


ISSN 2409-8817 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI ELM VƏ TƏHSĠL NAZĠRLĠYĠ 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ TƏHSĠL ĠNSTĠTUTU 

ELMİ ƏSƏRLƏR
cild 90, № 2, 2023 

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
том 90, № 2, 2023 

SCIENTIFIC WORKS
volume 90, № 2, 2023 

“Elmi əsərlər” 1934-cü ildən çıxır 

Ġldə 6 nömrə nəĢr olunur 

Redaksiyanın ünvanı: 

Bakı şəhəri, Zərifə Əliyeva küçəsi, 96 

Tel: 493-96-21, 493-30-06 

E-mail: a.abbasov@arti.edu.az

gulizade.gunel@mail.ru 

http://www.arti.edu.az/az/ 

INDEX COPERNICUS

RESEARCHBIB 

ACADEMICRESOUR

CEINDEX 

INTERNATIONAL 

mailto:a.abbasov@arti.edu.az
mailto:gulizade.gunel@mail.ru
http://www.arti.edu.az/az/


Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu Elmi Şurasının 29 dekabr 2022-cü il tarixli 
iclasının qərarı ilə nəşr edilir.

Təsisçi: Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu
“Elmi əsərlər” məcmuəsi Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin

11 iyul 2002-ci il tarixli 23 №-li əmri ilə qeydə alınmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 

qərarı ilə tövsiyə edilən nəşrlər siyahısına daxil edilmişdir

BaĢ redaktor: 
Akif Abbasov – pedaqogika elmləri doktoru, professor 

BaĢ redaktorun müavini: 
Hümeyir Əhmədov – pedaqogika elmləri doktoru, professor 

Məsul katib: 
Ġlham Cavadov – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Redaksiya heyəti: 
Emin Əmrullayev, kimya ü.f.d. Rüfət Əzizov, ped.ü.f.d., dos. Ənvər Abbasov, ped.e.d., prof. 

Vidadi Xəlilov, ped.e.d., prof. Fərahim Sadıqov, ped.e.d., prof. Fərrux Rüstəmov, ped.e.d., prof. 

Hikmət Əlizadə, psixol.e.d., prof. Ramiz Əliyev, ped.e.d., prof. Müdafiə Mahmudov, ped.e.d., 

prof. Ġntiqam Cəbrayılov, ped.e.d. Piralı Əliyev, ped.e.d., prof. ġahin Tağıyev, ped.e.d., prof. 

Mübariz Əmirov, ped.e.d., prof. Novruz Musayev, siyas.elm.ü.f.d. Anar Nağıyev 

Redaksiya Ģurası: 
B.H. Əliyev (AMEA-nın müxbir üzvü, psixol. e.d., prof., Azərbaycan) 

A.N. Rəhimov (Bakı Qızlar Universitetinin təsisçisi, ped.e.d., prof., Azərbaycan) 

N.D. Nikandrov (Rusiya Təhsil Akademiyasının akademiki, ped.e.d., prof., Moskva)

A.K. Kusainov (Kazaxıstan Pedaqoji Elmlər Akademiyasının prezidenti, ped.e.d., prof., Alma-Ata)

O.M. Topuzov (Ukrayna Milli Pedaqoji Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Pedaqogika

İnstitutunun direktoru, ped.e.d., prof., Kiyev)

Ġ.X. Karimova (Tacikistan Təhsil Akademiyasının vitse-prezidenti, ped.e.d., prof., Düşənbə)

V. Briller (Kolumbiya Universitetinin Ali təhsilin sektor təhlili üzrə icraçı direktoru, Dr., prof.

(Nyu-York)

A.A. ġahin (Hacettepe Universitetinin professoru, Türkiyə)

A.S. Sidenko (Sosial İdarəetmə Akademiyasının aparıcı elmi işçisi, ped.e.d., prof., Moskva)

N.V. Naumova (Samara Humanitar Akademiyasının kafedra müdiri, psixol. ü.f.d., dosent, Samara)

Tran Mai Uos (Banking Universitetinin baş müəllimi, fəlsəfə doktoru, dosent, Vyetyam)

Redaksiya: 
İradə Əmirəliyeva, Lalə Məmmədli, Dinarə Əsədova, Şəfəq Məmmədova, Günel Quluzadə 

© ARTĠ, 2023 



Публикуется решением Ученого Совета Института Образования 
Азербайджанской Республики от 29 декабря 2022 г. 

Учредитель: Институт Образования Азербайджанской Республики 

Сборник «Научные труды» зарегистрировано приказом № 23 от 11 июля 2002 г. 
Министерства Юстиции Азербайджанской Республики 

«Научные труды» издается с 1934 года. Периодичность издания: 6 номеров в год. 

«Научные труды» включены в список публикаций, рекомендованных решением Высшей 
Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики 

Главный редактор: 
Акиф Аббасов – доктор педагогических наук, профессор 

Заместитель главного редактора: 
Гумеир Ахмедов – доктор педагогических наук, профессор 

Ответственный секретарь: 
Ильхам Джавадов – доктор философии по педагогике, доцент 

Редакционная коллегия: 
Эмин Амруллаев, док.ф. по хим. Руфат Азизов, док.ф. по пед., доц. Энвер Аббасов, док. 

пед.н., проф. Видади Халилов, док. пед.н., проф. Фарахим Садыгов, док. пед.н., проф. 

Фаррух Рустамов, док. пед.н., проф. Хикмет Ализаде, док. психол. н., проф. Рамиз Алиев, 

док. пед.н., проф. Мудафиа Махмудов, док. пед.н., проф. Интигам Джабраилов, док. пед.н. 

Пирали Алиев, док. пед.н., проф. Шахин Тагиев, док. пед.н., проф. Мубариз Амиров, док. 

пед.н., проф. Новруз Мусаев, док.ф. по полит. н. Анар Нагиев 

Редакционный совет: 
Б.Г. Алиев (чл.-корр. НАНА, док. психол.н., проф., Азербайджан) 

А.Н. Рагимов (учредитель Бакинского Университета для Девушек, док. пед.н., проф., 

Азербайджан) 

Н.Д. Никандров (акад. РАО, док. пед.н., проф., Москва) 

A.К. Кусаинов (президент Казахстанской АПН, док. пед.н., проф., Алма-Ата)

О.М. Топузов (вице-президент НАПН Украины, директор Института Педагогики, док.

пед.н., проф., г. Киев)

И.Х. Каримова (вице-президент АО Таджикистана, док. пед.н., проф., Душанбе)

A. Бриллер (исполнительный директор по анализу сектора Высшего Образования

Колумбийского Университета, д-р, проф., Нью-Йорк)

B.П. Ломов (зав.кафед. Московского ПГУ, акад. РАО, док. пед.н., проф., Москва)

А.А. Шахин (профессор Университета Хаджеттепе, Турция)

А.С. Сиденко (вед. науч. сотруд. Академии Социального Управления, док. пед.н., проф.,

Москва)

Н.В. Наумова (зав. кафед. Самарской Гуманитарной Академии, док.ф.. по психол., Самара)

Tran Mai Uoc (старший преподаватель Университет Банкинга, д. филос., доц., Вьетнам)

Редакция: 
Ирада Амиралиева, Лала Мамедли, Динара Асадова, Шафаг Мамедова, Гюнель Гулузаде 

© ИОАР, 2023 



Published by the decision of the Academic Council of the Institute of Education 
of the Republic of Azerbaijan dated december 29, 2022.

Founder: Institute of Education of the Republic of Azerbaijan
The collection "Research Papers" was registered by order No. 23 of July 11, 2002 

of Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan

"Research Papers " has been published since 1934. Frequency of publication: 6 issues per year. 

"Research Papers" are included in the list of publications recommended by the decision of 
the Higher Attestation Commission under the President of the Republic of Azerbaijan

Editor in Chief: 

Akif Abbasov – doctor of pedagogical sciences, professor 

Deputy Editor in Chief: 
Humeyir Ahmadov – doctor of pedagogical sciences, professor 

Executive Secretary: 
Ilham Javadov – doctor of philosophy in pedagogy, associate professor 

Editorial board: 
Emin Amrullaev, Ph.D. in chemistry Rufat Azizov, Ph.D. in ped., assoc.-prof. Anvar Abbasov, dok.of 

ped. sciences, prof. Vidadi Khalilov, dok.of ped. sciences, prof. Farahim Sadigov, dok.of ped. sciences, 

prof. Farrukh Rustamov, dok.of ped. sciences, prof. Hikmet Alizade, dok.of psychol. sciences, prof. 

Ramiz Aliyev, dok.of ped. sciences, prof. Mudafie Mahmudov, dok.of ped. sciences, prof. Intigam 

Jabrailov, dok.of ped.sciences Pirali Aliyev, dok.of ped. sciences, prof. Shahin Tagiyev, dok.of ped. 

sciences, prof. Mubariz Amirov, dok.of ped.sciences, prof. Novruz Musaev, Ph.D. in political sciences 

Anar Nagiyev 

Editorial Council: 
B.H. Aliyev, Corresponding Member of National Academy of Sciences of Azerbaijan, doc. of psychological 

sciences, prof., Azerbaijan) 

A.N. Rahimov (founder of Baku University for Girls, doctor of ped. sciences, prof., Azerbaijan) 

N.D. Nikandrov (Academician of the Russian Academy of Education, dok. of ped. sciences, prof., Moscow)

A. K. Kusainov (President of the Kazakhstan Academy of Pedagogical Sciences, doctor of ped. sciences,

prof., Alma-Ata)

O.M. Topuzov (Vice-President of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Director of

the Institute of Pedagogy, doctor of ped. sciences, prof., Kiev)

I. Kh. Karimova (Vice-President of Academy of Education of Tajikistan, doctor of ped. sciences, prof.,

Dushanbe)

B. Briller (Executive director of Higher Education Sector Analysis at Columbia University, Dr. prof., New

York) S.P. Lomov (Head of the department of the Moscow Pedagogical State University, Academician of

the Russian Academy of Education, doctor of ped. sciences, prof., Moscow)

A.A. Ahin (professor at Hacettepe University, Turkey)

A.S. Sidenko (Leading researcher of the Academy of Social Management, doctor of ped. sciences, prof.,

Moscow)

N.V. Naumova (Head of the department of the Samara Humanitarian Academy, doctor of philosophy in

psychology, Samara)

Tran Mai Uoc (Senior lecturer, Banking University, PhD, associate professor, Vietnam)

Editorial staff: 
Irada Amiraliyeva, Lala Mammadly, Dinara Asadova, Shafag Mammadova, Gunel Guluzade 

© IERA, 2023



5 
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 90, №2, 2023 

ÜMÜMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 
100 İLLİYİ QARŞISINDA

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО 
ЛИДЕРА ГЕЙДАРА АЛИЕВА 

ON THE 100 th ANNIVERSARY OF THE NATIONAL LEADER 
HEYDAR ALIYEV 

UOT 37.0

Lalə Akif qızı Məmmədli 
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun aparıcı mütəxəssisi 

https://orcid.org/ 0000-0003-0686-3627 

ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEV NÜMUNƏSĠNDƏ TƏRBĠYƏ 

Лала Акиф гызы Мамедли 
доктор философии по педагогике, 

ведущий специалист Института Образования Азербайджанской Республики 

ВОСПИТАНИЕ НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА 

ГЕЙДАРА АЛИЕВА 

Lala Akif Mammadly 
doctor of philosophy in pedagogy 

leading specialist at the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan 

UPBRĠNGĠNG ON THE EXAMPLE OF THE NATIONAL LEADER HEYDAR ALIYEV 

Xülasə. Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyətli ilə tanışlıq təhsillənmə, tərbiyə-

lənmə və inkişafetdirmə baxımından zəngin material verir. Bu məqsədlə onun müxtəlif mərasimlərdə, qurul-
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taylarda, konfranslarda, görüşlərdə çıxışlarından, nitqlərindən faydalanmaq mümkündür. Dərslərdə, mühazi-

rə və seminar məşğələlərində, sinifdənxaric, məktəbdənkənar və auditoriyadankənar tədbirlərdə təhsilalanla-

rın Heydər Əliyev nümunəsində tərbiyəsi məsələləri diqqət mərkəzində dayanmalıdır. 

Açar sözlər: Ümummilli Lider, Heydər Əliyev nümunəsində tərbiyə, xalqın rifahı üçün çalışmaq,

nümunə olmaq, xalqın sevimlisi olmaq 

Резюме. Знакомство с жизнью и деятельностью нашего Общенационального Лидера Гейдара 

Алиева предоставляет богатый материал с точки зрения образования, воспитания и развития. С этой 

целью можно извлечь пользу из его выступлений, речей на различных церемониях, съездах, конфе-

ренциях и встречах. На уроках, лекционных и семинарских занятиях, внеклассных, внешкольных и 

внеаудиторных мероприятиях вопросы воспитания обучаемых на примере Гейдара Алиева должно 

быть в центре внимания. 

Ключевые слова: Общенациональный Лидер, воспитание на примере Гейдара Алиева,

работать на благо народа, стать образцом, быть любимым народом 

Summary. Acquaintance with the life and work of our National Lider Heydar Aliyev provides rich 

material in terms of education, upbringing and development. To this end, one can benefit from his speeches, 

speeches at various ceremonies, congresses, conferences and meetings. At lessons, lectures and seminars, 

extracurricular, extracurricular and extracurricular activities, the issues of educating students on the example 

of Heydar Aliyev should be in the spotlight. 

Keywords: National Leader, education on the example of Heydar Aliyev, work for the benefit of the

people, be an example, be loved by the people 

Təhsilalanlarda Azərbaycan dövlətçiliyinə, 

tarixi şəxsiyyətlərimizə hörmət və məhəbbət hiss-

lərinin, sədaqətin formalaşdırılması müasir mərhə-

lədə ümumtəhsil, orta ixtisas, texniki peşə və ali 

məktəblərin qarşısında duran ümdə vəzifələrdən 

biridir. Həmin tarixi şəxsiyyətlərdən biri Ulu Ön-

dər Heydər Əliyevdir. Təhsil ocaqlarında Ümum-

milli liderimizin həyat və fəaliyyəti ilə bağlı aparı-

lan söhbətlər, digər tədbirlər, təlim prosesinin im-

kanlarından faydalanmaq şagirdləri və tələbələri 

həm maarifləndirir, həm də tərbiyələndirir. 

Ulu Öndərin həyatı və fəaliyyətli ilə tanış-

lıq təhsillənmə, tərbiyələnmə və inkişafetdirə 

baxımından zəngin material verir. Bu məqsədlə 

Heydər Əliyevin müxtəlif mərasimlərdə, qurul-

taylarda, konfranslarda, görüşlərdə çıxışların-

dan, nitqlərindən faydalanmaq mümkündür. 

Dünyanın görkəmli şəxsləri, dövlət və hö-

kumət rəhbərləri Heydər Əliyevin şəxsiyyətini, 

dövlət xadimi və başçısı, diplomat və böyük si-

yasətçi kimi fəaliyyətini son dərəcə yüksək də-

yərləndirirdilər və Ulu Öndərdən söz düşəndə 

yenə də yüksək qiymətləndirməkdədirlər. 

Dərslərdə, mühazirə və seminar məşğələ-

lərində, sinifdənxaric, məktəbdənkənar və audi-

toriyadankənar tədbirlərdə həmin fikirlərlə təh-

silalanların tanış olmaları məqsədəuyğundur. 

Diqqət yetirək: 

*Mərhum Heydər Əliyev Azərbaycanın

xoşbəxtliyi və firavanlığı, bölgədə və dünyada 

sülh naminə göstərdiyi fövqəladə xidmətlərlə 

türk və dünya tarixində şərəfli yer tutmuşdur 

(Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tay-

yib Ərdoğan). 

*Uzaqgörən və istedadlı idarəçiliyi sayə-

sində Azərbaycanın hər sahədə inkişaf etməsini 

və bugünkü nüfuzlu mövqeyə çatmasını təmin 

edən Heydər Əliyevi şəxsən tanıdığıma görə bö-

yük şərəf və xoşbəxtlik hissləri keçirirəm. 

Azərbaycanın əmin-amanlığı və çiçəklən-

məsi üçün göstərdiyi səylərlə yanaşı, Heydər 

Əliyev bütün Qafqaz bölgəsinin sülhün bərqərar 

olduğu bir məkana çevrilməsi istiqamətindəki 

fəaliyyəti ilə də daim xatırlanacaqdır. 

Heydər Əliyevin dəyərli töhfələri ilə baş-

lanmış müştərək layihələr dost və qardaş dövlət-

lərimizi bir-birinə daha da yaxınlaşdıraraq, ölkə-

lərimiz arasındakı münasibətlərin sarsılmaz tə-

məllər üzərində qurulduğunu bir daha sübut et-

mişdir (Türkiyə Respublikasının sabiq Prezidenti 

Əhməd Necdət Sezər). 

*Heydər Əliyev XX əsrin görkəmli lider-

lərindən biri kimi müasir demokratik Avrasiya-

nın yeni tarixinin bugünkü qurucularındandır 

(Qırğızıstanın Xalq Yazıçısı Çingiz Aytmatov).. 

*Bütün dünyada layiqli hörmət və böyük

nüfuz qazanmış görkəmli dövlət xadimi həyat-
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dan getmişdir. Uzun illər ərzində Heydər Əlirza 

oğlu Əliyevin səmərəli fəaliyyəti xalqlarımızın 

ümumi tarixi ilə bilavasitə bağlı olmuşdur. O, 

Rusiya və Azərbaycanın strateji tərəfdaşlığının 

təməlini qoymuş, dostluğumuzun və qarşılıqlı 

anlaşmamızın möhkəmlənməsinə böyük şəxsi 

töhfə vermişdir (Rusiya Federasiyasının Prezi-

denti Vladimir Putin) 

*Heydər Əliyev Cənubi Qafqazda uzun 

müddət ərzində ən əsas şəxsiyyət olmuşdur 

(Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq prezidenti 

Corc Buş). 

*Bu qeyri-adi şəxsiyyət Azərbaycanı çi-

çəklənmə yoluna gətirib çıxarmışdır (Fransa 

Respublikasının sabiq prezidenti Jak Şirak). 

*Heydər Əliyevin Azərbaycanın inkişafın-

da və ölkələrimiz arasında əlaqələrin gücləndi-

rilməsində əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. 1998-ci 

ilin iyul ayında Birləşmiş Krallığa səfəri zamanı 

onunla olan görüşümüzü çox yaxşı xatırlayıram 

(Kraliça II Yelizabet). 

*Heydər Əliyev Azərbaycanın böyük lide-

ri idi. O, böhranlar dövründə öz ölkəsinə sabit-

lik gətirdi. Azərbaycan xalqı onun qoyduğu irs 

ilə fəxr edə bilər. O, Azərbaycanla Birləşmiş 

Krallıq arasında hazırda mövcud olan güclü əla-

qələrin təməlini qoydu (Böyük Britaniyanın sa-

biq Baş naziri Toni Bleyer). 

*Beynəlxalq aləmdə tanınmış siyasətçi, 

Çin Xalq Respublikasına dostluq münasibəti 

bəsləyən, Çin xalqının qədim dostu olan cənab 

Heydər Əliyev Çin-Azərbaycan dostluq münasi-

bətlərinin inkişafında böyük rol oynamışdır (Çin 

Xalq Respublikasının sabiq Sədri Xu Szintao). 

Dünyanın sayılıb-seçilən, söz və hakimiy-

yət sahibi olan insanlar da Ümummilli Liderimi-

zin necə böyük şəxsiyyət olduğunu təsdiqləyirlər. 

Ulu Öndərin çıxışları, nitqləri, müxtəlif 

tədbirlərdəki söhbətləri ilə tanış olan məktəbli-

lər və tələbələrin Heydər Əliyev nümunəsində 

tərbiyə almalarına kömək göstərir, onun həya-

tından səmərəli fəaliyyətindən faydalanırlar. 

Bu baxımdan ―Mən xalqa minnətdaram‖ 

―Rossiyski fermer‖ qəzetinin müxbiri ilə söh-

bət‖ müsahibəsi səciyyəvidir. 

Müxbirin ―Sizin üçün asudə vaxt olduqca 

şərti anlayışdır‖ sözlərinə cavab olaraq Ümum-

milli Lider demişdir: ―Həqiqətən belədir. İndi 

gecədən xeyli keçib, saat ikinin yarısıdır. Biz isə 

işləyirik. Hər gün belədir, gecəni gündüzə qatıb 

çalışırıq. İşə səhər tezdən başlayıram, onu, bir 

qayda olaraq, gecə saat dörd radələrində qurtarı-

ram. Mən həmişə bu qayda ilə işləməyə öyrəş-

mişəm. Bu iş rejimi mənim üçün adi bir rejim-

dir‖ [1, c.1., s. 35]. 

Bəzilərinə rəhbər vəzifədə işləmək asan 

gəlir, belələrini vəzifənin zahiri tərəfləri, mötə-

bər kürsüdə özünə yer tutmaq, qarşısındakılara 

hökm etmək və s. daha çox maraqlandırır. Gö-

rür ki, bir çoxları onun qarşısında əyilir, çoxu-

nun ona işi düşür, onun bircə sözü, dərkənarı ilə 

çox işlər düzəlir və s. və i.a. 

Ulu Öndərin qənaətləri: ―Onlar öz yerlə-

rində qalmağa, vəzifələrindən bərk-bərk yapışıb 

onu əldən verməməyə və öz ailələrinin yağ-bal 

içində üzməsini təmin etməyə var qüvvələri ilə 

çalışırdılar‖ [1, c.1., s. 35]. 

Ümummilli Lider qurub-yaratmaq, ölkə-

mizin çiçəklənməsi, tərəqqi etməsi naminə ge-

cəsini gündüzünə qatardı. Diqqət yetirək: ―İşə 

səhər tezdən başlayıram, onu, bir qayda olaraq, 

gecə saat dörd radələrində qurtarıram‖ [1, c.1., 

s. 35]. Göründüyü kimi, Ümummilli liderimiz 

üçün vaxt anlayışı olmamışdır. Özünün dediyi 

kimi, “gecəni gündüzə qatıb” çalışıb, yorulmaq 

nə olduğunu bilməyib. 

Heydər Əliyevin sözlərindən təəccüblənən 

və heyrətə gələn müxbir: ―Sirr deyilsə, Siz bu 

qüvvəni haradan alırsınız, axı bu yaxınlarda yet-

miş yaşınız tamam oldu, yoxsa Sizə yoq kömək 

edir?‖ – deyə ona növbəti sualını vermiş, aşağı-

dakı cavabı almışdır: ―Xeyr, mən yoqla məşğul 

olmamışam və məşğul olmuram. Görünür, tə-

biətin özü mənə hansısa bir qüvvə verib. Xarak-

terim isə qüvvə və bacarığımı səfərbərliyə alma-

ğa vadar edir [1, c. 1., s. 35]. 

Bu cavabdakı ―Xarakterim isə qüvvə və ba-

carığımı səfərbərliyə almağa vadar edir‖ sözləri 

xüsusilə diqqətimizi özünə cəlb etdi. Xarakterin 

insanın qüvvə və bacarığını səfərbər etməsi, təbii 

ki, mühüm məsələdir. Böyük tarixi şəxsiyyətdə 

məhz bu kimi mühüm keyfiyyət öz ifadəsini ta-

pıbmış. Bu, zəfərlərin, uğurların, istənilən işin 

öhdəsindən gəlməyin səbəbi, səbəbkarıdır. 

Ulu Öndərə məxsus müsbət keyfiyyətlər-

dən biri də onun siqaret çəkməməsi, spirtli içki 

içməməsidir. Bu, xüsusilə dövlət orqanlarında 

çalışan mütəxəssislər üçün zəruri müsbət adət 

və vərdişlərdəndir. Müsahibə zamanı Heydər 

Əliyev müxbirə demişdir: ―Ömrümdə heç vaxt 
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siqaret çəkməmişəm. İçkini də rəmzi olaraq dili-

mə vurmuşam – sağlıq deyiləndə badəni ancaq 

qaldırmaqla kifayətlənmişəm” [1, c. 1., s. 35]. 

Ümummilli liderə məxsus müsbət keyfiy-

yətlərdən biri də onun səmimi olması, kin-küdu-

rətdən uzaq olması, ona münasibətdə nankorluq 

edənləri gözümçıxdıya salmamasıdır. Diqqət 

yetirək: ―Həyatda şərəflə şərəfsizliyi, şəxsi ri-

fahla ictimai borcu, tamahkarlıqla vicdanlılığı 

hər bir kəs özü seçir. Mənim üçün burada sual-

lar yoxdur. O ki qaldı bu adamlara – Allah özü 

hər şeyi görür. Mən kinli adam deyiləm, heç 

kəsi də gözümçıxdıya salmaq, təqib etmək fik-

rim yoxdur‖ [1, c. 1., s. 35]. 

Ulu Öndərin ən müsbət keyfiyyətlərindən 

biri də Azərbaycanımız, xalqımız üçün fədakar-

lıq göstərməsi idi. Bu xüsusda deyirdi: ―Xalqım 

üçün firavanlıq və əmin-amanlıqdan başqa ayrı 

bir arzum yoxdur. Bütün varlığımı, bütün qüvvə 

və bacarığımı mən bu amala həsr etmişəm‖ [1, 

c. 1., s. 36].

Heydər Əliyev vaxtilə Azərbaycanda 

Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri vəzifə-

sində çalışmışdı. Çekist idi. Yaranmış vəziyyət-

lərdən lazımi və etibarlı nəticə çıxarmağı, düz-

gün qərara gəlməyi və qətiyyətli addım atmağı 

bacarırdı. Təhlükəsizlik orqanlarında qazandığı 

bilik, bacarıq və vərdişlər daha yüksək vəzifə-

lərdə - Azərbaycan Kommunist Partiyası Mər-

kəzi Komitəsinin birinci katibi, SSRİ Nazirlər 

Soveti sədrinin birinci müavini və Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti vəzifələrində çalışar-

kən onun köməyinə gəlirdi. Qətiyyətli, qorx-

maz, çevik, cəsarətli, mətin, möhkəm iradəli və 

mübariz, son dərəcə səriştəli idarəetmə və rəh-

bərlik qabiliyyətlərinə malik idi. 

Ötən əsrin əvvəllərində Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında yaşamalı və fəaliyyət göstər-

məli olduğu, Ali Məclisin sədri vəzifəsini yerinə 

yetirdiyi vaxtlarda xalqla birlikdə çətinliklərlə 

üzləşmişdi, bir yandan da o zamankı respublika 

rəhbərliyi onun varlığı ilə barışa bilmirdi. Hər 

vəchlə gözdən salmağa, onu Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında tutduğu vəzifədən kənarlaşdır-

mağa çalışırdılar. Ulu Öndərin öz sözləridir: 

―Xalq Cəbhəsi həmyerlilərimə diz çökdürmək 

istəyirdi: fikirləşirdi ki, xalq yığılacaq və özü 

Əliyevi kənar edəcək. Adamlara dedim: Mən 

sizinləyəm, acından ölsək də, birlikdə öləcəyik. 

Lakin inanırdım ki, qışdan çıxacağıq‖ [1, c. 1., 

s. 39].

Xalq isə Ulu Öndəri sevir, müstəqilliyimi-

zin ilk illərində də, sonrakı illərdə də ona öz 

ümidləri kimi baxır, problemlərinin həllinə məhz 

onun sayəsində nail olacaqlarına inanırdılar. 

Yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olan 

Heydər Əliyev insanlarda da əxlaqi saflığa düz-

lüyə, doğruluğa, vətənpərvərliyə, işgüzarlığa 

çox böyük dəyər verir, ―Siz adamlara hansı key-

fiyyətlərinə görə hörmət edirsiniz?‖ sualına ca-

vab olaraq deyirdi: ―Ağlına, elminə, ziyalılığına 

görə‖ [1, c. 1., s. 40]. 

Ulu öndər şeir yazmağı, şəkil çəkməyi 

uşaqlıqdan xoşlar və bu işlə məşğul olardı, me-

marlıqla maraqlanardı: ―Şer yazırdım. Şəkil çə-

kirdim. Rəssam olmaq arzusunda idim, lakin 

sonra fikrimdən daşındım və memarlıq fakültəsi-

nə daxil oldum. Müharibə başlandı, dərslər kəsil-

di. Halbuki mən tikmək istəyirdim. Özü də gözəl 

binalar tikmək istəyirdim!‖ [1, c. 1., s. 40]. 

Jurnalistin ―Siz xarakter etibarilə yaradıcı 

adamsınız? Həyatınız boyu heç nə dağıtmamısı-

nız?‖ – sualını belə cavablandırmışdır: ―Bakıda-

kı uçuq-sökük daxmaları dağıtmışam. Adamlar 

həmin daxmalarda yaşamır– zillət çəkirdilər. 

Biz həmin adamları abad mənzillərə köçürdük. 

Həyatım boyu yaxşı çox şey tikmişəm. Uçur-

duqlarım isə adamlara mane olanlar idi‖ [1, c. 

1., s. 40]. 

Heydər Əliyevin ad günü münasibəti ilə 

1999-cu il mayın 10-da Klivlend klinikasında 

keçiriləm mərasimdə İlham Əliyev də Ulu Ön-

dərə məxsus nəcib keyfiyyətlərdən söz açmışdır. 

Oxuyuruq: ―Azərbaycan xalqının hələ çox uzun 

illər cənab Heydər Əliyevə ehtiyacı olacaqdır. 

Çünki Heydər Əliyev Azərbaycanda və bizim 

regionda sülhün, əmin-amanlığın, Azərbaycanın 

müstəqilliyinin, gələcək iqtisadi inkişafının tə-

minatçısıdır. Heydər [184-185] Əliyevin Azər-

baycan xalqının gələcəkdə rahat, firavan yaşa-

ması üçün bu günə qədər gördüyü işlər və bun-

dan sonra neçə-neçə illər ərzində görəcəyi işlər 

həm bizim xalqımız, həm regionumuz üçün, 

deyə bilərəm ki, bütün dünya üçün lazımdır. 

Mən özümü çox xoşbəxt adam hesab edirəm ki, 

prezident başda olmaqla, bu gün biz hamımız 

birlikdə burada, yeni dostların arasında bu ad 

gününü qeyd edirik‖ [2, c. 2., s. 88]. 
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Həmin mərasimdə çıxış üçün söz alan 

Türkiyənin məşhur təhsil qurucusu, professor 

İhsan Doğramaçı demişdir: ―Heydər Əliyev tək-

cə Azərbaycanın deyil, bütün türkdilli dövlətlə-

rin lideridir... Bizim çox hörmətli prezidentimiz 

Heydər Əliyevi o qədər çox sevirəm ki, qorxu-

ram ona göz dəyər. Ona göz dəyməsin deyə, bü-

tün bəd gözlərə zərər olsun deyə, mən ona bir göz-

muncuğu bağışlamaq istəyirəm‖ [2, c. 2., s. 88]. 

Son dərəcə səmimi, ürəkdəngələn 

sözlərdir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, Ulu Öndər Heydər 

Əliyev şəxsiyyəti öyünülməlidir, qürur hissi do-

ğurandır, Ümummilli Lider yeniyetmə və gənc-

lər, Azərbaycanımızın bütün vətəndaşları üçün 

nümunədir. Məqsədəuyğundur ki, valideynlər, 

müəllimlər gənc nəsli Heydər Əliyev nümunə-

sində tərbiyə etmək istiqamətindəki fəaliyyətlə-

rini davam etdirsinlər. 
Problemin aktuallığı. Məqalə Ümummilli 

Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 

illiyinə mühüm töhfədir. 

Problemin yeniliyi. Məqalə Ulu Öndər 

Heydər Əliyev nümunəsində tərbiyə məsələsinə həsr 

edilmişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc 

tədqiqatçılar, doktorant və dissertantlar üçün faydalı 

olacaqdır. 
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Xülasə. Azərbaycançılıq ümumi anlayışdır, olduqca müxtəlif məsələləri: xalqın tarixən qazandığı təc-

rübəni, milli-psixoloji xüsusiyyətləri, mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri əhatə edir. Ümummilli liderimiz azərbay-

cançılıq ideyasının əsasında vətənə sevgini ön plana çəkir və hər bir adama vətəni sevməyi təlqin edirdi. Mə-

qalədə Azərbaycan gənclərinin azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə edilməsinin Vətənə layiqli vətəndaş böyüdüb 

formalaşdırmağın əsas şərtlərindən biri olmasından bəhs edilmişdir. 

Açar sözlər: Müstəqil Azərbaycan, Ümummilli Lider, azərbaycançılıq tərbiyəsi, gənc nəsil, soydaş

Резюме. Азербайджанство – это общее понятие, оно охватывает самые разные вопросы: исто-

рически накопленный народом опыт, национально-психологические особенности, духовно-нравст-

венные качества. Основываясь на идее азербайджанства, наш общенациональный лидер на передний 

план выдвигает любовь к Родине и призывает всех любить Родину. В статье отмечается, что воспита-

ние молодежи Азербайджана в духе азербайджанства является одним из важных условий воспитания 

и формирования достойных граждан Родины. 

Ключевые слова: независимый Азербайджан, Общенациональный лидер, воспитание

азербайджанства, молодое поколение, соотечественник 

Summary. Azerbaijanism is a general concept, it covers a variety of issues: the historical experience 

of the people, national psychological characteristics, spiritual and moral qualities. Based on the idea of 

azerbaijanism, our national leader puts love for the Motherland to the fore and calls on everyone to love the 

Motherland. The article notes that the education of the youth of Azerbaijan in the spirit of azerbaijanism is 

one of the main conditions for the education and formation of worthy citizens of the Motherland. 

Key words: independent Azerbaijan, national leader, education of Azerbaijan, young generation,

compatriot 

Azərbaycanın müstəqillik yolunda inkişafı 

tələb edir ki, soykökə qayıtmaq qarşıya məqsəd 

qoyulduğu bir şəraitdə milli tərbiyə, o cümlədən 

azərbaycançılıq tərbiyəsi barədə gənclər arasın-

da təbliğat işi gücləndirilməlidir. ―Azərbaycan-

çılıq sözünün özü Vətənə, vətən övladına, millə-

tə, xalqa məhəbbət hissi oyadır. Ona görə də 

―azərbaycançılıq‖ tərbiyəsi termini xüsusilə 

məktəblilər üçün, onların bu ruhda tərbiyə olun-

ması üçün olduqca gərəklidir. Bu sözdə bir təəs-

sübkeşlik ifadə olunur. Ümummilli Liderimiz 

H. Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının II qu-
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rultayındakı nitqində ―azərbaycançılıq‖ termini-

ni belə səciyyələndirmişdir: ―Azərbaycanın döv-

lət siyasəti azərbaycançılıq əsasında qurulmuş-

dur.‖ (6, s. 162). 

İqtibasdan görünür ki, ―azərbaycançılıq‖ 

termini adi termin olmayıb, bir dövlətin siyasə-

tinin əsasının, təməlinin ifadəsidir. 

―Azərbaycançılıq‖ tərbiyəsi olduqca geniş, 

əhatəlidir, müxtəlif sahələri, hətta bir-birindən 

fərqlənən ayrı-ayrı şəraitdə yaşayan bu və ya 

başqa xalqa, millətə mənsub olan adamların tər-

biyəsi ilə bağlı olan çox aktual bir problemdir. 

Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar bu 

ideyanın əsas daşıyıcılarıdır, Azərbaycan dövlə-

tinin təməlidir, onu göz bəbəyi kimi qoruyub 

saxlayandır. Azərbaycan mədəniyyətinin, incə-

sənətinin, xalq adət-ənənəsinin, mərasim qayda-

larının yaradılması, mühafizə olunması, inkişaf 

etdirilməsi və təbliği Azərbaycan vətəndaşı olan 

azərbaycanlıların əsas vəzifəsidir. Azərbaycanın 

çiçəklənməsi, hər cəhətdən inkişaf etməsi əsa-

sən öz ərazisində yaşayan və fəaliyyət göstərən 

azərbaycanlılarla bağlıdır. 

Azərbaycançılıq tərbiyəsi Ümummilli Li-

derimiz Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideya-

sından nəşət edən tərbiyə istiqamətidir. Azər-

baycançılıq azərbaycançılıq ideyasının təbliği-

dir, həyata keçirilməsidir, böyüməkdə olan nəs-

lin bu ruhda formalaşma istiqamətidir. ―Azər-

baycançılıq‖ ideyası ilk dəfə ümummilli lideri-

miz tərəfindən işlədilmiş, onun təşəbbüsü və 

rəhbərliyi ilə 1991-ci il dekabr ayının 16-da 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində 

qərar qəbul edilmişdir. Bu xüsusda Ümummilli 

Liderimiz deyirdi: ―1980-ci illərin axırında, So-

vetlər İttifaqı zəifləməyə başladığı zaman Azər-

baycanda yaşayan azərbaycanlılar öz soydaşları, 

bacı-qardaşları ilə əlaqə qurmağa daha çox 

cəhdlər göstərmişlər. Məhz bu istək, bu arzu, bu 

cəhdlər 1989-cu ilin sonunda gənc azərbaycanlı-

ları İranda, Türkiyədə yaşayan azərbaycanlılar-

dan bizi ayıran sovetlər ittifaqının sərhəd qoşun-

larının yaratdığı mühəndis istehkamlarını, tikan-

lı simləri vurub dağıtmağa, qırmağa məcbur et-

mişdir. Bu, o vaxt – 1989-cu ilin dekabrında 

tarixi bir hadisə olmuşdur. O günlər Arazın o ta-

yında da, bu tayında da azərbaycanlılar bir-biri-

nə qovuşmağa, birləşməyə çalışmışlar. Bu arzu-

lar, bu istəklər yerinə yetmiş və bu gün biz bö-

yük xoşbəxtlik hissi ilə deyə bilərik ki, başqa öl-

kələrdə yaşayan soydaşlarımızla, qohum-əqrə-

balarımızla azad, sərbəst əlaqə yaratmaq imka-

nına malikik. Biz 1989-cu ilin dekabr ayında 

baş vermiş bu hadisəyə xüsusi əhəmiyyət verə-

rək 1991-ci il dekabr ayının 16-da Naxçıvanda 

Muxtar Respublika Ali Məclisinin bu barədə 

xüsusi qərarını qəbul etdik və 31 dekabr gününü 

Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü elan 

etdik. Biz Naxçıvanda qəbul etdiyimiz bu qərar 

əsasında Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 

qərar qəbul etdi... Məni sevindirən odur ki, azər-

baycançılıq artıq tarixdə həkk olunmuşdur. 

Azərbaycan dili, Azərbaycan xalqının ana dili, 

müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət 

dili artıq dünya dilləri içərisində öz yerini tapıb-

dır. Dünya azərbaycanlılarında millilik, milli 

vətənpərvərlik hissləri günü-gündən artır, bu da 

bizim həmrəyliyimizin güclənməsinin rəmzidir. 

Mən əminəm ki, bütün bu proseslər bundan 

sonra da inkişaf edəcəkdir‖ (4, s. 14-17). 

Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin 

xalq adət-ənənəsinin, mərasim qaydalarının 

yaradılması, mühafizə olunması, inkişaf etdiril-

məsi və təbliği Azərbaycan vətəndaşı olan azər-

baycanlıların əsas vəzifəsidir. Azərbaycanın 

çiçəklənməsi, hər cəhətdən inkişaf etməsi əsa-

sən öz ərazisində yaşayan və fəaliyyət göstərən 

azərbaycanlılarla bağlıdır. 

Azərbaycanın sərhədlərindən kənarda 

yaşayan, Azərbaycan dilində danışan insanların 

sayı təxminən 40 milyondan artıqdır. Onlar 

müxtəlif ölkələrdə yaşayır, əgər belə demək 

mümkündürsə, azərbaycanlıdır, lakin başqa ölkə 

vətəndaşıdır. Bunu düzgün başa düşmək üçün 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin tarixi şər-

hinə nəzər salmaq yerinə düşər: 

―Azərbaycanlılar min illərlə öz tarixi, 

etnik, doğma torpaqlarında – göyük Azərbay-

canda yaşamışlar, yaratmışlar və bəşər siviliza-

siyasına dəyərli töhfələr vermişlər. Dünyada ge-

dən müharibələr, inqilablar, hərbi münaqişələr, 

ictimai-siyasi proseslər nəticəsində Azərbaycan 

parçalanmış, azərbaycanlıların bir qismi yerlə-

rindən-yurdlarından sürgün, deportasiya olun-

muş, parçalanma nəticəsində bir-birindən ayrı 

düşmüşlər. Bəziləri isə özlərinə iş aramaq, təhsil 

almaq üçün doğma torpaqlarını tərk edib başqa 

ölkələrdə məskunlaşmışlar. Beləliklə, tarix boyu 

böyük Azərbaycan torpağından azərbaycanlılar 

dünyaya səpələnmişlər. İndi, demək olar ki, 
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dünyanın bir çox ölkələrində azərbaycanlılar ya-

şayırlar. Rusiyada, Müstəqil Dövlətlər birliyinə 

mənsub olan digər ölkələrdə, Qafqazda, qonşu 

Gürcüstanda, Dağıstanda, İranda, Türkiyədə, 

Avropada, Amerikada, Şərq ölkələrində azər-

baycanlıların böyük icmaları yaranıbdır. Onlar-

da millilik hisləri günü-gündən artır. Onlar bir-

biri ilə daha sıx əlaqə qurmağa çalışırlar və 

həmrəylik hissləri güclənir. Azərbaycan Res-

publikasının əhalisi milli tərkib etibarilə müxtə-

lifdir. Burada ayrı-ayrı xalqların nümayəndələri 

(az və ya çox sayda) yaşayır və onlar da respub-

likamızın doğma vətəndaşlarıdır. Azərbaycan 

vətəndaşları arasında milli ayrı-seçkilik yoxdur. 

Bu, Azərbaycan dövlətinin siyasətidir‖. 

Milli liderin sözləri hər bir Azərbaycan 

vətəndaşını bu istiqamətdə düşünməyə, onun 

tələblərinə əməl etmək əzmində olmağa vadar 

edir, onların etnik mənsubiyyətindən asılı olma-

yaraq bir ideya – Azərbaycanın mənafeyini mü-

dafiə etmək amalı uğrunda birgə fəaliyyət gös-

tərməyə istiqamətləndirir. Bu baxımdan ümum-

milli liderimizin ―Müstəqil Azərbaycan dövləti-

nin əsas ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir 

azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur 

hissi keçirməlidir‖ kimi fikirləri son dərəcə qüv-

vətli səslənir. 

―Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də 

fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam", - Heydər 

Əliyevin bu kəlamı Azərbaycana sonsuz 

sevgidir. 
Problemin aktuallığı. Böyüməkdə olan gənc-

lərin tərbiyəsi sahəsində deyilənlərin qorunub sax-

lanması, sonrakı nəsillərin bu ruhda tərbiyə olunma-

sı dövlətimizin siyasəti, valideynlərin, təhsil ocaqla-

rının, eləcə də böyük və ya kiçikliyindən asılı olma-

yaraq hər bir qurumun borcudur. 

Problemin elmi yeniliyi. Heydər Əliyev 

müasir azərbaycançılıq ideologiyasının – dövrün, za-

manın tələblərini, dövlətçiliyin əsaslarını, milli-etnik 

şəraiti nəzərə alan milli təlimin banisidir. Çünki 

azərbaycançılıq ideologiyası məhz onun dövründə 

həqiqi siyasi-ideoloji məzmun qazanaraq, mükəm-

məl bir dövlətçilik təliminə çevrildi və müstəqil 

Azərbaycan Respublikasının dövlət ideologiyası 

səviyyəsinə yüksəldi. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc 

tədqiqatçılar üçün faydalı olacaqdır. 
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Xülasə. Təhsil cəmiyyət və dövlətin inkişafının əsasında durmaqla strateji əhəmiyyətə malik olan və 

üstün inkişaf etdirilən fəaliyyət sahəsidir. Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemi milli zəminə, ümumbə-

şəri dəyərlərə əsaslanır, demokratik xarakter daşıyır. Məqalədə əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən 

qoyulmuş təhsil strategiyası, təhsilinin inkişafında göstərdiyi əvəzsiz xidmətləri işıqlandırılmışdır. Eyni za-

manda, müstəqillik əldə etdikdən sonra təhsil sahəsində qazanılan uğurlar yeni mövqedən araşdırılmışdır. 
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Резюме. Образование – это сфера деятельности, которая имеет стратегическое значение и явля-

ется высокоразвитой, обладающей основой развития общества и государства. Система образования 

Азербайджанской Республики основана на национальной почве, общечеловеческих ценностях и 

носит демократический характер. В статье были освещены образовательная стратегия, заложенная 

Великим Лидером Гейдаром Алиевым, и его неоценимые заслуги в развитии образования. В то же 

время были рассмотрены с новой точки зрения успехи, достигнутые в сфере образования после обре-

тения независимости. 

Ключевые слова: Гейдар Алиев, образование, образовательная стратегия, политика, обучение 

и воспитание, кадровое обеспечение 

 

Summary. Education is a field of activity that has strategic importance and is highly developed, being 

the basis of the development of society and the state. The educational system of the Republic of Azerbaijan 

is based on the national ground, universal values, and has a democratic character. In the article, the education 

strategy, which was founded by the Great Leader Heydar Aliyev, and his invaluable services in the 

development of education, were highlighted. At the same time, the successes achieved in the field of 

education after independence were examined from a new perspective. 
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Məlumdur ki, dövlət strategiyasının ən 

mühüm cəhətlərindən biri təhsildir. Təhsil cə-

miyyətin gələcək taleyini müəyyən edən milli 

sərvətdir. Siyasətin də, iqtisadiyyatın da, mədə-

niyyətin də gələcəyi təhsil sisteminin bugünkü 

vəziyyəti ilə şərtlənir. Heydər Əliyevin dediyi 

kimi, gələcəyimiz bu gün gənclərə nəyi necə öy-

rətməkdən asılıdır. Gələcəyimizi uğurla qurmaq 

üçün əvvəlcə bugünkü reallığın, onun müsbət və 

qüsurlu cəhətlərinin düzgün qiymətləndirilməsi 

tələb olunur. Mövcud təhsil sisteminin dəyərlən-

dirilməsi üçün də əvvəlcə meyarlar sistemi düz-
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gün seçilməlidir. Biz yaxın gələcəkdə və uzaq 

gələcəkdə cəmiyyətimizi necə təsəvvür ediriksə, 

necə arzulayırıqsa, bu gələcəyin qurucuları olan 

insanları da məhz həmin yöndə hazırlamalıyıq, 

onlara məhz həmin məqsədlərə xidmət edə bilə-

cək əqli və əməli keyfiyyətlər aşılamalıyıq [10]. 

Təhsil sisteminin başlıca vəzifəsi dərin və hər-

tərəfli biliyə, yüksək mədəniyyətə, məsuliyyət 

hissinə, mütərəqqi dünyagörüşə malik olan və 

onu daim inkişaf etdirməyə çalışan şəxsiyyət 

formalaşdırmaqdır [7]. Azərbaycan təhsili milli 

və ümumbəşəri dəyərlər, demokratik, dünyəvi 

prinsiplər əsasında xalqımızın tarixinə, milli 

ənənələrinə müvafiq şəkildə inkişaf etdirilmiş-

dir. Azərbaycan Dövlət Təhsil siyasətinin əsas 

məqsədi milli təhsilimizin inkişafına imkan və 

şərait yaratmaqdan ibarət olmuşdur. 

Bildiyimiz kimi, 1918-cu ildə Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən ilk Xalq Maarif 

Nazirliyi yaradılmışdır. Nazirlər Şurasının 30 

iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə təhsil nazirliyinə 

ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, həm 

də peşə sahələrindən ibarət olan şöbələr təsdiq 

edilmişdir. Nazirlik yarandığı ilk gündən təhsil 

müəssisələrinin milliləşdirilməsi məsələsini ön 

plana çəkmiş, ümumi icbari təhsil layihələri ha-

zırlamış, kəndlərdə, şəhərlərdə yeni məktəblər 

açmağa qərar vermişdir [8]. 1920-ci ildə Xalq 

Maarif Komissarlığı təşkil edilmiş və bütün təh-

sil müəssisələri onun tabeliyinə verilmişdir [9]. 

Bu dövr çox mürəkkəb olduğuna görə vahid na-

zirlik yaratmaq mümkün olmamışdır. AXC hö-

kuməti millətin ərazi bütövlüyünün qorunması 

ilə yanaşı, xalq maarifinin inkişafı sahəsində 

təqdirəlayiq işlər görməsinə və xeyli qanunlar 

qəbul etməsinə baxmayaraq, ADR-in bolşevik-

lər tərəfindən işğalı milli təhsil quruculuğu sa-

həsində nəzərdə tutulan əsas islahatların davam 

etdirilməsinə imkan vermədi. 

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurul-

duqdan sonra xalq maarifi sisteminin yeni prin-

siplər əsasında təşkili ilə təhsil tarixində yeni 

dövr başlandı. Bu işdə sovet Rusiyasının təhsil 

modeli əsas götürüldü, vahid dünyəvi əmək 

məktəbi, birgə təhsil, təhsildə hüquq bərabərliyi 

prinsipləri ön plana çəkildi. 

1920-30-cu illərdə maarifin təməl prinsip-

lərindən biri əhali arasında savadsızlığı ləğv et-

mək sayılırdı. Bu hərəkat Xalq Maarifi Komis-

sarlığı nəzdində yaradılmış (1920, sentyabr) Sa-

vadsızlığı ləğvetmə üzrə Mərkəzi Komissiya 

tərəfindən həyata keçirilirdi. Əhalinin bütün tə-

bəqələrini əhatə edən savadsızlığı ləğvetmə 

məktəbləri və kursları açıldı, ―Savadsızlıqla mü-

barizə komitəsi‖ (1923, dekabr) və ―Rədd olsun 

savadsızlıq‖ cəmiyyəti (1924, iyul) təsis edildi. 

Həmin dövrdə dinə qarşı mübarizə adı altında 

tarixi ənənəsi olan klassik müsəlman təhsil 

müəssisələri – məktəb və mədrəsələr tamamilə 

ləğv edildi. Təhsilin məzmununda milli dəyərlər 

arxa plana keçdi, saxta beynəlmiləlçilik aparıcı 

amilə çevrildi, nəticədə təhsilin məzmunu 

tamamilə sovet ideologiyasına tabe etdirildi. 

1959-cu ildən 1988-ci ilə kimi Azərbay-

canda təhsillə bağlı Maarif Nazirliyi, Ali və 

Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi adı ilə iki nazirlik 

fəaliyyət göstərmişdir. Bu iki nazirlikdən başqa 

Dövlət Texniki Peşə Təhsili Komitəsi fəaliyyə-

tini davam etdirmişdir. Deməli, bu dövrdə Azər-

baycanda iki nazirlik və bir komitə fəaliyyət 

göstərmişdir. Bu dövrdə vahid təhsil nazirliyi 

yaratmaq uğrunda tədbirlər görülməyə başla-

mışdır. Nazirliyin yaradılmasının zəruriliyi nə-

zərə alınaraq 1988-ci ildə Maarif Nazirliyi, Ali 

və Orta İxtisas Nazirliyi və Dövlət Texniki Peşə 

Təhsili Komitəsi ləğv edilmiş, bunların əsasında 

Xalq Təhsil Nazirliyi yaradılmışdır. Azərbaycan 

Prezidentinin 1993-cü il 3 sentyabr tarixli Sə-

rəncamı ilə ―Təhsil Nazirliyi‖ adlandırılmışdır. 

Ulu Öndərin təhsil strategiyası. Heydər

Əliyevin təhsil strategiyasının əsasında Azər-

baycan iqtisadiyyatının, sənayesinin, savadlı 

əhalinin inkişafına yönəlmiş strateji addımlar, 

hər şeydən əvvəl milli-mənəvi dəyərlərin qorun-

ması, yaşadılması, xalqın tarixi, mədəniyyəti, 

ədəbiyyatı, dili, folkloru və bütövlükdə milli 

yaddaşının mühafizəsi və ölkənin qüdrətli gələ-

cəyinə xidmət etməsi dururdu. Heydər Əliyev 

hələ 70-ci illərin əvvəlindən quruculuq missiya-

sını öz üzərinə götürmüş və milli təhsili parlaq 

zirvəyə yüksəltməyə nail olmuşdur. Ulu Öndə-

rin təşəbbüsü ilə 1972-ci ildə M.F. Axundov 

adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunun 

bazasında Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İns-

titutu yaradılmışdır. İnstitutun işinin yeni for-

matda təşkili onun elmi-pedaqoji potensialının 

sürətli inkişafına, regionda öz sahəsi üzrə mü-

kəmməllik mərkəzinə çevrilməsinə xidmət et-

mişdir. Heydər Əliyev ümumtəhsil məktəbləri-

nin, texnikumların, texniki peşə təhsili məktəb-
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lərin və ali məktəblərin səmərəli inkişafı sahə-

sində parlaq proqram vermiş, faydalı üsullar 

müəyyənləşdirmiş, ona rəhbərliyi planlaşdırmış-

dır. H. Əliyev ―Təhsil haqqında‖ qanun əsasında 

rəsmi tədbirlər görülməsini, müxtəlif pərakən-

dəliyə son qoyulmasını, dərslik və dərs vəsait-

lərinin yaradılmasını, klassiklərin əsərləri və 

şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri ilə kitabxana-

ların zənginləşdirilməsini və müəllimlərin daha 

məsuliyyətli çalışmalarını xüsusi vurğulamış, 

qarşıdakı vəzifələrin zəruri icra olunmasını 

göstərmişdir. 

Heydər Əliyevin təhsil müəssisələri və on-

ların maddi-texniki bazasının genişləndirilmə-

sində əvəzsiz xidmətləri həmişə xalqımızı se-

vindirmişdir. Azərbaycanda 1970-ci ildə 70 min 

tələbəni əhatə edən on üç ali məktəbin sayı on 

səkkizə çatdırılmışdır. Bu dövrdə tələbələrin 

sayı artıb yüz beş min olmuşdur. Heydər 

Əliyevin böyük qayğısı və rəhbərliyi əsasında 

ali məktəblərin bütün sahələri inkişaf etdirilmiş, 

yüksək göstəricilərə nail olmuşdur. Eyni zaman-

da, ümumtəhsil orta məktəbləri və ixtisas mək-

təbləri yeni nailiyyətlər qazanmışlar. Artıq 

1982-ci ildə ali təhsil müəssisələrində təhsil alan 

insanların sayı 100 min nəfərə çatmışdır. Azər-

baycanda təhsil alanlarla yanaşı, SSRİ-nin digər 

ali təhsil müəssisələrində də soydaşlarımızın 

oxuması məqsədi ilə yüzlərlə həmyerlimiz keç-

miş ittifaqın ən aparıcı universitetlərinə göndə-

rilmişdir. Xalqa, millətə və Vətənə layiq mütə-

xəssislər yetişdirmək ulu öndərin müqəddəs 

arzusu olmuşdur. 

Göründüyü kimi, Azərbaycan 70-80-ci 

illərdə ümummilli liderimizin siyasəti nəticə-

sində inkişaf etmiş, təhsil müəssisələri tikilib 

istifadəyə verilmiş, təhsilin səviyyəsi yüksəldil-

mişdir [11]. Təhsilin məzmununun müasirləşdi-

rilməsi, əhalinin bütün təbəqələrinin təhsil alma-

sı imkanlarının yaradılması, şagirdlərin pulsuz 

dərsliklərlə təmin edilməsi, tələbələrin təqaüdü-

nün artırılması, məktəbəqədər təlim-tərbiyə təh-

sil sisteminin təkmilləşdirilməsi, məktəblərin 

maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, kadr 

təminatının yaxşılaşdırılması ulu öndərin şərəfli 

fəaliyyətinin nəticəsidir. 

Bildiyimiz kimi, Heydər Əliyev 1993-cü 

ildə xalqın tələbi ilə yenidən Azərbaycana haki-

miyyətə qayıtdı. Bu çətin və məsuliyyətli dövr-

də hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev Azər-

baycan Respublikasında ictimai-siyasi sabitliyin 

yaranmasına nail olmuş, eyni zamanda təhsilə, 

təhsil xadimlərinə böyük qayğı göstərmiş, təhsi-

lin problemlərini həyata keçirməyə çalışmışdır. 

Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasında 

təhsil sahəsində islahatlar üzrə Dövlət Komissi-

yası haqqında 1998-cı il martın 30-da nazirin 

sədrliyi ilə verdiyi Sərəncam bütün illər ərzində 

ümummilli liderimizin təhsilimizdə və təhsil 

işçilərinə göstərdiyi xüsusi qayğının parlaq tari-

xi salnaməsidir. Ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevin 1999-cu il 15 iyun tarixli fərmanı ilə 

―Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində 

İslahat Proqramı‖ təsdiq edildi. Təhsilin sifariş-

çisi, icraçısı və nəzarətçisi xalqın özü oldu. Təh-

sil sistemində islahatların əsas məqsədi Azər-

baycanın təhsil sistemini dünya təhsil sisteminin 

standartlarına uyğunlaşdırılması olmuşdur [3]. 

Ümummilli liderimiz gəncləri təhsilli, 

elmli və zəkalı görmək üçün onların xaricdə 

təhsil alması üçün hər cür imkanlarla təmin 

edirdi. Heydər Əliyevin Azərbaycan Müəllimlə-

rinin XI qurultayında məktəb tikintisi, təmiri və 

təchizatına yardım göstərilməsi ilə bağlı çağırışı 

cəmiyyətdə böyük əks-səda, canlanma yaratdı. 

Məhz həmin müraciətdən sonra ölkədəki xarici 

təşkilatlar və səfirliklər də məktəb tikintisinə 

yardım etməyə səy göstərdilər. Heydər Əliyevin 

bu çağırışına ölkənin sahibkarları və xaricdə 

yaşayan imkanlı azərbaycanlılar da qoşuldu. 

Ölkəmizdə yeni məktəb binaları tikildi, mək-

təblər təmir edildi, ali təhsil müəssisələrinin 

maddi-texniki bazası yaxşılaşdırıldı. Ümummilli 

liderimizin qayğısı nəticəsində təhsil sistemində 

yaranmış güclü inkişaf tendensiyaları, yenilik və 

novatorluq dövrü başlandı. Təhsil sektoru üçün 

ayrılan büdcə vəsaitləri ildən-ilə artırıldı [8]. 

Heydər Əliyev Bakı şəhərinin təhsil işçi-

ləri ilə görüşündə bildirmişdir ki, bizim gənclə-

rimiz, orta məktəblərdə təhsil alan gənclər bütün 

fənlərdən yaxşı hazırlaşmalıdır. Bu günün tələ-

bələri, gələcəyin tələbləri baxımından, dünyanın 

hər yerində, bütün ölkələrdə inkişaf etmiş iqtisa-

diyyatı, texnologiyanı, mədəniyyəti, texnikanı 

mənimsəmək, onları respublikada tətbiq etmək, 

ölkəmizin iqtisadiyyatını, mədəniyyətini, təhsi-

lini, elmini dünya standartları səviyyəsinə qal-

dırmaq üçün bizim gənclərimiz gərək yaxşı ha-

zırlaşsınlar. Məktəblər onlar üçün lazım olan 

fənlərin hamısının tədrisini gərək yaxşı təşkil et-
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sinlər. Beləliklə, bizim gənclərimiz gərək bütün 

əvvəlki nəsillərə nisbətən daha yüksək təhsil al-

mış gənclər olsunlar. 

Heydər Əliyevin 13 iyun 2000-ci ildə 

imzaladığı və ölkənin təhsil sisteminin təkmil-

ləşdirilməsinə xidmət edən Sərəncamı ilə M.F. 

Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili 

və Ədəbiyyatı İnstitutunun bazasında Bakı Slav-

yan Universitetinin yaradılması ölkəmizin yeni 

inkişaf dönəmində atılmış mühüm addımlardan 

idi. Məhz Ulu Öndərin müəyyən etdiyi inkişaf 

istiqamətlərinə uyğun olaraq Bakı Slavyan Uni-

versiteti slavyan dilləri, ədəbiyyatı, mədəniyyəti 

üzrə tədrisin və tədqiqatın təşkili sahəsində 

regionda yeni aparıcı bir təhsil məkanının ya-

ranması ilə nəticələndi [4]. 

Heydər Əliyev hərbi təhsilə də böyük qay-

ğı göstərmişdi. Azərbaycan Polis Akademiyası-

nın yaradılmasına, Naxçıvanda, Bakıda və digər 

şəhərlərdə hərbi akademiyaların təşkilinə nail 

olmuşdur. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 

―Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin 

təkmilləşdirilməsi haqqında‖ 13 iyul 2000-ci il 

tarixli [Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

13 iyun 2000-ci il tarixli 349 nömrəli Fərmanı], 

―Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil mək-

təblərinin maddi-texniki bazasının möhkəmlən-

dirilməsi haqqında‖ 4 oktyabr 2002-ci il tarixli 

fərmanları [1] və ―Azərbaycan Respublikasında 

yeni ümumtəhsil məktəblərinin tikintisi, möv-

cud məktəblərin əsaslı təmiri və müasir tədris 

avadanlıqları ilə təmin olunmasına dair proqram 

haqqında‖ 17 fevral 2003-cü il tarixli sərəncamı 

ilə islahatın sürətlənməsinə güclü təkan verdi 

[6]. İslahatın gedişində elmi-tədqiqat işlərinin 

səmərəli aparılması, təhsil sistemi işçilərinin və 

təhsil alanların sosial müdafiəsinə, həm də sağ-

lamlığına xüsusi şərait yaradılmışdır. 

Heydər Əliyev demişdir: ―Cəmiyyətdə hər 

şey məktəbdən, təhsildən başlayır‖. Deməli, 

məktəblərin mənəvi tərbiyəsi zəngin qurulmalı-

dır. Dövlətçiliyimizin, müstəqilliyimizin rəmz-

ləri olan Azərbaycan bayrağına, gerbinə, him-

ninə dərin məhəbbət aşılanmalı, respublikanın 

dövlət rəmzlərinin milli iftixar mənbəyi olduğu 

gənc nəslə şüurlu mənimsədilməlidir. 

Heydər Əliyev göstərmişdir ki, təhsil sis-

teminin iqtisadi təminatı, maliyyə bazası qüv-

vətli olmalıdır. Çünki iqtisadiyyatı güclü olan 

ölkə hər şeyə qadirdir. Respublikamızın təhsil 

sistemi dünya standartlarına uyğun şəkildə for-

malaşır. Təhsilin maliyyələşməsindən danışar-

kən Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, təhsil sahə-

sində kəsirlər olmamalıdır. ―Çünki təhsildə olan 

kəsir, çatışmazlıq bizim gələcəyimizə xətalar 

yaradacaqdır. Buna görə də təhsil dövlət tərəfin-

dən maliyyələşdirilir, - az miqdarda özəl təhsil 

ocaqları var, - bundan sonra da biz Azərbaycan-

da təhsilin inkişafını özümüzün siyasətimizin 

öncül sahəsi hesab edəcəyik, səylərimizi davam 

etdirəcəyik (1 sentyabr 2001-ci il) [10]. 

Heydər Əliyevin təhsilə, elmə böyük qay-

ğısının nəticəsidir ki, 1993-cü ildən 2002-ci ilə-

dək AAK tərəfindən 300 nəfərə elmlər doktoru, 

2119 nəfərə elmlər namizədi alimlik dərəcəsi 

verilmişdir. Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 

1995-ci ildə müstəqil Azərbaycanın ilk Konsti-

tusiyası yaradıldı. Konstitusiyada hüquqların tə-

minatı həyata keçirildi, konkret təhsil siyasəti 

formalaşdırıldı, təkmilləşdirildi, yeniləşdirildi, 

islahatlara intensiv hazırlıq işləri aparıldı [ 3]. 

2001-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Res-

publikasının Avropa Şurasına üzv olması ölkə-

mizin Qərb dövlətləri ilə inteqrasiyasını sürət-

ləndirdi. Azərbaycan öz ali təhsil sisteminin 

inkişaf prioritetlərini dünyada, o cümlədən 

Avropa Təhsil məkanında gedən proseslərə qoş-

maqla öz mövqeyini xeyli möhkəmləndirdi. Ha-

zırkı mərhələdə ali təhsil sahəsində həyata keçi-

rilən islahatların əsas istiqamətini də məhz bu 

prinsip təşkil edir. Müasir dövrdə Avropa ölkə-

ləri təhsil sistemlərinin inteqrasiyası və Ümum-

avropa ali təhsil məkanının formalaşdırılması 

xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

2002 il sentyabrın 23-də Rusiya Federasi-

yası və Azərbaycan Respublikası arasında təh-

sillə bağlı sənədlərin, namizədlik və doktorluq 

diplomlarının tanınması haqqında hökumətlər-

arası sazişlər imzalandı [5]. Azərbaycan-Rusiya 

əlaqələrinin bütün sahələrini daha da inkişaf 

etdirmək üçün imkanlar genişləndi. 
Problemin aktuallığı. Göründüyü kimi, 

ümummilli lider Azərbaycana rəhbərliyi dövründə 

təhsilin inkişafına böyük önəm vermişdi. Ötən əsrin 

70-80-ci illərində Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə təh-

sil müəssisələrinin geniş şəbəkəsinin yaradılması və 

bu şəbəkənin zəngin maddi-texniki bazasının forma-

laşdırılması, gənclərin respublikanın hüdudlarından 

kənarda yerləşən ali məktəblərə göndərilməsi, hərbi 

kadrların yetişdirilməsi, respublika Elmlər Akademi-
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yasının elmi-tədqiqat institutlarında fundamental el-

min inkişafının təmin edilməsi gələcəkdə milli müs-

təqillik üçün zəruri intellektual zəmin yaratmışdır. 

Ulu öndər yaxşı bilirdi ki, hər bir ölkədə yüksək ixti-

saslı mütəxəssislərin hazırlanması dövlət müstəqilli-

yinin əsasını təşkil edən ən mühüm amillərdən biri-

dir. Ona görə də dahi rəhbər cəmiyyətin inkişafının 

əsasını düzgün şəkildə təhsildə, maariflənmədə gö-

rür, bu sahənin inkişafına diqqət və marağını əsirgə-

məmişdir. Ulu öndər keçmiş sovet dövründə Azər-

baycan təhsilinin tərəqqisinə mane olan bir sıra 

amilləri aradan qaldırmış, ölkənin gələcək inkişafı-

nın elmi əsaslarla qurulması üçün respublikanın mə-

dəni sərvətlərini, ziyalılarını, ixtisaslı kadrlarını güc-

ləndirmişdir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, məhz 

bu illərdə respublikanın məktəbləri, ali və orta ixti-

sas müəssisələri üçün yeni binaların tikintisi geniş 

vüsət almış, təhsil infrastrukturu tamamilə yenilən-

miş, ixtisaslı kadrların hazırlanması üçün ixtisaslaş-

dırılmış ali və orta ixtisas məktəbləri tikilmişdir. 

Respublikanın müxtəlif bölgələrində 800-ə yaxın 

məktəb tikilib istifadəyə verilmişdir. 
Problemin elmi yeniliyi. Beləliklə, dedikləri-

mizdən aydın olur ki, Heydər Əliyevin fəaliyyətində 

təhsil xalqın qiymətli milli sərvəti kimi həmişə yük-

sək qiymətləndirilmişdi. Ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyev iftixarla demişdir: ―Təhsil millətimiz 

üçün, xalqımız üçün vacib məsələdir. Cəmiyyət təh-

silsiz inkişaf edə bilməz‖. Bu gün Heydər Əliyevin 

təhsil strategiyası onun mütəşəkkil və bacarıqlı da-

vamçısı olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. 

İlham Əliyev Azərbaycanda milli təhsilin inkişafı ilə 

bağlı dünya mahiyyətli, iri miqyaslı layihələr həyata 

keçirir, apardığı xarici və daxili siyasət nəticəsində 

cəmiyyətin bütün sahələrində islahatlar aparır, təhsi-

limizi müasirləşdirmək, dünya təhsil məkanına 

inteqrasiya etmək üçün proqramların həllinə uğurlu 

istiqamət verir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti-

nin 24 oktyabr 2013-cü il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq 

edilmiş ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inki-

şafı üzrə Dövlət Strategiyası‖ təhsilimizin daha key-

fiyyətli və dünya səviyyəli inkişaf istiqamətlərini 

müəyyənləşdirmişdir. 

Problemin praktiki əhəmiyyəti. Məqalə tələ-

bələr və tədqiqatçılar üçün əhəmiyyətli olacaqdır. 
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ЛИЧНОСТЬ ГЕЙДАРА АЛИЕВА КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
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THE PERSONALITY OF HEYDAR ALIYEV AS A MEANS OF MORAL EDUCATION 

Xülasə. Hər bir dövlətin nüfuzu, qüdrəti və sərvətləri qiymətləndirilərkən onun ərazisi və əhalisinin az 

və ya çoxluğu, təbii və maddi sərvətləri, hərbi qüdrəti ilə yanaşı, mənəvi sərvətləri, mənəvi zənginlikləri də nə-

zərə alınır. Zəngin xalq – zəngin tarix, zəngin mədəniyyət və incəsənət, zəngin elm və yüksək təhsil, istedadlı 

oğul və qızlar, zəngin mənəvi irs deməkdir. Xalqın hər dövrdə, hər vəziyyətdə dünya şöhrətli dahiləri, tanınmış 

şəxsiyyətləri varsa, o, zəngin xalqdır. Hər bir ölkənin, xalqın tarixində, həyatında ən çətin və həlledici məqam-

da onun əsl liderinin yetişməsi fikri ilə razılaşmaq olar. Azərbaycan Respublikasının ağır günlərində, həlledici 

məqamda Heydər Əliyev günəş kimi doğdu. H. Əliyev ölkənin və millətin ən acınacaqlı vaxtında hakimiyyətə 

gələn, həlli düyünə düşən taleyüklü məsələləri qısa müddətdə yoluna qoyan dahi şəxsiyyətdir. 

Açar sözlər: mənəvi tərbiyə, şəxsiyyət, xalq, lider, mənəvi sərvət, müstəqillik, təhsil, tərbiyə

Резюме. При оценивании статуса, силы и богатства каждого государства учитываются его тер-

ритория и численность населения, природные и материальные ресурсы, военная мощь, а также духов-

ное богатство. Богатый народ– это богатая история, богатая культура и искусство, богатая наука и 

высшее образование, талантливые сыновья и дочери, богатое духовное наследие. Богатый народ 

является богатой нацией, если в ней есть всемирно известные гении и известные личности в каждую 

эпоху и в любой ситуации. Можно согласиться с мыслью, что истинный лидер каждой страны и наро-

да вырастает в самый трудный и решающий момент его истории и жизни. В трудные дни Азербай-

джанской Республики, в ответственный момент Гейдар Алиев засиял, словно солнце. Г. Алиев – 

гений, пришедший к власти в самое бедственное для страны и народа время и решивший в короткие 

сроки судьбоносные вопросы. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, личность, народ, лидер, духовное богатство,

самостоятельность, образование, воспитание 

Summary. When evaluating the reputation, power and wealth of each state, its territory and 

population size, natural and material resources, military power, as well as spiritual wealth and spiritual 

wealth are taken into account. Rich people means rich history, rich culture and art, rich science and higher 

education, talented sons and daughters, rich spiritual heritage. A rich nation is a rich nation if it has world-

renowned geniuses and well-known personalities in every era and in every situation. It is possible to agree 

with the idea that the true leader of every country and nation grows up at the most difficult and decisive 

moment in its history and life. In the difficult days of the Republic of Azerbaijan, at a decisive moment, 

Heydar Aliyev shone like the sun. H. Aliyev is a genius who came to power at the most miserable time of the 

country and the nation, and resolved the fateful issues in a short time. 

Key words: spiritual education, personality, people, leader, spiritual wealth, independence, education,

upbringing 
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Ölkə başçısının şəxsi keyfiyyətləri, sözsüz 

ki, hər bir dövlət üçün olduqca vacibdir. Heydər 

Əliyev fenomeni haqqında söz açarkən, ilk növ-

bədə, onu səciyyələndirən liderlikdən danışmaq 

yerinə düşər, bu, adi liderlik deyil, xüsusi bir li-

derlikdir ki, təkcə ―irəlidə gedən‖ mənasını da-

şımır. Öz xalqını zülmət qaranlıqdan işığa doğru 

lazımi vaxtda qərar qəbul edə bilən lider yönəl-

də bilər. İnamını itirmiş adamlara gözəl sabaha 

inamı yalnız Vətən məfkurəsini hər şeydən 

üstün tutan lider qaytara bilər. 

Mənəviyyat şəxsiyyətin özünə, onu əhatə 

edənlərə, cəmiyyətə və onun real hadisələrinə 

münasibətini, dünyagörüşünü, davranışını təza-

hür etdirən başlıca meyardır. Məhz mənəvi tər-

biyə sayəsində fiziki fərd kimi dünyaya gələn 

insan əsl mənada şəxsiyyətə çevrilir. Hazırda 

Azərbaycanda hüquqi, demokratik dövlət quru-

lur, tədricən möhkəmlənir və inkişaf edir. Cə-

miyyətdə yaşayan hər bir azərbaycanlı dövlət 

quruculuğunda, vətəndaş cəmiyyətinin forma-

laşmasında iştirak edir. Müstəqil Azərbaycan 

dövlətində yeni mənəviyyat normaları və prin-

sipləri yaranır. 

Məhz bu baxımdan da müasir dövrdə gənc 

nəsli biliklər sistemi ilə silahlandırmaq, onlarda 

elmi dünyagörüşü formalaşdırmaq nə qədər va-

cibdirsə, cəmiyyətimizin özülünü möhkəmlən-

dirmək məqsədi ilə əxlaqca saf, mənəvi cəhət-

dən kamil və yetkin şəxsiyyətlər tərbiyə etmək 

bir o qədər mühüm məsələdir. İnsan nə qədər 

savadlı olsa da, mənəviyyatca yoxsuldursa, cə-

miyyətin sağlam özül üzərində bərqərar olduğu-

nu söyləmək çətindir. 

Şagirdlərin mənəvi-əxlaqi inkişafı və tər-

biyəsi müasir təhsil sisteminin əsas vəzifəsidir 

və təhsilin sosial sifarişinin mühüm tərkib hissə-

sini təşkil edir. Təhsil cəmiyyətin mənəvi və 

əxlaqi konsolidasiyasında əsas rol oynayır. 

Mənəviyyat mənəvi, əxlaqi və əqli maraq-

ların maddi maraqlardan üstün olmasından iba-

rət ruhun mülkiyyətidir. Əxlaq öz əməllərinə 

görə məsuliyyəti öz üzərinə götürmək, yəni vic-

danına uyğun hərəkət etməkdir. 

Mənəvi-əxlaqi tərbiyə şagirdlər tərəfindən 

əsas milli dəyərlərin mənimsənilməsi və qəbul 

edilməsi, vətənimizin çoxmillətli xalqının 

ümumbəşəri dəyərlər sistemini və mədəni, mə-

nəvi-əxlaqi dəyərlərini mənimsəmək üçün peda-

qoji şəkildə təşkil edilmiş bir prosesdir. 

Təəssüf ki, bu gün təhsilin tərbiyəvi funk-

siyası azalıb. Məhz buna görə də valideynlər, 

müəllim və pedaqoqlar, elm, mədəniyyət və icti-

maiyyət nümayəndələri mənəvi-əxlaqi prinsip-

lərə, sağlam həyat tərzinə, doğma torpağa, onun 

tarixinə, doğma yurda məhəbbətə əsaslanan şəx-

siyyət tərbiyəsi ənənələrinin qorunub saxlanma-

sına diqqət yetirməlidirlər. 

İnsan çox erkən yaşlarından özünü tanıma-

ğa başlayır. Gənc nəslin tərbiyəsinin aktual prob-

lemlərindən biri də məktəbdə mənəvi-əxlaqi tər-

biyədir, çünki müəllimlər bunu şagirdin hərtərəfli 

tərbiyəsinin tərkib hissəsi hesab edirlər. 

Tərbiyə şəxsiyyətin məqsədyönlü forma-

laşması prosesidir və müasir mənada, məhz ve-

rilmiş məqsədə çatmağa yönəlmiş səmərəli qar-

şılıqlı əlaqə (müəllim və şagird arasında əmək-

daşlıq) prosesidir. 

Təhsil mürəkkəb bir prosesdir. Bu, şəxsiy-

yətin formalaşmasının bütövlüyü ideyasına tabe 

olan təhsil prosesinin məqsədləri, vəzifələri, 

məzmunu, formaları və metodlarının birliyidir. 

Tərbiyə prosesi ikitərəfli xarakter daşıyır: müəl-

limdən şagirdə (birbaşa əlaqə) və şagirddən 

müəllimə (əks əlaqə). Təhsil prosesinin idarə 

edilməsi əks əlaqəyə əsaslanır, yəni. Şagirdlərdən 

gələn məlumatlar əsasında. Məktəbdə işləmək 

böyük və çətin işdir. Biz müəllimlər hər gün, hər 

saat düşünürük ki, övladlarımızı mehriban, rəğ-

bətli, namuslu, ədalətli, şərlə barışmaz insan kimi 

yetişdirək, hər kəsə Vətən sevgisini, əməyə ehti-

yacı necə formalaşdıraq. Müəllimin vəzifəsi este-

tik zövqün və hisslərin inkişafı, ruhun tərbiyəsi, 

fərdin qabiliyyətlərinin və təbii meyllərinin üzə 

çıxarılması üçün şərait yaratmaqdır. 

Öz dövrünün canlı tarixi və aynası olan 

ulu öndərimizin bütün həyatı və ictimai-siyasi 

fəaliyyəti gələcək nəsil üçün əsil mənəvi tərbiyə 

məktəbidir. Ulu öndər Heydər Əliyevin həyat 

yolu mənəvi tərbiyə nümunəsidir. Bu məsələlə-

rin ulu öndərimiz Heydər Əliyev irsində sistemli 

araşdırılması bu sahədə mövcud problemlərin 

aradan qaldırılmasında, eləcə də gənc nəsli mil-

li-mənəvi dəyərlərə sadiqlik, azərbaycançılığa 

və bəşəriliyə hörmət ruhunda tərbiyə etmək, on-

larda yüksək ideyalılıq, ləyaqətlilik, inam və 

əqidə, vətənpərvərlik kimi mənəvi keyfiyyətlə-

rin formalaşdırılmasında böyük önəm daşıyır. 
Problemin aktuallığı. Heydər Əliyevin bir 

şəxsiyyət olaraq yüksək mənəvi keyfiyyətləri onun 
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həyatının ayrı-ayrı məqamlarına toxunularaq gənc 

nəslin mənəvi tərbiyəsinə nümunə olaraq təqdim 

edilməlidir. Eləcə də Heydər Əliyevin həyatda yük-

sək önəm verdiyi sədaqətlilik, iradəlilik, ədalətlilik, 

qeyrətlilik, paklıq, saflıq kimi mənəvi keyfiyyətlərə 

münasibəti şagirdlərə aşılanmalıdır. Ulu öndərimiz 

Heydər Əliyevin milli-mənəvi dəyərlərimizin qoru-

yucusu kimi dilimizə, dinimizə, adət-ənənələrimizə, 

tariximizə olan münasibəti də diqqətdən yayınma-

malıdır. İlk əvvəl onun milli-mənəvi dəyərimiz ola-

raq doğma dilimizə qayğı və diqqəti nəzərə çatdırıl-

malı, xalqın həyatındakı rolu açıqlanmalıdır. 

Problemin elmi yeniliyi. Heydər Əliyevin 

xalqın özünə, öz tarixi köklərinə, əcdadları tərəfin-

dən yaradılmış adət-ənənələri ilə bağlı fikirlərinin 

araşdırılması böyük maraq kəsb edir. Araşdırma-

lardan məlum olur ki, Heydər Əliyev əsrlərin dərin-

liyindən bu günə gəlib çatan bizim bütün milli və 

dini adət-ənənələrimizin məqsədini insanları saflığa, 

düzlüyə, paklığa dəvət etməkdə, insanları bu əhval-

ruhiyyədə tərbiyə etməkdə görür. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Tədris zama-

nı Heydər Əliyevin mənəvi tərbiyənin məzmununu 

təşkil edən vətənpərvərliyin mənəvi dəyər olaraq gə-

ləcək nəsillərdə daha da gücləndirilməsi və inkişaf 

etdirilməsindən ötrü gördüyü işlərdən bəhs edilməli, 

onun vətənpərvərliyə verdiyi önəm geniş şəkildə 

açıqlanmalıdır. 
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MY FIRST TEACHER 

 
Xülasə. Məqalədə ötən əsrin 60-70-ci illərində Şirvan (keçmiş Əli Bayramlı) şəhər 1 nömrəli məktə-

bində sinif müəllimi işləmiş Nəsibə Qurbanovanın iş təcrübəsi öz əksini tapmışdır. Nəsibə Qurbanova dərslə-

rin səmərəli qurulmasına, təlimin optimallaşmasına, əyaniliyə xüsusi fikir verirdi. O, şagirdlərin, valideynlə-

rin və müəllim yoldaşlarının sevimlisi idi. Pedaqoji ustalığa, nəzəri və metodik hazırlığa malik olduğundan 

respublikanın əməkdar müəllimi fəxri adını almışdı. 

Açar sözlər: müəllim, ilk müəllim, sinif müəllimi, əməkdar müəllim, qabaqcıl müəllim, şagirdlərin 
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Резюме. В статье отражен опыт работы Насибы Гурбановой, работавшей учителем в Ширван-

ской (бывшей Али Байрамлинской) городской школе № 1 в 60-х и 70-х годах прошлого века. Насиба 

Гурбанова уделяла особое внимание эффективному построению уроков, оптимизации обучения и 

наглядности. Она была любимцей учеников, родителей и коллег-учителей. Благодаря своему педаго-

гическому мастерству, теоретической и методической подготовке ей было присвоено почетное зва-

ние Заслуженного учителя pеспублики. 

Ключевые слова: учитель, первый учитель, классный учитель, заслуженный учитель, 

передовой учитель, любимица учеников 

 

Summary. The article reflects the work experience of Nasiba Gurbanova, who worked as a class 

teacher in the Shirvan (former Ali Bayramli) city school No. 1 in the 50s and 70s of the last century. Nasiba 

Gurbanova paid special attention to the effective construction of lessons, optimization of training and 

visibility. He was a favorite of students, parents and fellow teachers. Thanks to his teaching skills, theoretical 

and methodological training, he received the honorary title of Honored Teacher of the Republic. 

Key words: teacher, first teacher, class teacher, honored teacher, advanced teacher, students' favorite 

 

1957-ci il, sentyabrın 1-i. 7 yaşına çatmış-

dım. O zaman Əli Bayramlı şəhər deyil, rayon 

mərkəzi idi. Səhv etmirəmsə, rayonun özündə 

yalnız bir məktəb vardı – 1 nömrəli məktəb. 

Özü də K.Y. Voroşilovun adını daşıyırdı. Bö-

yük qardaşlarım Hafiz həmin məktəbdə orta təh-

silini başa vurub ali təhsil almağa, İnqilab isə 

Bakıya texnikumda oxumağa getmişdilər. 2 

nömrəli məktəb hələ tikilməkdə idi. 
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Atam Nurağa müəllim Küdəcühür kənd 

məktəbinin direktoru olduğundan səhər tezdən 

iş başında idi. Evdar qadın olan anam İzzət 

əlimdən tutub məni məktəbə apardı. O zamanlar 

şagirdlər xüsusi məktəb forması geyinərdilər. 

Oğlanlar başlarına ―O olmasın, bu olsun‖ kino-

komediyasındakı Sərvərin furajkasına bənzər 

furajka qoyardılar. Tək-tək uşaqlarda mağaza-

dan alınma çanta olardı. Onu da haradansa tapıb 

gətirərdilər. Adətən analar parçadan öz uşaqları 

üçün çanta tikər, ona cib də qoyardılar. Həmin 

cibdə mürəkkəbqabı gəzdirilərdi. İndiki kimi 

diyircəkli qələmlər də yox idi. Avtomat qələm 

az tapılardı, o da müəllimlərdə olardı. Tələb 

belə idi ki, yazılar ucuna pero taxılmış qələmlə, 

mürəkkəbə batırılaraq yazılsın. Mürəkkəbqabı 

və belə qələmlərlə ehtiyatla davranmaq lazım 

gəlirdi. Bir də görürdün, mürəkkəbqabı aşıb ya 

çantanı, ya da partanı mürəkkəbə boyadı. Bir 

çox hallarda qələmin ucundan dəftərə mürəkkəb 

düşür, bütün zəhmətini puça çıxarırdı. 

Məktəbin həyətində çoxlu uşaq və böyük 

yığışmışdı. Meydanın ortasında dayanmış dolu-

bədənli, saçlarını geriyə daramış kişi əl-qolunu 

ölçür, nə isə deyirdi. Bir neçə nəfər onu əhatə 

etmişdi. Həmin kişinin üzü mənə tanış gəldi. 

Fikir verib gördüm ki, qonşumuzdur. Odur ki, 

anamdan soruşdum: 

-O kişini tanıyıram. Bizim qonşuluqda

olur. O burada nə edir? 

Anam gülərək: 

-Gəncəli müəllim bu məktəbin direktoru-

dur. Yanındakılar da müəllimlərdir. Gələcəkdə 

sənə dərs deyəcəklər. İndi sənin yalnız bir müəl-

limin olacaq. 

Anam əlinin işarəsi ilə sağ tərəfdə qadın-

ların və uşaqların əhatəsində olan qadını göstə-

rərək: 

-Bax, sənin müəllimin o qadındır. Nəsibə

müəllim. 

Anam bunu deyib əlimdən tutaraq çəkdi 

və xoşsimalı, səliqə ilə geyinmiş müəllimə 

yaxınlaşdı: 

-Nəsibə xanım, yeni dərs iliniz mübarək!

– dedi.

Nəsibə müəllim də öz növbəsində: 

-Xoş gördük, – deyə cavab verdi. – Haq-

qında danışdığın bu qoçaqdır?! – dedi. Sonra 

başımı sığallayıb soruşdu. – Necəsən, oğlum? 

Mənim sinfimdə oxuyarsan? 

ŞƏKİLDƏ: 1960-cı il. Əli Bayramlı (hazırda Şirvan) şəhər 1 nömrəli məktəbin III sinfi.

Sinif müəllimi Nəsibə xanım Qurbanova (4-cü cərgədə sağdan 1-ci).

2-ci cərgədə sağdan 2-ci şəxs - III sinif şagirdi Akif Abbasov.
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Anam evdə Nəsibə müəllim barədə mənə 

danışmışdı. Hamı onu tərifləyir, yaxşı, savadlı 

müəllim olduğunu deyirdi. Odur ki, Nəsibə 

müəllimin sualına cavab olaraq başımla razılığı-

mı bildirdim. O, gülüb dedi: 

-Oğul, suala başla cavab verməzlər. Xüsu-

sən böyüklərlə danışanda… 

Dərhal başa düşüb: 

- Bəli, - dedim. 

- Bax, belə. 

Nəsibə müəllim ilk baxışdan qəlbimə yat-

dı. Onu birinci dəfə görməyimə baxmayaraq, 

sanki çoxdan tanıyırdım və indi elə bil ki, doğ-

ma və əziz adamıma rast gəlmişdim. 

Nəsibə müəllim bizi sıraya düzüb sinfə 

apardı. Uşaqların, demək olar ki, hamısı, o cüm-

lədən mən də bir anlağa anamızdan ayrıldığımı-

za görə qəribsədik. Dönüb geriyə baxdıq. 

Mənim ilk dərsim, birmərtəbəli məktəb 

binasının bir küncündə yerləşən sinif otağında 

beləcə başlandı. 

Nəsibə xanım Qurbanova o zamanlar təx-

minən 30 yaşlarında olardı. 1 nömrəli məktəbdə 

uzun müddət işləyib təqaüdə çıxdı, xeyli illərdir 

dünyasını dəyişib. Həyat yoldaşı Böyükağa 

Qurbanov orta məktəbdə, Əli Bayramlı (hazırda 

Şirvan şəhəri) Pedaqoji Məktəbində riyaziyyat 

müəllimi işləyirdi. Geniş dünyagörüşə, savada, 

yüksək intellektual səviyyəyə malik idi. Stalin 

rejiminin ağrı-acısını çəkmiş, həbsdə və sürgün-

də olmuşdu. 

Nəsibə xanımla Böyükağa müəllimin Hə-

qiqət adlı qızları və daha iki qızı vardı. 

1 nömrəli məktəbdə cəmi üç il oxudum. 1 

nömrəli məktəbdə sıxlıq, 2 nömrəli məktəbdə 

isə şagirdlərin sayı az idi. Odur ki, bəzi sinifləri 

2 nömrəli məktəbə keçirdilər. Ayrılmaq istəmə-

sək də, bizi də həmin məktəbə dəyişdilər. 

Xoşbəxtlikdən sinif müəllimimiz Ənvər 

Xanmədov yaxşı müəllim idi. Təcrübəli, qabaq-

cıl müəllim kimi uzun illər səmərəli fəaliyyət 

göstərdi. 

O zamanlar uşaqdıq. Nəsibə müəllimin 

hansı nailiyyətlərinə görə fərqləndiyi barədə fi-

kir yürütmək bizim imkanımız xaricində idi. O, 

əməkdar müəllim idi. Heç bunun nə demək 

olduğunu və nəyə görə ona bu adın verildiyini 

bilmir və bu barədə, ümumiyyətlə, fikirləşmir-

dik. Onu bilirdik ki, bizim Nəsibə müəllim ha-

mıdan ağıllı, hamıdan savadlı, hamıdan gözəl 

idi. Yaxşı müəllim idi, bizim qayğımıza qalırdı, 

bilmədiklərimizi, yaxşı anlamadıqlarımızı səbir 

və təmkinlə başa salırdı, yaxşı oxumayan uşaq-

larla əlavə məşğul olurdu. O, bizə tapşırardı ki, 

hər yerdə – evdə, küçədə, məktəbdə, kino və 

teatrda, parkda nümunəvi davranaq, böyüklərə 

hörmətlə yanaşaq, ata-anamızın sözünə qulaq 

asaq, balacaları incitməyək, heyvanlara, quşlara, 

təbiətə qayğı ilə yanaşaq. 

Çox gözəl öyrətmə metodikası vardı. Oxu 

və yazının tədrisini çox bacarıqla qurardı. Xətti-

mizə fikir verir, başa sala-sala buraxdığımız 

səhvləri düzəldərdi. 

İndiki kimi yadımdadır. Nəsibə müəllim 

əyani vasitələrin köməyilə tədrisi maraqlı və an-

laşıqlı qururdu. Valideyn yığıncaqlarında diqqə-

ti ayrı-ayrı şagirdlərin kəm-kəsirlərini tənqid et-

məyə deyil, məktəblilərin təlimdəki və davranış-

dakı bəzi qüsurların düzəldilməsi ilə bağlı məs-

ləhətləşmələrə yönəldirdi. 

O zamanlar məktəbin dəhlizində, yaxud 

həyətində pioner xətləri keçirilirdi. Bu da ya-

dımdadır ki, Nəsibə Qurbanovanın sinfi – bizim 

sinif həmişə təriflənir, birinci yeri tuturdu. Həm 

―Şagirdlər üçün qaydalar‖a əməl etdiyimizə, nü-

munəvi davrandığımıza, həm də təlim müvəffə-

qiyyətimizə görə. 

İllər keçdi. Mən Əli Bayramlı (hazırda 

Şirvan) şəhər 2 nömrəli məktəbini bitirdim. 1 

nömrəli məktəbə gedib əziz müəllimimə – Nəsi-

bə Qurbanovaya bu barədə ―hesabat‖ verdim. 

Qiymətlərimlə, hansı ali məktəbə gedəcəyimlə 

maraqlandı. Uğurlar dilədi. Azərbaycan Peda-

qoji Dillər İnstitutuna (hazırda ADU) daxil ol-

dum. Gəlib bunu ilk müəllimimə bildirdim. 

Hədsiz sevindi, xeyir-duasını verdi. 1973-cü ildə 

institutu bitirib təyinatımı Sabirabad rayonuna 

aldım. Vaxtilə Əli Bayramlının kəndləri olmuş, 

hazırda Sabirabada baxan və çox da aralıda 

yerləşməyən Şıxsalahlı və Qaragünə (hazırda 

Qaragüney adlanır) kənd məktəblərinə əmrim 

veriləndə Nəsibə müəllimlə görüşdüm. Sevindi: 

-Çalış yaxşı müəllim ol, - dedi. Sevimli 

müəllimimin dediklərinə əməl etdim. 

