из основных требований. Глобализация, интеграционные процессы открывают возможности для мирового опыта и извлекают пользу из этого опыта.
Ключевые слова: педагогические кадры, глобализация, интеграция, инновации,
профессиональная подготовка, мировой опыт
Summary: The scientific article considers the importance of secularism in the training of pedagogical
personnel in educational institutions as one of the main requirements. Globalization, integration processes
open up opportunities for world experience and benefit from this experience.
Key words: pedagogical staff, globalization, integration, innovation, vocational training, world
experience

Qeyd etmək lazımdır ki, müəllim hazırlığı
tarixin bütün mərhələlərində cəmiyyəti düşündürən əsas məsələlərdən biri olmuşdur. Eyni zamanda hər bir tarixi dövrdə bu məsələyə münasibətdə fərqli düşüncə, fərqli yanaşmalar olmuşdur. Etiraf etməliyik ki, müasir dövr əvvəlki tarixi dövrlərdən kəskin şəkildə fərqləndiyindən
hazırda müəllim kadrları hazırlığının məzmunu
98

və problemin həlli istiqamətləri daha ciddi elmi
yanaşmalar tələb edir. Bu gün Azərbaycan Respublikası müstəqil dövrlərdir. Azərbaycan xalqı
öz milli mənəvi dəyərlərini qorumaqla yanaşı
Avropaya, dünyaya inteqrasiyaya həssaslıq yanaşır. Qloballaşma, inteqrasiya prosesləri dünya
təcrübəsinin öyrənilməsinə, bu təcrübədən bəhrələnməyə imkanlar açır. Son illərdə ölkəmizdə
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pedaqoji kadr hazırlığı aparılan ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin şəbəkəsi xeyli genişlənmişdir. Hazırda Azərbaycanda pedaqoji kadrların fasiləsiz hazırlığı 22 ali (10 dövlət, 12 qeyri-dövlət), 26 orta ixtisas (23 dövlət və 3 qeyridövlət) və 1 ixtisasartırma təhsili müəssisəsində
aparılır. Bütün bunlarla yanaşı məktəbəqədər
təhsil, ümumi orta, orta ixtisas, ali və əlavə təhsil proqramlarını həyat keçirən elmi-pedaqoji
tədris komplekslərinin yaradılması prosesi davam edir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”
2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı təhsilimizin inkişafında yeni bir mərhələ olduğu kimi,
yüksək mənəvi, əxlaqi keyfiyyətlərə malik səriştəli müəllim kadrlarının hazırlanması məsələsinə də xüsusi diqqət yetirilmişdir. Bu sənəd təhsil sistemimizin əsası, pedaqoji elmimizin təməl
prinsipini ölkə prezidentinin təhsilə göstərdiyi
ardıcıl diqqət və qayğısından, onun müdrik kəlamlarından və xüsusilə “maddi kapitalın insan
kapitalına çevirmək” ideyasından qaynaqlanır.
Məqsəd ölkədə səriştəli, bilikli, yüksək əxlaqi
keyfiyyətlərə və dünyəvi dəyərlərə malik müəllim kadrlarının hazırlanması üçün, ən yeni texnologiyalara əsaslanan, müasir infrastruktura
malik, yüksək keyfiyyət nəticələrinə görə dünya
ölkələrin sırasında qabaqcıl mövqe tutan Avropa
standartlarına uyğun, mükəmməl təhsil sistemi
yaratmaqdır. Səriştəli pedaqoji kadrlarının hazırlanması, müəllimlərin peşə hazırlıqlarının
müasir tələblər səviyyəsində təkmilləşdirilməsi,
onların innovativ metodlarla tədris prosesini
qurması, təhsilin məzmununun cəmiyyətin tələblərinə, iqtisadi inkişafın tələblərinə uyğun şəkildə qurulması, müəllimin idarəedicilik funksiyasını artırması, ilboyu təhsillə, özünütəhsil və
özünütəkmilləşdirmə ilə məşğul olması, məktəbin maliyyələşdirmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi məsələləri xüsusi yer tutmuşdur. Strategiya ölkədə keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə
görə dünya ölkələri sırasında aparıcı mövqe tutan, səriştəli müəllim və təhsil menecerlərinə,
qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik təhsil sisteminin yaradılması üçün beş
strateji istiqamətdə tədbirlər görülməsini nəzərdə tutur. Bu sənəddə strategiyanın bütün istiqamətlərində səriştəli pedaqoji kadr hazırlığı prob-

lemi, müəllimlərin təkmilləşdirilməsi məsələləri
xüsusi olaraq əks etdirilmişdir: “Müəllimin pedaqoji fəaliyyəti elə qurulmalıdır ki, o nəinki öz
yetişdirmələrinə, hətta ətrafdakı insanlara nümunə olmalıdır”.(8,161) Strategiyanın birinci istiqaməti səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönümlü
təhsilin məzmununun yaradılmasıdır. Təhsilin
bütün pillələrində məktəbəqədər yaşlı uşaqların
fiziki və əqli və əxlaqi inkişafını, sosiallaşmasını təmin edən, yaradıcılıq qabiliyyətlərini üzə
çıxaran, onlara bilik və bacarıqları, davranış
qaydalarını aşılayan təhsil standartlarının və
yeni kurikulumların hazırlanması, təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Səriştəli, yüksək mənəvi, əxlaqi keyfiyyətlərə malik müəllimin ilk
növbədə onun uşaqlara məhəbbəti, sevgisi, onların səviyyəsinə enib onlarla düzgün ünsiyyət
mədəniyyəti və bəşəri dəyərlərə sahib olması,
ixtisasını dərindən bilməsi onun peşə kompetensiyasını əsas tərkib hissəsidir. Strategiyada bu
barədə bir daha xatırlanır: “...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 kadrlar hazırlamaq” (1) təhsil işçilərinin qarşısına mühüm bir vəzifə kimi
qoyulmuşdur. Strategiyanın ikinci istiqaməti
təhsil sahəsində insan resurslarının müasirləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu istiqamət yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqini, innovativ metodlardan istifadəni də özündə birləşdirir. Strategiyada göstərilir ki, “Təhsilin inkişafında mühüm
irəliləyişlərə nail olmuş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan, yaradıcı düşüncəni inkişaf
etdirən və təhsilalanın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan müasir, fəal-interaktiv təlim metodları
daha yüksək nəticələr verir. Həmin məqsədlə
davamlı olaraq mütərəqqi tədris metodlarının
yaradılması və müəllimlərin səriştəsinin artırılması təhsil siyasətində mühüm yer tutur.(1)
Deməli, müasir dövrdə müəllimin təlim
hazırlığının aşağıdakı istiqamətlərdə təkmilləşdirilməsinə ciddi zərurət vardır:
- Peşə fəaliyyətinin ümumi əsasları;
- İxtisas sahələri;
- İnnovasiyalar.
Dünya təcrübəsi göstərir ki, universitetlər,
o cümlədən pedaqoji kadrlar hazırlayan univer-
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sitetlər ölkənin gələcəyinin cəmləşdiyi məkan
kimi cəmiyyət həyatında böyük rol oynayır. Bu
da universitet təhsilinin paradiqmasının əsaslı
şəkildə dəyişilməsi, bu paradiqmanın bilavasitə
innovasiya fəaliyyətinin məzmunu ilə bağlılığından xeyli dərəcədə asılıdır. Əslində universitetlərin mövcud vəziyyətinə uyğun o ölkənin
gələcəyinin proqnozlaşdırılması mümkündür.
Ona görə də dünyanın qabaqcıl ölkələrində, o
cümlədən Azərbaycanda universitetlərin inkişafına strateji məsələ kimi baxılması təqdirəlayiqdir. Araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycan Respublikasında təhsil strategiyası çox ciddi, elmi
şəkildə əsaslandırılmış aşağıdakı konsepsiyalara
əsaslanır: “Azərbaycanda qara qızılın insan qızılına çevrilməsi”, “Ekstron Azərbaycan”, “Maddi
kapitalın insan kapitalına çevrilməsi”, “İnsan
potensialının aşkara çıxarılması”, “Azərbaycanın regionda lider dövlət olması”, “Azərbaycanın Avropa təhsil məkanına inteqrasiyası”. Bu
məsələlər ölkə prezidenti İlham Əliyevin cənablarının məruzə və çıxışlarında konseptual müddəalarla əsaslandırılmışdır. Respublika Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə
təsdiq olunmuş “Azərbaycan-2020: gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyasında da (maddə 7.2.
Müasir təhsil sisteminin formalaşdırılması) və
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı
üzrə Dövlət Strategiyası” haqqında Sərəncamında ölkə təhsilinin inkişaf perspektivləri ilə bağlı
konseptual problemləri, onların həlli yolları əhatə olunmuşdur. Burada göstərilir ki, 2013-2020ci illərdə təhsil sahəsinə ayrılan vəsaitlərin ümumi həcminin ÜDM-dəki payı ilbəil artırılaraq,
inkişaf etmiş ölkələrin müvafiq göstəricisi səviyyəsinə çatdırılması, təhsilin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi üçün stimullaşdırıcı mexanizmlərin yaradılması, xüsusən, adambaşına maliyyələşdirmə prinsipinin, həmçinin təhsil sahəsində
tətbiqi tədqiqatların, eləcə də innovativ fəaliyyəti təşviqləndirən qrant maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Hazırda “İnteraktiv pedaqogika” ifadəsinə
tez-tez rast gəlirik. Bu anlayışı ilk dəfə alman
tədqiqatçısı Hans Frits işlətmişdir. Ona görə təlimdə interaktivlik öyrədən və öyrənənin qarşılıqlı təsir - əməkdaşlıq qabiliyyəti kimi başa düşülməlidir. Cəmiyyətin inkişafı pedaqoji kadrların hazırlığında yeni tələblər irəli sürür. Bu isə
pedaqoji prosesin təkmilləşməsini, yeni məzmun, forma və metodlar tətbiq etməyi zəruri
edir. Pedaqoji sistemin intensiv və ekstensiv
yollarla təkmilləşdirilməsi keyfiyyətcə yeniləşməlidir. Yeni metodların tətbiqi, şagirdlərin
müstəqil olaraq bilik və bacarıqlara yiyələnmələri interaktiv pedaqogikanın imkanlarına daxil
olub, intensiv səciyyə daşıyır. Ekstensiv yol pedaqoji prosesə əlavə vaxt və vəsait sərf etməklə
reallaşır. Məsələn, təlim müddətini uzatmaq,
proqramları genişləndirmək və s. Pedaqoji kadr
hazırlığında keyfiyyətin idarə olunması müəllim
kadrlarının seçilməsinə də diqqətli yanaşma tələb edir. Xüsusilə pedaqoji kadrlar az olan ərazidə bu problemə həssas münasibət daha çox vacibdir. İ. Cəbrayılov yazır: ”Dünya təcrübəsi
göstərir ki, pedaqoji təmayüllü ali məktəbləri bitirmiş məzunlar arasından müəllim kadrları seçilərkən aşağıdakı perspektiv amillər nəzərə alınır: 1) rəqabət qabiliyyətli əmək haqqı; 2) karyera yüksəlişi; 3) bir peşəkar kimi müəllimlərə
müəyyən səlahiyyətlərin verilməsi.”(2, 9)
Problemin aktuallığı: Hal-hazırda Azərbaycan təhsilində uğurla həyata keçirilən təlimin məzmunu və metodları, öyrədici mühit, qiymətləndirməni özündə birləşdirən model milli zəminə söykənməklə dünya təcrübəsi əsasında öyrənilir, ümumbəşəri dəyərlərə müvafiq olaraq tətbiq edilir.
Problemin elmi yeniliyi: Təhsil müəssisələrində pedaqoji kadr hazırlığında dünyəviliyin nəzərə
alınmasında bir çox metodlar və üsullardan istifadə
yolları göstərilmişdir.
Problemin tətbiqi əhəmiyyəti: Elmi məqalədə istifadə olunan ideyalardan bir çox metodiki vəsaitlərin yazılmasında və dərs prosesində istifadəsi
mümkündür.
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MODELLƏŞDİRMƏNİN MAHİYYƏTİ VƏ ONUN TƏDRİSİ METODİKASI
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СУТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
Yusif Davud Karimov,
Azerbaijan State Pedagogical University

THE ESSENCE OF THE MODELING AND TEACHING TECHNIQUE
Xülasə: Bu məqalə modelləşdirməyə yönəlmişdir. Modelləşdirmə, modelləşdirmə növləri və xüsusiyyətləri də daxil olmaqla, bu məqalə məktəblilərə daha asan formada informatikada modelləşdirmə anlayışını
aşılamaq üçün sadə üsullardan istifadə etmək yollarını öyrədir.
Açar sözlər: model, modelləşdirmə, proses, üsul, fiziki, analoq
Резюме: В этой статье основное внимание уделяется моделированию. Она также включает моделирование, типы моделирования и ее функции. В данной статье основное внимание уделяется привитию учащихся простейших навыков моделирования на уроках информатики.
Ключевые слова: модель, моделирование, процесс, метод, физический, аналоговый
Summary: This article focuses on modeling. It also includes modeling, modeling, modeling types and
features. This article focuses on modeling for easier access to children and is perfect for school lessons.
Key words: model, modelics, process, method, physical, analog

Müşahidələr göstərir ki, modelləşdirmə
informatikanın ən mühüm anlayışlarından biridir. Bizi əhatə edən aləmdə ilk baxışda sadə görünən obyektlər, əslində, çox mürəkkəbdir. Hər
hansı obyekti, hadisəni və ya prosesi başa düşmək üçün bəzən onun sadələşdirilmiş variantından – modelindən istifadə etmək lazım gəlir.
Məlumdur ki, model xəyali və ya maddi göstərilə bilən elə obyektdir ki, tədqiqat prosesində obyekt orijinalı (real obyekti) əvəz edir və onun
bilavasitə öyrənilməsi obyekt haqqında yeni nəzəri və praktik biliklər verir. Real obyekt haqqında bilikləri (ona lazım olacaq infomasiyaları)
tədqiqatçı məhz model vasitəsi ilə əldə edir.
Model sözü fransızcada modele, latıncada isə
modulus kimi istifadə edilir və məna baxımından ölçü, nümunə deməkdir. Modelə verilən təriflər də birmənalı deyildir. Model obyektin, ha102

disənin və ya prosesin müəyyən xüsusiyyətlərini
özündə əks etdirən təqdimolunma formasıdır.
Model real obyektin tədqiqatçıya lazım olacaq
xüsusiyyətlərini mənimsəməsi, dərk etməsi, lazımı biliklərin əldə edilməsi üçün kiçildilmiş və
yaxud böyüdülmüş elə obrazıdır(oxşarıdır) ki,
onun vasitəsi ilə lazımı məlumatları əldə etmək
daha rahat olsun. Model vasitəsi ilə əldə edilən
biliklər əsasında real obyektin bütünü(tamı) və
yaxud da tədqiq olunacaq müəyyən hissəsi barədə müəyyən lazımi qərarların verilməsi daha
dolğun olmalıdır. Ətrafa baxdıqda model nümunələri olmadan yaradılması, ərsəyə gətirilməsi
imkansız olan real obyektləri asanlıqla görmək
mümkündür. Məsələn, yaşadığmız mənzillər, binalar, gördüyümüz, yaxud idarə etdiyimiz maşınlar, böyük mühüm əhəmiyyətli tikililər, hava
nəqliyyatında istifadə olunan təyyarələr, raket-
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lər, vertolyotlar, su nəqliyyatında istifadə edilən
gəmilər, tankerlər - bunların hər biri hazırlanmazdan əvvəl model təsvirləri üzərində qərarlar
verilmiş, xüsusiyyətləri qeyd edilmiş, lazım olacaq sınaqlar aparılmış, sonradan isə gerçək formaları hazırlanmışdır. Məsələn, zəlzələyə davamlı olacaq bir binanın öncədən maketi, yəni
modeli hazırlanır və o model əsasında hansı formada tikiləcəyi, zəlzələyə davamlı olub-olmaması barədə sınaqların aparılması ilə müəyyənləşdirilir.
Modelin yaradılması prosesi modelləşdirmə (modeling) adlanır. Modellərin yaradılmasına və öyrənilməsinə yönələn insan fəaliyyətinə modelləşdirmə deyilir.
Modelləşdirmə üsulu bir tədqiqat aləti
kimi insanın təbiət və cəmiyyətin inkişaf qanunauyğunluqlarını dərk etməsi prosesində, ətraf
aləmin praktiki dəyişdirilməsi yollarının axtarılmasında mühüm yer tutur. Son illər kompüter
texnologiyasının sürətli inkişafı nəticəsində bu
üsula təkcə fiziklərin, mexaniklərin deyil, iqtisadçıların, sosioloqların, demoqrafların və digər
elmlərin nümayəndələrinin marağı daha da artmışdır. Yeni elmi biliklər alınması üsullarının, o
cümlədən modelləşdirmənin tətbiqi istənilən
elmi istiqamətin inkişafı üçün zəruri şərtlərdəndir. Müxtəlif kompüter proqramları vasitəsi ilə
bizə lazım olacaq modeli təsvir edib daha dərin
incəliklərini qeyd edərək model haqqında olacaq
məlumatları dəqiq, aydın əldə etmək mümkündür. Bu proqramlarda modellərin müxtəlif 2D,
3D və sair formalarda təsvirlərinə vizual olaraq
baxmaq da mümkündür. Belə modellər mürəkkəb quruluşa malik olacaq avadanlıqların, qurğuların hazırlanmasında böyük əhəmiyyətə
malikdir.
Modelləşdirmə üsulu və vasitələri həm
yeni faktların izahında, həm də idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsində səmərəli surətdə müvəffəqiyyətlə tətbiq olunur. Modelləşdirmə həm
ayrı-ayrı elmi istiqamətlərin ümumi cəhətlərini,
həm də onların məzmun spesifikasını nəzərə almağa imkan verdiyindən, bu üsulun köməyi ilə
elmin mühüm sahəsini - müasir elmi biliklərin
sintezi məsələsini həll etmək mümkün olmuşdur. Mahiyyət etibarı ilə modelləşdirmə anlayışı
elmi idrakla eyniləşdirilir, obyekti dərk etmək
onu modelləşdirmək kimi qəbul edilir.

Modelləşdirmə prosesi üç elementi özündə birləşdirir: orijinal (tədqiqat obyekti), qnoseoloji subyekt (tədqiqatçı), model (öyrənilənlə
öyrənən arasında vasitə). Biz real aləmdə tamamilə başqa bir obyektini (o obyektinin modelini)
yaradırıq. Modelin qurulması mərhələsi (I)
obyekt-orijinala dair müəyyən biliklərin olmasını nəzərdə tutur. Modelləşdirmənin sonrakı
(II) mərhələsində model müstəqil tədqiqat obyektinə çevrilir. Daha sonra (III) biliklərin modeldən orijinal üzərinə köçürülməsi həyata keçirilir. Nəhayət, son mərhələ (IV) modelin köməyilə alınan biliklər praktikada yoxlanılır, obyektin ümumiləşmiş nəzəriyyəsini qurmaq və obyekti idarə etmək üçün istifadə edilir. Modelləşdirmə dövri xarakterli prosesdir.
Modelləşdirmə üsullarını, şərti olaraq, 2
böyük qrupda birləşdirmək olar: maddi və ideal
modelləşdirmə. Maddi modellər təbii və ya süni
mənşəli hər hansı maddi obyektlərdə təzahür
olunur. İdeal modellər isə insan təfəkkürünün
məhsuludur, belə modellərlə əməliyyatlar insanın şüurunda həyata keçirilir. Maddi modelləşdirmə üsullarında tədqiqatlar öyrənilən obyektin
əsas həndəsi, fiziki, dinamik və funksional xarakteristikalarını əks etdirən model əsasında
aparılır. Maddi modelləşdirmə üsulları 2 əsas
qrupa ayrılır: fiziki modelləşdirmə və analoq
modelləşdirmə. Fiziki modelləşdirmədə real obyekt onun böyüdülmüş və ya kiçildilmiş surətilə
əvəz olunur və tədqiqat da onun üzərində aparılır. Öyrənilən proses və hadisələrin xassələri
sonradan oxşarlıq nəzəriyyəsi əsasında modeldən obyektə köçürülür. Fiziki modellərlə obyekt
– orijinal eyni təbiətli maddi obyektlərdir və
eyni qanunlara tabedir. Belə modellər texniki
elmlərdə geniş yayılmışdır: astronomiyada,
hidrotexnikada, arxitekturada, təyyarəqayırmada və s. Analoq modelləşdirmə fiziki təbiətləri
müxtəlif olan, lakin formal cəhətdən eyni cür
ifadə olunan (eyni riyazi tənliklərlə, məntiqi
sxemlərlə və s.) proseslər və hadisələrin analogiyasına əsaslanır. Ən sadə misal, mexaniki
rəqslərin eyni diferensial tənliklərlə təsvir edilən
elektrik sxemlərinin köməyi ilə öyrənilməsidir.
Belə modelləşdirmədə müxtəlif hadisələrə aid
olan tənliklərin oxşarlığı əsas təşkil edir.
Modellərin qurulmasının öyrənilməsi
məktəb şagirdlərinin bu biliklərə sahib olması
gələcəkdə onların daha savadlı, təcrübəli, bilikli
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mütəxəssis olmaları üçün mühüm əhəmiyyətə
malikdir.
Problemin aktuallığı. Müşahidələr göstərir
ki, ümumtəhsil məktəblərində modelləşdirmənin tədrisi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu mövzu şagirdlərin informatika fənnini dərindən mənimsəməsində
əvəzsiz rol oynayır.

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalənin
magistrantlar, dissertantlar, xüsusilə orta məktəb
müəllimləri üçün faydalı olacağı düşünülür.
Problemin elmi yeniliyi. Ümumtəhsil məktəblərində informatika kursunda modelləşdirmənin
təlimində şagirdə fərdi yanaşma zərurəti meydana
çıxır. Bu səbəbdən də materialın əhəmiyyəti mənimsəmə, həm də şərhetmə xarakterinə görə zəruri
sayılır.
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COMMUNİCATİVE SKİLLS İN AZERBAİJANİ LANGUAGE LESSONS
Xülasə: Məqalədə Azərbaycan dili dərslərində kommunikativ mədəniyyətinin formalaşması üçün tapşırıqların mahiyyəti və əhəmiyyətindən bəhs edilir. Həmçinin, məqalədə müəllimin şagirdlərdə kommunikativ bacarıqların formalaşması, inkişaf etməsi və qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün tapşırıqlar üzərində
işləməsinin, müxtəlif yanaşmaların vacibliyi əsaslandırılmışdır.
Açar sözlər: kommunikativ bacarıqlar, mədəniyyət, ünsiyyət, müasir şagirdlər, tapşırıqlar
Резюме: В статье рассматривается сущность и значимость заданий, способствующих формированию коммуникативной культуры на уроках азербайджанского языка. В статье также обосновывается важность различных подходов учителя при разработке заданий для достижения целей по развитию
и формированию коммуникативных умений учащихся.
Ключевые слова: коммуникативные умения, культура, общение, современные ученики, задания
Summary: The article considers the importance of the communicative culture of the formation of the
Azerbaijani language. In this article, the article also emphasizes the importance of the training of the tutor for
training, developing and working on the whole family.
Key words: communicative skills, culture, communication, modern pupils, assignments

Son illər cəmiyyətin sürətli inkişafı təhsil
sistemimizə də təsirsiz ötüşmədi. Bir sıra fənlərin məzmunu köklü surətdə dəyişdi və fənn yeni
yanaşmalarla ayaqlaşmalı oldu. Bu axına Azərbaycan dili fənni də aiddir. Əvvəllər Azərbaycan dili dərslərində iş daha çox yazı işləri, əzbərlənmiş dil, punktasiya qaydaları üzərində qurulurdusa bu gün artıq bu iş tamamilə yenilənib.
Bu gün Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərə
təfəkkürün hər üç növü ilə düşünmək, təhlil etmək, məntiqi və düzgün danışıq, ünsiyyət qur-

maq öyrədilir. Azərbaycan dili bir fənn kimi şagirdlərə təkcə linqvistik anlayış kimi deyil, həm
də yazılı, və şifahi nitq vasitəsilə kommunikativ
bacarıqlar aşılayır. Bütün bunlar böyük kommunikativ mədəniyyət anlayışının bir hissəsidir.
Kommunikativlik haqqında filosof Karl
Yaspers yazırdı: “Kommunikativlik- insanların
qarşılıqlı mədəni dəyərlər yoludur.” (1,) Yaspersə görə, insan fikirlərini digər bir insanla paylaşarkən özünü daha yaxşı anlamağa başlayır.
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Azərbaycan dili təliminin məqsəd və vəzifələrinə uyğun olaraq, məzmun xətləri aşağıdakı
kimi təyin edilmişdir: (3)
 Dinləyib-anlama
 Oxu
 Yazı
 Dil qaydaları
Diqqət yetirsək görərik ki, bu dörd məzmun xəttinin hər biri şagirdlərdə kommunikativ
bacarıq və mədəniyyət formalaşdırmağa yönəlmişdir.
Bu gün müasir məktəbin əsas vəzifələrindən biri düşünən beyinli, yüksək mədəniyyətə
sahib bir insan yetişdirməkdir. Gələcəyin bu insanları bu günün məktəblərindəki şagirdlərimizdir. Müasir şagirdlər artıq standart dərslərlə
qane olmur. Daim axtarışda olan bu şagirdlərdə
dərsə maraq yaratmaq bir qədər çətinləşmişdir.
Bu işdə yük biz müəllimlərin üzərinə düşür. Biz
dərsi həm maraqlı, onların tələb və ehtiyaclarına
uyğun qurmalı, həm də savadlı şagirdlər yetişdirməliyik. Bunun üçün dərsliklərdəki tapşırıqlarla kifayətlənməyərək, qeyri-standart dərslərə
də üstünlük verməliyik. Məhz qeyri-standart
dərslər zamanı şagirdlərimizin qeyri-adi istedad
və maraqlarını kəşf edə bilərik.
Azərbaycan dili dərsləri bu gün daha çox
dialoq şəklində keçilməni tələb edir. Məhz dialoq zamanı şagirdlər bir-birini dinləyir, münasibət bildirir, tolerantlıq və mədəniyyət nümayiş
etdirirlər.
Müasir Azərbaycan dili dərsləri kommunikativ mədəniyyətin formalaşmasında aparıcı qüvvədir. Tapşırıqların məzmunu şagirdlərə müxtəlif
kommunikativ bacarıqlar aşılamalıdır. Bir qismi
dinləmə mədəniyyəti, gözəl danışıq, digəri isə təfəkkürlü yazı, sual verməni və s. öyrədə bilər.
Kommunikativ məşğələlər zamanı ünsiyyətdəki
problemlər, baryerlər aradan götürülür. Azərbaycan dili dərslərinin dialoq şəklində qurulması
standart fikirlərdən uzaqlaşmağa, yeni biliklərin
əldə olunmasına, şagirdlərin yaradıcı düşünmələrinə, ünsiyyət qurmalarına gətirib çıxarır. Bu tip
dərslər daha çox öyrədici, tərbiyəedici və inkişaf
etdirici olur. Seçilən tapşırıqlar Blum takso-nomiyasına əsaslanmalıdır. Məsələn, şagird bildiyi
mövzu haqqında söhbətə başlayır. Anlayış ətrafında söhbət davam etdirilir. Dialoqun sonrakı
mərhələsində təhlil aparılır və müzakirələr sintez
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edilir. Dialoqun sonunda mütləq ortaya əldə olunan yeni nəticə gəlməlidir.
Bu gün şagirdlərimiz öz fikirləri bildirməyə, onu əsaslandırmağa çətinlik çəkirlər. Bunun
müxtəlif səbəbləri vardır. İlk ağlagələn səbəb
auditoriya qarşısında utancaqlıqdır. Bir qədər
dərinə getdikdə şagirdin özünü ifadə etməkdə,
fikrini sübut etməkdə, ünsiyyət qurmaqda böyük
çətinliklərinin olduğunu görə bilərik. Bunun
üçün dərs zamanı yerinə yetirilən tapşırıqlar bu
problemin həllinə yönəlməlidir. Müəllimlər
müxtəlif vasitələrlə kommunikativ mədəniyyətli
insanlar yetişdirməyə ünvanlanmış tapşırıqlardan istifadəni artırmalıdırlar. Kommunikativ
tapşırıqları müəllim şagirdlərin yaş və bilik səviyyəsinə uyğun seçməli və oyunun sonunda
mütləq şagirdlərlə birgə əldə olunan nəticəni
müzakirə etməlidir.
Kommunikativ bacarıqları formalaşdırmaq üçün dərslərdə aşağıdakı işlər aparıla bilər:
1. Müşahidəyə əsaslanan tapşırıqlar.
Tapşırıqda müxtəlif mövzulu və həyatın fərqli
anlarını əks etdirən şəkil və fotolardan istifadə
oluna bilər.
Şifahi dialoq. Şagirdlər şəkildəki personajları canlandıraraq havaya, məkan və zamana
uyğun dialoq qururlar. Bu tapşırıq şagirdlərdən
bir-birinin fikrini diqqətlə dinləməyi, dialoqdakı
məntiqi əlaqəni tutmağı, fikri davam etdirməyi
tələb edir.
Həmin şəkildəki hadisəni müəllim yazılı
şəkildə hər şagirdin şəxsi mühakiməsinə buraxaraq esse şəklində də tapşıra bilər. Bu zaman bu
tapşırıq-artıq monoloji nitqə əsaslanacaq.
2. Əməli yazılar birbaşa kommunikativ
mədəniyyətə əsaslanır. Şagirdlərə məktəbdə keçiriləcək hər hansı bir tədbirlə bağlı elan nümunəsi hazırlamaq tapşırılır. Məlumat vahid üslubda olmalı, maraqlı və dəqiq ifadə olunmalıdır.
Məqsəd yazıda orfoqrafik, punktasiya qaydalarına və elanın yazılma tələblərinə əməl etməklə
işin yerinə yetirilməsinə nail olmaqdır.
Kommunikativ tapşırıqlar-nəzəri biliklərlə
yanaşı, mədəniyyət və nitq bacarıqları yaradan
təfəkkür çalışmalarıdır. V.L. Skalkinin bölgüsünə görə bu tapşırıqlar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:(1)
1. Reponsiv
2. Situativ
3. Diskussiyalı
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4. Kompozisiyalı
5. Tapşırıq-oyun şəklində
I. Reponsiv çalışmalar:
Sual-cavab şəklində olan bu çalışmalar şagirdlərdə düşünmə aktivliyi yaradır. Nitq fəaliyyəti motivə olunaraq müstəqillik və produktivlik
inkişaf edir.
Reponsiv tapşırıqlar iki şəxsin dialoqu zamanı şəxsi fikirlərin ifadəsi zamanı istifadə olunur. Şagird hadisəyə öz münasibətini mühakimə
şəklində “mənə belə gəlir ki...” “mən hesab edirəm ki...” “düşünürəm ki....” sözləri ilə başlayır.
II. Situativ
Situativ tapşırıqlar-dərs zamanı müəllim
tərəfindən həyat hadisələri üzərində yaradılan
tapşırıqlardır. Situativ tapşırığın quruluşu problemli vəziyyətin qoyuluşundan və təsvirindən
asılıdır.
Nümunə üçün hamıya tanış olan “Qaraca
qız” əsərindən bir hissə üzərində dayanaq. (Kinodan bir fraqment də nümayiş etdirilə bilər)
Qaraca qızın bəyin evindəki qonaqlıqda başına
gələnlərə şagirdlər tək və ya qrup, yazılı və ya
şifahi şəkildə münasibət bildirə bilərlər. Müəllim şagirdlərin bu tapşırığı yaradıcı şəkildə davam etdirmələrini istəyərsə “Bu əsərin sonunu
siz necə bitirərdiniz? “Nə üçün?” və s. bu kimi
sualları hər bir şagirdə yönəltməlidir. Bu zaman
şagird yazılı formada fikrini əsaslandırmağı bacarığı nümayiş etdirməlidir.
Digər situasiyalı oyun tapşırığa nəzər salaq. Şagirdlər qruplara bölünərək onlara müxtəlif peşə adamlarını iş prosesində canlandırmaq
tapşırılır. Bu səhnə satıcıları, sürücüləri, həkim
və ya jurnalistləri əhatə edə bilər. Məqsəd şagirdlərdə nitq etiketlərindən düzgün istifadə, verilən suallara nəzakətlə cavab vermək, cavabı
konkret və səliqəli şəklə salmaq, nitq vərdişlərinə yiyələnmək bacarığı formalaşdırmaqdır.
III. Reproduktiv
Reproduktiv çalışmalar-dinlənilmiş və ya
oxunmuş materialın əsas ideyasının çatdırılması
üzərində qurulur. Buna yazı işi kimi ifadələrin
yazılmasını göstərə bilərik.
Kommunikativ mədəniyyətə sahib insan
lakonik danışmalı, fikrini qarşısındakına birbaşa
ötürməlidir. Fikri uzunçuluq edərək, dolayı yollarla ifadə etmək qarşındakını yora bilər.

Reproduktiv çalışmaların istifadəsi ilkin
qazanılan biliyi daha sonra bacarığa çevirməyə
imkan verir.
IV. Diskussiya
Diskussiyalı tapşırıqlara dərs zamanı aparılan müzakirə və şərhlər daxildir. Müzakirə zamanı şagirdlərin çoxu iştirak edir, bir məsələyə
müxtəlif aspektlərdən baxış və o məsələnin həlli
yolları müzakirə olunur. Bu çalışmalar zamanı
qarşıya çıxan ən böyük çətinlik şagirdlərdə dinləmə mədəniyyəti yaratmaqdır.
V. Kompozisiyalı tapşırıqlar
Bu tapşırıqlara verilən mövzu ətrafında şifahi çıxışlar, improvizə, dramatikləşdirmə aiddir.
1. Müzakirə edin: Dilimizdə bu ifadə niyə
və zaman işlənir? Mənası?
Axillesin dabanı (insanın ən zəif nöqtəsi)
haqqında bildiklərinizi şifahi şəkildə bölüşün.
Gözdən düşmək, ağzına su alıb oturma,
ürəyi ağzına gəlmək, gözü su içməmək kimi frazeoloji birləşmələri jest və mimikalar vasitəsilə
qarşınızdakına çatdırın.
2. Qruplara yaradıcı tapşırıq kimi hər hansı mətnin, bir nağıl və ya əfsanənin sonunu
improvizə etmək tapşırıla bilər.
VI. Oyun-tapşırıqlar
Oyun tapşırıqların əsas məqsədi düzgün
ünsiyyətin qurulması, qarşılıqlı ünsiyyət zamanı
məlumat mübadiləsinin düzgün aparılmasıdır.
Dairə oyunu
Məqsəd: Şagirdlərdə ünsiyyət prosesinə
qoşulmaq bacarığı formalaşdırmaqdır. Bu tapşırıq-oyun şagirdlərdə nitq və təsəvvürü, fantaziyanı və sürətli formada tərəfdaşına və hadisəyə
köklənməyi formalaşdırır.
Şagirdlər dairəvi əyləşir. Müəllim : “Bu
gün istirahət günüdür və ....” şagirdlər bu fikri
yaradıcı şəkildə davam etdirirlər.
Bütün kommunikativ tapşırıqlar şagirdlərdə danışma, dinləmə, yazı və oxu bacarıqları yaratmağa xidmət edir. Bu tip tapşırıqlar dildən
ünsiyyət vasitəsi kimi istifadəni aşılayır.
Kommunikativ tapşırıqlar - insanlarla əlaqə qurmaq və inamlı ünsiyyət yaratmaq üçün
sadə və effektli üsuldur. Bu oyunlar insanlarda
müxtəlif hadisələr zamanı ünsiyyət və qarşılıqlı
əməkdaşlıq bacarığı formalaşdırır. Bu məşğələlər kommunikativ əlaqə zamanı uğur əldə etmək
üçün lazım olan bütün bacarıqları inkişaf etdirir.
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Problemin aktuallığı. Kommunikativ bacarıqların formalaşdırılmasında oyun-tapşırıqların rolu
olduqca önəmlidir.
Problemin elmi yeniliyi. Şagirdlər arasında
dialoqların qurulması, qarşılıqlı əməkdaşlıq şəklində
öyrənmələri təlimin keyfiyyətini yüksəldən və kommunikativ mədəniyyətə aparan yoldur.

Problemin praktik əhəmiyyəti. Kommunikativ mədəniyyətin formalaşdırılması şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına, bilik və bacarıqla yiyələnməsinə, mənəvi və ünsiyyət baxımdan zənginləşməsinə
güclü təsir edir.
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QEYRİ-STANDART DƏRS AZƏRBAYCAN DİLİ TƏLİMİNİN
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НЕСТАНДАРТНЫЕ УРОКИ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ ЯЗЫКУ
Madat Ilham Kazimov,
Azerbaijan State Pedagogical University

NON-STANDARD LESSONS AS A FORM OF ORGANİZATİON
OF TEACHİNG THE AZERBAİJAN LANGUAGE
Xülasə: Məqalədə Azərbaycan dili təliminin əsas təşkilat forması kimi dərsdən, müasir zamanda onun
yeni xüsusiyyətlər kəsb etməsindən bəhs olunur. Azərbaycan dili dərslərinin xüsusi tipi kimi qeyri-standart
dərslərin xarakterik cəhətləri, şagird inkişafında rolu təhlil edilir. Həmçinin qeyri-standart dərslərin növləri
qruplaşdırılır və onların tədqiqata cəlb olunmasının vacibliyi əsaslandırılır.
Açar sözlər: Təlimin təşkilat forması, qeyri-standart dərs, fəal dərs, qeyri-standart dərsin strukturu,
dərs-müzakirə
Резюме: В статье говорится об уроке как основной организационной форме преподавания азербайджанского языка, о его новых особенностях в современном периоде. Как специальный тип уроков
азербайджанского языка анализируются характерные особенности нестандартных занятий, роль в
развитии ученика. Также группируются виды нестандартных занятий, и обосновывается важность их
привлечения к исследованию.
Ключевые слова: организационная форма преподавания, нестандартный урок, активный урок,
структура нестандартного урока, занятие-дискуссия
Summary: The article deals the basic forming of the organization Azerbaijan language education
lesson, in modern time gain its new features. The lesson of Azerbaijan language as special type characteristic
features of non- standard lesson examine the role of the student’s life. As well the types of non-standard
lessons group and substantiated the necessary of attracted in their research.
Key words: The form of the education organization, non-standart lesson, active lesson, the structure of
non-standart lesson, lesson-arguement

İnsanlar öz təhsil ehtiyaclarını dərk etdikləri zamandan onu təşkil etmək üçün araşdırmalar aparmış, özlərinin bu arzularını reallaşdırmaq üçün müxtəlif zamanlarda müddəalar irəli
sürmüş, uşaqların maraqlarını cəlb edən formalardan istifadə etməyə çalışmışlar. Beləcə təlimin müxtəlif formalarının yaradılması zərurəti
meydana çıxmışdır. Dünyanın pedaqoq alimləri
təlimin formaları haqqında düşünmüş onun optimal variantları haqqında fikirlər söyləmişlər.

Lakin birmənalı şəkildə dərsin əsas təşkilat forması olması barədə M. Mehdizadə, M. Muradxanov, B. Əhmədov, N. Kazımov, Ə. Ağayev,
A. Abbasov, rus pedaqoq alimlərindən H. Sakatkin, T.İ. İlina və başqaları yazmış, onun standart
modeli haqqında mahiyyət etibarı ilə bir-birindən o qədər də fərqlənməyən fikirlər söyləmişlər. Bu məsələ ümumi didaktik xarakterli məsələ
kimi işlənilməklə yanaşı, müxtəlif fənlərin tədrisi metodikasında, o cümlədən Azərbaycan dili-
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nin tədrisi metodikasında da araşdırılmışdır. İstər Azərbaycan dili tədrisi metodikasının banisi
A. Abdullayevin araşdırmalarında, istərsə də Ə.
Əfəndizadə, H. Balıyev, Y. Kərimov və başqa
bu kimi metodist-alimlərin Azərbaycan dili tədrisi barədə araşdırmalarında ümumpedaqoji
aspektdə söylənilən fikirlər əsas götürülmüşdür.
Dərsin Azərbaycan dili təliminin əsas təşkilat
forması olduğu barədə fikirlərə əsaslanmaqla,
əsasən, onun müxtəlif fənn kontekstində tətbiq
edildiyi məlum olmuşdur. Təbii-ənənəvi forma
kimi dərsin məzmun və strukturunda müəyyən
dəyişikliklər etməklə ondan müxtəlif məqamlarda (ənənəvi, fəal, interaktiv) istifadə olunmuşdur. Bu da məhz Azərbaycanda ənənəvi inzibati
təhsil sistemindən keçid zamanı özünü qoruyub
saxlamaqda olan stereotiplərin təsiri ilə baş
vermişdir.
XXI əsrin ikinci onilliyini başa vuran və
dünyanın qlobal təhsil arenasında müxtəlif dəyişikliklər və yeniləşmələrlə özünü göstərən Azərbaycan təhsilində yeni pedaqoji təfəkkürün formalaşması dərsin mahiyyət və məzmununda da
dəyişikliklərin aparılmasını zəruri etmişdir. Bu
zərurət, ilk növbədə, müasir təhsilin, o cümlədən ümumi təhsilin müxtəlif fənlərlə tənzimlənən məzmununun reallaşdırılması prosesində
meydana çıxmışdır. Belə ki, dərsin ənənəvi
məzmunu və strukturu onun iştirakçılarının darıxdığı bir məkana çevrilmişdir. Dərsin maraqsızlığı onun sosial reputasiyasına mənfi təsir
göstərməyə başlamışdır. Həm də dərsin standart
forması şagirdlərə trafaret təsir göstərməklə
özünün əhəmiyyətini itirmişdir. Bir ümumi təhsil fənni olaraq Azərbaycan dilində də bu, baş
vermişdir. Odur ki, müəllim və şagirdlərin qarşılıqlı fəaliyyətində yeni yanaşmalara ehtiyacın
olması bir zərurət kimi meydana çıxmışdır. Bu,
məhz standart dərslərin qeyri-standart dərslərlə
əvəz olunmasına cəhdlərin göstərilməsində özünü daha bariz ifadə edir. Həm də bu iddia qlobal
təhsil məkanında baş verməklə daha geniş xarakter alır. Azərbaycan dili kurikulumunda göstərilirdi ki, “təlim prosesi uşaqda fəallığı, mütərəqqi düşünməyi, ətrafdakı şeylərə və hadisələrə
tənqidi yanaşmağı, müstəqil düşünməyi, müstəqil bilik almağı və fərdi inkişaf etmək bacarığını
tərbiyə etməlidir”(3,5). Bu isə daha mütəhərrik
və mobil olan məzmunun yaradılması və eləcə
də təşkilini tələb edir.
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Son dövr araşdırmalardan belə məlum
olur ki, Azərbaycanda təlim prosesinin təşkili
zamanı motivasiya, humanistləşdirmə, humanitarlaşdırma kimi cəmiyyətlə bağlı olan sosial
əhəmiyyətli prinsiplərin nəzərə alınması çox vacibdir. Əks halda təlim prosesinin daha məhsuldar qurulması üçün çətinliklər meydana çıxmış
olur.
Azərbaycan dili dərslərinin tipoloji cəhətdən qruplaşdırılmasına yenilik prizmasında baxarkən onun, əsasən, iki qrupdan ibarət olması
qənaətinə gəlinmişdir.
1. Standart dərs.
2. Qeyri-standart dərs.
Standart dərs nədir?
Standart dərs, ümumiyyətlə, müəyyən formatda qəbul olunmuş dərsdir. Onun özünə məxsus modeli vardır. Eyni zamanda, belə dərslərin
məzmun və strukturuna qoyulan müəyyən tələblərdən istifadə edilir. Həm də standart dərslərin
təşkilində qəbul olunmuş formatdan kənara çıxma hallarına yol verilmir.
Ümumiyyətlə, sinif-dərs sistemi mövcud
olduğu vaxtdan başlayaraq bu günə qədərki müddətdə istifadə edilən bütün dərslər standart dərslər hesab edilir. Bu dərslərin forma və məzmun
etibarilə xüsusiyyətlərinin tam mənasında nəzərə
alınması bir şərt kimi tələb olunur. Müəllimlər
dərslərini istər planlaşdırarkən, istərsə də təşkil
edərkən qəbul olunmuş formanı gözləyirlər.
Azərbaycanda həyata keçirilən təhsil islahatları dövründə fəal və interaktiv dərs formalarından təlim prosesindən istifadə edilmiş və bu
gün də istifadə olunmaqdadır. Fəal təlimin təşkili forması fəal dərslərdir. Hazırda bu dərslər
müəllimin daha çox istifadə etdiyi formalar kimi
qəbul olunmaqdadır. Didaktik araşdırmaların
nəticəsində belə dərslər bu günün müasir dərsləri hesab olunur. Azərbaycan dili müəlliminin də
daha çox istifadə etdiyi belə dərslər hazırda qabaqcıl müəllim təcrübəsi kimi qəbul edilməkdədir. Nəzərə almaq lazımdır ki, qlobal dünyanın
dəyişiklikləri daha çox baş verir və istifadə olunan formalar, o cümlədən təlimin təşkili formaları zamanın inkişaf sürətinə cavab verə bilmir.
Belə ki, dünyanın standart tələbləri insanları, o
cümlədən şagirdləri yorur, onların təlim maraqlarının aşağı düşməsinə səbəb olur. Belə məqamda qeyri-standart yanaşmaların zərurəti
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meydana çıxır. Azərbaycan dili təlimində də
belə bir hal özünü göstərməkdədir.
Qeyri-standart dərs.
Azərbaycan dili dərslərinin tipoloji təsnifatında qeyri-standartlıq nəzərə alınmaqla onun
xüsusi qeyd edilməsi vacib məsələ hesab edilir.
Əvvəla, nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycan dili
praktik xarakterdə olan fəndir. Onun tədrisi prosesində dilçiliyə dair anlayışların funksiyalarının öyrədilməsi didaktik baxımından əhəmiyyətli hesab edilir. Bu fənn üzrə linqvistik anlayışların müəyyənləşdirilməsində onların təlim
cəhətdən faydalılığı, nitq inkişafındakı rolu əsas
götürülür.
Azərbaycan dili fənni üzrə təlim nailiyyətlərində şagirdin praktik fəaliyyətinə, bu sahədəki irəliləyişlərə üstün yer verilir. Şagirdlərin marağına səbəb olan formalardan istifadə etməkdən
çəkinmirlər. Şagirdlər belə təlim şəraitində əldə
etdikləri təlim nailiyyətlərindən uğur qazanmaqla məmnunluq hissi keçirirlər. Bütün bunlara
Azərbaycan dili dərslərinin təşkilində ənənəvi,
yaxud standart dərslərin, təbii olaraq, qeyri-standart dərs forması ilə əvəz olunmasına keçilməsinin zərurətini göstərir. Çünki şagirdi müxtəlif
təlim situasiyalarına cəlb etməklə onun marağını
artırmaq daha faydalıdır.
Qeyri-standart dərslər bir metodik anlayış
kimi Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası sahəsində işlənməklə təbii olaraq yeni bir semantika
kəsb etmiş və onunla standart dərsdən fərqli cəhətləri özündə ehtiva etmiş və ümumiləşdirmişdir.
Əsasən bunlar hansılardır?
Dərs haqqında danışarkən, ilk növbədə,
dərsin müəyyən sinif şəraitində tədris olunmasından söhbət açılır. Azərbaycan dili üzrə şagirdlərin konkret məqsədə çatması üçün onların
hər hansı bir sinifdə kollektiv olaraq toplaşması,
təlim tapşırıqlarına istiqamətləndirilməsi vacib
hesab edilir. Həm də dərsin təşkilində onun nizamlı qurulmasına qoyulan tələblərdən biri hesab edilir. Qeyri-standart dərslərdə bu standart
tələb vacib şərt kimi qarşıya qoyulmur. Dərsin
qurulmasında, məqsədin və seçilmiş materialların müəyyənləşdirilməsində və bütün bu cəhətlər baxımından işin planlaşdırılmasında müəllimə sərbəstlik verilir. Belə ki, dərs qeyri-standart
şəraitdə qurula və aparıla bilər. Bu zaman dərsin
qeyri-standart şəraitdə təşkili ilə bağlı müəllimin
əsaslandırılmış rəy və təklifləri nəzərə alınır.

Eyni zamanda, müəllimin qeyri-standart şəraitdə
dərs təşkil edə bilməsi Azərbaycan dili müəllimi
kimi onun peşəkarlığının əsas elementi olaraq
dəyərləndirilir.
İkinci, qeyri-standart dərs tipindən istifadə
edən müəllim metodların seçilməsində də sərbəstdir. O, məqsədinə müvafiq olan metod və üsulları
seçə və istifadə edə bilər. Sadəcə bu yanaşma tərzində də onun özünə məxsus yanaşma tərzi və
əsaslandırması olmalıdır. Təbii ki, bu metodların
seçilməsində dərsin təşkil olunduğu şərait və məkan da diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.
Bu tip Azərbaycan dili dərslərinin sabit bir
forması olmur. Adətən, müəllim məqsəd və
mövzudan irəli gələn, həm də dərsin keyfiyyətliliyinə təkan verən bir forma seçməli olur. Eyni
zamanda, o formaların şagird fəallığını stimullaşdıra bilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır.
Məsələn, dərsin müşahidələr əsasında aparılması onun əsas atributu ola bilərsə, o zaman dərsin
ekskursiya formasında təşkili barədə qərar verilir və dərs məhz ekskursiya əsasında aparılır.
Şagirdlər belə dərsdə sərbəst hərəkət edir, təlim
tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi məqsədi ilə
qeydlər aparır və onları məqsədə uyğun olaraq
ümumiləşdirirlər.
Qeyri-standart dərsləri həm də açıq dərslər
kimi də adlandırmaq olar. Çünki bu tip dərslər
şəffaflığına görə də fərqli bir texnologiya hesab
olunur. Orada sinif kollektivi ilə yanaşı, maraqlı
olan hər kəsin də iştirak etməsinə icazə verilir.
Bu, istər-istəməz dərsin daha demokratik və obyektiv xarakter almasına imkan yaradır. Bütün
bunlar təbii xarakter daşımaqla şagirdlərin Azərbaycan dilindən praktik dil bacarıqlarına yiyələnmələrini stimullaşdırır.
Azərbaycan dili bir fənn kimi daha çox
praktik fəaliyyət tələb edir. Müəllim dil bacarıqlarının mənimsənilməsi prosesində hər zaman bu
xüsusiyyəti diqqət mərkəzində saxlamalı olur.
Azərbaycan dilindən qeyri-standart dərslərin metodik xüsusiyyətləri nəzəri baxımdan bu
vaxta qədər kifayət qədər araşdırılmamışdır. Lakin müəllimlərimizin dərslərinin müşahidəsinə
əsasən belə nəticəyə gəlmək olur ki, qeyri-standart dərslərin adı çəkilməsə də, ondan zamanzaman qabaqcıl təcrübə kimi istifadə olunmuşdur. Yenilikçi müəllimlərimiz şagirdlərinin yüksək təlim marağını təmin etmək üçün dərs-dis-
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kussiya, dərs-müzakirə, dərs-konfrans və sairdən istifadə etmişlər.
İlkin araşdırmalar göstərir ki, qeyri-standart dərslərin ümumi pedaqoji aspektdə növləri
barədə fikirlər müxtəlifdir və onun yüzdən çox
çeşiddə təsnif olunduğu məlumdur. Azərbaycan
dili fənni üzrə belə dərslərin olması barədə fikirlər vardır. Təcrübələr onu göstərir ki, onların
daha çox istifadə olunanı aşağıdakılardan
ibarətdir:
 dərs-müzakirə;
 dərs-ekskursiya;
 dərs-konfrans;
 bilik mübadiləsi dərsi;
 yazılı debat dərsi;
 yazı mədəniyyəti dərsi;
 metaforik təfəkkürün inkişafı dərsləri və s.
Bu növlər zəruri metodik problem kimi
müasir tələblər baxımından əhəmiyyətli olan

məsələlərdir. Onların hər birinin səmərəli tətbiq
olunmaq üçün tədqiq olunmasına ehtiyac vardır.
Problemin aktuallığı. Bu gün Azərbaycan dili təliminin keyfiyyətini artırmaq üçün
onun daha maraqlı qurulması, şagirdlərin diqqətini cəlb etməsi çox vacib hesab edilir ki, bunun
üçün onun qeyri-standart yolla təşkili əsas yanaşmalardan biridir. Onun üçün də belə bir tədqiqatın aparılması aktualdır.
Problemin elmi yeniliyi. Bu tədqiqatda,
ilk dəfə olaraq, Azərbaycan dili üzrə qeyri-standart dərslərin xüsusiyyətləri araşdırılmış və əhəmiyyətliliyi əsaslandırılmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Tədqiqatın nəticələrindən Azərbaycan dili dərslərinin
təkmilləşdirilməsində, onların keyfiyyətinin
yüksəldilməsində istifadə olunacaqdır.
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КАК ПРИЕМ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ НА ОСНОВЕ ПРИЕМСТВЕННЫХ
И РЕКУРСИВНЫХ СВЯЗЕЙ КУРСА МАТЕМАТИКИ ВЫСШЕЙ
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TEACHİNG OF THE COURSE OF MATHEMATİCS OF PEDAGOGİCAL İNSTİTUTİON
AND COURSE OF PRİMARY SCHOOL ON THE BASİS OF RECURSİVE AND
SUCCESSİON CONNECTİONS AS A METHODİCAL APPROACH
Xülasə Təqdim olunan məqalədə pedaqoji universitetlərin ibtidai riyaziyyat kursu ilə məktəbin ibtidai
kursu arasında rekursiv əlaqələrin, müasir dövrün tələblərinə uyğun qurulduğunun metodoloji əsası şərh edilir.
Açar sözlər: Rekrusiv əlaqə, varislik əlaqəsi, inkişafetdirici təlim, qarşılıqlı əlaqə, qarşılıqlı asılılıq.
Резюме: В предложенной статье, на основе требований современного времени, изложены методологические основы рекурсивной связи начального курса математики педагогических университетов и начального курса школьной математики.
Ключевые слова: рекурсивная cвязь, связь приемственности, развивабщее обучение,
взаимосвязь, взаимозависимость
Summary: Presented work is set forth the method of teaching of courses of mathematics of the
pedagogical institution and primary schools on the basis of recursive and succession connections, which are
considered as a new methodical approach.
Key words: recursive connection, legacy connection, upbuilding training, mutual relation, mutual
dependency.
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İnkişafetdirici təlim konsepsiyasının ön
plana keçməsi ilə bağlı Ali pedaqoji məktəbin
riyaziyyat kursunun ibtidai məktəb riyaziyyat
kursu ilə qarşılıqlı əlaqə və asılılığı əsasında
tədrisinə daha kəskin ehtiyac yaranır. Bu tələb,
riyaziyyatın həm nəzəri, həm də metodiki kursunun tədris edildiyi fakültələrinə çox aiddir. Heç
şübhəsiz ki, bu tələb həm tədris prosesinə rəhbərlik və nəzarət subyektləri ilə yanaşı müəllim
və tələbələri daha çox düşündürməyə vadar edir.
Belə ki, Ali məktəb məzununun aldığı nəzəri biliklərlə onun kiçik yaşlı məktəbliləri öyrətmək
baxımından pedaqoji fəaliyyətinin nisbətinə diqqəti cəlb etmək lazımdır. Sirr deyil ki, həm tələbələr, həm də şagirdlər arasında hələ də riyaziyyata quru, darıxdırıcı, cansıxıcı elmi məlumatlar
kimi yanaşanlar az deyil. Riyaziyyata belə münasibətin çoxlu sayda səbəblərindən ən başlıcası
riyazi məlumatların real həyati proseslərlə, insanların əməli fəaliyyəti ilə əlaqələndirilmədən
tədris edilməsilə yanaşı, müxtəlif təhsil mərhələlərində riyazi məlumatlar arasında varislik və
rekursiv əlaqələrinin yaradılmamasına məhəl
qoyulmamasıdır.
Əlbəttə belə vəziyyət Ali pedaqoji məktəbin riyaziyyat kursunun nəzəri məlumatlarının
ibtidai məktəb riyaziyyat kursunun uyğun anlayışları dilində müqayisəli tədrisi tələbini kəskin
şəkildə qarşıya qoyur. Başqa sözlə Ali məktəb
riyaziyyat kursunun bu və ya digər anlayışlarını
sistematik olaraq məktəbdəki uyğun anlayışlarının şərhi dilində də təkrar etmək zəruridir.
Bu mülahizə ilə bağlı bəzi xüsusi hallara
diqqəti cəlb edək. Məsələn, toplamanın kommutativlik xassəsindən söhbət getdikdə aşağıdakı kimi
anlayışlar zənciri qurmaq məqsədəuyğundur:
Toplamanın kommutativlik qanunu (Ali
məktəb).
Toplamanın yerdəyişmə xassəsi (orta
məktəb).
Toplamanın yerdəyişmə qaydası (ibtidai
məktəb).
Həmçinin vurma əməlinin xassələrini
nəzərən aşağıdakı kimi analoji zəncir qurmaq
olar:
Vurma əməlinin assosiativlik qanunu (Ali
məktəb).
Vurmanın qruplaşdırma xassəsi (orta məktəb).
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Ədədin hasilə və hasilin ədədə vurulması
qaydası (ibtidai məktəb). Bir qayda olaraq belə
sıraları genişləndirmək olar.
Ali pedaqoji məktəb tələbələrində anlayışların təriflərinin qurmaq bacarığını formalaşdırmaq üçün aşağıdakı şəkildə tapşırıqlardan istifadə etmək məqsədəuyğundur:
1. İbtidai siniflərdə düzbucaqlı anlayışının
hansı xassələri bu anlayışın məzmununu təşkil
edir? Bu sualı verməzdən əvvəl, ilkin olaraq
göstərmək lazımdır ki, ibtidai məktəb təlim materialına hansı anlayışlar səviyyəsində baxılmır.
2. İbtidai riyaziyyat kursunda öyrənilən
anlayışı göstərin. Bu anlayışlar arasında cins və
növ münasibətlərində olanlar varmı?
Nəzərə almaq lazımdır ki, cins və növ münasibətlərində olan bir sıra anlayışlar artıq ibtidai məktəbin riyaziyyat təlimində istifadə olunur. Məsələn, çoxbucaqlı-dördbucaqlı-romb,
düzbucaqlı-kvadrat.
Şagirdlərə təklif etmək lazımdır ki, həm
düzbucaqlı, həm də romb vasitəsilə kvadrata tərif verin. Bu zaman qalıqsız bölmə-bərabər paylar-kəsr kimi cins və növ anlayışlarına diqqət
verilmir.
3. İbtidai siniflərdə “Üçrəqəmli ədəd” anlayışı belə daxil edilir:
Şagirdlərə təklif edilir ki, aşağıdakı suala
cavab verin: “Cəmi neçə rəqəm (işarə) 582, 336,
400, 841, 333, 5657” ədədləri yazmaq üçün istifadə edilir. sonra müəllim nəticə çıxarır: “Bunlar üçrəqəmli ədədlərdir. Bu halda üçrəqəmli
ədəd anlayışına necə tərif vermək olar?”
4. İbtidai riyaziyyat kursunda aşağıdakı
anlayışların tərifi hansı üsulla verilir: “İfadə,
bölmə, vurma, hasil, cüt ədəd, perimetr, birrəqəmli ədəd, santımetr və s.”. Müəllim nəyə diqqəti cəlb etməlidir ki, uşaqlar, məsələn, perimetr
və sahə, vurma və hasil anlayışlarını qarışdırmasınlar. İbtidai siniflərdə riyaziyyat kursunu onun
metodikasını birləşdirən köməkçi tapşırıqlar tələbələrin riyazi-metodiki bilik, bacarıq və vərdişlərinin tətbiqi məqsədini nəzərdə tutur. Həm
də göstərilən tip tapşırıqlar öyrənilən nəzəri materialın ibtidai riyaziyyat kursu ilə əlaqəsini açmağa imkan verir. Müstəqil iş üçün aşağıdakı
məzmunda tapşırıqlar vermək olar:
1. İbtidai məktəb üçün riyaziyyat dərsliyində müxtəlif üsullarla həll olunan çalışmalar
sistemi verilmişdir. Məsələn, elementlərinin sa-
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Ali pedaqoji məktəbin riyaziyyat kursunun ibtidai məktəbin riyaziyyat kursu ilə varislik və rekursiv əlaqələr əsasında tədrisi
metodikası priyomu kimi

yılması qaydası ilə, çalışmaların xarakterik xassələri ilə və s. Bu tipdə çalışmalar aid nümunə
göstərək: “Aralarında müxtəlif münasibətlərin
təyin olunduğu, üzərində çoxluqların siniflərə
bölünməsi əməli tələb olunan çoxluqlar seçin.
2. İbtidai siniflərin riyaziyyat dərsliyindən
tapşırıqlar seçin, onları sınaq üsulu ilə həll olunan olsun, həmçinin cəm və hasil qaydalarından
istifadə edilməsini tələb etsin.
Bu tapşırıqlar həm ali məktəbdə, həm də
ibtidai məktəbdə həll yolunun tapılmasında istifadə olunan terminologiyanın ümumi olması tələblərinə cavab verdikdə daha çox səmərəli
olurlar, həmçinin ümumiləşmiş riyazi biliklərin
dərk edilməsinə imkan verir.
3. Şagirdlərə ibtidai siniflərin riyaziyyat
dərsliyində verilmiş aşağıdakı məzmunda tapşırıqlar təklif etmək olar: “Verilmiş fiqurlar çoxluğunda dördbucaqlıları göstərin”. Şagird ali
məktəb tələbələri tərəfindən icra olunan və verilmiş çoxluğu alt çoxluqlara ayırmaqla icra edə
bilər. Əlbəttə tələbələr bu halda təsnifat əməlindən də istifadə edirlər. Tələbələrin öyrəndikləri
müxtəlif tədris fənləri üzrə bilik və bacarıqlarının tətbiq etmək qabiliyyətlərini aşkar etmək
məqsədilə, həmçinin fənlərarası əlaqələrin keyfiyyətinin diaqnostikası məqsədinə kompleks
yoxlama təşkil etmək səmərə verir. Kompleks
yoxlama işini təxminən aşağıdakı məzmunda
təklif etmək olar.
1. Natural ədədlər üzərində məsələlərin
həlli prosesində istifadə oluna bilən müxtəlif yanaşmalar göstərin. Hər bir yanaşmada əməliyyatın seçilməsini əsaslandırın. Natural ədədlər anlayışına üç yanaşmanın hər birində aşağıdakı
halların hər biri daha çox məqsədyönlüdür:
1) a) Üç qutuda 18 karandaş var. Qutularda karandaşların sayı bərabərdirsə, hər qutuda
neçə karandaş var?
b) Bizim küçədə doqquz mərtəbəli ev inşa
olunur. Beş mərtəbə artıq hazırdır. Neçə mərtəbə hələ inşa ediməmişdir?
2) Məsələni həll edin (göstərilən terminologiyadan istifadə etməklə) və əməlin seçilməsini əsaslandırın:
a) Nəzəri-çoxluq anlayışı; b) ibtidai riyaziyyat kursunda qəbul olunan üsulla. “Samir 12
göbələk, Anar isə 3 dəfə az göbələk tapdı. Günel isə Anardan 2 çox göbələk tapdı. Sami Güneldən neçə dəfə çox göbələk tapdı?

3) Aşağıdakı ifadənin qiymətini tapmaq
üçün ibtidai sinif şagirdlərində hansı bacarıq
lazımdır?
a) 375+138; b)
; c) 105-97; d) 96:2
Bu halların hansında toplama cədvəlini
bilmək zəruridir? Hansı hallar cədvəldənkənar
hala aiddir və niyə? Sonuncu ifadənin qiymətini
tapmağın neçə variantı ola bilər?
4) Ali məktəb və ibtidai riyaziyyat kursunun dilindən istifadə edərək aşağıdakı misallarda göstərilən çevirmələri əsaslandırın:
a) 27+18=27+(3+15)=(27+3)+15=45.
Həlli izah edin. Başqa həll yolu var?
b) Həll üsulunu izah edin:

c) Müxtəlif həll üsullarını izah edin:
1)
2)
3)
Verilmiş misalların həlli prosesində ali
məktəb və ibtidai riyaziyyat kursu kəsişirmi?
İbtidai məktəbdə verilən izahat nəzəri əsaslandırma, elmi olaraq doğru hesab olunurmu?
5) İbtidai siniflərin riyaziyyat dərsliklərindən seçilmiş məsələlərin hansı qanun (qayda) və
hansı hallarda bu qaydalardan istifadə olunduğunu göstərin.
Boş xanalar elə ədəd yazın ki, bərabərlikdəki münasibətlər doğru olsun:
a)
b)
c)
d)
Göstərilən halların hansında doğru cavabların bir neçə variantı ola bilər?
6) İfadənin qiymətini rasional üsulla hesablayın və bu zaman mənfi olmayan tam ədədlərin toplama və vurma qanunlarından istifadə
edilməsinin bütün hallarını göstərin:
a) 399+138+473; b)
İfadələrin qiymətlərinin tapılması prosesində kiçik yaşlı məktəblilər hansı çətinliklərlə
qarşılaşa bilərlər?
Riyaziyyatın nəzəri və metodiki problemlərinin qarşılıqlı öyrənilməsinin davam etdiril-
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məsi gedişində tələbələr elmi-tədqiqat işinə cəlb
olunurlar.
Pedaqoji fakültələrin tədris planında riyaziyyatdan və ibtidai siniflərdə riyaziyyat tədrisi
metodikasından kurs işlərinin yazılması bu işə
stimul yarada bilər. Nəzəri material və onun
kurs işlərində analizi prosesində tətbiqləri metodik işlərdə praktik tətbiqlərini tapırlar. Tələbələrin elmi-tədqiqat işlərinin yekunu buraxılış işi
şəklində başa çatır. Pedaqoji fakültələrdə nəzəri
və metodiki kursun qarşılıqlı öyrənilməsi təlimin keyfiyyətinin yüksəlməsinə, tələbələrin yaradıcılıq potensialının artmasına kömək edir.

Mövzunun aktuallığı: Təhsil sahəsində aparılan islahat fəndaxili və fənlərarası rekrusiv əlaqələri
əsas tutur. Məqalədə ali Pedaqoji universitetlərdə
tədris olunan riyaziyyatın ibtidai kursu ilə məktəbin
ibtidai riyaziyyat kursunun əlaqəli tədris geniş şəkildə şərh edilir və aktuallığı aydın göstərilir.
Mövzunun elmi yeniliyi: Yeni tədris plan və
fənn kurikulumuna əsasən Ali məktəblə orta məktəbin ibtidai riyaziyyat kursları arasında rekrusiv əlaqəli tədrisi izah edilir.
Mövzunun praktik əhəmiyyəti: Məqalədə
konkret nümunələr əsasında rekursiv əlaqələrin imkan və yolları izah edilir. Məqalədən həm ali məktəb
müəllimləri, həm də orta məktəbin ibtidai sinif
müəllimləri praktik işlərində istifadə edə bilərlər.
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THE CONCEPT OF LENGTH AND THE STUDY OF LENGTH IN FIRST CLASS
Xülasə: İşdə uzunluq anlayışı haqqında məlumat verilmişdir. Uzunluq anlayışının I sinifdə riyaziyyat
dərslərində öyrədilməsi imkanları araşdırılmış və uzunluq anlayışının I sinifdə riyaziyyat dərslərində öyrədilməsi prosesində istifadə edilə biləcək çalışma həlli nümunələri verilmişdir. I sinfin sonunda şagirdlər əşyaların uzunluqlarını müqayisə etməyi bacarmalı, əşyaları müqayisə edərkən uzun, qısa, enli, geniş, dar, dərin,
dayaz, hündür, alçaq, qalın, nazik kimi sözləri düzgün istifadə etməyi bacarmalı, uzunluğun ölçülməsində
şərti ölçü vahidlərindən istifadə etməyi bacarmalı, verilmiş parçanın uzunluğunu ölçməyi bacarmalı, uzunluğu verilmiş parçanı çəkməyi bacarmalıdırlar.
Açar sözlər: uzunluq, kəmiyyət, xətkeş, parça, ölçü vahidləri
Резюме: В работе рассматривается методика изучения понятия длины в первом классе. Даны
примеры для объяснения этой величины. В работе рассмотрена последовательность ступеней при
изучении меры длины. В конце первого класса ученик должен уметь сравнивать предметы по их длине, при сравнении правильно употреблять слова длинное, короткое, широкое, просторно, глубоко,
тесно, высоко, низко, тонкое, толще, уметь измерять отрезки с помощью линейки, уметь чертить
отрезок данной длины.
Ключевые слова: длина, величина, линейка, отрезок, единицы измерения
Summary: The paper discusses the method of studying the concept of length in the first class.
Examples are given to explain this value. The paper considers the sequence of steps when studying the
measure of length. At the end of the first class, the student must be able to compare objects by their length,
when comparing correctly use the words long, short, wide, spacious, deep, close, high, low, thin, thicker, be
able to measure segments with a ruler, be able to draw a segment of this length.
Keywords: length, size, ruler, segment, unit of measurement
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Uzunluq - əşyanın xətti ölçülərinin xarakteristikasıdır.
Uzunluq və onun ölçü vahidləri ilə şagirdlər ibtidai siniflərdə təhsilin bütün illərində tanış
olurlar.
Uşaqların uzunluğu haqqında ilk fikir
məktəbəqədər yaşda əldə edilir, obyektin uzunluğu, eni, obyektlər arasındakı məsafə fərqlənir.
Məktəbin başlanğıcında uşaqlar "daha geniş",
"sonrakı - yaxın", "daha uzun - daha qısa" münasibətləri qurmalıdırlar.
I sinifdə ilk dərslərdə şagirdlərdə fəza təsəvvürləri formalaşdırılır. Onlara aşağıdakı suallar verilə bilər: “Hansı nazikdir dəftər və ya ki-

1.

22

tab?”, “Hansı qələm uzundur?”, “Kim daha hündürdür?”
I sinifdə şagird
- əşyaların uzunluqlarını müqayisə edir.
Əşyaları müqayisə edərkən uzun, qısa, enli, geniş, dar, dərin, dayaz, hündür, alçaq, qalın, nazik
kimi sözlər düzgün istifadə edir;
- uzunluğun ölçülməsində şərti ölçü vahidlərindən istifadə edir;
- verilmiş parçanın uzunluğunu ölçür;
- uzunluğu verilmiş parçanı çəkir.
Müəllim uzunluğun ölçülməsini öyrətmək
üçün ilk dərsdə şagirdlərə aşağıdakı şəkli təqdim
edir və yolları müqayisə etməyi tapşırır (Şək.1):

32

42

Şək. 1

Şagirdlər enlidir, genişdir, dardır sözlərindən istifadə etməklə yolları müqayisə edirlər:

Şək. 2

Şək. 3

- 1 və 4 yollar 2 və 3 yollardan dardır
- 2 və 3 yollar genişdir (enlidir)
- 1 və 4 yollar dardır
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Sonra müəllim şəkil 2 və şəkil 3-dən istifadə edərək şagirdlərdə hündürdür, alçaqdır, dərindir, dayazdır, uzundur, qısadır, enlidir, ensizdir kimi sözlərdən düzgün istifadə etmək bacarıqlarını formalaşdıra bilər.
Şagirdlərlə manipulyativ məşğələlər də
keçirilə bilər. Məsələn, müəllim bir zolağı (lenti) şagirdlərə nümayiş etdirir (Şək. 4).

Şək. 4

Şagirdlər isə üç lent seçirlər: Lentlərdən
biri müəllimin nümayiş etdirdiyi lentin uzunluğunda, digəri ondan uzun, üçüncüsü isə göstərilən lentdən qısa olur.

Müəllim şagirdlərə izah etməlidir ki, insanlar ölçmə işlərini lap qədimdən aparmışlar.
Onlar əkin sahələrini, yolları müxtəlif vasitələrlə ölçmüşlər. İnsanlar öz addımları, qarışları,
qulacları və ölçü vasitəsi kimi qəbul etdikləri digər əşyalar vasitəsi ilə ölçmələr aparmışlar.
Qulac, qarış, addım, ayaq, əl (4 barmaq)
şərti ölçü vasitəsi kimi istifadə edilir. Sinfin eni,
uzunluğu addımla, ayaqla, qulacla, yazı lövhəsinin eni, partanın eni, uzunluğu, hündürlüyü qarışla ölçülə bilər.
Sonra şagirdlərə sinif otağının uzunluğunu, enini addımlarla, partanın, dərs ləvazimatlarının ölçülərini qarışla, pəncərənin, lövhənin
uzunluğunu qulacla ölçməyi tapşırmaq məqsədəuyğundur (Şək. 5). [1, 78]

Şək. 5

Şagirdlər ölçmə nəticələrini müqayisə etdikdə müxtəlif ədədi qiymətlər aldıqlarının şahidi olacaqlar. Müəllim izah etməlidir ki, müxtəlif
nəticələrin alınmasının səbəbi hər kəsin addım,
qarış və qulac ölçülərinin fərqli olmasıdır.
Şagirdlərə izah edilməlidir ki, qeyri-standart ölçü vahidləri - karandaş, kitab, qələmyonan, pozan, tabaşir və s. kimi əşyalardan birini
şərti ölçü vahidi kimi seçərək ölçmələr aparmaq

olar. Bu halda şagirdlərin təxminetmə bacarıqlarını da inkişaf etdirmək üçün əvvəlcə onlar əşyaların ölçülərini təxmini söyləyir, sonra ölçmələr aparmaqla nəticələri yoxlayırlar. Şagirdlərə
aşağıdakı çalışmanın həlli tapşırıla bilər:
Çalışma: Məktəb ləvazimatlarının ölçülərini pozanların sayı ilə təxmin edin, sonra isə
onları ölçün və nəticələri yazın (Şək. 6)

Şək. 6
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Növbəti dərsdə şagirdlərə izah edilir ki,
uzunluğu ölçmək üçün ən sadə alət xətkeşdir.
Xətkeşin köməyi ilə uzunluğu daha dəqiq müəyyən etmək olar. Xətkeş üzərində hər 10 kiçik
bölgü 1 santimetrə bərabərdir, 1 sm kimi yazılır.
I sinifdə şagirdlərin santimetr haqqında əyani təsəvvürləri yaranır. Onlar aşağıdakı tipli çalışmalar həll edirlər:
- Santimetr modeli vasitəsi ilə lentlərin,
zolaqların uzunluğunu ölçürlər;

- Xətkeş vasitəsi ilə lentlərin, zolaqların
uzunluğunu ölçürlər.
Lentin uzunluğunu xətkeş vasitəsi ilə ölçmək üçün lentin üzərində xətkeşi elə qoymaq lazımdır ki, xətkeşin üzərindəki 0 rəqəmi ilə lentib başlanğıcı üst-üstə düşsün. Xətkeşin üzərində lentin sonuna uyğun ədəd lentin uzunluğunu
ifadə edəcək (Şək. 7).

Şək. 7

Şagirdlər aşağıdakı tip çalışmaları həll edirlər:
1. İxtiyari uzunluqlu ölçü vahidləri ilə zolaqların uzunluqlarının müqayisəsi.
Çalışma: Zolaqların uzunluqlarını müqayisə edin (Şək. 8.)

Bu parçanı ölçü vahidi olaraq qəbul edin
Şək. 8

Şagirdlər bu çalışmanı həll etdikdə aşağıdakı nəticəyə gəlirlər: İkinci parçanın üzərində
ölçü vahidini daha çox ayırmaq mümkündür.
Deməli, ikinci parça birinci parçadan uzundur.
2. Bərabər və bərabər olmayan parçaların
müəyyən edilməsi və bir parçanın digərindən nə
qədər uzun və az qısa olmasının təyin edilməsi.

3. Xətkeş vasitəsi ilə parçaların ölçülməsi
və uzunluqlarının müqayisəsi, verilmiş uzunluqlu parçanın çəkilməsi.
Çalışma: Şəkildəki (Şək. 9.) zolaqların hər
biri neçə santimetrdir? İki zolağın uzunluğu birlikdə neçə santimetrdir? İkinci zolaq birinci zolaqdan neçə santimetr qısadır? Birinci zolaq
ikinci zolaqdan neçə santimetr uzundur?

Şək. 9
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Şagirdlər ölçərək müəyyən edirlər ki, birinci zolağın uzunluğu 9sm, ikinci zolağın uzunluğu 5sm-dir.
Bu zolaqların uzunluqları birlikdə
9sm+5sm=14sm olar.
İkinci zolaq birinci zolaqdan 9sm5sm=4sm qısadır.
Deməli, birinci zolaq ikinci zolaqdan 4sm
uzundur.
Şagirdləri santimetr ilə tanış etdikdən sonra onlara aşağıdakı çalışmanın həllini tapşırmaq
olar:

Çalışma: Hesablayın:
3sm+2sm 10sm-4sm 7sm+3sm
4sm+6sm 10sm-2sm 7sm-1sm
Problemin elmi yeniliyi: I sinifdə riyaziyyat
dərslərində uzunluq anlayışının öyrədilməsi metodikasının müəyyən bir variantı verilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: I sinifdə riyaziyyat dərslərində uzunluq anlayışının öyrədilməsi
üçün çalışma həlli nümunələri verilmiş və onların
şagirdlərə öyrədilməsi araşdırılmışdır.
Problemin aktuallığı: Məktəblərdə I sinif şagirdlərinin riyazi savadının düzgün formalaşdırılması gələcəkdə onların riyaziyyatı daha dərindən öyrənmələrinə şərait yaradacaq.
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INTEGRATIVE ISSUES IN THE PEDAGOGICAL ACTIVITY OF THE TEACHER
OF MATHEMATICS
Xülasə: Məqalədə riyaziyyat müəllimlərinin nəzəri və praktik pedaqoji fəaliyyətində inteqrasiya məsələləri təhlil və şərh edilir. Təhsildə inteqrasiya məsələləri pedaqoq alimlərin əsərlərində XX sərin ortalarından
başlayaraq inkişaf etməyə başlamışdır. Təhsildə fənlər arası, fəndaxili və fənnüstü əlaqələrin yaranması müasir
cəmiyyətimizin sosial-iqtisadi həyatında baş verən dəyişikliklərdən, insan fəaliyyətinin bütün sahələrində gedən
sürətli inkişafdan və bu inkişafa uyğunlaşmaq zərurətindən irəli gəlmişdir. Təhsilimizdə aparılan islahatlar təhsildə sürətli dəyişikliklər və yeniləşmələr yaratmışdır ki, bu da səriştəli, peşəkar müəllim kadrlarının hazırlığını
qarşıya qoymuşdur. Müəllimin pedaqoji səriştəliliyi və peşəkarlığı onun yüksək əxlaqi keyfiyyətlərində, milli mənəvi zənginliklərə, bəşəri dəyərlərə, geniş dünyagörüşünə sahib olmasında, öz ixtisasını dərindən bilməsində
və onu yaradıcılıqla tədrisində inteqrasiyadan uğurla istifadə etməsində özünü göstərir.
Açar sözlər: Riyaziyyat müəllimi, yeni pedaqoji təfəkkür, riyazi təxəyyül, inteqrasiya, səriştəli müəllim
Резюме: В статье рассматриваются проблемы интеграции теории и практики в педагогической
деятельности учителя математики. Интеграция педагогической науки и практики становится значимой в середине восьмидесятых годов XX века, получает дальнейшее развитие в трудах ученых в течение последних 15-20 лет. Идеи межпредметной интеграции в образовании обусловлены социальноэкономическими переменами в жизни современного общества, потребностями в специалистах образования, способных адаптироваться в новых социально-экономических условиях. Следовательно,
формирование компетентности учителей, их профессионального умения видеть новое в теории,
интегрировать теоретические знания в практическую деятельность актуальная проблема.
Ключевые слова: учитель математики, новое педагогическое мышление, математическое
воображение, интеграция, компетентный учитель
Summary: The article deals with the problem of integrating theory and practice in the pedagogical
activity of a teacher of mathematics. The integration of pedagogical science and practice becomes significant in
the mid-eighties of the 20th century, and is further developed in the works of scientists over the past 15–20
years. The ideas of interdisciplinary integration in education are due to socio-economic changes in the life of
modern society, the need for educational specialists who are able to adapt to new socio-economic conditions.
Key words: Teacher of mathematics, new pedagogical thinking, mathematical imagination,
integration, competent teacher
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Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin
"Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı
üzrə Dövlət Strategiyası" adlı sərəncamı
(24.10.2013) təhsil sisteminin bütün sahələrinin
təkmilləşdirilməsini, yeniləşdirilməsini və inkişaf etdirilməsini tələb edir(1).
Ölkəmizin təhsil sistemi dünyanın ən qabaqcıl ölkələrinin təhsil prinsiplərindən istifadə
etməklə təkmilləşdirilir, məzmun və struktur dəyişiklikləri aparılır, təhsilin bütün pillələri üzrə
kurikulumların hazırlanması məsələlərinə baxılır
ki, bütün bunların da məqsədi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil haqqında Qanununda deyildiyi kimi: "Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən, xalqının milli ənənələrinə və
demokratiya prinsiplərinə, insan hüquqları və
azadlıqlarına hörmət edən, vətənpərvərlik və
azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil
və yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək"dir (2, 11). Bütün bunların həyata keçirilməsi pedaqoji kadrların o cümlədən riyaziyyat
müəllimlərinin hazırlığından asılıdır.
Əsası Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulan təhsil islahatlında (3) kadr hazırlığına
xüsusi önəm verilmişdir. Bu islahatlar təhsildə
sürətli dəyişikliklər və yeniləşmələr yaratmış,
səriştəli, peşəkar müəllim kadrlarının hazırlığını
qarşıya qoymuşdur. Səriştəli, peşəkar müəllim
kadrlarının hazırlığı təhsilimiz qarşısında duran
ən ümdə vəzifələrdəndir. Müəllimin pedaqoji
səriştəliliyi və peşəkarlığı onun yüksək əxlaqi
keyfiyyətlərində, milli-mənəvi zənginliklərə, bəşəri dəyərlərə, geniş dünyagörüşünə sahib olmasında, öz ixtisasını dərindən bilməsində, onu öyrətmə qabiliyyətində, pedaqoji, psixoloji və metodiki biliklərə vaqif olmasında, öz yetişdirmələrinə dərin hörmət və qayğıkeşliklə yanaşmasında, tədqiqatçılıq və natiqlik qabiliyyətində,
yüksək mədəni davranışında, habelə sağlam, xoş
görünüşündə, mehriban ünsiyyətində, səliqəli
geyimində özünü göstərir.
Əlbəttə, qarşıya qoyulan bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilk növbədə səriştəli, peşəkar,
pedaqoji, psixoloji cəhətdən hazırlıqlı müəllim
kadrlarının, əlbəttə həmçinin riyaziyyat müəllimlərinin xüsusi hazırlığından asılıdır. Riyaziyyat bütün elmlərin tacı hesab edilir. Elmin bütün
sahələrində riyaziyyat tələb olunur.
İndiki zamanda riyazi təfəkkür və riyazi
təxəyyül insan fəaliyyətinin demək olar ki, bü-

tün sahələrində istifadə olunur. Bu gün riyaziyyat bəşəriyyət üçün heç vaxt olmadığı qədər dəyərli və əhəmiyyətlidir.
Riyaziyyatın getdikcə təkmilləşən, zənginləşən məzmunu və onun tədrisi metodikası müxtəlif riyaziyyat nəzəriyyələrinin də yaranmasına
səbəb olmuşdur.
Riyaziyyat elminin getdikcə inkişafı, onun
müxtəlif nəzəriyyələri, müxtəlif elmlərlə əlaqəsi
tədris prosesində riyaziyyat müəlliminin hərtərəfli biliyini tələb etməklə bərabər, onun pedaqoji, psixoloji təxəyyülünü, riyazi və məntiqi təfəkkürünü, riyazi fərziyyəsini, aydın və səlis nitqini tələb edir.
Riyaziyyatın müxtəlif elmlərlə əlaqəsi, bu
zəmində riyaziyyat müəlliminin riyazi-pedaqoji
təxəyyülü və geniş bilik və dünyagörüşü onun
özünün hazırlığından xəbər verdiyi kimi riyaziyyat fənninin tədrisi keyfiyyətinin də yüksəlməsinə xeyli kömək edir və şagirdlərin elmi dünyagörüşünü genişləndirir. Müəllimin riyazi təxəyyülü dedikdə onun riyazi məsələlərin şərhində,
izahında, həllində bədii obrazlardan, həyati fakt
və nümunələrdən, tarixi hadisələrdən, insan təcrübələrindən yaradıcılıqla istifadə edilməsidir
ki, bu da riyaziyyat müəlliminin hazırlığında
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Elə buradan da belə demək mümkün olar
ki, riyaziyyatın mənimsənilməsində fəal idrak idrak prosesi tələb olunur ki, bunu da dərsdə yaradan müəllimdir. Riyaziyyat müəlliminin mükəmməl hərtərəfli hazırlığı, tədris prosesində məsələlərə özünün emosiya və hisslərini ifadə etmək,
aktyorluq bacarıq və qabiliyyətləri, öyrənənlərə
düzgün ünsiyyət və münasibətləri olmalıdır.
Müəllimin pedaqoji təxəyyül qabiliyyəti
riyaziyyat müəllimlərinin hazırlığı üçün də səciyyəvidir. XX əsrin ən böyük riyaziyyatçılarından biri demişdir ki, təxəyyülü riyaziyyat üçün
kifayət etməyənlər ədəbiyyatçı olurlar. Zarafatla
deyilmiş bu sözlərdə müəyyən həqiqət də var.
Lakin, riyaziyyatla ədəbiyyat arasında tam hədd
qoymaq da çətindir. Hər iki sahədə yaradıcı, təxəyyül vacibdir. Təsadüfi deyil ki, dünya elminin gənc dövrlərində, xüsusilə Şərq aləmində
dəqiq elmlərlə humanitar elmlər və ya bədii yaradıcılıq arasında indiki dövrdə olduğu kimi
kəskin hədd olmayıb. Məşhur loğman Əbu Əli
İbn Sina böyük təbib, Ömər Xəyyam astronom,
Məhəmməd Nəsirəddin Tusi riyaziyyatçı və
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başqaları öz doğma peşə ixtisasından başqa ədəbiyyatla, bədii yaradıcılıqla da məşğul olmuşlar.
Yaxud "Alisa möcüzələr ölkəsində" məşhur nağılın müəllifi Luis Kerroll böyük riyaziyyatçı
olmuşdur.
Dünya ədəbiyyatından məlumdur ki, bir
çox böyük yazıçılar, şairlər həm də riyaziyyatçı
olmuşlar, riyaziyyatı sevmiş və riyaziyyat haqqında maraqlı fikirlər söyləmişlər. Məsələn, böyük rus şairi A.S. Puşkin demişdir ki, "Qəlbən
şair olmayan əsl riyaziyyatçı ola bilməz", "Həndəsədə olduğu kimi poeziyada da ilham lazımdır", yaxud M.V. Lomonosovun dediyi başqa
bir fikrə görə, "Riyaziyyatı ona görə öyrənmək
lazımdır ki, o zehni qaydaya salır". Əlbəttə, bu
müdrik sözlər riyaziyyat və ədəbiyyat fənlərinin
bir-birinə yaxınlığını göstərir.
Yaxud da əksinə bir çox məşhur riyaziyyatçılar, həm də ədəbiyyatçı, şair, yazıçı, musiqişünas olmuşlar. Məsələn, hələ IX əsrdə yaşamış
Əbu Nəsr Farabi Əl Türki böyük riyaziyyatçı olmaqla bərabər, həm də musiqişünas olmuşdur. O
səs dalğalarını kağıza köçürərək musiqi notunu
yaratmış və musiqi alətləri haqqında dəyərli məlumatlar vermişdir. Pifaqor böyük riyaziyyatçı
olmaqla bərabər həm də musiqiyə həvəs göstərmişdir. O, musiqi harmoniyasının və əlifbasının
modelini notlardan əvvəl ədədlərin kodu və nisbətini işarə ilə ifadə etməyə təşəbbüs etmişdir.
Bütün bunlar göstərir ki, riyaziyyat müəlliminin
hərtərəfli biliyi olmalı və fənlərarası, fəndaxili,
fənnüstü əlaqələrdən istifadə etməlidir.
Müəllimin riyaziyyat dərslərini inteqrasiya əsasında qurması pedaqoji təxəyyül və ya riyazi təfəkkürün məhsuludur. Buna görə deyə
bilərik ki, yaradıcı riyazi təxəyyül və təfəkkür
olmasa elmin heç bir sahəsində uğur qazanmaq
mümkün deyildir.
Ədəbiyyatdan məlumdur ki, məcaz növlərindən biri təşbehdir (bənzətmədir). Yazıçı bəzən təsvir etdiyi bir əşyanı, hadisəni müəyyən
əlamətinə görə başqa əşya və hadisəyə bənzədir. Odur ki, riyaziyyat müəllimi hər bir riyazi
termini, həndəsi fiqurları müəyyən rəmzə çevirmək, bənzətmək məharətinə malik olmalıdır.
Məsələn, rəqəmlərin izahında xalq yaradıcılığı nümunələrindən istifadə etmək olar:
"Bənzər günəşə, aya / Diyirlənər hər yana/ Təkər kimi girdədir / Onun adı, de nədir"? (Sıfır).
Yaxud "1" rəqəmi haqqında belə bir şeir də var
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ki, ondan da istifadə etmək riyazi təxəyyülün
məhsulu olar: Baxın təkcə ayağam/ Rəqəmlərə
dayağam / Təkliyimə baxmayın, / Mən yamanca
qoçağam.
Şifahi xalq ədəbiyyatının qədim və maraqlı
nümunələrindən olan bayatılar və tapmacalar insanların bədii zövqünü yüksəltməklə bərabər,
həm də zehni qabiliyyətini, təxəyyülünü inkişaf
etdirir. Bu baxımdan dərslərdə belə bənzətmələrdən - şeirlə ifadə edilmiş məsələ və misallardan
geniş istifadə etmək tədrisin keyfiyyətini, yüksəldər, şagirdlərin maraq dairəsini genişləndirər.
Riyazi anlayışların və terminlərin, rəqəmlərin ilk dəfə nə vaxt və harada işlədilməsi şagirdlərdə həmişə böyük maraq yaradır. İlk “hesablama cihazları” əvvəl əl barmaqları, sonra
ayaq barmaqlar, sonra da kiçik daşlar, qayalara,
dərilər üzərində çəkilmiş düz xətlər olmuşdur.
Rəqəmlərin yazılışı isə Şumerlərdə gil
lövhələr üzərində şaquli düz xətlər, bucaq şəklində olmuşdur. Şumerlər həmçinin dövrümüzdə http://kayzen.az/blog/ixtira-k%C9%99% 5%
9Ff/15938/%C5%9Fumerl%C9%99r-v%C9%
99-elmi.html istifadə edilən 10 sayı əsasında qurulmuş riyazi sistem əvəzinə 60 sayı əsasında
qurulmuş riyazi sistemdən istifadə ediblər. 60
sayı hələ də bəzi hesablamalarda mühüm yer tutur, 1 saatın 60 dəqiqəsi, 1 dəqiqənin 60 saniyəsi
və ya dairədə 360 dərəcə olması və s. Bundan
əlavə, şumerlər astronomiya sahəsində yüksək
səviyyəyə çatmış, ay, il və günlərin sayını dövrümüzdəki hesabla, demək olar ki, eyni hesablamışdılar. Belə maraqlı məlumatlardan riyaziyyat
müəllimi inteqrativ metodlardan istifadə edərək
dərslərini daha da maraqlı qura bilər.
Riyaziyyat müəllim "Piramida" mövzusunu tədris edərkən fənn inteqrasiyasından istifadə
edərək "Misir ehramları" haqqında şagirdlərə
məlumat verə bilər. Eramızdan əvvəl II əsrdə sidonlu yunan Antipart 7 ən gözəl tikinti təsvir etmiş və onları "Dünyanın yeddi möcüzəsi" adlandırmışdır. Bunlardan biri də Misirdəki (Gizədəki) piramidalardır. Ən böyük piramidanı e.ə.
2575-ci ildə firon Heopsa ucaltmışlar. Yaxud riyaziyyat müəllimi "Metrik ölçü sistemi" mövzusunu tədris edərkən isə müəllim fənnüstü əlaqədən istifadə edərək qeyd edə bilər ki, əvvəllər
ölçü vahidlərini hər ölkə öz istədiyi şəkildə təyin edirdi. Lakin dünyada ticarətin inkişafı ilə
əlaqədar olaraq ümumi uzunluq və digər ölçü
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etalonları müəyyən edilməyə başlandı. Odur ki,
uzunluğun metrlə, ağırlığın kiloqramla ölçülməsinə ilk dəfə Fransada başlanmışdır. Fransa burjua inqilabı dövründən yaradılmış kütlə etalonu
hazırda Parisin Luvr sarayında saxlanılır. Metrik
ölçü sistemi yarananadək Rusiya, İran, Türkiyə,
Əfqanıstan və başqa ölkələrdə uzunluq vahidi
arşın işlədilmişdir. Eləcə də Azərbaycanın böyük bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun məşhur "Arşın mal alan" komediyasındakı tacirin ölçü vahidi arşın idi. Riyaziyyat müəllimi tədris prosesində belə fakt və nümunələrdən istifadə etməsi
heç şübhəsiz şagirdlərin marağına səbəb olar və
dərsi maraqla dinləyərək mənimsəyərlər.
Kurikulum islahatının əsas məqsədi gənc
nəslin hərtərəfli bilik və bacarığa malik vətəndaş, şəxsiyyət kimi formalaşdırılmasıdır. Odur
ki, riyaziyyat dərslərində müxtəlif mövzuların
ədəbiyyat, tarix, etnoqrafiya, musiqi ilə əlaqələndirilməsi, inteqrasiyadan istifadə etməsi şagirdlərin fəallığını artırır, qavrama qabiliyyətlərini gücləndirir, dünyagörüşünü zənginləşdirir,
riyaziyyat fənninə sevgi və maraq yaradır.

Deyə bilərik ki, riyaziyyat müəlliminin
hazırlığında həm elmi xətt, həm, pedaqoji, metodiki xətt, həm də bədii nümunələrdən, həyati
təcrübələrdən, emosional situasiyalardan istifadə xüsusi yer tutmalıdır. Bu qaydanı riyazi təfəkkür və riyazi təxəyyül prinsipi də adlandırmaq olar. Bu prinsipi yerinə yetirərkən şagirdlər
riyaziyyatı bir elm kimi öyrənməklə yanaşı, həm
də geniş riyazi elmi-pedaqoji, metodiki dünyagörüşünə, geniş riyazi təfəkkür və təxəyyülə,
yüksək düşüncə qabiliyyətinə sahib olurlar.
Problemin elmi yeniliyi: Məqalədə tədrisin
keyfiyyətinin yüksəldilməsində inteqrasiyanın müxtəlif növlərindən istifadənin vacibliyindən danışılır,
təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində onun əhəmiyyəti əsaslandırılır.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalədən
müəllim və tələbələr, xüsusilə riyaziyyat müəllimləri
praktik pedaqoji fəaliyyətlərində istifadə edə bilərlər.
Problemin aktuallığı onunla izah olunur ki,
təhsildə inteqrativlik, təlim və tərbiyənin keyfiyyətini yüksəldir ki, ilimiz "Təhsil ili" adlandırılmışdır.
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MƏKTƏB CƏBR MATERİALLARINDA ALQORİTMİK TƏSƏVVÜRLƏRİN
FORMALAŞDIRILMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ
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ЛИНЕЙНАЯ СТРУКТУРА АЛГОРИТМОВ, ЯЗЫК ПРИМЕНЕНИЯ
АЛГОРИТМИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ И ЕГО РАЗВИТИЕ В МЕТОДИКЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Kamala Yunis Gaybaliyeva,
PhD in pedagogy,
senior teacher
Ganja State University

THE LINEAR STRUCTURE OF ALGORITHMS, THE LANGUAGE
OF APPLICATION OF ALGORITHMIC CONCEPTS AND ITS DEVELOPMENT
THE IN METHODOLOGY OF TEACHING MATHEMATICS
Xülasə: Məktəb riyaziyyat kursunda alqoritmin xüsusi yeri var. Riyaziyyatın tədrisində alqoritm anlayışının daxil edilməsi riyaziyyatın tədrisinin inkişafına gətirər. Məqalədə alqoritmik anlayışların daxil edilməsi riyaziyyatın tədrisi metodikasında öz əksini tapmışdır.
Açar sözlər: alqoritm, alqoritmik mədəniyyət, riyaziyyat təlimində alqoritmlər, alqoritmik təsvir
dilləri, riyazi düsturlar, riyazi simvolika
Резюме: В школьной математике понятие алгоритм имеет особое место. В методике преподавания математике алгоритмов приводит к развитию математики. Нужно отметить, что до сих пор в методике преподавания математике алгоритмический язык особого места не занимал. В статье излагается методика преподавания математики и введения алгоритмических понятий.
Ключевые слова: алгоритм, алгоритмическая культура, алгоритмы в методике математики,
изображение алгоритмических языков, математические формулы, математические символы
Summary: In school mathematics, the concept of an algorithm has a special place. In the methodology
of teaching mathematics algorithms leads to the development of mathematics. It should be noted that until now,
in the pedagogy of teaching mathematics, the algorithmic language did not occupy a special place. The article
describes the methodology for teaching mathematics and introducing algorithmic concepts.
Key words: algorithm, algorithmic culture, algorithms in the methodology of mathematics, the image
of algorithmic languages, mathematical formulas, mathematical symbols

1. Məktəb cəbr materiallarının metodik
araşdırmaları üçün təqdim olunan məzmun-metodik xətlərin əksəriyyəti biri-birilə bir sıra münasibətlərdə uyğundurlar. Ortaq xüsusiyyətlərdən ən mühümü hər bir xətdə anlayışın (və ya
anlayışlar qrupunun) erkən ayrılması və öyrənilmə predmeti kimi onun kursda işlənilmə müd126

dəti aiddir; bu xətti məzmununu açan anlayışlar
sisteminin formalaşması; bu sistem daxilində
çoxobrazlı əlaqələrin düzəldilməsi.
Bizə məlum müasir cəbr dərslərinin heç
birində alqoritmik xətti reallaşdıran yuxarıda sadalanan xüsusiyyətlərin heç biri yoxdur. Bu
məktəb cəbrində onun vəziyyətinin xüsusiyyət-
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lərində öz ifadəsini tapır. Alqoritmik xəttin mühüm anlayışı alqoritmdir ki, bu da kursun sonunda ayrılır və mahiyyətcə tək qalır (bloksxemlər yalnız illüstrasiya funksiyasını yerinə
yetirir, proqram və alqoritmik dil haqqında təsəvvürlər tanışlıq planında verilir). Alqoritm anlayışı öyrənmə predmeti kimi uzun çəkmir. O,
əsasən bir neçə sinonimləri birləşdirən termin
kimi istifadə olunur: qayda, əməllər ardıcıllığı
və i.a. Alqoritmik xətt üçün ən səciyyəvi cəhət
digər xəttin materiallarının öyrənilməsinin təşkili vasitəsilə həyata keçirilən alqoritmin proredevtikasıdır.
Digər xətlərin də, məsələn, tətbiqi xəttin,
oxşar xüsusiyyətləri vardır. Verilən xəttin burada
təsvir olunan iki qrupdan birinə aid olması faktının bu xəttə aid olan metodik problemlərin tətbiqi üçün müəyyən əhəmiyyəti vardır. Onlara ənənəvi, metodik baxımdan dərindən öyrənilmiş materialların aid olmasını nəzərə alaraq birinci qrup
xətləri klassik, ikinciləri isə müasir adlandıraq.
Qeyd etmək lazımdır ki, xətlərin göstərilən
qruplardan birinə aid olması onun nisbi xarakteristikasıdır. O, bir sıra səbəblərdən, xüsusən, təhlil olunan tədris vəsaitlərinin yaradılmasına aid
vaxtından, onlarda öyrənilən xəttin məzmununun
reallaşdırılmasının xarakterindən asılıdır. Məsələn, 50-ci illərə qədər funksional xətt məktəb
cəbr kursunda özünü göstərməsi xarakterinə görə
müasir kimi qiymətləndirilə bilərdisə V.L. Qonçarovun «Cəbrin başlanğıcları» vəsaitindən başlayaraq klassik əlamətlərə aid edilmişdir. Alqoritmik xəttə gəldikdə buna oxşar vəziyyətlə rastlaşırıq. Onun cəbr kursunun klassik xəttinə çevrilməsi-yaxın gələcəyin işi ola bilər.
Müasir xətlərə gəldikdə bu xətlərin məzmununun formalaşmasının yarandığı zamanda
materialın seçilməsi ciddi qoyulmuş məsələdir.
Müasir xətlərin təsvirinin mahiyyətinə görə "uyğun material belə xəttin əsas anlayışı üçün səciyyəvi yalnız kursun sonunda ola bilər. Cəbr kursunun çox hissəsi boyunca bu material cəbr kursunun əsas materialına aid edilməlidir. Sonralar
alqoritmik xətt üçün səciyyəvi olmayan bu materialın öyrənilməsi metodikası nəzərdən keçirilir.
2. Alqoritmik nəzəriyyəsinin yaradılması
alqoritmlərin təbiətinin və onların riyaziyyatda
əhəmiyyətinin diqqətlə təhlili ilə müşayiət olunmuşdur. Tədqiqatın gedişində alqoritm anlayışının bir neçə komponenti ayrılmışdır: diskretlik,

determinirovanlılıq, nəticəlilik, kütləvilik, sonlu
müəyyənlik. Nəticədə iki anlayış yaranmışdır:
onların məzmunlu ekvivalentliyini təsdiq edən
Turinqin tezisi ilə öz aralarında əlaqəli olan
məzmunlu və formal. Didaktik və metodik ədəbiyyatda alqoritm anlayışının istifadəsi geniş
yayılmışdır.
3. Metodika baxımından mühüm olan iş
ondan ibarətdir ki, ayrılmış komponentlərdən
istifadə edərək komponent analizi aparmaq və
məktəb cəbr kursunun alqoritmik xəttinin öyrənilməsi sistemini işləyib hazırlamaq olar. Alqoritm anlayışına hazırlığın təşkili üçün materiallar bir neçə hesablama proseduru ola bilər. Onu
konkret misal üzərində nəzərdən keçirək.
Misal 1.. Xətti tənliklər sistemi həllərinin
xüsusi halları. Tənliklər sistemini həll edək;
a){-7x+2y=3
b){7x+2y=3
ç) {2y=5 {12x+4y=8 {7-4y= -1 {3x+3y=7
a) sisteminin həllinə A alqoritminin köməyi ilə deyil, onun əsasında duran metodla başlamaq əlverişlidir. Bu zaman əlavə vuruq kimi y-i
aradan çıxarmaq üçün 2 və 1 ədədlərini götürmək kifayətdir. b) sisteminin həlli üçün birinci
dəyişəni aradan çıxarmaq olar, bu zaman tənliklərin toplanması ilə deyil, tənliklərin çıxılmasından istifadə etmək olar. c) sistemi A alqoritminin təyin oblastına aid deyil, ona görə ki, onda
a1=0-dir. Onun həlli üçün əvəzetmə üsulundan
istifadə olunur.
Məsələn, tənliklər və bərabərsizliklər xəttində alqoritmik genişləndirmə vasitəsilə müəyyən «kanonik» formada yazılmış bir neçə sinif
tənliklər həllinin ümumi xüsusiyyətləri təsvir
oluna bilər. Belə kanonik formaya gətirmə prosesinin təsviri üçün alqoritm anlayışı çatmır.
Burada digər riyazi anlayış (hesablama anlayışı)
istifadə edilir.
Alqoritm ilə verilmiş halda mühüm olan
hesablama arasındakı fərq ondan ibarətdir ki,
alqoritm – müəyyən şərtləri yerinə yetirdikdə
müəy-yən əməli icra etməyə borclu edən əmrlər
sistemidir, hesablama isə belə istifadənin icazələr sistemidir. Hesablama nümunə olaraq ifadələrin çevrilməsinə aid məsələlərə tətbiqində hesab əməllərinin adı xassələri sistemi ola bilər.
Bu kimi tapşırıqlarda cavab heç də həmişə qabaqcadan şərtlə, müəyyən edilmir, cavabın birqiymətli müəyyən edildiyi halda isə birqiymətli
olmayan həll yolu ola bilər.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, №8, 2018

127

Kəmalə Yunis qızı Qaybalıyeva

Lakin, əgər sadələşdirmə üzrə tapşırıq kanonik şəklə gətirməkdən ibarət olarsa, cavabın
qeyri müəyyənliyi yox olur. Ona görə «ifadəni
(tənliyi) kanonik şəklə gətirin» şəklində operatorlardan alqoritmlərin yazılışında istifadə etmək
olar. Cəbr dərsliklərində belə operatorlardan istifadə olunan alqoritmlər artıq bir dərəcəli tənliklərin həllində meydana çıxır. Məsələn, [1] tədris
vəsaitində belə tənliklərin həlli prosesinin aşağıdakı təsviri verilmişdir: «bunun üçün; 1) dəyişən
daxil olan hədlər sol tərəfə, dəyişən daxil olmayan hədləri isə sağ tərəfə keçirmək. 2) oxşar hədləri islah etmək, tənliyin hər iki tərəfini məchulun
əmsalı sıfırdan fərqli olduqda ona bölmək lazımdır. Bu təsvirdə iki növ operatorlar ayrılır: normal formaya (hədlərin bir tərəfindən digər tərəfə
keçirilməsi; oxşar hədlərin izah edilməsi) gətirən
operatorlar və normal forma ilə əməliyyat (tənliyin hər iki tərəfini məchulun əmsalına bölmək)
operatorları. Beləliklə, bu alqoritm ən sadə növ
xətti ikihədli konstruksiyaya aiddir».
Güman etmək olar ki, alqoritm anlayışının
komponentlərinin ayrılması üzrə fəaliyyətə
alqoritmik təbiətə malik olan sadə proseslər nümunəsində başlamaq məqsədəuyğundur.
Bir daha misal 1-ə qayıdaq və qeyd edək
ki, A alqoritmində istifadə olunan metod müstəqil məzmuna malikdir. Onun tətbiq oblastı iki
dəyişənli xətti sistemdən bir qədər genişdir. Aydındır ki, toplama üsulunu (həmçinin, əvəzetmə
üsulunu) bu üsulların istifadə edildiyi istənilən
alqoritmlərin tərkibindən ayırmaq zəruridir. Məsələn, (*) sistemi toplama üsulu ilə asanlıqla üç
dəyişənli xətti tənliklər sistemi nəzəriyyəsi ilə
əlaqədən kənarda həll olunur.

x  y  1 


x  p  1 
 y  p  1


Yekunda aşağıdakı nəticəyə gəlirik; məktəb cəbrinin alqoritmik xətti alqoritmik tipli ənənəvi prosedur materialları üzərində alqoritm anlayışının qeyri aşkar formalaşması vasitəsilə
reallaşdırıla bilər. Bu material əməliyyat bloklarının xüsusi priyomlarının nəzərdən keçirilməsi
ilə alqoritm anlayışının komponentlərinin formalaşması üçün istifadə olunur.
Alqoritmik təsəvvürlərin genişlənməsi sistemində əməliyyat bloklarının öyrənilməsinin
təklif olunan priyomlarının istifadəsini məktəb
cəbr materiallarına alqoritmik xəttin daxil edilməsinin əsası hesab etmək olar.
Lakin göstərilən sistemlərlə yanaşı bu
kursda hazırlıq üçün və alqoritm anlayışının
məzmununu dəqiqləşdirmək üçün çox sayda
motivlər vardır.
4. Sonda alqoritmik xəttin məzmununun
gələcək genişləndirilməsi məsələləri üzərində
dayanaq. Belə genişləndirmə alqoritm anlayışının həm nəzəri strukturu, həm də onun tətbiqlərdə istifadə stili haqqında təsəvvürlərin yaradılmasını nəzərdə tutur.
Məqalənin aktuallığı. Məktəbdə riyaziyyat
təliminin şagirdlərin riyazi biliklərin əldə edilməsi
və onların ümumi riyazi mədəniyyətinin yüksəldilməsinə gətirir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Orta məktəb riyaziyyat dərslərində alqoritm anlayışının daxil edilməsi və şagirdlərə mənimsənilməsi.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Məqalə müəllimlərin iş praktikasında nəzəri materialın mənimsənilməsi, möhkəmləndirilməsi və yoxlanılması vasitəsi kimi istifadə oluna bilər.
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THE PROMOTİON OF SPİRİTUAL AND NATİONAL VALUES
İN THE TEACHİNG OF MATHEMATİCS
Xülasə: Məqalədə riyaziyyatın tədrisində milli mənəvi dəyərlərin aşılanmasının məqsəd və yollarından
bəhs olunur. Milli mənəvi dəyərlər ifadəsinin mənası açıqlanır. Riyazi biliklərin tətbiqində milli arqumentlərə
istinad olunmasının əhəmiyyəti konkret nümunələrlə göstərilir. Təlim metodlarının düzgün seçilməsi məzmun
xəttinin reallaşdırılması ilə yanaşı, milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğinə zəmin yaratdığı vurğulanır.
Açar sözlər: mənəvi dəyər, innovasiya, mədəniyyət, təlim texnologiyaları, praktik fəaliyyətə, tədris,
proqram, əxlaq normaları
Резюме: В статье раскрывается о возможности и пути прививания в национально-духовных
ценности в преподавании математик. Также раскрывается смысл выражения национальны духовны
ценностей. Указывается конкретное значение в применении основываяс математических знании национальным аргументам и примерам. Правильный выбор методов обучения, наряду с реализацией
линии содержании также консентрируется пропаганде национально-духовных ценностей.
Ключевые слова: духовная ценность, инновации, культуры, технологии обучения,
практической деятельности, учебный, программы, нормы поведения
Summary: İn an article in the teaching of mathematics of national and spiritual values and tells of the
goal. National and spiritual values are disclosed the meaning of the expression. National argument in the
application of mathematical knowledge to link to the importance of concrete examples is shown. Teaching
methods of correct selection of content line pave the way to the promotion of our national and spiritual
values, along with the implementation of highlights.
Key words: spiritual values, the innovation, the culture, learning technology, practical activities, the
teaching, the program, moral norms

Arzuolunan hərtərəfli şəxsiyyət yetişdirmək aktuallığı ilə həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. “Təhsil haqqında Qanun”un prioritetlərindən biri millilik və dünyəvilik – milli və
ümumbəşəri dəyərlərin qоrunması və оnların
dialektik vəhdətinin təmin edilməsi əsasında
dünyəvi təhsil sisteminin yaradılması və inkişaf
etdirilməsidir (1). Milli dəyərlərimizin qorun-

ması və gələcək nəsillərə çatdırılması milli dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi üçün əhəmiyyətli məsələlərdən biridir. Mənəvi dəyər deyərkən, hər hansı millətin, etnik qrupun əksər
üzvlərinin doğru və lazımlı olduğuna inanıb qəbul etdikləri ortaq dünyagörüşü, məqsəd, əxlaq
normaları və inancları nəzərdə tutulur. Demək,
ayrı-ayrı fənlərin tədrisi prosesinin nəticəsi elmi
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biliklərin verilməsi ilə nəticələnmir, həm də tərbiyə məsələlərinə yönəlir. Elmi biliklərin aşılanması zamanı təhsilalanın həm də xarakterinin
formalaşması, əxlaqi davranış vərdişlərinin yaranması, mənəvi dəyərlərimizin zənginləşdirilməsi də əsas hədəflərdən olur.
Dünya dövlətləri, onların mədəniyyətləri
qarşılıqlı inteqrasiya edir. Belə bir vəziyyətdə
azsaylı xalqların dili və mədəniyyəti hegemon
dillər və hegemon mədəniyyətlər içərisində əriməkdədir. Məhz bu səbəbdən milli dəyərlərimizin, mədəniyyətimizin, xüsusən dilimizin qorunub saxlanılması və irsən ötürülməsi aktuallaşır.
Azərbaycan da 26-ya yaxın azsaylı xalqların yaşadığını və gənclərin iri dövlətlərdə təhsil və
əmək bazarına çıxışı imkanlarını xatırlasaq bu
məsələnin həllinin vacibliyi daha qabarıq nəzərə
çarpır (4). Təhsilə daha kütləvi cəlb olunma
ümumi təhsil müəssisələrində olduğundan milli
mentalitetlərimizin aşılanması daha çox ümumtəhsil məktəblərini öhdəsinə düşür.
Bəzən səhv olaraq tərbiyə məsələlərini ancaq humanitar fənlərin tədrisinə və sinif rəhbərinin fəaliyyətin yönəldilməsi müşahidə olunur.
Unutmaq olmaz ki, təhsildə o vaxt keyfiyyət
əldə olunur ki, fənlərin tədrisi və tərbiyə məsələləri kompleks, inteqrativ şəkildə aşılanır. 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 (1).
Demək, təkcə təlim keyfiyyəti deyil, həm də tərbiyə məsələləri önə çəkilir. Bu baxımdan hər bir
tədris fənninin imkanlarından məqsədli istifadə
olunması vacibdir.
Ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan
fənlərdən biri də riyaziyyatdır. Dəqiq elm olan
riyaziyyatın tədrisi prosesində elmi biliklərlə
yanaşı, həm də tərbiyə məsələlərinə yönəltmək
müəllim səriştəsini üzə çıxarır. Bu proses
müəyyən etaplarla aparılır. Müəyyən mövzunun
tədrisi zamanı:
Şəkil 1.
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fərqli

 təhsil sahəsində dövlət siyasətinin vətənimin didaktik prinsiplərinə istinadən pedaqoji
və psixoloji təhsil prinsiplərinin rəhbər tutmaq;
 mövzunun tərbiyəvi cəhətlərini aşkar
etmək;
 fənni üzrə təliminin məzmun xətlərini
nəzərə almaqla mövzunu müəyyən tərbiyəvi
istiqamətə, təlimin tərbiyəvi xüsusiyyətlərinə
yönəltmək;
 riyazi biliklərin tətbiqində milli arqumentlərə istinad olunması.
Riyaziyyat fənnini tədrisi prosesində
müəllim dərsə hazırlaşarkən elmi biliklərin aşılanması əsas məqsəd kimi ön plana çəkilir. Bu
məqsədlə məzmun xətti, dövlət standartlarına
istinad olunur. Öyrənilən materialın tətbiqi dərsin mərhələlərindən biri olmaqla məzmundan
asılı olaraq tapşırıq və ya tədqiqat işi seçilir.
Milli dəyərlərimizin aşılanması məqsədinin
reallaşdırılması riyaziyyat dərsləri də əlverişli
imkanlara malikdir. Məsələn, həndəsi fiqurların
öyrənilməsində milli naxışlarımızın, memarlıq
abidələrimiz, gerb, bayraq kimi dövlət atributların formalarına yönəldilməklə milli dəyərlərimizin öyrədilməsinə istiqamətləndirilə bilər. Azərbaycan xalçalarının, qədim məişət alətlərinin
forması, naxışları həndəsi fiqurların tədrisi üçün
yaxşı əyani vəsait olmaqla yanaşı, fənlərarası
inteqrasiyaya imkan yaradır. “Həndəsi fiqurlar”
mövzusunun ümumiləşdirilməsi zamanı “Tikintidə hansı fiqurlardan istifadə daha səmərəli və
qənaətlidir?” sualına cavab tədqiqatının aparılması şagirdlərin diqqətini milli memarlıq abidələrinin quruluşuna yönəldir, eyni zamanda şagirdi tədqiqatçılığa, axtarışa istiqamətləndirir. Bu
proses müqayisə tipli tapşırıqlardan istifadəni
tələb edir. Müqayisə zamanı öyrənən milli və
dünya arxitektura və memarlıq abidələrini tutuşdurmaq, fərqləndirmək, oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmək kimi müqayisələr aparır.
Venn diaqramı bu baxımdan əlverişli metodlardan biridir.

oxşar

fərqli
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İnteqrasiya fənlərarası bir tərəfə olmaqla
rəsm və rəsmxət fənləri ilə əlaqələndirilir, digər
tərəfdən fənnüstü inteqrasiya ilə milli mədəniyyətimiz təbliğ olunar. Milli bayramların atributlarının hazırlanması da bu baxımdan məqsədə
uyğundur. Eləcə də sahə vahidlərinin tədrisi
prosesində yuxarıda sadaladıqlarımız milli atributlardan istifadə etmək olar. Məsələn, VI sinifdə “Sahənin ölçülməsi” mövzusunun tədrisi prosesində müxtəlif materiallardan (rəngli kağız,
plastilin, taxta və s.) birini seçməklə Azərbaycan bayrağını hazırlamaq və həm bayrağın ayrıayrı rənglərinin sahəsini, həm də ümumi sahəsi-

nin hesablanması tapşırılır (Məsələ 1. Azərbaycan bayrağını düzəldin. Həm bayrağın ayrı-ayrı
rənglərinin sahəsini və ümumi sahəsinin hesablayın). Bu zaman şagirdə bayrağın eninin uzunluğuna nisbətini və eyniadlı ədədlərin toplanmasının vurma ilə əvəz olunması mövzularına müraciət edib-etməyəcəyini müəllim nəzərində
saxlamalı, təqdimat prosesində şagirdlərin izahat verməsi üçün imkan yaradılır. Tapşırıqların
təqdimatı zamanı tamın hissələrə ayrılması və
hissələrdən tamın yaradılması prosesinin izlənməsinə iki üsulla nail olunur:

Şəkil 2 (a).
1) hissələrdən tam almaq

?

+

+

? m2 ...+? m2
X*3m2

+

=

+

+? m2 ...+? m2 +? m2 = ? m2

Şəkil 2 (b).
2) tamı hissələrə ayırmaq

=

+

? m2=? m2 ...+? m2
X: 3m2

Bununla da yeni mövzunun aşılanması ilə
yanaşı, əvvəl öyrəndiklərinin möhkəmlənməsi
və mövzulararası əlaqəyə zəmin yaradılır. Belə
ki, bayrağın düzbucaqlı fiqurdan hazırlandığı,
üstündəki ay (iki qövs və ya yarımdairədən) və
ulduzun (kvadratın köməyi və ya karandaşla iki
kvadrat çəkmək üsulu ilə çəkilməsi) hazırlanması üzərində əməliyyatlar digər həndəsi fiqurlara
istinadən hazırlanması və onun sahəsinin hesablanmasına yönəlir. Başqa bir tərəfdən eyniadlı
ədədlərin hesablanması qaydası təkrarlanır. Bütün bunlara nail olmaq üçün fənlərarası inteqrasiya və məzmun xətti, məzmun standartı, alt
standart kimi təlim nəticələrini reallaşdırılmasına xidmət edən amillərə əsaslanmaq vacibdir.
Həmin mövzunun tədrisi zamanı riyaziyyat fənninin məzmun standartı belədir:

+

+

+

+? m2 ...+? m2 +? m2

3.1.2. Uzunluğu məlun olan parçanı dərəcə ölçüsü verilən bucağı iki tərəfi və onlar arasındakı qalan bucağa görə üçbucağı, tərəflərinə
görə düzbucaqlını qurur;
3.1.3. Üçbucağın və dördbucaqlının perimetrini, düzbucaqlının və kvadratın sahəsini
hesablayır.
Buna uyğun olaraq fənlərarası inteqrasiya
aşağıdakı kimidir
4.1.1. Ölçmənin nəticəsinin ölçü vahidindən və ölçmə alətindən asılılığını başa düşür,
ölçmədə bunları nəzərə alır. F.3.1.2.;
4.2.1. Ölçmələr aparmaqla bəzi fiqurların
sahələrini və həcmlərini hesablayır. F. 3.1.2.;
5.1.1. Lazımi statistik məlumatları toplamaq üçün müvafiq suallar tərtib edir. Az.1.2.2.,
1.2.2., İnf. 3.2.1., 3.3.2., H.b. 2.2.2.
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Riyaziyyat fənnini fənlərarası imkanları
genişdir. Bu, milli dəyərlərimizin təbliğinə imkan yaradır. Məsələn, elə həndəsi fiqurların tədrisi zamanı milli musiqi alətlərimizin formasının
hansı fiqurların kompozisiyasından təşkil olunduğuna diqqət yönəltməklər müxtəlif həndəsi fiqurlara aid elmi biliklərin xatırlanması və ya
tədrisi ilə yanaşı musiqi alətlərinin öyrənilməsinə nail olunar. Bu mərhələdə təsviri incəsənət
fənninə də inteqrasiya olunur.
Hissə, tam, ədədin hissəsinin tapılması
mövzularının tədrisində şagirdlərin diqqətini
milli xalçalara və naxışlara yönəltməklə bərabər, həm də onların mövzu üzrə bilik, bacarıq və
vərdişlərini möhkəmlənməsinə nail olunur.
I qrup. Xalçaları əvvəl 4, sonra 8 bərabər
hissəyə bölün.
II qrup. Hər iki xalçaların -ü və -i

girdin idrak proseslərinin diaqnostikası və inkişafı baxımından əhəmiyyətlidir.
VI sinifdə “Faizə aid məsələlər” mövzunun tədrisində də milli dəyərlərimizə yönlənmək
mümkündür. Məsələn, ədədə görə faizin hesablanması və ya iki ədədin nisbətinin faizlə ifadəsi
məsələlərini milli dəyərlərin təbliği zəminində
qurmaq mümkündür.
Məsələ 2. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın
mərkəzi hissəsində yerləşir. Sovet hakimiyyəti
dövründə burada ərazi 4,4 min kv.km olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradılmışdır. Bu
Azərbaycan Respublikası ümumi ərazisinin hansı faizini təşkil edirdi?
Məsələ 3. Şəkil əsasında məsələ qurun.
Diaqramda işğal olunan ərazini göstərin.

tapın.
III qrup. Hər iki xalçanın -i və -ü tapın.

Şəkil 3 (b)

Şəkil 3 (b)

Xalçalar üzərində əməliyyat apararkən
xalçaların kənar naxışlarını Bunun şagirdlər tərəfindən nəzərə nəzərə alınıb alınmadığı da
müəllimin diqqət yetirməli olduğu məsələlərdəndir. Yaxşı olar ki, müəllim bu barədə əvvəlcədən məlumat verməsin, ancaq məsələnin təqdimatı zamanı şagirdlərin özlərinin həmin məsələyə diqqət edib-etmədiyi müəllimin diqqət mərkəzində olmalıdır. Xalça şəkli seçərkən hissələrə ayrılması mümkün olan naxışların iki variantı
nəzərdə saxlamaq vacibdir: naxışların iri planda
olması və naxışların xırda planda olması. Bu şa-
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Demək, istənilən fənnin tədrisi zamanı
elmi biliklərlə paralel olaraq tərbiyəvi mövzuların, milli dəyərlərimizin aşılanmasına nail olmaq mümkündür. Əlbəttə ki, bu proses müəllim
səriştəsi, onun hərtərəfli hazırlığı, dünyagörüşü,
metodik bacarığından asılıdır.
Məqalənin aktuallığı milli dəyərlərimizin
qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması milli
dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsində riyaziyyat
fənninin imkanlarından istifadənin diqqət mərkəzinə
çəkilməsidir.
Məqalənin elmi əhəmiyyəti millilik və dünyəvilik – milli və ümumbəşəri dəyərlərin qоrunması
və оnların dialektik vəhdətinin təmin edilməsi əsasında dünyəvi təhsil sisteminin yaradılması və inkişaf etdirilməsində riyaziyyat dərslərinin rolunun artırılmasıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti riyazi bilik,
bacarıq və vərdişlərin milli arqumentlər əsasında öyrənilməsi ilə elmi biliklərlə yanaşı, milli mənəvi dəyərlərimizin aşılanmasıdır. yönəlməkdir
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XƏTTİ TƏNLİKLƏR SİSTEMİNİN HƏLLİ METODİKASI
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МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ
Basti Qayvali Mammadova,
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METHOD OF SOLVİNG A SYSTEM OF LİNEAR EQUATİONS
Xülasə: Məqalə məktəb riyaziyyat kursunda xətti tənliklər sisteminin həlli metodikasına həsr olunub.
Məqalənin əsas mahiyyəti məktəb riyaziyyat kursunda xətti tənliklər sisteminin mümkün ola biləcək həllərin
araşdırılmasına həsr olunub.
Açar sözlər: tənlik, bərabərsizlik, sistem, funksiya, ekvivalent, təyin oblastı, kənar kök, çevirmə,
məchul
Резюме: статья посвящена решению системы линейных уравнений на школьном курсе математики. Суть статьи заключается в изучении возможных решений системы линейных уравнений на
школьном курсе математики.
Ключевые слова: уравнение, неравенство, система, функция, эквивалент, область
определения, краевой корень, вращение, неизвестность
Summary: The article is devoted to solving a system of linear equations on a school math course. The
essence of the article is devoted to the study of possible solutions of a system of linear equations on the
course of School Mathematics.
Key words: equation, inequality, system, function, equivalent, designated area, boundary root,
rotation, uncertainty

Orta məktəbdə dəyişəni olan bərabərliyə
tənlik kimi tərif veririk. Lakin nəzərə alaq ki,
Kolmoqorov tərifi kimi riyaziyyatın tədrisi metodikası tarixinə düşən tərif daha elmi və müasirdir.
Tənliyin həlli ilə bağlı şagirdlərə tənliyin
kökü, mümkün qiymətlər oblastı, kənar kök, təyin oblastı, tənliyin nəticəsi, tənliyin ekvivalentliyi və s. anlayışlar öyrədilir. VII sinifdən şagirdlərə xətti tənliklər sisteminin həlli yolları
öyrədilir. Tənliklər sisteminin həllində əvəz
etmə, toplama və qrafik üsuldan istifadə edilir.
Qrafik üsulla həll etmək dedikdə, tənlikləri ydən asılı vəziyyətə salırıq. Daha sonra x-ə qiymət verib y-i tapıb qrafik üzərində göstəririk.
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İkidəyişənli xətti tənliklər sistemini əvəzetmə üsulu ilə həll edərkən ardıcıllıqlar gözlənilməlidir. Əvvəlcə dəyişənlərin biri digəri ilə
ifadə edilir, əvəz edilmiş dəyişənin ifadəsi ikinci
tənlikdə yerinə yazılır, alınmış birdəyişənli xətti
tənlik həll edilib dəyişənin qiyməti tapılır, tapılan dəyişənin qiyməti dəyişənin birinin digəri ilə
ifadə edildiyi tənlikdə yerinə yazılır və ikinci
dəyişənin qiyməti tapılır və sonda cavab cüt
şəklində yazılır.
İkidəyişənli xətti tənliklər sistemini toplama üsulu ilə həll edərkən müəyyən ardıcıllıq
gözlənilməlidir. Bunlar aşağıdakılardır: əgər
tənlikdə eyni dəyişənin əmsalları əks ədədlərdirsə onda tənliklər tərəf-tərəfə toplanır, tənlikdə
dəyişənin əmsalları əks ədədlər iştirak etmirsə,
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onda tənliklər sıfırdan fərqli elə ədədə vurulur
ki, dəyişənlərdən birinin əmsalı əks ədədlər olsun. Alınmış tənliklər tərəf – tərəfə toplanılır.
Alınmış birdəyişənli xətti tənlik həll edilir və
dəyişənin qiyməti tapılır. Tapılan dəyişənin qiyməti tənliklər sistemində verilmiş tənliklərdən
birinin yerinə yazılır və ikinci dəyişənin qiyməti
tapılır. Və sonda cavablar cüt şəklində göstərilir.
Şagirdlərə ilk öncə doğru və ya doğru olmayan bərabərlik haqda məlumat verilir. Çünki
xətti tənliklər sistemini həll edərkən ya doğru
bərabərlik, yaxud da doğru olmayan bərabərlik
alınır. 3 = 3 doğru bərabərlik, 3 = 5 isə doğru olmayan bərabərlikdir. Doğru olmayan bərabərlik
≠ işarə olunur. Yəni 3 ≠ 5. Bundan sonra tənliklərin ala biləcəyi qiymətlər şagirdlər üçün araşdırılır. Xətti tənliklər sisteminin həllin olmaması, sonsuz sayda olması və ya yeganə həllin olması qaydası izah edilir. Belə bir tənliklər sistemi götürək. Məsələn:

tənliklər

sistemini həll edin.
Birinci tənlikdən y = 9 – 3x əvəzləməsi
aparsaq və onu ikinci tənlikdə y-in yerinə yazsaq 6x + 2(9 – 3x) = 18 alarıq. Bunu həll etsək
görərik ki, 0 = 0 doğru bərabərliyi alınır. Bu halda sistemin sonsuz sayda həlli olduğu şagird-lərin nəzərinə çatdırılır. Başqa bir misal götürək.
bunu da əvəzetmə üsulu ilə həll
edək. Əvvəlcə birinci tənlikdən x-i y ilə əvəz
edək x= 11 – 2y.
Bu əvəzləməni sistemin ikinci tənliyində
yerinə qoyaq.
2(11 – 2y) + 4y = 19
22 – 4y + 4y = 19
0 = - 3 doğru olmayan bərabərlik alınır.
Bu halda sistemin həllinin olmadığı şagirdlərə
izah edilir. Beləliklə əvəzetmə üsulu ilə xətti
tənliklər sisteminin həllinin sonsuz sayda olması
və həllin olmaması şagirdlərə misal üzərində
həll edərək göstəririk. Bu cür misallardan sonra
dəyişənin əmsalları arasında asılılığa nəzərən
tənliklər sisteminin sonsuz sayda həllinin olması
və ya həllinin olmaması şagirdlərin nəzərinə
çatdırılır. Bu cür misalların həllindən sonra ikidəyişənli xətti tənliklər sisteminin həllin sonsuz
sayda olması, yeganə olması və həllin olmaması

əmsallarla asılılıq qaydasının ümumi şəkli göstərilir.

sistemində
=

=

=

≠

≠

≠

olarsa, sistemin həlli sonsuz

sayda
olarsa, sistemin həlli olmaz
olarsa, sistemin yeganə həlli

olacaq.
Bəzən tənliklər sistemində əmsallar ədəd
ilə yanaşı parametrlidə verilə bilər. Bu cür tənliklər sisteminin həllərini araşdıraq. Bu cür araşdırmalar yuxarıda verdiyimiz şərtlərlə asan həll
olunur.
Misal 1. a – nın hansı qiymətində
tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli var?
Həlli:

sisteminin son-

suz sayda həlli olması üçün
ödənməlidir. Misalda = =

=

=

şərti

.

Buradan alırıq ki, a2 = 16, a = 4 və a = - 4
alınır. Lakin a = 4 şərti ödənmir, çünki a =4 qiymətində tənliyin həlli yoxdur. Deməli a = - 4
qiymətində sistemin sonsuz sayda həlli var.
Misal 2. a-nın hansı qiymətində
tənliklər

sisteminin

həlli yoxdur?
Həlli:

tənliklər sistemi-

nin həllinin olmaması üçün
=
≠
şərti ödənməlidir. Baxılan
misalda

=

≠

7a2 + 7a – 28a = 0, 7a2 – 21a = 0, a = 0 və
a=-3
Aydındır ki, a = -3 olarsa, bu zaman tənliyin sonsuz sayda həlli olur, ancaq a = 0 qiymətində tənliklər sisteminin həlli yoxdur. Buna
görə də yalnız a = 0 qiymətini götürək.
Mövzunun elmi yeniliyi: Riyaziyyat təlimində xətti tənliklər sistemi şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətini inkişaf etdirir.
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Mövzunun aktuallığı: Məktəbdə istifadə olunan xətti tənliklər sistemi şagirdlərin riyazi biliklərinin inkişafına kömək edir

Mövzunun praktik əhəmiyyəti: Xətti tənliklər sistemi vasitəsilə müxtəlif tənliklər sistemin öyrənilməsinə istiqamət verir.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ
İlham Zohrab Abbasov,
Azerbaijan State Pedagogical University

METHOD OF TRANSMITTING METHOD IN PHYSIOLOGY
TRAINING MECHANISMS TRAINING
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 de-pends 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

Fəal-interaktiv təlim - təlim prosesinin
elə təşkili formasıdır ki, burada müəllim bilikləri ötürən rolundan imtina etməklə yeni bir vəzifəni - bələd-çi(fasilitator) vəzifəsini öz üzərinə
götürmüş olur. Burada biliyin qrup və cütlərələ
iş formalaraından müntəəzəm şəkildə istifadə etməklə axtarılıb tapılması ön plana çəkilir. Bu
cür təlim texnologiyası ilə təşkil olunan dərslərdə əvvəlcə problemə istiqamət verəcək motivasiya yaradılır. Motivasiya problemə çıxaracaq
məsələnin qoyulmasıdır. Onun nəticəsi tədqiqat
sualı olur. Həmin tədqiqat sualı problemin həlli

yollarına dair ilkin fərziyyələrin irəli sürülməsinə şərait yaradır. Sonra həmin problemin araşdırılması üçün qrup işləri təşkil olunur. Hər qrup
irəli sürülmüş fərziyyələrin doğruluğunu isbat
etmək üçün mətn üzərində, bilik mənbələrinə
nəzər salmaqla tədqiqat işlərinə cəlb olunurlar.
Alınan nəticələr işçi vərəqlərində qeyd olunur.
İşçi vərəqlərində işlər tamamlandıqdan sonra
təqdimat mərhələsi gəlir. Hər qrup öz tədqiqatlarının yekunları ilə auditoriyanı tanış edirlər.
Sonra təqdim olunan bütün işlər arasında rabitə,
əlaqələr yaradılır. Məlumatlar sistemə salınaraq
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ümumiləşdirilir. Həmin ümumiləşmələr ilkin
fərziyyələrlə müqayisə olunur və nəticələr çıxarılır. Bundan sonra biliyin tətbiqi mərhələsi gəlir. İşin gedişindən aydın olduğu kimi, fəal-interaktiv təlimdə şagirdlərdə məntiqi, tənqidi və
yaradıcı təfəkkürünün inkişafı qayğısına qalınır,
təlim prosesinə tədqiqat xarakteri verilir. Təlim
prosesində işgüzar iş mühiti, əməkdaşlıq şəraiti
yaradıldığından iştirakçıların yüksək fəallığı təmin olunur.
İdrak fəallığının həm yaradılması, həm də
saxlanılması üçün xüsusi psixoloji mexanizmlər
mövcuddur.
Mexanizm №1. Problemli vəziyyətin yaradılması. Yuxarıda qeyd etdiyimiz 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 (problemli)
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.
Mexanizm № 2. Dialoqun və əməkdaşlığın zəruriliyi. Problemin həlli zərurəti müxtəlif
fərziyyə və baxışların nəzərdən keçirilməsini və
ən optimal metodun tapılmasını tələb edir. Bu
isə məhz təlim prosesinin digər iştirakçıları ilə
fəal əməkdaşlıq prosesində ən effektiv şəkildə
əldə oluna bilər. Buna görə mövcud təlim metodunu ifadə etmək üçün "problem” və ya "problem – dialoji” təlim kimi anlayışlardan istifadə
olunur.
Mexanizm 3. Şagird - tədqiqatçı, müəllim-fasilitator. İdrak fəaliyyətinin fəallaşdırılmasının ən başlıca mexanizmlərindən biri – ənənəvi təlim sxeminin dəyişdirilməsidir, yəni: ona
tədqiqat xarakteri verilməsi şagirdin biliklərin
mənimsənilməsi prosesinin başlıca simasına, bərabər hüquqlu subyektinə çevrilməsidir. Bu da
138

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 müəllimin biliklərə aparan yolda bir bələdçi kimi əsas funksiyası, təyinedici rolu fasilitasiya (ingilis dilində
facilitation – əlverişli şərait yaratma) adlanır.
Bu, müəllim liderliyinin yeni tipidir və o, müəllimlə şagirdin təhsil məqsədinə nail olmağa yönəldilmiş birgə fəaliyyətinə əsaslanır. Bu zaman
müəllim şəksiz nüfuz sahibi kimi sinif üzərində
"ağalıq” etmir və özünü ondan yüksəkdə tutmur.
Əksinə, o, sistemli, ardıcıl və məqsədyönlü şəkildə şagirdlərlə əməkdaşlıq edir: problem-vəziyyəti təşkil edir, tədqiqat məqsədlərinin qoyuluşunda şagirdlərə istiqamət verir, bunların həllində metodik köməklik göstərir, biliklərin əldə
edilməsi və mənimsənilməsi yollarını öyrədir.
Mexanizm 4. Psixoloji dəstək: hörmət və
etibar. Şagirdlərin fəal idrak mövqeyinin lazımi
səviyyədə qalmasının zəruri şərti: müəllimin hər
bir şagirdə mərhəmətli, hörmətcil, fərdi münasibətindən, sinifdəki mühiti xüsusi həssaslıqla duymasından ibarətdir. Müəllimin xeyirxah münasibəti, hörməti, şagirdləri olduğu kimi qəbul etməsi, onları daim dəstəkləmək meyli, onların bacarıqlarına inam – bunların hamısı şagirdlərdə belə
bir inamı möhkəmləndirə bilər ki, qarşıya qoyulmuş problemin həllində onun istənilən cəhdi yaradıcı fikir kimi qiymətləndiriləcək, ona ciddi və
hörmətlə yanaşılacaqdır. Təlimin psixoloji mühitinin məhz bu şəkildə dəyişdirilməsi halında
uğursuzluq qorxusu, inamsızlıq hissi aradan götürülə bilər və şagirdlərin idrak fəallığı dərs boyu
lazımi səviyyədə qoruna bilər.
Riyaziyyat təlimində fəal təlim metodu şagirdlərdə bəzi bacarıqları inkişaf etdirir:
- əməkdaşlıq etməyi;
- başqalarının fikrinə hörmətlə yanaşmağı;
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- dinləmək qabiliyyətini;
- fikirləri təhlil etmək qabiliyyətini;
- öz fikirlərini dəqiq izah etməyi;
- tənqidi təfəkkürü;
- yaradıcı və məntiqi təfəkkürü inkişaf
etdirir.
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 mövcuddur. Xüsusilə
riyazi təhsil sahəsində ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. Bu dəyişikliklərin 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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MƏTNLİ RİYAZİYYAT MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLLİ METODİKASI
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МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Jala Camaladdin Abdullayeva,
Azerbaijan State Pedagogical University

METHODOLOGY OF TEXT MATH PROBLEM SOLVING
Xülasə: Mətnli məsələ şagirdlərin təfəkkürünün inkişafına, funksional asılılıq ideyasının daha dərindən mənimsənilməsinə imkan verir və hesablama mədəniyyətini yüksəldir. Mətnli məsələlərin həlli prosesində şagirdlərdə real obyektlərin və hadisələrin modelləşdirilməsi bacarıqları və vərdişləri formalaşır.
Açar sözlər: məsələ, tənlik, çertyoj, kəmiyyət, cədvəl, sxem, sətir, sütun
Резюме: Текстовые задачи позволяют развивать мышление учеников, обеспечивают более глубокое усвоение функциональной зависимости и повышать вычислительную культуру. В процессе решения текстовых задач у учеников развиваются навыки и умения моделирования реальных объектов
и событий.
Ключевые слова: задача, уравнение, чертеж, количество, таблица, схема, строка, столбец
Summary: The textual problem allows students to develop their thinking, deeper adoption of
functional dependency, and raises the computational culture. In the process of solving the problem, students
are able to model realistic objects and events by modeling their skills and habits.
Key words: issue, equation, drawing, quantity, table, scheme, line, column

5-9-cu siniflərin riyaziyyat kursunda
mətnli məsələlər həllinin iki əsas üsulu (hesab
və cəbri üsulu) nəzərdən keçirilir. Hesab üsulu
ədədi ifadələr (ədədi düsturlar) tərtib edilməsi
və nəticənin hesablanması vasitəsilə məlum olmayan kəmiyyətin qiymətinin tapılmasından
ibarətdir. Cəbri üsul məsələ həllində tərtib olunan tənliklər və tənliklər sisteminin ifadəsinə
əsaslanır. Mətnli məsələlər həllində tənliklərin
tərtibi üzrə hazırlıq işlərinin bəzi əsas məsələləri
üzərində dayanaq. Cəbri üsulla artıq 1-4-cü siniflərdə ən sadə məsələlərin həll edildiyinə baxmayaraq belə hazırlıq işləri əsasən 5-6-cı siniflərdə həyata keçirilir.
Burada iki əsas mərhələdə müəllimin vəzifəsi şagirdlərdə bəzi mühüm ümumtədris və
riyazi vərdişləri müntəzəm və şəkildə formalaşdırmaqdan ibarətdir. İki mərhələdə əsas diqqət
140

məsələnin mətninə daxil olan kəmiyyətlər arasındakı asılılıqların müəyyən edilməsi və bu asılılıqların riyazi dilə çevrilməsinin öyrədilməsinə
yetirilməlidir. Hər bir mərhələ üzərində ətraflı
dayanaq.
Hazırlıq işinin birinci mərhələsi. Mətnli məsələlərin öyrənilməsinin bu mərhələsində şagirdlərdə formalaşdırılması zəruri hesab olunan ən
mühüm bacarıqlara aşağıdakılar aid edilir; məsələ
mətnini diqqətlə oxumaq bacarığı ; məsələ mətninin ilkin təhlilini aparmaq - məsələdə şərti və sualı
ayırmaq bacarığı; məsələ mətninin qısa yazılışını
tərtib etmək bacarığı məsələ şərtinə aid çertyojları
(şəkilləri) yerinə yetirmək bacarığı.
Riyaziyyat təlimi metodikasında göstərilən bacarıqların formalaşdırılması üzrə müəllim
işinin uyğun priyomları işlənib hazırlanmışdır;
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1. Məsələ mətnini oxumaq bacarığını formalaşdıran priyomlar;
a) məsələnin düzgün oxunma nümunəsinin göstərilməsi;
b) məsələ məzmununun mənimsənilməsi
üzrə mətn üzərində xüsusi işlərin aparılması.
Burada məsələnin müxtəlif formalarda( mətnlə
mətnin qısa yazılışı ilə şəkil vasitəsilə) təqdim
olunması nəzərdə tutulur. Buraya həmçinin məsələ məzmununun mənimsənilməsinə aid iş priyomları (məsələdə ədədi verilənlərin dəyişdirilməsi məsələdə süjetin və ədədi verilənlərin dəyişdirilməsi) da daxil edilir.
2. Məsələdə şərti və sualı ayırmaq bacarığını formalaşdıran priyomlar;
a) Məsələnin həll üsulunun tapılmasında
sualın rolunu göstərmək məsələ sualının ifadə
edilməsində dəqiqlik və aydınlığa diqqət yetirmə məsələ sualının ifadəsinin dəyişdirilməsi. Bu
priyom şagirdlərdə məsələ şərtini və sualı ayırmaq tələbinin tərbiyə edilməsinə istiqamətlənmişdir;
b) Məsələnin şərtinə aid bir və ya bir neçə
sualın ifadə edilməsi;
c) Məsələnin sualına cavab verilməsi üçün
zəruri verilənlərin tapılması;
ç) Suala görə məsələnin tərtib olunması
verilmiş suala görə bir və ya bir neçə məsələnin
ifadə olunması.
3. Məsələ şərtinin qısa yazılışının öyrədilməsi priyomları;
a) Qısa yazılışın cədvəl sxem şəklində tərtibi;
b) Qısa yazılışın sətir (sütun) üzrə tərtibi;
c) Məsələnin qısa yazılışının oxunması;
ç) Qısa yazılışına görə məsələlərin tərtibi.
4. Məsələ mətninə aid çertyojların (şəkillərin) yerinə yetirilməsinin öyrədilməsi priyomları;
a) Yalnız uyğun şəklin çəkilməsini tələb
edən tapşırıqların verilməsi;
b) Məsələnin mətninə aid çəkilmiş şəklin
oxunması;
c) Çəkilmiş şəklə və ya çertyoja əsasən
məsələlərin tərtib olunması.
Məsələnin mətninə aid çertyojların tərtib
edilməsi priyomlarına aid bəzi qeydlərimizi
edək.
Məsələ mətninə aid çəkilmiş çertyoj (şəkil) onun həllində aparılan mühakimənin gedişi-

ni qeyd etməyə imkan verir ki, bu da məsələ
həllinə ümumi yanaşmanın formalaşdırılmasına
kömək edir. Ona görə çertyojların yerinə yetirilməsinə mühüm tələblər onlar əyani, (dəqiq və
məsələ mətninə uyğun olmalıdır) verilir. Onlarda məsələ şərtinə aid olan daxil olan bütün verilənlər imkan daxilində öz əksini tapmalıdır ; onların üzərində ayrılan verilənlər və axtarılan məsələ şərtinə və qəbul olunmuş işarələmə qaydalarına uyğun olmalıdır.
Şagirdlərə uyğun çertyojları oxumağı bacardıqda demək olar ki, onlarda məsələyə aid
çertyoju yerinə yetirmək bacarığı formalaşmışdır. Bununla əlaqədar olaraq verilmişə görə məsələ mətninin tərtib edilməsi çox əhəmiyyətlidir.
Bu kimi tapşırıqların yerinə yetirilməsi nəticəsində şagirdlərdə qrafik verilənlərin sözlü mətnlərə çevrilməsi vərdişləri formalaşır.
Hazırlıq işinin ikinci mərhələsi. Burada
kəmiyyətlərin dəyişməsinin sözlərlə ifadə olunması və onların riyazi ifadələr və ya tənliklər
şəklində yazılması üsullarını başa düşməyin şagirdlərə öyrədilməsi çox əhəmiyyətlidir.
Bunu uyğun çalışmaların köməyi ilə əldə
etmək olar. Məsələn, 4-cü sinifdə natural ədədlərin verilməsi əməlini öyrəndikdə şagirdlər vurmanın bir tətbiqini ədədin bir neçə dəfə artırılmasını nəzərdən keçirirlər. Burada göstərilən
məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı çalışmalardan istifadə etmək olar :
1. Ata oğuldan 4 dəfə böyükdür. Oğulun
yaşı (m) olarsa, atanın neçə yaşı var? (4m).
2. Birinci iki rəfin hər birində m sayda kitab, üçüncü rəfdə isə n sayda kitab vardır. Üç
rəfdə neçə kitab var? (2m+n).
3. a=3b olarsa, a və b-ni müqayisə edin (a
ədədi b-dən 3 dəfə böyük və ya b ədədi a-dan 3
dəfə kiçikdir).
Digər hesab əməllərinin öyrənilməsində
də analoji mürəkkəbliyi şagirdlərin gücünə uyğun, onların sayı isə uyğun bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması üçün kafi olmalıdır.
Məsələ həllinin öyrədilməsi metodikasında qarşıdakı məqsədin əldə edilməsi üçün digər
çalışmalar sistemi də təklif oluna bilər. Məsələn,
konkret mətnli məsələlər nəzərdən keçirilir və
onların mətni şagirdlər tərəfindən öyrənildikdən
sonra onların bir sıra suallara cavab vermələri
təklif olunur. Bu priyomun məzmunu bir neçə
məsələ vasitəsilə açıla bilər.
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Bu kimi situasiyaların dərk edilməsi, müqayisəsi və çevrilmələri üzrə əməllər onları ifadə
edən düsturların çevrilmələri üzrə əməllər onları
ifadə edən düsturları çevrilmələri üzrə əməllər
mətnli məsələlərin riyazi modellərinin tərtib edilməsi üzrə işin əsas hissəsini təşkil edir.

Problemin elmi yeniliyi: İlk dəfə olaraq məktəb riyaziyyat kursunda istifadə olunan mətnli riyazi
məsələlərinin elmi metodik əsasları verilmişdir.
Problemin tətbiqi əhəmiyyəti: Məqalədə
qeyd olunan priyomlardan istifadə etməklə şagirdlər
asanlıqla mətnli riyazi məsələləri həll edə bilərlər.

Problemin aktuallığı: Riyaziyyat təlimində
ən çox istifadə olunan mətnli riyazi məsələlərin həlli
metodikası araşdırılmışdır.
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РОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В РАЗВИТИИ УЧЕНИКОВ
Azat Ali Aliyeva
Baku University for Girls

THE ROLE OF THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN MATH
CLASSES IN THE DEVELOPMENT OF PUPILS
Xülasə: Məqalədə təhsil sahəsində baş verən dəyişikliklərin əhəmiyyətindən bəhs olunur. Müasir
dövrdə riyaziyyat dərslərində əsas məqsəd kimi şagirdlərin inkişafını təmin edən təlimin aparılması durur.
Belə ki, fəal təlim metodları və müasir texnologiyaların köməyi ilə şagirdlərə həm nəzəri, həm də idraki bacarıqların formalaşdırılması əsas prioritet kimi nəzərdə tutulub.
Açar sözlər: təhsil, qabiliyyət, tədqiqatçılıq, idraki fəaliyyət, fəal təlim, kurikulum
Резюме: В статье рассматривается важность изменений, происходящих в образовании. В современный период основной целью уроков математики является обеспечение развития учащихся. Таким
образом, основным приоритетом является формирование теоретических и когнитивных навыков учащихся с помощью активных методов обучения и современных технологий.
Ключевые слова: образование, способности, исследование, познавательная деятельность,
активное обучение, курикулум
Summary: The article emphasizes the importance of changes in education. In today's mathematics
lesson, the main purpose of the course is to train the students to develop. Thus, with the help of active
learning methods and modern technologies, both theoretical and cognitive skills are considered as a top
priority for pupils.
Key words: education, abilities, research, cognitive activity, activie training, curriculum

1999-cu ildə “Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı” təsdiq
olunduqdan sonra bütün təhsil sistemində, o
cümlədən də ümumtəhsil məktəblərində islahatlar sistemli xarakter aldı. Təkcə ölkənin ictimai,
siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrində deyil, eyni
zamanda, təhsil sektorunda da canlanma başladı.
Müasir dövrün ən səciyyəvi xüsusiyyətlərindən
biri informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının insan həyatının bütün sahələrində
önəmli rol almasıdır. Belə olan təqdirdə, işləməyi və yaşamağı bacaran, geniş dünyagörüşünə

malik, intellektual cəhətdən inkişaf etmiş, çoxlu
sayda informasiya axınından məhz ona lazım
məlumatı tez bir zamanda tapmağı, onu emal
edib təqdim etməyi bacaran səriştəli insanın yetişdirilməsi bu günün təhsil sistemi qarşısında
duran ən mühüm vəzifədir.
“Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin konsepsiyası ” sənədinin 2006-cı ildə, I-IV
siniflər üçün fənn kurikulumlarının 2007-ci ildə
ilk dəfə hazırlanaraq təsdiq olunmuşdur. Kurikulumlar hazırlanarkən, ilk növbədə, dünyanın
ABŞ, Rusiya, Hollandiya, Avstraliya, İngiltərə,
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Finlandiya, İsveç, Türkiyə, Kanada, Moldova,
Qazaxıstan və başqa ölkələrin bu sahədə təcrübələri diqqətlə öyrənilmiş, təhlillər aparılmışdır.
Hazırda Azərbaycan özünün təhsil sistemini dünyanın ən mütərəqqi ölkələrinin təhsil
prinsiplərindən istifadə etməklə təkmilləşdirir,
məzmun və struktur dəyişiklikləri aparır. İnsanın həyati bacarıqlara malik şəxsiyyət kimi formalaşması istiqamətində fəaliyyət göstərir. Şəxsiyyətin maraq və ehtiyaclarını, arzu və istəklərini əsas götürməklə təhsil alanların mənafeyinə
xidmət göstərmək ön plana çəkilir.
İbtidai təhsilin sonunda şagirdlərdə bu bacarıqlar formalaşmalıdır:
 Ölçmə və hesablama ləvazimatlarından
istifadə edir, şifahi, yazılı formada dəqiq və ya
təqribi hesablamalar aparır;
 Simvolları tanıyır və riyazi dildən istifadə edir;
 Sadə fəza cisimlərini tanıyır, sadə həndəsi qurmalar və ölçmələr aparır;
 Riyazi məlumatları toplayır, araşdırır,
sistemləşdirir və nəticəsini təqdim edir;
 Mühakimələrini məntiqi əsaslandırır,
yazılı və şifahi nitqində fikirlərini dəqiq, aydın
və yığcam dillə ifadə edir;
 Müxtəlif həyati məsələlərin həllində
riyazi bilikləri tətbiq edir;
 Fəaliyyətini layihələndirir, onun əsasında alqoritmlər qurur, nəticələri yoxlayır və
qiymətləndirir.
 Məntiqi düşünməyi, fikir irəli sürməyi,
başqasının fikrinə münasibət bildirir.
Fəal təlim metodları vasitəsilə müəllim
tədris olunan mövzunun şagirdlər tərəfindən
daha yaxşı mənimsənilməsinə nail olmaqla bərabər, onların idraki təfəkkürünün inkişafı, müstəqil fəaliyyət göstərmək, verilmiş tapşırığı həll
etmək üçün tədqiqat aparmaq, əldə etmiş olduğu
nəticəni təhlil etmək və oxşar-fərqli cəhətləri
müqayisə etmək, əlaqələndirmək, ümumiləşdirmək, irəli sürdüyü fikir və ideyaları elmi əsaslarla söyləmək, məsələnin həllinə yaradıcı yanaşmaq, fikirlərini aydın və dəqiq ifadə etmək
bacarıqları formalaşdırılır.
İbtidai məktəbdə riyaziyyat dərslərində
tədqiqatçılıq fəaliyyəti zamanı fəal təlim metodlarından istifadə edilməsi şagirdlərin idrak imkanlarının, ümumiləşdirmək, problemin həllinin
daha səmərəli variantını seçmək bacarığı, fəaliy144

yət planını hazırlamaq, obyektə müxtəlif aspektdən yanaşmaq, mövzuya görə tapşırığın hazırlanması kimi bacarıqların inkişafına zəmin yaradır. Qeyd edək ki, bu fəaliyyət zamanı şagirdlərin müstəqil işləmək imkanları, verilmiş problemi həll etmək üsulları, yeni bilikləri əldə etmək
və onları praktik fəaliyyətində istifadə etmək
yollarını, həmçinin subyektiv olaraq yeni fikir
söyləmək kimi aktları yerinə yetirə biləcək tapşırıq və çalışmalar seçilir. Aparılmış araşdırmalar göstərir ki, tədqiqata yönəlmiş tapşırıq və çalışmalara ibtidai sinif şagirdləri böyük maraq
göstərir, bunları həvəslə həll edirlər. Fəal təlim
metod və formaları təhsil alanın fəallığını önəmsəyərək bunu təmin edir.
İbtidai məktəbdə riyaziyyat dərslərində
informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etmək şagirdlərdə qeyd olunan imkanların inkişafına təsir edir:
 şagirdlərin onları əhatə edən informasiya axınından düzgün istifadə etmək bacarığı;
 informasiya ilə işləməyin yollarını bilməsi;
 tədris fəaliyyəti vərdişlərinin (planlaşdırma, refleksiya, özünənəzarət, qarşılıqlı nəzarət) inkişafına;
 müasir texniki vasitələrin köməyi ilə
informasiya mübadiləsi bacarıqlarının inkişafına;
 şagirdlərin idraki fəaliyyətinin fəallaşmasına;
 dərsin estetik cəhətdən yüksək səviyyədə keçirilməsinə;
 şagirdlərə diferensial tapşırıqlar verməklə fərdi yanaşma imkanlarının inkişafına.
Riyaziyyat dərslərində informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edilməsi dərsin daha emosional səviyyədə keçməsinə
təsir edir.
Beləliklə, riyaziyyat dərslərində fəal təlim
metodlarından düzgün istifadə şagirdlərdə bir
sıra əqli və idraki keyfiyyətlərin formalaşmasına, eyni zamanda, onlarda tədqiqatçılıq vərdişlərinin inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Bu da
gələcəkdə onların həyat və peşə fəaliyyətində
özünü əks etdirir.
Məqalənin aktuallığı: Məqalədə şagirdlərin
tədqiqatçılıq bacarıqlarının inkişafı əsas məsələ kimi
təlim prosesində fəal metodlar və müasir texnologiyalardan riyaziyyat dərslərində istifadə aktuallıq təşkil edir.
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Məqalənin elmi yeniliyi: İbtidai siniflərdə
riyaziyyat dərslərinin tədrisində şagirdlərin marağını
oyatmaq, onların inkişafını əsas tutmaqla müxtəlif
tipli didaktik çalışmalardan, innovasiya texnologiyalarından necə istifadə edilməsi yolları məqalənin yeniliyi hesab edilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi:
Məqalədən ümumtəhsil məktəblərində ixtisas müəllimləri, tələbə və magistrlər yararlana bilər.
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FUNKSİYANIN DÖVRÜLÜYÜNÜN ARAŞDIRILMASININ TƏDRİSİ METODİKASI
Вусал Шафи оглы Ширинов,
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРИОДИЧНОСТИ ФУНКЦИЙ
Vusal Shafi Shirinov,
Azerbaijan State Pedagogical University

THE METHOD OF TEACHING THE PERIODICITY STUDY OF FUNCTION
Xülasə: Bu məqalədə funksiyanın dövrülüyünün araşdırılmasından bəhs olunub. Funksiyanın dövrülüyünün araşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyindən, burada bu məsələyə çox geniş yer verilib. Şagirdlərin bu mövzu ilə bağlı çətinlik çəkdikləri bir çox problemlərə aydınlıq gətirilib. Məqalədə praktik çalışmalara
da xüsusi ilə yer ayrılmışdır.
Açar sözlər: funksiya, dövri, təyin oblastı, qiymətlər çoxluğu, əsas dövr
Резюме: В этой статье обсуждается функциональность периодичности. Важно исследовать периодичность функции, поэтому этот вопрос очень актуален в настоящее время. Учащиеся сталкиваются с рядом трудностей при изучении данной темы. Статья также представляет особый интерес
для практических занятий.
Ключевые слова: функция, периодический, назначенная область, множество оценок, основной
период
Summary: This article discusses the functionality of the periodicity. It is important to investigate the
periodicity of the function, so this issue is very broad. Many issues have been clarified by the students. The
article also provides a special place for practical exercises.
Key words: function, periodic, designated oblast, plurality of prices, key period

Çoxillik təcrübələrə, aparılan müşahidələrə əsaslanaraq demək mümkündür ki, dövrü
funksiyaların əsas dövrünün tapılması üçün
müəyyən üsullar olmadığından və baxılan çalışmaların xarakterindən asılı olaraq xüsusi üsulların seçilməsi zərurətindən şagirdlər funksiyaların dövriliyi ilə bağlı çalışmaların həlli zamanı
çətinlik çəkirlər.
Şahidi olduğumuz çoxsaylı proses və hadisələr dövrilik xüsusiyyətinə malikdir. Məsələn, Ayın Yer ətrafında hərəkəti, təbiətdə su
dövranı, Günəşin öz oxu ətrafında fırlanması və
s. təkrarlanma xüsusiyyətinə malik olan təbii
proseslərdir. Riyaziyyatda sonsuz təkrarlanan
proseslərin qanunauyğunluqları öyrənilir. Bunun üçün dövrü funksiya anlayışından istifadə
146

edilir. Dövrü funksiya anlayışından funksiyaların araşdırılmasında, qrafiklərin qurulmasında,
xüsusilə rəqslər nəzəriyyəsində geniş istifadə
olunur və müxtəlif elm sahələrində onun rolu
çox böyükdür.
Dövrü funksiyaya verilmiş daha dolğun
tərif aşağıdakı tərifi hesab etmək olar.
Tərif: y = f(x) funksiyası üçün elə T
(T
) ədədi varsa ki, bu funksiyanın təyin oblastından olan istənilən x ədədi ilə birlikdə x-T
və x+T ədədləri də həmin oblasta daxil olsun və
f(x+T) = f(x) = f(x-T) bərabərliyi ödənilsin,
onda y = f(x) funksiyasına dövrü funksiya, T
ədədinə isə onun dövrü deyilir. Tərifdən aydın
görünür ki, T (T
) ədədi y = f(x) funksiyası-
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nın dövrüdürsə, onda (-T) ədədi də bu funksiyanın dövrüdür.
Dövri funksiyanın təyin oblastı. Teorem: y = f(x) funksiyası dövri funksiyadırsa,
onda onun təyin oblastı sıfır ədədinə nəzərən
simmetrik və qeyri-məhdud çoxluqdur.
Nəticə: 1) Təyin oblastı müsbət ədədlər və
ya mənfi ədədlər çoxluğu olan funksiya dövrü
funksiya deyil. 2) Təyin oblastı sonlu aralığa
daxil olan funksiya dövrü funksiya deyil.
Dövri funksiyanın qiymətlər çoxluğu.
Teorem: Dövrü funksiya özünün hər bir qiymətini arqumentin sonsuz sayda qiymətlərində alır.
Nəticə. 1) Qiymətlər çoxluğundan olan bir
qiyməti arqumentin sonlu sayda qiymətlərində
alan funksiya dövri funksiya deyil. 2) Dövri
funksiyanın sonlu sayda ekstremium nöqtəsi ola
bilməz.
Funksiyanın ən kiçik müsbət dövrü:
Dövrü funksiyalar ən kiçik müsbət dövrü ilə xarakterizə olunur. y = f(x) funksiyasının dövrləri
içərisində ən kiçik müsbət ədəd varsa, bu ədədə
funksiyanın ən kiçik müsbət dövrü və ya əsas
dövrü deyilir.
Qeyd edək ki, dövri funksiyanın ən kiçik
müsbət dövrü olmaya da bilər.
Məsələn: Drixle funksiyası:
D(x)=
dövrü funksiyadır və bütün rasional ədədlər onun dövrüdür. Bu dövrlər içərisində ən kiçik müsbət dövr yoxdur. f(x)=sin x, f(x)=cos x,
f(x)=sec x, f(x)=coses x funksiyaları dövri funksiyalardır və ən kiçik müsbət dövrü 2 –dir. f(x)
= tg x və f(x) = ctg x funksiyaları dövri funksiyalardır və ən kiçik müsbət dövrü –dir.
Teorem: y = f(x) dövrü funksiyasının ən
kiçik müsbət dövrü varsa, onun hər hansı a
–
dan kiçik heç bir dövrü yoxdur.
Məsələn: f(x) = sinx funksiyasının əsas
dövrü 2 –dir. Yəni, sin(2 + x) = sin x. Əksini
fərz edək. Tutaq ki, funksiyanın 0
şərtini ödəyən ən kiçik müsbət T dövrü var.
Onda: sin
= 1 və sin
,
sin

sin olur. Deməli, T ədədi f(x)

= sin x funksiyasının dövrü ola bilməz. Başqa
sözlə, f(x)=sinx funksiyasının 2 - dən kiçik heç
bir müsbət dövrü yoxdur.

Nəticə: y = f(x) dövri funksiyanın əsas
dövrü varsa, onda funksiyanın bütüv dövrləri
əsas dövrünün bölünənidir.
Dövri funksiyaların ən kiçik müsbət dövrünü tapmaq üçün müəyyən üsullar yoxdur.
Bunu ancaq misalların xarakterinə görə xüsusi
üsullarla təyin etmək olur. Bu üsullardan bəzilərini qeyd edək: 1) T-yə nəzərən tənliyi həll etməklə; 2) Eyni çevirmələr aparmaqla; 3) Verilən funksiyanın xarakterinə görə ən kiçik
müsbət dövrün təyini.
Verilmiş funksiyanın ən kiçik müsbət
dövrünə görə bütün dövrlərini təyin etmək
mümkündür. y = f(x) funksiyası ən kiçik müsbət
dövrü T olan dövrü funksiyadırsa, onda nT
(n
,n
) ədədləri bu funksiyanın dövrləridir və bunlardan başqa dövrü yoxdur.
Teorem: u =
funksiyası dövrü funksiyadırsa, onda y = f
funksiyası da dövrü
funksiyadır və f funksiyasının dövrü funksiyasının dövrü ilə eynidir.
İsbatı: Aydındır ki, x D(f) olduqda x
D(
və
D(f) olur. Onda, x-T D( ,
x+T D(
və
=
=
olduğu
üçün
D(
və
D( ) olur. Buradan isə f
= f
bərabərliyi alınır. Deməli, f
funksiyası dövrü funksiyadır.
Misal 1. f(x) =
funksiyasının dövrü olub-olmadığını araşdıraq.
Həlli: Tutaq ki, a ədədi bu funksiyanın aldığı hər hansı bir qiymətdir. Onda aydındır ki,
= a, a
tənliyinin ikidən çox həqiqi
kökü ola bilməz. Deməli, f(x) funksiyası a qiymətini arqumentin ikidən çox olmayan qiymətində ala bilər. Bununla da alırıq ki, verilmiş
f(x) =
funksiyası dövrü deyil.
Misal 2. f(x) = lg

funksiyasının

dövrü olub-olmadığını araşdıraq və dövrüdürsə,
əsas dövrünü təyin edək.
Həlli: Araşdırmanı mürəkkəb funksiyanın
dövriliyinin araşdırılmasına uyğun aparmaq lazımdır.
=cos funksiyası dövrü funksiyadır, əsas dövrü T=4 -dir. f(x) = lg
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siyasında dövrü funksiya olduğunu və əsas dövrünün 4
-yə bərabər olduğunu göstərək:
lg

= lg

məli, f(x) = lg

= lg

. De-

funksiyası dövrü funksiya-

dır və əsas dövrü 4 -dir.
Misal 3: f(x)=sin4x+cos4x funksiyasının
ən kiçik müsbət dövrünü araşdıraq.
`Həlli: Baxılan funksiyanın dövriliyini
araşdırmaq üçün eyni çevirmələr aparmaqla verilmiş funksiyanı sadələşdirməyin daha məqsədəuyğun olduğu şagirdlərin nəzərinə çatdırılır.
sin4x+cos4x = (sin2x+cos2x)2 – 2sin2xcos2x = 1sin2 2x = 1 - (1-cos4x) = = + sin(4x+ )
bərabərliyi alınır. Sonda alınan funksiyanın ən
kiçik müsbət dövrü:
T = = olduğu üçün, verilən funksiyanın ən kiçik müsbət dövrü

ədədi olacaq.

Problemin aktuallığı: Təcrübələrə əsaslanaraq söyləmək olar ki, məktəb riyaziyyat kursunda
funksiyanın dövriliyinin araşdırılması şagirdlərin
qarşısında əsaslı çətinliklər yaradır. Bu baxımdan
funksiyanın dövriliyinin araşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Problemin elmi yeniliyi: Məktəb riyaziyyat
kursunun təlimində şagirdlərin fərdi yanaşma zərurəti meydana çıxır. Bu səbəbdən də materialın əhəmiyyəti həm mənimsəmə, həm də şərhetmə xarakterinə
görə zəruri hesab edilir.
Nəticə: Məqalədə orta məktəblərdə funksiyanın dövriliyi mövzusunun tədrisinin xüsusiyyətlərinə
və müxtəlif situasiyalarda tətbiqinə kifayət qədər yer
ayrılması ilə təlimin elmi səmərəsinin daha çox artırılması məsələsi aktual olaraq verilmişdir. Mövzuda
qeyd olunan nümunələr şagirdlərə bu mövzuda yaxından kömək göstərəcək.
Problemin tətbiqi əhəmiyyəti: Problemin
tətbiqi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişafına dair metodik tövsiyələr verir.
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RİYAZİYYATDA İNDUKSİYA TƏLİM METODUNUN
ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ TƏTBİQİ HAQQINDA
Гульзар Назим гызы Керимова,
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

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

STUDYING AND APPLYING INDUCTION TRAINING IN MATH
Xülasə: Məqalə riyaziyyatın induksiya təlim metodunun öyrənilməsi və tətbiqinə həsr olunub. Göstərilmişdir ki, riyaziyyatın induksiya təlim metodunun yeni biliklərin əldə edilməsində, şagirdlərin təfəkkürünün inkişaf etdirilməsində böyük rolu vardır. Həmçinin, hadisə və faktları, daxili əlaqələrin mahiyyətini, onların əsasını təşkil edən qanunları açmağa kömək edir.
Açar sözlər: təlim, metod, induksiya, nəticə çıxarma, isbat təlimi
Pезюме: Статья посвящена изучению и применению метода индукции в математике. Было показано, что применение метода в индукции математике играет большую роль в привитии учащимся
новых знаний и развитии их мышления. А также оказывает помощь в раскрытии событий и фактов,
внутренних отношений, сущности и законов составляющих их основу.
Ключевые слова: обучение, метод, индукция, выводы, доказательство
Summary: Article is devoted to learning and application of mathematical induction training method.
It has been shown that the mathematical induction 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, induction, concluasions, evidence training

Pedaqoji nəzəriyyədə və praktikada ən
mürəkkəb və bir sıra məsələlər üzrə şərhinə nail
olunmamış problemlərdən biri təlim metodudur.
A.Y. İbrahimov təlim metodunu “təlim metodları şagirdlərin idrak fəaliyyətinin təşkili üsulları
olub, onların biliyə, idrak fəaliyyəti metodlarına
yiyələnmələrini və tərbiyələnmələrini təmin
edir” kimi müəyyən etmişdir. Riyaziyyatın təlimi prosesində şagirdlərə yeni biliklər vermək,
onları təkmilləşdirmək və ya yoxlamaq üçün
müəllim və şagirdlərin məqsədyönlü fəaliyyətlərinin (biliklərin müəllim tərəfindən şifahi şərhi,
söhbət, müşahidə, müstəqil işlərin yerinə yetiril-

məsi və s.) müxtəlif birləşmə üsulları təlim metodlarıdır.
Metod fəaliyyət zamanı necə hərəkət etmək lazım gəldiyini bildirən üsul olub, məqsədə
necə nail olmağın yolunu göstərir.
Təlimdə müəllimin fəaliyyəti tədris, şagirdin zehni fəaliyyəti isə öyrənmə adlanır. Ona
görə də təlim metodlarını tədris metodlarına və
öyrənmə metodlarına bölmək olar.
1. Tədris metodları (müəllim fəaliyyəti)
Buraya şagirdlərin axtarıcı fəaliyyətinin
idarə olunması və informasiya metodları daxildir.
2. Öyrənmə metodları (şagirdin fəaliyyəti)
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Buraya tədris materialının dərk edilməsi
metodları, öyrənmənin reproduktiv və produktiv
metodları daxildir.
Riyaziyyatın tədris metodu şagirdlərə riyazi bilik, bacarıq və vərdişlər sisteminin verilməsi üsulları başa düşülür.
Tədris metodlarına müəllimin söhbəti,
nəqli, izahı və mühazirəsi, məşq xarakterli müstəqil işlərinin idarə olunması, tədris ədəbiyyatı
üzərində rəhbərlik və s. aid edilir.
Riyaziyyatın tədrisi metodlarına şagirdlərin “nümunə” üzrə hərəkət etməyi öyrənməsi lazım gələn hallarda və ya tədris materiallarını onların müstəqil mənimsəyə bilmədiyi hallarda
müraciət etmək lazımdır.
Riyaziyyatın öyrənilməsi metodları iki
qrupa bölünür:
1. Riyaziyyatın öyrənilməsinin elmi metodları (şüurlu riyazi fəaliyyəti üsulları: müşahidə, təcrübə, müqayisə, analiz və sintez və s.,
həmçinin, elmi-tədqiqat metodları: induktiv, deduktiv, traduktiv və intuitiv idrak.
2. Riyaziyyatın öyrənilməsinin tədris metodları.
Orta məktəbdə riyaziyyatın tədrisi metodikasında riyaziyyat təliminin təşkilini yaratmaq
məqsədi ilə yaradılıb: evristik metod, fəal təlim
metodu.
Müşahidə və təcrübə nəticəsində aşkar
edilən faktlardan ümumiləşdirmə, xüsusidən
ümumiyə keçid idrakın qanunauyğunluğudur.
Bu, məntiqi keçid induksiya adlanır.
Təlim prosesində bu biliklərin əldə olunması induktiv təlim üsulu adlanır.
İnduksiyanın iki növü vardır:
1. Tam olmayan induksiya
2. Tam induksiya
Çox vaxt təlimin induktiv metodları dedikdə təlimdə tam olmayan induksiya başa düşülür
VI sinifdə şagirdləri sadə misallar üzərində tam
olmayan induksiya ilə tanış etmək olar . İnduksiya metodu dəqiq nəticə vermədiyi üçün isbatda
istifadə olunmur. Lakin induksiya güclü metoddur, o, yeni biliklərin əldə edilməsi metodudur.
Əvvəllər görkəmli riyaziyyatçılar belə induktiv mühakimələrdə səhvə yol vermişlər. Məsələn, P. Ferma n=1,2,3,4 olduqda
+1 ifadəsinin qiymətlərinin sadə ədəd olmasına, əsasən,
+1 şəklində bütün ədədlərin sadə olduğunu
hesab etmişdir. Lakin L .Eyler tapmışdır ki, n=5
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olduqda
+1 ədədi sadə ədəd deyildir, bu
ədəd 641-ə bölünür.
İnduktiv mühakimənin səhv nəticə verməsi riyaziyyat təlimində induksiyanın əhəmiyyətini inkar etməyə əsas vermir. O, şagirdlərin yeni biliklər əldə etməsinə istiqamət verir.
VI sinifdə şagirdləri sadə misallar üzərində tam olmayan induksiya ilə tanış etmək olar.
Məsələn: İstənilən a və b ədədləri üçün
a+b=b+a olduğunu göstərin.
İzahat. 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.
İnduksiya deduksiya ilə zəruri əlaqədar
olub, onunla bir-birini tamamlayan idrak metodudur.
Deduksiya təfəkkür forması olub, məntiqi
çıxarılışın müəyyən qaydaları üz məlum təkliflərdən yeni təklifin xalis məntiqi yolla çıxarılmasından ibarətdir.
Deduktiv mühakimə induktiv mühakimədən fərqli olaraq, məntiqi nəticənin doğruluğu
ilə fərqlənir.
Deduksiyasız induksiya heç bir vaxt
müəyyən bir faktın tədqiqini tamamilə etibarlı
bir nəticəyə gətirə bilməz, bu halda nəticə ancaq
ehtimal ve fərziyyə ola bilər.
Yaradıcı müstəqil işlərin həlli şagirdlərin
yaradıcı fəaliyyəti ilə mümkündür. Bunun üçün
şagirdlər yaradıcı öyrənmə metodlarına: induksiya, deduksiya, analogiya, intuisiya metodlarına yiyələnməlidirlər.
Beləliklə, bütün mümkün halların araşdırılması əsasında nəticə çıxarılması metodu tam
induksiya adlanır.
İnduktiv mühakimə səhv nəticəyə gətirib
çıxarsa da riyaziyyat təlimində onun əhəmiyyəti
inkaredilməzdir. Bunun iki səbəbi vardır. Birincisi, induksiyanın təlimdə tətbiq edilməsi yeni
biliklərə yiyələnmə prosesində müəllim şagirdləri riyazi faktları əldə etməyə istiqamətləndirir,
səhvləri düzəldir. İkincisi, induktiv nəticənin həqiqətə bənzər xarakterini şagirdlərin başa düşməsinə nail olmağa imkan yaradır.
Problemin aktuallığı və praktiki əhəmiyyəti: İnduksiya metodunun riyaziyyat təlimində əhə-
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miyyəti böyükdür, o, hadisə və faktları öyrənməklə
daxili əlaqələrini, mahiyyətini, onların əsasını təşkil
edən qanunları açmağa kömək edir.

Problemin elmi yeniliyi: Nəzəriyyənin doğruluğunun yoxlanması praktik misallarla işlənmişdir.
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RİYAZİ OYUNLAR VƏ ƏYLƏNCƏLİ ÇALIŞMALARIN DİDAKTİK FUNKSİYALARI
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ИГР
И ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
Gunel Tabriz Israfilova,
Azerbaijan State Pedagogical University

DIDACTIC FUNCTIONS OF MATHEMATICAL GAMES
AND ENTERTAINING STUDIES
Xülasə: Məlumdur ki, oyunlar uşaq həyatında böyük rol oynayır. Uşağın fəal həyatının bir çox hissəsi
oyunlarla bağlıdır. Riyazi oyunlardan və əyləncəli çalışmalardan səmərəli istifadə edilməsi bu məqalənin
əsas aspektidir. Məqalədə riyazi oyunların və əyləncəli çalışmaların təşkili və keçirilməsinin 3 məqsədi verilmişdir. Riyazi oyunların 6 növü nəzərdən keçirilmişdir. Riyazi oyunların və əyləncəli məntiqi çalışmaların
seçilməsinə tələblər şərh olunur.
Açar sözlər: təhsil, təlim, məktəb, riyazi oyun, əyləncəli çalışmalar, şagird
Резюме: Известно, что игры играют большую роль в жизни детей. Большая часть активной
жизни ребенка связана с играми. Эффективное использование математических игр и развлекательных
упражнений являются главным аспектом данной статьи. В статье раскрываются три цели организации и проведения математических игр и развлекательных упражнений. Рассматриваются шесть типов
математических игр. Разъясняются требования к использованию математических игр и развлекательных логических заданий.
Ключевые слова: образование, обучение, школа, математические игры, занимательные
упражнения, ученик
Summary: It is known that the games play a big role in children's lives. Most of the child's active life
is related to games. Effective use of mathematical games and entertaining activities is a key aspect of this
article. The article outlines 3 goals for organizing and conducting mathematical games and entertaining
activities. 6 types of mathematical games have been reviewed. The interpretation of mathematical games and
the use of entertaining logic is interpreted.
Key words: Education, training, school, mathematical games, entertaining assigments pupil

İbtidai məktəbin riyaziyyat kursu məzmunu etibarilə praktik xarakter daşısa da, məhz xüsusi seçilmiş məsələ və misallar həlli vasitəsilə
burada həm də nəzəri elementlər verilir. Riyaziyyat təliminin təhsil məqsədini həyata keçirmək üçün tədris materialını həm maraqlı, həm
də müyəssər etmək lazımdır. Təlimin elmilik və
müyəssərlik prinsipləri məhz həmin məqsədlərin həyata keçirilməsinə xidmət edir.
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Məlumdur ki, oyunlar uşaq həyatında böyük rol oynayır. Uşağın fəal həyatının çox hissəsi
oyunlarla bağlıdır. Oyunlardan səmərəli istifadə
etmək məqsədilə riyazi oyunlardan, əyləncəli riyazi məsələlərdən istifadə etmək lazımdır.
E. Bəkirova yazır: “Didaktik oyunlardan
istifadə zamanı şagirdlərin oyuna marağının
saxlanılmasını da nəzərə almaq çox vacibdir.
Həvəs azalanda uşaqları məcburən oyuna cəlb
etmək olmaz. Belə halda oyun öz didaktik və
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inkişafetdirici rolunu itirir. Maraq azalan zaman
müəllim yaranmış vəziyyəti dəyişmək üçün vaxtında fəaliyyətə keçməlidir. Buna emosional çıxış, səmimi yanaşma və geri qalanlara dəstək
aid ola bilər” (1, s. 93)
Oyunların növləri çoxdur. Lakin şagirdlərin hərtərəfli, harmonik inkişafına, sağlamlığına,
faydalı bacarıq və vərdişlərin yaranmasına və
təfəkkürün inkişafına xidmət edən riyazi oyunlar mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Təcrübə və müşahidə göstərir ki, şagirdlər
mühakimə tələb edən düşündürücü oyunlara da
maraq göstərirlər. Riyazi tapmacalar, sehrli
kvadratlar, əşyaların müxtəlif yerdəyişmələrinə
və kombinasiyalarına aid çalışmalar şagirdlərdə
maraq, həvəs tərbiyə edir.
Müxtəlif kitablarda, vəsaitlərdə verilən
oyunların, əyləncəli çalışmaların xarakterini, tələblərini dəyişməklə, yeni variantda oyunlar və
çalışmalar almaq olar.
Oyunların təşkili və keçirilməsi 3 məqsədə xidmət edə bilər:
1) şagirdin boş vaxtının səmərəli keçirilməsi;
2) tərbiyə məqsədinin həyata keçirilməsi;
3) təhsil məqsədinin həyata keçirilməsi.
Ona görə də hər sinif üçün çalışmalar seçərkən, ilk növbədə, tədris proqramını, dərsliyin
imkanlarını nəzərə almaq lazımdır.
Riyazi oyunları aşağıdakı növlərə ayırmaq
olar:
1. Uşaqların yaddaşını, diqqətini, görmə
yaddaşını inkişaf etdirən oyunlar.
2. Uşaqların təfəkkürünü, yaradıcı təxəyyülünü inkişaf etdirən oyunlar.
3. Uşaqların fəza təsəvvürlərini inkişaf
etdirən oyunlar.
4. Uşaqların konstruktiv bacarıqlarını
inkişaf etdirən oyunlar.
5. Uşaqların mühakimə qabiliyyətlərini,
özünə nəzarət və özünü yoxlama bacarıqlarını
inkişaf etdirən oyunlar.
Riyaziyyat dərslərində riyazi məzmunlu
əyləncəli oyunlar, eyni zamanda, şagirdlərdə nitqin inkişafı üçün ən yaxşı vasitələrdən biridir.
Oyun zamanı əşyaların sayı, keyfiyyət əlamətləri,
fəza mövqeləri arasındakı əlaqə və münasibətlər
uşaqların nitqində öz əksini tapır. Bu vaxt nəinki
sadə, həm də mürəkkəb cümlələr qurmaq tələb
olunur. “Əksini de!”, “Tərsinə”, “Kim tez de-

yər?”, “Nə uzundur (qısadır)?”, “Cümləni tamamla” və s. şifahi oyunlarda şagirdlər hər bir
anlayışı, əlaməti bu və digər münasibəti şifahi
müəyyənləşdirməli və öz fikirlərini aydın şəkildə
ifadə etməli olurlar. Didaktik məsələlərin dərk
edilməsində, eləcə də oyun fəaliyyəti prosesində
bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməkdə söz olduqca böyük rol oynayır. Söz əşyaları və hadisələri bir-biri ilə bağlayan məna münasibətlərini açmağa imkan verir. Görkəmli rus psixoloqu
A.A.Lyublinskaya yazır: “Uşağa fəza əlamətlərini və münasibətlərini xüsusi ayırmağı (fərqləndirməyi), onları ümumiləşdirməyi və dərk etməyi
öyrətmək ona gətirir ki, uşaq “fəza münasibətlərinin məntiqini” görməkdə nəinki onun üçün
dərk etmək mümkün olan şəkli qavramaq bacarığı keyfiyyətcə dəyişir, həm də onun nitq quruluşu
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir” (3, s. 171)
Riyazi oyunların, əyləncəli çalışmaların
seçilməsində müəyyən kriteriyalara (meyarlara)
istinad etmək lazımdır. Əgər I sinif şagirdləri
üçün riyazi oyunlar və əyələncəli çalışmalar seçiriksə, bu o demək deyildir ki, hər bir şagird
onun öhdəsindən gəlir. Çalışmaq lazımdır ki,
oyunlar şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinə, maraq dairəsinə uyğun gəlsin. Əvvəlcə hərəkətlə,
fəaliyyətlə bağlı oyun vermək lazımdır.
Riyaziyyat dərslərində öyrədici oyunlar
həm şagirdlərin riyazi bilik, bacarıq və vərdişlərə səylə yiyələnmələri, həm də onlarda psixi
funksiyaların (qavrayış, hafizə, təfəkkür, təsəvvür) inkişaf etməsi üçün geniş imkanlar yaradır.
Məlumdur ki, qazanılan hər bir riyazi bilik
bu qazanılmada nə qədər çox analizator iştirak
edərsə, daha aydın və dəqiq olur.
Görkəmli alman pedaqoqu A.Disterverq
yazırdı: “Şagirdi əlləri, dili və başı ilə işləməyə
məcbur et! Onu materialı işləməyə təhrik et, ondan ötrü ki, o, başqa cür hərəkət edə bilməsin,
daxili bir tələbat hiss etsin...” (2, s. 174)
I sinif şagirdlərinə real əşyaların sayı münasibətlərini, fəza formalarını qavramaları fəzada səmtləşmənin, digər riyazi asılılıqların dərk
olunması üçün müxtəlif analizatorlardan istifadə
etməyə imkan yaradır.
Düşündürücü oyunlar isə şagirdlərin təfəkkürünü inkişaf etdirir. Bunun üçün şagird
müəyyən qədər biliyə, bacarığa malik olmalıdır.
Əyləncəli çalışmaların, oyunların verilməsi şəraitini də müəyyən etmək lazımdır. Çünki
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oyunun icra edilməsi, məsələnin həll edilməsi
şagirdin marağı, həvəsi dairəsində olmalıdır.
Oyunların və əyləncəli çalışmaların verilməsində könüllülük prinsipinə riayət etmək
lazımdır.
İnkişafetdirici və əyləncəli çalışmalara
daha diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Burada sadədən mürəkkəbə, asandan çətinə prinsipini nəzərə
almaq lazımdır. Uşaq məsələni həll etdikdən
sonra mənəvi qida alır, daha çətin məsələlər həll
etməyə çalışır. Buna çox vaxt deyirlər ki, “əqli
iştaha” artıb.
Oyunların və əyləncəli çalışmaların həllində, məsələnin xarakterindən asılı olaraq, müxtəlif həll metodları tətbiq olunur. Məsələn, hər
hansı fiquru bir neçə hissəyə ayırmaq, verilmiş
hissələrdən yeni fiqur düzəltmək, lazımi marşrutu seçmək və bu kimi çalışmalarda sınaq və
yoxlama metodlarından istifadə edir, müxtəlif
variantları yoxlayır, səhvlərə də yol verir. Nəticə alınmayanda, əqli fəaliyyət başlayır. Məsələnin həlli üçün müəyyən qanunauyğunluq axtarılır. Məhz bu mərhələdə müəllimin köməyi, göstərişi lazımdır. İstiqamətləndirici göstəriş düzgün həlli tapmağa kömək edir.
Düşündürücü, didaktik oyunların məzmunu I-IV siniflərin riyaziyyat proqramında nəzərdə tutulan bilik, bacarıq və vərdişləri möhkəmləndirməyə imkan verir. Lakin əyləncəli məsələlər və oyunlar təlimin hazırlıq mərhələsi x-arakterini daşımamalıdır. Şagird bunu hiss etməməlidir. Bundan əlavə, şagirdin əqli inkişafını təkcə onun mənimsədiyi biliklərlə ölçmək düzgün
olmazdı. Təfəkkürü, ağlı inkişaf etdirmək üçün
əqli əməliyyatlar, təfəkkürün məntiqi priyomları
lazımdır. Riyazi oyunlar, əyləncəli məntiqi çalışmalar, rebuslar və başqa növ çalışmalar məhz
həmin məqsədlərə xidmət edir.

Riyazi oyunların və əyləncəli məntiqi çalışmaların seçilməsinə aşağıdakı tələblər verilir:
1. Seçilən oyunlar və məsələlər şagirdlərin
yaş və bilik səviyyələrinə uyğun olmalıdır.
2. Oyunları və məsələləri seçərkən, şagirdlərin fərdi xüsusiyyətləri də nəzərə alınmalıdır.
3. Oyunlar və məsələlərin seçilməsində
müyəssərlik, ardıcıllıq, sistematiklik, sadədən
mürəkkəbə prinsiplərini nəzərə almaq lazımdır.
4. Oyunun və məsələ həllinin nəticəsinə
görə şagirdin fəaliyyəti qiymətləndirilməlidir.
5. Həddindən artıq yorucu oyun və ya məsələ həlli şagirdlərin marağını azalda bilər.
6. Seçilən oyunlar və əyləncəli məsələlər
şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərini genişləndirməyə, möhkəmləndirməyə xidmət etməlidir.
Şagirdlər təqdim olunan oyunlar yarış xarakteri daşıdıqda onların marağı, fəallığı daha da
artır, qələbə qazanmağa çalışırlar.
Problemin aktuallığı. Riyaziyyat dərslərində
öyrədici oyunlar həm şagirdlərin riyazi bilik, bacarıq
və vərdişlərə səylə yiyələnmələri, həm də onlarda
psixi funksiyaların (qavrayış, hafizə, təfəkkür, təsəvvür) inkişaf etməsi üçün geniş imkanlar yaradır.
Problemin elmi yeniliyi. Müxtəlif kitablarda,
vəsaitlərdə verilən oyunların, əyləncəli çalışmaların
xarakterini, tələblərini dəyişməklə yeni variantda
oyunlar və çalışmalar almaq olar.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Oyunların
növləri çoxdur. Lakin şagirdlərin hərtərəfli, harmonik
inkişafına, sağlamlığına, faydalı bacarıq və vərdişlərin
yaranmasına və təfəkkürün inkişafına xidmət edən
riyazi oyunlar mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Təcrübə və müşahidə göstərir ki, şagirdlər
mühakimə tələb edən düşündürücü oyunlara da maraq göstərirlər. Riyazi tapmacalar, sehrli kvadratlar,
əşyaların müxtəlif yerdəyişmələrinə və kombinasiyalarına aid çalışmalar şagirdlərdə maraq, həvəs tərbiyə edir.
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RİYAZİYYAT TƏLİMİNDƏ TƏTBİQ OLUNAN TƏDRİS CİHAZLARI
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УЧЕБНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ
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EDUCATIONAL EQUİPMENTS İMPLEMENTED
İN THE MATHEMATİCAL TRAİNİNG
Xülasə: Pedaqoji fəaliyyətim təhsil sahəsində aparılan islahatlar dövrünə təsadüf etdiyindən hər bir
magistrant yeniliklərlə maraqlanmağa , öyrəndiklərini pedaqoji fəaliyyətində tətbiq etməlidir. Bu məqalədə
dözümlülük, hörmət və əməkdaşlıq etməyin dərslərdə yaradıcı mühitin təşkilinin əsas amillərindən biri olduğu və şagirdlərdə bu keyfiyyəti formalaşdırmaq üçün müəllimin bütün bilik, bacarıq və vərdişlərini səfərbər
etməli olduğundan bəhs edilir. Yəni hər bir müəllim dərsi düzgün qurmalı, dərsliklərdən, riyazi tədris cihazlarından və əyani vasitələrdən nə qədər düzgün və qaydasında istifadə edərsə, dərs də bir o qədər rəngarəng
və dinamik alınar. Bu halda da müəllim şagirdlərindən gözəl nəticələr əldə edər.
Açar sözlər: riyazi tədris cihazları, interaktiv lövhələr, elektron vəsaitlər, texniki qurğular,
inteqrasiya, kompüter
Резюме: А в этой статье повествуется о том, что выносливость, уважение и сотрудничество являются одним из основных факторов организации творческой среды на уроках, и для того, чтобы
формировать эти качества у школьников, учитель должен мобилизовать все свой знания. То есть,
каждый учитель должен правильно построить урок, насколько правильно и в порядке будет использованы учебники, математические учебные пособия, наглядные средства, насколько и урок получится
разнообразными и динамичным. Только в этом случае учитель получит прекрасные результаты от
учеников.
Ключевые слова: учебные пособия по математике, интерактивные доски, электронные
средства, технические оборудования, интеграция, компьютер
Summary: as a master I started to get interested in innovation, to apply what I ve learned in my
pedagogical activity coincide to reformation period provided in the field of education. In this article I
decided that tolerance , respect and collaboration are one of the main factors of organizing a creative
environment in lessons and teachers will mobilize all of their knowledge , ability and practices for shaping
the quality to students. I mean every teacher have to plan the lessons correctly. How accurately and correctly
they use the textbooks, mathematical teaching devices and visual tools the lessons can get some colorful and
dynamic. In this case, they can get the best results from students.
Key words: mathematica teaching devices, interactive boards, electronic funds, technical installations,
integration, computer, magnificent screen

Müəllimin öyrədici fəaliyyətinin müvəffəqiyyətli olması üçün müxtəlif köməkçi vasitələr
vardır. Riyaziyyat təlimində həmin vasitələri 3
qrupa bölmək olar :

I. Dərsliklər və məsələ kitabları,
II. Müxtəlif cihazlar,
III. Müxtəlif əyani vasitələr.
Biz 2-ci qrup müxtəlif cihazlardan danışaq:
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Riyaziyyatın tədrisi prosesində biz müxtəlif alət və cihazlardan istifadə edirik. Bunları da
3 qrupa bölmək olar:
1) Rus çötkəsi, arifmometr, loqarifm xətkeşi, və s misal göstərə bilərik ki, bunlar əsasən
hesablamaların rasionallasdırılması və asanlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
2) Digərləri isə ekker, eklimetr, astrolyabiya, menzula və s yer üzərində ölçməyə aid
praktik işlərin yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə
tutulmuşdur.
3) Üçüncülər məsələn, pərgar, xətkeş,
transportir, üçbucaq və s. Rəsmxət alətləri isə
həndəsi qurmaları yerinə yetirmək üçün nəzərdə
tutulmuşdur.
İndi isə biz müasir dövrdə daha çox istifadə olunan cihazlardan biri olan elektron lövhənin tədrisindən danışaq :
Pedaqoji fəaliyyətim təhsil sahəsində aparılan islahatlar dövrünə təsadüf etdiyindən bir
magistrant kimi yeniliklərlə maraqlanmağa, öyrəndiklərimi pedaqoji fəaliyyətimdə tətbiq etməyə başladım. Bu gün təhsilimiz bilikyönlü təlimdən nəticəyönlü təlimə keçid dövrünü yaşayır.
Zaman məktəbə başqa tələblər təklif edir. Müasir təhsilimizin əsas vəzifəsi şagirdlərdə həyati
bacarıqları formalaşdırmaq, onları həyata hazırlamaqdır.
Tədris ocaqlarında təhsil alan şagirdlərin
motivləri müxtəlifdir. Dərsə xüsusi maraq göstərənlər yəni, hər dəfə yenilikləri öyrənməyə səy
göstərənlərlə yanaşı, maraq göstərməyənlərdə
vardır. Bütün bu amillər hamısı dərsdə çoxlu situasiyalar baş verməsinə səbəb olur. Bütün bu
vəziyyətləri nəzərə alıb, tədris prosesində idrak
fəaliyyətini vahid məqsədə yönəltmək müəllimim şəxsi yaradıcılığı ilə bağlıdır. Bu gün, yəni
cəmiyyətimizin inkişaf etdiyi bir dövrdə müxtəlif interaktiv texnologiyalardan, elekton dərsliklərdən istifadə etmək daha əlverişli olardı. Son
illərdə məktəbləri PROMETHEAN ACTİVBOARD tipli interaktiv lövhələr ilə təchizi göstərir ki, bu şagirdlərin dərs prosesində dərsə
olan marağını daha da artırır. Promethean lövhədən (Ağıllı lövhə) istifadə hər bir dərsi daha dinamik edir. Şagirdlər istənilən müstəvi fiqurlarını, digər riyazi məlumatı bu möcüzəli ekranda
izləyə bilir.
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Bu da şagirdlərin nəzəri-praktik bilik, bacarıq və vərdişlərinin inteqrasiya etməklə tədris
prosesini daha da canlandırır. Şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün , dərs materiallarını dərk etmək qabiliyyətlərini daha da artırır. Bu lövhədə
keçirilən dərslər kənarda qalan passiv şagirdlərdə də böyük maraq oyadır. İnteraktiv lövhənin
iş prinsipi belədir:
İşə başlamazdan əvvəl elektron lövhə
kompüterə və proyektora qoşulur. Onun ekranına hər bir texniki mənbədən gələn şəkil və ya fiqur əks olunur. Bundan sonra düz lövhənin üzərində işləmək olur. Lövhənin yaddaşında elektron disklər, videoroliklər tədris olunan mövzularla bağlı təqdimatlar yerləşdirmək mümkündür. Ən böyük üstünlüyü isə birbaşa internetə
bağlanma funksiyasıdır. İstənilən materialın
elektron versiyası yüklənir və tədris prosesində
istifadə olunur. “Ağıllı” lövhənin bir üstün cəhətini də qeyd etmək lazımdır ki, onun üzərində
aparılan bütün əməliyyatları, dərsin gedişini, hazırlanmış şablonları, modelləri kompüterin daimi yaddaşında saxlamaq və dəfələrlə istifadə etmək olar. Belə imkanlar müxtəlif səbəbdən
dərsləri buraxan şagirdlər və ya təlimdən geri
qalan uşaqlar üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Belə ki, şagird iştirak edə bilmədiyi dərsin elektron variantı ilə sonradan tanış ola bilər və ya təlimdən geri qalanlar həmin materialı tam qavrayana kimi təkrar-təkrar kompüterdə izləyə bilərlər. Yəni, adi dərslərdən fərqli olaraq kompüterlərlə aparılan dərslər uşaqlar üçün cəlbedici və
yaddaqalan olur. Rəngarəng görüntülü dərslər
şagirdlərin fənnə marağını daha da artırır, diqqəti yalnız lövhəyə cəmləyir.
Problemin aktuallığı: Riyazi məsələlərin həlli prosesində şagirdlərdə səmərəli düşünmə vərdişi
formalaşır və problemin həlli yolunu tapmaq bacarığı yaranır. Riyazi fəaliyyət zamanı müxtəlif əqli mü-
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hakimə 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 daxil 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 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 olar.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ШКОЛЬНОМ
КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
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THE USE OF MODERN TEACHİNG METHODS İN SCHOOL MATHEMATİCS
Xülasə: Bu məqalədə ənənəvi və müasir təlim metodlarının müqayisəsi verilir. Bununla yanaşı, bir
neçə aktual fəal təlim üsullarına baxılır. Bu üsulların tətbiq qaydaları öyrənilir. Bu yolla həyata keçirilən fəal
təlim üsullarından vaxt və nəticə baxımından daha optimal olanının seçilməsi araşdırılır.
Açar sözlər: paradinamika, meyar, interaktiv, ənənəvi, mərhələ, üsul, auksion
Резюме: В данной статье сравниваются традиционные и современные методы обучения. Автором рассматриваются различные действующие методы активного обучения. Изучаются правила применения этих методов. Исследуется оптимальный выбор активных методов обучения в зависимости
от времени и результатов.
Ключевые слова: парадинамика, критерии, интерактивный, традиционный, этап, метод,
аукцион
Summary: This article compares traditional and modern teaching methods. However, various active
methods of active learning are considered. We study the rules for the application of these methods. The
optimal choice of active learning methods is investigated depending on time and results.
Key words: paradynamics, criteria, interactive, traditional, stage, method, auction

Azərbaycanda bir neçə ildir ki, ənənəvi
təhsil sistemi öz dövrünü başa vurub. Sinif dərs sisteminin keyfiyyət təminatında ənənəvi
dərslərdən fərqli olaraq, müasir dərsin təşkili
həlledici rol oynayır. Bu halda sinif mühitində
son dərəcə əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir,
öyrədənlə öyrənən arasında, şagirdlərin öz aralarında və məktəblə valideynlər arasında müasir
tələblərə cavab verən qarşılıqlı əlaqələr qurulur.
Bu isə müasir təlim prosesinin qarşıya qoyduğu
məqsədlərə çatmağı daha da sürətləndirir. Onu
da bildirək ki, yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi ilə keçilən müasir dərslər ənənəvi dərslərdən bir çox üstün cəhətləri ilə fərqlənir. Məsələn, ənənəvi dərsdə təlim müəllim-dərslik-şagird
paradinamikası ilə qurulurdusa, müasir dərsdə
şagird-dərslik-müəllim paradinamikası üstünlük
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təşkil edir və şagirdlərin hərtərəfli inkişafı təmin
edilir. Müasir dərsdə gözlənilən nəticə, əsasən,
alınır və dərs şəxsiyyətyönlü olur. Müasir dərsin
əsas cəhətlərindən biri şagirdlərin fəallığıdır ki,
buna da interaktiv təlim metodlarından istifadə
etməklə nail olmaq mümkündür. Bu metodlara
əsasən iş forması müəyyən edilir: fərdi, cütlərlə,
böyük və kiçik qruplarla iş daha əlverişlidir.
Fəal-interaktiv təlim - təlim prosesinin elə
təşkili formasıdır ki, burada müəllim bilikləri
ötürən rolundan imtina etməklə yeni bir vəzifəni
- bələdçi (fasilitator) vəzifəsini öz üzərinə götürmüş olur.
Burada biliyin qrup və cütlərlə iş formalarından müntəzəm şəkildə istifadə etməklə axtarılıb tapılması ön plana çəkilir. Bu cür təlim texnologiyası ilə təşkil olunan dərslərdə əvvəlcə
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problemə istiqamət verəcək motivasiya yaradılır. Motivasiya problemə çıxaracaq məsələnin
qoyulmasıdır. Onun nəticəsi tədqiqat sualı olur.
Həmin tədqiqat sualı problemin həlli yollarına
dair ilkin fərziyyələrin irəli sürülməsinə şərait
yaradır. Sonra həmin problemin araşdırılması
üçün qrup işləri təşkil olunur. Hər qrup irəli sürülmüş fərziyyələrin doğruluğunu isbat etmək
üçün mətn üzərində bilik mənbələrinə nəzər salmaqla tədqiqat işlərinə cəlb olunurlar. Alınan
nəticələr işçi vərəqlərində qeyd olunur. İşçi vərəqlərində işlər tamamlandıqdan sonra təqdimat
mərhələsi gəlir. Hər qrup öz tədqiqatlarının yekunları ilə auditoriyanı tanış edirlər. Sonra təqdim olunan bütün işlər arasında əlaqələr yaradılır. Məlumatlar sistemə salınaraq ümumiləşdirilir. Həmin ümumiləşmələr ilkin fərziyyələrlə
müqayisə olunur və nəticələr çıxarılır. Bu üsullardan bəzilərinə baxaq.
Auksion. Auksion üsulunu tətbiq etməzdən əvvəl digər üsullarda da olduğu kimi müəllim şagirdləri əvvəlcədən üsul haqqında məlumatlandırır. Öyrəniləcək məsələ müəllim tərəfindən müəyyən edilir. Daha sonra bu anlayış
şagirdlərə elan edilir. Şagirdlər növbə ilə verilən
anlayış haqqında fikirlər söyləyirlər. Təkrarlanan fikirlər qəbul olunmur. Buna görə də hər
kəs bir-birini diqqətlə dinləyir və yoldaşının təklifini təkrarlamamaq üçün hər kəsin fikrini yadda saxlayır. Burada şagirdlərə yeni fikir söylənməsi üçün müəyyən vaxt verilir. Hər bir fikirdən
sonra müəllim saymağa başlayır. Verilən zaman
sona çatmamış başqa şagird fikir söyləyə bilər.
Auksion üsulunda sonuncu təklifi söyləyən şagird qalib sayılır. Bu üsuldan, adətən, öyrənilənlərin möhkəmləndirilməsi dərsində istifadə olunur. Üsulun məqsədi isə bitmiş və ya qismən yekunlaşmış bir bəhs, anlayışın aktiv şəkildə təkrarlanmasıdır. Fəallıq dərəcəsi nəzərə alınaraq
formativ qiymətləndirmə üçün də bu üsuldan
istifadə etmək olar. Məsələn, üçbucağın növlərinin auksion üsulu ilə keçirilməsinə baxaq.
Müəllim şagirdləri auksionun keçirilməsi ilə
bağlı təlimatlandırır. Anlayışın üçbucağın növləri olduğu elan edir və auksion başlayır. Şagirdlər bir-birini dinləyərək ardıcıl olaraq üçbucağın növlərini sayırlar. 1) itibucaqlı üçbucaq 2)
korbucaqlı üçbucaq 3) düzbucaqlı üçbucaq 4)
bərabərtərəfli üçbucaq 5) bərabəryanlı üçbucaq
6) ixtiyari üçbucaq. Cavablar arasında fasilə ya-

randıqda müəllim dərhal saymağa başlayır. Fikirlər bitdikdə müəllim saymağa başlayır. Yeni
fikir bildirən olmasa auksion sona çatır. Son fikri söyləyən şagird auksionun qalibi olur.
Beyin həmləsi. Bu üsuldan istifadə, adətən, yeni keçiləcək dərsə giriş üçün istifadə olunur. İlk öncə tədqiqat sualı qoyulur və dərsin ilk
5-10 dəqiqəsi ərzində qoyulmuş sual şagirdlər
tərəfindən müzakirə olunur. Bu yolla keçiləcək
bəhs haqqında ilkin məlumat müəllim tərəfindən
deyil, şagirdlərin özü tərəfindən əldə olunduğu
üçün daha yaddaqalan və maraqlı olur. Keçdiyimiz düsturların çoxu keçmiş biliklər vasitəsilə
əldə oluna bildiyindən, bu üsulla şagirdlər tərəfindən yetərincə doğru cavab verilə bilir. Bu
üsulda müəllim, adətən, ilk anda deyilən ideyalara fikir bildirmir. Beyin həmləsi şagirdlərdə
yeni fikirləri üzə çıxarmaqla məsələnin həllinə
maraq oyadır. Bu metodun tətbiqi ilə şagird dərs
müddətində fəal iştirak edir və bir-birinin fikirlərini dinləyərək verilən suala tez və düzgün cavab tapmağa, yeni bir fikir irəli sürməyə can
atır. Üsulun tətbiqi üçün, ilk öncə, sual lövhəyə
yazılır və ya şifahi şəkildə verilir. Məsələn, VII
sinifdə keçilən "Düzbucaqlı üçbucaq" mövzusuna baxaq. Dərsə keçid üçün müəllim 5-10 dəqiqəni şagirdlərin müzakirəsinə, fikirlərini dinləməyə sərf edir. Sinfə keçilən mövzu ilə əlaqəli
sual ünvanlayır. Bu sualın cavabı mövzunu əhatə etməli, problemin həllinə yön verməlidir. Məsələn, "Düzbucaqlı üçbucağın tərkibində neçə
ədəd düz bucaq ola bilər?". Şagirdlərə bucağın
növləri artıq məlum olduğundan, onlar düz bucaq dedikdə hansı bucaqdan danışıldığını bilirlər. Bundan başqa, üçbucağın daxili bucaqlarının cəminin 180 olduğunu da bilirlər. Bu məlumatları şagirdlər özləri qeyd edirlər. Müzakirə
edərək mümkün hallara nəzər salırlar. Bu zaman
müəllim şagirdlər tərəfindən deyilən fikirlərə
heç bir mənfi və ya müsbət fikir bildirmədən
onları lövhəyə qeyd edir. Bu mərhələdə müəllim
mümkün qədər çox şagirddən fikir almalıdır.
Bundan sonra təhlil və müzakirə mərhələsi başlayır. Lövhəyə yazılan fikirlər dəyərləndirilir,
lehinə və əleyhinə fikirlər söylənilir. Müəllim
şagirdlərlə birlikdə müzakirə olunan problemin
həlli üçün doğru olan fikirləri seçir.
Problemin elmi yeniliyi. Müasir təlim metodlarının öyrənilməsi şagirdlərin dərs müddətində daha
məhsuldar və aktiv olması üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
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Problemin aktuallığı. Şagirdlərin məntiqi təfəkkürü və yaradıcı fəaliyyətinin inkişafında müasir
təlim metodları böyük rol oynayır.

Problemin praktik əhəmiyyəti. Dərslərin
təşkilində fəal təlim metodlarının istifadəsi şagirdlərdə yeni bilik, bacarıq və ideyaların yaranmasına təkan verir.
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ АКТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
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MATH TEACHİNG METHODS THAT PROVİDE STUDENT

ACTİVİTY İN PRİMARY CLASSES
Xülasə: Məqalə riyaziyyat tədrisində şagird fəaliyyətinin genişləndirilməsi mövzusuna həsr olunub.
Öyrənmə prosesinin müasir dövründə şagird mərkəzi fiqur hesab edilir və tədris nəticəsinin birbaşa öyrənənlərin fəaliyyətindən asılı olması nəzərdə saxlanır. Beləliklə, şagirdlərin tədris prosesində əldə ediləcək nəticələrin yaranmasına və tədqiqat bacarıqlarını müstəqil şəkildə inkişaf etdirmələrinə maraqlı olması təmin edilir.
Açar sözlər: fəal təlim, ənənəvi təlim, interaktiv metodlar, üsul və vasitələr
Резюме: Статья посвящена расширению деятельности учащихся в области математики. В современную эпоху обучающего процесса ученик считается центральной фигурой и предполагается, что
результат непосредственно зависит от деятельности учеников. Автор отмечает, что тем самым учащиеся могут самостоятельно развивать свои исследовательские навыки.
Ключевые слова: активное обучение, традиционное обучение, интерактивные методы,
методы и средства
Summary: The article is dedicated to the expansion of student's activity in mathematics. In the
modern time student is considered as a central figure in the learning process, and it is assumed that the
learning outcome depends on the student's activity.Thus, students are interested in getting the results in the
learning process and in independent development of their research skills.
Keywords: active learning and traditional training, interactive methods, techniques and means

Müasir dövrdə şagird fəallığının təmin
edilməsi və məktəblilərin müstəqil fəaliyyətinin
təşkili təlim prosesinin əsas məqsədlərindən birinə çevrilmişdir. Riyaziyyat fənninin tədrisinin
də fəal təlim texnologiyası əsasında gerçəkləşdirilməsi vacib məsələlərdən biridir(3, s. 31). İnteraktiv təlim metodlarının texniki fənlər üzrə
tətbiqi daha düşünülmüş və planlı şəkildə həyata
keçirilir. Fəal təlim metodlarından sayılan əqli
hücum metodu şagird təfəkkürünü inkişaf etdirməyə, onun fəaliyyətini stimullaşdırmağa xidmət edir. Beyin həmləsi metodu əsasında dərs
prosesinin 5-10 dəqiqə müddətində məktəblilə-

rin tədqiq edilən mövzu, problemin həll üsulları
üzrə fərqli fikirləri dinlənilir.
Əqli hücum tətbiq edilərkən pedaqoq qarşıya qoyulan problemi izah edir, sual ya şifahi
deyilir, ya da lövhədə yazılır. Əqli hücum zamanı tədqiq edilən təzə mövzu ilə əlaqəli hansısa
arqumentin, cədvəlin, yaxud qrafikin və düsturun tamamlanması tapşırıla bilər. Məktəblilər
qısa vaxt ərzində mövzu ilə əlaqədar dolğun məlumat verməyə çalışırlar. Dinlənilən hər bir fikir
yazı taxtasında qeyd edilir. Daha sonra isə kollektiv şəkildə müzakirə və təhlil mərhələsi aparılır. İnsert metodunun tətbiqi daha çox öyrəni-
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lən qaydalar, didaktik materiallar üçün səmərəlidir. Bu, material üzərində şagirdin fəal zehni
əməyinin təşkili prosesidir. Məsələn: fiqurların,
qaydaların öyrənilməsi zamanı şagird bildiyi
məlumatları “v” ilə işarə edir, yeni informasiyanın qarşısında “+” işarəsi qoyur, əvvəl öyrəndiyi
məlumatla əkslik təşkil edən məlumatı “-“, əlavə izaha ehtiyacı olduğu məsələni isə “?” ilə işarələyir. Yaxud riyaziyyat tədrisində bunu çalışmalara tətbiq etmək mümkündür. Təkrar dərslərində iş dəftərində verilən çalışmaları edərkən
eyni işarələri bildiyi və həll edə bilmədiyi tapşırıqları işarə etmək üçün bu metoddan istifadə
edəcəkdir. BİBÖ cədvəli metodu da insert metoduna oxşardır. Buradakı qısaltma “bilirik, istəyirik bilək və öyrəndik” sözlərini əks etdirir. Venn
diaqramı metodu məktəblilərin təfəkkür fəaliyyətinə müsbət təsir göstərəcək, onlarda müqayisə, analiz-sintez, təhlil qabiliyyətləri formalaşdıracaqdır. Bu zaman məktəblilərə öyrəndikləri
iki obyekt arasında müqayisə aparmaq tapşırılır
və onların oxşar və fərqli cəhətləri diaqram vasitəsilə qeyd olunur.
Bu metod riyaziyyatdakı “çoxluqlar” anlayışının tədrisini asanlaşdıracaq və şagirdlərin
çoxluqların birləşməsi, kəsişməsi və s. haqda
əvvəlcədən məlumatlı olmalarına gətirib çıxaracaqdır. Şaxələndirmə, yəni klaster metodunun
tətbiqi zamanı əlaqələr yaradılaraq obyekt barədə məlumatlar genişləndirilir (2, s. 54). Bu zaman müəllim hansısa mövzunun adını çəkir, ona
aid şagirdlər tərəfindən deyilmiş xüsusiyyətləri
yazır, daha sonra onlara da aid spesifik cəhətlər
qeyd olunur. Məsələn: dördbucaqlı yazıldıqda
düzbucaqlı, romb, kvadrat, trapesiya ayrılır,
daha sonra onların başlıca xüsusiyyətləri qeyd
olunur. Yaxud düzbucaqlı yazılır, şaxələrə ayrılır, 4 tərəfi var, 4 bucağı var, qarşı tərəf və bucaqlar bərabərdir, P=2*(a+b), S=a*b, kvadrata
bənzəyir, lakin en və uzunluğu fərqlidir və s.
qeyd edilir.
Bir neçə üsulla həyata keçirilə bilən akvarium metodu da müzakirə formasında təşkil edilir. Belə ki, bu zaman şagirdlər 2 qrupa bölünür,
əvvəlcə birinci qrup müəllim tərəfindən irəli sürülən problemi müzakirə edir, məsələnin həll
yollarını axtarır, digər qrup diskussiyanın müvafiq qaydalara uyğun şəkildə həyata keçirilməsini
təmin edir və alınan nəticələri, şagirdlərin fəaliyyətini qiymətləndirir. Daha sonra qruplar yer162

dəyişmə edir və proses təkrarlanır. Akvarium
metodunun digər bir tətbiq forması debat xarakteri daşıyır. Riyaziyyat dərslərində isə dəqiq elm
olduğu üçün müzakirəyə çıxarılan məsələlərin
dəqiq cavabı olur və bu metoddan bir məsələnin
müxtəlif həll yollarından hansının daha səmərəli
olduğunu müzakirə edərkən istifadə etmək olar.
Auksion metodunun tətbiqi zamanı pedaqoq müəyyən obyektin adını çəkir və şagirdlərə
onun xüsusiyyətlərini sadalamağı tapşırır. Hər
kəs növbə ilə mülahizəsini dilə gətirir və cavablar nömrələnir, növbəni pozmaq və daha tez cavab vermək mümkündür. Məsələn: riyaziyyat
dərsində metod bu cür tətbiq edilə bilər: “9”
ədədini ondan daha kiçik ədədlər işlətməklə
necə əldə edə bilərsiniz? Yaxud, hər hansı fiqurun xüsusiyyətlərini saymaq tələb olunur və ya
bölmə əməli zamanı qalıqda “2” alınan misallar
demək tapşırılır. Sonuncu təklifi verən şəxs qalib təyin edilir.
Şagirdlərə təqdimat hazırlamağı tapşırmaq
da onların tədris materialını dərindən qavramasına yardım edəcəkdir. Müəllim öyrənilən material əsasında hazırlanmış təqdimatları dinləyir,
bu zaman təqdimatların müzakirəsi, əsasən, digər şagirdlər tərəfindən aparılır və çatışmayan
cəhətlər, nöqsanlar düzəldilir. Layihələrin hazırlanması metodu təqdimatların hazırlanmasına
bənzəyir. Öyrədən tədqiq ediləcək mövzu və
məsələləri müəyyənləşdirir, şagirdlərə kömək
məqsədilə mövzunu əlavə suallarla genişləndirmək üsulunu, yəni əqli hücum metoduna müraciət olunmasını təklif edir. Pedaqoq bir neçə
mövzu verib məktəblilərə seçim haqqı bəxş edə
bilər.
Riyaziyyat dərslərində müxtəlif materiallar işlətməklə fərqli fiqurlar yaradılması tapşırıla
bilər. Riyaziyyat təlimi zamanı, ümumilikdə,
tədris prosesində şagirdləri ən çox fəallaşdıran
metod oyun metodunun tətbiqidir. Riyazi oyunlar təlim prosesinə əyləncə qatır, pedaqoqlar isə
məktəblilərin hədsiz marağı və daha səmərəli
nəticə ilə qarşılaşırlar. Dərs prosesində şagirdlərin darıxmaması, yorğunluğun aradan qaldırılması üçün riyazi oyunların həyata keçirilməsi
vacibdir (5, s. 132). Oyunların aparılması dərs
müddətində qısa vaxt ərzində planlaşdırılır və
təlim prosesindən yayınma hallarının qarşısını
alır. Bunu dərsin sonlarında, yaxud biliklərin
tətbiqi mərhələsində icra etmək məqsədəuyğun-
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dur. “Misalı tap”, “Pilləkənvari sistem”, “Zəncirvari hesablama”, “Həndəsi mozaika” oyunları
riyaziyyat tədrisində geniş istifadə edilir (7).
Dərslərdə şagird fəallığının təşkili üçün
metodlar kompleks şəkildə istifadə edilməli, hər
fənnə və keçiriləcək mövzuya uyğun seçilməli,
digər metodlarla dəstəklənməli və dərsin bütün
mərhələlərinə uyğun şəkildə tətbiq edilməlidir.
Dəqiq bir elm sahəsi kimi riyaziyyat fənninin
tədrisi məktəbliləri düşünməyə, zehni fəallığa
təşfiq etməli və şagird bacarıqlarını, fəallığını
motivasiya mərhələsindən refleksiyayadək inkişaf etdirməlidir (8).

Məqalənin aktuallığı. Məqalə şagird fəallığını əsas prioritet hesab edən tədris prosesində interaktiv və qeyri-standart metodların riyaziyyat dərslərində tətbiqi məsələsinin araşdırılması baxımından aktual əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. İbtidai sinifdə riyaziyyat fənninin tədrisi zamanı müxtəlif metodların
necə tətbiq edilə biləcəyini göstərməsi və qeyri-standart metodların ənənəvi metodlarla birgə, kompleks
şəkildə istifadəsinin verilməsi məqalənin novatorluğu hesab edilə bilər.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Elmi işdən ibtidai və orta ixtisas fənn müəllimləri,
tələbə və magistrantlar, eləcə də məktəbəqədər təhsil
müəssisələrinin tərbiyəçiləri istifadə edə bilərlər.
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ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNDƏ BİRLƏŞMƏLƏRİN KÖMƏYİLƏ
EHTİMALA AİD MƏSƏLƏ HƏLLİNİN ÖYRƏDİLMƏSİ
Хумай Сафар гызы Гасанова,
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

ИЗУЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
Humay Safar Hasanova,
Azerbaijan State Pedagogical University

STUDY OF COMPOUNDS İN GENERAL SCHOOLS
Xülasə: Məqalə ümumtəhsil məktəblərində birləşmələrin köməyi ilə ehtimala aid məsələ həllinin tədqiqinə həsr olunub. Göstərilmişdir ki, permutasiya, aranjeman, kombinizon kimi birləşmələrin tədrisi nəticəsində şagirdlər hadisələrin baş vermə mümkünlüyünü proqnozlaşdırır və onlarda hadisənin ehtimalını hesablama bacarıqlarını formalaşdırır.
Açar sözlər: permutasiya, aranjeman, kombinizon, çoxluq, alt çoxluq, yerdəyişmə, element
Резюме: Статья посвящена решению задач с помощью соединений. Автор отмечает, что в результате обучения учащиеся должны уметь определять вероятность событий, прогнозировать их и
это позволяет им формировать способности в вычислениях.
Ключевые слова: перестановка, размещение, сочетание, большинство, нижний кластер,
смещение, элемент
Summary: The article is devoted to solving problems using compounds. The author notes that as a
result of training, students should be able to determine the probability of events, predict them, and this allows
them to form abilities in calculations.
Key words: permutation, combination, arrangement, cluster, lower cluster, displacement, component

Məsələ riyaziyyat təlimində didaktik vasitədir. Şagirdlər permutasiya və kombinezonun
köməyilə hadisənin mümkün sayının müəyyən
edildiyini başa düşdükdən sonra situasiyadan
asılı olaraq məsələnin permutasiya düsturuna və
ya kombinezon düsturuna görə həll olunduğunu
müəyyən edirlər. Həmçinin şagirdlər vurma
prinsipinin tətbiq edildiyi situasiyaları da ayırmağı bacarmalıdır. Ehtimala aid məsələlər ehtimala aid situasiyaları ümumiləşdirmə, məsələ
həll etmə bacarıqları formalaşdırma və inkişaf
etdirmə məqsədi daşıyır. Şagirdlərin məsələdəki
situasiyanın hansı birləşməyə aid olduğunu ayırmasına diqqət yetirilməlidir.
Ehtimalda çox vaxt bütün mümkün olan
halları və əlverişli halları saymaq çətin olur. Bu164

nun üçün birləşmələr nəzəriyyəsindən istifadə
edilir.
Məsələ 1. Qutuda olan 20 şardan 12 – si
qırmızıdır. Təsadüfi 5 şar çıxarılır. Bu şarlardan
5 - nin də qırmızı olma ehtimalını tapın.
Həlli:
Məsələ 2. Qutuda olan 20 şardan 12 – si
qırmızı, 8 – i qaradır. Təsadüfi götürülmüş 5
şardan 3 – nün qırmızı olma ehtimalını tapın.
Həlli:
Beləliklə m elementdən ibarət olan çoxluğun k elementi bir növ “m-k” elementi başqa
növdürsə, təsadüfi olaraq n element götürülürsə
bunun “l” - nin 1 – ci növdən olması ehtimalı:
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İxtiyari hadisənin baş vermə ehtimalı:
, təsadüfi hadisənin baş vermə ehtimalı:
dir.
Hər bir hadisənin əks hadisəsi var. A hadisəsinin əks hadisəsinə o hadisənin inkarı deyilir
və ilə işarə edilir. Hadisənin özü ilə əksinin
birləşməsi yəqin hadisə, kəsişməsi isə - dur.
A hadisəsinin baş vermə ehtimalını P, A
hadisəsinin əks hadisəsini isə q ilə işarə etsək,
cəmi: “p - q” olar. Məs: əgər güllənin hədəfə
dəymə ehtimalı 0,6-dırsa, dəyməmə ehtimalı 0,4
olar.
Hadisələr ortaq nəticələrinə görə iki yerə
ayrılır:
1) Uyuşan hadisələr
2) Uyuşmayan hadisələr
Ortaq nəticələri olan hadisələrə uyuşan,
ortaq nəticələri olmayan hadisələrə uyuşmayan
hadisələr deyilir. Məs: Sinifdə olan 20 qızdan
12-si göy gözdür. Göy göz qızlardan da 4-ü əlaçıdır. Təsadüfi bir qız dərsi danışmaq üçün seçilir. Seçilən qızın göy göz və əlaçı olması hadisələri uyuşan hadisələrdir.
Əgər mümkün şəraitdə hadisə başqa hadisələrə bölünmürsə belə hadisələr elementar hadisələr adlanır. Hər bir mürəkkəb hadisə elementar hadisələrin birləşməsidir.
Bir hadisənin nəticəsi digər hadisələrin
baş verib – verməməsindən asılı deyilsə belə hadisələrə asılı olmayan hadisələr deyilir. Məs:
Zər atılarkən hər hansı bir üzün düşməsi digər
üzün düşməsi hadisəsindən asılı deyil.
Bir hadisənin nəticəsi digər hadisənin baş
verib-verməməsindən asılıdırsa belə hadisələrə
asılı olan hadisələr deyilir. Məs: Zər atıldıqda 3ə bölünən üzün düşməsi hadisəsi 2-yə bölünən
üzün düşməsi hadisəsində asılıdır. Lakin bir zəri
atdıqda 3-ə bölünən üzün düşməsi ilə bir qəpiyi
atdıqda gerb üzünün düşməsi asılı olmayan hadisələrdir. Qutuda olan 20 qırmızı, 10 qara şardan 1-ni çıxarıb qutuya geri qaytarsaq, 2-ci çıxarılan şarın qırmızı və ya qara olması hadisəsi
1-ci çıxan şarın rəngindən asılı deyil. Əgər 1-ci
şarı kənara qoyub sonra 2-ci şarı çıxarsaq, 2-ci
şarın qara çıxması hadisəsi 1-ci şarın qara və ya
qırmızı çıxması hadisəsindən asılıdır.

Hadisələr asılı hadisələrdirsə bir hadisənin
baş verməsi o biri hadisənin baş vermə ehtimalı
ilə bu hadisənin baş verməsi şərti daxilində ikinci hadisənin baş verməsinin şərti ehtimalı hasilinə bərabərdir. Yəni:
Məsələ: Qutuda olan 20 şardan 12 – si
qırmızıdır. Qutudan əvvəlcə 1, sonra yenə 1 qırmızı şar çıxarırıq.
a) Şarlardan hər ikisinin qırmızı olma;
b) Şarlardan birinin qırmızı olma ehtimalını tapın.
Həlli:
a) B hadisəsi hər ikisinin qırmızı olma hadisəsidir. A hadisəsi 1-ci şarın qırmızı olma hadisəsidir. 2-ci şarın qırmızı olma hadisəsi 1-ci
şarın qırmızı olmasından asılıdır.
;
;
b)

;

I qırmızı:
I qara:
Məsələ: Mağazada 40 qarpızdan 25-i təmiz, 15-i xarabdır. Mağazadan alınan 5 qarpızdan 3 – nün təmiz olma ehtimalını tapın.
Həlli:
Məsələ: Torbada 8 qırmızı, 5 sarı şar var.
Torbadan 2 şar çıxarsaq, heç olmazsa birinin
qırmızı rəngdə olma ehtimalı nə qədərdir?
Həlli: İki kürə çıxarılsa birinin qırmızı
olma hadisəsini A ilə işarə edək. Əvvəlcə bu hadisəni tamamlayan, iki kürədən heç birinin qırmızı rəngdə olmaması hadisəsinin ehtimalını
tapaq.

A hadisəsinin baş vermə ehtimalı:

Ümumtəhsil məktəblərində birləşmələrin
köməyilə ehtimala aid məsələ həllinin öyrədilməsi şagirdlərin bacarıqlarını yoxlama və inkişaf etdirmə məqsədi daşıyır.
Problemin aktuallığı. Riyaziyyat təlimində
birləşmələrin öyrədilməsi şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsində çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
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Problemin yeniliyi. Məktəbdə birləşmələr şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətinin inkişafına kömək
edir, hadisələrin baş vermə tezliyinin proqnozlaşdırılmasına imkan yaradır.

Problemin praktik əhəmiyyəti. Təlimdə istifadə olunan birləşmələr məsələlərin praktik həllinə
şərait yaradır, hadisənin baş vermə ehtimalının tapılması bacarıqlarını formalaşdırır.
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DƏYİŞƏNİ MÜTLƏQ QİYMƏT İŞARƏSİ DAXİLİNDƏ OLAN BƏRABƏRSİZLİKLƏRİN
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О МЕТОДИКЕ РЕШЕНИЯ НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ,
СОДЕРЖАЩЕЙ ПЕРЕМЕННУЮ ПОД ЗНАКОМ АБСОЛЮТНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
Yusifov Tale Yusif's,
Azerbaijan State Pedagogical University

ABOUT THE METHOD OF SOLVİNG THE İNEQUALİTİES
İN THE ABSOLUTE VALUE OF THE VARİABLE
Xülasə: Məqalədə dəyişəni mütləq qiymət işarəsi daxilində olan bərabərsizliklərin həllinə baxılır. Burada, həmçinin, dəyişəni mütləq qiymət işarəsi daxilində olan bərabərsizliklərin bəzi xüsusi halları nəzərdən
keçirilir. Bu mövzu məktəb riyaziyyatında çətin mənimsənilən və elmi-praktiki cəhətdən çox əhəmiyyətli
mövzulardandır.
Açar sözlər: mütləq qiymət, bərabərsizlik, aralıq, intervallar üsulu
Резюме: В статье рассматривается решениe неравенств с переменными под знаком абсолютной
величины. Здесь также рассматриваются некоторые особые случаи неравенств, содержащих переменную под знаком абсолютной величины. Эта одна из трудно освоенных тем школьной математики и
имеет важное научно-практическое значение.
Ключевые слова: абсолютная величина, неравенство, промежуток, интервалов метод
Summary: The article deals with the solution of inequalities within the absolute value of the variable.
Some special cases of inequalities containing a variable under the sign of an absolute value are also
considered here. This topic is very difficult to adopt in school mathematics and is one of the most important
scientific and practical issues.
Key Words: absolute price, inequality, intermediate, intervals method

Adından da məlum olduğu kimi, baxılan
bərabərsizliklərdə mütləq qiymət işarəsindən
istifadə olunacaqdır. Qeyd edək ki, bəzi ədəbiyyatlarda mütləq qiymət əvəzinə modul sözündən
istifadə edilir. Məktəb riyaziyyat kursunda dəyişəni mütləq qiymət işarəsi daxilində olan sadə
bərabərsizliklərin həlli VIII sinifdə öyrədilir. IX
sinif məktəb riyaziyyat kursunda isə dəyişəni
mütləq qiymət işarəsi daxilində olan bərabərsizliklərin həlli qrafik əsasında öyrədilir.
Dəyişəni mütləq qiymət işarəsi daxilində
olan müxtəlif tip bərabərsizliklərin həlli zamanı
şagirdlər bir sıra çətinliklərlə qarşılaşırlar. Bu-

nun əsas səbəblərindən biri bu tip bərabərsizliklərin geniş şərh olunmaması ilə bağlıdır. Bunu
nəzərə alaraq dəyişəni mütləq qiymət işarəsi daxilində olan bərabərsizliklərin həlli üsullarının
tədrisi metodikasına baxaq.
Mütləq qiymət işarəsi daxilində olan sadə
bərabərsizliklər |x| a və |x| a (a0) şəklindədir.
Birinci bərabərsizliyin həllini |x| a <=>
kimi, ikinci bərabərsizliyin həllini isə
|x| a <=>
kimi göstərmək olar.
a 0 olduqda, |x| a bərabərsizliyi həndəsi
olaraq O nöqtəsindən elə x nöqtələrinə qədər
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olan məsafəni ifadə edir ki, həmin məsafə a dan kiçik olsun. Bu isə (- a ; a) intervalında yerləşən nöqtələr çoxluğundan -a O a ibarətdir. Deməli, |x| a bərabərsizliyi - a x a ikiqat bərabərsizliyi ilə eynigüclüdür.