1975-ci ildə müsabiqə yolu ilə Azərbay-

can Dövlət Elmi-Tədqiqat Pedaqogika İnstitutu-

na kiçik elmi işçi vəzifəsinə qəbul olundum. Bu 

barədə Nəsibə müəllimə danışdım. Nəsibə 

müəllim son dərəcə məmnun oldu. Sevinci aşıb-

daşırdı. Mənə: 
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-Oğul, gün o gün olsun ki, elmlər doktoru,

professor olasan! 

İllər keçdi. Elmlər doktoru da, professor 

da oldum. Fəqət ilk müəllimimi sevindirə bil-

mədim. Nəsibə Qurbanova artıq həyatdan köç-

müşdü. Buna görə kədərlənsəm də, təsəllim bu 

oldu ki, onun arzularını həyata keçirə bilmişəm. 

İndi yəqin ki, onun ruhu sevinir. 

Problemin aktuallığı. Qabaqcıl müəllim təc-

rübəsi təqdim olunur. 

Problemin yeniliyi. Təqdim olunan iş təcrü-

bəsi müasir məktəbdə də tətbiq oluna bilər. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Öz müəllim-

lərinin hörmət və nüfuzunun qorunub saxlanması ba-

xımından ümumtəhsil məktəbləri məzunlarına kö-

məyini göstərəcəkdir. 

E-mail: prof.akif@mail.ru

Rəyçilər: ped.elm.dok., prof. Ġ.H. Cəbrayılov, 

ped.elm.dok. prof. H.H. Əhmədov 

Redaksiyaya daxil olub: 06.03.2023. 
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Xülasə. Məqalədə ali təhsil müəssisələrində tələbələrin müstəqil olaraq özünühazırlıq işlərinin mahiy-

yəti açıqlanmışdır. Ali təhsil müəssisələrində tələbələrin özünüinkişafı üçün pedaqoji dəstəyin olması vacib 

şərtlərdən biridir. Həmçinin pedaqoji dəstək tələbələrin optimal qərarlar verməsinə şərait yaradır. 
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Резюме. В статье раскрывается сущность самостоятельной подготовки студентов в высших 

учебных заведениях. Педагогическая поддержка является одним из важных условий саморазвития 
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Summary. In the article, the essence of independent self-training of students in higher education 

institutions is explained. Pedagogical support is one of the important conditions for students' self-

development in higher education institutions. Also, pedagogical support enables students to make optimal 

decisions. 
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Tələbənin fəaliyyətini təmin edən əsas tə-

ləblərdən biri onların müstəqil olaraq özünüha-

zırlığıdır. Özünühazırlıq – tələbənin pedaqoji 

səmərəliliyini, təsir gücünü artırma qabiliyyəti-

dir. Özünühazırlıq gələcək tərbiyəçi-müəllimin 

peşə dünyasına vahid yanaşmanın formalaşması 

məqsədini daşıyır. Özünühazırlıq tələbənin öy-

rənmə qabiliyyətini inkişaf etdirir. Özünühazır-
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lıq tələbələrdə peşə şüurunun inkişafına, praktik 

peşə fəaliyyətinə cəlb olunmasına şərait yaradır. 

Tələbənin peşəyönlü hərtərəfli təhsil mühiti ol-

malıdır. Gələcək tərbiyəçi-müəllim təlimdə 

peşəkar standartların, dəyərlərin və davranışla-

rın daşıyıcısı kimi formalaşmalıdır. Gələcək tər-

biyəçi-müəllim özündə müsbət keyfiyyətləri 

möhkəmləndirməli və fəaliyyətini daha əhəmiy-

yətli istiqamətdə aparmalıdır. 

Tələbələrin bilikli və qabiliyyətli olması 

cəmiyyətin düzgün inkişafı deməkdir. Cəmiyyə-

tin müasirləşməsi prosesi ali məktəbdə təlimin 

təşkili və nəticələrinə yeni vəzifələr qoyur. Ali 

təhsil müəssisələrində bu fərdiliyin qurulması 

dedikdə səriştəliliyinin formalaşdırılması, ünsiy-

yət qurma bacarığını inkişaf etdirilməsi, sosial 

rolların yerinə yetirilməsi kimi nəzərdə tutulur. 

Gələcək tərbiyəçi-müəllimin özünühazırlı-

ğı onun özünüdərk fenomeninin dərk edilməsini 

göstərir. Tələbələrin müvəffəqiyyət əldə etməsi 

onun həvəsli, təşəbbüskar və aktiv fəaliyyəti ol-

masından asılıdır. Bundan əlavə və ən önəmlisi 

isə o, öz üzərində durmadan və həvəsdən düşmə-

dən çalışmalıdır. Bu halda öyrənmək tələbələr 

üçün yük olmayacaq, onlar üçün yeni bir şey öy-

rənmək, müstəqil şəkildə kəşflər etmək, hər hansı 

peşəyə yiyələnmə bacarığına sahib olmaq, müs-

bət nəticələr əldə etmək sevincinə və uğura çev-

riləcəkdir. Gələcək tərbiyəçi-müəllim özünüha-

zırlıq zamanı yaradıcılığının inkişaf etdirilməsi 

üzərində də çalışmalıdır. Gələcək tərbiyəçi-müəl-

lim özünühazırlıq zamanı problemlərin ilk öncə 

nəzəri aspektlərini nəzərə almalıdır, o ―özünü 

inkişaf etdirmə‖ , ―səriştəli olmaq‖, şəxsi peşə-

karlıq‖, ―təhsil‖, ―səriştəli təhsil‖ anlayışlarını 

bilməli və onları genişləndirməyi bacarmalıdır. 

Universitetlərdə Bolonya sisteminin həya-

ta keçirilməsi məsələsindən sonra tələbələrin 

özünühazırlıq prosesinin rolu daha da gücləndi. 

Burada yalnız təhsil paradiqmasından özünütəh-

sil paradiqmasına keçid baş verdi. Universitetlə-

rin tələbləri arasında tələbələrin özlərini müstə-

qil şəkildə inkişaf etdirilməsi göstərilməlidir. 

Ali təhsil müəssisələrində tələbə-müəllim müna-

sibətləri, sosial inteqrasiya onların müstəqil 

yaradıcılığını inkişaf etdirir. Özünühazırlıq yal-

nız təhsilin davamlı olmasını deyil, müasir cə-

miyyətdə baş verən köklü dəyişiklikləri də 

özündə cəmləşdirir. Özünühazırlıq dedikdə bir 

sıra keyfiyyətlər yaranır: müstəqil axtarış, ün-

siyyət, xüsusi peşəkarlıq, təhliletmə və s. Əmək-

daşlıq tələbələrin həyatında vacib rol oynayır. 

Gələcək tərbiyəçi-müəllim əməkdaşlıq edərək 

özünühazırlıq prosesini daha keyfiyyətli şəkildə 

yerinə yetirə bilər. Özünühazırlıq tələbələrin öz-

özünə təhsili kimi həyata keçirilir. Gələcək tər-

biyəçi-müəllimin özünühazırlığı azad düşüncə 

tərzini formalaşdırır. Ali məktəblərdə tələbə 

təlim zamanı öz müstəqil fikirlərini irəli sürərək 

yeni məlumatlar verə bilər, bu isə onun özünü-

hazırlığının düzgün istiqamətdə irəliləməsindən 

asılıdır. Tədris fənləri tələbələrin özünühazırlıq 

prosesini təkmilləşdirməyə yardım edən əsas 

vasitələrdən biridir. 

Ali təhsil müəssisələrində tələbələrin özü-

nüinkişafı üçün pedaqoji dəstəyin olması vacib 

şərtlərdən biridir. Həmçinin pedaqoji dəstək 

tələbələrin optimal qərarlar verməsinə şərait 

yaradır. Tələbənin özünühazırlığından danışar-

kən qeyd etmək lazımdır ki, ali təhsil müəssisə-

lərinin rolu burada böyükdür. 

Gələcək tərbiyəçi-müəllimin özünühazırlı-

ğı onun həyat tərzinin yaradıcısı kimi özünü 

göstərir. 

―Pavlov özünün gənclərə məşhur məktu-

bunda deyirdi: ―...öz işinizdə, axtarışlarınızda 

ehtiraslı olun.‖ Deyirlər ki, Turgenev iradəsin-

dən asılı olmayaraq, yalnız daxili ehtirasın təsiri 

altında qələmə sarılırmış. Demək istəyirəm ki, 

yalnız bu özünühazırlıq tədbirlərindən sonra 

məsələnin ikinci tərəfinə - kitabla lüğətlə məş-

ğul olmağa keçmək olar‖ (1). 

Gələcək tərbiyəçi-müəllim özünühazırlıq 

prosesində özünün güclü və zəif yönlərini aşkar-

lamağı öyrənir. Tələbə müzakirələrdə iştirak et-

məli, təlimlərdən keçməli, psixoloji testlərdə 

iştirak etməlidir. Bu və buna oxşar bəzi proses-

lər tələbələrin özünühazırlığını düz istiqamətdə 

aparır. 

Tələbələrin özünühazırlıq prosesinin şərt-

ləri bunlardır: 

1. Tələbələrin özünühazırlıq prosesinin

informasiya ilə zəngin olması; 

2. Tələbələrin özünühazırlıq prosesində

aktiv ünsiyyətin olması; 

3. Tələbələrin özünühazırlıq prosesində

subyekt mövqeyinin möhkəmləndirilməsi; 

4. Tələbələrin özünühazırlıq prosesində

müsbət emosiyaların əhəmiyyətli olması; 
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5. Tələbələrin özünühazırlıq prosesində 

pedaqoji mexanizmlərin aktuallaşdırılması. 

Gələcək tərbiyəçi-müəllimin özünühazır-

lıq prosesində vacib amillərdən biri də motivasi-

yadır. Tələbə özünə məqsədlər və hədəflər ya-

ratmalı və onun ardınca getməlidir. Tələbə çox-

məqsədli olmalı və sistematik şəkildə addımla-

mağı bacarmalıdır. Tələbənin özünühazırlığı 

onun nizamlı şəkildə özünü dəyişməsidir. 

Tələbənin müəllim kimi formalaşması 

üçün öncə o, fərasətli, ağıllı, dürüst, gözüaçıq, 

mehriban, vətənpərvər, birgə işləmə bacarığı ol-

malıdır. Bunlara yiyələnmək üçün isə o, daima 

öz üzərində işləməlidir. Tələbə yaranmış proble-

min öhdəsindən gəlməyi bacarmalıdır. O, qo-

yulmuş problemin həlli üçün müxtəlif variantlar 

irəli sürməyi bacarmalıdır. Gələcək tərbiyəçi-

müəllim fərziyyələr irəli sürməyi bacarmalıdır. 

Bu bacarıqlar isə təkcə ali təhsil müəssisələrində 

verilən təhsillə deyil, həmçinin, paralel olaraq, 

tələbənin müstəqil formada özünühazırlıq prose-

sində əldə edilir. 

Gələcək tərbiyəçi-müəllimin özünühazırlı-

ğı 2 aspektdə özünü büruzə verə bilər. Birincisi, 

şəxsiyyətlə bağlıdır: özünəinam, nailiyyət moti-

vasiyası və s. İkincisi idrakla əlaqədardır. Bura-

da koqnitiv bacarıqlar əsas götürülür: məqsəd 

qoymaq bacarıqları, emal bacarıqları, özünü-

dərk, təhliletmə bacarıqları. Həmçinin özünüha-

zırlıq zamanı tələbələrin öyrənmə bacarıqları 

inkişaf edir. Burada tələbələr əlavə təhsil almağı 

davam etdirməli, əsasən özü özünü idarə edəcək 

müstəqil şəkildə təhsilini davam etdirməli, cə-

miyyətdə akademik, peşəkar, texnoloji inkişafa 

yaxından bələd olmağı bacarmalıdır. 

Gələcək tərbiyəçi-müəllimin özünühazır-

lıq zamanı əldə etdiyi biliklər arasında tarazlıq 

olmalıdır. 

Hər bir gələcək tərbiyəçi-müəllimin məq-

sədləri sırasında özünühazırlıq prosesində yara-

dıcı təfəkkürünün formalaşdırılması, onun müs-

təqil idrak fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi daya-

nır. Ona görə də tələbə müstəqil işinin təşkilində 

tədris-tərbiyə (auditoriya) prosesi birinci yeri 

tutur. Lakin bu təcrid olunmuş şəkildə deyil, 

auditoriyadankənar müstəqil işlərlə zənginləşir, 

tamamlanır. Bir-birini tamamlayan bu prosesdə 

auditoriya məşğələsində aşılanan tələbə müstə-

qil iş bacarıqları auditoriyadankənar müstəqil 

işin çətinlik çəkmədən yerinə yetirilməsinə kö-

mək edir. Ali məktəbdə auditoriya və auditori-

yadankənar proseslərdə İKT-dən istifadə etmək-

lə tətbiq olunan müstəqil iş formalarından aşağı-

dakıları qeyd etmək olar: 

1.Tədris ədəbiyyatından, internetdən və 

əlavə mənbələrdən istifadə etmək; 

2.Seminar məşğələləri üzrə təqdimatlar 

hazırlamaq; 

3.Kompüterdən istifadə etməklə laborator 

və praktik tapşırıqları icra etmək; 

4.İstehsalat və pedaqoji təcrübədə kompü-

terdən və təlimin texniki vasitələrindən istifadə 

etməklə dərslərə hazırlaşmaq; 

5.Tələbə elmi dərnəklərində fəaliyyət gös-

tərmək; 

6.Kurs və buraxılış işləri yazmaq üçün 

internet resursları ilə işləmək (2). 

Ali təhsil müəssisələrində tələbələr öz 

vaxtlarından düzgün istifadə etməyi, tədris ma-

terialı ilə məhsuldar işləmək və görülən işin 

nəticələrinə nəzarət etmə qabiliyyətinə yiyələn-

məlidirlər. Universitetlərdə tələbələri özünüha-

zırlıq prosesində uyğun mövzulara təşviq etmək, 

təhsil proqramı müəyyən etmək, pedaqoji və 

psixoloji dəstək verilməlidir. Tələbələrin yaradı-

cılığını inkişaf etdirmək üçün universitetlərdə 

yaradıcılıq komissiyaları yaradılmışdır. Bu isə 

gələcək tərbiyəçi-müəllimlərin gələcək təhsili-

nin daha yaxşı inkişafı deməkdir. Ali təhsil 

müəssisələri tələbələrin təklif və xahişlərini nə-

zərə almalıdırlar. Universitetlər təhsilsevərlərin 

rəğbətini qazanmalıdır. 

Tələbələr ali təhsil müəssisələrində bir 

sıra çətinliklərlə də üzləşirlər. Bu çətinlikləri 

aradan qaldırmağın yolları bunlardır. 

1.Tələbələrin təhsil almasında müəllimdən 

dərin nəzəri hazırlıq və ixtisası ilə bağlı bilgilər 

tələb edilir; 

2.Tələbələrin fərdi və psixoloji xüsusiy-

yətləri nəzərə alınmalıdır; 

3.Tələbələrin adaptasiya prosesinə istiqa-

mət verilməlidir. 

Düzgün pedaqoji rəhbərlik, intizamlı təlim 

tələbələrin özünühazırlıq prosesinin inkişafına 

təsir edir. Ali təhsil müəssisələrində dərsin düz-

gün təşkil olunması üçün metodlardan istifadə 

olunur. Metodlar tələbələrdə inkişafetdirici, təh-

silləndirici, nəzarətedici, korreksiyaedici, moti-

vasiyalaşdırıcı funksiyalarını yerinə yetirir. 
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Gələcək tərbiyəçi müəllim özünühazırlıq 

bacarıqlarının formalaşdırılmasını təhlil edərkən 

o müəyyən etməlidir ki, bəzi fənlər onlara yal-

nız biliklər verir, amma bacarıqlar formalaşdır-

mır. Özünühazırlıq prosesində tələbə yalnız

bilik deyil, həm də bacarıq verən fənlər ətrafın-

da çalışmalıdır.

Təkcə müasir dövr deyil, cəmiyyətimizin 

gələcək inkişafı peşəkar və səriştəli müəllim ha-

zırlığını nəzərdə tutan infrastrukturun və siste-

min yaradılmasını tələb edir. Ölkədə ali pedaqo-

ji təhsili inkişaf etdirmək və səriştəli müəllim 

hazırlığını təmin etmək məqsədilə bir sıra işlərin 

görülməsi bu baxımdan çox önəmlidir. Bunları, 

əsasən, aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1. Ali pedaqoji təhsil müəssisələrinin

müasir informasiya və kommunikasiya texnolo-

giyaları ilə təmin edilməsi. Tədris prosesində 

onlardan gündəlik istifadə edilməsi mühitinin 

yaradılması. 

2. Ali pedaqoji təhsil müəssisələrinin təd-

ris planlarının, proqramlarının yeniləşdirilməsi 

və onların beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq 

təkmilləşdirilməsi. Yeni təhsil texnologiyalarına 

əsaslanan tədris planı, proqramı və dərsliklərin 

tətbiqinə nail olunması. Proqramların praktik 

istiqamətinin gücləndirilməsi. 

3. Pedaqoji prosesə məzmunu pedaqoji

sistemlərin özünütəşkilatlandırma nəzəriyyəsin-

də, prinsiplərində və qanunauyğunluqlarında 

əks olunmuş pedaqoji bilik sahəsindən ibarət 

olan sinergetik yanaşmanın təmin olunması. 

4. Pedaqoji təhsil sahəsində dünyada ta-

nınmış ali məktəblərin təcrübəsinin öyrənilməsi 

və onların təcrübəsindən yaradıcılıqla istifadə 

edilməsi. 

5. Ali pedaqoji təhsil müəssisələrində apa-

rılan elmi-tədqiqat işlərinin səviyyəsinin və ona 

nəzarətin gücləndirilməsi. Elmi-tədqiqat işləri-

nin daha kompetensiyalı, müasir mövzulara həsr 

olunması və onların praktik istiqamətini güclən-

dirməklə tətbiqinə nail olunması. 

6. Pedaqoji yönümlü ali məktəb məzunla-

rının işlə təmin olunmasına pedaqoji dəstəyin 

verilməsi. (3, s. 39.) 
Problemin aktuallığı. Ali təhsil müəssisələri-

nin ən mühüm uğurlarından biri və birincisi hazırla-

nan gələcək tərbiyəçi-müəllimlərin peşəkar və səriş-

təli olması, özünühazırlıq prosesinə dərində yiyələn-

məsi, təkcə öz ixtisasını deyil, onu tətbiqetmə baca-

rıqlarına malik olmasıdır. Təcrübə göstərir ki, gələ-

cək tərbiyəçi-müəllimlərin bir çoxu yalnız öz ixtisas 

fənləri ilə məşğul olduqda lazımi bilik və bacarıqlara 

yiyələnmirlər. Nəticədə gələcək peşəsində müəyyən 

çatışmazlıqlar özünü göstərir. 

Problemin elmi yeniliyi. Özünühazırlıq pro-

sesində tələbələrin hər birinin maraq və inkişafının 

təmin olunması, özünühazırlıq prosesində bilik və 

bacarıqlara nail olunması, özünühazırlıq zamanı 

kommunikativliyin, səmərəliliyin, peşəkarlığın yük-

səldilməsinə yönəldilməsi və s. kimi amillərin araş-

dırılması, bu istiqamətdə müəyyən tövsiyələrin ha-

zırlanması təqdim olunan problemin elmi yeniliyini 

təşkil edir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

irəli sürülən təkliflər və nəticələr bu sahədə mövcud 

olan bir sıra vacib məsələlərin həlli üçün praktik 

əhəmiyyətə malikdir. 
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Xülasə. Məqalənin mövzusu dövrümüzün ən aktual məsələlərindən biridir. Risk hər hansı arzuоlun-

maz hadisənin baş vеrməsinin mümkünlüyü ilə əlaqədardır. Risk dеdikdə, əsasən, müəssisənin fəaliyyəti 

prоsеsində rеsurslarının bir hissəsinin itirilməsi, gəlir əldə оlunmaması və ya əlavə хərclərin yaranması еhti-

malı nəzərdə tutulur. Risklərin vaхtında təhlil оlunması mühüm şərtdir, çünki aparılan təhlil nəticəsində riski 

dоğuran kоnkrеt səbəblər müəyyən еdilir, оnun fəsadlarının azaldılması üçün lazımi təkliflər hazırlanır. Risk 

səviyyəsi fəaliyyətin хaraktеrindən, müəssisənin miqyasından, buraхılan məhsulun növündən, tərəfdaşların 

tərkibindən asılı ola bilər. 

Açar sözlər: təhsil müəssisələri, risk, riskin mahiyyəti, risklərin idarə edilməsi 
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Summary. The topic of the article is one of the most urgent problems of our time. Risk is associated 

with the possibility of any undesirable event. Basically, the term risk means the possibility of losing part of 
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important condition, since the analysis determines the specific causes of the risk and makes the necessary 
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proposals to reduce its consequences. The level of risk may depend on the nature of the activity, the scale of 

the enterprise, the type of products manufactured, and the composition of partners. 

Key words: educational institutions, risk, main point of risk, risk management

Risk anlayışı mürəkkəb proseslərdən iba-

rət hadisə olduğundan və praktiki istifadə zama-

nı lazımi səviyyədə diqqətə alınmadığından 

onun tərifinin verilməsində ziddiyyətli fikirlər 

mövcuddur. Risk termini ilk dəfə 1921-ci ildə 

Amerika tədqiqatçısı F. Nayt tərəfindən elmi 

ədəbiyyata gətirilmiş və onun ―Risk, qeyri-

müəyyənlik və gəlirlər‖ adlı tədqiqat əsərində 

şərh olunmuşdur. 

‖Risk‖ termini yunan sözü olan ―ridsi-

kon‖, ―ridsa‖ sözündən götürülmüşdür və qaya, 

sıldırım şəklində tərcümə olunur. İtalyan dilində 

risiko – təhlükə, risikare – qayalar arasında ma-

nevr etmək, fransız dilində ricdoe – qorxmaq, 

risk etmək (hərfi mənada sıldırım qayalığı keç-

mək) kimi başa düşülür. Azərbaycan dilinin 

izahlı lüğətində ―risk‖ – ―qorxulu iş‖, ―baş verə 

biləcək təhlükə‖ sözlərinin sinonimi kimi veril-

mişdir və ―cəsarət etmə, yaxşı nəticə ümidi ilə 

hərəkət etmə‖ sözləri kimi izah edilmişdir. 

Təhsil müəssisələrinin inkişafında risklə-

rin rolu ondan ibarətdir ki, müəssisəyə olan tələ-

batın səbəb olduğu rəqabət mühitində riskə get-

mədən mənfəət əldə etmək, yüksək nailiyyətlər 

qazanmaq olduqca çətindir. Çünki risk və gəlir 

bir-birinə qarşılıqlı şəkildə təsir edir. Risk göz-

lənilən nəticənin əldə olunub olunmayacağını 

ifadə etdiyindən təhsil müəssisələrinin rəhbərlə-

ri üçün təxirəsalınmaz vasitə rolunu oynayır. 

Lakin zəruri olan məqam ondan ibarətdir ki, ba-

zar iqtisadiyyatı şəraitində zərər verən hər bir 

risk üçün dövlət yox, müəssisənin rəhbərliyi 

məsuliyyət daşıyır. Məhz buna görə də hər bir 

təhsil müəssisəsi riskli qərarlara düzəlişlər et-

mək məqsədilə lazımi informasiyaları qabaqca-

dan toplamalı və təhlil edilməli, həmçinin risk-

ləri operativ şəkildə aradan qaldırmaq məqsədi-

lə müəssisədaxili təşkilatlar yaratmalıdırlar. 

Ən vacib məsələlərdən biri də riskin sə-

viyyəsinin müəyyənləşdirilməsidir, çünki riskin 

səviyyəsini müəyyən etmədən hər hansı bir qə-

rarın verilməsi mümkün olmur. Risk və onun 

səviyyələri haqqında yazılmış ədəbiyyatlara nə-

zər saldıqda görə bilərik ki, 3 ümumişlək anla-

yış qeyd olunub: ―fəlakətli risk‖, ―yol verilən 

risk‖ və ―böhran riski‖. Fəlakətli risk dedikdə 

qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaqda uğursuz-

luqla qarşılaşan və nəticədə müəssisənin iflasa 

uğraması ilə nəticələnən proses nəzərdə tutulur. 

Yol verilən risklərə təhsil müəssisənin rəqabət 

mühitində kəmiyyət-keyfiyyət göstəriciləri ba-

xımından ya qismən, ya da bütün mənfəətini 

itirməsini aid etmək olar. Böhran riski dedikdə 

isə müraciət edəcək tələbə sayı ilə yanaşı, maddi 

vəsaitin də itirilməsi faktını qeyd etmək olar. 

Qeyd edək ki, ali təhsil müəssisələri məq-

səd və vəzifələrinə təsir göstərə biləcək daxili 

və xarici faktorlarla üzləşirlər, bu faktorlar, əs-

lində, üzləşməli olduqları risklərdir. Bu kimi 

halların qarşısını almaq üçün bütün universitet-

lər risklərin idarə edilməsi kontekstini müəyyən-

ləşdirməli və sistematik risk qiymətləndirməsinə 

imkan verən risk meyarlarını kifayət qədər inki-

şaf etdirməlidir. Təhsil müəssisələrində müəyyən 

edilmiş əsas risklərə maliyyə, strateji, funksional, 

akademik xarakterli risklər aiddir. 

Akademik risklərə daxildir: ali təhsil 

müəssisələrinin təhsil göstəriciləri, qəbul pro-

sesi, məzun olduqdan sonra işlə təmin olunan 

gənclərin statistikası, bazar tələbləri, akademik 

təhsil proqramlarının keyfiyyəti, təhsil proqram-

larının qiymətləndirilməsi və monitorinqi və bu 

prosesə nəzarət edən inzibati və yardımçı böl-

mələr, akademik mühitdə inkişaf və innovasiya. 

Maliyyə risklərinə daxildir: ali təhsil 

müəssisələrinin gəlir və xərclərinin ilkin qiy-

mətləndirilməsi və onları idarə etməyin yolları. 

Strateji risklərə daxildir: universitetlərin 

məqsəd və hədəflərinə nail olmaq qabiliyyətinə 

təsir edən risklər, maraqları olan tərəflər, icti-

mai-siyasi və iqtisadi mühit, ali təhsildə keyfiy-

yət təminatı və xaricdəki universitetlərlə beynəl-

xalq qiymətləndirmə əməkdaşlığı. 

Funksional xarakterli risklərə insan re-

sursları (ixtisaslı inzibati heyət, müəllimlərin 

hazırlıq səviyyəsi) tədqiqat, inkişaf və innovasi-

yalara əlçatanlıq, infrastruktur, məktəbi tərk 

etmə səviyyəsi. 

Son dövrlərə nəzər salsaq görə bilərik ki, 

COVID-19 pandemiyası dövründə, ali təhsil 

sektoru əvvəllər əhəmiyyətli təsirə malik oldu-

ğu, lakin baş vermə ehtimalının aşağı və ya orta 



Təhsil müəssisələrində risklərin proqnozlaşdırılması 

31 
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 90, №2, 2023 

səviyyədə olduğu müəyyən risklərlə tez bir za-

manda qarşılaşdı. Əslində, bir çoxları pandemi-

yanın ali təhsil ictimaiyyətinə hər hansı bir 

kommersiya və ya hökumət sahəsindən daha 

əhəmiyyətli və mürəkkəb yollarla meydan oxu-

duğunu iddia edirdi. Bu riskləri anlamaq və 

idarə etmək hazır olmayan qurumlar üçün par-

çalanma riskini daha gözlənilən edirdi. 

Böhranın birinci mərhələsində risklərin 

idarə edilməsi ilə bağlı başlıca problemlər sürət-

li və dəqiq şəkildə işıqlandırıldı. Qurumlar, de-

mək olar ki, az müddətdə məsafədən işləməyə 

keçid, təhsilin inkişafına dair verilən qərarlar, 

hibrid və onlayn təlimatlar, texnologiya ilə mü-

barizə və tələbələr, müəllimlər və pedaqoji kol-

lektivin COVID-19 protokollarına uyğunluğu 

ilə bağlı çətinliklərlə mübarizə aparırdılar. Təh-

sil müəssisələrinin yataqxanalarının qismən və 

ya tam bağlanmasının maliyyə nəticələri, idman 

tədbirlərindən, konfranslardan, iaşə tədbirlərin-

dən və bir çox digər yardımçı müəssisələrdən 

gələn gəlirlərin dərhal aşağı düşməsinə və ya ta-

mamilə aradan qalxmasına səbəb oldu. Pande-

miya davam etdikcə, təhsil sistemi tələbələrin 

və müəllimlərin təhsil müəssisələrinə təhlükəsiz 

şəkildə qayıdışı, necə və nə vaxt olacağı ilə 

bağlı planlar hazırlamaq zərurətini yaratdı. 

Təhsilin keyfiyyəti və təhsil təcrübəsi ilə 

bağlı suallar və narahatlıqlar, orta təhsildən son-

rakı məşğulluğun azalması ilə artan stress və 

narahatlıqlar danışıqların mərkəzinə çevrildi və 

qeydiyyatla bağlı risklər, ali təhsildə ictimai 

əhval-ruhiyyənin azalması kimi faktlar ön plana 

çıxdı. 

Universitetlərin üzləşdiyi bir çox prob-

lemlər arasında pandemiya zamanı tələbələrin, 

müəllimlərin və işçilərin təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi də əsas məsələ olmuşdu. İşlərin səviy-

yəsi lazımi qaydada davam edərkən, maraqlı tə-

rəflər universitetlərin pandemiyaya reaksiyaları-

nı, sağlamlıq və təhlükəsizlik şəraitini yüksək 

səviyyədə təmin etmək üçün görülən tədbirləri 

yoxlamağa davam edirdilər. Aydındır ki, vaxtın-

da effektiv fəaliyyət göstərə bilməmək universi-

teti artan risklərə, geriləməyə və gözlənilməz 

nəticələrə məruz qoya bilər. Bu da onu göstərir 

ki, qarşıdakı aylarda qurumlar mübahisəli qərar-

lar verməyə davam etmək məcburiyyətində qa-

lacaqdılar. Onlar peyvəndlərin məcburi edilmə-

sini, hava filtrasiya sistemlərini təkmilləşdir-

məyi, hərtərəfli inkişaf üçün investisiya qoyma-

ğı və tələb olunan sosial məsafə və maska məc-

buriyyəti qaydalarına davam edib-etməməyi nə-

zərdən keçirəcəkdilər. Universitetlər bu qərarla-

rın tələbələrə, eləcə də professor-müəllim heyə-

tinə əhəmiyyətli təsirlərini nəzərə almalı və əks 

reaksiyalardan qorunmaq üçün qərar qəbul etmə 

prosesində şəffaf olmalı idilər. 

Universitetlər hibrid, virtual mühitlərin 

əlavə edilməsini araşdırdıqca kibertəhlükəsizlik 

pozuntularına məruz qalırdı. Kiber risklər son 

bir neçə ildə ictimaiyyətə aydın və ətraflı şəkil-

də açıqlanmış və informasiya təhlükəsizliyini 

institusional prioritetlər sırasına çıxarmışdır. 

Çünki ali təhsil müəssisələri hakerlər üçün gəlir-

li hədəf ola biləcək ödəniş məlumatlarına və tib-

bi sənədlərə malikdir. Məhz buna görə də ali 

təhsil müəssisələri fərdi istifadəçiləri şəxsi mə-

lumatlara olan hücumlarını müəyyən etməyə və 

müasir rəqəmsal müdafiə saxlamağa və geniş-

ləndirilmiş giriş nöqtələrini idarə edə biləcək 

yeni rəqəmsal sistemlər qurmağa təşviq etməli-

dirlər. Məktəblər bütün kiber risklərin azaldıl-

masını gözləməməlidir, çünki bu sektorda xərc-

lərin həddən artıq çox olması nəzərdən qaçırıl-

mamalıdır. Lakin bir çoxları günümüzün kiber-

təhlükələri qarşısında hazır olmaq və davamlı 

olmaq üçün şəxsi girişin idarə edilməsi, məlu-

matların qorunması, tətbiqlərin təhlükəsizliyi və 

kiber insidentlərə cavab vermək imkanları haq-

qında getdikcə daha bütöv şəkildə düşünürlər. 

Əksər hallarda qabaqlayıcı tədbirlərə sərmayə 

qoyuluşu getdikcə bahalaşan kiber hadisəni ödə-

mək üçün sığorta xərclərinə görə sərfəli olur. 

Ali təhsil müəssisələri yataqxanalar, sinif 

otaqları, ofislər, tələbə mərkəzləri və idman ob-

yektlərindən tutmuş tədqiqat laboratoriyalarında 

istifadə olunan bahalı avadanlıqlara qədər bö-

yük bir fiziki obyekt və aktiv portfolionu idarə 

edir. Buna görə də, pandemiya əksər tələbələrin 

şəxsən iştirakına mane olduğu bir şəraitdə, uni-

versitetin Maliyyə Şöbələrinin Direktorları cari 

əməliyyatları adekvat şəkildə maliyyələşdirmə 

ehtiyacı ilə texniki xidmət xərclərinə resursların 

ayrılması ehtiyacını balanslaşdırmalı idilər. 

Yüksək istedada malik tələbələri saxla-

maq və cəlb etmək universitetin nəinki fəaliyyət 

göstərmək, həm də getdikcə daha sıxlaşan ba-

zarda rəqabət aparmaq qabiliyyətinin əsasını 

təşkil edir. Müəssisənin yüksək istedadlı tələbə-
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ləri saxlamaq qabiliyyəti ali təhsil müəssisəsinə 

olan tələbatı qorumaq, gələcəyə yatırım etmək 

məqsədilə savadlı kadrlar yetişdirmək üçün va-

cibdir. Pandemiya səbəbindən, kollec rəhbərləri, 

çox güman ki, artıq öz müəssisələrinin idarə-

etməsini dəyişdirməyə diqqət etməli olmayacaq 

və bunun əvəzinə bütün icmanı dəyişdirməyə 

çalışacaqlar. Tələbə şəhərciyi istər virtual, istər-

sə də şəxsən icma əsaslı və tələbə mərkəzli ol-

duqlarını nümayiş etdirməli və fakültə rəhbərli-

yinin, məşğulluğun və hörmətin tam şəkildə hə-

yata keçirildiyi tədris və öyrənmə mədəniyyəti-

nə malik olmalıdırlar. Bu pandemiyanın təqdir 

olunmayan tərəfi fakültəyə və onların pandemi-

yanın başlanğıcından bəri yaşadıqları təsirdir. 

Onlar bütün karyeralarını keçdikləri şəkildə öy-

rətmək və işləmək rahatlığından tez bir zamanda 

ayrılmağa məcbur oldular. Ənənəvi məsuliyyət-

lərinə əlavə olaraq, onlar tez-tez ənənəvi akade-

mik mühitin hüdudlarından kənarda olan məsə-

lələrdə məsləhətçi rolunu öz üzərinə götürməyə 

çalışırdılar. Bu, öz növbəsində, artan stressə, 

daha yüksək tükənmə nisbətlərinə səbəb olmaqla 

bərabər, bir çoxlarının bunun davamlı olub-ol-

madığını yenidən düşünməsinə səbəb olurdu. Bu 

dinamikanın nəzərə alınması və operativ şəkildə 

həll edilməsi risklərin proqnozlaşdırılmasında və 

ardan qaldırılmasında böyük rol oynayırdı. 
Problemin aktuallığı. Risklərin müəyyənləş-

dirilməsi və ali təhsil müəssisələrində idarəolunması 

mexanizmləri məqalənin aktuallığını ön plana çəkir. 

Problemin elmi yeniliyi. Ali təhsil müəssisə-

lərində ―risk‖ anlayışının mahiyyəti, müəyyənləşdi-

rilməsi və idarəedilməsinin imkan və yolları nəzəri 

baxımdan təhlil olunmuşdur. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc 

tədqiqatçılar üçün nəzəri biliklər baxımından etibarlı 

mənbə hesab oluna bilər. 
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Xülasə. Təqdim edilən məqalədə pedaqoji və metodik ədəbiyyatda şagirdlərdə həyati bacarıqların for-

malaşdırılması ilə bağlı məsələlər öz əksini tapır. Həyati bacarıqların formalaşdırılması ilə əlaqədar müəllim 

hazırlığı sahəsindəki vəziyyət, tədqiqatçı alimlərin problemə yanaşması, normativ hüquqi sənədlərdə həyati 

bacarıqların formalaşdırılması ilə bağlı qoyulan tələblər araşdırılır. 

Açar sözlər: təhsil siyasəti, həyati bacarıqlar, müəllim hazırlığı, normativ hüquqi sənədlər, çap 

resursları 

 

Резюме. В представленной статье подчеркнуты вопросы, связанные с формированием жизнен-

ных навыков учащихся в педагогической и методической литературе. Исследуется ситуация в сфере 

подготовки учителей, связанная с формированием жизненно важных навыков, подход ученых-иссле-

дователей к проблеме, а также требования, установленные в нормативно-правовых документах отно-

сительно формирования жизненно важных навыков. 

Ключевые слова: образовательная политика, жизненные навыки, подготовка учителей, 

нормативно-правовые документы, печатные ресурсы 

 

Summary. The presented article highlights issues related to the formation of students' life skills in the 

pedagogical and methodological literature. The situation in the field of teacher training related to the 

formation of life skills, the approach of research scientists to the problem, as well as the requirements 

established in the legal documents regarding the formation of life skills are studied. 

Key words: education policy, life skills, teacher training, regulations, printed resources 

 

Ulu Öndər Heydər Əliyev elmə, təhsilə 

daim diqqət və qayğı ilə yanaşmış, istər Azər-

baycanda, istərsə də onun hüdudlarından kənar-

da əldə olunması mümkün olan bütün nailiyyət-

lərin səbəbini elm və təhsildə görürdü. 

Təhsil vasitəsilə şagirdlərdə bilik, bacarıq 

və vərdişlərin formalaşdırılması, onların əqli qa-

biliyyətinin inkişaf etdirilməsi həyata keçirilir. 

Tərbiyə və təhsil ―təlim‖ vasitəsilə həyata keçi-

rilir. Hər bir pedaqoji fəaliyyət növündə olduğu 

kimi müəllimin fəaliyyətində də təlim sistemli 
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və məqsədyönlü olmalıdır. Müəllim öyrətməyə 

haradan başlayıb, harada bitirəcəyini dəqiq 

planlaşdırmalıdır. Təlim prosesində məktəblilər 

bilik və bacarıq qazanmaqla bərabər, eyni za-

manda yaradıcı bir şəxsiyyət kimi formalaşmalı, 

sərbəst düşünən bir insan kimi öz biliklərini ba-

carığa, daha sonra isə vərdişə çevirə bilməlidir-

lər. Yəni, şagirdlər əldə etdikləri nəzəri bilikləri 

bacarığa, bu bacarıqları isə zaman keçdikcə vər-

dişə çevirməyə çalışmalıdır. Nəticədə şagird öz 

biliklərini gündəlik həyatında yaradıcı surətdə 

istifadə etmək qabiliyyətlərinə malik olmalıdır. 

Təbii ki, bu yolda o tək deyil, bu yolda ona bə-

lədçilik edən müəllim faktoru əsas rol oynayır. 

Şəxsiyyətin inkişafı üçün ümumtəhsil 

müəssisələrində tədris olunan bütün fənlər xüsu-

si əhəmiyyət kəsb edir. Bu fənlərdən biri də bio-

logiyadır. Hər bir fənn üzrə, eləcə də biologiya 

fənni üzrə həyati bacarıqların formalaşdırılması 

günümüzün aktual problemlərindəndir. Bu ba-

xımdan problemlə bağlı hər hansı bir fikir söy-

ləməzdən öncə həyatı bacarıqlar, təlim prosesin-

də bu bacarıqların formalaşdırılması ilə bağlı 

təhsil sahəsindəki normativ hüquqi sənədlərə, 

elmi metodiki jurnallara, pedaqoq alimlərin 

fikirlərinə yaxından nəzər salmaq vacibdir. M. 

Qorkinin: ―Keçmişi nə qədər gözəl bilsək, ha-

zırda bütün yaratdıqlarımızın əhəmiyyətini o qə-

dər asan, dərin və sevinclə başa düşə bilərik,― 

sözlərinə istinad edərək deyə bilərik ki, doğru-

dan da yeni fikirlər irəli sürmək, yeni bir iş ərsə-

yə gətirmək üçün keçmişi, metodistlərin, alimlə-

rin yanaşmalarını bilmək zəruridir. 

Təhsil sahəsində uzun illərdən bəri aparı-

lan islahatlar çərçivəsində səriştəyönlü, şəxsiy-

yətyönlü, nəticəyönlü təhsil proqramları hazır-

lanmış, təhsilin məzmununda köklü dəyişik-lik-

lər edilmişdir. Təhsil sahəsində aparılan islahat-

ların nəticəsi olaraq bir sıra normativ hüquqi sə-

nədlər təsdiq olunmuş, çap və elektron resurslar 

təkmilləşdirilir. Proqram, dərslik və tədris plan-

ları dövlətin təhsil siyasətinin ümumi prinsipləri 

əsasında hazırlanır. Lakin hələ də nəzəri biliklə-

rin emal olunması, bu biliklərin həyati bacarığa 

çevrilməsi və gündəlik həyatda tətbiq olunması 

məsələləri tam olaraq öz həllini tapmamışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Elm və Təh-

sil Nazirliyi 22 may 2006-cı ildə ―Həyati baca-

rıqlara əsaslanan təhsil üzrə Milli Konsepsiya‖ 

təsdiq etmişdir (5). Konsepsiya Azərbaycanda 

aparılan təhsil islahatı sayəsində – ―Ümumi təh-

silin keyfiyyəti və real tələbatlara uyğunluğu‖ 

probleminin həllinə istiqamətlənmişdir. Sənəd 

gənc nəsildə sağlam həyat tərzi və yaşamaq ba-

carıqları formalaşdıran, onların bu sahədə bilik 

və bacarıq əldə etməsinə xidmət edən sənəddir. 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil 

Nazirliyinin təhsil islahatının aparıldığı dönəm-

də həyata keçirdiyi uğurlu layihələrdən biri də 

ümumtəhsil məktəblərində ―Həyati bacarıqlara 

əsaslanan təhsil‖ fakultativ kursunun tədrisi ilə 

bağlıdır (17.07.2006-ci il tarixli 571 saylı əmr). 

Əmrdə qeyd olunur ki, Təhsil Nazirliyi məzmun 

islahatları istiqamətində bir sıra beynəlxalq təş-

kilatlarla birlikdə layihə və proqramlar həyata 

keçirir. Belə layihələrdən biri də Qlobal Fond və 

digər təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilən 

―Azərbaycanda İİV/QİÇS-ə qarşı cavab tədbir-

lərinin gücləndirilməsi‖ layihəsidir (8). Bu layi-

hə dünya təcrübəsində geniş tətbiq olunmuş, 

Azərbaycanda 2006-cı ilin yanvarından həyata 

keçirilməyə başlamışdır. Layihə çərçivəsində 

ümumtəhsil məktəblərində ―Həyati Bacarıqlara 

Əsaslanan Təhsil‖ üzrə fakultativ kurs tədris 

olunmuşdur. Məzmununa görə inteqrativ olan 

bu kursun tədrisi əsas etibarilə biologiya müəl-

limlərinə həvalə edilmiş və məqsəd şagirdləri 

sağlam həyat tərzi və yaşamaq bacarıqlarına 

yiyələndirmək, bu sahədə müvafiq bilik, bacarıq 

və vərdişlərin strategiyaların formalaşdırmaq-

dan ibarət olmuşdur. Kursun məzmununun təh-

lili onu göstərir ki, dörd cilddə hazırlanmış və-

saitə sağlamlığın qorunması ilə yanaşı, insan 

hüquqları, vətəndaşlıq və digər qlobal sosial 

problemlər də daxil edilmişdir. Müxtəlif öyrən-

mə üsullarından istifadə etməklə şagirdlərdə 

sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması, dəstək-

lənməsi, insanın mühitə adaptasiyası, müsbət 

davranışların təbliği, gündəlik həyatda rast gəli-

nən çətinliklərin öhdəsindən gəlmək, problem 

həll etmək, tənqidi, yaradıcı düşünmək, sağlam 

münasibətlər qurmaq və s. kimi bacarıqların for-

malaşdırılması həyata keçirilmişdir. 

Normativ hüquqi sənədlərin məzmuna nə-

zər saldıqda bu rəsmi sənədlərdə təhsilalanlarda 

həyati bacarıqların formalaşdırılmasının ön pla-

na çəkildiyi aydın görünür. Azərbaycan Respub-

likası Nazirlər kabinetinin 2020-ci ildə təsdiq 

etdiyi ―Azərbaycan Respublikasında ümumi 

təhsilin dövlət standartları‖ sənədinin 10-cu 
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bəndində (Ümumi təhsilin ibtidai, ümumi orta 

və tam orta təhsil səviyyələrində tədris edilən 

fənlər üzrə ümumi təlim nəticələri) ümumi orta 

təhsil səviyyəsində tədris edilən biologiya fənni 

üzrə təlim nəticələri aşağıdakı kimi təsnif edilir: 

- canlıların quruluşunu, onların bir-birilə 

və cansız aləmlə qarşılıqlı əlaqəsini izah edir; 

- canlılarda gedən bioloji prosesləri şərh 

edir; 

- bioloji biliklərini tətbiq edir; 

- ətraf aləmin və sağlamlığın qorunması 

ilə bağlı təqdimatlar edir. 

Tam orta təhsil səviyyəsi üzrə: 

- səviyyələr üzrə canlıların quruluşunu 

və bioloji proseslərin qanunauyğunluqlarını şərh 

edir; 

- ekoloji problemlərin həll yollarına və 

sağlamlığın qorunmasına aid layihələr hazırlayır; 

- bioloji biliklərinin tətbiqi sahələrinə 

dair təqdimatlar edir (6). 

Göründüyü kimi, təhsil sənədində də bio-

loji biliklərin tətbiqi xüsusi olaraq vurğulanır. 

―Azərbaycan Respublikasında təhsilin 

inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası‖ sənədində 

qeyd olunur ki, kurikulumlar iqtisadi inkişaf 

məqsədlərinə xidmət edən bilik və bacarıqları, 

səriştəni aşılayan məzmuna malik olmalıdır. 

İqtisadi uğurlar əldə etmiş ölkələrdə biliklərə 

əsaslanan iqtisadiyyatın yaradılması sosial-iqti-

sadi siyasəti prioritet olduğundan, kurikulumlar-

da innovasiyaların əhəmiyyəti, təhsilalanların 

müxtəlif sosial fəaliyyətə təşfiq olunması və on-

ların tədris bacarıqlarının inkişafı xüsusi vurğu-

lanır.... Bu baxımdan təhsilin məzmunun forma-

laşmasında akademik biliklərlə yanaşı, praktik 

bilik və bacarıqların, səriştənin vacibliyi önə çə-

kilir. Səriştə əldə olunmuş bilik və bacarıqları 

praktiki fəaliyyətdə səmərəli tətbiq etmək qabi-

liyyətidir. O, şəxsin qazandığı bilik və bacarıq-

ları konkret fəaliyyətin nəticəsinə çevrilməsini 

təmin edir. Səriştəyə əsaslanan təhsil inkişafa 

daha səmərəli xidmət göstərir (7). 

Müxtəlif illərdə həm dövlət qurumları, 

həm tədqiqatçılar həyati bacarıqların formalaş-

dırırılması, xüsusən də sağlam həyat tərzi prob-

lemlərinə diqqəti xeyli artırmışlar. Pedaqoqlar, 

tibb işçiləri, psixoloqlar, sosioloqlar gənc nəslin 

sağlamlığı, onun təşkili ilə bağlı elmi-pedaqoji 

və metodik ədəbiyyatlar, maarifləndirici mate-

riallar nəşr etdirmişlər. 

Gənc nəslin sağlamlığı, bu işdə bədən tər-

biyəsinin, sağlam həyat tərzinin rolu problem-

ləri yerli alimlərimiz – Ə.Ş. Həşimov, Y.R. Ta-

lıbov, N.M. Kazımov, B.A. Əhmədov, Ə.X. Pa-

şayev, H.A. Cəfərov, F.A. Rüstəmov, F.A. Sadı-

qov, A.Ə. Əliyev, M.S. Qasımov, H.A. Həmi-

dovun, rus pedaqoq alimlər V.F. Bazarnıy, L.Q. 

Tatarnikova, V.O. Morozov, Q.K. Zaytsev, V.P. 

Kaznaçeyev, Z.İ. Kukanova, N.A. Qolikov, 

M.Q. Kolesnikova, A.S. Batuyev və digər alim-

lərin əsərlərində öz əksini tapmışdır. 

Təhlil və araşdırmalar onu deməyə əsas 

verir ki, istər Azərbaycanda, istərsə də Rusiya 

ölkələrində biologiya fənni üzrə həyati bacarıq-

ların formalaşdırılması məsələlərinə daha çox 

sağlamlıq aspektindən yanaşılmış, bu sahə hər-

tərəfli tədqiq olunmamışdır. 

Problemlə bağlı fəlsəfə və elmlər doktor-

luğu üzrə yazılmış dissertasiya işləri təhlil edil-

mişdir. 

Problemə sağlamlıq aspektindən yanaşan 

fəlsəfə doktorluq mövzusu ―Yeniyetmələrdə 

sağlam həyat tərzinin tərbiyə edilməsinin yolla-

rı‖ olan Gülnarə Hüseynağa qızı Hüseynova öz 

tədqiqatında II fəslin ―Yeniyetmələrdə asosial 

hərəkətlərə meylliliyin aradan qaldırılması yol-

ları‖ III paraqrafında yeniyetmələrin fərdi və 

ictimai ziyanlı meyllərə qurşanmasından danışı-

lır. O, bu paraqrafda narkotik maddələrə aludə-

çilik, alkoqolizm, siqaret kimi zərərli vərdişlərin 

yeniyetmə orqanizminə mənfi təsirini göstərir, 

eyni zamanda da bunların səbəbləri, statistik 

məlumatları qeyd edir. Müəllif müasir dövrdə 

yeniyetmələrin sağlamlığı üçün xüsusi təhlükə 

yaradan yoluxucu xəstəliklər və onların yolux-

ma yolları, yayılmasını əks etdirən statistik mə-

lumatları, yoluxmanın qarşısının alınması yolla-

rı, deviant davranış və onu törədən səbəblərdən, 

ona qarşı mübarizə aparmaqdan bəhs etməklə 

bu sadalananlarla bağlı şagirdlərdə bacarıqların 

formalaşdırılmasının zəruriliyini qeyd edir. 

Bəhs olunan məsələlərlə əlaqədar Ə.Ə. Ağayev, 

X.A. Talıbova, M. S. Qasımov, G.M, Əhmədo-

va, V.A. Suxomlinski, A.A. Rean, K.A. Səmə-

dov və başqalarının əsərlərindən nümunələr 

gətirilir. 

A.B. Əliyeva ―Zoologiyanın tədrisində şa-

girdlərin fermer təsərrüfatı əməyinə hazırlaşdı-

rılmasının imkan və yolları‖ adlı dissertasiya 

işində haqlı olaraq qeyd edir ki, təbiət elmləri, o 
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cümlədən biologiya elmləri istehsalatın elmi 

əsaslarla idarə olunmasında mühüm yer tutur. 

Ona görə də hazırkı şəraitdə biologiya elminin 

istehsalatın idarə olunmasındakı rolunu və elm-

lərin istehsalatın təsirinin açıqlaması ən vacib 

problemlərdəndir. Bu baxımdan təbiət fənlərinin 

potensial imkanları aşkar edilməlidir. Lakin hə-

min imkanlar hələ tam aşkarlanmamışdır. Bu 

sahədə tədqiqatlar az aparılmışdır. 

O, qeyd edir ki, şagirdlər gələcəkdə insa-

nın yaşayış səviyyəsini yüksəldə bilən, yaşayış 

tərzi ilə əlaqədar tələb olunan, cəmiyyətdə öz 

yaşayışını təmin edən və daha yararlı olmaları 

üçün tələb olunan bilik və bacarıqlara yiyələn-

məlidirlər. 

Ü.B. Vəliyevanın ―Biologiya fənninin ―in-

san‖ kursunun tədrisində bioloji bilik və baca-

rıqların formalaşdırılması üzrə işin sistemi‖ adlı 

dissertasiyasında müəllif ümumtəhsil məktəblə-

rində ―İnsan‖ kursunun tədrisində şagirdlərdə 

bilik və bacarıqların formalaşdırılmasının imkan 

və yollarını müəyyənləşdirmiş, şagirdlərdə idrak 

fəaliyyətinin inkişafında fərdi işin təşkili xüsu-

siyyətlərini, tədqiqatçılıq bacarığının inkişaf 

istiqamətlərini ümumiləşdirmiş, biologiya təli-

minin keyfiyyətinin və məhsuldarlığının yüksəl-

dilməsinə təsir göstərən amilləri səciyyələndir-

mişdir. Lakin müəllif bu problemə ümumi 

aspektdən yanaşmamış, yalnız müxtəlif fəal tə-

lim üsullarından istifadə etməklə problemin ara-

dan qaldırılması yollarını göstərmişdir, hazırla-

dığı metodika isə əsas etibarilə tədqiqatçılıq ba-

carığının inkişaf etdirilməsinə həsr olunmuş, 

qiymətləndirmə mexanizmlərini də bura daxil 

etmişdir. 

G.R. Məhərrəmova ―Ümumtəhsil məktəb-

lərində təbiət fənlərinin tədrisində ekoloji tərbi-

yə üzrə işin sistemi‖ adlı dissertasiyasında qeyd 

edir ki, ekoloji tərbiyədə şagirdlərin yaşadığı 

mühitin öyrənilməsi, şəxsi təcrübələrin araşdı-

rılması başlanğıc nöqtə ola bilər. Bu halda son-

radan ümumiləşdirmələr aparılması yaddan çıx-

mamalıdır. Hər bir mövzunun araşdırılması eko-

loji situasiyaya şagirdlərin düzgün münasibətini, 

onu qiymətləndirmək bacarığını, aktiv reaksiya-

sını, tənqidi təfəkkürünü formalaşdırmalıdır. Şa-

girdlər ekoloji ziddiyyətlərin həlli yollarını öy-

rənərkən sadədən mürəkkəbə, lokal məsələlər-

dən regional, millidən beynəlxalq miqyasda həll 

axtarmağı bacarmalıdır. 

Göstərilən bu tədqiqat işləri ilə bərabər, 

deyə bilərik ki, təəssüflər olsun ki, biologiya 

fənni üzrə formalaşdırılmalı olan ayrı-ayrı baca-

rıqlar, bunların həyati əhəmiyyəti, nəzəri və 

praktik əsasları, müasir dövrün tələbinə uyğun 

həyati bacarıqların formalaşdırılması ilə əlaqə-

dar köklü elmi axtarışlar aparılmamışdır. 

Təhsilalanlarda həyati bacarıqların forma-

laşdırılması məsələsinə, təbii ki, birtərəfli ya-

naşmaq olmaz. Unutmamalıyıq ki, bu bacarıqla-

rın formalaşdırılmasına birbaşa məsuliyyəti bio-

logiya müəllimləri daşıyır. Bu baxımdan ali pe-

daqoji təhsil müəssisələrində müəllim hazırlığı 

proqramları, eyni zamanda dərsliklər və dərs 

vəsaitlərinin də təhlilinə böyük ehtiyac vardır. 

Ali təhsil müəssisəsində gələcəyin müəllimi 

əldə etdiyi dərin bioloji bilikləri şagirdlərə necə 

ötürməli olacağını, nəzəri biliklərin praktikada 

tətbiqinə necə nail olacağını öyrənməlidir. 

Bu baxımdan ali məktəblər üçün ayrı-ayrı 

illərdə hazırlanmış proqramların, bu proqramlar 

əsasında hazırlanan dərsliklərin, dərs vəsaitləri-

nin imkanları daha genişdir. Bu vəsaitlərin ha-

zırlanması zamanı əsas məqsəd gələcəyin təhsil-

verənlərində təhsilalanların həyati bacarıqlara 

yiyələnməsini ön plana çəkən, bunu tövsiyə 

edən mövzulara geniş yer verilməsi olmalıdır. 

Lakin bu istiqamətdə araşdırma aparılarkən bir 

sıra metodiki ədəbiyyatlarda biologiyadan prak-

tik dərslərə üstünlüyün verilməsi ilə bağlı istiqa-

mət verilsə də, şagirdlərdə bu fənn vasitəsilə 

hansı bacarıqların və necə formalaşdırılacağına 

diqqət çəkəcək materiallara yer verilmir. 

Son olaraq onu qeyd etmək istərdim ki, nə-

zərə almaq lazımdır ki, bu gün ümumtəhsil mək-

təblərində formalaşan şagirdlərimizin əldə etdik-

ləri bilik, bacarıq və vərdişlər növbəti onilliklər-

də ölkənin gələcək inkişafına xidmət etməlidir. 
Problemin aktuallığı. Şagirdlər gələcəkdə 

insanın yaşayış səviyyəsini yüksəldə bilən, yaşayış 

tərzi ilə əlaqədar tələb olunan, cəmiyyətdə öz yaşa-

yışını təmin edən və cəmiyyətdə daha yararlı olma-

ları üçün tələb olunan bilik və bacarıqlara yiyələn-

məlidirlər. 

Problemin elmi yeniliyi. Hər bir mövzunun 

araşdırılması ekoloji situasiyaya şagirdlərin düzgün 

münasibətini, onu qiymətləndirmək bacarığını, aktiv 

reaksiyasını, tənqidi təfəkkürünü formalaşdırmalıdır. 

Şagirdlər ekoloji ziddiyyətlərin həlli yollarını öyrə-

nərkən sadədən mürəkkəbə, lokal məsələlərdən re-
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gional, millidən beynəlxalq miqyasda həll axtarmağı 

bacarmalıdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Ali təhsil 

müəssisəsində gələcəyin müəllimi əldə etdiyi dərin 

bioloji bilikləri şagirdlərə necə ötürməli olacağını, 

nəzəri biliklərin praktikada tətbiqinə necə nail olaca-

ğını öyrənməsi məqsədəuyğundur. Məqalədən təhsil 

müəssisələrində çalışan mütəxəssislər, müəllimlər, 

dissertant və doktorantlar faydalana bilər. 
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COMPETENCES» IN PEDAGOGICAL LITERATURE 

Xülasə. Məqalədə peşə kompetensiyaların anlayışı və onun əks etdirən məsələlər təhlil edilir. Təhsil 

islahatlarının həyata keçirildiyi mərhələdən başlayaraq sonrakı dövrlərdə də qəbul edilmiş normativ hüquqi 

aktlarda peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən formalaşması zəruri olan tələblər araşdırılmış, müəllim fəaliyyəti 

üçün zəruri hesab edilən meyarlar təhlil edilmişdir. Elmi-pedaqoji ədəbiyyatda müəllimin peşə bacarıqları, 

pedaqoji ustalığı məsələlərini əks etdirən fikirlərə nəzər salınmış, Azərbaycan tədqiqatçıları ilə yanaşı xarici 

ölkə nümayəndələrinin peşə kompetensiyalarına aid olan fikirləri öyrənilmişdir. Belə müəyyən olunur ki, 

peşə kompetensiyasının formalaşması tsiklik prosesdir, çünki pedaqoji fəaliyyət prosesində yaranan yeni 

şərtlər və tələblərə görə peşəkarlığı daim təkmilləşdirmək zərurəti yaranır. 

Açar söz: peşə kompetensiyası, pedaqoji fəaliyyət, peşə bacarıqları, təhsil mühiti, pedaqoji ustalıq,

pedaqoji və psixoloji biliklər, fənn bilikləri 

Резюме. В статье анализируются понятие профессиональных компетенций и отражающие его 

вопросы. Начиная с этапа реализации образовательных реформ в нормативных правовых актах, при-

нятых в более поздние периоды, рассматривались требования, которые необходимо формировать при 

осуществлении профессиональной деятельности. проанализированы критерии, считающиеся необхо-

димыми для деятельности учителя. В научно-педагогической литературе рассмотрены представле-

ния, отражающие вопросы профессионального и педагогического мастерства учителя. Наряду с азер-

байджанскими исследователями изучены мнения представителей зарубежных стран, касающиеся 

профессиональных компетенций. Определено, что формирование профессиональной компетентности 

является циклическим процессом, поскольку возникает необходимость постоянного повышения про-

фессионализма в связи с новыми условиями и требованиями, возникающими в процессе педагогичес-

кой деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, педагогическая деятельность,

профессиональные умения, образовательная среда, педагогическое мастерство, педагогико-

психологические знания, предметные знания 

Summary. The concept of professional competences and its reflecting issues are analyzed in the 

article. Starting from the stage when educational reforms were implemented, the requirements necessary to 

be formed while performing the professional activity were examined in the normative legal acts adopted in 
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later periods, and the criteria considered necessary for the teacher's activity were analyzed.In the scientific-

pedagogical literature, the ideas reflecting the issues of teacher's professional skills and pedagogical mastery 

were reviewed, along with Azerbaijani researchers, the opinions of representatives of foreign countries 

related to professional competencies were studied. It is determined that the formation of professional 

competence is a cyclical process, because there is a need to constantly improve professionalism due to new 

conditions and requirements arising in the process of pedagogical activity. 

Key words: professional competence, pedagogical activity, professional skills, educational 

environment, pedagogical mastery, pedagogical and psychological knowledge, subject knowledge 

 

Müasir sosial və iqtisadi şəraitdə – təhsilin 

müasirləşməsi, informasiya kommunikasiya tex-

nologiyalarından istifadənin genişlənməsi, inter-

net vasitəsilə məlumat bazalarına sürətli çıxış, 

sosial münasibətlərin xarakterinin dəyişməsi və 

s. cəmiyyətdə hər bir peşə sahibinin qarşısına, 

ən mühümü isə ali məktəblərin qarşısına böyük 

tələblər qoyur. Təhsilin inkişafında müşahidə 

edilən intensivlik, ali təhsilin dövlət standartının 

tətbiqi, təhsilin prosessual tərəfində baş verən 

köklü dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq cəmiyyət-

də pedaqoji kadrların keyfiyyət yönlü dəyişil-

məsi problemini, onun rolunu və fəaliyyəti ön 

plana çıxdı. 

Tələbələrin, yəni bakalavr və magistrant-

ların peşə kompetensiyalarına dair xarici elmi-

pedaqoji ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, peşə 

kompetensiyalarına dair müxtəlif yanaşmalar 

mövcuddur. Bu yanaşmaları təhlil edərkən 

aydın olur ki, qlobal təhsil mühitində baş verən 

dəyişikliklər, müşahidə edilən yeniliklər hüqu-

qi-normativ bazanın yenilənməsini tələb edir. 

Bu məqsədlə respublikamızda bu sahədə tədbir-

lər planlı və sistemli şəkildə həyata keçir və ar-

dıcıl olaraq yerinə yetirilir. 

1999-cu ildə ―Azərbaycan Respublikası-

nın Təhsil sahəsində islahat Proqramı‖ (1) ulu 

öndər Heydər Əliyev tərəfindən müvafiq sərən-

camla təsdiq edildi. İslahatın həyata keçiril-mə-

sində məqsəd təhsilin bütün pillələri və eləcə də, 

ali təhsildən sonrakı peşə və ona uyğun əlavə 

təhsil pillələrində toplanmış potensialı saxlamaq 

və inkişaf etdirmək, təhsil sistemini tənzimləyən 

müvafiq normativ hüquqi bazanı yaratmaq, cə-

miyyətin Azərbaycan Respublikasının Konstitu-

siyasında, Təhsil Qanununda təsbit olunmuş tə-

ləbləri, siyasi, iqtisadi və sosial həyatın demo-

kratikləşməsinə əsaslanan dövlət siyasətini hə-

yata keçirməkdən ibarətdir. 

Müasir ali təhsil müəssisəsinin hər bir 

tələbəsi şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin cari 

və gələcək tələbatlarına cavab verən yüksək nə-

ticə və keyfiyyətə diqqət yetirən bir şəxsdir. Ali 

məktəblərdə təhsilin müasirləşdirilməsi əmək 

bazarında tələb olunan yüksək ixtisaslı mütəxəs-

sislərin hazırlanmasına yönəlib. Ən çox yaranan 

problemli məqamlar müasir təhsilin məzmunu 

ilə əmək bazarının tələbləri arasındakı uyğun-

suzluqdur. Bu uyğunsuzluğun aradan qaldırıl-

ması məqsədilə 2000-ci il 13 iyun tarixində 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti ―Azərbay-

can Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləş-

dirilməsi haqqında Fərman‖ (2) imzalamışdır. 

Fərmana uyğun olaraq mülkiyyət formasından 

və tabeliyindən asılı olmayaraq, təhsilin keyfiy-

yətinə nəzarət səlahiyyəti Azərbaycan Respubli-

kasının Təhsil Nazirliyinə verildikdən və ali və 

orta ixtisas təhsili müəssisələrinin attestasiya və 

akkreditasiyasını tənzimləyən müvafiq normativ 

hüquqi akt təsdiq edildikdən sonra qısa müddət 

ərzində təhsilin keyfiyyətinə nəzarət mexanizmi 

yaradılmışdır. 

Avropada ali təhsil sisteminin yaradılması 

və Avropa ölkələrinin təhsil sistemlərinə inteq-

rasiya aktuallıq kəsb etdiyindən Bolonya prosesi 

ali təhsil sektorunu vahid mexanizm formasında 

idarəedilməsində önəmli yer tutur. 

2005-ci ildə Azərbaycanın Bolonya prose-

sinə qoşulması ali təhsildə həyata keçiriləcək 

islahatları mütləqləşdirdi. Bolonya Bəyannamə-

sinin müddəalarını həyata keçirmək məqsədilə 

2006-2010-cu illəri əhatə edən Tədbirlər Planı 

təsdiq olunmuşdur. Plana uyğun olaraq ―Baka-

lavr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qo-

yulan minimum dövlət tələblərinin strukturu‖ 

təsdiq edilmiş, 2010-cu ildə ―Ali təhsil pilləsi-

nin dövlət standartı və proqramı‖nın təsdiq edil-

məsi haqqında, ―Magistratura təhsilinin məzmu-

nu, təşkili və ―magistr‖ dərəcələrinin verilməsi 

Qaydaları‖nın təsdiq edilməsi haqqında Azər-

baycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 

Qərarı təsdiq edilmişdir. 

Sosial praktik və iqtisadi sahədə mövcud 

vəziyyətin təhlili göstərdi ki, ali təhsilin məz-
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munu ilə tələb olunan biliklər arasındakı uyğun-

suzluq dünyadakı qlobal böhran səviyyəsi ilə 

əlaqəlidir. Ancaq kadr hazırlığının iqtisadiyya-

tın keçmiş mərhələsinə uyğun aparılması müşa-

hidə olunurdu. 

Təhsil sisteminin modernləşdirilməsi məq-

sədilə qəbul edilmiş rəsmi sənədlər təhsilin nəti-

cəsinin qiymətləndirilməsi konsepsiyalarından 

yüksək səviyyədə hazırlıqlı, təhsilli, tərbiyəli 

anlayışları kompetensiya anlayışı ilə əvəz edildi. 

2007-ci ildə ―Azərbaycan Respublikasın-

da fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığı-

nın Konsepsiya və Strategiyasının təsdiq edil-

məsi haqqında‖ (3) Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi qərarda 

―Müasir dövrdə müəllimin peşəkarlığına və fəa-

liyyətinə qoyulan tələblər‖ müəyyənləşdirilmiş-

dir. Həmin bənddə müəllimin bacarığı aşağıdakı 

amillərlə təyin olunur: 

-metodoloji (pedaqoji-psixoloji) baca-

rıqlar; 

-ümumi mədəni səviyyəni əks etdirən

bacarıqlar; 

-fənnyönlü bacarıqlar (3).

Konsepsiyada qeyd olunur ki, ―pedaqoji

fəaliyyətin yaradıcı istiqamətlənməsi müəllim-

dən aşağıdakıları tələb edir: 

-öz imkanlarını obyektiv qiymətləndir-

mək, öz sənəti üçün əhəmiyyətli olan zəif və 

güclü cəhətlərini müəyyən edə bilmək (özünü-

idarə, özünüqiymətləndirmə, emosionallıq, 

kommunikativ, didaktik qabiliyyətlər və s.); 

-intellektual fəaliyyət (düşüncə, yaddaş,

qavrama, təsvir, diqqət) davranış mədəniyyəti-

nə, ünsiyyət mədəniyyətinə, o cümlədən peda-

qoji mədəniyyətə malik olmaq; 

-inteqrasiya proseslərinə, dünya təhsil mə-

kanının inkişaf tendensiyasına uyğunlaşa bil-

mək‖ (3) 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev tərəfindən 19 iyun 2009-cu ildə 

imzalanmış ―Təhsil haqqında Azərbaycan Res-

publikasının Qanunu‖nda müəllimin vəzifələri 

kimi aşağıdakılar göstərilmişdir: ―Təhsil alan-

larda mövqeyi formalaşdırmaq, onları vətənpər-

vərlik və azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə et-

mək, müstəqil həyata və əmək fəaliyyətinə ha-

zırlamaq... pedaqoji etika və əxlaq normalarına 

riayət etmək, müəllim nüfuzunu yüksək tutmaq, 

ziyalılıq nümunəsi göstərmək, ...ixtisas və elmi-

pedaqoji səviyyəsini yüksəltmək, elmi araşdır-

malar aparmaq, əlavə məşğələlər, sinifdənkənar 

və məktəbdənkənar tədbirlər keçirmək istiqamə-

tində gənc müəllimlərin formalaşdırılmasına 

diqqət yetirmək lazımdır‖ (4). 

Təhsilin təkmilləşdirilməsi, yeniləşdiril-

məsi və modernləşdirilməsi dövlətin daim diq-

qətində olmuş, bu məqsədlə bir çox sərəncam-

lar, fərmanlar və qərarlar qəbul edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin 24 oktyabr 2013-cü il tarixli sə-

rəncamı ilə ―Azərbaycan Respublikasında təhsi-

lin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası‖ (5) təsdiq 

edilmişdir. Bu strategiya Azərbaycan Respubli-

kasında təhsilin inkişafında, pedaqoji elmin 

inkişafında yeni bir mərhələnin açılmasını şərt-

ləndirdi. Strategiyanın məqsədi ölkədə şəriştəli 

müəllim kadrları hazırlığı üçün, ən yeni texno-

logiyalara əsaslanan, müasir infrastruktura ma-

lik, yüksək keyfiyyət nəticələrinə görə dünya öl-

kələri sırasında qabaqcıl mövqe tutan Avropa 

standartlarına uyğun, mükəmməl təhsil sistemi 

yaratmaqdır. Bu məqsəddən irəli gələrək səriş-

təli müəllim kadrlarının hazırlanması, müəllim-

lərin peşə hazırlıqlarının müasir tələblər səviy-

yəsində 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 özünütəkmilləş-

dirmə ilə məşğul olması, təhsil müəssisələrinin 

maliyyələşdirmə mexanizminin təkmilləşdiril-

məsi məsələləri xüsusi vurğulanmışdır. 

Səriştəli müəllim anlayışına yuxarıda 

qeyd edilən strategiyada cavab verilmişdir: 

―Son 30-40 il ərzindəki elmi texnoloji tərəqqi, 

innovasiyalar və modernləşmə nəticəsində prak-

tiki bilik və vərdişlər zənginləşməyən, sırf nəzə-

ri xarakter daşıyan təhsil öz fundamental əhə-

miyyətini itirməkdədir. Bu baxımdan təhsilin 

məzmununun formalaşmasında akademik bilik-

lərlə yanaşı, praktik bilik və bacarıqların, səriş-

tənin vacibliyi önə çəkilir. Səriştə əldə olunmuş 

bilik və bacarıqları praktiki fəaliyyətdə effektiv 

və səmərəli tətbiq etmək qabiliyyətidir. O, şəx-

sin qazandığı bilik və bacarıqların konkret fəa-

liyyətin nəticəsinə çevrilməsini təmin edir. Sə-

riştəyə əsaslanan təhsil sosial-iqtisadi inkişafa 

daha effektli xidmət göstərir‖ (5). 
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Ulu öndər Heydər Əliyev hələ 1980-ci il-

lərdə ali məktəb işçilərinin respublika müşavirə-

sindəki çıxışında yeni bir pedaqoji anlayış kimi 

səriştəli müəllim problemini irəli sürür və yeni 

müəllim kadrlarının yetişdirilməsini bir vəzifə 

olaraq təhsil nümayəndələrinin qarşısına qoyur-

du. Müəllimin peşəkarlıq səviyyəsinə, səriştəli-

liyinə yüksək qiymət verərək, səriştəli müəllim 

obrazının səciyyəsini ulu öndər belə təsvir et-

mişdir: ― ...hər bir ali məktəb müəllimi gərək öz 

sahəsində səriştəli olsun, geniş ümumi məluma-

ta, pedaqoji qabiliyyət və yaxşı vərdişlərə, mü-

hazirə oxumaq, dərs demək, öyrətmək, tərbiyə 

etmək üçün bütün başqa zəruri keyfiyyətlərə 

malik olsun. Bunun üçün gərək ali məktəb 

müəllimi elmi biliklərdən əlavə, yaxşı nitq, dil 

qabiliyyətinə, natiqlik məharətinə, bütün başqa 

pedaqoji keyfiyyətlərə və vərdişlərə yiyələnsin 

ki, bütün bunlar üst-üstə ona həqiqətən yaxşı 

tərbiyəçi olmaq imkanı versin‖ (6, s. 91). 

Tədqiqatçılar tərəfindən araşdırılan ―Azər-

baycan dövlət sənədlərində səriştəli müəllim ha-

zırlığı məsələləri‖ adlı məqalədə isə bildirilir ki, 

müəllimin akademik bilikləri ilə yanaşı praktik 

bilikləri dedikdə müəllimin əməli olaraq bütöv 

pedaqoji fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Müəllimin 

səriştəliliyi anlayışını da yenilik kimi qəbul edə-

rək deyə bilərik ki, bu anlayış beynəlxalq aləm-

də ―kompetensiya‖ kimi işlənir ki, bunun da 

qarşılığı ―uyğunlaşma‖, ―peşəkarlıq‖, ―məqbul 

sayılma‖ kimi ifadə edilir. Pedaqoji ədəbiyyatı-

mızda bu ―pedaqoji mərifət‖, ―pedaqoji ustalıq‖ 

kimi də işlənmişdir (8, s. 82). 

Prof. N. Kazımov ―Pedaqoji ustalığın 

problemləri‖ adlı dərs vəsaitində 2004-cü ildə 

Rusiyada L.P. Krivşenkonun redaktorluğu ilə 

çap olunmuş ―Pedaqogika‖ adlı kitabda pedaqo-

qun (müəllimin yox) ustalığı barədə yığcam mə-

lumatı qeyd edir. Kitabda pedaqoq ustalığının 

mahiyyəti belə açıqlanır: ―Pedaqoq ustalığı – bi-

liklərin, peşə bacarıqlarının, şəxsi keyfiyyətlərin 

və təcrübənin qovuşması deməkdir‖ (7, s. 5). 

Pedaqoji universitetlərdə təlimin təşkili 

prosesinə gələcək kadrların formalaşmasında 

kompetensiya əsaslı yanaşmanın daxil edilməsi 

müasir tələblərdən biridir. Kompetensiyaya 

əsaslanan yanaşmanın meydana çıxması təhsil 

sisteminin inkişafında müasir qanunauyğunluq-

dur, onun yaranması cəmiyyətin davamlı inkişaf 

edən ehtiyaclarına yaxınlaşmaq yollarının axta-

rışı ilə əlaqədardır. Bu yanaşma təhsil sistemin-

də öyrənilən biliklərlə yanaşı, ən mühüm prakti-

ki problemləri həll etmək və bütövlükdə şəxsiy-

yəti tərbiyə etmək bacarığının formalaşmasının 

əsası kimi böyük əhəmiyyət verilən kompetensi-

yalar konsepsiyasına əsaslanır. Kompetensiyaya 

əsaslanan yanaşma əsasında müəllimin peşə ha-

zırlığının təşkilində peşə kompetensiyaları onun 

pedaqoji fəaliyyəti həyata keçirməyə nəzəri və 

praktiki hazırlığının ən mühüm xarakteristikası 

kimi qəbul edilir və müəyyən komponentlərin 

məcmusunu təşkil edir. Ali təhsil müəssisələri-

nin məzunlarının biliyinin qiymətləndirilməsi 

isə onların zəruri kompetensiyaları mənimsəmə-

sinin qiymətləndirilməsi kimi təzahür edir. 

Ali təhsildə kompetensiya əsaslı yanaşma-

nın tətbiqinin konseptual xüsusiyyətlərinin mü-

zakirəsi bəzən suallar yaradır: ―Kompetensiyaya 

əsaslanan yanaşmanın tətbiqinə hansı amillər 

səbəb oldu?‖ – suallına cavab olaraq daha çox 

bu fikir söylənilir: ―Tətbiq edilən kompetensiya 

əsaslı yanaşmanın analitik nəzərdən keçirilmə-

sinə və tətbiqinə ehtiyac ümumavropa və qlobal 

inteqrasiya prosesləri, dünya iqtisadiyyatının 

qloballaşması və xüsusən də təhsil sistemində 

davamlı olaraq artan transformasiya prosesləri‖. 

Ali təhsil sisteminə kompetensiya əsaslı yanaş-

manın daxil edilməsi zərurəti təhsil sistemində 

gedən davamlı dəyişikliklə müəyyən edilir. 

Kompetensiya anlayışı yeni iqtisadiyyatın 

və insan resurslarına yeni yanaşmanın nəticəsi-

dir ki, bu da insanı tez-tez dəyişən şərtlərə uy-

ğunlaşdırmaq zərurətindən yaranır. Kompeten-

siyalı şəxs müəyyən bir ixtisas üzrə işləmək 

üçün zəruri olan bilik, bacarıq və vərdişlərə ma-

lik olur, peşəkar problemlərin təhlilində müstə-

qillik və çeviklik nümayiş etdirməyi, eyni za-

manda, peşəkar sahədə əməkdaşlığı davam et-

dirməyi bacarır. Kompetensiya, ilk növbədə, in-

sanın öz düşüncə mədəniyyətinin, analitik əks 

etdirmə, qərar qəbul edən zaman müstəqillik və 

məsuliyyətin inkişafına dəstək, standartlarda 

icra meyarları vasitəsilə tələb olunan biliklərə 

əsaslanır. Belə aydın olur ki, kompetensiya bilik 

və bacarıqlarımız sayəsində müəyyən fəaliyyət 

növünə uyğunluqdan və tapşırıqları yerinə yetir-

mək qabiliyyətindən başqa bir şey deyil. 

―Kompetensiya‖ termininin yaradıcısı 

olan Noam Comskinin fikrincə, kompetensiya 

insanın əldə etməli olduğu idealdır, ona diqqət 
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yetirməlisən. Bu öyrənmək, səy göstərmək, yəni 

məqsəd deməkdir. ―Kompetensiya‖ öyrənmənin 

son nəticəsini, nəyi öyrənməli olduqlarını, mək-

təbin və universitetin verdiyi təhsilin sonunda 

nəyi bilməli və bacarmalı olduqlarını təsvir et-

mək üçün istifadə olunan ifadədir. ―Kompeten-

siya‖ anlayışı əslində bilik, bacarıq və həyat təc-

rübəsinə sahib olmaqla ―nəyi, nə qədər və necə 

bilirəm‖ mənasını verir. 

Kompetensiya sözünün fərqli dillərdə mə-

nasına diqqət yetirək. Latın dilindən ―compete-

re”, fransız dilində ―competence‖, alman 

dilində ―kompetenz‖, ispan dilində 

―competencia‖, italyan dilində ―competenza‖ 

kimi səslənərək kompetensiya, - yəni səriştə 

olaraq tərcümə olunur. 

Peşə kompetensiyaları nədir və bu kompe-

tensiyaları necə idarə etmək olar? 

Hər bir mütəxəssis üçün işində ona kömək 

edən bir sıra bacarıqlar vacibdir. Bu bacarıqlar 

peşə kompetensiyaları kimi təsnif edilir. Bacarıq 

sözünün tərifi ilə hər dəfə iş prosesində əsas 

funksiyaları yerinə yetirərkən rast gəlinir. 

Peşə kompetensiyaları peşə vəzifələrini və 

ya müəyyən bir peşə vəzifəsini yerinə yetirmək 

bacarığıdır. Peşə kompetensiyası iş vəzifələrini 

yerinə yetirməyə kömək edən bütün bilik və təc-

rübəyə malik olmağı göstərir. Müasir gündə fəa-

liyyət prosesində niyə peşə kompetensiyalarına 

ehtiyac yaranır? Çünki fəaliyyət öhdəliklərini 

yerinə yetirmək üçün səlahiyyətlərə sahib olma-

ğın vacibliyi önə çıxır. Sahib olunan kompeten-

siyalar toplusuna əsasən, fəaliyyət istiqamətində 

iş prosesinin inkişafında kompetensiyaların rolu 

qiymətləndirilir. 

Müasir orta məktəbin və ali təhsil müəssi-

sələrinin tələbləri ali peşə pedaqoji təhsilinin 

vəzifələrinin yenidən nəzərdən keçirilməsi əhə-

miyyətli dərəcədə tələb edir. Yüksək elmi-meto-

diki potensiala malik yeni tip pedaqoji kadrların 

formalaşdırılması vəzifəsi ən mühüm vəzifələr-

dən biri kimi qarşıya çıxır. Onun peşəkar hazır-

lığının psixoloji, pedaqoji və fənn-metodiki 

biliklərin toplanması ilə əlaqələndirmək artıq 

kifayət etmir. Müasir təhsil müəssisələri yalnız 

metodiki bilikləri yaxşı bilən və onlardan necə 

istifadə etməyi bilən bir mütəxəssis deyil, onun 

fəaliyyətinin baş verdiyi sürətlə dəyişən şərtlərə 

səriştəli cavab verə bilən, məktəblilərin təhsili 

və tərbiyəsi ilə bağlı çoxsaylı praktiki problem-

ləri həll etmək, eləcə də mövcud təhsil vəziyyə-

tini adekvat qiymətləndirə bilən bir mütəxəssis 

tələb edir. Ənənəvi hazırlıq, ilk növbədə, psixo-

loji, pedaqoji və fənn-metodiki bilik və bacarıq-

ların toplanması ilə bağlı idi. Ali pedaqoji təhsil 

müəssisəsinin təhsil məkanına tədqiqat metodla-

rının fəal şəkildə daxil edilməsinə, tədris fənlə-

rinin metodik tərkib hissəsinin gücləndirilməsi-

nə, tələbələrin elmi işə cəlb edilməsinə, onların 

ümumilikdə peşə fəaliyyətini həyata keçirməyə 

hazır olmasına baxmayaraq, son dövrlərdə apa-

rılan psixoloji-pedaqoji tədqiqatlar ehtiyacları 

ödəmir. 

Müasir dövrdə konkret olaraq ―kompeten-

siya‖ və ―peşə kompetensiyaları‖na həsr olun-

muş elmi-tədqiqat əsərlərinə az rast gəlinsə də, 

müəllim və ya pedaqoqun pedaqoji ustalığına, 

peşə bacarıqlarının formalaşmasına həsr edilmiş 

dəyərli tədqiqatlar, monoqrafiya və çoxsaylı 

elmi məqalələr mövcuddur. 

Müəllimin peşə kompetensiyalarının 

müəyyən edilməsi problemi pedaqoq və psixo-

loqlar tərəfindən öyrənilmişdir və müəllimin 

peşə kompetensiyası bilik, bacarıq və fəaliyyət 

metodlarına əsaslanır. Müəllimin fəaliyyətinin 

müasir qiymətləndirilməsində V.A. Adolf funk-

sional və ya peşə kompetensiyası adlandırılan 

subyektiv, psixoloji-pedaqoji və metodoloji kom-

petensiyaları fərqləndirir. Eyni zamanda, müəlli-

min kompetensiyası hüquqi sənədlər, tutduğu 

vəzifə və ixtisası ilə müəyyən edilir (10, s. 50). 

Müəllimin peşə kompetensiyası təkcə ixti-

sas göstəricilərini – bilik, bacarıq, təcrübəni 

əhatə etmir, həm də onun metodiki, xüsusi və 

psixoloji-pedaqoji hazırlığının vəhdəti, müəy-

yən səlahiyyətlərin formalaşması ilə müəyyən 

edilir. Çünki onun üçün şəxsi əhəmiyyətli məq-

sədlərə nail olmağa imkan verir (11, s.18 ) 

Bacarıqlı mütəxəssis öz mövzusunun, pe-

şəsinin əhatə dairəsindən kənara çıxa bilir, özü-

nü inkişaf etdirmək üçün müəyyən yaradıcı po-

tensiala malikdir. Peşəkar inkişaf edən bir mütə-

xəssis öz peşəsində yeni bir üsul, texnika yarada 

bilər. 

A.K. Markova qeyd edir ki, müəllimin 

kompetensiyaya yiyələnməsi pedaqoji məqsəd 

və vəzifələri (öyrədici, təlimləndirici, tərbiyə-

ləndirici) təyin etməkdən, pedaqoji vəziyyətin 

tələblərindən asılı olaraq onları həll və təhlil et-

məkdən ibarətdir. Müəllim üçün pedaqoji vəziy-
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yəti yalnız qaçılmaz bir reallıq kimi qəbul et-

mək deyil, həm də onu təşkil edə bilmək vacib-

dir ki, bu da müəllimin pedaqoji kamilliyinin 

göstəricisidir. 

Eyni zamanda, digər tədqiqatların (O.A. 

Abdullina, A.K. Markova, V.A. Salastenin, A.İ. 

Şerbakov) fikrincə, müəllimin öz işini təhlil 

etmək istəyi, işinin mənfi və müsbət tərəflərini 

təyin etməsi, eləcə də təhsilalanların və özünün 

diaqnostikası gələcək pedaqoji fəaliyyətinin 

layihələndirilməsinə, onun təkmilləşməsinə kö-

mək edir. Bu isə eyni zamanda, onun peşəkar 

kompetensiyalarının formalaşmasına da kömək 

edir (9, 110-111; 149-152; 189-190). 

Peşə kompetensiyası əməyi səmərəliliyini 

müəyyən edən bilik və bacarıqların, şəxsi və 

peşəkar keyfiyyətlərin məcmusudur. 

Peşə kompetensiyaları anlayışı ilə yanaşı 

peşə kompetensiyalarının inkişafı da mühüm 

məsələlərdəndir. Peşə kompetensiyalarının inki-

şafı davamlı inkişaf və özünü təkmilləşdirməyi 

nəzərdə tutan peşəkar təcrübənin toplanmasına 

səbəb olan müasirləşmənin dinamik bir proses-

dir. Peşə kompetensiyalarının formalaşmasının 

mərhələlərini aşağıdakı kimi ayırmaq olar: 

1. ehtiyacın dərk edilməsi; 

2. özünüinkişaf üçün planlaşdırma (məq-

sədlər, vəzifələr, həlli yolu); 

3. özünü təzahür, özünü islah, özünü təhlil. 

Peşə kompetensiyasının formalaşması 

tsiklik prosesdir, çünki pedaqoji fəaliyyət prose-

sində sadalanan mərhələlər hər dəfə təkrarlanır 

və yaranan yeni şərtlər və tələblərə görə peşə-

karlığı daim təkmilləşdirmək zərurəti yaranır. 

Peşə kompetensiyası müəllimin nəzəri 

biliklər sistemi və onların konkret pedaqoji 

situasiyalarda özünə və fəaliyyətinə, əlaqəli sa-

hələrə münasibət formaları, müəllimin dəyər yö-

nümləri, habelə onun mədəniyyətinin inteqrativ 

göstəricilərini (nitqi, ünsiyyət tərzi) əhatə edən, 

çoxfaktorlu bir hadisədir. 

Peşə kompetensiyası uğurlu pedaqoji fəa-

liyyət üçün zəruri olan peşə və şəxsi keyfiyyət-

lərin məcmusu kimi başa düşülür. Peşəkar kom-

petensiyalı müəllimi kifayət qədər yüksək səviy-

yədə pedaqoji fəaliyyəti, pedaqoji ünsiyyəti hə-

yata keçirən, təhsil və inkişafda ardıcıl yüksək 

nəticələr əldə edən müəllim adlandırmaq olar. 

Ümumiyyətlə, peşə kompetensiyası qərar-

ların qəbulu ilə əlaqəli müəyyən bir fəaliyyət 

növünü həyata keçirmək üçün kifayət qədər 

bilik, bacarıq və təcrübə səviyyəsini əks etdirən 

işgüzar və şəxsi keyfiyyətlərin ayrılmaz xüsu-

siyyəti kimi başa düşülür. Peşə kompetensiyala-

rının formalaşmasının bünövrəsi ali məktəblərdə 

qoyulur, peşə fəaliyyətin dövründə mütəmadi 

təkmilləşmə prosesinin aparılmasını tələb edir. 

Bu isə kadrlardan daim özünütəhsil işini həyata 

keçirmək və təhsil səhəsində qəbul edilmiş hü-

quqi-normativ bazanın öyrənilməsini zəruri şər-

tə çevirir. 
Problemin aktuallığı. Ali məktəblərin müx-

təlif ixtisasları üçün tərtib olunmuş təhsil Proqramla-

rında məzunların yiyələnməsi nəzərdə tutulan 

ümummədəni və peşə kompetensiyaları müəyyən 

edilmişdir. Məhz bu göstəricini əsas tutaraq kompe-

tensiya və peşə kompetensiyaları anlayışlarına dair 

pedaqoji ədəbiyyatlarda yer alan Azərbaycan tədqi-

qatçıları və xarici nümayəndələrin fikirlərinə istinad 

edərək təhlillər aparmağı aktual hesab etdik. 
Problemin elmi yeniliyi onunla müəyyən olu-

nur ki, kompetensiya və peşə kompetensiyası anla-

yışının təhlilinə təşəbbüs edilmiş, kompetensiya əsaslı 

yanaşmanın tətbiqinin mahiyyəti açıqlanmışdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Problemim 

məzmunu, orada yer alan fikirlər, əsas elmi ideyalar 

və tədqiqatın nəticələri pedaqoji ali məktəblərin ba-

kalavriat, magistratura pilləsində təhsil alan tələbə-

lər, doktorantlar və orta məktəb müəllimləri üçün 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
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Xülasə. III minillikdə rəqəmsal dünyada sürətli dəyişikliklər insanların arzusundan asılı olmayaraq in-

formasiya cəmiyyətində innovativ yeniliklərin təzahür xüsusiyyəti kimi baş verildiyindən bəhs edilir. Dövlə-

tin, cəmiyyətin gücünü əks edən elmin və təhsillə bağlı taleyüklü məsələlərin həllinin vacibliyi diqqətə çatdı-

rılır. Kiber təhlükəsizliyin təminatının bütün sahələrdə və xüsusilə elm və təhsil müəssisələrində təminatın 

vacib olduğu bildirilərək elə onun qorunmasının da modern təhsillə qoruna biləcəyi vurğulanır. 

Açar sözlər: təhsil, informasiya, inteqrasiya, rəqəmsal, kiber təhlükəsizlik 

 

Резюме. Повествуется, что стремительные изменения в цифровом мире в 3-м тысячелетии 

происходят как проявление новейших инноваций в информационном обществе, независимо от жела-

ний людей. Обращается внимание на то, что решение судьбоносных вопросов держится на науке и 

образовании, которые отражают мощь общества и государства. Констатируется важность обеспече-

ния кибербезопасности во всех сферах, особенно в науке и образовательных учреждениях, а также 

подчеркивается, что его защита может быть обеспечена современным образованием. 

Ключевые слова: образование, информация, интеграция, цифровая, кибербезопасность 

 

Summary. It is said that rapid changes in the digital world in the 3rd millennium are occurring as a 

manifestation of innovative innovations in the information society, regardless of people's wishes. It is 

pointed out that the solution of fate-laden issues rests on science and education, which reflect the power of 

society and the state. It is stated that it is important to ensure cyber security in all fields, especially in science 

and educational institutions, and it is emphasized that its protection can be protected with modern education. 