Oxşar olaraq, |x|
a bərabərsizliyi - a
a ikiqat bərabərsizliyi ilə eynigüclüdür.
a 0 olduqda, |x| a bərabərsizliyi həndəsi
olaraq hesablama başlanğıcından məsafəsi a-dan
böyük olan bütün x nöqtələri çoxluğunu ifadə
edir. (- ∞; - a) və ya (a; + ∞) aralıqlarının hər
hansı birindən götürülmüş istənilən x üçün hesablama başlanğıcından x-ə qədər məsafə a-dan
böyükdür . Deməli, |x| a bərabərsizliyinin həllər
çoxluğu x - a və ya x a bərabərsizliyinin ödənildiyi aralıqların birləşməsindən alınan (- ∞; a)
(a; + ∞) çoxluğudur. –a O a
Oxşar olaraq, |x|
a bərabərsizliyinin
həllər çoxluğu isə (- ∞; - a] [a; + ∞) olur.
x

Bu tip bərabərsizliklər
şəklində bərabərsizliklərinin birgəliyi ilə eynigüclüdür. g(x)
0 şərtini ödəyən x-lər də verilən bərabərsizliyin həllər çoxluğuna daxil edilir.
4. |f(|x|)|<g(x) şəklində bərabərsizliklər.
Bu tip bərabərsizlikləri iki üsulla həll etmək
olar.
Belə
bərabərsizliklər
ya
,

birgəliyi ilə, ya da
sistemi ilə
eynigüclüdür.
f(x) və g(x) funksiyalarının mürəkkəblik
dərəcəsindən və həm də bərabərsizliklərin tipindən asılı olaraq bu üsullardan münasib olanı verilmiş bərabərsizliyin həlli üçün seçmək lazımdır.
5. |f(|x|)|>g(x) şəklində bərabərsizliklər.
Bu tip bərabərsizlikləri də iki üsulla həll
etmək
olar.
Belə
bərabərsizliklər
ya
,

Dəyişəni mütləq qiymət işarəsi daxilində
olan bərabərsizliklərin həllində bərabərsizliyin
təyin oblastını elə kəsişməyən alt çoxluqlara
ayırmaq lazımdır ki, bu çoxluqların hər birində
mütləq qiymət işarəsi daxilindəki ifadələr işarəsini saxlasın. Sonra mütləq qiymətin tərifindən
istifadə etməklə bu çoxluqların hər birində bərabərsizlik həll edilir və alınan həllər çoxluğunun
birləşməsi verilən bərabərsizliyin həlli olur.
Dəyişəni mütləq qiymət işarəsi daxilində
olan bərabərsizliklərin bəzi xüsusi hallarına baxaq.
1. f(|x|)<g(x) şəklində bərabərsizliklər.
Bu tip bərabərsizliklər aşağıdakı iki bərabərsizliklər sisteminin birgəliyi ilə eynigüclüdür.
f(|x|)<g(x)

<=>

2. |f(x)|<g(x) şəklində bərabərsizliklər.
Bu tip bərabərsizliklər
şəklində bərabərsizliklər sistemi ilə eynigüclüdür.
3. |f(x)|>g(x) şəklində bərabərsizliklər.

168

sistemlərinin

sistemlərinin

birgəliyi ilə ya da
bərabərsizliklərinin birgəliyi ilə eynigüclü olar.
6. |f(x)|≥g(x) şəklində bərabərsizliklər.
Bu tip bərabərsizliklər təyin oblastı həm
f(x), həm də g(x) funksiyalarının işarə sabitliyi
aralıqlarından ibarət olan aralıqlara bölünərək
həll olunur. Bu zaman hər bir aralıqda verilən
bərabərsizlik mütləq qiymət işarəsi olmadan həll
olunur, alınan həllər bərabərsizliyin təyin oblastı
daxilində birləşdirilir və bərabərsizliyin ümumi
həlli alınır.
a1
şəklində
bərabərsizliklər də bu üsulla həll olunur. Burada
, , . . .,
həqiqi ədədlərdir.
Bəzi |f(x)|≥|g(x)| şəklində bərabərsizlikləri
həll etmək üçün onunla eynigüclü olan
f2(x)≥g2(x) şəklində bərabərsizliyini həll etmək
daha əlverişlidir.
7. h(x,
) g(x) şəklində bərabərsizliklər.
Bu tip bərabərsizliklər aşağıdakı iki sistemin birgəliyi ilə eynigüclüdür.
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h(x,
) g(x) və h(x,
)
g(x)
şəklində bərabərsizlikləri də həll edərkən analoji
qaydada bu bərabərsizliklərlə eynigüclü olan
sistemlərə keçmək lazımdır.
Problemin aktuallığı və praktik əhəmiyyəti:
Müşahidələr göstərir ki, məktəb riyaziyyatı tədrisində dəyişəni mütləq qiymət işarəsi daxilində olan bərabərsizliklərin həllində şagirdlər müəyyən çətinliklərlə rastlaşır. Buna görə də dəyişəni mütləq qiymət
işarəsi daxilində olan bərabərsizliklərin həllinin araşdırılması aktuallıq kəsb edir.
Problemin elmi yeniliyi: Dəyişəni mütləq
qiymət işarəsi daxilində olan bərabərsizliklərin həllinin öyrənilməsi, şagirdlərin parametrli məsələlərin
həlli haqqındakı bilik və bacarıqlarının keyfiyyətinin

yaxşılaşdırılmasına, onlarda riyazi məsələlər və
məntiqi mülahizələrin inkişafına təsiri olduqca böyükdür.
Məqalədə orta məktəbdə dəyişəni mütləq qiymət işarəsi daxilində olan bərabərsizliklərin tədrisinin xüsusiyyətləri və müxtəlif situasiyalarda tətbiqinə kifayət qədər yer ayrılmasıyla təlimin elmi səviyyəsi və səmərəsinin daha çox artırılması məsələsi aktual olaraq verilmişdir. Mövzuda dəyişəni mütləq
qiymət işarəsi daxilində olan bərabərsizliklərin həllinə dair çalışmaların öyrənilməsinə aid metodik mülahizələr orta məktəblərin riyaziyyat dərs vəsaitləri
və tədris proqramlarının təkmilləşdirilməsinə imkan
verəcəkdir.
Problemin tətbiqi əhəmiyyəti: Müəllimlərin,
şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişafının imkan
və yollarına dair metodik tövsiyələr verir.
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RİYAZİYYAT DƏRSLƏRİNDƏ İNTERAKTİV TƏLİM TEXNOLOGİYALARI
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Arzu Farhad İsrafilova,
Math teacher of Baku, secondary school № 44

İNTERACTİVE LEARNİNG TECHNOLOGİES İN MATH LESSONS
Xülasə. Məqalədə interaktiv təlimin mahiyyəti, interaktiv təlimin əsas funksiyaları qeyd olunur. Şagirdləri əhatə dairəsinə görə interaktiv təlim texnologiyaları fəaliyyətin aşağıdakı təşkili formaları göstərilir.
İnteraktiv təlim prosesində şagirdləri hansı məzmunda işləri yerinə yetirməyə hazırlamaq lazım olduğu şərh
olunur. İnteraktiv təlimin reallaşdırılması üçün müəllimin diqqət mərkəzində saxlamalı olduğu məsələlər
qeyd edilir.
Açar sözlər: İnteraktiv, təlim, riyaziyyat, şagird, müəllim, dərs
Резюме. В статье упоминаются суть и основные функции интерактивного обучения. Показаны
формы организации учебных технологий. Даются рекомендации ученикам о содержании работ, которые должны быть подготовлены к выполнению в процессе интерактивного обучения. Отличаются
проблемы, которые следует держать в центре внимания для реализации интерактивного обучения.
Ключевые слова: интерактивный, обучение, математика, ученик, учитель, урок
Summary. The article mentions the essence and basic functions of interactive learning. The forms of
organization of educational technologies are shown. Recommendations are given to students about the
content of the works that should be prepared for implementation in the process of interactive learning. There
are different problems that should be kept in the spotlight for the implementation of interactive learning.
Key words: interactive, training, math, pupil, teacher, lesson

Müasir təlim – interaktiv təlim hesab olunur. Bilik səviyyələri və dərketmə qabiliyyətləri
müxtəlif olan şagirdlərin ayrı bir sinif otağında
təlim prosesində fəallaşdırılmasına və şagirdlərin müstəqil idraki fəaliyyətinin gücləndirilməsi,
şagirdə bir subyekt kimi baxılması – müasir təlimin xarakterik cəhətləridir. Təlim prosesində,
xüsusən riyaziyyat dərslərində məntiqi mühakimə-yə üstünlük verilməsi, əqli nəticə kimi təfəkkür formasına daha çox üstünlük verilməsi interaktiv təlimə xasdır.
Z. Veysovanın qeyd etdiyi kimi: “Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəblərində fəal (interaktiv) təlimin tətbiq edilməsi
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təhsil islahatının əsas məqsədlərindən biridir”
(2, s.4).
İnteraktiv texnologiyaların riyaziyyat
dərslərində tətbiq edilməsi təlim prosesində
meydana çıxan bir sıra çətinlikləri aradan qaldırmağa kömək edir. Çünki bu təlimin əsas xüsusiyyəti şagirdin idraki fəallığına və müstəqil
fəaliyyətinə istinad olunur. Fərdi inkişaf bu prosesdə diqqət mərkəzində olur.
İnteraktiv texnologiyaların təlimdə tətbiqi
əsas məqsəd olmayıb, şagirdləri idraki fəaliyyətə cəlb etmək üçün müvafıq şərait yaratma üsuludur.
“İnteraktiv” - mürəkkəb söz olub, “inter“
– müxtəlif, “aktiv“ - fəal mənasındadır. Yəni tə-
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Riyaziyyat dərslərində interaktiv təlim texnologiyaları

lim prosesində bilik, bacarıq və vərdişlər səviyyəsi müxtəlif olan şagirdlərin eyni zamanda
fəallaşdırılması (1 s. 37).
“İnteraktiv metodlar müəllim və şagird
əməkdaşlığını reallaşdırır, onları konstruktiv qarşılıqlı hərəkətə alışdırır, dərsdə psixoloji iqlimi
sağlamlaşdırır, xoş ab-hava yaradır” (4, s. 37)
İnteraktiv təlimin mahiyyətini belə təsvir
etmək olar: müəllim şagirdlərin idraki tədris
fəaliyyətini təşkil edir və onlar öz imkanlarına,
qazandıqları biliklərə əsaslanaraq, müstəqil (və
ya yarımüstəqil) olaraq, təqdim olunmuş problemi, situasiyanı “şagird – informasiya”, “şagird –
situasiya”, “şagird – bilik”, “şagird –problem”,
“şagird – şagird”, “şagird – qrup” və s. prosesində qarşılıqlı əlaqədə həll etməyə çalışır.
“İnteraktiv təlim - tədrisin və idrak fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması metodlarının
məcmusudur” (3 s. 11).
İnteraktiv təlimin əsas funksiyaları bunlardır:
1) İdraki - öyrədici funksiyası.
2) Korreksiyaları inkişafetdirici funksiya.
Bu funksiyalardan birinin nəzərə alınmaması və birinə az əhəmiyyət veilməsi interaktiv
təlimin qiymətini, keyfiyyətini azaldır.
İnteraktiv təlim metodlarından və onun
təşkil formalarından dərsin, xüsusən riyaziyyat
dərsinin səmərəliliyinin artırılmasında istifadə
oluna bilir.
İnteraktiv təlimin forma və metodlarının
tətbiq edilməsi aşağıdakı məqsədlərin reallaşdırılmasını nəzərdə tutur:
1. Riyaziyyat fənninin öyrədilməsində şagirdlərdə marağın və motivasiyanın stimullaşdırılması;
2. Şagirdlərin fəallığının və müstəqilliyinin artırılması;
3. Tənqidi təfəkkür, qarşılıqlı əlaqə və
kommunikativ vərdişlərin inkişaf etdirilməsi;
4. Təlim prosesində müəllim - şagird qarşılıqlı əlaqələri əsasında təfəkkür fəaliyyəti,
inkişaf və özünüinkişafın təmin edilməsi.
Misal. Natural sıra parçasının sonuncu
ədədi 53-dür. Bu parçada neçə tək və neçə cüt
ədəd var?
Məsələnin həllində başlanğıc moment həmin parçadakı ədədlərin sayını müəyyən etməkdir: 53 ədəd var.
1) Birinci ədəd neçədir? (1)

2) 1-dən 50-yə qədər neçə cüt ədəd var?
(25 cüt ədəd var)
3) Neçə tək ədəd var? (25 tək ədəd var)
4) 50-dən 53-ə qədər neçə tək ədəd var?
(51 və 53 (iki) tək ədədləri var)
5) Hansı nəticəni çıxarmaq olar? (1-dən
53-ə qədər 25 + 2 = 27 tək ədəd var)
6) İkinci nəticə hansıdır? (1-53-ə qədər
25+1 =26 cüt ədəd var)
Bu tipli məsələlərin həllində psixoloji aspekt də mühüm rol oynayır.
İnteraktiv təlim prosesində şagirdləri aşağıdakı məzmunda işləri yerinə yetirməyi hazırlamaq lazımdır:
- axtarış və əsas problemin hissələrə
ayrılması;
- alınmış problemlərin çətinlik dərəcələrinə görə düzülməsi;
- problemlərin təhlili;
- fəaliyyət məqsədi, vəzifələri və istiqamətlərin müəyyən edilməsi;
- həllin müxtəlif variantlarının nəzərə
alınması;
- ən yaxşı, səmərəli həllin seçilməsi;
- problemin həlli mexanizminin müəyyən edilməsi;
- işin proqramı və planın tərtib edilməsi.
Bu prosesdə müəllimin bütün ideya və
fəaliyyət kompleksi müəyyənləşdirilməlidir.
Belə bir aforizm var: “Nə qədər sayda
yaxşı müəllim varsa, о qədər də yaxşı təlim metodu var”.
İnteraktiv təlimin reallaşdırılması üçün
müəllim hansı məsələləri diqqət mərkəzində
saxlamalıdır? Bu sualın cavabı çox geniş və
məzmunlu spektrə malikdir:
1) fəal təlimə aid dərsin məqsədinin
müəyyənləşdirilməsi;
2) fəal təlimin tətbiq olunduğu dərsin
məzmununun müəyyənləşdirilməsi;
3) fəal təlimin tətbiq olunduğu dərsin
strukturunun müəyyənləşdirilməsi;
4) şagirdlərin dərsdə qruplaşdırılması
(diferensiasiya);
5) konkret təlim metodların seçilməsi;
6) təlimin əyani və texniki vasitələrindən
(kompüter texnologiyalarından) istifadə edilməsi.
Müasir interaktiv təlim şəraitində məqsədə
çatmaq üçün metodların, təlim formalarının, va-
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sitələrinin düzgün seçilməsi təlimin səmərəli-liyini təmin edən başlıca amilidir. Hazırda ənənəvi olmayan təlimin təşkili formaları, dərslər
daha geniş tətbiq olunur və həm müəllim, həm
də şagirdlər bu innovasiyaları böyük maraqla
qəbul edirlər.
I. Ənənəvi olmayan dərs formalarından
aşağıdakıları göstərə bilərik:
1. Yarış dərsi.
2. Teatrlaşdırılmış dərs.
3. Şagirdləri qarşılıqlı öyrədən dərs.
4. Həqiqəti axtarış dərsi və s.
Bu dərsləri əsas tədris işi formasına çevirmək olmaz. Onlardan epizodik hallarda istifadə
etmək olar. Çünki bu dərslərdə ciddi təlim əməyi azdır.
II. Ənənəvi olmayan tədris məşğələləri
formaları:
1. Vahid mövzu altında birləşdirilmiş və
ya inteqrasiya olunmuş dərs forması.
2. Kombinasiyalı dərs forması.
3. Şagirdlərin əqli əməyi, yaradıcı əməyinə istiqamətlənmiş layihə-məşğələlər forması.
Layihə işi bir dərsin müəyyən mərhələsi
də ola bilər.
III. Təlimin oyun formasında metod və
priyomlarının tətbiqi.
1. Oyun formaları:
- rollu oyunlar;
- didaktik oyunlar;
- imitasiyalı və ya əməli oyunlar;
- fəaliyyətin təşkili oyunları.
IV. Problem - məsələyə yanaşmanın tətbiqi. Buraya idraki və praktik məsələlər sistemi,
problemli suallar, situasiyalar daxildir.
1. Situasiyanın növləri:
- seçim situasiyası - həllərdən ən optimalı
və ya düzgününün seçilməsi;
- qeyri-müəyyən situasiya - verilənlər kifayət etmədiyi üçün bir neçə həll variantı alınır;

- konflikt situasiya - tərkibində mübarizə
və qarşılıqlı əks cəhətlər olduqda;
- gözlənilməyən situasiya - öz qeyri-adiliyi ilə şagirdlərdə təəccüb doğuran situasiya;
- təklif-situasiya - müəllim şagirdləri hər
hansı qanunauyğunluğu aşkar etmək üçün axtarışa cəlb edir;
- inkari-situasiya - hər hansı həllin, təklifin
doğru və ya əlverişli olmadığını əsaslandırmaq.
V. Şagirdlərin bütün tədris işi formalarından istifadə.
1. Tədris işinin formaları: kollektiv, qruplarla, fərdi, briqada, cüt-cüt.
VI. İnteraktiv təlim metodlarının xüsusi
çəkisinin (didaktik funksiyasının) artırılması.
İnteraktiv təlim metodlarının əsas mahiyyətini şagirdlərin müstəqil idrak fəaliyyəti və biliklərin qazanılmasında tədqiqatçılıq fəaliyyətinin səviyyəsi təşkil edir.
VII. Şagirdlərin stimullaşdırılması və motivasiya metodlarının riyaziyyat dərslərində tətbiqi.
“Motivasiya” anlayışı altında insanı fəaliyyətə sövq edən və bu fəaliyyətə müəyyən
məna verən qüvvələr çoxluğu nəzərdə tutulur.
Şagirdlərdə özünüinkişaf üçün dayanıqlı motivasiya formalaşmalıdır ki, yeni biliklərin və bacarıqların qazanılmasını təmin etsin.
Məqalənin aktuallığı. İnteraktiv təlim metodlarının əsas mahiyyətini şagirdlərin müstəqil idrak
fəaliyyəti və biliklərin qazanılmasında tədqiqatçılıq
fəaliyyətinin səviyyəsi təşkil edir və bunun üçün məqalə aktualdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. İnteraktiv təlim metodlarından və onun təşkil formalarından dərsin, xüsusən riyaziyyat dərsinin səmərəliliyinin artırılmasında istifadə oluna bilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti. İnteraktiv
texnologiyaların riyaziyyat dərslərində tətbiq edilməsi təlim prosesində meydana çıxan bir sıra çətinlikləri aradan qaldırmağa kömək edir.
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Dil dərslərində müstəqil işin təşkili zamanı meydana gələn problemlərin aradan qaldırılması məsələləri
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ВОПРОСЫ УСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ ВО ВРЕМЯ
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЯЗЫКОВЫХ УРОКАХ
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İSSUES OF SOLVİNG PROBLEMS THAT OCCUR İN ORGANİZATİON
OF İNDİVİDUAL WORK İN LANGUAGE LEARNING CLASSES
Xülasə: Ali məktəblərdə xarici dilin tədrisi zamanı tələbələrin müstəqil işinin təşkilində dərsdənkənar
təlim materiallarını əldə etmək və onlardan səmərəli istifadə etməyin yollarını öyrətmək lazımdır.
Açar sözlər: müstəqil iş, dərs, bilik, bacarıq, müstəqil tələbə
Резюме: В статье отмечается, что при организации самостоятельной работы студентов в ВУЗах в процессе обучения иностранного языка необходимо научить их приобретению внеклассных
учебных материалов и способам их эффективного использования.
Ключевые слова: самостоятельная работа, урок, знание, умение, самостоятельный студент
Summаry: It is necessary to set up and use out of the classroom tasks for promoting learner autonomy
in higher education.
Key words: individual work, lesson, knowledge, skill, individual student

Hazırda aparılan bir sıra uğurlu islahatlar,
təhsil sahəsində baş verən dəyişikliklər, gənclərin xarici dilə olan marağı, dilin öyrənmə və öyrətmə mexanizmində olan əsaslı yeniliklər müstəqil işin təşkilinin səmərəli yollarının axtarıb
araşdırılmasını zəruri edir. Bu baxımdan xarici
dil dərslərində müstəqil işin təşkili istiqamətində
aparılan araşdırmalara nəzər yetirsək, onların
aktual problemlərlə əhatə olunduğunun şahidi
ola bilərik.
Bildiyimiz kimi, müstəqil iş dedikdə onun
tətbiqi imkanları təkcə “pedaqoji proses” dairəsində, təlim-tərbiyə məsələlərində, öyrənib-oy-

rətmə prosesində məhdudlaşmır. “Müstəqillik”
dedikdə biz yaşadığımız dövrdə həyatın bütün
sahələrində şəxsiyyətin özfəaliyyətini təmin etmək kimi də nəzərdə tutulur.
Məsələyə didaktik cəhətdən nəzər yetirsək
aydın olur ki, insan öz biliklərini müstəqil surətdə artırmaq vərdişinə yiyələnərsə onun uğuru
daha bol, görəcəyi işlər isə çox müvəffəqiyyətli
olur. Gənc nəsli müstəqil həyata hazırlamaq
cəhdi universitet müəllimlərinin qarşısına qoyulan ən böyük şərtlərdən biridir. Bu səbəbdən dil
dərslərində müstəqil işin təşkilinə qoyulan tələblər tələbələrin müstəqilliyinin təmin edilməsi
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üçün ən aktual məsələlərdən sayılır. Lakin bu
məsələdə formal iş üsulları da yan keçmir. Belə
ki, təhsil müəssisələrinin əsas işinin tələbələrə
verilən bilik, bacarıq və vərdişlərin nəzəri və
praktik cəhətdən balanslaşdırılması nəzərdə tutulsa da real həyatda buna əməl edilmir. Yəni
nəzəri biliklərin öyrənilməsinə şərait yaradılsa
da onları təcrübədən keçirmək təsəvvür etdiyimiz qədər də asan deyil. Müstəqil işin tələbələrin bir növ həyat tərzi kimi qəbul edilməsinə çalışmaq lazımdır ki, həyatın bütün sahələrində
eləcə də təhsil sahəsində tərk edilə bilməyən bir
vərdişə çevrilsin. Ümumiyyətlə müstəqil işin
istifadə olunma tarixinə nəzər salsaq, onun ənənəvi təlimdə nəzəri cəhətdən yer aldığının şahidi
olarıq. “Müasir səviyyədə tərtib olunmuş bu tədqiqatların metodik-təcrübi istiqamətlərindən yararlanmaq, bu tarixi-pedaqoji mahiyyət daşıyan
konsepsiyaların qorunub saxlanılması məqsədilə
istifadə etmək müəllimlərin öhdəsinə düşən başlıca vəzifədir.” (1, 11)
“Tələbələrin müstəqil işini bəzi hallarda tələbə avtonomiyası da adlandırmaq olar” (4). Tələbə muxtariyyətinə ötən onilliklərdən bəri rast
gəlinir. İlk dəfə Henri Kolec tərəfindən 1981-ci
ildə bu termin istifadə olunmuşdur. Bir çox metodistlər tərəfindən müxtəlif təriflər verilmişdir.
Belə ki, bəzi müəlliflər bunu təhsildə bir vasitə
kimi, bəziləri isə bir sonluq kimi görürlər.
Henri Kolec muxtariyyəti öyrənmə prosesində tələbənin bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürmə kimi qiymətləndirsə də, digərləri isə bunun psixologiya ilə bağlı olduğunu vurğulayırlar. F. Benson isə muxtariyyəti tələbənin təhsil
sistemində öz haqlarını bilmək kimi dəyərləndirib. Bəzən bəzi müəlliflər “tələbə müstəqilliyi”
ilə “müstəqil tələbə” məfhumlarını eyniləşdirərək “müstəqil tələbə” məfhumunu “özünü-təhsilləndirmə” anlayışı ilə birbaşa izah edir. Belə
ki, “Özünütəhsilləndirmə ” vasitəsindən istifadə
edən bütün tələbələri “müstəqil tələbə” adlandırmaq olar.
Nə üçün tələbələrdə muxtariyyəti inkişaf
etdirmək zəruri amillərdən biri hesab olunur?
Muxtariyyət istər hər hansısa tədris müəssisəsində, istərsə də müstəqil özünü təhsilləndirmə zamanı tələbənin öyrənmə prosesində məsuliyyəti
öz öhdəsinə götürməsidir. Əgər tədris mərhələsi
hər hansı təhsil müəssisəsində baş verirsə, tələbələr öyrənmə prosesində məsuliyyəti öz üzəri174

nə götürməklə yanaşı müəllim və həmyaşıd
əməkdaşlığını da diqqətdən yayındırmırlar.
Müstəqil fəaliyyət göstərən tələbə ilə digər tələbələri müqayisə etsək, bir çox fərqləri tapa bilərik. Ən başlıca fərq isə müstəqil öyrənəndə öyrəndiyi biliyə qarşı dərindən qavrama olur. Digər fərqləndirici xüsusiyyətlər kimi isə onların
öyrənmədə aktiv fəaliyyət göstərməklərini, lazım gələrsə riskli yollardan belə istifadə etməklərini, məzmunla yanaşı formaya da diqqət yetirməkləri, uyğunluqla yanaşı dəqiqliyi də nəzərə almaqları, hədəf dili təkmilləşdirmək üçün
daim yollar və vasitələr axtarmaqları, onlar üçün
tətbiq etmədə yetərli olmayan hipoteziyaları və
qaydaları rədd etmək, ən önəmlisi isə onların
öyrəndiyi dilə qarşı tolerantlıq göstərməyidir.
Yəni ana dili ilə hədəf dil arasında qrammatik
və leksik cəhətdən olan fərqlilikləri xoşgörülü
qarşılamasıdır.
Müstəqil öyrənməni ənənəvi qəliblənmiş
formadan bir çox fərqlərini göstərərək, ənənəvi
formanın bir çox xüsusiyyətlərini müstəqil öyrənməyə zidd göstərirlər. Ənənəvi formada hər
gün öyrəncilər eyni vaxtda, eyni fəaliyyəti eyni
üsulla həyata keçirirlər. Tədris mərhələsini isə
avtoritar mövqeyini tutan müəllim reallaşdırır.
Nəticədə daim müəllimdən asılı olan tələbələr
yetişir.” (27, 52-59)
Dil öyrənmədə müstəqil öyrənməni tələbəyə mənimsətmənin faydalarını müəyyənləşdirərkən nəzərə almaq lazımdır ki, dil öyrənmə
prosesi uzun müddətli bir proses olduğu üçün
tələbə hər zaman bir pedaqoqla ünsiyyətdə və ya
hər hansısa bir təhsil proqramında müntəzəm
dərslərə yazılmaya bilər. Yəni hər hansısa bir
təhsil müəssisəsinə davamiyyətli şəkildə baş
çəkməyə bilər.
İngilis dilinin tədrisi zamanı tələbələrə danışığı öyrədərkən bu dilin müstəqil öyrənilməsi
və istifadə edilməsi üçün burada müxtəlif üslubların olduğu öyrədilməlidir və onların özlərinin
bu dili istifadə edərkən doğru üslubu seçməyi
vərdiş halına gətirməyin vacib olduğunu Qabai
T. vurğulayır.
“Tələbələrə ingilis dilini tədris edərkən
onlara əsasən başa düşməyin və başa düşülməyin yollarını öyrətmək lazımdır. Dil öyrənmədə
ilkin mərhələdə dörd vərdişin demək olar ki, hər
birinin ən asan və ən çox istifadə olunan variantını öyrətmək lazımdır. Məsələn, “fortnight” öy-
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rətməkdənsə “two weeks” daha məsləhətlidir.”
(3, 43)
Bəzən müstəqil öyrənmədə yanlışlıqla təlimatçıya ehtiyac olunmadığına dair bəzi mülahizələr gətirməyə çalışırlar. Çox az sayda tələbələr
ali məktəbə müstəqil tələbə kimi gəlir. Əksər tələbələr isə təəssüf hissi ilə qeyd olunmalıdır ki,
müəllim-avtoritar rejimindən gəlmiş tələbələrdir.
Demək ki, müəllim auditoriyada muxtariyyət öyrənməni tərəqqi etdirən əsas qüvvədir.
Günümüzə qədər aparılmış elmi araşdırmalara görə nəinki tələbə müstəqil fəaliyyətinin
reallaşdırılmasında, ümumiyyətlə təlim prosesinin həyata keçirilməsində müəllim əməyinin
rolu inkaredilməzdir. Şübhəsiz ki, məktəbin
strukturunda əsas yeri müəllim və tələbə tutur.
Demokratik üslubla işləyən pedaqoq öyrənənləri ilə daim məsləhətləşir, müəyyən tədbirlər
keçirərkən onlardan fikirlər alır, onların tövsiyələrini maraqla dinləyir, nəzərə almağa çalışır. Bu
zaman artıq tələbədə müəllimlə əməkdaşlıq etmək təşəbbüsü yaranır. Müəllimin təşkil etdiyi
hər bir tədbirdə tələbələrə xüsusi öhdə-liklər verilir, tələbələr də üzərilərinə düşən hər bir öhdəliyi
böyük həvəslə həyata keçirirlər. Belə müəllimlərə şagirdlərin idrak fəallığı, fənlərarası əlaqənin
təkmilləşdirilməsi, şagirdlərin müstəqil işinin səmərəli həyata keçirilməsi, təlim prosesinin tiplərinin və təlim metodlarının modernləşdirilməsi,
dərsin fəal təlim metodları ilə aparılması xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir” (2, 134).
Müstəqil işi həyata keçirmək üçün tələbələrdə bir çox fərdi keyfiyyətlər inkişaf etdirilməlidir. İlk növbədə onlarda bu işi həyata keçirmək
üçün əzm, istək, daha sonra isə özünəinam olmalıdır. Əgər bu keyfiyyətləri tələbədə yaratmaq mümkün olmuşsa, artıq öyrənən üçün hədəflərini aydınlaşdırmaq, tədris materiallarını
seçmək, özünüqiymətləndirməni həyata keçirmək kimi məsələlər öz həllini tapmış olacaq.
Bəzən tələbəni müstəqil öyrənmə prosesini təmin etmək üçün onlara hansı vərdişlərin
aşılanması sual doğurur. Nəzərə almaq lazımdır
ki, bu hər bir müəllimə görə dəyişən məsələdir,
yəni müəllimin tələbəni hansı dərəcədə sərbəst
görmək gözləntisindən asılıdır, müəyyən mərhələlərdən keçən prosesdir. İlk öncə dərslikdən kənar tədris materiallarını əldə etmək və onları

necə istifadə etməyin yollarını onlara inkişaf etdirmək lazımdır. İnternet mənbələrindən necə
məlumat almaq, hansı xəbər saytlarından istifadə etmək, onlayn qəzetlər oxumaq və onların ev
tapşırığının tamamlanmasında vasitə kimi göstərmək məqsədəuyğundur. Sonrakı mərhələdə
isə artıq, öyrənən məqsədlər qoymaq, onları
reallaşdırmaq, özünütəhsilləndirməni planlamaq, özünüqiymətləndirməni həyata keçirmək
kimi bacarıqlara yiyələnməyə nail olacaqdır.
Təlimatçı tədris prosesində öyrənənlərinin hansı
strategiyalarından daha çox istifadə etdiyini və
hansıların onlarda daha effektiv nəticə göstərdiyini nəzərə alıb həmin istiqamətdə onları daha
çox motivasiya etməlidir. Hər hansısa tapşırıq
verildikdə onun həlli yollarında araşdırma, müzakirə, sual-cavab kimi strategiyaları tətbiq etməyin daha faydalı olduğu nəzərə çatdırılmalıdır. Bundan sonra isə tələbə özünə uyğun strategiyanı seçməlidir.
Xarici dilin tədrisi prosesdə baş verən
müstəqil işlərin təzahür formaları bir çox hallarda təlim prosesi ilə əlaqələndirilir. Təlim prosesində elmin son nailiyyətləri öyrənənlərə ötürülür, istər nəzəri istərsə də praktik bacarıq və vərdişlər onlara aşılanır, onların vətən üçün rəqabətli, çevik vətəndaş kimi püxtələşməyinə yaxından maraq duyulur. Bu yöndə nəsil yetişdirməyin ən faydalı yollarından biri təlim fəaliyyətində öyrədilənləri real həyat hadisələri ilə əlaqələndirib əldə olunan nəzəri biliklərin praktik
həyati tələbatlarla vəhdətini yaratmaq daha
məqsədəuyğun ola bilər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Dil fakültələrində
xarici dilin tədrisi zamanı öyrənənlərin məqsədə çatmaq, onları reallaşdırmaq, özünütəhsilləndirməni
planlamaq, özünüqiymətləndirməni həyata keçirmək
kimi bacarıqlara yiyələnməyə nail ola bilər. Öyrədən
isə tədris prosesində öyrənənlərinin hansı strategiyalarından daha çox istifadə etdiyini və hansıların onlarda daha effektiv nəticə göstərdiyini nəzərə alıb
həmin istiqamətdə onları daha çox motivasiya
etməlidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Məqalədə verilən hər bir fakt, irəli sürülən hər bir
fikir ali məktəblərində çalışan müəllimləri üçün
müstəqil işin təşkili istiqamətdə yeni yanaşmanın səviyyəsini diqqət mərkəzində saxlayacaqlarına zəmin
yaradır.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА
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THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN GRADE 11
IN THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH
Xülasə. İngilis dilinin tədrisinin mühüm vəzifələrindən biri mədəniyyətlərarası kommunikasiyada iştirak etməyə qabil olan və iştirak etmək istəyən şagird şəxsiyyətinin inkişaf etdirilməsidir. Bu vəzifəni həll etmək üçün şagirdi cəlb etmək, onda fənnə maraq oyatmaq lazımdır. Təhsilin müasir mərhələsində idrak fəaliyyəti mühüm komponent roluna malikdir. İngilis dilinin tədrisi zamanı şagirdlərdə idrak motivlərini inkişaf
etdirmək üçün müxtəlif metod və priyomlardan istifadə oluna bilər. Bu metod və priyomlar zəngin idrak
motivlərinin inkişafına imkan verir.
Açar sözlər: ingilis dili, ingilis dilinin tədrisi, XI sinif şagirdi, idrak, idrak fəallığı, şagirdlərin idrak
fəallığı, idrak fəallığının formalaşdırılması
Резюме. Важнейшей задачей обучения английскому языку является развитие личности школьника, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации, развитие творческих способностей. Чтобы решить эту задачу, необходимо увлечь ученика, заинтересовать предметом. Познавательная деятельность в современной системе образования становится важнейшим компонентом.
Для развития познавательных мотивов учащихся при изучении английского языка могут быть
использованы различные методы и приёмы. Эти методы и приёмы способствуют развитию широких
познавательных мотивов.
Ключевые слова: английский язык, преподавание английского языка, ученик 11-го класса,
познание, познавательная активность, познавательная активность учащихся, формирование
познавательной активности
Summary. The most important task of teaching English is the development of the personality of the
student, who is able and willing to participate in intercultural communication, the development of creative
abilities. To solve this problem, it is necessary to captivate the student, to interest the subject. Cognitive
activity in the modern education system is becoming an essential component. For the development of
cognitive motives of students in the study of English can be used various methods and techniques. These
methods and techniques contribute to the development of broad cognitive motives.
Keywords: English, teaching English, pupil of the 11th grade, cognition, cognitive activity, students’
cognitive activity, the formation of cognitive activity
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Yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində məktəblilərin, o cümlədən yuxarı sinif şagirdlərinin təhsil-tərbiyə işlərinə yanaşmada mümkün qədər
onların şəxsiyyətinin, təfəkkürünün, yaradıcılıq
qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi ön plana çəkilir. Bu, yaxşı haldır. Səmərəliliyə nail olmaq
üçün tədrisin optimal priyom və metodlarının
axtarışı tələb olunur.
Təhsilin məqsədinə uyğun olaraq onun
(təhsilin) vəzifələri də yenilənir, təkmilləşir.
Respublikamızın təhsilinin modernləşdiriıməsi
vəzifəsinə əsasən Azərbaycan təhsil siyasətinin
başlıca vəzifəsi ondan ibarətdir ki, təhsilin fundamentallığını saxlamaqla, şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin aktual və perspektiv tələbatlarına rəğmən təhsilin keyfiyyəti təmin edilsin.
Təhsilin modernləşdirilməsi siyasi və ümummilli vəzifədir, o, təsisat layihəsi kimi həyata keçirilə bilməz və keçirilməməlidir. Təhsilin modernləşdirilməsinin məqsədi təhsil sisteminin
uğurlu inkişafı mexanizminin yaradılmasından
ibarətdir (1).
Təhsilin modernləşdirilməsinin strateji
məqsədinə daimi olaraq milli iqtisadiyyatın, elmin, mədəniyyətin, səhiyyənin, bütün maraqlı
təşkilatların və ictimai təşkilatların nümayəndələri ilə, valideynlər və iş adamları ilə qarşılıqlı
fəaliyyət prosesində nail olmaq mümkündür.
Belə şəxsiyyətin ahəngdar inkişafı idrak
marağını yaratmadan və idrak marağı əsasında
idrak fəallığı formalaşdırmadan, təbii ki, lazımi
səviyyədə həyata keçirilə bilməz.
Xarici dil, o cümlədən ingilis dili qarşısında həm dilin təlimini, həm də ünsiyyətin yaradılması prosesini özündə birləşdirən səciyyəvi
fəndir. Ünsiyyətdə başlıca və daha çətin məqam
– psixoloji əlaqənin, ünsiyyət üzrə tərəf müqabili ilə qarşılıqlı anlamanın bərqərar olunmasını
təmin etməkdir. Layihə metodu, rollu oyun, diskussiya, habelə qeyri-standart dərslərin keçirilməsilə şagirdin fərdiyyətini ortaya qoymaq üçün
əlverişli imkan meydana gəlir.
İnnovasiyalardan istifadə etməklə ingilis
dili dərslərinin səmərəliliyini yüksəltmək, məşğələlərin optimallaşdırılmasına nail olmaq
mümkündür. Vərdişlərin formalaşdırılması zamanı leksik-qrammatik materialın aydın başa
düşülməsindən ötrü kollektiv işə diqqətin yetirilməsi məsləhətdir. Bu məqsədlə "Mastery
learning" (təkmilləşmə səviyyəsinə qədər öyrən178

mə) strukturundan faydalanmaq olar. Bu strukturun məqsədi növbəti mərhələyə keçməzdən
əvvəl bütün yuxarı sinif şagirdlərini, həm oğlanları, həm də qızları vərdişlərə təxminən eyni səviyyədə yiyələnməyə nail olmaqdan ibarətdir.
Aşağıdakı strukturlar diqqət mərkəzində dayanır: Same-Different (eyni-fərqli), Think-PairSquare-Share (düşün, tərəf müqabilinlə, sonra
dörd nəfərdən ibarət qrupla müzakirə et və öz
təəssüratlarını, düşündüklərini, rəyini siniflə bölüş), Numbered Heads Together (nömrə alaraq
bir-birininizin arxasında dayanın Roundrobin
(Roundtable (növbə ilə öz fikrini bildir), Fact or
Fiction и Guess the Fib (fakt, yaxud fiksiya və
uydurmanı tap) (2).
Yuxarıda qeyd olunan strukturların hər
birinə ayrı-ayrılıqda diqqət yetirək.
1. “Same-Different” strukturu. İngilis
dili müəllimi yuxarı sinif şagirdləri qarşısında
imitativ xarakterli vəzifə (tapşırıq) qoyur və
cümləni deyir:
I addım. Cümlənin məzmunu vəziyyətə
uyğun gəlirsə, təhsillalanlar başlarını tərpətməklə bunu təsdiq edirlər, sonra hər biri sakitcə
cümləni təkrar edir; əşər cümlə vəziyyətə uyğun
deyilsə, onlar yenə başları ilə bunu bildirirlər,
həmin cümlə təkrar edilmir.
II addım. Müəllim qrupu elan edir. Məktəblilər hamısı bir yerdə cavab verirlər.
XI sinfin “English” dili dərsliyində
(Student’s Book for the 11 th grade) 6-cı bölməyə daxil olan ikinci mövzu “Main Attractions of
World” adlanır. Həmin mövzu üzrə haqqında
danışılam strukturun (“Same-Different”) məlumatlarını nəzərdən keçirmək olar.
Məktəblilər ötən dərsdə (“Attractiive
Places”) yeni qrammatik materialın (revision of
the degrees of adjectives) öyrənilməsi zamanı
fəallıq göstərmişlər. İlk növbədə sifətin dərəcələr (the degrees of adjectives) yada salınır:
Müаsir Аzərbаycаn dilində оlduğu kimi,
ingilis dilində də sifətlər mənаca iki qrupа bölünür:
1) əsli sifətlər: big short, long, nice,
beautiful, deep, thin, wide,
2) nisbi sifətlər: golden, woolen, wooden,
silken, Chinese, Italian
Əsli sifətlər əşyаlаrın rəngini, fоrmаsını,
əqli və fiziki kеyfiyyətlərini və s. bildirir: (1)
a red pencil,
a yellow leaf,
a black suit,
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a green car (2) a round table, a large forehead,
an oval face, a slender figure (3) a clever boy, a
capable pupil, a talented painter, a skilled worker (4) a strong man, a healthy child, a week body, a tiny bird.
-İngilis dilinə əsli sifətlərin dərəcələri üçdür: 1) adi dərəcə (the positiv degree); 2) müqayisə dərəcəsi (the comparative degree); 3) üstünlük dərəcəsi (the superlativr degree).
Müəllim:
-Nümunə gətirin.
- the positiv degree the comparative
degree the superlativr degree
big biger (the) bigest
small smaller (the) smallest
sad sader (the) saddest
tall taller (the) tallest
Müəllim: -Sifətlərin dərəcələri yalnız adi
dərəcənin sonuna er, yaxuz est artırmaqla
düzəlir?
Şagird: - Xeyr. İki hecalı sifətlərin bir qisminin və çoxhecalı sifətlərin hamısının müqayisə dərəcəsi (the comparative degree) analitik
yolla, başqa sözlə, sifətdən əvvəl more, üstünlük
dərəcəsi (the superlativr degree) isə, most s əlavə etməklə yaranır. Diqqət yetirək:
- the positiv degree the comparative
degree (the) superlativr degree
beautiful more beautiful (the) most
beautiful
important more important (the) most
important
Müəllim: -Keçən dərsdə qeyd etmişdik ki,
elə sifətlər də vardır ki, onların dərəcə formaları
suppletiv yolla, başqa sözlə, hər bir formada
müxtəlif kökə malik sifət işlənir. Həmin sifətlərə nümunə göstərə bilərsinizmi?
Şagird:
- the positiv degree the comparative
degree the superlativr degree
good better (the) best
little less (the) least
Müəllim: - Çox sağ olun.
Müəllim “Main Attractions of World”
mövzusu il bağlı aşağıdakı situasiyanı təklif edir:
-"Agree with me if the statement is true."
Mümkün cavablar:
-Lahij, one of the most picturesque and
ancient human settlements in Azerbaijan
Republic, is located within the Ismayilli Region.

It was built in the 5th century B.C. on the canyon
of the river Girdmanchay.
-The Sultan Ahmad Mosque is more
commonly known as the Blue Mosque because
of the colour of titles inside the building.
- The Sultan Ahmad Mosque was
designed by Sedefkar Mehmet Aga and the
construction started in 1609 during the reign of
Ahmed I.
-Hermitage Museum was founded in 1764
when Empress Catherine the Great acquired an
impressive collection of paintings.
-The Great Barrier Reef is one of the
world’s largest coral reef system on our planet.
2. “Think-Pair-Square-Share”nin quruluşu.
Müəllim vəziyyətə aydınlıq gətirir və nitq
(danışıq) üzrə tapşırığı elan edir.
I addım. Qrup üzvləri fərdi qaydada cavablarla bağlı məşvərət edirlər.
II addım. Məktəblilər cavabı tərəf müqabilinə deyir və onlar birlikdə ümumi qənaətə gəlir
və düzgün cavabı müəllimə çatdırırlar.
III addım. Şagirdlər qrupda bir-birilə məsləhətləşir, cavabı müəyyənləşdirir, həmin cavabı
elan etməyi yoldaşlarından birinə həvalə edirlər.
Fəaliyyətin belə növü şagirdlərdə maraq
oyadır. Tədris prosesində yarış metoduna müraciət olunur. Qrupdakı məktəblilər daha tez bir
zamanda düzgün cavabı tapmağa çalışırlar. Eyni
zamanda kollektiv iş qrup üzvlərini sız birləşdirir, tərbiyənin kollektivdə, kollektiv vasitəsilə və
kollektiv üçün prinsipinin həyata keçirilməsinə
imkan və şərait yaradır.
3. “Numbered Heads Together” strukturu.
Qrup üzvlərinin hər birinə nömrələr verilir.
Müəllim situasiyanı və tapşırığın qarşısında dayanan vəzifələri elan edir. Sonra sual verir:
I addım. Qrup üzvləri pıçıltı ilə danışır,
ümumi cavabı müəyyənləşdirməyə çalışırlar.
Müəllim nömrəni deyərək və qrupu göstərir.
II addım. Müəllim hansı şagirdin nömrəsini demişdirsə, həmin məktəbli cavab verir.
4. “Roundrobin (Roundtable)” strukturu.
Reproduktiv xarakterli nitq (danışıq) tapşırığı verilir. Şagirdlər növbə ilə şifahi olaraq
həmin tapşırığı yerinə yetirir, rəy mübadiləsi
edir, vahid fikrə gəlir və bunu bildirirlər.
5. “Fact or Fiction и Guess the Fib”
strukturu. Müəllim reproduktiv tipli nitq (danı-
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şıq) tapşırığı verir. Bu tapşırıq yerinə yetirilir.
Qrupun ayrı-ayrı üzvləri növbə ilə cümləni səsləndirirlər. Dinləyən şəxslər fikir verirlər görsünlər ki, cümlə həqiqətə hansı dərəcədə uyğundur (Uyğun olduğu təqdirdə cümlə təkrar olunur). Cümlə həqiqətə uyğun gəlmədikdə hər bir
məktəbli 2-3 cümlə səsləndirir. Cümlələrdən
biri gerçəkliyi əks etdirmir. Qrup üzvləri yalnız
həmin cümləni təkrarlayırlar.
Vərdişlərin təkmilləşdirilməsi mərhələsində işin qrup formasına üstünlük verilməlidir.
Qrup forması xarici dilə, o cümlədən ingilis dilinə praktik yiyələnmə təliminin fəal üsulları qrupuna aiddir. Bu priyomun təlim prosesinə daxil
edilməsi dialoji nitqin, monoloqun, monoloji
ifadəetmənin təlimi məqsədinə, yaradıcı fəallığa, şagirdlərdə fikri müstəqil ifadə etmək bacarıq və vərdişlərinin formalaşmasına, ingilis dili
vasitəsilə təhsil-tərbiyəyə nail olmağı təmin
edir.
Qrup işinin çox müxtəlif formaları vardır.
Eksperimentin gedişində faydalandığımız, səmərəliliyinə əmin olduğumuz bəzi formaları
diqqət mərkəzinə gətirmək istərdik.
Buzz groups - şagirdlər çox da böyük olmayan qruplarda birləşib onlara verilən tapşırığı
yerinə yetirmək üçün üz-üzə dayanırlar (bu, 2-3
dəqiqə vaxt aparır).
Müəllim məktəblilərin işinə nəzarəti həyata keçirir. Qısa müzakirədən sonra qrup nümayəndəsi qrupun gəldiyi nəticə barədə məlumat
verir. Buzz groups-da iş şagirdləri birləşdirir,
onlar qrupun mənafeyini müdafiə edirlər. Buzz
groups iş forması "Customs Differ" mövzusu
üzrə işdə bizə zəruri kömək göstərdi, XI sinif
şagirdlərində idrak marağı yaratdı. İdrak marağı
da məktəblilərin idrak fəallığına yol açdı.
Yuxarı sinif şagirdləri oxunmuş mətnə
əsaslanaraq müəllimin suallarına fəallıqla, müstəqil fikir yürütməklə cavab verdilər. Cavablar
tam və düzgün idi. Bütün bunlar, təbii ki, işin
təhsilalanların idrak fəaliyyətini stimullaşdırdığından, onlarda fənnə, ingilis dilinə maraq olduğunu göstərdi.
Panals. Bu iş formasının tətbiqi zamanı
müəllim bəzi şagirdləri seçərək ayırır. Həmin
məktəblilər suallara cavab verməli olacaqlar.
Qrupun digər üzvləri sual vermək üçün nəzərdə
tutulur. Belə diskussiya oxunmuş mətn üzrə həyata keçirilə bilər. Diskussiyanın gedişində sü180

jet, qəhrəmanlar və b. müzakirə olunur. Qrup
işinin bu forması sual veriləcək şagirdlərin qabaqcadan hazırlanmasını tələbata çevirir. Sual
verənlərdən ötrü kartoçkalar, sxemlər, anketlər
tərtib edilir. Bütün bunlar müzakirə məntiqinin
müdafiəsi üçün lazımdır.
Panals iş forması imkan yaradır ki, şagirdlər öz bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirə,
nisbətən zəif şagirdlər isə öz auditiv qabiliyyətlərini inkişaf etdirə bilsinlər.
Qrup işinin bu formasını biz "Money
Matters” mövzusu üzrə həyata keçirdik.
Diskussiya üç çox da böyük olmayan
mətn əsasında aparıldı. Şagirdlər pulun xeyiri və
zərəri barədə fikir yürütdülər (Functions:
Talking about your money spending habits). Üç
məktəbli həmin şagirdlərin fikirləri ilə həmyaşıdlarını tanış etdilər. Digər şagirdlər sual verirdilər. Məsələn:
- Do you like money?
- Talk about your money spending habits”
- What do you think about money?Why is
money good? Why is money bad?
Answers:
I’d say being obsessed with money over
other things in life is bad. They’re generally
unhappy, whether they eventually become
wealthy or not. Money is sure as hell important.
Anyone who’s broke will tell you that. But, it
isn’t a cure for unhappiness. It’s just a tool that
you can either control or can control you. It’s not
good or bad. The love of money over friends,
family, and your overall health, however, is bad
(Mən deyərdim ki, həyatda digər əşyalara nisbətən pula üstünlük vermək yaxşı hal deyil. Onlar
varlı olacaqlar, olmayacaqlar, amma son nəticədə
bədbəxtdirlər. Sözsüz pul lazımlıdır. Kim ki,
ehtiyac içindədirsə o, bunu deyə bilər. Bu, sadəcə
sizin nəzarət edə biləcəyiniz və yaxud nəzarət etdiyiniz alətdir. Bu, yaxşı, yaxud pis deyil Fəqət
dostlar, ailə və sağlamlıqla müqayisədə pula həris olmaq ümumilikdə pisdir).
Diskussiyanın bütün iştirakçıları razı qaldılar. Hətta dərslərdə qeyri-fəallıq göstərən
məktəblilər də fəal oldular.
Opinion vote. Hər bir şagird səsvermə
üçün kartoçka alır (1 rəqəmindən 5 rəqəminədək: 1- taç razı deyiləm, 5 – tam razıyam).
Müəllim tərəfindən irəli sürülmüş fikir müzakirə
olunan kimi “lehinə” və “əleyhinə”lər yazılır.
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Məktəblilər səs verirlər, Qaldırılan kartoçkalara
əsasən müəllim ümumi vəziyyəti təsəvvürünə
gətirir. Bu, yekunlaşdırmanın tez həyata keçirilməsinə, nəzərdən keçirilən mövzu üzrə nəticəyə
gəlməyə kömək göstərir.
Müzakirəyə və səsverməyə “Ways of
treatment” (“Müalicə üsulları”) mövzusu da
çıxarıla bilər.
- What is good for your brain?
- What can give you energy?
-Water helps your body in many ways.
Doesn’t it?
Onion. İki qrupun şagirdləri iki dairə yaradırlar (bir dairə o birinin içərisində), məktəblilər üzlərini bir-birinə sarı çevirirlər. müəyyən
müddət ərzində onlar müəllim tərəfindən təqdim
edilmiş tapşırığı müzakirə edirlər. Yaxud sual
verib, cavab alırlar. Müəllimin işarəsi ilə xaricdəki dairə sağa elə hərəkət edir ki, yeni cütlük
meydana gəlir ki, müzakirəyə başlayır.
Onion iş forması hər hansı qrammatik
struktur üzrə məşğələ üçün səmərəlidir. Belə ki,
biz bu iş forması üzrə “Cultural Awareness”
mövzusunu seçdik. Dairə üzrə hərəkət etməklə
hər bir şagirdə sual verildi. Hər bir şagird də o
biri şagirdlərə sual verdi. Beləliklə hər bir şagird
ən azı 12-14 sual verdi, 12-14 suala cavab verdi.
Bu tapşırıq sona yetəndə müəllim alınmış cavablar əsasında yığcam monoloji nitq hazırlamaq məqsədilə qrupa 1-2 dəqiqə vaxt ayırır.
Onion iş forması məktəblilərin xoşuna
gəlmişdir. Çünki bu iş forması onlara öz bilik,
bacarıq və vərdişlərini nümayiş etdirməyə şərait
yaratmışdır.
İngilis dili üzrə autenik (əslinə uyğun)
kommunikativyönümlü təlim iştirakçıların “informasiyaya malik olmada qeyri-bərabərliyi”
(Information gap) nəzərdə tutan tapşırıqların tətbiqi ilə həyata keçirilir (6).
"Information gap" tipli tapşırıq müxtəlf
formalarda ola bilər: : picture gap (təhsilalanlarda demək olar ki, eyni şəkillər olur, bəzi təsvirlər fərqlənir, fərqi isə, yoldaşının şəklinə baxmadan, sualların köməyi ilə tapmaq lazımdır matching task).
Bu priyom Past Progressive-in işlənib hazırlanması zamanı tətbiq edilmişdir. Məktəblilər
(cütlər) müxtəlif hərəkətləri edən insanların təsvirləri olan şəkilləri almışlar. Onlar Past

Progressive-də olan sualları bir-birinə verərərk
uyğunsuzluqları ayd;nlaşdırmalıdırlar.
text gap (şagirdlərdə anoloji mətnin, yaxud bu və ya digər mətnin fraqmentləri olmalıdır ki, bir şagirdin mətnində məsələ təfsilatı ilə
öz əksini tapsın; digər mətntdə isə yox; informasiyadakı çatışmazlığı isə -jig-saw reading yerinə
yetirsin).
Bu priyomdan “Do you have any
problems with your friends?” mövzusu öyrənilərkən istifadə olunurdu.
knowledge gap (bir şagird o biri şagirdə
məlum olmayan, informasiyaya malikdir, həmin
informasiyanı восполнить lazımdır - completethe-table task);
reasoning gap (şagirdlərin müxtəlif sübutları vardır, onları bir yerə toplamaq və сопоставить lazımdır);
belief/opinion gap (məktəblilərin qənaətlərində müxtəliflik var, onları bir nəticə, vahid
fikir halına gətirmək lazımdır).
"Information
gap"
tipli
tapşırığa
"Treasure Island" (“Möcuzələr adası”) kommunikativ oyunu nümunə ola bilər. İki ünsiyyət
iştirakçısı (“dəfinə axtaranlar” “kimsə yaşamayan ada”nın təsviri olan lal xəritəyə malikdir.
Bir iştirakçının xəritəsindəki məlumat ikinci
iştirakçının xəritəsində yoxdur. İştirakçılar birbirinə sual verərək çalışırlar ki, onları gözləyən
təhlükəni aşkara çıxarsınlar, öz xəritələrindəki
boş xanalarda təhlükənin müvafiq gözləntilərini
qeyd edirlər. Nəticədə hər iki iştirakçının lal xəritəsində yeganə bir xana boş qalır. Bu elə “dəfinə”nın gizlədildiyi xanadır. İş cütlərlə aparılır.
Dəfinəni birinci tapan cütlər qalib hesab olunur.
Dərs təlim-tərbiyə prosesinin başlıca həlqəsi olmuşdur və olmaqdadır. Əsas məsələ təlimin və şagirdlərin tərbiyəsinin əsas forması olmaq etibarilə onun səmərəliliyinin yüksəldilməsidir. Sinifdə mənəvi-psixoloji iqlimin necəliyi,
şagirdlər tərəfindən mənəvi dəyərlərin və mənəvi normaların mənimsənilməsi, müəllim və şagirdlərin əhval-ruhiyyəsi, şagirdlərin psixoloji
sağlamlığı, fərdi-yaradıcı inkişafının səviyyəsi
dərsdə və dərsdən kənarda müəllimin şagirdlərlə
ünsiyyətinin xarakterindən çox asılıdır.
Xarici dil, o cümlədən ingilis dili dərsinin
keçirilməsinə qeyri-ənənəvi yanaşma öyrənilən
fənnə idrak marağını artırır, məktəbliləri fəal
əqli fəaliyyətə, müstəqil yaradıcılığa sövq edir.
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Belə dərslərdə müəllimin yaradıcılığı ilə
şagirdin yaradıcılığı qovuşur və səmərəliliyin
rəhni olur. İngilis dili üzrə məşğələlərin səmərəliliyi şagirdlərin nitq bacarıqlarının səviyyəsini
müəyyənləşdirməkdə müəllimə kömək edir.
Problemin aktuallığı. İngilis dilinin tədrisi
prosesində şagirdlərdə idrak fəallığının inkişaf etdirilməsi problemi aktuallığı ilə seçilir. Digər fənlərlə
müqayisədə ingilis dili dərslərində məktəblilərn id-

rak fəallığının formalaşdırılması problemi az tədqiq
edilmişdir.
Problemin yeniliyi. İngilis dilinin tədrisi
prosesində XI sinif şagirdlərində idrak fəallığının
inkişaf etdirilməsi problemi diqqət mərkəzinə
gətirilir.

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə
ingilis dilinin tədrisi metodikası sahəsində tədqiqat aparan şəxslər üçün faydalı ola bilər.
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TEACHING OF ALCOHOLS WITH ACMEOLOGICAL KNOWLEDGES
Xülasə: Müəllimlik fəaliyyətinin akmeoloji tədqiqatları öyrənilmişdir. Göstərilən üsul ilə şagirdləri
öyrətdikdə onların mənimsəmə qabiliyyətləri, kimya elminə maraqları artır və motivləşmə inkişaf etdirilir.
Açar sözlər: akmeologiya, akmeoloji metodologiya, şəxsiyyətin inkişaf etdirilməsi, təlim və tərbiyənin
artırılması
Резюме: Статья посвящена изучению спиртов посредством акмеологических знаний. Автор отмечает, что обучение учащихся указанным методом повышает их познавательную способность, интерес к химической науке и развивает мотивацию.
Ключевые слова: акмеология, акмеологическая методология, развитие личности, повышение
обучения и воспитания
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Summary: acmeological researches of teaching activity have been studied. Teaching of students with
the showing method improve their learning skills, interest in chemistry and motivation.
Key words: Acmeology, acmeological methodology, .personality development, progressing of
education

Müasir dövrdə təbiət elmlərinin tədrisinə
böyük diqqətlə yanaşılır. Kimya tədrisinin müasir səviyyədə tədris edilməsi, sorğunun aparılması, şagirdlərdə kimya elminə olan marağın
artırılmasına üstünlük verilməklə əldə olunan
üsullardan, metodlardan geniş istifadə edilir. Təbiət elmlərinin öyrədilməsində akmeoloji tədqiqatların böyük əhəmiyyəti vardır. Akmeologiyayeni elm olmaqla, XX əsrin 80-90-cı illərindən
inkişaf etməyə başladı. 1991-ci ildə Sankt-Peterburqda, Moskvada, Kaluqada və digər şəhərlərdə akmeologiya kafedraları yaradıldı. 1994cu ildə Sankt-Peterburqda "Akmeologiya" jurnalı çapdan çıxdı. 1997-ci ildən başlayaraq "Akmeoloji məsələlər" jurnalı çapdan çıxdı, dövri
olaraq akmeologiyaya həsr edilmiş konfranslar
təşkil edilməyə başladı. Hazırda 300-dən artıq
akmeologiyanın müxtəlif məsələlər üzrə dissertasiya işləri müdafiə edilmiş, hər il akmeologiyanın aktual problemləri üzrə jurnallarda məqalələr çap edilir. 1995-ci ildə A.A. Derkaçın
ümumi redaktorluğu ilə "Tətbiqi və ümumi akmeologiyanın əsasları" adlı 650 səhifəlik kitabı
çapdan çıxdı.
Akmeologiya nədir? "Akmeo"- zirvə,
"logos"- elm deməkdir. Peşəkarlığın zirvəsinə
doğru gedən yolları, üsulları, metodları, metodologiyaları və mexanizmləri öyrənən elmə akmeologiya deyilir.
Müasir dövrdə insan fəaliyyətinin ən vacib sayılan peşələrindən biri də müəllimlik fəaliyyətinin akmeoloji araşdırılmasıdır. Pedaqoji
fəaliyyət əsasən psixologiya, pedaqogika, fəlsəfə və sosiologiya ilə sıx əlaqədə inkişaf edir.
Müəllim peşəkarlığı onun gündəlik fəaliyyəti ilə
əlaqədar olaraq onun öyrətmə yolunun düzgün
seçilməsindən asılı olur.
Pedaqoji akmeologiya haqqında ilk anlayışları tədqiq edən alimlərdən biri olan N.A. Rıbnikov 1928-ci ildə psixoloji akmeologiyanın yaş
akmeologiyası hissəsini yazaraq "yetkin yaş dövrü", "yetkin yaş dövrünə qədər olan dövr" və
"şəxsiyyət problemini" praktiki olaraq öyrəndi.
Müasir dövrdə akmeologiyanın tətbiqi sahəsinin ən dəyərli inkişaf etmiş istiqaməti pedaqoji akmeologiyadır. Pedaqoji akmeologiya
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müəllim əməyinin təkmilləşdirilməsi, peşəkarlığa çatmağın yolları haqqında elm olmaqla, tədrisdə arzuolunan nailiyyətlərin, kadr hazırlığının
keyfiyyətinin artırılması, öyrətmə və öyrənmə
sisteminin peşəkarcasına təşkili deməkdir. Bu
sahədə tədqiqat aparan alimlərdən biri də N.V.
Kuzmina olmuşdur. O, öz tədqiqatlarında tədrisə akmeoloji yanaşmanın xüsusi hallarını işləyib
hazırlaya bilmişdir. Pedaqoji akmeologiya
müəllim peşəkarlığının, peşəkarlığa çatmanın
yollarını, qanunauyğunluqlarını öyrənməklə
aşağıdakıları daha dərindən araşdırır:
1. Pedaqoji məsələlərin həll edilməsində
fərdi fəaliyyətdən əlavə, birgə fəaliyyət növünün, mexanizmlərinin peşəkarcasına akmeoloji
araşdırılmasından asılıdır;
2. Müəllim akmeoloqun mərhələli inkişaf
proseslərinin düzgün təhlili;
3. Pedaqoji fəaliyyətdə peşəkarcasına motivləşdirilmənin aparılması;
4. Pedaqoji sahədə peşəkarlığın zirvəsinə
çatmağın üsullarını, metodlarını, metodologiyalarını və mexanizmlərini dəqiq təyin etmək.
Pedaqoji akmeologiyanın məzmunu aşağıdakılardan ibarətdir:
1.Müəllim peşəkarlığının xüsusiyyətləri;
2.Müəllim əməyinin elmi nəticələrdən, elmin inkişafından və yeni texnologiyanın tətbiq
edilməsinin birgə fəaliyyətindən asılıdır;
3.Humanizm ideyalarından istifadə edərək
insan şəxsiyyətinin inkişaf etdirilməsi və müəllim fəaliyyətində tətbiqindən asılıdır;
4.Müəllim fəaliyyəti üsul və metodları seçərkən maraqlandırma, motivləşdirmə, fəaliyyətin peşəkarlığının istiqamətinin müəyyən edilməsindən və məqsədyönlü fəaliyyətin birgə təsir
mexanizminin araşdırılmasından ibarətdir.
Pedaqoji akmeologiyanın əsası peşəkarlıq
fəaliyyəti, şəxsiyyətin inkişaf etdirilməsi, öyrənənlərə elmlə paralel olaraq təlim və tərbiyənin,
dünyagörüşünün aşılanmasından ibarətdir. Onların aşağıdakı əsasları öyrənilmişdir:
1.İxtisasa tam yiyələnmək;
2.Pedaqoji ustalıq;
3.Pedaqoji işçinin peşəkarlığının artırılması;
4.Pedaqoji yaradıcılıq.
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Bunlar aşağıdakıları diqtə edir:
Şəxsi eridusiyanın artırılması;
Peşəsinə doğma yanaşmaq;
Ustalıq;
Diaqnoz;
Humanistlik;
Yenilikçilik;
Proqnoz və s.
Akmeoloji araşdırma zamanı ixtisaslar,
peşələr öyrənilərkən insan fəaliyyətində ən
önəmli nə varsa hamısı peşəkarlığın öyrənilməsinə yönəldilir. Bu zaman şəxsiyyət inkişaf edir,
həm özü öyrənir, həm də öyrətməyi özünə peşə
borcu hesab edir. Biz spirtlərin orta məktəbdə
akmeoloji tədrisini aşağıdakı şəkildə aparmağı
tövsiyə edirik:
Spirtləri tədris etmək üçün əvvəlcə spirtlərin tərifi verilir və qeyd edilir ki, molekulunda oksigen saxlayan üzvi birləşmələr aşağıdakılardır:
Spirtlər, fenollar, aldehidlər, ketonlar, karbon turşuları, sadə və mürəkkəb efirlər, yağlar
və karbohidratlar, nitro birləşmələr.
Molekulunda doymuş karbohidrogen radikalı ilə birləşmiş bir və ya bir neçə hidroksil qrupu
olan maddələrə doymuş spirtlər deyilir. Hidroksil
qrupunun sayına görə spirtlər biratomlu, ikiatomlu, üçatomlu olur. Hidroksil qruplarının birləşdiyi karbona görə birli, ikili və üçlü olur. Doymuş biratomlu spirtlər CnH2n+1OH (n≥1), ikiatomlu spirtlər CnH2n(OH)2 (n≥2), üçatomlu spirtlər isə
CnH2n-1(OH)3 ümumi formuluna malikdirlər.
Homoloji sırası
Bir atomlu və çox atomlu doymuş spirtlərin homoloji sırası aşağıdakı kimidir:

Alınması
1) Doymuş karbohidrogenlərin halogenli
birləşmələrinin qələvi iştirakında qızdırılmasından: CH3CH2CH2Br + KOH(su)
CH3CH2CH2OH + KBr
2) Aldehid və ketonların hidrogenləşməsindən:

3) Mürəkkəb efirlərin turşu və qələvi
iştirakında hidrolizindən:

4) Metanol və etanolun xüsusi alınma
üsulları:
a) Su qazından sintezlə
CO + H2 t, P , kat
CH3OH
b) Qida məhsullarının maya göbələkləri
vasitəsilə qıcqırdılması
C6H12O6 ferment
2C2H5OH + 2CO2
5) Alkenlərin KMnO4 məhlulu ilə
oksidləşməsindən:
Bu reaksiya nəticəsində ikiatomlu spirtlər
alınır.

6) Alkanların halogenli törəmələrindən:
Bu üsulla həm ikiatomlu, həm də üçatomlu spirtləri almaq olar.
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7) Yağların hidrolizindən:
Bu reaksiya nəticəsində qliserin alınır.

Fiziki xassələri
Doymuş biratomlu spirtlərin qaz halında
olan nümayəndəsi yoxdur. C1-C10 biratomlu
spirtləri maye, C11H22OH-dan başlayaraq ali
spirtlər suda pis həll olan bərk maddələrdir.
Spirtlərin nisbi molekul kütləsi artdıqca qaynama temperaturları artır, suda həll olması azalır.
Spirtlərin ilk nümayəndələri suda istənilən nisbətdə həll olur. Bərk halında olan spirtlər isə
suda praktik olaraq həll olmurlar. Spirt molekulları arasında hidrogen rabitəsi əmələ gəlir.
Metanol çox zəhərlidir. Onun az miqdarı
insanı kor edə və ya öldürə bilər.
Etilenqlikol və qliserin, rəngsiz, şirin dadlı, şərbətəbənzər maddələrdir. Molekullararası
və molekuldaxili hidrogen rabitəsi əmələ gətirirlər. Su və etanolda yaxşı həll olurlar. Qliserindən fərqli olaraq etilenqlikol çox zəhərlidir.
Kimyəvi xassələri
1. Hidroksil qrupunda olan hidrogen atomunun ayrılması ilə gedən reaksiyalar
a) Aktiv metallarla (Na, K və s.) əvəzetmə
reaksiyası:
Bu zaman alkoqolyatlar alınır.

2. Hidroksil qrupunun əvəz olunması ilə
gedən reaksiyalar
a) Hidroksil qrupunun halogenlərlə əvəzlənmə reaksiyaları:

b) Hidroksil qrupunun amin qrupu ilə
əvəzlənmə reaksiyaları:

3. Hidroksil qrupunun ayrılması ilə gedən
reaksiyalar

5.Dehidrogenləşmə
b) Turєularla efirləєmə reaksiyası:
Bu zaman mürəkkəb efirlər alınır.

5. Oksidləşmə reaksiyaları
a) Yanma reaksiyası:
Spirtlərin tam yanmasından CO2 və H2O
əmələ gəlir.
t
C2H5OH + 3O2
2CO2 + 3H2O
Reaksiya nəticəsində çoxlu istilik ayrılır.
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b) CuO, KMnO4 və ya K2Cr2O7-nin iştirakı ilə gedən natamam oksidləєmə reaksiyası

Tətbiqi
Spirtlər və onlardan əmələ gələn birləşmələr müxtəlif məqsədlər üçün tətbiq olunurlar.
Metanol həlledici kimi, formaldehid istehsalında, etanol sintetik kauçukların, plastik kütlələrin, sirkə turşusu, dietil efiri, tüstüsüz barıt,
spirtli içkilərin istehsalında istifadə olunur. Həmçinin metanol və etanoldan lak və boya maddələri, dərman maddələri istehsal etmək üçün də
istifadə edilir.

Etilenqlikol antifrizin (donmayan maye)
hazırlanmasında, lavsan, partlayıcı maddələrin,
dioksanın alınmasında istifadə edilir.
Qliserindən ətriyyat, təbabət və gön-dəri
sənayesində həmçinin qliserin və onun törəmələri olan dinitroqliserin və trinitroqliserindən
partlayıcı maddə kimi istifadə edilir.
Problemin elmi aktuallığı: Təhsilin və təlimin inkişaf etdirilməsi, innovasion texnologiyalardan istifadə edilməsi, akmeotədqiqatların tətbiq edilməsi ilə şagirdlərin mənimsəmə qabiliyyətlərinin
inkişaf etdirilməsi akmeoloji tədqiqatların pedaqoji
prosesə tətbiqidir.
Problemin elmi yeniliyi: Akmeoloji biliklərdən tədris prosesində yeni nəzəriyyə kimi istifadə
edilərək həm orta, həm də ali məktəblərdə dərsin
daha fəal şəkildə təşkil edilməsi şagirdlərin məntiqi
idraklarının inkişaf etdirilərək kimya elminə qarşı
marağın və motivləşdirmənin artırılmasıdır.
Problemin praktiki əhəmiyyəti: Məqalənin
praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, məqalədə
irəli sürülən ideyalardan ali və orta məktəb müəllimləri, tələbə və şagirdlər pedaqoji prosesdə istifadə
edə bilərlər.
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TECHNIQUE OF ORGANIZATION OF TRAINING ON THE CONTENT LINE
"CHEMICAL PHENOMENA" OF SUBJECT CURRICULUM IN CHEMISTRY
OF CLASS IX
Xülasə: Məqalədə kimya fənni kurikulumunun məzmun xətlərinin mahiyyəti və məzmunundan bəhs
edilir, təlim prosesində onlara uyğun alt standartların reallaşdırılması metodikası şərh olunur. Dərsin planının
hazırlanmasında təlim nəticələrinin alt standartlara uyğun müəyyənləşdirilməsinin vacibliyi qeyd edilmiş və IX
sinifdə “Kimyəvi hadisələr” məzmun xəttinin alt standartlarına uyğun təlim materiallarının sistemi verilmişdir.
Açar sözlər: kurikulum, məzmun xətti, alt standart, metal, qeyri-metal, filiz, pirometallurgiya
Резюме: Статья представляет суть и содержание линии содержания куррикулума по химии и
раскрывается соответствующая им методика реализации подстандартов в процессе обучения. Отмечена важность определения результатов обучения в соответствии с подстандартами при подготовке
учебного плана и представлена система материалов обучения в соответствии подстандартам линии
содержания «Химические явления» в IX классах.
Ключевые слова: куррикулум, содержательная линия, подстандарт, металл, неметалл, руда,
пирометаллургия
Summary: The article represents the essence and content of the curriculum content line in chemistry,
the corresponding method of implementing substandards in the learning process is disclosed. The importance
of determining the results of training in accordance with the sub-standards in the preparation of the
curriculum is noted, and the system of training materials in accordance with the sub-standards of the content
of the “Chemical phenomena” content in the ninth grade is presented
Key words: curriculum, content line, under standard, metal, non-metal, ore, pyrometallurgy

Kurikulum islahatının nəticəsi kimi hazırlananan “Azərbaycan Respublikasında ümumi
təhsilin konsepsiyası Milli kurikulumu” və onun
təkmilləşdirilmiş variantı olan “Ümumi təhsil
pilləsi üzrə dövlət standartları və proqramları
(kurikulumları)” konseptual sənədlərində [1-2]
əks olunan məsələlərdən biri də fənn kurikulum-
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larının strukturudur. Kimya fənni kurikulumu da
həmin struktura uyğun hazırlanmışdır [3,4].
Kimya fənni kurikulumunu əhatə edən
məsələlər üç mühüm bölmə üzrə verilmişdir:
Kimya təliminin məzmunu, təlim strategiyaları,
şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi.
Digər fənn kurikulumları kimi, kimya fənni kurikulumu da tələbyönümlülük, nəticəyö-
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nümlülük, şagirdyönümlülülk və inteqrativlik
prinsipləri əsasında hazırlanmışdır.
Kimya fənninin məzmun xətləri aşağıdakılardır:
1. Maddə və maddi aləm 2. Kimyəvi hadisələr
3. Eksperiment və modelləşdirmə 4. Kimya və həyat
Hesab edirik ki, məzmun xətlərinin belə
seçilməsi kimyanın bir təbiət elmi kimi mahiyyətindən irəli gəlir. Kimya ümumi şəkildə maddələr, onların çevrilmələri və bu çevrilmələr zamanı baş verən hadisələri, o cümlədən kimyəvi
hadisələri öyrənir. Kimya eksperimental elm
olduğundan kimyəvi reaksiyalar təcrübələr vasitəsi ilə tədqiq edilir. Bütün bunlarla yanaşı kimya həyatla sıx bağlıdır. Beləki, bizi əhatə edən
aləmdə olan cisimlər, əşyalar maddələrdən təşkil olunmşdur. İnsan həyatı üçün vacib olan nə
varsa, hamısı kimya ilə əlaqədardır.
Kimya fənninin məzmununu məzmun xətləri təsvir edir. Məzmun xətləri kimya fənni
üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşdırılmasını təmin edir və bütün siniflərdə dəyişməz qalır.
Məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri eyni zamanda əsas və alt standartlarda ifadə olunur. Sinifdən sinfə keçdikcə alt standartlar məzmuna
uyğun olaraq dəyişir, genişlənir dərinləşir. Standartlarda öz əksini tapan məzmun biliyin kateqoriyalarını, fəaliyyət isə bacarığın xüsusiyyətlərini ifadə edir. Başqa sözlə məzmunda şagird
nəyi bilir, fəaliyyətdə isə şagird biliyini necə nümayiş etdirir ifadələri standartı tamamlayır.
Kurikulum üzrə tədris aparılarkən ən mühüm məsələlərdən biri dərsin planının tərtib etmək və bu zaman müvafiq standartları müəyyənləşdirməkdir. Dərsin planı hazırlanarkən ilk
növbədə sinifə və məzmuna uyğun məzmun xətləri və alt standartlar nəzərdən keçirilir. Müvafiq
standartlar seçildikdən sonra onlara uyğun məqsədlər və təlim strategiyaları müəyyənləşdirilir.
Fikrimizi IX sinifdə “Kimyəvi hadisələr”
məzmun xəttinin alt standartları üzrə təlimin
təşkili üzərində aydınlaşdıraq.
IX sinif üçün “Kimyəvi hadisələr” məzmun xətti üzrə standartlar aşağıdakı kimi verilir:
Şagird:
2.1. Kimyəvi hadisələrin baş vermə səbəblərini, qanunauyğunluqlarını mənimsədiyini nümayiş etdirir.

2.1.1. Metallar, qeyri-metallar və onların
birləşmələrinə, sadə üzvi birləşmələrə aid reaksiyaların qanunauyğunluqlarını izah edir.
2.2. Kimyəvi reaksiyaların tənliklərini tərtib edir və hesablamalar aparır.
2.2.1. Metallar qeyri-metallar və onların
birləşmələrinə, sadə üzvi birləşmələrə aid reaksiya tənliklərini tərtib edir.
2.2.2. Metallar, qeyri-metallar və onların
birləşmələrinə, sadə üzvi birləşmələrə aid reaksiya tənliklərinə əsasən hesablamalar aparır.
Bu məzmun xəttinə uyğun tədris materiallarına aşağıdakılar aid edilir [5,6,7].
2.1.1. Metallar, qeyri-metallar və onların
birləşmələri, sadə üzvi birləşmələrə aid reaksiyaların qanunauyğunluqlarını izah edir.
Kimya fənni kurikulumu üzrə yazılan hazırkı IX sinif kimya dərsliyində tədris vahidləri
metallar, qeyri-metallar və sadə üzvi birləşmələrə aid olduğu üçün, bütün mövzularda 2.1.1. alt
standartının reallaşdırılması vacibdir. Belə ki,
metalların alınması və xassələrində öyrənilən
reaksiyalar müxtəlif şəraitdə gedir və bu baxımdan da onların qanunauyğunluqları nəzərə alınmalıdır. Metalların sənayedə alınması üsulları
öyrənilən zaman şagirdlər dərk edirlər ki, bütün
metalları eyni üsulla almaq olmur. Hər bir metalın özünə məxsus alınması üsulu vardır. Metalların sənaye üsulu ilə alınmasında birinci şərt
onlara uyğun təbii xammalın (filizin) olmasıdır.
Filizlərdən metalların alınması üçün əsasən üç
üsul təklif edilir.
1. Pirometallurgiya. Bu üsulun mahiyyəti
metalların yüksək temperaturda filizlərdən reduksiya olunmasından ibarətdir. Reduksiyedici
kimi karbon, karbon-monooksid, hidrogen və
bəzi hallarda fəal metal götürülür. Bu üsulun
tətbiqi zamanı aşağıdakı qanunauyğunluqlar nəzərə alınır:
 filizlər oksid şəklində olmalıdır. Əgər filiz sulfid şəklindədirsə onu yandırmaqla, karbonat şəklindədirsə isə parçalamaqla oksid alırlar;
 filizləri reduksiya etdikdə karbondan o
hallarda istifadə edilir ki, metal onunla karbid
əmələ gətirməsin, yaxud alınan karbid temperatura qarşı davamsız olsun. Bu üsulla əsasən mis,
sink, qalay qurğuşun və s. alınır. Metal karbonla
davamlı karbid əmələ gətirdikdə onun oksidini
hidrogenlə reduksiya edirlər və bu üsul hidrogenotermiya adlanır;
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 pirometallurgiyada reduksiyaedici kimi
aktiv metallardan istifadə edilirsə bu üsul metallotermiya adlanır. Bu üsulla əsasən xrom, manqan, dəmir molibden, volfrom və s. metalları
alırlar. Üsulda nəzərə alınan qanunauyğunluq,
götürülən metalın alınan metaldan aktiv olması
və prosesin yüksək temperaturda aparılmasıdır.
Reduksiyaedici kimi əsasən natrium, maqnezium, alüminiumdan istifadə edilir;
 əgər reduksiyaedici kimi alüminium
götürülürsə üsul alüminotermiya adlanır. Alüminiumla reduksiyanın üstünlüyü reaksiya nəticəsində alınan alüminium-oksidin əmələgəlmə
istiliyinin yüksək olmasıdır. Proses nəticəsində
ayrılan istilik reaksiyanın sonradan şiddətli getməsinə və metalın maye halda alınmasına şərait
yaradır.
2. Hidrometallurgiya. Bu üsul filizin tərkibində metalın miqdarı 0,5%-ə qədər olduqda tətbiq edilir. Prosesin mahiyyəti metal birləşmələrinin əvvəlcə kimyəvi maddələrlə təsir edilərək
məhlul halına keçirilməsi, sonra isə həmin məhluldan metalların elektroliz və ya orta fəal metallarla reduksiya edilməsidir. Qızıl, gümüş,
sink, kadmium, molibden və s. metalları bu
üsulla alırlar.
3. Elektrometallurgiya. Bu üsulla aktiv
metalların xlorid, oksid, və ya hidroksidlərinin
ərintilərinin elektrolizindən metal alırlar. Qələvi
və qələvi torpaq metalları və alüminium bu
üsulla alınır.
Metalların alınması üsullarında nəzərdən
keçirilən qanunauyğunluqlara aid biliklər sonradan ayrı-ayrı metallara aid dərslərdə aktuallaşdırılır və bir daha möhkəmləndirilir. Metalların
kimyəvi xassələrinə aid reaksiyalarda əsas qanunauyğunluqlur metalların elektrokimyəvi gərginlik sırası ilə əlaqədar öyrənilir. Həmin qanunauyğunluqları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar.
 əsas yarımqrup metallarının reduksiyaedicilik xassəsi - Al, Be, Ca, Li, Na, K, Rb, Cs
istiqamətində artır. Metalların elektrokimyəvi
gərginlik sırasında reduksiyaedicilik qabiliyyətinin dəyişməsi ardıcıllığı aşağıdakı kimidir:
Li, K, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Pb,
H (H2), Cu, Hg, Ag, Au
Verilən sırada soldan sağa doğru getdikcə
metalların aktivliyi azalır. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu sıra metalların biri-birini məhlulda (su
mühitində) sıxışdırıb çıxarması əsasında tərtib
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edilmişdir. Bu səbəbdən də metalların dövri sistemdə əsas yarımqrup üzrə aktivliklərinin dəyişməsi elektrokimyəvi gərginlikdə yerləri ilə bəzən uyğun gəlmir. Məsələn, qələvi metalların
dövri sistemdə mövqeyinə görə natrium litiumdan fəal olmalıdır. Elektrokimyəvi gərginlik sırasında isə natrium litiumdan sonra yerləşdiyi
üçün onun fəallığı litiumdan az olur.
Müşahidə edilən uyğunsuzluq belə izah
edilir: metalların kimyəvi aktivliyini onların
dövri sistemdə vəziyyəti ilə müqayisə etdikdə
atomun ionlaşma enerjisi əsas götürülür. Metalların aktivliyinin onların elektrokimyəvi gərginlik sırasında tutduqları yerə görə müqayisə etdikdə isə ionlaşma enerjisi ilə yanaşı həm də
kristal qəfəsin dağılmasına sərf olunan enerji və
ionların hidratlaşması zamanı ayrılan enerji nəzərdə tutulur. Litium ionunun həcmi kiçik olduğu üçün o, su molekullarını daha böyük qüvvə
ilə cəzb edir və buna görə də hidratlaşma enerjisi daha çox olur. Beləliklə, litium ionlarının hidratlaşması prosesi natrium və kalium ionlarının
ionlaşması prosesinə nisbətən daha şiddətli gedir və onun məhlula keçmə prosesi daha intensiv olur;
 metalların elektrokimyəvi gərginlik
sırasını tərtib edərkən rus alimi N.N. Beketov üç
amili: ionlaşma enerjisini, kristal qəfəsin dağılmasına sərf olunan enerjini və ionların hidratlaşması zamanı ayrılan enerjini əsas götürmüşdür;
 metalların elektrokimyəvi gərginlik
sırasında hidrogendən əvvəl yerləşən metallar
oksidləşdirici olmayan duru turşulardan hidrogeni çıxarır. Lakin qurğuşun duru xlorid və sulfat turşularında həll olmur. Çünki, reaksiyanın
əvvəlində əmələ gələn PbCl2 və PbSO4 suda həll
olmadığı üçün onun səthinə yığılır və reaksiya
davam etmir. Nitrat turşusunun nə qatısından nə
də durusundan hidrogen ayrılmır;
 elektrokimyəvi gərginlik sırasında solda duran metal özündən sonrakı metalları duzlarının məhlullarından sıxışdırıb çıxarır. Lakin bu
halda da bəzi istisnalar olur. Alüminium mis(II)
xlorid məhlulundan misi çıxardığı halda mis(II)
sulfat məhlulundan onu çıxara bilmir. Bu onunla
izah olunur ki, xlorid ionu alüminiumun səthindəki oksid təbəqəsini dağıdır, sulfat ionu isə həmin xassəyə malik deyildir. Litium, natrium, kalium, kalsium metalları kimi aktiv metallar özlərindən sonra yerləşən metalları onların duzları-

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 85, Number: 8, 2018

IX sinifdə kimya fənni kurikulumunun “Kimyəvi hadisələr” məzmun xətti üzrə təlimin təşkili metodikası

nın məhlullarından sıxışdırıb çıxara bilmir. Bunun səbəbi həmin metalların fəal olması və adi
şəraitdə məhlulun suyu ilə reaksiyaya girməsidir. Nəticədə məhluldan metal yox hidrogen
ayrılır və alınan qələvi duzla reaksiyaya girərək
suda həll olmayan əsas əmələ gətirir.
Bu deyilənlər onu göstərir ki, elektrokimyəvi gərginlik sırası metalların kimyəvi xassələrini hərtərəfli əhatə etmir. Lakin bir çox reaksiyaların getməsi qanunauyğunluqlarının şagirdlər
tərəfindən dərk olunmasına köməklik edir.
Qeyri-metallar və onların birləşmələrinin
alınması və kimyəvi xassələrinə aid reaksiyalarda şagirdlər kimya istehsalatının elmi-texnoloji
prinsipləri ilə tanış olur, kimyəvi tarazlığa aid
olan Le-Şatalye prinsipinə aid biliklərini yada
salırlar. Bunlara hidrogen-xlorid və ammonyakın sintezi, nitrat və sulfat turşularının istehsalı,
silikat sənayesi və s.-ni nümunə göstərmək olar.
IX sinifdə verilən üzvi birləşmələrin alınması və kimyəvi xassələrinə aid dərslərdə şagirdlər kimyəvi reaksiyaların yeni təsnifatı və
onlara uyğun digər qanunauyğunluqlarla tanış
olurlar
2.2.1. Metallar, qeyri-metallar və onların
birləşmələrinə sadə üzvi birləşmələrə aid reaksiya tənliklərini tərtib edir.
IX sinif kimya kursunda verilən “Metallar”, “Qeyri-metallar”, “Üzvi kimyaya giriş”
tədris vahidlərində 2.2.1. alt standartı əsas götürülür. Belə ki, metallar, qeyri-metallar, onların
birləşmələrinin alınmaları və kimyəvi xassələrinə aid reaksiya tənlikləri tərtib edilməsi ilə şagirdlər bir daha kimyəvi reaksiyaların tipləri ilə
tanış olurlar. Bu mərhələdə onlar VII və VIII siniflərdə əldə etdikləri biliklərini aktuallaşdırmaqla daha mürəkkəb reaksiyaların tənliklərini
müstəqil olaraq tərtib edə bilirlər. IX sinif kimya kursunda şagirdlər həmçinin sadə üzvi birləşmələrin alınması və kimyəvi xassələrinə aid
reaksiyalarla tanış olurlar və onların tənliklərini
tərtib edirlər.
Kimya fənni kurikulumunun 2.2.1. alt
standartının reallaşdırılması mümkün olan tədris

vahidlərində metallardan I-III yarımqrup üzrə
natrium, kalium və alüminium, əlavə yarımqruplardan isə dəmir, mis, sink və xrom, qeyri
metallardan halogenlər, kükürd, azot, fosfor,
karbon və silisiumun həm özlərinin, həm də müvafiq birləşmələrinin reaksiya tənliklərini tərtib
edirlər.
Ənənəvi proqramdan fərqli olaraq hazırkı
kurikulumda IX sinifdə həmçinin sadə üzvə birləşmələr barədə də məlumatlar verilməsi məqsədəuyğun hesab edildiyi üçün, şagirdlər bütün
üzvi birləşmələrin alınması və xassələrinə aid
sadə reaksiyalarla tanış olur, onların tənliklərini
tərtib edirlər.
2.2.2. Metallar, qeyri-metallar və onların
birləşmələrinə, sadə üzvi birləşmələrə aid reaksiya tənliklərinə əsasən hesablamalar aparır.
IX sinif kimya kursunda konkret olaraq
metallar, qeyri-metallar və onların birləşmələri,
eləcə də sadə üzvi birləşmələrə aid materiallar
öyrənildiyi üçün, tədris vahidlərinin sonunda
aparılan ümumiləşdirici dərslərdə və kiçik summativ qiymətləndirmənin tapşırıqlarında onların
alınması və xassələrinə aid reaksiya tənliklərinə
əsasən hesablamalar tələb olunan məsələlərə geniş yer verilir. Şagirdlər həmin tapşırıqları yerinə yetirərkən reaksiya tənlikləri üzrə müxtəlif
xarakterli hesablamalar aparmaqla bir daha məsələ həlli bacarıqlarını təkmilləşdirilər.
Problemin aktuallığı. Məqalədə müasir təhsilin aktual problemlərindən olan fənn kurikulumları
əsasında təlimin təşkilindən bəhs edilir və konkret
olaraq kimya fənni kurikulumunun bir məzmun xətti
üzrə alt standartlarının reallaşdırılması metodikası
verilir.
Problemin elmi yeniliyi. Digər fənn kurikulumlarında olduğu kimi, kimya fənni kurikulumu və
onun əsasında yeni hazırlanmış dərsliklər üzrə təlimin təşkilində alt standartlarla işləmək, onlara müvafiq məqsədlər müəyyənləşdirmək müəllimlər üçün
müasir bacarıqlar hesab olunur.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
verilən metodikadan, alt standartlara uyğun təlim
materiallarının sistemindən təcrübəçi tələbələr və
gənc müəllimlər faydalana bilərlər.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
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DİDACTİC BASES OF USE OF MULTİMEDİA TECHNOLOGİES İN TEACHİNG
BİOLOGY EDUCATİON AND SKİLLS
Xülasə: Müasir dövrdə biologiyanın tədrisinə verilən əsas pedaqoji tələblərdən biri şagirdlərə düşünməyi öyrətmək, bioloji prosesləri araşdırmaqla onlarda intellektual, yaradıcı qabiliyyətlərini və fəallıqlarını
artırmaq, real idrak motivasiyasını inkişaf etdirməkdir. Bu məqalədə də biologiyanın tədrisinin multimediya
texnologiyalarının tətbiqi ilə tədrisi araşdırılır. Multimediya texnologiyalarının şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşdırılmasında əvəzsiz rolu ön plana çəkilir.
Açar sözlər: təhsil prosesi, biologiya, elmi-texniki tərəqqi, bilik və bacarıq, multimediya
texnologiyaları, təqdimat
Резюме: Одним из основных педагогических требований к преподаванию биологии в наше время является научить учеников думать, исследовать биологические процессы, повышать их интеллектуальные, творческие способности и развивать свою реальную когнитивную мотивацию. В этой
статье рассматривается преподавание биологии посредством применения мультимедийных технологий. Подчеркивается роль мультимедийных технологий в формировании знаний и навыков учащихся.
Ключевые слова: образовательный процесс, биология, научно-технический прогресс, знания и
навыки, мультимедийные технологии, презентация
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Summary: One of the main pedagogical requirements for teaching biology in modern times is to
teach students to think, to explore biological processes, to increase their intellectual, creative abilities and to
develop their real cognitive motivation. This article examines the teaching of biology through the application
of multimedia technologies. The role of multimedia technologies in the formation of students' knowledge and
skills is highlighted.
Key words: educational process, biology, scientific and technical progress, knowledge and skills,
multimedia technologies, presentation

Bu gün müstəqil Azərbaycanda sivil
demokratik cəmiyyətin qurulması yüksələn xətt
üzrə gedir. Bütün bunlar insanların dünyagörüşündə, həyata baxışında ciddi dəyişiklik yaradır.
Məhz bu baxımdan da Azərbaycan təhsil sistemində bu günə qədər mövcud olan keçmiş təhsil
sistemi ancaq fənnyönlü olmuşdursa, artıq yaranan yeni təhsil islahatı nəticəyönlü olmalıdır.
Uzun illər aparılan islahatda şagirdə yalnız bilik
verilirdisə, indi bilikləri sərbəst əldə etmək,
alınmış bilikləri faydalılıq prinsipi üzrə komplektləşdirmək bacarığı aşılanacaqdır. Vaxtı ilə
rus pedaqoqu A.S. Makarenko deyirdi ki, uşaqları sevməyən, gülməyi və güldürməyi bacarmayan müəllimdən müəllim olmaz. Uşaqlar o
müəllimi sevir ki, onda pedaqoji ustalığı tamamlayan qabiliyyətlər – ekspressiv, didaktik, perseptiv, elmi-pedaqoji, kommunikativ, təşkilatçılıq, konstruktiv, major, diqqətin paylanması,
proqnostik, yaradıcılıq və s. olsun. Müəllimdə
olmalı bu kimi qabiliyyətlər şagirdlərin tərbiyəsində mühüm rol oynayır. Müəllimin şagirdlərə
xeyirxah münasibəti, hörməti, onları olduğu
kimi qəbul etməsi, dəstəkləməsi, bacarıqlarına
inanması, biliklərin əldə edilməsi ilə yanaşı şagirdlərin tərbiyəsinə də güclü təsir göstərər.
Belə olan halda, şagirdlər müəllimin qoyduğu
qaydalara uyğun hərəkət etməyə, tapşırıqları
səylə yerinə yetirməyə çalışırlar.
Məlumdur ki, biologiya fənninin obyekti
canlı orqanizmlərdir. Bir çox bioloji proseslər
öz mürəkkəbliyi ilə seçilir. Obrazlı təfəkkürlü
şagirdlər abstrakt anlayışlar, şəkil və sxemsiz
dərsləri, hadisə və prosesləri çətin mənimsəyirlər. Onların abstrakt təfəkkürləri obrazlar vasitəsilə inkişaf edir. İKT-nin biologiya dərslərinə
tətbiqi, müəllim və şagird fəaliyyətini sürətləndirir, fənnin tədrisinin keyfiyyətini yüksəldir,
bioloji obyektlərin əsas cəhətlərini nümayiş etdirir, ön plana çəkir. Multimedia texnologiyalarının ənənəvi texnologiyadan fərqi rəngarəngdir:
1) Materialın əyani təqdimatı
2) Biliklərin yoxlanmasının effektivliyi
194

3) Şagirdlərin işlərində dərsin təşkili formalarının və müəllimin fəaliyyətində metodik
priyomların rəngarəngliyi
Çox sevindirici haldır ki, dövlət rəhbərimiz cənab İlham Əliyevin qərarı ilə orta ümumtəhsil məktəbləri üçün, digər fənlər kimi, biologiya fənninin bütün kursları üzrə elektron
dərsliklər hazırlanmış və istifadəyə verilmişdir.
Respublikanın məktəblərində kompüter zallarının yaradılması və internet şəbəkəsinin olması
biologiya fənninin tədrisinin keyfiyyətini nəzərə
çarpacaq dərəcədə yüksəltmişdir.
Multimediya animasiya modelləri şagirdlərin şüuruna bioloji proseslərin bütöv şəklinin
formalaşmasına imkan verir. İnteraktiv modellər
şagirdlərə səhvlərini göstərməyə, özünü öyrətməyə kömək edir.
Bu gün müasir dünyanı elmi – texniki tərəqqinin son nailiyyəti hesab edilən İKT-siz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Cəmiyyətin bir
çox sahələri kimi təhsil sistemi qarşısında yeni
sosial məsələlər durduğu müasir şəraitdə biologiyanın tədrisi sosial-iqtisadi və elmi-texniki
tərəqqinin tələblərinə cavab verməlidir. Təlim
prosesinin səmərəliləşdirilməsi, onun məhsuldarlığının yüksəldilməsi, verilişlərin optimal
həcminin təmin olunması və pedaqoji idarəetmənin keyfiyyətinin artırılması yolu ilə elmi
informasiyanın mənimsənilməsi imkanlarını genişləndirir. (1, 140)
Bu baxımdan son illərdə Azərbaycan Respublikasında İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarının inkişafı sahəsində uğurlu addımlar atılır. Təsadüfi deyildir ki, 2003-cü ildə əbədi liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya kommunikasiya texnologiyaları
üzrə milli strategiya“ (2003-2012-ci illər) yaxın
10 il üçün İKT üzrə dövlət siyasətinin təməl
prinsiplərini müəyyən etmiş və hazırda Cənab
Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilir. Məlumdur ki, XXI əsr müasir dünyada
kompüter əsri hesab edilə bilər. Hazırda İKT-
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nin təhsildə tətbiqi inteqrasiyası Azərbaycan vətəndaşlarının müasir biliklərə və bacarıqlara malik olan yeni nəslin formalaşmasına birbaşa təsir
edən yüksək mahiyyətli məsələdir. Bu məqsədlə
İKT-nin təhsildə tətbiqinə yönəlmiş Azərbaycan
Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin İKT
ilə təminatı üzrə dövlət proqramı (2005-2007) və
“Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin
informasiyalaşdırılması (2008-2012-ci illər) üzrə
dövlət proqramı” xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu
prioritet proqramın mühüm hissəsi yeni informasiya texnologiyaları və vasitələrinin, yəni elektron dərsliklərdən təlim və tədris işinə aktiv və
səmərəli tətbiq edilməsidir. Biologiya fənninin
tədrisi prosesində İKT-nin tətbiqi müxtəlif istiqamətdə aparıla bilər. Bu istiqamətlərə:
1) Tədris fəaliyyəti;
2) Sinifdənkənar fəaliyyət;
3) Buraxılış imtahanlarına hazırlıq fəaliyyəti aid edilə bilər.
Biologiya dərslərinin aparılması zamanı
nümayiş materialları böyük əhəmiyyət daşıyır.
Kompüter orqanizmləri, onların quruluşunu, həyat fəaliyyətini, digər orqanizmlərlə qarşılıqlı
əlaqələrinin nümayişinə imkan yaradır. Bunu
dərsin bütün mərhələlərində, yəni, həm yeni
mövzunun izahında, yeni mövzunun möhkəmləndirilməsində və biliklərin yoxlanılması üçün
istifadə etmək olar. Xüsusilə, qeyd etmək vacibdir ki, dərsin hər bir mərhələsində tədris ma-teriallarının seçiminə böyük imkan verir.
Sualların və test tapşırıqlarının cavablarının yoxlama imkanlarını şagirdlərə bu proqramların müstəqil öyrənilməsinə yaxından köməklik
göstərir.
Eyni zamanda laboratoriya işlərinin aparılmasında İKT-dən istifadəyə böyük imkan yaradır. Adətən canlı obyektlərdən həmişə istifadə
etmək olmur. Kompüter şagirdlərə müxtəlif orqanizmləri müşahidə etmək, öyrənmək, nümayiş
etdirmək imkanı verir. Bu gün tədris prosesində
interaktiv qurğu və lövhələrlə bərabər, interaktiv
sənəd kameralarından, planşetlərdən, qiymətləndirmə sistemlərindən də istifadə olunur. Məsə-

lən, MİMİO Teach tipli universal təlim texnologiyaları müəllimin fəaliyyətini asanlaşdırır, ona
az vaxt ərzində daha çox və effektiv iş görməyə
imkan yaradır. (2, 285) Multimedia vasitələrindən, “Elektron test”lərdən və digər öyrədici
proqram vasitələrindən istifadə edərək, təlimdə
şagirdlərin fəallığının artırılması təhsil sistemi
qarşısında qoyulan “yeni insan” tipinin yetişdirilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İnternet
resurslarından tədris prosesində maraqlı və əyləncəli istiqamətlənməsində istifadə etmək olar.
Sonda bildirmək istəyirəm ki, biologiya
dərslərini interaktiv təlim metodları ilə təşkil etdikdə, orada İKT-nin tətbiqinə yer verdikdə şagirdlərin düşünmə qabiliyyəti yüksəlir, onlarda
şəxsilikdən ictimailiyə, asılılıqdan müstəqilliyə,
intuisiyadan məntiqə doğru inkişafı sürətlənir,
İKT-dən istifadə vərdişləri möhkəmlənir.
Problemin aktuallığı: Orta ümumtəhsil
məktəblərində biologiyanın interaktiv iş texnikalarının tətbiqi ilə tədrisi təlim prosesini xeyli intensivləşdirir: onu hər bir şagird üçün daha əhəmiyyətli və maraqlı fəal təlim fəaliyyətinə çevirir, dərsdə, praktik məşğələlərdə fəallığın, analitik düşünmə qabiliyyətinin, eləcə də informasiyanı müxtəlif üsullarla müstəqil mənimsəmənin
maksimum artmasına zəmin yaradır, bununla da
təlimin inkişafetdirici cəhətini gücləndirir.
Problemin elmi yeniliyi: Məqalədə orta
təhsil bazasında fəal təlim və texnologiyalardan
və eləcə də İKT vasitələrindən istifadə olunması
nəticəsində şagirdlərdə müstəqil bilik və bacarıqların formalaşması bu sahədə istər müəllim,
istərsə də şagird birliyinin, əməkdaşlığının olması və BMT-nin XXI əsri “Təhsil əsri – intellekt əsri” adlandırmasını bir daha ön plana çəkir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Biologiyanın tədrisində interaktiv iş texnikalarının tətbiqi şagirdlərə düşünməyi öyrətmək, bioloji prosesləri araşdırmaqla onların həm intellektual,
həm də müstəqil işləmə bacarıqlarını, yaradıcı
qabiliyyət və fəallıqlarını artırır, məntiqi və tənqidi təfəkkürünü formalaşdırır.
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Biologiyanın tədrisində bitkilərə qulluq qaydalarının şagirdlərə öyrədilməsi yolları
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BİOLOGİYANIN TƏDRİSİNDƏ BİTKİLƏRƏ QULLUQ QAYDALARININ
ŞAGİRDLƏRƏ ÖYRƏDİLMƏSI YOLLARI
Гульнара Назим гызы Фейзуллаева,
учитель биологии Зангиланской средней школы № 10

ПРИВИТИЕ УЧАЩИМСЯ ПРАВИЛ УХОДА
ЗА РАСТЕНИЯМИ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ
Feyzullayeva Gulnara Nazim,
teacher at school № 10 in Zangilan town

PROMOTION OF LEARNING RULES
FOR PLANTS IN TEACHING BIOLOGY
Xülasə: Bitkilər canlılar aləminin əsas hissəsi olmaqla yanaşı, təbiətə əvəzsiz oksigen verdiklərinə
görə onların qorunması, saxlanılması və onlara qulluq edilməsi bütün vətəndaşların vəzifəsi olmalıdır. Bu
məqsədlə də orta məktəblərdə biologiya dərslərində bitkilərə qulluq qaydalarının şagirdlərə geniş və maraqlı
şəkildə öyrədilməsi məqsədə uyğundur.
Açar sözlər: otaq bitkiləri, ekskursiyalar, təbiət, dərnəklər, canlı guşə, dekorativ bitkilər, herbarilər,
biologiya kabineti
Резюме: Растения наряду с тем, что являются основной частью животного мира, оснащают нас
кислородом. Поэтому все граждане должны охранять защищать и ухаживать за ними. С этой целью, в
средних школах на уроках биологии в интересной и познавательной форме должны обучать учащихся правилам ухаживания за растениями.
Ключевые слова: комнатные растения, экскурсии, природа, кружки, живой уголок,
декоративные растения, гербарии, кабинет биологии
Summary: Together with being the most important component of the living world and due to provide
indispensable oxygen, protecting, keeping and taking care of them must be one of the main duties of the
citizens. For this reason, teaching, children in a wide and attractive way how to look after plants at school
biology classes is really appropriate.
Key words: Room plants, excursions, nature, associations, herbariums, biological cabinet, lively

Orta ümumtəhsil məktəblərində dərslərin
tədrisinin kurikulum proqramı əsasında aparılmasının üstün cəhətlərindən biri də budur ki, keçirilən mövzuların təlim nəticələrinə əsasən həyata keçirilməsidir. Biologiya - canlıları və ətraf
mühitlə canlılar arasındakı qarşılıqlı əlaqələri
öyrənən elm olduğundan, bu fənnin təlim nəticələri aşağıdakı kimidir:
 Canlılar aləmini təşkil edən varlıqları səciyyəvi xüsusiyyətlərinə görə müqayisə etmək;

 Canlı varlıqlarda maddələrin dəyişməsi
və çevrilməsi qanunauyğunluqları;
 Bioloji varlıqlarda baş verən dəyişiklikləri müşahidə etmək üçün təcrübələrin aparılması;
 Bitkilərin əkilməsi, becərilməsi, ev heyvanlarının bəslənməsi, eləcə də bitki və heyvanlara qulluq qaydaları;
 Fiziki, kimyəvi, bioloji amillərin canlılara mənfi təsirləri, bu təsirlər nəticəsində yaranan
ekoloji problemlərin aradan qaldırılması.
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Təlim nəticələrinin əldə olunması üçün isə
məzmun xətləri müəyyən olunmalıdır. Biologiyanın 4 məzmun xətti müəyyən edilmişdir.
1. Canlıların quruluşu və müxtəlifliyi
2. Bioloji proseslər
3. İnsan və onun sağlamlığı
4. Canlılar və ətraf mühit
Bitkilərə qulluq qaydaları şagirdlərə “Canlılar və ətraf mühit məzmun xətti üzrə” alt standartına əsasən tədris edilən mövzularda öyrədilir. Bu zaman şagirdlər bir çox bitkilərə qulluqetmə qaydalarına dair bilik və bacarıqlara yiyələnməklə yanaşı, həmin bilik və bacarıqların həyatda tətbiqinə də nail olurlar. Bir çox praktik
bacarıqları isə şagirdlər məktəbyanı sahədə,
canlı guşədə, tədris-təcrübə zamanı öyrənirlər.
Bitkilərə qulluq etmə qaydalarını şagirdlərdə aşağıdakı praktik bacarıqları formalaşdırmaqla öyrətmək olar:
1. Şagirdlər bitkilərin hansı sistematik
qrupa aid olduğunu müəyyən etməlidirlər.
2. Canlı guşədə biologiya kabinetində
otaq bitkilərinə, tədris təcrübə sahəsində isə birillik, ikiillik, bəzən isə çoxillik bitkiləri yetişdirmək üçün dibçəklərin hansı ölçüdə olmasını,
hansı torpaqlardan istifadə edilməsini, bitki şitillərinin və ya toxumlarının necə əkilməsini öyrənməlidirlər.
3. Bitkiləri vegetativ orqanları və ya toxumları ilə çoxalan bitkiləri ayırmağı, calaq

Dənli bitkilər

Yem bitkiləri

Meyvə giləmeyvə
bitkiləri

Dekorativ bitkilər

Mədəni bitkilər

Dərman bitkiləri

Dekorativ bitkilərə: qızılgül, astra, aloe,
hibiskus, kalanxol, arum.
Dərman bitkilərinə: andız, sürvə, gülümbahar, itburnu, nanə, kəklikotu, çobanyastığı,
bağayarpağı, jenşen, valerian (pişikotu).
Dənli bitkilər: buğda, arpa, çovdar, vələmir.
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etmə üsulunu öyrənməli və sonra tətbiq etməlidirlər.
4. Bitkilərə aid herbariləri toplamalıdırlar.
5. Məktəb dərsliklərindən əlavə dərsliklərdən, əlavə ədəbiyyatlardan, tablolardan, şəkillərdən, herbarilərdən, cədvəllərdən istifadə etmək kimi bacarıqlara yiyələnməlidirlər.
Bütün bu bacarıqlarla yanaşı, şagirdlər bitkilərə qulluq edərkən diqqət etməli olduqları
nüanslar da vardır.
1. Bitkilərin münbit torpağa çox və ya az
tələbkar olması;
2. Bitkilərin işıqsevən və ya kölgəyədavamlı olması;
3. Bitkilərin rütubətsevən və ya quraqlığadavamlı olması;
4. Gübrələrdən hansı vaxtlarda istifadənin
qaydaları.
Məsələn: əkilən zaman və ya yarpaqlama
vaxtı gübrələrin verilməsi qaydalarını bilmək
Biologiyanın tədrisində bitkilərə qulluq
qaydaları 6-cı sinif “Biologiya” dərsliyində,
“Bitki və heyvanların insan həyatında rolu” fəslində, “Mədəni bitkilərin insan həyatında əhəmiyyəti” mövzusunda daha geniş şəkildə verilmişdir. Mövzuda şagirdlər hələ qədim zamanlardan insanların bitkilərdən qida, müalicə və
gözəllik məqsədilə istifadə etdiklərini, minilliklər ərzində bitkiləri dəyişdirərək onları mədəni
bitkilərə çevrilmələrini öyrənirlər. Həmçinin,
mədəni bitkilər qruplaşdırılaraq sxemləşdirilir.
Tərəvəz bitkiləri

Texniki bitkilər

Bostan bitkiləri

Yem bitkiləri: yonca, acıpaxla.
Bostan bitkiləri: qarpız, yemiş.
Tərəvəz bitkiləri: pomidor, kələm.
Meyvə, giləmeyvə: alma, armud, üzüm,
gilas, moruq, qarağat.
Texniki bitki: şəkər çuğunduru.
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Biologiyanın tədrisində bitkilərə qulluq qaydalarının şagirdlərə öyrədilməsi yolları

Otaq bitkilərindən müxtəlif məqsədlər
üçün də istifadə etmək mümkündür. Həm otağın
havasını təmizləyərək oksigenlə zənginləşdirir,
həm də otağı gözəlləşdirir. Kaktuslar isə radioaktiv şüalanmanın qarşısını aldığı üçün otaqlarda saxlanılır. Dərsin sonunda isə otaq bitkilərinə
qulluq qaydaları izah edilir:
1. Otaq bitkiləri bir neçə saat otaq temperaturunda qalmış su ilə suvarılmalıdır.
2. Bitkinin kökünə havanın daha yaxşı keçməsi üçün vaxtaşırı onun torpağını ehtiyatla (kökü
zədələməmək şərti ilə) yumşaltmaq lazımdır.
3. Bitkinin yarpaqları vaxtaşırı nəm əsgi
ilə təmizlənməlidir.
4. Bitki qurumuş yarpaq və budaqlardan
təmizlənməli və dibçəyi təmiz saxlanılmalıdır.
5. Hər bir otaq bitkisinə qulluq zamanı
onun fərdi xüsusiyyəti nəzərə alınmalıdır. Evdə
saxlanılan bitkilər daim nəzarətdə saxlanmalıdır.
Sinif otağında, evdə və məktəbin həyətində, parklarda olan dekorativ bitkiləri tanımaq,
onlara qulluq etmək hər bir şagirdin ümdə vəzifələrindən biri olmalıdır.
Bitkilərə qulluq qaydaları yalnız dərs
vaxtlarında deyil, sinifdənxaric tədbirlər, təbiətə
təşkil edilən ekskursiyalar zamanı və məktəblərdə yaradılan dərnəklərdə də öyrədilməlidir. Təbiətə ekskursiyalar yalnız gəzmək məqsədilə
təşkil edilməməli, həm də meşələrdə, yol kənarlarında, bağlarda ağaclar, güllər, dekorativ bitkilər əkmək, onlara mütəmadi olaraq qulluq etmək
məqsədilə təşkil edilməlidir. Bu məqsədlə həyata keçirilən ekskursiyalar əvvəlcədən müəyyənləşdirilməli, planlaşdırılmalıdır. Yəni, ekskursiyanın təşkili mərhələləri şagirdlərə izah edilməlidir. Biologiyadan təşkil edilən bu cür ekskursiyalar 3 mərhələdən ibarət olur.
1. Ekskursiyaya hazırlıq
2. Ekskursiyanın əsas mərhələsi (işin icrası)
3. Ekskursiyanın yekun mərhələsi.
Sonda ekskursiyaların nəticələri haqqında
dərslərdə məlumatlar verilir.
Bitkilərə qulluq üçün dərnək məşğələləri
də təşkil edilir. Gənc təbiətçilər, Gənc bioloqlar,

Gənc botaniklər kimi dərnəklərə şagirdlər könüllü olaraq seçilir. Dərnək üzvləri, əsasən,
məktəbin yerləşdiyi ərazidə bitən, yayılmış mədəni və yabanı bitki nümunələrini öyrənərək,
bitkilər haqqında biliklərə yiyələnirlər, onlara
qulluq etmək qaydalarını öyrənməklə həyatda
tətbiq edə bilirlər. Gənc botaniklər dərnəyinin
üzvləri bitkilər üzərində müşahidələrini aşağıdakı istiqamətdə apara bilərlər:
1. Bitkilərin həyat şəraitinin, onlara təsir
edən ətraf mühit amillərinin müəyyənləşdirilməsi.
2. Bitkilərin böyümə və inkişafını, çoxaldılması yollarının müəyyənləşdirməsi.
3. Dərman və dekorativ bitkilərin xüsusiyyətlərini dərindən öyrənmək.
Bütün bunlar şagirdlərə yalnız təbiətə, bitkilərə aid biliklərini artırmaq üçün deyil, həm də
bitkiləri sevməyi, onlara qayğı ilə yanaşmaq
vərdişlərini aşılamaq üçün öyrədilir.
Problemin aktuallığı: Müasir dövrdə elektron vasitələrin sürətlə yayılması şagirdlərin təbiətə,
bitkilərə marağının azalmasına gətirib çıxarmışdır.
Buna görədir ki, şagirdlərimiz ətrafımızdakı bir çox
yabanı və mədəni bitkiləri tanımır, mədəni bitkiləri
çoxaltmaq, qulluq edərək böyütmək qaydaları ilə də
maraqlanmırlar. Şagirdlərimizdə bitkilərə, heyvanlara qarşı sevgi hissi yaratmaq, onlara qulluq edərək
bəsləyib böyütmək bacarıqları aşılamaq məktəblərimizin ümdə vəzifələrindən biri olmalıdır.
Problemin elmi yeniliyi: Biologiya daima
yeniliklər edən elmdir. Yalnız digər canlılarda deyil,
bitkilərdə də daimi inkişaf baş verir, yəni yeni bitki
sortları yaradılır, bitkilərin müxtəlifliyi gündən-günə
çoxalır. Bütün yeniliklərlə şagirdləri tanış etmək, onları mədəni bitkilərin çoxaldılmasında, böyüdülməsində, onlara qulluq edilməsindəki elmi yeniliklərlə
tanış etmək məqsədə uyğundur.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Əvvəllər
orta məktəblərdə şagirdlərə bitkilərə qulluq qaydaları ənənəvi formada öyrədilirdi. Lakin son zamanlarda texnikanın sürətlə inkişafı və elmə tətbiqi sayəsində bitkilərə qulluq qaydaları da dəyişdirilərək təkmilləşdirildi. Ətraf mühitimizi yaşıllaşdırmaq məqsədi ilə daima bir sıra layihələr hazırlanır ki, bu layihələrdə şagirdlər iştirak etməklə praktik fəaliyyət
göstərmiş olurlar.
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Anlayışa verilən təriflərin öyrədilməsi
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ИЗУЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ЗАДАННОМУ ПОНЯТИЮ
Elgun Khanlar İsmayilov,
Azerbaijan State Pedagogical University

TEACHİNG CONCEPT DEFİNİTİONS
Xülasə: Məqalə anlayışların tərifləri, verilmə üsullarının tədrisi metodikasına həsr olunub. Burada anlayışların tərifi, anlayışların verilmə üsulları geniş şərh olunmuşdur. Şübhəsiz ki, riyaziyyatın özəyi olan anlayışlar mövzusundakı bu məqalə oxuyucularına böyük töhfələr verəcəkdir. Məqalədə tədqiqatçı həmçinin
tərifin komponentlərini də araşdırmışdır. Tədqiqatçı riyazi anlayışların rolu və əhəmiyyətini göstərməklə
həmçinin anlayışların təriflərinin daxil edilməsi metodikasına da nəzər salmışdır.
Açar sözlər: anlayış, tərif, əlamət, məzmun, həcm, növ, əqli nəticə, bölgü
Резюме: Статья посвящена определению и методике преподавания понятий. Здесь развернуто
были описаны виды понятий, определения, методы получения понятий. Несомненно, эта статья на
тему понятий, которая является ядром математики, будет полезна читателям. Автор в статье исследовал также компоненты понятия. Показав роль и значение определений математических понятий, он
также рассмотрел методику введения понятий и определений.
Ключевые слова: понятие, определение, особенность, содержание, объем, вид, умственный
исход, разделение
Summary: The content of the articles is devoted to the teaching methodology of teaching methods.
Here are a broad description of the concepts of concepts and methods of understanding. Undoubtedly, this
essay, which is the core of mathematics, will make a great contribution to its readers. In the article, the
researcher also examined the components of the definition. The researcher has also considered the role and
importance of mathematical concepts as well as the methodology for incorporating definitions into
definitions.
Key Words: understanding, praise, sign, content, volume, species, mental outcome, division

Ətraf aləmin inikası insan şüurunda hissiyyatdan başlanır, qavrayış və təsəvvürlərdən
anlayışlara gedir. Elmin əsas kateqoriyalarından
biri anlayışdır, çünki heç bir elm sahəsini anlayışlarsız təsəvvür etmək mümkün olmaz. Beləliklə anlayışa aşağıdakılar kimi təriflər verə bilərik: bu və ya digər sinif əşyaların mahiyyətini
ifadə edən fikir və ya fikirlər sisteminə anlayış
deyilir. Müəyyən sinif əşyalar və ya hadisələrin
mühüm əlamətlər üzrə ayrılmasının nəticəsi
kimi özünü göstərən fikrə anlayış deyilir. Mü-

hüm əlamətlər elə əlamətlərə deyilir ki, ayrılıqda götürdükdə zəruri, birlikdə götürüldükdə isə
kafi olsun və onların köməyi ilə cismi digərlərindən fərqləndirmək mümkündür. Beləliklə
deyə bilərik ki, verilmiş sinif obyektlərinin mühüm əlamətləri haqqında mühakimələr çoxluğu
anlayışdır.
İndi isə anlayışların ən çox istifadə olunan
tərifləri üzərində dayanaq.
1) Yaxın cins və növ əlaməti ilə fərqlənən
təriflər. Verilmiş anlayış üçün əvvəlcə cins anla-
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yışı göstərilir, sonra cins anlayışının həcmindən
verilmiş anlayışın məzmununu ayırmağa imkan
verən fərqləndirici əlamətləri göstərirlər.
Heç də bütün aşkar tərifləri yaxın cins və
fərqləndirici növ əlamətlərin göstərilməsi ilə verilən təriflərə aid etmək olmaz. Riyaziyyatda ən
geniş yayılmış tərif növüdür və üç komponentdən ibarətdir, bunlar aşağıdakılardır:
1. Tərifi verilən (təyin olunan) anlayışın
(terminin);
2. ən yaxın cins anlayışının göstərilməsi;
3. növ fərqlərinin təsviri.
Məktəb riyaziyyat kursunda bu göstərdiyimiz tərif forması ilə yanaşı başqa təriflərdən
istifadə olunur və bunların bir çoxunu cins və
növ fərqi formasına gətirmək olar.
2) Təsviri (və ya genetik), konstruktiv təriflər. Anlayışın əmələ gəlməsi üsulunun göstərdiyi təriflərə genetik təriflər deyilir. Birinci ( bazis) bəndə anlayışın bazis mövzuları daxil edilir.
Sonra tərif verilən anlayışın bütün digər mövzularının alınması üsulları induktiv bəndlərdə təsvir olunur. Bazis və induktiv bəndlər induktiv
tərifin xətti bəndləri adlanır.
3) İnduktiv tərif. Bu tərif genetik tərifin
xüsusi halı olub bir neçə bənddən ibarətdir. Bu
tərifdən məktəb riyaziyyatında az istifadə olunur
lakin riyaziyyat təlimində onun tətbiqi tədricən
genişləndiriləcək.
4) şərtləndirmə ilə verilən təriflər anlayışı
simvolik dildə ifadə edir.
5) aksiomatik təriflər. Heç bir əlavə təsvir
olmadan bir neçə aksiom vasitəsilə anlayışı
müəyyən edən təriflər verilir.
Təriflərin elmdə olduğu kimi məktəb fənlərinin tədrisində rolu böyükdür.
İndi isə anlayışların və tərəflərin daxil
edilməsi metodikasına baxaq. Tərifin növlərini
və qaydalarını öyrənmək üçün yeni anlayışlar və
təriflər daxil edilməsi metodikası mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu metodikalardan aşağıdakıları qeyd etmək olar:
1 . Konkret-induktiv metod.
Bu metodun mahiyyəti ondan ibarətdir ki,
şagirdlərdə öyrənilən tərif və anlayışla əlaqə yaradılır, şagirdlərə misallar göstərilir. Bunun nəticəsində şagirdlərdə ilkin təsəvvürlər yaranır.
Beləliklə, anlayışın digər elmlərin tələbindən,
mücərrədləşmə, xüsusi xassələrdən ayrılma və
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ümumi nəticənin çıxarılmasından meydana gəlməsini demək olar.
Anlayışı konkret-induktiv metodla daxil
etdikdə şagirdlər misallarla işləyərək özləri yeni
anlayışa gəlirlər. Bu zaman anlayışın mahiyyəti,
digər elmlərlə əlaqəsi, yaranması və inkişaf tarixi ilə şagirdləri yaxından tanış etmək lazımdır.
Bütün bunları yerinə yetirdikdən sonra anlayışın
tərifi haqqında sual meydana çıxır və şagirdlər
müstəqil olaraq onu ifadə edə bilirlər.
2 . Mücərrəd-induktiv üsul.
Bu üsulla anlayış onun tərifi ilə daxil edilir. Yəni şagirdlər anlayışın hazırlanmasında
iştirak etmirlər. Bu metoddan yeni anlayışın əvvəl öyrənilmiş materiallarla sıx əlaqəli olduqda
və nominal təriflər daxil edildikdə istifadə olunur. Əvvəlcə müəllim əyani vasitələr, misallarla
anlayışın məzmununu izah etməyə çalışmalı,
onunla bağlı məsələləri nəzərdən keçirməlidir.
Əvvəlki mövzularla analogiyanı qeyd etməli və
fərqli cəhətləri qeyd etməlidir.
Konkret-induktiv metodun üstün cəhəti
ondan ibarətdir ki, o, daha anlaşılan və başa düşüləndir, geniş tətbiq imkanları vardır və onun
nəticələri aşkardır. Çatışmayan cəhəti ondur ki,
tədris vaxtını çox aparır, anlayışın daxil edilməsinin başlanğıc hissəsinin uzunçuluğu şərhin dəqiqliyinə və onun məntiqi ardıcıllığına imkan
vermir.
Mücərrəd-deduktiv üsulun üstün cəhəti
ondan ibarətdir ki, yeni anlayışın daxil edilməsində dəqiqlik, məntiqi ardıcıllıq var, tədris vaxtını az aparır, çatışmayan cəhəti odur ki, əyaniliyi və başa düşülməsi azdır.
Anlayışın tətbiqi materialın daha dərindən
başa düşülməsinə imkan yaradır. Əgər şagirdin
anlayışı yaxşı mənimsəməsini istəyiriksə onda
onları tədricən daxil etmək, misallar göstərmək
lazımdır.
Təlim prosesində ilk anlayışlar xüsusi ilə
qeyd olunmalıdır. İlk anlayışların məzmununu
aksiomlar vasitəsi ilə açılır. Məktəbdə anlayışların məzmunun açılması mərhələlər üzrə aparılır.
Aşağı siniflərdə şagirdlərin təfəkkürü kifayət
qədər inkişaf etmədiyindən ilk anlayışlar onların
əyani obrazları ilə verilir. Sonralar şagirdlərin
təfəkkürü inkişaf etdikcə anlayışların daxil edilməsi vasitəsi aksiomlar kimi işlədilir. Anlayışın
formalaşması mürəkkəb psixoloji prosesdir. Be-
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Anlayışa verilən təriflərin öyrədilməsi

ləliklə, biz anlayışın verilmə üsulları və tərifləri
ilə tanış olduq.
Mövzunun elmi yeniliyi: Riyaziyyat təlimində riyazi anlayışlar şagirdlərin həm təlim, həm də
tərbiyəsində müstəsna əhəmiyyətə malikdir.

Aktuallığı: Məktəbdə istifadə olunan riyazi
anlayışlar şagirdlərin məntiqi təfəkkürünü və yaradıcı fəaliyyətinin inkişafına kömək edir.
Praktik əhəmiyyəti: Təlimdə istifadə olunan
riyazi anlayışlar müxtəlif anlayışların, praktik öyrənilməsinə şərait yaradır.
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TARİX FƏNNİNİN TƏDRİSİNDƏ ŞAGİRDLƏRDƏ TƏDQİQATÇILIQ
BACARIQLARININ FORMALAŞDIRILMASININ SƏMƏRƏLİLİYİ
Ульвия Фазиль гызы Османова,
учитель истории школы-лицея № 3 Исмаиллинского района

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ
Ulviya Fazil Osmanova,
history teacher of school- lyceum № 3 of Ismayilli

EFFİCİENCY OF THE FORMATİON OF RESEARCH
TEACHİNG STUDENTS İN TEACHİNG HİSTORY
Xülasə: Məqalədə qeyd olunur ki, şagirdlərdə tədqiqat bacarıqlarının formalaşması materialın
tərkibindən, dərsin quruluşundan və şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərindən asılıdır. Tarix fənninin tədrisində
tədqiqat metodunun tətbiqi şagirdlərə dərsliklərdən düzgün istifadə etmək, tarixi sənədlərlə işləmək,
cədvəllərdən, tarix xəritələrindən və diaqramlardan istifadə etmək, nəticə çıxarmaq imkanı verir.
Açar sözlər: tarix, fənn, şagirdlər, bacarıqlar, vərdişlər, müstəqil işlər, idrak fəaliyyəti
Резюме: В данной статье отмечается, что формирование у учащихся исследовательских умений и
навыков зависит от содержания материала, структуры урока и возрастных особенностей учащихся.
Использование исследовательского метода при преподавании истории воспитывает у учащихся умение
и навыки, правильно использовать учебники, работать над историческими документами, уметь использовать таблицы, исторические карты, составлять схемы и диаграммы, делать выводы и т. д.
Ключевые слова: история, предмет, учащиеся, умения, навыки, самостоятельные работы,
познавательная деятельность
Summary: In article it is underlined, that use of research methods and skills depends on the
maintenance of a material, a structure of a lesson and age features of pupils. Use of a research method brings
up skills at pupils, correctly to use textbooks, to work over historical documents, to be able to use tables,
historical cards, to make schemes and diagrammes, to do conclusions etc.
Key words: history, subject, students, cognitive activity historical knowledge, skills, toy respect to
work, cognitive activity

Psixoloq S.İ. Rubinşteyn yazır: “Əgər tarixi biliklər təfəkkür prosesində əldə edilirsə, təfəkkür prosesinin özü də müəyyən biliklərin sayəsində cərəyan edir. Əgər təfəkkür aktı yeni biliklərin əldə edilməsinə gətirib çıxarırsa, müəyyən biliklər də, öz növbəsində, həmişə təfəkkü204

rün istinad vəzifəsini görür”. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, dərs prosesində biliklərin
formalaşdırılması zamanı şagirdlərin təfəkkürünün müstəqilliyinə nail olmaq, onları informasiyaların bolluğu ilə zənginləşdirmək olar. Bu zaman tədqiqatçılıqdan istifadə güclənir və şagird-
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Tarix fənninin tədrisində şagirdlərdə tədqiqatçılıq bacarıqlarının formalaşdırılmasının səmərəliliyi

lərin idrak fəaliyyəti artır. Dərs prosesində şagirdlərə məntiqi düşünməyi, müstəqil bilik almağı, hadisələrə və proseslərə tənqidi yanaşmağı
öyrədib, yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirmək lazımdır. Buna isə yeni təlim üsullarının, o cümlədən tədqiqatçılıq üsulunu tətbiq etməklə nail olmaq olar. Ona görə də müəllim şagirdləri müstəqil işin icrasına cəlb etməli və onları əməli fəaliyyətə hazırlamaq vəzifəsini qarşıya qoymalıdır.
Müşahidə göstərir ki, dərsin bütün mərhələlərində şagirdlərin müxtəlif növlü fəaliyyətini
uzlaşdıran məşğələlərə az təsadüf edilir.
Bəzən müəllimlər dərsdə yeni materialın
öyrənilməsi mərhələsində şagirdlərin müstəqil
işinin təşkilinə diqqət yetirmirlər. Halbuki, həvəslə çalışan, fəal fikri iş görən şagirdlər təlimdə müvəffəqiyyət qazana bilər.
Tədqiqatçılıq fəaliyyəti hadisələrin səbəbi
ilə təbiət hadisələri arasındakı əlaqə və münasibətlərin qurulmasını tələb edir. Sonra hər hansı
hadisə və ya onun nəticələrinin səbəbi haqqında
fikirlər irəli sürülür. Bu fikirlərin yoxlanılması
şagirdlərin fəallıq və müstəqilliklərinin daha
yüksək səviyyəsini təmin edir, hadisələrin səbəb
və əlaqələri haqqında təsəvvürlərini formalaşdırmağa imkan verir.
Təcrübə göstərir ki, tarixi anlayışların formalaşdırılması üçün müəllim onların məzmununu şərh etməklə kifayətlənməməli, qavrama,
dərketmə, yadda saxlama və tətbiqetmə proseslərinə riayət etməklə şagirdləri zəruri tapşırıqların icrasına cəlb etməlidir. Odur ki, proqram
materialları şagirdlərə elə çatdırılmalıdır ki, onların hafizə, təfəkkür, təxəyyül və s. psixi fəaliyyət formaları əlaqələndirilsin, normal zehni fəaliyyətləri təmin olunsun. Bu isə müəllimdən tələb edir ki, hər bir dərsə hazırlaşarkən təlim materiallarının məzmununun tələb etdiyi tapşırıqları konkret olaraq müəyyənləşdirsin və dərs prosesində bütün şagirdlərin həmin tapşırıqları icra
etmələrinə nail olsun.
Bunun üçün proqram bölmələrinin sonunda verilmiş “şagirdlərin əsas bacarıqları” tövsiyəsindən istifadə oluna bilər. Bu, tarixi anlayışların mənimsənilməsi üçün tələb olunan tapşırıqları müəyyənləşdirməkdə müəllimə istiqamət
verə bilər. Bu tövsiyənin əsas məqsədi mövzunun məzmununa müvafiq əlaqələndirmə, müqayisəetmə, təhliletmə, ümumiləşdirmə aparıb, nəticə çıxarmaqla şagirdlərin biliyini üzə çıxar-

maq, onlarda bacarıq və vərdişləri formalaşdırmaqdır. Müəllimin başlıca vəzifəsi şagirdləri
tədqiqatçılığa sövq etməklə hər bir mövzuya aid
müvafiq bacarıqları seçib dəqiqləşdirməkdir.
Müəllim şagirdlərdə konkret mövzular üzrə
müstəqil bilik əldə etmək, məlumat, məruzə və
referat hazırlamaq, icmal və testlər, cədvəllər tərtib etmək, yoldaşları, valideynləri qarşısında çıxış
etmək, ümumi məktəb tədbirlərində iştirak etmək
kimi bacarıqlar tərbiyə etməlidir.
Şagirdlər tarixə dair biliklərini tətbiq etmək bacarığına malik olduqda müasir həyat hadisələrindən baş çıxara bilərlər. Çünki dərin biliklərin və bacarıqların olmaması heç bir qərar
qəbul etməyə qadir olmayan, dar ixtisaslı, birtərəfli mütəxəssislərin yetişməsinə səbəb olur.
Bunların da xalq təsərrüfatına, iqtisadiyyata,
ekologiyaya vurduqları ziyan hesablanmazdır.
Odur ki, müasir məktəbdə tədqiqatçılıq üsulunun tətbiqi zəruridir.
Tarix dərslərinin ədəbiyyat, insan və cəmiyyət, iqtisadiyyat, riyaziyyat və digər tədris
fənləri ilə inteqrasiyası bir çox vacib hadisələrə
hərtərəfli baxmağa və tədqiqatçılıq üsulundan
istifadə etməyə geniş imkan yaradır.
Tədqiqatçılıq üsulunu tətbiq etməklə mövzunun şagirdlər tərəfindən daha dərindən mənimsənilməsi üçün “yaddaş sxemi”ndən istifadə
etmək olar. Məsələn, şagirdlər tarixi şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətini öyrənərkən onların
həyatını, şəxsi keyfiyyətlərini, tarixdəki rolunu
nəzərdən keçirir, həmin tarixi şəxsiyyətə münasibətlərini bildirirlər.
Tədqiqatçılıq üsulunun tətbiqi prosesində
biliyin şüurlu, məqsədyönlü və möhkəm şəkildə
qazanılması üçün maddi-texniki bazanın minimum tələblərə cavab verməsi olduqca vacibdir.
Maddi-texniki bazaya xəritələr, şəkillər, albomlar, kinofilmlər, diafilmlər, diapozitivlər, televizor və s. kimi tədris vəsaitləri daxildir.
Tədqiqatçılıq üsulundan istifadə edən
müəllimin vəzifəsi şagirdlərə ümumiləşdirici
nəticələri konkret hadisələrlə tutuşdurmağı, hadisələrə öz şəxsi münasibətini bildirməyi öyrətməkdir. Bunun üçün şagirdlərin əşyalara yenidən baxmağına nail olmaq lazımdır. Bu məqsədlə şagirdlər müqayisələr aparır, ümumiləşdirir,
fikir irəli sürür, bir müşahidədən alınmış nəticələri digər hadisəyə aid edir. Sinifdə tarix guşəsi
olduqda müəllim ayrı-ayrı mövzuların tədrisi
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zamanı oradakı materiallara (sxem, cədvəl,
diaqram, xəritə və s.) müraciət edə bilər.
Tədqiqatçılıq üsulunun tətbiq olunduğu bu
tapşırığın icrası şagirdlərin işləmək qabiliyyətini
inkişaf etdirir, onlarda tariximizə marağı artırır.
Bəzi mövzuların tədrisindən sonra təşkil
olunan ekskursiyalarda şagirdlərə müxtəlif tədqiqatçılıq işi aparmaq tapşırılır (tarixi abidələr
haqqında qeydlər yazmaq, bəzi xəritələr tərtib
etmək və s.). Şagirdlərin təlim prosesində qazandıqları biliklər ekskursiya zamanı daha da
möhkəmlənir, idrak fəaliyyəti güclənir.
Şagirdlərin idrak fəallığım inkişaf etdirmək müasir təhsilin aktual problemlərindən biridir. Çünki insan həyatda baş verən hadisələri
nəinki qavramalı, həm də təhlil etməli, onlardan
baş çıxarmağı bacarmalıdır. Bu zaman tədqiqatçılığın həm nəzəri, həm də praktik əhəmiyyəti
daha da artır.
Şagirdlərin tədqiqatçılıq fəallığını təşkil
edən müəllim sinifdəki hər bir uşağın müstəqilliyini təmin etməlidir. Bunun üçün şagirdlərin
düşünmə qabiliyyətinin dərinləşdirilməsi, onların öz fikrini müdafiə etməklə qazandıqları bilikdən istifadə etməsi, cavab verən şagirdlərin
danışığına əlavələr etməsi və s. lazımdır.

Şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarığı və vərdişlərini inkişaf etdirmək üçün onlar xəritəni
müstəqil oxumağı, izah olunan tarixi faktın vaxtını göstərməyi, cavabları planlaşdırmağı bacarmalıdırlar.
Şagirdlərin xəritə üzərindəki işi onların
məkan haqqındakı təsəvvürlərini tamamlayır.
Tarix dərslərində şagirdlərin tədqiqatçılıq
fəaliyyətini inkişaf etdirməsi üçün onlara müxtəlif cədvəllər, sxemlər, diaqramlar və s. tərtib
etmək kimi tapşırıqlar verilir.
Beləliklə, təlim materialının məzmunundan və xarakterindən asılı olaraq, ən sadə və ən
az vaxt tələb edən işlərdən başlayaraq, gərgin
fəaliyyət tələb edən mürəkkəb və çox vaxt tələb
edən tapşırıqlara qədər müxtəlif xarakterli tədqiqat işləri tətbiq edilə bilər.
Məqalənin elmi yeniliyi: tarixin tədrisi prosesində tədqiqatçılıq üsulundan istifadə etməklə şagirdlərin idrak fəallığı yüksəlir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi:
tədqiqatçılıq üsulu şagirdlərin müstəqilliyini artırır
və tədris müəssisələrində tətbiq edilir.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОВ
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USE OF METHODS AİMED AT THE DEVELOPMENT OF LOGİCAL THİNKİNG
PROCESSES AT HİSTORY LESSONS
Xülasə: Məqalədə problemin aktuallığı əsaslandırılıb və məntiqi təfəkkür proseslərinin inkişafına yönəlmiş metodlardan istifadənin təlimin keyfiyyətinin yüksəlməsinə göstərdiyi təsir öz əksini tapmışdır. Tarix dərslərində məntiqi təfəkkürlə bağlı mövzuların tədrisinin didaktik imkanları və metodik yolları verilib.
Açar sözlər: fəal təlim, interaktiv metod, məntiqi təfəkkür, təlim üsulu, interaktivlik
Резюме: В статье обоснована актуальность проблемы, а также показано использование методов, направленных на развитие логического мышления, и их влияние на повышение качества обучения. Представлены дидактические возможности и методические пути обучения, способствующие развитию логического мышления на уроках истории.
Ключевые слова: активное обучение, интерактивный метод, логическое мышление, метод
обучения, интерактивность
Summary: This article has been based on the urgency of problem and the usage of method which
helps to improve the process of logical mentality and its affect which helps increasing of teaching quality has
been described. In the history lesson didactic opportunity and methodic ways of teaching of lesson connected
with logical mentality has been showed.
Key words: active learning, interactive method, logical thinking, learning method, interactivity

Müasir təhsil sistemində ümumtəhsil məktəblərində təlimin keyfiyyətini yüksəltmək üçün
yeni daha səmərəli metodlar axtarılmaqdadır.
Keyfiyyətli təhsil prosesinin əsas tərkib hissələrindən biri dərsin təşkilidir: onun mərhələləri,
təlimin forma, üsul və metodlarıdır; onun qurulması optimal düzgün həllin tapılmasıdır (1, s. 17).
Təlimdə yüksək nəticənin əldə edilməsi
təlim metodunun düzgün seçilməsi və tətbiqindən asılıdır.
Təlim metodu tədris prosesinin çox mürəkkəb komponenti olub, müəllim və şagirdlərin fəaliyyətinin bütün sahələrinə xidmət edir. Təlim
metodu müəllim və şagirdlərin tədris-tərbiyə və-

zifələrinin həllinə istiqamətlənmiş qarşılıqlı fəaliyyətinin qaydaya salınmış yoludur (2, s. 41).
Müasir dövrdə tarix dərslərində məntiqi
təfəkkür proseslərinin inkişafına yönəlmiş metodlardan geniş istifadə olunur. Belə ki, təlim
prosesinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə şagirdlərdə təfəkkürün fəallaşdırılması böyük təsir
göstərir.
Şagirdlərin qavranılan konkret tarixi materialdan nəyi və necə mənimsəmələri onların təfəkkür fəaliyyətindən, qavrayışların məqsədə istiqamətləndirilməsindən çox asılıdır (3, s. 124).
İdrak fəaliyyətinin gedişində şagirdlərdə
məntiqi təfəkkür inkişaf edir ki, bu da şagirdləri
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düşünməyə və müstəqil qərarlar çıxarmağa sövq
edir.
Təfəkkürün məntiqi forması - fikrin quruluşudur (strukturudur), onun hissələri, ünsürləri
arasındakı əlaqə üsuludur (4, s. 41).
Məntiqi təfəkkür proseslərinin inkişafına
yönəldilmiş metodların aşağıdakı texnikaları var:
 «Alqoritmin çıxarılması-analizdən sintezə»
 «Ən mühümü»
 «Tapşırıqlar qrupu üçün sujet əsasının
yaradılması»
 Qaydalara əsasən oyunlar: oyun- tapmaca, oyun-yarış.
 Alqoritm üzrə təsvir (zəncirlər) (5, s. 54).
Tədqiqatın aparılması zamanı texnikanı
seçərkən müəllim hər bir texnikanın əsas xüsusiyyətlərini öyrənməli və onu dərsin məqsədlərinə uyğun seçməlidir.
X sinif ümumi tarix kursunda “Osmanlı
dövləti” mövzusunu keçərkən məntiqi təfəkkür
proseslərinin inkişafına yönəldilmiş metodları
tətbiq etməklə dərsi aşağıdakı şəkildə qura
bilərik.
Mövzu: “Osmanlı dövləti”.
Standart: 2.1.1.
Məqsəd: XVI-XVIII əsrlərdə Osmanlı
dövlətinin sosial-iqtisadi və siyasi həyatında baş
verən dəyişiklikləri qiymətləndirmək.
İş üsulu: Məntiqi təfəkkür prosesinin
inkişafına yönəlmiş iş üsullarından istifadə. «Ən
mühümü», yarış oyunları: “Kim daha çox?”.
İş forması: qruplarla iş.
Daxili səbəblər
1. Hakim sülalənin nüfuzdan düşməsi və
getdikcə artan saray çevrilişləri.
2. Məmurların özbaşınalığı və idarə sisteminin
pozulması.
3. Vergilərin artması, təsərrüfatın tənəzzülü və
xəzinə gəlirlərinin azalması.
4. Timar və ziyamət sisteminin pozulması və
dövlətin hərbi qüvvəsinin azalması.
5. Elm və texnika nailiyyətlərinin zəif tətbiq
olunması.
Nəticənin çıxarılması və ümumiləşdirmə: (2 dəq.) Müzakirə başa çatdıqdan sonra şagirdlərin gəldiyi nəticələr ümumiləşdirilir. Bu
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Resurslar: İKT, dərslik, iş vərəqləri,
xəritə.
Dərsin gedişi:
Motivasiya, problemin qoyulması (5
dəq.) Bu mərhələdə biz İKT-dən istifadə etməklə proyektor vasitəsilə ağ lövhədə “Fateh 1453”
filmindən kiçik həcmli fraqment göstərə bilərik.
Daha sonra şagirdlərə yönəldici suallar verə
bilərik.
Tədqiqat sualı: Osmanlı dövlətindəki
XVI əsrin yüksəlişi XVIII əsrdə necə tənəzzülə
çevrildi?
Bundan sonra müəllim şagirdləri yeni
mövzu barədə məlumatlandırır, daha sonra şagirdləri qruplara bölür və məntiqi təfəkkür prosesinin inkişafına yönəlmiş «Ən mühümü» və
“Kim daha çox?” yarış oyununa dəvət edir.
Tədqiqatın aparılması: (15 dəq.) Şagirdlər 4 qrupa bölünür. Hər bir qrupa vatman kağızlardan ibarət iş vərəqləri verilir. Şagirdlər onlara verilən vaxt ərzində XVIII əsrdə Osmanlı
imperiyasının tənəzzülünün daxili və xarici səbəbləri ilə bağlı daha çox və ən mühüm faktları
yazmağa çalışırlar.
Məlumat mübadiləsi: (3 dəq.) Bu mərhələdə qruplar tapşırıq yerinə yetirildikdən sonra öz
işlərini lövhədən asaraq təqdimatını keçirirlər.
Məlumatın müzakirəsi və təşkili: (12
dəq.) Müzakirələr zamanı hansı qrupun daha
çox və önəmli səbəb yazdığı müəyyənləşdirilir.
Şagirdlər təxminən aşağıdakı səbəbləri müəyyənləşdirməlidirlər.

Xarici səbəblər
1. Qərbi Avropada kapitalizmin inkişafı.
2. Coğrafi kəşflər nəticəsində beynəlxalq
ticarətdə mövqeyin itirilməsi.
3. Qərbi Avropa dövlətlərinin kapitulyasiya
hüquqlarının genişlənməsi.
4. Qərbi Avropa ölkələrinin koalisiyası, Şərqdə
isə Səfəvilərlə müharibələrin aparılması.
5. Avropa dövlətləri tərəfindən Osmanlı
mülklərinin bölüşdürülməsinin başlanması.
zaman dərsin məqsədi və tədqiqat sualı nəzərə
alınmalıdır.
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Yaradıcı tətbiqetmə: (3 dəq.) “XVIXVIII əsrlərdə Osmanlı dövləti” mövzusunda
esse yazın.
Meyarlar
İzahetmə
Təqdimetmə
Əsaslandırma
Əməkdaşlıq

I

Qiymətləndirmə və ya refleksiya: (5
dəq.) Dərsin sonunda müəllim şagirdlərin biliklərini aşağıdakı meyarlar əsasında qiymətləndirir.
II

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, tarix dərslərində məntiqi təfəkkür proseslərinin inkişafına
yönəlmiş metodlardan səmərəli istifadə şagirdləri idrak fəallığına sövq edir ki, bu da təlimin
keyfiyyətinin yüksəldilməsində mühüm rol oynayır. Müasir təlimin prinsiplərindən biri inkişafetdirici təlim prinsipidir ki, bu da şagirdlərdə
məntiqi təfəkkürü formalaşdırır.
Mövzunun aktuallığı. Tarix dərslərində məntiqi təfəkkür proseslərinin inkişafına yönəlmiş metodlardan istifadə problemi az tədqiq olunub. Bu

III

IV

sahədəki boşluğun doldurulması xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir.
Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarətdir
ki, məqalədə irəli sürülən müddəalar tarixin tədrisi
metodikası elminin məzmununu daha da zənginləşdirə bilər.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, məqalədə əldə edilən nəticələrdən ümumtəhsil
məktəblərinin tarix müəllimləri gündəlik pedaqoji
fəaliyyətlərində istifadə edə biləcəklər.

Ədəbiyyat:
1. Əliyeva F., Məmmədova Ü. Müasir təlim texnologiyaları. Bakı, 2014.
2. Kərimov Y. “Təlim metodları”. Bakı, 2007.
3. Əmirov M.M. Tam orta məktəbdə tarixin fəal/interaktiv təlimi metodikası. Bakı, 2011.
4. İsrafilov M. Məntiq: nəzəriyyə və praktika. Bakı, 2005.
5. Veysova Z. Fəal/İnteraktiv təlim: Müəllimlər üçün metodik vəsait. Bakı, 2007.
E-mail: leyla_1989orucova@mail.ru
Rəyçilər: ped.elm.dok., prof. M.M. Əmirov,
ped.ü.fəls.dok. D.M. Musayev
Redaksiyaya daxil olub: 07.11.2018

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, №8, 2018

209

Aynur Elyaz qızı Allahverdiyeva

UOT 37.01.
Aynur Elyaz qızı Allahverdiyeva,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

TARİX DƏRSLƏRİNDƏ SƏNƏDLƏRLƏ İŞ
Айнур Эльяз гызы Аллахвердиева,
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
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WORKİNG WİTH DOCUMENTS ON THE LESSONS OF HİSTORY
Xülasə: Bu məqalədə tarixi sənədlərlə işlərin təşkili prosesində tarix dərslərində şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinin effektiv metodik vasitələri, metodları və qaydaları təhlil edilmişdir.
Tədqiqat yolu ilə təhsilin praktik ideyası təqdim olunmuşdur. Tarix dərslərində tarixi sənədlərin səmərəli istifadəsi nəzərdən keçirilir.
Açar sözlər: Tarixin tədrisi, tarixin tədrisinin metodikası, tarixi sənədlər, sənədlərlə iş, tədqiqat
Резюме: В данной статье были проанализированы эффективные методические приемы, способы и методы формирования у учащихся навыков исследовательской работы на уроках истории в процессе организации работы с историческими документами. Была представлена практическая идея образования путем исследования. Рассмотрено эффективное использование исторических документов
на уроках истории.
Ключевые слова: Преподавание истории, методика преподавания истории, исторические
документы, работа с документами, исследование
Summary: The effective metodical ways and methods of forming students research skills during
history lessons in the process of organization of work with historical documents were analysed in this article.
One of the versions of practical idea of education through the research was presented. An effective use of
historical documents during the lessons of history was grounded.
Keywords: The teaching of the history, methods of teaching history, historical documents, working
with documents, research

Müasir dövrdə ölkəmizin dinamik inkişaf
etdiyi bir şəraitdə tarixi keçmişimizi dərindən
bilmək, hadisələrin mahiyyətini dərindən anlamaq, öyrənənlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətini inkişaf etdirmək, dərsə maraq oyatmaq üçün tarix
dərslərində sənədli materiallarla işin effektiv
metodiki yollarını tapmaq lazımdır. Sənədlərin
köməyi ilə tarixin öyrənilməsində tədqiqatların
üsulları, prinsipləri formalaşır. Sənəd müəllimin
nəqlini canlı və parlaq, nəticələri isə daha inandırıcı edir. Sənədin əhəmiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, o tarixi materialı daha dəqiq və konkret
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edir, keçmişin parlaq obrazını yaratmaqla sanki
keçmişin ruhunu canlandırır.
Sənədlərlə iş nəticəsində şagirdlərdə tarixə
maraq yaranır. Sənədlərlə iş zamanı şagirdlərdə
düşünmək və təsəvvür etmək prosesi aktivləşir,
hansı ki, tarixi bilik və tarixi təfəkkürün inkişafına səbəb olur. Şagirdlərdə müstəqil işləmək
bacarığı formalaşır: sənədi oxumaq, məlumatı
təhlil etmək, müzakirə etmək, keçmiş və indiki
sənədləri dəyərləndirmək və s.
Tarixi mənbələrə insan tərəfindən yaradılan hər şey, o cümlədən onun ətraf aləmlə əlaqəsi, maddi-mədəniyyət nümunələri, adət-ənənə-
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lər, mərasimlər, yazılı abidələr daxildir. “Yazılı
abidələr” sözün geniş mənasında metodikada
“sənədlər” adlanır.
Sənədli materialların təhlili həm dərs prosesində, həm də dərsdənkənar tədbirlərdə aparıla bilər.
Tarix dərslərində sənədli materiallardan
istifadə təlimin keyfiyyətini artırır. Ancaq, məlumdur ki, dərsin bütün mərhələlərini tarixi sənədlərlə işə həsr etmək olmaz. Sənədli materialları əsasən müəllimin nəqlinə, dərsliyə, mövzuya köməkçi, onun mahiyyətini açan və təsdiqləyən bir vasitə kimi dərs prosesinə cəlb etmək lazımdır. Sənəd tarixi hadisəni dərinləşdirmək,
konkretləşdirmək, şagirdlər tərəfindən mənimsənilmiş biliklərə canlı təsəvvür vermək üçün
istifadə olunur. Tarixin tədrisində sənədlərlə iş
iki üsulla aparılır:
1. Tarix dərslərində sənəd materiallarının
müəllimin şərhinə daxil edilməsi.
2. Sənəd üzərində şagirdlərin müstəqil işinin təşkil edilməsi (1, s. 302).
Dərsdə müəllimin sənədli materiallardan
istifadə etməsi müəllimin nəqlini, təsvirini konkretləşdirmək, sübutluluğunu və emosionallığını
artırmaq üçün istifadə olunur. Müəllim sənəddəki kiçik hissələri, ifadələri, surətləri öz şərhinə
daxil edir. Bu zaman müəllim ayrı-ayrı kiçik
hissələri əzbər bilməli, olduğu kimi şagirdlərə
çatdırmalıdır. Həcmcə böyük sənədlərin oxunması şagirdlərin marağına səbəb olmur, onların
diqqətini yayındırır.
Sənədli materialların mətni üzərində şagirdlərin müstəqil işləri müxtəlif formada aparıla bilər:
1. Tarixi sənədin müəllim tərəfindən təhlil edilməsi.
2. Müəllimin rəhbərliyi altında sənədli
materialın şagirdlər tərəfindən təhlil edilməsi.
3. Müəllimin tapşırığı ilə tarix dərslərində
şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkil olunması.
4. Müəllimin tapşırığına əsasən şagirdlərin evdə sənədlə müstəqil ev işinin yerinə yetirilməsi (2, s. 304-308 ).
Sənədli materiallar həm kitablardan, həm
dərs vəsaitlərindən, dövrə aid qəzet və jurnallardan, internet resurslarından, muzey və arxivlərdəki sənədli materiallardan götürülə bilər.
Şagirdlər üçün bilik mənbəyi olan dərs
vəsaitləri üç qrupa bölünür:

1. Sənəd xarakteri daşıyan yazılı və maddi
abidələr, onların yenidən çap olunmuş nüsxəsi.
2. Tarixin elmi-kütləvi formada şərh edilməsi.
3. Təsviri incəsənət və ədəbiyyat əsərlərində tarixi gerçəkliyin əks etdirilməsi (3, s. 91).
Tarix dərsliklərində də hər mövzuya uyğun sənədli materiallar əks olunmuşdur. Əsasən
bu sənədlərin məzmunu ədəbi, akt xarakterli,
bədii ədəbiyyat sənədləri olur.
Həmçinin tarix dərsində istifadə olunan
sənəd şagirdlərdə emosional hiss oyatmalı, ədəbi və elmi keyfiyyətlərə yiyələnməyə, müstəqil
işləmək bacarığının inkişafına, əqli əməklərinin
genişlənməsinə kömək etməlidir.
Tarix dərslərində şagirdlərin tədqiqatçılıq
qabiliyyətlərini formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək üçün sistemli və nizamlı şəkildə aparılan
tarixi sənədlərlə iş zamanı aşağıdakı nəticələri
əldə etmək olar:
-tarixi bütövlükdə, tam qavramaq üçün şagirdlərdə yaradıcı aktivliyin effektiv inkişafını
stimullaşdırmaq;
-müəllim və şagird arasında olan obyektiv
və subyektiv münasibətləri əməkdaşlıq münasibəti ilə əvəz etmək;
-şagirdlərdə məlumatları müxtəlif mənbələrdən əldə etmək maraqlarını inkişaf etdirmək,
onları tədqiqatçılığa sövq etmək.
Tarix dərslərində sənədlərlə iş zamanı
müəllim ilk növbədə sənədlərlə işləməyin yollarını şagirdlərə öyrətməlidir. Şagirdlərin yaş xüsusiyyəti, psixologiyası, qavrama qabiliyyətləri
nəzərə alınmaqla aşağı siniflərdə şagirdlərə nisbətən asan sənədlər təqdim olunur. Yuxarı siniflərə qalxdıqca isə daha mürəkkəb sənədlərlə iş
aparılır. Belə ki, 5-6-cı siniflərdə daha sadə sənədli materiallar üzərində iş aparılır, həmin sənədlərin həcmi 10-15 sətirdən çox olmur, 7-8-ci
siniflərdə iqtisadi və hüquqi sənədlərin sayı
artır, 9-11-ci siniflərdə isə əsasən siyasi materiallar üzərində iş aparılır (4, s. 134).
Tarixi mətnlərlə işləmək üçün bir çox metod arasında aşağıdakıları ayırd edə bilərik:
a) oxu və təhlil;
b) anlayışların çıxarılması, əsas müddəalar, əsas fikri vurğulamaq;
c) oxumaq;
d) mətnin kollektiv təhlili;
e) mətnə suallar hazırlamaq;
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f) tədqiq olunan ictimai hadisələri müəyyən etmək üçün faktiki və nəzəri materialların
ümumiləşdirilməsi;
g) sosial-tarixi inkişafa müxtəlif yanaşmaların müəyyənləşdirilməsi;
h) müəlliflərin arqumentlərinin təhlili;
i) müxtəlif mənbələri müqayisə etməklə
problemlərə müxtəlif həll yolları tapmaq;
j) ümumiləşdirilmiş nəticələrin formalaşdırılması;
l) səbəb əlaqələrin müəyyənləşdirilməsi və
məntiqi mühakimənin çıxarılması;
m) müqayisəli ümumiləşdirmə
n) hesabatların hazırlanması, abstraktlar
və s.
Təhsil sistemində şagirdin yalnız mövzuya
dair yeni biliklər əldə etməsi deyil, onların bilik
və həyat tərzlərini aktiv və müstəqil şəkildə qurmasına imkan verən fəaliyyət metodlarının
öyrədilməsi də vacib və aktual problemlərdən
biridir. Müasir, dinamik şəkildə dəyişən bir dünyada fərdi inkişaf və inkişafa kömək edən fəaliyyətin universal yollarından biri tədqiqatdır.
Tədqiqat bacarıqlarının inkişafı, tədqiqat problemlərini müstəqil həll etmək qabiliyyəti müasir

təhsilin prioritet sahələrindən biri hesab olunur.
Tarix sənədləri ilə işlərin təşkili prosesində tarix
dərslərində şagirdlərin tədqiqat bacarıqlarının
formalaşması, tədqiqat vasitəsi ilə bilik və bacarıqların praktik həyata tətbiq edilməsi mümkün
variantlardan biridir.
Mövzunun aktuallığı. Problemin aktuallığı
ondan ibarətdir ki, Azərbaycan təhsil sistemində baş
verən ciddi dəyişikliklər, yeni interaktiv təlim metodlarından istifadə şagirdlərdə tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsini tələb edir. Məhz tarix
dərslərində sənədli materiallardan istifadə şagirdlərdə tədqiqatçılıq qabiliyyətinin inkişafına səbəb olur.
Həmçinin mənbələri araşdırmaqla tarix elmini daha
dərindən mənimsəmələrinə səbəb olur.
Problemin nəzəri əhəmiyyəti. Məqalədə irəli
sürülən nəzəri müddəalar tarix dərslərində sənədli
materiallardan istifadə 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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ПРЕДМЕТНЫЙ КУРИКУЛУМ ПО ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
И АНАЛИЗ ЕЕ СТРУКТУРЫ
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THE CURRİCULUM OF THE HİSTORY OF AZERBAİJAN SUBJECT
AND THE ANALYSİS OF İTS STRUCTURE
Xülasə: Məqalədə mövzunun aktuallığı əsaslandırılıb. Problemin işlənmə səviyyəsinə münasibət bildirilib. Tarix dərslərində Azərbaycan tarixi üzrə fənn kurrikulumlarının təhsil sistemində yeri, rolu və əhəmiyyəti vurğulanıb. Ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan tarixi üzrə fənn kurikulumlarının strukturunun təhlili əsaslı şəkildə əks olunub.
Açar sözlər: kurrikulum, təhsil, məzmun xətləri, proqram, bilik, fəaliyyət
Резюме: В статье обоснована актуальность темы. Выраженно отношение к уровню обработки
проблемы. Подчеркнуто место, роль и значение курикулума по Истории Азербайджана в образовательной системе. Был отражен анализ структуры куррикулума по Истории Азербайджана в обшеобразовательных школах.
Ключевые слова: курикулум, образование, содержательные линии, программа, знание,
деятельность
Summary: The actuality of the topic has been substantiated in the article. The using level of the
problem has been taken attitude. The position, role and importance of the subject curriculum in the
educational system in accordance with The History of Azerbaijan have been emphasized in the historical
lessons. The analysis of the structure of subject curriculums of The History of Azerbaijan in comprehensive
schools has been fundamentally reflected.
Key words: curriculum, education, content lines, software, knowledge, activities

Təhsil cəmiyyət və dövlətin inkişafının
əsasında durmaqla strateji əhəmiyyətə malik
olan və üstün inkişaf etdirilən fəaliyyət sahəsidir. Müasir tarix təhsili gənc nəslin həyata hazırlanmasına və nümunəvi vətəndaşın formalaşmasına yönəldilib. Azərbaycan tarixi fənni ölkə
ərazisində olan cəmiyyət və insanların həyatı,
həmin insanların həyatında baş vermiş proses və
hadisələri və onların səbəb və nəticə əlaqələrini
öyrənən bir elm sahəsidir. Azərbaycan tarixi
fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədris edilməsi geniş intellektə, dünyagörüşünə, yüksək

bilik, bacarıq və vərdişlərə sahib olan bir şəxsiyyət kimi yetişdirməyə, öz millətinin adət-ənənələrini, vətənini, milli-mənəvi dəyərlərini sevən
vətəndaş ruhunda formalaşdırmağa kömək
göstərir.
Azərbaycan təhsil sisteminə 90-cı illərdən
başlayaraq yeni pedaqoji terminologiya daxil olmuşdur. Bu, “Kurikulum” adlanan pedaqoji terminologiya idi. Kurikulum təhsilin məzmununu,
təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri özündə əks etdirən konseptual sənəddir.
Kurikulumun əsasını təhlil, tərkib, tətbiq və qiy-
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mətləndirmə təşkil edir. Kurikulum müasir dərs
modelinin əsas çərçivələri üzrə fənlər kursunun
hər bir bölməsinin məqsədini, məzmununu, tədris-təlim fəaliyyətini, nailiyyətlərini, onların
qiymətləndirilməsini əks etdirir.
Fənn kurikulumları, mahiyyət etibarilə,
cəmiyyət üçün hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətin formalaşmasına imkan yaradan, cəmiyyətin
tələblərinə cavab verən mühüm təhsil sənədi
kimi nəticəyönlü, şəxsiyyətyönlü və inteqrativ
xarakter daşıyır. Onların məzmunu şagird fəaliyyətinin ardıcıl olaraq izlənməsinə, nailiyyətlərin müntəzəm şəkildə qiymətləndirilməsinə imkan yaradır, təlim prosesi ilə gözlənilən nəticə
arasında əks-əlaqə mexanizminin qurulmasına
xidmət edir. Mütəxəssislərin də qeyd etdikləri
kimi, 2010-2011-ci illərdə orta təhsil məktəblərinin V-XI siniflərində “Azərbaycan tarixi və
ümumi tarixə tədris ili ərzində 595 saat vaxt”
ayrılmışdır. Tam orta təhsildə Azərbaycan tarixi
ilə ümumi tarix kursları məntiqi-xronoloji ardıcıllıqla öyrədilir. Müəllif qeyd edir ki, məktəbdə
tarix fənninin tədrisinə ayrılan 595 saatın 391
saatı Azərbaycan tarixinə ayrılıb” [1, s. 79].
Azərbaycan tarixi fənninin tədrisində “Tarix müəllimlərinin işində rəhbər sənəd dövlət
proqramıdır”. Müəllif qeyd edir ki, bu proqram
məktəbdə keçilən tarix kursunun məzmununu,
onun problematikasını, materialın izahının dərinliyini və sistemini müəyyən edir. Azərbaycan
tarixinin tədrisinə hazırlıq işinə, proqramı və
proqrama dair izahat məktubunu öyrənməkdən
başlayır. Proqramda təkcə tarix kursunun məzmunu deyil, eyni zamanda, materialın tədris
illəri üzrə bölüşdürülməsi də, yəni məktəbdə keçilən Azərbaycan tarixi kursunun quruluşu,
onun qurulmasının ümumi planı da nəzərdə
tutulur” [2, s. 22].
2005-2006-cı tədris ilindən “VIII-XI siniflərdə Azərbaycan tarixi üzrə həftəlik dərs saatları artırıldı”. Müəllif onu da qeyd edir ki, bu vaxta qədər Azərbaycan tarixi həftədə 2 saat idisə,
indi əksinə oldu. Təkcə VIII sinifdə ilin birinci
yarısında 2 saat, ikinci yarısında isə 1 saat
müəyyənləşdirildi. Bu, vətən tarixini daha da
dərindən öyrənmək imkanlarını daha da dərinləşdirdi”. [3, s. 18].
Ümumiyyətlə, orta məktəbdə Azərbaycan
tarixi təhsilinin müasir strukturu aşağıdakı
kimidir:
214

V sinif (Ata yurdu) - həftədə 2 saat, il
boyu 68 saat;
VI sinif - (Qədim dövr) həftədə 1(2) saat,
il boyu 34(68) saat;
VII sinif - Orta əsrlər (III əsr - XI əsrin
ortaları) - həftədə 1(2), il boyu 34(68) saat;
VIII sinif - Orta əsrlər (XI əsrin ortaları XVII əsrin ortaları), həftədə - birinci yarım il –
2 (2), ikinci yarım il 1(2) saat, il boyu 51 saat
(68) saat;
IX sinif – (XVII əsrin ikinci yarısı - XIX
əsrin əvvəlləri) - həftədə 2(2), il boyu 68(68)
saat;
X sinif - (XIX əsrin əvvəlləri - XX əsrin
əvvəlləri), həftədə 2(4) saat, il boyu 68(136)
saat;
XI sinif (1918-ci ildən – müasir günlərədək) - həftədə 2(5) saat, il boyu 68(153) saat.”
Müəllif onu vurğulayır ki, “ Azərbaycan
tarixi” üzrə şagird:
1. Tarixi hadisələri xronoloji əsasda təsvir
edir, onlar arasındakı səbəb və nəticə əlaqələrini
izah edir;
2. Sivilizasiyaların formalaşmasında, dünya mədəniyyətinin, incəsənətinin inkişafında
Azərbaycanın rolu və mövqeyi barədə mülahizələrini şərh edir;
3. Tarixi fakt və hadisələrə, tarixi şəxsiyyətlərə və onların fəaliyyətinə münasibət bildirir, onları müvafiq dövr baxımından qiymətləndirir” [4, s. 19-20].
Azərbaycan tarixi üzrə fənn kurikulumunda təlim prosesi elə təşkil olunur ki, şagird özü
oxumağa təhrik olunur. Deməli, burada maraq,
meyil təlim üçün əsas şərtdir. Bunun üçün əlverişli təlim şəraitinin yaradılması vacibdir. Xüsusilə, inkişafımızın müasir mərhələsində onun ən
müasir avadanlıqlar əsasında yaradılması tələb
olunur. Eyni zamanda, fəal təlim şəraitinin yaradılması təklif edilir. Elə buna görə də hər gün
dərslərə hazırlaşarkən, ilk növbədə, hansı metoddan və iş formalarından istifadə edəcəyimi
planlaşdırdım. Daha çox BİBÖ, Beyin həmləsi,
Klaster, Ziqzaq, Venn diaqramı metodlarından,
iş formalarına gəldikdə isə fərdi, cütlərlə, qruplarla, bütün siniflə iş və rollu oyunlardan istifadə edirdim. Təcrübə əsasında müəyyən etdim ki,
şagirdlərim qruplarla iş və rollu oyunlar zamanı
daha fəal olurlar. Dərs prosesində qruplarla i, bir
təcrübəçi müəllimə kimi, məni də çox qane edir-
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di. Çünki qrup şəklində iş hər bir şagirdin idrak
prosesinə cəlb edilməsini təmin edir. Hər bir şagirdə öz fikrini söyləmək və başqalarını dinləmək imkanı verir. Şagirdlərlə problemin həllində müxtəlif baxışların, yanaşma və metodların
mövcudluğunu göstərir. Ən əsası isə öz imkanlarını dərk etmək və qiymətləndirmək üçün əlverişli şərait yaradır.
Azərbaycan tarixi dərslərində istifadə olunan fənn kurikulumunda nəzərdə tutulur: tarix
üzrə məzmun xətləri. Məzmun xətləri də, öz
növbəsində, əsas və alt standartlara bölünür.
Standart dərslikdə bu şəkildə reallaşır: ən birinci
standart, sonra tədris vahidi, bölmə, mövzu.
Mövzuya daxildir: məzmun, şəkil, sxem, cədvəl,
xəritə, illüstrasiya, test, sual, tapşırıq, çalışma,
lüğət materialı, valideyn üçün tövsiyə, açar sözlər. Yeni dərsliklər təlim marağını gücləndirməli, zəngin olmalı, şagirdləri axtarışlara sövq etməlidir. Azərbaycan tarixi üzrə fənnin əsas
məqsədi şagirdlərdə vətənpərvərlik, digər xalqlara, milli dəyərlərə hörmət, dövlətçilik əlaqələ-

rinə sədaqət hissi formalaşdırmaq üçün fakt və
hadisələri ümumiləşdirmək, təhlillər aparmaq,
sərbəst nəticələr çıxartmaqdan ibarətdir.
Mövzunun aktuallığı. Azərbaycan tarixi üzrə
fənn kurikulumunun məzmunu və strukturunun öyrənilməsi nəticəsində müəyyən etdik ki, bu vaxta qədər bu mövzu tədqiqat obyekti kimi seçilmədiyi
üçün bu sahədə bir boşluq var. Həmin boşluğun doldurulmasına çox böyük ehtiyac var.
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, Azərbaycan tarixi fənn kurikulumu və onun strukturunun təhlilindən aydın olur ki, Azərbaycan tarixi üzrə fənn kurikulumunda məzmun xətləri və müəyyən edilmiş
standartlar həmin fənnin tədrisinin təkmilləşməsinə
motiv yaradır.
Mövzunun nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarətdir
ki, məqalədə irəli sürülən müddəa və yeniliklər tarixin
tədrisi metodikası elmini yetərincə zənginləşdirir.
Mövzunun praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, məqalənin məzmununda və əldə olunan nəticələrindən ümumtəhsil məktəblərinin tarix müəllimləri istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat:
1. Əmirov M.M. Tam orta məktəbdə tarixin fəal-interaktiv təlimi metodikası. Bakı, 2014..
2. Vagin A.A. Orta məktəbdə tarixin tədrisi metodikası. Bakı, 1973.
3. Vagin A.A. Orta məktəbdə tarixin tədrisi metodikası. Bakı, 1973.
4. Cəbrayılov Z.H. Azərbaycan tarixinin tədrisi metodikası. Bakı, 2006.
E-mail: fidanshahmaliye96@gmail.com
Rəyçilər: tarix ü. elm. dok., dos. R.Ə. Əliyev
ped. ü. elm. dok., prof. M.M. Əmirov
Redaksiyaya daxil olub: 12.11.2018

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, №8, 2018

215

Elçin Ələddin oğlu Babazadə

UOT 37.01.
Elçin Ələddin oğlu Babazadə,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

TARİX DƏRSLƏRİNDƏ PROBLEMLİ TƏLİM
Эльчин Аладдин оглу Бабазаде,
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
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PROBLEMATIC TRAINING AT HISTORY LESSONS
Xülasə. Məqalədə mövzunun aktuallığı göstərilib. Problemin işlənmə səviyyəsinə münasibət bildirilib.
Problemli təlim prosesində şagirdlərin müstəqil olaraq təfəkkürünün, fikri fəallığının inkişaf etdiyi göstərilib,
dərsə maraqlarının oyandığı vurğulanıb.
Açar sözlər: Problem, təlim, situasiya, problemli şərh, problemli vəziyyət, fikri fəallıq
Pезюме. В статье была отмечена актуальность проблемы. Выражено отношение к уровню разработки проблемы. В ходе учебного процесса было подчеркнуто, что в процессе проблемного обучения, развивается мышление, мыслительная деятельность учащихся и повышается интерес к уроку.
Ключевые слова: проблема, обучение, ситуация, проблемное комментирование, проблемная
ситуация, мыслительная деятельность
Summary. The issue was highlighted in the article. The attitude to the problem of the problem was
expressed. During the problem learning process it was emphasized that the students' independent thinking
and intellectual activity were developed and that the interests of the lesson were upheld.
Key words: Problem, learning, situational, problematic interpretation, problematic situation,
intellectual activity

Problemli təlimin istiqaməti ondan ibarətdir ki, şagirdlər müəllimlər tərəfindən ardıcıl
olaraq onlar üçün yeni olan problemlərin düzgün həllini axtarmaq prinsipinə cəlb edilirlər.
Bunun da nəticəsində məktəblilər biliyi müstəqil
əldə etməyi, əvvəllər qazanılmış biliyi təsdiq etməyi və yaradıcı fəaliyyət təcrübəsinə yiyələnməyi öyrənir. Problem nəyə deyilir? Bu elə bir
təlim tapşırığıdır ki, onu həll etməyin yolları,
yaxud nəticəsi şagirdə məlum deyil, lakin bu nəticəni, yaxud tapşırığı həll etməyin yolları üçün
məktəblidə müəyyən bilik və bacarıq vardır.
Başqa sözlə desək, şagirdə cavabı qabaqcadan
məlum olmayan, lakin məktəblinin onu axtarıb
tapmaq üçün imkanı olan sual tapşırıqdır.
Problemli situasiya və yaxud problemli
şərait anlayışı özündə üç başlıca komponenti
216

birləşdirir. Buraya daxildir: a) yaranmış şəraitdə
məlum olmayan, lakin həlli zəruri olan məsələ,
sual, problemlərin qarşıya çıxması; b) qarşıya
qoyulmuş həmin problemi həll etmək üçün şagirdlərin kifayət qədər biliyə malik olması; c)
problemi həll etmək üçün zəruriliyin meydana
çıxması [1, s. 114].
Problemli situasiya və yaxud problemli
şərait verilən tərifin ifadə tərzində müxtəlifliyin
olmasına baxmayaraq, bir şey aydındır: problemli təlim mütləq dərsdə problemli şəraitin yaradılmasını tələb edir. Psixoloji ədəbiyyatda
problemli şərait yaratmaq üçün xüsusi qaydalar
müəyyən edilmişdir.
Birinci qayda: problemli şərait yaratmaq
üçün şagirdlərin qarşısına elə bir əməli, yaxud
nəzəri tapşırıq qoyulmalıdır ki, şagird onu yeri-
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nə yetirərkən mənimsənilməsi zəruri olan yeni
biliyi özü əldə etsin.
İkinci qayda: problemli tapşırıq şagirdlərin fərdi imkanlarına uyğun olmalıdır. Problemli
tapşırığın çətinlik dərəcəsi iki əsas göstərici ilə
ölçülə bilər: a) mənimsənilməli olan tədris materialının yenilik dərəcəsinə və b) ümumiləşdirilməsi dərəcəsinə görə
Üçüncü qayda: problemli tapşırıq mənimsənilməli olan tədris materialının izahından əvvəl verilməlidir. Əgər öyrənilən hadisə haqqında
şagirddə kifayət qədər bilik yoxdursa, təlimdə
ilk mərhələ bilikləri şagirdə çatdırmaqdan ibarətdir.
Dördüncü qayda: problemli tapşırıq: a)
tədris məsələləri, b) suallar, c) əməli tapşırıqlar
ola bilər.
Problemli məlumatların həlli şagirdlərdə
axtarıcılıq bacarığını tərbiyə etməyi tələb edir.
Bu da aşağıdakıları zəruri edir:
- məsələnin şərtində verilmiş bütün məlumatı, bu məlumatın fakt və dəlillərin bir-biri ilə
vəhdət, yaxud ziddiyyət təşkil etdiyini aydınlaşdırmağı;
- artıq olan və çatışmayan faktları üzə
çıxarmağı;
- hər bir nəticəni əsaslandırmağı;
- mümkün olan bütün faktların qurtardığını
və onların kifayət qədər olduğunu təyin etməyi;
- məsələnin həllini və onun tapşırığı tələbinə uyğun gəldiyini yoxlamağı və s.
Beşinci qayda: eyni problemli şəraiti müxtəlif tipli tapşırıq verməklə yaratmaq olar.
Altıncı qayda: müəllim problemli şəraiti
şagirdlərin əməli tədris tapşırığını icra edə bilməsinin, yaxud onun bu və ya digər faktı izah
edə bilməsinin səbəblərini ona göstərmək yolu
ilə ifadə edir [2, s. 59].
Problemli təlim dəlillərin xüsusi növünün
– problemin yaradılmasına əsaslanır, ona görə
də problemli vəziyyətlər zənciri kimi təqdim
olunmalı materialın didaktik məzmununun
adekvat qurulmasını tələb edir. Problemli təlimin texnologiyası ilə işləyən zaman müəllim
qarşılıqlı əlaqədə olan üç mərhələyə xüsusi diqqət yetirməlidir:
1) Problemli vəziyyətin həllinə fikirlərin
irəli sürülməsi;
2) Problemin həllinin axtarışı, əsaslandırma, faktiki materialın, bazasının öyrənilməsi,

problemin dərk edilməsi, materialın ümumiləşdirilməsi;
3) Müzakirə, əsaslandırma, dəlil, sintez,
ümumiləşdirmə, nəticələr.
Tarix dərslərində problemli təlimin texnologiyası obyektiv zərurətdir, bunun bir sıra səbəbləri vardır:
1) Müasir tarix problemlərinin müzakirəsi,
I Pyotrun fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi haqqında qərbçilərin və slavyanofillərin mübahisəsi, Fevral (1917-ci il) inqilabından sonra Rusiya
cəmiyyətinin inkişaf alternativləri üzrə, inqilab,
yaxud çevriliş (1917-ci ilin oktyabrı) haqqında
müzakirələr hələ də davam edir.
2) Yuxarı siniflərdə tarixin tədrisində mərkəzləşdirilmiş sistemin tətbiqi 5-9-cu siniflərdə
öyrənilmiş materialın təkrarlanmasından və əsas
mərkəzi problemlər üzrə işdən çəkinməyi tələb
edir. Təlim tarixi faktların mahiyyətinin, səbəb
– nəticə əlaqələrinin və münasibətlərinin, tarixi
inkişafın qanunauyğunluqlarının aşkar edilməsi
üzərində qurulur.
Şagirdlərin faktları, hadisələri, təzahürləri
tarixi sənədlər, mənbələr, memuarlar, sənədli
ədəbiyyat əsasında öyrənməsinə böyük əhəmiyyət verilir. Dərsdə problemli vəziyyət yaradarkən, müəllim ondan çıxış yollarını da müəyyən
edir.
Problemli vəziyyətin yaradılması zamanı
müəllim aşağıdakı üsullardan istifadə edir:
- şagirdləri hadisələrin başqa cür inkişaf
etdiyi fərziyyəsi ilə tanış edir;
- hadisələrin qiymətləndirilməsində gözlənilməz dönüş əks etdirilən sənəddən bir hissəni
danışır və ya oxuyur;
- tarixi şəxsin və ya hadisənin qiymətləndirilməsinin müvafiq gəlmədiyini göstərir;
- tarixi hadisələrin (SSRİ-də 1991-ci il hadisələri) mahiyyətində qeyri-müəyyənliyi göstərir; - 1939-cu ildə bir-birinə hücum etməmək
haqqında Almaniya ilə SSRİ arasında Paktın və
b. təkzibi ilə tanış edir. Şagirdlərin tədris fəaliyyətini təşkil edərək, müəllim aşağıdakı formalardan istifadə edir: kollektiv, qrup, fərdi. [3,s. 548]
Problemli təlim, yəni təlim prosesində
problemli vəziyyət yaradıb şagirdlərin təfəkkürünü, düşüncə tərzini inkişaf etdirmək ideyasının kökləri çox qədimdir. Problemli təlim prosesində şagirdlər müstəqil olaraq fikri fəallıq
üsullarından istifadə edir, eksperiment qoyur,
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müşahidələr aparır, onların nəticələrini təhlil
edir, düşünür, fikir mübadiləsi edir, qaydaları,
qanunları özləri üçün kəşf edirlər. Problemli təlim şagirdlərdə dərsə maraq oyadır, şagirdlərin
təşəbbüskarlığını inkişaf etdirir, hadisələrin daxili mahiyyətini, onların arasındakı qarşılıqlı
əlaqələri başa düşməyə kömək edir, hadisə və
proseslərin qiymətləndirilməsinə dialektik yanaşmağı öyrədir, prosesi həll etmək yollarını
tapmaq bacarığını formalaşdırır, elmi idrak metodlarına alışdırır [4, s. 65].

araşdırılmadığı üçün tədqiqat obyekti kimi bir çox
tədqiqatçıların diqqət mərkəzindədir.
Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, irəli sürülən müddəa və yeniliklər tarixin tədrisi metodikası elmini yetərincə zənginləşdirir.
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, problemli təlimin təhlilindən aydın olur ki, bu mövzu həmin fənnin tədrisini təkmilləşdirməyə motiv yaradır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, məqalənin məzmunundan və əldə olunan nəticələrdən ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri pedaqoji fəaliyyətdə istifadə edə bilərlər.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ НА КУРСАХ
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
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TEACHING ECONOMIC CONTENTS ON COURSES STUDYING
THE HİSTORY OF AZERBAIJAN İN SECONDARY SCHOOLS
Xülasə: Məqalədə mövzunun aktuallığı əsaslandırılıb. Ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan tarixi
kurslarının tədrisində iqtisadi məzmunlu mövzuların imkanları araşdırılıb. Araşdırılmış mövzuların tədrisi
nümunələrində sxemlərdən, cədvəllərdən, diaqramlardan istifadənin metodları müəyyənləşdirilib.
Açar sözlər: iqtisadiyyat, sosial-iqtisadi həyat, interaktiv təlim metodları, sxemlər, cədvəllər,
dövlətlər, təsərrüfat
Резюме: В статье обоснована актуальность темы. Изучены возможности тем экономического
содержания при преподавании курса Истории Азербайджана. На примере исследаванных тем
определены методы использования схем, таблиц, диаграмм.
Ключевые слова: экономика, социально-экономическая жизнь, интерактивные методы
обучения, схемы, таблицы, государства, хозяйство
Summary: The relevance of the subject has been substantiated. The possibilities of economical topics
in the study of Azerbaijani history courses has been studied in general schools. Methods of use of schemes,
tables, diagrams have been identified in the syllabus.
Key words: industry, socio-economic life, interactive training methods, schemes, tables, states, farm

Tarix fənni şagirdlərin vətənə layiqli bir
şəxsiyyət kimi formalaşmasında əhəmiyyətli
mövqeyə malikdir. Şagirdlər ilk dəfə tarix dərsliyi ilə 5-ci sinifdəki “Azərbaycan tarixi” kursunda tanış olurlar. 5-ci sinifdə şagirdlər: “Tarix
nədir? O, nədən bəhs edir? Maddi və yazılı abidələr nədir?” suallarına cavab tapırlar. 5-ci sinifdə şagirdlər əmək alətlərinin nədən hazırlandığını öyrənirlər.
Məlum olduğu kimi, 5-ci sinifdə tətbiq
edilən “Azərbaycan tarixi” kursu tarix təliminin
əsas kursları sırasına daxil deyil. Bu kurs tarix
tədrisinə hazırlıq məqsədi daşıyır” (1, s. 5-7).
Tarix dərslərində sosial-iqtisadi məzmunlu
mövzular böyük əhəmiyyət kəsb edir. Müəllim

hər hansı mövzunu tədris edərkən onun sosialiqtisadi vəziyyətinə da toxunmalıdır. Müəllim
Azərbaycan tarixi dərslərində sosial-iqtisadi
məzmunlu mövzuları keçərkən siyasi və ictimai
həyatın sosial-iqtisadi həyata göstərdiyi təsiri
mütləq izah etməli, fəndaxili və fənlərarası əlaqədən istifadə etməlidir. Müxtəlif metodların
tətbiq olunması ilə keçirilən dərs şagirdlərin marağına səbəb olur və onlar səbirsizliklə həmin
dərsin keçilməsini gözləyirlər. Tarix dərslərinin
dərsdənkənar və sinifdənxaric tədbirlərlə əlaqələndirilməsi şagirdlərin elmi dünyagörüşünün
formalaşdırılmasına motiv yaradır. İqtisadi biliklərin verilməsində yeni təlim texnologiyalarından istifadə şagirdlərə təkcə bilik vermir,
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eyni zamanda, həyatı bacarıqlar da aşılayır. Bildiyimiz kimi, hər hansı bir dövlətin güclü, qüvvətli olması onun sosial-iqtisadi vəziyyətinin
yaxşı olmasından çox asılıdır. Dövlətin sosialiqtisadi vəziyyəti nə qədər yüksək olarsa, həmin
dövlət bir o qədər güclü olur. Bu baxımdan şagirdlərə sosial-iqtisadi məzmunlu mövzular
öyrədilərkən ümumiləşdirilmiş sxemlərdən, cədvəllərdən istifadə edilməlidir.
“VI-XI siniflərdə istifadə olunan tarix
dərsliklərinin təhsil-tərbiyə, inkişafetdirici vəzifələrinin qısa xarakteristikası, onların arasındakı
ardıcıllıq və varislik gözlənilib” (2, s. 116). 5-ci
sinifdə tədris olunan “Azərbaycan tarixi” kursu
tariximizin bütün dövrlərini özündə ehtiva edir.
Dərsliyin həm tərbiyəvi, həm də təhsil baxımından əhəmiyyəti böyükdür.
VI sinif üçün Azərbaycan tarixi dərsliyində iki növ faktlar daxil edilib: tək-tək tarixi prosesin pillələri və bir-birinə oxşar olub, dəfələrlə
təkrar olunan, dövr üçün tipik olan faktlar” (3, s.
7-8). Bu dərslikdə tarixi-xronoloji faktlar, tarixi
anlayışlar, tarixi coğrafi materiallar yetərli şəkildə əks olunub. Ümumtəhsil məktəblərinin VI sinif üçün Azərbaycan tarixi dərsliyində şagirdlər
“Mannanın təsərrüfatı və mədəniyyəti” ilə tanış
olurlar.
“Manna ərazisində zəngin dəmir filizi və
qiymətli əlvan metal yataqları olduğuna görə
burada metalişləmə və zərgərlik işində böyük
uğurlar qazanılmışdır” (3, s. 67). Şagirdlər Mannada sənətkarlığın, toxuculuğun, boyaqçılığın,
təsviri sənətin inkişaf etdiyini öyrənirlər. Dərsdə, həmçinin, Həsənli yaşayış yerinin qalıqları
və Ziviyədən tapılmış qızıl camın şəkilləri də
verilmişdir. “Manna ərazisi Midiyanın ən çox
inkişaf etmiş vilayəti olduğundan, onun ictimaiiqtisadi həyatına və mədəniyyətinə Mannanın
böyük təsiri oldu” (3, s. 68).

6-cılar “Albaniyada əhalinin təsərrüfat həyatı” adlı mövzunu öyrənərkən əhalinin təsərrüfatı ilə bağlı çoxsaylı məlumatlarla tanış olurlar.
“Albanlar əkinçilik, bağçılıq, bostançılıq, üzümçülük, maldarlıqla məşğul olur, arpa, buğda,
darı yetişdirirdilər” (3, s. 91). Şagirdlər Albaniyada dulusçuluğun inkişafını mənimsəyirlər.
Arxeoloji tədqiqatlar göstərir ki, əhalinin
təsərrüfat həyatında və məişətində saxsı məmulatı geniş yer tutmuşdur. Sənətkarlar gildən tikinti materialı (kirəmit, kərpic), müxtəlif qablar,
insan və heyvan fiqurları hazırlayır və dulus kürələrində bişirirdilər.
7-ci sinif Azərbaycan tarix dərsliyində
“Feodal münasibətlərin inkişafı” mövzusu keçirilərkən insanların məşğuliyyəti, iqtisadi vəziyyəti barədə məlumatlar verilməlidir. Erkən orta
əsrlərdə mövcud olan torpaq mülkiyyəti formalarını əks etdirən sxem qura bilərik. Müəllim şagirdlərə natural təsərrüfatın mahiyyətini açıqlamalı, feodal, islahat, can vergisi kimi terminləri
izah etməlidir. Xəritədə feodal dövlətlərinin əraziləri, paytaxtları, sərhədləri, inkişaf etmiş şəhərlər və s. göstərilməlidir. Müəllim əsas iqtisadi məsələləri lövhədə yazmalı, şagirdlərə anlaşıqlı olmayan iqtisadi terminlərin izahını verməlidir. BİBÖ cədvəli ilə şagirdlərə orta əsr şəhərləri haqqında məlumat vermək olar. Şagirdlər
təqdimatlar hazırlaya bilərlər. Bu dərslikdə verilən Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətinin dövründə mövcud olan vergiləri, inkişaf etmiş təsərrüfat sahələrini əks etdirən cədvəl və
sxemlərlə ümumiləşdirilməlidir. Şagirdlərə
“Monqolların üçüncü yürüşündə yaranmış dövlət” mövzusu öyrədilərkən Qazan xanın islahatları və onun iqtisadiyyata təsirinin aşağıdakı
sxemlə mənimsədilməsi xüsusi didaktik əhəmiyyət kəsb edir.

Qazan xanın islahatları

Torpaq

Vergi

Məhkəmə

XV əsrdə mövcud olan torpaq mülkiyyət
formaları və vergiləri əks etdirən sxem qismən
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Rabitə

Ticarət

çətin mənimsənilən məsələlərin səmərəli mənimsənilməsinə şərait yaradır.
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“Mərkəzləşdirilmiş vahid Azərbaycan dövləti” mövzusunun tədrisində şagirdlər Səfəvi
dövlətinin iqtisadi həyatı haqqında materiallarla
tanış olurlar. Müəllim şagirdlərə Venn diaqramı
ilə Ağqoyunlu dövləti və Səfəvi dövlətinin mövcud olduğu dövrdə olan torpaq mülkiyyət formalarını müqayisə etməlidir. Bu məqsədlə sağ tərəfdə Ağqoyunlu dövlətinə aid olan torpaq mülkiyyət formaları, sol tərəfdə isə Səfəvi dövlətinə aid
olan torpaq mülkiyyət formaları yazılır. Tiyul və
soyurqalın fərqləri müəyyənləşdirilməlidir. Bunu
cədvəl quraraq da göstərmək olar. “Tiyul dövlətə
xidmət müqabilində məmurlara bağışlanan torpağın verdiyi gəlirin müəyyən hissəsini özünə götürürdü. Tiyul şərti torpaq idi və yalnız şahın icazəsi ilə irsən keçə bilərdi” (4, s. 117).
Elmi nəticə. Ümumtəhsil məktəblərində
Azərbaycan tarixinin tədrisində iqtisadi məzmunlu
mövzuların tədrisində iqtisadi məzmunlu mövzuların

sxemlər, cədvəllər, diaqramlar və İKT vasitələrindən
istifadə etməklə tədrisi təlimin səmərəliliyini artırır,
şagirdlərdə məntiqi təfəkkürün inkişafına zəmin
yaradır.
Problemin aktuallığı ondan ibarətdir ki, tarix
kurslarında iqtisadi məzmunlu mövzuların tədrisi şagirdləri ayrı-ayrı dövlətlərin təsərrüfat həyatı ilə tanış etmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Ayrı-ayrı xalqların iqtisadi həyatı geniş tədqiq edilsə
də, bu mövzuların tədrisi üsullarının tədqiqi bir qədər diqqət mərkəzindən kənarda qalmışdır.
Problemin nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarətdir
ki, məqalədə irəli sürülən fikir və müddəalardan tarixin tədrisi metodikası üzrə tədqiqat aparan mütəxəssislər faydalana bilərlər.
Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, respublikamızın ümumtəhsil məktəblərində
fəaliyyət göstərən çoxsaylı tarix müəllimlərimiz
gündəlik pedaqoji fəaliyyətlərində həmin məqalədə
əldə olunan nəticələrdən istifadə edə bilərlər.
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РОЛЬ И ВАЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ
АЗЕРБАЙДЖАНА
Khadigha Ali Mayilova,
Azerbaijan State Pedagogical University

THE ROLE AND İMPORTANCE OF THE FORMATİON OF SKİLLS İN TEACHİNG
AZERBAİJANİ HİSTORY
Xülasə: Pedaqoji sahədə bacarıqlar müxtəlif əsaslarla təsnif olunurlar. Ümumi və xüsusi bacarıqlar
mövcuddur. Tədris prosesində tarix müəllimi bu və ya digər bacarıqlarla işləməli, lakin spesifik bacarıqlara,
yəni tarixi prosesin mahiyyətini dərk etməyə imkan verən intellektual və praktiki bacarıqlara daha çox diqqət
yetirməlidir.
Açar sözlər: bilik, bacarıq, vərdiş, tarix, metodika, təfəkkür
Резюме: Умения в педагогической области классифицируются разными способами. Существуют общие и особые умения. В процессе обучения учитель истории должен работать над этими или
другими умениями, но должен обратить больше внимания специфическим умениям, практическим
материалам, которые помогают понять суть исторического процесса.
Ключевые слова: умение, навык, привычка, история, методика, мышление
Summary: Skills are classified in various bases in pedagogical field. There exist special and general
skills. During the study process a history teacher is supposed to deal with either these or those skills.
However, he or she is required to pay more attention to specific skills with intellectual and practical skills
which make it possible to comprehend the significance of historical process.
Key words: knowledge, abilities, habits, history, method, mentality

Təhsilin dünya standartları səviyyəsində
qurulmasına, dünya təhsil sisteminə inteqrasiya
edilməsinə zəmin yaradan tədbirlər kompleksi
həyata keçirilmişdir. Buna uyğun olaraq son illər təhsilin məzmununda da ciddi dəyişikliklər
baş vermişdir. Belə ki, şagirdləri bilik, bacarıq
və vərdişlərlə silahlandırmaqdan, onları həyati
bacarıqlar əldə etməyə, bir sözlə, fəal və məhsuldar əməyə hazırlamaq ön plana çəkilmişdir.
Hər bir şəxsə davamlı təhsil vermək nəzərdə tutulmuşdur. “Davamlı təhsil odur ki, ilkin mərhələdə qazandığı biliklər ömür boyu davam etsin.
Şəxsiyyətyönlü təhsil isə insana çoxlu biliklər
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deyil, ən zəruri biliklər və onların əsasında həyati bacarıqlar verməkdən ibarətdir. Bu bacarıqlar elə xarakterdə olmalıdır ki, onlar daim şəxsiyyəti müşayiət etsin, həmişə ona lazım olsun,
onun inkişafına təkan versin” (1, s. 5).
Metodik ədəbiyyatda bacarığa “...şüurlu
və dəqiq hərəkətlərə (əqli və təcrübi) hazırlıq
dərəcəsi və ya dəyişkən şəraitdə bilik və vərdişlər əsasında fəaliyyət məqsədinə nail olmaq bacarığı” kimi tərif verilir. Şagirdlərdə bacarıq formalaşdırmaq üçün bir sıra əqli əməliyyatlardan
və praktiki hərəkətlərdən ibarət olan tədris-idrak
fəaliyyətinin müəyyən üsulunun onlar tərəfin-
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dən mənimsənilməsinə kömək etmək lazımdır.
Fəaliyyət üsulları yalnız bacarıqda deyil, həm də
vərdişlərdə reallaşır. Metodik ədəbiyyatda vərdişlər köməkçi rol oynayan və mürəkkəb bacarıqların tərkibinə daxil olan avtomatlaşdırılmış
hərəkətlər kimi nəzərdən keçirilir (misal üçün,
rəvan oxuma, dərsliyin mündəricatı ilə iş, kataloqla davranış və sair). Digər ədəbiyyatda göstərilir ki, bacarıq fəaliyyətdə olan bilikdir, öyrənilənlərin təcrübəyə tətbiqi üsul və priyomlarına
yiyələnməyi nəzərdə tutur və qazanılmış bilikləri tətbiq edə bilmək səriştəsidir.
Başqa bir ədəbiyyatda deyilir ki, “bacarıq
dedikdə qarşıya çıxan problemləri həll etmək
üsullarına yiyələnməkdə ən yüksək pillə başa
düşülür. Bacarığa şüurlu və dəqiq fəaliyyətə hazır olmaq kimi tərif verənlər də var. Bacarıq
vərdişə nisbətən daha çox şüurlu olması ilə
fərqlənir ”.
Yuxarıda sadalanan təriflərin məzmununa
nüfuz etdikdə aydın olur ki, hər üç tərəfin məzmununda və quruluşunda azacıq fərq olmasına
baxmayaraq, mahiyyət etibarı ilə eynidir.
Bacarıqların formalaşdırılması üzrə işə
başlayarkən onların məzmunun nədən ibarət
olduğunu müəyyənləşdirmək lazımdır. Bununla,
ilk növbədə, psixoloqlar məşğul olurlar. Bacarıq
və vərdişlərin formalaşdırılmasına, habelə onların nisbətinə dair iki nöqteyi-nəzər mövcuddur.
Vərdiş - avtomatlaşma dərəcəsinə çatmış bacarıqdır. Bacarıq tədricən vərdişə keçir. Deməli,
tədris prosesində, eyni zamanda, bacarıq və müvafiq vərdiş spesifik növü olan dərsliklə işin təşkili (əsas fikri tutmaq, anlayışların mahiyyətini
izah etmək, materialı təhlil etmək və sistemləşdirmək, plan tərtib etmək, sxemləri, diaqramları
və digər sxematik materialları oxumaq və s.).
İkinci nöqteyi-nəzər qulaq asmaq yolu ilə mənimsənilən mətnlərlə və audivizual mənbələrlə
iş (müəllimin mühazirəsini, şagirdin məruzəsini
dinləmək, radio və televiziya vasitəsilə ötürülən
informasiyanı mənimsəmək və s.).
“Didaktika və psixologiya elmində şagirdlərin əsas bacarıq və vərdişlərinin bir neçə təsnifatı vardır. Şagirdlərin ümumi tədris bacarıq və
vərdişlərinin inkişafına dair tövsiyələr də hazırlanmışdır. Burada bacarıq və vərdişlərin seçim
meyarı kimi şagirdlərin müstəqil tədris, əmək və
ictimai fəaliyyətə hazırlığında həmin vərdiş və
bacarıqların əhəmiyyəti qəbul edilmişdir. Bütün

tədris bacarıq və vərdişləri üç qrupda ümumiləşdirilib” (2, s. 89).
1. “Tədris əməyinin təşkili (iş yerinin hazırlanması, əqli əmək gigiyenasına əməl olunması) və tədris fəaliyyətinin strukturuna sahib
olma. Dərs tapşırıqlarının dərk edilməsi, müstəqil işlərin qoyuluşu kimi şagirdlərdə bacarıqların formalaşdırılmasına, habelə tapşırığın yerinə
yetirilməsinin planlaşdırılması. Tapşırığın rasional həlli üsulunun seçilməsi, dərs və ictimai işə
nəzarət və onların müstəqil qiymətləndirilməsi
üsullarının tətbiqi bacarıqlarına xüsusi diqqətin
ayrılması.
2. Kitabla və tədris xarakterli informasiyanın digər mənbələri ilə iş (oxuma prosesinə,
yəni məzmununa görə müxtəlif olan mətnlərin
oxunulması. Oxuma texnikasının, tempinə,
məqsədinə görə müəyyənləşdirmək, habelə informasiyanı götürərək sistemləşdirmək bacarığına yiyələnmək).
3. Şagirdlərin şifahi və yazılı nitq mədəniyyətinin xarakteristikası (müxtəlif xarakterli
suallara cavab vermək, mətni yenidən danışmaq,
materialı əlaqəli şəkildə şərh etmək, məlumata
rəy bildirmək və s.)” (3, s. 220).
Şagirdlərin bacarıqlarını təşəkkül etdirmək işinin müvəffəqiyyəti bir çox şərtlərdən
asılıdır. Tarix müəllimi, birinci növbədə, aşkar
etməlidir ki, o, bu və ya digər sinifdə əvvəllər
təşəkkül tapmış bilik və bacarıqların hansı dairəsinə istinad edə bilər, ayrı-ayrı şagirdlərdə
hansı bacarıqlar zəif inkişaf etmişdir və yaxud
heç yoxdur. Sonralar bunun əsasında müxtəlif
şagirdlər qrupuna ayrı-ayrı məktəblilərə diferensial yanaşma üsulu qurulur.
“Müəllim iş prosesində şagirdlər tərəfindən əldə edilmiş bilik və bacarıqların səviyyəsini daim yoxlayır və nəzərə alır. O, şagirdlərə
məlumat verir ki, onlar bu istiqamətdə nəyə nail
olublar, bundan sonra nə üzərində iş aparmalıdırlar və işin hər bir mərhələsində onların qarşısında konkret vəzifələr qoyur” (5, s. 160).
Yadda saxlamaq lazımdır ki, eyni yaşdan
və sinifdən olan şagirdlər üçün bacarıqların
inkişaf səviyyəsi müxtəlifdir. Bu səviyyə həm
şagirdlərin ümumi əqli inkişafından, həm də onların müəyyən istiqamətdəki təxmini hazırlığından və məşqindən asılıdır. Bacarıq və vərdişlərin formalaşması üçün çalışmalar sistemi əhəmiyyətli rola malikdir. Prof. B.A. Əhmədov ça-
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lışmalar sistemindən istifadə olunması işinin
aşağıdakı ardıcıllıqla təşkil olunmasını məqsədəuyğun sayır: 1) formalaşdırılan bacarıq və
vərdişin əhəmiyyəti başa salınır; 2) zəruri biliklər yada salınır, formalaşdırılmış bacarıqlar reallaşdırılır (işə qoşulur); 3) təlimat verilir; 4) çalışma müəllimin yaxından iştirakı və ciddi nəzarəti altında icra edilir; 5) müstəqil çalışmalar yerinə yetirilir. O tövsiyə edir ki, yaradıcılıq bacarığının inkişafı baxımından biliyin yeni şəraitdə
tətbiqi məsələsinə xüsusi fikir verilməlidir.
Müasir dövrdə intellektual bacarıqların
formalaşdırılması sahəsində iki istiqamət aydın
nəzərə çarpır. Birinci istiqamət xüsusi tapşırıqlar vasitəsilə şagirdlərdə intellektual bacarıqların formalaşdırılmasını nəzərdə tutur. Bu tapşırıqlar müxtəlif intellektual bacarıqların strukturunun modelləşdirilməsi prinsipi əsasında tərtib
olunur. Şagirdlər onları yerinə yetirdikcə öz işinin məqsədini müəyyən etmək, bu baxımdan
tədris materialını sistemləşdirmək, müstəqil surətdə material toplamaq, inşa yazmaq və s. kimi
intellektual bacarıqlara yiyələnirlər. İnkişafetdirici təlim prinsipi baxımından bu yol səmərəli
sayılır. Lakin ondan məqsədyönlü istifadə etmək üçün intellektual bacarıqların siniflər və
fənlər üzrə sistemi və məzmunu əsaslı şəkildə
işlənilməlidir. İkinci istiqamət. Xüsusi tapşırıqlarla intellektual bacarıqların formalaşdırılması
prosesində müəllim həmişə istər-istəməz bir
köklü sualla qarşılaşır: Görəsən, şagirdlər özlərinin idrak fəaliyyətinin xüsusiyyətlərini nə dərəcədə bilir? Müəyyən edilmişdir ki, inkişaf etdikcə uşaqlarda koqnitiv (idrak) proseslər haqqında müəyyən təsəvvürlər formalaşır. Onlar
başa düşürlər ki, materialı yadda saxlamaq üçün
müəllimə diqqətlə qulaq asmaq yada salmaq
üçün isə xatırlamaq lazımdır. Şagirddə bu psixoloji proseslər haqqında təsəvvürlər aydın olanda,
o, tapşırığın xarakterindən asılı olaraq bir halda
diqqəti, başqa halda hafizəni fəallaşdırır. Bu
prosesdə onun səriştəsi tədricən artır: o, məsələni həll etmək üçün yeni-yeni yollar axtarır.
Şagird öz təfəkkürünün imkanlarına inananda
çətinliklərdən çəkinmir, uğursuzluğa düçar olsa
belə, fikirləşir və məsələni həll etməyə çalışır.
Bu prosesdə də onun özünə münasibəti
dəyişir. Tapşırığı tələm-tələsik, başdansovdu
deyil, səmərəli yollarla həll edir. P. Massen, C.
Kencer, C. Koqan və A. Xyustonun fikrincə,
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qeyd olunan funksiyalar bütün uşaqlarda bu və
ya digər dərəcədə inkişaf edir. Lakin onların
inkişaf səviyyəsinə tərbiyə şəraiti mühüm təsir
göstərir. Metaidrak funksiyaları yaxşı təşkil
olunmuş şagirdlər tədris(idrak) tapşırıqlarını
planauyğun və məqsədyönlü həll edirlər. Bu
funksiyalar uğurlu təlimin zəruri şərtidir. Onları
hər vasitə ilə inkişaf etdirmək lazımdır. Məsələnin aktuallığı elmi-metodik surətdə bütün aydınlığı ilə dərk edilməli və bu sahədə məktəbdə sistemli iş aparılmalıdır (6, s. 220).
Tədris sistemində biliyin möhkəmləndirilməsi, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması
üçün çalışmaların sistemləşdirilməsində aşağıdakı iki tezis məntiqi olaraq qəbul oluna bilər: 1.
Möhkəmləndirmə işi mənimsəmə prosesinin
mühüm mərhələlərində diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır və yeni biliyin əldə olunmasında
keçmiş təcrübənin, əldə olunmuşların zəruri hissəsinin seçilərək istifadə olunması, fəal işlənməsi həmin biliklərin möhkəmləndirilməsinin ən
optimal yollarındandır. 2. Bacarıq və vərdişlər
biliklərin müxtəlif növ tətbiqində formalaşır və
inkişaf edir. Bu prosesdə bilik, bacarıq və vərdişlərin dialektik vəhdəti daha yaxşı təmin edilir
və bu da onların inkişafını şərtləndirir. Belə ki,
əvvəla, müvafiq biliyin biliklər sisteminə doğru
irəliləməsi üçün mövcud bacarıq və vərdişlərin
inkişafı ilkin şərt rolunda çıxış edə bilir. İkincisi, biliklərin standarta uyğun gəlməyən situasiyalarda tətbiqi isə yaradıcı bacarıq və müvafiq
vərdişlərin formalaşmasına səbəb olur. Bu əsasdan biliyin möhkəmləndirilməsinə, bacarıq və
vərdişlərin formalaşdırılmasına, reallaşmasına
yönələn çalışmaların aşağıdakı sistemini məqbul
saymaq olar: 1) nümunə üzrə icra edilən; 2)
alqoritmlərə əsaslanan; 3) sistemləşdirici tələb
qoyan; 4) alqoritmlərin tərtibini tələb edən; 5)
variativ, yeni şəraitdə biliyi tətbiq etməyə yönələn; 6) yeni biliyin əldə olunması üçün zəruri
biliklərin bərpasını və fəallaşdırılmasını tələb
edən; 7) yeni biliyin əldə olunması üçün zəruri
biliklərin bərpası tələb olunan və yeninin daxil
edilməsi ilə yerinə yetirilən; 8) şagirdi yaradıcı
işlərə yönəldən çalışmalar (7, s. 115).
Problemin aktuallığı: Müxtəlif elm sahələrinə
aid bilik kütləsinin həcminin sürətli artdığı müasir
dövrdə təlimin ənənəvi üsulları bilikləri mənimsəməyə, öyrənməyə imkan vermir. Bu isə yeni bacarıqların formalaşdırılması prosesində daha səmərəli
təlim metodlarından istifadə etməyi tələb edir. Təlim
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prosesində elə metodlardan istifadə etmək lazım
gəlir ki, təhsil alanlar bilikləri müstəqil surətdə əldə etməyi bacarsınlar.
Problemin elmi yeniliyi: Mövzu ilə bağlı
aparılan tədqiqat zamanı məlum olur ki, interaktiv
metodlardan istifadə olunması təlimə cəlb olunanların təfəkkürünün müntəzəm inkişaf etdirilməsinə,
bilik və bacarıqlarının müstəqil əldə olunmasına,
dərsin maraqlı olmasına şərait yaradır, dərsə maraq

artır, əldə edilmiş biliklərin daha uzun müddət yadda
saxlanılması təmin edilir.
Praktik əhəmiyyəti: Mövzu üzərində iş zamanı əldə edilmiş nəticələr ümumtəhsil müəssisələrində tarix dərslərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsində; təhsil alanların idrak fəallığının yüksəldilməsi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürün formalaşdırılması,
problemlərin həllində qərarların qəbul edilməsi bacarıqların formalaşdırılmasında istifadə oluna bilər.
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ЗНАЧИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ
Mehriban Pekhlivan Gurbanova,
Azerbaijan State Pedagogical University

THE USE OF FİCTİON İN THE STUDY OF HİSTORY AND İTS SİGNİFİCANCE
Xülasə: Məqalədə bədii ədəbiyyatın digər tarixi mənbələr kimi böyük əhəmiyyətə malik olmasından
söhbət açılır. Bədii ədəbiyyat şagirdlərdə tarixi təsəvvürlərin yaradılmasında və keçmişin parlaq obrazlarının
formalaşdırılmasında əvəzsiz rol oynayır. Bədii ədəbiyyatdan istifadə olunması şagirdlərdə öyrənilən dövrü
aydın təsəvvür etməyə kömək etməklə yanaşı, həm də onların estetik və mənəvi tərbiyəsində olduqca səmərəlidir. Tarix müəllimi bədii ədəbiyyata müraciət edərək nəinki adətən dərslikdə olmayan əlavə məlumat əldə
edir, eyni zamanda, öz pedaqoji ustalığının artmasına kömək edən və şagirdlərdə öyrənilən dövr haqqında
dolğun təsəvvür yaradan ifadə vasitələrinə sahib olur.
Açar sözlər: klassik ədəbiyyat, bədii ədəbiyyat, mənəvi tərbiyə, tarixi abidə, tarixi qəhrəman
Резюме: В статье говорится о значимости художественной литературы, как и других видов
исторических источников. Художественная литература играет определенную роль в создании исторических идей у учеников и в формировании ярких образов прошлого. Использование художественной
литературы помогает ученикам иметь чёткое представление об изучаемом периоде, а также является
очень эффективным в их эстетическом и нравственном воспитании. Обращаясь к художественной литературе, учитель истории не только получает не имеющуюся в учебниках дополнительную информацию, но и овладеет средствами выражения, способствующими улучшению своих преподавательских навыков и создающих полное представление об изучаемом периоде.
Ключевые слова: классическая литература, художественная литература, нравственное
воспитание, исторические памятники, исторический герой
Summary: The article talks about the significance of fiction and other types of historical sources.
Fiction plays a definite role in creating students' historical ideas and shaping vivid images of the past. The
use of fiction helps students to have a clear understanding of the period under study, and is also very
effective in their aesthetic and moral education. Turning to fiction, a history teacher not only obtains
additional information that is not available in textbooks, but also owns means of expression that help to
improve their teaching skills and create a complete picture of the period under study.
Key words: classical literature, fiction, moral education, historical monuments, historical hero

Bədii ədəbiyyat şagirdlərin tarixi keçmişimizi öyrənməsində böyük əhəmiyyət daşıyır.
Bədii ədəbiyyatdan tarix dərslərində həm dərs
zamanı, həm də dərsdənkənar məşğələlər zamanı istifadə olunur.
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“Bədii ədəbiyyatın tarix dərslərində istifadə olunması öyrədilən materialın əyaniliyini artırır, onun konkretləşdirilməsinə xidmət edir, şagirdlərdə keçmiş haqqında canlı təsəvvürlərin
formalaşdırılmasına kömək edir” (1, s. 287). Bədii ədəbiyyatın tarix dərslərində əhəmiyyəti həm
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də ondan ibarətdir ki, müəyyən bir dövrün sosial-ictimai təzahürlərini real təcəssüm etdirən
ədəbi-bədii obrazlar var. Bədii ədəbiyyatdan
istifadə tarixi mətnin təsdiqi kimi çıxış edir.
“Məntiqi ardıcıllığın göstəricilərinə(faktların,
anlayışların, sübutun) bədii obrazın gücü və
inandırıcı olması da əlavə olunur” (1, s. 287).
Bədii obraz müəllimin nəqlinə emosionallıq əlavə etməklə yanaşı şagirdlərdə yüksək mənəvi
hisslər formalaşdırır.
Bədii-tarixi ədəbiyyatın inandırıcı və həqiqətə uyğun olmasından söhbət gedəndə A. Tolstoyun böyük xidmətini qeyd etmək lazımdır.
Onu oxuyan və tarixdən heç bir məlumatı olmayan hər bir kəs o dövrün gərginliyini hiss edir.
Bədii ədəbiyyat tarix dərsinin səmərəliliyini,
emosionallığını və tərbiyəedici rolunu artırmaqla yanaşı, həm də təhsilalanların dərsə marağının artmasına da səbəb olur. Qeyd etmək lazımdır ki, tarix dərslərində klassik ədəbiyyatdan
istifadə baxımından mütaliə problemi müasir
dövrdə daha aktualdır. Klassik ədəbiyyatdan
istifadə sinifdənxaric, dərsdənkənar, könüllü bir
işdir; bu məsələnin ziddiyyətli cəhəti isə onun
tarix dərslərinin mənimsənilməsində hədsiz dərəcədə vacib olduğu bir halda şagirdin seçimindən asılı olmasındadır (3, s. 67).
Qeyd etməliyəm ki, məhz tarixi hadisə və
təzahürlərin baş verdiyi dövrdə yaşamış yazıçı
və şairlərin qələmə aldıqları əsərlər mənbə hesab oluna bilər. Yuxarı sinif şagirdlərinin tanış
olmalı olduqları ədəbi əsərlərin minimum siyahısı tərtib olunmalı, bədii əsərlərin müzakirəsinə
həsr olunmuş xüsusi məşğələlər keçirilməlidir
(3, s. 67). Müəllim tarixi ədəbiyyatın mütaliəsindən sonra şagirdlərə verilməli olan sualları
hər bir kitaba görə konkretləşdirməli və kitabın
şagird tərəfindən ümumi qiymətləndirilməsinə
yönəltməlidir. Məsələn: “Müəllif hansı tarixi
dövrü təsvir edir?”, “Kitabda təsvir olunan dövr
və cəmiyyətin inkişafı müəllif tərəfindən elmi
cəhətdən düzgün qiymətləndirilmişdirmi?” və s.
Bir çox metodistlər belə hesab edirlər ki,
mütaliədən sonra şagirdlərə veriləcək suallar,
əsasən, şagirdlərin oxuduqları kitabı necə qiymətləndirdiklərinə yönəlmiş olmalıdır. Məsələn:
“Bu kitabda ən çox xoşuna gələn nədir?” və ya
“Bu kitabın oxunması səndə hansı hissləri
yaratdı?”

Bədii ədəbiyyatdan istifadə edən tarix
müəllimi tarixi materialı şagirdə mənimsədərkən daha çox əyaniliyə nail olmaqla yanaşı həm
də özünün pedaqoji ustalığının artmasına səbəb
olur. Bədii ədəbiyyata müraciət etməklə tarix
müəllimi nəinki əlavə məlumat toplayır, həm də
tədris etdiyi dövrün “ruhunu”, onun qəhrəmanlarının simasını şagirdlərə çatdırmağa imkan
tapır (4, s. 4).
Tarix təlimində istifadə olunan bədii ədəbiyyatı iki yerə bölmək olar: Öyrənilən dövrün
ədəbi abidələri (ədəbi mənbələr) və tarixi
belletristika.
Tarixi hadisələrin bilavasitə şahidi olmuş
müəlliflər tarixi keçmişi dərk etməyə xidmət
edən təsvir etdikləri dövrün özünəməxsus sənədlərini tərtib etmişlər. Tarix dərsində adətən
müəllim tərəfindən seçilmiş bir fraqmentdən
istifadə olunur. Bədii ədəbiyyatdan tarix dərslərində istifadəni daha səmərəli etmək üçün tarix
müəlliminin üzərinə böyük məsuliyyət düşür.
Tarix dərslərində şagirdlərin əldə etdikləri bilikləri dərinləşdirməkdən ötrü sinifdə və sinifdənxaric iş zamanı istifadə olunacaq bədii ədəbiyyat nümunələrini şagirdlərə məsləhət görərkən
müəllim kitabın tarixi və bədii dəyərini, yaşa
uyğunluğunu, tərbiyəedici əhəmiyyətini nəzərə
almalıdır. Müəllim seçdiyi ədəbiyyat siyahısı ilə
şagirdləri tanış edir, kitablar haqqında qısa məlumat verir, sonda siyahını tarix kabinetinin divarından asır. Məzmun baxımından şagirdlərin
səviyyəsinə uyğun olmayan əsərlərdən müəllim
bir fraqment götürərək tarix dərsində istifadə
edə bilər. Uzun-uzadı söylənilən, yaxud oxunan
bədii əsər fraqmenti şagirdlərin dərsin əsas ideyasından uzaqlaşmasına səbəb ola bilər. Buna
görə də fraqmentləri lakonik olmaqla minimum
həddədək qısaldaraq dərsdə istifadə etmək lazımdır (5, s. 144).
Ədəbi abidələrə (mənbələrə) şifahi xalq
yaradıcılığı nümunələri olan nəğmələr, dastanlar, nağıllar da aid edilə bilər. Məsələn, Çar Rusiyasında hökm sürən bürokratiya və rüşvətxorluğu tarix müəllimi aşağıdakı atalar sözləri ilə
əlaqələndirir: “Cib boş olanda məhkəmə də kar
olur”, “Yaxşılıq istəyirsənsə, onda çoxlu gümüş
payla”.
Bədii tarixi ədəbiyyatdan istifadənin bir
neçə yolu vardır. Əsas yollardan biri dərs zamanı bədii kitabdan bir hissənin oxunulmasıdır.
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Mütaliə intonasiya ilə, tələsmədən olmalıdır.
Bu, həm də monoloqlara da aid edilir. Məsələn,
F. Şillerin “Orlean qızı” əsərində Janna d Arkın
kənd əhalisi ilə xudahafizləşməsi hissəsini göstərmək olar. Şagirdlər istənilən bədii-tarixi əsərə
tarix elmi nöqteyi-nəzərindən yanaşmalıdırlar.
Onlar ədəbi əsər üzərində işləyərkən aşağıdakı
məqamları mütləq nəzərə almalıdırlar:
1) Dövr(zaman), hadisə və təzahürlərin
əsərdə əks olunması;
2) Əsərin əsas(vacib) və parlaq hadisələri;
3) Tarixi və tipik obrazlar, onlarla bağlı
baş verənlər;
4) Əsərdə təsvir olunan hadisələrə və qəhrəmanlara müəllifin münasibəti;
5) Şagirdin kitab haqqında rəyi;
6) Oxucu bu kitabdan nə öyrənə bilər?.
R. Şveyxelin “Azadlıq uğrunda” əsəri
kimi kitablar əsasında şagirdlər evdə inşa yazıları yaza bilirlər.
Bədii ədəbiyyatla işi səmərəli təşkil etmək
üçün müəllim şagirdlər üçün ”yaddaş vərəqi” də
yazdıra bilər.
Bədii ədəbiyyatın şagirdlərin mənəvi tərbiyəsində rolu böyükdür. Məsələn, şagirdlərin
sevimli qəhrəmanlarından biri də Səttarxandır.
“Sərdarın rəşadəti ilə İran müstəbidləri Azərbaycanla hesablaşmaq zorunda qaldı” (6, s. 23)
Tarix dərsində istifadə etmək üçün bədii
ədəbiyyat seçərkən müəllim iki məqamı nəzərə
almalıdır: materialın idraki, tərbiyəedici dəyərini, tarixi reallığı onun inkişaf qanunauyğunluqları baxımından əks etdirməsini və onun yüksək
bədii dəyərə malik olmasını. Tarix dərsində istifadə etmək üçün bədii ədəbiyyatdan fraqment
seçərkən müəllim aşağıdakıları nəzərə almalıdır:
1) Məktəb proqramlarında və dərsliklərində öyrənilməsi nəzərdə tutulan tarixi hadisələrin
canlı təsviri;
2) Tarixi şəxsiyyətlərin, xalq kütlələrinin
nümayəndələrinin və xalq kütlələrinin özlərinin
təsviri;
3) Tarixi hadisənin baş verdiyi bu və ya
digər şəraitin təsviri.
Bədii əsərlərdən müəllimin izahında qısa
sitatlar şəklində də istifadə oluna bilər. Bu baxımdan şeir parçalarından daha səmərəli istifadə
etmək olar. Bədii ədəbiyyatdan ənənəvi təlimdə
istifadə edilərkən metodistlər V-IX siniflərdə
daha geniş, X-XI siniflərin tarix dərslərində isə
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yalnız bədii əsərin və onun müəllifinin adını
çəkməklə kifayətlənməyi, əsəri bütünlükdə oxumağı isə şagirdlərin öz öhdəsinə buraxmağı
məsləhət görürdülər. Yəni, tarix dərslərində ədəbi əsərlərdən istifadə edərkən mütləq bir ölçü
gözlənilməlidir. A.A. Vagin belə hesab edirdi
ki, “bədii ədəbiyyatın tarix dərslərində geniş
istifadəsi, şagirdlərin əlavə ədəbi obrazlar və
sitatlar ilə həddindən artıq yüklənilməsi səhv
addım olardı.
Müasir dövrdə respublikamızda təhsil sahəsində aparılan ardıcıl islahatlar digər fənlər
kimi tarix fənninin də tədrisi qarşısında yeni tələblər qoyur. Müasir fəal (interaktiv) təlim üsullarının tətbiqi şəraitində tarix dərsinin bütün
komponentləri kimi klassik ədəbiyyatdan istifadə üsulları da dəyişir, yeni məzmun və əhəmiyyət kəsb edir. Yeni təlim üsullarının şəxsiyyətyönlü mahiyyətini nəzərə alaraq demək lazımdır
ki, ədəbi-tarixi qəhrəmanların obrazlarının təbliği şagird şəxsiyyətinin inkişafında əvəzsiz rol
oynayır.
Sonda qeyd etmək istəyirəm ki, bədii ədəbiyyatın tarix dərslərində istifadə olunması
öyrənilən tarixi dövrün mahiyyətini dərk etməyə
və şagirdlərin dünyagörüşünün inkişafına şərait
yaradır.
Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, tarix
təlimində bədii ədəbiyyatdan didaktikanın tələbləri əsasında istifadə edilməsi şagirdlərdə tarixi
biliklərin şüurlu mənimsənilməsinə motiv yaradır, bədii təsəvvürləri və anlayışları formalaşdırır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Müasir təhsil sistemində tarix dərslərinin səmərəli təşkilində rol oynayan, öyrənilən materialın səmərəliliyini artıran, onun
konkretləşdirilməsinə kömək edən, tarixi təsəvvürlərin yaradılması yollarından biri olan bədii ədəbiyyat
tarix təlimində əvəzsiz olmaqla yanaşı müasir təlim
üsullarının tətbiqi şəraitində də öz əhəmiyyətini qoruyub saxlayır və yeni səciyyə kəsb edir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti. Bu tədqiqat
işində tarix dərslərində bədii ədəbiyyatdan istifadənin mahiyyəti; bədii ədəbiyyatın təsnifatı, əhəmiyyəti, ənənəvi və yeni təlim üsullarının tətbiqi şəraitində
istifadə metodikası araşdırılmışdır. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti, ənənəvi təlimdə olduğu kimi yeni
təlim üsullarının tətbiqi zamanı da bədii ədəbiyyatdan istifadənin səmərəliliyini göstərməsindədir. Tədqiqat tarix müəllimləri üçün əhəmiyyətlidir.