Key words: education, information, integration, digital, electronic science, cyber security 

 

Keçən əsrin sonlarından başlayan milli 

iqtisadiyyatın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya-

sı, milli təhsilin beynəlxalq təhsil formasına 

çevrilməsi XXI əsrdə daha da sürətləndi. III 

minillikdə rəqəmsal dünyada sürətli dəyişiklik-

lər insanların arzusundan asılı olmayaraq infor-

masiya cəmiyyətində innovativ yeniliklərin 

təzahür xüsusiyyəti kimi baş verirdi. Bu dövrdə 

dinamik, statik və situativ sahə olan təhsilin in-

formasiya resurslarından müsbət yönümdə ya-

rarlanmaq, eyni zamanda onun təhlükəsizliyini 

təmin etmək, kiber hücumlardan qorunmaq, təh-

sillə yanaşı bütövlükdə dövlətin, cəmiyyətin 

qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdəndir. 

Milli təhlükəsizliiyn təminatında milli müdafiə-

nin təşkil edilməsinin bütün atributlar ilə yanaşı, 

ilk növbədə, informasiyanın təhlükəsizliyidir. 

İnformasiya təhlükəsizliyi, III minillikdə infor-

masiyalaşmış cəmiyyətdə onun qorunması və 

idarəeilməsi dövlətin prioritetidir. 

Rəqəmsal dünyanın tələbləri baxımından 

dəyişən tendensiyalara adaptasiyanı elm və təsillə 

təmin etmək mümkündür. XXI əsrin tələbinə uy-

ğun olaraq informasiya təhlükəsizliyinin komp-
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leks təminatı əsasən elm və güclü təhsil müəs-

sisələrinin birgə köməyi sayəsində mümkündür. 

Eyni zamanda dünyanın rəqəmsallaşması 

ölkələr arasında informasiya mübadiləsi, dövlət-

lərin və xalqların zaman və məkan məhdudiyyə-

tindən asılı olmayaraq yaxınlaşmasına, sanki bir 

mərkəzdən idarə olunmasına gətirib çıxardı. 

Belə qarışıq xaotik durumda ölkənin informasi-

ya təhlükəsizliyini kiber hücumlardan qorumaq 

üçün güclü kadrların yetişdirilməsindən və bir 

sıra təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsini zə-

ruri edir [4]. 

 Mövcud olan təhsil sistemi və təhsil

müəssisələri rəqəmsal dünyada baş verən sürətli 

dəyişiklikləri vaxtında qarşılaya bilirmi? 

 Təhsil sistemində, dünyada baş verən

tendensiyalara adekvat hansı mütəşəkkil və 

ardıcıl tədbirlər görülə bilir? 

 Yetərincə bu sahədə ixtisaslaşmış kadr-

lar yetişdirə bilirikmi? 

 Müstəqillikdən bu günə təhsildə yenilik

adına islahatlar araparılmış və proqramlar qəbul 

edilmişdir. Nə qədər uğur, nailiyyət əldə edilib? 

İnformasiya cəmiyyətində təhsil müəssisə-

lərinin innovativ idarəedilməsi, təlim-tədris pro-

sesində müasir texnologiyaların tətbiqi, eyni za-

manda, müasir tədris texnologiyalarının inkişaf 

etdirilməsi, təhsil sisteminin müasir standartlara 

və innovativ proqramlara yönəldilməsi dövrün 

tələbidir. Təhsilin idarəedilməsinin rəqəmsal 

dünyada yenilikləri qarşılamaq üçün geniş mə-

nada kompleks işlərin görülməsi bu günün təxi-

rəsalınmaz vəzifələrindəndir. Təhsil müəssisəsi-

nin mövcud vəziyyətində dünya təcrübəsi göz 

önünə alınaraq təhlilini yekunlaşdırsaq, ilk öncə 

hər ölkənin iqtisadi, siyasi, gücünün, əsasını 

güclü təhsil ocaqlarının mövcud olması ilə əla-

qədar olduğunu görmək o qədər də çətin de-

yil.[3] Milli təhlükəsizliyinin təminatını təmin 

etmək üçün onun alt strukturu olan yüksək sə-

viyyəli orta və ali məktəblərlə əlaqədar olduğu-

nu deyə bilərik. Dövrün dəyişkənliyini vaxtın-

dan əvvəl proqnozlaşdıraraq daima islahatların 

keçirilməsi, təhsil müəssisələrinə verilən müstə-

qil idarəetmə innovativ infrastrukturla təchizi, 

ən başlıcası siyasi-ideoloji baxımda azad 

mühitin yaradılması prinsiplərindən çıxış edərək 

idarəetmənin modern təşkilindən asılı olduğu 

qənaətinə gəlmək olar. Təhsil müəssisəsinin 

inkişafının təmini onun rəqabətli mühitinin 

olduğunu dünyada mövcud olan reytinq 

qiymətləndirilməsinə görə təhsil müəssisələrində 

görmək mümkündür [6]. 

İnformasiya təhlükəsizliyi təhsil sistemin-

də və ümumilikdə milli təhlükəsizlik sisteminin 

də qarşısında duran prioritet məsələdir. İnforma-

siyanın təhlükəsizliyi təminatı üçün çoxistiqa-

mətli, maariflənmə cəmiyyətin hər yaş kateqori-

yasında olan hətta məktəbəqədər müəssisədən 

başlamış ən üst yaşda olan insanlarda fasiləsiz 

təbliğat aparılmalıdır. İnformasiyanın təhlükə-

sizliyi onun normal fəaliyyətini pozmağa yönəl-

miş məqsədyönlü təsirlər şəraitində ondan mü-

hafizə fəaliyyətinin təmin olunmasıdır. İnforma-

siya bazasından istifadə zamanı həm daxili, həm 

də xarici təhdidlər ola bilir. Bunun qarşısını al-

maq üçün kompleks tədbirlərin görülməsi va-

cibdir. Elektron-elmin effektiv mühafizəsi üçün 

dövlət daima kompleks məsələlərin həllini nəzə-

rə almalıdır:[1] 

• e-elmin layihələndirilməsinin təhlükəsiz-

lik məsələləri; 

• e-elmin təhlükəsizliyinə nəzarət və mü-

hafizəsi məsələləri; 

• e-elmin təhlükəsizliyinin idarəolunması

məsələləri [2]. 

Ümumiyyətlə, informasiyanın qorunması, 

informasiyanın etibarlılığının təmin edilməsinə 

doğru yönələn kompleks tədbirlər planı nəzərdə 

tutulur. Kibertəhlükəsizlik informasiya təhlükə-

sizliyinin bir qolu olub, informasiyanın elektron 

versiyasının qorunmasının təmin olunmasını 

öyrənir. 

Kiber təhlükəsizlik resursların bütövlüyü, 

əlçatanlığı və etibarlılığının təmin edilməsidir. 

İnformasiyanin: 

 etibarlılığının qorunmasını;

 bütövlülüyünün qorunmasını;

 əlyetənliliyinin təmin edilməsi və s.

təşkil edir. 

 [7.] 
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Təhsilalma yollarından olan Distant təhsi-

lin əsas formaları olan Sinxron (onlayn) və 

Asinxron (oflayn) digər təhsil formalarını qa-

baqlayır. Cəld, sürətli, paralel(işləyə və oxuya 

bilmək), zaman, məkandan asılı olmayaraq və 

ən önəmlisi əlçatan (nisbətən ucuz) və sağlamlıq 

məhdudiyyətindən asılı olmayaraq, distant təh-

silalma arealı genişlənir və tələbə sayı durma-

dan artır. Bir sözlə, virtual təhsil və texnologi-

yasız təhsil mümkünsüzdür. Ona görə də virutal 

kriminallardan qorunmalıdır. Sırf təhsil müəssi-

sələrinə müxtəlif məqsədlərlə hücum ola bilər. 

Təhsil müəssisələri həm müəssisə arealın-

da, həm də kənardan kiber hücumlara məruz 

qala bilər.  

 Data bazalardan məlumatların vaxtsız 

götürülməsi. 

 Elmi jurnallarda nəşr öncəsi məlumat-

lar oğurlana bilər, şantaj məqsədi ilə istifadə 

edilə bilər. 

 Tələbələrin məlumatları qorunmalıdır. 

İnformasiyaların oğurlanması, şəxsi videolar ələ 

keçə bilər. 

 Casusluq, elmi araşdırmaların ələ keç-
məsi. 

 İşin istifadəçi linki açmağa cəhd edilə 

bilər. 

 Zərərli proqramlarla istifadəçiyə zərər 

verilə bilər. 

 Tapşırıqların cavabları ötürülə bilər və s. 

Əqli mülkiyyətin qorunması, sosial şəbə-

kələrdə məlumatların, bank, ad, soyadın ehtiyat-

la istifadəsi kiber hücumlardan qorunmağın 

yolu, əvvəlcədən onun haqqında məlumatlı ol-

maq, ardıcıl maariflənmək zəruridir. 

Göründüyü kimi, rəqəmsallığın geniş im-

kanları ilə yanaşı, təhdidlərin olması da qaçıl-

mazdır. 

İnformasiya ilə idarəetmənin təzahür xü-

susiyyətlərindən biri də e-vətən-daş, sosial şəbə-

kələr vasitəsilə ictimai rəy formalaşır ki, bu da 

ictimai idarəetməyə təkan vermiş olur. İnforma-

siyanın doğru-dürüst istifadəsi və onun təminatı 

güclü təhsil sistemindən asılıdır, modern təhsil 

rəqəmsal dünyanın qarışıq dövründən informa-

siyanın milli mənafe istiqamətində qorumaq 

elmdən və təhsildən keçir. 
Problemin aktuallığı. Rəqəmsallıq geniş im-

kan, fürsət, çağırışları ilə yanaşı təhdid və məsuliy-

yət doğurur. İnformasiya təhlükəsizliyi dövlətin, cə-

miyyətin qarşısında duran ən mühüm vəzifələrindən 

biridir. Virutal məkanda və xüsusilə elm və təhsil 

müəssisələrinin kiber təhlükəsizliyinin təminatı döv-

lətin prioritetidir. 

Problemin elmi yeniliyi. İlk dəfə olaraq təh-

sil müəssisələrində kiber hücumların nəticəsində 

hansı sahələrin zərər görəcəyi diqqətə çatdırılmışdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. İnformasiya 

cəmiyyətinin tələbatlarını qarşılamaq, informasiya-

nın təhlükəsizliyinin təşkili və xüsusilə elm və təhsil 

müəssisələrində kiber hücumlardan qorunmağın 

yolları diqqətə çatdırılmışdır. 
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ON THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF PROFESSIONAL COMPETENCE 

Xülasə. Məqalədə peşə səriştəsi anlayışına müxtəlif yanaşmalar şərh edilir, bu anlayışın mahiyyəti 

izah edilir. Səriştə əsaslı yanaşma problemi üzrə tədqiqatların təhlili əsasında bu anlayışın formalaşmasının 

üç mərhələsi qeyd edilir. Məqalədə daha sonra peşə səriştəsi anlayışının əsas komponentləri, strukturu və təs-

nifatı araşdırılır. 

Açar sözlər: səriştə, peşə səriştəsi, bacarıq, vərdiş, səviyyə, qiymətləndirmə

Резюме. В статье рассматриваются разные подходы к понятию профессиональной компетен-

ции, излагается суть этого понятия. В результате анализа исследований в этой области выделяются 3 

этапа формирования этого понятия. Далее в статье анализируется классификация, структура и основ-

ные компоненты понятия профессиональной компетенции. 

Ключевые слова: компетенция, профессиональная компетенция, умения, навыки, уровень,

оценивание 

Summary. The article discusses different approaches to the concept of professional competence, 

outlines the essence of this concept. As a result of the analysis of research in this area, 3 stages of the 

formation of this concept are distinguished. Further, the article analyzes the classification, structure and main 

components of the concept of professional competence. 

Key words: competence, professional competence, abilities, skills, level, assessment

Ölkəmizdə üçpilləli ali təhsil sisteminə 

(bakalavr, magistr, doktorantura) keçid yeni təh-

sil standartlarının yaradılmasını aktuallaşdırdı. 

Bu keçid respublika ali təhsil müəssisələrinin 

Bolonya prosesinə qoşulmasını sürətləndirdi. 

Universitetlərdə kadr hazırlığına verilən tələblər 

səriştə əsaslı yanaşmanı zəruri edir. Bu yanaş-

manın məqsədi təkcə savadlı məzun yetişdirmək 

yox, həmçinin universitet məzununu məhsuldar 

fəaliyyətə qadir, öz fəaliyyətinin nəticələrinə ca-

vabdeh, özünüinkişafa hazır, yüksək səriştəli 

şəxs kimi formalaşdırmaq, peşə fəaliyyətinə ha-

zırlamaqdır. Təhsil fəaliyyətinin nəticəsi kimi 

―səriştə‖ anlayışı yeni məktəb kurikulumunda 

da mühüm yer tutur. ―Səriştə‖ anlayışı müxtəlif 

tədqiqatlarda araşdırma obyekti olmuşdur. 

Ümumən ―Səriştəlilik‖ anlayışı latın sözü 

olan ―competentia‖ sözündən götürülmüşdür və 

―mühakimə etməyə səlahiyyətli‖, ―danışmağa hü-

ququ olmaq‖ mənalarını verir. Elə hal-hazırda da 

bu ifadə bir çox hallarda səriştə deyil, beynəlxalq 

terminə çevrilən ―kompetensiya” kimi işlədilir (1). 

https://orcid.org/0000-0002-7731-9728


Peşə səriştəsi anlayışının mahiyyətinə dair 
 

49 
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 90, №2, 2023 

Təhsilə səriştə əsaslı yanaşma konsepsiya-

sını tədqiq edən İ.A. Zimnyaya təhsil sisteminin 

müxtəlif səviyyələrində əsas sosial səriştələrin 

formalaşmasını araşdırır (4). O.E. Lebedev ―sə-

riştə əsaslı yanaşmanı təhsil məqsədlərinin 

müəyyən edilməsi, təhsil məzmunun seçilməsi, 

təhsil prosesinin təşkili və nəticələrinin qiymət-

ləndirilməsi üçün ümumi prinsiplərin məcmusu 

kimi‖ müəyyən edir. 

Səriştə əsaslı yanaşma problemi üzrə təd-

qiqatların təhlili əsasında bu anlayışın formalaş-

masının üç mərhələsini qeyd etmək olar (N.V. 

Kuzmina, A.K. Markova, J. Raven, R. Uayt, N. 

Çomski və başqaları). 

Səriştə əsaslı yanaşmanın formalaşmasın-

da birinci mərhələ 1960-1970-ci illərə təsadüf 

edir. Bu dövrdə ―səriştə‖ anlayışı N. Çomski 

(1965) tərəfindən elmi aparata daxil edilmişdir. 

Səriştəyə əsaslanan yanaşmanın inkişafının ikin-

ci mərhələsi 1970-1990-cı illərə təsadüf edir. Bu 

mərhələdə ―sosial səriştələr/bacarıqlar‖ anlayışı-

nın məzmunu işlənib hazırlanır. J. Raven (John 

Raven) öz tədqiqatında səriştə və onun növləri-

nin şərhini verir, sonradan bunları səriştələr 

kimi təqdim etmişdir. Onun ―Müasir cəmiyyət-

də səriştə‖ əsərində səriştə ―sosial əhəmiyyətli 

sahədə həyat uğuru‖ kimi şərh olunur. Müəllif 

öz əsərində səriştələrin 39 növünü nəzərdən ke-

çirir, onları ―motivasiyalı qabiliyyətlər‖ kimi 

müəyyən edir. Bu, bütün dünyada səriştələrin 

konsepsiya və növlərinin şərhi problemlərinin 

fəal tədqiqinə stimul yaratdı. J. Raven səriştə sə-

viyyəsi ilə insan fəaliyyətinin nəticəsi arasında 

əlaqəni araşdırır. Müəllifin fikrincə, səriştə 

insan fəaliyyətinin müxtəlif komponentlərinin 

səmərəli həyata keçirilməsi və əhəmiyyətli nəti-

cələr əldə etməsi üçün qabiliyyət kimi çıxış edir. 

Səriştələrin əsas komponentləri bunlardır: 

hadisə və situasiyaları təhlil etmək, əvvəlki təc-

rübəyə əsaslanmaq, gələcək maneələri görmək, 

təşəbbüskar olmaq və rəhbərlik bacarığı. Bura-

dan belə nəticə çıxır ki, səriştə müstəqil kompo-

nentlər məcmusundan ibarətdir, insanın bir növ 

subyektiv xüsusiyyətləridir. Bu xüsusiyyət insan 

fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətlərində özünü 

göstərə bilər. C. Raven insanın müəyyən peşə 

fəaliyyətində ehtiyac duyduğu bir sıra keyfiyyət 

və bacarıqları önə çəkir: müstəqil işləmək baca-

rığı; məsuliyyət daşımaq; təşəbbüs etmək; prob-

lemləri görməyə və həll etməyə hazır olmaq; 

yeni situasiyaları təhlil etmək bacarığı; əmək-

daşlıq bacarığı; müstəqil bilik əldə etmək; əsas-

landırılmış qərarlar qəbul etmək bacarığı və s. 

Səriştəyə əsaslanan yanaşmanın inkişa-

fının üçüncü mərhələsində təhsil sahəsində sə-

riştələrin elmi konsepsiyası tədqiq edilir. 

YUNESKO-nun sənədləri və materialları təhsil 

nəticəsi kimi səriştələrin siyahısını əhatə edir. 

1990-cı ildə A.K. Markova peşə səriştəsini 

əmək psixologiyası kontekstində tədqiq etməyi 

təklif edir. L.M. Mitina, öz növbəsində, pedaqo-

ji səriştələri tədqiq etmişdir (5). Onun tədqiqat-

larından belə məlum olur ki, səriştə - bilik və 

bacarıqlar kompleksindən, bunların təlimində 

tətbiqi yollarından, üsul və vasitələrindən ibarət-

dir. Müəlliflər hesab edirlər ki, səriştəlilik tələ-

bənin daha məlumatlı olduğu, təhsil almağa ha-

zır olduğu fənn sahəsi ilə müəyyən edilir. Səriş-

tə bakalavrın peşə fəaliyyətini həyata keçirməyə 

hazır olmasının nəticəsi olub, onun mühüm peşə 

keyfiyyətlərinin sintezidir. Təhsildə bacarıqlara 

əsaslanan yanaşmanın tətbiqi 2000-ci ildən eti-

barən daha geniş yayılmışdır. 

―Səriştə‖ anlayışına tədqiqatçılar aşağıdakı-

ları aid edir: davranış, idrak, əməliyyat, texnolo-

giya, motivasiya, sosial, etik komponentlər, təlim 

nəticələri və s. Şəriştəyə əsaslanan yanaşmaya 

həsr olunmuş tədqiqatlarda ―səriştə‖ anlayışının 

ümumi qəbul edilmiş tərifi yoxdur. Pedaqoji elm-

lərdə tələbə ―səriştələrinin‖ şərhi ilə bağlı məsələ-

lər hələ də müzakirə olunmaqdadır. Bu, normativ 

sənədlərdə səriştə əsaslı yanaşmanın dəqiq müəy-

yən edilmiş təhsil nəticəsinin olmaması ilə bağlı-

dır. Bəzi sənədlərdə o, əsas səriştələr toplusu kimi 

təqdim edilir. Digərlərində isə universal bilik, ba-

carıq, həyat təcrübəsi və məsuliyyətin vahid siste-

mi kimi müəyyən edilir. Yəni, ―səriştə‖ bilik və 

təcrübəyə əsaslanır, nəticə əldə etməyə imkan ve-

rən bilik və bacarıqların tətbiqinin yaradıcı təzahü-

rüdür. Başqa sözlə, ―səriştə‖ universitetdə forma-

laşmış, peşəkar fəaliyyəti təmin etməyə imkan ve-

rən bilik, bacarıq və fəaliyyət metodlarının məc-

musudur. Səriştəyə əsaslanan yanaşmanın əsas 

elementi təhsilin məzmun və keyfiyyətcə əsas 

səriştələr əsasında yenilənməsidir. 

Ümumtəhsil məktəbi şagirdlərinin müstə-

qil fəaliyyət təcrübəsi və şəxsi məsuliyyəti, əsas 

səriştələr, yeni universal bilik, bacarıq və onla-

rın sistemini formalaşdırmalıdır. Tədqiqatlarda 

səriştələrin məzmununa görə əsas, ümumi və 
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fənn səriştələrinin təsnif edilməsi təklif edilir. 

Təhsil Standartı çərçivəsində müəyyən edilmiş 

səriştələr universitet məzununun peşə səriştəsinin 

faktiki formalaşması hesab olunur. Bu, məzuna 

peşə ixtisaslarının verilməsi haqqında Dövlət 

Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə təsdiqlənir. 

Tələbə fəaliyyətinin əsas sahələrində top-

lanmış sosial təcrübəni mənimsəməyə, müasir 

cəmiyyətdə praktiki həyat bacarıqlarına yiyələn-

məyə imkan verən əsas səriştələr arasında fərq 

qoyulur. 

Yeddi əsas səriştə fərqləndirilir: “1) dəyər-

semantik; 2) ümummədəni; 3) təhsil və idrak; 4) 

məlumat; 5) ünsiyyət; 6) sosial və əmək; 7) şəxsi 

təkmilləşdirmə səriştəsi”. Fənnüstü xarakter 

daşıyan, məktəb təhsili mərhələsində formalaşan 

mühüm səriştələr, universitet məzununun peşə 

səriştəsinin formalaşmasına xidmət edir, peşə-

yönlü səriştələrin əsasını təşkil edir. 

Peşə səriştəsi problemi bu və ya digər şəkil-

də alimlər tərəfindən diqqət mərkəzində saxla-

nılmış, hal-hazırda da təhsil nəzəriyyəçiləri və 

praktikləri tərəfindən öyrənilir. Səriştə problemi 

pedaqogika, psixologiya, sosiologiya, akmeologi-

ya nöqteyi-nəzərindən təsvir edilir, lakin onun me-

todoloji imkanları məhduddur. Peşə səriştəsi anla-

yışına və onun əsas komponentlərinə nəzər salaq. 

Qeyd edək ki, müxtəlif tədqiqatçıların 

elmi əsərlərində bu anlayış müxtəlif cür şərh 

olunur. Şəriştə sözünün müxtəlif izahı var. 

1. Səriştə - müəyyən sahələrdə bilik, ba-

carıq, təcrübə məcmusudur və ya müəyyən bir 

işi yerinə yetirmək üçün zəruri olan səriştələr 

toplusuna sahib olmaqdır. 

2. Səriştəlilik - əməkdaşın öz funksiyala-

rını uğurla yerinə yetirmək qabiliyyətidir. 

Amma müəllim səriştəliliyinin tərkibini müəy-

yən etmək, araşdırmaq üçün bu, tərif tam deyil. 

3. Səriştəlilik - əməkdaşın peşə və fərdi

keyfiyyətlərini özündə birləşdirən, ona peşə fəa-

liyyəti ilə məşğul olmağa imkan verən, öz ixti-

sası üzrə bilik və bacarıqlardan prosesin həyata 

keçirilməsi vasitəsi kimi istifadəyə imkan verən 

hərtərəfli təhsildir. Bu tərif, daha çox ―peşəkar-

lıq‖ anlayışı ilə bağlıdır, səriştə şəxsi motivasiya 

və emosional-iradi komponentin mövcudluğu 

ilə fərqlənir. 

Bir sıra tədqiqatçılar peşəkar səriştəni aşa-

ğıdakı kimi müəyyənləşdirirlər: 

- "Mütəxəssisin daxili psixi vəziyyəti və

şəxsi keyfiyyətlərinin onun peşə fəaliyyətini hə-

yata keçirməsinə imkan verən mürəkkəb, vahid 

sistem"; 

- ―Şəxsin peşə fəaliyyəti uğurunu və

onun nəticələrinə görə məsuliyyətini müəyyən 

edən ayrılmaz məzmun-prosessual xarakteristi-

kası‖ (A.A. Verbitski); 

- ―Fənni, tədris metodları və didaktikası,

pedaqoji ünsiyyət bacarıq və mədəniyyəti, habe-

lə özünüinkişaf, özünüdərk, özünütəkmilləşdir-

mə üsulları və vasitələri haqqında biliklərin 

ahəngdar birləşməsi;‖ (L.M. Mitina); 

- ―Mütəxəssis şəxsiyyətinin inteqrativ

keyfiyyəti, o cümlədən tipik problemlərin həlli 

üçün bilik, bacarıq və ümumiləşdirilmiş üsullar 

sistemi. 

Peşə səriştəsinin konseptual aparatına diq-

qət yetirməklə, müxtəlif formulaları qeyd etmək 

olar, lakin səriştənin strukturunda müəlliflər (V. 

Y. Kriçevski, A.K. Markova, E.F. Zeer və b.)

yekdilliklə 3 komponenti (səviyyəni) fərqləndi-

rirlər: nəzəri, praktiki və şəxsi.

Peşə səriştəsinin tərifi, strukturu və təsni-

fatına nəzər salaq. Bəzi alimlər tərəfindən 

müəyyən edilmiş peşə səriştəsi növləri cədvəl 1-

də təqdim olunur. 

Cədvəl 1. Peşə səriştəsinin növləri

Tipologiyanın 

müəllifi 
BaxıĢlar/komponentlər 

A.K. Markova 

Xüsusi səriştə - peşəkar fəaliyyətdə yüksək səviyyədə bacarıq, peşə 

özünüinkişafıdır. 

Sosial səriştə - "birgə peşə fəaliyyəti, əməkdaşlıq", peşəkar ünsiyyət; öz peşə 

fəaliyyətinin nəticələrinə görə cəmiyyət qarşısında məsuliyyətə hazır olmaq. 

Şəxsi səriştə - fərdi özünü inkişaf etdirmək və özünü ifadə etmək, peşəkar 

şəxsiyyət dəyişikliklərinə müqavimət göstərmək bacarığıdır. 

Fərdi səriştə - özünürealizə, peşəkar fərdiliyi inkişaf etdirmək, özünü qorumaq, 

peşəkar inkişafa hazır olmaq, iş və istirahətlə bağlı gündəlik iş rejimini təşkil 

etmək və peşəkar "tükənmişliyin" qarşısını almaq bacarığıdır. 
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V.Y. Kriçevski 

Funksional səriştəlik - peşəkar bilik və onu tətbiqi bacarığıdır. 

İntellektual səriştə - analitik düşünmək və öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün 

hərtərəfli yanaşma qabiliyyətidir. 

Situasiya səriştəsi - vəziyyətə uyğun hərəkət etmək bacarığıdır. 

Sosial səriştə - ünsiyyət qurmaq və inteqrasiya etmək bacarığıdır. 

E.F. Zeer 

Sosial-hüquqi səriştə - dövlət qurumları ilə qarşılıqlı əlaqə qurmaq, peşəkar 

ünsiyyət və davranış üsullarını mənimsəmək bacarığıdır. 

Xüsusi səriştə - müəyyən bir fəaliyyət növünü müstəqil yerinə yetirməyə hazır 

olmaq; standart peşə vəzifələrini həll etmək və fəaliyyətlərin nəticəsini 

qiymətləndirmək bacarığı; ixtisas üzrə müstəqil bilik və bacarıqlara yiyələnmək 

bacarığıdır. 

Şəxsi səriştə - ixtisasları inkişaf etdirmək və təkmilləşdirmək, habelə peşəkar 

fəaliyyətdə həyata keçirmək qabiliyyətidir. 

Fərdi səriştə - bir insanın peşəkar imkanlarının obyektiv qiymətləndirilməsi və 

peşəkar ―məhvin‖ aradan qaldırılması üçün texnologiyalara sahib olmasıdır. 

V.N. Vvedenski 

Kommunikativ səriştə - müəllimin qarşılıqlı əlaqə qurmaq bacarığı; dinləmək, 

həvəsləndirmək, ünsiyyət prosesini ―anlaşılan‖ etməkdir. 

İnformasiya səriştəsi - elmi biliklərin həcmini, tələbələr və onların valideynləri 

haqqında, həmkarlarının ən yaxşı təcrübələri haqqında məlumatları əhatə edir. 

Müəllimin tənzimləyici səriştəsi - öz davranışını idarə etmək bacarığıdır. Buraya 

aşağıdakılar daxildir: məqsədin qoyulması, planlaşdırma, səfərbərlik və davamlı 

fəaliyyət, fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, əks etdirmə. 

İntellektual və pedaqoji səriştə - analiz, sintez, müqayisə, abstraksiya, 

ümumiləşdirmə, konkretləşdirmə kimi zehni əməliyyatların məcmusudur. Həm 

də zəka, fantaziya, çeviklik və tənqidi düşüncə. 

 

Müəllimin peşə səriştəsinin strukturunu 

nəzərə alsaq, tədqiqatçıların ümumi rəyi yoxdur. 

V.A. Slastenin hesab edirdi ki, ―peşəkar səriştə 

anlayışı müəllimin pedaqoji fəaliyyətinin həyata 

keçirilməsinə nəzəri və praktiki hazırlığının 

vəhdətini ifadə edir və peşəkarlığını səciyyələn-

dirir‖. İ.F. İsayev və E.N. Şiyanov hesab edirlər 

ki, müəllimin peşə səriştəsi bu hazırlığı müəy-

yən edən pedaqoji bacarıqlara əsaslanır. 

Hazırlığın iki növü var: nəzəri (analitik, 

proqnozlaşdırma və əks etdirmə bacarıqlarına 

malik olmağı nəzərdə tutur) və praktiki (təş-

kilatçılıq bacarıqları və ünsiyyət bacarıqları). 

O.B. Episheva hesab edir ki, peşəkar peda-

qoji səriştə fərdin bilik və təcrübə əsasında peşə 

fəaliyyətini həyata keçirmək qabiliyyətidir. Eyni 

zamanda, hazırkı peşə fəaliyyəti şəraitində peda-

qoji səriştə müəllimin ayrılmaz xüsusiyyəti kimi 

çıxış edir və adekvat, məsuliyyətlə, müstəqil fəa-

liyyət göstərmək bacarığı ilə ifadə olunur. O he-

sab edir ki, peşəkar-pedaqoji səriştəlilik müəlli-

min mühüm xüsusiyyəti olub, tələbələrin gözlən-

tilərinə cavab verən peşə problemlərinin layihə-

ləndirilməsi və həlli sahəsində onun qabiliyyəti 

və hazırlığının inkişaf səviyyəsini əks etdirir. 

Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, müəllimin 

peşə səriştəsinin strukturu peşə üzrə bilik, baca-

rıq və peşə əhəmiyyətli şəxsi keyfiyyətlərdən 

ibarət olmalıdır. L.I. Gurye pedaqoji səriştəyə 

bunları aid edir: "Şəxsin fəaliyyətində, ünsiyyə-

tində, inkişafında (özünüinkişafda) həyata keçir-

mək üçün bilik, bacarıq, habelə üsullar toplusu‖. 

Eyni zamanda, bu konsepsiyanın tərkibinə təlim 

zamanı əldə edilmiş bilik, bacarıq və onların hə-

yata keçirilmə üsulları daxildir. Müəllimin şəxsi 

potensialı, peşə əhəmiyyətli şəxsi keyfiyyətlərin 

məcmusu böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Problemin aktuallığı. Məqalə aktual məsələ-

yə - peşə səriştəsi anlayışının izahı ilə əlaqədar möv-

cud ədəbiyyatda olan müxtəlif yanaşmaların təhli-

linə həsr edilmiş, məsələyə ümumi baxış verilmiş, 

fikirlər sistemləşdirilmişdir. Peşə səriştəsi anlayışı-

nın ümumiləşdirilmiş şərhi təqdim edilmiş, bu sahə-

də olan tədqiqatlara toxunulmuşdur. 

Problemin elmi yeniliyi. Peşə səriştəliliyi an-

layışının strukturu sistemləşdirilmiş, fərqli səriştə 

növləri təqdim edilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Peşə səriştə-

liliyi sahəsində tədqiqat aparan araşdırmaçılar üçün 

tədqiqat praktik əhəmiyyət daşıyır. 
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Xülasə. Məqalədə ali təhsil müəssisələrində xarici dil tədrisi metodikasına daxil olan qiymətləndirmə 

metodları, formativ və summativ qiymətləndirmənin məqsədi araşdırılır. Tələbələrin reseptiv dil bacarıq və 

vərdişlərinə yiyələnməsini təmin etməkdə və təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsində qiymətləndirmənin əhə-

miyyəti vurğulanır. 
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Резюмe. В статье исследуются методы оценивания, входящие в методику преподавания ино-
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также в повышении уровня образования 
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Summary. The article explores the evaluation methods included in the methodology of foreign 

language teaching in higher education institutions, and the purpose of formative and summative assessment. 

The importance of assessment in ensuring students’ acquisition of receptive language skills and habits and 

raising the level of education is emphasized. 
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Məlum olduğu kimi, kommunikativ prose-

sin tipinə görə dil bacarıqları iki qrupa ayrılır: 

reseptiv (dinləmə və oxu) və produktiv bacarıq-

lar (danışıq və yazı). Xarici dilin öyrədilməsinin 

məqsədi bu dil bacarıqlarından ayrı-ayrılıqda 

deyil, birlikdə istifadə etməkdir [6, s.227]. 

Dinləyib anlama (listening comprehension) 

nitq fəaliyyətinin reseptiv növü olub, nitqin şifahi 
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yolla, eyni zamanda, qəbul edilib anlaşılması 

kimi başa düşülür. 

Dinləmə zamanı aşağıdakı çətinliklər 

ortaya çıxa bilir: 

1. Dinləməyə cəmi bir dəfə şərait yaradılır;

2. Dinləyən tələbə dinlədiyi materialda

dəyişiklik edə, ya da onu öz səviyyəsinə uyğun-

laşdıra bilmir; 

3. Danışıqda sürət, aksent, danışıq dilinə

xas elementlərin, müxtəlif idiomların işlənməsi 

halları olur; 

Mətnə ilk dəfə qulaq asarkən çətin başa 

düşmə olur və o da aşağıdakı səbəblərdən baş 

verir: 

1. Dinləmənin şəraitində problemlər; bu

çətinliyə auditoriyada səs-küyün olması, keyfiy-

yətsiz səsləndirmə və s. aiddir. Tələbələr canlı 

danışığı audiokassetdəki danışıqdan daha tez və 

yaxşı anlayırlar, çünki burada jest, mimika, göz 

kontaktının rolu öz sözünü deyir. 

2. Dinlənilən materialla bağlı fərdi çətin-

liklər; buraya diksiya, tembr, pauza, artikulyasi-

yanın pozulması, yaş xüsusiyyətləri, müxtəlif 

aksentlər və dialektlər daxildir. Tələbələrə bütün 

yaşda olan kişi və qadınların nitqinə, bütün yaş 

qruplarından olan uşaqların nitqinə qulaq asmaq 

tövsiyə edilir. 

3. Dinlənilən materialın dili ilə bağlı çətin-

liklər; buraya naməlum sözlərin, idiomların, xü-

susi terminlərin qısaltma və ixtisarların audio-

kasetdə səslənməsi aiddir. 

Dinləmənin müvəffəqiyyətli olması ob-

yektiv (mətnin çətinlik dərəcəsi, dil xüsusiyyət-

ləri) və subyektiv (tələbənin psixoloji-mental 

vəziyyəti, onun hazırlıq səviyyəsi) amillərdən 

asılıdır. 

Mütəxəssislər dinlənilmiş mətn üzərində 

işi üç mərhələyə ayırır: 

1) dinləməyə qədərki mərhələ;

2) dinləmə mərhələsi;

3) dinləmədən sonrakı mərhələ [2, s. 5];

Q.V. Roqova isə dinlənilmiş mətn üzərin-

də işi növbəti mərhələlərə ayırır: 

1) dinləmədən öncə verilmiş təlimat;

2) audiomətnin dinlənilməsi prosesi;

3) dinləməni yoxlamaq üçün verilən tapşı-

rıqlar. 

Oxu nitq fəaliyyətinin elə reseptiv növü-

dür ki, onun vasitəsilə yazılı nitqi oxuyaraq an-

lamaq olur. Oxu prosesində mətndə olan infor-

masiya qəbul edilir və qiymətləndirilir [1, s.12]. 

Oxuda analiz, sintez, ümumiləşdirmə, təx-

minetmə, məntiqi düşünmə prosesləri cəmləşir 

və digər dil bacarıqlarının formalaşdırılmasına 

da kömək edir. 

Oxunun səssiz və səsli növləri fərqləndiri-

lir. Səssiz oxu zamanı tələbə oxuduğu mətndən 

informasiya əldə edir, səsli oxuda isə informasi-

ya başqasına ötürülür. 

Q.V. Roqova oxunun üç əsas növünü

fərqləndirir: 

1) bilik və ya informasiya əldə etmək

məqsədilə oxu; 

2) materialla ümumi tanışlıq məqsədilə

olan oxu; 

3) informasiyanı nəzərdən keçirmək məq-

sədi daşıyan oxu. 

Qərb ədəbiyyatında isə oxunun bu növləri 

göstərilir: 

1) skimming (mətnin əsas ideyasının

müəyyənləşdirilməsi); 

2) scanning (mətndə konkret ideyanın

tapılması); 

3) reading for detail (təkcə məzmun deyil,

mənanın da anlaşılması üçün oxu). 

N.V. Solovova mətn üzərində işin üç mər-

hələsinin olduğunu bildirir: oxumadan əvvəlki 

mərhələ, oxu zamanı və oxudan sonrakı mərhələ. 

Mətni oxumadan əvvəlki mərhələnin əsas 

məqsədi bunlardır: ilk oxu üçün nitq çalışmala-

rını müəyyənləşdirmək; tələbələrdə oxu motiva-

siyası yaratmaq; oxu zamanı dil və nitq çətinlik-

lərini imkan daxilində aradan qaldırmaq; 

Oxudan sonrakı mərhələnin əsas məqsədi 

mətndəki situasiyadan tələbənin şifahi və yazılı 

nitqini inkişaf etdirmək üçün istifadə etməkdir. 

Bütün qeyd edilən bacarıqlar müəllimlər 

tərəfindən qiymətləndirilir. Mütəxəssislər qeyd 

edirlər ki, formasından asılı olmayaraq qiymət-

ləndirmənin əsas məqsədi təhsilin səviyyəsini 

mümkün qədər artırmaqdır. 

Artıq yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, ali 

məktəbdə ingilis dilinin tədrisində qiymətləndir-

mənin iki əsas növündən istifadə edilir: formativ 

qiymətləndirmə və summativ qiymətləndirmə. 

Hər iki növün məqsədi bütün tələbələrin kursun 

sonunda reseptiv və produktiv dil bacarıq və 

vərdişlərinə yiyələnməsini təmin etməkdir. 
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Formativ qiymətləndirmənin əsas xüsusiy-

yətləri bunlardır: 

- qiymətləndirmə tədris və öyrənmə prose-

sində qurulur; 

- tələbələrlə təlim məqsədlərinin müzaki-

rəsi gözlənilir; 

- qiymətləndirmə tələbələrə təlim stan-

dartlarını anlamağa kömək edir; 

- tələbə özünüqiymətləndirmə və ya həm-

yaşıdlarını qiymətləndirmə prosesində iştirak 

edir; əks əlaqə təmin edilir: qiymətləndirmə tə-

ləbələrə öyrənmənin növbəti addımlarını müəy-

yən etməyə kömək edir; 

- hər bir şagirdin öyrənmədə irəliləyişlərə 

nail ola biləcəyinə inam güclənir; 

- qiymətləndirmə həm müəllimi, həm də 

tələbələri qiymətləndirmə məlumatlarının nəzər-

dən keçirilməsi və əks etdirilməsi prosesinə cəlb 

edir. 

Bu qiymətləndirmə ona görə formativ ad-

lanır ki, o, konkret tələbəyə yönəldilir, tələbənin 

təhsil məzmununun elementini mənimsəməsin-

dəki boşluqları maksimum səmərəliliklə doldur-

maq üçün müəyyən etməyə hesablanır. 

Formativ (daxili) qiymətləndirmənin ma-

hiyyətini aşağıdakı metafora ilə izah etmək olar: 

―Tələbələri bitkilər şəklində təsəvvür etsək, 

onda bitkilərin xarici (summativ) qiymətləndi-

rilməsi onların sadəcə olaraq böyüməsinin öl-

çülməsi prosesidir. Ölçmə nəticələri müqayisə 

və təhlil üçün maraqlı ola bilər, lakin onlar öz-

özünə bitki böyüməsinə təsir göstərmir. Daxili 

(formativ) qiymətləndirmə isə əksinə, onların 

böyüməsinə birbaşa təsir edən bir şey olmaqla, 

bitkiləri qidalandırmaq və suvarmağa bənzəyir‖. 

Sinifdə aparılan formativ öyrənmə qiy-

mətləndirməsinə daxildir: tələbələri nəzərdə tu-

tulmuş standartlarla tanış etmək; tələbələrin 

necə inkişaf edəcəyini müəyyənləşdirməyə kö-

mək edən rəy vermək; tələbələr inkişaf etmək 

üçün lazım olan sahələri müəyyən etmək üçün 

özünü qiymətləndirmə üsullarını öyrənməsi və s. 

Yeni nəsil standartlarında qiymətləndir-

mənin əsas prinsipləri aşağıdakılardır: 

- qiymətləndirmə davamlı prosesdir, təbii 

olaraq təhsil praktikasına inteqrasiya olunur; 

- qiymətləndirmə yalnız meyar ola bilər, 

qiymətləndirmənin əsas meyarları təlim məq-

sədlərinə uyğun gələn, gözlənilən nəticələrdir; 

- qiymətləndirmə meyarları və qiymət 

qoymaq alqoritmi həm müəllimlərə, həm də tə-

ləbələrə əvvəlcədən məlumdur, onlar birgə işlə-

yə bilərlər; 

- qiymətləndirmə sistemi tələbələrin özü-

nüqiymətləndirmə bacarıq və vərdişlərinə yiyə-

lənərək nəzarət və qiymətləndirmə fəaliyyətləri-

nə cəlb olunduğu şəkildə qurulur. 

Yuxarıda göstərilən tələblərin hamısı for-

mativ qiymətləndirmə adlanan üsulla təmin edi-

lir. Bu termin "özünü qiymətləndirən, əks əlaqə 

rolunu oynaya bilən və tədris və təlim prosesi-

nin modifikasiyasına imkan verən məlumatla tə-

min edən müəllim və tələbə fəaliyyətinin istə-

nilən formasına aiddir" [4, s. 419 ]. 

Formativ qiymətləndirməsinin dörd əsas 

xüsusiyyəti vardır: 

1 Effektiv sorğu üsulları. 

2. Effektiv rəy. 

3. Təlimin ümumi məqsədləri. 

4. Özünü qiymətləndirmə. 

Formativ qiymətləndirməni auditoriyada 

necə tətbiq etmək olar? İlk növbədə, müəllim 

formativ qiymətləndirmə sisteminin yaradılması 

alqoritminə əməl etməlidir: 

- gözlənilən nəticələri müəyyən etmək; 

-subyektiv əhəmiyyətli nəticələrin planlaş-

dırılması və əldə edilməsində tələbənin fəaliy-

yətini təşkil etmək; 

- tələbə nailiyyətlərini mütəşəkkil rəylə 

müşayiət etmək. 

Formativ qiymətləndirmə tələbələrin işti-

raklarını yaxşılaşdırmaq üçün hansı addımları 

atmalı olduqlarını başa düşmələri üçün ―geri 

əlaqə‖dir. 

Formativ qiymətləndirmənin məqsədi hər 

bir fərdi tələbənin fəaliyyətini yaxşılaşdırmağa 

kömək etməkdir. Formativ qiymətləndirmə - öy-

rənməyə kömək edən qiymətləndirmədir: tələ-

bələrin biliyi necə mənimsəməsinə diqqət yeti-

rən səmərəli planlaşdırmanın elementidir, müəl-

limin əsas peşəkar bacarığıdır, motivasiyanı tə-

min edir, məqsədləri və meyarları aydınlaşdır-

mağa kömək edir, tələbələrə nəticələrini necə 

yaxşılaşdırmağı anlamağa kömək edir, özünü və 

həmyaşıdlarını qiymətləndirmək bacarığını, bü-

tün təhsil nailiyyətlərini əks etdirir və dərsin 

daimi elementidir. 

Formativ qiymətləndirmə müəllimə aşağıda 

qeyd olunanları həyata keçirməyə imkan verir: 
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- hər bir konkret halda formalaşmalı və

qiymətləndirilməli olan təhsil nəticəsini aydın 

formalaşdırmaq və öz işini buna uyğun təşkil 

etmək; 

- tələbəni təhsil və qiymətləndirmə fəaliy-

yətinin subyektinə çevirmək; 

- səhvlərdən öyrənməyə kömək edə bilər;

- nəyin vacib olduğunu anlamağa kömək

edə bilər; 

- nə etdiklərini anlamağa kömək edə bilər;

- bilmədiklərini kəşf etməyə kömək edə

bilər; 

- edə bilmədiklərini aşkar etməyə kömək

edə bilər. 

Formativ qiymətləndirmə beş prinsipini 

ortaya qoyur: 

1. Müəllim mütəmadi olaraq tələbələrə

şərhlər, qeydlər və s. fəaliyyətləri haqqında mə-

lumat verir. 

2. Tələbələr öz təlim prosesinin təşkilində

fəal iştirak edirlər. 

3. Müəllim tələbələrin təlim nəticələrində

baş verən dəyişikliklərdən asılı olaraq tədris tex-

nika və texnologiyalarını dəyişir. 

4. Müəllim bilir ki, qiymətlərlə qiymətlən-

dirmə tələbələrin motivasiyasını və özünə hör-

mətini kəskin şəkildə azaldır. 

5. Müəllim tələbələrə özünüqiymətləndir-

mə prinsiplərini və öz fəaliyyətini təkmilləşdir-

məyin yollarını öyrətməyin zəruriliyini dərk edir. 

Formativ qiymətləndirmə texnologiyası-

nın mərhələlərini qeyd olunan bölgü üzrə apar-

maq olar: 

Addım 1. Mövzular üzrə tələbələrin təhsil 

nəticələrinin əldə edilməsinin planlaşdırılması. 

Addım 2. Dərsin məqsədinin tədris nəticə-

lərinə nail olmaq şərtinə əsaslandıraraq tələbələ-

rin fəaliyyətlərinin formalaşdırılması. 

Addım 3. Dərsin məqsədlərinin tələbələrin 

fəaliyyətində ardıcıl mərhələlər kimi formalaş-

dırılması. 

Addım 4. Dərsdə tələbələrin fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsi üçün konkret meyarların 

müəyyən edilməsi. 

Addım 5. Tələbələrin fəaliyyətlərinin me-

yarlara uyğun qiymətləndirilməsi. 

Addım 6. Əlaqənin həyata keçirilməsi 

(müəllimdən tələbəyə, tələbədən tələbəyə) 

Addım 7. Tələbələrin nəticələrinin onların 

nailiyyətlərinin əvvəlki səviyyəsi ilə müqayisəsi. 

Addım 8. Məqsədə çatmaq yolunda tələ-

bənin yerinin müəyyən edilməsi. 

Addım 9. Tələbənin təhsil yolunun düz-

gün qurulması. 

Təhsil sistemində tələbə nailiyyətlərinin 

qiymətləndirilməsində ən müasir təhsil texnolo-

giyalarından və yeni qeyri-ənənəvi metodlardan 

istifadə edilir. 

Beləliklə, dərs zamanı tələbələr öz akade-

mik nailiyyətlərini, eləcə də qrup yoldaşlarının 

nailiyyətlərini qiymətləndirirlər, bunun nəticə-

sində çoxsəviyyəli tapşırıqlar üçün hər bir tələbə 

üçün bal toplama prosesi baş verir: şifahi dialoq 

və monoloq nitq, dinləmə üçün. bacarıqları, ya-

zılı leksik və qrammatik tapşırıqlar qiymətləndi-

rilir. Hər dərs üçün yaxşı, orta səviyyədən aşa-

ğıya qədər müxtəlif qabiliyyətlərə malik olan tə-

ləbələr üçün müxtəlif səviyyəli metodik və di-

daktik tapşırıqlardan ibarət texnoloji xəritə tər-

tib oluna bilər. 

2. Summativ qiymətləndirmə tələbənin

kurs və ya semestr ərzində hansı bilik və baca-

rıqlara yiyələndiyini göstərir. 

Summativ qiymətləndirmənin əsas xüsu-

siyyətləri aşağıdakılardır: 

1. Sənədlərdən istifadə;

2. Tədris müəssisəsinin heyəti tədris

müəssisəsi daxilində və digər müəssisələr ara-

sında standartları bölüşür. 

Oxu bacarıq və strategiyaları Qrelet 

(Grellet 1981), Qreyb (Grabe 1991) və Nadl 

(Nuttall 1996) kimi alimlər tərəfindən müəyyən 

dərəcədə tədqiq edilmişdir. Qreyb öz əsərlərində 

səlis oxu üçün aşağıdakı elementlərin vacib 

olduğunu qeyd etmişdir: 

1. avtomatik anlama vərdişləri;

2. lüğət və ümumi biliklər;

3. formal diskurs haqqında ümumi biliklər;

4. məzmun / ümumi dünyagörüş;

5. sintez / bacarıqların qiymətləndirilməsi;

6. metakoqnitiv bilik və bacarıqların

monitorinqi [3, s.13] 

Nadl isə bu siyahıya öz əlavələrini etmişdir: 

- söz anlama bacarığı;

- mətn anlama bacarığı;

- mətndən səmərəli istifadə bacarığı.

Söz anlama bacarığı dedikdə, naməlum

sözlərin mənasının mətn daxilində anlaşılması 

nəzərdə tutulur. 
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Mətn anlama bacarığı isə mətndə baş ve-

rəcək hadisələri qabaqcadan proqnozlaşdırmaq, 

koheziv vasitələrin izahı, mətnin təşkili kimi xü-

susiyyətləri özündə birləşdirir. 

Mətndən səmərəli istifadə adı altında mət-

nin əsas ideyasının müəyyənləşdirilməsi və 

mətndə konkret ideyanın tapılması başa düşülür. 

Yuxarıda qeyd edilən mütəxəssislərin fik-

rincə, mətnə veriləcək suallar aşağıdakı məzmu-

nu daşımalıdır: 

1. Cavabları mətnin özündə olan mətnin 

anlaşılmasını müəyyənləşdirən suallar; 

2. Cavabın tapılması məqsədilə məlumat-

ların yenidən təşkili və ya yenidən təqdim edil-

məsi; 

3. Mətndə baş verən hadisədən nəticə ha-

sil edən və cavabları mətndə olmayan suallar. 

4. Müəllifin işinin qiymətləndirilməsi; 

5. Arasında düzgün cavab olmaya və oxu-

cunun mətnin məzmununu nə dərəcədə anlama-

sını yoxlayan suallar. 

6. Müəllifin istifadə etdiyi dil vasitələrinin 

təhlili [5, s.188-189]. 

Oxuyub anlamanın qiymətləndirilməsinin 

ən müasir və mühüm üsullarından biri testlərdir 

və onlardan formativ qiymətləndirmədə istifadə 

edilir. Testi nəzərdən keçirməmişdən əvvəl tələ-

bələrin mətni anlayıb-anlamamalarını onlara ün-

vanlanan sualların vasitəsilə müəyyənləşdirmək 

mümkündür. 

Aldersonun fikrincə, mətnin çətin və ya 

asan olması bir çox amillərdən asılıdır. Bu fak-

torlara aşağıdakılar daxildir: 

- mətnin linqvistik xüsusiyyətləri; 

- mətnin məzmun xüsusiyyətləri; 

- mətnin digər xüsusiyyətləri (mətnin janrı 

və necə təşkil edilməsi) aid edir. 
Problemin aktuallığı. Qiymətləndirmə təli-

min çox vacib elementi hesab edilsə də, onunla bağlı 

araşdırma tələb edilən bir sıra məsələlər də mövcud-

dur; məsələn, dərs vaxtı düzgün qiymətləndirmə me-

todlarının müəyyənləşdirilməsi, təyin edilmiş me-

yarlara uyğun rubriklərin (hissələrin) təşkil edilməsi 

və s. İngilis dilinin ali məktəblərdə tədrisi zamanı 

qiymətləndirmənin aparılması, növlərinin müəyyən-

ləşdirilməsi və funksiyalarının təyin edilməsi vacib-

liyi məsələnin aktuallığını təmin edir. 

Problemin elmi yeniliyi. Müasir dövrdə apa-

rıcı dünya dillərindən olan ingilis dilinin öyrənilmə-

sinə tələbat artmaqda davam edir. Bütün fənlərdə ol-

duğu kimi, ingilis dilin tədrisində də müəllim aparıcı 

rola malikdir və yüksək göstəricilər əldə etmək üçün 

onun düzgün qiymətləndirmə metodunu seçə bilməsi 

əhəmiyyətli məsələdir ki, bu da məqalənin elmi 

yeniliyini təşkil edir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarət-

dir ki, alınan nəticələrdən istər orta, istərsə də ali 

məktəbdə xarici dilin tədrisində tələbələrin düzgün 

qiymətləndirilməsində istifadə etmək olar. Bundan 

başqa, məqalədən ali məktəblərdə ingilis dilinin təd-

risi metodikası fənninin tədrisində də bəhrələnmək 

mümkündür. 

 
Ədəbiyyat: 

1. Смирнова Ж.В., Красикова О.Г. Современные средства и технологии оценивания результатов 

обучения // Вестник Мининского университета. -2018. Т. 6. № . c. 9. 

2. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. / Е.Н. 

Соловова. – М.: Просвещение, - 2002. 

3. Alderson., J. C. Assessing Reading. Cambridge: Cambridge University Press. -2000. 

4. Cameron, Jeanne et al. Assessment as Critical Praxis: A Community College Experience. Teaching 

Sociology 30.4 (2002): 414–429. 

5. Nuttall C. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. Macmillan. -1996. -203 p. 

6. Selinker L. Tomlin R.S. An Empirical look at the integration and separation of skills / ELT Journal, -

1986, -pp. 227-23 

 

Rəyçilər: filol.ü.fəls.dok.,dos. G.S. Həsənova, 

ped.ü. fəls.dok. F.ġ. ġükürova 

Redaksiyaya daxil olub: 23.02.2023 

 

 

 

 



Seriya Alibala Sevdimaliyeva, Afet Mamish Hajiyeva 

58 Scientific Works of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 90,  Number: 2, 2023 

Seriya Alibala Sevdimaliyeva 
the English language teacher at Sumgayit State College 

under Sumgayit State University 

Afet Mamish Hajiyeva 
the English language teacher at Sumgayit State College 

under Sumgayit State University 

ASSESMENT COMPETENCY 

Səriyyə Əlibala qızı Sevdimalıyeva 
Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəzdində Sumqayıt Dövlət Kollecinin 

ingilis dili müəllimi 

Afət Məmiş qızı Hacıyeva 
Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəzdində Sumqayıt Dövlət Kollecinin 

ingilis dili müəllimi 

KOMPETENSĠYANIN QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

Сария Алибала гызы Севдималиева 
преподаватель английского языка Сумгаитского Государственного Колледжа 

при Сумгаитском Государственном Университете 

Афет Мамиш гызы Гаджиева 
преподаватель английского языка Сумгаитского Государственного Колледжа 

при Сумгаитском Государственном Университете 

ОЦЕНИВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Summary. One of the most important and demanding problems for educators working in the field of 

education is the assessment of the competencies of learners. Although educators can evaluate the theoretical 

knowledge of students through various evaluation methods, they have great difficulty in evaluating their 

practical knowledge. For this purpose, the article describes the essence of the evaluation of the competencies 

of students, why the importance of using competency-based evaluation, and the principles that teachers 

should take into account in the training process. 

Key words: assessment, learners, competence, learning, teaching, quality

Xülasə. Təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən təhsilverənlər üçün ən vacib olan və öz həllini tələb edən 

problemlərdən biri də təhsilalanların kompetensiyalarının qiymətləndirilməsidir. Təhsilverənlər təhsilalanla-

rın nəzəri biliklərini müxtəlif qiymətləndirmə metodları vasitəsilə qiymətləndirə bilsələr də təcrübi biliklərini 

qiymətləndirməkdə çox çətinlik çəkirlər. Bu məqsədlə məqalədə təhsilalanların kompetensiyalarının qiymət-

ləndirilməsinin mahiyyəti, nə üçün kompetensiya əsaslı qiymətləndirmədən istifadənin əhəmiyyəti, bu zaman 

əhəmiyyətli hesab olunan əsas yəni, müəllimlərin təlim prosesində nəzərə almalı olduqları prinsipləri əks 

olunmuşdur. 

Açar sözlər: qiymətləndirmə, təhsilalanlar, kompetensiya, öyrənmə, öyrətmə, keyfiyyət

Резюме. Одной из важнейших и актуальных проблем для педагогов, работающих в сфере обра-

зования, является оценка компетенций обучающихся. Хотя преподаватели могут оценивать теорети-

ческие знания учащихся с помощью различных методов оценки, им очень трудно оценить их практи-

ческие знания. С этой целью в статье описывается сущность оценивания компетенций обучающихся, 
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важность использования компетентностного оценивания, а также принципы, которые преподаватели 

должны учитывать в процессе обучения. 

Ключевые слова: оценивание, обучаемые, компетенция, обучение, преподавание, качество 

 

The most important stimulus for learning 

is evaluation since each act of assessment 

conveys to pupils what they should be learning 

and how they should go about it. The message is 

frequently not clear, difficult to comprehend, 

and is frequently read differently and given a 

different focus by teachers and pupils. 

Finding the ―right‖ method and employing 

it wisely in connection with the given topic 

matter is only one aspect of good evaluation. In 

appraisal, there are invariably unintended 

repercussions. Students will learn to use 

―surface‖ (memorization-based) techniques to 

learning in some situations and ―deep‖ 

(meaning-seeking) approaches in others [2]. 

They will be encouraged to do this in part by the 

formats and content of the assessment tasks. 

They will discover that, in many situations, they 

should employ rote learning in order to 

maximize their marks, even when the teacher 

may think that doing so would cause them to 

lose focus on the most crucial elements of the 

course. This response-and other undesirable 

ones-will be a function not only of the 

assessment tasks set, but also of all the 

experiences of assessment students have had in 

the past. If, for example, they get the idea that 

memorization works for multiple-choice tests, 

they will persist in that strategy even when 

assured that it will not help. Students are not 

simply responding to the given subject-they 

carry with them the totality of their experiences 

of learning and being assessed and this certainly 

extends far beyond concurrent and immediately 

preceding subjects. 

As a result, how a student approaches the 

task of learning will depend on [3]: 

 the inherent qualities of the form of 

assessment being used; 

 the methods by which the assessor 

converts the material to be assessed into the 

specified format and chooses evaluation tasks 

suitable for the subject and the particular 

learning objectives; and 

 the student's interpretation of the 

assignment's requirements and the assessment's 

overall context, which is crucial. 

The latter interpretation depends on how 

these tasks are integrated into the overall 

context of the subject, the overall experience of 

the course, and the student's life, in addition to 

how the evaluation process is structured. For 

instance, assessment tasks are developed for 

inexperienced learners who are frequently from 

a different generation and possibly from a 

different culture by experienced, frequently 

well-educated, professional educators with 

extensive topic expertise. The interpretation of 

any graded tasks must necessarily be impacted 

by these significant variances. 

Pupils also encounter the interactions 

between different forms of assessment. They 

could have to finish ten evaluation activities in 

one month and just one in the next. Each of 

these will be approached differently depending 

on how they tackle the others. When a task is 

buried in a tangle of assessments, it may get 

overlooked even if it is innately fascinating and 

may be tackled meaningfully at any other time. 

Even though teachers are aware that the whole of 

the demands in a given time affects how each 

one is handled, the compounding effects of 

assessment have received very little attention [4]. 

Conventional methods of evaluation have 

presupposed that intellect, like other qualities 

like height, is distributed normally as seen by 

the normal curve. This presumption has been 

the basis for much of how people have thought 

about assessment and the creation of metrics 

like percentile ranks. 

These presumptions guide tests that look 

to distinguish between individuals by 

determining where each one fits within the 

normal distribution. In this measurement 

paradigm of assessment, questions or items are 

chosen based on how well they can distinguish 

between individuals. That is, how well people 

perform in comparison to others determines 

excellence. The test's creators would assume it 
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was a bad test if everyone scored well on it, not 

if every student did really well. 

The standards-based model makes quite 

different assumptions. These are that 

educational standards can be established, that 

the majority of pupils can meet them, that 

various performances can reflect the same 

standards, and that assessors can consistently 

evaluate these performances. The approach to 

training and assessment that is currently being 

used in vocational education in many countries 

is impacted by the adoption of such a model. 

Assessment is based on these requirements, and 

courses are planned and delivered to meet those 

standards. 

Exams based on this paradigm aim to 

assess students' comprehension of the 

procedures and ideas that support success in 

real-world contexts, such as the workplace. 

They are guided by public standards. These 

assessments serve as essential teaching tools 

and can be administered at various points 

throughout a school or college year (or longer). 

Evidence may be obtained over time using a 

variety of approaches and in different 

circumstances because students do not have to 

meet requirements all at once. 

Instead of using objective grading systems 

to address reliability difficulties, professionals 

should use their professional judgment and 

reference exemplars. Assessors take on the role 

of ―judges‖, analyzing the evidence and judging 

how closely performances adhere to the set 

standards. 

Consequently, when developing a 

competency-based assessment strategy, teachers 

and assessors must take into account practical 

concerns in addition to assessment concepts. 

The main principles of evaluation are that 

it should be authentic, reliable, flexible/adaptive 

and fair (table 1) [5]. 

Table 1. The four principles of assessment 

In a competency-based assessment 

system, assessors make decisions about whether 

a person satisfies a standard or a set of criteria 

based on data gathered from numerous sources. 

Fundamentally, the concept of competency 

standards is a development of criterion-

referenced assessment. 

Although competence cannot be 

immediately seen, it can be deduced from 

performance. Hence, we must consider the 

kinds of performances that will allow us to 

compile significant amounts of high-quality 

evidence to draw reliable conclusions about a 

person's ability. Such conclusions cannot be 

universal. 
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If assessors abide by these three 

fundamental guidelines, they will be better able 

to make competent decisions: 

Use evaluation techniques that can best 

evaluate competence holistically. The term 

―competence‖ refers to a person's knowledge, 

comprehension, problem-solving abilities, 

technical skills, attitudes, and ethics. Several 

competency components and all of their 

performance criteria are simultaneously 

assessed using integrated methodologies. For 

instance, during a single assessment event, 

observations of classroom performance could be 

used to evaluate a school teacher's classroom 

management abilities, subject-matter expertise, 

ethical standards, and lesson planning, among 

other things. 

Nonetheless, since professionals operate 

in a wide range of circumstances, it can be risky 

to draw too many conclusions from seeing them 

perform. Hence, there will undoubtedly be 

situations where knowledge needs to be 

assessed without regard to performance. 

Choose assessment techniques that are 

straightforward and pertinent to the topic at 

hand. 

For learners to be properly led in their 

learning attempts, the criteria for judgment must 

be explicit. Moreover, new research in cognitive 

psychology suggests that problem solving is 

context-specific because problem solvers adopt 

specialized rather than general procedures. 

Many people have the opinion that using a 

performance assessment is enough to ensure better 

assessment. Even if using these kinds of 

assessments encourages teachers to consider more 

effective ways to help all students frame and solve 

problems-that is, to promote true learning-such a 

change in assessment is insufficient to raise 

students' overall accomplishment. 

Make the inference of competence based 

on a wide range of evidence. 

A variety of techniques should be 

employed to provide evidence that can be used 

to infer competence since a limited foundation 

of evidence is less likely to be generalizable to 

the performance of other activities. For instance, 

success on paper and pencil assessments will 

likely be too limited a platform for evaluating 

vocational competence in any profession. 
The urgency of the problem. One of the 

most urgent issues in the education system of our 

republic, which requires its own solution, is the 

problem of evaluating the competencies of students. 

Because teachers can more easily evaluate the 

theoretical abilities of students, but they have 

difficulty in evaluating their practical skills. This 

once again proves the relevance of the problem. 

Scientific novelty of the problem. The 

research shows that the way learners approach 

learning tasks during competency assessment will 

depend on: 

 the internal quality of the assessment form 

in use; 

 the ways in which the assessor transforms 

the material to be assessed into the given format and 

selects appropriate assessment tasks and specific 

learning objectives for the subject 

 from how learners explain the task and the 

content of the assessment. 

Practical significance of the problem. This 

article can be used in the evaluation of the 

competence skills of the students. 
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EXPERIENCE OF TEACHING THE PHOTOSYNTHESIS PROCESS THROUGH 

INTERDISCIPLINARY INTEGRATION 

Xülasə. Məqalədə fotosintez prosesinin fizika, kimya, biologiya və digər fənlərin inteqrasiyası və 

innovasiyalar kontekstində öyrədilməsi təcrübəsi araşdırılmışdır. Göstərilmişdir ki, fotosintezin fiziki, kim-
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yəvi, bioloji mərhələlərinin olması onun tədris prosesində bu və digər fənlərin inteqrativ şəkildə tətbiqini və 

öyrənilməsini zəruri edir. Çünki inteqrasiyanın vəzifəsi təkcə fənlərin qarşılıqlı əlaqəsinin olduğunu göstər-

mək deyil, burada, həmçinin ətraf aləmin bütövlüyü haqqında öyrənənlərdə təsəvvür yaratmaq əsas məsələ-

lərdən biridir. 
Açar sözlər: innovasiya, inteqrasiya, təlim metodları, fotosintez, xloroplast 

 

Резюме. В статье исследован опыт преподавания процесса фотосинтеза в контексте взаимодей-

ствия и инноваций физики, химии, биологии и других дисциплин. Показано, что наличие физичес-

кой, химической и биологической стадий фотосинтеза обуславливает необходимость комплексного 

применения и изучения этих и других предметов в его учебном процессе. Ведь задача интеграции 

состоит не только в том, чтобы показать, что предметы взаимосвязаны, но и в том, чтобы создать у 

учащихся представление о целостности окружающего мира. 

Ключевые слова: инновация, интеграция, методы обучения, фотосинтез, хлоропласт 

 

Summary. In the article, the experience of teaching the process of photosynthesis in the context of 

interaction and innovation of physics, chemistry, biology and other disciplines was investigated. It has been 

shown that the presence of physical, chemical, and biological stages of photosynthesis necessitates the 

integrated application and study of these and other subjects in its teaching process. Because the task of 

integration is not only to show that subjects are interconnected, it is also one of the main issues to create an 

idea of the integrity of the surrounding world in learners. 

Key words: innovation, integration, training methods, photosyntesis, chloroplast 

 

Bu gün məktəbdə fənlərarası əlaqələrin 

ənənəvi formada həyata keçirildiyi kimi, yalnız 

informasiya şəklində deyil, həm də fəaliyyət ba-

xımından inteqrativ yönümdə tətbiq etmək la-

zımdır. Fəaliyyətlərin düzgün şəkildə tətbiq 

edilməsi üçün isə V.S. Bezrukova, M.N. Berula-

va, O.S. Qrebenyuk, V.S. Yelagina, I.D. Zvere-

va, V.G. İvanova, V.V. Kraevski, A.V. Teremo-

va, G.F. Fedoretsinin əsərlərində ümumtəhsil 

məktəblərində əldə edilən biliklərin inteqrasi-

yası haqqında bəhs edərkən bu məsələlərə toxu-

nulmuşdur. 

Fənlərarası inteqrasiya tədris prosesində 

elmlərarası əlaqələri aşağıdakı şəkildə ifadə edir: 

 

 
 

Adları qeyd olunan üsulların tədris təcrü-

bəsində elmlərarası əlaqələrin həyata keçirilmə-

sində, fənlərarası əlaqələrin qurulması prosesin-

də tətbiq etmək təlimin keyfiyyətinə müsbət 

təsir göstərir. 
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Fənlərarası inteqrasiyanın həyata keçiril-

məsi zamanı didaktikanın diktə etdiyi təlim 

prinsipləri, məktəbin tərbiyəvi vəzifələri, öyrən-

mənin həyatla, ətraf aləmlə əlaqəsi, şagirdlərin 

əməli fəaliyyətə hazırlanması və s. xüsusi əhə-

miyyət daşıyır. 

Təhsildə fənlərarası əlaqəni həyata keçir-

məyin, reallaşdırmağın yolları çoxdur: 

- müxtəlif fənlərin tədris materiallarından

faktiki materialın hissə-hissə nəzərdən keçiril-

məsi; 

– bir tsikl üzrə fənlər üzrə metabiliyi vur-

ğulamaq; 

- təhsil problemlərinin və fənlərarası xa-

rakterli problemli vəziyyətlərin qoyulması fən-

lərarası layihələr xarakterli üsullarla həyata ke-

çirilməsi ilə tətbiq edilməsi; 

- bir fəndən digər fənnə, bir mövzudan di-

gər mövzuya bilik ötürülməni təmin edən ümu-

mi təhsil və ümumiləşdirilmiş bacarıqların for-

malaşdırılması; 

- fənlərarası məzmunlu problemlərin həlli;

– inteqrasiya olunmuş və hərtərəfli dərslə-

rin keçirilməsi; 

– inteqrasiya olunmuş kursların həyata ke-

çirilməsi (elektiv, seçmə, fakültativ və s.). 

Müasir bir məktəbdə fənlərarası inteqrasi-

yanın rolu şagirdi həyata hazırlamağı hədəflə-

məkdədir, bunu həyata keçirməyin əsas yolları 

isə ayrı-ayrı fənlərin öyrənilməsi, bir mövzu ilə 

digər mövzu arasında əlaqəli anlayışlar vasitəsi-

lə izah olunması, eləcə də fənlərarası problemlə-

ri həll edərkən və ya fənlərarası laboratoriya iş-

lərinin yerinə yetirilməsi zamanı praktik baca-

rıqların qazanılmasıdır. 

Fizika və kimyanın digər fənlərlə inteqra-

siyasının spesifikliyi kursun məzmununu təhlil 

etməklə, təlim prosesində istifadə olunan meto-

distlər tərəfindən tövsiyə olunan formalar, me-

todlar və tədris vəsaitlərinin inteqrasiyanın hə-

yata keçirilməsi ilə müəyyən edilə bilər, 

Fizikanın tədrisi ilə əlaqəsi 

kimya (kimya bölməsi – fiziki kimya – əs-

lində, əsasən ehtiva edir fiziki bilik), əsasən 

konseptual – atom və onun quruluşu, bir çox 

ümumi kəmiyyətlər – maddənin miqdarı, mol-

yar kütlə və s. əvvəllər kimyada öyrənilir, fizi-

kadan daha çox maddənin elektron quruluşu, 

elektrik yüklərinin qarşılıqlı təsiri, elektroliz – 

fizikanın öyrənilməsində. 

Fizika və kimya fənləri bir-biri ilə sıx bağ-

lıdır, çünki bu fənlərin məzmununu əhatə edən 

mövzuların tədrisi zamanı bir problem üzərində 

öyrənilməyə başlayan bir məsələ başqa bir möv-

zuda davam edir və sonra digərində yenidən də-

rinləşir, məsələn, atomun quruluşu, dövri sis-

tem, elektroliz qanunları, fotosintez və s. 

Müasir kurikulumlarda inteqrativ xarakter 

daşıması bacarıq əsaslı təhsilinin inkişafına xü-

susilə təkan verən məsələlərdəndir. Kuri-kulum-

larda göstərilən təlim nəticələrində müxtəlif fən-

lərin, xüsusilə, kimya fənninin digər təbiət elm-

ləri olan fizika və biologiya ilə inteqrasiyasının 

məqsədi bir-birini tamamlayan standartlar nə-

zərdə tutulmuşdur. Fənlərarası, fəndaxili və me-

tafənn inteqrasiyanın köməyi ilə öyrənənlərdə 

dünyagörüşünün formalaşması da baş vermiş 

olur. Onlar ətraf aləmdə baş verən hadisələrin 

qavranılmasında müxtəlif elmlərin qanunauy-

ğunluqlarının kompleks şəkildə tətbiqinin vacib-

liyini dərk edirlər. Bu cəhətdən fənlərarası əla-

qənin rolunu xüsusi qeyd etmək lazımdır. 

Fənlərarası inteqrasiyanın və innovasiya-

ların tədris prosesində tətbiqinin cəmiyyətimiz 

üçün hərtərəfli inkişaf etmiş, praktik vərdişlərə 

malik gənc nəslin formalaşmasında mühüm əhə-

miyyəti vardır. Bu məqsədlə qruplarla iş təlim 

forması və müxtəlif təlim üsullarından istifadə 

etməklə fotosintezin öyrənilməsindən alınan nə-

ticələr şagirdlərin iştirakı ilə analiz edilir. Biz bu 

prosesdə ətraf aləmdə baş verən fiziki və kimyə-

vi hadisələrin öz qanunauyğunluqlarına müvafiq 

olaraq bir-birlərini tamamladığını müşahidə 

edirik. 

Təbiətin qüsursuz nizama malik olduğu-

nun bariz nümunəsi olan fotosintezdəki bu pro-

seslər elmlərin qarşılıqlı inteqrasiyada olduqları-

nı və bu prosesləri izah etməkdə bizə yardımçı 

olduğunu göstərir. Bütün proseslərin nəzəri cə-

hətdən öyrənilməsi və onun praktik surətdə hə-

yata keçirilməsi öyrənənlərdə tətbiqi bacarıqla-

rın inkişafına müsbət təsir göstərir. Bu prosesdə 

quiziizz və kahoot və s. veb alətlərindən istifadə 

edilə bilər. Qrupların hər birinə müxtəlif tapşı-

rıqlar onlayn və əyani şəkildə paylana bilər. 

Qruplar öyrədənin fasilitatorluğu ilə əqli hücum, 

Venn diaqramı, karusel və başqa metodlardan 

istifadə edərək tapşırıqların icrasını və bir-birlə-

rinə ötürülməsini təmin edirlər.
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Fotosintez prosesinin öyrənilməsində fən-

lərarası inteqrasiyanın tətbiqinin qaçılmazlığı 

onun mərhələlərinin ayrı-ayrı elm sahələrini bir-

ləşdirməsi ilə əlaqədardır. Belə ki, proses foto-

fiziki mərhələ ilə start götürür. İlk olaraq biz bu 

mərhələdə öyrənənlərə işığın yarpaqda olan xlo-

rofilin nativ formaları tərəfindən udularaq bir-

birinə və sonda reaksiya mərkəzlərinə ötürülməsi 

barədə məlumat veririk. Bəzən bu ötürülmə yol-

ları ilə bioloji məhsuldarlıq arasında korelyasi-

yanın olması qənaətinə gəlməyə çalışılır. Bunun 

ardınca öyrənənlərin fotosintezin kimyəvi mər-

hələsinin olması üzrə biliklərini formalaşdırırıq. 

Öyrənənlərə fizika kursunda yarımkeçiri-

cilər mövzusunun kimyəvi rabitə ilə əlaqəli qa-

zanılmış bilikləri xatırladılır. Burada, həmçinin 

prosesin fiziki və kimyəvi mərhələlərinin bir-

birini izləməsinin məntiqi sonluqla, yəni stabil 

kimyəvi maddələrin əmələ gəlməsi ilə yekunlaş-

dığını qeyd edirik. Bundan sonra öyrənənlərin 

idrak səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün fotosintez 

prosesinin yekununda nə baş verdiyini və pro-

sesin təbiət fənlərinin inteqrasiyası kontekstində 

başa düşülməsinə nail olmağımız üçün təd-

qiqatımızın praktik mərhələsinə keçirik. Belə ki, 

öyrənənləri qruplarla təlim formasından istifadə 

edərək bu prosesi öyrənmələri üçün onlara tam 

sərbəstlik veririk. Sayma üsulundan və yaxud 

onların təklif etdiyi digər üsullardan birindən isti-

fadə edərək öyrənənləri daha effektiv praktik nə-

ticə qazanmaları üçün dörd qrupa bölürük. 

Qruplar üzrə praktik işlərin görülməsi aşa-

ğıdakı mərhələlər üzrə həyata keçirilir: 

1) Motivasiya, problemin qoyuluşu, prob-

lem situasiyanın yaradılması; 

2) Tədqiqatın aparılması; 

3) İnformasiya mübadiləsi; 

4) İnformasiya müzakirəsi; 

5) Nəticə və ümumiləşdirmə; 

6) Yaradıcı tətbiqetmə; 

7) Qiymətləndirmə və refleksiya. 

Öyrədən bu prosesdə didaktikanın əyani-

lik, şüurluluq, ardıcıllıq, müvafiqlik və s. prin-

siplərindən istifadə edir. Qiymətləndirmə prose-

sində meyarlar olaraq fəallıq, əməkdaşlıq, tərti-

bat, təqdimatdan istifadə edilir nəticəsində baş 

verən proseslərin bir-birini tamamladığını və 

bizi əhatə edən aləmdəki hadisələrin bütövlükdə 

öyrənilməsinin vacibliyini göstərir. Əks halda 

biz bu proseslərdən öz məqsədlərimiz üçün isti-

fadə edə bilmərik. Elmlər arasında olan bu ge-

netik əlaqə onların vahid nöqtədən başlayaraq 

inkişaf etdiyini, sonra şaxələndiyini, daha sonra 

isə yenidən birləşərək yeni elm sahələrini mey-

dana gəldiyini müşahidə edirik. Məsələn, biofi-

zika, biokimya, bioenergetika və s. kimi elm sa-

hələri qarşılıqlı vəhdət təşkil edərək fotosintez 

prosesinin öyrənilməsini həyata keçirirlər. Bu 

da fənlərarası inteqrasiyanın köməyi ilə bu və 

ya digər prosesləri öyrənərək insan cəmiyyəti 

üçün istifadə edilməsində nə dərəcədə əhəmiy-

yət kəsb etdiyini göstərir. 

Qrupların təqdimatından sonra qiymətlən-

dirmə prosesi başlanır. Qiymətləndirmə həm öy-

rədən tərəfindən quizizz saytı ilə, həm də qrup-

ların bir-birini də qiymətləndirməsi ilə aparılır. 

Yekunda müəllimin apardığı frontal sorğulara 

əsasən həm fərdi, həm də qruplara bütövlükdə 

qiymət verilir. Bu da gənclərin gələcəkdə kol-

lektiv işə vərdiş etmələri, eyni zamanda, özləri-

nə inamın formalaşmasında mühüm rol oynayır. 

Tədqiqatların gələcəkdə müxtəlif elm sahələrin-

də ayrı-ayrı aktual mövzular üzrə davam etdiril-

məsi planlaşdırılır. 
Problemin aktuallığı. Prosesin modelləşdiril-

məsinin müasir təlim forma və üsullarına əsasən tət-

biqi imkanlara malik olduğu üçün xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir. 

Problemin elmi yeniliyi. Müasir təlim me-

todları və fənlərarası inteqrasiyanın birgə tətbiqi cə-

miyyətimizdə əsas məsələlərdan olan praktik vərdiş-

lərə malik gənc nəslin yetişdirilməsində mühüm rol 

oynayır. 

Praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə kim-

ya, fizika və biologiya müəllimlərinin təlim prose-

sində inteqrasiyanın qurulmasına düzgün yanaşması-

na müsbət təsiri olacaqdır. 
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COMPARATIVE LEARNING POSSIBILITIES OF MODERN PROGRAMMING 

LANGUAGES 

Xülasə: Kompüterlərin fəaliyyətinin əsasını təşkil edən həm sistem, həm də tətbiqi proqram vasitələri 

bilavasitə proqramlaşdırma dillərinin köməyi ilə yaradılır. Azərbaycanda yeni, yüksək səviyyəli və savadlı 

proqramçılar nəslinin yetişməsi ölkəmiz üçün son dərəcə aktual və vacib olan bir məsələdir. Bunun üçün 

Respublikamızın ali məktəblərində və digər tədris ocaqlarında proqramlaşdırma dilləri və alqoritmlər nəzə-

riyyəsi fənlərinin tədrisini yüksək səviyyəyə qaldırmaq lazımdır. Məqalədə tədrisin keyfiyyətinin artırılması 

yolları, bütün tədris müəssisələrində istifadə oluna bilən müasir tələblərə cavab verən iş üsullarının seçilməsi 

və öyrədilməsi xüsusiyyətləri şərh edilmişdir. 

Açar sözlər: tədrisin keyfiyyəti, iş üsulları, proqramlaşdırma dilləri, müqayisəli öyrətmə

Резюме. Как системное, так и прикладное программное обеспечение, являющееся основой дея-

тельности компьютера, создается непосредственно с помощью языков программирования. Воспита-

ние нового поколения высококлассных и образованных программистов в Азербайджане является 

чрезвычайно актуальным и важным вопросом для нашей страны. Для этого необходимо поднять на 

высокий уровень преподавание языков программирования и теории алгоритмов в вузах и других 

учебных заведениях нашей Республики. В статье описаны пути повышения качества обучения, осо-

бенности выбора и обучения методов работы, отвечающих современным требованиям, которые мож-

но использовать во всех учебных заведениях. 

Ключевые слова: качество обучения, методы работы, языки программирования,

сравнительное обучение 

Summary. Both system and application software, which are the basis of computer activity, are created 

directly with the help of programming languages. Raising a new generation of high-level and educated 

programmers in Azerbaijan is an extremely urgent and important issue for our country. For this, it is 

necessary to raise the teaching of programming languages and theory of algorithms to a high level in higher 

schools and other educational institutions of our Republic. In the article, the ways of improving the quality of 
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teaching, the features of selecting and teaching working methods that meet modern requirements that can be 

used in all educational institutions are described. 

Key words: teaching quality, working methods, programming languages, comparative teaching

Müasir zamanda cəmiyyətdə kompüter 

proqramlarına olan ehtiyac durmadan artmaqda-

dır. Tələb olunan proqram vasitələri getdikcə 

daha böyük həcmə və mürəkkəblik dərəcəsinə 

malik olur. Belə yüksək tələbatlara cavab verən 

proqramların aşağı səviyyədə təhsil almış mütə-

xəssislər tərəfindən hazırlanması mümkün de-

yildir. Bu isə, öz növbəsində, bir sıra müəssisə-

lərin və şirkətlərin xaricdən olduqca yüksək qiy-

mətlərə proqram vasitələri almasına gətirib çı-

xarır. Bütün bunların qarşısını almaq üçün ölkə-

mizdə günün tələblərinə cavab verən, beynəl-

xalq səviyyəli proqramçı mütəxəssislər yetişdi-

rilməlidir. Bunun üçün isə tədrisin keyfiyyətinin 

artırılması yolları ciddi surətdə öyrənilməli və 

təcrübəli müəllimlərin uğur gətirən, müasir tə-

ləblərə cavab verən iş üsulları bütün tədris 

müəssisələrində istifadə olunmalıdır. 

Proqramlaşdırma dillərinin hər biri müxtə-

lif sahələr üçün lazım olur. Onların müqayisəli 

şəkildə öyrənilməsi üçün hər bir proqramlaşdır-

ma növünə aid sadə proqramlarla tanış olaq: 

int main () { 

start: 

float eded1, eded2; 

int emeliyyat; 

std::cout<<"1-ci eded:"; 

std::cin>>eded1; 

std::cout<<"2-ci eded:"; 

std::cin>>eded2; 

std::cout<<"Emeliyyat: 

(Toplama-1,Cixma-2, Vurma-3, Bolme-4)"; 

std::cin>>emeliyyat; 

switch(emeliyyat) { 

case :{ 

std::cout<<"Netice:"; 

toplama(eded1,eded2); 

break; 

} 

case 2: { 

std::cout<<"Netice:"; 

cixma(eded1,eded2); 

break; 

} 

case 3: { 

std::cout<<"Netice:"; vurma 

(eded1,eded2); 

break; 

} 

case 4:{ 

std::cout<<"Netice:"; 

bolme(eded1,eded2); 

break; 

} 

default:{ 

system("CLS"); 

std::cout<<"Emeliyyat sehvdir. Xahis 

olunur duzgun daxil edin\n"; 

goto start; 

} 

getch(); 

} 

Bu C++ dilində hesab operatorlarının 

işləmə qaydasıdır. 

Python proqramlaşdırma dilindən, əsasən, 

hesab əməliyyatları aparmaq üçün istifadə olu-

nur. Python dilində ixtiyari iki ədədin toplanma-

sı qaydasına baxaq: 

>>> a = 15 

>>> b = 20 

>>> c = a + b 

>>> print(c) 

35 

Göstərilən hesab əməllərinə pascal 

üzərində də nəzər yetirək: 

Proqram toplamaq; 

{$APPTYPE CONSOLE} 

Uses ааcrt; 

var x,y,z: integer; 

procedure topintege; 

begin 

z:=x+y; 

end; 

begin 

x:=100; y:=300; 

toplam; 

writeln(z); 

readln; 

{ TODO -oUser -cConsole Main : Insert 

code here } 

End. 
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Proqramlaşdırma dillərinin hər birinin isti-

fadə sahəsi var və buna görə də onların hər bi-

rində eyni əməllər müxtəlif cür həyata keçirilir. 

Proqramların hər birinə məxsus struktur quru-

luşları vardır. Proqramlaşdırma dilləri proqram-

çılar yetişdirmək məqsədi daşıyan proqramların 

kurikulumlarının ən mühüm komponentlərindən 

birini təşkil edir. Müasir ixtisaslı proqramçı üç 

və ya hətta dörd proqramlaşdırma dilini bilməli-

dir. Eyni zamanda, hər dəfə hansı dilləri öyrən-

mək və hansını buraxmaq barədə seçim etmək 

lazımdır. Bir tərəfdən, belə kursların çoxlu 

"müştəriləri" var – bir çox sonrakı kurslar tələ-

bələrin müəyyən proqramlaşdırma dilləri üzrə 

biliklərinə əsaslanır. Digər tərəfdən, konkret dil-

lərin öyrənilməsi universiteti bitirdikdən sonra 

gələcəkdə digər dillərin öyrənilməsini asanlaş-

dırmalıdır. Təəssüf ki, bütün dillər belə məqsəd-

lər üçün uyğun deyil. Onlardan bəziləri özlü-

yündə bir fayda vermir, hətta başqa dillərin öy-

rənilməsinə zərər verir. Ona görə də burada 

proqramlaşdırma dillərinin müqayisəli tədrisinə 

bir neçə ümumi yanaşma təqdim edəcək və on-

ların güclü və zəif tərəflərini müzakirə edəcə-

yik. Burada proqramlaşdırma dillərinin tədrisi 

və istifadəsi ilə bağlı kurikulum komponentləri-

nin formalaşmasında istifadə oluna biləcək me-

yarlar da təhlil ediləcəkdir. 

Analiz. Peşəkar proqramçı adətən bir neçə 

proqramlaşdırma dilini mükəmməl bilir. Ancaq 

bir proqramçıya bütün dilləri əvvəlcədən öyrət-

mək mümkün deyil. Öyrənmə prosesində yeni 

dillər yarana bilər və ya bəzi dillər qəfildən po-

pulyarlaşa bilər. Bu şərtlər altında, ən "tipik" 

dillər mütləq ən uyğun dillər deyil, yeni proq-

ramlaşdırma dillərinin inkişafını asanlaşdıran 

tədris edilməlidir. Proqramlaşdırma dili bir vasi-

tədir, düşüncəni ifadə etmək üsulu və hətta dü-

şüncə tərzidir. Bundan əlavə, proqramlaşdırma 

dili də müəyyən iş tərzidir. Proqramlaşdırma 

dillərini öyrədərkən proqramların yazı üslubu-

nu, daha çox hansı konstruksiyalardan istifadə 

edildiyini və onların bir-biri ilə necə əlaqəli 

olduğunu da öyrətmək lazımdır. 

Bir çox proqramlaşdırma dilləri də öyrən-

mə vasitəsi kimi istifadə oluna bilmələri baxı-

mından qiymətləndirilməyə başlayır. Öyrənmək 

üçün çox istifadə olunan iki dili nəzərdən keçi-

rin. Məsələn, biz müxtəlif sahələrdə mütəxəssis-

lər hazırlayarkən Python dili proqramlaşdırma 

dili kimi idealdır. Ancaq proqramçıların hazır-

lanması üçün ondan istifadə etməməlisiniz. Pyt-

hon, 90-cı illərin əvvəllərinə aid köhnə sintaksi-

si olan bir dildir. Onun çatışmayan əsas cəhəti 

kod yazmaq üçün həddindən artıq sərbəst istifa-

də edilən olmasıdır. Bundan əlavə, Pythondan 

başqa bir dilə keçmək əksinə getməkdən qat-qat 

çətin və təhlükəlidir. 

C++ dilinin öyrədilməsində də proqramçı-

ların çətinlikləri və problemləri vardır. Bu, daim 

inkişaf edən və tam öyrənilməsi çətin olan mü-

rəkkəb bir dildir. Onun köməyi ilə "işləyən", la-

kin səhv proqram yazmaq asandır. Tətbiq olunan 

problemlərin həllinə tez keçmək və onları aradan 

qaldırmaq, demək olar ki, mümkün deyildir. 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti-

nin İnformatika müəllimliyi ixtisasında I kurs 

tələbələri arasında sorğu keçirilmiş, ―hansı 

proqramlaşdırma dillərini bilirsiniz?‖ sualı qo-

yulmuş, əksəriyyəti bilmədiklərini, bəziləri də 

Python və Pascal dilindən bir qədər bildiklərini 

söyləmişlər. Gəncə Dövlət Universitetinin İn-

formatika müəllimliyi ixtisasında yeni qəbul 

olunmuş I kurs tələbələri arasında sorğu keçiril-

miş, hansı proqramlaşdırma dillərini bilirsiniz 

sualı qoyulmuş, demək olar ki, bütün tələbələr 

bilmədiklərini söyləmişlər. Sankt-Peterburq 

Dövlət Universitetinin Riyaziyyat və kompüter 

elmləri fakültəsinə yeni qəbul olunmuş I kurs 

tələbələri arasında hansı proqramlaşdırma dillə-

rini bildikləri ilə bağlı sorğu keçirilib. Əksəriy-

yəti C və ya C++ dilini bilir, yarısından çoxu 

Python dilini bilir. Bu halda hər kəsin xəbərdar 

olduğu dili öyrətmək mümkündür. Amma bunu 

tələbələrin neçə faizi bildiyi, nə dərəcədə bildiyi 

bəlli deyil. Kod yazmaq üçün peşəkar yanaşma-

lara yenidən öyrətmək mümkündür, lakin bu, ol-

duqca çətindir və bundan əlavə, hər kəs yenidən 

təlim keçməyə razı olmayacaq. Bəs ümumiyyət-

lə, proqramlaşdırmağı bilməyənlər və ya başqa 

dildə təhsil alanlar necə? Bəlkə də bu problem-

lərin həlli tələbələrə daha az tanış olan proqram-

laşdırma dillərini öyrətmək olacaq, məsələn, 

PascalABC.NET, Julia, Kotlin kimi dillər ola-

caq. Eyni zamanda, onlara proqram kodu yaz-

maq üçün möhkəmləndirilmiş biliklər vermək 

lazımdır. Kod yazmaq üçün davamlılıq, çevik-

lik, daşınma qabiliyyəti, təkrar istifadə edilə bil-

mək, oxuyub sınaqdan keçirilə bilmək, başa 

düşmək qabiliyyətləri lazımdır. Bəzi insanlar Ja-
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vanın əsas obyektyönlü proqramlaşdırma dili ol-

duğu üçün öyrədilməli olduğunu düşünür. Bu 

baxış artıq 20 ildən yuxarıdır ki, köhnəlmişdir. 

Belə bir fikir də yayılmışdır ki, Javascript və ya 

PHP-ni öyrətmək lazımdır, çünki onları bilmək-

lə tələbələr tez bir zamanda şirkətlərdə işə baş-

laya bilərlər, lakin universitetlər bu dillərin öy-

rədilməsində maraqlı deyillər. Bəziləri isə tələ-

bələrin hər şeyin içəridən necə işlədiyini bilməsi 

üçün montaj dili olan C ilə aşağı səviyyədən 

başlamağı təklif edir. Bəzi metodistlər Haskell-

də funksional proqramlaşdırma ilə başlamağı da 

təklif edir. Bəs bu bilik sonradan, o cümlədən 

digər proqramlaşdırma dillərinə keçərkən tələbə 

üçün faydalı olacaqmı? 