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 85, Number: 8, 2018

Tarix təlimində bədii ədəbiyyatdan istifadənin mahiyyəti

Ədəbiyyat:
1. Вагин А.А. Методика преподавания истории в средней школе. М.: Просвещение, 1968.
2. Дайри Н. Г. Обучение истории в старших классах средней школы. М.: Просвещение, 1966.
3. Вагин А.А. Художественная литература в преподавании новой истории. М.: Просвещение, 1978.
4. Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе. М.: ВЛАДОС, 2002.
5. Həsənli C.P. Güney Azərbaycan: Tehran-Bakı-Moskva arasında (1939-1945). Bakı: Diplomat, 1998.
E-mail: mt.qurbanova_202@mail.ru
Rəyçilər: ped. ü. elm. dok., prof. M.M. Əmirov,
tarix ü. fəls.dok., dos.S.X. Məmmədova
Redaksiyaya daxil olub: 27.11.2018.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, №8, 2018

229

Vəfa Bəşarət qızı Məmmədova

UOT 37.01.
Vəfa Bəşarət qızı Məmmədova,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

AZƏRBAYCAN TARİXİ DƏRSLƏRİNDƏ YARADICILIĞA YÖNƏLDİLMİŞ
METODLARDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏNİN PRAKTİK MƏSƏLƏLƏRİ
Вафа Башарат гызы Мамедова,
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЭФФЕКТИВНОЕ
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THE PRACTİCAL PROBLEMS FOR EFFİCİENT USE OF METHODS REGARDİNG
WİTH WORK İN THE LESSONS OF AZERBAİJAN HİSTORY
Xülasə: Məqalə “Azərbaycan tarixi dərslərində yaradıcılığa yönəldilmiş metodlardan səmərəli istifadə
məsələsinin praktiki məsələlərinə” həsr edilib. Məqalədə problemin aktuallığı əsaslandırılıb, Azərbaycan tarixi dərslərində yaradıcılığa yönəldilmiş metodlardan səmərəli istifadənin praktiki məsələləri şərh edilib.
Açar sözlər: fəal təlim, interaktiv təlim üsulları, yaradıcı təfəkkür, yaradıcılığa yönəldilmiş metodlar
Pезюмe: Статья посвящается эффективному использованию творческих методов на уроках
истории Азербайджана. В статье основывается актуальность проблемы, говорится о практическом
использовании методов, направленных на развитие творчества на уроках истории Азербайджана.
Ключeвые словa: активное обучение, интерактивные методы обучения, творческое
мышление, методы направленные на развитие творчеств
Summary: The article is devoted to "The practical problems for an efficient use of methods regarding
with work in the lessons of Azerbaijan History". The urgency of the object has been justified in the article,
practicial work regarding with methods of efficient use in the lessons of Azerbaijan History has been
interpreted.
Key words: active training, interactive training methods, creative mentality, methods on directed to
creative

İctimai şərait inkişaf etdikcə dəyişdiyi
üçün, təlim metodları da forma və məzmunca
dəyişir və yeniləşməyə başlayır. Cəmiyyət öz
qarşısına müstəqil düşünən, kamil, rəqabətə qabil şəxsiyyət, yaradıcı insan yetişdirməyi qoymuşdur. 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 ideya230

larına sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düşünən
vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirməkdir” (1, s. 15).
Təlim prosesini aktivləşdirmək, düşünmə
qabiliyyətini inkişaf etdirmək, yaradıcılığa həvəsləndirmək, öyrənməyə maraq yaratmaq üçün
həm müəllimi, həm də şagirdi təlimə cəlb etmək
lazımdır. Müasir texnikalardan istifadə edilməsi
həm müəllim, həm də şagirdlərə kömək ola bilər. Şagirdi təlimin fəal iştirakçısı olmaq üçün
hazırlanmaq lazımdır. Müəllim şagirdə dünyanı
başa düşməkdə və qazandığı bilikləri real həyat
şəraitinə tətbiq etməkdə yardım göstərməlidir.
Ümumiyyətlə, istifadə olunan təlim me-
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todları öyrənənlərin təlimə marağını artırmalı,
onlarda sonrakı dərslərə həvəs və maraq oyatmalıdır. İnteraktiv metodlar qabiliyyətlərin
oyanması və hərəkətə gətirilməsi üçün müəllim
tərəfindən istifadə olunan üsul və vasitələrin
məcmusu olduğundan, çalışmaq lazımdır ki,
dərsdə aparılan fikir mübadiləsi, çıxarılan nəticələr axıcı olsun, fikir fikirdən doğsun, şagirdlərin öyrənməyə meyilləri artsın. Bütün bunları
həyata keçirtmək üçün interaktiv təlim metodları geniş imkanlar yaradır. İnteraktiv təlim şagirdlərin fəal idrak fəaliyyətinə əsaslanan və
təhsil prosesinin digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən təlimi nəzərdə
tutur (2, s. 11).
İnteraktiv təlim metodları içərisində yaradıcılığa yönəldilmiş metodlar xüsusi yer tutur.
Yaradıcılığa yönəldilmiş üsullardan istifadə, bu
üsulların Azərbaycan tarixi dərslərinə praktiki
tətbiqi təlimin səmərəliliyini artırır və keyfiyyətini yüksəldir. Bu metodlarla təşkil edilən dərslər şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirir. Xüsusilə Azərbaycan tarixi dərslərində bu
metodların praktiki cəhətdən tətbiqi məqsədəuyğundur. Çünki bu, şagirdlərin idrakını sürətləndirir və fəallaşdırır. İdrak nəzəriyyəsində biliklərin, hər şeydən əvvəl, nəzəri biliklərin doğruluğu praktikada yoxlanılır (3, s. 138).
Yaradıcılığa yönəldilmiş texnikaların əsas
məqsədi çeviklik və orijinallığı inkişaf etdirməkdir. Burada verilən tapşırıqlar bütün siniflə,
kiçik qruplarda, cütlərdə və ya fərdi formada keçirilə bilər (4, s. 516).
Azərbaycan tarixinin tədrisində yaradıcılığa yönəldilmiş metodlardan istifadə olunmuş
dərs nümunəsinə nəzər salaq.
Mövzu: Azərbaycanın Rusiya və İran arasında bölüşdürülməsinin başa çatması.
Standart: 1.2.2, 3.1.3.
Məqsəd: 1. Rusiya-Qacarlar müharibəsinin səbəblərini təhlil edərək onun nəticələrini
təqdim edir.
2. Rusiya ilə Qacarlar arasında gedən diplomatik danışıqlara aid cədvəl qurur, tarixi Azərbaycan torpaqlarının işğalına aid sxem qurur.
İnteqrasiya: Ümumi tarix, Coğrafiya
İş forması: Kollektiv iş, kiçik qruplarla iş

İş üsulu: Yaradıcı əsərlərin yaradılması,
Beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik: Azərbaycan tarixi
dərsliyi, VIII sinif, xəritə, iş vərəqləri
Motivasiya: Şəkillər və xəritə göstərilir
və şagirdlərdən soruşulur: bu şəkillər və xəritə
əsasında nə deyə bilərsiniz? Sizcə bu şəkillər və
xəritə Azərbaycan tarixindəki hansı vacib hadisələri əks etdirir?
Tədqiqat sualı: Türkmənçay müqaviləsinin işğalçı dövlətlər və Azərbaycan üçün nəticələri nədən ibarət oldu?
Şagirdlər tədqiqat mövzusu haqqında məlumat toplamaq və tapşırıqları yerinə yetirmək
üçün 4 qrupa bölünür və belə adlandırılır: I
qrup: Naxçıvan, II qrup İrəvan, III qrup: Bakı,
IV qrup: Gəncə
Qruplarla iş:
I. Naxçıvan qrupu: II Rusiya və Qacarlar müharibəsinin səbəblərini göstərin.
II. İrəvan qrupu: Türkmənçay müqaviləsi ərəfəsində Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti
izah edin.
III. Bakı qrupu: Türkmənçay müqaviləsinin şərtlərinə aid sxem qurun.
IV. Gəncə qrupu: Türkmənçay müqaviləsinə görə ermənilərin Azərbaycana köçürülməsinin səbəblərinə dair hekayə yazın.
Məlumat mübadiləsi: Müəyyən edilmiş
vaxt ərzində şagirdlər cavabları hazırlayır və
təqdim edirlər.
Məlumat müzakirəsi: Qrupların cavabları diqqətlə dinlənilir, müzakirə olunur, əlavələr
edilir. Müzakirə diskussiya şəklində aparılır.
Bununla da şagirdlərdə polemika mədəniyyəti
inkişaf etdirilir.
Ümumiləşdirmə və nəticə: II Rusiya və
Qacarlar müharibəsinin başlanma səbəbləri, bu
dövrdəki işğallar, Türkmənçay müqaviləsi ərəfəsində Azərbaycanda olan vəziyyət, Türkmənçay müqaviləsinin maddələri, Türkmənçay müqaviləsinə görə ermənilərin Azərbaycana köçürülməsi və s. haqqında biliklər mənimsənilir.
Yaradıcı tətbiqetmə: Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri haqqında slayd hazırlayın.
Ev tapşırığı: Ermənilərin Azərbaycana
köçürülməsi haqqında əlavə məlumat toplayaraq
esse yazın.
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Qiymətləndirmə
Meyarlar
Uyğun informasiyanı
seçir
Tapşırığa uyğun
təqdimat hazırlayır
Xronoloji məsələləri
həll edir
Əməkdaşlıq
Nizam-intizam
Ümumi nəticə

1-ci qrup

2-ci qrup

Mövzunun aktuallığı: yaradıcılığa yönəldilmiş üsullardan istifadənin nəzəri və praktik məsələləri alim, metodist və pedaqoqların yaradıcılıqlarında diqqət mərkəzində olan mövzulardan biridir. Lakin bu problem günümüzədək kifayət qədər tədqiq
olunmayıb.
Nəticə: Nəticə olaraq qeyd edək ki, yaradıcılığa yönəldilmiş metodlardan Azərbaycan tarixi dərslərində istifadə olunması şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişafına imkan yaradır. Bununla da Azər-

3-cü qrup

4-cü qrup

baycan tarixinin tədrisində təlimin keyfiyyətinin və
səmərəliliyinin yüksəldilməsinə nail olunur.
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 praktiki əhəmiyyəti məqalənin
məzmunundan ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri gündəlik pedaqoji fəaliyyətlərində istifadə edə
biləcəklər.
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ЗНАЧИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ УЧЕБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ
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THE ROLE OF USİNG NEW TEACHİNG METHODS AT HİSTORY LESSONS
Xülasə: Məqalədə mövzunun aktuallığı əsaslandırılıb. Problemin işlənmə səviyyəsinə münasibət bildirilib. Tarix dərslərində yeni təlim texnologiyalarından istifadənin əhəmiyyəti vurğulanıb. Tədrisdə tarix dərslərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsində yeni təlim texnologiyalarının rolu, yeri və əhəmiyyəti geniş şərh edilib.
Açar sözlər: pedaqoji texnologiya, yeni təlim texnologiyası, İKT, interaktiv təlim
Резюме: В статье была обоснована актуальность темы. Автором затронут уровень развития механизма проблемы. Была подчеркнута значимость разработки новых учебных технологий на уроках
истории. Особое внимание было уделено качеству повышения роли новых учебных технологий, их
месту и важности на уроках истории.
Ключевые слова: педагогическая технология, новые учебные технологии, ИКТ, интерактивное
обучение
Summary: The topicality of given article has been corroborated and degree of problem processing has
been reviewed. At the same time, the importance of modern teaching methods has been mentioned. It is
stated that new teaching methods have great importance and role on efficiency of history lessons.
Key words: education, pedagogical method, new teaching methods

Müasir dövrdə elm inkişaf etdikcə onun
əhatə dairəsi də genişlənməkdədir. Bu inkişaf
xüsusilə təhsil sahəsində daha aktivdir. Hazırda
təhsildə təlimin keyfiyyətinin yüksəlməsi üçün
yeni təlim texnologiyaları, pedaqoji texnologiyalardan istifadə və onun tətbiqi diqqət mərkəzindədir. Bunun əsas səbəbləri müstəqil dövlətimizdə təhsilin yenidən qurulması, Avropa və
dünyanın qabaqcıl ölkələrinin təhsil sisteminə
inteqrasiya etmək zərurətindən yaranmışdır.
Respublikamızda uzun illər mövcud olmuş sovet təhsil sisteminin qüvvədən düşməsi
ilə bağlı olaraq təhsilimizin yenidən qurulması,
Avropa və dünyanın qabaqcıl ölkələrinin təhsil
sisteminə inteqrasiya etmək zərurəti yaranmış-

dır. Bu zaman yeni pedaqoji anlayışlar meydana
gəldi. Digər səbəb isə elmi-texniki tərəqqinin ən
son nailiyyətlərinin təhsilə nüfuz etməsidir.
“Pedaqoji texnologiya”, “yeni təlim texnologiyaları” anlayışının mahiyyətini dərk etmək üçün əvvəlcə sözün hərfi mənasına diqqət
yetirilməlidir.
“Texnologiya” (yunanca tecne-sənət, ustalıq, bacarıq; loqos-elm). İstehsal prosesində hazır məhsul almaq üçün işlədilən xammal, material və yarımfabrikatların emalı, hazırlanması,
aqreqat halının, xassələrinin formasının dəyişdirilməsi metodlarının məcmusu, xammal, material və yarımfabrikata müvafiq istehsal alətləri
ilə təsir göstərməsi üsulları haqqında elm”dir.
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“Pedaqoji texnologiya”, yaxud “yeni təlim
texnologiyaları” anlayışları öz mənşəyini ümumi texnologiya ilə bağlı izah və şərhlərdən götürür. Pedaqoji fikir araşdırıcılarından olan
F. Əliyeva və Ü. Məmmədovaya görə,
“pedaqoji texnologiya” anlayışının məzmun və
mahiyyəti aşağıdakı kimi təsnif oluna bilər:
1) təlim texnologiyası
2) tərbiyə texnologiyası
3) inkişaf texnologiyası
4) diaqnostika texnologiyası [1, s. 18]
Təlim texnologiyası dedikdə bilik, bacarıq
və vərdişləri formalaşdırmaq üçün əməliyyatlar
komplekti başa düşülür. Tədqiqatçılar düzgün
olaraq təlim texnologiyalarını pedaqoji texnologiyanın tərkib hissəsi kimi götürürlər. Rus araşdırıcılarından olan B.Lixaçova görə, “Pedaqoji
texnologiya psixoloji-pedaqoji qaydaların cəmidir və bunlar formaları, metodları, üsulları, priyomları, tərbiyə vasitələrini müəyyən edir. Digər araşdırıcılar V.P.Bespalko “Pedaqoji texnologiya - təlim prosesinin reallaşdırılmasının
məzmunlu texnikasıdır, İ.P. Volkov isə “pedaqoji texnologiya - təlim nəticəsində planlaşdırılmış müvəffəqiyyət prosesinin təsviridir”, - yazaraq pedaqoji texnologiya anlayışına tərif verirlər. Texnologiyanı ustalıq, bacarıq, təlim metodlarının cəmi, tərbiyə sisteminin tərkib hissəsi
kimi mənalandıran alimlər də vardır. Qərbi və
Şərqi Avropa tədqiqatçıları olan V.M.Şenel və
M.Çoşanov bu fikirdədirlər. V. M. Şenelə görə,
“Texnologiya - sənətdir, ustalıqdır, bacarıqdır,
təlim metodlarının cəmidir, vəziyyətin dəyişməsidir”, M.Çoşanova görə isə “Təlim texnologiyası - didaktik sistemin tərkibi, prosessual bir
hissədir” kimi təsvir edilmişdir [2, s. 7-8].
Bu gün müstəqillik yolunda uğurla addımlayan respublikamızın təhsil quruculuğu sahəsində qazandığı nailiyyətlər aparılan ardıcıl və
davamlı təhsil siyasətinin nəticəsi kimi meydana
çıxmışdır. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda (2013)
qeyd olunduğu kimi, son illər ölkəmizdə aparılan sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində yüksək
inkişafa nail olunmuş, əhalinin maddi rifahı
xeyli yaxşılaşmışdır. Sənəddə təhsilin inkişafının bütün modern xüsusiyyətləri açıqlanmış,
yeni təlim texnologiyalarından istifadə prosesi
ön plana çıxarılmışdır. Strategiyada müasir təhsil kurikulumlarının əsas tələbi kimi fəal-inter234

aktiv təlim texnologiyalarının dərslərə tətbiqi
irəliləyişin əsas bazası kimi götürülür. Şagirdlərin təfəkkür qabiliyyətlərinin inkişafına yönələn
texnologiyaların dərslərə tətbiqi tövsiyə olunur.
Bu məqsədlə sənəddə yazılır: “Təhsilin inkişafında mühüm irəliləyişlərə nail olmuş ölkələrin
təcrübəsi göstərir ki, informasiya-kominikasiya
texnologiyalarına (İKT) əsaslanan, yaradıcı və
məntiqi düşüncəni inkişaf etdirən, təhsilalanın
(şagirdin) fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan
müasir, fərdi interaktiv təlim metodları daha
yüksək nəticələr verir. Həmin məqsədlə davamlı
olaraq mütərəqqi təlim metodlarının yaradılması
və müəllimlərin səriştəliliyinin artırılması təhsil
siyasətində mühüm yer tutur”. Dövlət Strategiyasının “Strateji hədəflər və tədbirlər” adlı 7-ci
yarımbölümünün “təhsil alanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim metodları
və texnologiyaları vasitəsilə təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən yüksək nüfuzlu təhsilverənin formalaşdırılması”
adlı hissəsində “təfəkkürün və şəxsiyyətin inkişafına yönəlmiş, təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim, qiymətləndirmə metodologiyası və resurslarının inkişafı”
əsas istiqamətlərdən biri kimi verilmişdir ki, bu
da hər bir müəllimdən yeni təlim texnologiyalarına dərindən yiyələnməsi tələbi deməkdir. Ancaq məktəblərdə apardığımız müşahidələr göstərir ki, müəllim şagirdlərin qazanmış olduqları
bilik və bacarıqlarını onların idrak fəallığı ilə
əlaqələndirilməsində, təlim texnologiyalarının
tətbiqinin reallaşdırılmasında, lazımınca səriştə
və peşəkarlıq göstərilməsində çətinliklərlə üzləşir. Bunun əsas səbəblərindən biri müəllimin
yeni təlim texnologiyalarından istifadənin və
interaktiv metodların mahiyyətini dərindən
mənimsəməməsidir.
Elmi-metodiki qeydlərdə tez-tez səsləndirilən “Azərbaycanda bir neçə ildir ki, ənənəvi
təhsil sistemi öz dövrünü başa vurub” pedaqoji
dilemması artıq tədrisdə özünü doğrultmaqdadır. Qeyd edək ki, sovet təhsil sistemində uzun
illər hökmran rol oynamış ənənəvi təhsil sistemində təhsilalanlara bir obyekt kimi yanaşılıb,
təhsildə avtoritar idarəetmə üsullarına üstünlük
verilməsi artıq öz mövqeyini itirib. Azərbaycan
müstəqillik qazandıqdan sonra dünya təhsil sisteminə uyğun, müasir tələblərə cavab verən təhsil sisteminin qurulması təhsilimizin bugünkü
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uğurunu təmin edib. Hazırda ali və orta ümumtəhsil məktəblərində yeni təlim texnologiyalarının tədrisə tətbiqi, keyfiyyətli sinif-dərs sisteminin qurulmasına geniş imkanlar açır. “Tədrisdə
müasir təlim metodları” adlı internet materialında yeni təlim texnologiyalarının dərslərə tətbiqinin müsbət mahiyyəti açıqlanaraq göstərilir ki,
“Sinif-dərs sisteminin keyfiyyət təminatında
ənənəvi dərslərdən fərqli olaraq, müasir dərsin
təşkili həlledici rol oynayır. Bu halda sinif mühitində son dərəcə əhəmiyyətli dəyişikliklər baş
verir, öyrədənlə öyrənən arasında, şagirdlərin öz
aralarında və məktəblə valideynlər arasında
müasir tələblərə cavab verən qarşılıqlı əlaqələr
qurulur. Müasir təlim metodlarından biri olan
interaktiv təlim üsullarından və İKT-dən geniş
istifadəyə yeni imkanlar yaranır. Bu isə müasir
təlim prosesinin qarşıya qoyduğu məqsədlərə
çatmağı daha da sürətləndirir”
Təhsilimizə XX əsrin sonlarından daxil
olmuş “İnteraktiv” termini “dialoq, qarşılıqlı
əlaqədə fəaliyyət göstərmək” kimi izah olunur.
İnteraktiv təlim metodları və üsullarının tətbiqi
mahiyyət etibarilə mühüm üstünlüklərə malik
olub tədris prosesini xeyli intensivləşdirir, onu
hər bir şagird üçün daha əhəmiyyətli və maraqlı
fəaliyyət sahəsinə çevirir, dərsdə fəallığının
maksimum artmasına zəmin yaradır. İnteraktiv
təlim şagirdlərə aşılanan bacarıq və vərdişlərin
kompleksi kimi başa düşülür. Məktəb təcrübəsi
sübut edir ki, interaktiv təlim üçün aşağıdakılar
səciyyəvidir:
-şagirdlərin aktiv fəaliyyəti;
-müəllimin şagirdlə və şagirdlərin bir-biri
ilə əməkdaşlığı;
-didaktik oyunlardan istifadə olunması;
-şagirdlərin sinifdə ənənəvi yerləşdirilməsi.

İnteraktiv təlim prosesində şagirdlərə
mövzu ilə bağlı daha çox bilik və bacarıq aşılamaq mümkündür. Eyni zamanda, bu metodlar
mövzuların spesifik xüsusiyyətlərindən və
müəllimin dərsin müxtəlif mərhələlərini həmin
mövzu ətrafında birləşdirə və əlaqələndirə bilmək bacarığından asılıdır. X. Qədimova yazır:
“Müasir şəxsiyyəti hafizənin gücləndirilməsinə
və yalnız informasiya toplanmasına yönəlmiş,
real həyatın tələbatını nəzərə almayan təlim şəraitində tərbiyə etmək mümkün deyil. Yəni ənənəvi dərsdə təlim yaddasaxlama qabiliyyətinə
əsaslanır, şagird materialın təhlilini, təsvirini,
nəticəni və ümumiləşdirməni hazır şəkildə alır.
Təlim prosesi uşaqda fəallığı, məntiqi düşünməyi, hadisələrə tənqidi yanaşmağı, müstəqil inkişaf etmək bacarığını tərbiyə etməlidir. Yəni şagirdin məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürü
inkişaf etməlidir” [3, 638].
Mövzunun aktuallığı. Tarix dərslərində yeni
təlim texnologiyalarından istifadənin mahiyyətinin
öyrənilməsi nəticəsində müəyyən etdik ki, bu vaxta
qədər bu mövzu dərindən araşdırılmadığı üçün bu
sahədə bir boşluq var. Həmin boşluğun doldurulmasına çox böyük ehtiyac var.
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, tarix dərslərində yeni təlim texnologiyalarından istifadənin mahiyyəti mövzusunun təhlilindən aydın olur ki, tarix
dərslərinə yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi fənnin təkmilləşməsinə və tədrisin keyfiyyətinin yüksəlməsinə şərait yaradır. Bu sahədəki boşluğun doldurulması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir
Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarətdir
ki, məqalədə irəli sürülən müddəa və yeniliklər tarixin
tədrisi metodikası elmini yetərincə zənginləşdirir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, məqalənin məzmununda və əldə olunan nəticələri ümumtəhsil məktəblərinin tarix müəllimləri
gündəlik pedaqoji fəaliyyətlərində istifadə edə biləcəklər.

Ədəbiyyat:
1. Ağayev Ə. Təlim proses: Ənənə və müasirlik. Bakı, 2006.
2. F.Əliyeva və Ü.Məmmədova. Müasir təlim texnologiyaları. Bakı, 2014.
3. F.İbrahimov və R.Hüseynzadə. Pedaqogika. I cild. Bakı, 2012.
E-mail: vahid.hesenov.1995@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü. elm. dok. T.M.İsayeva,
tarix ü. elm. dok.S.M.Seyidova
Redaksiyaya daxil olub: 29.11.2018.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, №8, 2018

235

Nuranə İlqar qızı Musazadə

UOT 37.01.
Nuranə İlqar qızı Musazadə,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

AZƏRBAYCAN TARİXİ DƏRSLƏRİNDƏ İDRAK TAKSONOMİYASININ
TƏTBİQİNİN MAHİYYƏTİ
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ТАКСОНОМИИ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Nurana İlgar Musazada,
Azerbaijan State Pedagogical Universty
THE ESSENCE OF USİNG COGNİTİVE TAXCONOMY DURİNG
THE LESSONS OF AZERBAIJAN HİSTORY
Xülasə: Məqalə Azərbaycan tarixi dərslərində idrak taksonomiyasının mahiyyətinə həsr edilib. Burada
problemin aktuallığı, işlənmə səviyyəsi əsaslandırılıb. ”Ümumi orta təhsil səviyyəsinin fənn kurikulumları
üzrə təhsil proqramı”na əsasən Azərbaycan tarixi dərslərində idrak taksonomiyasından səmərəli istifadənin
nəzəri məsələləri şərh edilib. Məqalədə tarix dərslərində idrak taksonomiyasının tədris prosesini, şagird fəallığını stimullaşdıran amillər qeyd edilib.
Açar sözlər: canlandırma, müəyyən etmə, planlaşdırma, öyrənmək
Резюме: Статья посвящена важности познавательной таксономии на уроках Истории Азербайджана. Здесь обоснованы актуальность проблемы и уровень разработки. Был рассмотрен «Общий
уровень среднего образования по его программе предметам курикулума», также в статье исследованы
теоретические вопросы по эффективному использованию познавательной таксономии на уроках
истории Азербайджана. Были отмечены процессы преподавания на уроках Истории познавательной
таксономии и факторы, стимулирующие активность ученика.
Ключевые слова: оживление, определение, планирование, обучение
Summary: This article is dedicated and using level of problems has been based on. Theoretical
problems of efficient usage from cognitive taxanomy which is based on educational programme through
subject curriculums of secondary educational level in the lesson of Azerbaijan history has been commented.
Teaching process of cognitive taxconomy in history lesson ,the factor which stimulate student ‘ activity has
been noted.
Key words: to revive, to determine to plan, to learn

Azərbaycan Respublikası XX əsrin 90-cı
illərindən azad dövlətçilik yoluna qədəm qoymuşdur. Bu vaxtdan etibarən təhsil sahəsində
köklü islahatlar həyata keçirilmişdir. İnsan amilinin başlıca kapitala çevrildiyi dövrdə inkişaf
etmiş ölkələrin elmi nailiyyətlərindən bəhrələnmək müasir dövrün başlıca tələbatlarındandır.
Təhsil Nazirliyinin 25 may 2012-ci il 976 saylı
əmri ilə Ümumi orta təhsil səviyyəsində “Məz236

mun standartlarının fəaliyyəti baxımından Takonomiya anlayışının təsnifatı“ bariz nümunədir.
Azərbaycan tarix dərslərində Koqnitiv taksonomiyanın tədris sahəsinə tətbiqi şagirdlərin idrak
fəaliyyətini aktivləşməsində mühüm rol oynayır” [1, s. 95].
Benjamen Blum “Təhsil məqsədlərinin taksonomiyası” adlı özünün fundamental təsnifatında bilik sahəsi əsasında tədris məqsədlərinin koq-
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nitiv sahə üzrə mərhələ - mərhələ insan düşüncəsinin səviyyələrini şərh etmişdir” [2, s. 43]. O
qeyd edir ki, düşüncənin iyerarxik təsnifatında
başlıca cəhət tədrisin məqsədləridir. Bunlar yad-

dasaxlama (bilik), anlama, tətbiqetmə, analiz,
sintez, qiymətləndirmədir“ [3, s. 133].
Hər bir səviyyənin özünə məxsus açar
sözləri mövcuddur.
Cədvəl [4, s. 20].

Yaddasaxlama
(bilik)
Yadda
saxlayın,
təkrar edin,
yazın,
öyrənin,
müəyyən
edin,
sadalayın

Anlama

Tətbiq etmək

Analiz

Sintez

Qiymətləndirmə
(sərbəst intelektual
fəaliyyətə yönəlir)

Planlaşdırmaq,
başa salmaq,
təsvir etmək,
məşq etmək,
göstərmək,
istifadə etmək

Tətbiq etmək,
təsnif etmək,
şəklini
dəyişmək,
nümayiş
etdirmək,
hesablamaq,
aydınlaşdırmaq,
göstərmək

Tədqiqat
aparmaq,
müqayisə
etmək,
qarşılaşdırmaq,
analiz
etmək,
qruplaşdırmaq

Birləşdirmək, canlandırmaq,
formalaşdırmaq,
yaratmaq,
kəşf etmək

Nəticə çıxarmaq,
bacarmaq, məsləhət
vermək,
tənqid etmək, əsasını
qoymaq, fikirləşmək,
əsaslandırmaq,
fikri müdafiə etmək

Müəllim Blum taksonomiyasının mərhələləri əssında aşağıdakı dərs modelini qura bilər:
Mövzu: İkinci Dünya müharibəsi və
Azərbaycan
Standart: 4.1.1, 4.1.2
Məqsəd: 1. Azərbaycan tarixində və ikinci dünya müharibəsi dövründə Həzi Aslanovun,
Mehdi Hüseynzadənin, İsrafil Məmmədovun,
Əhmədiyyə Cəbrayılovun rolunu müəyyən edir.
2. Dərslikdən istifadə etməklə Həzi Aslanov, Mehdi Hüseynzadə, Əhmədiyyə Cəbrayılov, İsrafil Məmmədov haqqında təqdimat
hazırlayır.
Dərsin tipi: İnduktiv
İş forması: Kiçik qruplarla iş
İş üsulu: Əqli hücum, diaqram
Resurslar: 5-ci sinif Azərbaycan tarixi
dərsliyi
Motivasiya:
1. Bu günə qədər hansı qəhrəmanların adını öyrənmişik?
2. SSRİ-nin tərkibində döyüşmüş azərbaycanlı qəhrəmanlardan kimləri tanıyırıq?
Tədqiqat sualı: II Dünya Müharibəsində
SSRİ-nin qalib gəlməsində azərbaycanlı qəhrəmanlarımızın rolunu dəyərləndirin.
Şagirdlər 4 qrupa bölünür: Həzi Aslanov,
Mehdi Hüseynzadə, Əhmədiyyə Cəbrayılov,
İsrafil Məmmədov
Qrup: Həzi Aslanov

Şəhərlərin azad edilməsi və düşmənin
məhvində Həzi Aslanovun rolunu müəyyənləşdirib, təqdimat hazırlayın.
Qrup: Mehdi Hüseynzadə
Mehdi Hüseynzadənin kəşfiyyatçı kimi fəaliyyətindən bəhs edən qısa səhnəcik hazırlayın.
Qrup: Əhmədiyyə Cəbrayılov
Əhmədiyyə Cəbrayılovu Mehdi Hüseynzadə ilə eyniləşdirən cəhətləri müəyyən edib
sxem qurun.
Qrup: İsrafil Məmmədov
Dərslikdən istifadə edərək Mehdi Hüseynzadəyə məxsus xüsusiyyətləri yazın.
Məlumat mübadiləsi: Bu mərhələdə şagirdlər öz təqdimatlarını şərh edirlər. Qəhrəmanlarımızın xalqımıza verdiyi töhfələr nələr idi?
Onlar hansı igidlikləri ilə seçildilər?
Məlumatın müzakirəsi: Bu mərhələdə
əldə edilmiş məlumatların açıq müzakirəsinə
başlanılır. Qruplar bir-birinin təqdimatlarını dinləyir və lazım olduqda əlavələrini edirlər. Şagirdlərdə əməkdaşlıq bacarıqları formalaşır.
Ümumiləşdirmə və nəticələrin çıxarılması (5 dəq): Qəhrəmanlarımızın azadlıq uğrunda həmlələri qruplar tərəfindən ətraflı şərh edildi.
Yaradıcı tətbiqetmə (5 dəq): 4 qrupun
dördünə də qrupların adı ilə özlərini təqdim etmələri tapşırılır.
Rollar üzrə Qəhrəmanın dili ilə danışma
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Qrup meyarları

Qiymətləndirmə - 4 səviyyə üzrə
Şəxsiyyəti
Vaxtdan
müəyyən
Əməkdaşlıq
səmərəli
etmə
istifadə

Təqdimat etmə

Şərh etmə

Həzi Aslanov

1

1

4

3

4

Mehdi Hüseynzadə

1

4

4

1

3

Əhmədiyyə Cəbrayılov

3

4

3

4

1

İsrafil Məmmədov

4

1

2

3

4

Ümumtəhsil məktəblərinin tarix dərslərində idrak taksonomiyasının tətbiqi nəticəsində
şagirdlərin mexaniki hafizəsi məntiqi hafizə ilə
əvəz edilir.
Mövzunun aktuallığı: İdrak taksonomiyası,
onun nəzəri və praktik cəhətləri Benjamen Blumdan
başlayaraq bir çox qabaqcıl alim və metodistlərin
yaradıcılığında diqqət mərkəzində olmuşdur. Lakin
çox təəssüf ki, bu məsələ azərbaycanlı mütəxəssislər
tərəfindən kifayət qədər araşdırılmamışdır.

Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan tarixi dərslərinin tədrisində idrak taksonomiyasından istifadə təlim keyfiyyətini yüksəldərək şagird
şəxsiyyətinin formalaşmasında mühüm rol oynayır.
Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarətdir
ki, əldə edilən nəticələrdən magistrantlar, bu sahə ilə
məşğul olan mütəxəssislər istifadə edə biləcəklər.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, məqalənin məzmunundan ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri pedaqoji fəaliyyətlərində istifadə edə biləcəklər.
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Ümumtəhsil məktəblərinin VI-IX siniflərinin ümumi tarix kurslarının tədrisində şagirdlərdə tənqidi təfəkkürün inkişaf
etdirilməsi yolları
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ В ПРЕПОДАВАНИИ
КУРСОВ ОБЩЕЙ ИСТОРИИ ДЛЯ VI-IX КЛАССОВ
Elchin Ali Mohammedly,
Azerbaijan State Pedagogical University

THE WAYS TO İMPROVE CRİTİCAL THİNKİNG
İN STUDENTS OF VI-IX CLASSES OF SECONDARY SCHOOLS
Xülasə: Məqalədə mövzunun aktuallığı əsaslandırılıb, ümumi tarix dərslərində şagirdlərin təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi problemi işlənilib. Problemin işlənmə səviyyəsinə münasibət bildirilib. Şagirdlərdə təfəkkürün inkişaf etdirilməsi dərsin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə motiv yaradır.
Açar sözlər: tənqidi təfəkkür, analiz və sintez, şəxsiyyətin inkişafı, demokratik düşüncə
Pезюме: В статье подтверждена актуальность темы, разработана проблема развития мышления
учащихся на уроках общей истории. Было высказано отношение к развитию проблемы. Автором отмечено, что развитие мышления создает мотивацию у учеников для улучшения качества проведения
уроков.
Ключевые слова: критическое мышление, анализ и синтез, развитие личности,
демократическое мышление
Summary: In this article, substantiated of subject's pressing, worked on development of student's
(pupil's) cogitative at the general history lessons. Treatment of working on all those problems are reflected
development (improvement) of student's cogitative create a motive for keep quality of lessons as much as high.
Key words: critical thinking, analysis and synthesis, personality development, democratic thinking

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, şagirdlərdə üç əsas təfəkkür növü inkişaf etdirilməlidir:
- yaradıcı;
- məntiqi;
-tənqidi təfəkkür.
Gələcəyin vətəndaşı olan bu günün şagirdi
bütün həyat hadisələrindən müstəqil baş çıxarmağı, müxtəlif situasiyalarda özünü aparmağı,
vəziyyətdən çıxış yolu tapmağı, hadisə və prosesləri düzgün dəyərləndirməyi mütləq bacarması ehtiyacı bu problemi daha əhəmiyyətli
edir. Tənqidi təfəkkürü formalaşdırmaq və onun

inkişafı üçün şagirdlərdə, ilk növbədə, intellektual maraq aşılanmalıdır. Bunun üçün isə müxtəlif rakursdan yanaşma, dəyərləndirmə, münasibət bildirmə kimi vacib nüanslar diqqət mərkəzində saxlanmalıdır. Ümumi tarix fənni də bu
baxımdan aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir:
- Hər bir tarixi faktın xarakterinə uyğun
proqnozlaşdırılmaların aparılması
- Tarixi faktların təhlilinə müxtəlif mövqelərdən yanaşılması
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- Əsas tarixi hadisələr və onlar arasında
səbəb-nəticə əlaqələrinin araşdırılmasının üzə
çıxarılması və s. (1, s. 7)
Tənqidi təfəkkür əqli prosesin yeni üslubudur. Keçən əsrin 80-ci illərindən Amerikada,
90-cı illərindən isə Avropa ölkələrində formalaşmağa başlamışdır. Tənqidi təfəkkürün vəzifələri bunlardır:
1. Müəyyən etmək: mətn və ya nitq konkret olaraq kimin dəyərlər toplusunu və istiqamətlərini özündə əks etdirir;
2. Hökmün birmənalı olduğunu şübhə altına almaq;
3. Öz düşüncələrində vicdanlı və ədalətli
olmaq;
4. Yanlış nəticələrə gətirib çıxara bilən
mənfi yanaşmaları müəyyən etmək;
5. Hadisələrə qərəzli yanaşmadan qaçmaq.
Bu gün yeniyetmə şagirdlər, tələbələr, siyasi sistemlər, dövlət idarəetməsi və vətəndaş
cəmiyyətinin problemlərindən baş çıxarmağı anlamalıdır. Vətəndaş cəmiyyətində yaşayan, fəaliyyət göstərən şəxslər aşağıdakı bacarıqlara
yiyələnməlidirlər:
1) Sağlam düşüncə; 2) mükəmməl təşkilatçılıq qabiliyyəti; 3) məntiqi fikir, tənqidi yanaşma və obyektivlik; 4) geniş təxəyyül və başqasının baxışlarını anlamaq bacarığı; 5) detallara və incəliklərə ciddi diqqət yetirmək. (2, s. 24)
XXI əsr şəxsiyyətdən öz mühakimələrində
və əməllərində azad olmağı, məsuliyyətli və tənqidi düşünməyi, mövqeyini müdafiə etmək bacarığını tələb edir. On illərdir ki, bir çox təhsil
işçiləri, psixoloqlar, filosoflar düşünmənin müxtəlif səviyyələrini fərqləndirmiş, təhliletmə, qiymətləndirmə, problem həlletmə, qərar qəbuletmə, tənqidi düşünmə kimi yüksək qabiliyyətli
bacarıqlar üçün yüksək səviyyəli düşünmə bacarığı lazım olduğunu vurğulamışlar. Tənqidi düşüncə nədir?
“Kritik” sözü qədim yunan sözü “kritikos”
sözündən olub, mühakimə etmək, seçmək, qərar
vermək kimi tərcümə olunur. Tənqidi düşüncə
hər hansı bir məsələ barəsində aydın və rasional
düşünmə bacarığıdır.
Tənqidi təfəkkürün prinsipləri də imkan
vermir ki, materialı şagirdlərin beyninə güclə
"yedizdirək”. Misal olaraq, VI sinfin ümumi tarix kursunda “Qədim Yunanıstan” mövzusunu
tədris edərkən müəllim Drakon qanunları və bu
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qanunların mahiyyəti haqda qısaca məlumat verir. Drakon qanunları aristokrat təbəqənin mənafeyini müdafiə edən və demosun vəziyyətinə
birbaşa, həmçinin dolayı yolla təsir edən qanunlar toplusu olmuşdur. 12-13 yaşı olan məktəb
şagirdinin təsəvvüründə xalq və aristokratiya
anlayışını formalaşdırmaq, pisi yaxşıdan, zalımı
xeyirxahdan fərqləndirmək önəmli prosesdir.
Şagirdin gözündə həmin yaş dövründə zalım
deyə anlayış hələ tam formalaşmamışdır və
onun gözündə hər kəs eyni dərəcədə yaxşıdır.
Hadisələrdən nəticə çıxarmağı öyrətmək və
onda tənqid məfhumunu formalaşdırmaq müəllimin ilkin öhdəliklərindəndir. “Hazır” bilikləri
mənimsəmək kifayət deyil, şagird təlim prosesi
zamanı özünün düşünüb hasil etdiyindən yararlanmalıdır (3).
VI- IX sinifləri üçün nəzərdə tutulmuş
ümumi tarix dərslikləri şagirdlərin idrak fəaliyyətinin fəallaşmasına kömək edərək onlarda
elmi mülahizələr oyatmağa, tarixi faktları dərk
etməyə yönəlmişdir. Şagirdlər qədim Misir sivilizasiyasından başlayaraq, Avropada baş vermiş
burjua inqilablarına qədər böyük bir dövrü öyrənməklə bərabər müxtəlif xalqların mədəniyyətini, ayrı-ayrı ictimai formasiyaların bir-birini
necə əvəz etməsini öyrənməlidirlər. Bunu həyata keçirmək üçün şagirdlərdə elmi təfəkkür elmi
biliklərlə sintezdə olmalı, şagirdlər tarix dərslərinə məntiqi və tənqidi cəhətdən yanaşmağı öyrənməlidirlər (4, s. 41).
XXI əsrin xüsusiyyəti - insanlara lazım
olan bilik, bacarıq, vərdiş kimi
keyfiyyətlərin aşılanmasını tələb edir.
Bunu əsrimizin aşağıdakı xüsusiyyətləri zəruri
edir:
1) Biz sürətlə dəyişən dünyada yaşayırıq.
Daima dəyişən həyatın şəraitinə uyğunlaşmaq
üçün çevik olmaq, yeni şəraitə uyğun öz qabiliyyətlərini gerçəkləşdirməyi bacarmaq, özünüinkişafa və özünütəkmilləşdirməyə hazır olmaq
zəruridir.
2) Daima artan məlumat axını müasir insanın üzərinə sel kimi axır. Müasir dövrdə gün
ərzində aldığımız informasiyanı 200 il bundan
əvvəl yaşayan insanlar bir il ərzində əldə edirdilər. Əldə olunan biliklər məlum olmamış köhnəlir və bu da insanlara mövcud problemlərin həlli
üçün qazandıqları biliklərlə kifayətlənməyə
imkan vermir.
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Ümumtəhsil məktəblərinin VI-IX siniflərinin ümumi tarix kurslarının tədrisində şagirdlərdə tənqidi təfəkkürün inkişaf
etdirilməsi yolları

3) Vaxt məhdudiyyətinin artması fəal və
yaradıcı olmaq, şəraitdən tez baş çıxarmaq, təşəbbüs göstərmək, müstəqil olaraq yeni məsələlər qarşıya qoymaq və qərar qəbul etməyi bacarmaq zərurətini yaradır. (5, s. 342-343)
Mövzunun aktuallığı. Problemlə bağlı metodik ədəbiyyatların araşdırılmasından aydın oldu ki,
tarixin tədrisində şagirdlərdə tənqidi, məntiqi və yaradıcı təfəkkürün inkişaf etdirilməsi xüsusi didaktik
və tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb etsə də, bu problem bu
vaxta qədər tədqiq edilməyib. Bu sahədəki boşluğu
doldurmaqda oxuculara təqdim etdiyimiz məqalə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarətdir
ki, əldə olunan materiallardan həm magistrantlar,
həm də tarixin tədrisi metodikası ilə məşğul olan
mütəxəssislər istifadə edə biləcəklər.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, onun məzmunundan ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri gündəlik pedaqoji fəaliyyətdə istifadə edə biləcəklər.
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, müasir cəmiyyətin görmək istədiyi şəxsiyyətin ilkin inkişaf yönümlərindən biri də tarix dərslərində şagirdlərin təfəkkürünün vasitəsilə həyata keçir.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКИХ
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THE POSIBILITIES OF USING MUSICAL SCENES
WORKS IN THE PROSESS OF TEACHING MUSIC SUBJECTS
Xülasə: Ümumtəhsil məktəblərinin Musiqi fənni üzrə dərsliklərin Azərbaycan və dünya musiqi korifeylərinin musiqili səhnə əsərləri ilə zənginləşdirilməsi şagirdlərin estetik mədəniyyətli şəxsiyyət kimi formalaşdırılması prosesinə öz müsbət təsirini göstərir.
Musiqili səhnə əsərləri bir neçə incəsənət növünün sintezi ilə yarandığı üçün şagirdlər müxtəlif incəsənət nümunələri arasında məntiqi əlaqələr yaradır ki, bu da onların bilik səviyyələrinin inkişafında böyük rol
oynayır.
Musiqili səhnə əsərlərində müxtəlif incəsənət nümunələri ilə qarşılaşan şagirdlərin ümumi mədəniyyət
səviyyələrinin artması treninqlər zamanı məlum olmuşdur.
Açar sözlər: incəsənət, musiqi, opera, şagirdlər, not, musiqili səhnə əsərləri
Резюме: Обогащение учебников «Музыки» в общеобразовательных школах музыкально-сценическими произведениями азербайджанских и мировых корифеев оказало положительное влияние на
формирование учеников как эстетически культурных личностей. Музыкально-сценические произведения созданы путем синтеза нескольких видов искусства. Благодаря этому ученики создают логическую
связь между различными образцами искусства, что играет большую роль в их интеллектуальном развитии. Развитие культурного уровня учеников, ознакомившихся с различными видами искусства в музыкально-сценических произведениях, было выявлено в результате проводимых тренингов.
Ключевые слова: искусство, музыка, опера, ученики, ноты, музыкально-сценические
произведения
Summary: The possibilities of using musical scenes works in the process of teaching “Music”
subjects by musical scenes of Azerbaijani and world musical compositions of general schools has a positive
impact on the process of formation of pupils as aesthetic cultural identity .
Since musical scene works are created by synthesis of several types of art students create logical
connections between different art samples, which plays a major role in the development of their knowledge levels.
Increased general culture levels of students experiencing different art samples in musical scenes were
reveled during trainings.
Key words: art, music, opera, pupil, notes, musical scene works
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Musiqi fənninin tədrisi prosesində musiqili səhnə əsərlərindən istifadə imkanları

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyi tərəfindən qəbul edilmiş “Musiqi kurikulumu”nun I sinif üzrə “Musiqi” dərsliyində musiqili səhnə əsərlərinə rast gəlinmir.
Lakin bir sıra Bakı şəhər və Bakıətrafı kəndlərin
qabaqcıl musiqi müəllimləri bu gün qeyd olunan
boşluğu doldurmaq üçün Azərbaycan bəstəkarlarının I sinif şagirdlərinin yaş xüsusiyyətlərinə
uyğun musiqili səhnə əsərlərindən musiqidinləmə mərhələsində istifadə edirlər. Məsələn, Bakının 190 nömrəli tam orta məktəbinin musiqi
müəllimi Reyhan Hacızadə I sinifdə O. Zülfüqarovun “Meşə nağılı” uşaq operasından “Şəngü-

lüm, Şüngülüm, Məngülüm, aç qapını mən gəlim” sözləri ilə məşhurlaşan mahnını birincilər
üçün səsləndirir. I sinif şagirdləri artıq bağça
yaşlarında bu nağılla tanış olduqlarından ana keçinin balalarına olan çağırışını eşidəndə onu
müşayiət edən musiqiyə də diqqətlə qulaq asırlar. Hətta şagirdlərdən bəziləri dinlədikləri musiqini sözləri ilə təkrarlaya da bilir.
Müəllim Reyhan Hacızadə “Ananın çağırışı”nı səsləndirdikdən sonra özü də bu musiqi nümunəsinin melodiyasını oxuyur və sonra müəllimin köməyi ilə bütün sinif onu təkrarlayır:

Parlaq milli koloritə malik bu mahnının
melodiyası çox asan yadda qalır.
Digər tərəfdən şagirdlərin poeziya ilə melodiyanın düzgün şəkildə ifa etməsinə müəllim
diqqət yetirir və not vəznlərinin uzunluğuna uyğun olaraq şeirin hecalarının düzgün ifasını həyata keçirə bilir.
Musiqi repertuarını mövzuya uyğun gələn
və yeni təlim standartlarına cavab verə bilən
əsərlərlə əvəz etmək icazəsi müəlliflər tərəfindən verildiyindən müəyyən hallarda müəllimlər
repertuarda müəyyən dəyişikliklər edirlər.

Məsələn, Bakının 20 nömrəli tam orta
məktəbinin müəllimi S. Rzayeva II sinifdə yuxarıda qeyd olunmuş əsərlər əvəzinə Azərbaycanın xalq artisti, professor Sevda İbrahimovanın
“Nənəmin nəğməli nağılları” operasından bir
sıra musiqi nümunələrini dinləmək və oxumaq
mərhələsində istifadə edib.
Müəllim adı çəkilən operanın qısa məzmununu məktəblilərə danışdıqdan sonra əvvəlcədən hazırladığı bir cədvəli lövhədən asır. Bu
cədvəldə operanın xeyirxah və mənfi qəhrəmanlarının adları qeyd olunmuşdur.

Sevda İbrahimovanın “Nənəmin nəğməli qəhrəmanları”
operasının qəhrəmanları
Müsbət qəhrəmanlar

Mənfi qəhrəmanlar

1. Meymun
2. Fil
3. Dovşan
4. Dələ
5. Maral
6. Ayı balası
7. Qu quşu
Göründüyü kimi, operanın yeddi xeyirxah
(müsbət), dörd yırtıcı (mənfi) qəhrəmanı var.
Bunlardan əlavə, operada insan surətləri də vardır ki, bunlar xeyirxah nənə və onun nəvələridir.
Burada nənə nəvələri qarşısında nağıl danışa-danışa gəzir və bəzən nənə-nəvələr səhnə qarşısına

1. Pələng
2. Canavar
3. Tülkü
4. Çaqqal

çıxmaqla tamaşaçılarla əlaqə saxlayırlar ki, bu
da aktyorlarla tamaşaçılar arasında ünsiyyətin
yaranmasına səbəb olur.
Müəllim cədvəldə göstərilən operanın xeyirxah, müsbət və yırtıcı, hər şeyi məhv etmək
istəyən mənfi qəhrəmanlarının adını oxuyur, şa-
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girdlər də müəllimin ardınca onu təkrar edirlər.
Şagirdlərə məlum olur ki, heyvanlar arasında da

xeyirxah və yırtıcı olanlar var. Bundan sonra xeyirxah Meymunun (hakim) ariyası səsləndirilir.

Daha sonra müəllimin köməyi ilə “Meymunun ariyası”ndan bir parçanı məktəblilər əvvəlcə notla, sonra sözləri ilə birlikdə ifa edirlər.
Kurikulum üzrə yazılmış III sinif “Musiqi” dərsliyində musiqili səhnə əsərlərindən üç
opera nümunəsi (M.İ. Qlinkanın “Ruslan və
Lyudmila” operasından “İran qızlarının xoru”, F.
Əmirovun “Sevil” operasından “Proloq”, İ.
Məmmədovun “Tülkü və Alabaş” operasından
“Alabaşın ariyası”) öz əksini tapmışdır.
Dahi Azərbaycan bəstəkarı Ü. Hacıbəylinin “Koroğlu” operasında vətənpərvərlik mövzusunda musiqi nümunələri kifayət qədərdir.
Yəni operanın “Uvertürası”ndan tutmuş son “Final xoru”na qədər istənilən qədər vətənpərvərlik,
xalqı istismarçılara, onlara zülm edən xanlara,
paşalara qarşı mübarizəyə çağıran döyüş səhnələrini təsvir edən musiqi nümunələri var. Qeyd
etmək lazımdır ki, bu nümunələr Azərbaycan
xalq muğamlarımıza əsaslanmış musiqi nümunələri olduğu üçün dinləyicilər tərəfindən də
maraqla qarşılanır və daha asan qavranılır. Məsələn, “Koroğlu” operasının “Uvertüra”sı si bemol mayəli “Rast”, I pərdədən “Rövşənin ariozosu” mi bemol mayəli “Rast”, I pərdədən “Xalqın xoru” mi bemol mayəli “Rast”, III pərdədən
“Rəqs” mi mayəli “Rast”, V pərdədən “Xalqın
xoru” do mayəli “Rast” muğamının intonasiyaları üzərində yazılmışdır. Qeyd etmək lazımdır
ki, bu musiqi nümunələrinin hər biri vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq kimi xüsusiyyətləri daşıyır
və bunları dinləyənlərdə də göstərdiyimiz xüsusiyyətlərin yaranmasına səbəb olur.
Ona görə də operadan, bu və digər musiqi
nümunələrindən I–IX siniflərdə geniş surətdə
istifadə etmək mümkündür və hətta vacibdir.
Bu gün artıq Azərbaycan orta ümumtəhsil
məktəblərinin hər birində dərslər başlamazdan
əvvəl məhz Azərbaycan Respublikasının Dövlət
himni səsləndirilir. Üçrəngli Dövlət Bayrağımız
dalğalandırılır. Dərslərin məhz himnimizin səsləndirilməsi ilə başlamasının özü də məktəblilə-

rimizdə mübariz əhval-ruhiyyənin yaranmasına,
dərsə marağın artmasına səbəb olan vasitələrdən
ən vacibidir.
Məlum olduğu kimi, şagirdlərə hər bir
musiqili səhnə əsərləri, onların tərkib hissələri,
əsərləri ortaya çıxaran insanlar və onların bu
prosesdə rolları haqqında məlumatlar müəllim
tərəfindən verilməlidir. Bu halda məktəblilərin
həm ciddi musiqiyə olan maraqları artar, həm də
ümumi mədəni səviyyələri də yüksəlmiş olar.
Yəni gələcək şəxsiyyətin göstəricilərindən biri
də onun mədəni səviyyəsinin yüksək olmasıdır,
digər tərəfdən isə mədəniyyətsiz bir insan heç
bir vaxt şəxsiyyət səviyyəsinə qalxa bilməz.
Böyük alim, şəxsiyyət kimi bütün dünyada tanınmış akademik Azad Mirzəcanzadə dünya musiqi klassiklərinin və Azərbaycan korifey
bəstəkarlarının əsərlərini çox gözəl duya bilirdi.
Akademik-fizik Həsən Abdullayev bir
şəxsiyyət olaraq, həm də boş vaxtlarında kamança alətində çalırdı.
Dünya şöhrətli fizik Albert Eynşteyn dahi
şəxsiyyət olmaqla bərabər, eyni zamanda, skripka alətində V.A. Motsartın, L.V. Bethovenin sonatalarını çox gözəl ifa edirdi.
Böyük alim, dünya şöhrətli akademik
Xudu Məmmədov elmi kəşflərini məhz musiqi
vasitəsilə həyata keçirə bilmişdir. Heç də təsadüfi deyildir ki, onun musiqi və elm haqqında
olan bir fikri bu gün də öz aktuallığını itirmir. O
deyirdi: “Hər bir elmin zirvəsində incəsənət və
hər bir incəsənətin zirvəsində elm durur”.
Bunun üçün müəllim, eyni zamanda, tanınmış şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılıq yollarından, bilavasitə bu şəxsiyyətlər haqqında olan
faktlardan da istifadə edə bilər.
Azərbaycan opera janrında tanınmış əsərlərdən biri də böyük bəstəkar Müslüm Maqomayevin “Şah İsmayıl” operasıdır. Bəstəkar operanın librettosunu yazmağı şair Q. İsmayılova həvalə edib. Lakin sonradan özü də bu libretto
üzərində xeyli işləməli olub. Operanın süjetinin
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əsasını XV–XVI əsrlərdə yaşamış və Səfəvi
dövlətinin banisi olmuş I Şah İsmayılın həyatı
ilə əlaqədar yaranan xalq dastanlarının variantlarından biri təşkil edir. Bu librettoda I Şah
İsmayılın taxt-tac uğrunda mübarizəsi, onun şücaətləri, həm də ərəb qəbilə başçısının qızı Gülzara olan məhəbbəti naminə keçdiyi əziyyətli,
əzablı yollarda baş verən hadisələr öz əksini tapır. Operadan məlum olur ki, I Şah İsmayıl öz
ideyası uğrunda sona qədər mübarizə apara
bilən bir insandır.
Biz yuxarıda Azərbaycan bəstəkarlarının
musiqili səhnə əsərlərindən istifadə etmək üçün
müəyyən bir proqram təqdim etdik. Lakin təkcə
Azərbaycan bəstəkar və xalq musiqisi vasitəsi
ilə dünya musiqi mədəniyyəti səviyyəsinə çıxmaq, bir şəxsiyyət kimi formalaşmaq qeyrimümkündür. Əsl şəxsiyyət həm də mədəni bir
insan olmalıdır. Yəni o, özünü insanlar içərisində apara bilməli, onlarla ünsiyyətdə ola bilməli,
mədəniyyətlə, xüsusilə də musiqi mədəniyyəti
ilə əlaqədar müsahibələrdə öz şəxsi, fərdi fikrini
də göstərə bilməlidir. Bunun üçün isə gənc nəsil
Azərbaycan bəstəkar və xalq musiqiləri ilə bərabər, eyni zamanda, dünya musiqi mədəniyyətinin korifeyləri, onların yaradıcılıqları haqqında
bilgilərə malik olmalı, onların əsərlərini milli
professional və xalq musiqi nümunələri ilə müqayisə edə bilməlidir.
Məhz bu deyilənləri nəzərə alaraq ümumtəhsil məktəblərimizdə musiqi fənninin tədrisi
prosesində dünya musiqi mədəniyyətinin kori-

feylərinin tanınmış əsərlərindən ibarət proqram
tərtib etməyi özümüzə borc bildik.
Ümumtəhsil məktəblərinin musiqi fənni
üzrə dərsliklərin Azərbaycan və dünya musiqi
korifeylərinin musiqili səhnə əsərləri ilə zənginləşdirilməsi şagirdlərin şəxsiyyət kimi formalaşdırılması prosesinə öz müsbət təsirini göstərir.
Musiqili səhnə əsərləri bir neçə incəsənət
növünün sintezi ilə yarandığı üçün şagirdlər
müxtəlif incəsənət nümunələri arasında məntiqi
əlaqələr yaradır ki, bu da onların bilik səviyyələrinin inkişafında böyük rol oynayır.
Musiqili səhnə əsərlərində müxtəlif incəsənət nümunələri ilə qarşılaşan şagirdlərin ümumi mədəniyyət səviyyələrinin artması treninqlər
zamanı məlum olmuşdur.
Uşaq incəsənət məktəblərində oxuyan şagirdlər, eyni zamanda, orta ümumtəhsil məktəblərində oxuduğundan onların ümumi mədəniyyət səviyyəsi adi orta məktəb şagirdlərindən
daha yüksək olur, həm də bu cür şagirdlər yüksək mədəniyyət daşıyıcılarına çevrilirlər.
Problemin aktuallığı. Musiqi repertuarını
mövzuya uyğun gələn və yeni təlim standartlarına
cavab verə bilən əsərlərlə əvəz etmək icazəsi müəlliflər tərəfindən verildiyindən müəyyən hallarda
müəllimlər repertuarda müəyyən dəyişikliklər edirlər.
Problemin yeniliyi. Musiqili səhnə əsərlərində müxtəlif incəsənət nümunələri ilə qarşılaşan şagirdlərin ümumi mədəniyyət səviyyələrinin artması
treninqlər zamanı məlum olmuşdur.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə məktəb və pedaqoji fikir tarixindən mühazirə deyən və
seminar məşğələləri aparan ali məktəb müəllimlər,
habelə tədqiqatçılar üçün faydalı olacaqdır.
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DESCRİPTİVE MEANS OF PAİNTİNG WORKS
Xülasə: Elmi məqalə təsviri sənətin növlərindən olan boyakarlıqla bağlıdır. Burada boyakarlığın monumental boyakarlıq, dekorativ boyakarlıq, teatr-dekorativ boyakarlığı, miniatür və dəzgah boyakarlığı kimi
növlərinin və janrlarının mahiyyətinə aydınlıq gətirilərək onların təsvir vasitələri öyrənilmişdir.
Açar sözlər: təsviri sənət, üslub, dəzgah boyakarlığı, freska, rəssamlıq, janr
Резюме: Научная статья связана с живописью видов изобразительного искусства. Здесь проясняются сущность видов и жанров, таких как монументальная живопись, декоративная живопись,
театрально-декоративное окрашивание, миниатюрная живопись и крашение.
Ключевые слова: описательное искусство, стиль, подставка живописи, фреска, живопись,
жанр
Summary: Scientific articles related to that type of art: abstract painting. The monumental painting
and decorative art types and genres of painting, miniature painting, miniature easel painting as a means of
clarifying the essence of their description and studied here and.
Key words: descriptive art, style, bench dyeing, fresco, painting, genre

M. Əkbərova yazır: “Təsviri incəsənət –
görüb qavranılan obyektiv varlığın bədii əksetdirmə fəaliyyətidir. Bədii incəsənət düşüncə və
hissin inkişafına daha aydın və canlı təsir edərək, həqiqətin daha dolğun başa düşülməsinə,
həmçinin həqiqi həyat və hadisələrə müəyyən
münasibət tərbiyə edir” (3, 7).
İncəsənət vasitəsi ilə müşahidə olunan həyat hadisələrini görmək və xarakterizə etmək
bacarığı tərbiyə olunur. İncəsənət insanları ruhlandırır, düşündürür, mübarizəyə çağırır. İncəsənət ictimai şüurun formalarından biridir. İncəsənət insanın mənəvi aləminin, onun həyata bədiiestetik münasibətinin ifadəsidir və nəhayət, incəsənət həyatın bədii əksidir. İncəsənətin müx246

təlif növləri məlumdur. Məsələn, memarlıq,
heykəltəraşlıq, xalçaçılıq, teatr, ədəbiyyat, kino,
aktyor sənəti və s. Bunların arasında 4-ü təsviri
sənətə aiddir.
1. Boyakarlıq
2. Qrafika
3. Heykəltəraşlıq
4. Dekorativ-tətbiqi sənət
Bədii formaca bütöv, özünün ideya məzmunu ilə zəngin olan incəsənət əsərləri bədii
zövqü tərbiyə edir, incəsənətdə, həqiqətdə, məişətdə və təbiətdə gözəlliyi qiymətləndirmə bacarığı aşılayır. Təsviri sənət qanunları əsasında insanda bədii estetik tələblər formalaşır; gözəlliyi
görmək, qiymətləndirmək, yeniliyə, yaradıcılığa
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can atmaq, çalışmaq və s. kimi keyfiyyətlər aşılanır. Eyni tip həyat hadisələrinin ümumiləşmiş
əksi bədii obrazın əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Rəssamlıq, qrafika, heykəltəraşlıq, arxitektura, dekorativ tətbiqi incəsənət təsviri incəsənətin növləridir. Təsviri sənətdə bədii yaradıcılığın
tarixən formalaşan növünə janr deyilir.
Rəssamlıq dünyanı və müxtəlif həyat hadisələrini daha zəngin əks etdirir. Kətan, kağız
üzərində, ev və saray divarlarında rəssamlıq vasitəsi ilə real həyat yaranır. Rəng rəssamlıqda
əsas vasitədir. Rəssamlıq müxtəlif bədii əsər janr növləri ilə zəngindir və hər bir növ bir-birindən məzmunu və ifadə vasitəsinə görə fərqlənir. Hər hansı bir janr növü müxtəlif dövrlərdə
yaşayıb-yaratmış rəssamların maraq dairəsindən
asılı olaraq yaranmışdır. Boyakarlıq təsviri sənətin növlərindən biridir. Boyakarlıq əsərinin
başlıca təsvir vasitələri rəsm və rənglərdən ibarətdir. Boyakarlıq əsərlərində obyektiv varlıq
(insan və təbiət, real həyat hadisələri), dini,
mifoloji obrazlar və s. rəsm və rənglər vasitəsilə
əks etdirilir.
Boyakarlıq məkan sənətləri sırasına daxildir (yəni kətan, divar, ağac, şüşə və s. üzərində
əks olunmuş təsvir müəyyən məkan daxilində
mövcuddur). Boyakarlıqda müxtəlif dövrlərin
ictimai idealları, müxtəlif fəlsəfi problemlər öz
əksini tapır. Məzmun və formanın dialektik vəhdətinə əsaslanan boyakarlıq əsərlərində həyat
həqiqətləri bədii obrazlar vasitəsi ilə əks olunur.
Obrazlıq, emosionallıq, ifadə gözəlliyi boyakarlıq sənətinin əsas əlamətlərindəndir. Kolorit boyakarlıq əsərinin başlıca təsvir vasitəsidir.
Rənglərin bir-birinə uyarlığı, ahəngdarlığı
əsərin koloritini təşkil edir. Əsərin hansı rəng
çalarında işlənməsi onun məzmunundan asılıdır.
Buna görə də tablonun koloriti isti yaxud soyuq,
açıq yaxud tutqun, yumşaq yaxud sərt, cazibədar yaxud sönük və s. ola bilər. İşıq-kölgə koloritlə əlaqədar olan mühüm təsvir elementlərindəndir. Rəssam rəngləri qarışıqlı münasibətdə
götürür, işıq və kölgə təzadlarına əsaslanaraq
təsvirin daha qabarıq, forma və həcmi, əşyaları
əhatə edən hava təbəqəsinin, mühitin canlı və
real çıxmasına nail olur.
Bir çox halda tabloda verilən təsvir müəyyən ritmə əsaslanır. Ritm kontur cizgilərin, siluetlərin, səthlərin təkrarı, növbələşməsidir; tablonun dinamik, yaxud statik çıxması, əsasən, bu-

nunla əlaqədardır. Boyakarlıq sənəti bədii-estetik
funksiyaların çoxcəhətliliyi ilə bağlı müxtəlif
növlərə bölünür: monumental boyakarlıq, dekorativ boyakarlıq, teatr-dekorativ boyakarlığı, miniatür və dəzgah boyakarlığı. Hər növün özünəməxsus texniki ifadə üsulları və materialları var.
Onu müxtəlif növlərə ayırmaq olar. Boyakarlığın
ən qədim ibtidai forması divar rəsmləridir.
Onlar ibtidai dövrdə mağaralarda işlənilən
heyvan və insan təsvirlərindən tutmuş, ən müasir
ictimai binaların monumental təsvirlərini bəzəyir.
Divar rəsmlərinin işlənməsi zamanı müxtəlif bədii texniki materiallardan və üsullardan istifadə
olunur. Bunlardan biri mozaika üslubudur ki, xırda rəngli qeyr-şəffaf şüşə parçalarının nəm suvağa düzülməsindən ibarətdir. Qədim zamanlarda
mozaika üslubundan hovuzları bəzəmək üçün
istifadə edirdilər. Bundan başqa, freska adlı başqa bir texnika vardır ki, nəm deməkdir.
Divarın nəm suvağına sulu boyalarla işlənmə texnikasıdır. Boyakarlığın ən geniş yayılmış forması dəzgah boyakarlığıdır. Kətan və ya
ağac üzərində yağlı boyalarla işlənilən belə
əsərlər molbert adlanan xüsusi dəzgahda yaradılır. Monumental boyakarlıq əsərindən fərqli olaraq, dəzgah rəssamlığı əsərləri sərbəstdir və istənilən yerdən asıla bilər. Monumental boyakarlıq
memarlıqla sintez təşkil edir: ictimai binaların,
möhtəşəm imarətlərin divar, yaxud tavanlarında
möhkəm və davamlı materiallara nəqş olunan
təsvirlər və s. Monumental boyakarlıqda freska
(divar rəsmi), mozaika (rəngli qurama), vitraj
(rəngli şüşə), myolika (kaşı) geniş yayılmışdır.
Qədim Misir və Qədim İkiçayarası dövründə nəinki Asiya və Avropa, hətta Afrika və
Qədim Amerikanın möhtəşəm memarlıq abidələri məhz freska texnikası ilə işlənmiş rəsmlərlə
bəzənmişdir. Freskadan fərqli olaraq mozaika yağışa, qara və başqa təbii maneələrə dözümlüdür. Qədim Roma villalarındakı hovuzların dibindən mozaika orta əsrlərdə saray və məbədlərin divarlarına köçür və yüksək sənət növləri
arasında özünəməxsus yer tutur. Məsələn, Bakıdakı “Nizami” metrosunu “Xəmsə”nin müxtəlif
səhnələrinin (rəssam Mikayıl Abdullayev) təsvirləri bəzəyir.
Mozaika isə smalta (rəngli və qeyri-şəffaf
xırda şüşə), rəngli daş, yaxud mərmər parçalarından divara nəqş olunan təsvirlərdir. Memarlıqda, əsasən, pəncərələri bəzəmək məqsədi ilə,
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rəngli şüşələrdən yığılan təsvirlər vitraj texnikası ilə, rəngli-şirəli kərpic laylarından quraşdırılan təsvirlər isə mayolika ilə əlaqədardır. Memarlıqda bədii tərtibat, eləcə də müxtəlif məişət
qablarının bəzək və naxışlarla işlənməsi dekorativ boyakarlıq növünə aiddir. Dekorativ boyakarlığın geniş yayılmış formaları arasında bədii
vazaları bəzəyən təsvirlər mühüm yer tutur.
Teatr dekorativ rəssamlığına səhnə əsərləri və
kinofilmlərin bədii tərtibatı ilə əlaqədar dekor,
əlbəsə və təsvirlər daxildir. Teatr dekorları, əsasən, yapışqanlı rənglərlə, o cümlədən quaşla işlənir. G. Babayeva yazır: ”Bu janrların tə-şəkkülü, əsasən, XV əsrdən başlayaraq dəzgah boyakarlığının inkişafı ilə bağlı olub.” (1)
Boyakarlığın ən geniş yayılmış forması
dəzgah boyakarlığıdır. Dəzgah boyakarlığına
aid əsərlər molbert adlanan xüsusi dəzgaha bənd
edilən kətan, taxta lövhə, karton və s. üzərində,
əsasən, yağlı boya ilə çəkilir. Yağlı boya ilə yanaşı boyakarlıqda tempera, pastel, akvarel, quaş
texnikaları da tətbiq edilir.
Azərbaycan təsviri sənətində realist dəzgah boyakarlığının təşəkkülü, portret və mənzərə janrlarının formalaşması Bəhruz Kəngərlinin
adı ilə bağlıdır. Cəmi 7 il yaradıcılıq fəaliyyəti
ilə məşğul olmuş Bəhruz Kəngərli 2000-ə qədər
rəsm əsəri yaradıb. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Bəhruz Kəngərli boyakarlıq və
qrafika əsərləri yaradıb, xüsusi dərnək açıb, fərdi sərgilərini təşkil edib. 1921-ci ildə Azərbaycanda açılan ilk böyük sərgidə Kəngərlinin 500dən çox əsəri nümayiş etdirilib. B. Kəngərlinin
yaratdığı "İlanlı dağ ay işığında", "Günəş batarkən", "Bahar" mənzərələri, "Qaçqınlar" silsiləsinə daxil olan yurdsuz insanların portretləri, "Elçilik", "Toy" kimi məişət kompozisiyaları, Naxçıvan teatrında tamaşaya qoyulmuş "Ölülər" (C.
Məmmədquluzadə), "Hacı Qara" (M.F. Axundzadə), "Pəri-cadu" (Ə. Haqverdiyev) kimi səhnə
əsərlərinə verdiyi bədii tərtibat və geyim eskizləri Azərbaycan boyakarlıq rəssamlığının dəyərli örnəklərindəndir.
İncəsənət əsərləri müxtəlif janrlara bölünür:
1. Tematik tablo janrı - dini əsərlərə, əfsanələrə, yaxud, rəvayətlərə işlənmiş əsərlər aiddir.
2. Batal janrı - bu mövzuya hərb səhnələrini təsvir edən və müharibə təsvirləri olan əsərlər aiddir.
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3. Mənzərə janrı buraya - təbiətin müxtəlif
guşələrindən götürülmüş dağ, dərə, çəmən, çay,
meşə, təbiət hadisələrindən götürülmüş tufan,
ildırım, yağış, qar, iqlim landşaftlarından götürülmüş təsvirlər aiddir. Peyzaj - fransız sözü
olub, "hüdudlanmış ərazi" deməkdir. Məsələn,
çay plantasiyası, üzüm tarlası, pambıq sahəsi,
taxıl sahəsi və s. Bunu da qeyd etmək lazımdır
ki, dəniz təsvirləri olan əsərlər marina, onu işləyən rəssamlar isə marinist adlanır.
4. Məişət janrı - xalqın gündəlik yaşayış
tərzi, onların həyatı haqqında məlumat verir.
Görkəmli Azərbaycan rəssamı Əzim Əzimzadənin yaradıcılığında məişət janrı mühüm yer
tutur:
“ Varlı evində toy”, “Kasıb evində toy”,
“Varlı evində Ramazan bayramı, kasıb evində
Ramazan” və s.
5. Portret janrında konkret şəxslərin təsvirləri verilir.
6. Natürmort janrı cansız təbiət deməkdir.
Məzmun etibarilə boyakarlıq sənəti tarixi
boyakarlıq, mifoloji boyakarlıq, məişət boyakarlığı, portret boyakarlığı, mənzərə boyakarlığı,
natürmort boyakarlığı və s. janrlara bölünür. Bu
janrların təşəkkülü, əsasən, 15-ci əsrdən başlayaraq dəzgah boyakarlığının inkişafı ilə bağlı
olmuşdur. Tarixi boyakarlıq janrına tarixi hadisələri, tarixi qəhrəmanları əks etdirən əsərlər daxildir. Rəssamın şahidi olduğu gündəlik həyat
hadisələrini, insanın ailə, əxlaqi-tərbiyəvi münasibətlərini əks etdirən tematik şəkillər məişət
boyakarlığına, konkret şəxslərin surətlərini canlandıran lövhələr isə portret boyakarlığına aiddir. Təbiət təsvirləri mənzərə janrının, müxtəlif
əşyaların təsviri isə natürmort janrının məzmununu təşkil edir.
Problemin aktuallığı. Müxtəlif dövrlərin ictimai idealları, müxtəlif fəlsəfi problemlərin araşdırılması baxımından elmi məqalə aktuallıq kəsb edir.
Burada obrazlılıq, emosionallıq, ifadə gözəlliyi boyakarlıq sənətinin əsas əlamətləri olaraq göstərilir.
Problemin elmi yeniliyi. Elmi məqalədə kolorit, rənglərin bir-birinə uyarlığı, ahəngdarlığı haqqında geniş məlumat verilmiş və boyakarlığın janr və
növlərinin mahiyyəti elmi baxımdan araşdırılmışdır.
Problemin tətbiqi əhəmiyyəti. Elmi məqalədə irəli sürülən nəzəri fikirlərdən təsviri sənətin tədrisində və boyakarlığın işləmə vasitələri zamanı istifadə oluna bilər.
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FİNE ART İS A BASİC TOOL THAT SHAPES THE AESTHETİC SENSE
Xülasə: Elmi məqalədə təsviri sənətin estetik duyumun formalaşmasında rolu göstərilmişdir. Eyni zamanda, burada təsviri sənətin növləri, janrları və onların mahiyyət və məzmunu araşdırılaraq öyrənilmişdir.
Açar sözlər: təsviri sənət, mozaika, estetik, kompozisiya, qrafika, boyakarlıq, heykəltəraşlıq
Резюме: В научной статье отмечена роль изобразительного искусства в формировании эстетического восприятия. В то же время в данной статье были исследованы типы, жанры, сущность и содержание изобразительного искусства.
Ключевые слова: изобразительное искусство, мозаика, эстетика, композиция, графика,
живопись, скульптура
Summary: The scientific article illustrates the role of descriptive art in the formation of aesthetic
sensation. At the same time, the types, genres and their essence and content of descriptive art were
investigated.
Key words: fine arts, mosaics, aesthetics, composition, graphics, painting, sculpture

Şəxsiyyətin mənəvi dünyasında gözəllik
təsəvvürləri (meyarları) incəsənət vasitəsilə formalaşaraq, termin, anlayışlar və bədii ifadə vasitələri (rəsm, heykəl, dekor, kompozisiya) şəklində əks olunur. Şüurlu, mükəmməl mənimsəmə
estetik-emosional hisslərin yaranmasında və formalaşmasında mühüm rol oynayır. “Estetika”
yunanca “estezis” sözündən olub, hiss etmək,
qavramaq deməkdir. Gözəlliyin başlıca mənbələrini təbiət, cəmiyyət, ədəbiyyat, incəsənət və
insan gözəlliyi təşkil edir. İnsanın gözəlliyi zahiri və daxili gözəlliyin vəhdətidir.
Varlığın insan tərəfindən estetik qavranması və düzgün əks etdirilməsi öz təbiəti etibarilə mürəkkəb prosesdir. Varlığın və incəsənətin
bədii-estetik qavranması estetik tərbiyənin ilkin
mərhələsini təşkil edir. Qavramanın dolğunluğu,
tamlığı, parlaqlığı sayəsində insanda müəyyən
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estetik hisslər, varlığa estetik münasibət formalaşır. Estetik hiss gözəlliyi duymaq, ondan həzz
almaq bacarığıdır. Estetik qavramanın doğurduğu hisslər çox müxtəlif çalarlara malikdir: sevinc-kədər, məhəbbət-nifrət, həzz-ikrah, həyəcan, qorxu, təşviş, gülüş və s. Estetik hisslər insanda estetik tələbatların əsasında durur: insanın
gözəllikdən keçirdiyi dərin emosional həyəcanlar, hisslər onda bədii-estetik dəyərlərlə ünsiyyətə ehtiyac doğurur. Estetik şüur və hisslərin
təsiri ilə estetik zövq formalaşır. Estetik zövq
estetik ideal baxımından gözəlliyi qiymətləndirmək bacarığıdır. Estetik zövq əsasında insanda
estetik mühakimə - varlığa, incəsənətə əsaslı,
ümumiləşmiş ideya - emosional qiymətləndirmə
bacarığı formalaşır.
Ali məktəbdə estetik tərbiyə bir neçə vəzifəni həyata keçirir:
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1. Gənc nəsildə estetik baxış və təsəvvürlər, estetik şüur aşılamaq və inkişaf etdirmək.
2. Estetik hisslər və bu əsasda varlığa və
incəsənətə estetik tələbat formalaşdırmaq.
3. Estetik zövq və mühakimə bacarığı formalaşdırmaq.
Azərbaycan və dünya incəsənəti tarixini
təşkil edən əsərlər zaman keçdikcə mədəni, bədii, mənəvi dəyərlərin ifadəsi kimi meydana gəlmiş, milli və ümumbəşəri dəyərlərin maddiləşmiş daşıyıcılarına çevrilmişdir. 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 sənət deyəndə insanın
bədii yaradıcılığı nəzərdə tutulur. Təsviri sənətə
rəsm, qrafika, boyakarlıq, heykəltəraşlıq, dekorativ tətbiqi sənət, bəzən memarlıq daxildir.
Rəsm təsvirin əsasını təşkil еdir. Rəssam müəyyən tablоnu işləyərkən əşyaların fоrmasını, həcmini, mühitdə mövqеyini rəsm dilində əks еtdirir. Təsvirin həcmli, mühitin rеal görüntüsü
üçün pеrspеktiv və işıq-kölgə qanunlarına müraciət оlunur. Rəsm kоmpоzisiya ilə əlaqədardır.
Kоmpоzisiya tablоnun ümumi quruluşu, ayrıayrı hissələrin əlaqəsi və оnların bir-birinə uyarlığı dеməkdir. Həbibov N yazır: “Kompozisiyanın kamilliyi hissələrin qırılmaz vəhdətində və
birgə əlaqəsindədir. Kamillik rəssamlıq əsərində
bütün elementlər bir-biri ilə qırılmaz şəkildə
bağlı olur. Belə əsərdə heç bir şeyi artırıb-əksiltmək, yaxud da kiçildib-böyütmək qeyri-mümkündür” (4, s. 21).
Hissələrin vahid ritmə tabe edilməsi kompozisiyanın vacib şərtlərindəndir.
Qrafika təsviri sənətin növlərindən biridir.
Burada dərin texniki üsullarla işlənmiş rəsmlər
daxildir. Yunanca “qraphike” sözündən götürülmüş, “rəsm, şəkil” deməkdir. Qrafika üsulu ilə
portret, mənzərə və s. janrlarda rəsmlər yaratmaq mümkündür. Qrafikanın işlənmə texnikası
2 hissəyə ayrılır. Onlardan birincisi ən qədim və
ənənəvi rəsmdir. Karandaş rəsmi, əsasən, kağızda, bəzən isə parça üzərində işlənilir. Bu rəsmlər
yalnız bir nüsxədə yaradılır. Qrafikanın ikinci
növü qravürdür. Rəsm yalnız vahid nüsxədə
olursa, onda eyni keyfiyyətdə bir neçə nüsxə almaq mümkündür. Qravür çap qrafikasıdır. Buraya metal, ağac, daş və maqnezium aiddir. Metal

və ya mis üzərində iynə ilə cızılmış, sonra büsma üsulu ilə işlənmiş qravürə oford deyilir. Daş
üzərində həkk olunmuş qravür litoqrafiya, ağac
üzərində həkk olunmuş qravürə isə deyilir, lito
yunanca daş, ksilo yunanca ağac deməkdir. Nisbətən sonralar yaranmış linoqravür lindekmu
qazmaqla işlənilir.
Qrafikanın müxtəlif janrları var:
1. Kitab qrafikası. Kitabın tərtibatı məsələsini həll edir.
2. Dəzgah qrafikası. Əsər bir nüsxədə
yaradılır və bundan bir neçə nüsxə almaq mümkündür.
3. Elmi-tədqiqat qrafikası. Bura elmi cədvəllər, çertyojlar, sxemlər, xəritələr, tədris cədvəlləri aiddir.
4. Plakat qrafikası. Bir şəxsin ideya və fikirlərini kütləvi şəkildə xalqa çatdırmaqdan ibarətdir. Məsələn,” Mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam!”.
5. Sənaye qrafikası. Məhsulun tərkibini,
onun əlamətlərini bildirir. Məsələn, açıqcalar,
dəvətnamələr, sənaye məhsulları, paltar etiketləri və s. ola bilər.
Boyakarlıq əsərinin başlıca təsvir vasitələri rəsm və rənglərdən ibarətdir. Onu müxtəlif
növlərə ayırmaq olar. Boyakarlığın ən qədim
ibtidai forması divar rəsmləridir. Onlar ibtidai
dövrdə mağaralarda çəkilən heyvan və insan
təsvirlərindən tutmuş ən müasir ictimai binaların monumental təsvirlərini əhatə edir. Qədim
dövrlərdə dini tikililər – məbədləri, məscidləri
və kilsələri bəzəyən təsvirlər dini ideyaların təbliğinə yönəlirdi. Müasir dövrdə elm, mədəniyyət
ocaqları, ictimai mərkəzlər onların ideyalarını bədii şəkildə təbliğ edən təsvirlərlə bəzənir.
Divar rəsmlərinin çəkilməsi zamanı müxtəlif bədii-texniki materiallardan və üsullardan istifadə
olunur. Bunlardan biri suvağı qurumamış divarda sulu boyalarla işlənən freska (İtalyanca–
“nəm”) texnikasıdır. Qədim Misir və Qədim
İkiçayarası dövründə nəinki Asiya və Avropa,
hətta Afrika və Qədim Amerikanın möhtəşəm memarlıq abidələri məhz freska texnikası
ilə işlənmiş rəsmlərlə bəzənmişdir. Bununla yanaşı, mozaika adlanan başqa bir texnika da geniş
yayılmışdı. O, qeyri-şəffaf xırda rəngli şüşə parçalarını divarın yaş suvağına düzməkdən ibarətdir. Freskadan fərqli olaraq, mozaika yağışa,
qara və başqa təbii maneələrə dözümlüdür. Qə-
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dim Roma villalarındakı hovuzların dibindən
mozaika orta əsrlərdə saray və məbədlərin
divarlarına köçür və yüksək sənət növləri arasında özünəməxsus yer tutur. Məsələn, Bakıdakı
“Nizami” metrosunu “Xəmsə”nin müxtəlif səhnələrinin (rəssam Mikayıl Abdullayev) təsvirləri
bəzəyir.
Boyakarlığın ən geniş yayılmış forması
dəzgah boyakarlığıdır. Kətan və ağac üzərində
yağlı boyalarla çəkilən belə əsərlər molbert adlanan xüsusi dəzgahda yaradılır. Monumental
boyakarlıq əsərlərindən fərqli olaraq dəzgah
rəssamlığı əsərləri sərbəstdir və istənilən yerdə
asıla bilər.
Teatr-dekorativ boyakarlığı dedikdə biz
səhnə tamaşalarının tərtibatı ilə əlaqədar müxtəlif əlbəsələri nəzərdə tuturuq. Bu növ boyakarlıq
əsərində hadisənin cərəyan etdiyi mühit, yəni
məişət və geyimlər və dövrün adət-ənənələri,
hadisə yerinin mənzərəsi əks olunur.
İncəsənət əsərləri müxtəlif janrlara bölünür: 1. Tematik tablo janrı - dini əsərlərə, əfsanələrə, yaxud rəvayətlərə işlənmiş əsərlər aiddir.
2. Batal janrı - bu mövzuya hərb səhnələrini təsvir edən və müharibə təsvirləri olan əsərlər aiddir. 3. Mənzərə janrı - bura təbiətin müxtəlif guşələrindən götürülmüş dağ, dərə, çəmən, çay,
meşə, təbiət hadisələrindən götürülmüş tufan,
ildırım, yağış, qar, iqlim landşaftlarından götürülmüş təsvirlər aiddir. Peysaj - fransız sözü
olub, “hüdudlanmış ərazi” deməkdir. Məsələn,
çay plantasiyası, üzüm tarlası, pambıq sahəsi,
taxıl sahəsi və s. Bunu da qeyd etmək lazımdır
ki, dəniz təsvirləri olan əsərlər marina, onu işləyən rəssamlar isə marinist adlanır. Dəniz təsvirləri işləyən ən məşhur rəssam Ayvazovski, Surikov, Repin. 4. Məişət janrı - xalqın gündəlik yaşayış tərzi, onların həyatı haqqında məlumat verir. Görkəmli Azərbaycan rəssamı Əzim Əzimzadənin yaradıcılığında məişət janrı mühüm yer
tutur. ”Varlı evində toy”, “Kasıb evində toy”,
“Varlı evində Ramazan bayramı”, “Kasıb evində Ramazan” və s. əsərləri misal göstərə bilərik.
Əzimzadə Ə. həm də Azərbaycanın karikaturaçı
rəssam olmuşdur. M.Ə. Sabirin bütün əsərlərinə
illüstrasiyalar işləmişdir. 5. Portret janrında
konkret şəxslərin təsvirləri verilir. 6. Natürmort
janrı cansız təbiət deməkdir.
Heykəltəraşlıq - təsviri sənətin növlərindən biridir. Heykəltəraşlıqda insan və ya hər
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hansı təsvir obyekti həcmli yaradılır. Adətən, insan, bəzən isə heyvan təsvir edən (animalistik
janr) heykəltəraşlığın boyakarlığa nisbətən imkanları məhduddur. İndiyə qədər, əsasən, 2 cür
heykəl məlumdur: 1-ci qisim heykəllərə həcmli
və ya dəyirmi heykəllər deyilir. Bunlara hər tərəfdən baxmaq mümkündür. 2-ci qisim heykəllərə isə relyef heykəllər deyilir. Relyef 2 hissəyə
ayrılır. 1. Barelyef - basrelyef sözündən götürülmüş, alçaq relyef deməkdir. 2. Qorelyef, haut
relyef sözündən götürülmüş yüksək relyef deməkdir. Heykəltəraşlıq sənətinin 3 sahəsi məlumdur. 1. Monumental; 2. Dekorativ; 3. Dəzgah heykəltəraşlığı; 4. Monumental heykəltəraşlıq. Əsərləri açıq havada qoyulur. Böyük şəhərlərin meydanlarında, bəzən isə ictimai binaların
daxilində qoyulur. Dekorativ heykəllər, əsasən,
memarlıq abidələrinin bəzədilməsinə xidmət
edir. Onlar orta əsrlərdən bu günə kimi parkları,
bağları, fəvvarələri bəzəyir. Memarlıq abidələri
ilə bağlı olmayan, park və fəvvarələrin bəzədilməsi üçün nəzərdə tutulmayan, əsasən, muzeylərdə nümayiş olunan heykəllər dəzgah heykəltəraşlığına aiddir. Heykəltəraşlıq əsərinin hansı
materialdan və hansı texnikada hazırlanmasının
böyük əhəmiyyəti var. Adətən, heykəllər gil,
ağac, plastilin, mum, metal və s. hazırlanır.
Təsviri incəsənət əsərləri ilə təmasda olmaq tələbələrə milli və ümumbəşəri dəyərlərə
yiyələnməklə, bir növ, mədəni mübadilə prosesi
yaşadır. Təsviri sənət əsərlərinin şəxsiyyətə göstərdiyi təsir nəticəsində tələbələrdə estetik-emosional meyar və normalar, mənəvi zənginləşmə
və mədəni tolerantlıq formalaşır, hissiyyat diapazonu daha da genişlənir. Təsviri sənət əsərlərinin qavranılması estetik zövqün, emosional
duyğuların kamilləşməsini və hissiyyat aləminin
zənginləşməsini təmin edir.
Problemin aktuallığı. Elmi məqalə gələcək
nəslin estetik zövqünün və estetik duyumunun formalaşdırılması baxımından aktuallıq kəsb edir.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə təsviri sənətin gələcək nəslin estetik duyumunun inkişaf etdirilməsi baxımından böyük əhəmiyyət daşıması ilə
yanaşı, təsviri sənətin növlərinin öyrənilməsi baxımından da elmi yeniliklərlə zəngindir.
Problemin tətbiqi əhəmiyyəti. Elmi məqalədə irəli sürülən nəzəri fikirlərdən təsviri sənətlə bağlı
metodik vəsaitlərin, dərslik və dərs vəsaitlərinin hazırlanmasında istifadə oluna bilər.
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Xülasə: ADBTİA-nın kitabxanasının fəaliyyətinin inkişafı, onun müasir texnologiyalarla avadanlıqlaşdırılması, dövlətin kitabxanaya olan diqqət və qayğısı, yeni elektron kitabxana, kurikulumun təkmilləşdirilməsi, tərtib edilməsi, sistemə salınması, qorunması və şəbəkədaxili daşıyıcıların istifadəyə verilməsi, müxtəlif növ və məzmunda olan sənədlərin qorunması, informasiya texnologiyaların təsviri və onların problemi
bu məqalədə öz əksini tapmışdır.
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Резюме: В данной статье повествуется о научной политике нашей республики, успешно и достойно продолжавшаяся почтенным президентом Ильхамом Алиевым, основанная общенациональным
лидером Гейдаром Алиевым, развитие науки в нашей стране за последние годы, сохранение и модернизация научно-технического потенциала, подготовка высококвалифицированных кадров в области
науки и образования, оказанное им постоянное внимание и забота, эффективность учебного процесса
Азербайджанской Государственной Академии Физического воспитания и спорта, научный потенциал
и стимулирование инновационной деятельности студентов и педагогического состава Академии, результаты обучения в области физической культуры и спорта, а также научно-исследовательские работы в международном масштабе.
Ключевые слова: высшее образование, Академия, физическая kультура, педагог, студент,
научные обсуждения, исследование и развитие, учебные ресурсы, международный опыт
Summary: The science policy of our republic founded by the national leader Heydar Aliyev and
continued successfully and with dignity by our honourable president Mr. Ilham Aliyev, the development of
science in our country during the last years, preservation and modernization of scientific-technical potential,
high qualified manpower development in the field of science and education, the constant attention and
concern paid to them, education process efficiency of Azerbaijan State Physical Training and Sport Academy
, scientific potential and stimulation of innovative activity of the students and pedagogical staff of Academy,
education results in the field of physical training and sport, as well as scientific-research works on an
international scale are stated in this article.
Key words: high education, Academy, physical training, teacher, student,
scientific discussions, research and development, training resources, international experience

Ulu öndər Heydər Əliyev kitabxanalara xüsusi diqqət və qayğı göstərərək demişdir: “Kitabxana, xalq, millət, cəmiyyət üçün müqəddəs bir
yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir. Ona görə
də kitabxanaya daimi hörmət, xalqımızın mədəniyyətini nümayiş etdirən amillərdən biridir.” [4].
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və
İdman Akademiyasının (ADBTİA) kitabxanası
respublikanın bədən tərbiyəsi və idman sahəsində zəngin ali məktəb kitabxanalarından biridır.
ADBTİA Zaqafqaziyada ali bədən tərbiyəsi
kadrları hazırlayan ilk tədris ocağı olmuşdur.
1936-cı ildə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu kimi yenidən qurulduqdan sonra
onun həyatında yeni dövr başlanır və o vaxtdan
ADBTİA-nın nəzdində kitabxana fəaliyyətə
başlayır. İnstitut yarandığı ilk dövrdə ana dilində dərsliklər çatışmırdı. Kitabxanada 1930-cu ildən başlayaraq idman qəzet və jurnalları saxlanılır. Akademiyanın müəllimləri 1953-cü ildən
dərsliklər yazmağa başlamışlar. Kitabxananın
ümumi sahəsi 384,86 m 2-dir (2015). [1].
1946-cı ildə kitabxananın fondu - 13.053;
1950-1972-ci illərdə - 44.359; 1974-1980-cı
illərdə - 52.673; 1980-1987-ci illərdə - 45.653
idi 1987-1990-cı illdə isə 4036 kitab var idi. Kitabxananın 3677 oxucusu, 3 fond, 4 şöbəsi və 2
bölməsi fəaliyyət göstərir (2014). [2]

Akademiyanın yeni rektoru Fuad Hacı oğlu
Hacıyevin fəaliyyəti nəticəsində (23.XII.2015)
qısa müddətdə akademiyanın maddi-texniki bazası əhəmiyyətli dərəcədə dəyişilmiş, tədris yüksək səviyyədə təşkil olunmuş, tələbələrin dərsə
davamiyyəti artmış, ən başlıcası isə rektorun Daxili İntizam Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında 11 fevral 2016-cı il tarixli S-08 əmrinə əsasən
təlim-tərbiyə prosesinin səviyyəsi yüksəlmişdir.
"Kitabxananın kompüterləşdirilməsi" haqqında 1999-cu ildə Təhsil Nazirliyi qərar imzalamışdır. Bunu nəzərə alaraq, 2015-ci ildən, ilk
dəfə olaraq, ADBTİA-nın kitabxanasında elektron kataloqun (EK) yaradılmasına başlanılmışdır. Akademiyanın kitabxanasının bazası əsasında yaradılan bu laboratoriyanın məqsədi akademiyanın kitabxana-informasiya fəaliyyətində
bütün kitabxana proseslərinin mərhələlərlə kompüterləşdirilməsi üçün yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı nəzəri və təşkilati
məsələlərlə, problemlərlə işləməkdir. İlkin mərhələdə kitabxanada qorunan elmi, tədris və digər
ədəbiyyatlardan ibarət milli kitab fondunun
elektron kataloqu, verilənlər bazası yaradılmışdır. Kitabxananın Azərbaycan dilində olan fondu tam elektron kataloqa daxil edilmişdir və bu
proses hal-hazırda davam etdirilir.
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Beynəlxalq təcrübəni öyrənmək üçün akademiyanın əməkdaşları Türkiyə, Almaniya, Rusiya, Belarus, Sloveniya və Bolqarıstana səfər
etmişlər. Daha çox Köln Alman İdman Universitetinin təhsil modelinə istinad etmək məqsədəuyğun hesab edilmişdir. İnanıram ki, akademiyada təhsil almaq istəyən tələbələrin sayı ilbəil
artacaq.”
2016-cı il yanvar ayından akademiya
kitabxanasının avtomatlaşdırılması istiqamətində işlərə başlanmışdır.
Kitabxanada aparılan təmir işləri ilə əlaqədar olaraq fond boşaldılmışdır. Otaqlar, fondlar
yenidən təmir olunmuşdur. Kitabxana yeni müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur.
ADBTİA-nın kitabxanasının fəaliyyəti bütün şöbələrdə mütəşəkkil şəkildə bərpa edilmişdir.
Elektron kitabxana sisteminə keçməklə kitabxanada olan bütün işlər avtomatlaşır. Oxuculara xidmətin daha effektiv formada olması
üçün kitabların elektron versiyalarının hazırlanması, ixtisasa uyğun olan elektron kitab, məqalə, audio və video materialların axtarışlarına
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başlanılmışdır. Kitabxana idarəetmə sistemi olaraq ABŞ-nın FOLLETT Solution şirkəti tərəfindən hazırlanmış Follett Library Manager sistem
proqramı alınmışdır. Dünyanın 60000-dən çox
kitabxanasında fəaliyyət göstərən bu proqram
kitabxana daxili bütün əməliyyatları avtomatlaşdırır. Proqram:
 Özündə xidmət, qəbuletmə, kataloqlaşdırma, statistik məlumatları birləşdirən və kitabxana işini avtomatlaşdıran bir sistemdir.
 Kitabların qəbulu, oxucuya xidmət, qaytarılma və gecikmə haqqında kitabxanaçıya və
oxucuya məlumat verilir.
 Dünya elektron kitabxana bazalarından
istifadə və lazımi ədəbiyyatın öz bazamıza köçürülməsinə imkan verir
 İstifadəçilər üçün bazalarda olan elektron kitab, pullu və ya pulsuz ədəbiyyatdan,
audio və video dərsliklərdən istifadə imkanları
verir.
 İstənilən web brauzerdən və telefonlardan birbaşa kitabxanadan istifadə etmək imkanı
verir.
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 Xidmət, kataloqlaşdırma, inventarlaşdırma və statistik məlumatlardan istifadəni asanlaşdırır.
 Hər yerdə vaxt məhdudiyyəti olmadan
hər kəsin daxil ola biləcəyi elektron kataloqa
giriş imkanı verir.
 Özündə qəbuletmə, kataloqlaşdırma,
dövriyyə xidmətlərini və dövri mətbuatın davamlılığını nəzarətdə saxlayan SİRİUS modulunu cəmləşdirir.
 Uzaq məsafədən oxuculara daha dolğun
informasiya xidməti göstərir.
 Vaxt və məkan asılılığına son qoyur.
 Ənənəvi kitabxanalardan fərqli olaraq
24/7 fəaliyyət göstərir.
Elektron kitabxanalarla ənənəvi kitabxanaların həm fərqli, həm də oxşar cəhətləri var. [2].
Fərqlər:
• İnformasiya daşıyıcısına, tərkibinə;
• İnformasiya məhsulunun formalaşmasının texnoloji proseslərinə, mühafizə və təqdimetmə üsullarına;
• İstifadəçilərə xidmət məqsədinin xarakteri və həlli yoluna;
• Hüquqi və struktur asılılığına;
• İnformasiya məhsuluna mülkiyyət, surətini çıxarma və yayma hüququ;
İnformasiya resurslarından istifadə üsullarına və s. görə, bu siyahını davam etdirmək də
olar.
Oxşar cəhətlərə gəldikdə isə, demək olar
ki, onlar bir-birini tamamlayır. Elektron kitabxanalar professional kitabxana-informasiya mütəxəssisi təcrübəsindən, eyni zamanda, kitabxana
sahəsində mövcud beynəlxalq standartların tələblərindən istifadə etməyə bilməz.
Bütün bunlara baxmayaraq hər iki - ənənəvi və elektron kitabxanaların hüquqi, təşkilati
və texnoloji yaxınlıq xüsusiyyətlərinə baxmayaraq, onlar cəmiyyətin müxtəlif informasiya
strukturlarıdır.
Elektron kitabxanaların yaradılmasının bir
neçə obyektiv səbəbi vardır:
1) istifadəçi müəyyən kitabxanaya gəlmədən, istənilən coğrafi ərazidə yerləşməsindən
asılı olmayaraq, həmin kitabxananın elektron resurslarını birbaşa istifadə edə bilər;
2) elektron kitabxana ən qiymətli və nadir
nüsxəli ədəbiyyatı mühafizə edir;

3) çap əsərlərini istənilən yerdə oxumaq
daha əlverişli və rahatdır;
4) elektron kitabxanaların “qapısı” heç
vaxt bağlı olmur;
5) elektron kitabxanaların yaradılmasının
obyektiv səbəblərindən biri də ənənəvi kitabxanaların saxlanmasına qənaət edilməsidir.
Hazırda elektron kitabxanaların yaradılması ənənəvi kitabxanaların saxlanması xərclərinə və inkişafına sərf olunan xərclərdən çoxdur.
Elektron kitabxana ümumi istifadə üçün
açıq olan lokal və uzaq məsafədə yerləşən paylanmış informasiya ehtiyatlarına malikdir. Elektron kitabxanaların informasiya ehtiyacı rəqəmli
formada hazırlanmış müxtəlif formatlı sənədlərdən ibarətdir.
Z 39.50 protokolunu dəstəkləyən proqram
bizə beynəlxalq kitabxanalara çıxış imkanları
verir. Bu protokol (Z39.50 Search and Retrieval
Protocal (ISO23950) – axtarış və əldəetmə portokolu da adlanır.
Kitabxana proqramlarında istifadə olunan
open communication protokoludur. Yəni proqram və təchizatın müstəqil olaraq inkişaf etdirilmiş axtarış və biblioqrafik informasiya mübadiləsini təmin edən bir şəbəkə protokoludur. Bu
protokol NİSO tərəfindən işlənib hazırlanmışdır.
NİSO (American National Information Standartd Organization) Z39.50 kimi kitabxanaçılıq,
məlumat mərkəzləri, dövlət sektorunda istifadə
edilən texniki standartları inkişaf etdirən bir təşkilatıdır.
Z 39.50 İki kompüter arasında 'peer to
peer' olaraq adlandırılan üsulla əlaqə qurur. Burada vasitəçi / server əlaqəsi vardır. Z39.50
Client (Origin) olaraq adlandırılır. Yəni, yoxlamanın başladılması, sorğu yaradılması və qarşı
tərəfə göndərilməsi burada olur. Yəni sorğuya
uyğun nəticələri çıxarır və vasitəçiyə ötürür.
Abonomentdə Azərbaycan və rus bölmələri fəaliyyət göstərir. Müəllimlər üçün nəzərdə
tutulmuş qiraət zalında 12 yer vardır. Bunlardan
4-ü kompüterlə təchiz olunmuşdur. Tələbələr
üçün nəzərdə tutulmuş qiraət zalında isə 48 yerin 8-i kompüterlə təchiz olunmuşdur. Zalın öz
yardımçı fondu var. Bu fond əsas məlumat xarakterli ədəbiyyatdan ibarətdir. Bundan əlavə,
kitabxana üçün əlavə olaraq 2 müzakirə otağı da
oxucuların ixtiyarına verilmişdir.
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Kitabxana 2015-ci il üçün 11 adda qəzet,
6 adda jurnala abunə olmuşdur. Kitabxana üçün
müəlliflərdən və nəşriyyatlardan 3189 ədəbiyyat
alınmışdır. Bunlardan 2600 ədədi dərslik, 589
ədədi isə elmi ədəbiyyatdır. Kitabxanada köhnə
və öz əhəmiyyətini itirmiş ədəbiyyatın silinməsi
işi davam etdirilir.
Kitabxana əməkdaşları üçün akademiyada
kurslar təşkil olunub. Keçirilən görüşlərə əsasən
əməkdaşların fəallığı özünü göstərir. Kursda
elektron kitabxana və idarəetmə proqramı haqqında məlumatlar verilir. Kurslar 2017-ci il yanvar ayında başa çatmışdır.
Kitabxananın texniki şöbəsində təmirdən
sonra fonddan boşaldılmış və il ərzində alınan
kitablar operativ işlənib fondda rəflərə düzülmüşdür. Şöbəyə sentyabr ayında 380 nüsxə
kitab (375 nüsxəsi Azərbaycan dilində, 5 nüsxəsi rus dilində) daxil olmuşdur. Kitablar işlənib
fonda təhvil verilib. 7 akt kitabların silinməsinə
görə hazırlanıb. 1906 nüsxə inventar kitabından
çıxarılıb. Dekabr ayında oxucular tərəfindən
itirilmiş kitablar inventar kitabına salınıb.
Kitabxanaya təmir dövründən sonra sentyabr ayından 3965 oxucu qeydiyyatdan keçib.
Gün ərzində kitabxanadan 250-300 oxucu istifadə edir. Ay ərzində 1000 -ə yaxın kitab verilişi
var. Təmirəqədərki dövrdə kitabxananın fondunda 225870 nüsxə ədəbiyyat vardır. Bunun
11000-i elmi, 12968-i tədris, 58700-ü bədii,
104956-sı idman, 25635-i ictimai-siyasi, 1121-i
xarici, 1397-si mübadilə ədəbiyyatlarıdır. Kitabxananın profilinə uyğun olaraq fondda dərsliklər
və dərs vəsaitləri xüsusi yer tutur.
Hazırda kitabxananın elmi, tədris və bədii
ədəbiyyatdan ibarət 1 abonoment şöbəsi, 1 texniki şöbəsi, 58 oturacaq yeri olan 2 qiraət zalı
fəaliyyət göstərir.
2015-ci tədris ilində tələbə və müəllim heyətinə oxucu olaraq 194880 nüsxə kitab verilmişdir. Kitabxanada kütləvi tədbirlərin keçirilməsi əvvəlcədən planlaşdırılır. Kitabxanada yubiley və tarixi günlərin qeyd olunması üçün bir
sıra tədbirlər hazırlayıb həyata keçirilmişdir. Kitabxananın oxu zalında oxuculara geniş şəkildə
dolğun məlumatlar verilir.
Son 2 ildə akademiyanın kitabxanasının
qiraət zalları müasir standartlara uyğun əsaslı tə-
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mir edilmiş, yeni, rahat mebel avadanlıqları,
kompüter texnologiyaları alınmışdır.
Akademiyanın kitabxanası müdiriyyətin
məqsədyönlü rəhbərliyi, həmişə axtarışda olan
alimlərinin, ali təhsilli mütəxəssislərinin böyük
ruh yüksəkliyi ilə çalışması və akademiya rəhbərliyinin sonsuz qayğısı sayəsində 2 il ərzində
zəngin ali məktəb kitabxanalarından birinə çevrilmişdir.
Kitabxanada 9 işçi çalışır. Xəlilov Dönməz Abdulla oğlu kitabxananın direktor müavini-elektron, Umudova Pəri Hüseyn qızı isə kitabxananın direktoru vəzifəsində çalışırlar.
ADBTİA-nın müasir kitabxanası şəxsiyyətin formalaşması üçün mədəniyyət fenomenidir. O, yaradılan mədəni sərvətləri və informasiya resurslarını toplayır və qoruyur, eyni zamanda, onların istifadəsini və yayımlanmasını təmin
edir.
Tədqiqatın məqsədi: Akademiyanın kitabxana-informasiya fəaliyyətində bütün kitabxana proseslərinin mərhələlərlə kompüterləşdirilməsi üçün yeni
informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı nəzəri
və təşkilati məsələləri, problemləri işləməkdir.
Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti.
Qarşıya qoyulan məqsədi həyata keçirməklə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında təhsil prosesinin keyfiyyətinin artırılması,
eləcə də rəqəmsal resursların istifadəsi genişləndirilmiş çərçivədə tam funksional elektron kitabxana yaratmaq, informasiya texnologiyalarının xarakterik
inkişaf istiqamətlərinin inkişaf etdirilməsinə imkan
yaranır, habelə bədən tərbiyəsi və idman sahəsində
yüksək dərəcəli kadrların hazırlığının müasir elmi
bilik sistemində yeri, elmi quruluşu və bütövlükdə
elmi sistemi aydınlaşdırılır.
Tədqiqatın elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki,
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının kitabxanası oxuculara xidmətin daha
effektiv formada olması üçün kitabların elektron
versiyalarının hazırlanması, ixtisasa uyğun olan
elektron kitab, məqalə, audio və video materialların
təşkilinin inkişaf tendensiyası elmi şəkildə araşdırılmış, onun məzmunu müəyyənləşdirilmiş və yeni
modelinin forma və metodlar kompleksi tapılmışdır.
Tədqiqat prosesində belə nəticəyə gəlmək
olar ki, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının kompleks şəkildə elektron kitabxanaların yaradılmasında və elektron kitabxanainformasiya təminat işlərinin təşkili problemi tədqiq
olunur.
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MAİNTENANCE, DEVELOPMENT AND İMPROVEMENT OF PHYSİCAL EDUCATION
İN SECONDARY SCHOOLS
Xülasə: Məqalədə orta məktəblərdə fiziki tərbiyə dərslərinin məzmunu, inkişafı və təkmilləşdirilməsindən bəhs olunur. Fiziki tərbiyə dərslərinin düzgün qurulmasında şagirdlərin fiziki sağlamlığının və psixoloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması əsas məsələ kimi vurğulanmışdır. Həmçinin, məqalədə şagird şəxsiyyətinin və sağlam həyat obrazı vərdişinin formalaşmasında fiziki tərbiyə dərslərinin rolu da göstərilmişdir.
Açar sözlər: orta məktəblər, fiziki tərbiyə, təkmilləşdirmək, idman, şagird, sağlamlıq, fiziki inkişaf,
fiziki qabiliyyət
Резюме: В статье рассматриваются содержание уроков физической культуры в средней школе,
пути их развития и усовершенствования. Отмечается необходимость учета физического здоровья и
психологических особенностей учащихся для правильного построения занятий по физической культуре. В тоже время в статье говорится о роли занятий физической культуры в формировании личности ученика и навыков здорового образа жизни.
Ключевые слова: средние школы, физическое воспитание, усовершенствовать, спорт, ученик,
здоровье, физическое развитие, физические способности
Summary: The article discusses the content of the lessons of physical culture in high school, the ways
of development and improvement. There is a need to take into account the physical health and psychological
characteristics of students for the correct construction of classes in physical culture. At the same time, the
article talks about the role of physical education classes in shaping the personality of the student and the
skills of a healthy lifestyle.
Key words: secondary schools, physical education, improve, sport, pupil, health, physical
development, physical abilities

Şagirdlərdə sağlamlıq mədəniyyətinin,
sağlam həyat obrazına vərdişin tərbiyəsi mək-təbəqədər müəssisələrdə və məktəblərdə fiziki tərbiyənin mürəkkəbləşən məzmununa yeni baxış
tələb edir. Fiziki tərbiyənin məzmunu bütövlük260

də fəaliyyət yanaşması prinsipinə əsaslanan sağlam inkişaf yoluna keçirilməlidir. Bu prinsip təlim-tərbiyənin şəxsiyyətin hərtərəfli inkişaf prosesinə istiqamətlənməsi ilə, sağlamlıq-fiziki tərbiyə və idman fəaliyyəti üsullarını yaradıcı şə-
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kildə mənimsəyərək özünü təyin etməsi ilə
müəyyən olunur, eləcə də sağlam həyat obrazı
vərdişinin formalaşmasına istiqamətlənir. Beləliklə, fiziki tərbiyənin məzmunu uşaq və yeniyetmələri fiziki tərbiyə və yaradıcı fəaliyyətə
istiqamətləndirən iki komponentin vəhdəti kimi
başa düşülür. Birinci komponent uşaq və yeniyetmələrdə fiziki tərbiyə, sağlamlıq mədəniyyətinin insanın ümumi mədəniyyətinin bir elementi olması haqqında tam nəzəri təsəvvürlər formalaşdırır. Bu, şəxsiyyətin hərtərəfli fiziki və
mənəvi inkişafı haqqında əsas biliklərin mənimsənilməsi və “insan-insan”, “insan-cəmiyyət”,
“insan-istehsal”, “insan-dövlət”, “insan-təbiət”
münasibətlərinin başa düşülməsi vasitəsilə əldə
olunur. Məzmunun ikinci komponenti fiziki tərbiyə prosesini sağlamlıq-fiziki tərbiyə və idman
fəaliyyəti üsullarının yaradıcı şəkildə mənimsənilməsi və onlardan sağlamlıq, təhsil, inkişaf və
tərbiyə sahəsindəki məsələlərin həllində istifadə
bacarığının formalaşmasına yönəldir. Bu komponent başqa cür fiziki tərbiyə sahəsində ümumtəhsil hazırlığının ümumdövlət standartının əsasını təşkil edən komponent də adlandırılır. O,
dini, milli və fərdi xüsusiyyətlərdən asılı deyil.
Sosial planda baza komponentinin ayırd
edilməsi cəmiyyətin fiziki tərbiyəsinin, hərəki
hazırlığının və sağlamlıq vəziyyətinin optimal
səviyyəsinin əldə olunması yolundakı konkret
tarixi tələbatlarının ödənilməsinə imkan verir.
Sağlam həyat obrazı vərdişinin formalaşma dərəcəsini, ölkənin müxtəlif rayon məktəblərində
təhsil alan uşaq və yeniyetmələrdə fiziki tərbiyə
səviyyəsini yalnız baza komponenti sayəsində
müəyyən etmək olar. Fiziki tərbiyənin məzmununun variativ komponenti uşaqların fərdi qabiliyyətlərinin, dini və milli şəraitin, müəllimlərin
ixtisaslaşmasının və şagirdlərin maraqlarının nəzərə alınması zərurəti ilə şərtlənir.
Şəxsiyyətin fiziki tərbiyəsinin məzmununun əsas blokları özündə aşağıdakıları əhatə edir:
Biliklər: Nəzəri – fiziki tərbiyə və idmanın
tarixi, fiziki məşğələlərin biomexanikası, fiziki
tərbiyənin fiziologiyası və psixologiyası, şəxsi
və sosial gigiyena üzrə, sağlam həyat obrazının
formalaşmasında fiziki tərbiyənin əhəmiyyəti,
ailədə fiziki tərbiyə və idman məşqlərinin əsasları haqqında;
Metodik – sağlamlığın möhkəmləndirilməsinin əsasları, məşğələlər zamanı texniki təh-

lükəsizlik qaydaları, idman məşqlərinin icrası
zamanı hərəki qabiliyyətlərin inkişaf metodları,
özünənəzarət, fiziki və psixi vəziyyətin tənzimlənməsi üsul və metodları haqqında.
Hərəki fəaliyyətin üsulları:
 Dövri və dövri olmayan hərəkətverici
qüvvələr;
 Əşyaların məkanda yerini dəyişməsi;
 Alətlərdə akrobatik və gimnastik məşğələlər;
 Uzaq məsafəyə tullanma məqsədilə
ballistik hərəki fəaliyyətlər;
 Sərrast tullanma;
 Nişan alma hərəkətləri;
 Təkbətək döyüşdə hücumçu və müdafiəçi hərəki fəaliyyətlər;
 Mütəhərrik və idman oyunları üzrə hərəki fəaliyyətlər.
Sağlamlıq-fiziki tərbiyə fəaliyyətinin üsulları:
- səhər gimnastikasının, idman məşqlərinin, mütəhərrik və idman oyunlarının, digər növ
fiziki məşğələlərin özünütəkmilləşdirmə, istirahətin təşkili və sağlam həyat obrazı məqsədilə
yerinə yetirilməsi;
- fiziki inkişaf çatışmazlıqlarının korreksiyası və sağlamlığın möhkəmləndirilməsi prosedurlarının həyata keçirilməsi;
- hərəki hazırlığın, əqli və fiziki iş qabiliyyətinin artırılması;
- fiziki və psixi vəziyyətin tənzimlənməsi və özünənəzarətin həyata keçirilməsi.
İdman fəaliyyətinin üsulları:
- bir və ya bir neçə idman növündə yarışların keçirilməsi;
- idman nailiyyətlərinin müəyyən edilməsi;
- idman məşğələlərinin keçirilməsində
bölmə komandiri, komanda kapitanı, hakim
kimi təşkilati bacarıq və vərdişlər.
Variativ komponentdə nəzərə alınır: milli
və regional xüsusiyyətlər, fiziki tərbiyənin məktəbin özünün müəyyən etdiyi və şagirdin özünün müstəqil şəkildə seçdiyi məzmunu.
Fiziki tərbiyənin baza və variativ hissələrinin uyğunlaşdırılması cəmiyyətin və fərdin
maraqları arasında mövcud ziddiyyətin aradan
qaldırılmasına, sağlam həyat obrazı vərdişlərinin tərbiyəsində fiziki tərbiyənin əhəmiyyətinin
artırılmasına, özünüdərk və özünütəkmilləşdir-
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mə tələbatlarının daha tam şəkildə təmin edilməsinə imkan verir.
Təhsil sistemi əmək birjasının perspektiv
tələblərinə vaxtında və yüksək keyfiyyətlə uyğunlaşdırılmalıdır, çox məhsuldar əmək qabiliyyətinin və ictimai tərəfdaşlığın formalaşmasına
istiqamətlənməlidir, yeni bir insan harada dünyaya gəlirsə, onun şəxsiyyət və vətəndaş kimi
təşəkkül tapması, əxlaq, mərhəmət və qəddarlıq,
yaşlı nəslə hörmətlə yanaşmaq, uşaqlara qayğı
haqqında təsəvvürlərinin əsası da burada qoyulur, dünyaya baxışları, onun fiziki, yaradıcı və
mənəvi kamilliyi, həyata münasibəti də burada
formalaşır. Şagirdlərin və tələbələrin fiziki tərbiyəsi sahəsindəki əsas iş, uşaq və gənclərin
kütləvi idmanı təhsil müəssisələrində inkişaf etdirilir. Fiziki tərbiyənin və idmanın müasir, təsirli vasitələrindən, formalarından və metodlarından istifadə edilməsi böyüməkdə olan nəslin
aktiv həyat mövqelərinin, əxlaqının tərbiyəsinin
prioritet üsullarından biri olmalıdır.
Təhsil alanların fiziki tərbiyəsi aşağıdakı
keyfiyyət və xüsusiyyətlərin inkişafına səbəb
olur: qüvvətlilik, zirəklik, cəldlik, diribaşlıq. İdmanın fiziki növlərinin şagirdləri üçün məşğələlərin gedişində şüurlu nizam-intizamın əldə
olunması, qayda və öhdəçiliklərin dəqiq surətdə
yerinə yetirilməsi son dərəcə vacibdir.
Qarşıya qoyulmuş məqsəd aşağıdakı vəzifələrin icra olunması sayəsində əldə olunur:
 fiziki tərbiyə və idmanın müntəzəm
məşğələlərində təhsil alanların tələbatlarının
formalaşması, eləcə də təhsil alanların fiziki tapşırıqlar üzrə müstəqil məşğələlərin təşkilinin və
keçirilməsinin əsasları üzrə bacarıq və vərdişləri
mənimsəməsi;
 təhsil alanın fiziki hazırlığının yüksəldilməsi, onun orqanizminin funksional və fizioloji imkanlarının təşəkkül tapması, fiziki tərbiyə
üsulları vasitəsilə fiziki keyfiyyətlərin təkmilləşdirilməsi;
 hərəki vərdişlərin, hərəki fəaliyyətlərin
təkmilləşdirilməsinin, yüksək koordinasiya və
idman meyllərinin, bərpaedici və sağlamlaşdırıcı-profilaktik istiqamətli fiziki tapşırıqların hesabına inkişaf etdirilməsi;
 sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması, fiziki tərbiyə və idman məşğələlərindən pis
vərdişlərin, narkomaniyanın, asosial davranışın
profilaktikası üçün istifadə edilməsi;
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 fiziki hazırlıq və kütləvi idman tədbirlərində iştirak etmək.
Təhsil müəssisələrində fiziki tərbiyə və
şəxsiyyətin təşəkkül tapması üzrə vəzifələrin
həlli təhsil prosesinin bütün formalarını əhatə
edən bütöv pedaqoji sistemin yaranmasına imkan verir:
 “fiziki tərbiyə” fənni üzrə və onun hüdudlarından kənar dərs və dərsdənkənar məşğələ
formaları;
 fiziki tapşırıqlardan (dərnəklər, bölmələr) əlavə (fakultativ) məşğələlər;
 sağlamlıq vəziyyətlərində pozğunluqları olan təhsil alanların fiziki tərbiyəsinə istiqamətlənmiş müalicəvi və uyğunlaşdırılmış fiziki
tərbiyə məşğələləri;
 gün rejiminə uyğun olan, şagirdlərin
fəaliyyət qabiliyyətinin optimallaşdırılmasına və
təlim fəaliyyəti prosesində həddindən artıq yorğunluğunun profilaktikasına istiqamətlənmiş
kütləvi idman tədbirləri və sağlamlıq tədbirləri
(bədən tərbiyəsi dəqiqələri, dinamik fasilələr, tənəffüslərdə mütəhərrik oyunlar, “sağlamlıq saatları”, “idman saatları”);
 məşğələlərin dərsdənkənar formalarda
keçirilməsi təhsil alanların sağlamlığının möhkəmlənməsinə və fiziki hazırlığına (idman dərnəkləri və bölmələri, Uşaq və Gənclər üçün İdman Məktəbinin qrupları, ümumi fiziki hazırlıq
üzrə ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsini əhatə
edən müstəqil və fərdi məşğələlər) istiqamətləndirilməlidir.
 Fiziki-tərbiyə üzrə sağlamlıq və kütləvi
idman tədbirləri (idman müsabiqələri, turnirlər,
spartakiadalar, idman bayramları və festivalları,
sağlamlıq Günləri və idman Günləri).
Fiziki tərbiyə və idmanın müxtəlif formaları həm klassik (fiziki tərbiyə dərsləri, fizikitərbiyə üzrə sağlamlıq fəaliyyəti, dərsdənkənar
zamanlarda müxtəlif idman növləri üzrə dərnəklərdə və bölmələrdə aparılan məşğələlər), həm
də ənənəvi olmayan (fiziki tərbiyə və idman
bayramları) forma və metodları əhatə edə bilər.
Böyüməkdə olan gənc nəslin fiziki tərbiyəsinin vacib istiqaməti yeniyetmələrin hərəki
aktivliyinin yüksəldilməsi, təhsil alanların öyrədici, təşkilati, nizam-intizamlı xarakterə malik
olan və böyüməkdə olan nəslin fiziki tərbiyəsinin mühüm tərəfi olan idman bölmələrinə intensiv şəkildə cəlb edilməsi hesab olunur. Oyunla-
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Orta məktəblərdə fiziki tərbiyənin məzmunu, inkişafı və təkmilləşdirilməsi

rın qaydaları şagirdlərə harada və necə hərəkət
etmək lazım olduğunu, nə etmək və özünü necə
aparmaq lazım olduğunu bilməkdə kömək edə
bilər, hansı hərəkət üsullarını irəli sürməyi öyrədə bilər. Beləliklə də, oyunların qaydaları şagirdlərin idrak fəaliyyətlərini: nəyisə düşünmələrini, fikirləşmələrini, müqayisə etmələrini, bu
və ya digər situasiyadan çıxış yolu, fiziki tərbiyə
və idman məşğələləri zamanı qarşıya qoyulan
vəzifələri həll etmək üsulu tapmalarını aktivləşdirir. Bütün bunlardan belə çıxır ki, şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə müstəqilliyin, özünənəzarətin, qarşılıqlı nəzarətin formalaşması, dəyişən mühit şəraitində qabiliyyətlərin həmin yönə
istiqamətlənməsi vacibdir. Burada cəldlik, sərrastlıq, güclülük, çeviklik, dəqiqlik kimi reaksiyaların inkişafı, eləcə də şəxsi məqsədlərin əldə
olunması üçün iradi səy göstərilməsi vacibdir.
Bütün bunlar isə nəticədə insanın müxtəlif şəraitlərdə öz davranışlarına nəzarət etmək qabiliyyətini formalaşdırır. Axı məlumdur ki, təhsil
alanların yuxarıda sadalanan fiziki keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsi insanın daha zəngin mənəvi və əxlaqi dünyasının təşəkkül tapmasına
gətirib çıxarır.
Beləliklə, yaşlılarla bərabər, böyüməkdə
olan, fiziki cəhətdən mükəmməl həyata daxil
olan və qabaqcıl biliklərə yiyələnən gənc nəslin
nümayəndələri də ölkənin dinamik inkişafı üzrə
məsuliyyəti öz üzərilərinə götürməyə qabildirlər. Məhz buna görə də hökumətin dövlət, ictimai, qeyri-hökumət və digər strukturlarının bütün fəaliyyəti böyüməkdə olan nəslin harmonik
cəhətdən inkişaf etmiş, əxlaqi cəhətdən zəngin
və fiziki cəhətdən sağlam şəkildə formalaşmasına istiqamətlənməlidir.
Fiziki tərbiyə cəmiyyətdə yeni insanı əxlaqi zənginliyi, mənəvi təmizliyi və fiziki kamilliyi özündə bir-biri ilə harmonik şəkildə uzlaşdırmaqla tərbiyə etməyin vacib üsuludur. O, insanların sosial və əmək istiqamətində aktivliyinin
yüksəldilməsinə, istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin artırılmasına xidmət edir. Fiziki tərbiyə hərəkətləri fiziki tərbiyə və idman sahəsində dövlət və ictimai təşkilatların hərtərəfli fəaliyyətinə
əsaslanır. Müasir dövrdə kütləvi bədən tərbiyəsi
hərəkətlərinin ümumxalq hərəkətlərinə çevrilməsi vəzifəsi öz həllini tapmaqdadır ki, bu da
elmi cəhətdən əsaslanmış və cəmiyyətin bütün
təbəqələrini əhatə edən fiziki tərbiyə sisteminə