Hər bir təhsil proqramı və ya müəllim təd-

ris olunan proqramlaşdırma dilləri ilə bağlı öz 

seçimini edir ki, bu da bir çox amillərdən asılı-

dır. Bu seçimin sonrakı öyrənməyə necə təsir 

edəcəyi, öyrənilən proqramlaşdırma dilinin son-

rakı fənlərdə necə tətbiq ediləcəyi barədə düşün-

mək lazımdır. Proqramlaşdırma dilləri hamısı 

fərqlidir və bizi fərqli düşünməyə vadar edir. 

Proqramlaşdırma bacarıqları sadəcə olaraq bir 

dildən digərinə daşınmır. 

Rusiyanın bəzi universitetlərində (mə-sə-

lən, Sankt Peterburq Dövlət universitetində) bi-

rinci ilin ikinci semestrində Kotlin dilində layi-

hələr, o cümlədən komanda şəklində həyata ke-

çirilir. Tələbələr sənaye problemlərinin həllinə 

yaxınlaşırlar. C++ da tam sürətdə öyrənilir və 

eyni zamanda ―Alqoritmlər və məlumat struk-

turları‖ kursu başlayır. Bu cür yanaşma da 

səmərəlidir. 

İkinci kursda tələbələrin fəaliyyətlərini 

genişləndirmək vəzifəsi qoyulur, üçüncü se-

mestrdə isə Haskell dilini öyrənirlər. Dördüncü 

semestrdə riyazi məntiq kursunun bir hissəsi 

olaraq Proloq məntiqi proqramlaşdırma dili öy-

rənilir. "Maşın Öyrənmə" fənni üzrə təhsilin 

üçüncü ili Python-dan istifadə edir. 5-ci se-

mestrdən 8-ci semestrədək tələbələrə seçmə fən-

lər təklif olunur: Python, Scala, Java, C#, Rust, 

Javascriptm PHP. 

İnformasiya Texnologiyaları ixtisaslarına 

artan tələbat Python proqramının öyrənilməsinin 

də inkişafına səbəb olmuşdur. İnformasiya Tex-

nologiyaları sahəsində ilk addımlar atdıqda belə 

internetdə Pythonun yeni başlayanlar üçün nisbi 

sadəliyi haqqında mübahisə və dilin geniş əhatə 

dairəsi haqqında məqalələrə rast gəlinir. Tədqi-

qat işlərindən tutmuş oyunların təşkilinə qədər 

məsələlər bu proqramlaşdırmanın köməyi ilə 

həll edilə bilər. Buna görə də, Python öyrənilə-

cək ilk proqramlaşdırma dili kimi getdikcə daha 

çox seçilir. Qısa sintaksisə malik olması da ona 

sadəliyi baxımından üstünlüklər gətirir. Məsə-

lən, kod blokları mötərizədə deyil, abzaslarla 

ayrılır ki, bu da sətirlərin və simvolların sayını 

azaldır. Sintaktik konstruksiyalar da var ki, on-

ların tətbiqi əlavə kod əvəzinə bütün rutin yad-

daş və mövzu idarəetmə tapşırıqlarını Python 

tərcüməçisinə verməyə imkan verir. Bunun sa-

yəsində tərtibatçı kodun özünə deyil, tapşırıq-

lara diqqət yetirə bilər. 

Bu siyahıya bir sıra digər aspektləri də 

əlavə etmək olar. 

Psixoloji aspekt dedikdə tələbənin proq-

ramlaşdırmaya olan həvəsinin artırılması, öyrən-

mə prosesi zamanı meydana çıxan çətinliklərin 

öhdəsindən gəlmək üçün cəsarətin, dözümlü-

lüyün, çalışqanlığın və s. psixoloji amillərin for-

malaşdırılması başa düşülür. Burada tələbənin 

həvəsini artırmaq üçün nümunəvi proqramla nü-

mayiş olunmalı və məşhur proqramçılar barədə 

maraqlı məlumatlar verilməlidir. Maraq dairəsini 

artırmaq və gücləndirmək üçün əlavə dərslər, 

dərnəklər, klublar təşkil olunmalıdır. Yüksək nə-

ticə əldə etməsi üçün tələbə bu fənni sevməli və 

vaxtının çox hissəsini maraqlı və çətin proqram-

ların hazırlanması işinə həsr etməlidir. 

Proqramlaşdırma sahəsində həqiqi biliklər 

dedikdə müəyyən bir proqramlaşdırma dilinin 

tam mənimsənilməsi, dilin çətin və abstrakt his-

sələrinin öyrənilməsi, onun köməyi ilə mürək-

kəb alqoritmlər üçün böyük həcmli proqram tər-

tib etmə bacarığı başa düşülür. Başqa sözlə, təh-

sil almış tələbə yüksək səviyyəli mütəxəssisə 

çevrilməlidir. Burada yalnız elementar səviyyə-

li, primitiv proqramlar tərtib etməklə kifayətlən-

mək olmaz. Tədrisə rəhbərlik edənlər isə onun 

keyfiyyəti haqqında düşünməlidirlər. Natamam 

öyrənmə tələbələrin sonrakı fəaliyyətlərində bö-

yük çətinliklərlə üzləşməsinə səbəb olur. 

Proqramlaşdırma dillərini öyrədərkən mü-

qayisəli öyrətmə metodu ən faydalı metodlardan 

biridir. Tədris olunduğu təhsil pilləsindən asılı 

olmayaraq, bu metod öyrənmək üçün ən əlveriş-

lisidir. Məlumdur ki, insan beyni hər hansı iki 

anlayışı müqayisəli şəkildə öyrəndikdə həm 
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qavrama prosesi daha asan olur, həm də uzun 

müddət yadda qalır. Müqayisəli metod zamanı 

tədqiq olunan obyektin müqayisə olunacaq ob-

yektlə arasında oxşarlıq və ya fərqləri tapmaq 

lazım gəlir. Bu zaman obyektlərin ümumi və 

xüsusi əlamətləri aşkar edilir, fərqlər və ya dəyi-

şikliklər müəyyən edilir, onların inkişaf meylləri 

və qanunauyğunluqları öyrənilir. İnformatika 

müəllimliyi ixtisasında oxuyan tələbələrə proq-

ramlaşdırmanı öyrədərkən oxşar xarakteristik 

dillərdən biri üzərində müqayisəli şəkildə digəri 

öyrədilərsə, bu biliklər daha yaddaqalan olacaq 

və onların peşə hazırlığı yüksələcəkdir. 

Ümumiyyətlə, tədris prosesinə kompleks 

şəklində yanaşmaq lazımdır. Bu o deməkdir ki, 

yuxarıda göstərilən aspektlərin hər biri öyrənil-

məli və ayrıca bir istiqamət kimi inkişaf etdiril-

məlidir. 

Problemin aktuallığı. Azərbaycanda yeni, 

yüksək səviyyəli və savadlı proqramçılar nəslinin 

yetişməsi ölkəmiz üçün son dərəcə aktual və vacib 

olan bir məsələdir. Bunun üçün Respublikamızın ali 

məktəblərində və digər tədris ocaqlarında proqram-

laşdırma dilləri və alqoritmlər nəzəriyyəsi fənlərinin 

tədrisini yüksək səviyyəyə qaldırmaq lazımdır. Mə-

qalədə bu istiqamətdə məsələlərə toxunulduğu üçün 

onun aktuallığı aydın olur. 

Problemin elmi yeniliyi tədris olunduğu təh-

sil pilləsindən asılı olmayaraq, proqramlaşdırma dil-

lərini öyrədərkən müqayisəli öyrətmə metodunun ən 

faydalı və əlverişli metodlardan biri kimi göstəril-

məsidir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

göstərilən metoda istinad edərək ali və orta məktəb 

müəllimləri tədrisin keyfiyyətinin artırılmasına nail 

ola bilərlər. Eləcə də məqalədə baxılan məsələlər 

daha da genişləndirilərək gənc elmi tədqiqatçılar 

üçün araşdırma sahəsinə çevrilə bilər. 
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POSSIBILITIES OF INFLUENCE OF SELF-EDUCATION ON TEACHING 

ACTIVITY IN YOUTHS 

Xülasə. Şəxsiyyətin inkişafının, onun intellektual bacarıqlarının və ictimai özünüdərkin müəyyən mər-

hələsində yeniyetmə yalnız xarici məqsədlərini deyil, həm də öz tərbiyəvi məqsədlərini başa düşməyə başla-

yır. O, özünə tərbiyə subyekti kimi yanaşır və özünütərbiyə etməyə çalışır. Şəxsiyyətin formalaşmasında 

özünəməxsus olan bu yeni faktorun meydana gəlməsi ilə insan özü tərbiyəçi olur. 

Məqalədə özünütərbiyənin təlim fəaliyyətində öyrədilməsinin yollarından bəhs olunur. 

Açar sözlər:`şəxsiyyət, özünütərbiyə, təlim fəaliyyəti, cəmiyyət, yeniyetmə

Резюме. На определенном этапе развития личности, ее интеллектуальных способностей и со-

циального самосознания подросток начинает понимать не только свои внешние цели, но и воспита-

тельные цели. Он относится к себе как к субъекту образования и пытается заниматься самообразова-

нием. С появлением этого нового фактора, уникального в формировании личности, человек становит-

ся воспитателем. 

В статье говорится о способах воспитания самодисциплины в учебной деятельности. 

Ключевые слова: личность, самовоспитание, воспитательная деятельность, социум,

подросток 

Summary. At a certain stage of personality development, his intellectual skills and social self-

awareness, the teenager begins to understand not only his external goals, but also his educational goals. He 

treats himself as a subject of education and tries to educate himself. With the emergence of this new factor, 

which is unique in the formation of personality, a person becomes an educator. 

The article talks about the ways of teaching self-discipline in training activities. 

Key words: personality, self-education, educational activity, society, teenager

Həyat yolunun bütün mərhələlərində insa-

nın öz qarşısında qoyduğu məqsədlərə nail ol-

ması üçün o, həmişə çətinliklərlə mübarizə 

aparmalı olur. Bəzən insan çətinliklər qarşısında 

geriyə çəkilməli, öz iddia səviyyəsini endirməli 

olur və bunu bir uğursuzluq sayaraq iztirab çə-

kir. Çətinliklərin aradan qaldırılmasında, məqsə-

də çatmaq üçün iradi səy göstərilməsində möh-

kəm əqidənin, həyat məsələləri haqqında yetkin, 

kamil görüşlərin və əsil insan ləyaqətinin böyük 

əhəmiyyəti vardır. 
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Şəxsiyyətin inkişafının, onun intellektual 

bacarıqlarının və ictimai özünüdərkin müəyyən 

mərhələsində yeniyetmə yalnız xarici məqsədlə-

rini deyil, həm də öz tərbiyəvi məqsədlərini 

başa düşməyə başlayır. O, özünə tərbiyə sub-

yekti kimi yanaşır və özünütərbiyə etməyə çalı-

şır. Şəxsiyyətin formalaşmasında özünəməxsus 

olan bu yeni faktorun meydana gəlməsi ilə insan 

özü tərbiyəçi olur. 

Şagirdlərin tərbiyə prosesini idarə etmək 

üçün tərbiyənin təsiri altında onların şəxsiyyə-

tində baş verən dəyişiklikləri nəzərə almaq im-

kanının olması lazım gəlir. Başqa sözlə, şagird-

lərin tərbiyəlilik səviyyəsini aşkara çıxarmaq 

imkanımız olmasa, tərbiyə problemini idarə et-

məyimiz də mümkün olmaz. Özünütərbiyə insa-

nın şüurlu olaraq qarşısına qoyduğu məqsədə, 

ideal və inamlarına müvafiq şəkildə öz şəxsiy-

yətində dəyişikliklər etməyə yönəlmiş fəaliy-

yətindən ibarətdir. 

Prof. M.C. Məhərrəmov yazır: ―Özünütər-

biyənin müvəffəqiyyəti üçün əsas şərtlərdən biri 

adamın özünü dərk etməsi, müsbət və mənfi cə-

hətlərini görə bilməsi, özünə tənqidi yanaşmanı 

bacarmasıdır. Bu da başlıca olaraq, yeniyetmə 

yaşlarından başlayaraq təzahür edir. Bunun 

üçün adamın özünün özünə obyektiv yanaşa bil-

məsi tələb olunur. Bu həm çətin, həm də çox 

mühüm bir məsələdir. Bu, adamdan yüksək əqli 

və əxlaqi inkişaf tələb edir‖ [1, s.75]. 

Özünütərbiyənin həyata keçməsi üçün 

şəxsiyyətin və onun özünü dərk etməsinin 

müəyyən inkişaf səviyyəsinin, özünün hərəkət-

lərini başqalarının hərəkətləri ilə müqayisə za-

manı təhlildən istifadə edə bilmək qabiliyyəti-

nin, eləcə də daim özünütəkmilləşdirmək tələb 

edilir. Şəxsiyyətin özünütəkmilləşdirilməsi onun 

cəmiyyətdəki həyati tələbatları və fəaliyyəti, in-

kişafı ilə şərtlənir. İctimai həyatı, eləcə də onu 

əhatə edən mühitin tələblərini, öz qüvvə və im-

kanlarını aydın dərk etmək əsasında yeniyetmə-

nin öz həyatını daha münasib əsaslar üzrə qur-

maq üçün arzu etdiyi keyfiyyətləri özündə inki-

şaf etdirməsi və ya malik olduğu şəxsi keyfiy-

yətləri dəyişdirməkdən ötrü özünə şüurlu, plan-

lı, məqsədəuyğun və müntəzəm surətdə təsvir 

etməsi, rəftar və davranışını təkmilləşdirmək 

qayğısına qalması özünütərbiyə adlanır. 

Üç əsas komponentdən ibarət olan təlim-

tərbiyə prosesini seçdik: 1) yeniyetmə yaşlı şa-

girdi tədris fəaliyyətində özünütərbiyə etmək 

mümkündür; 2) müəllimin müəyyən pedaqoji 

şəraitin yaradılması yolu ilə özünütərbiyə prose-

sini idarə edilməsi imkanlarına çıxarda bilər; 3) 

dərs müəllim və şagirdin fəaliyyətinin təşkilinin 

əsas forması kimi şagird şəxsiyyətinin tədrisi, 

tərbiyəsi və inkişafı məsələlərinin həlli üçün sis-

tematik şəkildə tətbiq olunur. Dərsin bütövlükdə 

tədris forması kimi çıxış etdiyini nəzərə alaraq, 

biz daha çox onu yalnız müəyyən bilik, bacarıq 

və vərdişlərin mənimsənilməsinə deyil, həm də 

şagirdlərin maraq, qabiliyyət və motivlərinin 

inkişafına yönəlmiş təlimin təşkili forması kimi 

qiymətləndiririk. 

Tədris-tərbiyə prosesinin təşkilinin əsas 

forması olan dərsdə onun bütün komponentləri 

təqdim olunur: tədris fəaliyyətinin məqsədi, 

məzmunu, metodları, vasitələri, təşkili formala-

rı, idarəetmə fəaliyyəti və nəticəsi. 

Əgər dərs məqsədlərinin tədris-tərbiyə 

prosesinin tərkib hissəsi kimi yönümlülüyünü 

təhlil etsək, müəllimin fəaliyyət məqsədlərinin 

şagirdin formalaşmasına təsiri danılmazdır. De-

məli, bütün hallarda müəllimin planlaşdırdığı 

dərsin məqsədi, şagirdin biliyinin, bacarığının, 

dəyərlərinin konkret mütərəqqi dəyişməsi plan-

laşdırılır – bütün bunlar daxilən şagirdin özünü-

idarəetmə qabiliyyətinin inkişafını müəyyən 

edir və onu tədris prosesində subyekt mövqeyi-

nə çıxarır. Beləliklə, şagirdin özünütərbiyəsi 

dərsin hədəfi olur. 

Müəllim bilavasitə tədris fənninin məz-

munu ilə işləyir, materialın öyrənilməsi ardıcıl-

lığını, onun bölmələrə bölünməsini müəyyən 

edir. Müəllim biliklərin mənimsənilməsi prose-

sini təşkil edərək və onların praktiki tətbiqi ba-

carıqlarını formalaşdıraraq, bu prosesdə şagird-

lərin iradəsinin formalaşmasına da təsir edə 

bilər. Əgər öyrənilmiş material şagirdlə özü ilə 

mübarizənin nəticəsi, onun düşüncəsinin, iradə-

sinin və müxtəlif hisslərinin hərəkəti olarsa, təd-

ris fənninin məzmununun mənimsənilməsi pe-

daqoji-psixoloji xarakter daşıya bilər. 

Müəllimin yeniyetmələrin özünütərbiyə 

işinin məzmunu və formaları üzrə işi müxtəlif 

ola bilər. Bu prosesdə müəllimin özünütərbiyə 

və onun metodları məsələlərində nə dərəcədə 

səriştəli olmasından, bu problemlə bağlı elmi və 

populyar ədəbiyyatla nə qədər yaxşı tanış olma-

sından çox asılıdır. Həmçinin müəllimlərin pe-
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daqoji vəzifələrinin icrasına nə dərəcədə məsu-

liyyətlə yanaşmasından da çox şey asılıdır. 

―Şagirdlərin özünütərbiyəsini təşkil edər-

kən, birinci növbədə, kollektiv qarşısında bu cür 

məqsədin qoyulmasından başlamaq lazımdır. 

İnsanların ümumi işdə təması və vəhdəti nə 

qədər güclü olarsa, onların qarşılıqlı təsiri bir o 

qədər səmərəli xarakter daşıyar. Buradan isə ay-

dın olur ki, əgər kollektivdəki bir neçə adam, 

xüsusilə kollektiv üzvlərinin hamısının hüsnü 

rəğbətini qazanan adamlar öz üzərlərində işlə-

məyə, özünütərbiyə ilə məşğul olmağa başlayar-

larsa, bu hal kollektivin başqa üzvlərinə də müt-

ləq sirayət edəcəkdir‖ [2, s.510]. 

Ümumtəhsil məktəb müəllimləri sinif kol-

lektivi ilə özünütərbiyə işini təşkil edərkən təkcə 

onların qarşısına özünütərbiyə məqsədi qoy-

maqla məhdudlaşmamalı, bu işin səmərəli yol-

larını tapmaqda da onlara köməklik göstər-məli-

dir. ―...şagirdi uzun və ya qısa müddət ərzində 

öz üzərində aparacağı işlə əlaqədar vəzifələri 

dəqiq müəyyənləşdirməyə, ikinci növbədə, özü-

nütərbiyənin həyata keçirəcəyi vəzifələri qeyd 

etməyə və həmin işi dönmədən yerinə yetirməyi 

öyrətmək lazımdır. Əgər şagirddə özünənəzarət 

zəifdirsə, bu keyfiyyəti onda aşılamaq zəruridir. 

Çünki o, özünə nəzarət edə bilməzsə, özünütər-

biyə də istənilən səviyyədə həyata keçə bilməz. 

Bu işə kollektivin dostcasına nəzarəti də kömək-

lik göstərməlidir‖ [2, s. 511]. 

Yeniyetmələrin özünütərbiyə keyfiyyətlə-

rinin formalaşmasında kollektivin rolu böyük-

dür. Əgər kollektivə mənsub olmaq uşaq üçün 

əzizdirsə və o, həmin kollektivin fikri, rəyi ilə 

hesablaşırsa, özünütərbiyəsində belə kollektivin 

rolu daha böyük olur. Uşaq kollektivlə öz dərin 

bağlılığını hiss edirsə, o, həmin kollektivdə özü 

üçün davranış nümunələri görür. Hər bir yekdil 

kollektiv öz üzvlərindən müəyyən davranış qay-

dalarına riayət etməyi tələb edir. Bu tələblər gö-

türülmüş vəzifələrin vaxtında yerinə yetirilmə-

sindən, yoldaşlara fəal münasibət bəsləmək və 

qayğı göstərməkdən, kollektivi ləkələməməyə 

çalışmaqdan və s. ibarətdir. Bu tələblər kollekti-

vin üzvü üçün elə bir şərait yaradır ki, o, yoldaş-

lar onun haqqında pis düşünməsin deyə özünü 

işdə göstərməyə, təmkinli, soyuqqanlı olmağa 

məcbur edir. Kollektivin verdiyi müsbət qiymət 

göstərilən səy və bəzən keçirilən xoşagəlməz 

emosiyalar müqabilində onun üçün mükafat olur. 

Kollektivin keyfiyyətcə daha çətin tapşı-

rıqlarını yerinə yetirdikcə, yüksək səviyyədə 

müstəqillik və təşəbbüskarlıq tələb edən hərə-

kətlər icra etdikcə yeniyetmənin özünütərbiyəsi 

inkişaf edir. Müntəzəm surətdə icra edilən uğur-

lu özünütərbiyə hərəkətlər sayəsində yeniyetmə-

lərdə öz qüvvələrinə inam əmələ gəlir və o, 

insanlarla birgə fəaliyyətdən razılıq hissi duyur. 

Müəllimlər və sinif rəhbərləri yeniyetmə-

lərin inkişafında və formalaşmasında mühüm 

rollarını nəzərə alaraq, özünütərbiyə prosesinin 

təşkili ilə fəal məşğul olmalıdırlar. Özünütərbi-

yənin təşkili prosesində bu prosesə taktiki rəh-

bərlik etmək lazımdır. Özünütərbiyənin təşkili 

prosesinə üç əsas istiqamətlər daxil olmalıdır: 

1. Şagirdlərin özünətərbiyənin zəruriliyi

və böyük əhəmiyyəti barədə ictimai rəyin for-

malaşdırılması; 

2. Özünətərbiyənin mahiyyətini, onun me-

todlarını və həyata keçirilməsi yollarını dərk 

etməkdə şagirdlərə yardım göstərilməsi; 

3. Özünütərbiyənin məqsədi və proqram-

larının inkişafı, eləcə də şagirdlərə praktiki yar-

dım göstərilməsi; 

Birinci istiqamətin mahiyyəti şagirdlərə 

özünütərbiyənin nə qədər vacib olduğunu anla-

maqdan ibarətdir. Bir çox yeniyetmələr bunu et-

məkdən utanırlar və bunu yoldaşlarından, vali-

deynlərindən, müəllimlərindən gizli edirlər. 

İkinci istiqamət bu prosesin həyata keçiril-

məsi ilə bağlıdır. Bu istiqamətdə işə başlayarkən 

yeniyetmələrə öz ideallarını tapmağa, hədəfləri 

seçməyə, öz xarakterinin zəif tərəflərini, kifayət 

qədər inkişaf etmiş keyfiyyətləri üzə çıxarmağa 

kömək etmək lazımdır. 

Özünütərbiyə üzrə işin təşkilinin üçüncü 

istiqaməti praktiki xarakter daşıyır. Bu mərhələ-

də yeniyetmə öz qarşısına düzgün məqsədlər 

qoymağı, onun nailiyyətlərinin proqramını işlə-

yib hazırlamağı və yerinə yetirməyi, bunun 

üçün özünütərbiyə etməyin ən məşhur və ən 

səmərəli üsullarından istifadə etməyi öyrənirlər. 

Bu istiqamətdə çalışaraq, özünütərbiyəyə 

rəhbərlik prosesində aşağıdakı mərhələləri qeyd 

etmək olar: 

1. Şagirdlərin daha yaxşı olmaq, şəxsiy-

yətin müsbət keyfiyyətlərini inkişaf etdirmək, 

mənfi keyfiyyətlərdən xilas olmaq istəyini for-

malaşdırmaq. 
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2. Şagirdlərə özlərini qiymətləndirməkdə, 

həyatlarını təhlil etməkdə, müsbət keyfiyyətləri-

ni və qüsurlarını öyrənməkdə kömək etmək. 

3. Özünütərbiyə proqramının işlənib ha-

zırlanmasına yardım etmək. 

4. Şagirdlərin özünütərbiyə metodları və 

nümunələri ilə silahlandırmaq. 

5. Özünənəzarətin təşkili. 

Maarifləndirmə mərhələsində müəllim: 

- şagirdlərin müsbət və mənfi keyfiyyətlə-

rini dərk etmələrinə, onların çatışmazlıqlarının 

dözümsüzlüyünü anlamasına kömək edir; 

- məktəblinin uğur qazanmaq istədiyi fəa-

liyyət sahəsində müstəqil iş vərdişlərinə yiyə-

lənməyi öyrədir; 

- özünütərbiyə proqramlarını tərtib etməyə 

kömək edir. 

Müəllimlər qarşılarında aşağıdakı vəzifə-

ləri qoymalıdırlar: 

1. Şagirdlərin öz daxili dünyasına marağı-

nı, arzusunu stimullaşdırmaq. 

2. Bir şəxsiyyət kimi özünütəkmilləşdir-

mək. 

3. Məktəblilərin özünütərbiyə məsələləri 

üzrə biliklər sistemi ilə silahlandırmaq. 

4. Şagirdləri özünütərbiyə üsulu ilə silah-

landırmaq. 

Q.D. Babuşkin və V.N. Smolentsova he-

sab edirlər ki, yeniyetmələrdə özünütərbiyə pro-

sesində müəllimlər aşağıdakı qaydalara riayət 

etməlidirlər: 

1) əhəmiyyətsiz çətinliklərlə başlamaqla 
onların intensivliyini tədricən artırmaq. İlk mər-

hələdə asan tapşırıqlar yeniyetmələrdə özünütər-

biyənin formalaşmasına kömək edir; 

2) təyin edilmiş vəzifəni yerinə yetirməyə 
sövq etmək; 

3) çətin tapşırığın yerinə yetirilməsinə 
əminlik yaratmaq; 

4) məktəblilərdə sürətli və güclü hərəkət-
lərin icrasına səbəb olmaq; 

5) tapşırıqların həyata keçirilməsinə diq-

qət göstərərək yerinə yetirməsini tələb etmək və 

s. [3, s. 88]. 

Bundan əlavə, müəlliflər özünütərbiyənin 

formalaşması üçün vacib və zəruri şərait kimi 

özünənəzarətin olduğunu göstərirlər. 
Problemin aktuallığı. Bəzən müəllimlər belə 

uşaqlarla işdən çəkinir və bir sözlə, onlardan yaxa 

qurtarmağa çalışırlar. Belə olan hallarda müəllimlər 

onlarla heç bir tərbiyəvi tədbirlər aparmırlar. Təcrü-

bəsiz müəllimlərin isə bu uşaqlarla apardıqları işlər 

plansız və məqsədsiz olduğu üçün onların işləri heç 

bir müsbət təsirini vermir və əksinə, uşaqların tərbi-

yəsini daha da pozur. 

Problemin elmi yeniliyi. Özünütərbiyənin 

həyata keçməsi üçün şəxsiyyətin və onun özünü 

dərk etməsinin müəyyən inkişaf səviyyəsinin, özü-

nün hərəkətlərini başqalarının hərəkətləri ilə müqa-

yisə zamanı təhlildən istifadə edə bilmək qabiliyyəti, 

eləcə də daim özünütəkmilləşdirmək tələb edilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Tərbiyə və 

özünütərbiyə proseslərinin sıx əlaqəsini nəzərə ala-

raq yeniyetmənin özünütərbiyəsinin formalaşmasın-

da pedaqoji vasitələrin, təlim və tərbiyə üsullarının 

imkanlarının açıq-aydınlığını etiraf etmək olar. 
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WRITING SKILLS AS A MEANS OF COMMUNICATION 

Xülasə. Yazı bacarıqları müasir insanların ən vacib həyati kompetensiyalarını özündə birləşdirən 

mürəkkəb prosesdir. Məhz yazı vasitəsilə insanlar bir-birinə fikirlərini ötürür, məzmundakı əsas ideya və 

mahiyyəti açıqlayır, yeri gəldikcə öz fikirlərini sübut edir, digər fikirləri mühakimə edərək öz mövqeyini 

ortaya qoyur. Yazı danışma və oxu təlimləri ilə sıx bağlıdır. Bu üç anlayış şagirdlərə kompleks şəkildə 

aşılanaraq inkişaf etdirilməlidir. 

Açar sözlər: yazı, plan, ardıcıllıq, əsas ideya

Резюме. Навыки письма – сложный процесс, объединяющий в себе важнейшие жизненно важ-

ные компетенции современного человека. Именно посредством письма люди передают друг другу 

свои идеи, раскрывают основную мысль и суть содержания, доказывают свои идеи, когда это 

уместно, судят о других мнениях и раскрывают свою позицию. Письмо тесно связано с преподава-

нием говорения и чтения. Эти три понятия следует внедрять учащимся комплексно и развивать 

всесторонне. 

Ключевые слова: письмо, план, последовательность, основная идея

Summary. Writing skills are a complex process that includes the most important vital competencies 

of a modern person. It is through writing that people communicate their ideas to each other, reveal the main 

idea and essence of the content, prove their ideas when appropriate, judge other ideas and reveal their 

position. Don't write directly. Refers to reading exercises. These three concepts should be introduced and 

developed comprehensively. 

Key words: writing, plan, sequence, main idea

Bir insanın həm şəxsi, həm də iş həyatında 

uğurlarının əsas səbəblərindən biri də onun ün-

siyyət bacarıqlarıdır. Onlar bizə müxtəlif insan-

larla daha asan ümumi dil tapmağa, daha effektiv 

işləməyə imkan verir. Bəs ―ünsiyyət bacarıqları‖ 

termini tam olaraq nə deməkdir? Niyə onlar uğur 

üçün bu qədər vacibdir? Və nəhayət, onları yax-

şılaşdırmaq üçün nə etmək olar? Ünsiyyət baca-

rıqları nədir və niyə bu qədər vacibdir? 

Ünsiyyət – insanların məlumat ötürmək və 

qəbul etmək bacarığıdır. Ancaq burada mahiy-

yət təkcə məlumat mübadiləsində deyil, həm də 

fikirlərini mümkün qədər dəqiq ifadə etmək, 

həmsöhbətin söylədiklərinin mənasını anlamaq 

və digər insanların ötürdüyü fikirlərə adekvat 

cavab vermək bacarığıdır. Bütün bunlar effektiv 

ünsiyyəti formalaşdırır. 



Yazı bacarıqları – kommmunikativ vasitə kimi 
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Yüksək ünsiyyət bacarıqlarına malik mü-

təxəssislər bütün sahələrdə tələb olunur. Səmə-

rəli ünsiyyət qurmaq bacarığı anlaşılmazlıqların 

və münaqişələrin qarşısını almağa, mürəkkəb 

məsələlərin həllini daha tez tapmağa və daha 

məhsuldar işləməyə kömək edir. Ona görə də 

fəaliyyət sahəsindən, vəzifəsindən və təcrübə-

sindən asılı olmayaraq, ünsiyyət bacarığı hər 

kəs üçün lazımdır. Effektiv ünsiyyət qurmağı 

öyrənmək üçün bir sıra bacarıqlara yiyələnmək 

lazımdır. Onlardan ən vaciblərinə daha yaxın-

dan nəzər salaq. 

 Dinləmə bacarıqları 

İnsanlar təkcə dinləməyi deyil, həm də 

eşitməyi bacarmalıdır. Bəzən biz həmsöhbətimi-

zin söylədiklərinin mənasına diqqət yetirmək 

əvəzinə, cavabımızı əvvəlcədən düşünməyə baş-

layırıq. Effektiv ünsiyyət dinləmək bacarığından 

başlayır: söhbət boyu diqqətli olmaq və lazım 

gəldikdə aydınlaşdırıcı suallar vermək bu baca-

rığın əsasını təşkil edir. 

 Fikirlərini aydın və yığcam ifadə etmək 

bacarığı 

Bir insanla istər verbal, istər online, istər-

sə də telefonla danışırsınızsa, bu zaman nitqini-

zin aydın və qısa olması vacibdir. Dinləyicini 

çaşdırmamaq və anlaşılmazlıqlara yol vermə-

mək üçün hər zaman düşünmək və deyəcəyinizi 

formalaşdırmaq üçün öncədən hazırlaşmaq la-

zımdır. Danışıq zamanı səs tonu da ünsiyyətin 

keyfiyyətinə təsir edən amillərdəndir. Əgər siz 

zəif və sakit səslə danışsanız, bu, insanlara sizi 

eşitməyə çətinlik yaradacaq və onların tez yo-

rulmasına səbəb olacaqdır. Səs tonunun yüksək 

olması isə qarşı tərəfə hücum, hörmətsizlik əla-

məti hesab oluna bilər. Buna görə də effektiv 

ünsiyyət qurmaq üçün səs tonu və intonasiya 

daim diqqətdə saxlanılmalıdır. 

 Qeyri-verbal ünsiyyət bacarığı 

Qeyri-verbal ünsiyyət zamanı bədən dili, 

jest, mimika, intonasiya son dərəcə vacibdir. 

 Empatiya 

Əgər qarşı tərəflə səmərəli kommunikativ-

lik yaratmaq istəyirsinizsə, onu qınamaqdan çə-

kinməli, əksinə, onunla empatiya qurmağa çalış-

malısınız. Başqa bir insanı həqiqətən başa düş-

mək üçün özünüzü onun yerinə qoymağı, emo-

sional vəziyyətini anlamağı, hisslərini başa düş-

məyi bacarmalısınız. 

 Müxtəlif situasiyalarda özünü idarə-

etmək bacarığı 

Səmərəli ünsiyyət qurmaq üçün ilk olaraq 

öz hisslərinizi idarə etməyi öyrənməlisiniz. Gər-

ginlik zamanı özünü idarə etmək bacarığı hətta 

ən qızğın müzakirələr zamanı da sizə öz mülahi-

zələrinizin aydınlığını qorumağa imkan ve-

rir. Sonradan peşman olmamaq üçün kommuni-

kativ mədəniyyətə sahib insanlar mütləq öz 

hisslərini idarə etməyi bacarmalıdır. 

Kommunikativ mədəniyyətli insan de-dik-

də, bu gün savadlı və bacarıqlı insanın şifahi, 

qeyri-verbal bacarıqları ilə yanaşı, onun yazılı 

nitqi də diqqətdə saxlanılır. ―Savadlı insanı ya-

zısından tanımaq olar‖ fikri əbəs yerə formalaş-

mamışdır. Yazılı dil – müasir dünyada ən çox 

ehtiyac duyulan həyati bacarıqlardan biridir. 

Əgər bu günün şagirdləri gələcəyin mütəxəssis-

ləri kimi əmək bazarına inteqrasiya etmək istə-

yirlərsə, mütləq yazılı ünsiyyətin həm rəsmi, 

həm də qeyri-rəsmi növləri ilə işləməyi öyrən-

məlidirlər. 

Şifahi nitq ilə müqayisədə yazılı dil daha 

mütəşəkkildir və tənzimlənəndir. Yazılı dil daha 

konkret lüğət tərkibinə malik olmaqla yanaşı 

əvvəlcədən planlaşdırılır və onu dəyişmək ol-

mur. Bundan əlavə, yazılı nitqdə təkrarlara yol 

verilmir. Yazılı nitq şifahi nitqdən daha dərin və 

təsirlidir. 

Yazı təlimi həm öyrənəndən, həm də öy-

rədəndən vaxt və səbir tələb edən mürəkkəb 

prosesdir. 

Yazı təlimi zamanı 5 əsas komponent 

nəzərə alınmalıdır: 

1) yazan (kim), 2) məzmun (nə), 3) məq-

səd (niyə), 4) auditoriya 

(kimin üçün), 5) vasitə (işarə və işarələr). 

Yazını reallaşdıran şəxs, ilk növbədə, nə 

yazdığını, niyə yazdığını dəqiq bilməli, hədəf 

auditoriyasını düzgün seçməli, yönələcəyi audi-

toriyaya uyğun olaraq dil vahidlərini, nitqinin 

ardıcıllığını təmin etməlidir. 

Şagirdlərə yazı bacarıqlarının ilkin əsas-

ları məktəb dövründə aşılanır. Eyni müəllimin 

şagirdləri heç də eyni yazı mədəniyyətinə sahib 

olmurlar. Şagirdin yazı bacarıqlarını inkişaf et-

dirmək üçün nə etmək lazımdır? Yazılı nitq şi-

fahi nitq əsasında formalaşır. Yəni yazı bacarıq-

larının inkişafı üçün müəyyən dil bazası lazım-

dır. Yazı təlimi şagirdlərlə mərhələli şəkildə - 
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əvvəlcə hərflər, daha sonra müxtəlif yazı forma-

larının mənimsənilməsi, müxtəlif yazılı mətnlə-

rin yazılması və s. ilə davam etdirilir. Bir şəxsin 

yazı bacarıqlarının uğurla inkişafı üçün kifayət 

qədər lüğət, qrammatik baza və fikirlər arasında 

əlaqə qura bilmək bacarıqları formalaşdırılmalı-

dır. Effektiv yazı bacarıqlarının formalaşması 

üçün aşağıdakı ardıcıllığı təklif edirik: 

1. İmla. Mətnin bu cür yazı konstruksiyası

materialın bərkidilməsinə xidmət edir. 

2. Dinlədiyi və ya oxuduğu mətnin planı-

nın tutulması. Plan tərtib etmək təfəkkür mədə-

niyyətinin yüksəldilməsində, məntiqin inkişafın-

da böyük rol oynayır. Plan zamanı materialı his-

sə-hissə, ardıcıl şəkildə qavrama təmin olunur. 

Eyni zamanda, plan daha bir yazılı ünsiyyət 

növü olan tezis yazı növünün ilkin bacarıqları-

nın əsasını qoyur. 

3. Təqdimat – qavranılan məlumatın başa

düşülməsini və yadda saxlanılmasını, fakt və 

hadisələrin ardıcıllığının məntiqini müəyyənləş-

dirmək və s. bacarıqları inkişaf etdirərək qavra-

nılan məlumatları fərqləndirmə səriştəsi yaradır. 

4. Konspekt – mətndən əsas semantik

məzmun daşıyan açar söz və ya cümlələrin, apa-

rılan qeyd daxilində ixtisarların seçilməsindən 

ibarət olan yazı növlərindən biridir. Eyni za-

manda, konspekt istənilən materialın oxusu za-

manı məlumatı mənimsəmək üçün qeyd etmək 

üsuludur. 

5. Xülasə - mənbə mətninin əsas ideyaları-

nın yığcam şəkildə təqdim edilməsi, o cümlədən 

onların sistemləşdirilmə, ümumiləşdirilmə və 

qiymətləndirilməsini özündə əks etdirən yazı 

növüdür. 

6. Annotasiya – oxucunun əsərin dəyəri və

məqsədi haqqında məlumatlandırmaq üçün 

mənbə mətninin əsas məzmununun qısa, maksi-

mum yığcam, ardıcıl təqdimatıdır. Adətən anno-

tasiyada mənbənin biblioqrafik təsviri, çıxış mə-

lumatları, müəllif haqqında əlavə məlumatlar 

olur. 

7. Esse fakt, hadisə, əşyalar və onların xü-

susiyyətləri haqqında müəllifin təəssüratlarının 

yazılı şəkildə ötürülməsini nəzərdə tutan yazılı 

nitqin daha mürəkkəb məhsuldar növüdür. 

8. Məktub yazılı ünsiyyət mədəniyyətinin

ən geniş yayılmış növüdür. İstər kağız şəklində 

yazılan, istərsə də müasir dövrdə elektron vasi-

tələrin köməkliyi ilə yazılan məktub - smslər in-

sanlar arasında qarşılıqlı əlaqə yaradır. Məktub 

vasitəsilə insanlar fikirlərini ilkin giriş, əsas fik-

rin ötürülməsi və yekun hissə adı altında cəmlə-

yərək qarşı tərəfə çatdırırlar. 

Yazı bacarıqlarını necə inkişaf etdirmək 

olar? Hər bir insanın ünsiyyət bacarıqları onun 

həyatı boyu formalaşır. Ancaq onları tez bir za-

manda yaxşılaşdırmağın bir çox yolu var. Bəzi-

lərini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar: 

 Səmərəli ünsiyyətə mane olan amillərdən
stress, diqqətsizlik, mənfi qeyri-verbal mimi-

kalardan çəkinmək lazımdır. Duyğularınızı nə-

zarətdə saxlamağa, həmsöhbətinizi diqqətlə din-

ləməyə, onunla göz təması saxlamağa və nəza-

kətlə gülümsəməyə çalışın və ünsiyyət qurmağın 

nə qədər asan olduğunu dərhal görəcəksiniz. 

 Səmərəli ünsiyyət bacarığı olan insanların

necə davrandığına baxın. Müxtəlif situasiyalarda 

danışıq və yazı üslublarına, səs tonundan tutmuş 

jest və mimikalarına qədər diqqət yetirin. 

 Kənardan bir nəfərin sizi müşahidə edə-
rək qiymətləndirmə aparması üçün şərait yara-

dın. Eyni zamanda, yazılı nitqinizin ―yoldaş qiy-

mətləndirməsi‖ təftişinə imkan yaradın. 

 Öz təcrübənizi və başqalarının təcrübəsi-

ni paylaşın. Zəif və güclü tərəflərinizi müəyyən 

edərək o hissəsi mükəmməlləşdirməyə çalışın. 

Səmərəli ünsiyyət bacarıqları insanların 

şəxsi keyfiyyətləri sırasında ən çox axtarılan 

yumşaq bacarıqlardan biridir. Bu bacarıqlar in-

sanın bütün həyatı boyu onun həyatını yaxşılaş-

dırmağa, insanlara daha rahat anlaşmasına və s. 

imkan yaradır. 
Problemin aktuallığı. Şagirdlərin müasir ün-

siyyət bacarıqlarına verilən əsas tələblərdən biridir. 

Problemin elmi yeniliyi. Müasir dövrdə yazı 

bacarıqları insanların ən vacib həyati kompetensiya-

larına liderlik edir. Yazı bacarıqlarının formalaşdırıl-

ması insanlarda fikirlərini sistemli şəkildə ifadə et-

mək, daha təsirli və lakonik nitq qurmaq bacarığının 

inkişafına təkan verir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə şa-

girdlərin yazı bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə sə-

mərəli təsir göstərəcək. 
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ORGANIZATION OF COLLECTIVE WORK ON TASKS, PROMOTING THE 

FORMATION OF CONTROL AND SELF-CONTROL 

Xülasə. Nəzarət və özünənəzarətin inkişafı üçün xüsusi olaraq təşkil edilən tapşırıqlar şagirdlərdə on-

ların inkişafına kömək edən xüsusiyyətlərin: müşahidə, diqqəti cəmləşdirmə, iradə, fərasət və s. intensifika-

siya yolu ilə göstərilən bacarıqların formalaşdırılması məqsədini daşıyır. Bu tip tapşırıqların istifadəsi daha 

çox bacarıqların formalaşmasının ilkin mərhələsində - hazırlıq və birinci siniflərdə baş verir. Xüsusi təşkil 

edilmiş tapşırıqların digər bir hissəsi artıq əldə edilmiş bilik və bacarıqların təkmilləşdirilməsi zamanı nəza-

rət və özünənəzarətin inkişafını, yəni şagirdlərin təlim fəaliyyətində buraxdıqları səhvlərin düzəldilməsini və 

gələcəkdə gözlənilən səhvlərin qarşısının alınmasını nəzərdə tutur. 

Açar sözlər: nəzarət, özünənəzarət, riyazi tapşırıq, diqqət, dördbucaqlı, eksperimental iş

Резюме. Задания, специально организованные для развития контроля и самоконтроля, способ-

ствуют развитию у учащихся таких качеств как наблюдательность, сосредоточенность, сила воли, 

проницательность и др. Эти задания направлены на формирование навыков, проявляемых посред-

ством интенсификации.Данный тип заданий чаще всего используют на начальном этапе формирова-

ния навыков – в подготовительных и первых классах. Другая часть специально организованных зада-

ний предполагает развитие контроля и самоконтроля при совершенствовании уже полученных зна-

ний и умений, то есть исправление ошибок, допущенных учащимися в учебной деятельности, и 

предупреждение ошибок в будущем. 

Ключевые слова: контроль, самоконтроль, математическое задание, внимание, 

четырехугольник, экспериментальная работа 

Summary. Tasks specially organized for the development of control and self-control contribute to the 

development of such qualities in students as observation, concentration, willpower, insight, etc. These tasks 

are aimed at developing skills that are manifested through intensification. This type of tasks is most often 

used at the initial stage of skills formation - in preparatory and first grades. Another part of specially 

organized tasks involves the development of control and self-control while improving the knowledge and 

skills already acquired that is, correcting mistakes made by students in educational activities and preventing 

mistakes in the future.

Key words: control, self-control, mathematical task, attention, quadrilateral, experimental work

Nəzarət və özünənəzarətin inkişafı üçün 

xüsusi olaraq təşkil edilən tapşırıqların bir hissə-

si şagirdlərdə onların inkişafına kömək edən xü-

susiyyətləri: müşahidə, diqqəti cəmləşdirmə, 
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iradə, fərasət və s. intensifikasiya yolu ilə göstə-

rilən bacarıqları formalaşdırmaq məqsədi daşı-

yır. Bu tip tapşırıqların istifadəsi daha çox baca-

rıqların formalaşmasının ilkin mərhələsində - h-

azırlıq və birinci sinifdə baş verir. Xüsusi təşkil 

edilmiş tapşırıqların digər bir hissəsi artıq əldə 

edilmiş bilik və bacarıqların təkmilləşdirilməsi za-

manı nəzarət və özünənəzarətin inkişafını, yəni 

şagirdlərin təlim fəaliyyətində buraxdıqları səhv-

lərin düzəldilməsini və gələcəkdə gözlənilən səhv-

lərin qarşısının alınmasını nəzərdə tutur. 

Qeyd edildiyi kimi, birinci qrup tapşırıq-

lara nəzarət və özünənəzarətin formalaşmasına 

birbaşa yönəlmiş tapşırıqlar daxildir və əsasən 

bu bacarıqların formalaşmasının ilkin mərhələsi 

olan hazırlıq və birinci siniflərdə istifadə olunur. 

Bu tapşırıqlar üzərində işləmək şagirdin iradəsi-

nin, diqqətinin, müşahidəsinin, zəkasının inkişa-

fını tələb edir ki, bütün bunlar da bu yaşda olan 

uşaqlarda hələ lazımi şəkildə inkişaf etməmiş 

olur. Buna görə də, belə tapşırıqlarla təşkil olu-

nan iş həmin inkişafına kömək edir. 

Eksperimental sinif şagirdlərində nəzarət 

və özünənəzarət bacarıqlarının inkişafına və for-

malaşdırılmasına aid olan və tərəfimizdən tərtib 

olunaraq birinci siniflərdə eksperimental iş 

praktikasında istifadə olunan tapşırıqların bəzi-

lərinə nəzər salaq. 

Tapşırıq 1. Şagirdlərə lövhədə rəsm verilir 

(bax. şəkil I). 

Şagirdlərdən bu şəkli diqqətlə nəzərdən 

keçirmək tələb olunur. Sonra ondan soruşulur: 

―Burada neçə dairə çəkilib?‖ Şagirddən böyük 

dairəni nəzərə almayaraq ―Dörd‖ cavabını ver-

məsi gözlənilir. Bu zaman şagirdə düzgün cava-

bı tapmaqda köməklik edilir. 

Tapşırıq 2. Lövhədə şəkil verilib (şəkil 2-ə 

bax). 

Şagirdlərə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilir 

ki, onların müşahidə və nəzarət qabiliyyətləri sı-

naqdan keçirilir. Onlara deyilir ki: ―Rəsmə diq-

qətlə baxın… İndi mən dairənin içərisində nəyi-

sə siləcəyəm, siz də diqqət yetirin ki, nəyi silmi-

şəm… Başınızı əyin!‖ (Uşaqlar başlarını parta-

ya doğru əyirlər. Müəllim silmir, dairəyə bir və 

ya iki hərf və ya rəqəm əlavə edir). ―Nəyi sil-

dim?‖ – deyə müəllim soruşur. O, partaların ət-

rafında gəzir və uşaqlar cavabı onun qulağına 

pıçıldayırlar. Müəllim əksəriyyətin cavablarını 

öyrəndikdən sonra bir şagirddən cavabı ucadan 

təkrarlamağı xahiş edir. Müəllim soruşur: ―Baş-

qa kim belə düşünür?‖ 

Tapşırıq 3. A və B çoxluqları lövhədə 

göstərilmişdir (şəkil 3). 

Şagirdlərdən bu çoxluqlar arasında bəra-

bər işarəsinin qoymaq mümkün olub-olmadığı 

soruşulur. Onlar cavab verməlidirlər ki, A və B 

arasında bərabər işarə qoymaq mümkün deyil, 

çünki A-da cəmi üç düz xətt, B-də üç düz xətt, 

bir xətt seqmenti və 8 şüa var. 

Tapşırıq 4. Lövhədə fiqurlar çəkilib (şəkil 

4; 4-a). 

      ġəkil 2 

 7 

ə       6     a 
3 n  1

ġəkil 3 

Ģəkil 4 Ģəkil 4-a 

ġəkil 1 
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Müəllim 4-cü şəkli diqqətlə nəzərdən ke-

çirməyi tələb edir və sonra onlardan soruşur: – 

Şəkildə 5 üçbucağı kim tapa bilər? Uşaqlar yal-

nız 4 üçbucağın olduğunu görməlidirlər. Bun-

dan sonra iki əks künc nöqtələrini düz xətt ilə 

birləşdirir (şəkil 4-a). ―İndi neçə üçbucaq var?‖ 

– deyə uşaqlardan soruşur. Onlar 10 üçbucaq

tapmalıdırlar.

Tapşırıq 5. Lövhədə fiqur çəkilir (şəkil 5). 

Şagirdlər şəklə diqqətlə baxıb neçə üçbu-

cağın olduğunu deməlidirlər. Şagirdlərdən bəzi-

ləri şəkildə iki üçbucaq, bəziləri üç, beş, bəziləri 

isə altı üçbucağın hamısını görür. Birinci çağırı-

lan şagird düzgün cavab verirsə, digərləri üçün 

tapşırıq mənasını itirir və onlar daha müşahidə 

etməyəcəklər. Tapşırığın məqsədi isə ondadır ki, 

hanı düşünsün, axtarsın və düzgün cavabı tapsın. 

Bu vəziyyətdə ―qulağa pıçıldamaq‖ texni-

kasına müraciət etmək lazımdır. Müəllim əlini 

qaldıran şagirdə yaxınlaşır və şagird cavabı 

onun qulağına pıçıldayır. Sonra müəllim başqa 

şagirdə keçir və s., nəhayət, bütün şagirdlərin 

fikrini öyrəndikdən sonra onlardan birinin uca-

dan cavab verməsini və lövhədə üçbucaqların 

hər birini göstərməsini xahiş edir. 

Bu ―qulağa pıçıldamaq‖ üsulu eksperimen-

tal ibtidai siniflərdə müəllimlərin işində yaran-

mışdır. Şagirdlər bu sorğunu bəyənirlər və onlar 

işə qoşulmağa həvəslə hazırdırlar. Bu şəkildə 

sual vermək müəllimdən tempi, canlılıq (ak-

tivlik) tələb edir və sonra bir-iki dəqiqə kifayət 

edir ki, bütün şagirdlərin cavablarını öyrənsin. 

Aşağıda hazırlıq və birinci sinif şagirdlər 

üçün nəzərdə tutulmuş və birbaşa nəzarət və 

özünənəzarətin formalaşmasına yönəlmiş, bizim 

tərəfimizdən tərtib edilmiş tapşırıqlardır. 

Tapşırıq 6. Lövhədə müxtəlif ölçülü üçbu-

caqlardan ibarət yolka ağacı çəkilib (şəkil 6). 

Şagirdlərdən lövhədə çəkilmiş yolkanın 

neçə üçbucaqdan ibarət olduğunu saymaq xahiş 

olunur. Burada şagirdlərin əksəriyyəti beş üçbu-

cağı görür, lakin bəziləri səkkizinin hamısını 

görə bilir. Sonra şagirdlərə deyilir: ―Yolka ağa-

cına daha bir üçbucaq əlavə edəcəyik (rəsmdə 

bu üçbucaq qırıq xətlərlə qeyd olunub). Yolka 

ağacına neçə üçbucaq əlavə olunacaq? Şagird 

qeyd etməlidir ki, yolka ağacına bir üçbucaq 

əlavə etməklə iki üçbucaq əlavə edilmiş olur. 

Tapşırıq 7. Lövhədə bir fiqur verilmişdir 

(şəkil 7). 

Şagirdlər fiquru diqqətlə nəzərdən keçir-

məlidirlər (şəkil 7) və fiqurun neçə üçbucaq və 

seqmentdən ibarət olduğuna cavab verməlidir-

lər. Şəkildə 3 üçbucaq və 7 xətt seqmenti oldu-

ğuna diqqət yetirməlidirlər. Şəkil 7-a-da göstə-

rildiyi kimi, rəsmə bir seqment əlavə edilir. 

Uşaqlardan soruşurlar: ―Şəklə neçə üçbucaq və 

neçə seqment əlavə edildi?‖ Uşaqların əksəriy-

yəti cavab verir ki, bir seqment və üç üçbucaq 

əlavə olunub. Əslində rəsmə 7 seqment və 6 

üçbucaq əlavə edilmişdir. 

Tapşırıq 8. Lövhədə düzbucaqlı çəkilib 

(şək. 8). 

1 2 3 

4 

5 6 

Ģəkil 8 

Ģəkil 5 

Ģəkil 6 

şəkil 7 şəkil 7-a 



Şagirdlərdən bu rəsmə diqqətlə baxmaq və 

onun neçə dördbucaqlıdan ibarət olduğuna ca-

vab vermələri xahiş olunur. Əksər şagirdlər bu-

nun 6 dördbucaqlıdan ibarət olduğunu cavablan-

dırır. Bəziləri daha bir neçə dördbucaqlı görə bi-

lər. Onlara şəkildə 18 dördbucaqlı olduğu bildi-

rilir və şəkildə göstərilən nömrələmədən istifadə 

edərək onların adını çəkib lövhəyə yazmaları 

xahiş olunur. 

Məsələn, dördbucaqlılar: 1+2; 2+3; 

1+2+4+5; 5+6 və s. Şagirdlər 18 dördbucağın 

hamısını adlandırıb lövhədə yazmalıdırlar. 

Tapşırıq 4. Lövhədə sadə sözləri təşkil 

edən bir hərf qrupları yazın. Şagirdlər bu hərf-

lərdən sözlər düzəltməlidirlər. Məsələn: N A A, 

O T S L, T L S U, Ə E Ş M, O T P, V H Ə L Ö, 

L A A M. 

Hərfləri dəyişdirərək şagirdlər aşağıdakı 

sözləri almalıdırlar: ANA, STOL, STUL, 

MEŞƏ, TOP, LÖVHƏ, ALMA. Bu tapşırıq şa-

girdlərdən müşahidəçi olmağı, diqqət yetirməyi, 

əzmkarlığı tələb edir. 

Tapşırıq 5. Lövhədə istənilən hərflər yazı-

lır: A, N, T, Q, R, D, Ş, Ə, Y, I, B, L. 

Şagirdlər bu hərflərdən söz yaratmalıdır-

lar. Məsələn: NƏNƏ, QARDAŞ, ATA, 

QAYIQ, ANA, AYAQ, BABA, BALA, BALIQ 

və s. Şagirdlər sözləri yerindən deyirlər. Tapşırı-

ğın məqsədi – mümkün qədər çox söz yarat-

maqdır, lakin müəllim şagirdlərə xəbərdarlıq 

edir ki, yoldaşlarının dediyi sözü təkrarlamasın-

lar. Bu tapşırıq üzərində işləyərkən şagirdlər söz 

tapmaq üçün təkcə zehni hərəkətlər etmir, həm 

də yoldaşlarının dediyi sözləri unutmamaq və 

yaxşı yadda saxlamaq üçün diqqət və yaddaş-

larını mümkün qədər gərginləşdirirlər. 

Beləliklə, yuxarıda təqdim olunan tapşı-

rıqlar məktəbə hazırlıq qruplarının və birinci 

sinif şagirdlərində nəzarət və özünənəzarət ba-

carıqlarının formalaşdırılmasının başlanğıc mər-

hələsinə xidmət edir. Belə tapşırıqlar və onların 

icra edildiyi məşğələlər şagirddən proqram ma-

terialı üzrə müəyyən bilik ehtiyatına və ya biliyə 

malik olmağı tələb etmir. Onlar şagirdlərin artıq 

malik olduqları imkanlardan istifadə etmək 

üçün nəzərdə tutulub. 
Problemin aktuallığı. Nəzarət və özünənəza-

rət elə bacarıqlardır ki, onun ictimai fəaliyyətə daxil 

edilməsi insanı mümkün səhvlərdən və uğursuzluq-

lardan sığortalayır. Kiçikyaşlı məktəblilərdə nəzarət 

və özünənəzarətin inkişafı müasir məktəblərimizin 

ən vacib təlim və tərbiyə vəzifəsidir. Bu bacarıqlar 

yalnız şagirdlərin təlim və idraki fəaliyyətinin güc-

lənməsinə deyil, həm də onların tərbiyəsi ilə bağlı 

vəzifələrin uğurlu icrasına töhfə verir. Buna baxma-

yaraq, təhsil təcrübəsində hələ də bu bacarıqların 

formalaşmasına və inkişafına lazımi diqqət yetiril-

məmişdir. 

Problemin elmi yeniliyi. Uşaqlarla kollektiv 

və fərdi iş prosesində nəzarət və özünənəzarətin for-

malaşdırılmasının yolları və vasitələri müəyyənləş-

dirildi. Bu bacarıqların formalaşması üçün xüsusi 

tapşırıqlar sistemi, bu tapşırıqların təsnifatı və onlar-

dan istifadə metodikası hazırlanmışdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti Tədqiqatın 

elmi nəticələrindən orta ümumtəhsil məktəblərinin 

ibtidai sinif müəllimləri uşaqlarda nəzarət və özünə-

nəzarət bacarıqlarının formalaşdırılması məqsədi ilə, 

habelə uşaqlar isə ev tapşırıqlarını yerinə yetirərkən 

istifadə edə bilərlər. 
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ САМОЗАЩИТЫ 

УЧАЩИХСЯ НА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Nuraddin Emil Dashdamirov
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THE METHODS AND MEANS OF FORMĠNG SELF-DEFENSE SKĠLLS OF PUPĠLS 

DURĠNG EXTRACURRĠCULAR TRAĠNĠNGS 

Xülasə. Məqalədə məktəblilərin özünümüdafiəsi kimi aktual bir məsələ diqqətə çatdırılır. Bu bacarıq-

ların formalaşdırılmasının bəzi üsulları və vasitələri tövsiyə edilir. 

Məqalədə qeyd edilir ki, şagirdlərdə istənilən fiziki bacarıqları formalaşdırmaq üçün, ilk öncə, onların 

ümumi fiziki hazırlığını təmin etmək, yəni güc, diqqət, sürət, dözümlülük, cəldlik kimi keyfiyyətlərini inki-

şaf etdirmək zəruridir. Daha sonra bu keyfiyyətləri hansı üsullarla və hansı vasitələrlə inkişaf etdirməyin yol-

ları göstərilir. Müəllif bədənin müxtəlif əzələlərinin hər birini necə inkişaf etdirməyin üsullarını təqdim edir. 

Bundan əlavə, özünümüdafiə üzrə nümunəvi priyomlar təqdim edərək hücum zamanı özünüsığorta, balans-

laşdırma, ayaqla zərbələr endirərkən hansı səhvlərə yol verməməyi, nələrə xüsusi diqqət yetirməyi nəzərə 

çarpdırır. 

Açar sözlər: özünümüdafiə, əlbəyaxa döyüş növləri, fiziki hazırlıq, güc, sürət, çeviklik, dözümlülük,

metod və priyomlar 

Резюме. В статье рассматривается такая актуальная тема, как самозащита школьников. Автор 

статьи дает некоторые рекомендации по формированию этих способностей. 

Отмечается что, для формирования у учащихся любых физических способностей необходимо в 

первую очередь, обеспечить их физическую подготовку, т.е. развивать в них такие качества, как сила, 

скорость, выносливость, ловкость, внимание и др. Далее указывается какими методами и средствами 

можно развивать эти качества. Автор представляет способы развития различных мускулов тела в 

отдельности. Помимо этого, предлагая образцовые приемы, доводит до сведения, что во время напа-

дения при выполнении таких приемов, как самостраховка, балансировка, удары ногой каких ошибок 

нельзя допускать, и на что необходимо обращать особое внимание. 

Ключевые слова: самозащита, виды рукопашного боя, физическая подготовка, сила, скорость,

ловкость, выносливость, методы и приѐмы 

Summary. In the article, an important issue as self-defense of schoolchildren is brought to the 

attention. Methods and means of forming these skills are recommended. 

It is mentioned in the article that in order to develop any physical skills in students, it is necessary to 

ensure their general physical fitness, that is, to develop such qualities as strength, attention, speed, 

endurance, quickness. Them, the methods and means of developing these qualities are depicted. The author 

introduces methods of developing each of the different muscles of the body. In addition, it presents 
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exemplary tacticts of self-defense, self-defense during the attack, balancing, which mistakes to avoid and 

what to pay special attention to when kicking. 

Key words: self defense, hand-to-hand combat, physical preparation, power, speed, agility, strentgh, 

methods və ways 

Respublikamızın orta ümumtəhsil məktəb-

lərində tədris edilən fiziki tərbiyə fənninin proq-

ramına özünümüdafiə dərsləri daxil edilməmiş-

dir. Yalnız 10-11-ci siniflərin proqramına bir 

neçə saatlıq özünümüdafiə priyomlarının öyrə-

dilməsi daxil edilmişdir. Əlbəttə ki, bu şagird-

lərdə özünümüdafiə bacarıqlarının formalaşdı-

rılması üçün yetərli deyildir. Bu bacarıqların 

formalaşdırılmasına, şübhəsiz ki, aşağı siniflər-

dən başlanılmalıdır. Onu da qeyd etməliyik ki, 

fiziki tərbiyə müəllimlərinin heç də hamısı əlbə-

yaxa döyüş idmanının metodikasını, fənd və pri-

yomlarını bilmir. Ona görə də, bu problemin 

həllinə bədən tərbiyəsi ixtisası üzrə mütəxəssis-

lər – müəllimlər hazırlayan ali məktəblərimiz-

dən başlamaq lazımdır. Baxmayaraq ki, mütə-

xəssislər qeyd edirlər ki, əlbəyaxa döyüşdə heç 

bir ehkam (doqma) yoxdur. Hər bir hərəkət, hər 

bir fənd öz-özünə (spontan) əmələ gəlir, [1] bir 

çox xarici ölkələrdə olduğu kimi bizim ali mək-

təblərimizdə də gələcək fiziki tərbiyə müəllimləri 

Şərq əlbəyaxa döyüş idmanı növlərinin üsul və 

priyomlarına yiyələnməlidirlər ki, öz şagirdlərinə 

özünümüdafiə priyomlarını öyrədə bilsinlər. 

Dərsdənkənar fiziki tərbiyə məşğələləri 

dedikdə, əsasən, orta ümumtəhsil məktəblərində 

fiziki tərbiyədən fakültativ məşğələlərini nəzər-

də tutmuşuq. Məlumdur ki, orta məktəblərdə 

həm 5-8, həm də X-XI siniflərdə fiziki tərbiyə-

dən fakültativ məşğələlər keçirilir. Bu məşğələ-

lərin şagirdlərdə özünümüdafiə bacarıqlarının 

formalaşdırılmasına həsr edilməsini məqsədə-

müvafiq hesab edirik. 

Qeyd etməliyik ki, şagirdlərdə istənilən 

fiziki bacarıqları formalaşdırmaq üçün ilk öncə 

onların ümumi fiziki hazırlığını təmin etmək la-

zımdır, yəni güc, sürət, dözümlülük, cəldlik 

kimi keyfiyyətləri inkişaf etdirmək zəruridir. 

Lakin, eyni zamanda, onlara izah etmək zəruri-

dir ki, ―öyrəndikləri fəndləri qeyri-qanuni və 

qeyri-humanist istiqamətlərə deyil, yalnız və 

yalnız ali məqsədlərə yönəltmək prinsiplərinə 

ciddi riayət etmək vacibdir.‖ [2] 

Şagirdlərin ümumi fiziki hazırlığını güc-

ləndirmək üçün müxtəlif fiziki təmrinlərdən isti-

fadə edilə bilər. Məsələn, dözümlülüyü dərə-tə-

pəlik yerlərdə əllərdə, ayaqlarda, çiyinlərdə 

yüklə qaçmaqla; yüksəkliyə qaçmaqla, pillələri 

qaçaraq qalxmaqla; yerinə yetirilən hərəkətlərin 

maksimum sayda təkrarlanması ilə; rezinlə mü-

dafiə və zərbələr, espamderlə, hantellə möh-

kəmləndirmək olar. 

Oyun idman növləri: futbol, basketbol, üz-

güçülük də dözümlülüyü inkişaf etdirmək üçün 

çox faydalıdır. 

Ağrıya dözümlülüyü bir-birinin ənsəsinə 

ovucun yanı ilə yüngül zərbələr vurmaqla; dar-

tılma üzrə tapşırıqların yerinə yetirilməsi ilə 

inkişaf etdirmək olar. Rahatlama və iradə ilə 

ağrıları aradan qaldırmağı şagirdlərə öyrətmək 

mümkündür. Kontaktlı blokların və zərbələrin 

işlənilməsi də dözümlülüyün inkişaf etdirilməsi-

nə yardım edir. Bədənə, əllərə və ayaqlara zər-

bələrin vurulması da dözümlülüyü möhkəmlən-

dirməyə yardım edir. Təhlükəli zonalara birbaşa 

zərbələr vurmaqdan çəkinmək lazımdır. Zərbə-

lər arasındakı aralıqlarda maksimum rahatlaş-

maq olar. 

Diqqət! Xüsusən bədənin təhlükəli zona-

larına güclü zərbələr vurmaq olmaz. Zərbələrin 

gücü məşğul olanın hazırlığının dərəcəsinə mü-

tənasib olaraq artmalıdır. 

Reaksiyanın itiliyini, yəni cəldliyi inkişaf 

etdirmək üçün aşağıdakı hərəkətlər məsləhət 

görülür: 

Topla məşqlər. Qarşı-qarşıya duraraq əlin-

də tennis topu tutaraq bir-birinə atıb-tutmaq. 

Topu döşəməyə və ya divara vuraraq qayıdar-

kən tutmaq kimi hərəkətlərlə reaksiyanı sürət-

ləndirmək mümkündür. 

Diqqətin inkişafı. Komanda ilə qaçışa baş-

lamaq, əl çalmaqla, fitlə və ya sayla hərəkəti də-

yişmək kimi təmrinlər də reaksiyanın sürətinin 

artmasına yardım edir. Məsələn, müəllim ardıcıl 

olaraq sağa, sola, yuxarı, aşağı siqnalı verir və 

şagird başını həmin istiqamətlərə döndərərkən 

hər hansı bir nöqtədə diqqətini cəmləyir, zaman-

la hərəkətlər tezləşdirilir. Müəllim bilərək şagir-

di düzgün istiqamətləndirmir və çaşdırmağa 

cəhd edir. Bununla da şagirdin siqnala reaksiya-

sının sürətini aşkar edir. 
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Sürətin inkişaf etdirilməsi. Sürətli zərbəni 

yalnız sistemli məşqlər yolu ilə qazanmaq olar. 

Bunu etmək üçün, əlləri və ayaqları yığıb-açan 

əzələlər hazırlanmalıdır. Bunun üçün rezin, 

espanderlə, hantellərlə işləmək lazımdır. 

Diqqət! Hər ağırlaşdırıcı tətbiq edilən hə-

rəkətdən sonra hərəkəti yüksüz təkrarlamaq la-

zımdır. İradənin gücü ilə əllərin və ayaqların hə-

rəkət sürətini artırmaq lazımdır. Çalışmalar: əlin 

bir zərbəsi ilə yanan şamı birbaşa söndürmək, 

yanan şamın üzərində əli 2-2,5-sm məsafədə 

tutmaq, şaquli yerləşdirilmiş kibrit qutusunu 

yıxmaq, yuxarıya atılmış qəzeti fəzada ikən vu-

raraq deşmək kimi hərəkətləri sakit və sinxron 

yerinə yetirin. Unutmaq lazım deyil ki, sürət nə 

qədər yüksəkdirsə, zərbə də bir o qədər güclü 

olacaq. Zəruri keyfiyyətləri artırmaq üçün boks 

armudlarına zərbələr endirməklə məşq etmək 

lazımdır. 

Hər hansı bir döyüşçü fiziki cəhətdən güc-

lü olmalıdır. Hətta yaxşı texnikaya malik olan 

döyüşçünün də fiziki gücü olmadan rəqibə qalib 

gəlmək ehtimalı azdır. Buna görə də fiziki 

məşqlərə həmişə davam etmək, əzələ gücünü 

inkişaf etdirmək vacibdir. 

Əzələlərin elastikliyini təmin etmək üçün 

əzələlərin uzanması üsulundan istifadə etmək 

lazımdır. Duruş vəziyyətindən ayaq üstə yavaş-

yavaş şpaqata enməyə başlamaq, uzununa və ya 

eninə. 1-ci Faza – ağrı hiss edənə qədər uzan-

maq lazımdır. 2-ci mərhələ statik istirahətdə 

dayanaraq, bu vəziyyətdə rahatlaşmağa başla-

malı, yəni dartılmış bağlara qanın axınını hiss 

etməyə çalışmaq lazımdır, çünki bunu yalnız ra-

hatlamış vəziyyətdə hiss etmək mümkündür. 3-

cü mərhələ - konsentrasiya. Bu, o zaman baş ve-

rir ki, idmançı iradənin və konsentrasiya gücü-

nün köməyi ilə rahatlama və istilik hissini şüur-

lu şəkildə çağırır. Beləliklə, o, güclü ağrı hissi 

olmadan addım-addım qarşısına qoyduğu vəzi-

fəni yerinə yetirə bilir. Unutmaq olmaz ki, statik 

hərəkətsiz duruş bir neçə saniyədən bir neçə də-

qiqəyə qədər davam edir. Proses boyunca id-

mançı – şagird rahatlıq hiss etməlidir. Narahat-

lıq hissi yalnız zərərli nəticələrə gətirib çıxarır. 

İdmanla məşğul olan şagirdlərin asanlıqla 

və gözəl qamətlə yerimələri, tamamilə rahatlaşa 

və dərhal konsentrə ola bilmələri, bir sözlə, 

ahəngdar inkişaf etmələri üçün müxtəlif fiziki 

təmrinlərdən istifadə etmələri vacibdir. Məşq 

prosesinə rezin jqutla, espanderlə, çəkisi böyük 

olmayan hantelərlə təmrinlərdən istifadə daxil 

edilməlidir. 

Özünümüdafiə üzrə nümunəvi priyomlar 

nəzərinizə çatdırırıq. 

1) Hücum zamanı özünüsığorta: bu za-

man hansı səhvlərə yol vermək olmaz? 

1. İrəli yıxılarkən, qarın presini gərginləş-

dirmək və dirsəklərə söykənmək olmaz. 

2. Geriyə yıxılarkən dirsəklərə söykənmək

təhlükəlidir. 

3. Yana yıxılarkən dirsəklərə söykənmək

olmaz. 

4. Yana yıxılarkən, ayaqları çarpazlaş-

dırmaq olmaz. 

5. İrəli mayallaq aşarkən barmaqları irəli

qoyaraq düz əllərə söykənmək olmaz. 

6. İrəli yıxılarkən, ovucları irəli vəziyyət-

də düz əllərin üstünə düşmək olmaz. 

7. Yıxılarkən dabana söykənmək olmaz.

2) Balanslaşdırma.

Bədənin balansını tam hazır saxlamaq

tələb olunur. Bədənə sahib olmağı bacarmamaq 

mübarizənin istənilən növünün öyrənilməsində 

ciddi maneə olacaq. Burada Çin təkbətək döyüş 

məktəblərindən balans dərsləri təklif olunur. 

Qaldırılmış diz ilə balanslaşdırma. 

Sol ayaq dizdən bükülərək qaldırılır, pən-

cə aşağı dartılır, sağ dayaq ayağı düzdür. Sağ 

düz əl yuxarı qaldırılmışdır, ovucun mərkəzi yu-

xarı yönəldilmişdir. Sol əl bir qarmaq təşkil 

edir, düzəldilir və bədənin arxasında yerləşdiri-

lir, qarmağın mərkəzi yuxarıya doğru yönəldilir, 

sola baxır. Xüsusiyyətlər: diz kəmərə qədər yu-

xarıya qaldırılır. Sağ ayağın barmaqları yerdən 

yapışaraq davamlı dayanılır. 

"Ayın müşahidəsi", “Dəniz kəşfiyyatı” 

adlanan balanslaşdırma priyomları da vardır. 

3) Ayaqla zərbələr

Ayaq zərbələri mübarizədə ən güclüdür.

Onlara lazımi dərəcədə sahib olan, əllərlə endi-

rilən zərbələrdən daha güclü effekt əldə edə 

bilər. Lakin bu texnikanın mənimsənilməsi daha 

çox vaxt və səy tələb edir. 

Zərbə endirdikdə, bədənin yaxşı tarazlığı 

böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki bədənin ağır-

lığını yalnız bir ayaq daşıyır. Bu vəziyyət aya-

ğın hədəflə təması zamanı güclü təsirlə də mü-

rəkkəbləşir. Buna qarşı durmaq üçün dayaq aya-

ğının pəncəsini yerə möhkəm qoymaq lazımdır, 
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ayaq topuqdan tamamilə gərgindir, barmaqların 

ucu ilə yeri bərk tutmaq lazımdır. Dayaq ayağın 

biləyi, diz və budla təsiri azaltmağa çalışmaq la-

zımdır. Bədənin yuxarı hissəsini yaxşı balanslı 

və döşəməyə perpendikulyar vəziyyətdə saxla-

maq vacibdir. Maksimum effektə nail olmaq 

üçün bir ayaqla deyil, bütün bədənlə vurmaq 

lazımdır. 

Hədəflə kontaktdan sonra, ayağı dərhal 

geri çəkmək vacibdir, bu, dəstək ayağını tutma-

ğa və vurmağa rəqibə imkan verməyəcəkdir. 

Ayaq başlanğıc vəziyyətinə dönən kimi, yeni-

dən zərbəyə hazır olmalıdır. 

Ayaq ilə təkan zərbəsi 

O, irəli və ya kənara yönəldilə bilər. Hə-

dəf diz, kəmər və daha yüksək hündürlükdə ola 

bilər. Dayaq ayağının hədəfə doğru ən düz yolla 

hərəkət etməsinə nail olmaq lazımdır. Zərbənin 

başlanğıcında hərəkət yüngül və sürətli olmalı-

dır, amma hədəflə təmas zamanı pəncədə mak-

simal güc cəmləşdirilməlidir. Bu zərbə olduqca 

mürəkkəbdir, çünki rəqibdən sizi ayıran məsafə 

düzgün müəyyən edilməlidir, əks halda zərbə 

alınmayacaq. Beləliklə, müvəffəqiyyətli ayaq 

zərbəsi məsafənin düzgün seçimindən və zərbə-

nin vurulması üçün anın ani hesablamasından 

asılıdır. Dayaq ayağının tam düzəldildiyi və 

maksimum səy göstərdiyi an digər ayağın pən-

cəsi hədəfə vurmalıdır. Əgər ayaq çox gec və ya 

tez hədəfə vuracaqsa, onda yaranan əks təsir 

pəncəni geri itələyəcək. 

Aşağıdakılara xüsusi diqqət yetirmək 

lazımdır: 

1. dəstək ayağın topuğunu və dizini gər-

ginləşdirmək; 

2. gövdənin yuxarı hissəsini hədəf istiqa-

mətində mümkün qədər çox əymək. Əyilmə əks 

istiqamətdə olduqda, müvazinəti saxlamaq 

mümkün deyil, bu halda hədəf geri atacaq; 

3. dizi elə büküb qaldırmaq lazımdır ki,

daban demək olar ki, baldıra toxunsun; 

4. sağrıların proyeksiyası dabanın arxasın-

da olmalıdır. Ağırlıq mərkəzi barmaq və daban 

arasında ortada yerləşdirilməlidir; 

5. ayağın altı döşəməyə sıx bərk tutul-

malıdır; 

6. dizi və topuq oynaqlarını bir az əymək;

7. dizin ön hissəsinin proyeksiyası barmaq

uclarında olmalıdır. 

Yana zərbə endirərkən vuran ayağın dizini 

tamamilə istisna etmək lazımdır ki, bud və dizin 

düz bir xətt təşkil etsin. Bu, təkan zərbəsində 

maksimum gücə zəmanət verir. 

Yan ayaq zərbəsi 

Bu barmaq yastıqlarının köməyi ilə və ya 

pəncənin qaldırması ilə irəlidə duran rəqibə zər-

bə vurmaq üçün tətbiq edilir. Bu üsulun köməyi 

ilə üzə, boynuna, sinəyə, qarına güclü zərbələr 

vurmaq olar. 

Öyrənməyə başlamazdan əvvəl bunları 

bilmək lazımdır: 

1. Yalnız bir ayağı zərbə endirilməməlidir.

Pəncəni hədəfə budların sürətli və güclü fırlan-

masının köməyi ilə çatdırmaq lazımdır. Əgər 

zərbə sağ ayaqla vurulursa, sol pəncə, bud, sinə, 

baş - hamısı saat əqrəbinin əks istiqamətində 

döndərilməlidir. 

2. Budların döndüyü anda, dəstək ayağı

bədənin fırlanma istiqamətində çevirmək məc-

buriyyəti yaranır. Burada dayaq ayağının torpa-

ğa möhkəm basılmasına diqqət etmək lazım 

gəlir. O, yerindən tərpənməməlidir. 

3. Ayağın hədəflə 90 dərəcə bucaq altında

qarşılaşdığı təqdirdə zərbə ən səmərəli olur. 

Ayağın aypara zərbəsi 

Bu zərbə həm hücum, həm də müdafiə 

üçün istifadə edilə bilər. Hücum edərkən döyüş 

səthi barmaqların yastığı olacaq. Zərbələr aralıq 

sahəyə, qarına da endirilə bilər. Müdafiə edilər-

kən daban yastığından istifadə etmək olar. Mi-

sal: rəqib əlinin zərbəsi ilə gövdəyə vurmağa ça-

lışırkən, ayağın aypara zərbəsini tətbiq edərək, 

onun bazu önünə vurmaq lazımdır. 

Geriyə ayaq zərbəsi 

Bu zərbə arxada yerləşdirilmiş hədəfə, istə-

nilən ayağın dabanıyla vurulur. Zərbəni qolayla-

naraq, yaxud itələmə zərbəsilə vurmaq olar. Əgər 

gövdə fırladılarsa, qarşıda duran hədəfə də vur-

maq olar. Bu halda, demək olar ki, idarə olunma-

yan, lakin böyük gücə malik zərbə alınır. 

Arxadan hücum edən düşməndən qorunmaq 

üçün onun günəş kələfinə, qarnına, aralıq sahəsi-

nə, buduna, baldırına zərbələr endirmək effektiv-

dir. Bu tez-tez digər zərbələrlə birləşdirilir. 

4. Müdafiə

Müdafiə çox mürəkkəb döyüş hərəkətləri-

dir və bütün mübarizə kimi məlum cəsarət tələb 

edir. Müdafiəyə başlamazdan əvvəl rəqibin hü-

cum növünü və istiqamətini müəyyən etmək la-
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zımdır. Unutmaq olmaz ki, müdafiə olunarkən, 

təşəbbüsü ələ keçirmək və rəqibin hücumunu öz 

xeyrinə istifadə etmək vacibdir. 

Aydındır ki, müdafiə fəndlərini nə çox 

erkən, nə də çox gec işlətmək olmaz. Rəqibin 

niyyətlərini qiymətləndirmək və müdafiə üçün 

başlanğıc mövqe tutmaq lazımdır, lakin mütləq 

zərbəni qaytarmaq və ya dəf etmək üçün özünü 

kifayət qədər vaxtla təmin etmək lazımdır. 

Müdafiənin effektiv olması üçün vaxtın 

nəzərə alınması zəruridir. Müdafiə üçün nadir 

hallarda ideal şərait olur. Çox vaxt kritik olaraq 

lazımi müdafiə mövqeyini tutmaq üçün kifayət 

qədər vaxt olmur. Hücuma ən çox gözlənilmə-

dən məruz qalınır, buna görə də bu vəziyyətdə 

dərhal müdafiənin son hissəsinə keçmək lazım-

dır. Müdafiənin seçilməsində tərəddüdlər olduq-

ca kədərli bir finala səbəb ola bilər. 

Heç vaxt unutmaq olmaz ki, müdafiəni se-

çərkən rəqibin fiziki üstünlüyü də nəzərə alın-

malıdır. Məsələn, onun uzun əlləri və ayaqları, 

sizdən uca boyu və ya əksinə ola bilər. Artıq bu, 

hansısa müdafiəni və ya daha səmərəlisinin tət-

biqini qeyri-mümkün edir. Bloklayan əlin zəruri 

yolu tam qət etməsi üçün heç də hər zaman ye-

tərli məkan olmur. Buna görə də, döyüşdə xüsu-

si mühüm rolu vaxt hesablanması oynayır. Rə-

qibin zərbəsinin sürətini və onun sizdən hansı 

məsafədə işlədiyini nəzərə alaraq lazımi hərə-

kətləri yerinə yetirmək lazımdır. Hücum hərə-

kətlərində olduğu kimi, qoruyucu hərəkətlərdə 

də budların fırlanması xüsusi rol oynayır. 

Diqqət! Budların fırlanmasından istifadə 

etmədən hərəkət həyata keçirmək mümkün de-

yil. Budlar bir istiqamətə tamamilə döndükdə və 

qarın sahəsindəki gərginlik limitinə çatdıqda, 

onlar əks istiqamətdə dönməyə başlayır. Bu əks 

fırlanmadan güc qolun yuxarı hissəsinə və bazu 

önünə çiyinlər istiqamətində gedir, güclənir və 

yumruqda qüvvətli zərbə partlayışı şəklində hə-

dəfdə tamamlanır. Kilidləmə (bloklama) zamanı 

bütün gücü bazu önünə cəmləşdirmək lazımdır. 

Güc miqdarı dirsəyin gövdəyə nəzərən mövqe-

yindən asılıdır. Dirsəyi gövdədən uzaq tutmaq 

olmaz, əks halda bədənin yan əzələlərini gərgin-

ləşdirmək çətin olacaq, müdafiə zəifləyəcək. 

Dirsək çox yaxın olduqda, hərəkətin amplitudu 

azalır və bundan da kilidin (bloklama) qüvvəsi 

azalır. Dirsəyi orta vəziyyətdə saxlamaq lazım-

dır. Gövdəyə endiriləcək zərbədən qorunmaq, 

bazu önünü sağda və solda deyil, bədənin mər-

kəzində tutmaq lazımdır. Zərbə zamanı əlin və 

gövdənin əzələləri gərginləşdirilməlidir. 
Problemin aktuallığı. Göstərilən üsul, pri-

yom və vasitələrdən təlimata uyğun olaraq istifadə 

etməklə məktəblilərin həm fiziki keyfiyyətlərini, 

həm də özünümüdafiə bacarıqlarını formalaşdırmaq 

olar. 

Problemin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, 

burada fiziki tərbiyə məsğələlərində şagirdlərdə özü-

nümüdafiə bacarıqlarının formalaşdırılmasında əlbə-

yaxa döyüş növlərinin metod və priyomlarından isti-

fadənin üsul və vasitələr sistemli şəkildə izah edil-

mişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. 

Məqalədə göstərilən metod və vasitələrdən orta 

ümumtəhsil məktəblərinin fiziki tərbiyə müəllimləri, 

məşqçilər, idmançılar və bu sahədə çalışan mütəxəs-

sislər faydalana bilərlər. 
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THE ROLE OF THE HUMANISTIC APPROACH IN THE TEACHĠNG PROCESS 

Xülasə. Məqalədə humanist yanaşmaya əsaslanan təlim mühiti üçün nəzərdə tutulan əsas tələblər 

açıqlanır. Həmçinin öyrənən mərkəzli təlim modelinin xüsusiyyətləri və bu təlim prosesində sərgilənən 

müəllim davranışlarına diqqət yetirilir. 

Açar sözlər: təhsil, təlim, humanizm, yanaşma, tələb, öyrənən, öyrədən, davranış 

Резюме. В статье описаны основные требования к созданию среды обучения на основе гума-

нистического подхода. Также в статье акцентируется внимание на характеристиках личностно-ориен-

тированной модели обучения и поведения учителя в этом учебном процессе. 

Ключевые слова: образование, обучение, гуманизм, подход, требование, обучаемый, 

обучающий, поведение 

Summary. The article describes the basic requirements to create a learning environment based on a 

humanistic approach. Also, the article focuses on the characteristics of the learner-centered learning model 

and teacher behaviors in this learning process. 

Key words: education, teaching, humanism, approach, requirement, learner, teacher, behavior 

Məlumdur ki, hər bir fərdin bilik, bacarıq 

və vərdişlərə yiyələnməsi, ümumiyyətlə bütöv 

bir şəxsiyyət kimi formalaşması təhsilin bir 

parçası olan təlim prosesində həyata keçirilir. 

Elə təhsil özü təlim prosesinin nəticəsidir. Təlim 

prosesində öyrənənləri, ilk öncə, bir dəyər ola-

raq qəbul etmək, onların gələcək həyatları üçün 

vacib olan biliklər vermək, duyğu və ehtiyacla-

rını anlamaq, təbii imkanlarını, potensiallarını 

kəşf etmək və o yöndə istiqamətləndirmək zə-

ruri hesab edilmişdir. Bütün bunların reallaş-

ması təlim-təhsil prosesində humanist yanaşma-

nın nəticəsi olaraq tədqiq edilmişdir. 

Humanizmin əsasını insan konsepsiyası 

təşkil edir. O, insanın varlığını, maraq və ehti-

yaclarını əsas məqsəd hesab edən bir yanaşma-

dır. Humanizmə görə, insanlar digər canlılar 

kimi mexanik davranışlar, yəni hər zaman iradi 

davranışlar sərgiləməyə bilərlər. Pestalotsinin 

təbirincə desək, hər bir insan səhv edə bilər. Qü-

surlu insan təbiəti buna meyllidir. Bu səbəblə 

öyrədənin əsas vəzifələrindən biri heç bir cəza 

üsuluna əl atmadan hər bir şagirdin sərgilədiyi 

yanlış davranışların səbəblərini araşdırmaq, on-

ların həll yolunu tapmaq və düzgün istiqamət-

ləndirməkdən ibarətdir. 

Sinifdə humanist təlim mühitinin forma-

laşdırılması üçün aşağıdakı tələblər əsas hesab 

edilmişdir: 
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 təlim prosesinin mərkəzində şagird və

onun potensial və qabiliyyətləri durmalıdır; 

 öyrənənlərin hiss və duyğuları onların

əldə etdikləri biliklər qədər önəmli hesab edil-

məlidir; 

 şagirdlərdə öyrənməyə qarşı istək və

maraq inkişaf etdirilməli və onlara hazır biliklər 

vermək əvəzinə necə öyrənmənin texnika və 

üsulları öyrədilməlidir; 

 öyrənənlərə nəyi öyrənmək istədiklə-

rini seçə bilmək üçün sərbəstlik və müstəqillik 

verilməlidir; 

 sinifdə bir güvən mühiti inşa edilməlidir;

 öyrənən müstəqil şəkildə qərar verə bil-

məlidir; 

 düşüncədə fərqlilik önəm daşımalıdır;

 təlim prosesində rəqabət birgə əmək-

daşlıq, qarşılıqlı hörmət və yardım ilə əvəz 

olunmalıdır; 

 öyrənənlərdə özdəyərləndirmə, özgü-

vən və özünə hörmət bacarıqları inkişaf etdiril-

məlidir; 

 sinifdə şagirdlərə təhlükəsiz, təhdidsiz,

təhqirsiz və fiziki cəzalara yol verilməyən mühit 

yaradılmalıdır. 

Araşdırılmışdır ki, bu tələblərin həyata 

keçdiyi təlim mühitində şagirdlər həyat boyu 

öyrənən şəxs kimi yetişəcəklər. [6, s 201] 

Təlim prosesində humanist yanaşmanın 

əsas xüsusiyyətləri 

 Hər bir insanın daxilində təbii öyrənmə

istəyi vardır. Humanist yanaşmanın nəzərə alındı-

ğı sinif mühitində hər bir şagirdin maraqları təmin 

edilir və onlara özləri üçün nəyin önəmli və əhə-

miyyətli olduğunu kəşfetmə sərbəstliyi verilir. 

 Təlim prosesində əldə edilən biliklər və

öyrənilən mövzular şagirdlərin ehtiyac və məq-

sədlərinə uyğun olduqda, daha keyfiyyətli öy-

rənmə mühiti ortaya çıxacaqdır. Buna görə də, 

öyrənmə məqsədə yönəlik olmalı və şagirdin 

bilmə ehtiyacını qarşılamalıdır. 

 Keyfiyyətli təlim öyrənənin səhvetmə

qorxusunun və təhdidin olmadığı müstəqil və 

demokratik bir mühitdə həyata keçir. 

 Təlim prosesinin mərkəzində öyrənən

dayanır. Humanist yanaşmaya əsaslanan təlim 

prosesi şagirdin həm idrak qabiliyyətlərinin, həm 

hiss və duyğularının və həm də əl bacarıqlarının 

inkişaf etdirilməsini əsas məqsəd hesab edir. 

Con Dyui (John Dewey) vurğulamışdır ki, 

hər şey günəş ətrafında hərəkət etdiyi kimi, 

bütün pedaqoji proses də öyrənənin ətrafında 

cərəyan etməlidir. Buradan da aydın olur ki, 

öyrənən mərkəzli təlim humanist təhsilin əsasını 

təşkil edir. Öyrənən mərkəzli təlim modelinin 

əsas elementi şagirddir. Təlim prosesi onun 

istək, imkan və potensialına uyğun qurulmalıdır. 

Deməli, şagirdlərdə öyrənməyə maraq oya-

nacaq, tədqiqat, təhliletmə, mühakiməetmə kimi 

bacarıqları inkişaf edəcək və təlim prosesində 

əldə etdikləri biliyi gələcək həyatlarında da 

düzgün şəkildə istifadə etməyi bacaracaqlar. 

Öyrənən mərkəzli təlim Con Dyuinin demokra-

tik təhsil ideyasının da əsasını təşkil edir. O, öz 

praqmatik fəlsəfəsi baxımından ənənəvi təlim 

sistemini (öyrədən mərkəzli təlim) kifayət qədər 

qeyri-adekvat və yanlış hesab edir [5, s 62]. Bu 

kontekstdə Con Dyui monoton və əzbərçiliyə 

əsaslanan ənənəvi təlim sisteminin öyrənən 

mərkəzli təlim sistemi ilə əvəz olunması ideya-

sını irəli sürür. 

Öyrənən mərkəzli təlim ilə öyrədən mərkəzli təlimin müqayisəsi [5, s 63] 

Tətbiq Öyrənən mərkəzli təlim Öyrədən mərkəzli təlim 

Sinifdə fəaliyyət İnteraktiv Öyrədici 

Müəllimin rolu 
Fasilitator, mentor, həvəsləndirən, maraq 

oyadan, motivasiya edən 
Hazır bilik verən 

ġagirdin rolu İştirakçı, aktiv, məsuliyyət daşıyan Dinləyici 

Dərs yükü Əlaqələr, birgə əməkdaşlıq Məlumatlar 

Bilik mənimsəmə Kəşfetmə, analizetmə, tədqiqetmə Xatırlama və yadda saxlama 

Uğur göstəricisi Prosesə görə, performans, keyfiyyət Zamana görə, kəmiyyət 

Ölçmə-dəyərləndirmə Fərdi, meyarlara və inkişafa uyğun olaraq Ümumi, normalara uyğun olaraq 
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Funksionalist nəzəriyyəni təhsilə tətbiq 

edən Con Dyui hesab edirdi ki, hər bir fərd ağıl, 

dil və iradə kimi qabiliyyətlərini toplum içində 

istifadə etməyi bacarmalıdır. [5, s 63] Bu səbəb-

dən o, təkid edirdi ki, məktəb kiçik bir cəmiyyət 

modeli olaraq bu qabiliyyətləri inkişaf etdirən 

və onların düzgün şəkildə istifadəsini təmin 

edən bir qurum olmalıdır. Məktəb hər bir öyrə-

nəni psixoloji, fizioloji, sosial və əxlaqi aspekt-

ləri baxımından inkişaf etdirməli, onları cəmiy-

yətin bir üzvü kimi müstəqil düşünməyə sövq 

etməlidir. [5, s. 63] Buna görə də, Con Dyui 

məktəbi cəmiyyətin mərkəzinə, öyrənəni də tə-

lim prosesinin mərkəzinə qoyur. [5, s. 63] 

Humanist yanaşmanın əsasını təşkil edən 

öyrənən mərkəzli təlim prosesində hər bir öyrə-

dənin rolu və davranışları köklü şəkildə dəyişir. 

Humanist yanaşmaya əsaslanan təlim pro-

sesində ən təsirli öyrədən modeli: 

 Öyrənənlərə həqiqi hədəflər qoymağı

öyrətməyə kömək edir; 

 Təlim prosesində hər fürsətdə yerinə

yetirəcəkləri fəaliyyətləri seçmək imkanı verir; 

 Sosial və affektiv bacarıqları inkişaf et-

dirmək üçün təhsilalanları qrup işi ilə işləməyə 

və əməkdaşlığı öyrənməyə həvəsləndirir; 

 Öyrənənlərin duyğularına həssaslıqla

yanaşır; 

 Təlim prosesində şagirdlərin fikirlərini

qəbul edir və hörmətlə yanaşır; 

 Təhdidetmə, təhqiretmə, fiziki cəzalara

yol vermir. Əksinə ədalətli şəkildə tərifləməyi, 

xoş sözlər söyləməyi, xoş təbəssüm göstərməyi 

bacarır. 

Güvənli bir sinif mühiti yaratmaq üçün 

öyrədən və öyrənən arasında qarşılıqlı hörmət, 

empatiya, doğruluq və dürüstlük də vacib hesab 

edilməlidir. Humanist psixologiyanın banisi 

Karl Rocers öyrənən mərkəzli təlim prosesində 

bir sıra öyrədən davranışları irəli sürmüşdür. 

Onları nəzərdən keçirək. 

1. Doğruluq və dürüstlük (Authenticity);

2. Dəyər vermə, qəbul etmə, güvənmə

(Appreciation, acceptance, confidence); 

3. Empatiya (Empathy).

Doğruluq və dürüstlük (Authenticity)

Doğruluq hər bir öyrədənin sahib olması

lazım olan ən vacib xüsusiyyətdir. Öyrənən 

mərkəzli təlim prosesində bu davranış müəlli-

min öyrənənə qarşı düzgün, dürüst, təmənnasız, 

səmimi və onunla olan münasibətində səthiliyə 

yol verməməsi mənasını ifadə edir. 

Dəyər vermə, qəbul etmə, güvənmə 

(Appreciation, acceptance, confidence) 

Öyrənənlərin bir bütün olaraq dəyərləndi-

rilməsi, onların təqdir edilməsi səmərəli öyrənən 

mərkəzli təlim mühitinin arxasında duran amil-

lərdəndir. Burada hər bir öyrənənin dəyərləndi-

rilməsi dedikdə onların duyğularının, düşüncə-

lərinin, meyl və maraqlarının, istəklərinin və 

ümumiyyətlə, onların şəxsiyyətinin təqdir edil-

məsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, K. Rocers 

öyrədən-öyrənən arasında öyrədənin öyrənəni 

qeyd-şərtsiz qəbul etməsi kimi bir əlaqənin ol-

masının da vacib olduğunu müdafiə etmişdir. 

Öyrənəni qeyd-şərtsiz qəbul etmək dedikdə, 

yəni müəllimin öz şagirdini olduğu kimi qəbul 

etməsi və onun özü olmağına imkan yaratması-

dır. Başqa bir sözlə ifadə etsək, öyrədənin öyrə-

nənə: ―Əgər bu və ya o şəkildə davranarsan, 

səni təqdir edərəm‖ deyil, ―Mən sənə Sən oldu-

ğun üçün dəyər verirəm‖ şəklində mesaj verdiyi 

bir əlaqədir. [6, s. 401] 

Müəllimin öyrənənlərinə dəyər verməsi və 

onları olduğu kimi qəbul etməsi onlara qarşı 

olan inam və güvənin həqiqi ifadəsidir. [6, s. 

263] Öyrənən-öyrədən arasında güvən və inama

dayanan bir əlaqənin qurulması hər bir fərdin

daha çox məsuliyyətli və sərbəst şəkildə qərar

qəbuletmə kimi xüsusiyyətlərin inkişafına səbəb

olacaqdır. Xüsusilə də, öyrənən mərkəzli təlim

prosesində hər bir öyrənənin öz fikir və düşün-

cələrini sərbəst ifadə edə biləcəyi və öz poten-

siallarını kəşf edə biləcəyi güvənli bir emosional

mühit yaratmaq vacibdir. Rocersə görə, öyrənən

və öyrədən arasında güclü güvən və inam duy-

ğusuna ehtiyac vardır.

Öyrənənin öz şəxsi potensialına inanan bir 

müəllim təlim prosesində bununla əlaqədar bü-

tün imkanları ortaya qoyur və hər bir öyrənənin 

öz doğru yolunu tapmasına şərait yaradır. Başqa 

sözlə ifadə etsək, şagirdinə inanan bir müəllim 

onun həyatda məsuliyyətli olmasına, bənzərsiz-

liyini dərk etməsinə, öz istək və meyllərinin fər-

qinə varmasına və özünü bir bütün kimi qəbul 

etməsinə kömək edir. Hər növ səhvinə baxma-

yaraq, ona inanıldığını hiss edən öyrənənin 

özgüvəni və şəxsi inkişaf motivasiyası artar. [6, 

s 160] 

Təlim prosesində humanist yanaşmanın rolu 
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Empatiya (Empathy) 

Keyfiyyətli və səmərəli təlim prosesini hə-

yata keçirmək üçün müəllimin sərgilədiyi dav-

ranış və rəftarlardan biri də empatiyadır. K. Ro-

cers bu anlayışı ―başqasının dünyasına girmək 

və orada öz evindəymiş kimi hiss etmək‖ şək-

lində ifadə etmişdir. Empatiya özünü öyrənənin 

yerinə qoymaq, dünyanı onun gözləri ilə gör-

məkdir. Buraya öyrənənin daxili aləminə nüfuz 

etmək, psixi halını duymaq və sevinc və kədər-

lərini bölüşmək kimi bacarıqlar aiddir. Bu baca-

rığa sahib olan bir müəllim hər bir öyrənənin öz 

daxili dünyasını qavraya bilirsə, idarə etdiyi 

təlim-tərbiyə prosesinin şagird müstəvisində 

necə göründüyünü anlaya və onun hiss etdiyi 

duyğuları ayırd edə bilirsə, o zaman o, səmərəli 

bir öyrənmə mühitini qurmuş olacaqdır. Çünki 

bu vəziyyətdə müəllim öyrənənin gizli dünyası-

na yol tapmış, öyrənən isə artıq öz ―Mən‖ini 

kəşf etmişdir. [6, s 260] 

Araşdırılmışdır ki, doğruluq və dürüstlük, 

qəbul etmə, dəyər vermə, güvənmə və empatiya 

kimi müəllim davranışlarının sərgiləndiyi təlim-

tərbiyə prosesində hər bir öyrənən aşağıdakı 

keyfiyyətlərə yiyələnir: 

 Hər bir fərd fərqli düşüncəyə sahib olur;

 Öz ―Mən‖ini kəşf edər;

 Özgüvən, problem həll etmə, məntiqi

düşünmə, fərqli görüşlərə sahib olma, seçicilik 

və özdəyərləndirmə kimi bacarıqlara yiyələnər; 

 Yaradıcı və yenilikçi olar;

 Daha çevik qavrayış və təfəkkürə sahib

olar; 

 Dürüst və etik davranış sərgiləyər;

 Özü özünü idarə etmə qabiliyyəti

inkişaf edər. 

Bugünkü təhsilin əsas məqsədi yaradıcı və 

yenilikçi, fərqli düşünə bilən, problem həll et-

məyi bacaran, çevik qavrayış və təfəkkürə sahib 

olan, özdəyərləndirmə, özgüvən və seçicilik 

kimi bacarıqlara yiyələnən, dürüst və etik davra-

nış sərgiləyən insan yetişdirməkdir. Bunlar hətta 

XXI əsrin əsas tələblərindən hesab olunur. Hər 

bir öyrənənin bu bacarıqlara yiyələnməsinin 

yalnız humanist təlim mühitində həyata keçməsi 

aşkar edilmişdir. Demək ki, humanizm ideyası-

nın tarixi əvvəlki dövrlərə təsadüf etsə də, bu 

gün də öz təsirini itirməmişdir.  
Problemin aktuallığı. Tarix boyu təlim pro-

sesində müxtəlif yanaşmalar mövcud olmuşdur. On-

ların içərisində humanizm 100 il bundan əvvələ təsa-

düf etməsinə baxmayaraq, bu gün də öz təsirini itir-

məmişdir. Ona görə ki, bugünkü təhsilin irəli sürdü-

yü tələblərin humanist təlim mühitində həyata keç-

məsi ən önəmli, prioritet məsələlərdən biridir. 

Problemin elmi yeniliyi. Humanist yanaşma-

ya əsaslanan təlim prosesində hər bir öyrənən öz po-

tensial və qabiliyyətlərini kəşf edir, fərqli düşüncəyə 

sahib olur və hər zaman öyrənməyə maraqlı olur. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə təd-

ris müəssisələrində çalışan müəllimlərin dərsi daha 

səmərəli təşkil edəcəklərinə şərait yaradacaq. Eyni 

zamanda, məqalə gənc tədqiqatçılar üçün faydalı 

olacaq. 
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Təbiət fənlərinin təlimində müasir çağırışlar: elmi savadlılıq nədir və nə üçün vacibdir? 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК: 

ЧТО ТАКОЕ НАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ПОЧЕМУ ОНА ВАЖНА? 

Ali Khudaverdi Aghajanli 
doctorial student in the program of doctor of philosophy 

Institue Education of the Republic of Azerbaijan 

MODERN CHALLENGES IN SCIENCE TEACHING: WHAT IS SCIENTIFIC LITERACY 

AND WHY IS IT IMPORTANT? 

Xülasə. Məqalədə elmi savadlılıq səriştəsinin hansı mənanı ifadə etdiyi və şagirdlərdə bu səriştənin 

formalaşdırılmasının zəruriliyi araşdırılır. Burada, həmçinin şagirdlərimizin PİSA və TİMSS beynəlxalq təd-

qiqatlarında elmi savadlılıq səriştəsi üzrə nümayiş etdirdikləri nəticələr məzmun baxımından təhlil edilmiş-

dir. PİSA və TİMSS kimi beynəlxalq tədqiqatlarda uğurlu nəticələri olan ölkələrin ibtidai və orta təhsil sis-

temlərində şagirdlərin elmi savadlılıq səriştəsinin formalaşdırılmasına böyük diqqət yetirilir. Bu səriştə, əsa-

sən, inteqrativ ―Science‖ fənni vasitəsilə yerinə yetirilir. 

Açar sözlər: təbiət fənni, elmi savadlılıq, PİSA 2018, TİMSS 2019, XXI əsr bacarıqları, müasir 

çağırışlar 

Резюме. В статье исследуется значение компетенции научной грамотности и необходимость 

формирования этой компетенции у учащихся. Здесь также были проанализированы с точки зрения 

содержания результаты научной грамотности наших учеников в международных исследованиях PISA 

и TIMSS. Большое внимание в статье уделено формированию научной грамотности учащихся в сис-

темах начального и среднего образования стран, получивших успешные результаты международных 

исследований PISA и TIMSS. Данная компетенция в основном реализуется посредством интегратив-

ного предмета «Science». 

Ключевые слова: естественные науки, научная грамотность, PISA 2018, TIMSS 2019, умения 

XXI века, современные вызовы 

Summary. The article examines the meaning of scientific literacy competence and the necessity of 

forming this competence in students. Here, the results of our students' scientific literacy competence in PISA 

and TIMSS international studies were analyzed in terms of content. In the primary and secondary education 

systems of countries with successful results in PISA and TIMSS international studies, great attention is paid 

to the formation of scientific literacy competence in students. This competence is mainly fulfilled through 

the integrative subject "Science". 

Key words: science, scientific literacy, PISA 2018, TIMSS 2019, 21st century skills, modern 

challenges 
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Son illərdə təbiət fənlərinin təlimində elmi 

savadlılıq anlayışından tez-tez istifadə edildiyi 

müşahidə olunur. Azərbaycan Respublikası Elm 

və Təhsil Nazirliyi şagirdlərimizdə sistemli ola-

raq elmi savadlılıq səriştəsinin formalaşdırılması 

məqsədilə onların müxtəlif beynəlxalq tədqiqat-

larda iştirakını təmin etməklə yanaşı, təbiət fən-

lərinin təliminin təkmilləşdirilməsi və yeni məz-

munlu dərsliklərin hazırlanmasına start verdi. 

Elmi savadlılıq nədir və o hansı xüsusiy-

yətlərə malikdir? 

Elmi savadlılıq anlayışı ilk dəfə XX əsrin 

50-ci illərində Paul De Hbart (Hurd, 1958) tərə-

findən işlənmişdir: ―Təhsillə bağlı çox ciddi

problemlərdən biri elmi nailiyyətlərin zənginliyi

ilə elmi savadlılıq arasındakı boşluqları doldur-

maqdır‖ [1]. Anlayış yarandığı ildən bu günə

qədər beynəlxalq təhsil ictimaiyyətinin araşdır-

dığı ən aktual problemlərdən biri olmuşdur.

Elmi savadlılıq şagirdlərdən elmi araşdırmanın

məqsədi, təbiət haqqında etibarlı biliklər yarat-

maq haqqında müəyyən qədər anlayışa malik ol-

mağı tələb edir [2].

Şagirdlərdə elmi savadlılıq səriştəsinin 

formalaşdırılması, inkişaf etdirilməsi və qiymət-

ləndirilməsi ilə bağlı böyük miqdarda beynəl-

xalq tədqiqatlar mövcuddur. Elmi savadlılıq an-

layışı geniş şəkildə tanınan təhsil anlayışıdır və 

əsas təhsil məqsədinə çevrilmişdir [3; 4]. Eyni 

zamanda, elmi savadlılıq səriştəsinin formalaş-

dırılması istiqamətində tədqiqatların davamlılığı 

bu anlayış haqqında birmənalı tərifin olmadığı-

na gətirib çıxarır. Elmi savadlılığa uzun illərdir 

diqqət yetirilir, lakin onun tərifi ilə bağlı, demək 

olar, ümumi razılıq yoxdur [5]. Qeyd edək ki, 

müasir informasiya axını dövründə müxtəlif 

platformalarda fərqli məqsədlərlə elmi əsası ol-

mayan faktlar və hadisələr haqqında bir çox mə-

lumatlar paylaşılır. Buna nümunə kimi son illər-

də Covid-19 pandemiyasının meydana çıxması, 

zəlzələlər, vulkan püskürmələri, daşqınlar, tor-

nadolar və s. kimi təbii fəlakətlərin baş verməsi 

haqqında yayılan həqiqəti əks etdirməyən məlu-

matları misal göstərmək olar. Yayılan bu tipli 

informasiyaların gerçək, yoxsa təxribat xarak-

terli olduğunu müəyyən edə bilmək üçün prob-

lemə tənqidi yanaşaraq onun elmi faktlara və 

təcrübələrə nə dərəcədə əsaslandığı araşdırılma-

lıdır. Gənclərin elmi savadlılıq adlanan bu səriş-

təyə sahib olması məqsədilə ümumtəhsil müəs-

sisələrində tədqiqat əsaslı öyrənmə mühiti 

formalaşdırılmalı, onlarda təbiət fənlərinə ma-

raq mühiti yüksəldilməlidir. Dərslikdən əhəmiy-

yətli dərəcədə asılı olan təhsil sistemimizdə belə 

mühit aktiv təlim metodlarının tətbiqinə əsasla-

nan inteqrativ məzmunlu dərslik komplektləri 

vasitəsilə mümkündür. "Elmi savadlılıq o de-

məkdir ki, insan qazandığı biliklər əsasında 

gündəlik təcrübələr haqqında maraqdan irəli gə-

lən suallara cavab verə bilər. Bu, insanın təbiət 

hadisələrini təsvir etmək, izah etmək, proqnoz-

laşdırmaq, dəyərləndirmək qabiliyyətinə malik 

olması deməkdir" [6]. 

PİSA-nın təbiət elmləri üçün çərçivə sənə-

dində qeyd edilir ki, elmi savadlılıq – təbiət 

elmlərinin əsaslarına dair əldə olunan bilik və 

bacarıqların qiymətləndirilməsi üçün mərkəzi 

struktur kimi əsas rol oynayır. Bu sənəddə PISA 

-ın elmi savadlılığı ölçmək üçün istifadə etdiyi

alətlərin strukturunda əksini tapan məzmun,

bilik sahəsi və səriştənin növü qeyd olunur. [7]

PİSA tədqiqatlarında şagirdlərin oxu, riyazi və

elmi savadlılıq bacarıqları yoxlanılır. Üç ildən

bir keçirilən bu tədqiqatlarda elmi savadlılıq üç

elmi səriştə ilə müəyyən edilir və qiymətləndiri-

lir. Bunlar aşağıdakılardır:

 hadisələri elmi şəkildə izah etmək;

 elmi araşdırmaları qiymətləndirmək və
layihələndirilmək; 

 məlumat və sübutları elmi şəkildə şərh
etmək. 

PİSA sənədlərində, həmçinin qazanılan 

elmi bilikləri real həyati situasiyalara tətbiq edə 

bilməyin vacib olduğu vurğulanır [7]. 

Elmi savadlılıq nə üçün vacibdir? 

Azərbaycan Respublikasında təhsilin inki-

şafı üzrə Dövlət Strategiyası təhsilalanların XXI 

əsrin tələblərinə uyğun hazırlanmasını və bunun 

üçün səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil 

məzmununun yaradılması nəzərdə tutur. ―Ame-

rika Birləşmiş Ştatlarında və bütün dünyada təh-

sil islahatına çağırışlar XXI əsrin əmək bazarı-

nın tələblərinə uyğun elmi savadlılıq səriştəsinə 

yiyələnmiş işçi qüvvəsinə ehtiyac olduğu vurğu-

lanır‖.[8] ―Elmi savadlılıq müxtəlif ölkələrdə 

―science‖ təhsilinin qloballaşmasını sürətləndir-

məyə kömək edən milli kurikulumun əsas tərkib 

hissəsidir‖.[9] 

Dünya iqtisadi Forumu tərəfindən elan 

olunan sənəddə XXI əsr bacarıqları təməl savad-
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lılıqlar, səriştələr və şəxsi keyfiyyətlər olaraq üç 

kateqoriyaya bölünmüşdür. Təməl savadlılıq ka-

teqoriyası üzrə 6 növ (Oxuma-yazma, hesabla-

ma, elmi savadlılıq, İKT savadlılığı, maliyyə sa-

vadlılığı, mədəni və mülki savadlılıq) savadlılıq 

qeyd olunmuşdur ki, onlardan biri də elmi savad-

lılıqdır. Bu kateqoriyada təməl savadlılıq şagird-

lərin zəruri bacarıqlarını gündəlik həyati mə-

sələlərə necə tətbiq edəcəyini əks etdirir [10]. 

Dövrümüzdə sürətli inkişafın əsasında 

mövcud bilik və yaradıcı düşüncənin məhsulu 

olan ideyaların yüksək texnologiyaların dəstəyi 

ilə tətbiq edilməsidir. ―Elm əzbərlə öyrənilən 

faktlar və prinsiplər toplusu deyil. O, dünyaya 

baxmaq və suallar vermək üsuludur. Elmi savad-

lılıq təkcə alim və ya mühəndis olmaq istəyənlər 

üçün deyil, həm də yaxşı vətəndaş olmaq üçün 

lazımdır" [11]. Vətəndaşla elmi savadlılığı birləş-

dirən anlayış isə ―Vətəndaş elmi savadlılığı‖ 

kimi təqdim edilir. "Vətəndaş elmi savadlılığı 

(Civil Scientific Literacy), vətəndaşın elm və ya 

texnologiya ilə bağlı siyasət seçimlərinin ictimai 

müzakirəsində iştirak etmək üçün elm və texno-

logiya haqqında məlumatı toplamaq, dəyərləndir-

mək və istifadə etmək bacarığına aiddir" [12]. 

Təhsildə olan çatışmazlıqları və gələcək 

hədəfləri bütün çıxışlarında qeyd edən Elm və 

Təhsil naziri elmi savadlılığın vacibliyini belə 

vurğulamışdır: ―Elmlə bağlı savadlılıq səviyyə-

sini mümkün qədər artırmalıyıq. Bizim şagirdlə-

rimiz elmi savadlılığa malik olmalıdır və təhsili-

mizdə bu səpkidə dəyişikliklər baş verməlidir‖ 

[13]. Cənab nazirin qaldırdığı problemin aktual-

lığı PİSA və TİMSS kimi beynəlxalq tədqiqat-

larda şagirdlərimizin elmi savadlılığının hansı 

səviyyədə olduğunu əks etdirən statistik məlu-

matlarla öz təsdiqini tapır. 

Azərbaycan 2011 və 2019-cu illərdə 4-cü 

siniflər üzrə təşkil olunan TİMSS qiymətləndir-

mə tədqiqatlarında, 2018-ci ildə isə 8-ci siniflər 

üzrə PİSA tədqiqatlarında iştirak etmişdir. Təəs-

süflər olsun ki, hər iki tədqiqatda şagirdlərimi-

zin elmi savadlılıq üzrə nəticələri çox aşağı ol-

muşdur. Cədvəl 1-də şagirdlərimizin TİMSS, 

cədvəl 2-də isə PİSA tədqiqatlarındakı elmi 

savadlılıq səriştəsi üzrə göstəriciləri əksini tap-

mışdır. Cədvəllərdən göründüyü kimi, şagirdlə-

rimizin nəticələri beynəlxalq orta nailiyyət qiy-

mətindən, uyğun olaraq TİMSS üzrə 64, PİSA 

üzrə isə 78 ölkə arasında aşağı olmaqla yanaşı, 

əvvəlki illərin tədqiqat nəticələrindən də aşağı 

olmuşdur. TİMSS və PİSA proqramlarında elmi 

savadlılıq üzrə beynəlxalq orta göstəricilər 500 

və 487 olduğu halda, şagirdlərimizin orta göstə-

ricisi uyğun olaraq TİMSS-də 427, PİSA-da isə 

389-dur.

Cədvəl 1. Elmi savadlılıq üzrə orta nailiyyət (TIMSS 2019) [14] 

Sıra 

№ 
Ölkələr Orta qiymət göstəricisi 

1 Sinqapur 595 

2 Koreya, 588 

3 Rusiya 567 

4 Yaponiya 562 

5 Çin,Taypeyi 558 

6 Finlandiya 555 

7 Latviya 542 

8 Norveç 539 

9 ABŞ 539 

10 Litva 538 

Beynəlxalq orta göstərici 500 

… 50 Azərbaycan 427 
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Cədvəl 2. Elmi savadlılıq üzrə orta nailiyyət (PİSA 2018) [15]

Sıra№ Ölkələr Orta qiymət göstəricisi 

1 
China (Beijing, Shanghai, 

Jiangsu, Zhejiang) 
590 

2 Singapore 551 

3 Macao 544 

4 Estonia 530 

5 Japan 529 

6 Finland 522 

7 South Korea 519 

8 Canada 518 

9 Hong Kong, China 517 

10 Taiwan 516 

Beynəlxalq orta göstərici 487 

…62 Azərbaycan 398 

Cədvəl 3-də 2019-cu il TİMSS tədqiqatı-

nın təbiət fənləri üzrə elmi savadlılıq nəticələri 

təsvir edilmişdir. Birinci sütundakı siyahıda təd-

qiqatda ilk onluğu tutan ölkələr verilimişdir. Di-

gər sütunlarda isə imtahan olunan mövzuların 

neçə faiz əhatə olunduğu göstərilmişdir. Cədvəl-

dən göründüyü kimi, TİMSS tədqiqatlarında 4-

cü sinif təbiət elmləri üzrə tədqiqat suallarında 

26 mövzu əhatə olunmuşdur. Azərbaycan təhsil 

sistemində uyğun təhsil pilləsi üzrə bu mövzula-

rın 58 faizi və ya 15 mövzu tədris olunur. Möv-

zuların əhatə olunması üzrə ölkələrin orta göstə-

ricisinin 60% olduğunu və ilk 10-luqdakı ölkə-

lərin əksəriyyətinin göstəricisinin isə 60%-dan 

aşağı olduğunu nəzərə alsaq, imtahan mövzula-

rının 58%-i əhatə olunduğu halda, şagirdləri-mi-

zin nəticəsi çox aşağıdır. Bu göstəricilər onu de-

məyə imkan verir ki, şagirdlərimizin nəticələri-

nin aşağı olması, təkcə akademik biliklərin ye-

tərsizliyindən irəli gəlmir. Şagirdlərimiz qazan-

dıqları bilikləri praktiki məsələlərin, xüsusi ilə 

situasiya məzmunlu tapşırıqların həllinə tətbiq 

edə bilmirlər. Bu isə şagirdlərimizdə elmi sa-

vadlılıq səriştəsinin lazımı səviyyədə formalaş-

madığını göstərir. 

Cədvəl 3. TİMSS təbiət elmləri üzrə imta-

han mövzuların hər ölkə üzrə təhsil sistemində 

əhatə olunma göstəricisi [17] 

Sıra 

№ 
Ölkə 

Bütün 

Mövzular 

(26 mövzu) 

Həyat elmi 

(7 mövzu) 

Fiziki elmlər 

(12 mövzu) 

Yer elmi 

(7 mövzu) 

1 Sinqapur 39 51 54 2 

2 Koreya, 48 55 46 46 

3 Rusiya 66 89 40 87 

4 Yaponiya 39 41 45 26 

5 Çin ,Taypeyi 50 64 51 35 

6 Finlandiya 54 70 46 54 

7 Latviya 74 75 74 74 

8 Norveç 48 57 34 61 

9 ABŞ 70 74 66 74 

10 Litva 76 90 69 72 

…50 Azərbaycan 58 65 42 77 

Beynəlxalq Orta 60 73 58 60 
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Problemin aktuallığı. Şagird nailiyyətlərinin 

qiymətləndirilməsi üzrə nüfuzlu beynəlxalq təşkilat-

ların tədqiqatlarında şagirdlərimizin elmi savadlılıq 

göstəricilərinin zəif olması, bu səriştənin formalaş-

dırılması probleminin həllinin aktuallığını müəyyən 

edir. 

Problemin elmi yeniliyini. Problemin elmi 

yeniliyini aşağıdakı müddəalar təşkil edir: 

-ümumi icbari təhsilin hər iki səviyyəsində tə-

biət fənlərinin təlimində şagirdlərdə elmi savadlılıq 

səriştəsinin formalaşdırılması, onlarda qazanılan 

biliklərin həyati və texnoloji proseslərə tətbiq edə 

bilmək bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinin əsaslan-

dırılması; 

-ümumi icbari təhsilin hər iki səviyyəsində şa-

girdlərdə elmi savadlılıq səriştəsinin formalaşdırıl-

ması məqsədilə təbiət fənlərinin tədrisi metodikasına 

vahid yanaşma nümunəsinin işlənməsi. 

Problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti. 

Ümumi icbari təhsilin hər iki səviyyəsində şagirdlər-

də elmi savadlılıq səriştəsinin formalaşdırılmasının 

yeni metod və texnologiyalarını işləməklə təbiət fən-

lərinin tədrisi metodikasının təkmilləşdirilməsinə 

zəmin yaratmaqdır. 
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Distant (onlayn) təhsil anlayışı və onun imkanları 

the author, distance learning is a technology in which students and students are not physically in the same 

environment. This system is a phenomenon studied by educational technologies. 

Key words: distance education, information technology, pandemic conditions, information 

educational environment, components 

Distant təhsil müasir təhsilalma forması 

olub məsafədən öyrənməni, eləcə də onlayn şə-

kildə keçilən dərsləri əhatə edir. Distant təhsil 

bir-birindən müxtəlif məsafədə olan yeniyetmə-

ləri, təhsil müəssisəsi arasında informasiya mü-

badiləsini operativ və səmərəli təşkil etməyə im-

kan verən, proqram-texniki vasitələr əsasında 

qurulmuş xüsusi informasiya-təhsil mühitinin 

köməyi ilə geniş əhali kütləsinə təqdim edilən 

təhsil xidmətidir. Dünyada yaranan pandemiya 

şəraiti distant təhsilalma formasını daha da va-

cib etmişdir. Ona görə də bu təhsilalma forması-

na artan tələbat günü-gündən aktuallaşır. 

Müasir şəraitdə distant təhsil informasiya 

texnologiyaları vasitələrindən istifadə etməklə 

yeni tədris texnologiyalarının tədqiqini həyata 

keçirir və tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək məq-

sədini daşıyır. Distant təhsil metodunun kifayət 

qədər uzun tarixi vardır. Bu təhsildən ideya kimi 

ilk dəfə Yan Amos Komenskinin 1633-1638-ci 

illərdə qələmə aldığı ―Böyük didaktika” əsərin-

də bəhs olunmuşdur. Onun yaradıcısı isə İsaak 

Pitman hesab olunur. O, 1840-cı ildən başlaya-

raq birləşmiş Krallıqda yeniyetmələrin poçt 

göndərişləri vasitəsi ilə stenoqrafiya təhsilini 

həyata keçirmişdir. 

Amerikada isə XIX əsrin 70-ci illərində 

distant təhsilin təşkil olunmasına ilk cəhdlər 

olunub. 1873-cü ildə Anna Eliot Tiknor poçt va-

sitəsi ilə qadınların təhsil sistemini hazırlayıb və 

onu Tiknor cəmiyyəti adlandırıb. 1874-cü ildə 

isə poçt vasitəsi ilə təhsil proqramı İllinoys şta-

tının universiteti tərəfindən təklif olunub. Ame-

rikada poçt vasitəsi ilə təhsilin atası hesab olu-

nan Vilyam Reyni Harper 1892-ci ildə Çikaqo 

Universitetində distant təhsilin ilk bölməsini 

təsis edir. 1906-cı ildə poçt vasitəsi ilə tədris 

artıq Viskonski ştatının universitetində də tətbiq 

olunmağa başlayıb. Az bir vaxtda distant təhsil 

Avstraliyada da yayılır. 1911-ci ildə Brisben-

dəki Kvinslend Universitetində ali məktəb sə-

viyyəsində distant təhsil üzrə ilk kurslar açılır. 

1914-cü ildə adi məktəblərdən kənarda yaşayan 

uşaqlar üçün ibtidai təlim proqramı üzrə poçt 

vasitəsi ilə tədris təşkil olunur. Məktəblər üçün 

bu cür sistemdən tezliklə Kanadada və Yeni 

Zelandiyada da istifadə olunur. 

Dünyada tələbələrə distant təhsil təklif 

edən universitetlər hazırda virtual universitet, 

açıq universitet adları ilə tanınır. Kanada Açıq 

Universiteti, Hollandiya Açıq Universiteti, Fern 

Universiteti (Almaniya) və Britaniya Açıq Uni-

versitetini buna nümunə göstərmək olar. Sadala-

dığımız bu universitetlər illərdir sistemli şəkildə 

təhsillərini distant formada verirlər. Bu təhsildən 

yararlananların sayı son zamanlar daha da artır. 

Azərbaycanda təhsilalmanın bu forması 

rəsmi şəkildə 2009-cu ildə qəbul olunmuş Təhsil 

haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanu-

nunda öz təsdiqini tapmışdır. Həmin Qanunun 

13-cü maddəsinə əsasən əyani, qiyabi, sərbəst

(eksternat) təhsilalma formaları ilə yanaşı, dis-

tant (məsafədən) təhsilalma da mövcuddur. Res-

publikamızda 2020-ci ilədək bu təhsilalma for-

ması tətbiq olunmasa da yeni növ koronavirus

(COVID-19) pandemiyasının yayılmasının qar-

şısını almaq məqsədilə bütün təhsil müəssisələ-

rində əyani təhsil məhdudlaşdırılmış, tədricən

distant təhsilə keçirilmişdir.

Hazırda bütün dünya qeyri-adi vəziyyət-

dədir. Pandemiya ilə əlaqədar bütün ölkələr ka-

rantin tədbirlərinə əməl etməyə məcburdur. Bu 

vəziyyət uşaqların dərslərini evdə, onlayn da-

vam etdirmələri ilə nəticələnmişdir. Məktəblərin 

işinin və tədris prosesinin distant təhsilə keçiril-

məsi qərarı uşaqların sağlamlığını maksimum 

dərəcədə artırmaq üçün qəbul edilmişdir. Lakin 

2020-ci ildə baş verən dünya hadisələri mək-

təbləri şagirdlərini distant təhsilə köçürməyə 

məcbur etdi və müəyyən müddətdən sonra uşaq-

lar tamamilə onlayn öyrənməyə başladılar. 

Distant təhsil müəllim və şagirdlərin mə-

safədən qarşılıqlı əlaqəsidir. Bu əlaqə təhsil pro-

sesinə xas olan bütün komponentləri (məqsəd-

lər, məzmun, metodlar, formalar, təlim vasitələ-

ri) əks etdirir, internet texnologiyalarının xüsusi 

vasitələri və ya interaktivliyi təmin edən digər 

vasitələrlə həyata keçirilir. Distant təhsildə in-

formasiya texnologiyaları aparıcı vasitədir. Pan-
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demiya şəraitində distant rejiminə keçid vəziy-

yəti yarandı. 

Distant və ya onlayn təhsil indi ən vacib 

tədris metoduna çevrilmişdir. Müəllim və şa-

girdlərin (tələbələrin) eyni yerdə olma ehtiyacı-

nı aradan qaldıran sistem distant təhsildir. Bu 

təhsil sistemi texnologiyalarla yanaşı günü-gün-

dən inkişaf edən bir təhsil sistemidir. Distant 

təhsil tələbə və şagirdlərin fiziki olaraq eyni 

mühitdə olmadığı bir texnologiyadır. Bu sistem 

təhsil texnologiyaları tərəfindən öyrənilən bir 

fenomendir. Texnologiya uzaq bir şəxs ilə bir-

başa təmasda həyata keçirilən təhsildir. Distant 

təhsil proqramını digər metodları təkmilləşdirən 

proqramla yanaşı təhsildə ön planda olan bir 

üsul kimi də xarakterizə etmək olar. Hazırda 

distant təhsil ən sürətlə inkişaf edən təhsil for-

malarından biridir. Veb serverlərin və müasir 

kompüterlərin mövcud proqram imkanları qlo-

bal şəbəkə vasitəsilə öyrənmə üçün interaktiv 

proqramlar yaratmağa imkan verir. 

İnternet texnologiyalarına əsaslanan dis-

tant təhsil öz imkanlarını genişləndirir, televizi-

yanın beynəlxalq şəbəkəsinin, spesifik təlim 

texnologiyalarının sintezini əks etdirən perspek-

tivli təhsil sistemi kimi qiymətləndirilir. Bu yeni 

təhsil forması uşaq, yeniyetmə və gənclər üçün 

biliklərin yayılmasının intensivləşdirilməsini tə-

min etməklə yanaşı həm də yeni bilik və texnolo-

giyaların istehlakçıları arasında təhsil üçün bazar 

mühiti yaradır. Onlayn təhsil çox sürətlə artır. 

Məktəblərdə distant təhsil pedaqoji heyət üçün 

nizam-intizam və akademik baxımdan tam bir 

narahatlıq doğurur. Əslində bu təhsilin bir çox 

üstünlükləri vardır ki, onları nəzərdən keçirək: 

1. Hər bir uşaq, yeniyetmə və gənclə fərdi
işləmək bacarığı. Distant tədris texnologiyası
hər bir fərdə öz yanaşmanı tapmağa kömək edir. 

Məsələn, utancaq uşaq 25 nəfər sinif yoldaşının 

gözü ona dikilmiş sinifdə fəaliyyət göstərmək-

dən utanır. 

Ancaq uzaqdan belə sakit adam distant 

təhsil zamanı özünü daha sərbəst hiss edir, söh-

bət ərəfəsində müəllimə suallar verir və tapşırıq-

ları uğurla yerinə yetirir. Müəllim isə belə şa-

girdlərin öyrənməyə marağını qorumaq üçün 

onların meyllərinə uyğun əlavə tapşırıqlar seçə 

bilər. Distant təhsil şagirdləri daha yaxından 

tanımaq üçün bir imkandır. 

2. Proseslərin avtomatlaşdırılması. Sadə-

cə olaraq texnologiya müəllimin işinin ən darıx-

dırıcı hissəsini öz üzərinə götürə bilər. Məsələn, 

ev tapşırıqlarını yoxlamaq və sinif statistikasını 

tərtib etmək. Avtomatik yoxlama dərsi müəlli-

min gün ərzində ən azı 1-2 saat vaxtını apara-

caq. Bu sistem çox sadə işləyir: müəllim sayta 

daxil olur, fənn, sinif və mövzu seçir, uyğun 

tapşırığı tapır və şagirdlərə keçid göndərir, son-

ra sadəcə eyni saytda onların necə işi yerinə ye-

tirdiklərinə nəzarət edir. 

3. Yeni texnologiyalara yiyələnmək şansı.
İnteraktiv təlim platformaları ilə bağlı iş təcrü-

bəsi olan müəllimlərə tələbat getdikcə artır. An-

caq burada ən mühüm olan vaxtı düzgün təşkil 

etmək, şagirdlərlə uzaqdan işləmək, onları idarə 

etmək və həvəsləndirmək bacarığıdır. 

4. Oyun tapşırıqları. Distant təhsil rəqəm-

sal texnologiyalardan çox fəal istifadəni nəzərdə 

tutur. Buraya: onlayn oyunları, viktorinaları, in-

teraktiv beyin oyunlarını aid edə bilərik. Unut-

mayaq ki, hər bir uşaq üçün oyun dünyanı öyrən-

məyin ən təbii yoludur. Orta məktəb şagirdləri 

dərslikdəki quru tapşırıqlardan daha çox belə 

oyunlara üstünlük verirlər. Oyunlar təkcə şagirdi 

əyləndirmir, onlar həm də tərəqqini ölçməyə, 

öyrənməyə sağlam rəqabət elementi gətirməyə 

kömək edir. Öyrənməkdən həzz alan şagird 

dərsdə darıxan uşaqdan daha böyük uğur qazanır. 

5. Daha çox ölçülmüş iş tempi. Şagirdlər-

lə ünsiyyətin çox hissəsi messenjer vasitəsilə 

həyata keçirildiyinə görə onların suallarına ca-

vabları düşünməyə çox vaxt olur ki, bu da müəl-

lim və şagirdlər arasında münasibətləri daha 

rahat edir. 

6. Rahat şəraitdə işləmək bacarığı. Uzaq-

dan işləyən müəllim istənilən yerdə yaşaya bi-

lər. Onlayn dərs verən müəllimlərin hərəkət 

azadlığı da var. Artıq indi bir çox müəllimlər 

uzaqdan işləməyin üstünlüyünü yüksək qiymət-

ləndirirlər. Məktəb mühitinin təlaşından uzaq-

laşmaq bir çox pedaqoqlar üçün yaxşıdır və on-

ların diqqətini işlərinin vacib aspektlərinə 

yönəltməyə kömək edir. 

7. Biliyin aktuallığı. Uzaqdan təhsil pro-

sesi müəllimə XXI əsr uşağının maraqlarına ca-

vab verən müvafiq materialları tapmağa imkan 

verir. Məsələn, ingilis dilini təkcə dərsliklərdən 

deyil, həm də mahnılardan və televiziya şoula-

rından öyrənirlər. 
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8. Tədris materiallarının əlçatanlığı. İndi 
bir çox onlayn kitabxanalar virtual qapılarını 

açıb dərsliklərindən pulsuz istifadə etməyə icazə 

veriblər. Şəbəkədə dərs hazırlamaq üçün faydalı 

olan elektron kitablara çox sayda pulsuz giriş 

tapmaqdır. Bu həm məktəb kitabxanasında 

mövcud olan dərsliklərlə məhdudlaşmayan 

müəllimin, həm də onlarla bahalı əlavə dərs və-

saiti almağa imkanı olmayan şagirdlərin vali-

deynlərinin həyatını asanlaşdırır. 

9. İstənilən vaxt təhsil almaq imkanı. 
Uzaqdan təhsil alan yeniyetmə il ərzində mate-

rialın öyrənilməsinə nə vaxt və nə qədər vaxt 

ayıracağına qərar verə bilər. Özü üçün fərdi 

məşq cədvəli qura bilər. 

10. Təkbaşına, fərdi təhsil almaq imkanı-
nın olması. Yeniyetmələr sinif yoldaşlarından 
geri qalmaqdan narahat deyillər. Həmişə çətin 

məsələlərin öyrənil- məsinə qayıda, bir neçə 

dəfə video mühazirələrə baxa, müəllimlə yazış-

maları oxuya və artıq öyrəndiyiniz mövzuları 

atlaya bilərsiniz. Əsas odur ki, yekun imtahan-

lardan uğurla keçəsən. 

11. İstənilən yerdən təhsil almağın müm-
kün olması. Öyrənməyə başlamaq üçün yalnız 
internetə çıxışı olan bir kompüter olmalıdır. 

Distant təhsil ilə Azərbaycanın ən ucqar kəndlə-

rində yaşayan gənclər də yüksək təhsil almaq 

imkanına sahib olurlar. Təhsildən fiziki məhdu-

diyyəti olanlar, müəyyən komplekslərinə görə 

uzaq düşənlər üçün bu təhsilalma forması geniş 

imkanlar yaradır. Bu təhsil öyrənənin yaradıcı-

lıqla özünütəsdiq, özünüifadə etməsi üçün yeni 

imkanlar açır. 

12. Yüksək təlim nəticələri. Amerikalı 
alimlərin araşdırmaları göstərir ki, distant təhsi-

lin nəticələri ənənəvi təhsil formalarından heç 

də aşağı deyil, hətta üstündür. Distant təhsil alan 

yeniyetmələr tədris materialının çoxunu özləri 

öyrənirlər. Bu öyrənilən mövzuların yadda sax-

lanmasını və başa düşülməsini yaxşılaşdırır. 

Əldə edilmiş bilikləri dərhal praktikada tətbiq 

etmək bacarığı onları möhkəmləndirməyə kö-

mək edir. Bundan əlavə tədris prosesində ən 

müasir texnologiyalardan istifadə onu daha ma-

raqlı və canlı edir. 

13. Hərəkətliliyin təmin olunması. Müəl-

limlərlə ünsiyyət həm onlayn, həm də oflayn 

rejimdə müxtəlif üsullarla həyata keçirilir. E-

poçt vasitəsilə müəllimlə məsləhətləşmə bəzən 

üzbəüz görüş təyin etməkdən daha təsirli və 

daha sürətli olur. 

14. Müəllim üçün əlverişli olması. Uzaq-

dan dərs deyən müəllimlər və repetitorlar daha 

çox yeniyetməyə diqqət yetirə bilərlər. 

15. Distant təhsil yeniyetmə və gənclərin

utancaqlıq və auditoriya qarşısında çıxış etmək 

fobiyası kimi kommunikasiya keyfiyyətləri ilə 

bağlı psixoloji maneələri dəf etməyə imkan 

verir. 

16. Fərdi yanaşmanın mümkünlüyü.
Ənənəvi tədrisdə bir qrupda bütün şagirdlərə 

lazımi miqdarda diqqət yetirmək və onların hər 

birinin iş tempinə uyğunlaşmaq müəllim üçün 

kifayət qədər çətindir. Uzaqdan texnologiyaların 

istifadəsi fərdi yanaşmanın təşkili üçün əlveriş-

lidir. Yeniyetmənin öyrənmə tempini özü seç-

məsi ilə yanaşı, repetitordan tez cavab ala bilir. 

Pandemiya şəraitinin uzun müddət davam 

etməsi göstərdi ki, distant təhsilin tətbiqinə hər 

zaman ehtiyac yarana bilər. Bu təhsilalma for-

masında öyrədən və öyrənənlərin vaxt və xərc-

lərinə qənaət olunması, internetə çıxışı olan hər 

məkandan dərslərə, tədbirlərə qoşulmaq imkanı 

müsbət cəhətlərlə yanaşı distant təhsil forması-

nın kütləviləşməsi bir sıra problemlər də yarat-

mışdır. Dediklərimizi belə ümumiləşdirə bilərik: 

* Bütün fənn müəllimlərinin tədrisdə tət-

biq olunan proqramları bilməsi vacib və zəruri-

dir. Bu proses müəllimin distant təhsilalma for-

ması ilə bağlı bilik və bacarıqların öyrədilməsi 

üçün təşkil olunan təlimlərə qatılmasını şərt-

ləndirir. 

* Həm öyrədənlərin, həm də öyrənənlərin

informasiya texnologiyalarından istifadə qayda-

larını bilməsi çox mühüm amildir. 

* Distant təhsilin genişlənməsi ilə yanaşı

keyfiyyətinin artırılması da mühüm məsələlər-

dəndir. Bunun üçün bir sıra işlər görülməlidir. 

* Distant təhsillə bağlı seminarların, tə-

limlərin təşkil edilməsi, orada müəllimlərin fəal 

iştirakı təmin olunmalıdır. 

* Bu təhsilalma formasında tədrisin səmə-

rəli təşkili məqsədi ilə informasiya texnologiya-

larından məqsədyönlü şəkildə istifadə olun-

malıdır. 

Zənnimizcə, müasir dövrdə keyfiyyətli 

təhsil verilməsi ənənəvi təlim metodları ilə on-

layn təlim vasitələrinin optimal (uğurlu) vəhdəti 

hesabına mümkündür. Bu təhsil sistemi inkişaf 
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edən texnologiya ilə birlikdə müvəffəqiyyət nis-

bəti hər keçən gün artan bir təhsil sistemidir. 

Məsafəli təhsil yeniyetmə və gənc ilə müəllimin 

fiziki olaraq eyni bir mühitdə olmamasını təşkil 

edən texnologiyadır. 

Ali və orta təhsil müəssisələrinin məsafə-

dən təhsil zamanı istifadə edilmiş elektron mate-

riallarının, dərslərin qeydə alınmış video yazıla-

rının və s. hesabına elektron resurs bazası yarat-

maları və prosesin qərarverici orqanlar tərəfin-

dən təbliğ və təşviq edilməsi məqsədəuyğun 

hesab olunur. 

Problemin aktuallığı. Pandemiya şəraitinin 

uzun müddət davam etməsi göstərdi ki, distant təh-

silin tətbiqinə hər zaman ehtiyac yarana bilər. Bu 

təhsilalma formasında öyrədən və öyrənənlərin vaxt 

və xərclərinə qənaət olunması, internetə çıxışı olan 

hər məkandan dərslərə, tədbirlərə qoşulmaq imkanı 

müsbət cəhətlərlə yanaşı distant təhsil formasının 

kütləviləşməsi bir sıra problemlər də yaratmışdır. 

Problemin elmi yeniliyi. Elmi məqalədə dis-

tant təhsil və ondan istifadə imkanları ardıcıllıqla 

araşdırılmışdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən 

ali və orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri, tələbə-

lər, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə 

bilərlər. 
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Ümumtəhsil məktəblərində təhsilin keyfiyyətinin idarəolunmasında direktor müavininin rolu 

TƏHSİLİN İDARƏEDİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ 
ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ISSUES OF EDUCATIONAL MANAGEMENT 

UOT 37.0

Leyla Tahir qızı Əhmədova 
Bakı şəhəri Xətai rayonu 55 nömrəli məktəbin təlim-tərbiyə üzrə direktor müavini 

ÜMUMTƏHSĠL MƏKTƏBLƏRĠNDƏ TƏHSĠLĠN KEYFĠYYƏTĠNĠN 

ĠDARƏOLUNMASINDA DĠREKTOR MÜAVĠNĠNĠN ROLU 

Лейла Тахир гызы Ахмедова 
заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе школы № 55 Хатаинского района города Баку 

РОЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

Leyla Tahir Ahmadova 
deputy director for educational-upbringing 

works of school No. 55 of Khatai district of Baku city 

THE ROLE OF THE DEPUTY PRINCIPAL IN EDUCATION QUALITY 

MANAGEMENT IN SECONDARY SCHOOLS 

Xülasə. İstənilən sahədə keyfiyyət anlayışı müəyyən olunmuş standartlara uyğunluğu ifadə edir. Obyek-

tin və ya sistemin halını xarakterizə edən parametrlər standarta nə qədər yaxındırsa, keyfiyyət də bir o qədər 

yüksək hesab olunur. Təhsildə də belədir. Təhsilin keyfiyyəti əldə olunan nəticələrin əvvəlcədən müəyyən 

olunmuş meyarlara (standartlara) nisbəti ilə müəyyən olunur. Təhsilin keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsində 

əsas göstərici şagirdin təlim nəticələrinin obyektiv qiymətləndirilməsi keyfiyyəti uzə çıxaran etibarlı mənbə he-

sab olunur. Beləliklə, təhsildə keyfiyyətin müəyyən olunması şagird nailiyyətlərinin obyektiv qiymətləndiril-

məsi ilə şərtlənir. Lakin şagirdin təlim nəticələri təhsil sahəsində baş verən bütün fəaliyyətlərin yekun nəticəsi 

kimi ortaya çıxdığından, şagirdin təlim nəticələrindən çıxış edərək müəllimin tədris fəaliyyəti, təhsil müəssisə-

lərinin, təhsili idarəetmə strukturlarının və bütövlukdə ölkənin təhsil sisteminin fəaliyyətini də qiymətləndirmək 

mümkündur. Eyni zamanda, keyfiyyətin faktiki vəziyyətini müəyyənləşdirməklə kifayətlənməyib, onun yaxşı-

laşması və idarəolunması problemini də həll etmək olar. Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində 

belə qiymətləndirmə sistemi yaradılmaqdadır. 

Açar sözlər: ümumtəhsil məktəbi, təhsil, keyfiyyət, şagird, direktor müavini, idarəetmə, monitorinq,

təkmilləşmə, dərs planı, standart 

Резюме. Понятие качества в любой сфере означает соответствие установленным стандартам. Чем 

ближе к эталону параметры, характеризующие состояние объекта или системы, тем выше считается ка-

чество. То же самое и в образовании. Качество образования определяется отношением полученных ре-

зультатов к заданным критериям (стандартам). Основным показателем в определении качества образо-

вания является объективная оценка результатов обучения ученика, которая считается надежным источ-

ником качества. Таким образом, определение качества образования определяется объективной оценкой 

достижений учащихся. Однако, поскольку результаты обучения учащегося выступают как конечный 

результат всей деятельности, происходящей в сфере образования, по результатам обучения учащегося, 

можно оценить педагогическую деятельность учителя, образовательные учреждения, структуры управ-

ления образованием и систему образования страны в целом. При этом мало определить фактическое 
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состояние качества, но можно решить и задачу его улучшения и управления. Такая система оценивания 

создается в системе общего образования Азербайджанской Республики. 

Ключевые слова: общеобразовательная школа, образование, качество, учащийся, заместитель

директора, управление, мониторинг, усовершенствование, план урока, стандарт 

Summary. The concept of quality in any field means compliance with established standards. The 

closer the parameters characterizing the state of the object or system are to the standard, the higher the 

quality is considered. It is the same in education. The quality of education is determined by the ratio of the 

obtained results to the predetermined criteria (standards). The main indicator in determining the quality of 

education is the objective assessment of the student's learning results, which is considered a reliable source 

of quality. Thus, the determination of quality in education is determined by the objective assessment of 

student achievements. However, since the student's learning results appear as the final result of all the 

activities that take place in the field of education, it is possible to evaluate the teacher's teaching activity, 

educational institutions, educational management structures and the country's education system as a whole, 

based on the student's learning results. At the same time, it is not enough to determine the actual state of 

quality, but it is also possible to solve the problem of its improvement and management. Such an evaluation 

system is being created in the general education system of the Republic of Azerbaijan. 

Key words: secondary school, education, quality, student, vice principal, management, monitoring,

improvement, lesson plan, standard 

Təhsilin keyfiyyətinin idarə edilməsi sis-

temli şəkildə həyata keçirilir. Təhsilin keyfiyyə-

tinin təmin edilməsi, təkmilləşdirilməsi, monito-

rinqi və qiymətləndirilməsi əməliyyat tədbirləri 

sisteminə daxildir. 

İlk dəfə təhsilin keyfiyyəti məsələsi 1998-

ci ildə Fransanın paytaxtı Paris şəhərində ali 

təhsil səviyyəsi üzrə təhsilin problemlərinə həsr 

olunmuş ümumdünya konfransında ön plana çə-

kilmişdir. Həmin konfransda qərara alınmışdır 

ki, təhsilin keyfiyyəti gələcək inkişaf perspekti-

vində uzunmüddətli məsələ kimi gündəmə gəti-

rilsin və diqqət mərkəzində saxlanılsın. 

―Keyfiyyət‖ anlayışı təhsil sahəsində di-

namik və çoxşaxəlidir. Bu anlayışın mahiyyəti-

nin açılması ilə bağlı bir çox mütəxəssislər araş-

dırma aparmışlar. 

Pedaqoji lüğətlərdə ―təhsilin keyfiyyəti‖ 

anlayışına aşağıdakı kimi izah verilmişdir: 

 proses və mənimsəmənin nəticələri; 

 sistemləşdirilmiş bilik və bacarıqlar; 

 insanın həyata hazırlığının vacib şərtləri. 

―Təhsilin keyfiyyəti‖ anlayışına pedaqoji 

təsvirlərdə əsasən iki yanaşma məlumudur: 

fəlsəfi və idarəetmə. 

Fəlsəfi nöqteyi-nəzərdən təhsilin keyfiy-

yəti – onun məzmunu, şagirdin tərbiyəsi və şəx-

siyyət kimi formalaşması ilə, idarəetmə yanaş-

masında isə təhsilin keyfiyyət nailiyyətlərinin 

üst-üstə düşməsi, gözləntilərin təmin olunması, 

nəticələrin standartlara uyğunluğu ilə ölçülür. 

Keyfiyyət mürəkkəb və ziddiyyətli anla-

yışdır. Bu ziddiyyətlər prosesin keyfiyyətilə nə-

ticələrin keyfiyyəti arasında baş verir. İlk key-

fiyyət mütəxəssisləri Deminq, Juran və Feigen-

baum olmuşdur. Bu mütəxəssislər arasında yaş 

fərqinin olmasına və müxtəlif ölkələrdə yaşama-

larına baxmayaraq, əsasən eyni fikir və prinsip-

lər irəli sürmüşlər. 

―Təhsildə keyfiyyət‖ anlayışını şaxələn-

dirsək, aşağıdakı sxem alınar: 
Sxem: 1. 
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Keyfiyyətli təhsil, hər şeydən əvvəl, mə-

nəviyyatı zəngin, yüksək mədəniyyətə malik bir 

şəxsiyyətin, insanda özünü realizəetmənin və 

özünüinkişafetdirmənin, özü-özünü tərbiyələn-

dirmənin, nizamlamanın, insanlar arasında sülh 

və əmin-amanlıqla yaşama kimi bilik, bacarıq 

və vərdişlər formalaşdırır. Keyfiyyətli təhsil şa-

girdə təbiət və cəmiyyət haqqında müəyyən bi-

liklər verməklə kifayətlənmir, həmçinin insanı 

cəmiyyət içərisində layiqli mövqe qurmağa, nə-

ticədə isə yaxşı vətəndaş kimi formalaşmağa kö-

mək edir. Dahi ingilis yazıçısı Kiplinq (1865-

1936) yazırdı: ―Təhsil yer üzərində yaranmışların 

ən xeyirlisidir, əgər o yüksək keyfiyyətə malik-

dirsə. Əks təqdirdə təhsil tamamilə faydasızdır‖. 

Məktəbin bütün direktor müavinləri təhsil 

müəssisəsinin ən çox vəzifə borcunu daşıyan və 

tədris prosesinin düzgün təşkili, nəzarəti, müəs-

sisənin pedaqoji və xidmət personalı tərəfindən 

xidməti vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün bö-

yük məsuliyyət daşıyan işçilərdir. 

Direktorun təlim-tərbiyə işləri üzrə müa-

vini direktorun təqdimatı ilə ali pedaqoji təhsilli 

və 3 ildən çox pedaqoji stajı olan ən yaxşı müəl-

limlər tərəfindən təyin edilir. Əsasən tərbiyə 

işinə rəhbərlik edir, təlim-tərbiyə prosesinin 

düzgün təşkilinə rəhbərlik və nəzarət edir. Zəru-

ri hallarda o, birinci müavin vəzifəsində direkto-

ru əvəz edə bilər. 

Direktor müavininin iş sahələrini aşağı-

dakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

- təlimin məzmununun tam yerinə yetiril-

məsini təmin edir: tədris planlarının və proq-

ramlarının düzgün yerinə yetirilməsinə nəzarət 

edir; 

- vaxtaşırı müəllimlərin təqvimlərini və

dərs planlarını müxtəlif fənlər üzrə kurikulum-

larda verilmiş tələblərlə müqayisə edir, proqra-

mın icrasında yol verilmiş nöqsanların aradan 

qaldırılması üçün tədbirlər görür; 

- fənnin məzmun standartları əsasında

dərs planını tərtib edir və onun düzgün yerinə 

yetirilməsinə nəzarət edir; 

- dərslərin təşkilinə, dərslərin planlaşdırıl-

masına və ayrı-ayrı fənlər üzrə planların yerinə 

yetirilməsinə nəzarət edir; 

- dərsləri müşahidə edir, onların səmərəli

təşkilini, pedaqoji tələblərə uyğunluq dərəcəsini 

yoxlayır; 

- müəllimlə birlikdə dərsin çatışmazlıqla-

rını aşkar edib təhlil edir, müəllimə metodiki 

tövsiyələr verir; 

- metodik işə rəhbərlik: fənlər üzrə meto-

diki birliklərin yaradılması, onların işinin plan-

laşdırılması, metodik birliklərin iclaslarının təş-

kil edir; 

- yeni tədris metod və texnologiyalarının

sinifdə tətbiqi vəziyyətini öyrənir və metodbir-

ləşmədə, pedaqoji şurada müzakirələr təşkil 

edir; 

- nümunəvi dərslərin təşkilinə rəhbərlik

edir; 

- müəllimlərin metodik hazırlığının tək-

milləşdirilməsi, ixtisasartırmanın təşkili, qabaq-

cıl pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi və yayıl-

ması məsələlərinə rəhbərlik edir; 

- konkret müəllimin iş sistemini, üslub və

üsullarını, dərsdə tədris, tərbiyə və inkişaf funk-

siyalarını necə yerinə yetirməli olduğunu öyrə-

nib müzakirəsini təmin edir və nəticə çıxarır; 

- şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviy-

yəsini öyrənir və təhlil edir; 

- KSQ və BSQ-lərin vaxtında və düzgün

aparılmasına, şagirdlərin obyektiv qiymətlən-

dirilməsinə nəzarət edir. 

Hər bir direktor müavini müəllimi yaxşı 

tanımalı, onun güclü və zəif tərəflərini düzgün 

qiymətləndirərək, peşəkar müəllim kimi inkişa-

fına nail olmalı və tədrisin keyfiyyətini yüksəlt-

məlidir. 
Problemin aktuallığı. Keyfiyyətli təhsil, hər 

şeydən əvvəl, mənəviyyatı zəngin, yüksək mədəniy-

yətə malik bir şəxsiyyətin, insanda özünürealizəet-

mənin və özünüinkişaf etdirmənin, özü-özünü tərbi-

yələndirmənin, nizamlamanın, insanlar arasında sülh 

və əmin-amanlıqla yaşama kimi bilik, bacarıq və 

vərdişlər formalaşdırır. Keyfiyyətli təhsil şagirdə tə-

biət və cəmiyyət haqqında müəyyən biliklər vermək-

lə kifayətlənmir, həmçinin insanı cəmiyyət içərisin-

də layiqli mövqe qurmağa, nəticədə isə yaxşı vətən-

daş kimi formalaşmağa kömək edir. 

Problemin elmi yeniliyi. Keyfiyyətli təhsilin 

məqsədi, onun strategiyası ilə sıx bağlıdır. Aydın 

ifadə edilmiş hədəflərin yoxluğu, nəticələrin cəmiy-

yətin yeni tələblərinə cavab verməməsi, ənənəvi 

strategiyalardan əl çəkə bilməmək təhsilin məhsul-

darlığını aşağı salan səbəblərdəndir. Təhsilin ənənə-

vi strategiyaları inkişaf etmək istəyən insanın ümumi 

və xüsusi qabiliyyətlərinə əngəl törədən səbəbdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Keyfiyyətli 

təhsil Azərbaycan dövləti qarşısında məsuliyyətini 
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dərk edən, хalqının milli ənənələrinə və demоkratiya 

prinsiplərinə, insan hüquqları və azadlıqlarına hör-

mət edən, vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ideya-

larına sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düşünən və-

təndaş və şəхsiyyət yetişdirməli, milli-mənəvi və 

ümumbəşəri dəyərləri qоruyan və inkişaf etdirən, 

geniş dünyagörüşünə malik olan, təşəbbüsləri və 

yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və 

praktiki biliklərə yiyələnən, müasir təfəkkürlü və 

rəqabət qabiliyyətli mütəхəssis-kadrlar hazırlamalı, 

sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mə-

nimsənilməsini və iхtisasın daim artırılmasını təmin 

etmək, təhsilalanları ictimai həyata və səmərəli 

əmək fəaliyyətinə hazırlamalıdır. 
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Məktəbəqədər yaşlı uşağın sosial inkişafında oyunun rolu
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MƏKTƏBƏQƏDƏR YAġLI UġAĞIN SOSĠAL ĠNKĠġAFINDA OYUNUN ROLU 
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РОЛЬ ИГРЫ В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКА 

Tarana Buta Sadigova 
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THE ROLE OF THE GAME IN THE SOCIAL DEVELOPMENT 

OF THE PRE-SCHOOL CHILD 

Xülasə. Məktəbəqədər dövr uşağın psixi inkişafı və şəxsiyyətinin formalaşmasında mühüm rol oynayır. 

Bu baxımdan oyundan istifadənin imkanları genişdir. Oyun uşaqların hərtərəfli inkişafında, o cümlədən onların 

sosial fallığının formalaşdırılmasında mühüm rol oynayır. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial fəallığı dedikdə, 

onun rəngarəng fəaliyyətinin məcmusu nəzərdə tutulur. Sosial fəallıq uşağın müxtəlif fəaliyyətində ifadə 

olunur: yeni biliklərin qazanılmasına tələbatda; didaktik oyun prosesində əqli vəzifələrin yerinə yetirilməsi 

zamanı biliklərdən səmərəli və müstəqil istifadə etmək bacarığında (əşya və hadisələrdə özünəməxsus cəhətləri 

tapmaq, düzgün əqli nəticə çıxarmaq); fəhmlilik, hazırcavablıq, müşahidəçilikdə; Vətənə məhəbbətdə, yaşıdları 

və yaşlılarla ünsiyyət prosesində xeyirxahlıqda; əşyalara, oyun materialına qayğıkeş münasibətdə və s. 

Uşaqların qarşısında oyunun məzmun və qaydasının dəqiq açılması qaydalı oyunlara pedaqoji rəhbər-

liyin mühüm şərtidir. Oyundan təlim-tərbiyə vasitəsi kimi istifadə etmək üçün tərbiyəçi ona düzgün pedaqoji 

rəhbərlik etməlidir. Oyuna rəhbərliyi elə təşkil etmək lazımdır ki, o uşağın fallığının və müstəqilliyinin inki-

şafına, onların özünütəşkilinə təsir etsin. 

Açar sözlər: məktəbəqədər, uşaq, sosial, inkişaf, tərbiyə, oyun, fəaliyyət, tərbiyəçi 

Резюме. Дошкольный период играет важную роль в психическом развитии и формировании 

личности ребенка. С этой точки зрения возможности использования игры широки. Игра играет важ-

ную роль во всестороннем развитии детей, в том числе в формировании их социальной личности. 

Когда мы говорим о социальной активности дошкольника, мы имеем в виду совокупность его красоч-

ных занятий. Социальная активность выражается в разнообразной деятельности ребенка: в потреб-

ности в получении новых знаний, в умении эффективно и самостоятельно использовать знания при 

выполнении мыслительных задач в дидактическом игровом процессе (нахождение своеобразных 

признаков в предметах и явлениях.), понимание, остроумие; любовь к Родине, доброта в процессе 

общения со сверстниками и старшими, бережное отношение к вещам, игровому материалу и др. Точ-

ное раскрытие содержания и правил игры детям является важным условием педагогического руко-

водства игр с правилами. Для того чтобы использовать игру как средство обучения, воспитатель 

должен обеспечить ей надлежащее педагогическое руководство. 

Ключевые слова: дошкольник, ребенок, социальный, развитие, воспитание, игра,

деятельность, воспитатель 
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Təranə Buta qızı Sadıqova

Summary. The preschool period plays an important role in the mental development and personality 

formation of the child. From this point of view, the possibilities of using the game are wide. The game plays 

an important role in the comprehensive development of children, including the formation of their social 

personality. When we say social activity of preschool children, we mean the set of his colorful activities. 

Social activity is expressed in the various activities of the child: in the need to acquire new knowledge, in the 

ability to use knowledge effectively and independently during the performance of mental tasks in the 

didactic game process, understanding, wit, observation; love for the country , kindness in the process of 

communication with peers and elders, caring attitude to things, game material, etc. Exact disclosure of the 

content and rules of the game to children is an important condition for pedagogical guidance of games with 

rules. In order to use the game as an educational tool, the educator must provide it with proper pedagogical 

guidance. It is necessary to organize the management of the game in such a way that it affects the 

development of the child's personality and independence, and their self-organization. 

Key words: preschool, child, social, development, education, game, activity, educator

Təhsil sisteminin ilkin pilləsi sayılan mək-

təbəqədər uşaq müəssisələrində, eləcə də ailələr-

də uşaqlarla aparılan təlim-tərbiyə işlərinin sə-

mərəliliyi, uşağın hərtərəfli inkişafı üçün əlve-

rişli şəraitin yaradılması onun məktəbə və həya-

ta hazırlanmasının keyfiyyətini şərtləndirir. Belə 

ki, məhz uşaqların sosial tərbiyəsində, xüsusilə 

öz yaşıdları ilə qarşılıqlı münasibətlərin yaran-

masında kollektivdə davranış qaydaları və nor-

maları haqqında təsəvvürlərin mənimsənilməsi 

mühüm yer tutur. 

İnsanlara humanist münasibətin əsası ən 

müxtəlif həyatı situasiyalarda yaranır. Buna 

görə də, uşaqlarda lazımi davranış və ya kom-

munikativ vərdişlər haqqında təsəvvürləri, hər 

şeydən əvvəl, mənəvi hissləri formalaşdırmaq 

lazımdır. Ancaq belə olan halda uşaq özgənin 

sevincini öz sevinci kimi qəbul edib, duya bilər. 

Məktəbəqədər tərbiyənin bir neçə əsas 

məqsədi var: uşağın emosional, sosial və intel-

lektual potensialının inkişafı üçün şəraitin yara-

dılması; uşaqda müsbət keyfiyyətlərin yaradıl-

ması; uşaqda müsbət keyfiyyətlərin formalaşdı-

rılması; məktəb təliminə hazırlıq. Bu məqsədlə-

rin həyata keçirimlisində oyunun imkanları 

genişdir. 

İnsan cəmiyyətinin ayrı-ayrı dövrlərində 

uşaq oyunları filosof, tarixçi, bioloq, xüsusilə, 

pedaqoq və psixoloqların diqqətini cəlb etmiş, 

həmin problemlə bağlı müxtəlif mülahizələr 

irəli sürülmüşdür. 

Qədim Yunanıstanın görkəmli filosofları 

Platon və Aristotelin uşaq oyunları ilə bağlı 

fikirləri maraq doğurur. Platon oyunu tərbiyənin 

mühüm vasitəsi hesab edir, uşağın tərbiyəsi ilə 

məşğul olanlara ondan istifadə etməyi məsləhət 

görürdü (43, s. 90). 

Şəxsiyyətin formalaşmasında məktəbəqə-

dər dövrü mühüm mərhələ hesab edən Aristotel 

uşaqların əqlini inkişaf etdirən oyunlardan isti-

fadə olunmasını məktəbə hazırlığın mühüm şərti 

kimi qiymətləndirirdi (9, s. 90). 

Azərbaycanın orta əsr mütəfəkkirlərindən 

olan N. Tusi uşaqların oyunlarına xüsusi əhə-

miyyət vermiş, onların müxtəlif oyunlarda işti-

rakını zəruri saymışdır. O, ―Əxlaqi-Nasiri‖ əsi-

rində yazırdı: ―...oyun gözəl olmalıdır, yorub 

əldən salmamalı, zehnini kütləşdirməməli, təlim 

və tərbiyəsini çətinləsdirməməlidir‖ (3, s. 160). 

M. Əvhədinin pedaqoji fikirləri içərisində

―zərərli və xeyirli oyunlar‖ deyə iki növ oyun 

haqqında mülahizələri xüsusilə maraqlıdır. O, 

inkişafı ləngidən və inkişafa xidmət göstərən 

oyunlardan danışaraq qeyd edir ki, hərbi fiziki 

hazırlıq və mübarizə ilə əlaqədar oyunları nəinki 

rəiyyət balalarına, həm də yaşlı nəslə öyrətmək 

lazımdır. O, ―Hünərə səsləyən‖, ―Kamal öyrə-

dən‖ oyunların öyrədilməsini təklif edirdi (8, s. 

153-154). Didaktik oyunlar məhz kamal öyrə-

dən oyunlardır.

Oyun uşağı təlimə və əməyə hazırlayır, 

həmçinin uşaq ilk müstəqil fəaliyyətə oyun vasi-

təsilə başlayır. K.D. Usinski yazırdı: ―Əsil hə-

yatda uşaq, hələ heç bir müstəqilliyə malik ol-

mayan, həyat axını tərəfindən qayğısız və kor-

təbii şəkildə cəlb edilən bir məxluqdur, oyunda 

isə uşaq yetişkən adam olub, öz gücünü sınayır, 

özünün quraşdırdığı şeylər üzərində müstəqil 

olaraq hakimlik edir‖ (10, s. 8, 439). 

Oyun uşaqların hərtərəfli inkişafında, o 

cümlədən onların sosial fəallığının formalaşdı-

rılmasında mühüm rol oynayır. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial fəallı-

ğı dedikdə, onun rəngarəng fəaliyyətinin məc-
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musu nəzərdə tutulur. Sosial fəallıq uşağın müx-

təlif fəaliyyətində ifadə olunur: 

o yeni biliklərin qazanılmasına tələbatda,

didaktik oyun prosesində əqli vəzifələrin yerinə 

yetirilməsi zamanı biliklərdən səmərəli və müs-

təqil istifadə etmək bacarığında (əşya və hadi-

sələrdə özünəməxsus cəhətləri tapmaq, düzgün 

əqli nəticə çıxarmaq), fəhmlilik, hazırcavablıq, 

müşahidəçilikdə; 

o Vətənə məhəbbətdə, yaşıdları və yaşlı-

larla ünsiyyət prosesində xeyirxahlıqda, əş-ya-

lara, oyun materialına qayğıkeş münasibətdə; 

o təbiət gözəlliklərini görmək, basa düş-

mək və qiymətləndirməkdə; 

o oyun hərəkətlərinin yerinə yetirilmə-

sində, didaktik materialla məqsədyönlü hərə-

kətlərdə; 

o yaşıdları ilə biliklərini mübadilə etmək

arzusunda, oyun prosesində nitq fəallığının gös-

tərilməsində; 

o yaşlıların əməyinə maraqda, əməkdə

böyüklərə kömək etməkdə, oyun zamani müxtə-

lif peşələri yerinə yetirmək arzusunda və s. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaq didaktik oyun 

prosesində öz hərəkət və davranışını təşkil 

etmək imkanına malik olur. 

Oyunun birinci mərhələsində uşaqda fəal 

hərəkət etmək, oynamaq arzusu yaranır. Yaşıd-

ları ilə oynamaq arzusu tərbiyə etmək sosial 

fəallığın formalaşmasında mühüm an olub ün-

siyyətin inkişafına kömək edir ki, bunun da əsa-

sında dostluq, yoldaşlıq, qarşılıqlı kömək və s. 

kimi xüsusiyyətlər formalaşır. 

İkinci mərhələdə uşaq oyunun vəzifələri-

ni, qaydalarını, hərəkətlərini yerinə yetirməyi 

öyrənir. Bu dövrdə düzlük, məqsədyönlük, tə-

kidlilik, təkcə özünün yox, həm də yoldaşının 

müvəffəqiyyətinə sevinmək kimi mühüm xüsu-

siyyətlərin əsası qoyulur. 

Üçüncü mərhələdə uşaq artıq oyunun qay-

daları ilə tanışdır, yaradıcılıq göstərir, müstəqil 

hərəkətlərin axtarışı ilə məşğul olur. O oyunda 

olan hərəkətləri (seçmək, tapmaq, gizlətmək, tu-

tuşdurmaq, təsvir etmək) yerinə yetirməlidir. 

Bunları müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmək üçün 

fərasətlilik, hazırcavablıq göstərməlidir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaq oyunu mənim-

sədikdən sonra onun təşkilatçısı və fəal iştirak-

çısına çevrilir. 

Oyundan təlim-tərbiyə vasitəsi kimi istifa-

də etmək üçün tərbiyəçi ona düzgün pedaqoji 

rəhbərlik etməlidir. Oyuna rəhbərliyi elə təşkil 

etmək lazımdır ki, o uşağın fəallığının və müstə-

qilliyinin inkişafına, onların özünütəşkilinə təsir 

etsin. 

Kiçik qrupda uşaqların böyük hissəsi tər-

biyəçinin iştirakı ilə didaktik oyuncaqlarla oy-

nayırlar. Tərbiyəçi özü uşaqların hərəkətlərinin 

ardıcıllığını və qarşılıqlı münasibətlərini nizam-

layır. Uşaqlar kollektiv oyunların qaydalarını 

çətinliklə mənimsəyirlər. 

Orta qrupda uşaqların oyun təcrübəsi artır 

və onlar müstəqil olaraq iki, dörd, altı nəfərdən 

ibarət olan kiçik qruplarla oynaya bilirlər. Dəqiq 

qaydalar uşaqlara birgə oynamağa kömək edir, 

onların davranışını nizamlayır. Qaydalar uşaqla-

rın başa düşəcəyi tərzdə çatdırmalı, lakin çox 

asan olmamalıdır. Həddən artıq asan vəzifələr 

uşaqlar tərəfindən tez mənimsənilir, lakin müs-

bət tərbiyəvi təsiri təmin etmir. Daha mürəkkəb 

qaydalarla əlaqədar olaraq çətinliklərin öhdə-

sindən gəlmək uşaqları səfərbər edir, onların 

inkişafına müsbət təsir göstərir. Uşaqlara qay-

danı təqdim edərkən yalnız onun didaktik xarak-

terini deyil, həm də tərbiyəvi əhəmiyyətini nə-

zərə almaq lazımdır. 

Oyunlarda tezlik və dəqiqlikdə yarış orta 

qrup uşaqları ucun çətindir. Lakin bu yaş qrupu 

ucun dəqiqlik üzrə yarış mümkündür. Ona görə 

də oyunun qaydasını uşaqlara izah edərkən əsas 

diqqəti oyun tapşırığının dəqiq həllinə yönəlt-

mək lazımdır. Əqli vəzifənin tez, eyni zamanda, 

dəqiq həlli böyük qrup uşaqları üçün mümkün-

dür. Oyunçular arasında yarış olarkən tezlik 

amili uşaqları coşdurur, lakin didaktik vəzifənin 

həllinin keyfiyyətinə təsir göstərmir. 

Oyun prosesində uşaqların davranış tər-

biyəsi yüksək əhəmiyyət kəsb edir. Onların bir-

birinə, dayəyə, aşpaza, tərbiyəçiyə mədəni müna-

sibəti oyun zamanı daha qabarıq nəzərə çarpır. 

Buna görə uşaqları tərbiyəvi cəhətdən daha fay-

dalı, məzmunlu oyunlara təhrik etmək tərbiyə-

çidən pedaqoji məharət tələb edir. Hər şeydən 

əvvəl, qrup otağında elə şərait yaradılmalıdır ki, 

uşaq sosial-mənəvi təsiri hiss etsin və həmin dav-

ranış normalarına tabe olmağa məcbur olsun. 

Təsirli tərbiyəvi üsullardan biri müxtəlif 

formalarda rəğbətləndirmədir. Praktikada bu 

üsuldan geniş istifadə olunmalıdır. Oyun və ya 
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əməli fəaliyyət prosesində meydana çıxan konf-

likt zamani tərbiyəçi əyani surətdə mübahisəli 

şəraiti aydınlaşdırmalıdır. Bu zaman o, anlaşıl-

mazlığın aradan qaldırılmasında haqlı olan uşa-

ğı müdafiə edir. Uşaqlara davranış normalarını 

xatırlatmağa çalışan tərbiyəçi dolayısı ilə me-

todların təsirindən istifadə etməlidir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda mühüm so-

sial münasibətləri formalaşdırarkən, hər şeydən 

əvvəl, davranışını təkcə öz maraqları baxımın-

dan deyil, digər uşaqların maraqları baxımından 

qurmağı öyrətmək lazımdır. Yaradıcı süjetli-

rollu oyunlarda da birgəyaşayış tələbləri kollek-

tivdə uşaqların davranış qaydalarına tətbiq olun-

malıdır. Uşaqlar çalışırlar ki, kollektiv oyunda 

xeyirxah, nəzakətli, diqqətli olsunlar. Oyunun 

keçirilmə planında dəyişiklik aparmaq zəruri ol-

duqda kollektivin hər bir üzvü buna razılıq ver-

məlidir. Qalibiyyət uşaqların didaktik oyunlara 

marağını artıran amillərdən biridir. Didaktik 

vəzifəni başqalarından tez yerinə yetirən uşaqlar 

oyunun qalibi hesab olunurlar. Kollektiv oyunda 

uşaqların əksəriyyəti öz nailiyyətlərinə və yol-

daşlarının yaxşı nəticələrinə eyni dərəcədə sevi-

nirlər. Şəxsi qələbə uşaqlar tərəfindən heç də 

müstəsna hal kimi qəbul edilmir. Böyük qrup-

larda qələbə amili oyuna müsbət təsir göstərmə-

yə başlayır, uşaqları əqli səyə, oyun hərəkətləri 

və vəzifələrinin dəqiq yerinə yetirilməsinə sövq 

edir. 

Uşaqların qarşısında oyunun məzmun və 

qaydasının dəqiq açılması qaydalı oyunlara pe-

daqoji rəhbərliyin mühüm şərtidir. Məktəbəqə-

dər yaşlı uşaqların hərtərəfli tərbiyəsini həyata 

keçirmək məqsədilə oyunla təlim bacarıqla bir-

ləşdirilməli, oyunlardan həm məşğələ, həm də 

məşğələdən kənar vaxtlarda istifadə edilməlidir. 

Beləliklə, məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla 

təlim-tərbiyə prosesində oyundan bacarıqla, sis-

tematik şəkildə istifadə respublikamızın ən kiçik 

vətəndaşlarının sosial və ahəngdar inkişafının 

təmin edilməsinə imkan verir. 
Problemin aktuallığı. Müasir dövrdə məktə-

bəqədər yaşlı uşaqların sosial inkişafı problemi xü-

susi aktuallıq kəsb edir. Bu məqalə məktəbəqədər 

yaşlı uşaqların sosial inkişafında oyunun roluna həsr 

olunmuşdur. Həmçinin bu prosesdə uşaqların sosial 

inkişafını təmin etmək məqsədilə onların maraqları-

nın, ehtiyaclarının nəzərə alınması, oyundan təlim-

tərbiyə vasitəsi kimi istifadə etmək üçün tərbiyəçinin 

ona düzgün pedaqoji rəhbərlik etməsi kimi məsələlər 

öz əkini tapmışdır. 

Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə məktəbə-

qədər yaşlı uşağın sosial inkişafında oyunun rolu ilə 

bağlı fikirlər təhlil olunmuş, həmçinin onun təlim-

tərbiyə işinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə təsiri 

əsaslı şəkildə göstərilmişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

əldə olunmuş nəticələr məktəbəqədər yaşlı uşağın 

sosial inkişafında oyundan istifadə prosesinin səmə-

rəli təşkili üçün əhəmiyyətlidir. Bu nəticələr mək-

təbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqların sosial 

inkişafı üzrə işin səmərəli təşkilinə kömək edir. 
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WAYS TO ELIMINATE ERRORS IN FAMILY EDUCATION 

OF PRESCHOOL CHILDREN 

Xülasə. Məqalədə məktəbəqədər yaşlı uşaqların ailədə tərbiyəsi zamanı yol verilən nöqsanlar və onla-

rın aradan qaldırılması üçün görülə biləcək işlər haqqında məlumat verilmişdir. Tərbiyə işi ailədən başlayır, 

zəncirvari olaraq, məktəbəqədər müəssisədə davam etdirilir. Bu nöqsanların aradan qaldırılması üçün əvvəl-

cə valideynlər müəyyən işlər görməli, daha sonra isə bunu tərbiyəçi-müəllimlər davam etdirməlidirlər. 

Açar sözlər: tərbiyə, ailədə tərbiyə, tərbiyədə nöqsan, bərpa üsulları, məktəbəqədər tərbiyə

Резюме. В статье представлена информация об ошибках, допущенных при воспитании 

дошкольников в семье, и о том, что можно сделать для их устранения. Воспитательная работа начи-

нается с семьи и продолжается по цепочке в дошкольном учреждении. Для того, чтобы устранить эти 

дефекты, сначала должны сделать определенные вещи родители, а затем это должны продолжить 

воспитатели-учителя. 

Ключевые слова: воспитание, воспитание в семье, ошибки воспитания, методы

восстановления, дошкольное воспитание 

Summary. The article provides information about the mistakes made during the upbringing of 

preschool children in the family and what can be done to eliminate them. The work of education begins with 

the family and continues in a chain in the preschool institution. In order to eliminate these defects, parents 

must first do certain things, and then educators - teachers must continue this. 

Key words: education, education in the family, defects in education, recovery methods, preschool

education 
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Tərbiyə - şəxsiyyətin məqsədyönlü şəkil-

də formalaşması və inkişafı prosesidir. Tərbiyə-

nin məqsədi uşaqlarda elə fərdi keyfiyyətlər for-

malaşdırmaqdır ki, bu uşaqlar həyatda rast gəl-

dikləri çətinlikləri ən düzgün formada aradan 

qaldıra bilmiş olsunlar. İnsan həyatında tərbiyə 

çox mühüm əhəmiyyəti ilə seçilir. Tərbiyəetmə 

prosesi insan anadan olduğu andan ölənə qədər 

olan dövrü əhatə edir. Uşağın ilkin tərbiyə olun-

ması genlərdən aldığı tərbiyə, daha sonra təhsil 

müəssisələrində aldığı tərbiyə, iş fəaliyyətində 

aldığı tərbiyə və s. formada olmaqla zəncirvari 

şəkildə davam edir. Bunu nəzərə alaraq deyə bi-

lərik ki, tərbiyə ilkin olaraq genetik tərbiyə kimi 

başlayır. Genetik tərbiyə dedikdə, valideynlər-

dən uşağa, onların daşıdığı genlərlə, irsən keçən 

tərbiyə nəzərdə tutulur. Daha sonra zəncirvari 

şəkildə davam edən ardıcıllıq isə məktəbəqədər 

tərbiyədir. Bu müddət ərzində uşağa verilən tər-

biyə uşağın bütün həyatı boyu onunla birgə olur 

və uşaq bütün həyatını həmin aldığı tərbiyə üzə-

rində qurur. Bunu nəzərə alaraq, gərək hər bir 

valideyn də məhz bu önəmli mərhələyə xüsusilə 

diqqət etmiş olsun. Lakin günümüzün ən aktual 

problemlərindən biri də budur ki, əksər vali-

deynlər buna dırnaqarası yanaşır, önəm vermir-

lər. Bunun nəticəsidir ki, həmin uşaqlar düzgün 

tərbiyə almış olmurlar, həm özləri əziyyət çəkir, 

həm də cəmiyyətin həyatında öz mənfi xarakteri 

ilə seçilərək, bir çox problemlərin, heç də müs-

bət hesab olunmayan halların yaranmasına sə-

bəb olmuş olurlar. Bir çoxları bu xoşagəlməz 

halları görərək sonradan uşağın tərbiyəsi ilə 

məşğul olmağa cəhd edirlər. Əlbəttə ki, bu mən-

fi hallar heç də həmişə islah olunmur, müsbət 

yöndə dəyişilmir. Bir məşhur deyimdən alınan 

şərhə istinad etsək, hər şey öz zamanında olma-

lıdır, sonradan yağan yağışın qurumuş güllərə 

bir faydası olmur. 

Bir çox alimlərin fikrinə görə, uşaqların 

tərbiyəsi 4, ya 6 yaşına kimi tamamlanmış ol-

malıdır. Belə ki, artıq bu yaşa qədər uşağın 

almış olduğu tərbiyə onun bir ömür həyatı boyu 

onunla bərabər davam etmiş olur və uşağın za-

manla almış olduğu həyati dərs və tərbiyə pro-

sesində əsaslı təsiri ilə seçilir. Həmçinin, uşağın 

ailədə, məktəbdə aldığı tərbiyə, düşüncə, davra-

nış xüsusiyyətləri, hisslər və s. də ona birbaşa 

təsiri ilə nəzərə çarpır. 

―A.S. Makarenko ―Valideynlər üçün ki-

tab‖ adlı əsərində ailə tərbiyəsinin bir sıra vacib 

məqamlarına toxunaraq vurğulamışdır: ―Ailə 

tərbiyəsinin müvəffəqiyyətində valideynlərin 

vətəndaşlıq borclarını fəal surətdə, daimi, şüurlu 

yerinə yetirmələri həlledici əhəmiyyətə malik-

dir. Hansı ailələrdə ki, valideynlər bu məsuliy-

yəti, borcu dərindən dərk edirlər, o ailələrdə heç 

bir müvəffəqiyyətsizlik baş verə bilməz. Maka-

renko övlad tərbiyə edilməsində qayğı və sevgi-

nin roluna diqqət çəkərək sevgi, məhəbbət gös-

tərilmədən böyüdülən uşaqların ailələrini sərt 

şəkildə tənqid edərək qeyd edirdi: ―Əgər siz öv-

lad həyata gətirib, ona valideyn məhəbbəti gös-

tərmədən ötüşmək istəyirsinizsə, onda zəhmət 

çəkin cəmiyyəti xəbərdar edin ki, belə bir mur-

dar iş tutmaq arzusundasınız. Valideyn məhəb-

bəti görmədən tərbiyə edilmiş adamlar əksərən 

şikəst olurlar‖ (3, s. 16, 29). 

Bu gün məktəbəqədər təhsilin inkişafı ilə 

əlaqədar olaraq müxtəlif istiqamətli dövlət proq-

ramlarının həyata keçirilməsi, təlim-tərbiyə pro-

sesinin keyfiyyəti, təhsil qanunvericiliyinin icra-

sı, məktəbəqədər təhsildə dövlət standartlarına 

riayət olunması, məktəbəqədər təhsilin məzmu-

nunda yeniliklərə nail olunması günümüzün 

əsas prioritetlərindəndir. Məktəbəqədər təhsil 

sisteminin fəaliyyətini və onun inkişafını təmin 

edən normativ hüquqi bazanın yaradılmasıyla 

yanaşı, müəyyən məsələlər üzrə təkliflərin ha-

zırlanması, məktəbəqədər təhsil müəssisələrin-

də, ümumtəhsil müəssisələrinin uyğun bölmələ-

rində və qısamüddətli təlim qruplarında işin təş-

kilinin təmin olunması, təhsil üzrə milli məz-

mun standartlarının hazırlanması həmin vacib 

məsələlər sırasındadır. 

Uşaq üçün ilkin sosial mühit ailədir. Hər 

bir uşaq öz inkişafı üçün özünəməxsus sosial 

inkişaf şəraiti yaratmış olur. Bu şəraitə əsasən o 

yaşayır, inkişaf edir, cəmiyyət həyatında iştirak 

edir. Tərbiyə işinin ilkin olaraq ailədən başlan-

dığını bilirik. Deməli, bu işin mütəşəkkilliyinin 

qurulması da elə ilkin olaraq ailədən başlamalı-

dır. Əks halda qarşıya qoyulan bu məqsədə nail 

olmaq mümkün olmaz. Övlad tərbiyə etmək 

ciddi və bir o qədər də məsuliyyətli bir işdir. 

Bunun öhdəsindən isə hər ailə layiqincə gələ 

bilmir. İşin öhdəsindən layiqincə gəlməkdən 

ötrü gərək həm ana, həm də ata öz məsuliyyətini 

dərk etsin, öz fikrini, diqqət və iradəsini məhz 
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bunun üzərində cəmləmiş olsun. Ailə başçıları-

nın öz valideynlik vəzifələrinin məsuliyyətini 

hər zaman hiss etmələri və bu işi fəal surətdə, 

məqsədli şəkildə yerinə yetirmələri ailə tərbiyə-

si işində müvəffəqiyyət qazanmağın ilkin əsası-

dır. Lakin günümüzün aktual problemlərindən 

biri də budur ki, əksər valideynlər bu məsuliy-

yəti dərk etmir, işin ciddiyyətini anlamır, övlad-

larını səhv yöndə tərbiyələndirirlər. Ailə tər-

biyəsində olan uğursuzluqların səbəbləri vali-

deynlərin düzgün tərbiyə üsul və vasitələrini bil-

məməsi, yaxud da bildiyini düzgün istiqamətdə 

istifadə etməməsi ilə bağlıdır. Nəticə olaraq isə 

bir çox pedaqoji səhvlər buraxılmış olur ki, bun-

ların da gələcəkdəki daha böyük məsələlərdə 

qarşısını almaq mümkün olmur. Məsələn, ərkö-

yün uşaq böyüdən ailə hər daim onun istədiyini 

etməyə çalışır, heç kimin onun xətrinə dəymə-

məsi üçün əlindən gələni edir, nəticə olaraq isə 

uşaq ―olmaz‖, ―yox‖ anlayışını bilmir və ya qə-

bul etmir. Bu uşaqların valideynləri isə uşağa 

həddindən artıq qayğı, diqqət göstərməsi ilə nə-

zərə çarpırlar. Ancaq bu qayğı düzgün və nor-

mal dərəcədə ifadə olunmadığından xeyir deyil, 

öz zərəri ilə tərbiyə işinə yanasmış olur. 

Bəs, ümumiyyətlə, uşaqların tərbiyəsində 

yol verilən bu nöqsanları aradan qaldırmaq üçün 

hansı üsul və yollardan istifadə oluna bilər? 

1. Uşaqların tərbiyə işindən danışırıqsa, 
ilk növbədə, əxlaq tərbiyəsinə diqqət yetirməli-

yik. Belə ki, bu zaman uşaqların intizamsızlığı 

diqqəti cəlb edən məqamlardandır. Bu danılmaz 

faktdır ki, intizam olmayan yerdə heç bir müs-

bət keyfiyyətdən, tərbiyədən söhbət gedə bil-

məz. Uşaqların intizamlılığını təmin etmək üçün 

ailənin xüsusi gündəlik rejimdən istifadə etməsi, 

buna həm özlərinin, həm də uşaqların əməl et-

məsini təmin etmək vacibdir. Buraya uşaqların 

vaxtında yatıb, vaxtında durması, vaxtında işlə-

rini görməsi, öz işlərini düzgün ardıcıllıqla yola 

qoyması və s. aid edilir. Araşdırmalar göstərir 

ki, hər uşağın qarşısında eyni tələblərin qoyul-

ması və bunlara hamının eyni dərəcədə əməl et-

məsi, xüsusi nəzarət ilə buna diqqət yetirilməsi 

uşaqlar arasında möhkəm nizam-intizamın ya-

ranmasına səbəb olur. 