əsaslanır. Əhalinin müxtəlif yaş qruplarının fiziki inkişafı və hazırlığı üzrə proqram-dəyərləndirmə normativlərinin dövlət sistemləri mövcuddur.
Dövlət proqramlarına əsasən fiziki tərbiyənin məcburi formada olan məşğələləri məktəbəqədər müəssisələrdə, bütün növ tədris idarələrində, orduda, müəssisələrdə və s. iş günü rejimində (istehsal gimnastikası, fiziki tərbiyə fasilələri və s.) həyata keçirilir. İdarələrdə, müəssisələrdə, tədris müəssisələrində və s. kütləvi fiziki tərbiyəvi-sağlamlıq işinin təşkili üçün fiziki
tərbiyə kollektivi yaradılmışdır.
Gənc nəslin fiziki tərbiyəsinin əsas vəzifələri aşağıdakılardır: sağlamlığın möhkəmləndirilməsi və orqanizmin gücləndirilməsi, fiziki cəhətdən düzgün şəkildə inkişaf etmə, vacib hərəki bacarıq və vərdişlərin uşaqlara və gənclərə
ötürülməsi, uşaq və gənclərin fiziki qabiliyyətlərinin təkmilləşdirilməsi, vacib mənəvi-iradi keyfiyyətlərin formalaşmasına kömək edilməsi.
Fiziki tərbiyə tərbiyə sistemi daxilində insanın sağlamlığının möhkəmləndirilməsi məqsədi daşıyan və onun düzgün şəkildə fiziki inkişafına xidmət edən əsas tərkib hissələrindən biridir. Fiziki tərbiyə əqli təhsillə, əxlaqi, estetik və
əmək tərbiyəsi ilə və təlimlə birgə vəhdət təşkil
edərək insanın şəxsiyyət kimi hərtərəfli inkişafına xidmət edir.
Beləliklə, şəxsiyyətin əsas keyfiyyət və
xüsusiyyətlərinin formalaşmasında fiziki tərbiyənin rolu olduqca böyükdür. İnsan mücərrəd
şəkildə fikirləşməyi bacarmalı, ümumi mövqeyini ortaya qoymalı və bu mövqeyə uyğun şəkildə hərəkət etməlidir. Yalnız düşünmək və nəticələr çıxarmaq kifayət deyildir, bununla bərabər
bu nəticələri öz həyatına tətbiq etməyi də, uğur
əldə etmək yolunda çətinlikləri aşaraq qarşıya
qoyulmuş məqsədlərə nail olmağı da bacarmaq
lazımdır. Bütün bunlara isə düzgün şəkildə fiziki tərbiyə almaq nəticəsində nail olmaq olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Fiziki tərbiyənin
məktəblərdə tədrisi məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil proses kimi, şagirdlərin sağlamlığını təmin etməyə, onların fiziki qabiliyyətlərini inkişaf etdirməyə,
mütəhərrik vərdişlərin və bacarıqların formalaşdırılmasına xidmət etməlidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalə fiziki tərbiyə mövzusunda tədqiqat aparanlar və müəllimlər üçün praktik əhəmiyyətə malikdir.
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Məqalənin aktuallığı. İdmana və fiziki tərbiyəyə dövlət qayğısının artdığı bir dövrdə, məhz orta
məktəblərdə fiziki tərbiyə dərslərinin düzgün qurul-

ması və təşkili tədrisin aktual məsələlərindən biri
kimi hər zaman ön plandadır.
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Yuxarı siniflərdə mütəhərrik oyunların təşkili zamanı yaş və cinsi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması
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YUXARI SİNİFLƏRDƏ MÜTƏHƏRRİK OYUNLARIN TƏŞKİLİ ZAMANI
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УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ И ПОЛОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАШИХСЯ СТАРШИХ
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CONSİDERİNG GENDER AND AGE CHARACTERİSTİCS İN THE UPPER CLASSES
WHİLE ORGANİZİNG ACTİVE GAMES
Xülasə: Müəllif məqalədə fiziki tərbiyə prosesində yuxarı sinif şagirdlərinin fiziki inkişafında yaş və
cinsi xüsusiyyətlərin nəzərə alınmasının əhəmiyyətini müəyyənləşdirmiş və bu istiqamətdə istifadə olunan
mütəhərrik oyunların forma və üsullarını sistemli şəkildə açıqlamışdır. Məqalədə yuxarı siniflərdə keçirilən
mütəhərrik oyunların şagirdlərin ümumi fiziki hazırlığında, həmçinin xüsusi idman hazırlığının yüksəldilməsində əhəmiyyəti vurğulanır. Sistematik olaraq təşkil olunan mütəhərrik oyunların düzgün keçirilməsinin
məşğul olanların hərəki bacarıqlarının inkişafına və təkmilləşməsinin dinamikasına müsbət təsir göstərməsinə aydınlıq gətirilmişdir.
Açar sözlər: mütəhərrik oyunlar, fiziki keyfiyyətlər, hərəki qabiliyyətlər, sümük- əzələ aparatının
inkişafı, orqanizmin böyüməsi və inkişafı
Резюме: В статье автор определяет значение учета возрастных и половых особенностей в физическом развитии учащихся старших классов в процессе физического воспитания, и систематизирует
формы и методы подвижных игр, используемых в процессе обучения физической культуре. В статье
отмечается значение подвижных игр, проводимых в учебном процессе со старшеклассниками, в
повышении их общей, а также и специальной физической подготовки. Автор также отмечает положительное влияние систематически проводимых и правильно организованных подвижных игр на развитие и динамику совершенствования двигательных способностей занимающихся.
Ключевые слова: подвижные игры, физические качества, двигательные способности,
развитие костно-мышечного аппарата, рост и развитие организма
Summary: The author decided the importance of considering age and gender characteristics in the
process of physical nurture of higher school students in the article and explained forms and methods of active
games in the direction. The article emphasizes the general value of physical preparation among students, also
mentions importance of special sport development. It is clarified that systematic and right enforcement of

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, №8, 2018

265

Maya Zahir qızı Heydərova

active plays affects positively to the ones from the perspective of active abilities and evolvement dynamic
who follow it.
Key words: active games, physical attributes, activeness ability, the development of bone-muscle
technique, the development of organism and growth

Pedaqoji ədəbiyyatda təhsilin müvafiq
tədris müəssisələrində cərəyan etməsi, tərbiyəvi
imkanlara malik olması, təlimin zəruri həm şərti, həm nəticəsi kimi özünü göstərməsi, milli və
ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanan bilik, bacarıq
və vərdişlər sistemini özündə əks etdirməsi kimi
amilləri göstərilir. Fiziki təhsilin də həmin amilləri daşıması xüsusi qeyd olunmalıdır.
Pedaqoji təzahürlər sistemində fiziki tərbiyə insanın fiziki keyfiyyətlərinin inkişafına,
onun hərəki qabiliyyətlərinə və onlarla bilavasitə əlaqədar olan insan orqanizminin təbii xüsusiyyətlərinə təsir göstərən xüsusi amil kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Fiziki tərbiyə müntəzəm olaraq insan orqanizmin bütün fərdi inkişafını təmin etməklə fizioloji əsaslara söykənir. O,
fərdin bütün fiziki inkişafı prosesində həlledici
amil rolunu oynayır. İnsanın fərdi həyatı, onun
orqanizminin təbii morfo-funksional xassələrinin dəyişməsi prosesi fiziki inkişafdır. Fiziki
inkişafın keyfiyyət göstəriciləri orqanizmdə gedən yaş inkişafında onun funksional imkanlarının əhəmiyyətli dəyişiklikləri ilə səciyyələnir.
Ona görə də, yeniyetmələrin fiziki inkişafını təmin etməkdə bir vasitə olan fiziki tərbiyə dərslərini və idman məşğələlərini təşkil edərkən, onların inkişafının yaş, cinsi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması zəruridir. Bu zaman üsul, yanaşma
və priyomların düzgün seçilməsi əsas şərtdir.
Yuxarı siniflərdə mütəhərrik oyunlar əsasən şagirdlərin ümumi fiziki hazırlığını, həmçinin xüsusi idman hazırlığını yüksəltmək üçün
istifadə edilir.
Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, bəzi
müəllimlər yeniyetmələrin yaşını, onların fərdi
xüsusiyyətlərini, habelə cinsi fərqlərini nəzərə almadan onlara həcminə, formasına, məzmununa,
dinamik çalarlarına görə fərqlənən hərəkətləri
bütün siniflərdə tətbiq etməyə çalışırlar. Bu heç
də düzgün üsul deyil. Hər şeydən əvvəl ona görə
ki, belə məşğələlərdə yaş, fərdi və cinsi xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən ciddi surətdə fərqlənən yeniyetmələrin heç də hamısının onlara verilən fiziki hərəkətlərə, təkidlə tapşırılan hərəki
oyunlara olan maraq və meylləri eyni deyil.
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Məlumdur ki, 15-17 yaşlarında (10-11 siniflərin şagirdlərində) orqanizmin böyüməsi və
inkişafı davam edir. Skeletin bərkimə, sümükləşmə prosesi, əzələ gücünün artması daxili orqanların inkişafı hələ tamamlanmayıb. Mərkəzi
sinir sisteminin və ürək damar sisteminin fəaliyyətində hələ bəzi natarazlıqlar, yüksək qıcıqlanma mövcuddur. 15-17 yaşlı oğlan və qızların orqanizminin dözümlülüyü böyüklərə nisbətən
daha azdır.
Oğlanlarda bədənin çəkisi əsas etibarı ilə
əzələ kütləsinin artması ilə çoxalır; onlarda əzələ qüvvəsinin inkişafı çəkiyə nisbətdə geri qalması müşahidə olunmur. Qızların əzələ sistemi
oğlanlara nisbətən daha yavaş inkişaf inkişaf
edir (o cümlədən çiyin nahiyəsinin əzələləri
daha zəifdir). Qızların bədən çəkisi bədəninin
uzunluğu, taz nahiyəsinin və piy qatının hesabına artır.
15-17 yaşlı qızların bədəninin uzunluğu
ilə ayaqlarının uzunluğunun müqayisəli nisbətində görünür ki, onların bədəninin uzunluğu
ayaqlarına nisbətən oğlanlarda olduğundan qısadır; ona görə də onların addımlarının uzunluğu
qısadır. Çəki ilə bədənin və ağ ciyərlərinin həyati həcminin verilənlərinin müqayisəsində aşkar olunur ki, qızlarda bu göstəricilər daha aşağıdır. Ona görə də müəllim mütəhərrik oyunlar
seçərkən bu xüsusiyyətləri nəzərə almalıdır.
Yuxarı yaşlı məktəblilərdə abstrakt təfəkkürü və öz hərəkətlərinin və ətrafdakıların hərəkətlərinin təhlili qabiliyyəti əhəmiyyətli dərəcədə artır. Bir çox oğlan və qızlarda idmanın bu və
ya digər növünə olan maraq tamamilə formalaşır, ona görə də onları seçdikləri idman növündə
kamilləşməyə imkan verən mütəhərrik oyunlar
daha çox cəlb edir.
İştirakçıların mürəkkəb qarşılıqlı münasibətləri üzrə keçirilən, çətinliyinə görə daha əhəmiyyətli olan hərəkət və priyomların yerinə
yetirilməsi üzrə qurulan mütəhərrik oyunlar onlar üçün tamamilə əlçatan və maraqlı olur.
Sistematik təşkil olunan mütəhərrik oyunlar düzgün keçirildikdə məşğul olanların hərəki
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Yuxarı siniflərdə mütəhərrik oyunların təşkili zamanı yaş və cinsi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması

bacarıqlarının inkişafına və təkmilləşməsinin
dinamikasına müsbət təsir göstərir.
Bu yaş dövründə sümük əzələ aparatının
inkişafını hələ bitmədiyini nəzərə alaraq oyunlar
zamanı uzunmüddətli birtərəfli güc gərginliklərinə yol vermək olmaz. Həmçinin qaçışlı oyunlarda və tullanmalarda həddindən artıq yüklənmə həddindən artıq çox məşq etmək yolverilməzdir. Çünki bunlar oğlanların və qızların sinir
sisteminə və ürək damar sisteminə zərər verə bilər. Lakin ümumi fiziki inkişafın artırılması və
hərəki vərdişlərin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə
iştirakçıların çoxsaylı təkrarlanan fəal hərəkətlərilə və uzun müddət ərzində aparılan oyunlar keçirmək mümkündür. Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, qızların oyun hərəkətlərində güc, sürət, hərəkətlərin koordinasiyası və dözümlülük
tətbiq etmək üçün onların fiziki imkanı oğlanlarda olduğundan daha azdır. Ona görə də fiziki
tərbiyə müəllimi mütəhərrik oyunlar seçərkən
bu məqamı nəzərə almalı, güc tətbiq etməklə
keçirilən oyunlar zamanı qızlar ya müşahidəçi
qalaraq, komandalarının oğlanlarına azarkeşlik
etməli, ya da bu zaman onlara başqa hərəki
oyunlar keçirmək tapşırığı verilməlidir.
Oğlanlarda güc, sürət, hərəkətlərin koordinasiyası və dözümlülük keyfiyyətlərini inkişaf
etdirmək məqsədi ilə “Kanatın dartılması” oyununu tətbiq etmək olar. Oyunun gedişi belədir:
Yoğun kanatın ortasından qırmızı lent
bağlanır. Bu lentdən hər iki tərəfə 1 metr məsafədə göy lentlər bağlanır. Sonra yerdə 3 paralel
xətt çəkilir. Belə ki, kanatın ortasından bağlanan
qırmızı lent orta xəttin üzərinə düşsün. Göy
lentlər isə kənardakı xətlər üstünə düşür. Oyunun iştirakçıları iki komandaya bölünür. Komandanın kapitanları göy lentlər olan xəttin
üzərində dayanırlar. Komandaların qalan üzvləri
kapitanların arxasınca tək sırada düzülür. Oyunu
idarə edən “Kanatı qaldır” komandasını verir.
Oyunçular iki əlləri ilə kanatdan tuturlar və
“Başla” komandası verilən kimi hər iki komanda kanatı özünə tərəf çəkməyə başlayır. Rəqib
komandanı qırmızı lentin altındakı xəttə qədər
darta bilən komanda qalib hesab olunur. Hamı
qalibləri alqışlayırlar.
Hər bir iştirakçının bilavasitə digər iştirakçının hərəkətlərinə təsir edən təkbətək vuruşma
növlü mütəhərrik oyunları (2-3 və ya bir neçə
iştirakçının yer, zaman, və nəticə uğrunda mü-

barizəsi) isə elə təşkil etmək lazımdır ki, eyni
cinsdən olan “rəqiblər” yarışsınlar. Lakin, bu cür
oyun-çalışmalarda hərəkətləri növbə ilə yerinə
yetirmək tələb olunan çalışmalarda güc, sürət,
hərəkətlərin koordinasiyasını tətbiq etmək zərurəti yarandıqda iştirakçıların bilavasitə “rəqib” ilə
yaxınlaşmaması şəraitində tərkibi müxtəlif cinsli
iştirakçılardan olan komandalar iştirak edə bilərlər. Bu zaman qələbə şansını bərabərləşdirmək
məqsədi ilə oyun başlamazdan əvvəl qızlar üçün
mürəkkəbliyinə və çətinliyinə görə daha asan
tələblər qoymaq məqsədəuyğundur.
Məşqçi əsasən nəinki komandaların, say
tərkibinə, həm də hər komandada oğlanların və
qızların sayının eyni olmasına fikir verməlidir.
Bu zaman adətən komandalar arasında bəzi güc
bərabərliyi yaranır. Lakin bəzən mütəhərrik
oyunun xarakterindən və iştirakçıların hazırlıqlarından asılı olaraq komandalar tərkiblərindəki
oğlanlar və qızların say nisbətinin eyni olmaması ilə də təşkil oluna bilər.
Qızlar üçün olan oyunlarda bədənin güclü
sirkələnməsi ilə bağlı olan tullanmalar, qolların
sərt cəld hərəkətləri, böyük güc yükü ilə müşayiət olan hərəkətlər, xüsusən də çiyin nahiyəsində, istisna olmalıdır.
Sadaladığımız pedaqoji prinsiplərə əməl
olunmasını müşahidə etmək məqsədi ilə Bakı şəhəri Nizami rayonda yerləşən 70 saylı məktəb liseydə Xl sinifdə Zeynalova Sevinc müəllimə tərəfindən aparılan fiziki tərbiyə dərsində müşahidəçi
qismində iştirak etdik. Dərsin planına uy-ğun olaraq müəllim “Topatdı oyunu” daxil etmişdi.
Oyunçular iki dəstəyə bölünərək və bir-birindən 6 metr aralıda bir-birinə paralel olaraq
düzülürlər. Hər dəstənin qarşısından xətt çəkilir.
Müəllim finiş xəttindən 10 metr aralı dayanır.
Müəllim topları dəstə başçılarına ötürüb
“Başla” komandası verir. Hər dəstənin oyunçusu topu atıb tuta-tuta müəllimin yanına yüyürür.
Sonra hər oyunçu öz dəstəsinə qayıdıb topu
növbədə duran yoldaşına ötürür, özü isə keçib
sıranın arxasında durur. Qaçarkən topu yerə salmayan oyunçu 1 xal qazanır.
X sinfin qızları bu oyunda həvəslə iştirak
etdilər.
Məşqçi yuxarı sinif şagirdlərində mütəhərrik oyunlarla məşğul olmağa elə bir münasibət
tərbiyə etməlidir ki, onlar bunu ciddi bir iş kimi
qəbul etsinlər. Onlara izah etmək lazımdır ki, bu
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və ya digər oyun dərsə məqsədyönlü şəkildə daxil edilmişdir və təlim-məşq əhəmiyyəti daşıyır.
Şagirdlər oyun tapşırığını şüurlu sürətdə yerinə
yetirərək yüksək maraq və yaxşı intizamla mütəhərrik oyunlarla məşğul olacaqlar. Bu oyuna
diqqət edək:
Meydançada bir-birindən aralı iki paralel
xətt çəkilir. İştirakçılar iki komandaya bölünüb
(hər komandada 10 nəfər olmaqla) çəkilmiş xətt
boyunca qarşı-qarşıya dururlar. Təşkilatçıların
işarəsi ilə hər bir oyunçu qarşısında duran oyunçunu əlindən yapışıb, onu özünə tərəf dartır.
Müvazinəti zəif olub xətti keçən oyunçu həmin
komandanın “Əsir”i olur. Oyun 2-3 dəqiqə davam edir. Təşkilatçının işarəsi ilə oyun dayandırılır, komandadakı “əsirlər” sayılır. Hansı komanda daha çox “əsir” götürübsə o da qalib hesab olunur. Bundan sonra əsirlər öz komandalarına qaytarılır və oyun yenidən başlayır.
Bu cür oyunlarda intizam əsas şərtdir.
Çünki şagirdlər intizama riayət etməsələr, qarışıqlıq yaranar və oyunun heç bir faydası olmaz.
Bu və ya digər texniki priyomu, taktiki hərəkəti uğursuz yerinə yetirdikdə məşğul olanları
hərəkətləri təkrar etməyə təhrik edərək, onları
bu yolla inadla və israrla məşq edərək müsbət
nəticələr əldə etməyə alışdırmaq lazımdır.
15-17 yaşlı oğlanlar və qızlar bəzən oyun
zamanı onların növbəsi çatdıqda bu və ya digər
tapşırığı fərdi yerinə yetirərkən utancaqlıq hissi
keçirirlər. Bu hal xüsusən də qarışıq cinsli qruplarda məşğələlər keçirilən zaman baş verir. Bəziləri yöndəmsiz və ləng tərpənən kimi görünməkdən qorxaraq, çox vaxt qəsdən “var gücü
ilə” oynamır və ya oyunun məsuliyyətli anında
bilərəkdən yöndəmsiz hərəkətə yol verirlər ki,
ətrafdakıların gülüşünə səbəb olaraq yoldaşları-

nın oyunda öz hərəkətlərinə veriləcək qiymətdən diqqətini yayındırsınlar; digərləri isə sadəcə
oyunda təhlükəli vəziyyətdən qaçır və yaxud
qeyri-fəal iştirak edirlər. Məşqçi isə bu cür şagirdlərə kifayət qədər taktiki yanaşaraq onları
yoldaşları qarşısında pis vəziyyətə salmamalı,
onlara güclərinə uyğun və onlar üçün əl çatan
olan rol və tapşırıq verməlidir. Geri qalan oyunçuları öz oyun hərəkətlərini təkmilləşdirməyə,
oyun zamanı fəal olmağa təhrik etmək vacibdir.
Bu zaman bəzilərinə məşqçinin ruhlandırıcı
sözü yaxşı təsir göstərə bilər, digəri üçün məşqçı tərəfindən bilərəkdən təşkil edilmiş ən yaxşı
oyunçu ilə təkbətək qarşılaşma faydalı olar,
üçüncüsü məşqçinin ciddi tonla tutduğu irada
reaksiya verər və s.
Nəticə olaraq qeyd etməliyik ki, bu və ya
digər idman növü ilə məşğul olanların xüsusi meyillərini nəzərə alaraq, onlara seçdikləri idman növündə
bacarıq və vərdişlərini möhkəmləndirmək və təkmilləşdirməyə yardım edən mütəhərrik oyunlardan müstəqil istifadə etmək üçün tövsiyələr vermək faydalıdır.
Problemin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki,
fiziki tərbiyə prosesində yuxarı sinif şagirdlərinin
fiziki inkişafında yaş və cinsi xüsusiyyətlərin əhəmiyyəti müəyyənləşdirmiş və bu istiqamətdə istifadə
olunan mütəhərrik oyunların forma və üsulları nəzərdən keçirilərək sistemə salınmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, burada irəli sürülən müddəalardan ümumtəhsil məktəblərinin fiziki tərbiyə müəllimləri gündəlik
işlərində yararlana bilərlər.
Problemin aktuallığı. Yuxarı sinif şagirdlərinin fiziki inkişafını təmin etməkdə bir vasitə olan fiziki tərbiyə dərslərini və idman məşğələlərini təşkil
edərkən, onların inkişafının yaş, cinsi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması zəruridir.
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ЛИЧНОСТЬ СТУДЕНТОВ
Ayna Shirzad Haciyeva,
PhD in pedagogy
Sumgait State University

PSYCHO-EMOTİONAL PROCESSES AFFECTİNG STATE OF STUDENTS
Xülasə: Məqalədə insanın inkişafında emosional sferanın rolundan bəhs edilir. İnsanın formalaşmasına təsir edən emosiyaların inkişafı problemi psixologiyanın qarşısında duran əsas məsələlərdəndir. Emosional sferanın ünsiyyətə və fəaliyyətə təsiri, tələbatların ödənilməsində rolu mübahisəedilməzdir.
Şəxsiyyətin formalaşmasında psixoemosional proseslərin təsirini tədqiq edərkən həyəcan, aqressiya,
qorxu, frustrasiya kimi emosional halların üzərində dayandıq, belə ki, onlar tələbələri təlim prosesində, həmçinin, sessiya dövründə daimi müşaiyət edir və insanın emosional gərginliyinin qaçılmaz elementləridir.
Açar sözlər: tələbə mühiti, təsəvvür, baxış, emosiya, insan, xüsusiyyət
Резюме: В данной статье речь идет о роли эмоциональной сферы в развитии человека. Проблема развития эмоций, влияющих на формирование человека, является одной из задач, стоящих перед
психологией. Влияние эмоциональной сферы на общение и деятельность, их роль в реализации
потребностей неоспоримы.
Исследуя вопрос влияния психоэмоциональных процессов на формирование личности студента, нам представилось необходимым остановиться на таких моментах как тревожность, агрессия,
страх, фрустрация, так как они являются несомненными спутниками студента на протяжении периода
обучения, во время сдачи сессии и являются неизбежными элементами эмоционального напряжения
человека.
Ключевые слова: cтуденческая среда, взгляд, эмоция, человек, особеннность
Summary: This article is about role of emotional sphere in human growth. One of the missions of
psychology is development of emotions which have influence in human progress. Influence of emotions and
feelings on communication and human activity are irrefutable. During research of psycho-emosional
condition of students, we discovered many factors which have significant influence on forming of their
personality such as frustration, nervousness, fear and aggression. Mentioned above factors going along with
students throughout session and examinations which can cause emotional tension to students.
The key words: presentation, sight, emotion, person, theory, feature

Psixologiyada ən çox araşdırılan, lakin
hələ də fərqli mövqelərin ortaya qoyulduğu
problemlərdən biri də şəxsiyyətdir. Şəxsiyyətin
formalaşdırılmasında çoxsaylı amillər iştirak
edir. Onlardan bəziləri şəxsiyyətin inkişafına,

digərləri ləngiməsinə səbəb olur. Tələbə şəxsiyyətinin formalaşdırılmasına da bu amillər təsir
göstərir.
Şəxsiyyətin hər bir keyfiyyəti, onun forma
və məzmunu fərdin sosial əhatəsi, ünsiyyət dai-
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rəsi, fəaliyyət sahəsi ilə də bağlıdır, lakin burada
həmin şəxsin daxili potensialı, fərdi xüsusiyyətləri, ətrafdakıların həmin şəxsə təsiri, onun özünün bunlara münasibəti mühüm rol oynayır.
Göstərilən bu cəhətlər kompleks şəkildə psixoemosional sahə ilə bağlıdır. Tələbələrin daha
çox yaşadıqları emosional halların məzmununu
nəzərdən keçirək.
Bizim üçün emosiyaların meydanagəlmə
səbəbləri, onların səviyyəsi, adaptasiyaya təsirini aşkar etmək vacibdir. Psixoloji ədəbiyyatda
bu istiqamətdə emosional halın müxtəlif təriflərinə rast gəlmək mümkündür. Mənbələrdə emosional vəziyyət diferensial şəkildə - situativ hal
və ya şəxsiyyətin keçid vəziyyəti, onun dinamikası nəzərə alınmaqla, səciyyəvi xüsusiyyətləri
qismində nəzərdən keçirilir.
Tələbə şəxsiyyətinin formalaşmasına psixoemosional proseslərin təsirini tədqiq edərkən
həyəcan, aqressiya, qorxu, frustrasiya kimi halların üzərində dayanmağı zəruri hesab edirik.
Təcrübədən də bəllidir ki, həmin emosiyalar
tədris prosesində tələbələrin davranışını, fəaliyyət və ünsiyyətini müxtəlif çalarlara boyamaqla
pozitiv və neqativ emosional dəyişmələri qaçılmaz edir. Hər bir tələbə az, ya da bir qədər çox
dərəcədə bu halları keçirir.

Tələbələrin şəxsiyyətinə təsir göstərən
emosional halları, əlbəttə ki, bilavasitə onların
peşə hazırlığında üzləşdikləri situasiyalarda yaranan emosional vəziyyətlərdə axtarmaq lazımdır. Bunun üçün biz tələbə şəxsiyyətinin xüsusiyyətləri əsasında onun strukturunu müəyyənləşdirməliyik. Ehtimal edirik ki, tələbə şəxsiyyətinin strukturunda hər hansı motiv və emosiya
deyil, məhz onları peşə yönümünə daha fəal şəkildə istiqamətləndirən, özlərini peşə sahəsi üzrə
yüksək qiymətləndirməyə imkan verən emosiyaların yaşanması daha önəmlidir.
Əslində, tələbələrin şəxsiyyətinin formalaşması heç də həmişə belə pozitivyönlər və təsirlərlə nizamlanmır. Formalaşma prosesində tələbə
bir sıra çətin situasiyalarla üzləşərək neqativ
emosional hallar keçirir. Yaranma səbəbinə görə
emosional vəziyyət fərqli quruluşda formalaşdığından fərqli qaydada da təzahür edir. Bu zaman
bir sıra emosional vəziyyətlər təzahür edir. Həmin vəziyyətləri ayırd etmək üçün “emosiya”,
“emosionallıq” (“emosional hal”, “emosional vəziyyət”) anlayışlarını ayırd etməliyik.
Əvvəlcə tələbə şəxsiyyətinin strukturunda
emosional halların yerini müəyyənləşdirək. Bunun üçün aşağıdakı pozitiv inkişaf modelindən
istifadə edə bilərik.

Şəkil 1.1. Tələbə şəxsiyyətinin pozitiv inkişaf modeli
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Emosiya, qeyd etdiyimiz kimi, fərdin ona
təsir edən faktorlara verdiyi qiymətə görə onun
psixofunksional vəziyyətində baş verən kimyəvi, bioloji, psixoloji dəyişmələrdən yaranan cavab reaksiyasıdır. Emosiya motivlərlə əlaqəli,
fəaliyyətlə bağlı olaraq yaranır. (5, 88)
İnsanın emosional həyatı onun müxtəlif
məzmunu ilə doludur. Emosiya aşağıdakı sahələrə
qiymətləndirici münasibətdən yaranır (7, 98):
1) fəaliyyəti həyata keçirməyə kömək
edən, yaxud mane olan ayrı-ayrı vəziyyətlərə:
qorxu, nifrət;
2) fəaliyyətdə əldə edilmiş uğurlara:
sevinc, kədər;
3) baş verən, yaxud, baş verə biləcək
situasiyaya: təşviş, təəccüb, təəssüf.
Tələbə şəxsiyyətinə təsir göstərə biləcək
bu kimi halların onların emosional vəziyyətləri
üçün nə dərəcədə xarakterik olub-olmadığını
öyrənmək üçün bir sıra test metodikalarından,
fəaliyyət məhsullarının təhlilindən, müsahibə və
söhbətlərdən istifadə etdik. Məlum olduğu kimi,
psixologiyada insanın emosional sahəsinin tədqiqində rəng metodikalarına geniş yer verilir.
Bunu nəzərə alaraq əvvəlcə M. Lüşerin rəng testi tətbiq olundu.
Rəngin təsiri insаndа həm fiziоlоji, həm
də psiхоlоji еffеkt yаrаdır. Bu təsir аrtıq çохdаndır еstеtikаdа, gigiyеnаdа, istеhsаlаtdа nəzərə аlınır. Bir hаldа ki, insаndа rəngə qаrşı özünəməхsus еmоsiоnаl münаsibət vаr, оnun hаnsısа birinə üstünlük vеrilir; mаrаqsız yаnаşılаrаq
hаnsısа rəngdən imtinа еdilir və bu həmin rəngi
nеqаtiv qiymətləndirmə ilə хаrаktеrizə оlunur,
dеməli, о zаmаn psiхidiаqnоstikаdа dа bu аmili
nəzərə аlmаq lаzımdır. M. Lüşеr tеsti о mülаhizəyə əsаslаnır ki, rəng sеçimi sınаnılаn subyеktin
aşağıdakı
cəhətlərini
ifаdə
еdir
(tests.kulichki.com):
а) müəyyən fəаliyyətə istiqаmətini;
b) əhvаl- ruhiyyəsini;
c) funksiоnаl vəziyyətini;
d) şəхsiyyət хüsusiyyətlərini.
Bunlarla yanaşı, rəng seçimləri metodu
təəssüratların dərk olunmayan cəhətlərini, şəxsiyyətin şüurlu və şüursuz nəzarətə tabe olmayan, əhəmiyyətli dərəcədə fərdin aktual səviyyəsindən asılı olan səviyyələrini də aşkar etməyə
imkan verir. Bu tеstdə istifаdə оlunаn rənglərin
mаhiyyəti çохsаylı sınаnılаnlаr kоntingеntinin

müхtəlif istiqаmətdə tədqiqində müəyyən еdilmişdir. M.Lüşеrə görə, rənglərin хаrаktеri özündə 4 əsаs və 4 əlаvə rəngi birləşdirir (8, 345).
Əsаs rənglər:
1) göy - sаkitliyi, rаzılığı, rаhаtlığı ifаdə
еdir;
2) yаşıl - əminlik hissini, sаbitliyi və tərsliyi ifаdə еdir;
3) nаrıncı-qırmızı - irаdi gücü, аqrеssiyаnı, аrdıcıllıq ənənəsini, qıcıqlаnmаnı ifаdə еdir;
4) аçıq sаrı - fəаllıq, ünsiyyətə cəhdеtmə,
ürəyiаçıqlıq, hisslərini gizlədə bilməmək, şən
əhvаl-ruhiyyədə оlmаnı ifadə edir.
Əlаvə rənglər:
5) bənövşəyi;
6) şаbаlıdı;
7) qаrа;
8) bоz.
Münaqişə оlmаdıqdа оptimаl hаldа əsаs
rənglər birinci 5 yеrdə оlmаlıdır.
Bоz rəng M. Lüşеr tеstində “rəngsizlik”
kimi göstərilir. Bu rəng həyəcаn, strеss, qоrхu
və kədəri bildirir. Əlаvə rənglərin mаhiyyəti də
əsаs rənglər kimi dаhа çох оnlаrın qаrşılıqlı əlаqədə yеrləşdirilməsilə təyin оlunur.
M. Lüşerin rəng seçimi metodu ilə tələbələr tədqiq edilmiş, bu zaman aşağıdakılar aşkar
edilmişdir. Testin göstəricilərinə görə, sınanılanların yalnız 1/5 hissəsində (47 nəfər, 12,3%)
nəticələr harmonik norma səviyyəsində qiymətləndirilmişdir. Emosional gərginlik 132 nəfərdə
(34,7%) müşahidə olunmuşdur. Sınanılanların
92 nəfərində (24,2%) özünümüdafiə mövqeyi və
iqtisadi baxımdan əmin-amanlığın təmin olunması üçün çıxılmaz vəziyyətin irrasional üsullarla həllinə meyletmə aşkar olunmuşdur (2-ci
və 5-ci rənglərin əhəmiyyətli mövqeyi). 32 nəfərdə (8,4%) pozitiv tələbat və emosiyaların
ödənilməsinin frustrasiyası (4-cü rəngin əhəmiyyətli mövqeyi) qeydə alınmışdır.
Tələbələrdə həyəcanın səbəblərinin aşkar
edilməsi məqsədilə, Ç. Spilberqin “Şəxsi və
situativ həyəcan şkalası” və Teylorun “Həyəcanın səviyyəsinin ölçülməsi metodikası” (V.Q.
Norakidzenin adaptasiyası) tətbiq edildi
(www.dieter.ru).
Eksperimental tədqiqat aşağıdakı qaydada
qurulmuşdu: sessiya dövründə tələbələrin emosional vəziyyəti öyrənildi, daha sonra imtahan
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dövründə eksperimental qruplarda təkrar diaqnostika aparıldı.
Birinci və ikinci kurs tələbələrinə şəxsi
həyəcanın yüksək səviyyəsi, 3-cü və 4-cü kurs
tələbələrinə isə şəxsi həyəcanın orta göstəricisi
xasdır. Situativ və ya reaktiv həyəcan (bir o qədər yüksək göstəriciyə malik olmasa da) 2-ci
kurs tələbələrində aşkar edilmişdir.
Bu tələbələrdə müşahidə zamanı subyektiv
yaşanan emosiyalar (gərginlik, narahatlıq) səciyyələnirdi. Bu, stress vəziyyətinə emosional reaksiya kimi meydana çıxaraq, zamanla intensivliyinə və dinamikliyinə görə müxtəlif ola bilir. Daha
sonra sessiya dövründə və imtahandan sonra C.
Teylorun həyəcan səviyyəsinin ölçülməsi metodikasından istifadə etdik (fatumtest.ru).
Hər iki metodika üzrə həyəcan səviyyəsinin göstəricilərinin müqayisəsi zamanı, demək
olar ki, nəticələr eynidir: tələbələrin böyük əksəriyyətində həyəcan səviyyəsi yüksəkdir. Daha
sonra biz imtahan dövründə tələbələrin həyəcan
səviyyəsinin göstəricilərini təyin etdik.
İstər sessiya dövründə, istərsə də imtahandan sonra tələbələrin həyəcan səviyyəsinin yüksək göstəricilərə malik olduğu aşkar edildi, lakin
imtahan dövründə həyəcan səviyyəsi bir qədər
də yüksəlmiş olur ki, bu da, təbii olaraq, onların
imtahana hazırlığı və həmin proseslə bağlı yaşadıqları narahatlıqlarla bağlıdır. Ümumilikdə isə,
istər imtahandan əvvəl, yəni sessiya müddətində, istərsə də imtahan dövründə tələbələrdə yüksək həyəcan qeydə alınır. Nəticədə tələbələrdə
emosional gərginliyin yüksəlməsi imtahan müddətində daha yüksək səviyyəyə qalxaraq onların
emosional vəziyyətinə, o cümlədən motivasiya,
fəaliyyət, ünsiyyət, davranış sahələrinə təsir
göstərərək şəxsiyyətin normal inkişafı prosesini
çətinləşdirir. Ümumilikdə tələbələrdə həyəcanlılığın müəyyən edilməsi üzrə apardığımız tədqiqatda şəxsi həyəcanın orta səviyyədə olduğu,
tələbələrin sayının 89 nəfər (23,4%) olmasına
baxmayaraq, yüksək şəxsi həyəcanın üstünlük
təşkil etdiyi tələbələrin sayı - 104 nəfər (27, 3%)
olmuşdur.
Göründüyü kimi, tələbələrin psixoemosional vəziyyəti həm kurslar arasında, həm şəxsi
keyfiyyətlərə, həm də situasiyaya görə fərqlidir.
Belə vəziyyət tələbələrin kollektivə adap-tasiyasına, təlim müvəffəqiyyətinə təsir edir. Nəticədə
şəxsiyyətin formalaşmasında neqativ təzahürlər
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təşəkkül tapır. Bu isə, eyni zamanda, onların gələcəkdə peşə fəaliyyətində özünü göstərə bilir.
Müxtəlif kurslarda tələbənin inkişafının
bəzi fərqli xüsusiyyətləri mövcuddur:
I kursda tələbələr abituriyent olduqları
dövrdə tələbəlik həyatı ilə bağlı təəssüratları və
reallıqlar arasında uyğunlaşma, eləcə də ali
məktəb mühitinə adaptasiya məsələlərini həll
edirlər. Tələbələrin davranışı konformizmin
yüksək dərəcəsi ilə fərqlənir. Bu davranışın zəif
tənzimlənməsi və motivasiyasız risk, öz addımlarının nəticələrini görə bilmək bacarığının zəif
olması xarakterikdir. Tez-tez qeyri-adekvat özünüeyniləşdirmə, həyat planlarını qura bilmək
qabiliyyətinin kifayət qədər inkişaf etməməsi,
sıx şəxsiyyətlərarası münasibətlərdən qaçmaq,
təlqin üçün əlverişli nümunələrin seçilməsindəki
çaşqınlıqlar qeydə alınır. Onların ali məktəbə
adaptasiyası prosesində aşağıdakı çətinliklər
meydana çıxır:
- məktəb kollektivinə xas olan qarşılıqlı
yardım və mənəvi dəstəyə tələbat hissi;
- peşəyə psixoloji hazırlıqdakı çatışmazlıqlar;
- davranış, fəaliyyət və ünsiyyətdə özünütənzimləməni həyata keçirmək qabiliyyətinin
zəifliyi;
-ali məktəbə qəbul olunması uğurundan
yaranan təkəbbür, eyforiya, özünü mükəmməl
hissetmə səbəbindən özünütəkmilləşdirmə marağının olmaması və s.
II kurs - peşə sahəsində ən gərgin öyrənmə və mənimsəmə dövrüdür. Peşə fənləri tələbələrin həyatına intensiv şəkildə daxil edilir.
Onlar ümumi hazırlıq əldə edir, geniş peşə təsəvvürləri, maraq və tələbatlar, yaxud qeyrimüəyyənliklər, suallar yaranır. Bu dövrdə mühitə adaptasiya prosesi, əsasən, başa çatmış olur.
III kurs - ixtisaslaşmanın daha bitkin və
mükəmməl başlanğıcı, tələbənin peşəkar maraqlarının sonrakı inkişafının və dərinləşməsinin
əks olunması, elmi tədqiqatlara marağın möhkəmlənməsi dövrüdür. İxtisaslaşmaya olan zərurət şəxsiyyətin müxtəlif sahələrə olan maraqlarının mərkəzləşməsinə, özünü peşəkar kimi axtarışa, özünütəsdiqə və özünüreallaşdırmaya istiqamətləndirir. Bu, tələbələrin təcrübələri dövründə özünü daha aydın büruzə verir.
IV kurs - təcrübənin keçirilməsi, ixtisasla
real surətdə tanışlıq dövrüdür. Tələbələr tərəfin-
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dən bir çox həyat və mədəniyyət dəyərlərinin
yenidən qiymətləndirilməsi gedir. Maddi və ailə
vəziyyəti ilə bağlı yeni, get-gedə daha da aktuallaşan dəyərlər meydana gəlir. Onlar tədricən ali
məktəb həyatının kollektiv formalarından tədricən aralanırlar.
Problemin elmi yeniliyi. Tələbələrdə onların
şəxsiyyətini formalaşmasına əhəmiyyətli dərəcədə

ləngidici təsir göstərə biləcək kifayət qədər psixoemosional hallar qeydə alınmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Aparmalı
olduğumuz iş bu emosional halların tələbə şəxsiyyətinə təsirini aşkara çıxarmaq və neqativ təsirlərin
qarşısını almağın yollarını göstərməkdir.
Problemin aktuallığı. Hesab edirik ki, ali
təhsil müəssisələrində problemin bu cəhətinə xüsusi
diqqət yetirilməlidir.
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MAİN FEATURES OF SOCİAL İNTEGRATİON İN SOCİETY OF THE PEOPLE
WITH DOWN SYNDROME İN EARLY AGE OF YOUTH
Xülasə: Hal-hazırda cəmiyyətimizin inklüzivləşdiyi bir dövrdə əsas məsələlərdən biri də Daun sindromlu şəxslərin cəmiyyətə sosial inteqrasiyasıdır. Bu istiqamətdə olan problemləri nəzərə alaraq, məqalədə erkən
gənclik yaş dövründə Daun sindromlu şəxslərin cəmiyyətə sosial inteqrasiya məslələrini araşdırmışıq. Araşdırma zamanı bu istiqamətdə olan xarici ölkələrin təcrübələrini da təhlil edərək müəyyən nəticələr vermişik.
Açar sözlər: Daun sindromu, erkən gənclik yaş dövrü, sosial inteqrasiya, cəmiyyətə inteqrasiya, sosial
bacarıqlar, peşə fəaliyyəti
Резюме: В настоящее время, в период инклюзации нашего общества одной из важнейших
проблем является социальная интеграция в общество лиц с синдромом Дауна. Учитывая проблемы,
существующие в этом направлении, в этой статье мы исследовали вопросы социальной интеграции в
обществе лиц с синдромом Дауна в раннем юном возрасте. При исследовании, мы проанализировали
опыт зарубежных стран в данном направлении и сделали определённые выводы.
Ключевые слова: Синдром Дауна, ранний юный возраст, социальная интеграция, интеграции в
общество, социальные навыки, профессиональная деятельность
Summary: Currently, in the period of inclusion of our society, one of the most important problems is
social integration in the society of people with Down syndrome. Considering the problems existing in this
direction, in this article we investigated the issues of social integration in the society of people with Down
syndrome at an early young age. In the study, we analyzed the practices of foreign countries in this direction,
made certain conclusions.
Key words: Down syndrome, early youth age, social integration, community integration, social skills,
professional activity

Cəmiyyət birbaşa əlaqəli sistem kimi fəaliyyət göstərən qruplar, təşkilatlar, qurumların
quruluşları, kollektivliklər və ekoloji qurumlar
qrupudur. Cəmiyyətdə birləşən və ümumi funksional quruluşu meydana gətirən birləşmə sistemlərində şəxslər bir-birinə bağlıdır və bir-bi274

rindən asılıdır. Lakin cəmiyyətin struktur bölmələri bir-biri ilə əlaqəli və bir-birindən asılı olduqlarına baxmayaraq, onlar davamlı bir təşkilat
təşkil edirlər. Merton deyir ki, hər cəmiyyətdə,
"anomiyaya doğru bir zorakılıq mövcuddur.
Müasir cəmiyyətimiz inkişaf etdikcə, buradakı
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qaydalar da dövrün tələbatlarına uyğun olaraq
formalaşır. Artıq əlilliyi olan şəxslərin hüquqları
getdikcə artır və cəmiyyətə sosial inteqrasiyası
sürətlənir.
Əvvəlki dövrlərə nisbətən hal-hazırda
Daun sindromlu şəxslərin cəmiyyətə sosial
inteqrasiya olunması üçün bir çox imkanlar
yaradılmışdır.
Bu günkü gündə, Daun sindromlu şəxslərin əksəriyyəti normal insanlar kimi ömür sürmələrinə baxmayaraq, digər yaşıdları kimi onların sosial şəraiti ilə bağlı məlumatlar məhduddur. Dünyanın bir çox sağlamlıq vəziyyətinə
görə inkişaf etmiş ölkələrində Daun sindromlu
şəxslərin əksəriyyəti yaşlılıq dövrünə kimi gəlib
çatır. Bu o deməkdir ki, Daun sindromlu şəxslər
yaşadığı cəmiyyətdən təcrid saxlanıla bilməz.
Müasir təhsil sistemi inkişaf etdikcə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslər, o cümlədən Daun
sindromlu şəxslər üçün yeni layihələr işlənib hazırlanır. Bununla belə qarşıda inteqrasiya ilə
bağlı bir çox problemlərin həlli məsələləri araşdırılır. Ən əsas araşdırılması vacib olan məsələlərdən biri Daun sindromlu gənclərin məktəbdən
sonra hansı peşəyə sahib olacaqları problemidir.
Son onilliklərdə intellektual əlilliyi olan, o
cümlədən də Daun sindromlu uşaqlar üçün erkən inkişaf proqramlarının inkişaf etdirilməsi
diqqət mərkəzindədir. Bu diqqət artıq böyüklərin ehtiyaclarına doğru dəyişir: uyğun bir işdə
işləmək, mənzilə sahib olmaq, tam hüquqlu istirahət üçün imkanlar əldə etmək və cəmiyyətdəki
normal fəaliyyət və digər ehtiyaclar. Daun sindromu problemi ilə məşğul olan mütəxəssislər
arasında əsas fikir budur ki, Daun sindromlu
şəxslərin "gənclik həyatı" üçün bir gəncin hazırlanmasına erkən başlanmalıdır - orta məktəbdə,
yəni, 14 yaşından. Bu mövzuda məktəb və məktəbdənkənar müxtəlif təşkilatlara, eləcə də valideynlər ilə qarşılıqlı əlaqələrin qurulmasına böyük rol verilir. Bunlar peşə təhsil mərkəzləri sosial təhsil mərkəzləri və müxtəlif bacarıqlara aid
peşə ixtisasları ola bilər. Dünyanın çox ölkələrində Daun sindromlu gənclərin cəmiyyətə
inteqrasiyası istiqamətləri ABŞ-da hazırlanmış
proqramlara uyğunlaşdırılır və istifadə olunur.
Ona görə ki, Daun sindromlu gənclərin və böyüklərin həyatının təşkili üçün əsas meyilləri və
yanaşmaları nəzərdən keçirmək üçün Amerika
təcrübəsinə müraciət etmək məqsədə uyğundur.

Birləşmiş Ştatların bir çox dövlətlərində xüsusi
təşkilatlar var. Misal olaraq göstərə bilərik: xüsusi olan yeniyetmələrin məktəb həyatından yetkin həyatına olan ehtiyac keçid planlaşdırma komitələri və ailələrlə qarşılıqlı əlaqələrin qurulması komitələri. Xarici tədqiqatlarda keçid prosesi, demək olar ki, inteqrasiya prosesində vacib
bir yer tutur. Bu zaman əsas diqqət valideynlərin, bu sahə üzrə mütəxəssislərin, Daun sindromlu gənclərin yaşıdlarının, məktəbdəki əhatəsinin birlikdə işləməsinə yönəldilməlidir. Daun
sindromlu şəxslərin həyat dövrünün müxtəlif
mərhələlərində ailə təhsilinin kontekstində,
məktəbəqədər və məktəb təhsilinin təşkili, yetkinlik dövründə məşğulluq və özünütəsdiqləmə
kimi həyat keyfiyyəti ilə təmin olunmasının
problemi onların cəmiyyətə sosial inteqrasiyası
ilə birbaşa əlaqəlidir. Daun sindromlu gənclərin
cəmiyyətə inteqrasiyası üçün əsas istiqamətlər
bunlardır: onların şəxsiyyətyönlü inkişafı üçün
layihələrin hazırlanması, onların təkcə ailə üzvləri ilə deyil, həmçinin cəmiyyətə inteqrasiyasını təşkil etmək, ictimai həyatda fəal iştiraklarını
təşkil etmək, onları yaradıcılıq qabiliyyətlərinin
aşkar olunmasına imkanlar yaratmaq, istirahət
və əyləncə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin
təşkili, bilik və bacarıqlarına uyğun peşəyə yönəltmək və bu kimi digər məsələlər.
Araşdırmalar göstərir ki, öyrənmə çətinlikləri olan bir adamın yetkin müvəffəqiyyəti
onun akademik bacarığından deyil, əsasən, sosial-emosional əlaqələrindən asılıdır. Daun sindromlu gənclər üçün bəzi sosial bacarıqlara yiyələnmək çətindir. Məsələn:
-Bir qrupa qoşulmaq və ya daxil olmaq
bacarığının məhdudluğu.
-Münasibətlər yaratmaq və saxlamaq bacarığının məhdudluğu.
-Münaqişələrin həlli qabiliyyətinin məhdudluğu.
-Sosial bacarıqlara “uyğunlaşma” imkanının məhdudluğu.
Öyrənmə çətinliyi olan bir gənc üçün sosial olaraq qəbul edilmə aşağıdakı hallarda çatışmazlıqlar müşahidə olunduqda əngəllənir:
-Koqnitiv qabiliyyətlər - bunlar çox fərqlidir
- Dil məzmunu, tonu
-Nitq anlamanın olması
- Bədən dili
- Həmyaşıdları ilə anlaşma
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- Ətraf mühitə uyğunlaşma
Bütün bunları nəzərə alaraq erkən gənclik
dövründə Daun sindromlu şəxslərin cəmiyyətə
sosial inteqrasiya prosesini daha səmərəli və
faydalı istiqamətə yönəldə bilərik. Bunun üçün
valideynlərdən, mütəxəssislərdən və ən əsası,
cəmiyyətdən böyük əzmkarlıq tələb olunur.
Problemin elmi yeniliyi: Erkən gənclik yaş
dövründə Daun sindromlu şəxslərin cəmiyyətə sosial
inteqrasiyası məsələlərinin xarici təcrübə ilə təhlil

olunması və əsas istiqamətlərin müəyyən edilməsi
məqalədə əksini tapmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Daun sindromlu şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası məsələləri
bu sahədə çalışan mütəxəssisləri, tələbələri və Daun
sindromlu övladı olan valideynləri çox maraqlandırır. Məqalə praktik cəhətdən mütəxəssislərə, valideynlərə faydalı olacaqdır.
Problemin aktuallığı: Sosial inteqrasiya, əlil
insanların hüquqlarının müdafiəsi, onların cəmiyyətdən təcrid olunmaması hal-hazırda cəmiyyətin diqqət mərkəzindədir. Bu baxımdan məqalə aktualdır.
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PSYCHOLOGICAL FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF MUTUAL
RELATIONS IN ADOLESCENCE PERIOD
Xülasə: Məqalə yeniyetməlik münasibətlərinin formalaşmasına təsir göstərən sosial-psixoloji faktorları əks etdirir. Bu baxımdan müxtəlif nəzəriyyələr təhlil edilir. Əlaqələrin və davranışın sosial mühitin tələblərindən, valideyn və müəllimlərdən asılılığını göstərilir. Eksperimental yolla yetkinlik yaşına çatmayanlara,
böyüklərin yaşlılardan daha güclü təsirlərə malik olduqları aşkarlanır. Qeyd edildiyi kimi, bu fərq müəyyən
dərəcədə situasiyadan asılıdır. Müvəqqəti yaşa uyğun xüsusiyyətlərin nəzərə alınmadığı hallarda, yeniyetmənin daxili gərginliyi artdıqca tez-tez münaqişələrə gətirib çıxarır.
Açar sözlər: tərbiyə, təhsil, şəxsiyyətin formalaşması, yeniyetmə, şəxsiyyət, sosial fəallıq, motivasiya
Резюме: В статье излагаются социально-психологические факторы, влияющие на формирование взаимоотношений в подростковом возрасте. В связи с этим анализируются различные теории.
Указывается зависимость взаимоотношений и поведения от требований социальной среды, родителей
и педагогов. Экспериментальным путем изучается более сильное влияние старших, нежели пожилых,
на формирование личности и взаимоотношений в подростковом возрасте. Отмечается, что эта разница, в определенной степени, зависит от ситуации. Также указывается на то, что в случаях, когда не
принимаются во внимание особенности, соответствующие переходному возрасту, внутренняя напряженность подростка возрастает, что приводит к частому возникновению конфликтов.
Ключевые слова: воспитание, образование, формирование личности, подросток, личность,
социальная активность, мотивация
Summary: The article researches socio-psychological factors influencing the formation of mutual
relations in adolescence period. Accordingly different theories are analyzed. We emphasize the dependence
of mutual relations and behavior on social environment and demands by parents and teachers. It surveys by
experimental ways if the formation of personality and mutual relations depend on peers or adults more in
adolescence period. One can see that the difference depends on the situation somewhat. It shows that
ignoring the features of adolescence period, their internal tension increases, conflict appears frequently.
Kew words: mentoring, education, the formation of person, adolescence, personality, social activity,
motivation

Yeniyetməlik yaş dövründə yaşıdlarla qarşılıqlı ünsiyyətdə olmaq, kollektivin həyatında

iştirak etmək, dostluq münasibətləri qurmaq
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqatlar (V.A.
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Krutetski, İ.S. Kon, Ə.Ə. Əlizadə, M.Ə. Həmzəyev və b.) göstərir ki, məktəb həyatı, təlim fəaliyyəti yeniyetmələr üçün cəlbedici olsa da, ondan da daha çox yaşıdları ilə ünsiyyət və münasibətdə olmaq vacib hesab edilir. Əlbəttə, yeniyetməlik yaş dövrünün xüsusiyyətləri yalnız bununla məhdudlaşmır. Psixoloqları maraqlandıran çoxsaylı problemlər içərisində yeniyetmə
şəxsiyyətinin formalaşmasında ictimai-tarixi şəraitin təsiri, sosial, psixoloji və bioloji amillərin
rolu, onların təsir nisbəti xüsusilə aktualdır.
Prof. Ə.Ə. Əlizadə yazır: “XX yüzillikdə
elmi-texniki tərəqqinin görünən və görünməyən
tellərlə ailə həyatına nüfuz edirdi. Cəmiyyət dəyişdikcə ailə də dəyişirdi. Ailədə uşaqların inkişafı üçün yeni tərbiyə şəraiti əmələ gəlirdi və bu
şəraitdə yeni tipli uşaqlar formalaşırdı”(1, s. 9).
Prof. Ə.Ə. Əlizadə göstərir ki, 20-30-cu
illərdə formalaşan paradiqmalar müasir dövr
üçün yaramır. Bu ziddiyyətlər getdikcə özünü
daha kəskin şəkildə əks etdirir. “Müasir uşaqların psixi inkişafında özünü göstərən yeni xüsusiyyətlər müxtəlif amillərlə şərtlənsə də, bu sahədə ailənin rolu əvəzsizdir” (1, s. 10)
Müasir psixoanalizin sosioloji istiqamətinin yaradıcılarından, onun tanınmış nümayəndələrindən olan Amerika psixoloqu E. Eriksona
görə şəxsiyyətin formalaşmasında ictimai-tarixi
şərait və şəxsiyyətin özünün fəallığı xüsusi rol
oynayır. E. Erikson freydizmin fərd və cəmiyyət
başlanğıcdan antoqonist ziddiyyətdə olur tezisini qəbul etmirdi. Fərdin sosial status, ətrafdakılar tərəfindən qəbul olunmaq istəyi onunla cəmiyyət arasında bağlılıq yaradır.
Sosial mühitin, ictimai-tarixi şəraitin yeniyetmə şəxsiyyətinə və onların qarşılıqlı münasibətlərə təsiri problemi psixoloqları daim düşündürüb və bir çox hallarda bir-birilə ziddiyyət
təşkil edən mövqedən şərh olunub. Onun ən bariz nümunəsi kimi 4-11 avqust 1966-cı ildə
Moskvada keçirilən psixoloqların XVIII Beynəlxalq konqresində sovet psixoloqu L.İ. Bojoviç və Amerika psixoloqu U. Bronfenbrenner
arasındakı kəskin diskussiya göstərilir.
Konqresdə L.İ. Bojoviç və U. Bronfenbrenner eyni bölmənin, ”Şəxsiyyətin kollektivdə
formalaşması” bölməsinin təşkilatçıları idilər.
U. Bronfenbrenner “Sovet və amerikalı
məktəblilərin yaşıdları və yaşlıların təsirinə
reaksiyası” mövzusunda çıxış edir (2, s. 76).
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Maraqlıdır ki, bölmənin rus, ingilis və fransız
dillərində adı da fərqli idi. Rusca bölmənin adı
“Şəxsiyyətin kollektivdə formalaşması”, ingilis
və fransız dillərində “Şəxsiyyətin inkişafında
sosial amillərin rolu” adlanırdı. Hətta bölmənin
adının belə fərqli şəkildə verilməsi uşaq və yeniyetmənin şəxsiyyətinin formalaşmasının qanunauyğunluqları barədə sovet və qərb psixoloqlarının necə kəskin şəkildə fikir ayrılıqlarının
olması barədə təsəvvür yaradır.
Bu fakt bizim üçün həm də ona görə maraqlıdır ki, ideoloji, siyasi, iqtisadi sisteminin
dəyişdiyi müstəqil respublikamızda müasir
dövrdə uşaq və yeniyetmələrin şəxsiyyətinin
formalaşmasına hansı amillər daha çox təsir
edir. Əlbəttə, burada hər bir xalqın inkişaf səviyyəsini, milli mentalitetini də unutmaq olmaz.
Hesab edirik ki, L.İ. Bojoviç və U. Bronfenbrennerin kəskin fikir ayrılıqlarının öyrənilməsi və həmin metodikanın tədqiqatımıza daxil
olunması və azərbaycanlı yeniyetmələrin müasir
dövrdə öyrənilməsi vacibdir. Həmin konqresdə
U. Bronfenbrenner ABŞ, Böyük Britaniya və
SSRİ-də uşaq və yeniyetmələrlə apardığı krosskultural tədqiqatların nəticələri ilə bağlı çıxış
edirdi.
U. Bronfenbrennerin yeniyetmələrlə keçirdiyi eksperiment belə idi. İştirakçılara bir neçə
qısa hekayə danışılır. Burada əxlaqi sahələrlə
bağlı yaşıdlarla yaşlıların tələbləri qarşı-qarşıya
qoyulurdu. Məsələn, hekayələrdən biri belədir:
“Siz uşaqlarla birlikdə təsadüfən müəllimin itirdiyi vərəqi tapırsınız. Vərəqdə sabah yazacağınız yazı işinin sualları və cavabı yazılıb. Yoldaşlarınızın bir neçəsi təklif edir ki, bu barədə
müəllimə heç nə deməsinlər. Bəs sən nə edərdin?” (3, s. 17).
Şagird aşağıdakı mümkün qərarlardan
birini seçə bilər:
-Uşaqlara deyərdim ki, kağızın tapılması
ilə əlaqədar müəllimə xəbər verək.
-Kim necə istəyir, elə də etsin.
Uşaqlar cavablarını yazdıqdan sonra onlara deyilir: “Hesab edək ki, yoldaşların qərara
gəldilər ki, bu barədə müəllimə heç nə deməsinlər. Sən də onlar kimi edərdinizmi?”
Eksperimentdə təxminən oxşar suallar verilir. Böyüklərin, yoxsa yaşıdların daha çox təsiri olduğunu öyrənmək üçün yeniyetmələrə üç
fərqli situasiya təqdim olunur. Onlara deyilir:
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1. Sizin cavablarınızı yalnız eksperimentator biləcək;
2. Sizin cavablarınız valideynlərə və
müəllimlərə göstəriləcək.
3. Sizin cavablarınız sinifdə müzakirə olunacaq.
Eksperimentin nəticələri göstərdi ki, ABŞda yeniyetməyə yaşıdların təsiri çoxdur. Böyük
Britaniyada isə daha güclüdür. Böyük Britaniyada yeniyetmələr, ingilis uşaqlar amerikalılarla
müqayisədə sosial cəhətdən bəyənilməyən, lakin
yaşıdları tərəfindən bəyənilən davranışa daha
çox meyillidirlər. Yaşlıların fikri isə onlar üçün
az əhəmiyyət kəsb edir. U.Bronfenbrenner konqresdəki çıxışında deyir: “Təcrübə göstərir ki,
ABŞ-da, xüsusilə İngiltərədə yeniyetmələr böyüklərə qarşı daha çox müxalifətdə olurlar. Yaşıdları isə onları daha çox asosial davranışa təhrik edirlər” (4, s. 120).
Sovet İttifaqından olan yeniyetmələr amerikalı və ingilis yeniyetmələrlə müqayisədə daha
çox böyüklərin təsiri altında olmuşlar və sosial
davranış qaydalarını pozmağa daha az meyillidirlər. Maraqlıdır ki, yaşıdlarının da bir-birlərinə
təsiri böyüklərin təsiri ilə eyni istiqamətdədir.
U. Bronfenbrennerin fikrincə, onun aldığı
nəticələr göstərir ki, ABŞ və İngiltərədə yeniyetmələr daha müstəqildirlər və özlərinin əxlaq
qaydaları ilə bağlı şəxsi mövqeləri vardır. Bu
mövqe böyüklərin mövqeyindən xeyli fərqlənir.
SSRİ-də isə yeniyetmələrin davranışı böyüklər
tərəfindən istiqamətləndirilir, idarə olunur və
bu, sosial dəyər adlandırılır.
Sovet tərbiyə sistemini təhlil edən U. Bronfenbrenner onu heç də birtərəfli qaydada qiymətləndirmir. O, bir tərəfdən etiraf edir ki, uşaq və
yeniyetmələrin davranışı böyüklər tərəfindən idarə olunmalıdır. Əgər belə olmasa yeniyetmələrin
davranışında sadizm, aqressivlik, sosial normaların pozulması halları güclənər.
Digər tərəfdən amerikalı alim qəbul edə
bilmir ki, uşaq şəxsiyyətinin formalaşması yalnız pedaqoji cəhətdən düzgün təşkil olunmuş
kollektivdə mümkündür. Yalnız belə olduqda
şəxsiyyət cəmiyyətin norma və tələblərinə cavab
verə bilər. U. Bronfenbrenner göstərir ki, belə
vəziyyətdə tərbiyədə zahiri cəhətdən hər şey
uğurlu görünür. Uşaqlar intizama tabe olur, norma və qaydalara riayət edirlər. Əslində isə hər
şey göründüyü kimi olmur. Yeniyetmələrin tə-

şəbbüskarlığı azalır, intellektual inkişafa, sərbəst düşünməyə yer qalmır.
U. Bronfenbrenner göstərir ki, belədə yeniyetmələrdə yalnız birtərəfli inkişaf və düşüncə
tərzi formalaşır.
Sovet yeniyetmələrinin düşüncə və davranış tərzinin bu şəkildə neqativ qiymətləndirilməsi təbii ki, psixoloq və pedaqoqlar tərəfindən
kəskin etirazla qarşılandı. Onlar sübut etməyə
çalışırdılar ki, tələblərdə validliyin gözlənilməməsi tərbiyənin idarə olunmasından imtina deməkdir. Uşaq kollektivi və böyüklərin razılaşdırılmış eyni istiqamətli fəaliyyəti, tələbkarlığı zəruridir. Bu, şəxsiyyətə qarşı və şəxsiyyətə təzyiq
kimi qəbul edilə bilməz.
Ötən əsrin 60-70-ci illərində şəxsiyyətin
kollektivdə formalaşdırılması ideyası çox aktual
idi. Bununla bağlı hətta böyük təcrübə də var
idi. A.S. Makarenkonun kommunaçılarla iş təcrübəsi çox uğurlu nəticə vermişdi. Kommunaçılar həm kommunada olduqları vaxt, həm də sonralar yüksək nizam-intizam və sosial fəallıq göstərmişlər. A.S. Makarenko göstərirdi ki, tərbiyə
işi, ilk növbədə, təşkilati işdir. Lakin burada bir
vacib cəhət də vardır ki, tərbiyə işində tələbkarlıq, fəaliyyətin doğru-düzgün qurulması, tərbiyə
işi ilə məşğul olanın şəxsi nümunəsi, işə məsuliyyətlə yanaşması və s. diqqətdə saxlanılmalıdır. Vaxtilə F.E. Dzerjinski adına kommunada
tərbiyə almış kommunaçılardan biri yazır ki, onlar səyahətlərinin birində Novorossiyskə gəlirlər. Onların bir neçə saat boş vaxtları olur. A.S.
Makarenko təklif edir ki, sirkə getsinlər. Sirkdə
bütün kommunaçılar böyük maraqla tamaşaya
baxırlar. Nəhayət, sirki tərk etmək zamanı gəlir.
Anton Semyonoviç uşaqlardan birinə pıçıltıyla
deyir ki, vaxtdır, çıxmaq lazımdır. Bir neçə dəqiqədən sonra yüzlərlə uşaq zalı tərk edir. Tamaşaçılar onların belə gözəl gedişini gurultulu
alqışlarla qarşıladılar.
Göründüyü kimi, U. Bronfenbrennerin tərbiyədə müstəqillik fikri ilə tam mənası ilə razılaşmaq olmaz. Bununla yanaşı, sovet hakimiyyəti
illərində təbliğ edilən ideyaları da tam mənası ilə
qəbul etmək düzgün olmazdı. Müasir dövrdə
ötən əsrin 50-70-ci illərində tərbiyə ilə bağlı verilən tələblər bir qədər qəribə səslənir və indiki zamanda şagirdlər bunu başa düşməkdə çətinlik çəkirlər. İndi məktəbdə daha çox plürializm, diskussiya, tolerantlıq və s. fikirlər səsləndirilir.
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Müşahidələr və tədqiqatın gedişi göstərir
ki, hətta eyni sinifdə, yeniyetməlik yaş dövründə hamının eyni fikrə gəlməsi mümkün deyil.
Vaxtilə U. Bronfenbrennerin sovet, amerikan və
ingilis yeniyetmələrini öyrənərək, onların arasında kəskin fərq olduğunu söyləməsi barədə fikirlərə əsaslansaq onu da deyə bilərik ki, 30-40
il əvvəlki yeniyetmələrlə müasir yeniyetmələri
də eyniləşdirmək mümkün deyil. 60-cı illərdə
sovet məktəbliləri, onların tərbiyəsi, şəxsiyyətinin formalaşması ilə bağlı yazılanlar bu gün
xeyli qəribə və qəbuledilməz kimi görünür.
Vaxtilə U. Bronfenbrenner də təəccüblə yazırdı:
“Sovet İttifaqında sinif kollektivi, eyni zamanda, pioner təşkilatının üzvləridir. Sinif manqalara bölünür. Hər manqa bir cərgədə oturur. Məhz
belə ki, ictimai birliklərdən kollektiv formalaşdırılır. Kollektiv özünün hər bir üzvünün davranışına, xarakterinin inkişafına nəzarət edir, bunun üçün məsuliyyət daşıyır”(5, s.31).
Sonrakı illərdə sovet psixoloqları da (İ.S.
Kon, B.S. Bratus, V.A. Petrovski, V.P. Zinçenko və b.) U. Bronfenbrennerin fikirlərinə, araşdırmalarına uyğun fikirlər bildirirdilər. İ.S. Kon
yazır: “Pedaqogikada şəxsiyyət yoxdur. Var, bu
və ya digər qrupa, sosial qrupa aid edilən pioner, komsomol, böyük məktəbli və s. Belə yanaşma fərdi, fərdiliyi, onun təkrarsızlığını, bənzərsizliyini yox edir. Biz unuduruq ki, təfəkkür
tərzi, psixika, xarakter, özünütəsdiqə cəhd, digər
dəyərlər çoxsaylı şərtlərdən, amillərdən, intellektin xüsusiyyətlərindən asılıdır” (6, s. 14).
İ.S. Kon daha sonra göstərir ki, tez-tez
sual edilir: “Kollektiv, yoxsa şəxsiyyət daha vacibdir?”. Cavab verilir ki, əlbəttə, kollektiv. Lakin bir şərtlə ki, kollektiv şəxsiyyətlərdən formalaşsın. Bəzən etika xatirinə işlədilən “Biz”
ifadəsi altında məsuliyyətdən qaçmaq dayanır.
“İstənilən sosial əhəmiyyətli nəticə kollektiv fəaliyyət, mütəşəkkillik, nizam-intizam nəticəsində mümkündür. Lakin kollektiv fəaliyyət
fərdin təşəbbüskarlığı olmadan uğur qazana bilməz”(6, s. 15).
Sosial iradəsini reallaşdıra bilməyən yeniyetmə özünütəsdiqin digər formalarını axtaracaq. Bəziləri özünü dini cərəyanlarda, digərləri
əşyapərəstlikdə və s. axtaracaq.
Hələ vaxtilə A.S. Makarenko göstərirdi ki,
şəxsiyyətə münasibətin ən real forması özünü
kollektiv daxilində əks etdirir. Bir şərtlə ki, o, öz
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istəyi ilə kollektivin üzvü olsun. Hansısa kollektivin üzvü olan şəxs kollektiv üçün cavabdehlik
daşımır. Çoxsaylı qadağaların olduğu kollektivdə yeniyetmədə konformizm və ya kollektivə
qarşı çıxmaq meyli güclənir.
Bir çox hallarda konformizmlə kollektivçilik eyniləşdirilir. Hər iki yanaşmada xarici təsir özünü göstərir. Lakin fərq ondadır ki, birində
zahirən tabe olmaq var, ikincidə isə passiv şəkildə tabe olmaq. Tez-tez belə ifadələr eşitmək
mümkündür: “Kollektiv həmişə haqlıdır. Kollektivə qarşı çıxan individualistdir”. Konformist, faktiki olaraq, kollektivin arxasında gizlənir. Belə də rahatlıq var. Fərdi əxlaqi məsuliyyət
olmadan kollektivin qərarı üçün heç kim məsuliyyət daşımır.
Yeniyetmə şəxsiyyətinin formalaşmasında
və bu zəmində qarşılıqlı münasibətlərin qurulmasında valideynlərin rolu və təsiri böyükdür.
Valideyn – övlad münasibətlərində ata və anaları daha çox qane etməyən yeniyetmələrin ataların ənənələrini davam etdirməmələri ilə bağlı
olur. Bundan başqa, uşaqlar heç də həmişə valideynlərin istədiyi və yaxud arzuladığı şəxs olmurlar. “Ənənəvi cəmiyyətlərdə uşaqlar öz valideynləri kimi böyüyürlər. Lakin belədə cəmiyyət çox zəif sürətlə inkişaf edir. Hansı cəmiyyətdə ki, valideynlər istəyirlər ki, onların övladları
onlardan fərqlənsin, başqa cür olsun, o cəmiyyət
daha tez və sürətlə dəyişir” (6, s. 29).
Biz bu deyilənləri, müasir dövrdə azərbaycanlı yeniyetmələrin şəxsiyyətinin inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirmək məqsədilə U. Bronfenbrennerin metodikasını modifikasiya etməklə
Bakı şəhərinin 151 №-li orta məktəbində eksperiment keçirtdik. Eksperimentə VI-VIII sinif şagirdləri cəlb olunmuşdu. Eksperiment ayrı-ayrı
siniflərdə və fərqli vaxtlarda keçirilmişdir.
Eksperimentin ilk mərhələsində yeniyetmə məktəblilərə deyildi ki, verdikləri cavablar
ancaq eksperimenti keçirən şəxsə məlum olacaq. Növbəti dəfə eksperiment keçirilərkən qeyd
olundu ki, verilən cavablar müəllimlərə və valideynlərə göstəriləcək, müzakirəsi olacaq.
İkinci mərhələdə şagirdlərə bildirildi ki,
onların cavabları yoldaşları ilə müzakirə ediləcək.
VI, VII və VIII siniflərdə şagirdlərə 3 sual
verilir:
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I. Elə hesab edin ki, məktəbin dəhlizindən
bir vərəq tapırsınız. Vərəqdə sabah yazmalı
olduğunuz yazı işinin cavabları, həlli var. Kağızı müəllim itirib. Bununla bağlı hansı qərar qəbul edərdiniz?
1. Yoxlama yazı işinin cavabını yazıb onu
müəllimə verərdiniz.
2. Heç nə etməyib yazını müəllimə
verərdiniz.

II. Yaşıdlarının tövsiyə etdiyi, amma valideynlərinizin razı olmadığı filmə baxardınızmı?
III. Valideynlərinizin, yoxsa yaşıdlarınızın
məsləhət bildiyi kimi geyinmək istərdiniz?
Suallarla bağlı yeniyetmə məktəblilərin
mövqeyi fərqli olmuşdur. Diqqəti cəlb edən
odur ki, ayrı-ayrı siniflərin şagirdlərinin cavabları arasında fərq özünü göstərir.
Şagirdlərin ilk suala verdikləri cavabları
aşağıdakı cədvəldə veririk.

Cədvəl 1.
Şagirdlərin yazı işi ilə bağlı tapdıqları vərəqin qaytarılıb-qaytarılmamasına dair fikirləri
Sorğuda iştirak
edən siniflər
VI
VII
VIII

Sorğuda iştirak
edən şagirdlərin
sayı
27
30
29

Cavabların
köçürülməsini
istəyənlər
12
10
7

Alınan cavablardan məlum olur ki, ayrıayrı siniflərdə cavablar fərqlidir. Eyni zamanda,
məlum olur ki, VIII sinifdə cavabı köçürmək
istəyənlərin sayı VI və VII siniflərlə müqayisədə daha azdır. Əksinə, köçürmək istəməyənlərin
sayı nisbətən çoxdur. Bizə elə gəlir ki, VI və VII
siniflərə nisbətən VIII sinifdə şagirdlər özünügerçəkləşdirməyə daha çox cəhd edirlər. Yeniyetmə məktəblilərin cavabları da dediklərimizin
təsdiqinə imkan verir.
“Mən vərəqi onun cavabına baxmadan
qaytararam çünki, öz biliyini yoxlamaq daha
düzgün olardı” (V. Əliyeva VIII sinif).
“Vərəqi köçürmədən müəllimə verərdim.
Çünki köçürsəm, bu, mənim özüm üçün zərərlidir” (K. Quliyeva VIII sinif)
Cavabların köçürülməsini istəməyən şagirdlərin motivi, əsasən belədir ki, bu, onların
özünəinamını azaldır. Digər bir vacib motiv isə
təlim fəaliyyəti ilə bağlıdır.
“Əgər köçürsəm, özümə ziyan vurmuş
olaram. Çünki biliyimin necə olduğundan xəbərim olmaz”.
VI sinif şagirdləri hələ yeniyetməlik yaşının ilk mərhələsindədir. Onlarda müəyyən qədər
kiçik məktəbliyə xas olan xüsusiyyətlər hələ də
qalmaqdadır. Onlar üçün müəllimin gözündə
yaxşı görsənmək motivi güclüdür. “Müəllim

Cavabların
köçürülməsini
istəməyənlər
11
13
16

Suala cavab
vermək
istəməyənlər
4
7
6

sonra bilsə ki, mən cavabı köçürmüşəm, mənim
üçün çox pis olar.”(S. Vəliyeva VI sinif).
VII sinif şagirdləri isə köçürmək istəməmələrinin səbəbini yoldaşları ilə əlaqələndirirlər.
Onu da qeyd etmək istərdik ki, köçürübköçürməmək şagirdin eqoistik (şəxsi) və ya ictimai (kollektivçi) motivə üstünlük verməsi ilə də
bağlıdır.
Siniflər üzrə yoxlama yazının həllini köçürmək istəməyənlərin faiz nisbəti artır. Belə ki,
VI sinifdə köçürmək istəyənlər 44,3 %, köçürmək istəməyənlər 40,8%, cavab verməkdə çətinlik çəkənlər 14,8% təşkil edirsə, VII sinifdə faiz
nisbəti belədir: köçürmək istəyənlər 43,3%, köçürmək istəməyənlər 33,3%, cavab verməkdə
çətinlik çəkənlər 23,4% olmuşdur.
VIII sinifdə köçürmək istəyənlər 24,2%,
köçürmək istəməyənlər 55,5 %, cavab vermək
istəməyənlər 20,3% olmuşdur.
“Yaşıdlarının tövsiyə etdiyi, amma valideynlərinin razı olmadığı filmə baxardınızmı?”
sualı yeniyetmələrin fəaliyyətlərinə, davranışına, eyni zamanda, şəxsiyyət kimi formalaşmasına valideynlərinin, yaşıdlarının hansı formada
təsir imkanını öyrənmək məqsədilə verilmişdir.
Sorğunun nəticələri öz əksini aşağıdakı
cədvəldə tapmışdır.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, №8, 2018

281

Nicat Ramiz oğlu Əliyev

Cədvəl 2
Yaşıdlarının və valideynlərinin tövsiyəsinə üstünlük verilməsi ilə bağlı yeniyetmələrin fikirləri

Sorğuda iştirak edənlərin
sayı

Siniflər
VI
VII
VIII

27
30
29

Göründüyü kimi, hər üç sinifdə valideynlərin istəyini üstün tutan şagirdlərin sayı daha
çoxdur. Lakin siniflər arasında müəyyən fərqlər
vardır. VI sinif şagirdlərinin 70,0%-i, VIII sinif
şagirdlərinin 60,5%-i valideynlərin istəyini üstün tutduğunu bildirmişdir. Yaşıdlarının istəyini

Valideynin istəyini
üstün tutanlar

Yaşıdların istəyini üstün
tutanlar

Sayı

Faizlə

Sayı

Faizlə

22
21
19

80,1
70,0
60,5

5
9
10

19,9
30,0
39,5

üstün tutanlar isə, müvafiq olaraq, 19,9%, 30%
və 39,5% olmuşdur.
Eksperimentin üçüncü mərhələsində məktəblilərə bildirildi ki, onların cavabları yoldaşlarına oxunacaq və onlarla müzakirə ediləcək.
Situasiya xeyli dəyişdi. Verilən cavablar aşağıdakı cədvəldə əks olunur.
Cədvəl 3

Yaşıdları ilə müzakirə olunacaq situasiyada şagirdlərin verdikləri cavablar.

Siniflər

Şagirdlərin sayı

VI
VII
VIII

27
30
29

Cədvəldən göründüyü kimi, valideynlərinin, yoxsa yaşıdlarının məsləhət bildiyi geyimlərə üstünlük verilməsi ilə bağlı siniflər arasında
müəyyən fərqlər özünü göstərir. Belə ki, valideynlərinin məsləhət bildiyinə əməl etmək istəyənlər VI sinifdə 40,5%, VII sinifdə 33,3%,
VIII sinifdə 68,8% olmuşdur. Eyni ilə bu vəziyyət yaşıdlarının məsləhətlərinə üstünlük verənlərə də aiddir. Yəni bu rəqəm VI sinifdə 59,5%,
VII sinifdə 66,7%, VIII sinifdə 68,8% olmuşdur. Digər fərq hər üç sinifdə yaşıdların fikrinə
daha çox üstünlük verilməsi ilə əlaqədardır.
Bunun bir neçə səbəbi vardır. İlk növbədə,
onu qeyd etmək lazımdır ki, burada yaş xüsusiyyətləri mühüm rol oynayır.
Yeniyetmələr özünütəsdiqə cəhd edirlər.
Digər bir cəhət isə onların yoldaşları, yaşıdları
arasında özünütəsdiqi ilə bağlıdır.
Burada seçim motivləri də fərqlidir. Belə
ki, valideynlərin dediyinə əməl etmək istəyənlər
öz fikirlərini belə əsaslandırırlar: “Valideynləri282

Valideynin istəyini
üstün tutanlar
Sayı
Faizlə
12
40,5
10
33,3
7
31,2

Yaşıdların istəyinэ
üstünlük verənlər
Sayı
Faizlə
15
59,5
20
66,7
22
18,8

nin həyat təcrübəsi daha çoxdur. Ona görə də
onların fikrini seçirəm”.
“Valideynlərim məni çox istəyir. Çalışıram ki, onların sözündən çıxmayım”.
Öz yaşıdlarının fikrinə üstünlük verməsinə
görə “yaşıdları müasirdirlər, daha düzgün seçim
edərlər”.
“Anamı çox istəyirəm. Lakin geyim barədə mənə elə gəlir ki, o, düzgün məsləhət verə
bilmir” və s.
Məlumdur ki, istər intellektual, istər davranış, istərsə də şəxsiyyətin formalaşması baxımından yaşıdlar mühüm rol oynayırlar. Xüsusilə, yeniyetməlik yaş dövründə. Bunu bir sıra
tədqiqatçılar (Ə.Ə. Əlizadə, M.Ə. Həmzəyev,
D.İ. Feldşteyn, A.V. Petrovski və b.) da göstərirlər. Lakin onu da qeyd edirlər ki, bu xaotik
şəkildə yox, müəyyən qədər idarəolunan proses
olmalıdır. Vaxtilə A.S. Makarenko göstərirdi ki,
tərbiyə, ilk növbədə, təşkilatçılıq işidir. Bura nizam-intizam, tələbkar olmaq, məsuliyyətli ol-
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maq, nümunə göstərə bilmək və s. keyfiyyətlər
daxildir.
Pedaqoji-psixoloji tədqiqatlar, məktəb təcrübəsi göstərir ki, tərbiyə işinin təşkili, şəxsiyyətin istiqaməti, qarşılıqlı münasibətlərin formalaşması şagirdlərin bu sahədəki biliklərindən,
kollektivin təşkilindən çox asılıdır. Digər bir cəhət isə müəllimlərin şagirdlərlə münasibətlərini
qura bilmələrindən, arzu və maraqlarını nə dərəcədə nəzərə ala bilmələri ilə bağlıdır. Bu göstərilənlər eyni dərəcədə şagirdlərin təlim fəaliyyətinə təsir göstərir.
Psixoloqlar göstərirlər ki, hər bir yaş dövrü üçün xarakterik olan xüsusiyyətlər vardır.
Yeniyetməlik yaş dövrü üçün xarakterik olanlara isə sosiallaşmanı, daxili “mənin” təsdiqi, fiziki gücə meyillilik aid edilir. Onlar da bir-birilə
sıx bağlıdır. Məsələn, boyca inkişaf etmiş yeniyetmələr sosial status qazanmaqda o qədər də
çətinlik çəkmirlər. Onlar hansısa bir mövqe tutmağa da can atmırlar. Çünki ətrafdakılar onlara
daha çox diqqət yetirirlər. Boyca zəif inkişaf
edənlər isə hər cəhdlə özünütəsdiq üçün mübarizə aparırlar.
Təcrübə göstərir ki, yeniyetmə qız və oğlanlarda, adətən, özünüqiymətləndirmə adekvat
olmur. Yəni ya aşağı, yaxud da yuxarı olur. Bu
isə onların qarşılıqlı münasibətlərinə təsir edir.
Özünün şəxsi keyfiyyətlərini yüksək qiymətləndirənlərdə özündən razılıq, yoldaşlarına yuxarıdan baxmaq və s. bu kimi keyfiyyətlər formalaşır. Özünüqiymətləndirilməsi aşağı olanların isə
sosial fəallığı, ünsiyyətə girə bilmələri və s. aşağı olur. Təbii ki, müəllimlər təlim-tərbiyə prosesində, qarşılıqlı münasibətlərin qurulmasında bu
amilləri nəzərə almalıdırlar. Eyni zamanda, təlim prosesində fənnin, mövzunun imkan verdiyi
qədər bu məsələləri diqqətdə saxlamalıdırlar.
Yeniyetməlik yaş dövrü üçün xarakterik
olan xüsusiyyətlərdən biri də digər yaş dövrləri
ilə müqayisədə daxili gərginliyin çox olmasıdır.
Bu isə bəzən yaşıdlarla, eləcə də ətrafda olan insanlarla münaqişənin yaranmasına səbəb olur.
Bir çox hallarda isə daxili konflikt baş verir. Böyüklər, eləcə də müəllimlər bu amili nəzərə almayıb, təzyiq yolunu seçdikdə yeniyetmədə
özünəqapanma yaranır.

Münasibət, qarşılıqlı münasibətlə bağlı
müəllim və şagirdlərin yanaşmaları fərqlidir.
Bunun səbəblərindən biri də bu amillərə müxtəlif mövqedən yanaşmaqdan irəli gəlir.
Yeniyetməlik yaş dövründə qarşılıqlı münasibətlər, emosional bağlılıq vacib amillərdəndir. Bir çox hallarda hesab edirlər ki, müasir
dövrdə sosial şəbəkələrdən istifadə geniş yayıldığına görə, şəxsiyyətlərarası ünsiyyət dairəsi
məhdudlaşıb.
Yeniyetmələr əslində yaşıdları ilə ünsiyyətdə olmağa can atırlar. Onlar, eyni zamanda,
yaşlılarla da dostluğa xüsusi önəm verirlər. Böyüklərlə dostluq onların ideallarına uyğun gəldikdə daha möhkəm olur.
Ə.Ə. Əlizadə, A.Q. Xripkova və b. hesab
edirlər ki, yeniyetmə qızlar yaşıdlarından daha
çox özlərindən bir neçə yaş böyük olan adamlarla yoldaşlığa, dostluğa üstünlük verirlər. Yaşıdlarla dostluq etmək istəyi isə şəxsiyyətlərarası
münasibətlərdə bərabər hüquqa malik olmaq
istəyindən yaranır.
Yeniyetmə məktəblilərin yaş, cins, psixoloji xüsusiyyətlərinin, maraqlarının, motivlərinin, tələbat sferalarının öyrənilməsi, onların şəxsiyyətinin formalaşdırılmasının qanunauyğunluqlarının nəzərə alınması təlim-tərbiyənin səmərəliliyinin artırılması baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Məlumdur ki, müəllimin
işi dərs keçməklə məhdudlaşmır. Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında müəllim əhəmiyyətli
dərəcədə rol oynayır. Bunun üçün isə o, yaş xüsusiyyətlərindən irəli gələn cəhətləri nəzərə almalıdır. Bununla yanaşı, fərdi xüsusiyyətləri də
diqqətdə saxlamaq lazımdır.
Problemin aktuallığı. Yeniyetmələrin qarşılıqlı münasibətlərinin pozitiv istiqamətdə qurulması,
onların sosiallaşmasına təsir edən psixoloji amillərin
vəhdətdə götürülməsi şəxsiyyətin formalaşmasına
müsbət təsir göstərir, təlim-tərbiyənin səmərəliliyi
yüksəlir.
Problemin yeniliyi. Yeniyetmələrin psixoloji
xüsusiyyətləri, qarşılıqlı münasibətlərin formalaşmasına təsir edən sosial-psixoloji amillər müəyyənləşdirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Yeniyetmələrlə işin təşkili, qarşılıqlı münasibətlər və şəxsiyyətin formalaşdırılması ilə bağlı tədqiqat aparan doktorant və dissertantlara öz köməyini göstərəcəkdir.
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METHODS OF TEACHİNG A DATABASE İN
A SCHOOL COURSE İN COMPUTER SCİENCE
Xülasə: Məqalədə, məktəb informatika kursunda verilənlər bazasının rolu, şagirdlərdə bu sahə üzrə bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılmasının vacibliyi, əhəmiyyəti vurğulanır. Orta məktəbdə “Verilənlər
bazası” mövzusunun öyrədilməsinin məqsəd və vəzifələri, öyrənilməsinə dair yanaşmalar göstərilmişdir.
Açar sözlər: verilənlər bazası, verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri, Microsoft Office Access,
elektron cədvəl, verilənlərin axtarışı
Резюме: В статье подчеркивается роль базы данных на курсе школьной информатики и формирование знаний, умений и навыков в этой области. Автором показаны цели и задачи преподавания
темы «База данных» в средней школе.
Ключевые слова: база данных, система управления базами данных, Microsoft Office Access,
электронная таблица, поиск данных
Summary: The article emphasizes the role of the database in the school informatics course and the
importance of the formation of knowledge, skills and habits in this area.The goals and objectives of teaching
the topic of "Database" in the secondary school have been shown.
Key words: database, database management systems, Microsoft Office Access, electronic spreadsheet,
data search

Böyük informasiya axınından lazımi informasiyaları tez bir zamanda toplamaq, müxtəlif mənbələrdən əldə edilən informasiyaları
maksimum istifadə etmək bacarığı informasiya

cəmiyyətində yaşayan, çalışan hər kəs üçün zəruridir. Bütün bunları həyata keçirmək üçün,
hələ orta məktəbdə informatika kursunun tədris
planında "Verilənlər Bazası" bölməsi nəzərdə
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tutulmuşdur. Müxtəlif sahələr üzrə praktiki
problemləri həll etmək üçün verilənlər bazalarının tətbiqi, məktəblilərin gələcək peşə fəaliyyətinə aid olan məsələləri əhatə edir.
Şagirdlər, “Verilənlər Bazası” bölməsini X
- XI sinif informatika dərsliklərində öyrənirlər.
X sinif informatika dərsliyinə nəzər salaq:
X sinif məktəb informatika dərsliyinin
“Verilənlər Bazası” bölməsində tədris olunan
mövzular aşağıdakılardır:
1. “Verilənlər bazası” anlayışı
2. Verilənlər modeli
3. Verilənlər bazasının idarəolunması sistemi
4. Cədvəl strukturunun yaradılması
5. Cədvəllərarası əlaqələr
6. Sorğular
7. Formalar
8. Verilənlərin axtarışı və çeşidlənməsi
9. Hesabatlar
“Verilənlər bazası” anlayışı mövzusunun
tədrisi zamanı şagirdlər verilənlər bazası anlayışı və verilənlər bazasının obyektləri ilə tanış
olur, verilənlər bazasının əhəmiyyətini, verilənlər bazası üçün cədvəlin sahələrini təyin etməyi
öyrənirlər.
“Verilənlər modeli” mövzusunun tədrisi
zamanı “Kompüter modeli” və “Modellərin
növləri” mövzularında şagirdlərin mənimsədikləri biliklərə müraciət edilir və buna analoji olaraq verilənlər modeli anlayışı izah olunur. Dərslikdə onun 4 növünün (iyerarxik, şəbəkə, relyasiya və obyektyönlü) adı qeyd olunmuş, hər modelə uyğun nümunə göstərilmiş, o cümlədən,
“Azərbaycan rəssamları” verilənlər bazası üçün
relyasiyalı model təsvir olunmuşdur. Bunun
üçün relyasiya verilənlər bazasını təşkil edən,
bir-birilə əlaqəli, “birin-çoxa” (1−) münasibətilə bağlanmış “Rəssamlar” və “Əsərlər” cədvəlləri qurulmuşdur. Hər iki cədvəlin bir neçə
yazısı əks olunmuşdur, bu halda, ikinci cədvəldə
rəssamların adlarını qeyd etməyə ehtiyac yoxdur, yəni, “Rəssamlar” cədvəlində olan rəssamın kodunu bu cədvəldə göstərmək kifayətdir.
Hər bir cədvəlin, praktiki olaraq, əsas açarı olmalıdır. Əsas açar hər hansı cədvəldə xüsusi
sahədir və açar sahə # işarəsi ilə qeyd olunur.
Müasir dövrdə yaranmış “NoSQL” verilənlər
modeli geniş istifadə olunan modellərdən olsa
da, onun haqqında məlumat dərslikdə öz əksini
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tapmamışdır. Bu növ verilənlər modeli haqqında
məlumatın dərsliyə əlavə olunması məqsədə uyğun olardı. Beləliklə, dərsin sonunda, şagirdlər
verilənlər modelinin növünü təyin etməyi və verilənlər modelinin növlərini bir-birindən fərqləndirməyi öyrənmiş olurlar.
“Verilənlər bazasının idarəolunması sistemi” mövzusunda əvvəlcə verilənlər bazasının
kompüterdə yaradılması üsulları qeyd olunmuş,
verilənlər bazasının idarəolunması sisteminin
əhəmiyyəti izah olunmuşdur. Dərslikdə verilənlər bazasının idarəolunması sistemlərinin bir neçəsinin adı (Microsoft Access, MySQL,
PostgreSQL, Oracle, Yukon, Open Office Database) çəkilmişdir və Microsoft Office paketinə
daxil olan Microsoft Access 2007 proqramında
yeni verilənlər bazası faylının yaradılması
addım-addım göstərilmişdir.
X sinif məktəb informatika dərsliyinin
2017-ci ildə nəşr olunduğunu nəzərə alsaq, daha
yaxşı olardı ki, verilənlər bazası faylının yaradılmasına Microsoft Access proqramının ən son
(məsələn, Microsoft Access 2016) versiyasında
baxılsın. Dərsin sonunda, şagirdlər verilənlər
bazasının idarəolunması sisteminin mahiyyətini
şərh etməyi, Access proqramında yeni verilənlər
bazası faylını yaratmağı bacarırlar.
“Cədvəl strukturunun yaradılması” mövzusunda əvvəlcə cədvəl haqqında ilkin məlumatlar verilmiş, verilənlər bazasının yaradılma
ardıcıllığı əks olunmuşdur. Access verilənlər bazasında verilənlərin əsas tipləri (Text (Mətn),
Number (Ədəd), Date/Time (Tarix/Zaman),
AutoNumber (Sayğac), Yes/No (Məntiqi),
Hyperlink (Hiperistinad), Currency (Pul),
MEMO (Yaddaş)) dərslikdə qeyd olunmuşdur.
Şagirdlərin mövzunu daha yaxşı mənimsəməsi üçün bir-birilə əlaqəli üç cədvəldən ibarət
verilənlər bazasının yaradılması nümunəsinə baxılmışdır. Microsoft Access 2007 proqramında
nümunədəki ilk cədvəlin yaradılması, xassələrinin dəyişdirilməsi, ikinci cədvəlin strukturunun
dəyişdirilməsi addım-addım şərh olunmuşdur.
Mövzunun tədrisinin sonunda şagirdlərə verilənlər bazasının strukturunu müəyyən etmək,
verilənlərin tiplərini müəyyənləşdirmək, verilənlər bazasının cədvəllərini yaratmaq, cədvəlin
xassələrini və strukturunu dəyişmək bacarıq və
vərdişləri aşılanır.
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“Cədvəllərarası əlaqələr” mövzusunda şagirdlərə relyasiya verilənlər bazasının tərifi və
bu verilənlər bazasını təşkil edən cədvəllərin
bir-birilə əlaqələndirilməsi formaları təqdim
olunmuşdur: “Birin-birə” – (1:1); “Birin-çoxa”
– (1:Ç); “Çoxun-birə” – (Ç:1); “Çoxun-çoxa” –
(Ç:Ç). Daha sonra Microsoft Access 2007 proqramında cədvəllər arasında əlaqələrin yaradılması, əlaqələrin ləğv edilməsi və bərpası, verilənlərin cədvələ daxil edilməsi addım-addım
izah olunmuş, aparıcı və asılı cədvəl göstərilmişdir. Sonda, şagirdlər cədvəllər arası əlaqənin
yaradılmasının mahiyyətini, cədvəllər arası əlaqə formalarını, praktiki olaraq cədvəllər arasında əlaqə yaratmağı öyrənmiş olurlar.
“Sorğular” mövzusuna, məşhur "Əhməd
haradadır?" filmindəki epizoda aid bəzi suallarla
başlanır. Mövzunun “Fəaliyyət” bölməsində şagirdlərə yeni verilənlər bazası yaradıb onu bir
neçə yazı ilə doldurmaq tapşırılır. Bu bölmədə
şagirdlərdən verilmiş suallara sorğuların köməyi
ilə cavablandırmaq tələb olunur.
Verilənlər bazasında şagirdlər verilənlərə
müraciət etmək üçün istifadə olunan sorğu (ingiliscə: query) və sorğu dili anlayışları ilə tanış
olurlar. Sorğu nəticəsində ilkin verilənlər bazasının əsasında yekunlaşdırıcı cədvəl yaradılır.
Sorğular xüsusi qaydalara uyğun yazılır və bu
qaydalar toplusuna sorğu dili (ingiliscə: query
language) deyilir. Mövzuda Microsoft Access
proqramı vasitəsilə yaradılmış hər hansı bir verilənlər bazası üzərində sorğunun yaradılması addım-addım şagirdlərə izah olunmuşdur. Mövzunun mənimsənilməsi nəticəsində şagirdlər verilənlər bazasında sorğuların mahiyyətini şərh etmək, verilənlər bazasının sorğularını yaratmaq,
sorğunu qapatmaq bacarıqlarına yiyələnirlər.
“Formalar” mövzusunda, ilk növbədə, formaların qurulmasının əhəmiyyəti vurğulanmış,
formalar haqqında məlumat və onlardan istifadənin əlverişli olması səbəbləri verilmişdir. Dərslikdə əvvəlki dərslərdə yaradılmış cədvəllərdən
biri üçün formanın yaradılması, redaktəsi və verilənlərin forma vasitəsilə cədvələ daxil edilməsi
addım-addım izah olunmuşdur. Bu mövzunun
sonunda şagirdlər verilənlər bazasında formanın
mahiyyətini şərh etməyi, verilənlər bazasının formalarını yaratmağı və onlar üzərində bəzi əməliyyatlar aparmağı artıq öyrənmiş olurlar.

“Verilənlərin axtarışı və çeşidlənməsi”
mövzusunda şagirdlərə məlumatın axtarışına aid
suallar ünvanlanır. Bu mövzunun “Fəaliyyət” bölməsində, şagirdlərə informatika.edu.az saytında
istifadəçilər səhifəsinin açılması tapşırılır. Məsələn, “Tarix” sahəsinə görə çeşidləmə aparmaq
üçün sahənin başlığının yanında olan üçbucağı klikləmək lazımdır. Bu halda şagirdlər yazıların
müəyyən istiqamətdə sıralandığının şahidi olurlar.
Verilənlər bazasının əsas üstünlüyü məhz
lazımi informasiyaları cəld tapmaqda, onları
emal etməkdədir. Bu məqsədlə Access proq-ramında bir neçə komanda nəzərdə tutulub: arama
(Find), çeşidləmə (Sort), süzmə (Filter). Daha
əvvəl tədris olunmuş mətn redaktoru mövzusunda şagirdlər Find komandası ilə tanış olublar.
Access proqramında şagirdlərə cədvəldə
verilmiş qiymətə görə yazının axtarılması, cədvəldə verilənlərin çeşidlənməsi və süzgəc vasitəsilə verilənlərin seçilməsi addım-addım izah olunur. Bu mövzunun öyrənilməsi nəticəsində, şagirdlər verilənlər bazasında verilmiş qiymətə
görə yazını axtarıb tapmaq, verilənlər bazasında
çeşidləmə aparmaq kimi bacarıqlara yiyələnirlər.
“Hesabatlar” mövzusuna başlayarkən şagirdlərə kommunal xidmətin nə olduğu, bu xidmətlər üzrə borc qəbzinin hansı formada təqdim
olunduğu və hesabatların hansı formasının hazırlanmasının daha asan olduğu kimi suallar şagirdlərə ünvanlanmışdır. Ardıcıl olaraq, hesabat
anlayışı və onun iki forması - cədvəl hesabatı,
sərbəst hesabat haqqında məlumatlar təqdim
olunmuşdur. Dərslikdə hesabatların yaradılması
və onların redaktəsi addım-addım izah olunmuşdur. Mövzunun “Fəaliyyət” bölməsində verilənlər bazası üzrə hesabatın yaradılması şagirdlərə
tapşırılmışdır. “Araşdıraq-öyrənək” bölümündə
isə hesabatın Report düyməsi vasitəsilə yaradılması üsulu göstərilmişdir.
Problemin aktuallığı. İnformatika fənninin
tədrisində verilənlər bazasının öyrənilməsi əhəmiyyətli hesab edilir.
Problemin yeniliyi. Məktəb İnformatika kursunun tədris planında “Verilənlər Bazası”nın tədrisi
metodikası şərh olunmuş, bu sahədə olan müəyyən
problemlər aşkar edilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalənin
pedaqoqlar, doktorant və dissertantlar, magistrantlar,
informatikanın tədrisi sahəsində tədqiqat aparan
şəxslər, xüsusilə də, orta məktəb müəllimləri üçün
faydalı olacağı düşünülür.
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THE USE OF NEW LEARNİNG TECHNOLOGİES IN THE DEVELOPMENT
OF CREATİVİTY OF STUDENTS
Xülasə: Məqalədə müxtəlif çeşidli, qeyri-adi vəziyyətlərdə çevik qərar qəbulu bacarığına malik, orijinal düşüncə tərzi sərgiləyən mütəxəssis hazırlığı məsələsindən bəhs olunur, müasir dövrdə həmin prosesin
xüsusi aktuallıq daşıması ön plana çəkilir, pedaqoji kadr hazırlığının spesifik xüsusiyyətləri, ona təsir göstərən amillər barədə məlumat verilir. Həmçinin kreativliyin kadr hazırlığı prosesindəki rolu geniş formada
araşdırılır. Müəllif yaradıcılığın üzə çıxmasına, kəşf olunmasına zəmin yaradan zəruri kompetensiyaların formalaşması yollarını açıqlayır, təhsilalanlarda kreativliyin inkişafını mümkünləşdirən müasir təlim texnologiyaları, öyrənmə strategiyaları barədə şərhlər təqdim edir.
Açar sözlər: kreativlik, kompetensiya, müasir təlim texnologiyaları, öyrənmə strategiyaları, pedaqoji
kadr hazırlığı, təxəyyül, potensial
Резюме: В статье рассматриваются вопросы подготовки специалистов, способных оригинально
мыслить, принимать быстрые решения в нестандартных ситуациях, подчёркивается особая актуальность данного процесса в современном мире, специфические особенности и факторы, влияющие на
подготовку педагогических кадров. Также исследуется роль креативности в процессе подготовки кадров. Автор раскрывает пути формирования необходимых компетенций, которые создают условия для
выявления творчества. Даётся объяснение стратегий и современных технологий обучения, которые
влияют на развитие креативности обучающихся.
Ключевые слова: креативность, компетенция, современные технологии обучения, стратегии
обучения, подготовка педагогических кадров, воображение, потенциал
Summary: The article deals with flexible decision skills in various and unusual situations, and the
preparation of specialists who have original way of thinking. It states that these abilities have special
importance nowadays. The specific features of pedagogical person training, and the factors which influence
to it has been analyzed in the article as well. The role of creativity in the process of preparing person training
has been widely dealt with in the article too. The author analyzes the ways of forming essential competence
which give opportunity to demonstrate the creativity of students. The learning strategies, modern training
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technologies which increase the development of creativity of educators have been touched upon in the article
as well.
Key words: creativity, competence, modern training technologies, learning strategies, pedagogical
person training, imagination, potential

Azərbaycan təhsilinin paradiqminin dəyişməsi xarici amillərlə yanaşı, daxili faktorlarla da
əlaqəlidir. Əsrlərin kəsişməsində Azərbaycan
təhsilində ənənəvi yanaşma ilə yeni ictimai münasibətlər arasında ziddiyyətlər özünü kəskin şəkildə biruzə vermişdir. Təhsilimiz dünya mədəniyyətinə görkəmli simalar bəxş etmişdir, lakin
müasir dövrdə əsas problem fundamental elmi
biliklərin tətbiqinə nail olmaqdır. Hazırda təhsil
islahatları məhz bu məsələlərin həllinə yönəlmişdir. Çoxsaylı araşdırmalar göstərir ki, problemin çözümü pedaqoji kadr hazırlığından başlayır. Müasir təhsilin qarşısında dayanan əsas
vəzifələrdən biri mütəxəssis potensialını əmək
bazarının sürətlə dəyişən tələbatlarına uyğunlaşdırmaqdır. Əmək bazarı mütəxəssisdən bilik deyil, onların təcrübədə tətbiqini, peşə və ictimai
funksiyaların yerinə yetirilməsini tələb edir. Beləliklə, yaradıcı, qeyri-adi vəziyyətlərdə çevik
qərar qəbulu bacarığına malik, orijinal düşüncə
tərzi sərgiləyən kadrların hazırlanması prioritet
kimi ön plana çəkilir. Sadalanan xüsusiyyətlərin
formalaşdırılması təlim prosesində kreativliyin
əvəzedilməz rola malik olmasını bir daha sübuta
yetirir (7).
Kreativlik təkcə təxəyyülün, fantaziyanın
işə salınmasını nəzərdə tutmur, o həmçinin yeni,
qeyri-adi, orijinal, fərd və cəmiyyət üçün dəyərli
nəticələrin əldə edilməsinə zəmin yaradır (8).
Təxəyyül insanı xəyalpərəstliyə, kreativlik
isə inkişafa istiqamətləndirir. Təbii ki, zəngin
təcrübə, multikultural dəyərlər, keyfiyyətli təhsil, güclü qiymətləndirmə sistemi prosesə təsir
göstərən başlıca amillərdir. Hazırda müxtəlif sahələr üzrə kreativliyə maraq daha da artır: iqtisadiyyat, biznes, təhsil, elm, tədqiqat və s.
Kreativlik müxtəlif psixoloji yanaşmalarla
bağlıdır, bu da qərb mədəniyyəti, lateral düşüncə ilə əlaqədar fikirlərin yenidən nəzərdən keçirilməsini labüdləşdirir. İnsan beyninə daxil olan
məlumat hər iki yarımkürə tərəfindən vahid
tərzdə emal olunmur. Sol yarımkürə məntiqi,
verbal, ardıcıl və zəncirvaridir, rəqəmsal sistemdə fəaliyyət göstərir. Sağ yarımkürə isə adətən
hərəkətdə, insanın özünüifadəsində, emosional
vəziyyətlərdə özünü biruzə verir və analoji sis290

temdə fəaliyyət göstərir. O, sintetikdir, assosiasiyaların yaranmasına təkan verir, əksər hallarda
lateral, divergent və metaforikdir (fransız dilindəki “métaphore” sözündən götürülüb, “məcazi”
deməkdir). Sağ yarımkürə və onun imkanları
gələcəyin pedaqogikasını dəyişdirmək və zənginləşdirmək iqtidarındadır. Dəyişikliklər təsəvvür, təxəyyül, analogiya, intuisiya, metafora,
hissiyyat, hərəki bacarıqlar və kinestetik fəaliyyətə əsaslanaraq baş verir. Hazırda biz köhnəlmiş düşüncə tərzinin obraz, təsəvvür tərəfindən
hücuma məruz qalmasının şahidi oluruq.
Neyrolinqvistik proqramlaşdırma (NLP)
vasitəsilə bir sıra metodlar hazırlanmışdır. Bu
üsullar beynin sonsuz potensialını üzə çıxarmaq
imkanı yaradır. Bəzi tədqiqatçılar hesab edirlər
ki, kreativlik gələcəkdə əsrin pedaqogikasının
əsasını təşkil edəcəkdir (3).
Təhsilalanlarda kreativlik bacarıqlarının
inkişafı və kreativliyə meyilliyin artırılması
müxtəlif sahələrin öyrənilməsi prosesində həyata keçirilməlidir. Şəxsi kreativliyin inkişafına təsir göstərən ən önəmli amil pedaqoji şəraitdir.
Pedaqoji təcrübənin təhlili göstərir ki, şəxsiyyətin yaradıcı potensialı və kreativ təfəkkür problemin, ziddiyyətlərin müstəqil müəyyənləşdirilməsi, istənilən problemin araşdırılması və təhlili, onları həll etmək bacarığı, bilik, bacarıq, təlim fəaliyyətinin yeni vəziyyətlərə köçürülməsi,
məlum vəziyyətlərdə yeni tərəfləri görmək qabiliyyəti, mövcud bilikləri, fəaliyyət növlərini yeniləri ilə sintez etməkdə özünü göstərir. Sadalanan bacarıqlar hər zaman anadangəlmə olmur,
onları təlim texnologiyaları vasitəsilə məqsədyönlü şəkildə formalaşdırmaq da mümkündür.
Şəxsiyyətin kreativliyinin inkişafını təmin edən
texnologiyalar arasında fəal təlim (qrup müzakirəsi, beyin həmləsi və onun müxtəlif növləri,
morfoloji təhlil, sinektika metodu və s.) xüsusi
rola malikdir.
Təlim prosesində öyrənənlərə əməkdaşlıq
etmək imkanı yaradan interaktiv texnologiyaların tətbiqi kreativliyin uğurlu inkişafının əsas
şərtlərindəndir. İnteraktiv texnologiyalara interaktiv mühazirə, cütlərlə iş, kiçik qruplarda iş, təlimlər və s. aiddir. Fəal təlim texnologiyaları
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öyrənənlərin idrak fəaliyyətini stimullaşdırır,
öyrənənləri davranış və zehni fəallığa cəlb edir,
biliklərini zənginləşdirir. Kreativliyə zəmin yaradan texnologiyalarından biri də yaradıcı tapşırıqların həlli pedaqogikasıdır. Onun əsas məqsədi öyrənənləri açıq (evristik, yaradıcı, həyati)
problemlərin həllinə alışdırmaqdır. Açıq problemlər tələbələri kreativ, sistemli, məntiqli düşünməyə, dünyanı dərk etməyə, tədris olunan
fənlər arasında əlaqələr qurmağa istiqamətləndirir. Kreativ təfəkkürün inkişafına dair proqram
və metodikalar hazırlayan alim və pedaqoqlar
hesab edirlər ki, kreativ insan potensialının əsas
komponentlərini aşağıdakılar təşkil edir:
 divergent düşüncə;
 düşüncə və hərəkətlərdə çeviklik;
 zəngin təxəyyül;
 birmənalı olmayan hadisə və faktlara
münasibət;
 risklərə hazırlıq;
 düşüncənin sürəti;
 orijinal ideyalar və qeyri-adi fikirlər.
Yaradıcı tapşırıqların həlli öncədən qurulan alqoritmlər vasitəsilə mümkünləşir, yekunda
təkmil və məqsədlə uzlaşan nəticə əldə olunur,
mövcud ziddiyyətlər aradan qalxır, xüsusi priyomların effektivliyi üzə çıxır.
Yaradıcı tapşırıqların həlli texnologiyalarının əsas məqsədi tələbələri yaradıcı fəaliyyətə
yönləndirmək, kreativ təxəyyülün inkişafı priyomları, texnikaları barədə məlumatlandırmaq,
kəşf etməyi öyrətmək, hadisə və faktlarda yaradıcılıq alətlərini üzə çıxarmaqdır. Yaradıcı tapşırıqların həllində istifadə olunan priyomlara daxildir: “vasitəçilik”, “əksinə etmək”, “bölünmə”,
“birləşmə”.
Adətən problemin çözülməsi məqsədilə
beyin həmləsindən (əqli hücum) istifadə edilir.
Bu metod məsələnin operativ həllinə, yaradıcı
fəallığın stimullaşdırılmasına, müzakirə iştirakçılarının problemin müxtəlif çözüm yollarından
ən optimalını seçməsinə, həmçinin kreativ fikir
söyləməsinə imkan verir. Əqli hücum üsulundan
istifadənin əsas məqsədi kifayət qədər həyat təcrübəsinə malik olmayan tələbələrin də məsələlərin çözümündə iştirakını təmin etməkdir. Kollektiv müzakirə isə bir sıra ideyaların generasiyasına, arqument və əks-arqumentlərin axtarışına şərait yaradır. Təhsilalanların fəaliyyətinin
təhlili göstərmişdir ki, belə tipli problemlərin

həlli zamanı Qilbertin kreativliyin inkişafı üçün
əsas hesab etdiyi xüsusiyyətlərin (məhsuldarlıq,
düşüncə çevikliyi, orijinallıq və mürəkkəb problemlərin həlli bacarığı) monitorinqini də aparmaq mümkündür. Məhsuldarlığın qiymətləndirilməsi öyrənənlərin müəyyən zamanı kəsiyində
yerinə yetirdiyi tapşırıqları, hərəkətləri ölçür
(ideyaların irəli sürülməsi, arqument və ya əksarqumentlərin söylənilməsi, şəraitin vizuallaşdırılması, internet şəbəkədə məlumat axtarışı və
s.). Adətən, əsas göstəricilər kimi aşağıda sadalanan meyarlara diqqət yetirilir: fakt və hadisələrin şərh edilməsi, nəticənin əldə olunmasına
dair mülahizələr və onların həqiqiliyi.
Çevikliyin qiymətləndirilməsi öyrənənin
inkişaf prosesində konkret vəziyyəti müəyyənləşdirməsi, onun ehtimal olunan sonluğunu
proqnozlaşdırması və dəqiqliyin dərəcəsi ilə düz
mütənasibdir.
Orijinallığın qiymətləndirilməsində tələbələrə təqdim edilən ideyalar və orijinallıq ölçü
vahidi kimi seçilməlidir. Mürəkkəb məsələlərin
həlli bacarığının formalaşmasının göstəricisi
qismində son nəticə və onun əldə olunma yolları
çıxış edir. Bu zaman öyrənənlər maneələrin öhdəsindən gəlməli, ziddiyyətləri aradan qaldırmalı, ilk baxışda bir-biri ilə uyğunlaşmayan obyektlər arasında əlaqələr tapmalıdır. Belə məsələlər problemin bir neçə həlli yolunu nəzərdə tutur. Təlim prosesində açıq tipli tapşırıqlardan
istifadə təhsilalanlarda sərbəst fikir söyləmək,
mülahizələr yürütmək, kreativ düşüncəni zənginləşdirmək, standart bilikləri qeyri-standart
vəziyyətlərdə tətbiq etmək imkanı yaradır. Belə
çalışmaların yerinə yetirilməsi zamanı öyrənənlər nəticəni proqnozlaşdırır, ümumiləşdirir, analogiya aparır, intuisiya, təxəyyül və fantaziyanı
fəallaşdırırlar.
Kreativ təfəkkürün inkişafına təsir göstərən səmərəli texnikalarından biri də yaradıcı
(problemli) məsələlərin həlli prosesidir (5).
O, yeni, tapşırığın şərtində verilməyən və
öyrənənə məlum olmayan münasibətlərin üzə
çıxarılmasına əsaslanır, zehni fəaliyyətin mənbəyi və stimulyatoru (fəallaşdırıcısı) qismində
çıxış edir, biliklərin müstəqil şəkildə qazanılmasına şərait yaradır. Yaradıcı tapşırıqların müxtəlif növləri mövcuddur:
 Xüsusi hazırlanmış texnologiyalar vasitəsilə həll olunan tapşırıqlar: təcrübi-tədqiqat
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tapşırıqları, modelləşdirmə tapşırıqları, layihələndirmə tapşırıqları və s.
 İmprovizasiya və intuisiyanın mühüm
rol oynadığı yaradıcı təfəkkürün və təxəyyülün
inkişafına yönələn tapşırıqlar: ixtira qabiliyyəti,
artistliyin inkişafına istiqamətlənən tapşırıqlar
və s.
Yaradıcı proses modeli (“fenomenoloji
model”) kreativ fəaliyyəti (kreativ aktı) altı mərhələyə bölür: problemin qoyuluşu, fikrin, ideyanın yaranması, hücum, relaksasiya, inkubasiya
və insayt (işıqlandırma, aydınlatma) (2).
1. Birinci mərhələ (problemin qoyuluşu,
şüurlu fəaliyyət) yeni ideyanın yaranmasına intuitiv zəmin hazırlayan xüsusi fəaliyyət vəziyyətidir. Onu məntiqi təhlil fazası da adlandırmaq
mümkündür. Birinci mərhələnin gedişatında
prosesin subyekti kimi öyrənənlər əlçatan elmi
biliklərdən yararlanır, həmçinin analitik fəaliyyətə qoşulurlar: detallaşdırma, problemin dərindən aydınlaşdırılması, fərziyyələrin irəli sürülməsi, problemin həllinə dair motivasiyanın formalaşdırılması və gücləndirilməsi. Beləliklə,
tələbələr problemin üzərində fikirlərini maksimum cəmləşdirir və şüurlarını fəallaşdırırlar.
2. İkinci mərhələdə fikrin (ideyanın) yaranması və ya təkmilləşməsi nəzərdə tutulur. Bu
periodda intuitiv qərar problemin dərk edilməmiş həlli yolunun seçimi ilə səciyyələnir. Çünki
şüurludan fərqli olaraq qeyri-ixtiyari həyata keçirilən fəaliyyətə, hərəkətlərə və onların nəticəsinin qiymətləndirilməsinə məqsədyönlü nəzarət
mümkünsüzdür. Yaradıcı ideyanın spontan,
qeyri-ixtiyari şəkildə əmələ gəlməsi onu generasiya edən intuitiv mənbədən asılıdır (2).
3. Üçüncü mərhələ (“hücum”) problemin
çözüm yollarının götür-qoy edilməsi vasitəsilə
dərhal həllini nəzərdə tutan zehni və şüurlu fəaliyyət prosesidir. Belə “hücum”lar bir neçə dəfə
ola bilər. Lakin seçim zamanı onların hər birində mümkün varintların sayı azalır.
4. Dördüncü mərhələ (relaksasiya) frustrasiya (şüurdan qeyri-ixtiyariyə keçid) adlandırılır. Əsas mərhələ kimi bir neçə formada reallaşdırıla bilər: aqressiv, depressiv, rasional (müvəqqəti olaraq əsas məsələdən digər fəaliyyətə
keçid baş verir). Məhz frustrasiya mərhələsində
qərar qəbulu prosesinin yenidən təşkili həyata
keçirilir.