2. İkinci tərəfdən valideynlərin uşaqlar 
üzərində düzlük və doğruluğun tərbiyə olunma-

sına ciddi və məsuliyyətlə yanaşmaları olmalı-

dır. Əgər söhbət düzlük və doğruluqdan gedirsə, 

elə, ilk növbədə, buna valideynlər özləri əməl 

etməyi bacarmalıdırlar. Valideynlər özləri nü-

munə olmalı, nə uşaqlarına, nə də digərlərinə 

qarşı yalan danışmamalı, bir-birini aldatmağa 

çalışmamalıdırlar. Valideynlər, həmçinin peda-

qoji maariflənməyi də bacarmalıdırlar. Onlar 

müxtəlif elmi-pedaqoji ədəbiyyatlarla tanış ol-

malı, nümunə olaraq onlardan istifadə etməlidir-

lər. Düzdür, bu nümunə hər şəxsdə eyni effekti-

ni göstərə bilməz, lakin qazanılmış təcrübə az 

da olsa, öz təsirini göstərmək iqtidarındadır. 

3. Valideynlər öz uşaqlarında yoldaşlıq və

dostluq hissinin yaranması və möhkəmlənməsi-

nə çalışmalıdırlar. Buna nail olmağın ən unikal 

yolu ailədə bu hisslərin əvvəldən formalaşdırıl-

masıdır. Ailə üzvlərinin bir-birlərinə qarşı səmi-

mi, dostyana davranması müsbət yöndə təsir 

edən amillərdəndir. Ailədə uşaqların dostluq və 

yoldaşlığını düzgün qurmağı bacaran valideyn, 

uşağının artıq ailədən kənarda qonşularla, bağça 

və sinif yoldaşları ilə münasibətlərini bu yolda 

qurmaqları üçün əhəmiyyətli təsir göstərir. 

Uşaqların bu məzmunda ünsiyyətdə olduğu di-

gər uşaqlarla birlikdə oynamaqları, birlikdə gə-

zintilərdə iştirak etmələri, yaşlarına uyğun han-

sısa məzmunda danışmaları, öz yeməklərini bir-

birilə paylaşmaları yoldaşlıq münasibətlərinin 

yaranması üçün ilkin başlanğıcdır. 

4. Valideynlər öz uşaqlarına sadəlik, səmi-

milik, təvazökarlıq kimi hissləri aşılamalıdırlar. 

Təbii ki, ilk növbədə, valideynlər buna özləri də 

əməl etməli, öz danışıqlarında təvazökar, səmi-

mi və sadəliyi ilə uşaqlarına nümunə olmalı-

dırlar. Lakin etiraf etmək doğru olardı ki, son 

zamanlar təvazökarlıqdan uzaq olan hallar – in-

sanların dəbdəbəli geyinməyi, bahalı əyləncə 

mərkəzlərində olmaqları, son model telefonlar-

dan istifadə etməsi, həmçinin bunları digər in-

sanlara da nümayiş etdirmək məqsədilə xüsu-

silə, göstərmək üçün yollara əl atması və s. daha 

çox nəzərə çarpan hallardandır. Birmənalı şəkil-

də, bunların aradan qaldırılmasına çalışılarsa, 

uşaqlarda da bunu öz qaydasında təlqin etmək 

mümkündür. 

5. Hər bir valideyn öz uşağını qayğıkeşli-

lik və diqqətlilik ruhunda tərbiyə etməlidir. Yal-

nız ətrafında qayğıkeş insanlar olan uşaqlarda 

bu hisslər formalaşmış olur. Onlar uşağa, yaşlı-

ya qarşı diqqətli olmalı, hər fürsətdə insanlara 

kömək etməyi bacarmalı, laqeyd olmamalıdır-
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lar. Uşaqlarda tək insana deyil, hər canlıya – bit-

kiyə, heyvana da qayğıkeşliliyi təbliğ etmək la-

zımdır. Onlar heyvanlara qarşı diqqətli olmalı, 

onlara qarşı tamamən şiddətdən uzaq durmalı, 

əksinə, onlara yuva qurub, yemək, su verməyi 

bacarmalı, heyvanları da sevməlidirlər. 

6. Valideynlər uşaqlarının səliqəlilik ru-

hunda tərbiyə olunmasına nail olmalıdırlar. Səli-

qəlilik, ilk növbədə, şəxsin daxilindən gələn bir 

hissdir, bunu aşılamaq üçün isə ilkin olaraq uşaq 

özünəqulluq qaydalarına əməl etməlidir. Uşaq 

erkən yaşlarından üst-başını səliqəli saxlamağı 

bacarmalı, gün ərzində iki dəfə dişlərini fırça-la-

malı, yemək yeməzdən əvvəl əllərini yumalı, 

vaxtlı-vaxtında duş almalı, öz yatağını özü yı-

ğışdırmalı, götürdüyü əşyaları yerinə qoymalı, 

geyimlərini səliqə ilə qarderobuna yığmalı, 

lazım olduğu təqdirdə kömək alaraq bunları ye-

rinə yetirməlidir. Zamanla isə artıq uşaqların 

sərbəstliyinə də imkan verməli, bu işdə isə sadə-

cə olaraq, onlara istiqamət verilməlidir. 

7. Valideynlər uşaqlarının humanizm və

ədalətlilik ruhunda tərbiyə olunması üçün çalış-

malıdırlar. Uşaqda humanizm mövqeyinin olma-

sı üçün əsas məsələ onlarda sevgi hissinin olma-

sıdır. Uşaqlar insanları sevməyi, onların fikir-

lərini dinləməyi, hörmət etməyi, onlarla birgə za-

man keçirib ünsiyyət qurmağı bacarmalıdırlar. 

8. Valideyn öz uşağını əməyə, əmək adam-

larına məhəbbət, əməksevərlik ruhunda tərbiyə 

etməlidir. Uşaqların ilkin olaraq, əmək vərdişləri 

onların öz yerini yığışdırması, oyuncaqlarını 

yerbəyer etməsi, özünəqulluq işlərini yerinə ye-

tirməsi aid edilir. Mütəmadi olaraq yerinə ye-

tirilən bu işlər zamanla uşaqlarda vərdiş və alış-

qanlıq halını almış olur. Onlarda əməyə sevgi 

hissi aşılanmalıdır. Əməklə bərabər, uşaqlar 

əməkçi insanları da sevməlidirlər. Heç zaman 

əməyə, əməkçi insana xor baxmamalı, onlara 

qarşı sevgi və hörmət hissi ilə rəftar etməyi ba-

carmalıdır. Valideyn özü də nümunə olmalı, bu 

məzmunda uşaqları istiqamətlənirməlidir. 

9. Valideynlər uşaqlarını vətənpərvərlik

ruhunda böyütməlidirlər. Gözünü ailədə dünya-

ya açan uşaq elə vətən sevgisini də ilkin olaraq 

məhz ailədə görmüş olur. Bu yaşda uşaqlar öz 

vətəninin hara olduğunu bilməli, bayrağını tanı-

malı, ölkəsi haqqında elementar məlumtlara ma-

lik olmalıdır. Uşaq öz vətəninin ana qədər də-

yərli, əziz olduğunu bilməli, böyüklərindən eşit-

diyi ―Vətəni qoruyan‖ şəxsin tək yurdun əsgəri 

deyil, bu torpağın suyunu içib, çörəyini yeyən 

hər bir vətəndaşın olduğunu zaman-zaman müx-

təlif stiuasiyalarla anlamalıdır. 

10. Valideynlər uşaqlarını milli ruhda,

milli adət-ənənələrə sadiq hisslərlə böyütməli-

dirlər. Uşaqlar milli adət-ənənələrin nə olduğu-

nu və necə yerinə yetirildiyini elə ailədə görərək 

böyüyürlər. Adətlər bir xalqın keçmişindən bu 

günə qədər gəlib çıxıbsa, deməli, bu, adətə ma-

raq və diqqətin hələ də mövcud olması ilə bağlı-

dır. Uşaqlar öz milli bayramlarımızı tanımalı və 

adətlərini də yerinə yetirməlidirlər. Kiçikyaşlı 

uşaqlar, xüsusilə, Novruz bayramının adətlərini 

sevirlər. Onlar üçün papaq atmaq, yumurta bo-

yanmasını həvəslə izləmək, hətta, bəzən özlərinin 

də yerinə yetirməsi, tonqal qalananda onun ətra-

fında olması, tonqal üçün çır-çırpı daşımaları, 

bayramda qonaq gedilməsi və s. xüsusi maraq və 

böyük istəklə yerinə yetirilən adətlərdəndir. 

Sistemləşdirilmiş bu başlıqlar sadəcə gö-

rülə biləcək işin bir qismini təşkil edir. Tərbiyə-

də yol verilmiş nöqsanları aradan qaldırmaq 

üçün mütləq hər kəs səfərbər olmalı, müsbət 

yöndə dəyişiklik üçün hamı əlindən gələni et-

məyə çalışmalıdır. Çiçəklənən gələcək üçün 

çəkilən hər bir əmək öz faydasını mütləq ki, bir 

gün göstərmiş olacaq. 
Problemin aktuallığı. Böyüməkdə olan gənc 

nəslin tərbiyəsi hər zaman cəmiyyətin maraq və diq-

qətini cəlb etmiş, bu məsuliyyəti dərk edən hər kəsin 

narahatlığına səbəb olmuşdur. Hər bir uşağın ilkin 

tərbiyəsi məhz ailədə başlayır, ona görə də ailədə 

qurulan tərbiyə işi düzgün əsaslar üzərində formalaş-

dırılmalıdır. Tərbiyə işi hər kəsdə müsbət yöndə 

inkişaf etmir, bu prosesin düzgün üsul və yollarını 

bilməyən hər kəs səhvlərə yol vermiş olur ki, bu da 

zamanla öz fəsadlarını göstərir. Vacib olan isə bu 

səhvlərin aradan qaldırılması üçün ən uyğun üsulları 

tapa bilməkdir. 

Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə ailədə 

uşaqların tərbiyəsində yol verilən nöqsanları aradan 

qaldırmaq üçün bir neçə üsul göstərilmişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Tədqiqat 

işində ailə tərbiyəsində yol verilən nöqsanların ara-

dan qaldırılması üçün üsul və yollar sistemləşdiril-

mişdir. Bundan tərbiyə işini həyata keçirən hər bir 

şəxs nəzəri və praktik cəhətdən istifadə edib tətbiq 

edə bilər. 
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Xülasə. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlim mühitinin təşkil etdirilməsi, təhsil sahəsində stan-

dartların həyata keçirilməsində əsas amil hesab olunur. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində inkişafetdirici 

mühitin təşkil edilməsinin əsas şərti uşaqlar və böyüklər arasındakı qarşılıqlı təsirin hərtərəfli istiqamətlən-
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Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində inkişafetdirici təlim mühitinin təşkili 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev təh-

sil sahəsinin inkişaf etdirilməsi haqqında qeyd 

edir ki, "Biz təhsil sahəsində bütün yeniliklərin 

tərəfdarıyıq, dünya təcrübəsindən səmərəli isti-

fadə etməyi tələb edirik " (5. s. 89). 

Müasir məktəbəqədər təhsilin, pedaqoji 

elm və təcrübənin ən mühüm vəzifəsi məktəbə-

qədər yaşlı uşaqların sağlamlığının və təhlükə-

sizliyinin təmin olunması, onların hərtərəfli 

inkişafı, təlim və tərbiyə prosesinin effektivliyi-

nin artırılması və humanistləşdirilməsi məsələ-

ləridir. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tə-

lim mühitinin təşkil etdirilməsi, təhsil sahəsində 

standartların həyata keçirilməsində əsas amil 

hesab olunur. 

Mühit sözünün mənası Azərbaycan dilinin 

izahlı lüğətində bu şəkildə izah olunur. Mühit – 

insanın inkişaf etdiyi real gerçəklikdir (2, s. 56). 

Uşağın inkişaf mühiti dedikdə onun fəa-

liyyət göstərdiyi, hərtərəfli inkişafının, emosio-

nal rifahı və idrak fəallığının təmin olunduğu 

mühit nəzərdə tutulur. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların yaradıcı və 

idraki qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi qrup-

da düzgün yaradılmış və mütəşəkkil əşya-mə-

kan mühitindən bilavasitə asılıdır. Ətraf mühit, 

hər bir uşağın özü, başqa uşaqlar, böyüklər və 

cəmiyyət ilə münasibətlərin subyekti olaraq on-

ların, qabiliyyət və yaradıcılıq potensialının 

inkişafında bir amil hesab olunur. Bu, təhsil 

indikatorunun yüksəlməsinə, uşaqların yaradıcı-

lıq qabiliyyətlərinin inkişafına səbəb olur və 

uşağın gələcək həyatında böyük rol oynayır. 

Müasir dövrdə cəmiyyətə insan fəaliyyətinin 

istənilən sahəsində yaradıcılıq qabiliyyəti olan 

şəxsiyyətlərə ehtiyac vardır. Yaradıcılığın inki-

şafı heç də öz-özünə baş vermir, o, insandan xü-

susi maraq, özünühazırlıq və diqqət tələb edir. 

O cümlədən, yaradıcı fəaliyyətlərdə uşaq ətrafı 

və dünyanı öyrənir, daim özü üçün maraqlı olan 

yeni bir şey kəşf edir və problemləri ortaya qo-

yaraq onların həlli prosesinə yönəlir. 

İnkişafetdirici mühit nəzəriyyəsi Jan Jak 

Russonun pedaqoji baxışlarında əhəmiyyətli yer 

tutur. Görkəmli pedaqoq və müəllim ilk olaraq 

mühitin (təbii və əşyavi) uşağın optimal inkişafı 

üçün əsas şərt olduğunu müdafiə edirdi. Onun 

fikrincə, tərbiyə sistemi o zaman təsirli olur ki, 

hər bir uşaq üçün xüsusi inkişafetdirici mühit 

olsun, hansı ki, onun təbii ehtiyacları və real im-

kanları arasında tarazlıq yaratsın. Belə bir mü-

hitdə uşaq hazır bilik almır, o, öz təcrübəsinə 

əsaslanaraq canlı təbiəti müşahidə edərkən 

bilikləri əldə etməyi öyrənir. Bununla bərabər, 

J.J. Russo uşağın inkişafının əsas mənbəyini bi-

liklərin genişliyi deyil, onlardan müstəqil şəkil-

də istifadə etmək bacarığını qeyd edirdi. 

Digər fransız pedaqoqu S. Frenenin fikrin-

cə, uşaq öz şəxsiyyətini özü yaratmağa və po-

tensial imkanlarını üzə çıxartmağa qabildir. Tər-

biyəçi müəllimin başlıca funksiyası, uşağın bun-

ları kəşf etməsinə və inkişafına kömək etmək-

dir. Bu baxımdan S. Frene uşaqların inkişafında 

mühitin təşkilinə xüsusi diqqət verirdi. 

Məktəbəqədər müəssisələrdə təhsil mühiti-

nin inkişaf etdirilməsi standartların həyata keçi-

rilməsində əsas amil hesab edilir. Bu zaman fəa-

liyyət əsasdır və o, psixikanı qurur. Fəaliyyətsizlik 

şəxsiyyətin formalaşmasına mənfi təsir göstərir və 

imkanları məhdudlaşdırır. Bir çox alim şəxsiy-

yətin inkişafında fəaliyyət və fəaliyyətsizlik haq-

qında fikirlər bildirmişdir. Məsələn, A.V. Zaporo-

jes fəaliyyəti yüksək dəyərləndirir və onu uşaqla-

rın zehni inkişafının gücləndirilməsi zənginləşdi-

rilməsi) kimi izah edirdi (1, s. 138-139) 

Məktəbəqadər təhsil müəssisələrində inki-

şafetdirici mühitin təşkil edilməsinin əsas şərti, 

uşaqlar və böyüklər arasındakı qarşılıqlı təsirin 

hərtərəfli istiqamətləndirilmiş modelinə əsaslan-

masıdır. Yaşayış mühitinin təşkil olunması stra-

tegiyası tərbiyənin şəxsi istiqamətləndirilmiş 

modelinin xüsusiyyətləri, böyüklərin və uşaqla-

rın qarşılıqlı münasibəti ilə müəyyənləşir. 

Böyüklərin məqsədi uşağın şəxsiyyət kimi 

inkişaf etməsinə kömək etmək, onlarda fiziki psi-

xi təhlükəsizlik hissinin, mövcud olmaq (yaşa-

maq) sevincinin təmin edilməsi və uşaqda müs-

təqilliyin formalaşdırılması üçün münbit şərait 

yaratmaqdır. Bu nöqteyi-nəzərdən inkişafetdirici 

mühitin təşkili xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

İnkişafetdirici mühitin təşkil olunması 

üçün bir sıra tələblər vardır. 

1. Təlim mühiti, müasir texniki avadan-

lıqlarla təchiz olunmuş, erqonomikanın bütün 

tələblərinə cavab verən olmalıdır. 

2. Uşaq fəaliyyətinin inkişafı üçün müasir

dövrün tələblərinə cavab verən, perspektivli 

səviyyəyə nail olmanı təmin etməlidir; 
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3. Mühitin baza komponentləri, uşaq va

böyüklərin fəaliyyətləri onların, makro və mik-

romühitləri ilə uyğun olmalıdırlar; 

4. Uşağın indiki, yaxın gələcək və pers-

pektiv inkişafının, konkret fəaliyyət növlərinin 

əşyavi əsasının gücləndirilməsi əsasında yaradı-

cı bacarıqların inkişafını təmin etməlidir; 

5. Uşaqların inkişafı və öyrənməsinin tə-

mini üçün onların yaş, fərdi, maraq, tələbat və 

güclü tərəfləri nəzərə alınmalıdır; 

İnkişafetdirici mühitin daxili və xarici 

olmaqla 2 tipi mövcuddur (4, s. 14). 

Xarici inkişafetdirici mühit dedikdə isə 

məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin, həyətyanı 

sahəsi nəzərdə tutulur. Məktəbəqədər təhsil 

müəssisəsinin daxili məkanında mümkün olma-

yan imkanların təmin edilməsidir. Xarici inki-

şafetdirici mühitə, uşaqlar üçün ekskursiya və 

gəzintilərin təşkil edilməsini daxil edə bilərik. 

Daxili inkişafetdirici mühit dedikdə, mək-

təbəqədər təhsil müəssisəsinin və qrupun daxili 

mühiti yəni məşğələ mühiti nəzərdə tutulur. 

Fəaliyyət mərkəzləri (guşələr) belə mühitin 

yaradılması üçün əsas vasitə hesab olunur. Belə 

mühit uşağın maraqlarını, tələbatlarını və bütün 

bunlar əsasında uyğun təlimin praktikada həyata 

keçirilməsinə imkan verir. 

İnkişafetdirici və dəstəkləyici mühitin 

yaradılması üçün müxtəlif fəaliyyət mərkəzləri 

təşkil olunur və bu fəaliyyət mərkəzləri, məktə-

bəqədər təhsilin dövlət proqramında (kuriku-

lum) olan dörd inkişaf sahəsi (Fiziki inkişaf sağ-

lamlıq təhlükəsizlik, İdrakın inkişafı, Estetik və 

yaradıcı inkişaf, Sosial-emosional inkişaf) üzrə 

qurulur və məktəbəqədər yaşlı uşağın hərtərəfli 

inkişafını təmin edir (4, s 16-17). 

Məşğələ prosesində elə şərait yaradılmalı-

dır ki, uşağın müstəqil şəkildə, maraqlarına mü-

tənasib seçim etmək imkanı olsun. Hər yaş qru-

pu üçün bir neçə guşə yaradılır və bu guşələrin-

də hər birində uşaqların tədqiqat apara bilməsi 

və oyunlar üçün kifayət qədər didaktik material-

lar təqdim olunur. 

Məktəbəqədər təhsilin kurikulumunda yaş 

qrupları üzrə müxtəlif fəaliyyət mərkəzləri yara-

dılır. Bu fəaliyyət mərkəzləri aşağıdakılardir: 

• Riyaziyyat guşəsi;

• Stolüstü oyunlar guşəsi;

• Kitab guşəsi;

• Elm guşəsi;

• Təsviri fəaliyyət guşəsi;

• Qum və su guşəsi;

• Tikinti materialları guşəsi;

• Sujetli-rollu oyunlar guşəsi ;

• Məişət-təsərrüfat guşəsi;

• Milli guşə;

• Gəlincik guşəsi;

• Nəqliyyat guşəsi;

• Təbiət guşəsi;

• Əl əməyi (məktəbəhazırlıq qrupunda)

guşəsi (4, s. 37-38). 

Bütün bu fəaliyyət mərkəzlərinin məzmu-

nunu aşağıdakı kimi xarakterizə edə bilərik. 

Riyaziyyat guşəsi. Bu guşə dörd və yuxarı 

yaşlı uşaqlar olan qruplar üçün yaradılır. Guşə-

nin yaradılmasının məqsədi uşaqların, idrak 

fəallığını stimullaşdırmaq və onları psixofizio-

loji xüsusiyyətlərin və yaş mərhələlərinə uyğun 

sadə riyazi təsəvvür və bacarıqlara yiyələnmə 

sahəsində müxtəlif fəaliyyətlərə sövq etməkdən 

ibarətdir. 

Kitab guşəsi. Bu guşə məktəbəqədər təhsil 

müəssisəsinin bütün yaş qruplarında təşkil olu-

nur, həmçinin məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda bə-

dii əsərlərə qarşı marağın formalaşdırılması və 

kitaba qayğıkeş münasibət bəsləməyi öyrətmək 

üçün kitab guşəsi mühüm rol oynayır. 

Stolüstü oyunlar guşəsi. Bu guşə ətraf 

aləmdəki bitki, heyvan, canlı və cansız təbiətlə 

tanış olan uşaqlar üçün maraqlı bir fəaliyyət he-

sab olunur. Bəzi stolüstü çap oyunları mozaika, 

pazl, domino və s. 

Elm guşəsi. Bu guşə, vasitəsilə uşaqlar 

müşahidə və təcrübə aparmaqla dünyanı başa 

düşməyə çalışırlar. 

Təsviri fəaliyyət guşəsi. Bu guşə, uşaqların 

ətraf mühitin estetik tərəfinə marağının forma-

laşdırılması, gözəlliyi duymaq hiss etmək və on-

ların vasitəsilə özünüifadə tələbatının ödənilmə-

sini yerinə yetirir. 

Qum və su guşəsi. Bu guşə uşaqların xırda 

motorikası, yaradıcılıq imkanları üçün çox əhə-

miyyətlidir. 

Milli guşə. Bu guşə uşaqlara azərbaycan-

çılıq ideologiyasının düzgün təbliği, milli adət 

və ənənələrimizi təbliğ etmək məqsədilə hazır-

lanır. 

Gəlincik guşəsi. Gəlincik, uşaqların cin-

sindən asılı olmayaraq, onun psixi inkişafında 

xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 
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Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində inkişafetdirici təlim mühitinin təşkili 

Təbiət guşəsi. Bu guşə müxtəlif yaş qrup-

ları üzrə müxtəlif şəkildə qurulur. Məsələn, orta 

qrupda böyük yarpaqlı bitkilər, böyük qrupda 

isə 5-6 bitki növü, otaq heyvanları (quş, akva-

rium balığı və s.) növü yerləşdirilir. Beləliklə, 

uşaqlarda məsuliyyət hissi formalaşdırılır. 

Nəqliyyat guşəsi. Bu guşədə nəqliyyat, ti-

kinti materialları və peşələri əks etdirən müxtə-

lif ölçülü maşınlar yerləşdirilir və bunların vasi-

təsilə uşaqlar yol qaydalarını, yerüstü, hava, su 

nəqliyyat vasitələri öyrədilir. 

Tikinti materialları guşəsi. Tikinti guşə-

sində uşaqlar müxtəlif növ konstruktorlar, kub-

lar, iri və xırda taxta tikinti materiallarından isti-

fadə etməklə ev, maşın, körpü kimi obyektlər 

düzəldirlər. Bütün bunlar uşaqda yaradıcılıq – 

quraşdırma qabiliyyəti, problemlərinin həll edil-

məsi riyazi və sosial bacarıqların inkişafını tə-

min edir. 

Sujetli-rollu oyun guşəsi. Bu guşədə uşaq-

lar real həyatdan götürülmüş səhnələri canlan-

dırmaq arzusunda olurlar, onlar cürbəcür kost-

yum və əşyalardan istifadə edərək oyun prosesi-

ni qururlar. 

Məişət-təsərrüfat guşəsi. Bu guşədə məi-

şət avadanlıqları olur və uşaqlar onlardan istifa-

də etməklə sadə əmək bacarıqlarına yiyələnirlər. 

Fəaliyyət mərkəzləri bir-birindən ayrı şə-

kildə, xüsusi avadanlıq və materiallarla təchiz 

olunur. Mərkəzlərdə qoyulan materiallar oyun-

caqlar, kitablar, oyuncaq qablar, həndəsi fiqur-

lar, mətbəxə aid oyuncaqlar, kağız, boyalar, qə-

ləm, karton, plastilin, pazllar, müxtəlif bitkilər 

və yarpaqlar və s. 

Bütün bu avadanlıqlar uşaqların əli çatan 

yerlərdə qoyulmalı və onlar həmin materiallarla 

müstəqil və yaradıcı şəkildə yanaşmaya həvəs-

ləndirilməli və maraq oyatmalıdır. Fəaliyyət 

mərkəzləri elə təşkil olunmalıdır ki, kiçik yaşlı 

uşaqlar bir-birilə oynayıb ünsiyyət qura və istə-

dikləri fəaliyyət mərkəzlərini özləri seçə bilsin-

lər. Bunun vasitəsilə uşaqlar, fəaliyyət mərkəz-

lərində əməkdaşlığı, kollektivdəki davranış qay-

dalarını və birgə oynamağı öyrənirlər. 

Təəssüf ki, məktəbəqədər təhsil müəssisə-

lərinin əksəriyyətində bu fəaliyyət mərkəzləri 

kifayət qədər mövcud deyil və ya uşaqların fəa-

liyyət mərkəzlərindən müstəqil sürətdə istifadə 

etmələrinə icazə verilmir. 
Problemin aktuallığı. Məktəbəqədər təhsil 

müəssisəsində təşkil olunan inkişafetdirici mühit, 

uşaqların fiziki, intellektual, sosial, emosional inki-

şafı üçün daim aktual olan bir məsələdir. Bunu üçün 

məktəbəqədər müəssisələrdə təhsil mühitinin inkişaf 

etdirilməsi standartların həyata keçirilməsində əsas 

amil hesab edilir. 

Problemin elmi yeniliyi. Elmi məqalədə mək-

təbəqədər yaşlı uşaqların hərtərəfli inkişafı üçün vacib 

hesab olunan, inkişafetdirici mühitin təşkilinə verilən 

tələblər və yaradılması qaydaları açıqlanmışdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məktəbəqə-

dər müəssisədə inkişafetdirici mühitin təşkil olun-

ması, uşaqların məşğələ prosesində fəal mövqe tut-

masına kömək edəcəkdir. 
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Xülasə. Məqalədə məktəbəqədər yaşlı uşaqların əxlaq tərbiyəsində adət ənənələrin əhəmiyyətindən, 

əsrlər boyu əxlaqi-mənəvi mədəniyyət təcrübəsi və tərbiyə vasitəsi kimi rolundan bəhs edilir. Eyni zamanda, 

məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda xeyirxahlıq, əməkdaşlıq, mənsubiyyət, öz mədəni irsinə hörmət kimi keyfiy-

yətlərin formalaşmasında adət-ənənələrin imkanları açıqlanmışdır. 
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Резюме. В статье говорится о значении традиций в нравственном воспитании дошкольников, 

их роли как нравственно – духовного культурного опыта и воспитательного средства на протяжении 
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Summary. The article talks about the importance of traditions in the moral education of preschool 
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əxlaqi tərbiyəsində adət-ənənələrin əhəmiyyəti 

Hər xalqın özünün adət-ənənələri vardır 

ki, hər bir dövrdə onlara müraciət olunmuşdur. 

Hər bir xalqın səviyyəsi onun öz adət-ənənələri-

nə sadiq qalması və onu qoruyub saxlaması ilə 

ölçülür. 

Adət-ənənələr nəsihətlər, məsləhətlər, 

göstərişlər, tələblər, qadağalar və s. sistemidir. 

Bu sistemdə aparıcı tələb öz xalqının ənənələri-

nin və arzularının daşıyıcısı olan vətənpərvər, 

öz xalqına bağlı olan insanın tərbiyəsindən iba-

rətdir. Xalq yetişən nəslin tərbiyəsində əxlaqi-

mənəvi mədəniyyət təcrübəsi olan adət ənənə-

lərdən mənəvi tərbiyə vasitəsi kimi istifadə et-

mişdir. Adət-ənənələr hər bir insan nəslinin ya-

ratdığı maddi və mənəvi sərvətlər sistemini qo-

ruyub saxlamaq və onları yeni nəslə vermək va-

sitəsi kimi çıxış edir. Adət-ənənələrimizin əksə-

riyyəti mənəvi tərbiyənin daşıyıcılarıdır. Adət-

ənənələr özündə xalq müdrikliyini, əxlaqi də-

yərlər sistemini təqdim edir. Adət-ənənələrə ha-

mının əməl etməsi mütləqdir. Əsrlər boyu əc-

dadlarımız adət və ənənələrə tərbiyə vasitəsi 

kimi baxmışlar. Xalqın əxlaqı, mənəvi həyatı bu 

adət-ənənələr üzərində qurulub. Adət-ənənələr 

nəsildən-nəslə ötürülən mədəni təcrübələrdir. 

Hər bir xalqın dəyəri onun adət – ənənələrinin, 

mədəniyyətinin yüksəkliyi ilə ölçülür. Xalq 

adət-ənənələri sistemi davranış normalarının, 

mədəni-mənəvi dəyərlərin nəsildən-nəslə ötü-

rülməsi mexanizmini təmin etdiyi üçün tərbiyə-

nin təsirli vasitələrindən biridir. 

Adət-ənənələr tarixi yaddaşın qoruyucusu, 

ilkin mədəniyyətin, əvvəlki nəsillərin daşıyıcısı 

olmaqla xalqın pedaqoji təcrübəsini əks etdirir. 

Adət-ənənələr ahəngdar inkişaf etmiş şəxsiyyə-

tin yetişdirilməsində böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Xalq adət-ənənələri ən yaxşı şəxsiyyətin 

xüsusiyyətlərinin və əxlaq normalarının cəmləş-

dirdiyi nümunə kimi çıxış edir. Adət-ənənələr 

tarixən formalaşmış norma və prinsipləri, mü-

nasibətləri, idealları təsbit edir. Lakin adət-ənə-

nələr təkcə ictimai münasibətlərin norma və 

prinsipləri, ictimai fəaliyyət yolları, keçmişin 

irsi və ya insanların davranış normaları ola bil-

məz. Onlar həm keçmiş, həm də müasir sosial 

təcrübənin nəticələrini birləşdirir. Onlar insanla-

rın birliyinə xas olan ictimai münasibətlərin xa-

rakterini ifadə edir. 

Kollektiv yaddaş kimi çıxış edən adət-

ənənələr etnik şüurun ayrılmaz elementidir. 

Təcrübə göstərir ki, əsrlər boyu adət-ənənələr 

yeni nəsillərin cəmiyyətin həyatına daxil edil-

məsinin, müəyyən şəxsiyyət tipinin formalaş-

masının ən təsirli vasitələrindən biri olmuşdur. 

Xalq adət-ənənələri uşağın tərbiyə prosesində 

mühüm rol oynayır. Çünki cəmiyyətdə qəbul 

olunmuş mənəvi əsaslar və normalar məhz on-

larda toplanır. Burada tərbiyəvi təsirin özəlliyi 

ondadır ki, onlar insanın həyatının hər hansı bir 

yaş dövrü ilə məhdudlaşmır. 

Adət-ənənələr sosial hadisə olmaqla in-

sanların cəmiyyətdə və şəxsi həyatda münasi-

bətlərini tənzimləyən prinsiplər, normalar və 

qaydalar kimi də çıxış edir, ictimai rəy tərəfin-

dən bəyənilir və dəstəklənir. Adət-ənənələr bö-

yüklərin və uşaqların ailədə və cəmiyyətdə dav-

ranış davranış və fəaliyyətlərinin tənzimlənməsi 

kimi çıxış edir, mənəvi keyfiyyətlərin əsaslarını 

təşkil edir, yeni mənəvi dəyərlərin dirçəlməsinə 

töhfə verir, xalqın mədəni irsini zənginləşdirir. 

İnsanın mənəvi formalaşmasında ən əla-

mətdar dövr məktəbəqədər yaşdır. Bu yaş xarici 

təsirlərə qarşı həssaslığın artması, əxlaq norma-

larının qeyd-şərtsiz yerimə yetirilməsi və onla-

rın zəruriliyinə inam, davranışda əxlaqi tələblərə 

riayət ilə xarakterizə olunur. 

Adət-ənənələr müdriklik və pedaqoji dü-

şüncə mənbəyimizdir. Bu gün adət-ənənələri 

məktəbəqədər yaşlı uşaqlara aşılamaqla qarşıda 

aşağıdakı vəzifələr durur: 

 uşaqda milli yaddaşın möhkəmlənməsi-

nə kömək etmək; 

 qədim köklərimizə hörmət tərbiyə etmək;

 uşaqları xalq mədəniyyətinin mənşəyi ilə
sistemli və məqsədyönlü şəkildə tanış etmək. 

Adət-ənənələr məktəbəqədər yaşlı uşağa 

şəxsiyyətlər arası münasibətləri, dəyərləri, ana 

dilinin zənginliyi əvəzolunmaz şəkildə təqdim 

edir. Uşağın şəxsiyyəti təkcə xüsusi yaradılmış 

şəraitdən deyil, həm də ətraf mühitin təsiri altın-

da formalaşır: adət-ənənələr, mərasimlər, folk-

lor, bayramlar və s. 

Nəsildən-nəslə ötürülən xalq ənənələri 

müxtəlif tərbiyə vasitələri və formaları yaradır. 

Xalqın mənəvi, bədii-estetik ideyalarını ifadə 

edən ənənələrə müraciət məktəbəqədər yaşlı 

uşaqda milli qürur hissinin canlanmasına xidmət 

edir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əxlaqi tərbi-

yəsi onlarda əxlaq və dəyərlər hissini formalaş-

121Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 90, №2, 2023 



dırmağın vacib aspektidir. Adət-ənənələr uşağın 

əxlaqi inkişafının formalaşmasında mühüm rol 

oynayır, çünki onlar mədəni şəxsiyyət hissini və 

sosial normaları təmin edir. 

Əxlaqi tərbiyə kontekstində adət-ənənələr 

məktəbəqədər yaşlı uşaqlara hörmət, xeyirxah-

lıq kimi dəyərləri öyrənməyə kömək edə bilər. 

Adət-ənənələr uşaqlarda əməkdaşlıq və 

ətrafdakılara empatiya kimi sosial bacarıqların 

inkişafına kömək edə bilər. Bundan əlavə, adət-

ənənələr məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda şəxsiyyət 

və mənsubiyyət hissini inkişaf etdirməyə kömək 

edə bilər. Mədəni və ya ailə ənənələrində iştirak 

etməklə, uşaqlar öz irsi va tarixi haqqında məlu-

mat əldə edirlər. 

Adət və ənənələrin tələb və göstərişlərinin 

yerinə yetirilməsi məktəbəqədər yaşlı uşaqların 

dünyagörüşünün, hiss və davranış mədəniyyəti-

nin formalaşmasına, onun ətraf aləmə münasi-

bətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. 

Xalqın pedaqoji yaradıcılığı kimi adət-

ənənələr məktəbəqədər yaşlı uşaqların hissləri-

nə, iradəsinə, şüuruna və davranışına pedaqoji 

təsir baxımından əhəmiyyətlidir. 

Adət-ənənələr uşaqların emosional vəziy-

yətinə müsbət təsir göstərə bilər. Adət-ənənələr-

də iştirak etmək uşaqlarda rahatlıq və təhlükə-

sizlik hissini təmin edir. Bundan əlavə, adət-

ənənələrdə iştirak etmək uşaqların yaddaşında 

xoşbəxt xatirələr kimi qalır. 

Adət-ənənələr məktəbəqədər yaşlı uşaq-

larda öz mədəni irsinə və ətrafdakı dünyanın 

müxtəlifliyinə hörmət hissini inkişaf etdirməyə 

kömək edir. Fərqli adət-ənənələr və adətlər haq-

qında məlumat əldə etməklə, uşaqlar fərqli 

inanclara və ya mədəni təcrübələrə malik ola 

bilir. Bununla belə, adət-ənənələrin aşılanmasın-

da uşaqların yaşauyğunluğunu nəzərə almaq va-

cibdir. Məsələn, azyaşlı uşaqlara anlaması mü-

rəkkəb və ya çətin ola biləcək adət-ənənələri 

izah etmək məqsədəuyğun deyil. 

Ənənələrdə birlikdə iştirak etməklə, ailə-

lər ailə üzvləri arasında müsbət münasibətləri 

gücləndirməyə kömək edə biləcək ortaq təcrü-

bələr yarana bilərlər. Bu, sosial və emosional 

bacarıqlarını inkişaf etdirən məktəbəqədər uşaq-

lar üçün xüsusilə vacibdir. 

Adət-ənənələrə misal bayram və şənliklə-

rin qeyd olunmasıdır. Bu adət-ənənələr uşaqlara 

hadisənin əhəmiyyətini və onun mədəni kon-

tekstini anlamağa kömək edir. Onu da qeyd et-

mək lazımdır ki, adət-ənənələrdəki əxlaq tərbi-

yəsini digər üsullar ilə, məsələn, hekayə, rol 

oyunu və s. ilə uşaqlara çatdırmaq olar. Müxtə-

lif yanaşmaları birləşdirərək, biz məktəbəqədər 

yaşlı uşaqlara hərtərəfli şəkildə əxlaqi tərbiyəni 

aşılaya bilərik. 

Adət-ənənələr özündə xalqın həyatını, mə-

nəviyyatını əks etdirir. Adət və ənənələrin bir 

xüsusiyyəti tarixən onların yeni nəslə əyani şə-

kildə ötürülməsidir. Əsrlər boyu adət-ənənələr 

insanların ictimai davranışını tənzim etmişdir. 

Bu adət-ənənələri məktəbəqədər yaşlı uşaqlar 

canlı gördükləri üçün hafizələrində daha dərin 

həkk olur. 

Adət-ənənələrin qorunması, inkişafı və-

tənpərvər, yüksək mənəviyyata malik, xalqının 

adət-ənənələrinə, dilinə, dininə hörmətlə yana-

şan şəxsiyyətin tərbiyə edilməsində müstəsna 

rol oynayır. Milli-mənəvi dəyərlərimizdən olan 

və xalqın mənəviyyatını təmsil edən adət-ənənə-

lərimizi xalqımız yüz illərlə yaratmış və yaşat-

mışdır. Adət-ənənələri yaşatmaq üçün gənc nəs-

lə mədəni təcrübəni, onun mahiyyətini, dəyərini 

düzgün mənimsətmək lazımdır. 

Ailə sabit bir sosial birlik kimi məktəbəqə-

dər yaşlı uşağın tərbiyəsində mühüm amildir. O, 

sosial təcrübənin nəsildən -nəslə ötürülməsi mən-

bəyi olaraq qalır. Xüsusilə məktəbəqədər yaşda 

uşağın əxlaq tərbiyəsində ailə mühüm rol oyna-

yır. Şəxsiyyətin əsası ailədə qoyulur. İlk ideyalar, 

anlayışlar, bacarıqlar, insanlara münasibət, əxlaqi 

davranış normaları, hisslər ailədə formalaşır. 

Uşağın həyatının ilk günlərindən Şəxsiyyətin 

kompleks formalaşması ailədə sosial münasibət-

lər zəminində davam edir. Burada xalq adət-ənə-

nələri mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Adət-ənənələr ilk növbədə ailədə canlan-

dırılmalıdır. Adət-ənənələrin öyrənilməsi, o 

cümlədən ailədə istifadəsi uşaqların əxlaqi key-

fiyyətlərinin hərtərəfli formalaşdırılması yolları-

nı dərk etmək üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda xalq adət-

ənənələrinə müəyyən münasibət, dərindən hör-

mət, onların mahiyyətini dərk etmək və onları 

yerinə yetirən insanlara hörmət hissi yaratmaq 

lazımdır. 

Yekun olaraq qeyd edək ki, adət-ənənələr 

məktəbəqədər yaşlı uşaqların əxlaqi tərbiyəsin-
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əxlaqi tərbiyəsində adət-ənənələrin əhəmiyyəti 

də həlledici rol oynayır və mühüm vasitə kimi 

çıxış edir. Onlar uşaqlara mədəni sosial norma-

lar aşılayır, mühüm dəyərləri və sosial bacarıq-

ları öyrədir, mənlik hissini inkişaf etdirməyə kö-

mək edir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqları adət-ənə-

nələrdə iştiraka cəlb etmək vacibdir. Uşaqları 

prosesə cəlb etməklə, biz onlara adət-ənənənin 

mənasını və əhəmiyyətini daha dərindən dərk 

etməyə kömək edə bilərik. Adət-ənənələri mək-

təbəqədər yaşlı uşaqların tərbiyəsinə daxil et-

məklə biz ətrafdakı dünyanın mürəkkəbliklərini 

idarə etməyi bacaran məsuliyyətli, empatik və 

əxlaqi cəhətdən inkişaf etmiş şəxsiyyətlərin for-

malaşmasına nail ola bilərik. 

Problemin aktuallığı. Adət-ənənələrin məktə-

bəqədər yaşlı uşaqların sosial- mədəni kompetensiya-

larının formalaşdırılmasında əhəmiyyəti vurğulanır. 

Problemin elmi yeniliyi. Adət-ənənələr sosial 

mahiyyətə malik olmaqla, məktəbəqədər yaşlı uşa-

ğın həyat, cəmiyyətlə sosial münasibətlər sisteminə, 

adaptasiya prosesində cəmiyyətdəki norma, prinsip 

və qaydalara tabeçilik yanaşmalarının ortaya çıxarıl-

ması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Adət-ənənə-

lər vasitəsilə məktəbəqədər müəssisədə təlim-tərbiyə 

işinin təşkili və uşaqların sosial bacarıqlarının for-

malaşması baxımından tərbiyəçilər metodik vasitə 

kimi istifadə edə bilərlər. 
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IMPLEMENTATĠON OF LEARNĠNG, WHĠCH ĠS THE MAĠN ELEMENT OF THE 

TRAĠNĠNG ACTĠVĠTY DURĠNG THE TRAĠNĠNG PROCESS 

Xülasə: Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlim fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün öyrənmə 

prosesi düzgün qurulmalıdır. Bu zaman uşaqların öyrənmə marağı, öyrənmə tərzi nəzərə alınmalı və təlim 

fəaliyyətinə həm skafoldinq, həm də diferensial şəklində yanaşmaq məqsədəuyğundur 
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Резюме: Для реализации учебной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях 

необходимо правильно организовать учебный процесс. В это время следует принимать во внимание 

интерес детей к обучению и стиль обучения, и уместно подходить к учебной деятельности как в 

форме скаффолдинга, так и в дифференциальной форме. 

Ключевые слова: дошкольное образование, занятие, процесс обучения, элемент обучения,

обучение, дифференцированное обучение, скаффолдинг, стиль обучения. 
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Məşğələ prosesi zamanı təlim fəaliyyətinin əsas elementlərindən olan öyrənmənin həyata keçirilməsi 

Summary: In order to implement the training activities in preschool educational institutions, the 

learning process must be properly established. At this time, children's learning interest and learning style 

should be taken into account, and it is appropriate to approach the learning activity in both scaffolding and 

differential form. 

Key word: preschool education, training, learning process, learning element, learning, differential

learning, scaffolding, learning style. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlim 

prosesinin mahiyyəti dedikdə fəaliyyəti aktiv-

ləşdirən, uşaqların yaradıcılıq qabiliyyətlərini 

inkişaf etdirən, uşaqların fəal təlim və idrak fəa-

liyyətinin təşkili və stimullaşdırılmasını, ilkin 

bilik və bacarıqlara yiyələnməyi, onların dünya-

görüşü və əxlaqi-estetik baxışlarının formalaş-

masını özündə ehtiva edən məqsədyönlü peda-

qoji prosesdir. 

Vahid məktəbəqədər təhsil müəssisələrin-

də pedaqoji prosesi təşkil edən təlim fəaliyyəti 

bir sıra elementləri özündə cəmləşdirir ki, bun-

lardan biridə öyrənmədir. Öyrənmə elementinin 

həyata keçirilərək reallaşdırılması üçün əsas 

şərtlərdən biri təlim prosesini uşaqlar arasında 

qarşılıqlı əlaqə və fəaliyyət üzərində qurulması-

dır. Bu o deməkdir ki, bu formada həyata keçiri-

lən təlim zamanı uşaqlar informasiyanı passiv 

şəkildə qəbul edən tərəf olmaqda çıxıb, onu 

aktiv şəkildə analiz, tətbiq edən, dəyərləndirən 

tərəfə çevrilirlər və bu zaman informasiyanın 

mənbəyi də yalnız tərbiyəçi-müəllim deyil, 

uşaqlar özləri də ola bilirlər. Təlim prosesini 

uşaqlar arasında qarşılıqlı əlaqə və fəaliyyət 

üzərində qurarkən uşaqların problem həll etmə 

və tənqidi düşünmə bacarıqları gücləndirilir, on-

ların həm tərbiyəçi ilə, həm də digər yoldaşları 

ilə qarşılıqlı əlaqə və fəaliyyətdə olmasını təmin 

edir. Və qarşıda duran əsas prinsip isə tətbiq-

etmə zamanı uşaqlara ötürülən informasiyanın 

onlar tərəfindən qavramasına, bacarıqların for-

malaşdırılmasına xidmət edir. 

Təlim prosesini uşaqlar arasında qarşılıqlı 

əlaqə və fəaliyyət üzərində qurulmasının bir sıra 

üstünlükləri vardır: 1) Uşaqların nailiyyətinin 

ölçülə bilən olması. 2) Uşaqların motivasiyası. 

3) Real həyat bacarıqları.

Öyrənmə mühitinin yaradılması üçün 

lazım olan bir sıra müəyyən direktivlər vardır 

ki, onlar aşağıdakılardır: 

 Uşaqlara cavab verməyə, müzakirə

etməyə, praktik tətbiqə sövq edən geniş spektrli 

sualların verilməsi 

 Uşaqların diqqətini cəlb edən, onları ca-

vab verməyə sövq edən təlim vasitə və üsulla-

rında istifadə edilməsi 

 Qrupda işçi qrupu atmosferinin yaradıl-

ması 

 Uşaqlarla bərabər tərbiyəçinin də fəaliy-

yətə cəlb olunması və s. 

Qeyd etdiyimiz kimi öyrənmə təlim fəa-

liyyətinin əsas elementlərindən biridir və vahid 

tərifi yoxdur. Bir çox ədəbiyyatlarda isə öyrən-

məyə müxtəlif təriflər verilmişdir: 

―Öyrənmə məqsədyönlü, idarə olunan 

prosesdir‖, burada ―müəllim bilikləri müəyyən-

ləşdirir, tapşırıqlar verir, biliklərin şüurlu mə-

nimsənilməsi, möhkəmləndirilməsi və tətbiqi 

üsul və üsullarını öyrədir, bilik, bacarıq və baca-

rıqların keyfiyyətini yoxlayır. Eyni zamanda, o, 

məktəblilərin idrak qabiliyyətlərinin inkişafına 

daim diqqət yetirir ‖(B.P. Esipov) (4, s.130) 

Öyrənmə dedikdə keçirilən materialı mə-

nimsəmək üçün şagirdlərin fəaliyyəti başa 

düşülür (2, s.132). 

Öyrənmə məktəbəqədər yaşlı uşaqların bi-

lik əldə etmək məqsədi ilə həyata keçirdiyi fəa-

liyyətdir (1, s.18). 

Sözlərdəki qeyri-müəyyənliyə baxmaya-

raq, onların ümumi xüsusiyyətləri var. Öyrənmə 

dedikdə, uşaqların tərbiyəçinin rəhbərliyi altın-

da fəal məqsədyönlü idrak fəaliyyəti başa düşü-

lür ki, bunun nəticəsində uşaqlar ilkin biliklər, 

bacarıq və bacarıqlar sistemini mənimsəyir, 

onda öyrənməyə marağı inkişaf etdirir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşağı həm əşyalar və 

obyektlər aləmi, həm də hadisə və təzahürlər 

aləmi maraqlandırır. Əxlaqi təsəvvürlər və nor-

maların daşıyıcısı olan insan, uşağı müxtəlif 

tərəflərdən maraqlandırır: nə edir, nə danışır, 

nəyə nə cür münasibət bəsləyir. MTM-də uşağın 

zehni fəallığını və maraqlarını azaltmamaq, 

onun əqli bacarıqlarını, dünyaya aktiv-müsbət 

münasibətini inkişaf etdirmək üçün böyüyün pe-

daqoji mövqeyini düzgün müəyyənləşdirmək 

üçün böyüyün pedaqoji mövqeyini düzgün 
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müəyyənləşdirmək vacibdir. Pedaqoqun əsas 

vəzifəsi uşaqlarda sabit zehni fəallığı inkişaf et-

dirməkdir ( 3, s.136). 

Professor Şəhla Əliyevanın dediklərinə 

istinadən demək olar ki, səriştəli peşəkar tərbi-

yəçi hər zaman uşaqlarını öyrənmə prosesinə 

necə cəlb edəcəyini yaxşı bilir və bu zaman o, 

müxtəlif interaktiv üsullardan istifadə edir, əy-

ləncəli məşğələ fəaliyyətlərini məşğələ planına 

daxil edərək uşaqların öyrənmə motivasiyasını 

artırır, onlara yaradıcılıq və təxəyüllərində isti-

fadə etmək imkanı yaradır. Tərbiyəçi-müəllimin 

təlim taktikalarından istifadə uşaqları məşğələyə 

daha yaxşı cəlb edir və passiv öyrənmə pro-

sesini aktiv öyrənmə prosesi ilə əvəz edir. 

Qeyd etdiklərimizin hər birini ümumiləş-

dirib əməl edərək həyata keçirildiyi zaman artıq 

müasir tələblərə cavab verə bilən öyrənmə mü-

hiti formalaşdırmağa və əsas element olaraq öy-

rənmənin və digər elementlərin də bunun vasitə-

si ilə reallaşmasına gətirib çıxara bilər. Onu da 

qeyd edək ki, öyrənmə prosesi həm skafoldinq 

şəklində, həm də diferensial formada həyata ke-

çirilə bilər. Diferensial öyrənmə forması skafol-

dinqin tərkib hissəsini təşkil edir. Çünki skafol-

dinq diferensialdan daha geniş anlayış olub, yal-

nız təhsil müəssisələrində deyil, hər yerdə, mə-

sələn, evdə, təbiətdə, müxtəlif ərazilərdə və. s 

ola bilər. Yalnız burda əsas məsələ odur ki, uşa-

ğa öyrədən onu özünə nisbətən daha təcrübəli 

biri olsun, məsələ, valideyn, bacı, qardaş və s. 

Diferensial öyrənmə zamanı isə təlim prosesi 

eyni mühitdə, fərqli öyrənmə marağı, öyrənmə 

tərzi və bilik səviyyəsi olan uşaqlarla həyata ke-

çirilir. Yəni kollektiv arasında hər bir uşağa fər-

di yanaşaraq onların öyrənmə marağı, öyrənmə 

tərzi nəzərə alınaraq məşğələ prosesini onlara 

uyğun qurmaq və bunu nəticəsində də təlimin 

bərabər imkanlar prinsipini gözləmək nəzərdə 

tutulur. Bir sözlə, hər bir uşaq informasiyanı 

müxtəlif tərzdə, müxtəlif yollarla qəbul edir. 

Bəzi uşaqlar informasiyanı fərdi şəkildə, bəzilə-

ri qrup şəklində daha çox şey öyrənir. Buna 

görə də tərbiyəçi-müəllim təlim prosesi zamanı 

uşaqların öyrənmə tərzlərini nəzərə almalıdır. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində öyrənmə 

tərzinin əsasən 3 növündən istifadə olunub və 

nəzərə alınmalıdır: 1) Vizual öyrənmə (görə-

rək), 2) Audial öyrənmə (eşidərək), 3) Kineste-

tik öyrənmə ( toxunaraq) 

Vizual öyrənənlər yeni informasiyaları 

əldə etmək və anlamaq üçün əsasən şəkillərdən 

istifadə etməyə üstünlük verir. Məkana bələd-

ləşmə onlarda daha yaxşı inkişaf edir və əsasən 

rəngli vasitələrdən, şəkilləri olan kartlardan isti-

fadə etməyi, təsəvvürlərində vizuallaşdırdıqları 

cisimlərin şəklini çəkməyi, rəngli yapışqanlı ka-

ğızlardan istifadə etməyi və. s üsullardan isti-

fadə etməyə üstünlük verirlər. 

Audial öyrənənlər yeni informasiyanı 

daha çox tərbiyəçinin səsləndirdiyi nitqi ilə, 

qrup müzakirələri kimi situasiyalarda danışmaq 

və dinləməklə anlayırlar. 

Kinestetik öyrənənlər informasiyanı taktil 

vasitəsi ilə, toxunaraq daha yaxşı anlayır və 

praktik şəkildə öyrənirlər. Bu cür uşaqlar adətən 

rollu oyunlar vasitəsi ilə məlumatı daha yaxşı 

qəbul edir. Və tərbiyəçi çalışmalıdır ki, onların 

sərbəst hərəkəti üçün şərait yaratsın. 

Verilmiş öyrənmə tərzləri Hovard Qard-

ner tərəfindən araşdırılaraq tərbiyəçi-müəllimin 

müxtəlif intellekt növlərini əhatə edən strategi-

yalardan və yaxud bir neçə iş üsulundan kom-

binə olunmuş şəkildə uyğunlaşdıraraq konkret 

formaya salmış və uşaqların öyrənmə tərzlərinə 

uyğun olaraq 8 intellekt növünü qeyd etmişdir. 

H.Qardner bir çox hallarda uşaqların təh-

sil müəssisəsində öyrəndiyi biliklərinin az bir 

hissəsinin yadda qalması və istifadə edilməmə-

sinin səbəbini öyrənmə prosesində onların indi-

viduallığının nəzərə alınmamasında, hər kəsə 

eyni tərzdə yanaşılmasında görür. İnsanlar hər 

biri fərqlidir və buna görə də təlim prosesində 

uşaqların fərqliliyini nəzərə alaraq informasiya-

nın müxtəlif tərzdə ötürülməsi daha səmərəli 

öyrənmənin həyata keçməsinə şərait yaradır. 

Hovard Qardner qeyd edir ki, ilk öncə, 

uşaqların öyrənmə maraqlarını müəyyən etmək, 

daha sonra isə buna müvafiq fəaliyyət seçərək 

informasiyanın ötürülməsi prosesini həyata ke-

çirmək vacib amildir. Buna görə də intellektin 

növlərini və hər növə məxsus xarakterik xüsu-

siyyətləri bilmək tərbiyəçilər, müəllimlər, peda-

qoqlar, uşaqlar və bir sözlə, bütün təhsil işçiləri 

üçün əhəmiyyətli ola bilər. Hətta uşaqların öz 

intellekti haqqında məlumata sahib olması özü-

nü tanımağa imkan yaradır və onun metakoqni-

tiv bacarıqlarının inkişafına şərait yaradır. Bu da 

uşaqlarda sərbəst öyrənmə qabiliyyətini (öyrən-

məyi öyrənmək kompetensiyası) inkişaf etdirir. 
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Eyni zamanda H. Qardner qeyd edir ki, in-

san intellektinin dəqiq formada sayını müəyyən 

edə biləcək universal bir siyahı yoxdur. İnsan 

zəkası olduqca rəngarəng və müxtəlifdir. Tərbi-

yəçi məşğələdə olan hər uşağın zəka növünü 

müəyyənləşdirməli, dərk etmə və onların öyrən-

məsini təmin etmək üçün müxtəlif strategiya və 

üsullardan istifadə etməlidir. Lakin bu o demək 

deyil ki, hər məşğələ uşaqların hər birinin intel-

lektinə müvafiq ayrıca fəaliyyət seçilməlidir. 

Tərbiyəçinin fərqli intellekt növlərini əhatə edən 

strategiyalardan və yaxud bir neçə iş üsulundan 

kombinə olunmuş surətdə istifadəsi məşğələ 

prosesini daha səmərəli edir. 

H. Qardner uşaqların intellekt tərzlərini 
aşağıdakı kimi vermişdir:1) Verbal (linqvistik) 

qabiliyyət. 2) Məntiqi (riyazi) qabiliyyət. 3) Mə-

kan-vizual qabiliyyət. 4) bədən-kinestetik qabi-

liyyət. 5) Musiqi-ritmli qabiliyyət. 6) Şəxslər-

arası qabiliyyət. 7) Fərddaxili qabiliyyət. 8) Na-

turalistik qabiliyyət (3, s. 45). 

1.Verbal (linqvistik) qabiliyyət – uşaqlar 
çoxlu suallar verir, danışmağı xoşlayır, dilin 

qrammatik, sintaktik, fonetik qaydalarına əməl 

edir, lüğəti zəngindir, asanlıqla yeni dil öyrənə 

bilmə bacarığına malik olurlar. 

2.Məntiqi (riyazi) qabiliyyət – uşaqlarda 
səbəb-nəticə əlaqələrinə və digər abstraksiyalara 

qarşı həssaslıq daxildir. Rəqəmlərlə oynamağı, 

əşyaları qruplaşdırmağı, ümumiləşdirməyi, top-

lamağı xoşlayır, təsnifetmə, hesablama və s. 

onlar üçün daha maraqlıdır. 

3.Məkan-vizual qabiliyyət – uşaqlar əsasən 

şəkillər çəkməyi, əyani vasitələrdən istifadə et-

məyi xoşlayır. Onlar üçün səyahət etdiyi yerləri 

təsəvvürlərində vizuallaşdırmaq daha maraqlıdır. 

4.Bədən-kinestetik qabiliyyət – uşaqlar daha 

çox fikirlərini jestlər vasitəsilə çatdırırlar. Hərəkət 

etməyi, toxunaraq öyrənməyi xoşlayırlar. 

5. Musiqi-ritmli qabiliyyət – uşaqlar səslə-

rə qarşı həssas olurlar, səsləri bir-birindən ayır-

mağı bacarırlar, musiqi nəğmələrini xoşlayırlar. 

6. Şəxslərarası qabiliyyət – uşaqlar qrup 
şəklində işləməyi xoşlayır, başqalarının fikrinə 

hörmət edir, həm məsləhət ala bilən, həm də 

məsləhətçi rolunda çıxış edə bilir. 

7. Fərddaxili qabiliyyət – uşaqlar özlərinə 
aid olan özünəməxsus xüsusiyyətləri bilir, əsa-

sən təklikdə işləməyi xoşlayır, özünə inanır və 

öz üzərində çalışmağı xoşlayır. 

8. Naturalistik qabiliyyət – uşaqlar bitki

və heyvanlar aləmini tanıyır, təbiəti sevir. 

Və artıq söyləyə bilərik ki, öyrənmə bir 

fenomen kimi böyüklər və uşaqlar arasında mü-

nasibətlərin real praktikasında həmişə mövcud 

olub və mövcuddur. Onun məqsədi uşağın real-

lığa uyğunlaşmasını təmin etmək, onu müxtəlif 

həyat şəraiti və situasiyalarında istiqamətləndir-

mək və onu işə hazırlamaqdır. 

Beləliklə, öyrənmə prosesinin məqsədlə-

rini aşağıdakı kimi qeyd edə bilərik : 

 uşaqların öyrənmə və idrak fəaliyyətinin

stimullaşdırılması; 

 koqnitiv ehtiyacların formalaşması;

 ilkin bilik, bacarıq və vərdişlərin mənim-

sənilməsində uşaqların idrak fəaliyyətinin 

təşkili; 

 uşaqların idrak və yaradıcılıq qabiliyyət-

lərinin inkişafı; 

 sonrakı özünütəhsil və yaradıcılıq fəaliy-

yəti üçün öyrənmə bacarıqlarının formalaşdırıl-

ması; 

 dünyagörüşünün formalaşdırılması və

mənəvi-estetik mədəniyyətin tərbiyəsi. 

Beləliklə, nəticəyə gəlirik ki, məktəbəqə-

dər təhsil müəssisələrində təlim fəaliyyətinin 

reallaşması və inkişaf etməsi üçün onun ele-

mentlərinin hər birini ayrı-ayrılıqda nəzərdən 

keçirib, bir-birilə vəhdətdə real həyat bacarıqla-

rına, yeni əsrin tələbələrinə uyğun, uşaqlarda 

gələcək həyatına lazım olacaq bilik, bacarıq və 

vərdişlərin formalaşdırılmasına uyğun planlaş-

dırmaq lazımdır. Və qeyd etdik o, bu elementlər 

içərisində ən əsaslarından biri öyrənmə elemen-

tidir. Öyrənmə prosesinin düzgün qurulması isə 

demokratik üsluba uyğun olub, aktiv şəkildə tər-

biyəçi ilə bərabər uşaqların da təlimə qoşulub, 

obyekt yox, subyekt rolunda çıxış edərək uşaq-

lar arasında qarşılıqlı əlaqə və fəaliyyət üzərində 

qurulan təlimin baş tutmasıdır. 

Bu zaman isə uşaqların öyrənmə marağı, 

öyrənmə tərzləri nəzərə alınıb, kollektiv daxilin-

də hər bir uşağın fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alı-

naraq həm gündəlik, həm də illik planlaşdırılma 

zamanı nəzərə alınmalıdır. Amma bu demək de-

yil ki, bir uşaq fərdi işləməyi sevirsə, hər məşğələ 

zamanı yalnız o fərdi iş formasından olmalıdır və 

yaxud bir uşaq audial öyrənmə tərzinə uy-

ğundursa, yalnız ona uyğun məşğələ planlaşdı-

rılmalıdır. Yəni məşğələ zamanı hamının istəyi, 
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marağı, öyrənmə tərzi nəzərə alınaraq təlimin 

bərabər imkanları prinsipinə əməl olunmalıdır. 
Problemin aktuallığı: Məktəbəqədər təhsil 

müəssisələrində təlim fəaliyyəti elementlərinin inki-

şaf olunması üçün məşğələ prosesində tərbiyəçi-

müəllimin təlimə diferensial yanaşıb öyrənmə pro-

sesini həyata keçirməsi böyük əhəmiyyət daşıyır. 

Belə ki, təlimin inkişafının yollarından biri də budur. 

Problemin elmi yeniliyi: Təlim fəaliyyətinin 

həyata keçirilməsi hər bir elementi ayrı-ayrılıqda 

nəzərə alınaraq, ona uyğun təşkil olunmağı məqsədə 

uyğundur. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Təlim fəa-

liyyəti zamanı uşaqların fərdi xüsusiyyətləri nəzərə 

alınması tərbiyəçi-müəllimə məşğələnin səmərəli 

qurulmasına yardım edəcəkdir. 
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THE ROLE OF THE TEACHER IN FORMING THE WORLD VIEW OF PRIMARY 

SCHOOL STUDENTS 

Xülasə. Məqalədə ibtidai sinif şagirdlərinin elmi və gündəlik dünyagörüşünün formalaşmasında müəl-

limin rolunun funksionallığı tədqiq edilmişdir. Dünyagörüşü vahid psixoloji formalaşma prosesi olub, mü-

rəkkəb və çoxşaxəli struktura malikdir. İbtidai sinif şagirdlərinin ətraf aləmin qanunlarını və rasionallığını 

dərk etməsi, bu dünyada öz mövqeyini tapması kimi nüanslar dünyagörüşünün inkişafını göstərir. 

İbtidai sinif şagirdlərinin dünyagörüşünün tamlığı, məqsədin dərk edilməsini və mütləq təlimatların 

baxışını nəzərdə tutur. 

Açar sözlər: ibtidai sinif şagirdləri, dünyagörüşü, ibtidai sinif müəllimi, həyati bacarıqlar, fənlərin tədrisi

Резюме. В статье изучен функциональность роли учителя в формировании научного и бытово-

го мировоззрения учащихся начальных классов. Мировоззрение представляет собой единый психоло-

гический процесс формирования и имеет сложную и многогранную структуру. Такие нюансы, как 

понимание законов и рациональности окружающего мира и нахождение собственного положения в 

этом мире, показывают развитие мировоззрения. 

Ключевые слова: учащиеся начальных классов, мировоззрение, учитель начальных классов,

жизненные навыки, преподавание предметов 

Summary. In this article, studies the functionality of the teacher's role in the formation of the 

scientific and everyday outlook of elementary school students. Outlook is a single psychological process of 

formation and has a complex and multifaceted structure. Such nuances as understanding the laws and 

rationality of the surrounding world and finding one's own position in this world show the development of 

the mental outlook. 

The completeness of the worldview of younger students implies an understanding of the goal and a 

vision of absolute instructions. 

Key words: primary school students, outlook, primary school teacher, life skills, school subjects

―Dünyagörüşü‖ anlayışının mənası ―Dün-

yaya baxış‖ terminidir ki, bu da XVIII əsrin 

sonlarında yaranıb və alman filosofları tərəfin-

dən istifadə edilmişdir. 

Pedaqogikada dünyagörüşü insan şüuru-

nun xarakterik forması kimi təqdim edilir ki, bu 

da onun bilikləri, baxışları, inancları, idealları 

sistemini özündə cəmləşdirir. Bu da həyatın 
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Xəyalə Arif qızı Məmmədova 

müxtəlif sahələrində şagirdlərin təbiətə və cə-

miyyətə münasibətini ifadə edir, onun sosial və 

mənəvi-estetik mövqelərini, davranışlarını 

müəyyən edir. 

Tədqiqatlara əsasən qeyd edə bilərik ki, 

ibtidai sinif şagirdləri arasında dünyagörüşünün 

tamlığının, analitik təfəkkür qabiliyyətinin ol-

maması və əsasən internetdən alınan məlumat-

larla məhdudlaşan bilik mozaikası kimi əlamət-

lər mövcuddur. 

Dünyagörüşünün məzmunundan və onun 

elmi biliklərlə əlaqəsindən, bəşəriyyətin inkişaf 

tarixində asılı olaraq dünyagörüşünün əsas mə-

qamlarını aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

• mifoloji – təbiət hadisələri haqqında

elmi biliklərin olmaması səbəbindən insanların 

dünya haqqında mövcud olmayan təsəvvürləri; 

• dini – müxtəlif dinlər baxımından həyat

və dünyanın mənşəyi haqqında təsəvvürlər; 

Allahın varlığına, ruhun ölməzliyinə inanmaq 

və s.; 

• adi (gündəlik) – mənəvi təcrübə, bir in-

sanın dünya haqqında kortəbii və həmişə təsnif 

olmayan fikirləri; 

• elmi – təbii və sosial hadisələrin inkişa-

fını izah edən səbəb-nəticə əlaqələrinin dərk 

edilməsi. Elmi dünyagörüşü obyektiv cəhətdən 

düzgündür, çünki əslində müxtəlif elmlər dün-

yagörüşünün və inanclarının inkişafı mənbəyi 

kimi xidmət edir. 

Kiçikyaşlı məktəblilərdə ilkin olaraq, adi 

və elmi dünyagörüşünün formalaşdırılması hə-

yata keçirilir. Daha sonra bu proses mürəkkəb-

ləşərək dini və mifoloji günyagörüşünün inkişa-

fına təkan verir. Hər bir dövr, öz dəyər istiqa-

mətlərinə uyğun olaraq, dünyanın mənzərəsi ilə 

əlaqəli özünəməxsus dünyagörüşü tipini daşıyır 

və paradiqmanı müəyyənləşdirir. İbtidai sinif 

şagirdlərinin dünyagörüşünün formalaşmasında 

əsas amil müəllim hesab olunur. Bu sistemdə 

müəllimin dünyagörüşü müəyyən dəyər istiqa-

mətlərinə malik olduğu üçün kiçik məktəblilərin 

dünya haqqında bilik əldə etmələrinə o istiqa-

mətdən yanaşır. 

İbtidai sinif müəllimləri dərs zamanı ver-

dikləri elmi biliklərlə yanaşı, dünyagörüşünün 

inkişafına təkan verən mühitin yaradılmasına da 

istiqamətlənməlidir. 

Bildiyimiz kimi, qəbul olunan biliyin hə-

qiqəti üçün mütləq meyar olmasa (yəni öyrəndi-

yi biliyin harada tətbiq olunmasını bilməsə), bi-

lik, ümumiyyətlə, öz mənasını itirir, ibtidai sinif 

şagirdlərinin öyrənməyə marağı zəifləyir, onla-

rın təlim fəaliyyəti aşağı düşür. Bu da nəinki, 

dünyagörüşünün inkişafını artırır, hətta akade-

mik biliklərin mənimsənilməsini zəiflədir. 

İbtidai siniflərdə tədris olunan bütün 

fənlər (Azərbaycan dili, riyaziyyat, həyat bilgisi, 

musiqi, texnologiya, informatika, xarici dili, 

fiziki tərbiyə, təsviri fəaliyyət) şagirdlərin həm 

akademik biliklər, həm də dünyagörüşünə 

yiyələnmə funksiyası daşıyır. Məsələn, Həyat 

bilgisi fənninin tədrisi zamanı kiçikyaşlı 

məktəblilərdə ətraf aləmin hadisələrinin bü-

tövlüyü və qanunauyğunluğu, onun qanunları-

nın sabitliyi haqqında yeni düşüncə və anlayışın 

inkişafına təmin olunur, bunun sayəsində ətraf 

aləmdəki hadisələrin və tarazlığın qarşılıqlı əla-

qəsi təmin edilir. Bu, ibtidai sinif şagirdlərində 

ətrafdakı reallıqda yerini, fəaliyyətinin mənasını 

sistematik şəkildə dərk etməyə əsas verir. 

İbtidai sinif müəllimi tədris etdiyi fənnin 

məzmununa yaradıcılıqla yanaşaraq, təhsilin 

məzmununun tədris olunan elmin məzmunun-

dan nəinki fərqlənə biləcəyini, həm də fərqlən-

məli olduğunu nəzərə alaraq vahid dünyagörü-

şünün inkişafına töhfə verə bilər. Müəllim təhsi-

lin məzmununu formalaşdırarkən elmi məzmu-

nu seçir və onu uşaqların yaş və psixoloji xüsu-

siyyətlərinə uyğun olaraq pedaqogika qanun-

larına uyğun qurur. 

İbtidai sinif şagirdlərinin dünyagörüşünün 

bütövlüyünü pozan bir sıra nəzəriyyələr vardır. 

Bunların əsasında ətraf aləmdəki hadisələrin tə-

sadüfi olması haqqında biliklərin olmasıdır. Bu 

zaman dərs prosesində bu biliklər şagirdlərin 

müstəqil fəaliyyətə cəlb olunmasının qarşısını 

alır. 

Biliyin populyarlaşması prosesində hadi-

sələrin naməlum mexanizmi haqqında ifadə tez-

tez yox olur və riyazi təsviri qanun kimi təqdim 

edilən hadisə təsadüfi kimi tanınır. Elmin get-

dikcə daha tez-tez müraciət etdiyi ehtimal mo-

delləri qavrayışın bütövlüyünü pozur, çünki ki-

çikyaşlı məktəblilər tərəfindən qəbul olunan bi-

liklərin məqsəd və istifadə sahəsini lazımi şəkil-

də şərh edilmir. Bu da onu göstərir ki, ibtidai 

sinif şagirdləri əldə etdikləri biliklərin məqsəd 

və istifadə sahəsini anlamadan dünyagörüşünün 

formalaşmasına çata bilməz. 
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Təhsilin məzmunu ətraf aləmin ən ümumi 

qanunlarına və sabitliyi ilə seçilən hadisələrə 

yönəldildikdə, öyrənmə prosesində vahid təbii-

elmi dünyagörüşü formalaşır. Məsələn, Riyaziy-

yat fənnində əldə edilən biliklər şagirdlər tərə-

findən həyati təcrübədə tətbiq edildiyi zaman 

dünyagörüşünün inkişafına təkan vermiş olur. 

Həyat bilgisi fənni tədris olunan zaman 

ibtidai sinif şagirdləri aşağıdakı elmi əlaqələri 

öyrənirlər: 

1) təbiətdə fəsillərin dəyişməsini;

2) hər fəslin öz əlamətlərinin olduğunu;

3) mövsümi dəyişikliklərin olmasını;

4) günəş və küləyə münasibətdə ərazinin

mövqeyindən asılı olan temperaturun dəyişmə-

sini və s. [8] 

Bildiyimiz kimi, tədris prosesinə müasir ya-

naşma şəraitində ibtidai sinif şagirdlərinin intel-

lektual inkişafının əsas məqsədi – yaradıcı düşü-

nən şəxsiyyətin formalaşdırılmasıdır. Buna görə 

də ibtidai sinif şagirdlərinin intellektual inkişafının 

istiqamətləndirici amilləri aşağıdakılardır: 

a) ətraf mühit;

b) kütləvi informasiya vasitələri;

c) elm və texnikanın ən son nailiyyətləri;

ç) müxtəlif sənət növlərinin inkişafı.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Aparılan

müşahidə və tədqiqatlara əsasən ibtidai sinif müəl-

lim şagirdlərində dünyagörüşünü formalaşdırmaq 

üçün onları tədqiqat fəaliyyətinə hazırlamaqla sürət-

lə dəyişən həyatda olan informasiyaları müstəqil mə-

nimsəməyə imkan yaradır. 

İbtidai sinif şagirdləri üçün dünyagörüşünü 

formalaşdırmaq mənbələrinə baxdıqda aşağıdakı 

kimi qruplaşdıra bilərik: 

1) Məktəb mühiti (sinif yoldaşları, müəllim

və s.); 

2) Dərsliklər (vəsaitlər);

3) Ailə üzvləri;

4) Cizgi filmləri (animasiyalar);

5) Dərnəklər (musiqi, idman və s.)

6) Ətraf mühit və s. [6]

Bu qeyd edilənlərdən aydın görünür ki, bu

mənbələrin çoxunda şagird özü müstəqil olaraq dün-

yagörüşünü inkişaf etdirir. Lakin bunun baş verməsi 

üçün müəllim ibtidai sinifdən şagirdlərdə öyrənmə-

yə, müstəqil tədqiqat aparmağa maraq yaratmalıdır. 

Belə olduqda şagird qarşılaşdığı hər bir yeni infor-

masiyanı özü üçün dünyagörüşünə çevirə biləcək. 

Məktəb mühitində ibtidai sinif şagirdlərinin 

intellektual mədəniyyətinin (dünyagörüşünün) inkişa-

fının əsas yolları aşağıdakı kimi fərqləndirə bilərik: 

1) inkişaf etdirici təhsil prinsipləri əsasında

qurulan sistemli təlim prosesi; 

2) əqli qabiliyyətlərin inkişafı üçün sinifdən-

kənar iş. [7] 

Əqli qabiliyyətlərin inkişafı ibtidai sinif şa-

girdlərinin elmi dünyagörüşünün formalaşması ilə 

bağlıdır. Bu istiqamətdə ibtidai sinif müəlliminin 

əsas rolu şagirdlərin ideoloji və sosial bacarıqlarının 

inkişafına şərait yaratmasıdır. İbtidai sinif şagirdləri 

dünyagörüşünü inkişaf etdirdikcə, nəzəri faktları 

ümumiləşdirməyi, ideoloji nəticələr çıxarmağı, dün-

yagörüşü ideyalarının məzmununu müəyyən etməyi, 

təbiət və sosial hadisələri qiymətləndirməyi, öz 

mövqeyini müdafiə və mübahisə etməyi, həmsöhbə-

tin əsassız fikirlərini sübut etməyi bacarır. 

Problemin elmi yeniliyi. Texnologiyanın sü-

rətli inkişafı informasiya artımına və öyrənmə mən-

bələrinin çoxalmasına səbəb olur. Bu səbəbdən ibti-

dai sinifdən şagirdlərin texnoloji bacarıqlarının 

inkişaf etdirilməsi kurikulumda öz əksini tapmışdır. 

Texniki vasitələrdən (kompüter, planşet, telefon və 

s.) məqsədli istifadə edərək ibtidai sinif şagirdləri 

asanlıqla dünyagörüşlərini inkişaf etdirə bilərlər. 
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DEVELOPMENT OF EDUCATION IN AZERBAIJAN AND THE ROLE 

OF "EKĠNCHĠ" IN THIS AREA 

Xülasə. Azərbaycan maarifçi realizminin təşəkkül mərhələsi XIX əsrin əvvəllərindən 30-cu illərin so-

nuna qədərki dövrü əhatə edir. Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə Şəfi Vazeh, İsmayıl bəy Qutqaşınlı, daha 

sonra Qasım bəy Zakir, Baba bəy Şakir, Mirzə Baxış Nadim və b. bu dövrün görkəmli nümayəndələridir. 

Mirzə Fətəli Axundovun yaradıcılığı 40-60-cı illər maarifçilik hərəkatında xüsusi əhəmiyyətə malik-

dir. Onun yaradıcılığında Azərbaycan maarifçiliyi realist ənənələrlə daha da mükəmməlləşərək bir məktəb 

oldu. Realist dramaturgiyanın, realist nəsrin bünövrəsi qoyuldu. Mirzə Fətəli Axundovun yaradıcılıq ənənə-

lərindən bəhrələnən Azərbaycan maarifçi realizmi əsrin 70-ci illərində yeni bir mərhələyə qədəm qoyaraq 

inkişafının ən yüksək zirvəsinə çatdı. Həsən bəy Zərdabi, Əsgər ağa Adıgözəlov (Gorani), Nəcəf bəy Vəzi-

rov, Seyid Əzim Şirvani və b. bu dövrün görkəmli nümayəndələridir. Bütün maarifpərvər qüvvələr məhz H. 

Zərdabi və onun nəşr etdiyi ―Əkinçi‖ qəzetinin ətrafına toplanırdı. 

Açar sözlər: Maarifçi-realist ədəbiyyat, milli teatr, milli mətbuat, satirik cərəyan, realist

dramaturgiya, Azərbaycan ziyalılar ordusu 

Резюме. Стадия формирования азербайджанского просвещенного реализма охватывает период 

с начала 19 века до конца 30-х годов. Аббасгулу Ага Бакиханов, Мирза Шафи Вазех, Исмаил бек Гут-

гашинли, позже Гасым бек Закир, Баба бек Шакир, Мирза Бахиш Надим и другие являются яркими 

представителями этой эпохи. Творчество Мирзы Фатали Ахундова имеет особое значение в просве-

тительском движении 40-х и 60-х годов. В его творчестве азербайджанское просвещение стало шко-

лой, все более совершенствуясь с реалистическими традициями. Были заложены основы реалистичес-

кой драмы и реалистической прозы. Воспитывая творческие традиции Мирзы Фатали Ахундова, 

просвещенный реализм Азербайджана в 70-х годах века вышел на новый этап и достиг наивысшей 

вершины своего развития. Гасан бек Зардаби, Аскер ага Адыгозалов (Горани), Наджаф бек Вазиров, 

Сайид Азим Ширвани и другие также прославляют данную эпоху. Вокруг Г. Зардаби и издаваемой 

им газеты «Экинчи» собирались все просвещенные силы. 

Ключевые слова: просветительско-реалистическая литература, национальный театр,

национальная пресса, сатирическое течение, реалистическая драматургия, армия интеллигенции 

Азербайджана 



Azərbaycanda maarifçiliyin inkişafı və bu sahədə “Əkinçi”nin rolu 

Summary. The formation stage of Azerbaijani enlightened realism covers the period from the 

beginning of the 19th century to the end of the 30s.. Abbasgulu Agha Bakikhanov, Mirza Shafi Vazeh, 

Ismayil Bey Gutgashinli, later Gasim Bey Zair, Baba Bey Shakir, Mirza Bakhish Nadim and others are 

prominent representatives of this era. 

The creativity of Mirza Fatali Akhundov is of special importance in the enlightenment movement of 

the 40s and 60s. Azerbaijani enlightenment is realistic in his work further perfected by traditions. It was a 

school. Benefiting from the creative traditions of Mirza Fatali Akhundov, the enlightened realism of 

Azerbaijan entered a new stage in the 70s of the century and reached the highest peak of its development. 

Hasan Bey Zardabi, Asker Agha Adigozalov, Najaf Bey Vazirov, Sayyid Azim Shirvani and others. 

prominent representatives of the period. All enlightened forces gathered around Hasan Bey Zardabi and the 

"Akinchi" newspaper published by him. 

Key words: Enlightenment-realistic literature, national theater, national press, satirical current,

realistic drama, The army of Azerbaijani intellectuals. 

XIX əsr Azərbaycanda bir sıra mühüm 

ictimai-siyasi və mədəni hadisələrlə yanaşı, həm 

də maarifçiliyin inkişafı ilə xarakterizə olunur. 

XVIII əsr ədəbiyyatımızda yaranan realizm ənə-

nələri XIX əsrin əvvəllərində bir tərəfdən satirik 

cərəyanın, digər tərəfdən isə maarifçi realizmin 

inkişafına təkan verirdi. Mühüm səciyyəvi xüsu-

siyyətləri ilə bərabər, XIX əsr ədəbiyyatı məz-

munca oxunaqlı və maraqlı məlumatlarla çox 

zəngin, həm də məhsuldarlığı ilə seçilən bir 

dövrdür. Bu dövr ədəbi üslubları, bəhs olunan 

mövzular və janr etibari ilə də çox zəngindir. 

Məhz XIX əsr Azərbaycan xalqına dünyada ta-

nınmış böyük elm və sənət adamları bəxş etmiş-

dir. Abbasqulu ağa Bakıxanov, professor Mirzə 

Kazım bəy, İsmayıl bəy Qutqaşınlı, Mirzə Şəfi 

Vazeh, Mirzə Fətəli Axundov, Həsən bəy Zər-

dabi (Məlikov), Seyid Əzim Şirvani, Nəcəf bəy 

Vəzirov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev kimi 

böyük maarifçi ziyalılar bu dövrdə yetişmişlər. 

Maarifçilər ideal cəmiyyətin qurulmasında 

ağıla əsaslanmağa üstünlük verirdilər. Onlar 

inanırdılar ki, insanların əxlaqını saflaşdırmaq 

və tərbiyə etmək yolu ilə cəmiyyətin ağıllı 

adamlar tərəfindən idarə olunması və ideal cə-

miyyət qurulmasına nail olmaq olar. İlk Azər-

baycan maarifçiləri hətta insanı həyatın fəal ya-

radıcısı hesab edirdilər. Əsrin birinci yarısındakı 

maarifçilik hərəkatı, xüsusilə Abbasqulu ağa 

Bakıxanov, İsmayıl bəy Qutqaşınlı və Mirzə 

Şəfi Vazehin adı ilə bağlıdır. XIX əsrin əvvəllə-

ri həm də realist ədəbi cərəyanın hazırlanması 

dövrü kimi xarakterizə olunur. .A. Bakıxanov, İ. 

Qutqaşınlı, M.Ş. Vazeh Q. Zakir və b. yaradıcı-

lığında onun ilk rüşeymləri yaranırdı. Bu ideo-

logiya ədəbiyyatımızda ―M.P. Vaqif yaradıcılığı 

ilə başlanan realizm ənənələrinin dərinləşərək 

maarifçi səciyyə daşımasına və ədəbi hərəkatın 

əsas yaradıcılıq metoduna çevrilməsinə faydalı 

təsir göstərirdi‖ (8, s. 13). Siyasi dünyagörüşdə 

materializm və idealizm arasında gedən mübari-

zə, ədəbiyyat sahəsində də özünü qabaqcıl ide-

yalarla mürtəce idealist baxışlar arasındakı mü-

barizədə göstərirdi. 

Azərbaycan maarifçi realizmi XIX əsrin 

əvvəllərindən başlayaraq ―Əkinçi‖ qəzetinin 

nəşrinə qədər bir sıra mühüm inkişaf mərhələlə-

rindən keçmişdir. ‖Əkinçi‖ qəzetinin nəşri milli 

ədəbi dilimizin və bütövlükdə milli mədəniyyə-

timizin inkişafında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən 

tarixi hadisə idi. 

1828-ci ildə Rusiya və İran dövlətləri (Qa-

carlar) arasında imzalanmış Türkmənçay sülh 

müqaviləsinin şərtlərinə görə Şimali Azərbay-

canda çar Rusiyası müstəmləkəçilik mövqeyini 

daha da möhkəmləndirdi. Hər şeydən əvvəl, 

xalq böyük M. F. Axundovun təbirincə, ―qoşun-

keşlik və çapqınçılıqdan azad olub asayiş tapdı‖ 

(8, s. 11). Rusiyaya inteqrasiyasından sonra 

Azərbaycanın iqtisadi, siyasi və mədəni həyatın-

da əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verdi. Mühari-

bələr və daxili feodal mübahisələri başa çatdıq-

dan sonra dinc mühitin yaradılması ölkənin mə-

dəni həyatına müsbət təsir göstərdi. 

Elə həmin ildən Çar hökuməti rusdilli 

dövlət məktəblərinin açılması və müxtəlif mət-

buat orqanlarının nəşrinə də şərait yaratdı. Rus 

yazıçısı A.S. Qriboyedovun təşəbbüsü ilə 1828-

ci ildən ―Tiflisskiye vedomosti‖ qəzeti nəşr 

olunmağa başladı. Qəzetin redaktoru P.S. San-

kovski təyin edilmişdi. P.S. Sankovski dekabrist 

yazıçı, demokratik ruhlu bir adam olduğundan 

qəzet dekabristlər və yerli ziyalıları ətrafında 

toplayırdı. Ona görə də ―Tiflisskiye vedomosti‖ 
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bütövlükdə Zaqafqaziya xalqlarının mənafeyinə 

xidmət etməsi ilə seçilirdi. Daha sonra qəzetə 

əlavə olaraq, əvvəl farsca, sonra isə azərbaycan-

ca ―Tatarskiye vedomosti‖ nəşr olunurdu. Burda 

da bütünlüklə Azərbaycan ziyalılarının qüvvə-

sindən istifadə olunurdu. Beləliklə, P.S. San-

kovskinin fəaliyyəti nəticəsində "Tiflisskiye ve-

domosti" qəzeti Zaqafqaziya xalqlarının məna-

feyinə xidmət edən mütərəqqi bir qəzetə çevril-

mişdi. Bununla da qəzet Azərbaycan ziyalıları-

nın rus mədəniyyəti ilə tanışlığında mühüm rol 

oynamışdır. 

A. Bakıxanov xalqımızın böyük ədəbi si-

malarından və ictimai xadimlərindən biridir. 

Dövrünün tanınmış alimi, mütəfəkkiri, istedadlı 

şairi və ilk Azərbaycan maarifçiliyinin əsas nü-

mayəndəsi idi. Maarifçi-realist ədəbi cərəyanın 

yaranması onun adı ilə bağlıdır. Hələ qraf İ.F. 

Paskeviçin Qafqazın baş hakimi olduğu dövrdə 

(1827-ci ilin martında çar hökuməti A.P. Yer-

molovu Qafqazın baş hakimi kimi qraf İ.F. Pas-

keviçlə əvəz etmişdi) Ərdəbildə rus qoşunları-

nın əlinə keçən Şərq kitabxanasının tədqiqi ilə 

məşğul olmuşdur. Çox zəngin və qiymətli mate-

rialları olan Ərdəbil kitabxanasındakı Əlyazma-

lar üzərində işləmiş və Şərq müəlliflərinin yaz-

dığı əsərlərin kataloqunu tərtib etmişdi. O za-

man qraf İ. F. Paskeviç Abbasqulu ağa Bakı-

xanova böyük hörmət və etimad bəslədiyindən 

kitabxananın tədqiqi işini də yazıçı A.S. Qri-

boyedovla ona tapşırmışdı. Qraf Paskeviç, həm-

çinin dövlətlərarası sülh danışıqlarının aparılma-

sında və digər diplomatik səfərlərdə də Bakıxa-

nova böyük etimad göstərmişdi. 

1832-ci ildə Bakıxanov özünün maarifçi-

lik fəaliyyətini davam etdirmək məqsədi ilə 

məktəb açmağa təşəbbüs edir. Bu barədə höku-

mətə təqdim etdiyi layihədə məqsədlərini belə 

izah edir: ‖Maarifə doğru ilk addım məktəb aç-

maqdan ibarətdir. Mən də həmvətənlərimin fay-

dası üçün var qüvvəmi bu işə həsr edirəm. Öz 

nəzarətim altında məktəb təsis etmək haqqında 

fikir irəli sürməyə cəsarət edirəm‖ (5, s. 96). 

Beləliklə, A. Bakıxanov, özünün dediyi kimi, 

‖var qüvvəsi‖ və potensialı ilə ictimai-siyasi, 

elmi-mədəni proseslərin mərkəzində idi. Onun 

bilavasitə iştirakı ilə ―Tatarskiye vedomosti‖ 

vərəqəsinin 1832-ci ilin yanvarından azərbay-

canca nömrəsi çap olunurdu. Maarifçilərin gözəl 

cəmiyyət yarada bilmək üçün insanların əxlaqı-

nı yaxşılaşdırmaqla, onları tərbiyə etmək haq-

qında fikirləri A. Bakıxanovun ―Kitabi-nəsihət‖, 

―Gülüstani-İrəm‖, ―Təhzibül-əxlaq‖ kimi əsərlə-

rində ifadə olunmuşdur. 

XIX əsrin I yarısında Azərbaycan ədəbiy-

yatında təşəkkül tapan ilk maarifçiliyin əsas nü-

mayəndələrindən biri də Mirzə Şəfi Vazehdir. 

O, Abbasqulu ağa Bakıxanovun müasiri, Mirzə 

Fətəli Axundovun isə müəllimidir. M.F. Axun-

dovun realist yazıçı və böyük maarifçi kimi ye-

tişməsində onun mühüm rolu olmuşdur. 1840-cı 

ildə M. F. Axundov Tiflis qəza məktəbində Şərq 

dilləri üzrə müəllim vəzifəsindən çıxarkən öz 

yerinə işə müəllimi M.Ş. Vazehi məsləhət gör-

müşdür. Bununla əlaqədar M. Ş. Vazeh 1840-

1846-cı illərdə Tiflisdə yaşamışdır. Beləliklə, 

Mirzə Şəfi Vazeh imtahan verib Tiflis qəza 

məktəbində Azərbaycan dili müəllimi işləməyə 

başlayır. Burada o, həm də fərdi dərs deməklə 

məşğul olur. Eyni zamanda, dövrün qabaqcıl 

ziyalıları ilə tanış olur. Hətta 1844-cü ildə 

―Divani-hikmət‖ adlı ədəbi məclis də təşkil et-

mişdir. Bu məclis əvvəlcə Gəncədə təşkil olun-

muş, daha sonra isə (1846-cı ilə qədər) Tiflisdə 

öz fəaliyyətini davam etdirmişdir. Onun tələbə-

ləri arasında alman şairi və Şərq dilləri üzrə tər-

cüməçi Fridrix Martin fon Bodenştedt də var 

idi. Tiflisdə müəllim işlərkən Mirzə Şəfi Vazeh 

rus pedaqoqu İvan Qriqoryevlə birlikdə Tiflis 

gimnaziyası üçün Azərbaycan şeirinin ilk anto-

logiyasını və ―Tatar-rus lüğəti‖ni tərtib etmişdir. 

Ədəbi məclisin yığıncaqlarında A. Bakıxanov, 

M.F. Axundov, İvan Qriqoryev, Mirzə Həsən

Vidadi, Mirzə Həsən Ordubadi, İ.A. Slivski, F.

Bodenştedt və başqaları iştirak edirdi.

XIX əsrin maarifçiləri sırasında İsmayıl 

bəy Qutqaşınlının da adı xüsusi qeyd olunmalı-

dır. İsmayıl bəy Qutqaşınlı Azərbaycan realist 

nəsrinin inkişafında böyük xidmətlər göstərmiş 

sənətkarlardandır. Onun ―Rəşid bəy və Səadət 

xanım‖, yaxud ―Şərq hekayəsi‖ əsəri ―Kitabi-

Əsgəriyyə‖dən sonra ədəbiyyatımızda böyük 

sensasiya yaradan əsər kimi çox qiymətlidir. 

Əsərin orijinalı fransızca yazılıb və 1835-ci ildə 

Varşavada fransız dilində nəşr olunmuşdur. 