292

5. Beşinci mərhələdə (inkubasiya  qeyriixtiyari fəaliyyət) intuitiv qərarın verballaşdırılması həyata keçirilir. Bundan əvvəlki periodda
öyrənənlər problemin həllini hiss edir, lakin qərarın necə qəbul olunmasına dair izah verməkdə
çətinlik çəkirlər. İnkubasiyanın məhsuldarlığı, səmərəliliyi növbəti insayt mərhələsinin (işıqlandırma, aydınlatma) keyfiyyətini müəyyənləşdirir.
6. Altıncı mərhələ (insight – ing. ağıllılıq,
qavrama) problemin həllinin şüura daxil olmasından ibarətdir (qeyri-ixtiyari aktda şüurluya keçid). İnsayt-intellektual hadisədir, o problemin
mahiyyətinin və həllinin gözlənilmədən anlamaqdır. Mərhələ müsbət emosiyalar, canlanma
ilə müşayiət olunur, öyrənənlər şüuraltı qərarı
şüurlu dərk edirlər. Frustrasiya mərhələsi kreativ
prosesin kulminasiya nöqtəsidir, burada uzunmüddətli hazırlığın nəticələri özünü göstərir. Tələbatın təmin olunması nəticəsində qəfildən, gözlənilmədən problem həlli faktının dərk edilməsi
əmələ gəlir və qərar öz-özünə naməlum şəkildə
yarandığı kimi də işıqlanır, aydınlanır.
Kreativliyin inkişafını təmin edən amillərdən biri də evristik metodlardır. Onlar da öz
növbəsində bir neçə qrupa bölünürlər:
Birinci qrup təhsilalanların problemi görmək, müəyyənləşdirmək, həlli yolunu tapmaq
və nəticəni yoxlamağına əsaslanır. Buraya inversiya (qərar qəbulunun yeni, ənənəvi baxışlara
zidd istiqamətdə axtarışı), çoxölçülü matrisalar,
təşkil olunmuş strategiyalar və s. metodlar aiddir. Qeyd olunan metodlara kreativ xüsusiyyətlər, o cümlədən problemin müəyyənləşdirilməsi
və s. amillər aiddir.
İkinci qrupa problemin həlli mərhələsinə
dair evristik metodlar, beyin həmləsi və onun
müxtəlif modifikasiyaları (əks beyin həmləsi,
fərdi beyin həmləsi, sinektika) daxildir. Tələbələr onlardan yararlanaraq müvafiq texnologiyaların axtarışı və ya seçimini həyata keçirirlər.
Beləliklə, öyrənənlərdə müxtəlif çoxsaylı ideyaların generasiya qabiliyyəti, yəni kreativ keyfiyyətlər inkişaf edir: sərbəst, çevik, orijinal düşüncə, ideyanı hazırlama mexanizmi.
Üçüncü qrupa (qərarın yoxlanılması) texnologiya vasitələrinin səmərəliliyinin, imkan və
funksiyalarının təhlilinin aparılması ilə əlaqəli
metodlar aiddir. Bu üsullar (evristik suallar və
evristik müşahidə) əsasən analiz və sintez bacarıqlarını inkişaf etdirir.
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Müxtəlif təlim obyektlərinin tədqiqi prosesində sual vermək bacarığı xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. C. Terberin sözlərinə görə “bütün cavabları əvvəlcədən bilməkdənsə, hərdən sual
vermək yaxşıdır”. Təhsilalanların ünvanladığı
sual yeni məlumatın qavranılmasına, mövcud
olanın dəqiqləşdirilməsinə, fikir və mövqeyin
ifadəsinə, qiymətləndirməyə
yönəlməlidir.
Öyrənənlərdə sual vermək bacarığını inkişaf
etdirən müxtəlif strategiya və priyomlar mövcuddur. Lakin onlardan ən səmərəlisi hazırda
dünya təhsil sistemində geniş tətbiq dairəsinə
malik amerikalı psixoloq və pedaqoq Bencamin
Blum tərəfindən hazırlanmış təlim məqsədlərinin taksonomiyası üzərində təşkil olunur. Taksonomiyada idrak fəaliyyəti səviyyələrə bölünmüşdür. Hazırda təlim prosesində suallar həmin
səviyyələrə görə hazırlanır və öyrənənlərə ünvanlanır. İdrak fəaliyyətinin altı səviyyəsinə
görə altı tip sual müəyyənləşdirilmişdir:
1. Sadə sualları cavablandırmaq üçün
faktları adlandırmaq, müəyyən məlumatı yada
salmaq və təkrarlamaq tələb olunur;
2. Dəqiqləşdirici suallar adətən aşağıdakı
kimi tərtib edilir: “Mən səhv edə bilərəm, lakin
mənə elə gəlir ki,...?”; “Əgər mən düz başa düşmüşəmsə, onda .....?”;
3. İnterpretasiya sualları adətən “niyə”
müraciəti ilə başlayır və səbəb-nəticə əlaqələrinin müəyyənləşdirilməsinə istiqamətlənir;
4. Yaradıcı suallar adətən şərtilik, güman,
fərziyyə, ehtimal, proqnoz xarakteri daşıyır.
Məsələn: Fəal təlim üsullarından ən maraqlısını
seçməli olsaydın, hansına üstünlük verərdin?
5. Qiymətləndirmə sualları bu və ya digər
hadisə, faktların ölçü meyarlarının müəyyənləşdirilməsinə yönəlir;
6. Praktik (təcrübi) suallar nəzəriyə ilə
təcrübə arasında qarşılıqlı əlaqələrin yaradılmasına xidmət edir.
Kreativ təfəkkürün inkişafına yönələn təlim vəziyyətlərinin layihələndirilməsində “Blumun kubiki”ndən istifadə tədqiqatın təşkilində
səmərəli metodikalardan hesab olunur.
 “...adlandır” (biliklərin reproduksiya
səviyyəsi);
 “Niyə....” (səbəb-nəticə əlaqələrinin
müəyyənləşdirilməsi);
 “....izah et” (əldə olunmuş bilik və təcrübənin yeni vəziyyətlərdə tətbiqi);

 “...təklif et, “...paylaş”, “...tap” (öyrənənlərin kreativ zehni fəaliyyətinin fəallaşdırılması).
Didaktik beyin həmləsi də kreativliyə şərait yaradan metodlardan biridir. Metodun həyata keçirilməsi prosesində müəllim əsas mövqedə
dayanır və öyrənənlər ideyanın araşdırılması
prosesində onu addım-addım izləyirlər. Pedaqoq
diqqətlə, ehtiyatla məlumatın sistemləşdirilməsini təmin edir, tədricən mürəkkəbləşən problemin müzakirəsini aparır, ekspert rolunu oynayır.
Əsas məqsəd istənilən səviyyədə problemin həllinə nail olmaqdır. Prosesdə iştirakçıların sayı
10-15 nəfərlə məhdudlaşdırılmalıdır. Yalnız bu
halda işin keyfiyyəti yüksələ bilər. Məlumatın
tədricən toplanılması iştirakçıların tələsik qərar
verməsinin, diqqətlərinin yanlış səmtə yönəlməsinin qarşısını alır, məsələnin alternativ həlli
yollarının müəyyənləşdirilməsinə şərait yaradır.
Müəllim (moderator) yalnız prosesin sonunda,
təqdim edilən ideyalara əsaslanaraq problemi
çözür və müfəssəl həlli yolunu açıqlayır. Moderator öyrənənləri addım-addım problemə doğru
istiqamətləndirir, problemin həlli prosesini bir
neçə mərhələyə bölür, yeni və detallı məlumatı
interpretasiya edir. Məlumatın hər hissəsinin
təhlilini apardıqdan sonra müəllim növbəti mərhələ də beyin həmləsindən yararlanır.
Altı papaq metodu düşüncə prosesinin təşkilinə dair ən təsirli priyomlardan hesab olunur.
Metodun müəllifi ingilis yazıçısı, psixoloqu
Edvard de Bonodur (4).
Mütəxəssis “Altı düşüncə papağı” adlı
kitabında fərdi və kollektiv zehni fəaliyyətin
strukturlaşdırılmasına zəmin yaradan, səmərəliliyi yüksəldən priyomları təsvir etmişdir. Metod
öyrənənlərdə zehni çeviklik formalaşdırır, düzgün qərar qəbulunu labüdləşdirir, düşüncə tərzi
ilə təlim məqsədlərini və qoyulan vəzifələri əlaqələndirir, müxtəlif fikirləri nəzərə almağa, vəziyyətin fərqli prizmalardan təhlilini aparmağa,
innovativ və qeyri-adi ideyaların qiymətləndirilməsinə təkan verir. Onun əsasını paralel düşüncə təşkil edir. Məlum məsələdir ki, bu və ya digər qərar fikir mübadiləsi, müzakirə və polemika zamanı yaranır. Adətən üstünlük ən yaxşı varianta deyil, daha gözəl və cəlbedici təqdim olunana verilir. Paralel düşünmə prosesində (mahiyyətcə konstruktiv) müxtəlif yanaşma, ideya
və fikirlər təqdim olunsa da, qarşı qarşıya qo-
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yulmur. “Altı papaq” metodu problemi düşüncə
prosesinin altı müxtəlif rejimə bölünməsi ilə
həllinə kömək edir. Belə bölgü düşüncəni daha
konkret və dayanıqlı vəziyyətə gətirir.
Əksər insanlar hesab edir ki, şəxsin geyimi onun hiss, davranış və düşüncə tərzinə təsir
göstərir. Bu, baş geyiminə də aiddir. Beləliklə,
papağı dəyişməklə simvolik olaraq davranışı da
ona uyğunlaşdırmaq mümkündür. E. Bono
müəyyən psixoloji xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirən rəngli baş geyimini dəyişməyin düşüncə tərzinə də sirayət etdiyini bildirir. Problemin
yanaşmasından asılı olaraq iştirakçılar altı müxtəlif rəngdə papaq taxırlar. Onların hər biri
problemə dair fərqli yanaşmanı əks etdirir. Tələbə papağı taxarkən, xəyalən həmin rəngə müvafiq düşüncə tərzini nümayiş etməyə hazırlaşır.
Şlyapalar dəyişdikcə onları daşıyan insanın fikrən fərqli düşüncə tərzinə yönəlir, problemə dair
nöqteyi-nəzəri də dəyişir. Metoddan istifadə
assosiativ yadda saxlamanı işə salaraq (vizual
qavrama, rəng, rollu fəaliyyət, emosiyalar) öyrənəndə düşünmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə dair təcrübə formalaşdırır.
Ağ papaq təmizlik, dürüstlük və həqiqəti
ifadə edir, məlumat rəngidir. Ağ papaq taxan insan fakt, rəqəm, məlumat toplayır, təhlilini aparır və yalnız ondan sonra problemə dair rəy bildirir, müəyyən qərar verir.
Qırmızı papaq həyat, sevgi və məhəbbət
rəngidir. O, insanın fəal emosiyalarını formalaşdırır. Qırmızı papaq taxan insan təəssürat və
intuisiyaya, öz hislərini dinləməyə köklənir.
Adətən insanlar ilk təəssürata, intuisiyalarına
əsaslanmağa meyilli olur. Bu, hiss və duyğu ilə
təlimə rəvac verir.
Sarı papaq günəş, qızıl, üstünlük, xeyri
ifadə edir. Sarı papaqlı tələbə istənilən vəziyyətin güclü tərəflərini müəyyənləşdirməyə çalışır,
“taleyin zərbələri”ndən qorxunu dəf edərək, ictimai optimizmə yönəlir, Bu zaman insan öz
gücünə inamı artır, o, ən mürəkkəb vəziyyətdə
də optimal çıxış yolu tapmaq iqtidarında olur.
Qara papaq (torpaq, bünövrə, ağıl rəngidir) taxan tələbə təhlükənin aradan qaldırılmasına köklənir, qərarını ölçür-biçir və dəfələrlə
yoxlayır.
Yaşıl papaq həyat, yenilik, inkişafla əlaqələndirilir. Tədqiqat, təklif, yeni ideyalar və
mümkün alternativləri simvolizə edir. Yaşıl pa294

paqda düşünmək yaradıcılıq qabiliyyətlərinin
inkişafına, alternativləri nəzərdən keçirməyə,
fantaziyanın zənginləşməsinə imkan yaradır.
Göy papaq prosesə nəzarəti həyata keçirənlərə məxsusdur, müəyyən mərhələnin yekunlaşdığını bildirir. Göy papaq taxan tələbələr fikir
və hərəkətləri, fəaliyyəti araşdırır, təhlillər aparır, nəticə çıxarır, şərhlər verir, prosesə yekun
vururlar (6).
Layihə texnologiyası öyrənənlərdə yaradıcılıq və tədqiqat aparmaq bacarıqları formalaşdırır, müvafiq təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına zəmin yaradır. Bunlar kreativ düşüncə tərzinin əsasını təşkil edir. Məhz layihə prosesində
təhsilalanlar nəticənin əldə olunmasına təkan
verən vasitələrin səmərəliliyini qiymətləndirməyi, optimal variant seçməyi, onu əsaslandırmağı,
fəaliyyəti planlaşdırmağı, refleksiya zamanı
məqsədləri müəyyənləşdirməyi, təhlillər aparmağı və əməkdaşlıq etməyi öyrənirlər. Layihə
fəaliyyəti problemi müəyyənləşdirmək, fərziyyəni irəli sürmək, məsələnin həllinə dair müvafiq alətlərin, metodların, priyomların, modellərin, nəzəriyyələrin seçimini əsaslandırmaq, müşahidəni, eksperimenti təşkil etmək, keçirmək,
nəticələri çeşidləmək və s. bacarıqların formalaşmasını labüdləşdirir.
Layihə fəaliyyəti tələbələrə həm də aşağıda sadalanan bacarıqları qazandırır: (1).
 Refleksiya bacarıqları: tapşırığı dərk
etmək, tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün zəruri
biliklər;
 Axtarış (tədqiqat) bacarıqları: müstəqil ideya generasiyası, yəni müxtəlif sahələrdən
biliklər cəlb edərək fəaliyyət üsullarını müəyyənləşdirmək, informasiya məkanında çatışmayan məlumatları toplamaq, ekspertlərdən (müəllim, məsləhətçi, mütəxəssis) lazımi informasiya
almaq, problemin müxtəlif həlli yollarını axtarmaq, fərziyyələr irəli sürmək, səbəb-nəticə əlaqələrini aydınlaşdırmaq;
 Özünüqiymətləndirmə bacarıqları;
 Əməkdaşlıq bacarıqları: kollektiv planlaşdırma, müxtəlif partnyorla birgə fəaliyyət,
tapşırıqların yerinə yetirilməsində qarşılıqlı yardım, işgüzar ünsiyyət, qrup üzvlərinin səhvlərini
üzə çıxarmaq və düzəltmək;
 Menecerlik bacarıqları: prosesi layihələndirmək, fəaliyyəti, vaxtı, resursları planlaş-
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dırmaq, qərar qəbulu və nəticəni proqnozlaşdırmaq, fəaliyyətin təhlilini aparmaq;
 Kommunikativ bacarıqlar: dialoq qurmaq, sual vermək, müzakirələrə qoşulmaq, şəxsi
nöqteyi nəzəri müdafiə etmək, şifahi sorğu, müsahibə aparmaq, kompromisə getmək;
 Təqdimat bacarıqları;
 Natiqlik bacarıqları;
 Çıxış zamanı özünəinam nümayiş etmək bacarığı;
 Çıxış zamanı müxtəlif əyani vasitələrdən istifadə etmək bacarığı;
 Çıxış zamanı planlaşdırılmamış sualları
cavablandırmaq bacarığı.

Qeyd olunan texnologiyalar müəllim tərəfindən hər bir auditoriya, öyrənənin fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq tətbiq olunmalıdır.
Həmin texnologiyalardan istifadə təhsilalanlarda
kreativliyin inkişafına zəmin yaradacaq.
Problemin aktuallığı. Təlim prosesində kreativliyin inkişafına təsir edən amillərin araşdırılma
zərurəti vardır.
Problemin yeniliyi. Təlim prosesinin təşkilində kreativliyin inkişafını təmin edən texnologiyalar
haqqında ətraflı məlumat verilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
təsvir olunan yanaşmalar ali məktəb müəllimlərinin
fəaliyyətinə səmərəli istiqamət verəcəkdir.
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ESTABLİSHİNG THE İNNOVATİON SYSTEM İN COLLEGES
Xülasə: Məqalə “innovasiya” anlayışı ilə oxşarlıq təşkil edən "yenilik", "yaradıcılıq" və "ixtira" kimi
anlayışların struktur elementlərini təhlil edir, onlar arasındakı bəzi fərqli xüsussiyyətləri göstərir. Eləcə də,
burada innovasiyaların mürəkkəb və kompleks təbiəti təhlil edilmişdir.
Müəllif kolleclərdə innovasiyaların spesifik xüsusiyyətə malik olması ilə bağlı məsələlərə aydınlıq
gətirməyə çalışmışdır.
Tədqiqatda innovasiyaların kollec tipli müəssisələrdə həyata keçirilməsinə dair yol xəritəsi təklif
edilir, innovasiyaların mərhələləri və maliyyə implikasiyaları təhlil edilir.
Məqalədə innovasiyaların həyata keçirilməsini zəruri edən amillər göstərilmiş və bütövlükdə, kolleclərdə innovativ yeniliklərin tətbiqinin gücləndirilməsi üçün bəzi təkliflər irəli sürülmüşdür.
Açar sözlər: innovasiya, təhsildə yenilikçilik, təhsildə innovasiyalar, innovasiyaların strukturu,
innovasiyaların xarakteri
Резюме: Статья анализирует понятие «инновации» и связанные с ним слова «новизна», «креативность», «открытые» и показывает некоторые элементы различия включенных в их контент-структуры. Она указывает на сложный характер инноваций и проблемы их применения. Автор пытается
пролить свет на проблемы инноваций в образовательных колледжах, их особенности, присущие этим
типам учреждений. Исследование подчеркивает реальную «дорожную карту» для внедрения инновационных функций в образовательных организациях колледжа, их типологические разнообразия и этапы финансовых импликаций. Исследование рекомендует некоторые необходимые измерители для активизации положения дел в целях стимулирования инновационных тенденций в этих организациях.
Ключевые слова: инновация, новизна в образовании, инновации в образовании, структура
инновации, характеристики инновации
Summary: The article analyses the notion of “innovation” and the related words “novelty”,
“creativity”, “invention”, and shows some differences of the elements includud into their content structure. It
discusses the complex nature of innovations and the issues related to their application.
The author tries to shed light on the problems of innovations in educational colleges, their spesific
nature inherent to these types of institutions.
The research underlines the related road map for the implementation of innovative features in the
colleges, their types and the stages of financial implications.
The paper recommends some necessary measuers to reactivate the state of affairs for boosting the
innovative trends in these organizations.
Key words: innovation, educational novelty, educational innovation, structure of innovation,
characteristics of innovations
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Hazırda “innovasiya”lara həsr edilmiş tədqiqat işlərinin sayının getdikcə artmasına baxmayaraq, bu konsepsiya ilə oxşarlıq təşkil edən
“yenilik”, “kəşf”, “ixtira”, “yaradıcılıq” və sair
kimi sözlərin anlayış aparatı və demarkasiya
xətləri hələ də qaranlıq olaraq qalır. Bəzi hallarda bu sözlər uyğun olmayan məzmunda işlədilir
və ya mədəniyyətin yeniliyinə imkan yaradan
şərtlər düzgün və yaxşı anlaşılmır.
Biz bu məqalədə terminoloji fərqlər, eləcə
də pedaqoji yönlü kolleclərin innovativ idarə
olunmasının üstünlükləri, bu təhsil müəssisələrində innovasiya sistemini yaratmağın xü-susiyyətləri kimi məsələləri araşdırmaq və təhlil etmək niyyətindəyik. Məqalə qarşıya qoyulan bütün məsələlərin tamamilə və axıradək aydınlaşdırılmasına iddia etmir.
Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan Respublikası təhsil nazirliyi kolleclərin inkişaf etdirilməsi üçün bir sıra qanun və qərarlar qəbul etmiş və bu sahənin yenidən qurulması üçün xeyli
səmərəli işlər aparılır. Bunların bir neçəsini göstərməklə, bu sahənin önəminə diqqəti yönəltmək istərdik:
1. Azərbaycan Respublikası təhsil nazirliyinin 28 iyun 2000-ci il tarixli “Orta ixtisas təhsili müəssisələrində ümumi orta təhsilin həyata
keçirilməsi” haqqında 46-11-2614/16 nömrəli
təlimat məktubu;
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 26 avqust 2002-ci il tarixli “Orta ixtisas təhsili müəssisələri şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi haqqında” 140 saylı qərarı;
3. Azərbaycan Respublikası təhsil nazirliyinin 20 fevral 2008-ci il tarixli “Ali və orta
ixtisas təhsili müəssisələrində istehsalat təcrübəsinin təşkili və keçirilməsinə dair” 46-111014/17 nömrəli qərarı;
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 19 sentyabr 2008-ci il tarixli “Ali (orta
ixtisas) təhsili müəssisələri tələbələrinin ixtisas
üzrə təcrübəsinin keçirilməsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi haqqında 221 nömrəli
qərarı;
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 23 aprel 2010-cu il tarixli “Orta ixtisas
təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı”nın
təsdiq edilməsi haqqında 76 nömrəli qərarı;

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 sentyabr 2010-cu il tarixli monitorinqin keçirilməsi haqqında 1249 nömrəli qərarı;
7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 oktyabr 2012-ci il tarixli “Orta ixtisas təhsilinin dövlət standartı və proqramı”nda
dəyişikliklər edilməsi haqqında 221 nömrəli qərarı və digərləri.
İnnovasiya anlayışının aydınlaşdırılması
ilkin vacib hesab edilən cəhətlərdəndir. Birincisi, yaradıcılıq və sahibkarlıq kimi əlaqəli konsepsiyaların anlayış aparatı ilə müqayisələr
aparmaq və yenilik anlayışını aydınlaşdırmaq
lazım gəlir. “Yaradıcılıq yalnız elm və incəsənətdə mövcud deyildir (MacKinnon -1962,
Torrance-l971, Feist və Gorman, Sternberq və
Lubart 1996). O, həm də gündəlik problemlərin
həlli üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir (Wallas
1926, Cropley 1990, Mumford və bagqaları
1991, Runco 1994). Latnca "creo”, olan bu soz
– ingiliscə "create” ,“creativity" və ya Azərbaycanca – “yaratmaq", “yaradıcılıq" mənalarını
verir, insanların sosial-psixoloji ve ontoloji
strukturunda xüsusi mahiyyət daşıyır.” [1, s.62]
Müxtəlif vaxtlarda insan yaradıcılığına
dair aparılmış tədqiqatlar fərqli paralellər aparmaqla müxtəlif nəticələrə gəlmişlər. Bu təcrübələr əsasən yaradıcılıq və təxəyyül, motivasiya ve
insan yaradıcılığı, rifah və yaradıcılıq, insan yaradıcılığının yüksəldilməsi yolları və sair kimi
konseptual məsələlərdə cəmiyyətin inkişaf etdirilməsində (o cümlədən pedaqoji kolleclərdə innovativ amillərin inkişafında- S.A.) mühüm
rol oynamışdır. [1, s. 63]
Yeniliklərə dair minlərlə kitab, məqalə və
məruzələr arasında bir sıra tərif və mülahizələr
mövcud olsa da (Baregheh, Rowley & Sambrook, 2009), bu, işin hələ başa çatdırılması məqamına gəlmir, çünki yaradıcılıq və yenilik arasında bir sıra fərqli cəhətlər mövcuddur. Məsələn, yaradıcılıq yeni işlər düşünmək anlamında
olduğu halda, innovasiya yeni işlər görməkdir.
Demək, koqnitiv proses praqmatik ış əmsalı ilə
müxtəlif vəsilələri təşkil edir. Lakin sual olunur:
Belə bir fərqlilik kifayətdirmi? Yoxsa yaradı-cılıq və innovasiya anlayışları bu təriflərdən daha
mürəkkəbdir? Biz bu anlayışları müəyyənləşdirmək üçün əlavə dəqiqliyin tələb olunduğunu düşünürük; əks halda, onlar əhəmiyyətsiz həddə
çatacaq qədər ikimənalı ola bilərlər. Belə olan
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halda, innovasiya anlayışı reklamçılar və marketinq mütəxəssisləri tərəfindən daha tez-tez istifadə olunduğu üçün boş bir istilah kimi istifadədən çıxarılmağa doğru gedərdi.
Qərb qaynaqlarında innovasiyaların tətbiqi məsələlərinin imkanı daha çox, əsasən ideoloji, xüsusi iqtisadi və fəlsəfi vasitələrə xidmət etmir. Rusiya innovasiya təcrübəsinə gəldikdə isə,
bu daha çox onun Ümumi Daxili Məhsul
(ÜDM) payını təmin edən dövlət prioritetinin
elm kimi, elmi-texniki potensialının inkişafına
xidmət edən universal qanunlar kimi təqdim
edilir. Digər Qərb mənbələri isə innovativ texnologiyaları "fəlakətin miqyası," idarəetmənin
mümkünsüzlüyü, çatışmazlığı və dağınıqlığı”,
“cəmiyyətin psixoloji məyusluğu” kimi ekstraiqtisadi reallıqlar kimi qiymətləndirilir. Belə bir
yanaşma innovasiyalara xaotik və deviant elm
səciyyəsi və etiketləri qoşmaqla diqqəti cəlb
edir. Bu tezis düzgün daxili təhsilin, elmi mədəniyyətin və təfəkkürün təşəkkülünün müsbət
amillərini yalnız kvazi və iqtisadi stimullarla
eyniləşdirir. Məlumdur ki, bu hallarda, intellektual potensialdan istifadə çətinləşir, biliklərə
əsaslanan iqtisadiyyatın yaradılmasına kölgə salınır. Qeyd etmək lazımdır ki, bəlağətli səslənsə
belə, insan təbiəti çoxölçülü olduğundan, innovativ ideyaların tətbiqinin "örtük" gücü elə onun
“kosmik kostyumuna" çevrilməkdədir. İnnovasiyaların məntiqi və empirik, sayentometrik,
neopozitivist, postpositivist, fenomenoloji, ehtimallıq, sahələrarası, tarixi və aksioloji, prak-sioloji, rekonstrukivist, prosoqrafik, epistemoloji,
dekonstruktiv və digər aspektlərinin tədqiqi
problemə və onun tətbiqi məsələlərinə yanaşmada sosial-fəlsəfi konsepsiyanın vahid və sistemli həllini gözləyən imperativ metodologiyanın işlənməsini zəruri edir.
Birincisi, innovasiyanın struktur elementlərinin araşdırılması və onun mahiyyətinin təyin
olunması yalnız onun təşkilat səviyyəsində tətbiqinin vacibliyini vurğulamır; o, eyni zamanda,
verilən sahədə innovasiya anlayışının, məhsulun
və ya prosesin innovativ hesab olunması vacibliyini təfərrüatlı izah edir. Bundan əlavə, heç bir
yenilik və ya proses "yayılma" mərhələsindən
keçməyincə və müəyyən bir sahəyə fərqli bir təsirə malik olmayınca, innovativ adlandırıla bilməz. [2] Yeri gəmişkən, ABŞ-ın kommunikasiya üzrə alimi, sosioloq Everet Rocers (6 Mart,
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1931 – 21 Oktyabr, 2004) “innovasiya” və “texnologiya” anlayışlarını eyniləşdirirdi. [3] O,
eyni zamanda, innovasiya və kəşflər (ixtiralar)
arasındakı fərqləri də belə izah etmişdi: “İxtira
yeni bir fikrin aşkar edilməsi və ya yaradıldığı
prosesdir", lakin yenilik mövcud bir fikrin istifadə prosesidir." [2, səh.181] Rogers mövzuya
dair müzakirəni davam etdirərək qeyd edir ki,
yenidənixtiralar da baş verir və bu zaman onlar
daha çox sürətli bir yenilik kimi qəbul edilir və
institusionallaşdırılır, texnologiyalar isə yenidən
qurulmağa açıq qalırlar. [3, s. 17]
İkincisi, innovativ iqlimin təşviqi insanların müxtəlifliyini, səriştələrin və şəxsi fikirlərin
çoxluğunu nəzərə almalıdır. Xarici mükafatlardan çox daxili motivasiyaya daha böyük önəm
verilməlidir. Təbii olaraq, pedaqoji kollec və ya
universitetlərdə çalışan fərdlərin müstəqilliyi,
alimlərin və yaradıcılığın təşviq edilməsi, novatorluq mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsində
maraqlı olan digər rəhbərlər üçün də vacib hesab edilir.
Üçüncüsü, pedaqoji yönlü kolleclərdə
innovativ idarəetmə məsələsində kollektivdə
sağlam mənəvi-psixoloji mühitin yaradılmasının
böyük önəm kəsb etməsidir. Bu cəhət nə üçün
vacib hesab edilir və onun innovsiayalı idarəetmədə rolu nədən ibarətdir? Apardığımız müşahidələr göstərmişdir ki, şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə kommunikasiya axınının idarə edilməsi təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə birbaşa əlaqədardır. Pedaqoq-pedaqoq və rəhbər-pedaqoq münasibətlərinin nə dərəcədə harmonik
olması və bir-biri ilə dağıdıcı konfliktdə olmaması innovativ idarəetmədə öncədən nəzərə
alınmalı olan bir məsələdir. Təcrübə və təhlillər
göstərmişdir ki, sağlam atmosferdə çalışan kollec heyətinin daha müasir üsullarla idarə edilməsi, hətta bəzi hallarda insan faktoru olmadan
müasir texniki vasitələri tətbiq etməklə elmi-pedaqoji və tərbiyə məsələlərinin nəzarətdə saxlanılması, vaxtaşırı əvəzlənən və keyfiyyətə kollektiv nəzarət sistemini formalaşdıran və təkmilləşdirən sinergetik sistemlərin tətbiqini asanlaşdırır və nəticədə mümkün edir. Bu cür innovativ
idarəetmə metodları pedaqoji heyət və digər
personalın rotasiya üsulu ilə keyfiyyətə kollektiv nəzarət formasının tətbiqini əlçatan edir;
yəni, necə deyərlər, kollektivi elə onun özü ilə
də idarə edilməyə başlayır. Bu, xüsusilə, kiçik

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 85, Number: 8, 2018

Kolleclərdə innovasiya sisteminin yaradılması

sayda pedaqoji heyətə malik olan kolleclər üçün
yeni innovativ idarəetməyə yol açan mühüm
önləyici şərait yaradan amildir.
Əlbəttə, son vaxtlar qarşılıqlı dərsdinləmələrin, açıq seminar və dərslərin keçirilməsi,
onların qiymətləndirilməsi və yekun hesabatların hazırlanması, zəruri olan elmi-metodiki tövsiyələrin verilməsi zamanı hazırda geniş istifadə
olunan ənənəvi üsullardan – şəxsi iştirakçılıqdan
və insan amilindən, geniş istifadə olunur. Lakin,
bu üsulun yaratdığı çətinliklər də mövcuddur.
Belə ki, keyfiyyətə nəzarət sisteminin həyata keçirilməsi zamanı, xüsusilə pedaqoji heyətin “potensial boş dərs pəncərə”sinin olmaması çox
vaxt tərəflər arasında mühüm maneələrdən birinə çevrilir. Lakin müşahidə kameralarının yaddaşından bu proseslərin sonradan izlənilməsinin
mümkün olması faktı bu sahədə xeyli sayda qarşıya çıxa biləcək problemlərin həllinə köməklik
göstərir və son nəticədə keyfiyyət nəticələrini
hamı üçün və həmişə əlçatan edir.
Bu sistemin kollektivdaxili proseslərdən
başqa, kollektivdənxaric proseslərdə də - valideynlərlə qurulan təmaslarda da istifadə edilməsi nüfuz və vaxt baxımdan keyfiyyətə daha optimal üsullarla nail olmağın digər bir səmərəli vasitəsi hesab edilir.
XX əsrin son onilliklərindən hal-hazıradək
insan cəmiyyətində sürətli dəyişikliklər baş vermişdir. (Bütün bu dəyişikliklərin əsası innovasiya ilə əlaqədardır). Elektronika, radiofizika, optik elektronika, lazer texnologiyaları, müasir
materialşünaslıq, kimya və kataliz, müasir aviasiya və kosmonavtika sahələrində əldə olunan
bir sıra texnoloji və fundamental ixtiralar və
kəşflər, müasir informasiya texnologiyalarından
istifadə edilməsi, mikro və makroelektronika sahələrindən alınmış nəticələr, habelə nanotexnologiyalar elmtutumlu məhsulların yaranmasına
səbəb olmuşdur. Belə məhsulların alınmasını təmin edən vasitələr elmtutumlu texnologiyalar
adlandırılır. Elmtutumlu texnologiyalardan istifadə edilməsi iqtisadi inkişafın yeni bir istiqamətinin - “İnnovasiya yönlü iqtisadi inkişafın” –
yaranmasına səbəb olmuşdur.
İnnovasiya yönlü inkişaf modeli öz yüksək səmərəliliyini dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin elm və təhsil sistemində, onların idarə edilməsində artıq sübuta yetirmişdir. Odur ki, innovasiyanın sürətləndirilməsi son onilliklərdə bir

sıra yeni xüsusiyyətlər kəsb etməyə başlamışdır.
Bu keyfiyyət dəyişiklikləri elm, təhsil, texnika
və istehsalın qarşılıqlı təsiri sferasında yaranmağa başlamışdır. İlk növbədə bu özünü innovativ
yeniliklərin idarəetməyə tətbiqi müddətinin kəskin sürətdə azalmasında göstərdi. Belə ki, elmi
kəşflərin və ixtiraların istehsala tətbiqinin orta
müddəti 1885-1919-cu illərdə - 37 il, 19201944-cü illərdə - 24 il, 1945-1964-cü illərdə - 14
il, təhsil sahələri də daxil olmaqla ən perspektivli yeniliklər isə müasir dövrdə 3-4 il təşkil edir.
Beləliklə, elmi yeniliklərin pedaqoji yönlü kolleclərdə tətbiqinə başlanılması həmin müəssisələrdə yeni idarəetmə funksiyasının işə düşməsinin başlanğıcı hesab edilə bilər. Heç kimə sirr
deyildir ki, bu cür tətbiqlərin geniş miqyasda işə
salınması pedaqoji yönlü kolleclərdə innovativ
idarəetmədə bir sıra yeni cəhətlərin öncədən nəzərdə tutulmasını ehtiva edir. Biz onlardan bir
neçəsini artıq qeyd etmişik. Lakin bununla bağlı
aşağıda göstərilən digər məsələlərin də pedaqoji
yönlü kolleclərdə nəzərə alınması xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
1. Digər tip kolleclərdən fərqli olaraq, pedaqoji yönlü kolleclərdə elmlə istehsalatın qarşılıqlı təmaslarının nəticələri dərhal gözlə görünən
və ölçülə bilən deyildir. Odur ki, hal-hazırda
yeni elmtutumlu texnologiyaları istehsalda mənimsəyən kollec tipli müəssisələr dünya bazarlarında rəqabət apara bilmək üçün maddi texniki
imkanlarının nəticələrini dərhal nümayiş etdirə
bilmək imkanı qazandığı halda, pedaqoji yönlü
kolleclər bunu yalnız öz potensialları kimi nümayiş etdirə bilərlər. Lakin, bu heç də o anlama
gəlmir ki, həmin nəticələr sonradan “predmetlərə parçalanma prosesi”, “yeni innovativ hissələri” meydana gətirmə potensialından məhrumdur.
Belə ki, istənilən bir innovativ ideyanın, elmi
yeniliyin həyata keçirilməsinin müxtəlif səbəblərdən ləngiməsi mümkündür, lakin bu yeniliklərin qarşısının tamamilə alınması müşküldür.
2. Digər məsələ, elm və istehsalat yönlü
kolleclərdən fərqli olaraq, pedaqoji yönlü kolleclərə investisiya axını ekstrinsik meyllərlə
bağlı olduğundan, yəni bu müəssisələr sponsorlar və digər qurumlar tərəfindən maliyyə ayırmalarında faktiki məhsulun gözlə görünməməsi
səbəbindən o qədər də aktiv görünə bilməməsi,
innovativ idarəetmənin vacibliyi bir daha önəm
kəsb edir.
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İnnovasiyalarla idarəetmə kadr ixtisarlarına da yol aça bilir. “Kollec heyəti və əlaqəli
icma pedaqoji yönlü kolleclərdə bu cür ixtisarları necə qarşılayar?”. “Bu innovasiyalara münasibətdə “pozucu” siması formalaşdırırmı?”. Deməli, elmi yeniliklərin, metodların, diqital və
elmtutumlu texnologiyaların pedaqoji prosesə
və idarəetməyə tətbiqi, pedaqoji yönlü kolleclərin innovasiyalı idarəedilməsində sosial-psixoloji hazırlıq məsələlərini bu müəssisələrin inkişaf
strategiyasının işlənilməsində nəzərə alınmasını
çox vacib edir. Yeri gəlmişkən, strategiyanın seçimi çox riskli bir işdir. Bu sahədə buraxılan
cuzi səhv çox inzibatçılıqlara səbəb ola bilər.
Odur ki, alimlərin və mütəxəssislərin bu işlərə
cəlb edilməsi zərurəti vacibdir. Pedaqoji yönlü
kolleclərin tərkibi istehsalat və sənaye yönlü
kolleclərdən fərqlidir və birincidə innovasiyanın
son nəticələrə təsiri dərhal hiss olunmur, odur
ki, innovasiyaların kadr ixtisarı ilə bağlı nəticələri də çox azdır. İnnovasiyanın rolunu daha dərindən dərk etmək üçün tanınmış alim P. Drukerin dediyi bir kəlamı yada salmaq kifayətdir:
“Konkret sözlərlə ifadə etsək bu, ənənəvi zaman
çərçivəsindən imtina edərək, gələcək “inkişafa”
aparan “tədqiqatların” üstünlük kəsb etməsidir.
Yenilikçi təşkilatlar bu prosesi funksional bir
bacarıq və ya bu bacarığın bir hissəsi hesab
edirlər ki, bu da yeni bir iş və ya inkişaf prosesi
sayılır. Bu alətlərin hər hansı birinin hər hansı
şəkildə innovasiyaya cəlb edilməsi əvvəlcədən
müəyyənləşmir, əksinə, onlar vəziyyətin və zamanın məntiqinə əsaslanır”. [4] Beləliklə, iqtisadiyyatı bir kənara qoyaraq, hazırkı dövrdə ən
maraqlı və sonunun öncə görünməsi çox arzu
olunan məsələlərdən bir neçəsini sadalasaq, təhsil və innovasiyanın qarşılıqlı əlaqələrinin nə
qədər əhəmiyyətli olduğunun şahidi oluruq. Bu
əlaqələrin həyata keçirilməsində aşağıdakı
önəmli cəhətlərin nəzərə alınması mühümdür:
- Hansı təhsili almaq lazımdır - orta məktəb, kollec və universitet, yoxsa sadəcə peşə təhsili?
- Təbiət və humanitar elmlər arasında qarşılıqlı əlaqələrin mövcud tendensiyası necədir
və onlar hansılardır?
- Müasir təhsil verən məktəb nə deməkdir
və bu model nələri ehtiva edir?
- Riskləri həmişəmi və necə qiymətləndiririk?
300

- Elmlərin inkişafına eyni bucaqdanmı
baxmaq lazımdır və yaxud burada fərqli cəhətlər
mövcuddur? Buna bənzər digər maraqlı düşüncələr də mövcuddur.
Sonsuz görünən suallar cavab tələb etdikləri kimi, bu cavabların əsaslandırılması məsələləri də önəm kəsb edir. Hazırda biz çox az hallarda “nələr baş vermişdir?” üzərində düşünmürük, əksinə, “nələrin baş verməsi gözlənilir?”
kimi sualları daha çox cavablandırmağa ça-lışırıq, çünki insanların həyatını daha da asanlaşdıracaq, onların təhsil və fəaliyyətinin digər növlərini daha optimal şəkildə əlçatan edə biləcək
sistemlərin tətbiqinin getdikcə daha geniş vüsət
alması, təhsil fəaliyyətində praqmatik metodların daha üstün qiymətləndirilməsi zərurətini
yaratmışdır.
Təhsildə innovasiya sisteminin tətbiqinin
xeyli faydalı olması məsələsi artıq heç kimdə
şübhə doğurmur. Biz bu istilahı ona görə sistem
adlandırırıq ki, o yalnız təkcə izolə olunmuş bir
hərəkəti deyil, bütöv biliklər kompleksini əhatə
edir; yəni innovativ üsulla dərs demək, həm də
idarəetmə məsələlərini ehtiva edir, bu isə öz
növbəsində maliyyə və digər sahələrin köməkliyi ilə həyata keçirilir və sair. Əslində, bu gün elə
bir şərait yetişmişdir ki, müasir cəmiyyətin bütün sahələri, eləcə təhsilin keçirdiyi tranformasiya prosesləri ənənəvi sosial idarəetmə böhranının mürəkkəbləşdiyi bir dövrə təsadüf edir və
araşdırmağa çalışdığımız kolleclərdə innovasiyalar həm də onların tətbiqi məsələlərinin istiqamətinə təsir edir. Beləliklə, bir tərəfdən sistemli
böhranın yaşanması, sistemli anotomiyanın fakta çevrilməsi, digər tərəfdən isə ənənəvi üsulların artıq işə yaramaması yeni insanın təlim və
tərbiyəsinin qurulmasında hamı tərəfindən məqbul hesab edilə biləcək yenilikçi mexanizmlərin
meydana gəlməsini zəruri edir. Bu yeniliklər bir
tərəfdən iqtisadı yüksəlişlə bağlı olsa da (təkzibolunmazdır ki, iqtisadiyyat həmişə üstqurumun
müəyyənləşdiricidir), bu, eyni zamanda, bilik və
təhsilin keyfiyyətindən də asılıdır. Təbii olaraq,
bu qarşililıqlı əlaqələrə təsir edən çoxlsaylı digər amillər də mövcuddur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2012-ci il 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış”
inkişaf konsepsiyası müasir təhsil sisteminin
formalaşdırılması və elmi potensialın və innova-
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siya fəaliyyətinin dəstəklənməsi kimi məsələlərdə müasir çağırışları yetərincə işıqlandırmış və
bu sahədə görüləcək işləri hərtərəfli səciyyələndirmişdir. Sənəddə qeyd olunur ki, “uzunmüddətli davamlı iqtisadi inkişafı təmin etmək, “bilik iqtisadiyyatı”nı formalaşdırmaq, elmtutumlu
texnologiya, məhsul (işlər, xidmətlər) yaradılmasını sürətləndirmək məqsədi ilə innovasiya
fəaliyyətinin genişləndirilməsi əsas istiqamətlərdən birini təşkil edəcəkdir. Bununla əlaqədar
olaraq, elmin inkişafı yerli xüsusiyyətlər və qlobal meyllər nəzərə alınmaqla prioritetləşdiriləcək və mütərəqqi dünya elminə səmərəli inteqrasiya prosesi davam etdiriləcəkdir. Elmi infrastruktur təkmilləşdiriləcək, elmin maddi-texniki
bazası müasirləşdiriləcək və bu sahədə informasiya təminatı sistemlərinin elektron formaya keçirilməsi təmin ediləcəkdir.” [4]
Apardığımız müşahidələr göstərmişdir ki,
hazırkı təhsil sistemi kompleksində Azərbaycanda müasir dövrün kolleclərinin öz funksiyalarını həyata keçirməsi işində innovasiyaların təlim və tərbiyə işlərinə, tələbələrin biliklərinin
qiymətləndiriməsinə tətbiq olunan ənənəvi üsullarda bir sıra çatışmazlıqlar mövcuddur. Çünki
maliyyə vəsaitlərinin ayrılmasına və bəzi önləyici tədbirlərin həyata keçirilməsinə baxmayaraq, bu mövcud resurslar köhnə, vaxtı keçmiş
30-50-ci illərin üsullarından istifadə etməklə çalışırlar.
Digər tərəfdən, kolleclərə dair elmi tədqiqat işləri, xüsusilə bu müəssisələrdə innovasiyalı idarəetmə məsələlərinə aid araşdırmalar çox
az aparılır. Zənnimizcə, pedaqoji yönlü kolleclərdə innovasiyaları daha da genişləndirsək, onların nəzəri və tətbiqi məsələlərini tədqiq etsək
və onları düzgün idarə etsək, bu pedaqoji prosesə müsbət təsir edər. Bu zaman aşağıdakı fəaliyyətlərin öncədən həyata keçirilməsi, yəni önləyici tədbirlərin görülməsi gələcək müvəffəqiyyətlər üçün əsaslı nəzəri zəmim yaratmış olardı:
1. İnnovasiya resurslarının müəyyən edilməsi və onların əvvəlcədən hansı funksiyalarla
bağlı olmasını və onlara son nəticədə necə təsir
edəcəyini əvvəlcədən düşünmək;
2. İnnovasiyaların hansı yeni davranış
modellərinə və resursların yenidən təşkil olunmasına səbəb olacaq ehtimallarını aydınlaşdırmaq, ixtisarlar, hibrid və çoxsahəli təşkilati
strukturların meydana gəlməsini düşünmək;

3. İnnovasiyaların düzgün idarə olunması
üçün onların maliyyə resurslarını əvvəlcədən
müəyyən etmək;
4. Tətbiqi nəzərdə tutulan innovasiyaları
pedaqoji heyətlə qabaqcadan koordinasiya
etmək;
5. Yeni profillərin pedaqoji kollec heyəti
və yerli icma üçün maraqsız görünə bilməsi
ehtimalını nəzərə almaq;
6. Ənənəvi - konservativ (mühafizəkar)
pedaqoji modellərin yeni innovasiyalara münasibətdə üstünlük təşkil edə biləcəyi ehtimalını
öncədən təhlil etmək.
Kolleclərdə təhsil innovasiyalarının xüsusiyyətləri və idarə edilməsi
Kolleclərdəki yeniliklər üçün fikirlərin yaranması onların qəbul edilməsi, uyğunlaş-dırılması, investisiya və patentləşdirilməsi daxil olmaqla çoxtərəfli idarə mərhələlərini əhatə edir.
Bu mərhələ bir tərəfdən marketinq və ya pedaqoji səmərəliklə bağlıdırsa, digər tərəfdən idarəetmə proseslərində konseptual inkişafı nəzərdə
tutur. İqtisadi və təmiz sənaye innovasiyala-rından fərqli olaraq, bu sahədə inkişaf etmiş təhsil
yeniliklərinin bir sıra xüsusiyyətləri vardır. Təhsil yenilikləri daha çox: (1) korporativ, tədris və
təlim proseslərinin eksklüziv nümunələrinə bənzəyir; (2) kollektiv olaraq tələbələrin bilik və bacarıqlarının müxtəlif səviyyələrdə olması səbəbindən daha çox dəyişən və individual xarakterə
yönəlir; (3) kolleclərdə tələbələrin bilik və bacarıqlarının müxtəlif səviyyədə qiymətləndirilməsində təhsil idarəçiləri qaneedici olmalıdır; (4)
xarakterinə görə təhsildə innovasiyaların çoxölçülü olması onun adətən qəbul edilməsi, həyata
keçirilməsi və icrası üçün vacib olan qruplarda
tətbiq olunması mərhələlərindən keçməlidir; (5)
müxtəlif yaş qruplarında tətbiq məsələləri öz xüsusiyyətləri ilə fərqlənir; (6) əvvəl-cədən təyin
edilmiş mühit üçün onun hazır istifadə olunub
oluna bilməməsini müəyyən etmək (praktikada
bəzi faktiki yanlışlıqlar üzə çıxa bilər).
Bütövlükdə kollec təhsilinin inkişaf etdirilməsi üçün, innovasiyaların faydalılığı tədqiqatda texnoloji yeniliklərdən praqmatik və səmərəli istifadə üsullarını ehtiva edir. Əks təqdirdə, müqayisəli şəkildə alınmış tədris yenilikləri,
texnogen əsaslandırmada təhsil parametrlərinin
yaxşılaşdırılmasına kömək etməyə də bilər.
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Azərbaycanda kollec idarəçiliyinin vacib
xüsusiyyətlərinə nəzər salmaq da vacib məsələlərdəndir. Bu tip məktəb direktorlarının təhsilləri əsasən Sovetlər dövründə (o zaman Azərbaycan Respublikasında Magistr - MA, MSc, MBA
təhsil səviyyələri mövcud deyildi) ali təhsilin
bakalavriat pilləsi üçün nəzərdə tutulmuş 4-5
illik təhsil ilə məhdudlaşırdı. Hazırki subbakalavriat daha çox texnikumlar formasında fəaliyyət göstərirdi. Doğrudur, sonrakı dövrdə təhsili
davam etdirilməsi üçün təkmilləşdirmə kursları,
tədqiqatlar üçün aspiranturalar da mövcud idi və
90-cı illərin əvvəllərində təhsil islahatlarından
sonra Magistratura təhsili ali təhsilin yeni pilləsi
kimi rəsmi surətdə qəbul edildi. Buna görə, Sovet dövründən 5 illik təhsil alan BA dərəcəsi
olan rəhbərlər avtomatik olaraq magistratura
dərəcəsinin müvafiq sahəsinə ekvivalent kimi
qəbul edildi. Sonradan bakalavr təhsili qanunla
4 ilədək azaldıldı və Sovet dövründən bakalavr
dərəcələri olanlar müxtəlif kolleclərdə də rəhbər
mövqeləri tutmağa davam etdilər. Əlbəttə, bu
gün onların arasında kifayət qədər bilikli, təcrübəli və təhsilimiz üçün örnək olacaq kadrlar da
az deyildir. Azərbaycan hökuməti bu sahədə ardıcıl iş aparır, kadrların hazırlanması və yenidən
hazırlanması kimi məsələlər daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Aparılmış islahatların nəticəsi
olaraq, Azərbaycan kolleclərində keyfiyyətin təminatı baxımından çox işlər görülür. Buna baxmayaraq, yeniliklərin dəstəklənməsi və kolleclərin yeni mühitə uyğunlaşması, Avropa Təhsil
Məkanına inteqrasiya etməsi üçün olar yeni marketinq konsepsiyasına uyğun olaraq dayanıqlı
inkişafa nail olmalı və innovasiyaları təhsil prosesinə daha çox tətbiq etməli və innovasiya yönlü
idarəetmənin yeni üsul və metodlarının nəzəri və
praktik məsələləri ilə tanış olmalıdırlar.
Tədris və öyrənmə sahəsindəki digər yeni
təklif kolleclərdə müasir təhsil nəzəriyyəsinin
konstruktiv çərçivələri (qeyri-ənənəvi və innovativ öyrətmə və qiymətləndirmə yolları) daha
da genişləndirilməli, birbaşa mühazirələrdən
daha çox imtina edilməli, passiv öyrənənlərin
ənənəvi paradiqmasının aradan qaldırmasına
imkan verən tədris yanaşmaları ön plana çəkilməlidir. Kolleclərin, xüsusilə pedaqoji yönlü
kolleclərin, maddi-texniki bazası yüksəldilməli
və bu sahədə yeni investisiyaların cəlb olunması
təşviq edilməli və dayanıqlı inkişafa nail olun302

malıdır. Çünki, bu yeni addımlar təhsilin subbakalavriat səviyyəsini “inferior” stereotiplərindən
azad edərək onu daha aktiv müəllim və təbliğatçılar müəssisəsinə çevirərdi. Odur ki, xüsusilə
pedaqoji yönlü kolleclərdə mühazirə və praktik
iş balansını daha çox tələbə yönlü iştirakçılıq
elementləri zənginləşdirməyə ehtiyac vardır. Bu
cür innovativ təlim metodlarının tətbiqi zamanı:
(1) kolleclərin pedaqoji ixtisasları yerli icmaların tələbləri baxımından daim yenilənməli (endogen - tədbirlər); (2) kollektiv əməyin səmərəliliyinin, davamlılığının artırılmasına və onları
müasirlik baxımından daha çox rəqabətə davamlı olması istiqamətinə yönəldilməsi gərəkdir (ekzogen – prinsiplər).
Kollec həyatında müvafiq sorğu və tədqiqatların aparılması, sorğuların nəticələrinin
ümumiləşdirilməsi, meyllərin və çatışmazlıqların müəyyən edilməsi kolleclərdə innovativ təcrübənin rolunun artırılmasına dair konsepsiyaların işlənib hazırlanması, digər qabaqcıl ölkələrin
qabaqcıl bu sahədə müsbət iş təcrübəsinin öyrənilməsi, sərf-nəzər olunması və lazım gələnlərin
yerlərdə tətbiq olunması vacib addımlar hesab
olunur. Bununla yanaşı, həmin qurumlarda yenilikçi mühitin yaxşılaşdırılması üçün bu üsul lazımi vasitələrin və alətlərin, elmi-metodik işləmələrin və innovasiya fəaliyyətinin genişləndirilməsində böyük dəstəyə çevrilə bilər. Yenilikçi təcrübələrin idarə edilməsi yalnız bir şəkildə
təfsir edilmir, onun rolu daha böyükdür. Belə ki,
təhsil yeniliklərinin dəyərini və prinsiplərini
qiymətləndirən xeyli sayda müasir metodikalar
mövcuddur ki, onlar müasir şəraitə əks və ziddiyyətli prosesləri üzə çıxarmağa, bazar iqtisadiyyatı və texnokratik cəmiyyətdə kolleclərin
formalaşan rolunu daha da yaxından əlaqələndirməyə qadirdir. Bu sahədə elm adamlarının
yeni səyləri və təcrübi-nəzəri yanaşmaları, bu
təşkilatlarda yeniliklərin və yaradıcılığın demokratikləşdirilməsi diqqət mərkəzində olmalıdır.
Hər hansı bir təhsil innovasiyası audio-vizual və
məlumatlı mədəniyyət baxımından mismanagen
(“mismanagement”- “yanlış idarəçilik”) olarsa,
bu təhsil müəssisələrində şifahi ünsiyyətlərin
sayı çoxlu məhdudiyyətlərlə üzləşə bilər, bu
kimi halların mövcudluğu isə yenilikçiliyin
nüansları kimi - "fəlakətin miqyası" və ya "əhalinin psixoloji fikir ayrılığı" və ya "kollec icmasına zidd" şəkildə dəyərləndirilə bilər.
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Problemin aktuallığı. Təhsilin subbakalvr
mərhələsində, xüsusilə pedaqoji yönlü kolleclərdə
innovasiyalar, onların tətbiqi, funksiyaları və qarşıya
çıxan problemlərin həll edilməsi təhsilin təşkili və
keyfiyyətə nəzarət mexanizminin təkmilləşdirilməsinə necə təsir etməsinin araşdırılmasına ciddi ehtiyac
vardır.

Problemin yeniliyi. Pedaqoji yönlü kolleclərdə innovativ ideyaların tətbiqi və onun idarəçilik
mexanizminə təsiri yolları araşdırılır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
verilmiş yanaşma kollec tipli müəssisələrin (xüsusilə
pedaqoji yönlü) idarə olunması işində təhsil siyasəti
ilə məşğul olanlar və idarəedici kollec rəhbərliyinin
fəaliyyətinə istiqamət olacaqdır.
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ORGANİZATİON OF EDUCATİONAL PROCESS THROUGH MULTİMEDİA
TECHNOLOGİES
Xülasə: Bu məqalədə multimedia texnologiyalarından və tarixindən yazılmışdır. Məqalədə şagirdlərin
multimedia texnologiyaları vasitəsilə tədrisin daha da asan şəkildə başa düşülməsindən, multimedia vasitələrinin tədrisdə mühüm əhəmiyyətindən bəhs edir.
Açar sözlər: мultimedia, multimedia vasitələri, tədris, metodika
Резюме: В данной статье повествуется о мультимедийных технологиях и их истории. В статье
отмечается, что с помощью мультимедийных технологий материал лучше и прочнее осваивается
учащимися.
Ключевые слова: мультимедиа, мультимедийные средства, обучение, методика
Summary: This article is based on the history of multimedia technologies and history. The article
focuses on the student's understanding of learning through multimedia technology, and the importance of
multimedia tools in teaching.
Key words: Multimedia, multimedia tools, teaching, method

Multimedia bir neçə növ informasiyadan
eyni zamanda istifadə edən informasiya texnologiyalarıdır. Multimedia qrafika, mətn, video, fo304

toqrafiya, animasiya, səs effektləri və s. kimi
informasiyaların bir neçəsinin kombinasiyasıdır.
Hazırda işlənən multimedia termini 1990-cı ildə
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yaranmışdır. Multimedia 1993-cü ildən isə kompüterlərdə mətn, səs, şəkil və görüntülərin birgə
emal edilməsini təmin edən qurğu elan edilmişdir. Bu qurğu özündə mikrofon, veb-kamera, səs
kolonkası və səs kartını birləşdirir. Səs kartından
audio-video informasiyanı ikilik rəqəm koduna
çevirmək və əksinə, ikilik kodu audio-video informasiyaya çevirmək üçün istifadə edirlər.
Qeyd edək ki, İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının (İKT), hər sahədə olduğu kimi, təhsil sahəsində də rolu artmaqdadır.
Təhsil müəssisələrinin kompüterləşdirilməsi
təhsil sistemində çox ciddi dəyişikliklər yaratmışdır. Bu gün təhsil müəssisələrinin idarə olunmasında, həm də müəssisədən kənar tədbirlərin
həyata keçirilməsində informasiya texnologiyalarından geniş istifadə olunur. İnternetin yaranması təhsilin müxtəlif sahələrində yeni-yeni
üfüqlər açmışdır. İnternetdən istifadə edilməsi
gənclərin bu sahəyə əlçatanlığını daha da asanlaşdırmışdır.
Tədris prosesində multimediya vasitələrinin tətbiqi müvafiq pedaqoji texnologiyanın hazırlanmasını da tələb edir. Multimediya avadanlığı mühüm didaktik vasitə olaraq özündə üç
mühüm komponenti birləşdirir. Bunlara tədris
materialının məzmunu, tədris materialının şərh
metodu və təlim texnologiyası aiddir.
Hal-hazırda ölkəmizdə mütəxəssislərin
informasiya və kommunikasiya texnologiyaları
(İKT) ilə işləmək və onlardan düzgün istifadə
etmək bacarığına bütün sahələrdə çox böyük
önəm verilir. Hamı razılaşar ki, bu gün dövlət
və ya özəl sektorlarda İKT savadı olmayan şəxsin perspektivli iş tapması yalnız təsadüf nəticəsində mümkün ola bilər. Orta məktəblər İKT
sahəsində maariflənməyin ən mükəmməl yeridir. İbtidai siniflərdən başlayaraq təhsilin İKT
əsasında qurulması, şagirdlərə ənənəvi dərslərlə
yanaşı ilkin informatik biliklərin öyrədilməsi,
məktəblilərin kompüterlə, internetlə işləməyə
psixoloji hazırlanması, uşaqların savadlı və istedadlı kadr kimi yetişməsində çox mühüm rol
oynaya bilər.
Ümumilikdə İKT əsasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi informasiya cəmiyyətinin
əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Ölkəmizdə bu
prosesə İlham Əliyevin 21 avqust 2004-cü il
tarixində təsdiq etdiyi “Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və

kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı
Proqramı” start verdi. Ölkə rəhbəri tərəfindən
qəbul edilmiş (10.06.2008) “2008-2012-ci
illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı” isə İKT-dən istifadə etməklə ölkəmizdə
beynəlxalq standartlara uyğun keyfiyyətcə yeni
təhsil modelinin qurulmasını, vahid elektron
təhsil məkanının yaradılmasını və təhsil sisteminin dünya təhsil məkanına inteqrasiyasını əsas
məqsəd kimi qarşıya qoyub.
Bu sahədə atılan addımlar təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması ilə əlaqədar əsas hədəfləri müəyyən etmişdir. Bu yöndə reallaşdırılması planlaşdırılan tədbirlərin əksəriyyəti keçirilmişdir. Bu addımlardan ən mühümü Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 2010-cu
ili ölkəmizdə “Təhsildə İKT ili” elan etməsidir.
Və bununla bağlı konfrans, seminar, müxtəlif
stimullaşdırıcı və həvəsləndirici aksiya, müsabiqələr həyata keçirilir. Bu kimi kompaniyaların
həyata keçirilməsində müxtəlif fondlar, şirkətlər, firmalar da yaxından iştirak edirlər. İKT-dən
istifadə etməklə qurulan müasir təhsil modeli
məktəbin pedaqoji heyəti qarşısında da yeni
tələblər və vəzifələr qoyur.
Müəllimlərin tək öz seçdikləri fundamental biliklər, pedaqogika və psixologiya sahəsində deyil, həm də informasiya sahəsində yenidən
təlim alması olduqca aktuallaşır. Artıq yeni nəslin müəllimlərindən konkret öyrətdikləri fənnin
struktur məzmununa və məqsədinə uyğun, uşaqların individual xüsusiyyətlərini nəzərə alan, şagirdlərin harmonik inkişafını mümkün edən texnologiyaları seçib tədrisdə tətbiq etmək tələb
olunur.
İKT vasitələrinin geniş imkanlara malik
olması təhsil prosesini xeyli sadələşdirir, onu dinamik və çevik edir. Tədris modelinə kompüterin də əlavə edilməsi tədris prosesini individual
proqram üzrə təşkil etməyə, uşağın dərsə marağını və istəyini stimullaşdırmağa imkan verir.
Kompüterlə aparılan dərslər uşaqlar üçün çox
cəlbedici və yaddaqalan olur. Multimedia vasitələrinin tədris prosesinə tətbiqi uşaqların idraki
aktivliyinə müsbət təsir göstərmiş və nəticədə
şagirdlərin olimpiadalarda, müxtəlif intellektual
yarışmalarda göstərdikləri nəticələrin keyfiyyəti
artmışdır.
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Tədris prosesində dərsin əsas prinsiplərindən biri, onun əyaniliyini təmin edən əsas vasitələrdən biri olan interaktiv lövhədən istifadə
edilməsidir. Bu lövhənin sensorlu olması ilə
onun üzərində kompüterdə mümkün olan bütün
əməliyyatları interaktiv rejimdə aparmaq olar.
Elektron lövhə, həmçinin kompüterə qoşulan
mikroskop, skaner, rəqəmli fotoaparat, videokamera və s. qurğulardan alınan təsvirləri də proyektor vasitəsilə qəbul edə bilir ki, bu da məktəblərdə virtual laboratoriyaların təşkilində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Şagirdlər elektron
lövhədə dərslərin izahını və videogörüntülərini,
müxtəlif cihazların, qurğuların, texniki vasitələrin işləmə prinsiplərini izləyə bilərlər. Bu isə şagirdlərin nəzəri-metodoloji biliklərini, praktiki
bacarıq və təcrübələrini inteqrasiya etməklə tədrisi xeyli canlandırır, uşaqlarda yaradıcı yanaşma, düşünmə, təşəbbüskarlıq, tədris materialını
dərindən dərketmə qabiliyyətini daha da artırır.
İKT-nin tədris prosesində faydalı cəhətlərindən biri də pedaqoqların kompüter vasitəsilə
öz tədris işlərini və yaradıcılıq fəaliyyətlərinin
nəticələrini individuallaşdıra bilməsidir. Bu vasitələrdən istifadə etməklə müəllim standart
dərsliklərdə olmayan, özü tərəfindən düşünülmüş maraqlı məsələ və tapşırıqları kompüterdə
təqdimat şəklində hazırlaya bilər. Təqdimatların
hazırlanması tədris prosesində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu cür materialların əsasən qısa
məzmunlu, konkret, sadə, vizual görüntülü olması mövzunun daha tez, asan mənimsənilməsini təmin edir.
Multimedia tədris resurslarının üstün cəhətlərindən biri də təlim prosesində inklüzivliyin gözlənilməsidir. Yəni dərsliyin hər səhifəsində müvafiq işarənin köməyi ilə səhifədə diktor mətninin oxunuşu və xüsusi əl işarələri ilə
eşitmə və nitq qüsuru olan uşaqlar asanlıqla
mövzuda nədən bəhs olunduğunu dərk edir. Bu
da xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təlim
prosesinə marağını artırır və onların işini daha
da asanlaşdırır.
Qeyd edək ki, vahid təhsil şəbəkəsinin
yaradılması və təhsil müəssisələri arasında operativ informasiya mübadiləsinin təmin edilməsi
təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasının əsas
vəzifələrdən birini təşkil edir. Bu istiqamətdə
hər məktəbin internet saytının yaradılması, həmin saytda məktəb, pedaqoji heyət, şagirdlər
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haqqında ətraflı məlumatların yerləşdirilməsi,
müəllim, uşaq və valideynlər üçün xüsusi forumların təşkil edilməsi, forumlarda təhsilin aktual problemləri, yeniliklər, təzə kitablar və s.
haqqında müzakirələrin aparılması mühüm əhəmiyyətə malikdir. Məktəbin internet saytında
dərs planlarının, cədvəllərinin, məktəbdə keçiriləcək tədbirlər barədə məlumatların və soraq xarakterli informasiyaların yerləşdirilməsi də məqsədəuyğundur. Vahid təhsil şəbəkəsinin ümumdünya informasiya məkanına inteqrasiyası mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bu inteqrasiya sayəsində müəllim və şagirdlər təhsil üçün faydalı olan dünya internet
resurslarına, virtual kitabxanalar, fayl arxivləri,
verilənlər bazasından istifadəyə giriş imkanı qazanırlar. Bununla da əlçatanlığı çətin olan materiallar haqqında məlumat əldə edə bilirlər. Həm
də xarici təhsil müəssisələri ilə yaxından əlaqə
saxlanmasına imkan qazanırlar. Təhsil şəbəkəsinin ümumdünya informasiya məkanına inteqrasiyası təhsilə müsbət yöndə təsir etmişdir. Valideynlər təhsil şəbəkəsindən öz uşaqlarının davamiyyəti və müvəffəqiyyəti barədə də operativ
informasiya ala biləcəklər.
İKT-ni təhsil sistemində səmərəli tətbiq etməklə tədris prosesinə tamamilə yeni sadə və
keyfiyyətli təhsil modelini qurmaq olar. Lakin
buna nail olmaq elə də asan deyil. Nəzərə almaq
lazımdır ki, hazırda texnoloji avadanlığın sürətlə
köhnəlməsi prosesi gedir. Əgər əvvəllər məktəblərin yalnız kompüterlə və internetlə təchiz olunması nəzərdə tutulurdusa, bu gün artıq söhbət
noutbukların, interaktiv lövhələrin alınmasından,
simsiz rabitə sistemlərinin qurulmasından gedir.
Dünya standartlarına uyğun müasir növ İKT
vasitələrinin alınması isə, təbii ki, böyük maliyyə
vəsaiti tələb edir. Təbii ki, bu yeni təhsil modelini reallaşdırmaq üçün böyük maliyyə vəsaitinə
ehtiyac vardır. Bu da prosesin mərhələli şəkildə
həyata keçirilməsini tələb edir. Təbii ki, bu da
müəyyən zaman kəsiyində mümkündür.
Elektron təhsil quruculuğunun ləngiməsinə təsir edən amillərə bəzən məktəblilərin, xüsusən yuxarı sinif şagirdlərinin kompüterdən istifadə qaydalarını müəllimlərdən daha yaxşı bilməsini göstərmək olar. Bu da dərs zamanı şagirdlərin kompüterdən əyləncəli işlərlə məşğul
olmasına gətirib çıxarmışdır. Bu kimi əyləncəli
işlərə şagirdlərin kompüterdə oyunlar oynaması-
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nı, bir-birilə yazışmasını və s. göstərə bilərik.
Belə halda bu sahədə savadı aşağı olan müəllimlərin şagirdlərin dərs zamanı nə işlə məşğul olmasından xəbəri olmur. Ona görə də bu gün pedaqoqların Microsoft Windows, MS Office paketi, multimedia, qrafika, dizayn proqramları ilə
yaxından tanış olması, interaktiv lövhədə işləmək və internetdən səmərəli istifadə etmək qaydalarını yaxşı bilməsi artıq zamanın tələbidir.
Hazırda informasiya cəmiyyətinə istiqamətlənmiş yolu bəşəriyyətin gələcəyinə gedən
yol kimi dəyərləndirirlər. Respublikamız digər
sahələrdə olduğu kimi İKT sahəsində uğurla irəliləyir. Artıq alimlərin proqnozuna görə, informasiya cəmiyyətinin tam formalaşdığı mərhələdə insanların əsas əmək predmeti informasiya,
əmək alətləri isə İKT olacaq. Ona görə də bu
gün respublikamızda təhsilin bütün pillələrində
İKT-nin tətbiq və istifadə edilməsi, eyni zamanda, İKT-nin özünün tədris olunması, uşaqlarda

müstəqil şəkildə informasiya toplamaq, analiz
etmək, ötürmək qabiliyyətinin formalaşdırılması
uşaqlarımızın gələcəkdə informasiya cəmiyyətinin qiymətli üzvlərinə çevrilməsində mühüm rol
oynaya bilər.
Problemin aktuallığı. Multimedia texnologiyalarından istifadə ümumtəhsil məktəblərində tədrisin təşkilində böyük rol oynayır. Şagirdlərin mövzunu asan şəkildə qavramasında, onların multimedia
texnologiyaları ilə işləmə qabiliyyətlərinin art-masında böyük əhəmiyyətə malikdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalənin
informatika fənnini tədris edən müəllimlər üçün əhəmiyyətli olacağı düşünülür.
Problemin elmi yeniliyi. Ümumtəhsil məktəblərində informatika fənninin tədrisində multimedia vasitələrindən istifadə təlimin interaktiv şəkildə
təşkilində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu səbəbdən
də informatika dərslərinin təşkilində multimedia vasitələrindən istifadə zəruridir.
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PROBLEM SOLVING PHASES IN THE COMPUTER, LEARNING
ALGORITHM, TYPES, TYPICAL STROKES AND METHODOLOGY
Xülasə: Bu məqalədə alqoritm mövzusunun tədrisi və onun növləri haqqında məlumat, həmçinin
alqoritmin növlərinə aid nümunələr verilir. Orta məktəbdə alqoritmin tədrisindən danışılır.
Açar sözlər: Alqoritm, xassə, blok-sxem, başlanğıc, son, çap
Резюме: В этой статье представлена информация об обучении алгоритмов и ее типов, а также
даны примеры алгоритмов. Отмечается преподавание алгоритмов в средней школе.
Ключевые слова: алгоритм, свойства, блок-схема, начало, конец, печать
Summary: This article provides information on the algorithm's teaching and its types, and examples
of algorithm types. Algorithm is taught at secondary school.
Key words: Algorithm, properties, block diagram, start, end, printing
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Alqoritm mövzusu orta məktəbdə ibtidai
sinifdən tədris olunmağa başlayır. Alqoritm
mövzusunun düzgün tədrisi şagirdlərin sonradan
verilmiş proqramlaşdırma dillərinin tədrisində
şagirdlərin proqramlaşdırmadan öncə hər hansı
məsələnin alqoritminin qurulmasında çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Alqoritmin metodistlər tərəfindən düzgün tədrisi proqramlaşdırmanın əsasının möhkəmləndirilməsində mühüm
əhəmiyyətə malikdir.
Kompüterdə məsələnin həlli aşağıdakı
mərhələlərdən ibarətdir:
1. Məsələnin qoyuluşu: Məsələ haqqında
informasiyanın toplanması; məsələnin şərtinin
formalaşdırılması; son məqsədin müəyyən olunması.
2. Məsələnin, modelin analizi və tədqiqi: mövcud analoqların analizi; texniki və proqram vasitələrinin analizi; riyazi modelin hazırlanması.
3. Alqoritmin hazırlanması (işlənilməsi): alqoritmin layihələndirilməsi üsulunun seçilməsi; alqoritmin yazılış formasının seçilməsi.
4. Proqramlaşdırma: proqramlaşdırma
dilinin seçilməsi; verilənlərin təşkili qaydalarının dəqiqləşdirilməsi; seçilmiş proqramlaşdırma
dilində alqoritmin yazılması.
5. Testdən keçirmə və sazlama: sintaksisin yoxlanılması; məntiqi quruluşun və semantikanın yoxlanılması; test hesablamalar və testin
nəticələrinin analizi.
6. Proqramın müşayiəti: konkret məsələlərin həlli üçün proqrama əlavələrin edilməsi;
həll olunan məsələ, riyazi model, alqoritm,
proqram.
Yalnız alqoritmi məlum məsələni proqramlaşdırmaq mümkündür.
Alqoritm – verilmiş məsələni həll etmək
üçün ilkin verilənlərlə icra olunan hesabi və
məntiqi əməliyyatların sonlu sayda ardıcıllığıdır.
Alqoritmin təsvir vasitələri. Alqoritmi
mümkün qədər əyani şəkildə göstərmək üçün
aşağıdakı təsvir vasitələrindən istifadə olunur:
1. Adi dildə; 2. Blok-sxemlə; 3. Alqoritmik dildə.
1. Alqoritmin adi dildə təsviri (nəqli). Bu
zaman əməliyyatlar, icra olunacaq hərəkətlərin
nəqli şəkildə ardıcıl sadalanması kimi verilir.

2. Alqoritmin blok-sxem təsviri. Adətən
alqoritmin bir addımına bir blok uyğun olur. Alqoritmin blok-sxem vasitəsilə təsviri zamanı
istifadə olunan əsas standart simvollar aşağıdakılardır:
- proqramın (alqoritmin)
başlanğıcı və sonu;
- giriş-çıxış əməli
- şərt bloku
- dövr bloku
- hesablama bloku
- çapetmə
Alqoritmin alqoritmik dillə yazılışı – kompüter üçün proqram adlanır. Alqoritmlər xətti,
budaqlanan və dövrü struktura malik ola bilər.
Heç bir mərhələsi buraxılmadan və təkrarlanmadan, bütün mərhələləri tam ardıcıllıqla yerinə yetirilən alqoritmə xətti alqoritm deyilir.
Məsələn: y=a + b x funksiyasının bir nöqtədə hesablanması alqoritmini sözlə yazaq:
1. Proqramın Başlanğıcı.
2. a ,b, x - verilenlerini daxil et.
3. y =a + b*x funksiyasını hesabla.
4. y çapa ver .
5. Son.
Qoyulmuş şərtdən asılı olaraq alqoritm
məsələnin həlli variantlarından birini seçməyə
imkan verirsə, belə alqoritmə budaqlanan alqoritm deyilir.
Nümunə üçün belə bir misala baxaq:
y=
program numune;
var a ,b ,y : integer;
begin
readln (a , b);
if a>b then y=a +b else y= a – b;
end.
Təkrarlanan əməliyyatlara malik alqoritmlər dövrü strukturlu alqoritmlər adlanır. Blok –
sxemdə təkrarlanan əməliyyatlar dövr bloku vasitəsilə təsvir olunur.
Problemin aktuallığı. İnformatika dərslərində Alqoritmlərin xassələrinin, təsvir üsullarının izahlı öyrənilməsi olduqca əhəmiyyətli hesab olunur.
Problemin yeniliyi. Müxtəlif Alqoritmlərin
qurulması üçün imkan və yollar, öyrənilmiş misallar
göstərilmiş, müəyyən problemlər aşkar edilmişdir.
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Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalənin
doktorantlar, dissertantlar, magistrantlar, xüsusilə

məktəb informatika müəllimləri üçün əhəmiyyətli
olacağı hesab olunur.
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LEARNİNG PROCESSİNG OF CREATE GRAPHİCS AND
DİAGRAMS İN EXCEL PROGRAM
Xülasə: Məqalə təhsil müəssisələrində informatika dərslərində Excel proqramında qrafik və diaqramların qurulma prosesinin öyrədilməsi təcrübəsindən bəhs edir. Bu məqalədə Excel proqramında qrafik və
diaqramların qurulma prosesinin öyrədilməsinə aid proqram nümunəsi verilir. Qrafik və diaqramların qurulma prosesinin riyaziyyat fənninin tədrisində tətbiq edilməsi tövsiyə olunur.
Açar sözlər: Elektron cədvəl, düstur, xana, qrafik, diaqram, istinad
Резюме: В статье рассматривается методика построения графиков и диаграмм с помощю программы Excel на уроках информатики в учебных заведениях. С этой целью в статье приведен пример
построения графиков и диаграмм в программе Excel. Рекомендуется, чтобы процесс рисования графиков и диаграмм использовался в преподавании математики.
Ключевые слова: Электронная таблица, формула, ячейка, график, диаграмма, ссылка
Summary: The article deals with the practice of teaching graphics and diagrams in the Excel program
in informatics classes at educational institutions. This article provides an example of how to teach graphs and
diagrams in the Excel program. It is recommended that the process of drawing graphs and diagrams be used
in the teaching of mathematics.
Key words: Spreadsheet, formula, cell, charts, diagram, reference

Excel proqramının izahı zamanı proyektor
vasitəsilə vizual nümayiş etdirmək faydalı olar.
Bu zaman müəllim söylədiklərini proqram pəncərəsində şagirdlərə nümayiş etdirərək daha aydın
izah edə bilər. Dərsə başlamazdan əvvəl kompüterlərin qoşulu vəziyyətdə olması vaxta qənaət
etmək baxımından çox əhəmiyyətlidir. Həmçinin,

bütün kompüterlərin iş masalarında istifadə olunan proqramların (elektron cədvəl, mətn və qrafik
redaktor, təqdimat proqramı, müxtəlif brauzerlər
və s.) qısa yolları çıxarıla bilər.
İnformatika otaqlarında şagirdlər işə o qədər aludə olurlar ki, uzun müddət ondan əl çəkə
bilmirlər. Ona görə də praktik işlər və layihələr
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tərtib olunarkən nəzərə almaq lazımdır ki, onun
reallaşdırılması üçün maksimum 20 dəqiqə vaxt
sərf olunsun. Bu addım kompüterin şagirdlərin
sağlamlığına mənfi təsir göstərməsinin qarşısını
alacaq.
Dərsin daha maraqlı və aktiv keçməsi
üçün elektron cədvəllər haqqında şagirdlərə aşağıdakı suallarla müraciət etmək lazımdır. "Elektron cədvəllərdən hansı məqsədlə və harada istifadə olunur?", "Excel proqramında düstur necə
yazılır?", "Qrafik və diaqramlara harada rast
gəlmisiniz? Onların üstün cəhətləri nələrdir?”.
Elektron cədvəllər hesablamaları avtomatlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulub. Bunun üçün
elektron cədvəlin xanalarına düsturlar daxil edilir. Bu düsturlar hesablamaların daha sürətli
aparılmasına kömək edir. Məsələn, verilənlərdən biri dəyişdikdə onlarla bağlı düsturlar avtomatik olaraq yenidən hesablanır, bu da vaxta qənaət etmək və məsələnin daha asan həlli üçün
faydalıdır.
Praktik işlər zamanı şagirdlərə qrafiklər,
diaqramlar və düsturlar haqqında məlumat verilir. Düsturda ədədi verilənlər, müxtəlif funksiya-

lar, əməl işarələri, mötərizələr, eləcə də cədvəl
obyektlərinin ünvanları ola bilər. Xanaların ünvanları olan düsturlar riyazi tənliklərə bənzəyir.
Yeganə fərq ondadır ki, tənliklərdə xanaların
ünvanlarının yerinə dəyişənlərdən istifadə edilir.
Düsturların yazılışında xana və ya xanalar
diapazonunun ünvanı istinad vasitəsilə göstərilir. İstinadlar cədvəlin ixtiyari xanalarını birbiri ilə əlaqələndirməyə və verilənlərinin emalını həyata keçirməyə imkan verir.
Qrafik və diaqramlar verilənləri qrafik
formada əyani təqdim etmək üçün nəzərdə tutulub. Diaqramlar verilənləri daha yaxşı araşdırmaq, onları müqayisə etmək, cədvəldə gözə
çarpmayan qanunauyğunluqları aşkarlamaq
üçün əlverişli imkanlar verir. Şagirdlərə Excel
proqramında xətti, dairəvi, sütunlu və başqa növ
diaqramların qurulma üsulu öyrədilir.
Diaqramların qurulması prosesində öncə
sıraları seçmək, sonra isə diaqramın tipini seçmək lazımdır. Diaqramlar aşağıdakı elementar
obyektlərdən ibarətdir: sıra, ox, başlıq, legenda,
qurulma sahəsi.

Layihə 1. “Azərbaycan əhalisinin 2018-ci il üzrə yaş ortalaması” adlı cədvəl əsasında
diaqram qurulması.
1. Azərbaycan əhalisi adlı excel faylını açın.
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2. Bu cədvələ uyğun diaqram qurmaq
üçün öncə C5:J6 xanalarını seçirik.
3. İnsert panelində Charts bölməsində Pie
düyməsini klikləyirik. Dairəvi diaqramların
müxtəlif tipləri təklif olunacaq.

4. 3D variantı seçin. İş vərəqində kiçik
çərçivədə dairəvi diaqram qurulacaq.

5. Diaqramın üzərinə kliklədiyimiz zaman
Diaqramın dizaynı və Diaqramın formatı panelləri meydana çıxacaq. Bu panellərə daxil ol-

maqla diaqramın dizaynı və formatını dəyişdirə
bilərik.

6. Faylı cari adı ilə yaddaşda saxlayırıq.
Problemin aktuallığı. Excel proqramında
qrafiklərin və diaqramların qurulması prosesinin öyrənilməsi olduqca əhəmiyyətli hesab olunur.
Problemin yeniliyi. Microsoft Excel proqramında istənilən hesablama işlərinin aparılması və
müxtəlif elektron cədvəllərin qurulması üçün müx-

təlif yollar öyrənilmiş, müəyyən problemlər aşkar
edilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalənin
doktorantlar, dissertantlar, magistrantlar və Excel
programı ilə işləyənlər, xüsusilə məktəb müəllimləri
üçün əhəmiyyətli olacağı hesab olunur.
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İNFORMATİON SOCİETY AND EDUCATİON
Xülasə: Məqalədə XXİ əsrin təhsil əsri olduğu, onun qlobal təhsilə keçməsinə, milli təhsilin qlobal
təhsilə çevrilməsindən bəhs edilir. Qlobal təhsil sistemində milli mənəvi dəyərlərin qorunması, bəşəri dəyərlərdən faydalanma, inteqrasiya imkanlarından söz edilir. Dövlətin iqtisadi, siyasi, mədəni inkişafı ölkədəki
təhsilin inkişafından asılı olduğu və təhsilin prioritetliyi vurğulanmışdır. İnformasiya cəmiyyətində sürətli
dəyişikliyin, buna uyğun olaraq, peşə sahiblərinin hazırlanması, xüsusilə müasir müəllimlərin və tələbələrin
yeniliyin birinciləri olmaları əsas olaraq göstərilmişdir. Rəqabətə davamlı təhsil müəssisələrinin inkişaf və
yeniliklərə səbəb ola biləcəyi tövsiyə edilmişdir.
Açar sözlər: Təhsil, İnformasiya Cəmiyyəti, Süni intellekt, Ekspert sistemi
Резюме: В статье указывается, что XXI век - это век образования, его переход к глобальному
образованию и преобразование национального образования в глобальное образование. Глобальная
система образования занимается защитой национальных и духовных ценностей, осуществлением человеческих ценностей и возможностями интеграции. Экономическое, политическое и культурное развитие страны зависит от развития образования в стране и подчеркивается приоритетность образования. Фундаментальное изменение в информационном обществе и, соответственно, развитие профессиональных кадров, особенно современных учителей и студентов, являются ключом к инновациям.
Рекомендуется создавать и продвигать конкурентоспособные учебные заведения.
Ключевые слова: образование, информационное общество, искусственный интеллект,
эксперт
Summary: In the article there is indicated that, XXI century is an education century, its transition to
global education and the transformation of national education to global education. The global education
system deals with the protection of national and spiritual values, the enjoyment of human values, and
integration opportunities. The economic, political, cultural development of the country depends on the
development of education in the country and emphasized the priority of education. There is mentioned
basically about the rapid change in Information Society and accordingly, the training of personnel, especially
modern teachers and students who are the first to innovate. It is recommended that the competitive training
institutions can lead to the development and innovation.
Key words: Education, Information Society, Artificial Intelligence, Expert System

XXI əsr öz xüsusiyyətinə görə təhsil əsri
kimi dəyərləndirilir. Təhsil dövlət işi, ictimai
əmtəə, hakimiyyətin yetişdirdiyi məhsul, dövlətin öz xalqına göstərdiyi xidmət hesab olunur (2,
s. 7). Təhsilin tarixi insanlıq tarixi qədər qədim
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olub, zaman və məkan hüdudlarına sığmır. Bu
gün təhsil müasir texnologiyaların informasiya
və kommunikasiya vasitəsilə milli çərçivədən
çıxıb, bəşəri sistemə qovuşur. Milli iqtisadiyyat
dünya iqtisadiyyatına çevrildiyi kimi təhsil qlo-
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bal sistemə çevrilir, təhsil alanlar isə bizdən asılı
olmayaraq, dünya arenasına daxil olur. Təhsil
qlobal hadisələr fövqündə və həmçinin inteqrasiya imkanları vasitəsilə suveren dövlətin sərhədlərini aşır. Milli kimlik, milli dəyərləri, qoruyub saxlamaq, bu dəyərlər üzərindən, bəşəri dəyərlərdən faydalanmaq, təhsili idarə etmək dövlətin əsas prioritet məsələsidir. Qloballaşma cəmiyyətin inkişafında elə bir sosial prosesdir ki,
o özündə iqtisadi, mədəni siyasi düşüncə tərzini
bir indeksə gətirməklə birləşməyi tələb edir və
onun inkişafında zəruri bir cəmiyyət hadisəsi
kimi meydana çıxmaqla geniş miqyas alır. Bu
hadisənin baş verməsinə həm zəruri bir cəmiyyət hadisəsi kimi, həm də maraqlı olan tərəflərin
istək, təşkilinin nəticəsi kimi də düşünmək olar.
Eyni zamanda da qloballaşmanın tarixi zərurət
kimi qarşısıalınmaz bir proses olduğunu da etiraf etmək lazımdır.
İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı, geniş tətbiqi nəticəsində
cəmiyyətin bütün sferalarında köklü dəyişiklər
baş verir, ənənəvi fəaliyyət sahələri transformasiyaya uğrayır cəmiyyətdə yeni münasibətlər,
dəyərlər meydana gəlir.
Qlobal dünyanın informasiya bolluğu şəraitində təhsilin vəzifəsi dəyişir, ağlın və intellektin inkişaf etdirilməsi ön plana keçir. Dünyanın təhsil məkanında sadəcə bilik bacarıq deyil, dəyərlər, səriştələr şəxsiyyətin inkişafında
mühüm atributların əldə olunmasına çalışılır. Bu
dəyişikliklər fövqündə təhsilin idarə edilməsi,
yəni dövlətin ,cəmiyyətin və bütün iqtisadi inkişafın əsasını təşkil edən təhsil və onun idarə
olunması, ən başlıca prioritet məsələdir.
Bazar və iqtisadi münasibətlərdə baş verəcək dəyişikliklər bütövlükdə istehsal və idarəçilik münasibətlərində köklü dəyişikliklər etməyə
sövq edir, fərdləri və cəmiyyəti dəyişdirməyə
yetir.
İnsanların kommunikasiya əlaqələri sürətlənir və daha da genişlənir, iqtisadi və sosial
mədəni sahələrdə qloballaşma prosesləri dərinləşir, cəmiyyətin bütün sahələrində informasiyanın rolu dəfələrlə artır. İKT milli təhlükəsizliyin, sosial iqtisadi inkişafın, insan hüquqlarının
təmin olunmasının əsas amilinə çevrilir. Baş verən bu total dəyişikliklər, formalaşan yeni münasibətlər bəşəriyyətin yeni inkişaf mərhələsinəinformasiya cəmiyyətinə keçidini şətləndirir.

İnformasiya cəmiyyəti - sivilizasiyanın
inkişafının hazırkı mərhələsi olub, informasiya
və biliklərin əsas maddi sərvətə çevrildiyi cəmiyyətdir. Görkəmli Amerika sosioloqu Daniel
Bellin sözləri ilə desək: “Artıq əzələ gücü və
enerji deyil, informasiya əsas rol oynamağa
başlayır”, yenə Amerikalı jurnalist yazıçı Elvin
Toffer informasiya cəmiyyətini belə xarakterizə
edir: ”Əmtəə və xidmət standartlarının informasiya uğrunda müharibələri baş verir, əmtəə pullar əvəzinə elektron informasiya əsas mübadilə vasitəsinə çevrilir.”
İnformasiya cəmiyyətinin əsas göstəricisi
ölkənin ÜDM-nun, eyni zamanda əmək ehtiyatlarının da 50%-dən yuxarı payı informasiya sektorunun payına düşür.
Bəşər tarixində misli görünməmiş, çox
yüksək sürətlə artan informasiya (bilik) bolluğu,
sözün həqiqi mənasında, informasiya seli yaranır.
İnformasiya cəmiyyətində təhsil tamamilə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur.
İnformasiya cəmiyyətində mövcud biliklər sürətlə köhnəlir və yeniləri ilə əvəz olunur. Bu da
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının
sürətli inkişafı ilə əlaqədardır. Ona görə də bir
dəfə ali təhsil almaqla ömürboyu bacarıqlı mütəxəssis kimi çalışmaq mümkün deyil. Ömürboyu ali təhsil almaq da qeyri-mümkündür. Ona
görə də hər bir mütəxəssis müstəqil şəkildə
daim öz biliklərini artırmağı, yenilikləri çevik
şəkildə mənimsəməyi, özünü təkmilləşdirməyi
bacarmalıdır. İnformasiya cəmiyyətində tələbəyə müstəqil öyrənmə, daim biliklərini artırmaq
bacarığını aşılamaq lazımdır.
İnformasiya cəmiyyətində təhsilin özünəməxsus xarakterik xüsusiyyətləri meydana gəlir.
Bu xarakterik xüsusiyyətlər:
 çeviklik (tələbənin özü üçün münasib
olan vaxtda, yerdə və tempdə məşğul olmaq
imkanı, fənnin öyrənilməsi üçün konkret vaxtın
müəyyən edilməməsi);
 modulluq (müstəqil tədris kursları dəstindən – modullardan fərdi və qrup tələbatlarına
uyğun tədris planı hazırlamaq imkanı);
 paralellik (iş yerindən ayrılmadan, paralel olaraq təhsil almaq imkanı);
 əhatəlilik (çoxlu sayda tələbənin eyni
vaxtda bir çox tədris informasiyasına (e-kitabxana, verilənlər bazası, bilik bazası və s.) müraciət
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etmək, İnternet vasitəsilə tələbələrin bir-birləri
və müəllimlərlə ünsiyyət qurmaq imkanı);
 qənaətcillik (tədris obyektlərindən və
infrastrukturundan, texniki vasitələrdən, nəqliyyat vasitələrindən istifadə, dərs vəsaitlərinin çap
edilməsi xərclərinə qənaət);
 texnolojilik (tədris prosesində informasiya-kommunikasiya texnologiya-larının ən yeni
nailiyyətlərindən istifadə imkanı);
 sosial bərabərlik (yaşayış yerindən, sağlamlıq vəziyyətindən, maddi təminatından asılı
olmadan hər kəsin təhsil alması üçün bərabər
imkanların yaradılması);
 beynəlmiləlçilik (təhsil xidmətləri bazarında dünya təhsil nailiyyətlərinin ixracı və
idxalı).
İnformasiya cəmiyyətinin müəllimi. Bu
cəmiyyətdə müəllimin rolu dəyişir və genişlənir.
Müəllimin bilik inhisarçılığına son qoyulur.
Kompüter və İnternet müəllimin daşıdığı ənənəvi funksiyaların bir hissəsini öz üzərinə götürür.
Müəllim daha çox konsultant, koordinator, nəzarətçi rolunda çıxış etməyə başlayır. Müəllimdən öz biliklərini daim yeniləmək, təkmilləşdirmək, texnoloji yenilikləri çevik şəkildə mənimsəmək tələb olunur. Bundan başqa, süni intellekt, ekspert sistemləri ,müəllimlik peşəsini sanki arxa plana salır, texnologiyanın köməyi ilə
biliklərin təsvir modeli daha məqbul görünür.
Ekspert sistemlər konkret predmet sahəsində
mütəxəssis biliklərini özündə əks etdirən və istifadəçilərə qərar gəlməkdə dəstək olan mürəkkəb
kompleks proqramdır. Belə qənaətə gəlinir ki
müəllimlərin, həkimləri və digər peşə sahiblərinin işinin çox hissəsini texnologiya görəcək.
Ümumiyyətlə peşələr rəqabətə tab gətirmək
məcburiyyətindədir ki əlbəttə bu yol yüksək
bilik və intellektdən keçir.
İnformasiya cəmiyyətinin tələbəsi. Bu
cəmiyyətdə tələbədən beynəlxalq dillər, müstəqil öyrənmə, yeni biliklərə can atma vərdişləri
sayəsində yaradıcılıq və intellektual potensialın
artırılması, müasir informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları ilə işləmək bacarığı, müstəqil
qərar qəbuletmə qabiliyyəti tələb olunur.
İnformasiya cəmiyyətinə xas olan tədris
vasitələri:
 elektron tədris nəşrləri;
 öyrədici kompüter sistemləri;
 audio-video tədris materialları.
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İnformasiya cəmiyyətində həmçinin ali
təhsil müəssisələrinin də ağır qlobal rəqabətə
tab gətirmək məcburiyyətindədirlər. Yaşamaq
irəli getmək üçün özünü digərlərindən fərqləndirmək, daha güclü, daha səviyyəli, daha təhsilli
olduğunu sübut etmək lazım gəlir. Bu arenada
ancaq yüksək intellekt və biliklə baş etmək olar.
Ali təhsil sistemimizdə rəqabətin aparıcı gücə
çevrilməməsi bizi inkişafdan qoyur. Ali məktəbin uğur və nöqsanını təhlil edərkən onun tipini
düzgün anlamaq məqsəd və vəzifəni nəzərdən
qaçırmamaq lazımdır. Uğur olarsa hər kəsin,
nöqsanları isə heç kəs, heç bir qurum öz üzərinə
götürmək istəmir və beləcə problem həll olunmamaqla qalmır eyni zamanda üst-üstə yığılır.
Bu cəmiyyət həm çoxlu azadlıq verir insanlara,
həm də informasiya proseslərinin və texnologiyalarının inkişafı, ilk növbədə bütövlükdə cəmiyyətin deyil özəl biznesin maraqlarına xidmət
edir. İlk öncə böyük güclərin böyük maraqları
hər şeydən öncə gəlir. Müasir dövrdə sərvətin,
pulun gücü siyasətə, orduya, vətəndaşlıq vəzifəsinə nisbətən qat-qat artıb. Lakin insan ləyaqətinin, sevgi və azadlıq hisslərinin də güclü olması
sərvətlə ədalət arasında müəyyən tarazlığın
əmələgəlməsinə, müvazinətin müəyyən dərəcədə saxlanmasına gətirib çıxarır. Bu tarazlığı qoruyanlar arasında dövlət media və təhsil sistemi
həlledici rol oynaya bilər (2, s. 9).
Dünya universitetlərində qiymətləndirməyə baxıb, bizimkilərlə müqayisə edək. Əlbəttə
birdən birə məşhur olan təhsil müəssisələrinə
çatmaq asan deyil, amma imkansız da deyil.
Qərb-şərq, şimal-cənub yollarının kəsişməsində
yerləşməyimiz və gözəl təbiəti, tolerant insanları ilə dünya arenasında ölkəmizə tələbə cəlb edə
bilərik.
Dünyada vahid təhsil modeli yoxdur,
amma hamının istəyəcəyi, təhsilin keyfiyyətli,
əlçatan olması, dayanıqlı təhsil sistemi, təhsilə
çəkilən maliyyə qaynaqlarının daimiliyi əsas
məsələdir.
Tanınmış ali təhsil müəssisələrinin qiymətləndirilməsində, məsələn, Şanxay qiymətləndirilməsi 2003-cü ildə ilk dəfə 4 göstəricidən:
-ali məktəbin Nobel mükafatı və Filds
medalı almış məzunların sayı
-ali məktəbdə işləyən Nobel mükafatı və
Filds medalçılarının sayı
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-elmin 21 sahəsi üzrə ən çox istinad olunan tədqiqatçıların sayı
-son 5 ildə Nature və Scinence jurnallarında çap olunan məqalələrin sayı
-SCİE və SSCİ indeksli jurnal və konfranslarda nəşr olunan məqalələrin sayı. Böyük
Britaniya qiymətləndirməsi
Times Higher Education – QS World University Rankings (QS-THES) reytinqi Böyük
Britaniyanın “TSL Education Ltd” adlı təşkilatı
ilə “Quacquarelli Symonds” şirkətinin birgə
layihəsidir.
2004-cü ilin noyabrından ildə bir dəfə
dövri olaraq nəşr olunan “The Times
Higher Education Supplement” qəzetinin “Top
200 World Universities” reytinqində aşağıdakı
göstəricilər əsas götürülür:
 Akademik cəmiyyətin və tədqiqatçıların
universitet haqqında rəyi
 Alimlərin elmi əsərlərinin istinad indeksi
 Xarici tələbə və müəllimlərin payı
30 oktyabr 2009-cu il tarixdən etibarən isə
“Times Higher Education” “QS”-lə ayrılır,
Thomson Reuters ilə illik “Dünya Universitetlərinin Ranqlaşdırılması” verilənlər bazasının
yaradılması üçün razılığa gəlir. Jurnal oxucuları
və redaksiya heyətinin iclasında yeni qiymətləndirmə metodologiyası müəyyənləşdirir.
Əlbəttə bunlar bir təhsil ocağının qiymətləndirilmə nümunəsidir, ən azından məqsəd və
hədəflərimizin qoyulmasında nümunə kimi istifadə edə bilərik. Elə bir şərait yaradılmalıdır ki,
xariciləri ölkəmizə cəlb edə bilək.
Tarixi irsimizdən bizə qalan mirasa, dünyada tanınmış yurtdaşlarımıza və təhsil strategiyamızın əsas hədəfləri də imkan verir ki, biz də
qabaqcıl ölkələr sırasında olaq. Məqsəd inamla

qarşıya qoyularsa ,hədəfə çatmaq olar. Xaricilərin bizim ölkəmizdə oxumaları üçün fondlar yaradılmalı, qrantlar ayrılmalıdır. Buna nail olmaq
üçün dövlətin, ali təhsil ocaqlarının, iri şirkətlərin və xüsusilə media və ictimaiyyətin birgə səyi
gərəkdir.
Coğrafi və geosiyasi mövqeyimiz imkan
verir ki, ölkəmizdə yaxın çevrəmizdə yerləşən
ölkələr üçün ilk vaxtlar dəqiq fənlər üzrə daha
sonra bütün ixtisaslar üzrə müəllim kadrları yetişdirək. Hər fənni tələb olunan standart bilik və
müəllim peşəsinin sirlərini öyrədə bilərik. Bunun üçün bizdə yetərincə kadrlarımız var, sadəcə inamla işə başlamaq lazımdır. Əvvəlcə ingilis
dilində sonralar bir çox dillərdə mütəxəssis yetişdirmək olar. Bir gün maddi sərvətlərimizin tükənəcəyini nəzərə alaraq, amma tükənməyən
sərvətlərimizdən intellekt resurslarımızdan istifadə etməliyik. Eyni zamanda təhsil üçün maliyyə qaynağı da əldə etmiş olarıq.
Problemin aktuallığı. XXI əsrin tələblərinə
uyğun olaraq yeni peşə sahiblərinin yaranması qaçılmazdır. Yeni texnologiyanın köməyi ilə müəllimlərin inhisarçılığına son qoyulur, bunların konsultant,
koordinator, nəzarətçi rolu yüksəlməyə başlayır.
Təhsilin inkişafı ölkənin inkişafıdır və bu inkişafa
gedən yolun müasir müəllim əməyindən keçdiyi
göstərilmişdir
Problemin yeniliyi: Müasir tələblərə cavab verən təhsil ocaqları yaradılmalı, əcnəbi tələbələri ölkəmizə cəlb etmək üçün fondlar, qrant ayrılmalı, bu
işdə də dövlət, təhsil ocaqları, iri şirkətlər və bütün
ictimaiyyətin birgə səyi ilə nail olmaq mümkündür.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Ümumtəhsil
və ali təhsil müəssisələrini idarə edənlər eyni zamanda təhsillə bağlı olaraq, təhsil işçiləri, tələbələr yararlana bilər.
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DEVELOPMENT OF İNTERNET TECHNOLOGİES AND APPLİCATİONS
İN EDUCATİON
Xülasə: Müasir təhsil sisteminin əsas məqsədlərindən biri də şagirdləri bu və ya digər formada informasiya ilə səmərəli işləməyi öyrətməkdir. Təsadüfi deyildir ki, təhsilə dair bütün strateji sənədlərdə ümumtədris və ümummədəni vərdişlər, o cümlədən şagirdlərin informasiya və onun emalı vasitələri ilə işləmə bacarığı mühüm pedaqoji tələb kimi irəli sürülür. Bu tələb informasiya mədəniyyətinin mühüm komponenti
olmaqla yanaşı, informasiya cəmiyyəti şəraitində mütəxəssisin peşə fəaliyyətinin əsasını təşkil edir.
Açar sözlər: təhsil, informasiya, internet, internet resurları
Резюме: Одной из основных целей современной системы образования является научить учащихся эффективно работать с информацией в той или иной форме. Не случайно и общеобразовательные и общекультурные навыки, включая способность учеников работать с информацией и средствами их обработки, выдвигаются как важные педагогические требования во всех образовательных стратегических документах. Это требование является неотъемлемой частью информационной культуры, и
оно является основой профессиональной деятельности специалиста в информационном обществе.
Ключевые слова: образование, информация, интернет, интернет-ресурсы
Summary: One of the main goals of the modern education system is to teach students to work
effectively in a form of information. It is no coincidence that general and general skills in all educational
strategic documents, including the ability to work with students through information and its means of
processing, are regarded as an important pedagogical requirement. This requirement is an essential part of
the information culture, and it is the basis of the professional activity of an expert in information society.
Key words: education, information, internet, internet resources

İşin gedişi: Müasir təhsil sisteminin əsas
məqsədlərindən biri də şagirdləri bu və ya digər
formada informasiya ilə səmərəli işləməyi öyrətməkdir. Təsadüfi deyildir ki, təhsilə dair bütün strateji sənədlərdə ümumtədris və ümummədəni vərdişlər, o cümlədən şagirdlərin informasiya və onun emalı vasitələri ilə işləmə bacarığı
mühüm pedaqoji tələb kimi irəli sürülür. Bu tələb informasiya mədəniyyətinin mühüm komponenti olmaqla yanaşı, informasiya cəmiyyəti şəraitində mütəxəssisin peşə fəaliyyətinin əsasını
təşkil edir.

Gələcək məzunlarda informasiya mədəniyyətini formalaşdırmaq üçün orta təhsilin
məzmununda şagirdlərə telekommunikasiya və
kütləvi informasiya texnologiyaları haqqında biliklər vermək, müxtəlif biliklərin əldə edilməsində telekommunikasiya vasitələrindən istifadə
bacarığı formalaşdırmaq, informasiya təhlükəsizliyini qiymətləndirmək, informasiya təhlükəsizliyini təmin etmək v.s. kimi keyfiyyətlər formalaşdırmaq zəruridir.
Müasir telekommunikasiya sistemləri təhsildə və həyatın digər mühüm sahələrində ciddi
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əhəmiyyət kəsb edir. Telekommunikasiya informasiya fəzasının inkişafına təsir göstərir. Telekommunikasiyanın inkişafına informasiyaların
ötürülmə texnologiyaları - ilkin rabitə şəbəkələri,
şəbəkə informasiya texnologiyalarının inkişaf
səviyyəsi və s. kimi amillər də ciddi təsir göstərir. Rabitə şəbəkəsi dedikdə, naqilli, radio, optik
və digər rabitə kanalları külliyyatı, ixtisaslaşdırılmış kanallar, yayıcı aparatura, bu şəbəkənin
fəaliyyətini təmin edən rabitə qovşağı və mərkəzlər nəzərdə tutulur.
Şəbəkə texnologiyaları informasiya texnologiyalarının inkişafı ilə paralel inkişaf etmişdir.
100 il bundan əvvəl teleqraf və telefon şəbəkəsinin əsasını naqilli elektron rabitə təşkil edirdi.
Daha sonra mikroelektronikanın inkişafı nəticəsində rəqəmsal optik rabitə xətləri yaradıldı. Bunun nəticəsində informasiyanın ötürülmə sürəti
və keyfiyyəti xeyli yüksəldi. Beləliklə, telekommunikasiya sistemləri işinin rasional təşkili
üsullarını özündə birləşdirən telekommunikasiya texnologiyaları anlayışı yarandı. Bu gün təhsildə istifadə edilən telekommunikasiya sistemləri kompüterlərin öz aralarında müxtəlif cür
birləşməsinə əsaslanır.
Öz aralarında birləşmiş kompüterlərə
müxtəlif nöqteyi-nəzərdən baxmaq olar. Bir tərəfdən kompüterlərin birləşməsi kompüter şəbəkəsi əmələ gətirir. Digər tərəfdən kompüterlərin
birləşməsi informasiyanın fəzada ötürülməsi vasitəsidir. Nəhayət kompüterlərin birləşməsi insanların ünsiyyətinin təşkili vasitəsidir. Bu xüsusiyyətlərinə görə kompüter şəbəkələrini bəzən
telekommunikasiya şəbəkələri adlandırırlar. Bu
zaman onların quruluş xüsusiyyətləri yox, onların təyinatları nəzərə alınır.
Lokal və qlobal telekommunikasiya şəbəkələri mövcuddur. Lokal şəbəkə dedikdə, bir
binada, bir təşkilatda olan kompüterlər şəbəkəsi
nəzərdə tutulur. Belə şəbəkə şəhər və ölkə ilə
məhdudlaşır. Başqa sözlə lokal şəbəkə müəyyən
məkanla məhdudlaşır. Təhsil sistemində daha
çox lokal şəbəkədən istifadə olunur. Təhsil
müəssisəsinin kompüterləri əsasən lokal şəbəkədə birləşdirilir. Digər tərəfdən müasir texnologiyalar nəinki bir müəssisə daxilində, hətta müxtəlif qitələrdə olan kompüterləri birləşdirməyə imkan verir. Bu gün elə təhsil müəssisələri var ki,
onların müxtəlif ölkələrdə olan filialları bir şəbəkədə (bir lokal şəbəkədə) birləşmişlər. Digər
320

tərəfdən lokal şəbəkələr müxtəlif təhsil müəssisələrinin kompüterlərini birləşdirə bilər. Bu halda təhsil sahəsinin (sferasının) təhsil şəbəkəsi
əmələ gəlir.
Lokal şəbəkələrdən fərqli olaraq qlobal
şəbəkə məkanca məhdudiyyətə malik deyil. Bu
şəbəkədə olan informasiya bazasına öz kompüteri vasitəsi ilə bu şəbəkəyə qoşulan istənilən insan daxil ola bilər. Qlobal telekommunikasiya
şəbəkəsinin ən bariz nümunəsi İnternet hesab
edilir. Lakin İnternet yeganə qlobal telekommunikasiya şəbəkəsi deyil, digər şəbəkələr də mövcuddur: məsələn, FİDO (FidoNet, qısa adı Fido
– beynəlxalq həvəskar kompüter şəbəkəsi “nöqtədən nöqtəyə” prinsipi ilə qurulmuşdur).
Müasir İnternetin informasiyanın qlobal
axtarışı kimi ciddi problemi var. Açar sözə və
ya söz birləşməsinə əsasən İnternetdə axtarış
aparan “axtarış-sorğu sistemləri” mövcuddur.
Bu axtarış sistemləri həmin sözlərdən istifadə
edən İnternet səhifələrinə müraciətləri tapır. Bununla belə istifadəçilər informasiyanın axtarılmasına, tapılmış informasiyanın sistemləşməsinə, emalına vaxt itirirlər. Təhsil sektorunda bu
problem daha kəskindir, şəbəkədə olan təhsilyönlü resurslar əsasən sistemsiz verilmişdir. Bu
resursların şəbəkədə yerləşdirilməsində sistemli
yanaşma olmadığından bu resursların təşkilində
müxtəlif prinsiplər nəzərə alındığından, vahidlik
olmadığından telekommunikasiya vasitələrinin
əlverişli imkanlarından təhsildə səmərəli istifadə
etmək çox vaxt mümkün olmur.
Ən geniş yayılmış telekommunikasiya
texnologiyası xidmətlərindən biri də elektron
poçt (e-mail) xidmətidir. Kompüter şəbəkələrində olan müvafiq serverlər, informasiyanın şəbəkələr vasitəsi ilə ötürülməsi və qəbulu imkanı
insanlar arasında səmərəli ünsiyyət olan elektron poçt xidmətinə imkan verir. Elektron poçt
vasitəsi ilə İnternetə əlyetərliliyi olan insanlar
dünyanın müxtəlif nöqtələrindən operativ məktublaşa bilərlər. Elektron poçt vasitəsi ilə, kompüter şəbəkələri vasitəsi ilə istənilən təyinatlı informasiyanı (mətnləri, təsvirləri, rəqəmsal verilənləri, səs yazımını) göndərmək mümkündür.
Bu servis xidməti imkan verir ki:
a) sənəd göndərilməmişdən əvvəl redaktə
edilsin;
b) sənədlər, məktublar yadda saxlanılsın;
c) məktublar göndərilsin (yola salınsın);
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d) məktublar göndərilməmişdən əvvəl
səhvlər yoxlanılsın və düzəlişlər edilsin;
e) məktubun ünvana çatması haqda məlumat alınsın;
ə) informasiyanın alınması və yadda saxlanılması reallaşsın;
h) gəlmiş bütün məktublara baxış, tanışlıq
təmin edilsin.
Elektron poçtun digər üstünlüyü mətni
eyni zamanda çoxlu sayda insanlara göndərmək
imkanıdır. Digər tərəfdən canlı şəkildə dialoqlar
quraraq, sinxron rejimdə müəllim şagirdlə
müəyyən məsələləri audio formatda, səmərəli
şəkildə müzakirə edə bilər.
Audiovizual informasiyaları İnternetlə
ötürmə zamanı sürətdən asılı olaraq keyfiyyətlə
əlaqədar müəyyən problemlər yarana bilər.
İnternetin digər imkanı “göndərişlər siyahısı
xidməti”dir. Bu servis abunə rejimində işləyir.
Müəyyən göndərişlərə abunə yazılmaqla istifadəçi bu sahə üzrə yeni məlumatlar ala bilər. Məsələn, İnternetin rusdilli seqmentində təhsil yenilikləri (Təhsil Nazirliyində, o cümlədən təhsil
ictimaiyyətində olan yeniliklər, yeni tədbirlər,
konfranslar, simpoziumlar, yeni kitabların nəşri
v.s. barədə məlumatlar) abunəçilərə sistematik
olaraq göndərilir. İnformasiya texnologiyaları
üzrə müxtəlif istiqamətlərdə (İT menecment,
proqramlaşdırma, şəbəkə texnologiyaları, elektron təhsil v.s.) üzrə göndərişlərə abunələr də
mövcuddur. Belə göndərişlər sahənin inkişaf intensivliyindən asılı olaraq hər gün və ya günaşırı
istifadəçinin elektron poçtuna göndərilir.
“Göndərişlər siyahısı” İnternetdə dövrü
nəşr funksiyasını yerinə yetirir. “Göndərişlər siyahısı” vasitəsilə “virtual siniflər” də yaratmaq
olar. Bu zaman eyni sinifdə olan şagirdlərə eyni
tədris materialları müəyyən tezliklərlə göndərilə
bilər.
İnternet Explorer proqramının tərkibində
olan NET Meeting proqramının vasitəsi ilə şəbəkə ünsiyyətini qurmaq mümkündür. Bu zaman xüsusi avadanlıqlara (audio mübadilə üçün
səs kartı, mikrofon, akustik sistem, video təsviri
ötürmək üçün videoplata və kamera v.s.) ehtiyac
var. MSNE Meeting-proqramının təhsildə aşağıdakı tətbiqləri mümkündür:
1. Real vaxt rejimində məsləhət və virtual
tədris məşğələlərinin təşkili, iştirakçılar arasında
video təsvirli ünsiyyətin reallaşması;

2. Qrafik və mətnli rejimlərdə informasiya
mübadiləsi, mətn mübadiləsi;
3. On-line rejimində tədris informasiyası
ilə müştərək işin təşkili;
4. Real vaxt rejimində tədris metodik
informasiyanın fayl şəklində göndərişi.
Mühüm təhsil telekommunikasiya texnologiyalarından biri də verilənlərin “səpələnmiş”
emalı texnologiyasıdır. Bu halda fərdi kompüterdən informasiyanın yaranması və emalı nöqtələrində istifadə olunur. Kompüterlər rabitə kanalları ilə birləşsə, onda bu kompüterlərin resursları fəaliyyətin ayrı-ayrı funksional sferaları
arasında bölünə bilər. Verilənlərin “səpələnmiş”
emalı texnologiyasında informasiyaların emalı
mərkəzdənqaçma prinsipi ilə həyata keçirilir.
Verilənlərin səpələnmiş emalı müxtəlif informasiya sistemlərinə qoşulma ilə həyata keçirilir.
Təhsil məqsədləri üçün İnternet şəbəkəsindəki ən əhəmiyyətli servislərdən biri də avtomatlaşdırılmış axtarış sistemləridir. Xüsusi vasitələrdən (informasiya axtarış sistemlərindən)
istifadə etməklə az vaxt ərzində şagirdləri maraqlandıran istənilən informasiya resursları haqda məlumat əldə etmək olar. Bunun vasitəsi ilə
şagirdləri lazımı informasiya ilə təmin etmək,
bu əsasda onların fərdi və kollektiv fəaliyyətini
idarə etmək mümkündür. İnternetdə olan təhsilyönlü informasiya resurslarının təhsildə istifadəsi, təlimdə tətbiqi aşağıdakı imkanlara malikdir:
1. Şagirdlər müstəqil şəkildə İnternetdən
informasiyaları tapıb, öz müstəqil işlərini təşkil
edirlər.
2. İKT-nin imkanlarından istifadə edərək
müxtəlif tədris fəaliyyətləri həyata keçirilir
(informasiyaların axtarışı, saxlanılması, qeydiyyatı, emalı, interaktiv dialoqun təşkili, obyektlərin modelləşdirilməsi, virtual laboratoriya ilə
işin təşkili və s.).
3. Tədris prosesində multmediya texnologiyalarının, hipermətn və hipermediya sistemlərinin tətbiqi.
4. Şagirdlərin intellektual imkanlarının,
bilik, bacarıq və vərdişlərinin diaqnostikası.
5. Təlim prosesini idarə etmək, təlim fəaliyyətinin nəticəsinə nəzarət səviyyəsini artırmaq, testləşdirməni reallaşdırmaq.
6. Şagirdlərin özünütəlim, özünütəhsil,
özünütəkmilləşdirmə və inkişaf məqsədi ilə onların müstəqil fəaliyyətini təşkil etmək .
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7. Müasir telekommunikasiya mühitində
işləməyi, informasiya axınlarını idarəetməyi
öyrətmək.
Beləliklə, müasir İKT vasitələri informasiya ilə işləməyə imkan verən güclü təlim vasitəsi
olmaqla yanaşı, insanların ünsiyyətinin xüsusi
mühitidir. Müxtəlif fənn müəllimləri müasir
İKT vasitələrinin texniki imkanlarını bilməli,
onlardan öz peşə fəaliyyətlərində səmərəli istifadə etməlidirlər. Bu günün müəllimləri müasir
İKT vasitələrdən didaktik cəhətdən düzgün istifadə etməklə təhsilin keyfiyyətini yüksəltməyi
bacarmalıdır.