Əsər ilk dəfə iyirminci illərin (XX əsr) əvvəllə-

rində Bakıda Xasay xan Usmiyevin şəxsi kitab-

xanasından tapılmış və fransız dilindən Azər-

baycan dilinə tərcümə edilərək nəşr olunmuş-

dur. Kitab, İsmayıl bəy Qutqaşınlının Xasay 
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xana xatirə qeydlərindən göründüyü kimi, Us-

miyevə babası Xasay xandan qalmışdır. Mirzə 

Fətəli Axundovun son səhifədə öz əli ilə yazdığı 

qeydlərindən görünür ki, M.F. Axundov əsəri 

orijinaldan oxumuş, onda gələcəyə böyük inam 

və ruh yüksəkliyi yaratdığını sevinc hissi ilə 

qeyd etmişdir: ―Mən bu gün sizi tamamilə inan-

dıra bilərəm ki, arzularımızın həyata keçirilməsi 

günü artıq yaxınlaşmışdır. 15 mart 1846. Mirzə 

Fətəli.‖(5,183). 

İlk maarifçilərin yaradıcılığında realizmin 

bünövrəsi qoyulurdu. Qasım bəy Zakirin, daha 

sonra isə Mirzə Baxış Nadim və Baba bəy Şaki-

rin timsalında maarifçi realistlərin yeni nəsli 

onu daha da inkişaf etdirdilər. Əsrin ortalarında 

Azərbaycan maarifçiliyi Mirzə Fətəli Axundo-

vun yaradıcılığında yeni inkişaf mərhələsinə qə-

dəm qoydu. M.F. Axundovun yaradıcılığı XIX 

əsrin ortalarında formalaşan Azərbaycan maarif-

çi realizminin parlaq nümunəsidir. Onun ədəbi-

tənqidi, ictimai-siyasi və fəlsəfi dünyagörüşü-

nün formalaşmasında qədim yunan, qabaqcıl rus 

və Qərbi Avropa maarifçiliyinin müsbət təsiri 

olmuşdur. Dünyagörüşündə maarifçilikdən inqi-

labi demokratiyayadək ideoloji bir yüksəliş yolu 

keçmişdir. Müəllimi Mirzə Şəfidən aldığı 

―dərs‖dən başqa fitri istedadı və mütaliəsi sayə-

sində Qərbi Avropa və rus klassiklərinin əsərlə-

rini rus dilində oxumuşdur. Xalqın elmi dünyagö-

rüşünün inkişafında əlifbanın böyük əhəmiyyətə 

malik olduğunu bildiyi üçün ərəb qrafikalı Azər-

baycan əlifbasında islahat aparılması üçün çalış-

mışdır. ―Aldanmış kəvakib‖ əsərində məktəbə, 

elm və maarifə yüksək qiymət verən Yusif Sərracı 

da ideal hökmdar obrazı kimi yaratmışdır. 

M.F. Axundov yaradıcılığı bütün keyfiy-

yətləri ilə Azərbaycan maarifçi realizminin inki-

şafında xüsusi bir mərhələdir. Əsərlərində də 

xalq kütlələrinin azadlığı və tərəqqisinə mane 

olan ictimai-siyasi nöqsanların tənqidinə əsas 

yer verirdi. Məhz onun xidmətləri sayəsində əs-

rin 60-70-ci illərində Azərbaycan maarifçi rea-

listlər ordusu yetişirdi. M.F. Axundovun ədəbiy-

yata gəlişi ilə ədəbiyyat tariximizdə qəti bir dö-

nüş yarandı. Realizm və maarifçilik ənənələri 

M.F. Axundovun yaradıcılığında mükəmməl bir 
yaradıcılıq metodu səviyyəsinə yüksəldi. Bu za-

mandan başlayaraq, realizm və maarifçilik hərə-

katı ardıcıl, şüurlu inkişaf yoluna düşdü.

Mirzə Fətəli Axundovun Azərbaycan mə-

dəniyyəti üçün müəyyən etdiyi ədəbi-estetik 

inkişaf istiqaməti XIX əsrin ikinci yarısında 

maarifçi-realist sənətkarların yeni nəslinin mey-

dana çıxmasına, Azərbaycan maarifçiliyinin 

yeni inkişaf mərhələsinə yüksəlməsinə zəmin 

yaratdı. Eyni zamanda, qonşu xalqların da ədə-

bi-mədəni yüksəlişinə xidmət etməsinə səbəb 

oldu. 

Əsrin 70-ci illərindən başlayaraq ədəbiy-

yata gələn, maarifçi-realistlərin yeni nəsli M.F. 

Axundov ənənələrinin davamçıları Nəcəf bəy 

Vəzirov, Vasaq Mədətov, Əsgər ağa Gorani, 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Həsən bəy Zər-

dabi və b. timsalında realizm məktəbi özünün ən 

yüksək inkişaf səviyyəsinə qalxdı. Lirik, epik və 

dramatik növlərin müxtəlif janrlarında satira 

yaradıcılığı da yeni inkişaf mərhələsinə qədəm 

qoydu. 

Beləliklə, Azərbaycan maarifçi-realist 

ədəbiyyatı öz inkişafında klassik Azərbaycan 

poeziyası, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı və 

XIX əsr rus realistlərinin qabaqcıl ənənələrin-

dən qidalanaraq, yeni tarixi şəraitdə və milli zə-

mində inkişaf edirdi. Xüsusən, təbiətşünas alim 

H. Zərdabinin (1837-1907) nəşr etdiyi "Əkinçi"

qəzeti (1875-1877) bu dövrdə ədəbi-mədəni hə-

yatın coşqun inkişafına təkan verirdi. Burada

özünə yer tapan bir sıra ədəbi-ictimai müzakirə

və mübahisələr Azərbaycan ədəbiyyatında hu-

manist ənənələrin daha da möhkəmlənməsinə və

inkişaf etməsinə yardım göstərirdi.

Həsən bəy Zərdabi XIX əsrin II yarısında 

yetişən görkəmli maarifçi, birinci jurnalist, həm 

də böyük fədai idi. O, Azərbaycan xalq məişəti-

ni bütün incəliklərinə qədər bilən bir maarifçi 

idi. Gənc nəslin düzgün tərbiyə edilməsi, onla-

rın vətənpərvər və xalq ruhunda tərbiyə olunma-

sı, azadlıq və maarifçilik hərəkatının fəal müba-

rizləri kimi yetişməsinə bütün qüvvə və bacarı-

ğını sərf edirdi. Hələ Bakıda təbiət elmləri üzrə 

müəllim işlədiyi dövrdə azərbaycanlı uşaqları 

məktəbə cəlb etmək üçün təbliğat aparırdı.1872-

ci ildə Bakıda ilk dəfə ―Cəmiyyəti-xeyriyyə‖ də 

təşkil etmişdi. Nəcəf bəy Vəzirov və Əsgər ağa 

Adıgözəlov (Gorani) ilə birlikdə Azərbaycanın 

şəhər və kəndlərini gəzərək xeyriyyə cəmiyyəti-

nə üzv yazırdılar. Yorulmaz və qayğıkeş fəaliy-

yətinə görə müasirləri onu fəxrlə ―Zaqafqaziya 

müsəlman ziyalılarının müəllimi və mənəvi ata-

Azərbaycanda maarifçiliyin inkişafı və bu sahədə “Əkinçi”nin rolu 
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sı adlandırırdılar‖. Onun səy və əzmkarlığı sa-

yəsində 10 mart 1873-cü ildə M.F. Axundovun 

‖Sərgüzəşti vəziri xani Lənkəran‖ əsəri ilə 

Azərbaycan Milli teatrının bünövrəsi qoyuldu. 

Ardınca ―Hacı Qara‖, ―Xırs quldurbasan‖ və 

daha başqa əsərlər tamaşaya qoyuldu. Bu işdə 

Həsən bəy Zərdabi ilə birlikdə Azərbaycan ziya-

lılarından Nəcəf bəy Vəzirov, Əsgər ağa Adıgö-

zəlov (Gorani) də yaxından iştirak edirdilər. 

Beləliklə, fransız səyyahı Şardenin ―Şər-

qin operası‖ adlandırdığı (XVII əsrin sonları) 

xalq tamaşalarından sonra, XIX yüz ildə M. F. 

Axundov komediyalarının Bakıda müvəffəqiy-

yətlə tamaşaya qoyulması maarifçilik ənənələri-

nin daha geniş vüsət almasına şərait yaradırdı. 

Bakıdan sonra Şuşa, Naxçıvan, Tiflis (1876-cı 

il) və b. şəhərlərdə də M.F. Axundovun komedi-

yaları tamaşaya qoyulurdu. Belə bir zamanda da 

teatr binası zərurəti meydana gəldi və ‖millət 

atası‖ xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 

köməkliyi ilə Bakıda ilk teatr binası tikildi. 

Sözsüz ki, xalqın maariflənməsi yolunda 

atılan hər bir mütərəqqi addım mövcud ictimai-

siyasi şərait üçün çox qiymətli idi. Lakin Həsən 

bəy Zərdabi xalqın dünyagörüşünün dəyişməsi 

və inkişafına daha geniş imkanlar aça bilən, 

daha mükəmməl təbliğat vasitələri axtarırdı. 

Çünki Zərdabi zəhmətkeş xalqın mənafeyinə, 

onun hərtərəfli inkişafı və mübarizəsinə xidmət 

edə biləcək mətbuatın tərəfdarı idi. Nəhayət, 

Həsən bəy Zərdabinin ardıcıl və yorulmaz fəa-

liyyətinin nəticəsi olaraq, xalq mənafeyinə 

uyğun və maarifpərvər bir mətbuat orqanı tarixi 

zərurətdən meydana gəldi. 1875-ci il iyulun 22-

də Bakıda ana dilində ilk qəzetin – ―Əkinçi‖ 

(1875-1877) qəzetinin nəşrə başlaması ilə Azər-

baycanda əsl demokratik və milli dəyərlərə söy-

kənən ―mətbuat erası‖ başlandı. Həsən bəy Zər-

dabinin çox gərgin əməyi sayəsində ―Əkinçi‖ 

xalqın arzu və istəklərindən doğan bir mətbuat 

orqanı oldu. Özünün xarakterizə edərək ―pul 

yox, çapçı yoldaş yox, kitabxana yox, hürufat 

yox‖ – deyə səciyyələndirdiyi çətinliklərdən ona 

yalnız Vətən eşqi, xalq məhəbbəti güc verdi. İki 

illik fəaliyyəti nəticəsində ―Əkinçi‖ Azərbay-

canda əsl dünyəvi mətbuatın əsasını qoydu. Qə-

zetin nəşri elə bir tarixi əhəmiyyət kəsb edən ha-

disəyə çevrildi ki, XIX əsrdə və XX əsrin əvvəl-

lərində ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının nəşrinəqə-

dərki mətbuat orqanlarının heç biri onun səviy-

yəsinə yüksələ bilmədi. 

Həsən bəy Zərdabi ―Əkinçi‖ qəzetinin 

nəşrinə nail oluncaya qədər çox böyük maneə-

lərlə üzləşmişdi. Hər şeydən əvvəl, ―çarizm 

Azərbaycan maarifçilərinin bütün mütərəqqi tə-

şəbbüsləri kimi, milli mətbuat yaratmaq cəhdini 

də boğurdu‖ (4, s. 4). Ona görə də qəzetin nəşri-

nə 12 aprel 1873-cü ildən 5 oktyabr 1874-cü ilə 

qədər Bakı və Tiflis dəftərxanaları arasında ke-

çən 1 il 6 ay ərzində uzun süründürmələrdən 

sonra icazə ala bilmişdi. Böyük sənətkar və icti-

mai xadim bu yolda çəkdiyi əziyyətlərdən və 

məhrumiyyətlərdən bəhs edərək ―Rusiyada 

əvvəlinci Azərbaycan qəzeti‖ adlı məqaləsində 

yazırdı: ‖Hər kəsi çağırıram, gəlməyir, göstəri-

rəm, görməyir. Deyirəm, qanmayır. Axırda gör-

düm ki, onları haraylayıb çağırmaqdan, onlara 

deməkdən başqa bir qeyri əlac yoxdur. Olmaz 

ki, mənim sözümü eşidənlərdən heç bir qanan 

olmasın‖. 

Yenə də qəzet səhifələrindən birində 

yana-yana yazırdı: ―Ey bizə diqqət edənlər, bu 

qəzetin kəsrini görəndə (çünki qəzet çox böyük 

maddi və mənəvi problemlərlə üzləşirdi - T. 

İsgəndərov) gülməyin. Gülmək yeri deyil. Siz 

ağlayın ki, bizim müsəlmanların bircə qəzeti də 

basdırmağa (nəşr etməyə - T. İsgəndərov) adamı 

yoxdur‖ (8, s. 93). 

Əsrin II yarısında S.Ə. Şirvaninin realist 

şeir yaradıcılığı sahəsinə keçməsində ―Əkinçi‖ 

və ―Kəşkül‖ qəzetlərinin mühüm rolu olmuşdur 

. Mədəniyyətə və maarifə həsr etdiyi şeirləri və 

yazıları ilə mətbuatda tez-tez çıxış edirdi. 

‖Ziya‖qəzetinə‖, ―Qafqaz müsəlmanlarına 

xitab‖, ―Təlim-tərbiyə haqqında‖, ―Əkinçi‖ 

qəzetinə yardım üçün‖, ―Qəzet nədir‖, ―Ziya‖ 

qəzetinə təbrik‖, ―Ziya‖ qəzeti haqqında‖, 

―Həsən bəy Məlikov Zərdabiyə‖, ―Həsən bəyin 

hüzurinə‖ və b. şeirləri gənc nəslin təlim-tərbi-

yəsinə, təhsilin, elm və maarifin təbliğinə həsr 

olunmuşdur. 

Həsən bəy Zərdabiyə müraciətlərində 

onun gördüyü işə yüksək qiymət verir, əsərləri-

nin qəzetdə çap olunmasını xahiş edirdi. Şeirlə-

rində S.Ə. Şirvani həm elm və maarifin cəmiy-

yətin inkişafında əhəmiyyətli rolunu açıb göstə-

rir, həm də Həsən bəy Zərdabinin bu sahədə 

maddi və mənəvi çətinliklər bahasına gördüyü 

işin böyüklüyünü xalqa çatdırırdı. Bu yolla da 
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xalqa arzu və istəklərini ifadə edirdi. Eyni za-

manda, oxucularını ―Əkinçi‖nin ətrafında sıx 

birləşməyə, onu qorumağa çağırırdı. ―Milləti- 

Sislam‖ın gündən-günə ―zəlilü-xar‖ olmasının 

səbəblərini ―ona bielmlik olur bais,‖ – deyə on-

ları ―qəflət yuxusu‖ndan ayılmağa çağırırdı. Na-

danlıqdan qurtarmaq üçün onları qabaqcıl elm-

ləri öyrənməyə, maariflənməyə həvəsləndirirdi. 

―Millətin qeyrətin çəkən kəslər‖i əlbir olmağa, 

birgə fəaliyyətə səsləyirdi. 

Xüsusilə,‖Əkinçi‖nin təsiri ilə şair günün 

vacib olan məsələləri ilə maraqlanırdı. ―Əkinçi‖ 

qəzetinin nəşrə başlaması S.Ə. Şirvani yaradıcı-

lığının yeni ictimai məzmun kəsb etməsi və for-

malaşmasına müsbət təsir göstərdi. Şair səsini 

H. Zərdabinin səsinə qoşdu.‖(8,173) Müasir hə-

yatın tələblərinə uyğun şeirlər yazıb ―Əkinçi‖də 
nəşr etdirən maarifçi şair üçün ―Əkinçi‖ qəzeti 
bir xitabət kürsüsü idi. O, xalqı qəflət və cəhalət 
yuxusundan oyatmağa çalışır, Həsən bəy Zərda-

binin maarifçilik təşəbbüslərini alqışlayır, onu 
bilikli bir müəllim və xeyirxah insan kimi qiy-

mətləndirirdi. Məhz ―Seyid Əzim Şirvaninin 
―Əkinçi‖də iştirak etməsi ilə maarifçi realist 
poeziya məktəbi yarandı (8, s.173). Şair ―Əkin-

çi‖ qəzetinin böyük mədəni faydalarını dərk 
etdiyi üçün onun nəşrinə mane olanları susdur-

mağa çalışırdı, əsərlərində mürtəceləri satira 
atəşinə tuturdu. Müasirlərini bu qəzeti oxumağa 
və onu qorumağa çağırırdı:

Bəs ―Əkinçi‖cəlalımızdı bizim, 

Nasehi xoşməqalımızdı bizim. 

Səy edin, ey guruhi-niksifat! 

Etməsin ta bizim ‖Əkinçi‖ vəfat (14, s. 431). 

Odur ki, milli ədəbi dilimizin və mədəniy-

yətimizin inkişafı tarixində Həsən bəy Zərdabi 

və onun nəşr etdiyi ‖Əkinçi‖ qəzeti misilsiz xid-

mətlər göstərmişdir. Xalqın milli təfəkkürünün 

formalaşması və maariflənməsi, siyasi səbatlılı-

ğının artması və dünyagörüşünün inkişafında 

göstərdiyi səy və yorulmaz fəaliyyətinə görə 

―Əkinçi‖ özündən əvvəlki və sonrakı dövr mət-

buat orqanları arasında Azərbaycan reallıqlarını 

daha mükəmməl əks etdirə bilməsi və xalqse-

vərliyi, tərəqqipərvərliyi, xalq ruhuna uyğunlu-

ğu və azadlıqsevərliyi ilə fərqlənirdi. Bu keyfiy-

yətləri ilə də xalqın sevimlisi oldu. Tədqiqatçı-

lar çox haqlı olaraq ―Əkinçi‖ni ―maarifçilik ide-

yalarının əkinçisi‖, ondan sonra gələn və ―Əkin-

çi‖ qəzetinin ənənələrini davam etdirən mətbuat 

orqanlarını isə ―Əkinçi‖nin övladları‖(prof. X. 

Məmmədov) adlandırırlar. 

Əsrin sonlarına doğru ―Əkinçi‖ ideyaları-

nı, onun ənənələrini davam və inkişaf etdirən 

―Kəşkül‖ (1883-1891) qəzeti oldu. Qəzetə Ünsi-

zadə qardaşlarından Cəlal Ünsizadə redaktorluq 

edirdi. XIX əsrin 80-90-cı illərində Azərbaycan 

maarifçilik hərəkatının geniş vüsət almasında 

onların da böyük xidmətləri olmuşdur. Xalqın 

həyatını, onun məişəti, gündəlik məşğuliyyəti 

və maarifçilik ideyalarını təbliğ edən, xalq ruhu-

nu, arzu və istəklərini, qayğı və ehtiyaclarını əks 

etdirən məhz ―Kəşkül‖ qəzeti idi.1891-ci ildə 

―Kəşkül‖ ün bağlanmasından sonra Azərbayca-

nın demokratik və maarifpərvər ziyalıları N. 

Nərimanov, S.M. Qənizadə, M. Şahtaxtlı nə qə-

dər çalışsalar da, heç bir qəzet nəşrinə icazə ala 

bilmədilər. Məqsəd və məramından asılı olma-

yaraq, çap olunan mətbuat orqanları daim basqı 

və təzyiqlərə məruz qalırdılar. Mütləqiyyət hö-

kuməti xalq kütlələrini, xüsusən türk-müsəlman 

əsilli xalqları daim əsarətdə saxlamağa çalışırdı. 

Buna görə də Azərbaycan dövri mətbuatı çar 

hökumət orqanları və senzuranın təqibləri ilə 

üzləşirdilər. Azərbaycanlılardan sayca çox az 

olan ermənilərin, gürcülərin onlarla qəzet və 

jurnalları çap olunduğu halda, çar hakimiyyət 

orqanları və şovinistlər Azərbaycan dilində mət-

buatın olmasına, onun məqsəd və məramından 

asılı olmayaraq, çox qısqanclıqla yanaşırdılar. 
Problemin aktuallığı. Çar Rusiyasının Azər-

baycanda apardığı müstəmləkəçilik siyasəti və Azər-

baycan dilində çap olunan mətbuat orqanlarına qarşı 

qatı amansızlığı tənqid edilir. 

Problemin elmi yeniliyi. Azərbaycanda maa-

rifçiliyin inkişafı və süni yaradılan maneələr, prob-

lemlərin həllində Azərbaycan ziyalılarının əzmkarlı-

ğı və səyləri əks olunmuşdur. 

Problemin əhəmiyyəti. Məqalə magistr, dok-

torant və gənc tədqiqatçıların istifadəsi üçün əhə-

miyyətlidir. 

Azərbaycanda maarifçiliyin inkişafı və bu sahədə “Əkinçi”nin rolu 
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ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
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ĠSSUES OF ECOLOGICAL EDUCATION IN THE HISTORY OF PEDAGOGICAL 

THOUGHT IN AZERBAIJAN 

Xülasə. Məqalədə Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində ekoloji tərbiyə məsələlərindən bəhs olunur. 

―Qurani-Kərim‖in müvafiq ayələrində, eyni zamanda, Azərbaycan mütəfəkkirlərinin fikirlərində də ekoloji 

tərbiyə məsələləri barədə danışılır. Həmin mütəfəkkirlərin əsərlərinin təhlili də məqalədə qeyd edilir. 

Açar sözlər: ekologiya, təlim, təhsil, inkişaf, ekoloji tərbiyə

Резюме. В статье рассматриваются вопросы экологического воспитания в истории азербай-

джанской педагогической мысли. Повествуется о соответствующих аятах Священного Корана, а 

также обсуждаются вопросы экологического воспитания в суждениях азербайджанских мыслителей. 

В статье также упоминается анализ произведений этих мыслителей. 

Ключевые слова: экология, обучение, образование, развитие, экологическое воспитание

Summary. The article deals with issues of environmental education in the history of Azerbaijani 

pedagogical thought. In the relevant verses of the Holy Quran, at the same time, in the opinions of 

Azerbaijani thinkers, issues of environmental education are discussed. The analysis of the works of those 

thinkers is also mentioned in the article. 

Key words: ecology, training, education, development, environmental education.

Ekologiya, ekoloji tərbiyə ifadələrini, de-

mək olar ki, hər gün eşidirik. Bu baxımdan hə-

min ifadələr istər dini mənbələrdə, istərsə də 

mütəfəkkir və pedaqoqların əsərlərində özünə-

məxsus yer tutmuşdur. 

Müqəddəs kitabımız ―Quran‖ın müvafiq 

ayələrindən görürük ki, Böyük Yaradan Yer 

üzünü insanlar üçün yaradıb, onu bitki örtüyü 

ilə örtüb, su və müxtəlif qidalarla təmin edib. 

Yerin altını da, üstünü də insanlar üçün zəruri, 

həyati əhəmiyyətli nemətlərlə zənginləşdirib. 

Növbənöv taxıl məhsulları, meyvələr, dərman 

bitkiləri, güllər, çiçəklər, ev heyvanları, quşlar, 

balıqlar – hamısı insanlar üçündür. Sayı-hesabı 

bilinməyən bu nemətlərin ən kiçik zərrəsinin də 

Yaradan yanında hesabı var. 

Dini etiqada görə, külli kainatda nə varsa 

hamısı, o cümlədən, ağaclar, otlar, heyvanat Bö-

yük Yaradanı təsbih etməkdədir (anmaqdadır). 

Bir ağac kəsən insan Ulu Xaliqi zikr edənin biri-
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ni azaltmış olur və günaha batır. Bir ağac əkən 

insan isə tam onun əksini edir və savab qazanır. 

Axı yer üzü Allah-taalanın insanlara yaşayış 

yeri olaraq bəxş etdiyi ən gözəl hədiyyədir. ―O 

Allah ki, sizin üçün yer üzünü döşədi, göyü isə 

tavan yaratdı, göydən yağmur endirdi və onun 

vasitəsilə müxtəlif meyvələrdən ruzilər yetişdir-

di‖. (―Əl Bəqərə‖, ayə 22). Dini etiqada görə, 

həm də heyvanlara zülm etmək günahdır. Heç 

bir heyvan insan qədər zülmkar və kobud deyil. 

Dindən danışmışkən, mövzu ilə bağlı İslam 

Peyğəmbərinin (s) kəlamlarına diqqət yetirək. 

Peyğəmbər əleyhissəlam, həmçinin buyur-

muşdur: ―Yararsız qalmış bir yeri cana gətirən 

adam bəri başdan savab qazanmış olur‖; ―Bir 

adamın basdırdığı ağac nə qədər meyvə verərsə, 

o adam o qədər savab qazanır‖; ―Yolun ortasına

düşmüş bir daşı götürüb kənara atan, yolu sah-

mana salan adam savab qazanar‖; ―Kim daşqın-

ların, sel sularının qarşısını alırsa, yaxud yan-

ğınları söndürürsə, şəhidlərin qazandığı savab

qədər savab qazanır‖; ―Bir müsəlman bir şey

əksə, əkdiyi şeyin məhsulundan bir quş, bir in-

san, yaxud bir heyvan yesə, o, həmin adamın

ehsanıdır‖; ―Allah deyir ki, məndən rəhm istə-

yirsinizsə, bütün yaratdıqlarıma acıyın‖; ―Ziyan

verən canlılardan başqa hər hansı bir canlını öl-

dürmək qadağandır‖; ―Heyvana əziyyət verməyi

qadağan edirəm‖; ―Tanrı lənət eləsin bir heyva-

na əziyyət verənə‖; ―Hətta bir sərçənin başının

kəsilməsinə acıyan, həmin sərçəyə yazığı gələn

adama Allah qiyamət günü acıyar‖; ―Allah lənət

eləsin ağac kəsənə‖.

Su, hava, qida nemətləri və bütün hər şey 

insanlara çatacaq qədər yaradılıb. Bu barədə 

―Məryəm‖ surəsinin 99-cu ayəsində deyilir: 

―And olsun ki, Allah onları (bütün yaratdıqları-

nı) hesablamış və təkrar-təkrar saymışdır‖. İn-

sanların borcu həmin nemətləri qorumaq və on-

dan düzgün istifadə etməkdir. Lakin ―Qurani-

Kərim‖də buyurulduğu kimi, insan nankor 

olduğundan hər zaman səhlənkarlığa yol vermiş 

və verməkdədir. Bu gün yer üzü ilkinliyini itir-

mişdir. Dəniz və quru çirklənmiş, qidalar təbii-

likdən çıxmış, hava zəhərlənmiş, ozon qatı 

deşilmişdir. 

İnsanların var-dövlətə olan hərisliyi onun 

düzgün olmayan əməlləri törətməsinə gətirib 

çıxarmışdır. Belə ki, insan qlobal istiləşmə, bitki 

örtüyünün məhv olması, Qırmızı kitaba düşən 

heyvanların nəslinin kəsilməsi və müxtəlif xəs-

təliklər ilə qarşı-qarşıyadır. Təəssüf hissi ilə 

qeyd etmək istərdim ki, bunlar məhz insan əmə-

yinin nəticəsidir. Ekologiya elmi də məhz bu 

səbəbdən yaranmışdır. 

Müasir dövrdə ekologiya dedikdə, ətraf 

mühitin – torpağın, suyun, havanın çirklənmədən 

qorunması və təmiz saxlanması başa düşülür. 

―Elmi araşdırmalar onu göstərir ki, əgər 

insanlar, dövlətlər təbii fəlakətlərin (tufan, sel, 

qasırğa, isti külək, daşqınlar, yanğınlar və s.) ya-

ranmasına səbəb olan qaz emissiyalarının azal-

dılması ilə bağlı lazımi və effektiv tədbirlər gör-

məsə 21-ci yüzillikdə dünyanın illik orta tempe-

raturu ən azı 3 dərəcə yüksələ bilər. Bunun ağır 

nəticələrini təsəvvür etmək isə o qədər də çətin 

deyil. Bu gün Çin dövləti emissiya üzrə dünya li-

deridir. Bu sahə üzrə bir statistikanı diqqətə çat-

dırmaq tam yerinə düşər. Belə ki, 2019-cu ilin 

məlumatlarına görə, karbon dioksid ekvivalentin-

də qlobal istixana emissiyalarında ilk 5 ölkə li-

derdir. Çin – 28%, ABŞ – 15%, Hindistan – 7%, 

Rusiya – 5%, Yaponiya – 3%. Hesablamalara 

görə, Azərbaycanın payı 0.15%-dır‖ (1). 

Qeyd etməliyik ki, ekologiya XX əsrin elm-

idir. Yəni bu əsrdə kütləvi hal almış ekoloji böh-

ran – kütləvi qırğın silahlarının hazırlanması və 

sınaqdan keçirilməsi, kosmik uçuşlar, atom-nüvə 

reaktorları, kimya zavodları və kimyəvi məhsul-

lar, sənayenin inkişafı naminə təbiətə təcavüz, me-

şələrin qırılması, çayların istiqamətinin dəyişdiril-

məsi, dağların partladılması, müharibələr və s. bu 

elmin yaranmasına səbəb olmuşdur. Beləliklə, pe-

daqogika elmində ―ekoloji tərbiyə‖ məfhumu ya-

ranmış və böyüməkdə olan nəslin ekoloji tərbiyəsi 

aktual problemə çevrilmişdir. 

Təlim və tərbiyə ilə bağlı elə bir incəlik 

yoxdur ki, xalqın diqqətindən kənarda qalsın, o 

cümlədən ekoloji tərbiyə. Neçə əsr bundan əvvəl 

xalq insanın yer üzərində qalıb-qalmayacağının 

ekologiyadan asılı olduğunu duyub dərk etmiş və 

bu barədə tövsiyələrini vermişdir. Halbuki o 

zaman təbiətə indiki kütləvi təcavüz yox idi. 

Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində də bir 

çox mütəfəkkirlər təbiət, ekoloji tərbiyə barədə 

müxtəlif fikirlər söyləmişlər. 

Nizami Gəncəvi insan və onun şəxsiyyəti 

haqqında qiymətli fikirlər söyləmiş, insanı yer 

üzünün ən qüdrətli varlığı hesab etmişdir. 
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O, elmləri dörd qrupa bölür: 1) insanı öy-

rənən elmlər; 2) heyvan – bitkiləri öyrənən elm-

lər; 3) dağı - torpağı, yeraltı sərvətləri (yəni can-

sız aləmi) öyrənən elmlər; 4) hərb elmləri. 

Nizami qəhrəmanlarının həyat tərzinə uy-

ğun olaraq təbiət təsvirinə, suya, havaya, günə-

şə, aya, ulduzlara xüsusi diqqət yetirmişdir. O, 

insanları təbiətin gözəlliyini qorumağa, təmiz 

suyun, təmiz havanın qədrini bilməyə çağırır. O, 

əsərlərində müxtəlif güllərin, çiçəklərin, ayın, 

günəşin gözəlliyindən danışır. O, flora və fauna-

nın qorunmasının, təbiətin simmetriyasının göz-

lənilməsini zəruri sayır. Su, hava təmiz olmalı-

dır, su həyatdır, su hər şeyə təravət verir, hər 

şeyi təmizləyir. 

Nizami Roma təbiətşünası Vəlinasın dili 

ilə deyir ki, təbiətdəki hər şey dörd ünsürdən – 

od, su, torpaq, havadan asılıdır. Ona görə də 

Nizami dörd ünsürə qayğı ilə yanaşmağı tövsiyə 

edir. Onun qəhrəmanları əkib-biçməyə, bağ sal-

mağa, yaşıllıq yaratmağa xüsusi əhəmiyyət 

verirlər. 

―Nizaminin yaradıcılığında ətraf mühit 

məsələlərinin təqdimi və təhlili o qədər elmi şə-

kildə verilib ki, müəllifə təbiəti əla mənimsəmiş 

və onun qayğısına qalan alim kimi yanaşmalı 

olursan. O, canlı orqanizmlərə təsir edən faktor-

ları dəqiqliklə çatdırır. Məsələn, orqanizmi tə-

biətdə əhatə edən və ona təsir göstərən element-

ləri verməklə ekoloji amilləri göstərmiş olur. 

Əncirin budağı bomboş qalardı yayda, 

Ənciryeyən olsaydı, bütün quşlar dünya-

da‖ (2). 

Məhəmməd Füzuli yaradıcılığında da elm, 

təhsil məsələləri ilə yanaşı, təbiət motivləri də 

özünəməxsus yer tutur. 

―Məhəmməd Füzuli yaradıcılığı üçün sə-

ciyyəvi olan cəhətlərdən biri də təbiət təsvirlə-

rindən məharətlə istifadə etməsidir.  

Bizi əhatə edən dünya, yer, göy, ay, ulduz, 

gül-çiçək, bir sözlə, təbiətin min bir əsrarəngiz 

gözəlliyi onun lirikasının ilham və mövzu mən-

bəyidir. Təbiət təsviri, peyzaj Füzuli lirikasın-

da məqsəd və vasitədir.  

Baharın təsviri, təbiətin oyanması, güllə-

rin açması, bülbüllərin oxuması Füzuli şeirin-

də bədii-poetik qayə kəsb edir. Şərq şeirincə ba-

harla bağlı işlənən bu cür təbiət təsvirlərinə ba-

hariyyələr deyilir (3). 

Mirzə Ələkbər Sabir gənc nəslin tərbiyə-

sində və onun dünyagörüşünün formalaşmasında 

uşaq ədəbiyyatının böyük rolunu görmüş, bu məq-

sədlə də balalarımız üçün bir neçə şeirlər, təm-

sillər, nəsihətlər, mənzum hekayələr yazmışdır. 

Sabirin istər təbiət, istərsə cəmiyyət və adi 

məişət hadisələrinə aid yazılmış şeirləri nəinki 

uşaqlara həyatı və təbiəti sevdirir. ―Cütçü‖, 

―Yaz günləri‖, ―Uşaq və buz‖ və s. şeirləri onun 

uşaqların tərbiyəsinə dərin münasibətinin parlaq 

ifadəsidir. 

Abbas Səhhət fiziki tərbiyə işində təbiətə, 

onun gözəlliyinə, suya, təmiz havaya, günəş işı-

ğına böyük əhəmiyyət verir, bir həkim kimi in-

sanların sağlamlığında onların böyük rolunu 

səmimi bir qələmlə tərənnüm edir, sözlə təbiətin 

tablosunu yaradırdı. 

Təbiət sağlamlığın mənbəyidir. Uşaqların 

hələ kiçik yaşlarından belə bir mənbə ilə tə-

masda olmalarını zəruri sayan A. Səhhət təbiəti 

rəngarəng boyalarla təsvir edirdi. Bu baxımdan 

onun ―Yaz‖, ―Yay‖, ―Qış‖, ―Yay səhəri‖, ―Payız 

çağında‖, ―Köç‖, ―Əkinçi nəğməsi‖, ―İlk bahar‖ 

və s. şeirlərinin hər biri gözəl rəsm əsəridir. 

12 misralıq ―Yaz‖ şeirində yazın bir çox 

əlamətləri öz əksini tapmışdır: yazda gecə-gün-

düzün bərabər olması, havaların istiləşməsi, qar-

ların əriyib çaylara tökülməsi, çayların daşması, 

quşların isti ölkələrə qayıtması uşağın başa dü-

şəcəyi şeir dili ilə təsvir olunur. ―İlk bahar‖ şei-

rində yazın digər əlamətləri də (havanın tutulub-

açılması, yağmurlu olması, isti küləklərin əsmə-

si, ağacların yarpaqlanması, çəmənin göyərməsi 

və s.) göstərilir. 

―Yay‖ şeirində uşaqlar yay fəslinin əla-

mətləri ilə (havanın istiləşməsi, quş və heyvan-

ların kölgəyə çəkilməsi, meyvələrin yetişməsi, 

taxılın biçilməsi və s.) tanış olurlar. 

―Yaz‖ və ―İlk bahar‖ şeirlərini əzbərlət-

mək mümkün olduğu halda, ―Yay‖ şeirinin 

uşaqlara oxunması münasibdir. Bu şeirlərin 

məzmunundan məktəbəhazırlıq qrupu uşaqları-

nın rəsm məşğələlərində təbiət lövhələri çəkmə-

ləri üçün də istifadə edilə bilər. 

―Güllərin bəhsi‖ alleqoriyasında uşaqlar 

qızılgülün xüsusiyyətləri ilə tanış olurlar. ―Bağ-

ça‖ şeiri uşaqları bağ-bostanla, onların məhsul-

ları ilə şən bir şəraitdə tanış edir. 

Abdulla Şaiqin də ədəbi irsi məktəbəqədər 

yaşlı uşaqların tərbiyəsi üçün zəngin material 
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verir. Onun bir çox şeirlərindən uşaqların təbiət-

lə tanışlığı və nitq inkişafı üçün müvəffəqiyyətlə 

istifadə etmək olar. Məlum olduğu kimi, təbiət 

həyata təzəcə göz açan, ona yenicə bələdləşən 

körpə uşaqlar üçün sirli bir aləmdir. ―Bu nədir?‖ 

refleksinin təsiri ilə uşaq bu aləmi öyrənməyə 

can atır. Quşlar, heyvanlar, bitkilər aləmi, təbiə-

tin əsrarəngiz gözəlliyi uşağı özünə cəlb edir. 

Təbiət uşaq üçün təkcə estetik zövq mənbəyi 

deyil, həm də idrak mənbəyidir. Təbiətlə tanış-

lıq uşaqların həyati təsəvvürlərini genişləndirir, 

onlarda düzgün dünyagörüşünün formalaşması-

na kömək göstərir. 

Uşaqların təbiətlə tanışlığında bədii ədə-

biyyatın əvəzedilməz rolunu duyan A. Şaiq tə-

biəti tərənnüm etmiş, onlara fəsillər, heyvanlar, 

quşlar, bitkilər, təbiət hadisələri haqqında sadə 

şəkildə məlumat verməyə çalışmışdır. Onun bir 

çox şeirləri (―Bahar‖, ―Payız‖, ―Payız gecəsi‖, 

―Qışın nəğməsi‖ və s.) balacaları ilin fəsilləri ilə 

tanış edir. Bu şeirləri uşaq bağçasının böyük və 

məktəbəhazırlıq qruplarında oxumaq və qismən 

əzbərlətmək məsləhətdir. 

A. Şaiqin bitki və heyvanlara dair lirik

şeirləri uşaqları mədəni və yabanı bitkilər, vəhşi 

və ev heyvanlarının həyat tərzi ilə tanış edir. O, 

uşaqları bitkilərə, heyvan və quşlara qayğı ilə ya-

naşmağa çağırırdı. Şairin ―Qərənfil‖, ―Bənövşə‖, 

―Qızılgül‖, ―Zanbaq‖ kimi şeirləri uşaqları gül və 

çiçəklərlə tanış etmək cəhətdən maraqlıdır. 

―Qərənfil‖ şeirində uşaqlar qərənfilin çəh-

rayı, ağ, qırmızı, sarı rəngdə, həm də yaşıl sap-

laqlı olduğunu öyrənirlər. ―Bənövşə‖ şeirində 

uşaqlar az ömürlü, gözəl ətirli, boynu bükük bə-

növşə ilə tanış olurlar. ―Qızılgül‖ şeirində yaşıl 

belli, qızıl telli, ətri hər yanı tutan, süfrələrin bə-

zəyi olan qızılgül uşaqların gözü qarşısında can-

lanır. ―Zanbaq‖ şeirində isə şair balaca oxucula-

rı ağ ipəyə oxşayan, gümüş kimi parıldayan, ət-

rafa ətir saçan zanbaqla tanış edir. Şair kiçik 

lirik lövhələrlə uşaqları gül və çiçəklərin kon-

kret əlamətləri ilə tanış edir. 

Deyilənləri ümumiləşdirərək belə bir nəti-

cəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan pedaqoji fikir 

tarixində istər dini mənbələr baxımından, istərsə 

də mütəfəkkirlərin, şair və yazıçıların əsərlərində 

ekoloji tərbiyə məsələlərinin özünəməxsus xü-

susiyyətləri daima mühüm olması ilə seçilmişdir. 
Problemin aktuallığı. Ekoloji tərbiyə ətraf 

mühitin dərk olunması və təbiətə qayğı ilə yanaşma-

nın formalaşması proseslərindən keçir. Ekoloji cə-

hətdən savadlı insan dərk etməlidir ki, təbiət də onun 

özü kimi canlıdır. Təbiət güclüdür, ancaq bu güc tü-

kənməz deyil. Təhsil ocaqlarında ekoloji təhsilin 

gücləndirilməsinin tərəfdarları hesab edirlər ki, uşa-

ğa kiçik yaşlarından təbiətə qayğı ilə yanaşmanı aşı-

lamaqla biz onun şəxsiyyətinin formalaşmasına cid-

di təkan vermiş oluruq. Başqa sözlə, yeni nəsildə və-

təndaş şüurunun formalaşdırılmasının əsas istiqa-

mətlərindən biri də məhz ekoloji təhsil və tərbiyə 

olmalıdır. Bu yolla gəncləri doğma torpağı və təbiəti 

sevməyə, ətraf mühitə biganəlikdən qaçmağa öyrədə 

bilərik. 

Problemin elmi yeniliyi. Azərbaycan peda-

qoji fikir tarixində istər dini mənbələr, istərsə də pe-

daqoq və mütəfəkkirlərin fikirləri baxımından eko-

loji tərbiyə məsələlərinin öyrədilməsi, bir çox əsər-

lərdə təhlili məhz təqdim olunan problemin elmi 

yeniliyini təqdim edir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Tədqiq olu-

nan problem bu sahədə mövcud olan bir sıra vacib 

məsələlərin həlli üçün praktik əhəmiyyətə malikdir. 
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DEVELOPMENT AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 

OF THE PERSONALITY OF A MODERN TEENAGER 

Xülasə. Elmi məqalədə müəlliflər tərəfindən müasir yeniyetmə şəxsiyyətinin inkişaf və psixoloji xü-

susiyyətləri araşdırılmışdır. Məqalədə yeniyetmə şəxsiyyətinin ən mühüm xüsusiyyətləri ardıcıllıqla şərh 

edilmişdir. Müəlliflərin fikrincə, yeniyetməlik yaş dövrü dünyagörüşün, əxlaqi inancların, prinsip və idealla-

rın, o cümlədən yeniyetmənin davranışında dəyər mühakimələri sisteminin intensiv formalaşmasının başlan-

ğıc dövrüdür. 

Açar sözlər: yeniyetmə şəxsiyyəti, psixoloji və inkişaf xüsusiyyətləri, dünya- görüş, əxlaqi inanclar,

psixoemosional münasibət, identiklik 
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Резюме. В научной статье авторы исследовали развитие и психологические особенности лич-

ности современного подростка. В статье последовательно трактуются важнейшие характеристики 

личности подростка. По мнению авторов, подростковый возраст является начальным периодом 

интенсивного формирования мировоззрения, нравственных убеждений, принципов и идеалов, а 

также системы оценочных суждений в поведении подростка. 

Ключевые слова: личность подростка, психологические и возрастные особенности, 
мировоззрение, нравственные убеждения, психоэмоциональное отношение, идентичность 

Summary. In a scientific article, the authors studied the development and psychological 

characteristics of the personality of a modern teenager. The article consistently interprets the most important 

characteristics of a teenager's personality. According to the authors, adolescence is the initial period of 

intensive formation of a worldview, moral beliefs, principles and ideals, as well as a system of value 

judgments in the behavior of a teenager. 

Key words: personality of a teenager, psychological and age characteristics, worldview, moral 
beliefs, psycho-emotional attitude, identity

Yeniyetməlik inkişaf dövrü təxminən 10-

11 yaşdan 14-15 yaşa qədər olan yaşı əhatə edir, 

məktəbin orta siniflərində uşaqların təhsili ilə 

üst-üstə düşür. Yeniyetməliyin psixoloji xüsusiy-

yətləri müxtəlif müəlliflərin fikrincə, böhran kimi 

qəbul edilir və üç əsas sahədə yenidən qurulma 

ilə əlaqələndirilir: bədən, psixoloji və sosial. 

Bədən səviyyəsində əhəmiyyətli hormonal 

dəyişikliklər baş verir, sosial səviyyədə yeniyet-

mə uşaq və böyüklər arasında aralıq mövqe tu-

tur, psixoloji səviyyədə yeniyetməlik özünüdərk-

etmənin formalaşması ilə xarakterizə olunur. 

Hər bir yaş bir keçid dövrüdür, insanı daha yük-

sək yaş səviyyəsinə keçidə hazırlayır. Uşaqlara 

xas olan konkret, obrazlı təfəkkür yeniyetməlik 

dövründə getdikcə öz yerini mücərrədliyə verir, 

daha müstəqil, aktiv və yaradıcı olur. 

Yeniyetmə şəxsiyyətinin strukturunda baş 

verən dəyişikliklər özünüdərkin inkişafı ilə 

müəyyən edilir ki, bunun nəticəsində fərd və 

ətraf mühit arasındakı keçmiş əlaqə pozulur. 

Yeniyetməlik dövrünün psixoloji xüsusiyyətləri 

yetkinlik kompleksi adlanır. Bu yaşın xarakterik 

xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, yeniyetmələr 

mümkün qədər çox bilik əldə etməyə həvəslə 

çalışır, zehni fəaliyyətlərini onları daha çox ma-

raqlandıran sahəyə yönəldirlər. Yeniyetməlik 

yaş dövründə əhval-ruhiyyə sabit, emosional 

reaksiyalar daha fərqli olur, baxmayaraq ki, 

onların gözlənilməzliyi və qeyri-adekvatlığı da-

vam edə bilər. Oğlanlarda emosional qeyri-sa-

bitlik 11-13 yaşda, qızlarda isə 13-15 yaşlarında 

müşahidə edilir. 

Bu dövrdə yeniyetmələrdə yetkinlik hissi 

formalaşmağa başlayır ki, bu da onun fiziki 

inkişaf dövründəki dəyişiklikləri dərk etməsi və 

qiymətləndirməsi nəticəsində yaranır. Yaşlıların 

etibarı və erkən müstəqillik yeniyetməni təkcə 

sosial deyil, həm də subyektiv olaraq yetkin 

edir. Bu hiss hər bir yeniyetmənin həm böyüklə-

rin, həm də həmyaşıdların ona kiçik bir uşaq 

kimi deyil, böyüklər kimi yanaşması istəyində 

özünü göstərir. Yeniyetmədə müstəqil və bö-

yüklərin əhatəsində əhəmiyyətli olmasına, özü-

nü digərlərindən fərqli bir insan kimi dərk etmə-

yə ehtiyac vardır. Bu zaman yeniyetmədə 

özünütəsdiq, özünüdərk və öz müqəddəratını 

təyin etmək istəyi yaranır. 

Yeniyetmə yaşlılarla münasibətlərdə bəra-

bər hüquqlar tələb etməyə başlayır və böyüklə-

rin mövqeyini müdafiə edərək münaqişələrə 

başlayır. Yetkinlik hissi yeniyetmələrdə həyatı-

nın bəzi sahələrini valideynlərin müdaxiləsindən 

qorumaq istəyində özünü göstərir. Bu daha çox 

yeniyetmənin görünüş məsələlərində, həmyaşıd-

ları ilə münasibətlərdə təzahür edir. Buraya, 

həmçinin yeniyetmənin zövqünü, baxışlarını, 

davranışını aid etmək olar. Bütün bunlarla yana-

şı yeniyetmənin şəxsiyyət kimi inkişafının ən 

qabarıq xarakterini müxtəlif təzahürlərdə özünü-

dərk strukturunun dəyişməsi ilə izləmək olar ki, 

buraya özünəhörmət, özünə və başqalarına veri-

lən tələblər, fəaliyyət motivləri, ideallar, maraq-

lar, meyllər və s. daxildir. 

Beləliklə, yeniyetməlik dövrünün ilk mər-

hələsində (10-11 yaş) onlar özlərinə xüsusi mü-

nasibətləri ilə (özünüqəbuletmə) ilə xarakterizə 

olunurlar. Oğlanların təxminən 34%-i, qızların 

26%-i özlərinin tamamilə mənfi xüsusiyyətlərini 

göstərir, onlarda çaşqınlıq hiss edilir, sanki özlə-
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rini hələ yaxşı tanımırlar. Yeniyetmələrin təxmi-

nən 70%-i özlərində yalnız mənfi deyil, həm də 

müsbət xüsusiyyətləri qeyd etsələr də onların 

qiymətləndirmələrində mənfi xüsusiyyətlərin və 

davranış formalarının açıq üstünlüyü aşkar edil-

mişdir. Bəzi yeniyetmələr çoxlu mənfi xüsusiy-

yətləri olduğunu xüsusilə vurğulayırlar, onların 

fikrincə, mənfi emosional fon yeniyetmələrin 

xüsusiyyətlərinə xasdır. Eyni zamanda, onların 

özünəhörmətə böyük ehtiyacları var. 

Bu yaşın ikinci mərhələsində (12-13yaş) 

yeniyetmənin özünə qarşı situativ mənfi müna-

sibəti qorunur ki, bu da həmyaşıdlarının qiymət-

ləndirmələrindən asılılığını aşkara çıxarır. Yeni-

yetmənin özünə qarşı tənqidi münasibəti, özün-

dən narazılıq təcrübəsi, özünəhörmət ehtiyacı-

nın aktuallaşması bir şəxs kimi ümumi müsbət 

münasibətlə müşayiət olunur. 

Bu yaşın üçüncü mərhələsində yeniyetmə-

lərdə (14-15 yaşda) operativ özünüqiymətləndir-

mə yaranır, onların indiki dövrdə özlərinə mü-

nasibətlərini müəyyən edir. Bu da yeniyetmənin 

öz şəxsi xüsusiyyətlərini, davranış formalarını 

onun şəxsiyyətinin ideal formaları kimi təzahür 

edən sosial normalarla müqayisə etməsinə əsas-

lanır. Yeniyetməliyin digər xüsusiyyəti identik-

liyin formalaşmasıdır. 

E. Erikson identikliyin formalaşması

problemini yeniyetmələrin yetkinliyə uğurla 

keçməsində bir maneə kimi görürdü. İdeal ola-

raq onlar kim olduqları, sosial münasibətlərə 

necə uyğunlaşacaqları barədə kifayət qədər ay-

dın təsəvvürə malik olaraq bu keçidi edirlər. 

Alim apardığı tədqiqatlarında yeniyetmə və 

gənclərin problemlərinə böyük diqqət yetirmiş-

dir. Onun daxili identiklik hissinin qurulması 

prosesi ilə bağlı yazıları inkişaf psixologiyasına 

böyük təsir göstərmişdir. E. Erikson görə, iden-

tikliyin formalaşması yeniyetmənin öz müqəd-

dəratını təyin etməsi çox uzun və mürəkkəb pro-

sesdir. O, şəxsiyyətin keçmiş, indiki və gələcə-

yinin davamlılığını təmin edir. 

Yeniyetmədə identikliyin formalaşması 

həyatın müxtəlif sahələrində davranışın təşkili-

nin və inteqrasiyasının strukturunu müəyyənləş-

dirir. O, fərdin özünün meyl və istedadını vali-

deynlər, həmyaşıdlar və ya cəmiyyət tərəfindən 

verilən əvvəlki rollarla uzlaşdırır. Yeniyetmənin 

cəmiyyətdəki yerini anlamağa kömək etməklə, 

həm də sosial müqayisə üçün əsas yaradır. İden-

tiklik hissi yeniyetmənin həyata istiqamətini, 

məqsəd və mənasını təyin etməyə kömək edir. 

Yeniyetmələrin psixoloji xüsusiyyətləri 

özünü şüurun inkişafında keyfiyyət dəyişikliyi 

ilə müəyyən edilir, bunun nəticəsində onlarla 

ətraf mühit arasında keçmiş münasibətlər pozu-

lur. İnsanlara, cəmiyyətə və özünə münasibət 

sosial münasibətlərin, şəxsiyyətlərarası davranı-

şın inkişafı zamanı formalaşır. Nəticə etibarı ilə 

yeniyetməlik bütün uşaqlıq yaşları arasında şəx-

siyyətin formalaşması dövrünü təmsil edən ən 

çətin və mürəkkəb bir mərhələdir. 

Ənənəvi təsnifatda yeniyetməlik yaş döv-

rü fərdin uşaqlıqdan yeniyetməlik dövrünə (11-

12 yaşdan 14-15 yaşa qədər) keçdiyi dövrdür. 

Müasir yeniyetmələr əvvəlkilərdən onunla fərq-

lənir ki, o idealların və dəyərlərin yenidən qiy-

mətləndirilməsində, münasibətlərin mənəvi for-

malarına yenidən baxılmasında özünü göstərən 

fərqli psixoemosional münasibətə malikdir. 

XXI əsrin yeniyetmələrində stereotipik 

əxlaqi münasibətlər formalaşma mərhələsində-

dir. İndiki nəslin yeniyetmələri aşağıdakı xüsu-

siyyətlərlə xarakterizə olunur: özünütəsdiq və 

özünü ifadə etmək hissi, ünsiyyət qurmaq istəyi, 

formalaşmamış və qeyri-sabit dünyagörüşü, 

əhval-ruhiyyənin dəyişkənliyi, emosionallıq və 

xarici təsirlərə məruz qalma, motivsiz risk. Bü-

tün bunlar böyüməkdə olan şəxsiyyətin özünü 

tapmağa çalışdığı emosional və əxlaqi dəyərlərə 

yiyələnməyə, intellektual hazırlığına və motiva-

siya istəyinə, eləcə də bütövlükdə gənc nəslin 

həm özü, həm də cəmiyyət tərəfindən əxlaqi, 

mənəvi potensialın kifayət qədər həyata keçmə-

məsi haqqında qismən tələbatına dəlalət edir. 

Məsələn, keçmişdə yeniyetmələrdə müəyyən 

psixoemosional münasibətdə əxlaqi tələblər və 

onların həyata keçirilməli olduğu mövcud və-

ziyyət arasında vasitəçi kimi çıxış edən konkret-

ləşdirilmiş ideal özünü təzahür etdirirdi. 

Yeniyetmə şəxsiyyətinin davranışının hə-

vəsləndirilməsində ideal üstünlük təşkil edirdi, 

yəni cəmiyyətin, xalqın mənafeyinə xidmət et-

mək, ictimai faydalı işlərdə iştirak etmək, əmək-

sevərlik fəallığı mövcud idi. Yeniyetmə fərziy-

yələrlə işləməyi, intellektual problemləri həll et-

məyi bacarırdı. Bundan əlavə o, sistemli həllər 

axtarmağa qadirdir. Yeni problemlə üzləşərək 

hər birinin məntiqi səmərəliliyini yoxlayaraq on-

ların həllinə müxtəlif mümkün yanaşmalar tap-

Müasir yeniyetmə şəxsiyyətinin inkişafı və psixoloji xüsusiyyətləri 
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mağa çalışırdı. Nəticədə təsnifat, analogiya, ümu-

miləşdirmə və s. kimi əməliyyatlar hazırlanırdı. 

On bir illik təhsildə İ.Y. Kulagina və V.N. 

Kolyutskiyə görə, zehni əməliyyatların mənim-

sənilməsinə sıçrayış VIII sinifdən IX sinfə keçid 

zamanı müşahidə olunur. Düşüncənin refleksiv 

təbiəti davamlı şəkildə özünü göstərir: yeniyet-

mələr yerinə yetirdikləri əməliyyatları, problem-

lərin həlli yollarını təhlil edirlər. Nəzəri əksetdi-

rici təfəkkürün xüsusiyyətləri yeniyetmələrə 

mücərrəd fikirləri təhlil etməyə, mühakimələrdə 

səhvlər və məntiqi ziddiyyətlər axtarmağa im-

kan verir. İntellektin yüksək inkişaf səviyyəsi 

olmasaydı, bu dövr üçün xarakterik olan mücər-

rəd, fəlsəfi, dini, siyasi və digər problemlərə 

maraq mümkün olmazdı. Yeniyetmə ideallar-

dan, eləcə də gələcək haqqında danışa bilir, 

dünyaya yeni, daha dərin baxış əldə edir. 

Nəticədə yeniyetmənin dünyagörüşünün 

əsaslarının formalaşması başlayır. Yeniyetməlik 

dövründə uşaq böyüklərin düşüncə məntiqini 

əldə edir. Qavrayış və yaddaşın daha da intel-

lektləşdirilməsi baş verir, nitqin müxtəlif forma-

ları, o cümlədən yazılı formalar inkişaf edir. 

Yeniyetmələr kiçik məktəblilərlə müqayisədə 

daha məqsədyönlü və israrlıdırlar. Lakin bu 

keyfiyyətlərin təzahürləri çox vaxt birtərəfli 

olur. Onlar psixikanın qütb xüsusiyyətlərinin 

alternativ təzahürü ilə xarakterizə olunur: məq-

sədyönlülük və əzmkarlıq impulsivlik və qeyri-

sabitliklə birləşdirilir. Xarakterin formalaşması 

böyüklərin tərbiyə etdiyi uşaqlıqdan müstəqilli-

yə keçid – yeniyetmə şəxsiyyətinin zəif tərəflə-

rini üzə çıxarır və kəskinləşdirir, onu ətraf mü-

hitin mənfi təsirlərinə xüsusilə həssas edir. 

Yeniyetməlik dövründə əsas xüsusiyyətlə-

rə: öz hərəkətlərinin şüurlu tənzimlənməsi, digər 

insanların hisslərini, maraqlarını nəzərə almaq 

və davranışlarında onlara diqqət yetirmək baca-

rığı aiddir. Təbii ki, bu xüsusiyyətlər öz-özünə 

yaranmır, lakin müxtəlif sosial fəaliyyət forma-

larının icrasında fəal iştirak nəticəsində yeniyet-

mənin öz təcrübəsinin nəticəsidir. Yeniyetmənin 

zehni inkişafında təkcə onun aparıcı fəaliyyəti-

nin xarakteri deyil, həm də inkişafının müxtəlif 

mərhələlərində daxil olduğu ətrafındakı insan-

larla münasibətlər sisteminin xarakteri həlledici-

dir. Ona görə də yeniyetmələrin həmyaşıdları və 

böyüklərlə ünsiyyəti onların şəxsi inkişafının ən 

vacib şərti hesab edilməlidir. 

Ünsiyyətdəki uğursuzluqlar daxili nara-

hatlığa səbəb olur ki, bu da onların həyatının və 

işinin digər sahələrində heç bir obyektiv yüksək 

göstəricilərlə kompensasiya edilə bilməz. İntim-

şəxsi ünsiyyət yeniyetməlik dövründə aparıcı 

fəaliyyətə çevrilir. Ən mənalı və dərin ünsiyyət 

dostluq münasibətləri ilə mümkündür. Dostluq-

da yeniyetmələr son dərəcə seçici olurlar, lakin 

onların sosial dairəsi yaxın dostlarla məhdudlaş-

mır, əksinə, inkişafın əvvəlki mərhələlərinə nis-

bətən daha geniş olur. 

Yeniyetməlik yaş dövrü dünyagörüşün, 

əxlaqi inancların, prinsip və idealların, o cümlə-

dən yeniyetmənin davranışında dəyər mühaki-

mələri sisteminin intensiv formalaşmasının baş-

lanğıc dövrüdür. Əgər o, kiçik məktəbli kimi 

daha çox böyüklərinin – müəllimlərinin və vali-

deynlərinin birbaşa göstərişləri və ya təsadüfi 

impulslarının təsiri altında hərəkət edirdisə, indi 

onun üçün öz davranış prinsipləri, baxışları və 

inancları mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

L.S. Vıqotski bu dövrün inkişaf böhranını

üç yetkinlik nöqtəsinin uyğunsuzluğu ilə izah 

edir: cinsi, ümumi üzvi və sosial. Ən mühüm 

spesifik xüsusiyyət, alimin fikrincə, yeniyetmə-

də onun artıq uşaq olmadığı fikrinin yaranması-

dır (yetkinlik hissi). Bu fikrin xarici tərəfi yetkin 

olmaq və sayılmaq istəyində özünü göstərir. 

Yeniyetmənin özünüdərkinin formalaşması 

onun struktur mərkəzinin əsas xüsusiyyətidir, 

çünki o, yeniyetmənin özünə, başqalarına və cə-

miyyətə münasibətdə yeni həyat mövqeyini 

ifadə edir, həmçinin onun xüsusi istiqamətini və 

məzmununu müəyyənləşdirir. 

Yeniyetmənin spesifik fəaliyyəti böyüklər 

arasında mövcud olan sosial normaların, dəyər-

lərin və davranışların mənimsənilməsinə daha 

çox həssaslıqdan ibarətdir. Bu cür fəaliyyət bu 

yaşda olan yeniyetmələrdə tərbiyə, yüksək şəxsi 

dəyərlər sisteminin formalaşması üçün ilkin şərt 

kimi təzahür edir. Əxlaqi inkişaf əxlaqi ideallara 

əsaslanan inancların formalaşması ilə xarakteri-

zə olunur, yeniyetmələrin diqqətini daha güclü, 

iradəli şəxsiyyətlər cəlb edir. 

Yeniyetməlik dövründə özünüdərkin iki 

mühüm forması: yetkinlik hissi və Mən konsep-

siyası ardıcıl olaraq təzahür edir. Mən konsepsi-

yası sosial qarşılıqlı əlaqə prosesində insanda psi-

xi inkişafın qaçılmaz və həmişə təkrarolunmaz 
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nəticəsi kimi nisbətən sabit və daxili dəyişiklik-

lərə məruz qalan insanlarda özünü göstərir. 

O, insanın bütün həyat təzahürlərində 

uşaqlıqdan qocalığa qədər silinməz iz qoyur. 

Gələcəkdə o, hər bir insanın həyatında müstəqil 

rol oynayır. 

Yeniyetməlik dövrünün keçidi, təbii ki, 

bioloji aspekti ehtiva edir. Fiziki, fizioloji və 

psixoloji dəyişikliklər, cinsi istək sürətlə böyü-

yən yeniyetmə üçün son dərəcə çətindir. Yeni-

yetmə hüquqlarını genişləndirməyə və şəxsiyyə-

tinə münasibətdə böyüklərin hüquqlarını məh-

dudlaşdırmağa çalışır. Etiraz və itaətsizlik onun 

böyüklərlə əvvəlki münasibət tipində dəyişikli-

yə nail olmaq vasitəsidir. Həmyaşıdlarla ünsiy-

yət yeniyetməlik yaş dövründə aparıcı fəaliyyət-

dir, öyrənmə fəaliyyəti arxa plana keçir. 

Yeniyetmədə yaşlılıq hissi və meylinin 

formalaşmasının əsas mənbəyi cinsi yetişkənlik 

deyildir. Yaşlılıq hissi və meyli, onun mühüm 

tərkib hissəsi kimi əks cinsə romantik münasi-

bətin formalaşması yeniyetmənin sosial inkişaf 

şəraitindəki faktiki yeri, ailədə, məktəbdə tutdu-

ğu mövqeyə münasibəti və fəaliyyətinin xarak-

teri ilə bağlıdır [3, s.206]. 

Yeniyetmə şəxsiyyətinin ən mühüm xüsu-

siyyəti özünüdərketmənin yaranmasıdır. L.S. 

Vıqotskinin qeyd etdiyi kimi, refleksiyanın və 

onun əsasında özünüdərkin sürətli inkişafıdır. 

Məhz bu yaşda fərdin özünüqiymətləndirməsi 

yaranır. Yeniyetmənin arzularının səviyyəsi özü-

nüqiymətləndirmənin xarakterindən asılıdır. 

Özünüqiymətləndirmə yeniyetmənin digər insan-

larla ünsiyyəti prosesində yaranır və formalaşır. 
Problemin aktuallığı. Nəzəri əksetdirici tə-

fəkkürün xüsusiyyətləri yeniyetmələrə mücərrəd 

fikirləri təhlil etməyə, mühakimələrdə səhvlər və 

məntiqi ziddiyyətlər axtarmağa imkan verir. İntel-

lektin yüksək inkişaf səviyyəsi yeniyetmə və gənc-

lərdə olmasaydı, bu dövr üçün xarakterik olan mü-

cərrəd, fəlsəfi, dini, siyasi və digər problemlərə ma-

raq da mümkün olmazdı. Problemin aktuallığı da 

buradan irəli gəlir. 

Problemin elmi yeniliyi. Elmi məqalədə 

müasir yeniyetmə şəxsiyyətinin inkişaf və psixoloji 

xüsusiyyətləri ardıcıllıqla araşdırılmışdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən ali 

və orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri, tələbələr, 

magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər. 
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Xülasə. Elmi məqalədə yeniyetmələrin destruktiv davranışının psixoloji xüsusiyyətləri ardıcıllıqla 

araşdırılmışdır. Məqalədə oğlan və qızlarda destruktiv davranış mexanizmlərinin formalaşmasının müxtəlifli-

yi müqayisəli şəkildə təhlil edilmişdir. Müəllif tərəfindən yeniyetmələrin destruktiv davranışının mənbələri-

nin sistemli şəkildə elmi izahı verilmişdir. Müəllifin fikrincə, destruktiv davranışlı yeniyetmələrin əksəriyyə-

tində qeyri-adekvat özünüqiymətləndirmə, aqressivlik, iradəsizlik daha çox özünü təzahür etdirir. 

Açar sözlər: destruktiv davranış, özünüqiymətləndirmə, aqressivlik, antisosial davranış, sosial mövqe,

impulsivlik 

Резюме. В научной статье последовательно исследованы психологические особенности дес-

труктивного поведения подростков. В статье сравнивается разнообразие формирования механизмов 

деструктивного поведения у юношей и девушек. Автор дал системное научное объяснение источни-

ков деструктивного поведения подростков. По мнению автора, у большинства подростков с деструк-

тивным поведением отмечается неадекватная самооценка, агрессивность, отсутствие силы воли. 

Ключевые слова: деструктивное поведение, самооценка, агрессивность, асоциальное

поведение, социальная позиция, импульсивность 

Summary. In the scientific article, the psychological characteristics of the destructive behavior of 

teenagers were examined in sequence. The article compares the diversity of the formation of destructive 

behavior mechanisms in boys and girls. The author gave a systematic scientific explanation of the sources of 

destructive behavior of teenagers. In the opinion of the author, most of the adolescents with destructive 

behavior have inadequate self-esteem, aggressiveness, lack of willpower. 
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Elmi-metodiki ədəbiyyatda cəmiyyətdə 

məqbul olan sosial normalardan və davranışlar-

dan kənara çıxma mənasını verən müxtəlif ter-

minlər var. Psixologiyada deviant və destruktiv 

davranış terminləri tez-tez bir-birini əvəz edir. 

Onların əsas fərqi ondan ibarətdir ki, normadan 

kənara çıxan istənilən davranış deviant, mövcud 

norma və qaydaların məhv edilməsinə yönəlmiş 

davranış isə destruktiv (dağıdıcı) hesab olunur. 

Bu davranışların hər ikisi yeniyetməlik dövrün-

də çox yayılmışdır. 

Tədqiqatçı alim L.Q. Qrebenşikovanın 

fikrincə, destruktiv davranış subyektin dünyaya 

və ya özünə olan aktiv münasibətinin spesifik 

formasıdır, onun əsas məzmunu mövcud ob-

yektlərin və sistemlərin məhv edilməsidir, istə-

nilən şəraitdə dağıdıcı olaraq qalır [1]. Z.K. 

Davletbaeva qeyd edir ki, destruktiv davranış 

özündə aqressivliyi, amoralıığı, cinayətkarlığı, 

kriminal davranışı özündə cəmləşdirən antiso-

sial davranışdır [2]. N.V. Saviskaya cinayətkar 

davranışın baş verməsi üçün aşağıdakı amilləri 

müəyyən edir ki, buraya aiddir: akademik uğur-

suzluq, emosional yetkinlik, hiperaktivlik, ün-

siyyət pozuntusu, təklik, pis vərdişlər, sosial 

bacarıqsızlıq [4, s. 91]. 

Destruktiv davranışlı yeniyetmələrin əsas 

psixoloji xüsusiyyətləri onların qeyri-adekvat 

davranışlarında, aqressiyada və münaqişədə 

özünü göstərən xüsusiyyətlərdir. Bundan əlavə, 

destruktiv davranışlı yeniyetmələr emosional-

iradi sferada artan narahatçılıqları, dəyər siste-

minin, məqsəd və həyatın mənası sahəsində po-

zuntu olması kimi xüsusiyyətləri ilə xarakterizə 

olunurlar. 

Bir qayda olaraq onlar impulsiv, əsəbi, aq-

ressiv, konfliktli olurlar ki, bu da onların başqa-

ları ilə ünsiyyətini çətinləşdirir və tərbiyəsində 

əhəmiyyətli çətinliklər yaradır. Buna əsaslana-

raq deyə bilərik ki, destruktiv davranışlı yeni-

yetmələr aqressiv hərəkətlərə, eləcə də hüquqa 

zidd hərəkətlərə daha çox meylli olmaları ilə xa-

rakterizə olunurlar. 

Destruktiv davranışın öyrənilməsi proble-

minin mühüm cəhəti onun yaş həddi məsələsi-

dir. Davranış normalarının insan tərəfindən mə-

nimsənilməsi prosesi onun inkişafının müxtəlif 

mərhələləri üçün spesifikdir. Məlumdur ki, 

müəyyən qaydaları pozmaq üçün, ilk növbədə, 

onlar mənimsənilməli, norma kimi tanınmalıdır. 

Normadan sapma haqqında yalnız o hallarda da-

nışa bilərik ki, bir insanın davranışı fərdin so-

siallaşmasının yaş normalarına uyğun gəlmir. 

Destruktiv və ya deviant davranışın inki-

şafında yeniyetməlik artan risk dövrü hesab olu-

nur. Bu da birincisi, keçid dövrünün çətinlikləri, 

ikincisi, yeniyetmənin sosial mövqeyinin qeyri-

müəyyənliyi, üçüncüsü, sosial nəzarət mexa-

nizmlərinin yenidən qurulması (uşaqların xarici 

normalara uyğunluq və itaətkarlığa əsaslanan 

nəzarət formaları artır, iş və şüurlu nizam-inti-

zam və özünə- nəzarəti əhatə edən böyüklərin 

üsulları hələ inkişaf etməmiş və möhkəmlənmə-

mişdir), dördüncü, xarakter əlamətlərinin olması 

ilə bağlıdır. 

Destruktiv davranış fərdin sosial deadap-

tasiyasının təzahürüdür. Qeyd etmək lazımdır 

ki, sosial deadaptasiya geri dönə bilən prosesdir. 

Təhsilin vəzifəsi yalnız hər bir yeniyetmənin 

psixososial inkişafındakı pozuntuların qarşısını 

almaq deyil, həm də adaptasiyada çətinlik çəkən 

yeniyetmələrin yenidən sosiallaşmasını və sosial 

reabilitasiyası prosesini təşkil etməkdir. 

Yenidən sosiallaşma, bir qayda olaraq, 

adaptasiyada çətinlik çəkən yeniyetmələrin sosial 

vəziyyətinin, itirilmiş və ya formalaşmamış so-

sial bacarıqlarının bərpası, həmçinin yeni müs-

bətyönlü münasibətlərə və pedaqoji mütəşəkkil 

mühitin fəaliyyətinə daxil olmaq yolu ilə onların 

sosial münasibətlərin yenidən istiqamətləndiril-

məsinin sosial-pedaqoji prosesi kimi başa düşü-

lür. Deviant və ya destruktiv davranış aşağıdakı 

müxtəlif hüquq pozuntularında: 1) antiintizam 

(dərslərə gəlməmək, nizam-intizamın pozulması 

və s.); 2) bütün növ sosial patologiyalar və ya 

destruktiv davranış formaları ilə təmsil olunan 

asosial: alkoqolizm, narkomaniya və maddə ası-

lılığı, fahişəlik, avaraçılıq və dilənçilik, suisidal 

davranış və s. hallarda özünü göstərir. 

Yeniyetməlik yaş dövründə fərdin öz mü-

qəddəratını təyin etməsi baş verir, onun ya 

konstruktiv, ya da destruktiv davranışa meyllili-

yi məhz bu dövrdə özünü göstərməyə başlayır. 

Bir gənc xarici və ya daxili davranış pozuntusu-

nu fəal şəkildə nümayiş etdirirsə, bu, daha çox 

valideynlərinin və ya həmyaşıdlarının diqqətini 

özünə cəlb etmək üsuludur. Belə olan halda ona 

maksimum valideyn diqqəti, sevgi və qayğı gös-

tərsəniz, ixtisaslı mütəxəssisin köməyi ilə ona 

psixoloji problemləri başa düşməyə kömək etsə-
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niz yeniyetməni destruktiv davranışdan xilas et-

mək mümkündür. Lakin çox vaxt yeniyetmələr 

destruktiv davranışlarını açıq şəkildə nümayiş 

etdirməyə meylli deyillər, bunu başqalarından, 

ilk növbədə isə valideynlərindən gizlədirlər. 

Uşaq və idman meydançalarında, parklar-

da və digər istirahət yerlərində, o cümlədən dəfn 

yerlərində yeniyetmələrin soyqırımı adi hal 

deyil. Böyük qruplarda toplaşan gənclər (çox 

vaxt alkoqolun təsiri altında) binaları dağıdır, 

skamyaları zədələyir, taxta konstruksiyaların 

üzərində bıçaqla yazılar həkk edir, evlərin di-

varlarını boya ilə yazırlar. Bu cür hərəkətlər 

məhv olmaq üçün patoloji ehtirasın xarakterik 

əlamətləridir. Vaxtında tədbirlər görülməzsə, 

zaman keçdikcə o daha da güclənəcək və nəticə-

də şəxsiyyətin dönməz şəkildə deqradasiyası 

prosesinə gətirib çıxara bilər. Yeniyetmələrin 

destruktiv davranışının mənbələri arasında aşa-

ğıdakıları fərqləndirirlər: 

1. Yeniyetmə və məktəb müəllimləri ara-

sında ahəngdar münasibətlərin olmaması. 

Ümumi akademik iş yükü şəraitində o, məktəbə 

münasibətdə tabeli bir vəzifəyə yerləşdirildi. 

Yeniyetmə çox böyük zehni və fiziki yüklənmə 

yaşayarkən özünü daima buna məcbur hiss edir. 

Bu halda destruktiv davranış məktəbdən gələn 

dözülməz tələblərə etiraz formalarından biri 

kimi çıxış edir. Adətən bu müəyyən edilmiş 

qaydaların pozulması ilə ifadə olunur ki, bura-

ya: uniforma geyməkdən imtina, dərsə gəlmə-

mək və ya gecikmək, müəllimlərə qarşı kobud-

luq və s. halları aid edilir. 

2. Ailədə tərbiyə prosesinə yanlış yanaş-

ma. Belə yanaşma ailədə valideynlər tərəfindən 

bir yeniyetməyə yalnız həyatının problemli an-

larında diqqət yetirdikdə baş verir. Yeniyetmə 

tərbiyəli olanda ona lazımi diqqət və maraq gös-

tərmirlər. Nəticədə yeniyetmə özünü tənha, la-

zımsız hiss edir və diqqəti özünə cəlb etmək 

üçün süni şəkildə problemlər yaradır, destruktiv 

davranış nümayiş etdirir. 

3. Yetkin şəxsin yeniyetməni öz iradəsinə

tamamilə tabe etmək cəhdi. Bəzən müəllimlər 

və valideynlər ən yaxşı niyyətlə hərəkət edərək 

yeniyetmənin təşəbbüskarlığının və müstəqilli-

yinin təzahürünü tamamilə boğurlar. Daha təc-

rübəli və yaşlı bir insan kimi onun üçün hər şeyi 

sözün əsl mənasında həll edir, fərdiliyinin tam 

inkişafına mane olurlar. Şəxsiyyəti sıxışdırmaq 

cəhdi ilə təhsil və tərbiyənin belə avtoritar xa-

rakter daşıması münaqişəli vəziyyətlərə gətirib 

çıxarır. Yeniyetmə böyüklərin tam nəzarətinə 

müqavimət göstərməyə başlayır ki, bu da onun 

destruktiv (dağıdıcı) davranışına səbəb olur. 

Müasir cəmiyyətdə baş verən neqativ proseslər-

lə əlaqədar olaraq gənc nəsil ciddi dəyişikliklərə 

məruz qalır, dəyər oriyentasiyasının deformasi-

yası müşahidə olunur. Yeniyetmələr böhran və-

ziyyətlərini kəskin şəkildə yaşayırlar ki, bu da 

onların destruktiv davranışlarında özünü aydın 

göstərir. Qeyd etmək lazımdır ki, destruktiv 

davranışa meylli yeniyetmələrin xüsusiyyətləri-

nin müəyyən edilməsi problemi bu gün aktual 

mövzulardandır. ......... 

Psixoloji ədəbiyyatların təhlili şəxsiyyətin 

formalaşması şərtlərinin kəskin şəkildə dəyişdi-

yini, bu yaş dövründə yeniyetmənin özünə, dün-

yaya və ətrafdakı insanlara özünəməxsus şəxsi 

münasibətlərinin formalaşdığını müəyyən etmə-

yə imkan verdi. Yeniyetməlik uşaqlıq və yetkin-

lik arasında keçid mərhələsidir. Bu dövr bir sıra 

xüsusiyyətlərlə: sosial problemlərə marağın art-

ması, şəxsiyyətlərarası ünsiyyətə ehtiyacın ol-

ması və s. ilə xarakterizə olunur. 

Bu cür hərəkətlərə E.V. Zmanovskaya aq-

ressiv, riskli və asosial təzahürləri aid edir ki, bu 

da öz növbəsində yeniyetmənin mənəvi və əxla-

qi inkişafına, eləcə də onun gələcək sosial statu-

suna təhlükə yaradır [3]. Çox vaxt yeniyetmələr 

həmyaşıdlarına və ya digər insanlara, özlərinə, 

maddi şeylərə münasibətdə destruktiv hərəkətlər 

edirlər. Belə hallar sosial normaların, qaydala-

rın, şəxsi təhlükəsizliyin pozulması kimi xarak-

terizə olunur, yəni yeniyetmələr özlərinə və əş-

yalara qarşı aqressiyadan istifadə edirlər. Aqres-

siv antisosial davranış ümumilikdə cəmiyyətin 

sabit mənfi münasibətinə səbəb olur ki, bu da 

insanla onun ətrafı arasında konstruktiv əlaqələ-

rin qurulmasına ciddi maneədir. 

Oğlanların və qızların özünümüşahidə, 

özünüqiymətləndirmə, özünü təkmilləşdirmə və 

özünütəsdiqetmə ehtiyacı öz güclü və zəif tərəf-

lərini təhlil etmək üçün mənəvi ehtiyaclardan, 

həmçinin öz həyatlarında nəyin doğru və nəyin 

yanlış olduğunu anlamaq istəyindən irəli gəlir. 

Özünə maraq fərdin keyfiyyətlərinin üzə çıxdığı 

fəaliyyət ehtiyaclarından yaranır. Yeniyetmə oğ-

lanlarda destruktiv davranış özünü idarəetmənin 
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inkişafının ləngiməsi və əxlaqi dəyərlərin for-

malaşmasının çətinliyi ilə əlaqədar formalaşır. 

Destruktiv davranışın inkişafına təsir edən 

ilk səbəb güclü iradəli xarakter xüsusiyyətləri-

nin nəzərə çarpan inkişafıdır, məsələn, məqsədə 

çatmaqda əzmkarlıq, maneələri və çətinlikləri 

dəf etmək bacarığı. Yeniyetmə təkcə fərdi iradi 

hərəkətlərə deyil, həm də iradi fəaliyyətə qadir-

dir. O, tez-tez qarşısına məqsədlər qoyur, onla-

rın həyata keçirilməsini planlaşdırır. 

Lakin iradəsizlik, xüsusən də bir fəaliyyət 

növündə əzmkarlıq göstərən yeniyetmənin digər 

növlərdə göstərməməsinə təsir göstərir. Yeni-

yetməlik yaş dövrü müəyyən impulsivlik ilə xa-

rakterizə olunur. Bəzən impulsiv hərəkətlərdən 

sonra onlar artıq bunun əksini etməli olduqlarını 

başa düşürlər. Yeniyetmənin başqa adamlarla 

münasibətinin mənfi və ya müsbət təcrübəsi 

onun şəxsi özünə münasibətinin formalaşmasına 

təsir göstərə bilər. Buna görə də, yeniyetməlik 

dövrünün fərqləndirici xüsusiyyətlərinə özünü 

böyüklər mövqeyində görmək istəyi, özünəi-

namlı olmaq və müstəqil hiss etmək, daha çox 

fəallıq göstərmək, valideynlərlə münasibətlərin 

çətinləşməsi və s. daxildir. 

Başqa bir səbəb emosional sferada xarici 

mənfi xarakter dəyişikliklərin təzahürüdür. Ma-

raqlar və təcrübələrlə bağlı həssaslıq, utancaq-

lıq, lovğalıq hisslərinin inkişafı baş verir. Vali-

deynlərlə münasibətdə daha çox tənqid etiraz 

xarakteri alır. Digər səbəb isə cəmiyyətə aid 

hisslərin olmamasıdır. Məlumdur ki, bəzi yeni-

yetmələrin qeyri-qanuni fəaliyyətə başlaması 

onların bu və ya digər vəziyyətdə təsadüfən tə-

masda olduqları kriminal aləmin nümayəndələri 

tərəfindən qorxudulması ilə bağlıdır. 

Destruktiv davranışlı yeniyetmələrin əksə-

riyyətində qeyri-adekvat özünü- qiymətləndirmə 

aşkar edilir. Yeniyetmə üçün əhəmiyyətli və ya 

əhəmiyyətsiz bir fəaliyyət sahədə aşağı səviyyə-

də özünüqiymətləndirmə fərqləndirilməlidir. 

Məlumdur ki, yeniyetməlik dövründə həmyaşıd-

larla ünsiyyət mühüm rol oynayır. 

Ona görə də bir qrup həmyaşıdın yeniyet-

mədən imtina etməsi onun üçün əsl faciəyə çev-

rilir. Bu yeniyetmənin özünüqiymətləndirməsi-

nin aşağı olmasına, bəzən də müxtəlif komp-

lekslərə çevrilməsinə səbəb ola bilər. Bir yeni-

yetmə idmanda uğursuzluğa ciddi yanaşmasa 

narahat olmaya bilər. Bu uğursuzluqlar onun 

heysiyyətinin adekvatlıq səviyyəsinə əhəmiy-

yətli dərəcədə təsir göstərə bilməz. Destruktiv 

davranışlı yeniyetmələrdə isə bir qayda olaraq, 

əlverişsiz təhsil şəraiti nəticəsində qeyri-adek-

vat, kəskin hisslər, qorxaqlıq, etibarsızlıq və öz 

mövqeyindən narazılığa səbəb olan əhəmiyyət-

siz bir özünə hörmət formalaşır. 

Qeyri-adekvat həyəcan hissi mənfi keyfiy-

yətlərin formalaşmasına səbəb olur. Şəxsiyyət 

və qabiliyyətlərini mənfi qiymətləndirməməsi 

üçün yeniyetmə üçün yalan danışmağa başlayır. 

Sosial problemlər aqressiv davranışı, affektiv 

həyəcanları olan yeniyetmələrdə də yaranır. 

Yeniyetmənin tutduğu passiv mövqe onun çatış-

mazlıqlarına qarşı passiv münasibətə gətirib çı-

xarır. Bu münasibət həm yeniyetmənin özünə, 

həm də ətrafındakılara mənfi təsir göstərir. 

Yeniyetmə çatışmazlıqlarını dərk etməyə, onları 

düzəltməyə səy göstərmir, qabiliyyətlərini qiy-

mətləndirməkdə çətinlik çəkir, davranışını təhlil 

edə və uğursuzluqlarının əsl səbəblərini müəy-

yən edə bilmir. Problemləri həll etmək üçün on-

lar destruktiv davranışın sosial passiv formasın-

dan (təcrid, ünsiyyət dairəsini məhdudlaşdır-

maq, alkoqol, narkotik qəbul etmək və s.) istifa-

də edirlər. Yeniyetməlik yaş mərhələsi inkişafın 

böhran dövrü kimi sosiallaşma prosesini çətin-

ləşdirən bir sıra hallarla xarakterizə olunur. 

Odur ki, destruktiv davranışın səbəblərini öyrə-

nərkən sosial qanunların təsir mexanizmini öy-

rənmək lazımdır. 
Problemin aktuallığı. Məqalədə oğlan və qız-

larda destruktiv davranış mexanizmlərinin formalaş-

masının müxtəlifliyi aşkar olunmuş və onlar müqa-

yisəli şəkildə təhlil edilmişdir. Yeniyetmələrdə des-

truktiv davranışa meylliliyinin artması onların psixo-

korreksiyaya köməyin zəruriliyi bir daha göstərir. 

Problemin elmi yeniliyi. Elmi məqalədə ye-

niyetmələrin destruktiv davranışının psixoloji xüsu-

siyyətləri ardıcıllıqla araşdırılmışdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən ali 

və orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri, tələbələr, 

magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər. 
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COGNITIVE PROCESS AS THE BASIS OF LEARNING 

Xülasə. Bu məqalədə öyrənmənin əsası olan idrak prosesinin mahiyyəti geniş şəkildə öz əksini tap-

mışdır. Eyni zamanda idrak prosesinin tərkib hissələri, inkişafını təmin edən təlim vasitələri yer almışdır. 

Bundan əlavə, məktəbəqədər yaşlı uşaqların öyrənmə prosesi, öyrənməni hərəkətə gətirən motiv, eləcə də 

müxtəlif hərəkətverici qüvvələr qeyd olunmuşdur. Öyrənmə prosesində tərbiyəçi müəllimin peşəkarlığı və 

səriştəliliyi araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: idrak, öyrənmə, fəaliyyət, məktəbəqədər yaş dövrü, təlim, motiv

Резюме. В данной статье широко отражена сущность познавательного процесса, лежащего в 

основе обучения. При этом включаются компоненты познавательного процесса, средства обучения, 

обеспечивающие его развитие. Кроме того, отмечается процесс обучения дошкольников, мотивация к 

обучению, а также различные движущие силы. В процессе обучения исследованы профессионализм и 

компетентность педагога-тьютора. 

Ключевые слова: познание, обучение, деятельность, дошкольный возраст, обучение,

мотивация 

Summary. In this article, the essence of the cognitive process, which is the basis of learning, is widely 

reflected. At the same time, the components of the cognitive process, the training tools that ensure its 

development have been included. In addition, the learning process of pre-school children, the motive that 

drives learning, as well as various driving forces are mentioned. The professionalism and competence of the 

tutor teacher in the learning process was investigated. 

Key words: cognition, learning, activity, preschool, learning, motivation
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Uşağın əsas idrak qabiliyyətləri çox erkən 

inkişaf etdiyi üçün onların təbiətinin öyrənilmə-

sinə də çox erkən, yəni məktəbəqədər yaş döv-

ründən başlamaq lazımdır. Məktəbəqədər yaş 

dövrü uşağın gələcəkdəki şəxsiyyətinin təməli-

nin formalaşdığı, ətrafdakı reallığın ilkin öyrə-

nilməsində əsas olan, eyni zamanda, uşaqlarda 

bir subyekt kimi idrak və onun fəaliyyətinin tə-

şəkkül tapdığı dövr hesab edilir. İdrak fəaliyyəti 

dedikdə, duyğu, diqqət, qavrayış, hafizə və s. 

kimi psixi proseslərə əsaslanan və şüurlu fəaliy-

yətlə nəticələnən düşüncə əməliyyatları başa dü-

şülür. İdrak fəaliyyətini xarakterizə edən anla-

yışlar, yəni tanımaq, izah etmək, anlamaq, nü-

munə göstərmək, təhlil etmək, fərqləndirmək, 

müqayisə etmək, dəyərləndirmək və s. birbaşa 

baş beyində gedən təfəkkür proseslərinə əsasla-

nır. [1, s. 147] 

İdrak fəaliyyətinin inkişafı problemi qə-

dim dövrlərdən bəri müəlliflərin tədqiqatlarında 

mərkəzi yer tutur. Hətta Yan Amos Komenski 

də diqqətini bu problemin öyrənilməsinə yönəlt-

miş və hesab etmişdir ki, uşaqların fəallığı onla-

ra öyrənmə prosesində çox şey əldə etməyə im-

kan verir. İdrak fəaliyyəti informasiyanın qəbu-

lu, yenidən işlənməsi və yeni informasiyanın 

yaradılmasına istiqamətlənib, onun şüurlu tətbi-

qini ehtiva edir. 

Fəaliyyət fərdin psixikasının, əqli inkişafı-

nın, idrak və yaradıcılıq qabiliyyətlərinin təbiəti-

nin öyrənilməsində ümumi kateqoriya kimi şərh 

olunur. Hər bir elm onun fərdi nəsil, inkişaf qanu-

nauyğunluqlarını, fəaliyyət dinamikasını öyrənir. 

Uşaqlar müxtəlif fəaliyyət növləri ilə öy-

rənmə prosesinə daxil edilirlər. Yeni təhsil proq-

ramlarında məzmun standartlarının bacarıq kom-

ponentlərini əhatə edən fəaliyyətin 3 növü 

məlumdur: 

- idrak fəaliyyəti;

- kommunikativ fəaliyyət;

- psixomotor fəaliyyət [1, s. 147].

Məktəbəqədər təlim prosesində uşağın öy-

rənmə prosesini səciyyələndirən xüsusiyyətlər 

çoxdur. Onlardan bəziləri aşağıdakılardır: 

- öyrənmədə idrak maraqları;

- öyrənmədə motivlərin rolu;

- öyrənmədə ünsiyyət;

- öyrənmədə uşaqların müstəqilliyi və

fəallığı. 

Öyrənmə – təlimin, tərbiyənin gedişində 

uşaqların bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmə-

si üzrə fəaliyyəti prosesidir. Məktəbəqədər yaşlı 

uşaqlar ətraf aləmi, dünyanı fəal şəkildə öyrə-

nirlər, buna görə də bu yaş dövrü idrak fəaliyyə-

tinin formalaşması üçün xüsusilə əlverişlidir. 

Ətrafda baş verənləri bilmək onun təxəyyülünü, 

yaddaşını, ümumiyyətlə, uşağın koqnitiv baca-

rıqlarını inkişaf etdirir. Məktəbəqədər yaşlı 

uşaqlarda öyrənmə müxtəlif formalarda baş 

verir. Bu yaşda uşaqlar öyrənmənin sensor, mo-

tor və sensomotor formalarını mənimsəyir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda idrak proseslərini 

dəstəkləyən, öyrənmə məzmunu daşıyan təlim 

elementlərindən, yəni yapma, aplikasiya işləri, 

kağız və kartondan fiqurlar hazırlamaq, nəğmə 

və musiqi dərsləri, praktik məşğələlər, müxtəlif 

oyun növləri, həmçinin böyük məktəbəqədər 

yaşlı uşaqlarda isə oxuma, yazma, hərəkəti öy-

rədən məşğələlərdən istifadə olunur. 

Öyrənmə prosesi məqsədəuyğun, mütə-

şəkkil, planlı təşkil edildikdə ona təlim deyilir. 

Uşaq təlim prosesində qarşısına məqsəd qoyur, 

nəyi mənimsəyəcəyini bilir, faydalı olan məlu-

matı digərlərindən ayırıb, yadda saxlayır. Bunun-

la yanaşı olaraq, uşaqları müntəzəm olaraq öy-

rətmək, xüsusilə də, ailədə, məktəbəqədər tərbiyə 

müəssisələrində öyrətmək lazımdır [2, s. 198]. 

K.D. Uşinski koqnitiv maraqları müvəffə-

qiyyətli öyrənmənin əsas daxili mexanizmi kimi 

görürdü. Pedaqoji təcrübə hər gün sübut edir ki, 

məktəbəqədər yaşlı uşağın idrak prosesi inkişaf 

etdiyi zaman, təlim fəaliyyəti daha məhsuldar 

olur. Pedaqoji nəzəriyyədə bu hadisə ―uşaqların 

təlimdə fəallığı və müstəqilliyi‖ prinsipi kimi 

qeyd olunur. [6, s. 21]. İdrak maraqları uşağın 

öyrənmə fəaliyyətinin səmərəliliyinə güclü təsir 

göstərir. Məşğələlərin əhatə etdiyi biliklər və bu 

bilikləri öyrənmək prosesi uşaqlarda idrak ma-

raqlarını və ehtiyaclarını yaradan amillərə aiddir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla məşğələlər-

də öyrənməni təşkil edən müxtəlif vasitələrdən 

istifadə olunur. Bunlardan biri də təqliddir. Öy-

rənmə prosesində uşaqlar həmyaşıdları və bö-

yüklərin təsirinə tez düşür, həmçinin rollu oyun-

lar zamanı onlar digərlərini yamsılamağa, onlara 

bənzəməyə çalışırlar. Bunların hamısı uşağın 

öyrənməsinə təsir edir, idrakın ixtiyariliyini, 

əqli əməliyyatların şüurluluğunu, məqsədyönlü-
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lüyünü inkişaf etdirir, uşaqları sadə bilik, baca-

rıq və vərdişlərlə silahlandırır. 