Problemin aktuallığı: Məlumdur ki, internet
texnologiyaları təhsildə yeni biliklərin əldə olunmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Buna görə də bu
texnologiyaların inkişaf qanunauyğunluqlarının
öyrənilməsi və təhsil sistemində tətbiqi zəruridir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalənin
xüsusilə orta məktəb müəllimləri, magistrantlar, dissertantlar üçün mühüm əhəmiyyətə malik olacağı
düşünülür.
Problemin elmi yeniliyi: Yeni informasiya
texnologiyalarının tətbiqi təhsilin keyfiyyətinin
artırılmasında və sürətli inkişafında əhəmiyyətli rola
malikdir.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin 04 oktyabr 2004-cü il tarixdə Azərbaycan müəllimlərinə ünvanladığı
təbrik məktubunda deyildiyi kimi “... iftixar hissi ilə qeyd olunmalıdır ki, zəngin maarifçilik
ənənələrinə malik təhsil sistemimiz aparılan
islahatlar nəticəsində bu gün müasir beynəlxalq
standartlara cavab verməkdədir. Azərbaycan
müəllimləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
“Təhsil əsri” – “İntellekt əsri” elan etdiyi XXI
yüzillikdə milli təhsilin davamlı inkişafı və dünya təhsil sisteminə inteqrasiyası üçün əllərindən
gələni edəcək, bu sahədə artıq dönməz xarakter

almış islahatlar prosesini uğurla davam etdirəcəkdir. (7, 23)
Hazırda təhsil sistemində müxtəlif problemlər üzrə 16 dövlət proqramı yerinə yetirilir.
Onların içərisində ali təhsil sistemində islahatların və modernləşmənin əsas istiqamətlərinin
müəyyənləşdirilməsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev cənablarının 31 yanvar 2008-ci il tarixli sərəncamı ilə
təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasının
ali təhsil müəssisələrinin Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyası” və 22 may 2009-cu il tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “2009-2013cü illər Azərbaycan Respublikasının ali təhsil
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sistemində islahatlar üzrə dövlət proqramı” xüsusi yer tutur.
Qeyd etmək lazımdır ki, bütün dünyaya öz
müstəqilliyini bəyan etmiş Azərbaycan Respublikası tamamilə yeni iqtisadi münasibətlər kursunu götürərək öz təhsil sisteminin inkişaf prioritetlərini dünyada, o cümlədən də Avropa məkanında gedən proseslərə inteqrasiya olunmaqla
müəyyənləşdirir, həyata keçirilən islahatların
əsas ana xəttini məhz elə bu prinsiplər təşkil
edir. On ildən artıq müddətdir ki, Avropa təhsil
birliyi “Bolonya prosesi” deyilən önəmli bir
şüar altında yaşayır. Bolonya prosesinin əsl mahiyyəti perspektiv illərdə Avropada ali təhsil zonası adlanan və fundamental fəaliyyət prinsiplərinin eyniliyinə əsaslanan ümumavropa ali təhsil
sisteminin formalaşdırılmasından ibarətdir. Başqa sözlə, Bolonya prosesi Avropada ali təhsilin
inkişafının bir sıra yeni prinsiplər üzərində qurulan vahid təhsil məkanının formalaşdırılmasını nəzərdə tutan magistral xətdir.
1999-cu ilin iyun ayında İtaliyanın Bolonya şəhərində 30 Avropa ölkəsinin təhsil nazirləri
Ümumavropa ali təhsil sisteminin gələcək inkişaf tendensiyalarının rəsmi təsdiqləməsi üçün
hazır olduqlarını və bu barədə rəsmi sənəd
imzalamışlar. 19 may 2005-ci il tarixdə Norveçin Berqen şəhərində keçirilən konfransda Azərbaycan Bolonya prosesinə qoşulmuş və bu prosesin həqiqi üzvü seçilmişdir. Boloniya prosesinin daha aydın dərk olunması üçün Bolonya
Deklarasiyasının əsas müddəalarına nəzər salaq:
ikipilləli təhsil sisteminin tətbiqi, akademik kredit sisteminin tətbiqi, təhsilin keyfiyyətinə nəzarət sisteminin qurulması (transmilli standartların
müəyyənləşdirilməsi), mobilliyin genişləndirilməsi (sərbəst formada hərəkət etmə), Avropa
dillərinin birində diploma əlavə edilən xüsusi
sənədin verilməsi, məzunların işə düzəlmələrinin təmin olunması, Avropa təhsil sisteminə
cəlb olunmanın təminatı, təlimin sosial yönlüyünün təmin edilməsi (ömür boyu təhsil).
Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda hələ
xeyli əvvəl ali təhsil pilləsində kadr hazırlığı iki
mərhələli (bakalavr - 4 il, magistratura - 2 il)
strukturu qəbul olunmuş və mərhələlər üzrə Hökumət tərəfindən təsdiq edilmiş ixtisas klassifikatoruna uyğun kadr hazırlığına başlanılmışdır.
2009-cu il 19 iyun tarixdə qüvvəyə minmiş
«Təhsil haqqında» Azərbaycan Respublikasının
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qanununda Azərbaycan Respublikasında ali təhsilin üç səviyyəsi, yəni bakalavriat, magistratura
və doktorantura müəyyən edilmişdir. (1, 25) Ali
təhsil pilləsində cəmiyyətin və əmək bazarının
tələbləri nəzərə alınmaqla yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin və elmi pedaqoji kadrların hazırlığı
həyata keçirilir. Bakalavriat təhsil səviyyəsində
tam orta təhsil və orta ixtisas təhsili bazasında
ayrı-ayrı ixtisasların təhsil proqramları üzrə
geniş profilli ali təhsilli mütəxəssislər hazırlanır.
Bakalavriatı bitirən məzunlara «bakalavr»
ali peşə-ixtisas dərəcəsi verilir. Bakalavriat təhsili almış məzunların əmək fəaliyyəti sahəsi
elmi tədqiqat və ali təhsil müəssisələrində elmipedaqoji fəaliyyəti istisna olunmaqla, bütün digər sahələri əhatə edir. Magistratura təhsili ixtisaslaşmalar üzrə hər hansı ixtisas sahəsinin elmi
tədqiqat və ya peşəkar məqsədlər üçün daha dərindən öyrənilməsini nəzərdə tutur və məzunlara
peşəkar fəaliyyət, elmi və elmi-pedaqoji işlərlə
məşğul olmaq hüququ verir. Magistraturanı bitirən məzunlara müvafiq qaydada «magistr» alipeşə ixtisas dərəcəsi verilir. Doktorantura ali
təhsilin ən yüksək səviyyəsi olmaqla elmi və
elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması, ixtisas və
elmi dərəcələrin yüksəldilməsini təmin edir.
Doktorantura təhsili ali təhsil müəssisələrində və elmi təşkilatlarda yaradılan doktoranturalarda həyata keçirilir və müvafiq elmi dərəcənin verilməsi ilə başa çatır. Doktoranturada təhsilini başa vurmuş və müvafiq elmi dərəcə almış
şəxslərə müəyyən edilmiş qaydada həmin elmi
dərəcəni təsdiq edən vahid formada dövlət nümunəli sənəd-diplom verilir. Ali təhsil müəssisələrində və digər təşkilatlarda çalışan elmi-pedaqoji kadrlara elmi dərəcələrin verilməsi dissertantlıq yolu ilə də reallaşdırılır. Bir sözlə,
Azərbaycan ali təhsil və elmi-pedaqoji kadr hazırlığı sisteminin struktur baxımından bu cür
istiqamət götürməsi Bolonya prosesinə doğru
atılan ən önəmli addımlardan biri kimi qiymətləndirilməlidir. Bolonya prosesinin qarşıya qoyduğu əsas məqsədlərdən biri ali təhsildə kreditli
təhsil tədris sisteminin tətbiqidir. Təhsil Nazirliyi tərəfindən bu sahədə ciddi tədbirlər həyata
keçirilmiş və cari tədris ilindən bütün dövlət ali
təhsil müəssisələrində (xüsusi ali təhsil müəssisələri istisna olunmaqla) və qeyri-hökumət ali
təhsil müəssisələrinin əksəriyyətində kreditli
tədris sisteminin tətbiqinə başlanmışdır.
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Ali təhsildə kredit Kredit hər hansı bir
fənnin öyrənilməsi başa çatdıqdan sonra öyrənin
auditoriya və auditoriyadankənar yüklənmə də
daxil olmaqla qəbul olunmuş əmək tutumluluğunu əks etdirən vahid ölçüdür. Öyrənən krediti
mühazirə, seminar, laboratoriya məşğələlərində
iştirakı ilə, həm də müstəqil, yəni auditoriyadan
kənar tapşırıqlar yerinə yetirməklə qazana bilir.
Yəni əgər tələbə həftədə hər hansı bir fənnə 3
akademik vaxt sərf edirsə, demək o fənn 3 kreditli fəndir və tələbə semestrin nəticələrinə görə
həmin fəndən müvəffəq qiymət alarsa, onda o, 3
kredit qazanmış olur.
Deməli, «kredit sistemi» öyrənənin təhsil
müddətindəki fərdi planı, «kredit» isə öyrənənin
tədrisdə əldə etdiyi müvəffəqiyyətin kəmiyyət
göstəricisidir. Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrində bir tədris ilində nəzəri tədris (auditoriya
ilə bağlı) həftələrinin sayı 30 həftə (hər semestr
15 həftə) qəbul edilmişdir. Auditoriya ilə bağlı
tədris işinin həcminə mühazirələrin oxunması,
laboratoriya, məşğələ və seminar dərslərinin
orta sıxlığı (27-30) saat arasında dəyişir. Bunları
nəzərə alaraq, məsələn Azərbaycan Memarlıq
və İnşaat Universitetində öyrənənlərin kredit qazanmaqla bağlı fəaliyyətini aşağıdakı kimi ümumiləşdirə bilərik. Hər bir tələbəyə dərslər başlanan kimi bir semestr (və ya bir tədris ili) üçün
tədris planları verilir və tədris planlarına daxil
olunan hər bir fənn üzrə toplanılacaq kreditlərin
sayı və vaxtı göstərilir. Bir kredit həftəlik dərs
yükünün bir saatına bərabər olduğundan bir semestrdə tələbə 30 kredit yığa bilər. Ali məktəblərdə təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində (kreditlərin yığılması) 100 ballıq şkaladan
istifadə olunur.
Tələbə semestr ərzində 100 balın maksimum 50 balını, yekun imtahanlarda isə 50 balını
yığa bilər. Sonda, semestr ərzində baxılan fənn
üzrə toplanmış ballar toplanır (bu tələbə yekun
imtahanından minimum 17 bal topladıqda həyata keçirilir) və öyrənən 51-100 bal arası bal top-

ladıqda fəndən krediti toplamış hesab edilir. Öyrənən hər hansı fəndən yekunda 0-50 bal arası
qiymət aldıqda həmin fənn üzrə krediti qazanmamış hesab edilir. Bu halda öyrənənə həmin
fəndən kredit əldə etmək üçün yenidən imtahan
verməyə icazə verilmir, həmin fəndən öyrənən
mütləq bir semestr oxuyub yenidən imtahan verməlidir. Bəzi ali məktəblərdə hazırda «yay semestri» adlanan üçüncü bir semestr təşkil edilir.
Öyrənən hansı fəndən tələb olunan krediti toplaya bilməyibsə, onlar tədris planında həmin fənnin mənimsənilməsi üçün nəzərdə tutulmuş
saatlar həcmində əlavə dərsləri dinləyir və yenidən yekun imtahanına buraxılırlar. Beləliklə,
qeyd etmək lazımdır ki, bakalavr pilləsində öyrənən (8 semestrdə) 210-240 kredit toplanmalıdır. Əgər öyrənən bakalavriat pilləsində oxuduğu 4 il (8 semestr) müddətində müəyyən edilmiş
krediti qazana bilməmişdirsə, ona növbəti üç il
müddətində borclu qaldığı fənlərdən kreditləri
toplamağa imkan verilir. Həmin müddətdə tələb
olunan kreditlər yığılmadıqda öyrənən müəyyən
olunmuş bütün imtiyazları itirir. Öyrənən ali
təhsil müəssisəsində dövlət hesabına təhsil alırsa
və müəyyən edilmiş müddətdə kreditləri yığa
bilmirsə, bu halda o, təhsilini yalnız ödənişli
əsaslarla davam etdirə bilər.
Problemin aktuallığı: Ali təhsil müəssisələrinin dünya təhsil sisteminə inteqrasiyası məsələləri
aktual olaraq qalır.
Problemin elmi yeniliyi: Deklarasiyanın ilk
müddəası Avropa zonası üçün ali təhsilin vahid formalı strukturuna keçid mənasını daşımaqla, gələcəkdə
ali təhsildə ümumavropa standartlarının müəyyənləşdirilməsi kimi vacib bir missiyanı öz üzərinə götürmüşdür. Elmi məqalədə bu deklarasiyanın mühüm aspektləri işlənilmiş və tədqiqata cəlb olunmuşdur.
Problemin tətbiqi əhəmiyyəti: Elmi məqalədə istifadə olunan fikirlərdən ali təhsil müəssisələri
üçün metodik vəsaitin hazırlanmasında, konfrans və
dəyirmi masada məruzə olaraq istifadə etmək mümkündür.
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CONCEPTS OF “İDEOLOGY AND POWER” İN THE SYSTEM
OF AMERİCAN VALUES
Xülasə: Məqalədə "güc və ideologiya" kimi anlayışların öyrənilməsinə diqqət yetirilir. Həm də güc və
hökmranlıq anlayışlarının insan aglına nəzarəti, eləcə də güc anlayışının diskursda həyata keçirilməsinə təsir
edən bir sıra yollar araşdırılıb.
Açar sözlər: ideologiya, güc, nəzarət, diskurs, dəyərlər
Резюме: В статье основное внимание уделяется исследованию таких концептов как «власть и
идеология». Также исследованы несколько путей, где власть и доминирование влияют на контроль
разума, а также пути реализации власти в дискурсе.
Ключевые слова: идеология, власть, контроль, ,дискурс, ценности
Summary: This article pays main attention on the research of the concepts “Ideology and Power”.
Ways of the influence on the control of mind and also the ways of realization of power in discourse are also
investigated.
Keywords: ideology, power, control, discourse, values

Концепт «Идеология» чаще всего воспринимается как «объективное» восприятие
окружающей среды, а в последние десятилетия воспринимается как более «негативное»
понятие, хотя Дестют де Траси впервые
представил термин «идеология» как дисциплину изучающую «идеи общества» [1].
Терри Иглтон отмечал, что идеология
имеет огромное количество определений, некоторые из которых не согласовываются
друг с другом. Перечислим следующие определения идеологии:
- процесс произведения и постановки
значений, ценностей социальной жизни;

- система идей, характерные определенным социальным группам или классам;
- идеи, помогающие узаконить доминирующую политическую власть;
- формирование идей согласно социальным интересам;
- процесс, где социальная жизнь преобразовывается в реальность;
- мышление личности.
Одной из самых эффективных форм
идеологического доминирования является
то, когда доминирование групп доминирующие идеологии воспринимают как естественное и общепринятое. А. Грамси называет та-

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, №8, 2018

327

Nigar Fikrət qızı Həbibullayeva

кую форму идеологического доминирования
«гегемонией» [2]. Идеология – это основа социальной репрезентации, разделяемая социальными группами. В зависимости от
групп, этничеств, идеи доминирующих
групп оценивались как позитивные или негативные. Идеология в большинстве случаев
ассоциируется с социальными группами,
классами, обществами, представляющими
свои интересы.
Согласно теории Т. Ван Дейка, идеология и идеологические особенности мышления общества являются сложными и многосторонними, как например [6]:
- идеология имеет социальные и когнитивные особенности, которые следует рассмотреть в более, комплексном подходе;
- с когнитивной точки зрения, идеология это специфичная форма социальной системы убеждений, хранимая в памяти;
- с социальной и когнитивной точки
зрения, идеологическая система убеждений
разделяется членами определенных социальных групп, или идеологических сообществ;
- идеологии, также как и языки, являются социальным фактором, не существует
индивидуальных или личных идеологий, а
только лишь индивидуальный или личный
подход к идеологиям;
- в отличие от многих традиционных
подходов к идеологии, они не являются
отрицательными. Они имеют схожие структуры и функции, разделяемые доминирующими группами, которые могут быть «плохие» и «хорошие». Таким образом, вероятность идеологии быть «отрицательной» или
«положительной» зависит от перспектив,
ценностей и т.д.
Не все социально разделяемые убеждения групп идеологичны. Так как, идеологически разные или оппозиционные группы одного и того же общества должны иметь общие ценности, в первую очередь, надо уметь
создать контакт между собой. Говоря об «общих ценностях», он подчеркивал важность
«социо-культурно разделяемого знания».
Существует несколько путей, где
власть и доминирование влияют на контроль
разума. Во-первых, адресат принимает веру,
мнение, знание посредством дискурса на328

дежных, доверенных ресурсов, таких как
ученые, эксперты, медиа, профессионалы.
Во-вторых, в некоторых исключительных ситуациях, адресат обязан быть получателем
дискурса, как например, в процессе образования, во многих рабочих ситуациях. В
третьем случае, во многих ситуациях, исключая медиа дискурс и общество, могут зарождаться альтернативные виды убеждения.
Четвертый тип влияния власти и доминирования на контроль разума тесно связан с предыдущим пунктом, где реципиенты не имеют достаточного знания, мнения, с помощью
которого могли бы осмыслить получаемую
им информацию [4].
Эти пути контроля разума, в большей
степени являются контекстуальными, другие
условия – дискурсивны, т.е. функционирование структуры и стратегий текста и речи.
Иными словами, данный определенный контекст, определенное значение и форма дискурса имеют больше влияния на разум людей, чем что-либо другое. Контекстуальный
контроль зарождается с факта того, что люди
понимают и передают не только текст и
речь, а также всю коммуникативную ситуацию. Таким образом, критический дискурсивный анализ изучает, как контекстуальные
особенности влияют на членов доминирующих групп, определяющих коммуникативную ситуацию в «превалирующей модели
контекста».
Индивидуальность социальных групп,
основана не только на структурных свойствах, но также и на идеологии.
Т. Ван Дейк говоря о концепте
«власть», в своих работах предпочитал использовать слово «контроль». Он отмечал
несколько форм контроля. Согласно его мнению, контроль осуществляется не только в
отношении дискурса как социальной практики, но и в отношении сознания управляемых,
т.е. в отношении их знания, мнений, отношений, идеологии и т.д. Согласно этому, можно
отметить, что контролируя дискурс, возможно контролировать и сознание людей, то есть
знания, идеологию, нормы, ценности [5].
Несмотря на многочисленное число
определений, общей чертой понятия «идеология», является то, что идеология – это
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идеи и убеждения определенных групп людей. Для того чтобы объяснить природу
идеологии, и ее связь с социальными науками и дискурсом, в первую очередь, надо проанализировать когнитивные особенности. В
современной когнитивной и социальной психологии различаются несколько видов убеждения, такие как, личная-социальная, конкретная-абстрактная, простая-сложная. Убеждения мы также воспринимаем как нормы и
ценности, и данные факторы помогают нам
оценить мнения и убеждения. Идеология
очень часто носит оценивающий характер.
Идеология строится на основе разделяемых,
социальных убеждений, а не на личном мнении. Социально разделяемое знание – это
форма социальной репрезентации, указывающее на то, что если идеология является
основой репрезентации, то и знание идеологически основано. Поскольку понятие идеологии является ключевым для наших размышлений о роли дискурса в реализации или
легитимации власти, то оно требует некоторых пояснений, хотя и невозможно даже
просто обобщить классические взгляды и
современные дискуссии об этом предмете
исследования.
Контроль над сознанием осуществляется путем более широкого социо-культурного
подхода. При восприятии новой информации, новостей и т.д. читателям и зрителям
следует быть более критичными и независимыми. В этом случае они будут способны
противостоять информационной манипуляции, которая в свою очередь, направлена на
распространение доминирующих идеологий,
посредством которых осуществляется контроль над сознанием членов общества.
Контроль над дискурсом и идеологией
– это контроль над мышлением, сознанием и
восприятием читателей или зрителей, т.е.
манипулирование обществом. Такие слои общества как представители элиты, политики,
чиновники, журналисты имеют доступ к
контролю общества.
Центральным понятием в критическом
дискурсивном анализе является власть, точнее социальная сила групп или организаций.
Мы также можем определить социальную
силу как социальный контроль, так как сила

групп или организаций способны контролировать или управлять действием или умом
членов других групп. Надо также отметить,
что сила не абсолютна. Группы или организации в определенных ситуациях могут контролировать другие группы. Доминирование
группы может противостоять, принимать
или считать естественным силу или доминирование других групп.
Сила доминирующих групп могут
интегрировать в закон, правила, нормы, обычаи, и даже в общий консенсус, который А.
Грамси называет «гегемонией» [3]. Классовое доминирование, расизм являются характерными примерами гегемонии. Также следует отметить, что не все члены сильных
групп сильнее, чем члены доминирующих
групп, сила относится ко всей группе в
целом.
Анализ структуры власти позволяет
нам перечислить другие соответствующие
категории, а именно те измерения власти,
которые могут повлиять на уровень и его
структуру. Различные институты власти,
внутренние структуры власти этих институтов, отношение власти между различными
социальными группами, а также область осуществления власти членами этих учреждений или групп, проявляются в различных
структурах «сильного» текста и разговора. В
этом списке мы сначала находим основные
«властные» институты, такие как правительство, парламент, военные органы, судебные
органы, средства массовой информации и
т.д. Каждое из этих учреждений может быть
связано с его специфическим жанром
дискурса.
Параллельно, а иногда и в сочетании с
институтами, имеются групповые отношения
власти, такие отношения как отношения
между богатыми и бедными, мужчинами и
женщинами, взрослыми и детьми, высокообразованными и малообразованными и т.д.
Как в институциональном, так и в повседневном, неформальном взаимодействии, эти отношения власти могут быть структурно приняты членами соответствующих доминирующих групп. Члены доминирующих групп могут получать свою индивидуально осуществляемую власть от общей власти групп, к ко-
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торой они принадлежат. Эффект на дискурс,
в этих случаях будет, особенно очевиден в
неуравновешенном контроле диалога, речевых актов, выборе темы и стиля.
Власть не только осуществляется «в»
или «посредством» дискурса, но и существует как сила «за пределами» дискурса. В
этом смысле связь между дискурсом и
властью проявляется в виде прямой манифестации власти класса, группы или института, а также зависит от позиции или статуса
их участников. Проанализируем способы
реализации власти в дискурсе;
1. Непосредственное управление действием достигается воздействием дискурса,
например, c помощью угроз, законов, приказов, регуляций, инструкций и с помощью
менее прямых форм, таких как совет,
рекомендация.
2. Убеждающие дискурсивные формы,
как например реклама и пропаганда также
направлены на прямое воздействие на действия адресата. Их власть основана на экономических, финансовых ресурсах и реализуется за счет доступа к масс-медиа и вниманию
аудитории. Согласие в этом случае вырабатывается с помощью риторических средств,
например, повторов и метафор, метонимий.
3. Помимо принуждающих форм дискурса воздействие на предполагаемые действия может достигаться с помощью описания
возможных событий, ситуаций и действий,
например, в форме прогнозов, планов, сценариев, программ и предупреждений, которые
часто комбинируются с различными видами
совета. Властными группами в данном случае выступают профессионалы («эксперты»),
а власть выражается в управлении знанием и
технологиями
4. Различные виды распространенных и
влиятельных текстов или произведений, таких как романы или кинофильмы, могут описывать желательный или нежелательный
характер будущих действий и могут прибегать к риторике драматического или эмоционального описания. Властные группы, представляют собой то, что мы называем «символические элиты». Отличительной чертой
этого класса дискурса являются новостные
сообщения в СМИ, которые не только опи330

сывают текущие события и их возможные
последствия, но и существенным образом
дают оценку действиям и выражают мнения
политической, экономической, военной и
социальной властных групп. Основа власти
вырабатывается преимущественно этим способом, согласно которому широкая аудитория узнает о том, кто находится у власти и
что они хотят.
Это и есть ключевое условие существования как идеологической основы власти,
так и различных форм сопротивления.
Из
этой типологии следует, что дискурсивная
реализация власти носит в первую очередь
убеждающий характер. Властные группы и
институты редко вынуждены предписывать,
что следует делать менее влиятельным группам, хотя в конечном итоге такие директивы
могут оказаться решающими в ходе управления другими, как в случае государственного
управления. Они убеждают, используя экономические, политические, социальные и
моральные доводы и контролируя соответствующую информацию. В этом отношении
информация может стать субъективной за
счет ее предоставления в интересах властных
элит или за счет ее ограничения, если она
противоречит их интересам. Эти цели могут
быть достигнуты с помощью риторических
или художественных средств выражения.[7]
Говоря о связи дискурса и власти, следует подчеркнуть, что группы, у которых
более влиятельный дискурс, имеют больше
шансов контролировать разум и действия
других. Учитывая тот фактор, что каждый
вид или тип дискурса находится в определенном времени и пространстве, в структуре
социальных групп или организаций доминирование устанавливается идеологией групп.
Следовательно, идеология и сила постепенно
приобретают стабильный характер, и воспринимаются как «должное».
Идеология и идеологические практики
реализуются, организуются посредством различных институтов: организаций, государства, образования, медиа, семьи и т.д. Так как
доминирующие группы стараются привлечь,
передать, убедить и тем самым добиться
того, чтобы их система ценностей воспринималась как норма. В таком случае «идео-
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логическое воспроизводство» носит важную
организационную роль, в то время как
«власть» приобретает формы гегемонии.
Актуальность темы настоящей статьи
диктуется насущной необходимостью выявления
роли и важности концепта идеологии и власти.
Научная новизна статьи состоит в комплексном подходе к анализу идеологических

аспектов и концепта власти в системе американских ценностей.
Практическая значимость статьи состоит
в том, что данный материал может быть использован в процессе преподавания курсов по дискурсивному анализу, когнитивной лингвистике,
практического английского языка в функциональном аспекте
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THE İNFLUENCE OF THE FAMİLY ON THE İNTELLECTUAL DEVELOPMENT
OF A PRESCHOOL CHİLD
Xülasə: Bu məqalədə məktəbəqədər yaşlı uşağın inkişafına ailənin təsirinin zəruriliyi əks olunur.
Müəllif uşağın ailədə intellektual inkişafının təmin edilməsi üçün valideynlərin pedaqoji biliklərə malik olmasının vacibliyini şərh edir. Bu məsələdə məktəbəqədər təhsil müəssisəsi, xüsusilə də tərbiyəçi valideynlərə
kömək etməli, onlara istiqamət verməlidir. Valideynlər məktəbəqədər müəssisələrdə təlim-tərbiyə proqramı,
əqli inkişaf üzrə vəzifələrlə tanış edilməli, müntəzəm olaraq uşaqların gündəlik öyrəndikləri yeni mövzularla
maraqlanma məsləhət görülməlidir.
Açar sözlər: məktəbəqədər yaşlı uşaq, intellektual, inkişaf, ailə, təsir
Резюме: В данной статье излагается необходимость влияния семьи на развитие ребенка дошкольного возраста. Автор комментирует важность педагогических знаний родителей для обеспечения интеллектуального развития ребенка в семье. Следует отметить, что в этом отношении дошкольное образовательное учреждение, особенно воспитатели, должны помогать родителям. Родители
должны быть знакомы с программами подготовки дошкольного образования, регулярно консультировать детей при изучении новых тем.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, интеллектуальный, развитие, семья,
воздействие
Summary: This article outlines the necessity of family influence on the development of a preschool
child. The author comments on the importance of parents' pedagogical knowledge to ensure the child's
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intellectual development in the family. It should be noted that in this regard preschool educational institution,
especially tutor, should help and direct the parents. Familiar with preschool education training programs,
regularly advise children to deal with new topics they are learning.
Key words: children of preschool age, intellectual, development, family, impact

Məktəbəqədər dövrdə biliklərin toplanması, nitqin formalaşması prosesi sürətlə gedir,
uşaq əqli fəaliyyətin sadə üsullarına yiyələnir.
Məktəbəqədər yaşlı uşağın intellektual inkişafının təmin edilməsi onun sonrakı fəaliyyəti üçün
böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Məktəbəqədər təhsilin proqramında (kurikulumu) (10 iyul 2012) dörd inkişaf sahəsi (fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik, idrakın
inkişafı, estetik və yaradıcı inkişaf, sosial-emosional inkişaf) üzrə yeni məzmun həyata keçirilir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların intellektual
inkişafı ilə bağlı məsələlər idrakın inkişafı (inkişaf sahəsi) adlı bölmədə əks olunmuşdur. Həmin
sənəddə qeyd olunur ki, məktəbəqədər yaşlı
uşaqlarda idrakın inkişafı onlarda öyrənməyə
həvəs və maraq formalaşdırır.
Məktəbəqədər yaşlı uşağın idrak fəaliyyətində sistemlilik, ardıcıllıq, əlaqəlilik, həyat şəraitinə uyğunluq, mühüm şərt hesab olunur.
Məktəbəqədər yaş dövründə uşaq idrakın inkişafı baxımından, ilk növbədə, sadə danışıq dilinə və rabitəli nitqə yiyələnir, ətrafdakılarla ünsiyyət qurur, öz fikirlərini təqdim etməyi öyrənir. Uşaqlar təmasda olduqları əşyaların adlarını, əlamətlərini, necə hərəkət etməsini düzgün
ifadə edir, bu istiqamətdə məntiqi mühakimə
yürütmək, düzgün, sadə ümumiləşdirmələr aparmaq, əqli nəticəyə gəlmək qabiliyyəti nümayiş
etdirir. İdrak üzrə uşağın yerinə yetirdiyi tapşırıqlar onların məntiqi mühakimə yürüdə bilmək
bacarıqlarını, intuisiyasını, məkan və zaman
haqqında təsəvvürlərini genişləndirir. Riyazi
tapşırıqların həlli zamanı uşaqlarda induksiya və
deduksiya, ümumiləşdirmə və konkretləşdirmə,
analiz və sintez, təsnifetmə və sistemləşdirmə,
mücərrədləşdirmə və analogiya kimi mühakimə
qabiliyyətləri inkişaf edir.
Bununla bağlı aşağıdakı ümumi inkişaf və
təlim nəticələri nəzərdə tutulur. Uşaq nitqi dinləyib anlayır, rabitəli danışır və nitq etiketlə-rindən istifadə edir; sadə riyazi-məntiqi əməliyyatları yerinə yetirir; əşya və hadisələr haqqında
ilkin təsəvvürlərə malik olur və anlayışları izah

edir; səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyən edir və
fərziyyələr irəli sürür; sadə təqdimatlar edir.
Uşağın intellektual inkişafı sosial mühitin
təsiri altında baş verir. Bu baxımdan onun intellektual inkişafına ailənin təsiri böyükdür. Uşaqlar ailədə dünyaya göz açır, tərbiyənin əsasları
məhz burada qoyulur. Ailə şəxsiyyətin formalaşmasına böyük təsir göstərir.
Uşağın ailədə intellektual inkişafının təmin edilməsi üçün valideynlərin pedaqoji biliklərə malik olması vacibdir. Bu məsələdə məktəbəqədər təhsil müəssisəsi, xüsusilə də tərbiyəçi
valideynlərə kömək etməli, onlara istiqamət verməlidir. Tərbiyəçi valideynləri məktəbəqədər
müəssisələrdə təlim-tərbiyə proqramı, əqli inkişaf üzrə vəzifələrlə tanış etməli, müntəzəm olaraq uşaqların gündəlik öyrəndikləri yeni mövzularla maraqlanmağı onlara məsləhət görməlidir.
Tərbiyəçi valideynlərə uşaqları haqqında
vaxtaşırı məlumat verməli, evdə uşaqlarla necə
məşğul olmağı izah etməli, ailədə uşağın həm
çalışması, həm də istirahət etməsi üçün vaxt
müəyyən edilməsini, gündəlik rejim tərtib olunmasını tapşırmalıdır.
Tərbiyəçi valideynlərə izah etməlidir ki,
uşağın intellektual inkişafını təmin etmək üçün
ona həddən artıq nəzarət edilməməli, müstəqillik verilməlidir. A.S. Makarenko yazmışdır:
“Əgər uşağı həmişə “pedaqoji kəndirdə” tutub
saxlasaq tərbiyə üçün çox vaxt tələb olunur.
Daim himayəçilik, valideynlik qayğısı onun iradəsini iflic edir. Elə tərbiyə yalnız zərər verir, o
qeyri-fəal və zəif iradəli adamlar formalaşdırır.”
Çalışmaq lazımdır ki, uşaq kiçik yaşlarından öz
gücünə inansın, müstəqil hərəkət etsin, başqalarından kömək gözləməsin. Prof. Y.Ş. Kərimov
valideynlərin uşaqla məşğul olarkən onun fəaliyyətinə rəhbərliyin üç növünü qeyd edir: “1.
Uşaq valideynin (yaşlının) fəaliyyətini əks etdirir; valideyn hər şeyi necə yerinə yetirəcəyini incəliklərinə qədər izah edir, uşaq sadəcə olaraq
onu yamsılayır.
2. Uşağın fəaliyyəti yaşlı ilə eyni vaxtda
(sinxron) yerinə yetirilir. Hər kəs ayrıca işləyir
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(məsələn, plastilindən fiqur düzəldir), nəticəni
tutuşdururlar. Bəzən birgə yerinə yetirirlər.
3. Uşaq daha fəal axtarıcılıq situasiyasına
alınır. Tapşırıq tam müstəqil yerinə yetirilir. Bacarmadıqda valideyn ikinci yola qayıdır.”
Bəzən valideynlərin uşaqlara laqeyd münasibəti, tələblərdə vahidliyin gözlənilməməsi,
uşağın intellektual inkişafına mənfi təsir göstərir. V.A. Suxomlinski ailənin tərbiyəvi imkanlarını insan gözəlliyini doğuran sehrli qüvvə ilə
müqayisə etmişdir. Ailədə pedaqoji tələblərdə
vahidlik gözlənildikdə bu qüvvə ailənin mənəvi
sərvətinə çevrilə bilər.
Tərbiyəçilər valideyn iclaslarından, fərdi
söhbətlərdən istifadə etməklə valideynləri pedaqoji biliklərlə silahlandırmalıdırlar. Valideynlər
də tərbiyəçinin ailə tərbiyəsinə dair məsləhətlərinə əməl etməli, pedaqoji-psixoloji ədəbiyyatla
tanış olmalı, bu sahədə nümunəvi ailə təcrübəsini öyrənməli, təhlil etməli, vətənimiz üçün layiqli övladlar yetişdirmək üçün yeni yollar axtarmağa səy göstərməlidirlər.
A.S. Makarenko deyirdi: “Siz həmişə valideyn olduğunuzu yadda saxlamalı və bilməlisiniz ki, oğlunuzu, yaxud qızınızı yalnız öz sevinciniz üçün tərbiyə etmirsiniz. Sizin ailənin və sizin rəhbərliyiniz altında gələcək xadim və gələcək mübariz böyüyür. Siz pis adamlar tərbiyə
etsəniz, bunun bəlasını yalnız özünüz deyil, bir
çox adamlar və bütün ölkə çəkəcəkdir...”
N. Tusi “Əxlaqi-Nasiri, “Kitabi-Mədarik”,
“Təlimül-mütəəlim” və s. kimi əsər və risalələrində əqli tərbiyə, bilik, zəka, təhsil və elm haqqında çox geniş danışmışdır. Tusi əqli tərbiyə
məsələsində “məqamlar” haqqında danışaraq,
üstünlüyü o adamlara xas bilir ki, onlar öz əqli,
qüvvəti düşüncələri vasitəsilə gözəl sənətlər, dəqiqi ixtisaslar qazanaraq, yaratdığı praktik şeylərlə vətəninin tərəqqisini təmin edirlər. əqli öyrətməyi, onu tədricən inkişaf etdirməyi müəllimlərin əsas vəzifəsi sayırdı.
Valideynlərlə birgə gəzinti və oyun zamanı uşaqların dünyagörüşünün genişlənməsi, nitq
inkişafı, idrak proseslərinin formalaşması üçün
əlverişli şərait yaranır. Valideynlər gəzinti zamanı uşaqların dünyagörüşünün genişləndirilməsi üzrə iş aparmalı, onların diqqətlərini ətraf
aləmdəki əşya və hadisələrə yönəltməli, adlarını, mahiyyətini öyrətməli, bununla bağlı uşaqla-
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rın qarşısında suallar qoymalı, onların suallarına
cavab verməlidir.
Məşhur fransız yazıçısı Corc Sand öz xatirələrində yazır: “Mənim anam gözəl bir bulud
parçasını və ya günəşin gözəl bir şəkildə batmasını, şır-şır axan suyu gördükdə məni dayandırıb
deyərdi: “Bax bu nə qədər gözəldir!” Bəlkə anam
diqqətini yönəltməklə buraxmalı olacağım bütün
şeyləri tam gözəlliyi ilə hiss etməyə məcbur edirdi. Anamın əlində elə bil sehr açarı vardı”.
Tərbiyəçi valideynlərə müşahidələrin
məzmunu, yerli şəraitdə uşaqların doğma təbiətlə tanışlığı ilə bağlı məlumat verməlidir. Müşahidə təhliledici olmalı, onların təfəkkürlərinin
və nitqlərini inkişaf etdirməlidir. Müşahidə prosesində uşağa müstəqillik verilməlidir. Valideyn
uşaq üçün kitab oxuması da onların əqli inkişafına müsbət təsir göstərir. Düzgün seçilmiş bədii
əsərlər uşaqları cəmiyyət, onda baş verən hadisələrlə tanış edir, təbiət hadisələri haqqında bilik
və təsəvvürlər formalaşdırır. Valideynlərə izah
edilməlidir ki, uşaqlara evdə hansı ədəbiyyat
oxumalıdırlar.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əqli tərbiyəsi üzrə ailədə iş apararkən xalqımızın fikir və
mülahizələrindən: “Ağıl yaşda deyil, başdadır”,
“Əl işlər, baş buyurar”, “Adam başdan tanınar”,
“At yeriməklə yol alar, insan bilməklə”, “Qazancım ata-anamındır, öyrəndiyim özümünkü”,
“Göz görmək, baş bilmək üçündür”, “Hədiyyələrin ən gözəli ağıldır”, “Qüvvə hər şeyi, ağıl
qüvvəni sındırır”, “Allahın adama qəzəbi tutanda əvvəlcə onun ağlını alır” və s. istifadə edilməsi faydalıdır. “Elm əqlin çırağıdır”, “Yazan əl
boş qalmaz”, “Anasızlar yetim deyil, savadsızlar
yetimdir” və i.a. deyən xalqımız əqli inkişaf
üçün elmə, savada, biliklərə yiyələnməyi məsləhət görmüşdür.
İclaslarda, məsləhətlərdə, fərdi söhbətlər
zamanı valideynlərə uşaqların suallarına cavab
vermək, onların biliyə həvəslərini, əqli səylərini
inkişaf etdirmək yolları öyrədilməlidir. K.D.
Uşinski uşaqlarda əqli fəaliyyətin bir istiqamətdə inkişaf etdirməyi, lakin onlarda bu qabiliyyəti az-az, tədricən, ehtiyatla inkişaf etdirməyi,
vaxtından əvvəl, həddən artıq güc göstərməməyi
məsləhət görürdü.
Məktəbəqədər təhsil müəssisəsi ilə ailənin
müntəzəm və səmərəli əlaqəsi məktəbəqədər
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yaşlı uşaqların intellektual inkişafının müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsini təmin edir.
Məqalənin elmi yeniliyi: Məqalədə məktəbəqədər yaşlı uşağın intellektual inkişafına ailənin təsiri ilə bağlı fikirlər təhlil olunmuş, həmçinin təlimtərbiyə işinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət
edən mühüm məsələlər əsaslı şəkildə göstərilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi:
Məqalədə əldə olunmuş nəticələr məktəbəqədər yaşlı
uşağın intellektual inkişafının səmərəli təşkili üçün
əhəmiyyətlidir. Bu nəticələr məktəbəqədər təhsilin
pedaqogikası və metodikası kafedrasında keçirilən
iclasda əməkdaşların nəzərinə çatdırılmışdır.
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THE CONTENT OF DEMOCRATİC GOVERNANCE
Xülasə: Elmi məqalədə demokratik idarəetmə anlayışının məzmunu açıqlanaraq tədqiqata cəlb
olunmuşdur. Burada eyni zamanda bu anlayışın mahiyyətinə daxil olan məfhumların mahiyyətinə açıqlıq
gətirilmişdir. Təhsil menecmenti idarəetmə sahəsi olaraq elmi-nəzəri baxımdan araşdırılmışdır.
Açar sözləri: idarəetmə, məzmun, demokratik, menecment, rəhbər, idarəetmə üslubu
Резюме: В данной статье раскрыто и привлечено к исследованию понятие демократического
управления. В то же время была уточнена сущность этой концепции. Образовательный менеджмент
был рассмотрен как научно-теоретическая область управления.
Ключевые слова: управление, содержание, демократическое, менеджмент, руководитель,
стиль управления
Summary: The scientific article describes the concept of democratic governance and has been
involved in research. At the same time, the essence of this concept has been clarified. Education management
has been scientifically-theoretically examined as a management area
Key words: management, content, democratic, management, leadership, management style

Müasir dövrdə təhsilin təşkili və idarə
olunması məsələsi əhəmiyyət kəsb edən amillərdən biridir.
“İdarəetmə” anlayışı geniş məfhumdur.
Qərarların qəbul edilməsi, bu qərarlara nəzarətetmə, işin planlı şəkildə təşkil olunması və yekunlaşması prosesi birlikdə idarəetməyə daxildir. Başqa sözlə, idarəetmə - təhsil müəssisələrində gedən prosesləri tənzimləyir. Unutmaq olmaz ki, düzgün idarə olunan proses uğurlu nailiyyətin əldə olunmasına səbəb olur. Təhsil
müəssisələrinin keyfiyyəti idarəetmədən asılıdır.
İdarəetməni öyrənən sahə menecment adlanır. Təhsil menecmenti (təhsilin idarə olunma336

sı) pedaqogikanın mühüm sahələrindən biridir.
XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəli elm kimi təşəkkül tapmışdır. İdarəetmə təhsilin məzmunundan
irəli gəlir. Belə ki, ilk öncə təhsilin məzmununu
yeniləşdirmək, daha sonra idarə etmək lazımdır.
Təhsil menecmentinin məzmununa aşağıdakılar
daxildir:
- təhsilin təşkilinin öyrənilməsi;
-rəhbər orqanlarının işi;
-idarəetmənin formaları;
-dərs cədvəlinin tərtibi;
-pedaqoji əməyin təşkili;
-idarəetmədə maddi-texniki baza məsələləri və s.
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Təhsil menecmenti təhsil prosesinin iştirakçılarının tələblərini və maraqlarını özündə
əks etdirir. Menecment anlayışı ilə menecer anlayışını eyniləşdirmək olmaz. Belə ki, menecment ingilis sözü olaraq, mənası “rəhbərlik etmək”, “idarə etmək” deməkdir, menecer isə idarəetmə subyektidir, başqa sözlə, menecment
üzrə mütəxəssisdir. Menecer ingilis sözü olub,
“manager”- “idarəedici” deməkdir. Başqa sözlə
desək, menecment idarəetmə haqqında elmdir,
menecer isə idarəetmə sahəsi üzrə mütəxəssisdir. Menecerlərin fəaliyyətinin əsas məqsədi cəmiyyət üzvlərinin artmaqda olan tələbatlarının
ödənilməsidir. Bunun üçün əsas tələblərdən biri
idarəçi şəxsin xüsusi biliyə, bacarığa sahib olmasıdır. O, fəaliyyət iştirakçılarından biliyi və
bacarığı ilə fərqlənməyi bacarmalıdır, kollektiv
içərisində sayılıb-seçilən, hamı tərəfindən qəbul
edilən olmalıdır. Səmərəli fəaliyyət üçün o təkcə
öz sahəsi üzrə biliklərə yiyələnməklə kifay-ətlənməyib digər sahələrdən də məlumatlı olmalı,
xüsusən, pedaqogika, metodika, yaş fiziologiyası, psixologiya kimi fənlərdən xüsusi biliyə malik olmalıdırlar. Menecer hesab edilən şəxslər
aşağıdakılardır:
-müəssisə rəhbərləri
-şöbə rəhbərləri
-nəzarətçilər və.s
Burada idarəetmə sahəsi üzrə alim R.
Məmmədzadənin fikrinə əsaslanaraq qeyd edə
bilərik ki, “Əsl lider, əsl rəhbər həm qayğıkeş
olmalıdır, həmdə tələbkar olmalıdır” (7, 44 ).
Keçmiş dövrdə menecment sözü işlənmirdi, onun əvəzində “adamları idarəetmə məharəti”, digər tərəfdən yunanca “demoqoq” işlədilirdi. Həmçinin qeyd edə bilərik ki, keçmişdə rəhbər şəxs insanların şüuruna və onların ürəyinə
təsir edə bilən biri kimi başa düşülürdü. İtalyanca “menecment” –“atları idarə etməyi bacarmaq” mənasında işlədilsə də, sonradan insanları
idarə etmək mənasında işlədilmişdir. Rəhbərlik
üslubu idarəetmə münasibətlərinin konkret, real
ifadəsi olub, idarəetmə fəaliyyətinin və idarəetmə subyektlərinin səmərəliliyini müəyyən və
nümayiş etdirir (1, 125).
İdarəetmənin əsas anlayışlarından biri rəhbərlik üslubudur. Rəhbərlik üslubu idarəetmədə
obyekt və subyekt arasındakı idarəetmə münasibətlərini əks etdirir. İdarəetmə fəaliyyətinin rəhbər tərəfindən necə səmərəli yerinə yetirilməsin-

dən asılıdır. Bu yöndən rəhbərlik üslubunun 3
növü var:
1) Avtoritar üslub. Bu üslubda rəhbər təkbaşına qərar qəbul edir, işçilərə şəxsiyyət kimi
yanaşmır.
2) Liberal üslub. Bu üslubda rəhbər səhlənkardır. Belə ki, rəhbər işçilərə nəzarət etmir,
hər şeyi onların öz ixtiyarına buraxır.
3) Demokratik üslub.
Bu üslubda rəhbər işçi qrupunun rəyini
nəzərə almaqla birgə müzakirə aparır, qərarlar
qəbul edir. Rəhbər işçilərə qayğı göstərir, onlara
şəxsiyyət kimi yanaşır. Demokratik idarəetmə
üslubu bir çox sahələrə aiddir, xüsusilə də təhsil
sahəsinə aiddir. Demokratiya yunan sözü olub,
demos-xalq, kratos-hakimiyyət deməkdir. Demokratik idarəetmə üslubunda rəhbərlik-pedaqoji kollektiv, rəhbərlik – şagird, müəllim-şagird, müəllim-valideyn komponentlərinə üstünlük verilir. Təhsili idarəetməkdə məqsəd nədir?
İdarəetmə - qarşıya qoyulmuş məqsəddən asılı
olaraq işin planlı şəkildə həyata keçirilməsidir.
Təhsil müəssisəsinin idarə olunmasının
özünəməxsus mexanizmi vardır. Belə ki, təhsil
müəssisəsinin idarə olunması asan bir proses deyil, o çox mürəkkəb və bir neçə mərhələdən ibarət olan prosesdir. İlk öncə qeyd edək ki, idarəetmə prosesinin tətbiqi məqsəd olmadan mümkünsüzdür. Hər bir işin başlanğıcı məqsəddən
başladığı kimi təhsil sahəsində də idarəetmə
prosesinin ilk mərhələsi məqsəddir. Məqsəd –
fəaliyyətini həyata keçirə bilmək və istiqamətləndirmək üçün əvvəlcədən düşünülmüş bir anlayışdır. Məqsədsiz fəaliyyət ola bilməz. Təhsil
müəssisələrinin idarəolunmasında əsas məqsədlərdən biri optimal nəticənin alınmasıdır
Qeyd edək ki, idarəetmə rəsmi və qeyri
rəsmi olur. Rəsmi informasiya vəzifəli şəxslər
tərəfindən, qeyri rəsmi informasiya ayrı-ayrı
şəxslər tərəfindən daxil olan məlumatdır. Nəzarətetmə isə idarəetmənin digər bir mərhələsidir.
Belə ki, plan əsasında işin gedişatı nəzarətdə
saxlanılır. Daha sonra əldə olunan məlumatlar
ümumiləşdirilir, təhlil edilir, qiymətləndirilərək
nəticə çıxarılır. Bütün bu mərhələləri həyata
keçirən şəxs - rəhbər adlanır.
Rəhbərlik çox geniş anlayışdır. O, işə istiqamət verən, başçılıq edə bilən ,müəyyən qərarlar qəbul edən, idarəetməni düzgün şəkildə həyata keçirə bilməsi səlahiyyəti verilən şəxsdir.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, №8, 2018

337

Südabə Məmmədəli qızı Qurbanova

İdarəetmə mədəniyyəti rəhbərin əsas xüsusiyyətlərindən biri olmalıdır. “Rəhbərlik” anlayışı
isə idarəetmədən daha geniş məfhumdur.
Təhsil müəssisələrində rəhbər şəxslərin
vəzifəsi təhsil müəssisələrinin nizamnaməsi ilə
təyin olunur. Rəhbər işçi işinin peşəkarı olan,
təhsil sistemini dərindən bilən və ən əsası idarəçiliyi bacaran ali pedaqoji təhsilli biri olmalıdır.
O fəaliyyətin hansı nəticə verəcəyini əvvəlcədən
bilməlidir, əks halda heç bir müvəffəqiyyət əldə
edə bilməz. İdarə etmək fəaliyyət göstərmək, təsir etmək deməkdir. İdarəetmə sahəsində mütləq
idarə etməyi bacaran şəxs fəaliyyət göstərməlidir. Bu fəaliyyət sahəsi ilə bağlı biliyə sahib olmayan, idarəçilik bacarığı olmayan şəxs bu vəzifədə nailiyyət əldə edə bilməyəcək, əksinə bir
sıra nöqsanlar yaradacaq. Kadrların öz işlərində
yaratdığı ciddi nöqsanlar onların demokratik
ruhda tərbiyə edilməməsi ilə bağlıdır, səbəb isə
bunun üçün şəraitin olmamasıdır.
Təhsil sahəsi çox mürəkkəb bir sahə olduğu üçün burada edilən nöqsanların aradan qaldırılması digər sahələrdə edilən nöqsanların aradan qaldırılmasına bənzəməz. Belə ki, digər sahələrdə yaranan nöqsanları aradan qaldırmaq
mümkün olduğu halda, təhsil sahəsində yaranan
nöqsanları aradan qaldırmaq çox çətindir. Çünki
unutmayaq ki, təhsil cəmiyyəti irəli aparan bir
sistemdir. Tədris müəssisələrində təhsilin mövcud vəziyyətinin nəzərdən keçirilməsi və bu sahədə yeniliklərin tətbiqi baş verə biləcək nöqsanların aradan qaldırılmasına zəmin yaradır.
Təhsil islahatında idarəetmə məsələlərinə
xüsusi diqqət yetirilir. Mahiyyət isə təhsilin
demokratik tələblərlə idarə olunmasıdır.
Qeyd edək ki, idarəetmə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Təhsil Qanununa,
təhsil müəssisələrinin Nizamnamələrinə və

Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı
üzrə Dövlət Strategiyasına istinad olunur. Qeyd
edək ki, təhsil müəssisələrinin idarə olunması
prosesi tədqiqat xarakteri daşıyır. Bu o deməkdir ki, idarəçi şəxs prosesin nəticəsini əvvəlcədən bilməli, baş verə biləcək nöqsanları öncədən
görməli və aradan qaldırmalı, mənfi və müsbət
tərəflər üzə çıxarılıb, müsbət tərəflərin inkişafı
üçün müəyyən tədbirlər həyata keçirməyi bacarmalıdır. Bütün bunları düzgün şəkildə həyata
keçirməsi səbəbi ilə rəhbər şəxs işini məqsədə
uyğun əvvəlcədən planlaşdırır, proqnozlaşdırır.
Demokratik təhsilin məqsədi daha dərin
biliyə sahib olmaq istəyən vətəndaş formalaşdırmaqdır. Bunun üçün isə rəhbər şəxs demokratik
fikirli olmalıdır. Demokratik idarəetmədə əsas
amillərdən biri də təhsil müəssisələrinin tipinin
dəyişdirilməsidir, bu da özünü tədris planı və
proqramlarının yeniləşdirilməsində göstərir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, tədris planı nə qədər
müxtəlif olsa da ümumi səciyyə daşıyır. Belə ki
tədris planı keçiriləcək fənlərin adları, bu fənlərin keçirilmə ardıcıllığı, bu fənlərin tədrisinə ayrılan vaxt, təhsilin ümumi müddəti, tətil və ya
semestrləri və s. özündə əks etdirir.
Problemin aktuallığı: İdarəetmə - təhsil
müəssisələrində gedən prosesləri tənzimləyir. Unutmaq olmaz ki, düzgün idarə olunan proses uğurlu
nailiyyətin əldə olunmasına səbəb olur. Təhsil müəssisələrinin keyfiyyəti idarəetmədən asılıdır.
Problemin elmi yeniliyi: Elmi məqalədə demokratik idarəetmə anlayışının mahiyyətinə aydınlıq
gətirilmiş, idarəetmədə təhsil menecmentinin keyfiyyətləri aşkara çıxarılmışdır.
Problemin tətbiqi əhəmiyyəti: Elmi məqalədə istifadə olunan ideyalardan və nəzəri fikirlərdən
ali məktəblərin və ümumtəhsil məktəblərinin demokratik üslubda idarə olunmasında nəzəri fikirlər olaraq istifadə oluna bilər.
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Məktəbin idarə edilməsində planlaşdırmanın əhəmiyyəti və onun təhsilin keyfiyyətinə təsiri

UOT 371.
Sevinc Qərib qızı Əliyeva,
Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, general-leytenant K.A. Kərimov adına
8 №-li tam orta məktəbin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini

MƏKTƏBİN İDARƏ EDİLMƏSİNDƏ PLANLAŞDIRMANIN ƏHƏMİYYƏTİ VƏ ONUN
TƏHSİLİN KEYFİYYƏTİNƏ TƏSİRİ
Севиндж Гариб гызы Алиева,
завуч по учебно-воспитательной работе школы №- 8 им. генерал-лейтенанта
К.А. Керимова Насиминского района гор. Баку

ВЛИЯНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ НА КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ШКОЛЫ
Sevinj Garib Aliyevа,
head teacher on the educational part of the school №- 8 named after
general-lieutenant K.A. Kerimov Nasimi district of Baku

İNFLUENCE AND IMPORTANCE OF PLANNING ON THE QUALITY OF EDUCATION
IN SCHOOL MANAGEMENT
Xülasə: Məqalədə məktəbin idarə olunmasında planlaşdırmanın əhəmiyyəti və bunun təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsinə təsiri məsələsindən danışılır. Məqalədə, həmçinin, planlaşdırmanın növlərindən, onun
tərtibinə verilən tələblər şərh olunur.
Açar sözlər: İdarəetmə, təhsil, planlaşdırma, kollegiallıq, rəhbərlik
Резюме: В статье отмечается, что планирование является важным этапом в управлении образовательным учреждением. Это один из видов управленческого решения. Оно позволяет осуществить
совокупность мер по реализации задач, стоящих перед школьным коллективом.
Планирование вытекает из педагогического анализа. При планировании необходимо учитывать
перспективы развития народного образования, школы, воспитание и образование подрастающего
поколения.
Ключевые слова: управление, образование, планирование, коллегиальность, руководство
Summary: Planning is an important step in the management of the educational institution. This is a
type of management decision. It allows you to implement a set of measures to implement the tasks facing the
school team.
Planning derives from pedagogical analysis. When planning, it is necessary to take into account the
prospects for the development of public education, schools, upbringing and education of the younger
generation.
Key words: management, education, planning, collegiality, leadership

Məktəbin idarə edilməsində düzgün planlaşdırma pedaqoji kollektivdə səmərəli təhsil
mühitinin yaradılması, müəllim və şagirdlər
üçün əlverişli şəraitin təmin edilməsi, kollektivdə düzgün psixoloji iqlimin təşkil edilməsi, vaxtın səmərəli bölüşdürülməsi, əməyin elmi təşkili, aktual pedaqoji məsələlərin düzgün proqnoz-

laşdırılması və nəhayət, təhsilin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi deməkdir.
Məktəbin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi
əsas etibari ilə məktəb direktoru, təlim-tərbiyə
işləri üzrə direktor müavini, tərbiyə işləri üzrə
direktor müavini, hərbi rəhbər (gənclərin çağırışaqədər hazırlığı üzrə rəhbər), məktəb psixoloqu, təsərrüfat işləri üzrə direktor müavinindən
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təşkil olunmuş, eyni məqsədə müxtəlif vəzifələrlə xidmət edən məktəb rəhbərləri həyata keçirir. İdarəetmədə planlaşdırma dedikdə isə,
müəyyən məqsədə nail olmaq üçün müvafiq obyektə (məktəbə, pedaqoji kollektivə) sistemli,
ardıcıl, mütəşəkkil və müntəzəm təsirləri təmin
edən fəaliyyət başa düşülür.
Planlaşdırma məktəbin səmərəli idarə
edilməsində, rəhbərliyin düzgün fəaliyyət göstərməsində kompas rolunda çıxış edir. Plan nə
qədər düzgün və sadə, sistemli və ardıcıl, konkret və real, dəqiq və çevik, dinamik və perspektivli olarsa, pedaqoji kollektiv üzvlərinin rahatlığı, işgüzarlığı, əlverişli iş rejimi təmin olunar və kollektiv qarşısında duran vəzifələr uğurla həyata keçirilə bilər.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti,
cənab İlham Əliyevin "Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası"
haqqında sərəncamında (24.10.2013) düzgün
idarəetmənin bilavasitə təhsilin keyfiyyətinə
təsiri aydın göstərilmişdir(1).
Strategiyanın üçüncü istiqaməti təhsildə
nəticələrə görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli idarəetmə mexanizmlərinin yaradılmasıdır. Strategiya inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsini örnək
alaraq təhsildə idarəetmənin ictimailəşmə prosesinin sürətlənməsini önə çəkir. Əlbəttə, təhsilin
keyfiyyətinin yüksəldilməsində səmərəli idarəetmə və onun da düzgün planlaşdırılması mühüm rol oynayır. Bu, ilk növbədə, hər növ təhsil
müəssisələrinin müstəqilliyinin artırılmasını,
valideyn, şagird, tələbə və təhsil prosesinin
digər iştirakçılarını geniş cəlb etməklə təhsil
ocaqlarının idarə olunmasını, nəticəyönlü təhsil
menecmentinin və digər çağdaş idarəetmə texnologiyalarının prosesə tətbiqini tələb edir. Bu
istiqamət təhsil sistemində tənzimləmə və idarəetmənin beynəlxalq təcrübə əsasında modernləşdirilməsi, təhsil müəssisələrində nəticəyönlü və
şəffaf idarəetmə modelinin, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və idarə olunması üzrə yeni
məlumat və hesabat sistemlərinin yaradılması
kimi hədəfləri əhatə edir.
Prof. R.L. Hüseynzadənin qeyd etdiyi
kimi: "Planlaşdırma gələcəkdə hansı nəticələrin
əldə olunacağını müəyyənləşdirmək üçün nəzərdə tutulan müxtəlif yönlü fəaliyyətdir. Məktəbin
fəaliyyətinin planlaşdırılması məktəbin qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsinin, təhsi340

lin keyfiyyətinin yüksəldilməsinin əsas amili,
mühüm açarıdır... Buna görə də məktəb işinə səhər dərsə başlayıb, axşam dərsdən çıxan bir
müəssisə kimi baxılmamalı, o, insan yetişdirən,
təkmilləşdirən, gənc nəsli həyata hazırlayan müqəddəs məbəddir" (2,11).
Məktəb işinin planlaşdırılmasında iki mühüm cəhətə xüsusi fikir vermək lazımdır:
1. Dövlətin məktəb qarşısında qoyduğu vəzifələrin həyata keçirilməsinin planlaşdırılması;
2. Məktəbdə təlim-tərbiyə keyfiyyətini
yüksəltmək üçün görülən işlərin planlaşdırılması.
Məktəbdə həyata keçirilən təlim və tərbiyə işlərinin planlaşdırılmasına çox ciddi və məsuliyyətlə yanaşmaq tələb olunur. Məktəb fəaliyyətinin planlaşdırılması zamanı aşağıdakı
ümumiləşdirilmiş pedaqoji qaydalara riayət
edilməsi, iş təcrübələrimizə əsasən deyə bilərik
ki, planlaşdırma daha real, daha praktik, daha
konkret və daha dinamik olması təmin olunur:
1. Pedaqoji kollektivin iş təcrübəsini,
müəllimlərin səriştəliliyini, peşəkarlığını, yaradıcılıq qabiliyyətlərini, maraq və meyillərini, şagirdlərin hazırlığını, fərdi imkanlarını, valideynlərin sosial vəziyyətini, ictimaiyyətin rəy və təkliflərini nəzərə almaq;
Bu pedaqoji qayda yenə də iş təcrübəmizə
əsasən tələb edir ki, ilk növbədə, kollektivin
motivlərinə, yaradıcı fəaliyyətinə əsaslanaraq,
humanist, demokratik iş planı tərtib etmək lazımdır. Belə ki, pedaqoji kollektivin təcrübə
dairəsi, müəllimlərin səriştəliliyi, peşəkarlığı, təşəbbüskarlığı, şagirdlərin bilik səviyyəsi, məktəbin şəraiti, imkanları, valideynlərin sosial vəziyyəti, şagird özünüidarə orqanlarının təklifləri
nəzərə alınmalıdır.
2. Məktəb haqqındakı son qərar, direktiv
göstərişlər, təlimatlar, habelə yeni tədris planları
və proqramlarının ideya istiqamətlərini rəhbər
tutmaq;
Bu qayda tələb edir ki, planlaşdırma prosesində müvafiq fəaliyyət üzrə rəhbər sənədlər,
sərəncamlar, təhsillə bağlı qanunlar, yuxarı təşkilatların əmrləri, göstərişləri, normativ-hüquqi
sənədlər əldə rəhbər tutulmalı və onlara istinad
edilməlidir. Belə ki, bu rəhbər sənədlər planlaşdırmanın metodoloji əsasını təşkil edir, planlaşdırmaya düzgün istiqamət verir.
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3. Gələcək aktual məsələlərin proqnozlaşdırılması əsasında planlaşdırmada zəruri düzəlişlər və əlavələri nəzərdə tutmaq;
Bu pedaqoji qayda tələb edir ki, planlaşdırmada ardıcıllıq və sistemliliyi nəzərə almaqla
yanaşı, cari problemlərin həllinə yönəlmiş proqnozlaşdırmalar diqqətdə saxlanmalı, təhsillə
bağlı aktual məsələlər meydana çıxdıqda plana
əlavələrin edilməsi, düzəlişlərin aparılması
mümkün olmalıdır.
4. Planın tərtibində kollegial orqanların
fikirlərini, rəylərini nəzərə almaq.
Bu qayda tələb edir ki, kollektiv fikrin, rəyin, təkliflərin məhsulu olmalıdır. Planın tərtibində kollegial orqanların fikriləri, onların məsləhət və təklifləri mütləq nəzərə alınmalıdır.
Məktəbin əsas kollegial orqanı olan pedaqoji şuranın əsas funksiyalarından biri məktəbin
fəaliyyət planının şurada təsdiq edilməsidir. Pedaqoji şurada müzakirə və qarşılıqlı fikir mübadiləsi əsasında təsdiq edilən plan məktəbin humanist, demokratik əsaslarla idarə edilməsinə
zəmin yaradır.
Planlaşdırmanın üç növü vardır:
1. Strateji planlaşdırma. Strategiya – latınca “Sərkərdənin məharəti”, "Uzaqgörmə" deməkdir. Strateji plan görüləcək işin əvvəlcədən
uzun müddətli planlaşdırılmasıdır. Bu planın
əsasında tematik və cari planlar tərtib edilir.
Strateji planlaşdırma məktəbin bir tədris ilində
görəcəyi işlərin planlaşdırılmasıdır.
İllik planlaşdırmanın, əsasən, aşağıdakı
bölmələri olur:
1) Əvvəlki dərs ilində məktəbin fəaliyyətinin təhlili;
2) Yeni dərs ilində məktəbin qarşısında
duran vəzifələr;
3) Ümumi icbari təhsilin həyata keçirilməsi;
4) Təlim-tərbiyə prosesinin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi;
5) Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işlərin təşkili;
6) Şagirdlərin təlim-tərbiyə prosesində
məktəb ailə və ictimaiyyətin əlbir işi;
7) Pedaqoji şuranın işi;
8) Məktəb şurasının işi;
9) Məktəbdə metodik işlərin təşkili;
10) Müəllimlərin ixtisasartırma və attestasiyası, diaqnostik qiymətləndirilməsi;

11) Elmi nailiyyətlərin, innovasiyaların
və qabaqcıl pedaqoji təcrübənin tətbiqi;
12) Məktəbdaxili nəzarət və məktəbi idarəetmə məsələləri;
13) Səhiyyə-sağlamlıq və təşkilati təsərrüfat işləri;
14) Valideynlərlə aparılan işlər. Valideyn
komitəsi və valideyn universitetlərinin işi.
15) Məktəbin maddi-texniki bazası.
2. Taktiki planlaşdırma. Bu, məktəb işinin
yarımillik planlaşdırılmasıdır. Bu plan per-spektiv plandan irəli gəlir və onunla üzvi şəkildə
bağlıdır. Yarımillik planda görüləcək işlər, hər
bir işin icrasına cavabdeh şəxs və işin icra vaxtı
konkret olaraq göstərilir.
3. Cari planlaşdırma. Bu aylıq, qrafik
planlaşdırmadır ki, qrafik, tor - plan formasında
tərtib edilə bilər. Burada həftə ərzində görüləcək
işlər konkret olaraq göstərilir, iş üçün cavabdeh
şəxs də öz əksini tapır. Cari planlaşdırmaya
müəllimin tematik və dərs üzrə planları, sinif
rəhbərlərinin rüblük və illik, məktəb direktoru
və direktor müavinlərinin həftəlik və aylıq planları daxildir. Həmin planların əlaqəli şəkildə həyata keçirilməsi təlim-tərbiyənin keyfiyyətinin
yüksəldilməsində ən zəruri şərt kimi çıxış edir.
"Məktəbin iş planlarının düzgün tərtibi, özündən
sonra gələn bütün işlərin müvəffəqiyyətli icrası
üçün əlverişli zəmin yaradır" (3, 67).
Buradan da bu nəticəyə gəlmək olar ki,
planlaşdırma kollektiv səciyyə daşıyır və birgə
rəyə, təkliflərə əsaslanır. Planlaşdırmada nəzərdə tutulan işlərin həyata keçirilməsinin təminatına məktəb rəhbərliyi məsuliyyət daşısa da, nəzərdə tutulan məqsədə çatmaq üçün müəyyən
edilmiş vəzifə bölgüsündə hər kəs öz səlahiyyəti
çərçivəsində öz işini icra etməli və onlar bu işə
məsuldurlar.
Məktəbin iş planı çoxkomponentliliyi ilə
səciyyələnir. Belə ki, məktəbi idarəetmədə iş
planları funksional vəzifələrinə görə müxtəlifdir. Buna baxmayaraq, məktəbin bütün planları
vahid məqsədə - məktəbin təlim və tərbiyə keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, təkmilləşdirilməsinə
xidmət etməlidir.
Problemin aktuallığı: Hər bir işin uğurlu nəticəsi onun düzgün planlaşdırılmasından başlayır.
Düzgün plan məqsədə doğru gediləcək yolun yarısı
deməkdir. Planlaşdırma idarəetmə sahəsi üçün, xüsusilə daim hərəkətdə, dinamikada olan məktəbin
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idarə edilməsində vacib və əhəmiyyətlidir. Bu cəhətdən araşdırdığımız problem aktualdır.
Problemin yeniliyi: İdarəetmə dedikdə rəhbərliyin məktəb daxilində həyata keçirməli olduğu
tədbirlərin, planlaşdırdığı işlərin realizə edilməsi,
həmçinin pedaqoji proses və münasibətlərin tənzimlənməsi üçün düşünülmüş, uyğun fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulur. İdarəetmədə məqsədyönlülük,

humanistlik, demokratiklik, konkretlik, obyektivlik,
prinsipiallıq, kollegiallıq, ədalətlilik, işgüzarlıq,
elmilik əsas prinsiplər hesab edilir ki, buna diqqət
yetirilməlidir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalədə
verilmiş şərhlər, izahlar praktik əhəmiyyət daşıyır,
məktəb rəhbərləri və digər təhsil işçiləri məqalədən
dəyərli mənbə kimi istifadə edə bilərlər
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ВЛИЯНИЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
НА ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
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VLADİOUS EDUCATİONAL WORK AT LEARNİNG OUTCOMES
Xülasə: Elmi məqalədə tədris müəssisələrində müəllim əməyinin stimullaşdırılması istiqamətləri və
bu istiqamətlərin onların fəaliyyətlərinə təsiri araşdırılaraq tədqiqata cəlb olunmuşdur.
Açar sözləri: müəllim əməyi, pеdаqоji kоllеktiv, müəssisə rəhbəri, stimulaşdırıcı tədbirlər,
motivləşdirmə, maddi tələbatlar
Резюме: В научной статье основное внимание уделяется направлениям стимулирования преподавательского труда в учебных заведениях и их влиянию на деятельность педагогов.
Ключевые слова: педагогический труд, педагогический коллектив, руководитель учреждения,
стимулирующие меры, мотивация, материальные потребности.
Summary: The scientific article focuses on the directions of stimulation of teacher labor in
educational institutions and their impact on their activities and their involvement in the research.
Key words: teacher labor, pediatric co-operative, business manager, stimulating measures,
motivation, material needs.

Respublikasında təhsilin
inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda qeyd olunur ki, “Peşəkarlığa əsaslanan stimullaşdırıcı
əmək haqqı sisteminin olmaması, təhsil müəssisəsi səviyyəsində idarəetmənin qeyri-effektivliyi, müəllim hazırlığı üzrə infrastrukturun zəif
olması müəllim amilinə təsir edən amillər sırasındadır. Bu baxımdan təhsil islahatı uğurla aparılan ölkələrdə müəllim peşəkarlığının inkişafı
üçün stimulların yaradılmasına və müəllim
hazırlığının təkmilləşdirilməsinə xüsusi diqqət
yetirilir.” (1, s. 8)
Stimullаşdırmа insаnın bəzi tələbаtlаrının
tаm və yа qismən ödənilməsi mехаnizmi ilə
bаğlıdır. Bu cəhət bütün iş аdаmlаrı ilə bərаbər
müəllimlərə də аiddir. Оnа görə də bu prоblеmin аçılışı, həm müəllimlərin fəаliyyətinə müsbət təsir göstərə bilər, həm bütövlükdə təlim-tərbiyə işlərinin təşkilinə münаsibəti dəyişdirər,
“Azərbaycan

həm də nəticədə məktəblilərin bilik, bаcаrıq,
vərdişlərə yiyələnməsinin kеyfiyyəti yüksələr.
Bunu nəzərə аlаrаq, stimullаşdırmа məqsədilə
istinаd оlunmаlı bəzi tələbаtlаrа münаsibət
bildirək.
Məşhur Аmеrikа psiхоlоqu А. Mаslоu mоtivləşdirmə nəzəriyyəsindən dаnışаrkən mаddi
stimullаşdırmаnın əhəmiyyətini хüsusi qеyd еdir
və bildirir ki, insаnlаrın çохsаylı tələbаtlаrı bеş
əsаs qrupа bölünür. Bu qruplаr аşаğıdаkılаrdır:
1) Fiziоlоji tələbаtlаr (qidа, su, yаşаyış
yеri, istirаhət və cinsi tələbаtlаr)
2) Təhlükəsizlik və gələcəyə ümid (fiziki
və psiхоlоji hədə-qоrхudаn müdаfiəyə ümid və
gələcəkdə fiziоlоji tələbаtlаrın təminаtının əldə
еdilməsi);
3) Sоsiаl tələbаtlаr (əhаtədə оlаnlаrın sənin tələbаtlаrının ödənilməsində iştirаkı və köməyi);
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4) Bаşqаlаrının hörmətinə еhtiyаcın оlmаsı və özünəhörmət;
5) Özünü təsdiqləmə tələbаtı (bаşqа sözlə,
pоtеnsiаl imkаnlаrının rеаlizə оlunmаsı və şəхsiyyət kimi inkişаfı); (6, s. 47)
А. Mаslоu hеsаb еdirdi ki, insаnın mоtivləşməsində yüksək səviyyəli tələbаtlаrın ödənilməsindən əvvəl оnun аşаğı səviyyəli tələbаtlаrının ödənilməsinə еhtiyаcı vаr. А. Mаslоunun bu
fikrini izаh еdən psiхоlоqlаr K. Хоll və Q. Lindsеy qеyd еdirlər ki, «dаhа güclü» və priоritеt hеsаb еdilən tələbаtlаr ödənildikdən sоnrа yuхаrı
səviyyədə dаyаnаn və ödənilmişlərdən sоnrа gələn tələbаtlаrın ödənilməsinə еhtiyаc duyulur. О
zаmаn bu tələbаtlаr dа ödənilir, оndа оnlаrdаn
sоnrаkı fаktоrlаrа еhtiyаc duyulur, bu dа insаnın
əхlаqını müəyyənləşdirir». (5, s. 366) Dеməli,
buradan da belə nəticə çıxarırıq ki, əgər müəllimlərin əmək hаqlаrının səviyyəsinin аşаğı оlmаsındаn fiziоlоji tələbаtlаrı ödənilməyirsə, qаlаn tələbаtlаr оnlаrın tələbаtlаrının mоtivləşməsinə о qədər də ciddi təsir göstərə bilməz. Mаddi
tələbаtlаrın ödənilməsindən söz gеdirsə, hər
şеydən əvvəl, pullu ödənişlərdən, əmək hаqlаrındаn gеtməlidir. Unutmаq оlmаz ki, lаzımi səviyyədə əmək hаqqı imkаn yаrаdır ki, özünü,
аiləni sахlаyаsаn, həm də gеyim, mənzil, mеbеl
və s. mənəvi tələbаtlаrı (ədəbiyyаt, kоmpütеr,
intеrnеt, tеаtr-kinо və s.) ödəyəsən.
“Ümumtəhsil, peşə və orta ixtisas təhsili
müəssisələrində işəgötürənlə pedaqoji işçilər
arasında əmək müqaviləsinin bağlanmasına dair
tövsiyələr”də də işçinin əməyinin ödənilməsi
qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdən biri hesab
edilir. (4) Belə ki, müəyyən edilmiş dərs saatlarına görə əməyin ödənilməsi, həmçinin müəssisə tərəfindən işçiyə verilən əlavələr, mükafatlar
və həvəsləndirici pul vəsaiti əmək müqaviləsində mütləq şəkildə göstərilməlidir. Dövlət və
qeyri-dövlət təhsil müəssisələrində işçilərin
əməyinin ödənilməsi, tarif dərəcəsinin müəyyən
edilməsi AR ƏM-nin 156-cı maddəsinə, kollektiv müqavilələrə, razılaşmalara və digər normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Tövsiyələrdə o da qeyd olunur ki, müəllimin
əmək haqqının hesablanmasında həftə ərzində
müəyyən edilmiş faktiki dərs yükünün tədrisi,
ödəniş dərəcəsindən irəli gələn əmək haqqı,
müəllimin əsas vəzifəsinə aid olmayan, lakin
təhsil prosesi ilə bağlı işlərin aparılması (sinif
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rəhbərliyi, yazı işlərinin yoxlanması, kabinə müdirliyi, dərnək rəhbərliyi və s.), kompensasiyalar
və stimullaşdırıcı ödəmələr, müəllimin ödəniş
dərəcəsi onun təhsil səviyyəsi, pedaqoji iş stajı,
keçirilmiş attestasiyanın nəticəsi və digər şərtlər
nəzərə alınmalıdır. AR ƏM-nin 118-ci maddəsinə uyğun olaraq müəllimə hər il ödənişli məzuniyyət təyin edilir.
Ə. Kəlbəliyev belə hesab edir ki, “müəllim əməyinin stimullaşdırılmasına yaxından diqqət yetirilməsi çox vacib idarəetmə prinsipi və
pedaqoji kadrlarla işin əsas şərtlərindən biridir.
Bu, müəllim əməyinin stimullaşdırılmasının təcrübədə yoxlanılmış zəngin arsenalından fəal şəkildə istifadə edilməsini tələb edir.”(2, s. 61)
А. Mаslou belə hesab edir ki, şəхsi inkişаfа və аrtımа tələbаt – tələbаtlаrın аlt kаtеqоriyаsıdır. О, bunu şəхsiyyətin аktuаllаşmаsı kimi
qəbul еdirdi. Maslouya görə, “Sаğlаm insаnın
bаşlıcа hərəkətvеrici qüvvəsi оnun bаcаrıqlаrının tаm şəkildə аktuаllаşmаsındаn аsılıdır. Özünü fəallaşmış insаn kimi təkmilləşməyə istiqаmətləndirir, unikаl imkаnlаrının tаm inkişаfınа
istiqаmətlənir” (6, s. 104).
Aydındır ki, nə qədər yüksək səviyyəli
infrastruktur, tədris vəsaiti, maliyyə imkanları
olsa belə, keyfiyyətli müəllim olmadan təhsili
inkişaf etdirmək mümkün deyil. R. Məmmədzadə müəllim əməyini stimullaşdırmaqdan ötrü
onların müstəqillik və məsuliyyət məsələlərində
tələbаtlаrının ödənilməsini, inzibаti təsirləri,
məktəb rəhbərlərinin öz əməkdаşlаrı ilə ünsiyyət prоsеsini, pеdаqоji vаsitələrdən dirеktоrun
stimullаşdırmа vаsitəsi kimi istifаdəsini əsas
götürürdü. (3, s. 35).
R. Məmmədzadə belə hesab edir ki, məktəbdə müəllimə lаyiqli mövqе təmin оlunmаlıdır. Məktəb dirеktоru məktəbdə hər şеyə tədris
prоsеsinə, mаddi və tехniki bаzаnın zənginləşməsinə, şаgirdlərin tərbiyəsinə, mеtоdik işin səviyyəsinə, müəllimlərin iхtisаsının аrtırılmаsınа,
ictimаiyyətlə əlаqələrin yахşılаşmаsınа və s.
işlərə məsuliyyət dаşımаlıdır. Bu həqiqətən də
bеlədir. Аncаq bu vəziyyəti hərfi mənаdа bаşа
düşmək düzgün dеyil. Çünki məktəbin müхtəlif
sаhələri üzrə müəllimlər də məsuliyyət dаşımаlıdır. Аncаq müəllimin еffеktiv işləməsi üçün о,
müəyyən səviyyədə müstəqil оlmаlı, öz səlаhiyyətləri səviyyəsində məsuliyyət dаşımаlıdır. Bu
о dеməkdir ki, fənlərin tədrisi və dərsdənkənаr
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işlərin аpаrılmаsı, sinfə rəhbərlik, dərnəklərin
təşkili оnun vəzifə bоrcudur. О, bu işlərə məsuliyyət dаşımаlıdır. Оnlаr lаzimi səviyyədə həyаtа kеçirilmirsə, dеməli, о qаnunlаr pоzulur. Оnа
görə də müstəqillik və məsuliyyət məsələlərində
tələbаtlаrın ödənilməsi müəllimlərin fəаliyyətini
stimullаşdırır.
Dirеktоrun gündəlik idаrəеtmə fəаliyyətində əmrlər, sərəncаmlаr və göstərişlər оnun
rəhbərlik fəаliyyətinin аtributlаrıdır. Müəllimlər
tərəfindən görülmüş müsbət хаrаktеrli işlərin
rəhbərlik tərəfindən qеyd еdilməsi də müəllmlərə хоş təsir bаğışlаyır, оnlаrı fəаllаşdırır. Əlbəttə, məktəb dirеktоrunun hüquqlаrını əlindən аlmаq оlmаz. Аncаq оnun fəаliyyətində müsbət
qiymətləndirmə üstünlük təşkil еtməlidir. Ümumiyyətlə, məktəb rəhbərləri öz fəаliyyətlərində
çаlışmаlıdırlаr ki, dərslərin təhlilində, şаgird və
vаlidеynlərlə söhbətlərdə məsləhətçi оlsunlаr.
Оnlаrın məsləhətləri, nəzаrətin nəticələrindən аsılı оlаrаq məktəb qаrşısındа qоyulmuş
vəzifələrin, məqsədlərin, qəbul оlunmuş qаydаlаrın düzgün həyаtа kеçirilməsini təmin еdəcək
məsləhət хаrаktеrli göstərişlər оlmаlıdır. Аncаq
həyаtdа bəzi hаllаrdа kоllеktivi nəzаrətin nəticələri ilə tаnış olduqdan sоnrа məktəbdахili münаsibətlərin pоzulmаsı, əməkdаşlаr аrаsındа ziddiyyətlərin yаrаnmаsı, həttа kоnfliktlərin üzə
çıхmаsı hаllаrı ilə rаstlаşırıq. Əlbəttə, bu kоnfliktlər hеç də həmişə məktəb rəhbərlərinin yохlаmаlаrının nəticələrini аçıqlаyаrkən tənqidi
qеydləri ilə izаh оlunmur. Unutmаq оlmаz ki,
bir sırа müəllimlər öz хаrаktеrlərindən аsılı оlаrаq hər şеydən inciyir, nаrаzılıq hissini biruzə
vеrirlər. Bu dа bəzən müəllim pеşəsinin хаrаktеrik хüsusiyyətləri ilə bаğlı оlur.
Məsələn, gündəlik оlаrаq çох sаylı uşаqlаrlа görüşlərdən yоrğunluq, dаimi əsəbi vəziy-

yət münаsibətlərdəki yüksək еmоsiоnаllıq, gün
ərzində istirаhət imkаnlаrının оlmаmаsı və s.
Оnu dа unutmаq оlmаz ki, bəzən bu vəziyyət
hеç də müəllimdən аsılı оlmur. Хüsusən uşаqlаrlа tərbiyəvi хаrаktеrli işlərdə ətrаf mühit,
оnun (uşаğın) məktəbdənkənаr fəаliyyəti, vаlidеynlərin hаdisələrə münаsibəti ilə və s. Bütün
bunlаrа görə də dirеktоr yохlаmаlаrının nəticələri ilə tаnışlıq nаrаhаtlıq yаrаdır, əhvаl-ruhiyə
pоzulur.
R. Məmmədzadə, ilk növbədə, məktəbin
əməkdaşının, məktəbin fəaliyyətinin müvəffəqiyyətinin həlledici səviyyədə məktəbin direktorundan asılı olduğunu başa düşərək, ona hörmətlə yanaşmasında, onunla ünsiyyətdə məktəbin işlərinə
müsbət təsir göstərməyə imkan yaratmasında görür. O, yazır: ”Hər şeydən əvvəl, məktəbin əməkdaşı başa düşür ki, məktəbin fəaliyyətinin müvəffəqiyyəti həlledici səviyyədə məktəbin direktorundan asılıdır. Bu da ona hörmətlə yanaşmağa
və onunla ünsiyyətdə məktəbin işlərinə müsbət
təsir göstərməyə imkan yaradır.”(3, s. 140)
Problemin aktuallığı: Qeyd edək ki, təhsil
islahatı uğurla aparılan ölkələrdə müəllim peşəkarlığının inkişafı üçün stimulların yaradılmasına və
müəllim hazırlığının təkmilləşdirilməsinə xüsusi
diqqət yetirilir. Belə ki, müəllimlərin pеşəkаrlıq səviyyəsinin аrtmаsınа imkаnın yаrаdılmаsı dа оnlаrın
stimullаşdırılmаsınа şərаit yаrаdır.
Problemin elmi yeniliyi: Elmi məqalədə tədris müəssisələrində müəllim əməyinin stimullaşdırılmasının onların fəaliyyətlərinə təsir istiqamətləri
göstərilmişdir.
Problemin tətbiqi əhəmiyyəti: Аncаq müəllimin еffеktiv işləməsi üçün о, müəyyən səviyyədə
müstəqil оlmаlı, öz səlаhiyyətləri səviyyəsində məsuliyyət dаşımаlıdır. Bu о dеməkdir ki, fənnlərin
tədrisi və dərsdənkənаr işlərin аpаrılmаsı, sinfə rəhbərlik, dərnəklərin təşkili оnun vəzifə bоrcudur.
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ОТРАЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПОЛОЖЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Shabnam Habil Nasibova,
Azerbaijan State Pedagogical University

THE OPPOSİTE OF REGULATİONS ON THE CONTENT
OF THE CONTROL ACTİVİTİES İN SCHOOLS
Xülasə: Elmi məqalədə müəllif təhsil müəssisələri ilə bağlı əsasnamələrə istinad edərək məktəbəqədər
təhsil müəssisələrinin, ümumtəhsil və ali məktəblərin idarə olunmasının məzmununu geniş şəkildə şərh edərək tədqiqata cəlb etmişdir. Təhsil müəssisələri ilə bağlı əsasnamələrin idarəetmə fəaliyyətinin və təhsilin
keyfiyyətinin yüksəldilməsində rolunu açıqlamışdır.
Açar sözləri: nümunəvi nizamnamə, məktəbəqədər təhsil, ümumtəhsil məktəbləri, ali məktəblər,
idarəetmə, fərmanlar, məzmun
Резюме: В представленной научной статье, автор, ссылаясь на положения, связанные с образовательными учреждениями, широко прокомментировал и исследовал содержание управления дошкольных общеобразовательных учреждений, общеобразовательных школ и высших учебных заведений. Автором также была раскрыта роль положений, связанных с образовательными учреждениями, в
повышении управленческой деятельности и качества образования.
Ключевые слова: образцовый устав, дошкольное образование, общеобразовательные школы,
высшие учебные заведения, управление, указы, содержание
Summary: In the presented scientific article, the author, referring to the state of affairs, connected
with the educational institutions, has broadly written and supervised the drafting of the joint educational and
research institutions, the general education school and the higher education institutions. The author also
understood the role of the role, connected with the educational institutions, in the management of
management and education.
Key words: The model regulations, pre-school, secondary schools, high schools, management,
decrees, content

Təhsil müəssisələri ilə bağlı əsasnamələr
idarəetmə fəaliyyətinin və təhsilin keyfiyyətinin
yüksəldilməsində rolu böyükdür. Məsələn, götürək məktəbəqədər təhsil müəssisələrini. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin Nümunəvi Nizamnaməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 5 sentyabr tarixli fərmanının
1.22-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin 2
346

oktyabr 2012-ci il tarixli 218 nömrəli qərarı ilə
təsdiq olunmuşdur. Tabeçiliyindən asılı olmayaraq, hər bir məktəbəqədər təhsil müəssisəsi həmin Nümunəvi Nizamnamənin tələblərini əsas
götürərək fərdi Nizamnaməsini hazırlamalıdır.
Fərdi Nizamnamə məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin tabe olduğu icra orqanı tərəfindən təsdiq
olunur.
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Nümunəvi Nizamnamədə məktəbəqədər
təhsilin idarə olunması məsələlərinin şərhinə
keçməzdən əvvəl qeyd edək ki, Azərbaycan
Respublikasında uzun illər məktəbəqədər təhsil
müəssisələrinin böyük əksəriyyəti Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeçiliyində
fəaliyyət göstərmişdir. Bundan başqa, müəssisələrin nəzdində də məktəbəqədər təhsil müəssisələri olmuşdur. Həmin məktəbəqədər təhsil təhsil
müəssisəsi tərkibində fəaliyyət göstərdiyi istehsalat müəssisəsinin tabeçiliyində öz işini davam
etdirmişdir. Azərbaycan Respublikası müstəqillik elan etdikdən sonra tabeçilik baxımından
məktəbəqədər təhsilin yeni bir forması – özəl
uşaq bağçaları yaranmışdır.
Özəl məktəbəqədər təhsil müəssisələri onları yaradan şəxsin sərmayəsi, maliyyələşdirilməsi yolu ilə fəaliyyət göstərir. Digər məktəbəqədər təhsil müəssisələri kimi bu müəssisələr də
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
təsdiq etdiyi Nümunəvi Nizamnamə əsasında
tərtib edilmiş fərdi nizamnamə üzrə fəaliyyət
göstərir, Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmr, sərəncam, metodik göstərişlərini işlərində rəhbər tuturlar. Lakin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 dekabr 2011-ci il tarixli Sərəncamı
ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
tabeliyində olan körpələr evləri, körpələr eviuşaq bağçaları, uşaq bağçaları və uşaq evləri
yerli icra hakimiyyəti orqanlarının tabeliyinə verilmişdir. İndi isə Nümunəvi Nizamnamədə idarəetmə məsələləri ilə bağlı şərh verək.
Həmin məsələ Nümunəvi Nizamnamənin
“Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin idarə edilməsi” adlanan 6-cı bəndində verilir. Bənd 37
maddədən ibarətdir. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin idarə olunmasında demokratiklik və
şəffaflığın gözlənilməsi ən mühüm prinsip kimi
təqdim olunur. Demokratiklik və şəffaflığın təmin olunması üçün müəssisədə ümumi yığıncaq, himayədar, pedaqoji, valideynlər, qəyyumlar şuralarının yaradılmasının vacibliyi qeyd
edilir. Deməli, məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin rəhbəri müəssisəni demokratiklik və şəffaflıq prinsipləri əsasında idarə etmək üçün göstərilən tələbləri nəzərə almalı, uşaq bağçasında
ictimai idarəetmə orqanları yaratmalıdır. Bu isə
bütövlükdə təhsil sisteminin idarə olunması ilə
bağlı ölkə Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiya-

sı” adlı Sərəncamında qarşıya qoyulmuş tələblərdən irəli gələn vəzifədir. Adı çəkilən sənəddə
məktəbəqədər təhsil müəssisəsi müdirinin hüquq və vəzifələri göstərilir. Onlardan bəzilərini
nümunə kimi aşağıda veririk: Məktəbəqədər
təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinə görə cəmiyyət
və dövlət qarşısında məsuliyyət; təhsil müəssisəsi üzrə əmrlər, göstərişlər vermək, bütün dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarında etibarnaməsiz
fəaliyyət göstərmək, məktəbəqədər təhsil müəssisəsini təmsil etmək, uşaq kontingentini formalaşdırmaq, daxili intizam qaydalarını təsdiq etmək və s.
Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.0.15-ci maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və tabeliyindən və
təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq,
respublika ərazisində yerləşən bütün ümumtəhsil məktəblərinin fəaliyyətini tənzimləyir. İstər
məktəb rəhbəri, istərsə də pedaqoji kollektivin
digər üzvləri işlərində bu sənədə istinad edirlər.
Hər bir məktəbdə Nümunəvi Nizamnamə əsas
götürülməklə məktəbin fərdi nizamnaməsi hazırlanır. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
kabinetinin 13 yanvar 2011-ci il tarixli qərarı ilə
təsdiq olunmuş Nümunəvi Nizamnamə “Ümumi
müddəalar”la başlayır. “Ümumi müddəalar”
Nümunəvi Nizamnamənin tabeliyindən və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, respublika ərazisində yerləşən bütün ümumtəhsil
məktəblərinin fəaliyyətini tənzimlədiyini, fərdi
nizamnamələrin hazırlanmasında əsas olduğunu,
dövlət ümumtəhsil məktəblərində təhsilin ödənişsiz əsaslarla həyata keçirildiyini, partiyaların
və dini qurumların yaradılmasının yolverilməzliyini və s. göstərən 18 maddədən ibarətdir.
Nümunəvi Nizamnamə 12 bölmədən ibarətdir. Bu bölmələri əhatə edən maddələrin hər
biri ümumtəhsil məktəblərinin keyfiyyətli fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. Burada göstərilir
ki, “ümumtəhsil məktəbi dövlətin tələbinə görə
cinsindən, irqindən, dilindən, dinindən, milliyyətindən, sosial vəziyyətindən, mənşəyindən
asılı olmayaraq, hər bir vətəndaşın ümumi təhsil
almaq imkanını təmin edir. Ümumtəhsil məktəbində təhsil dünyəvi xarakter daşıyır, milli zəminə, mütərəqqi pedaqoji ənənələrə, eləcə də
dünya təcrübəsinə əsaslanmaqla, fərdin harmonik inkişafına xidmət edir” (6, s. 326) Nümunə-
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vi Nizamnamədə ümumtəhsil məktəblərinin idarə olunması ilə bağlı maddələr üzərində bir qədər ətraflı dayanaq. Bu məsələ Nümunəvi Nizamnamənin 5-ci bölməsində verilir. Bu bölmədə göstərilir ki, “ümumtəhsil məktəbinin idarə
olunması aşkarlıq, şəffaflıq və demokratiklik
prinsiplərinə əsaslanır. Ali idarəetmə orqanı ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən pedaqoji şura
hesab olunur. Pedaqoji şuranın əsasnaməsi
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilir” (6, s. 327).
Eləcə də digər ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq
hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin 2011-ci il 21 yanvar tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bu Nümunəvi Nizamnamə hər bir ali təhsil müəssisəsi üçün fərdi nizamnamənin hazırlanmasında əsas hesab olunur.
Ali təhsil müəssisəsinin nizamnaməsi təhsil
müəssisəsinin elmi şurası tərəfindən qəbul olunur və təsisçisi (Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin təsdiq etdiyi nizamnamələr istisna
olunmaqla) tərəfindən təsdiq edilir. Bələdiyyə
və özəl təhsil müəssisələrinin nizamnamələri
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
rəyi əsasında təsisçilər tərəfindən təsdiq edilir.
Nümunəvi Nizamnamədə göstərilir ki,
“Təhsil qanunvericiliyinə əsasən ali təhsil müəssi-

səsinin universitetlər, akademiyalar, konservatoriyalar, institutlar və s. növləri vardır. “(5, s. 548)
Nümunəvi Nizamnamə “Ümumi müddəalar” adlanan birinci bölməsi 34 bənddən ibarətdir. 2-ci bölməsi 5 bənddən, 3-cü bölməsi 10
bənddən, 4-cü bölməsi 9 bənddən, 5-ci bölməsi
8 bənddən, 6-cı bölməsi 8 bənddən, 7-ci bölməsi
isə 7 bənddən ibarətdir.
Ali təhsil müəssisələrinin idarə olunması
məsələləri 5-ci bölmədə göstərilmişdir. 5-ci bölmənin birinci bəndində yazılır: ”Ali təhsil müəssisəsinin idarə olunmasında demokratikliyi və
şəffaflığı təmin etmək məqsədi ilə təhsil müəssisəsində idarə və özünüidarə orqanları (ümumi
yığıncaq, himayəçilər, elmi-metodiki, pedaqoji,
təhsilalanlar, qəyyumlar şuraları və s.) yaradıla
bilər. Həmin qurumların yaradılması qaydası və
səlahiyyətləri ali təhsil müəssisəsinin nizamnaməsi ilə müəyyənləşdirilir” (5, s. 556)
Problemin aktuallığı: Təhsil müəssisələrində
demokratikliyi və şəffaflığı təmin etmək və düzgün
idarəetməni həyata keçirməkdən ötrü əsasnamələrə
istinad etmək və onun məzmununu açmaq müasir
dövrdə böyük aktuallıq kəsb edir.
Problemin elmi yeniliyi: Elmi məqalədə əsasnamələrə istinad edilərək ayrı-ayrı təhsil müəssisələrində idarəetmə fəaliyyətinin məzmunu öyrənilmişdir.
Problemin tətbiqi əhəmiyyəti: Elmi məqalədə istifadə olunan elmi –nəzəri fikirlərdən idarəetmə
ilə bağlı dərsliklərin hazırlanmasında və eləcə də gələcək menecmentlərin fəaliyyətlərinin nizamlanmasında böyük üstünlüklərə malikdir.
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СONTROL ON TRAİNİNG PROCESS İN FİRST VOCATİONAL LEARNİNG
İNSTİTUTİONS
Xülasə: Məqalədə pedaqoji proseslərin əsas anlayışlarından olan təlim haqqında, onun vəzifələri, təşkili prinsipləri və növləri ilə bağlı bəzi elmi-nəzəri fikirlər bildirilir. Eyni zamanda ilk peşə-ixtisas müəssisələrində təlim prosesinə nəzarət məsələlərindən bəhs edilməklə, insan kapitalının formalaşmasında əmək
müəssisələrində peşə hazırlığının metodiki aspektdən şərhi verilir.
Açar sözlər: peşə-ixtisas təlimi, təhsil-tərbiyə, istehsalat təlimi, məktəb rəhbəri, psixoloji situasiya,
şagird, bacarığı və dünyagörüşü, təbiət, kollektiv inkişaf, Peşə təhsili qanunu və s.
Резюме: В статье рассматриваются вопросы обучения, являющегося одним из основных понятий педагогического процесса, высказываются научно-теоретические мысли о задачах, принципах организации и видах обучения. Также в статье говорится о вопросах контроля над процессом обучения
в специальных учебных заведениях и представлен обзор методических аспектов профессионального
обучения на трудовых предприятиях, его роль в формировании человеческого капитала.
Ключевые слова: специальное (профессиональное) обучение, образование-обучение,
производственное обучение, руководитель школы, психологическая ситуация, ученик, умение и
мировоззрение, природа, коллективное развитие, Закон о профессииональном образовании
Summary: In the article the problems of training, which is one of main notions of pedagogical
process are studied, some scientific-theoretical ideas about aims, organization principles and kinds of
training are told. Besides, in the article the problems of control on training process in vocational learning
colleges, methodical aspects of professional training in working plants are presented, it’s role in forming of
human capital id analyzed.
Key words: special (professional) training, educational training, industial training, school chief,
psychological situation, pupil, skill and outlook, nature, Education Act of professional education, etc

Son illər ərzində ölkədə təhsilin inkişafı
istiqamətində mühüm addımlar atılmış, təhsilin
normativ-hüquqi, maddi-texniki bazası daha da
təkmilləşdirilmiş və möhkəmləndirilmişdir.
Təhsil sistemi müstəqil Azərbaycanın milli dəyərlərini mənimsəmiş vətəndaş formalaşdırmalı, qloballaşan və müasir dünyada rəqabətə-

davamlı, peşəkar kompetensiyalara və biliklərə
malik bir insan yetişdirməlidir. Ölkəmizin təhsil
sisteminin və infrastrukturunun inkişaf səviyyəsinin dünyanın aparıcı təhsil sistemləri səviyyəsinə çatdırılması isə əsas məqsədlərdən biridir.
“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda da qeyd olunduğu kimi,
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Azərbaycan Respublikasında təhsil dünyəvi və
fasiləsiz xarakter daşımaqla, vətəndaşın, cəmiyyətin və dövlətin maraqlarını əks etdirən strateji
əhəmiyyətli fəaliyyət sahəsidir [1].
Son zamanlar ölkədə və dünyada dinamik
inkişaf tendensiyaları, o cümlədən təhsil sahəsində əsaslı dəyişikliklərin olması, Azərbaycanın keyfiyyətcə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm
qoyması, eyni zamanda ilk peşə-ixtisas təhsili
müəssisələrinin şəbəkəsinin optimallaşdırılması,
təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsi, təlim
metodları və texnologiyalarının yeniləşdirilməsi
“Peşə Təhsili haqqında” qanunun qəbul edilməsi
zərurətini yaratdı. Bütün bu proseslərin məntiqi
nəticəsi kimi, peşə təhsilinin inkişafının əsas
prioritet olduğu nəzərə alınaraq, ölkədə peşə hazırlığının səmərəliliyinin artırılması və rəqabətqabiliyyətli ixtisaslı kadrların hazırlanması məqsədilə peşə təhsili sahəsində dövlət siyasətinin
prinsiplərini, peşə təhsili və təlimi sisteminin
təşkilati-hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən
edən 5 fəsil 26 maddədən ibarət “Peşə təhsili
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
qəbul edildi. [2]
Təlim, təhsil və tərbiyənin vahid pedaqoji
prosesin ayrılmaz tərkib hissəsi olması elmi ictimaiyyət tərəfindən birmənalı olaraq qəbul edilmişdir. Dahi Yunan filosofu Pifaqor (b.e.ə. 580500) qeyd edirdi ki, təlim öyrədənlə öyrənən
arasında olan qarşılıqlı istək və arzulardan, formalaşdırılmış maraqlardan ibarətdir [3, 24].
Təlim - ərəb sözüdür, mənası “öyrətmək”
deməkdir, rus dilində “obuçeniye” öyrətmək və
yunan dilində “didaktika”nın da mənası “öyrədirəm” deməkdir [4, 21].
Təlim pedaqoji proses olduğu üçün, əsasən,
müəllim və şagird fəaliyyətini əhatə edir. Bu
məqsədlə təlim prosesinin mahiyyəti müəllim və
şagird fəaliyyətinin təşkili, kimi izah olunur.
Təlim prosesi ziddiyyətli prosesdir. Bu
proses daim hərəkətdə və inkişafdadır. Psixoloji
və pedaqoji tədqiqatlar sübut edir ki, şagirdlərin
şəxsi təcrübəsi ilə elmi biliklər arasındakı idrak
məsələlərini həll etmək zərurəti ilə onun imkanları arasındakı ziddiyyətlər canlı idrak prosesini
təşkil edir. Bu prosesdə şagirdlər axtarışlar edir.
Pedaqoji proses olaraq bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmə anlayışının həyata keçirilməsi
kimi izahı olunmaqla yanaşı, təlimin tərbiyə ilə
vəhdətdə olması da qeyd olunur, eyni zamanda
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qətiyyətlə bildirilir ki, təhsillə də bağlı bir çox
məsələləri həll edir.
Təlim məqsədyönlü fəaliyyət olaraq, əsasən, bu prosesi idarə edən tərəflə uşaqlar arasında mövcud olan və qismən müstəqil həyata keçirilən əməli fəaliyyətdir. Azərbaycan xalqının
ehtiyaclarına xidmət etməyə hazır olan gənc nəsil yetişdirmək əsasən təlim vasitəsi ilə həyata
keçirilir [5, 103]. Təlim bir sıra vəzifələrin yerinə yetirilməsini həyata keçirir.
Təlimin təhsilləndirici vəzifəsi. Təlim zamanı şagirdlər elmi bilikləri mənimsəyir, ümumi və xüsusi səciyyəli bacarıqlar əldə edirlər.
Elmi bilik deyəndə təbiət və cəmiyyətə aid şübhə doğurmayan, isbat olunmuş faktlar, anlayışlar, qanunlar, qaydalar, nəzəriyyələr, teoremlər,
ümumiləşdirmələr nəzərdə tutulur. Unutmaq olmaz ki, təhsili səciyyələndirən başlıca göstərici
– bilik özü də inkişaf edir, həqiqətə daha çox
yaxınlaşır. Biliyin dörd başlıca məziyyəti-dolğunlugu, sistemliyi, anlaşıqlığı, istifadəliyi vardır. Biliyin dolğunlugu-onun əhatə etdiyi əlamətlərin, cəhətlərin şagirdlər tərəfindən duyulmasıdır. Biliyin sistemliyi-onun əhatə etdiyi əlamətlərdə, cəhətlərdə nizamın olduğu və onun
qavranılmasıdır. Böyük rus pedaqoqu K.D.
Uşinski yazırdı: “Yalnız şeylərin öz mahiyyətindən doğan ağıllı sistem bizə öz biliklərimizin
üzərində hökm etməyə imkan verir. Pərakəndə,
əlaqəsiz biliklərlə dolu olan baş-hər şeyi qaydasız şəkildə tökülmüş anbara bənzəyir ki, burada
anbar sahibinin özü də heç bir şey tapa bilmir;
biliksiz baş-ancaq sistemlər toplanmış boş-boş
qəfəslərin üstündə yalnız yazıları olan dükana
bənzəyir. [6, 145-146]
Biliyin anlaşıqlığı onun reallığının, həqiqiliyinin başa düşülməsidir. Biliyin istifadəliyilazım gələndə ondan istifadə olunması, onun tətbiq edilməsidir. Dolğun anlaşıqlı, sistemli biliyi
və ondan istifadəni bacaranlar ağıllılar sırasına
aid edilir. Buna görə də bilik ağılın başlıca meyarıdır. Ağılın ikinci göstəricisi bacarıq və vərdişlərdir. Təlimdə şagirdlərin öyrəndikləri bacarıq və vərdişləri iki əsas qrupa ayırmaq olar:
1) Ümumi bacarıq və vərdişlər.
2) Xüsusi bacarıqlar və vərdişlər.
Ümumi bacarıq və vərdişləri müstəsnasız
olaraq bütün fənlərin tədrisində müşahidə etmək
mümkündür. Məsələn, oxumaq və yazmaq bacarıqları; oxunu planlaşdırmaq, konspektləşdirmək
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bacarıqları; oxunu sahmana salmaq bacarığı;
sorğu kitablarından lüğətlərdən istifadə etmək
bacarığı; kitabxanada kartoteka üzərində işləmək bacarığı; gün rejiminə əməl etmək bacarığı
və s. bu cür bacarıqlara aid edilə bilər.
Təlimin tərbiyələndirici vəzifəsi. Təlimin
hər cəhəti-təlimin məzmunu da, tətbiq olunan
üsullar da, təlimin təşkili forması da, təlimdə
şagird-müəllim, şagird-şagird münasibətləri də
tərbiyə edir.
Təlimin məzmunu şagirdlərdə əsasən dünyagörüşün formalaşmasına xidmət edir. Dünyagörüşü isə müxtəlif ola bilir: materialist, idealist, dini. Kilsə və məscid məktəblərində təlim
uşaqlarda dini dünyagörüşün yaranmasına kömək edir. Öz şəxsi fəaliyyətlərinin, hiss və fikirlərinin əxlaqi və ictimai motivlərini təlimdə duyan şagirdlərin şəxsiyyəti intensiv şəkildə formalaşır. Təlimin tərbiyələndirici vəzifəyə malik
olduğunu aydın başa düşən və bu cəhəti öz işində nəzərə alan müəllimin dərslərinin tərbiyəvi
təsir gücü xeyli artır. Təlimin təhsilləndirici və
tərbiyələndirici vəzifələri bir-birini tamamlayır.
Təlim zamanı təbiət və cəmiyyət hadisələrinə
elmi cəhətdən yanaşmağa, onlara əxlaqi və estetik qiymət verməyə alışan şagirdlər konkret bilikləri daha möhkəm mənimsəyirlər. Ayrı-ayrı
fənlər üzrə biliklərin bacarıq və vərdişlərin şagirdlər tərəfindən möhkəm mənimsənilməsi isə
öz növbəsində, onların tərbiyəlilik səviyyəsini
yüksəltməyin zəmininə çevirir.
Təlimin inkişafetdirici vəzifəsi. Təlim
prosesi obyektiv olaraq nəinki təhsil verir və tərbiyə edir, həm də şagird şəxsiyyətini inkişaf etdirir. Bir sıra tədqiqatlarla sübut edilmişdir ki
təlimin məzmunu və metodikası dəyişməklə
uşaqların inkişaf səviyyəsini yeniləşdirmək
mümkündür.
Təlimdə şagirdlərin inkişafı onlarda nitq
və təfəkkürün hiss və həyəcanların, qabiliyyətlərin və s. psixi proses və xüsusiyyətlərin birlikdə
inkişafı deməkdir. Bütün fənlərin tədrisi şagirdlərdə nitqin inkişafına müəyyən təsir göstərir:
onlarda lüğət ehtiyatı genişlənir, sözlərin məna
çalarları artır, nitqin obrazlığı, ifadə tərzləri zənginləşir. Uşağın nitq inkişafının, ümumi mədəni
inkişafını başlıca göstəricilərindən biridir. Nitqin zənginliyi fikrin nitqdə aydınlığı və dəqiqliyi, nitqin təsirliliyi və məntiqliyi təlimdə şagird-

lərin nə dərəcədə irəlilədiklərini müəyyənləşdirməyə əsas verir.
Yalnız türk dünyasında deyil, həmdə bütün dünya elm və mədəniyyət aləmində yüksək
mövqe qazanmış böyük filosof həkim və pedaqoq İbn Sina (980-1037) təlimin təşkili prinsiplərinə toxunmuş, aşağıdakıların əsas istiqamət
olaraq götürülməsini vacib saymışdır:
1) Uşağı ilk gündən kitaba bağlamaq lazım deyil, ilk öncə oyun fəaliyyətini təşkil etmək lazımdır.
2) Uşaqlarla aparılan məşğələlər müəyyən
vaxt ərzində və onların gücü daxilində olmalıdır
3) Təlim kollektiv şəkildə aparılmalıdır
4) Əqli məşğələlər kollektiv şəkildə aparılmalıdır
5) Uşaqların meyl və qabiliyyətləri nəzərə
alınmalıdır
6) Təlimdə müvafiqlik-yəni asandan-çətinə, məlumdan-məchula, sadədən-mürəkkəbə geniş qaydada gözlənilməlidir. [7, 228]
İbn Sina təlim və tərbiyənin 6 növündən
bəhs edərək aşağıdakıları qeyd edir:
1) Zehni təlim;
2) Təcrübi təlim;
3) Təlqini təlim;
4) Tədib təlimi;
5) Təqlidi təlim;
6) Tənbeh təlimi [7, 235].
İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində
aparılan təlim-tərbiyə işinin keyfiyyətinin yüksəlməyin zəruriliyi xüsusi qeyd edilməlidir.
Qarşıya qoyulmuş vəzifənin müvəffəqiyyətlə
yerinə yetirilməsi üçün təlim-tərbiyə prosesinə
pedaqoji rəhbərliyi daimi təkmilləşdirmək tələb
olunur. Təlim-tərbiyə işinin keyfiyyətinin yüksəldilməsində təlim prosesinə daimi təsirli nəzarət əhəmiyyətli rol oynayır, bu nəzarətin də əsasını ustalar və müəllimlər tərəfindən dərslərin
aparılma keyfiyyətini yoxlamaq təşkil edir, çünki dərs təlim-tərbiyə işinin başlıca formasıdır.
Peşə məktəbi və peşə liseylərində istehsalat ustalarının və mühəndis pedaqoji işçilərinə nəzarət
formaları və metodları Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin və Respublika Təhsil Nazirliyinin təsdiq etdiyi əsasnamə və nizamnamə
əsasında aparılır. Belə ki, Peşə təhsil müəssisələrinin direktorları və onların müavinləri, dərs
hissə müdirləri, baş ustalar, metodika komissiyaları və fənn komissiyasının sədrləri müntəzəm
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surətdə, planlı qaydada, nəzarət məqsədilə
müəllimlərin və istehsalat təlim ustalarının dərslərində iştirak etməlidirlər. Tədris prosesinə nəzarət edərkən məktəb rəhbərliyi bir o qədər müdiriyyət rolunda yox, daha çox pedaqoq rəhbər
kimi çıxış etsinlər, müəllimləri, ustaları və şagirdlərin onların yaradıcı əməyini qarşılarında
duran vəzifələrin yerinə yetirilməsinə yönəldilmiş formada təşkil və onlar müəllimlərə və
istehsalat təlimi ustalarına ixtisaslı metodik göstərsinlər. Müəllimlərin və istehsalat təlimi ustalarının dəqiq işi ilə gündəlik tanışlıq, dərslərin
metodiki cəhətdən əsaslandırılmış təhlili ilə müşayiət olunduğu zaman, təlim-tərbiyə prosesinin
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə hərtərəfli kömək
edəcəkdir. Lakin təlim prosesinə nəzarətin səmərəliliyi həmişə kifayət dərəcədə yüksək olmur. Bu bir sıra səbəblərlə izah olunur:
-Nəzarət üçün dərsə gəlmələr çox vaxt təsadüfü olur, konkret bir məqsəd daşımır;
-Dərsin gedişi müşahidə edilərkən iştirakçının müəyyən edici aydın metodik qaydası olmur, bunun da nəticəsində ən əhəmiyyətli cəhətlər həm müsbət həm mənfi cəhətlər yaxşı araşdırılmır;
-Dərs barədə təhlillər bir çox hallarda səthi olur, çünki dərsə nəzarət edən şəxslər həmin
dərsə qabaqcadan hazırlaşmır, ona görə də həmişə obyektiv qiymət verə bilmirlər;
-Peşə təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinin
planlarında ancaq müəyyən istehsalat ustalarının
və ya müəllimlərin dərslərinin sayı nəzərdə tutulur, lakin iştirakın məqsədi müəyyən edilmir;

-Çox vaxt dərsdə iştirak etmələrinin nəticələri haqqındakı qeydlər yalnız dərsin gedişinin
müfəssəl şərhindən ibarət olur, bu qeydlər nə
müəllimin, nə də şagirdlərin iş sistemi öz əksini
tapır, şagirdlərin bacarıq və vərdişlərinin təhlili
yoxdur, dərsin aparılmasının təşkili və metodikasındakı ayrı-ayrı müsbət və mənfi cəhətlər
ayrıca göstərilmir, dərsin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması barədə nəticələr çıxarılmır və təkliflər
verilmir;
- Dərsə nəzarət ustalar və müəllimlərlə təlimatlandırma aparılmadan, qabaqcıl pedaqoji
təcrübə aşkara çıxarılmadan və yayılmadan keçir, həm də bu nəzarətdə nöqsanların təhlili və
onların aradan qaldırılması üzrə tövsiyələr verilmir. Bəzən dərsdə iştirak edən pedaqoji işçilər
dərsin ətraflı tənqidi təhlilini aparmır, onun daha
əhəmiyyətli cəhətlərini qeydə almır, yalnız
ümumi ifadələrlə kifayətlənir. Belə ki, dərsi dinləyən şəxsdən müəllim “vaxta düzgün riayət etməyib”, dərs “dolğun deyildi”, ”sorğu sual zəif
idi”, “dərs tələsik keçdi”, “şagirdlərin fəallığı
kifayət dərəcədə deyildi”. Başqa sözlərlə desək,
belə bir dərsin təhlili düşünülməmiş, məntiqsiz,
sistemsiz formada ağlına nə gəlirsə deyir, Belə
nəzarət müəllim üçün faydalı ola bilsin. Ona
görə də nəzarət metodu olan dərsin təhlili əslində həm də təlimatlandırma metodudur. Təlimatlandırma isə müəllim və istehsalat ustalarında
təşəbbüsü istiqamətləndirmək, onun səhvlərinin
qarşısını almaq, yəni onların pedaqoji məharətini hər vasitə ilə təkmilləşdirmək lazımdır.
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