Uşaqların öyrənmə fəaliyyətinə bəzi mo-

tivlər təsir edir. Uşaqları öyrənmə prosesinə təh-

rik edən psixoloji motivlər çoxdur: xalq üçün 

faydalı şəxs olmaq, mədəni olmaq üçün oxu-

maq, cəmiyyətə fayda vermək üçün oxumaq və 

s. Uşaqların öyrənmə fəaliyyətində mənfi mo-

tivlər də ola bilir. Məsələn, valideynin hədəsin-

dən, yaxud, tərbiyəçinin danlağından uşağın

yaxa qurtarmağa çalışması, valideyndən hədiy-

yə almaq üçün uşağın öyrənməyə səy göstərmə-

si və s. pedaqoji ədəbiyyatlarda motivasiyanın 4

növü qeyd edilmişdir:

Birinci növ oyun motivasiyası – ―Oyunca-

ğa kömək et‖ adlanır. Bu motiv zamanı uşaqlara 

oyuncağa kömək edilməsi üçün lazım olan vasi-

tələrin öyrənilməsi təklif edilir, sonra isə uşaqlar 

problemi izah etmək və göstərməklə maraqla-

nırlar. Bu fəaliyyətin sonunda uşağın işi qiymət-

ləndirilir və yekunda uşaq mütləq təriflənir. 

İkinci növ böyüklərə kömək etmək moti-

vasiyası – ―Mənə kömək et‖ adlanır. Bu zaman 

uşaqlar üçün başlıca məqsəd böyüklərlə ünsiy-

yət, kömək üçün təsdiq alma imkanı, həmçinin 

böyüklərlə birlikdə həyata keçiriləcək işlərə ma-

raq göstərməkdir. Fəaliyyətin sonunda qeyd et-

mək lazımdır ki, nəticə hamının birgə işi nəticə-

sində əldə edilib və bu nəticəyə hamı birlikdə 

nail olub. 

Üçüncü növ – ―Mənə öyrət‖ adlanır. Bu 

motiv uşağın özünü bilikli və bacarıqlı hiss et-

mək istəyinə əsaslanır. Burada uşaqlara müəy-

yən bir fəaliyyət göstərmək istədiyinizi söyləyir 

və onlardan bunu sizə öyrətmələrini xahiş 

edirsiniz. 

Dördüncü növ – ―Öz əllərimizlə əşyalar 

yaratmaq‖ adlanır. Bu motiv uşağın daxili ma-

raqlarına əsaslanır. Burada uşaqlar öz istifadələ-

ri və sevdikləri insanlar üçün əşyalar yaratmağa 

təşviq edilir [ 5, s. 148 ]. 

Öyrənmə motivləri uşağın təlim fəaliyyə-

tinə təkan verən daxili psixoloji qüvvələrdir və 

mənimsəmənin səmərəliliyinə təsir göstərir. On-

ları tərbiyəçi müəllim bilməli, öyrənmə prosesi 

zamanı nəzərə almalı və lazım gəldikdə forma-

laşmasına düzgün istiqamət verməlidir. 

Öyrənmənin məktəbəqədər yaşda aparıcı 

fəaliyyət olmadığını bilmək və məşğələlərin 

buna uyğun təşkil edilməsi zəruridir, burada 

başlıca məqsəd uşaqları məktəb təliminə hazır-

lamaqdan ibarətdir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların təlim məş-

ğələləri, əsasən, planlı və müvafiq proqram üzrə 

aparılır. Məktəbəqədər yaş dövrü zamanı məş-

ğələlər 10 dəqiqədən başlayaraq tədricən 25-30 

dəqiqəyə çatdırılır. Böyük məktəbəqədər yaş 

qruplarında isə hər gün 2 məşğələ keçilir, arada 

10 dəqiqəlik fasilə ilə tədricən məktəbin I sinfi-

nin iş rejiminin və məşğələlərinin sayına yaxın-

laşdırılır [ 2, s. 197]. 

Bildiyimiz kimi, hər cür öyrənmənin, 

dərketmənin əsas vasitəsi idrak prosesləridir 

(diqqət, qavrayış, təfəkkür və s.). İdrak əməliy-

yatları digər psixoloji proseslərdən: hafizədən, 

təsəvvürdən, təxəyyüldən, iradədən, müşahidə-

dən və s. ayrılmazdır. Qeyd edilənlərin hər biri 

uşağın öyrənmə fəaliyyətinin tərkib hissələridir. 

Çünki, öyrənmə prosesinə cəlb edilən uşaq veri-

lən tapşırığı başa düşməli, onu qəbul etməli, ic-

rası üçün hansı əməliyyatın lazım olduğunu 

müəyyənləşdirməli, bu əməliyyata başlamalı, 

qarşılaşdığı çətinlikləri dəf etməli, müəyyən nə-

ticəyə gəlməlidir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda idrakın 

inkişafı onlarda öyrənməyə həvəs və maraq for-

malaşdırır. Məktəbəqədər yaşlı uşağın idrak fəa-

liyyətində sistemlilik, ardıcıllıq, əlaqəlilik, həyat 

şəraitinə uyğunluq mühüm şərt hesab olunur. 

Məktəbəqədər yaş dövründə uşaq idrakın inki-

şafı baxımından, ilk növbədə, sadə danışıq dili-

nə və rabitəli nitqə yiyələnir, ətrafdakılarla ün-

siyyət qurur, öz fikirlərini ifadə etməyi öyrənir. 

Uşaqlar təmasda olduqları əşyaların adlarını, 

əlamətlərini, necə hərəkət etməsini düzgün ifadə 

edir, bu istiqamətdə məntiqi mühakimə yürüt-

mək, düzgün, sadə ümumiləşdirmələr aparmaq, 

əqli nəticəyə gəlmək qabiliyyəti nümayiş etdi-

rirlər. İdrak üzrə uşağın yerinə yetirdiyi tapşırıq-

lar onların məntiqi mühakimə yürüdə bilmək 

bacarıqlarını, intuisiyalarını, məkan və zaman 

haqqında təsəvvürlərini genişləndirir. 

Nəzəri təhlil göstərir ki, müəlliflər idrak 

fəaliyyətini nəzərdən keçirərkən onun müxtəlif 

aspektlərini ortaya qoyurlar, lakin onları fərq-

ləndirən əsas şey uşağın fəaliyyətdə hansı möv-

qe tutması və böyüklərin bu prosesdə hansı rol 

oynamasıdır. D.N. Godovikova idrak fəaliyyətin 

təzahürünün üç mərhələdə baş verdiyini qeyd 

edir. Birinci mərhələdə uşaq yalnız obyektlərin 
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xarici xüsusiyyətlərinə və keyfiyyətlərinə, eləcə 

də ona artıq tanış olan obyektlərə maraq göstə-

rir. İkinci mərhələdə uşaq obyektin yeni funksi-

yalarını öyrənməyə çalışır, bu zaman böyüklər 

köməkçi rolunda çıxış edir. Üçüncü mərhələdə 

uşaq mövzunun yeni məzmunu ilə maraqlanır. 

Maraq və fəallıq yeni fənn üzrə biliyin olmama-

sından yaranır. Uşaqların idrak fəaliyyətinin for-

malaşmasında valideyn və tərbiyəçi müəllimlər 

vasitəçi rola malikdir. Uşağın fəaliyyət zamanı 

nə dərəcədə müşahidəçi və müstəqil olacağı, 

həmçinin, ona məlum olmayan bilik, bacarıq, 

vərdişləri əldə etmək yollarını seçmək ondan 

asılıdır. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar onları əhatə 

edən ətraf aləmi müxtəlif suallar vasitəsi ilə öy-

rənirlər. Bu səbəbdən, ilk növbədə, uşaqlara 

düzgün suallar verməyi öyrətmək çox vacibdir. 

Aktiv zehni fəaliyyət idrak fəaliyyətinin ən 

vacib komponentidir. Ona görə də uşağın dü-

şünməsi, sual verməyi bacarması və fikrini bö-

lüşməsi vacibdir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda 

idrak fəaliyyətinin formalaşması ətraf aləmin 

obyektləri haqqında biliklərə və ətraf mühitə 

münasibətinə uyğun olaraq tədricən baş verir. 

Tərbiyəçi müəllimlərin əsas vəzifəsi uşaq-

ların müxtəlif fəaliyyətlərə marağını dəstəklə-

mək, stimullaşdırmaq, həvəsləndirmək, öyrən-

məyə olan ehtiyacı ödəməkdir. Müəllimin hu-

manist mövqeyi uşağın şəxsiyyətini, hal-hazırda 

malik olduğu bilik səviyyəsini qəbul etmək və 

bunu nəzərə alaraq onu təlim prosesinə daxil et-

məkdən ibarətdir. Tərbiyəçi müəllimlər müxtəlif 

yaş dövrlərinə əsasən uşaqlarda oyun və öyrən-

mə fəaliyyətini inkişaf etdirərkən bir sıra fərdi 

xüsusiyyətləri nəzərə alır. Tərbiyəçi öz işində 

fərdi diferensial yanaşmadan istifadə edir ki, bu 

da hər bir uşağın müsbət istiqamətdə inkişafını 

nəzərdə tutur. Hansı ki, bu yanaşmanı müxtəlif 

cins və müxtəlif temperament tipli uşaqlar üçün 

istifadə etmək mümkündür. Məktəbəqədər yaşlı 

uşaqların idrak maraqlarının ödənilməsi, onların 

təlimi uşaqların yaş və fərdi inkişaf xüsusiyyət-

lərini nəzərə almaqla həyata keçirilir. 

Beləliklə, idrak fəaliyyəti ―qavrayış, tə-

fəkkür, yaddaş, diqqət, nitq kimi psixi proseslə-

rin köməyi ilə ətrafdakı reallığı dərk etməyə yö-

nəlmiş şüurlu fəaliyyət‖ kimi qəbul edilir. İdrak 

fəaliyyəti subyektin şüurlu fəaliyyəti kimi reallı-

ğın obyektləri və hadisələri haqqında məlumat, 

habelə konkret biliklər əldə etməyə yönəlmişdir. 
Problemin aktuallığı. Hal-hazırda məktəbə-

qədər yaşlı uşaqlar, təlim-tərbiyə proseslərinin uşaq-

ların inkişafına təsiri, bu prosesin tərkibində olan 

idrak valideynlərin, müəllimlərin, bu sahədə fəaliy-

yətə başlayan mütəxəssislərin daha da maariflənməsi 

məsələsini aktuallaşdırır. 

Problemin elmi yeniliyi. Məktəbəqədər yaşlı 

uşaqların idrak fəaliyyətinin, öyrənmə prosesinin 

geniş şəkildə öyrənilməsi, idrak fəaliyyətinin, eləcə 

də öyrənmənin inkişafının tərkib hissələri və digər 

komponentlər nəzəri cəhətdən araşdırılmışdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Bu məqalə-

dən məktəbəqədər müəssisələrdə fəaliyyət göstərən 

pedaqoji kadr, tərbiyəçi müəllimlər, eyni zamanda 

valideynlər, bu sahədə araşdırma aparan tələbələr və 

digər şəxslər yararlana bilər. 
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SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN WITH LIMITED HEALTH OPPORTUNITIES 

Резюме: Статья посвящена актуальной проблеме адаптации детей с ограниченными возмож-

ностями в общество здоровых детей. Так же прослеживаются пути развития идеи интегрированного 

обучения и воспитания. Для устранения у детей с ограниченными возможностями социально-дез-

адаптационного поведения и интегрирования его в социум в первую очередь предлагается создание 

для него психологически комфортных условий. 

Kлючевые слова: инклюзивное образование, организация процесса, адаптация в окружающей 

среде, социальная адаптация, развитие, навыки 

Xülasə: Məqalə sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların cəmiyyətinə uyğunlaşmasının aktual 

probleminə həsr edilmişdir. İnteqrasiya edilmiş təhsil və tərbiyə ideyasının inkişaf yolları izlənilir. Sağlamlıq 

imkanları məhdud uşaqlarda sosial cəhətdən uyğun olmayan davranışların aradan qaldırılması və cəmiyyətə 

inteqrasiyası üçün ilk növbədə ona psixoloji rahat şərait yaradılması təklif olunur. 

Açar sözlər: inklüziv təhsil, prosesin təşkili, ətraf mühitə uyğunlaşma, sosial adaptasiya, inkişaf, 

bacarıqlar 

Summary: The article is devoted to the actual problem of adaptation of children with disabilities in a 

society of healthy children. The ways of development of the idea of integrated education and upbringing are 

also traced. To eliminate socially maladaptive behavior in children with disabilities and integrate it into 

society, first of all, it is proposed to create psychologically comfortable conditions for it. 

Keywords: inclusive education, organization of the process, adaptation in the environment, social 

adaptation, development, skills 

Инклюзивное образование основано на 

праве всех детей получить качественное об-

разование. Многие международные конвен-

ции, национальные законодательные рамки 

обеспечивают внедрение инклюзивного 

образования в соответствующих странах. 

Любая форма сегрегации или отстранение от 

учебного процесса, например, обучение де-

тей c инвалидностью в специальных школах 

или специальных группах обычных школ и 

неполная интеграция, не является частью 

инклюзивного образования. Являясь одной 
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из стран, подписавших Конвенцию о правах 

инвалидов, Азербайджан также взял на себя 

обязательство внедрить инклюзивное обра-

зование. Были реализованы ряд существен-

ных мер для устранения недостатков при 

внедрении инклюзивного образования. Для 

обеспечения равного доступа к образованию 

в 2017 году была принята «Государственная 

программа по развитию инклюзивного обра-

зования для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья в Азербайджанской Рес-

публике в 2018-2024 годах». 

«К инвалидам относятся лица с устой-

чивыми физическими, психическими, интел-

лектуальными или сенсорными нарушения-

ми, которые при взаимодействии с различ-

ными барьерами могут мешать их полному и 

эффективному участию в жизни общества 

наравне с другими» [1]. В соответствии с 

определением критерий делающий лицо 

инвалидом – это связь между его ограниче-

ниями и барьерами в окружающей среде. 

Интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательные 

учреждения — это глобальный обществен-

ный процесс. Проблемы здоровья детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, 

обеспечения условий успешной социализа-

ции, и создания равных возможностей, опре-

делены в качестве наиболее важных и ак-

туальных в приоритетных направлениях раз-

вития образовательной системы. Социализа-

ция и получение, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья образования яв-

ляется одним из важных и неотъемлемых 

условий их успешной адаптации, обеспече-

ния их полноценного участия в жизни об-

щества, эффективной самореализации в раз-

личных видах профессиональной и социаль-

ной деятельности. 

Понимание и принятие социального 

подхода к детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья повышает их самооценку и 

дает второе дыхание в борьбе за равные пра-

ва и возможности. Навыки самооценки и ак-

тивности у детей с ограниченными возмож-

ностями нужно развивать с детства. Все, кто 

общается с ребенком с раннего возраста – 

родитель, воспитатель-учитель, врач и дру-

гие должны понять и принять эту модель. 

Для осуществления социализации и успеш-

ной интеграции ребенка в общество следует 

уделить внимание на следующие факторы: 

 Развитие интеллекта;

 Развитие эмоционального направ-

ления; 

 Развитие стрессоустойчивости;

 Развитие уверенности в себе;

 Развитие позитивного отношения к

реальному миру и принятие других; 

 Развитие независимости;

 Развитие само мотивации.

За успешное практическое выполнение

данных работ особое внимание при построе-

нии своей работы важно уделить следующим 

аспектам: 

• оптимизировать образовательный

процесс и психологию конкретного ребенка. 

• выбрать средства индивидуального

подхода с учетом их особенностей; 

• выявить особенности формирования

личности и психического развития ребенка; 

• изучение особенностей общения;

• организация работы по коррекции на-

рушений психического развития и поведения 

детей. 

• содействие социально-психологичес-

кой и педагогической реабилитации детей; 

• помощь детям в экстренных ситуа-

циях; 

• организация психологических кон-

сультаций руководителям учреждений, вос-

питателям и родителям. 

Инклюзивное образование не сущест-

вует изолировано от других областей. Учите-

ля, школьные администраторы и сообщество 

проходят сложный путь, чтобы превратить 

любую школу в инклюзивную школу. Луч-

шая учебная среда для учителей - это благо-

датная среда, где у них есть культура общих 

убеждений и обмена. Учителя более мотиви-

рованы экспериментировать с новыми стра-

тегиями обучения, когда они знают, что им 

оказана достаточная поддержка, и они более 

активны в улучшении процесса преподава-

ния и обучения, тем самым повышая резуль-

таты обучения учащихся. Создание сооб-

ществ по подготовке учителей в школах мо-

жет стимулировать создание культуры со-

трудничества. Чтобы правильно справиться с 
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этой задачей педагог должен быть осведом-

лен о новшествах в области данной науки, о 

новых подходах, а также должен быть обес-

печен оптимальными условиями. 

Особо следует подчеркнуть роль учите-

лей в адаптации детей, нуждающихся в осо-

бой заботе, к школьной жизни и социальной 

среде. Государственная стратегия по разви-

тию образования в Азербайджанской Респуб-

лике, предусматривает подготовку квалифи-

цированных учителей, преподавателей, кото-

рые могут работать с детьми с особыми пот-

ребностями и нуждающимися в особой заботе 

и там же указываются основные направления 

инклюзивного образования: ―данное направ-

ление служит формированию компетентного 

преподавателя, применяющего инновацион-

ные методы обучения, обеспечивающего эф-

фективное усвоение содержания образования, 

и включает повышение профессионализма 

преподавателей, построение новой системы 

оценивания достижений обучающихся, созда-

ние инклюзивных методов обучения для выяв-

ления и развития таланта обучающихся, а 

также тех, кто нуждается в особой заботе‖ [2]. 

Для успешной реализации деятельнос-

ти и получения положительных результатов 

учителя, педагоги, в том числе и специалис-

ты инклюзивного образования должны обла-

дать следующими качества: 

• Педагогическое наблюдение – потреб-

ности ребенка и реализация этих потреб-

ностей устранение сдерживающих факторов; 

• Педагогический оптимизм – видеть и

полагаться на сильные и положительные 

стороны ребенка; 

• Педагогическая ответственность – ус-

ловия определения индивидуальности ребен-

ка и развития его возможностей; 

• Педагогическая настойчивость –

выявлять и защищать интересы ребенка в 

разных ситуациях и т.д. 

Педагог или специалист, работающий в 

системе инклюзивного образования, должен 

получать интегративное образование и обла-

дать интегративные знаниями. 

Переход к инклюзивному образованию 

выявляет ряд психологических проблем, тре-

бующих решения. Инклюзивное образование 

дает очень многое как здоровым детям, так и 

детям с проблемами. Толерантное отноше-

ние здоровых детей к психическим и физи-

ческим недостаткам сверстников, обеспечи-

вает формирование чувства открытости и 

готовности к взаимному сотрудничеству. 
Актуальность статьи. Актуальность ста-

тьи связана с тем, что инклюзивное образование 

как процесс развития общего образования пред-

полагает реализацию доступности образования 

для всех категорий детей, а именно возможность 

адаптации к различным потребностям детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Научная новизна статьи. В стремительно 

развивающейся мировой системе образования воз-

растает место и значение инклюзивного образова-

ния. Инклюзивная образовательная среда характе-

ризуется системой ценностного отношения к обу-

чению, воспитанию и личностному развитию детей 

с особыми образовательными потребностями. 

Практическая значимость статьи: Соз-

даются представления о становлении инклюзив-

ного образования в нашей стране, а также о но-

вых подходах к инклюзивному образованию в 

мире. 
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SIGMUND FREUD AND PSYCHOLOGICAL DEFENSE MECHANISMS 

Xülasə. Məqalədə psixoloji müdafiə və onun mexanizmləri haqqında araşdırmalar əks olunmuşdur. Bu 

istiqamətdə Z. Freydin tədqiqatlarına istinad böyük əhəmiyyət kəsb edir. Z. Freydin fikrincə, müdafiə me-

xanizmləri id və eqo arasında mübarizədən irəli gələn münaqişəni həlletmə strategiyasıdır. Psixoloji müdafiə 

fenomeni xüsusən də klinik praktikadan qaynaqlandığı üçün, psixoterapevtik kontekstdə təhlili aparılmışdır. 

Açar sözlər: müdafiə sistemi, psixoloji müdafiə mexanizmləri, Ziqmund Freyd, şəxsiyyət, İd, Ego 

Резюме. В статье отражены исследования психологической защиты и ее механизмов. В этом 

направлении большое значение имеет обращение к исследованиям З. Фрейда. По З. Фрейду, защит-

ные механизмы – это стратегия разрешения конфликта, возникающего в результате борьбы между Ид 

и Эго. Поскольку феномен психологической защиты берет свое начало из клинической практики, он 

анализировался в психотерапевтическом контексте. 

Ключевые слова: pащитная система, механизмы психологической защиты, Зигмунд Фрейд, 

личность, Ид, Эго 

Summary. The article reflects research on psychological defense and its mechanisms. In this 

direction, the reference to Z. Freud's researches is of great importance. According to Z.Freud, defense 

mechanisms are a strategy for resolving the conflict arising from the struggle between the id and the ego. 

The phenomenon of psychological defense has been analyzed in a psychotherapeutic context as it originates 

from clinical experience. 

Key words: Defense system, psychological defense mechanisms, Sigmund Freud, personality, Id, Ego. 

Psixoanalitik nəzəriyyənin əsas strukturla-

rından biri olan psixoloji müdafiə anlayışı nəzə-

riyyənin əsas terminlərindən biri olmaqla yana-

şı, həmçinin onun ən mühüm hissəsini təşkil 

edir. Psixoloji müdafiə mexanizmləri şəxsiyyə-

tin təbii psixoloji sistemidir. Bu barədə ilk dəfə 

Z. Freyd 1894-cü ildə nəşr olunan ―Müdafiə

Psixonevrozları‖ və 1896-cı ildə nəşr olunan

―Müdafiə Psixonevrozları və psixonevrozlara

dair yeni izahatlar‖ adlı məqaləsində müdafiə

anlayışını təqdim etmişdir.

Z. Freyd psixoloji müdafiəyə belə bir şərh

verirdi ki, müdafiə mexanizmləri – insanı qayğı 

və narahatlıq kimi xoşagəlməz duyğulardan qo-

ruyan şüursuz reaksiyalardır. Həmçinin insanı 

təhdid edən impulsları təhrif edən və gizlədən 

eqonun müdafiə meylləridir. Freyd psixikanın 

ali səviyyəsi şüur və şüursuzluq arasındakı əla-

qəni analiz edərək ―müdafiə‖ anlayışını ―psixo-

loji təzyiq‖ anlayışı ilə əvəz etdi. Onun fikrincə, 

şüur və şüursuzluq hər zaman ziddiyyət təşkil 

edir və psixoloji təzyiq də bu qarşıdurmada əla-
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Ziqmund Freyd və psixoloji müdafiə mexanizmləri 

qəni gücləndirir. Şüursuzluq, şüurun qəbul edil-

məyən daxili narahatlıqlardan qorunmasını psi-

xoloji təzyiq vasitəsilə həyata keçirir [1]. Müda-

fiə vasitəsilə narahatedici impuls şüurdan uzaq-

laşdırılır, şüurdan uzaqlaşdırılan impuls isə 

simptomlarda özünü göstərir və bu baxımdan 

müdafiə psixopatoloji vəziyyətə gəlib çıxırdı. 

Buna görə də Freyd, isterik nevroz, obsesif nev-

roz, fobiya və halüsinator psixoz kimi sindromla-

ra ―müdafiə psixonevrozları‖ adını verirdi. Daha 

sonra Freyd "Zarafatlar və onların şüursuzluqla 

əlaqəsi" (1905) əsərində növbəti dəfə bu barədə 

qeydlər apardı. O, repression-basdırma anlayışını 

insanı narahat edən düşüncədən uzaq durmaq 

cəhdi kimi qiymətləndirirdi, eləcə də müdafiə və 

basdırma anlayışını sinonim kimi işlədirdi. Bu 

araşdırmasında müdafiə anlayışından istifadə 

edərək Freyd yerdəyişmə, inkar, basdırma və 

təhrifetmə mexanizmlərini təsvir etdi. Sonrakı 

prosesdə Freyd (1923) müdafiə konsepsiyasında 

mərkəzi rol oynayan şəxsiyyət modeli hazırladı. 

İd, eqo və supereqo kimi üç ayrı struktur müəy-

yən edən Z. Freyd bununla da müdafiə mexa-

nizmlərinə yeni yanaşma gətirdi [2]. 

İnsan doğulduğu andan etibarən İD adlan-

dırılan cinsi və aqressiv impulsları özündə ehti-

va edən, mənəvi yaradılışın ən təməl elementi 

olan bir sistemlə doğulur. Eqo və supereqo, İd-

dən ayrı inkişaf edir. Eqonun işi İd-nin riskli 

istəklərini idarə etmək, onlara reallığa və sosial 

qəbula uyğunluq imkanı yaratmaqdır. Bu həm 

də, mənəvi və sosial qaydaların mənimsənilməsi 

ilə formalaşan Super egonun üzərindəki təzyiqi 

balanslaşdırmağa xidmət edir [3]. 

İnsanın təcavüzkar yönümünü təmsil edən 

İd və İdin istəkləri mənəvi cəhətdən gərginliyə 

səbəb olur. İnsanın psixi sistemi, eynilə onun 

bioloji sistemi kimi bir tarazlıq axtarışındadır. 

Eqonun əsas funksiyası bu tarazlığı qorumaqdır. 

Bu funksiyanı yerinə yetirərkən eqo psixoloji 

müdafiə mexanizmlərindən istifadə edir. Əsas 

müdafiə mexanizmlərindən olan bastırma funk-

siyası İD-nin riskli istəklərini şüuraltına itələyə-

rək şüura gəlməsinin qarşısını almaqdır. Basdır-

ma mexanizminin uğursuz olduğu məqamlarda 

da digər müdafiə mexanizmləri işə düşür. Belə-

liklə ard-arda istifadə olunan müdafiə mexa-

nizmləri vasitəsilə mənəvi gərginlik nəzarət 

altında saxlanmağa çalışılır. Məsələn: insan qə-

bul olunmayan cinsi istəklərini basdıra bilmə-

dikdə günahkarlıq və narahatlıq hisslərini nəza-

rət altında saxlamaq üçün təmizliklə bağlı tək-

rarlanan vərdiş və davranışları özündə inkişaf 

etdirə bilər. Davamlı əl yuma davranışı ilə bas-

dırmanın qeyri-kafi olduğu gərginlik yaradan 

vəziyyəti yerdəyişmə, intellektuallaşdırma kimi 

müxtəlif müdafiələrlə nəzarətdə saxlamağa 

çalışmaq olar. 

Xəstələrinin simptomlarını müalicə etmə-

yə çalışarkən, Freyd bu simptomların şüursuz, 

qəbul olunmayan fikir və impulsların yaratdığı 

narahatlıq, günahkarlıq kimi mənfi duyğuları 

gizlətmək üçün istifadə olunan müdafiə vasitə-

ləri olduğunu kəşf etdi. 

Z. Freyd ilk dəfə 1894-cü ildə yazılmış

―Müdafiə Psixonevrozları‖ (Neuro-Psychoses of 

Defence) adlı əsərində ―müdafiə‖ anlayışından 

istifadə etmişdir. İlk əvvəl müdafiə anlayışını 

isterik nevroza aid psixopatologiya olduğunu 

düşünmüşdür. Z. Freyd ―İsteriya üzrə tədqiqat-

lar‖ kitabında yazdığı hadisələrdən biri olan xa-

nım Lucie R. halında ilk dəfə basdırma anlayı-

şını işlətmiş və qəbul olunmayan duyğu və dü-

şüncələrin basdırılması ilə əlaqədar nevrotik 

simptomların meydana çıxdığından danışmışdır. 

Freydə görə, şəxsi narahat edən düşüncələr 

şüurdan uzaqlaşdırılaraq şüuraltına itələnir və 

burada bir özək əmələ gətirir. Baxmayaraq ki, 

fikir hissəsi şüur hissədən sıxışdırılır, düşüncə-

nin emosional məzmunu psixi sistemdə hələ də 

boşluqda qalır. Boşluqda qalan emosional enerji 

özünə somatik çıxış yolu tapır, bayılma, iflic, 

korluq kimi isterik simptomlarla özünü göstərir. 

İlk illərdə basdırma anlayışını ümumi bir müda-

fiə mexanizmi olaraq düşünərkən, zamanla duy-

ğu və düşüncələri boğaraq, şüuraltında saxla-

maq mənasında istifadə etməyə başladı [4]. 

Freydin araşdırmaları irəlilədikcə, fikirləri 

də dəyişməyə başlamışdır. 1915-ci ildən etiba-

rən müdafiə mexanizmlərini şüuraltı münaqişə-

lərdə istifadə olunan, psixopatalogiyadan uzaq, 

ümumi bir psixi mexanizm adı altında ifadə 

edirdi. O, burada, əvvəlki izahatlarından fərqli 

olaraq, özünümüdafiə terminindən istifadə edir. 

Bununla da müdafiə anlayışını özünümüdafiə 

funksiyalarından biri və mexanizm kimi təqdim 

edirdi [5]. 

Freyd müdafiə mexanizmlərini impulsiv 

istəklərin ego tərəfindən təhdid olaraq qavranıl-

ması şəraitində, şüuraltı cəhətdən istifadə olu-
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nan psixi və zehni gərginliyi azaltmaq üçün 

müəyyən edilmiş funksiyalar kimi adlandırdı. 

Zaman keçdikcə basdırmadan əlavə də o, 

müxtəlif müdafiə vasitələri kəşf etmiş və onların 

funksiyalarını təsvir etmişdir. Freyd, doqquz 

müdafiə mexanizmi müəyyən etmişdir. Bu mü-

dafiələr: repressiya, basdırma, inkar, proyeksi-

ya, sıxışdırma, supresiya, yerdəyişmə, təcrid və 

introyeksiya olmuşdur. O, müdafiə mexanizmlə-

rinin impulsların və duyğuların idarə edilməsin-

də rol oynadığını və bunun patoloji olduğu kimi 

adaptiv ola biləcəyini də bildirmişdir [6]. 

Qızı Anna Freyd atasının müdafiə konsep-

siyası üzərində işləyirdi. O, müdafiələrin psixo-

patoloji istifadəsindən daha çox adaptiv aspekt-

ləri üstündə dayanırdı. O, müdafiələri daxili mü-

naqişələri sakitləşdirən mexanizmlər kimi gö-

rürdü. Atasının əksinə olaraq, eqo və İDdən gə-

lən qəbul olunmayan impulsların yaratdığı nara-

hatlıq, utanma və günahkarlıq kimi duyğulardan 

başqa eqonun müstəqil olaraq öz emosional təc-

rübələrindən danışırdı. Onun sözlərinə görə, eqo 

İDin təkidi ilə yaranan duyğularla yanaşı, özü-

nün müstəqil emosional təcrübələrinə malikdir. 

A. Freydə görə müdafiələr psixoloji taraz-

lığı nəzərə almaqla daxili impulsiv istəkləri ida-

rə etmək və ya düzgün formada yeniləmək im-

kanı yaratmaq üçün egonun istifadə etdiyi me-

xanizmlərdir. Müdafiələr yaşa uyğundursa, 

problemin həllinə yönəlmişsə və tez-tez istifadə 

olunmursa bu patalogiya deyil, normadır. 

A. Freyd atasının müxtəlif yazılarında təs-

vir etdiyi doqquz müdafiənin üzərinə sublimasi-

ya, identifikasiya və altruizm mexanizmlərini 

əlavə etmişdir. Bu müdafiələri hərtərəfli araşdır-

masına baxmayaraq, şəxsin xoşagəlməz hissləri 

yaşamasına mane olan hər şeyin müdafiə ola 

biləcəyini qeyd etmişdir. Anna Freyd klassik 

psixoanalizdə iddən gələn istəklərin kəşfi üçün 

verdiyi izahı, egonun daxili və xarici təhdidlərlə 

mübarizə aparmaq üçün formalaşdırdığı mexa-

nizmləri üzərinə köçürmüşdür. Beləliklə, Z. 

Freydin nevrotik simptomların formalaşması 

üzərindəki araşdırılması ilə başlayan dinamik 

psixologiyanın diqqət mərkəzini, şəxsiyyət 

patologiyaları üzərinə çəkmiş və ego psixologi-

ya adlanan cərəyanın yaranmasına başçılıq et-

mişdir. Eqo psixoloqlarının müdafiə mexanizm-

ləri ilə bağlı araşdırmaları nəticəsində müdafiə 

mexanizmlərinin sayı 31-ə yüksəldi. 

Növbəti illərdə Freyd müxtəlif xəstəliklə-

rin müəyyən müdafiə mexanizmləri ilə əlaqəli 

olduğunu müdafiə etdi. O, məsələn, basdırma və 

isteriya arasında əlaqə ola biləcəyini söylədi. 

Eyni illərdə ucaltma, reaksiya, təcrid, proyeksi-

ya, reqressiya kəşf edilmiş və təsvir edilmişdir. 

Freydin müdafiə mexanizmləri haqqındakı 

aşağıdakı fikirləri qəbul olunmuşdur: ―Müdafiə-

lər instinktlərə, impulslara və təsirlərə qarşı isti-

fadə olunur, onlar şüuraltında formalaşır, dina-

mikdirlər, patoloji ola bilərlər‖ [7]. 

Freydin ardınca onun qızı Anna Freyd 

(1936) müxtəlif müdafiə mexanizmlərini təsnif 

etmiş və müdafiə mexanizmləri ilə reallıq ara-

sındakı əlaqəni araşdırmışdır. Basdırılmış duy-

ğuların təbiətinə görə müdafiə mexanizmlərini; 

impulslara qarşı və təsirlərə qarşı olaraq iki yerə 

ayıran Freyd, eyni zamanda müdafiə mexanizm-

lərinin müəyyən bir inkişaf mərhələsi ilə əlaqə-

dar olan daxili ziddiyyətləri və duyğuları aradan 

qaldıraraq şəxsiyyətin ―mən‖inə xidmət etdiyini 

irəli sürmüşdür. Məsələn: oral dövrdə proyeksi-

ya və inkar, anal dövrdə reaktiv təşkil və yerdə-

yişmənin ortaya çıxdığını irəli sürmüş, lakin bu 

mexanizmlərin növbəti illərdə istifadəsini pato-

logiya əlaməti kimi qeydə almışdır. Brenner na-

rahatlığı və ya impuls gərginliyini azaltmağa 

yönəlmiş hər bir addımı psixoloji müdafiə 

adlandırmışdır. 

Müdafiəni "ikitərəfli amillər" kimi izah 

edən Schafer psixoloji müdafiəni arzuolunmaz 

məzmunların qarşısının alınmasında istifadə olun-

malı olduğunu təklif etmişdir. Onun fikrincə, 

psixoloji müdafiələr, müdafiə xarakteri daşımaqla 

yanaşı, şəxsə, həmçinin məmnunluq verir, bunun 

üçün də o şüuraltı hissədə mövcud olmalıdır. 

Təməlini Freydin əsərlərindən götürən 

bəzi nəzəriyyəçilərin fikirlərinə görə psixoloji 

müdafiə təkcə duyğu və impulsları tənzimlə-

məklə deyil, həmçinin daxilən duyğuların idarə 

olunmasında və idrak proseslərində də istifadə 

olunur. Başqa sözlə, müdafiə şəxsiyyəti təhlükə-

li duyğu və hadisələrdən qorumaqla yanaşı, 

həmçinin uşaqlıq dövründə yaranan və formala-

şan mənəvi hisslərin tənzimləyicisidir [8]. 

A.M. Klein identifikasiya, proyeksiya,

defleksiya, yerdəyişmə haqqında araşdırma 

aparmış, bu müdafiə mexanizmlərinin təşviş və 

narahatlıq duyğusunun öhdəsindən gəlmək üçün 

reallığın təhrifi funksiyası gördüklərini izah et-



Ziqmund Freyd və psixoloji müdafiə mexanizmləri 

mişdir. Onun fikrincə, inkişafının oral mərhələ-

sində olan uşaq təhlükəni hiss edən, psixoloji 

müdafiədən istifadə edən və əşyalar arasında 

primitiv əlaqələr quran bir şəxsiyyət kimi for-

malaşmışdır. Körpələrdə ―mən‖ duyğusunun 

inkişafı introyeksiya və proyeksiya mexanizm-

ləri ilə tənzimlənir. Uşağın süd əmdiyi ana sinə-

sini ―yaxşı‖ və ―pis‖ olaraq böldüyü və narahat-

lığını bu obyektə davranışında göstərdiyi ilk 

mərhələni Klein "paranoidşizoid mövqe" kimi 

təyin edirdi. Bu erkən dövrdə narahatlığı aradan 

qaldırmaq üçün ―mən‖ özünü bölmə, introyeksi-

ya, identifikasiya və inkar kimi müxtəlif müda-

fiə mexanizmlərini inkişaf etdirir. Uşaq burada 

ikinci mərhələ olan depressiv pozisiyadadırsa, 

manik müdafiələr istifadə etməyə başlayır. 

Kleinə görə bu dövrdə uşaq üçün əsas narahatlıq 

mənlik şüurunun sadist cəhətləri ilə mübarizə-

dir. İdentifikasiyanın xüsusi bir forması olan 

Proyeksiya Klein tərəfindən psixoanalitik ədə-

biyyata əlavə olunmuşdur. Yaxşı hiss və duyğu-

lar mənimsənilərkən, pis hiss və duyğuların kə-

narlaşdırılması uşağın inkişafının ən mühüm 

göstəricisidir. 

Elmi ədəbiyyatda çox sayda psixoloji mü-

dafiə mexanizmlərinə təsadüf olunur, bunlardan 

bəzilərini araşdırdıq. 

1.Sıxışdırma anlayışı Freyd tərəfindən

təklif edilmişdir. Freyd sıxışdırmanı həyəcandan 

uzaqlaşmanı təmin edən mürəkkəb mexanizmlə-

rin formalaşmasının əsası kimi çıxış edən ilkin 

mexanizm kimi nəzərdən keçirirdi. Bir çox hal-

larda motivləşmiş unutma kimi təsvir edilən sı-

xışdırma iztirab verən fikir və hisslərin, şüurdan 

kənarlaşdırılması prosesindən ibarətdir. Sıxış-

dırma mexanizminin hesabına fərdlər onların 

həyəcanına səbəb olan konfliktlərini dərk etmir, 

eləcə də keçmiş travmatik hadisələri xatırlamır. 

Sıxışdırma – xoşagəlməz arzu və fikirlərin, zid-

diyyətli hiss və xatirələrin şüur sahəsinə buraxıl-

maması və ordan kənarlaşdırılmasıdır. Sıxışdır-

ma mexanizmi digər müdafiə mexanizmini-

proyeksiyanı fəallaşdıra bilər [9]. 

2. Proyeksiya. Proyeksiya mexanizminin

psixoanalitik dərki Freydin işlərindən başlayır. 

O, proyeksiyanı ilk dəfə paranoya və qısqanc-

lıqda aşkarlamışdır. Bu zaman sıxışdırılmış hiss, 

həyəcan və qorxuların kökü insanın özündə olur 

və şüuraltı olaraq ətrafdakılara yönəlir. Məhz bu 

müdafiə mexanizmi tənhalıq hissinin, təcridili-

yin, paxıllıq və aqressivliyin baş qaldırmasına 

səbəb olur. Proyeksiya şəxsi problemlərin, nara-

hatlığın mənbəyini ―başqalarına köçürmə‖ şək-

lində təzahür edən meylin formalaşması ilə bağ-

lıdır, ondan istifadə etməklə, fərd öz uğursuz-

luqlarında başqalarını təqsirləndirir. Proyeksiya 

bir müddət insanı yaşantılardan azad edir, insanı 

ya çox şübhəli, ya da etinasız edir. Proyeksiya 

ilə mübarizənin başlanğıcı kimi şəxsin öz çatış-

mazlıqlarını qəbul etməsi, ətrafdakıların qoy-

duğu tələblərin məzmununa diqqət yetirməsi 

çıxış edir. 

3. Basdırma – sıxışdırmadan daha şüurlu

xarakter daşıyır, həyəcan verən informasiyadan 

qaçmaq, dərk edilən affektogen impuls və mü-

naqişələrdən diqqətin yayınmasıdır. Basdırma – 

sıxışdırma adlanan psixi əməliyyat şüurdan 

xoşagəlməz affekt və ideyaların kənarlaşdırıl-

masına yönəlib. Basdırmanın məhsulu şüur 

önündə yerləşir, sıxışdırma mexanizmində gör-

düyümüz kimi şüursuzluq səviyyəsinə keçmir. 

Basdırma mürəkkəb müdafiə mexanizmidir. 

4. İdentifikasiya. İdentifikasiya mexaniz-

mi öz başlanğıcını Freydin psixoanalizindən gö-

türür. İdentifikasiya başqa insanla emosional 

əlaqə əsasında həyata keçirilir və insanın sevdi-

yi bir şəxsə oxşamaq meyli ilə müşayiət olunur. 

Klassik psixoanalizdə identifikasiya dedikdə 

başqa insanla emosional əlaqənin, hisslərin er-

kən təzahürü başa düşülür. Uşaq anaya və ataya, 

yaxud onları əvəz edən insana bağlanır, onlara 

oxşamağa çalışır və identifikasiya hesabına nü-

munə kimi götürülmüş şəxsiyyətin keyfiyyəti və 

davranışı formalaşmağa başlayır [10]. 

5. İntroyeksiya. F. Perlz tərəfindən təsvir

edilmişdir. Perlzə görə, introektor başqalarının 

istəklərini həyata keçirir. İntroektor rolunda uşa-

ğın valideyn və ətrafdakı insanlardan əldə etdiyi 

―həyat qaydaları‖ çıxış edir. İntroyeksiyalar in-

san müqayisə, təhlil, inkar, şübhə, isbat etmək 

arzu və imkanından məhrum olduqda başqaları-

nın fikirlərini sadəcə inama əsaslanaraq qəbul 

etməyə üstünlük verəndə təzahür edir. 

6. Rasionallaşdırma. ―Eqo‖ frustrasiya və

həyəcanın öhdəsindən gəlməsinin digər üsulu 

reallığın təhrif edilməsi və bu yolla özünüqiy-

mətləndirmənin mühafizə edilməsidir. Rasional-

laşdırma yanlış arqumentasiyaya əsaslanaraq 

irrasional davranışa, gülünc səhvlərə, uğursuz 
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mühakimələrə ətrafdakıların gözündə haqq qa-

zandırmaq imkanı verir. 

E. Fromma görə rasionallaşdırma insanın

özünü bir şəxsiyyət kimi hiss etməsi üçün vacib 

mexanizmdir. 

7. İntellektuallaşdırma. Psixoanalizdə bu

müdafiə mexanizminin ən aydın izahı A. Freyd 

tərəfindən verilmişdir. Onun fikrincə, intellek-

tuallaşdırma elə müdafiə mexanizmidir ki, onun 

cərəyanı zamanı insan öz meyllərini bu və ya 

başqa fikirlə əlaqələndirərək onlarla şüurlu ola-

raq ―oynayaraq‖ bu meyllərinə hakim olmağa 

çalışır. A. Freydə görə, problemin məğzi insan 

təbiətinin instinktiv tərəfini onun həyatının 

digər tərəfi ilə necə uzlaşdırmaqda, dərkedilmə-

yən emosiyaların həyata keçirilməsi ilə onlardan 

imtina etmə arasında necə seçim etməkdədir. 

8. Kompensasiya – ən mürəkkəb müdafiə

mexanizmidir. O, real və uydurulmuş itkilər, 

qüsurlar, izdirablarla bağlı kədər hissinin qarşı-

sını almağa xidmət edir, kompensasiya bu qü-

surların islahına və ya onun üçün əvəzin axtarıl-

masına yönəlir. Kompensasiya və hiperkompen-

sasiya mexanizmlərinin müəllifi A. Adlerdir. 

Hiperkompensasiya insanın zəif inkişaf etmiş 

tərəflərini inkişaf etdirmək cəhdində təzahür 

edir. Kompensasiya zamanı isə çatışmayan cə-

hətin inkişaf etdirilməsi əvəzinə şəxs onsuz da 

yaxşı inkişaf etmiş əlamətinin intensiv inkişafı-

na çalışır. 

9. Retrofleksiya. F. Perlzə görə retroflek-

tor başqaları üçün eləmək istədiklərini özü üçün 

edir. Retrofleksiya davranış reaksiyalarında ifa-

də olunmadığından stressə və gərginliyə səbəb 

ola bilər. Retrofleksiya özünənəzarətdə ifadə 

olunur və şəxsiyyəti xarici müdaxilələrdən mü-

hafizə edən nəzarət tipini təmin edir. Digər me-

xanizmlər kimi retrofleksiya da erkən uşaqlıq 

dövründən formalaşmağa başlayır. 

10. Defleksiya. Bu mexanizm tez-tez fər-

din keçmiş təcrübəsində yaşanılmış etibarsızlıq, 

qorxu, təhlükə nəticəsində təzahür edir və şəx-

siyyəti emosional partlayışdan mühafizə edir. 

Defleksiya intensiyadan imtina, seçimdən qaçış-

la bağlı şəxsiyyət strategiyası hesab olunur. 

11. Sublimasiya. Z. Freydə görə, sublima-

siya insana adaptasiya məqsədi ilə öz impulsla-

rını sosial cəhətdən qəbul edilən fikir və hərə-

kətlərlə ifadə etmək imkanı verən müdafiə me-

xanizmidir. Sublimasiya yeganə sağlam, xoşa-

gəlməz impulsları konstruktiv şəkildə cilovla-

maq strategiyası kimi nəzərdən keçirilir [11] . 

12. Reaktiv təşkil. Bəzən eqo qadağan

edilmiş impulslardan davranış və fikirlərdə əks 

təhriklər ifadə edərək qoruna bilər. Bu halda 

söhbət məhz reaktiv təşkildən gedir. 

13. İnkar etmə. Bəzən insan onunla baş

vermiş xoşagəlməz hadisəni qəbul etməkdən 

imtina edir. Bu halda inkaretmə mexanizmi işə 

düşür. Z. Freydə görə, inkaretmə kiçikyaşlı 

uşaqlar və aşağı intellektə malik daha yaşlı in-

sanlar üçün səciyyəvidir [12] . 

14. Altruizm – digər insanlara kömək edə-

rək şəxsi məmnuniyyəti inkişaf etdirən davra-

nışdır. Məsələn, narkotik asılılığından yenicə 

sağalmış bir şəxs, ortaya çıxan narkotik ehtira-

sını boğmaq üçün onunla eyni prosesdə olan 

digər insanlara kömək edə bilər. 
Problemin aktuallığı. Sosiallaşma prosesində 

hər bir insanda psixoloji müdafiə bacarığı formala-

şır. Burada ailənin, bütövlükdə sosial mühitin rolu 

olduqca vacibdir. Bu cəhətdən psixoloji müdafiə 

mexanizmlərinin araşdırılması və tədqiqatçıların 

fikirlərinə istinad böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Problemin elmi yeniliyi. Psixoloji müdafiə 

şəxsiyyətin quruluşundakı ən mübahisəli xüsusiyyət-

lərdən biridir. Hər hansı bir insanın gündəlik həya-

tında, həyat təcrübəsində psixoloji müdafiə funksi-

yaları gizli davranış motivi olaraq qalır. Elmi işdə 

psixoloji müdafiə mexanizmlərinin yaranması və 

formalaşması diqqət mərkəzinə gətirilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə dok-

torantlar və gənc tədqiqatçılar üçün faydalı olacaqdır. 
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ÜMÜMTƏHSĠL MƏKTBLƏRĠNDƏ TARĠX FƏNNĠNĠN TƏDRĠSĠNĠN 

MƏQSƏDĠ VƏ ƏHƏMĠYYƏTĠ 

Гюльтадж Малик гызы Имамгулиева 
учитель истории школы №102 города Баку 
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THE PURPOSE AND IMPORTANCE OF HISTORY TEACHING 

IN HIGH SCHOOLS 

Xülasə. Məktəbdə tarixin öyrənilməsinin məqsəd və vəzifələri cəmiyyət üçün prioritet olan, həm 

təhsil prosesində, həm də geniş sosial kontekstdə təzahür edən dəyər yönləri və şəxsi keyfiyyətlərin məcmu-

su kimi formalaşdırılır. Əsas məqsəd öz ölkəsinin və bütövlükdə bəşəriyyətin tarixi təcrübəsini dərk etmək, 

tarixi bilikləri təhsil və sosial sahədə fəal və yaradıcı şəkildə tətbiq etmək əsasında özünü tanıya və dəyər 

prioritetlərini müəyyən etməyə qadir olan şagirdin təhsili, inkişafı və tərbiyəsidir. 

Açar sözlər: tarix, məktəb, təfəkkür, hüquq, mədəniyyət, öyrənmə metodları, milli-mənəvi dəyərlər, 

əqidə prinsipləri, faktlar 

Резюме. Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности при-

оритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном 

процессе, так и в широком социальном контексте. Главная цель - образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приорите-

тов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Ключевые слова: история, школа, мышление, право, культура, методы обучения, национально-

нравственные ценности, принципы веры, факты 

Summary. The goals and objectives of studying history at school are formulated as a combination of 

value orientations and personal qualities that are priority for society, manifested both in the educational 

process and in a broad social context. The main goal is the education, development and upbringing of the 

student's personality, capable of self-identification and determining their value priorities based on 

understanding the historical experience of their country and humanity as a whole, actively and creatively 

applying historical knowledge in educational and social activities. 

Key words: history, school, thinking, law, culture, learning methods, national-moral values, principles 

of belief, facts 



Ümümtəhsil məktblərində tarix fənninin tədrisinin məqsədi və əhəmiyyəti 

Bəşəriyyətin hazırkı vəziyyətini və onun 

dinamikasını anlamaq, bu dünyada öz yerini və 

öz varlığının mənasını dərk etmək üçün tarixi 

bilmək lazımdır. Məlumdur ki, tarix insanın mə-

nəvi komponentinin bünövrəsidir. 19-cu əsrin 

görkəmli rus tarixçisi V.O. Klyuçevski keçmişin 

müxtəlif mötəbər mütəfəkkirlərində rast gəlinən 

həqiqəti belə ifadə etmişdir: ―Keçmişini xatırla-

mayan xalqın gələcəyi yoxdur‖. 

Müasir dünyada informasiya texnologiya-

ları hökm sürür. Bəzən elə gəlir ki, robotlar və 

qadcetlər tezliklə insanları əvəz edəcək. Ancaq 

buna baxmayaraq, insan beynindən daha mü-

kəmməl ola biləcək belə bir robot hələ yaradıl-

mayıb. İnsanlar başa düşürlər ki, yaxşı və keyfiy-

yətli təhsil almaq lazımdır. İndiki gənclik yaxşı 

başa düşür ki, təhsil almaq sadəcə sənəd kimi 

diplom almaq deyil, yeni biliklərə yiyələnmək, 

həyatda və gələcək peşədə faydalı olacaq bacarıq 

və bacarıqların formalaşdırılmasıdır. Bu gün belə 

bir tendensiyanın izlənilməsi çox gözəldir. 

Ümumi tarix məktəblilərin öyrəndiyi fən-

lərdən biridir. Bəzilərinə elə gələ bilər ki, uzaq 

keçmişi öyrənməyə ehtiyac yoxdur, amma bu, 

qətiyyən belə deyil. Tarixin öyrənilməsinin sə-

bəblərini sadalayaq: 

 dünya tarixini bilmək analitik bacarıq-

ları inkişaf etdirməyə imkan verir. Keçmişi öy-

rənməklə biz müəyyən hadisələrin, qərarların, 

müharibələrin və s.-nin səbəb və nəticələrini 

təhlil edirik; 

 dünya tarixini bilmək siyasətə qarışmaq

istəyən insanlar üçün çox faydalıdır. Tarixi pro-

seslər dövri xarakter daşıyır və təkrarlanır. Tarixi 

bilmək düzgün siyasət qərarını verməyə və keç-

mişin səhvlərindən qaçmağa kömək edəcək; 

 tarixi bilmək insanlara müasir həyatla-

rını ayıq şəkildə qiymətləndirməyə imkan verir. 

İnsanların keçmişdə necə yaşadıqlarını öyrən-

məklə biz onların təcrübəsindən öyrənirik; 

 tarixin tədqiqi yaddaşı məşq edir, bir

çox cəhətdən düşünməyi öyrədir və insanın 

ümumi inkişafına töhfə verir. 

Ölkəmizin tarixini tam başa düşmək üçün, 

ilk növbədə, ümumi tarixi bilmək lazımdır. 

Dünya tarixini bilmədən Azərbaycanın hansı ta-

rixi yolu keçdiyini, müəyyən mühüm hadisələ-

rin əsaslandırılmasının nə olduğunu, Azərbayca-

nın dünya tarixi kontekstinə necə yazıldığını an-

lamaq mümkün deyil. 

Tarix fənnini tədris edərkən müəllimlər 

aşağıdakıları nəzərə almalıdırlar: 

 şagirdlərə bəşəriyyətin qədim zaman-

lardan bu günə qədər keçdiyi yol haqqında 

biliklər vermək; 

 şagirdlərdə dövrümüzün hadisələrini

tarixi nümunələr əsasında dərk etmək bacarığını 

inkişaf etdirmək; 

 uşaqlarda tarixi təcrübənin, humanizm,

vətənpərvərlik ideyalarının dərk edilməsi əsa-

sında dəyər istiqamətləri və inancları formalaş-

dırmaq; 

 şagirdlərdə dünya xalqlarının mədəniy-

yətinə və tarixinə marağını və hörmətini inkişaf 

etdirmək və s. 

Tarixin klassik tədris metodu fənnin mək-

təbdə öyrənilməsinin əsasını təşkil edir. Əsrlər 

boyu istifadə olunur və heç vaxt effektivliyini 

itirmir. Ənənəvi üsula aşağıdakılar daxildir: 

 Verbal metod müəllimlə şagirdlər ara-

sında söhbətlər, mühazirələr, müzakirələr və 

digər şifahi ünsiyyət formalarıdır; 

 Çap-şifahi metod yazılı mənbənin öy-

rənilməsi və onun şifahi müzakirəsi, məsələn, 

dərsliyin, tarixi sənədin paraqrafının oxunması, 

ardınca müzakirənin aparılmasıdır; 

 Vizual üsul tarixi xəritələri, cədvəlləri,

diaqramları, çertyojları təhlil etmək, lövhədən, 

ekran vəsaitlərindən istifadə etməkdir. Bu üsul 

tez-tez şifahi ilə birləşdirilir; 

 Praktik yol – təhsil mövzuları ilə müx-

təlif hərəkətlər. Tarix dərsləri üçün bu, ən çox 

modellərin və planların hazırlanması, kontur xə-

ritələrinin doldurulması, diaqramların çəkilməsi 

və cədvəllərin tərtib edilməsini əhatə edir. 

Şagirdləri mövzuya maraqlandırmaq və 

dərsləri daha müxtəlif və dinamik etmək üçün 

işinizdə qeyri-ənənəvi pedaqoji metodlardan 

istifadə edin, məsələn, tarixi mətnləri rollara 

görə oxumaq. Bu yanaşma uşaqları mənbənin 

fəal öyrənilməsinə cəlb etməyə, onları sənədin 

məzmunu ilə maraqlandırmağa imkan verir. 

Rollu öyrənmə şagirdlər tərəfindən oyun kimi 

qəbul edilir, sinifdə qeyri-rəsmi atmosfer yara-

dır. Bunun sayəsində hətta sinifdə fəal çıxışlara 

meylli olmayan uşaqlar da tədris prosesinə cəlb 

olunurlar. Metod biliklərin yenilənməsi üçün ən 

uyğundur. 

―Zaman xətləri‖ni düzəltmək şagirdlərdə 

mücərrəd təfəkkür inkişaf etdirir. Buna görə də 
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zaman anlayışının özü vizuallaşdırılarsa, onlar 

üçün tarixləri xatırlamaq və zaman dövrlərini 

idarə etmək çox asan olacaq. Məsələn, vaxt xətti 

yaradın və ya sadəcə tabaşirlə lövhəyə çəkin. 

Keçdiyiniz mövzudan fərqli hadisələri xətt üzə-

rində çəkməklə siz şagirdlərə onları bir-biri ilə 

əlaqələndirməyə kömək edəcəksiniz. 

Audio bələdçilərin hazırlanması. Şagirdlə-

rinizlə yarada biləcəyiniz başqa bir yaradıcı 

məhsul audio bələdçidir. Bu, şəhərinizin tarixi 

görməli yerlərinə və ya müəyyən bir dövrün vir-

tual tur ola bilər. Audio bələdçi yaratmaq üçün 

internet proqramlardan istifadə edə bilərsiniz. 

Onlar təkcə virtual turları inkişaf etdirməyə de-

yil, həm də onları internetdə dərc etməyə imkan 

verir. Şagirdlər işlərinin nəticələrinin dünyanın 

müxtəlif şəhərlərindən və ölkələrindən olan 

insanlar üçün faydalı olacağını bilsələr, layihəyə 

xüsusilə ciddi və məsuliyyətlə yanaşacaqlar. 

Doğma torpağın tarixi gəncə mənəvi inki-

şafa, əcdadlarının xatirəsinə hörmət etməyə, 

peşəkar fəaliyyətinə həvəsləndirməyə əsas verir. 

Beləliklə, tarix fənnini öyrənmək bizə nə 

verir: 

- vətəndaşlıq, milli kimlik tərbiyəsi, tari-

xən formalaşmış mədəni, dini, etno-milli adət-

ənənələri, əxlaqi və sosial münasibətləri, ideolo-

ji təlimləri dərk etmələri əsasında şagirdlərin 

dünyagörüşü inamlarının inkişaf etdirilməsi; 

- müasir dünyanın hadisə və proseslərinin

tarixi şərtiliyini dərk etmək, ətrafdakı reallığa 

münasibətdə öz mövqeyini müəyyən etmək, öz 

baxış və prinsiplərini tarixən yaranmış dünyagö-

rüşü sistemləri ilə əlaqələndirmək bacarığının 

inkişafı; 

- bəşəriyyətin tarixi haqqında sistemləşdi-

rilmiş biliklərin inkişafı, Rusiyanın dünya-tarixi 

prosesindəki yeri və rolu haqqında vahid təsəv-

vürün formalaşması; 

- tarixi məlumatların axtarışı, sistemləşdi-

rilməsi və hərtərəfli təhlili bacarıq və bacarıqla-

rına yiyələnmək; 

- tarixi təfəkkürün formalaşması – hadisə-

ləri tarixi şərtilik nöqteyi-nəzərindən nəzərdən 

keçirmək, tarixi hadisələrin və şəxsiyyətlərin 

müxtəlif versiyalarını və qiymətlərini müqayisə 

etmək, keçmişin və tarixin mübahisəli problem-

lərinə öz münasibətini müəyyən etmək bacarığı. 
Problemin aktuallığı. Tarix – bütün digər 

məktəb fənləri kimi – gələcək təhsil və ya həyat tra-

yektoriyasının seçimi ilə əlaqəli olmayan, özünü tə-

min edən bir əhəmiyyətə malikdir. Eyni zamanda, 

bilik komponenti dəyər oriyentasiyalarının, ilk növ-

bədə, vətənpərvərlik və vətəndaşlıq, keçmiş və indi-

ki hadisələrə istiqamət vermək, onlara əsaslı qiymət 

vermək və öz mövqeyini müəyyən etmək bacarığı 

kimi keyfiyyətlərin formalaşması üçün əsas rolunu 

oynayır. 

Problemin elmi yeniliyi. Tarix ən qədim za-

manlardan bu günümüzə qədər cəmiyyətin meydana 

gəlməsini, inkişaf tarixini, mərhələlərini araşdırır, 

sistemləşdirir, tarixi zaman, tarixi məkan səviyyəsin-

də onları dəyərləndirir, mədəniyyətlərin, dövlətlərin, 

şəxsiyyətlərin rolunu müəyyənləşdirir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Tarix fənni 

şagirdlərə dünyanı sevməyi və qorumağı, cəmiyyət-

dəki proseslərə fəal münasibət bəsləməyi, müxtəlif 

zamanları fərqləndirməyi, öz dövrünü və özünü dai-

ma dəyişən dünya ilə əlaqələndirməyi öyrədir. 

Ədəbiyyat: 

1. "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu. Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.

2. Ümumtəhsil səviyyəsində yeni dövlət proqramları (kurikulumları). -Bakı, -2013

3. Əlizadə. Ə. Müasir Azərbaycan məktəbinin psixoloji problemləri. -Bakı: Pedaqogika, -2004.

4. İnteqrativ kurrikulum: Mahiyyəti və nümunələr. Müəllimlər üçün vəsait (müəllif qrupu) -Bakı, -2005

(İREX təşkilatının xətti ilə)

E-mail: gultac.namazova@mail.ru

Rəyçilər: ped.ü.fəls.dok., dos.A.M. Bəkirova, 

ped.ü.fəls.dok. Ə.A. Gərayev 

Redaksiyaya daxil olub: 15. 02.2023 

168 Scientific Works of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 90,  Number: 2, 2023 

Gültac Malik qızı İmamquliyeva 



Natural ədədlərin təlimində qrafik təsvirlərdən istifadənin imkanları 
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POSSIBILITIES OF USING GRAPHIC REPRESENTATIONS 

IN TEACHING NATURAL NUMBERS 

Xülasə. Riyaziyyat elminin obyekti – kəmiyyətlər və onların ölçülməsindən ibarətdir. Bunu həyata ke-

çirmək üçün müxtəlif metodlardan və vasitələrdən istifadə olunur. Riyaziyyat elminin inkişafı məhz müvafiq 

metod və vasitələrin inkişaf edilməsi ilə və tətbiqi ilə əlaqədardır. Qrafik təsvirlərin dəqiq və səliqəli icra 

edilməsinin şagirdlərin təhsili ilə yanaşı tərbiyəsi üçün də mühüm əhəmiyyəti vardır. Səliqəli yerinə yetiril-

miş qrafik təsvirlər şagirdlərin estetik tərbiyəsinə əhəmiyyətli dərəcədə təkan verir: məsələnin gözlənilməz, 

ağıllı qrafik həlli şagirdi sevindirir yorğunluğunu azaldır, diqqətini toplamağa kömək edir. 

Məqalədə qrafik təsvirlərin istifadə yolları göstərilmiş və geniş tədqiq edilmişdir. 

Açar sözlər: əyanilik, qrafik təsvir, məsələ, natural ədəd , sinif, riyaziyyat təlimi 

Резюме. Объект математической науки состоит из величин и их измерения. Для этого исполь-

зуются различные методы и средства. Развитие математической науки связано с разработкой и приме-

нением соответствующих методов и средств. Точное и аккуратное исполнение графических изобра-

жений важно, как для обучения, так и для воспитания учащихся. Аккуратно выполненные графические 

иллюстрации значительно повышают эстетическое воспитание учащихся: неожиданное, осмысленное 

графическое решение задачи радует учащегося, снижает его утомляемость, помогает сосредоточиться. 

В статье показаны и подробно изучены способы использования графических изображений. 

Ключевые слова: наглядность, графическое изображение, задача, натуральное число, класс, 

математическое обучение 

Summary. The object of mathematical science consists of quantities and their measurement. Various 

methods and tools are used to do this. The development of mathematical science is related to the 

development and application of appropriate methods and tools. Accurate and neat execution of graphic 

images is important for education as well as education of students. Neatly executed graphic illustrations 
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significantly boost the aesthetic education of students: an unexpected, intelligent graphic solution of the 

problem pleases the student, reduces his fatigue, and helps him concentrate. 

In the article, the ways of using graphic images are shown and extensively studied. 

Key words: visualization, graphic representation, problem, natural number, class, mathematics 

education 

Azərbaycanda təhsilin dünya ölkələri təhsi-

linə inteqrasiyası davam edir. Artıq ibtidai siniflər 

üçün milli riyaziyyat dərslikləri, iş dəftərləri və 

test kitabçaları çap edilərək şagirdlərin və müəl-

limlərin istifadəsinə verilmişdir. Müasir mərhələ-

də ibtidai siniflərin riyaziyyat kursu təliminin və-

zifələri şagirdlərdə yalnız hesablama və ölçmə 

bacarıqlarının əldə edilməsi ilə məhdudlaşmır. 

Məsələ şərtində sözlərlə ifadə olunan mü-

cərrəd münasibətlərin konkret-məzmuna malik 

olması şagirdlər üçün əhəmiyyətlidir. Bu zaman 

istifadə edilən qrafik sxemlər, bir tərəfdən, bu 

mücərrəd münasibətləri konkret fəza formasında 

ifadə edir, digər tərəfdən şagirdlərə verilmiş mə-

sələlərin hüdudlarından kənara çıxıb, onu ümu-

miləşdirməyə və bu məsələ strukturunda olan 

istənilən məsələni həll etmək üçün ümumiləş-

miş həll üsulunu almağa imkan verir. Mücərrəd 

münasibətlərin konkret formalara çevrilməsi zə-

rurəti bir tərəfdən məsələnin şərtində verilən 

münasibətləri konkretləşdirməyə, digər tərəfdən 

isə onda verilən məzmun konkretliyindən uzaq-

laşmaqda şagirdlərə kömək edir. Qrafiklərin 

məhz bu mürəkkəb ikili təbiəti ona ümumiləş-

miş həll üsulunun əsasında durmasına imkan 

verir. 

Riyaziyyat təliminin ilk günlərindən təlim 

materialının əyani təsvir edilməsi işi başlanır. 

Bu zaman əyaniliyin istifadəsi I sinifdə riyaziy-

yat təliminin hazırlıq dövründə proqramın qarşı-

ya qoyduğu məsələlərin həyata keçirilməsi ilə 

əlaqələndirilir: 

– sayma bacarıqları ilə;

– ―böyükdür‖, ―kiçikdir‖, ―o qədərdir‖ mü-

nasibətlərinin şagirdlərə aydınlaşdırılması ilə; 

– iki əşyalar çoxluğunun müqayisə edil-

məsi ilə və müqayisə edilən çoxluqlardan birin-

dəki əşyaların digərindən nə qədər çox olması 

məsələsinin aydınlaşdırılması ilə; bərabər olma-

yan iki çoxluğun bərabərləşdirilməsi ilə; 

– fəza təsəvvürlərinin dəqiqləşdirilməsi ilə

və s. 

Əyani material bu zaman elə seçilir ki, 

onun konkret formalarından daha mücərrəd for-

malarına keçidi asanlaşdırır. İlk dərslərdə şa-

girdlərin diqqəti, hər şeydən əvvəl, ətraf aləm-

dəki əşyalara (pəncərə, qapı, parta və s.) yönəl-

dilir. Bununla yanaşı kollektiv və fərdi işlərin 

təşkili üçün daha kiçik əşyalardan (qələmlər, 

dəftərlər və s.), həmçinin didaktik materialdan 

(say çöpləri, dairələr, kublar və s.) istifadə 

olunur. Şagirdlər onları saymaqla iki çoxluğun 

elementləri arasında qarşılıqlı – birqiymətli uy-

ğunluğu müəyyən edirlər. 

Həqiqi aləmdəki əşyaların özünün onların 

müstəvi təsvirləri (dərslikdə təsvir olunan şəkil-

lərdəki əşyalar; parça üzərində, kağızda təsvir 

olunmuş əşya şəkilləri; kartondan kəsilmiş ayrı-

ayrı təsvirlərdən düzəldilən mətnli şəkillər) ilə 

əvəz edilməsi riyaziyyat təlimində mücərrədləş-

dirmə istiqamətində atılan ilk addım hesab edilə 

bilər. 

Əşyaların ən sadə şəkillərin köməyi ilə 

təsvir edilməsi mücərrədləşdirməyə növbəti ad-

dımdır. Uşaqlar təlimin ilk vaxtlarından etibarən 

verilmiş sayda (üç bayraq, iki alma, bir göbələk 

və s.) əşyaların şəkillərini müstəqil olaraq çək-

məyə çalışırlar. 

Maraqlıdır ki, əşyavi və qrafik modellərin 

belə erkən daxil edilməsi uşaqlarda çətinlik tö-

rətmir. Bu heç də təəccüblü deyildir. Belə ki, 

məktəbəqədər yaşda uşaqlar oyunlarda və özlə-

rinin digər müstəqil məşğələlərində həvəslə bir 

əşyanı digəri ilə əvəz etmişlər. Çubuq və ya stul 

onlar üçün atı əvəz edir. Heç bir kəs uşaqlar qə-

dər cəsarətlə lazımi obyekti əvəz edən əşya – 

modelin onlara lazım olmayan xassələrini mü-

cərrədləşdirməyi bacarmazlar (pul kağızla və ya 

ağac yarpaqları ilə, əşyalar xırda daşlarla əvəz 

edilir və s.). 

Bundan başqa, tədris materialının özü də 

(məsələn, natural ədədlər) eyni sayda müxtəlif 

əşyaların real çoxluqlarının müqayisəsi və ümu-

mi xassələrinin müəyyən edilməsi vasitəsilə da-

xil edilir. 

Şagirdləri məsələnin ―parçalarla‖ qrafik 

təsvirinə hazırladıqda proqramın tələblərinə uy-

ğun olaraq parça, parçaların müqayisəsi, parça-

nın uzunluğu, parçanın uzunluğunun artırılması 

və azaldılması haqqında aydın təsəvvürlərin for-
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malaşdırılması zəruridir. I sinif riyaziyyat dərs-

liyində ―parçalarla‖ qrafik təsvirlərin qurulma-

sına aid çalışmalar kifayət qədər verildiyindən 

burada onları təkrar etməyə ehtiyac yoxdur. 

Bundan başqa, onlardan bəziləri gələcəkdə mə-

sələ şərtinin ―parçalarla‖ təsvir edilməsinə ha-

zırlıqla əlaqədar nəzərdən keçiriləcəkdir. 

Şagirdlərin ədədlərlə həndəsi obrazlar ara-

sındakı uyğunluğu daha yaxşı başa düşmək 

üçün bizim təcrübədə tamamilə səmərəli bir va-

sitə olan qrafik imlalardan istifadə olunmuşdur. 

Qrafik imlaların aparılması metodikası aşağıda-

kı kimidir: müəllim söyləyir və ya məsələni 

(sual, misal) yazır, şagirdlər isə onun cavabını 

dəftərlərində qrafik təsvir edirlər. 

Konkretdən mücərrədə tədricən və ardıcıl 

keçid prinsipinə əməl edərək vurma və bölmə 

əməlləri ilə ilk tanışlıq vaxtında, aşkardır ki, əş-

yavi əyanilikdən, sonra II sinfin riyaziyyat dərs-

liyinin uyğun şəkillərindən və yalnız bundan 

sonra həndəsi obrazlar şəklində əyanilikdən isti-

fadəyə keçmək lazımdır. 

II sinifdə öyrənilən vurma bərabər topla-

nanların cəmi kimi nəzərdən keçirilir. Şagirdlərə 

göstərmək lazımdır ki, bərabər ədədlərin toplan-

masını illüstrasiya edərkən toplananları qrafik 

təsvir edən zolaqları (üçbucaqları, bayraqları, 

dairələri və s.) bir sırada deyil, biri-birinin altın-

da yerləşdirmək əlverişlidir. 

İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunun təli-

mində qrafik təsvirlərin əhəmiyyəti yalnız kə-

miyyətlər arasındakı aşkar olmayan asılılıqları 

şagirdlərin şüurlu şəkildə müəyyən etməsi ilə 

tükənmir, həmçinin fəal düşünməyə məsələ həl-

linin ən rasional həlli yolunu axtarmağa onları 

təhrik edir. Alınan biliklərin yalnız mənimsənil-

məsinə deyil, həm də onların tətbiq edilməsi 

bacarığına şagirdlərin yiyələnməsinə kömək 

edir. Bütün bunlar isə təlimin inkişafetdirici xa-

rakter alması üçün zəruri şərtdir. 

Qrafik təsvirlərin dəqiq və səliqəli icra 

edilməsinin şagirdlərin təhsili ilə yanaşı tərbiyə-

si üçün də mühüm əhəmiyyəti vardır. Artıq ibti-

dai siniflərdən başlayaraq tədris işinin təhsil və 

tərbiyəedici funksiyalarının qarşılıqlı əlaqəsini 

şagirdlərin özlərinin görməsi çox mühümdür. 

Səliqəli yerinə yetirilmiş qrafik təsvirlər şagird-

lərin estetik tərbiyəsinə əhəmiyyətli dərəcədə tə-

kan verir: məsələnin gözlənilməz, ağıllı qrafik 

həlli şagirdi sevindirir, yorğunluğunu azaldır, 

diqqətini toplamağa kömək edir. Əksinə, kobud 

təsvir isə məsələ şərtindəki qanunauyğunluğu 

görməyə mane olur. 
Problemin aktuallığı. Mücərrəd münasibətlə-

rin konkret formalara çevrilməsi zərurəti bir tərəfdən 

məsələnin şərtində verilən münasibətləri konkretləş-

dirməyə, digər tərəfdən isə onda verilən məzmun 

konkretliyindən uzaqlaşmaqda şagirdlərə kömək 

edir. Qrafiklərin məhz bu mürəkkəb ikili təbiəti ona 

ümumiləşmiş həll üsulunun əsasında durmasına 

imkan verir. 

Problemin elmi yeniliyi. İbtidai siniflərin 

riyaziyyat kursunun təlimində şagird təfəkkürünün 

inkişafına qrafik təsvir vasitələrinin təsir imkanları 

araşdırılmış, təlimin səmərəliliyini təmin edən qrafik 

təsvirlərdən istifadə edilməsinin imkan və yolları 

göstərilmişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarət-

dir ki, riyaziyyatın təlimində qrafik təsvirlərin müx-

təlif formalarından istifadə edilməsi işində tətbiq 

olunan vasitələr, formalar və yollar, irəli sürülən 

müddəalar təlim nəzəriyyəsini müəyyən qədər zən-

ginləşdirəcəkdir. 
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Xülasə. Məqalədə qeyd olunur ki, məsələlərin həllində psixoloji amil mühüm rol oynayır. Düşüncə 

zehni proses olmaqla yanaşı, həqiqətin dərk edilməsi ilə başlayır. "Statistika və ehtimal" orta məktəb riyaziy-

yat kursunun məzmun xətlərindən biridir. 
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Резюме. В статье отмечается, что важная роль в решении задач отводиться психологическому 

фактору, так как процесс решения задач тесно связан с мышлением. Мышление наряду с тем, что 
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из линий содержания курса математики средней школы. 
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Summary. The work notes that a significant role in solving problems belongs to the psychological 

factor, since the process of solving problems is closely related to thinking. Thinking, along with what is a 

mental process, begins with an awareness of the truth. "Statistics and Probability" is one of the lines of 

content of the high school mathematics course. 
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Milli kurikulumda orta məktəbin riyaziy-

yat kursunun məzmun xətlərindən biri ―Statisti-

ka və ehtimal‖ adlanır və hər sinif üçün bu xət-

tin məzmunu müyyənləşdirilmişdir. 

VI sinifdə ehtimal nəzəriyyəsi elementləri 

ilə yanaşı şagirdlər statistika elementləri ilə də 

tanış olurlar. Burada verilənlər bazası əsasında 

iş aparılır. İlk mərhələdə işin məzmununu cəd-

vəllər, diaqramlar üzərində iş təşkil edir. Buraya 

verilmiş hərfi ifadəyə uyğun cədvəlin doldurul-

ması, dərs cədvəli, növbətçilik cədvəli, konkret 

marşrut üzrə transport vasitələri cədvəli üzrə iş 

aparıla bilər. Burada çox variasiyalı həll halları 

nəzərdən keçirilir. Bir qayda olaraq, cədvəllərin 

əksəriyyətində ―cəmi‖ sütunu olur. Bu da alın-

mış informasiyanın təhlil edilməsi üçün olduqca 

mühümdür. Məsələn, hava haqqında aparılmış 

müşahidə nəticələrinin müqayisəsi və yekun 

nəticənin çıxarılması. 
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Əsas vəzifələr aşağıdakılardır: 
– verilmiş elementlərdən müxtəlif yazılış-

ların seçmə yolu ilə tərtib edilməsi və onların 
sayının (kombinasiyaların) hesablanması bacarı-
ğı və vərdişlərinin formalaşdırılması; 

– kombinator məsələlərin mühakimə vasi-
təsilə həllinin öyrədilməsi: 

– şagirdlərin cəm və hasil qaydaları ilə ta-
nış edilməsi; 

– çox variasiyalı həlli olan məsələlərlə ta-
nış edilməsi; 

– ehtimallı hadisələrin müqayisə edilməsi
bacarıqlarının formalaşdırılması; 

– şagirdlərin statistika tezlik, statistik ehti-
mal anlayışları ilə, statistika sınaq vasitəsilə eh-
timalın qiymətləndirilməsi metodu ilə tanış edil-
məsi. 

VI siniflərdə kombinator məsələlərin həlli 
davam etdirilir. İlk növbədə, mümkün variantlar 
sayının hesablanmasına aid məsələlər həll edilir. 
Kombinatorikaya aid biliklər əsasən məsələ həl-
li vasitəsilə verilir. Pedaqoji təcrübədə aşağıdakı 
metodik yanaşmalar tətbiq olunur: 

nəzəri – çoxluq yanaşması; 
leksik – qrafik yanaşma; 
nəzəri – ehtimal yanaşması. 
Məktəb təcrübəsində birinci yanaşmaya 

üstünlük verilir. Lakin qismən ikinci yanaşma-
dan da istifadə etmək əlverişlidir. Çünki bu ya-
naşmalarda təriflər əlifba, sözlər, sözün uzun-
luğu və b. haqqında təsəvvürlərə əsaslanır. 

Məsələ həllində bəzi hallarda kodlaşdır-
madan, yəni leksik-qrafik yanaşmadan istifadə 
etmək əlverişli olur. 

Məsələ 1. Bir sıra dövlətlər öz bayraqları 
simvolu kimi ağ, qırmızı və göy rəngli, eni eyni 
olan üç üfüqi zolaqdan istifadə etmək istəyirlər. 
Neçə dövlətdə dövlət bayrağı kimi belə simvol-
dan istifadə olunur? 

Məsələnin aşağıdakı kimi şərtləşmə ilə 
həll edək: rəngləri uyğun olaraq, “A”, “Q”, “G” 
işarə edək. Yəni kodlaşdırma aparırıq. Deməli, 
üç elementli {A,Q,G} çoxluq alırıq. Üç ele-
mentdən müxtəlif kombinasiyalar tərtib edək və 
elementlərin sırası nəzərə alınmalıdır. Məsələn, 
“AQG” göstərir ki, birinci zolaq ağdır, ikinci 
qırmızı və üçüncü göy rəngdədir. Aydındır ki, 6 
ölkə bu üç zolaqlı bayraqdan istifadə edə bilər. 

Məsələ 2. Görüşdə 6 nəfər iştirak edir və 
cəmi neçə “əlsıxma” olmuşdur? 

Bu məsələni mühakimə üsulu ilə həll et-
mək olar. 

1-ci adam 5 nəfərlə;
2-ci adam 4 nəfərlə;
3-cü adam 3 nəfərlə;
4-cü adam 2 nəfərlə;
5-ci adam 1 nəfərlə görüşür.
Cəmi 15 “əlsıxma” olmuşdur.
İndi kodlaşdırmadan istifadə edək: həmin

şəxsləri 1, 2, 3, 4, 5, 6 ədədləri ilə nömrələyək. 
Onda, qarşılıqlı “əlsıxma” belə olacaqdır: 

12, 13, 14, 15, 16; 
23, 24, 25, 26; 
34, 35, 36; 
45, 46; 
56. 
Burada “12” yazılışı 1-ci adamın 2-ci 

adamla görüşünü bildirir. Onda bütün “əlsıx-
ma”ların sayı 15 olacaqdır: 

1+2+3+4+5=15 

Həqiqətən də, bu məsələ IX sinifdə = !!∙ ! = !∙ ∙∙ ! = 15 olur 

Sonrakı mərhələdə mümkün variantların 
sayının hesablanması məsələsinə baxılır. 

Məsələ 3. Turistlər A→M→C→D məntə-
qələri marşrutu ilə gəzintiyə çıxmalıdır. A-dan 
M-ə çayla və ya piyada getmək olar; M-dən C-
yə piyada və ya velosipedlə getmək olar; C-dən
D-yə çayla, velosipedlə və ya piyada getmək
olar. Turistlər cəmi neçə variant seçməlidir?
Əgər marşrutun heç olmasa bir hissəsində velo-
sipeddən istifadə edilərsə, onda neçə variantdan
isitfadə olunmalıdır?

Məsələni həll etmək üçün kodlaşdırmadan 
istifadə edək: 

“P” – piyada; 
“Ç” – çayla; 
“V” – velosipedlə. 
Onda məsələnin sxemi belə olacaqdır: 
A→M – “Ç” və ya “P” 
M→C – ”P və ya “V” 
C→D – “Ç”, “V” və ya “P” 
Məsələni mühakimə vasitəsilə həll etməyə 

çalışaq. 
A məntəqəsindən M məntəqəsinə getmək 

üçün bizim iki variantımız var və M-dən C-yə 
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də iki variantımız var. Deməli, A-dan C-yə get-

mək üçün 4 variant üsulumuz var (2∙2=4). Bu 

dörd variantın hər biri üçün C-dən D-yə getmək 

üçün 3 variant var. Yəni, 4∙3=12. Beləliklə, mə-

sələ həll olunur. 

Biz bu məsələnin həllində mümkün hərə-

kətetmə halları sayını tapdıq. İndi cəm qaydası-

na aid məsələlər həllini nəzərdən keçirək. 

Məsələ 4. Sinifdə 22 qız və 18 oğlan var. 

Bir nəfər şagirdi nümayəndə kimi seçmək la-

zımdır. Bunu neçə üsulla etmək olar? 

Həlli: Bir qızı seçmək üçün 22 üsul, bir 

oğlanı seçmək üçün 18 üsul tətbiq etmək lazım-

dır. Onda bir nəfəri seçmək üçün (22+18=40) 

üsul tətbiq olunmalıdır. 

VI sinifdə ehtimal məzmun xətti davam 

etdirilir. Belə ki, əvvəlki siniflərdə öyrənilənlər 

təkrar edilir: təsadüfi hadisə, mütləq hadisə, 

mümkün olmayan hadisə, azehtimallı hadisə. 

Burada yeni vəzifə - şagirdlərdə iki və daha çox 

hadisənin başvermə ehtimalını qiymətləndirmə 

bacarığını formalaşdırmaqdan ibarətdir. Seçilən 

məsələlər bilavasitə həyatla bağlı olmalıdır. Şa-

girdlər həm həyat təcrübələrindən, həm də intui-

siyadan istifadə etməyi bacarmalıdırlar. 

Məsələ 5. Mağazadan alınmış televizorun 

2 il qarantiyası var. Aşağıdakı hadisələrdən han-

sı mümkün deyil, təsadüfidir, mütləqdir? 

televizor bir il ərzində xarab olmur; 

televizor iki il ərzində xarab olmur; 

iki il ərzində televizoru təmir etməyə ehti-

yac olmayacaq; 

televizor 3-cü ildə xarab olur. 

Bu məsələnin məzmununa əsasən ilk iki 

hadisə təsadüfi hadisədir, çünki zavodun qaran-

tiyası o demək deyil ki, televizor iki il ərzində 

xarab olmur. Lakin onu da nəzərə almaq lazım-

dır ki, televizor istehlakçının təqsirindən xarab 

ola bilər. Dördüncü hadisə təsadüfi hadisədir. 

Çünki hökm etmək olmaz ki, televizor qarantiya 

vaxtından sonra xarab olacaq. 

İlk iki hadisə təsadüfi olsa da, onlardan 

biri çoxehtimallı, digəri isə azehtimallı hadisə-

dir. Hadisələri fəqləndirmək qabiliyyətini for-

malaşdırmaq üçün aşağıdakı tipli çalışmalardan 

istifadə etmək olar: 

sizə saat 6-dan 7-yə qədər heç kim zəng 

etməz; 

sizə saat 8-dən 9-a qədər kimsə zəng 

edəcək; 

sizə axşam saat 10-dan 11-ə qədər kimsə 

zəng edəcək; 

sizə axşam saat 10-dan 11-ə qədər heç 

kim zəng eləməz. 

Bu suallara veriləcək cavabların müxtəlif-

liyi həm də cavab verənin fərdi xüsusiyyətindən 

asılıdır. 

I halda ehtimal yüksəkdir, ona görə onu 

mütləq hesab etmək olar. 

II halda hadisə azehtimallıdır. 

III halda ehtimal çoxdur. 

IV halda ehtimal azdır. 

Qeyd etdiyimiz kimi, ehtimala aid aparı-

lan sınaqlara eksperiment də deyilir. Məsələn, 

zər daşının, metal pulun və ya iki üzü olan digər 

dairəvi əşyanın havaya atılması və nəticələrin 

hesaba alınması. Eksperimentin nəticələri cəd-

vəldə qeyd olunur. 

Eksperiment – tapşırıqları nəzərdən keçirək: 

Tapşırıq 1. Zər daşını 20 dəfə atın və alı-

nan halları cədvəldə qeyd edin. Hansı hallara 

daha tez-tez və hansı hallar gec-gec təsadüf 

olunur. 

Tapşırıq 2. 20 qəpiklik pulu 30 dəfə atın 

və alınan nəticələri qeyd edin. Pulun hansı üzü 

daha çox düşür? Onların nisbətini tapın və faizlə 

ifadə edin. 

Aparılan eksperimentdən sonra statistik 

tezlik və təsadüfi hadisənin ehtimalı anlayışları 

verilir. Havaya atılan pulun 43 tərəfinin və 

―gerb‖ tərəfinin bir hadisə kimi başvermə tezlik-

lərini tapırıq. Məsələn: bizim misalda pulun üz 

tərəfinin tezliyi 12/20 və ―gerb‖ üzünün tezliyi 

8/20 olmuşdur. Eksperimentin təkrarlanması nə-

ticəsində yuxarıda qeyd etdiyimiz nisbətlərin 

qiymətləri bir-birinə yaxınlaşır. Deməli, ekspe-

rimentlərin sayını artırdıqca tezliyin qiyməti hər 

hansı bir R ədədi ətrafında ―oynayır‖ və həmin 

ədədə verilmiş hadisənin ehtimalı deyilir. Məsə-

lən, yuxarıdakı misalda R  0,5 olur və bu da 

təsadüfi hadisənin ehtimalını göstərir. 

Riyaziyyatda hadisənin ehtimalı latın əlif-

basının R hərfi ilə işarə olunur. Mümkün iki ha-

disədən birini A ilə, digərini B ilə işarə etsək, 

onda: R(A)=0,5; R(B)=0,5 yazmaq olar. 

Bəzən, ehtimalları faizlə də ifadə edirlər: 

R(A)=50%; R(B)=50%. 

Hər bir eksperimentdə nəzərdə tutulan 

hadisələrin tezliyi aşağıdakı düsturla hesablanır: 
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= baş	verən	hadisələrin	sayıeksperimenlərin	sayı
Əgər eksperimentlərin sayı – m, baş verən 

hadisələrin sayı – n olarsa, onda: = , burada	n ≤ m 0 ≤ ≤ 1 

Eksperimentdən əlavə, elə məsələlərdə 
olur ki, hər hansı hadisənin baş verməsi qiyməti 
verilir və bu hadisənin ehtimalını hesablamaq 
tələb olunur. 

Məsələn, 200 eyni məmulatdan 4 dənəsi 
standart olmaya bilər. Standart olmayan məmu-
latın alınması ehtimalını hesablayın. 

= 4200 = 150 = 0,02 

Keçirilmiş eksperimentə aid cədvəllərin 
tərtib edilməsi nəticəsində şagirdlər statistik veri-
lənlərlə (statistik verilənlərin təqdimatı, nəticələ-
rin çıxarılması və s.) işləmək vərdişləri qazanır-
lar. Burada həmçinin cədvəllərin tərtib edilməsi, 
oxunması da həmin işin məzmununa aiddir. 

Mürəkkəb cədvəllərlə işə daha çox diqqət 
yetirmək lazımdır. Məsələn, idman yarışına aid 
turnir cədvəli. Burada iştirakçılar, keçirilən 
oyunların sayı, yığılan xallar və s. ayrılıqda 
qeyd olunur. 

Beləliklə, biz bu məqalədə V-VI siniflərdə 
statistika və ehtimala aid zəruri anlayış və ter-
minləri, məsələ həlli nümunələrini qeyd etdik. 

Ehtimala aid məsələlərin didaktik üstün-
lüyü ondan ibarətdir ki, şagird hər hansı bir mə-
sələnin konkret cavabını deyil, çoxvariasiyalı 
həlləri araşdırmaqla, zəruri olan həlli (cavabı) 
tapmağa çalışır. Mühakimə oblastı geniş oldu-
ğundan şagird çoxlu variantları müəyyən etməli, 
onları müqayisə etməli və zəruri olan hadisə və 
ya faktları seçməyi bacarmalıdır. 

Problemin aktuallığı. Hazırkı dövrdə bütün 
məktəb və universitetlərdə statistika və ehtimala aid 
nəzəri mövzuların keçirilməsi, bu mövzuya qarşı 
müxtəlif məsələlərin şagirdlərə tətbiqidir. 

Problemin elmi yeniliyi şagirdlərin statistika 
və ehtimal nəzəriyyəsi elementləri ilə məsələ həlli 
vasitəsilə tanış edilməsi onların VI sinifdə tətbiq et-
mək məntiqi mühakimə yürütmək və əqli nəticə çı-
xarmaq bacarığını yüksəltməkdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Statistika və 
ehtimala aid məsələlərin didaktik üstünlükləri, şa-
girdlərin məsələlərin çoxvariasiyalı həlləri araşdır-
maqla, zəruri olan həlli (cavabı) tapmağa çalışdırmaq. 
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Xülasə. Orta ümumtəhsil məktəblərində kimyanın zehin xəritəsi üsulu ilə tədrisində didaktik fəndlər-

dən istifadə məsələləri araşdırılmışdır. Göstərilmişdir ki, 6 bənddən ibarət olan didaktik fəndlərin içərisində 

ən əhəmiyyətlisi və bütün fənlərin tədrisində tətbiq oluna biləni dərsdə problem situasiyanın yaradılması və 

dərsin gedişinin problemin həllinə yönəldilməsidir. Fənnin səciyyəvi xüsusiyyətlərinə görə kimyanın tədri-

sində problem vəziyyəti yaratmaq və yerindəcə aparılan təcrübi işlərlə problemi (çətinliyi) aradan qaldırmaq 

üçün geniş imkanlar vardır. Qeyd olunmuşdur ki, kimyadan təcrübi məşğələlərin aparılması zamanı yaranan 

problem situasiyanın konkret kimyəvi reaksiyaların nəticələri əsasında aradan qaldırılması və həqiqətin prak-

tiki olaraq öz təsdiqini tapması şagirdlərin kimyaya, təcrübi tədqiqatların aparılmasına marağını, yaradıcı 

düşüncəsini, çətinlikləri aradan qaldırma qabiliyyətini artırır. 
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Kimyanin zehin xəritəsi üsulu ilə tədrisində didaktik fəndlərdən istifadə 

Müəyyən edilmisdir ki, kimya təlimində zehin xəritəsi üsulunun tətbiqi didaktik fəndlərdən səmərəli 

istifadə üçün geniş imkanlar açır. 

Açar sözlər: didaktik fənd, zehin xəritəsi, əks əlaqə, öyrədən, öyrənən, metod, xəyal gücü, yaradıcı 

düşüncə 

Резюме. Исследованы вопросы использования дидактических приемов при обучении химии ме-

тодом интеллект-карты в средних общеобразовательных школах. Было показано, что среди дидак-

тических приемов, состоящих из 6 пунктов, наиболее значимым и применимым к обучению всех 

предметов является создание проблемной ситуации на уроке и ориентация хода урока на решение 

проблемы. Благодаря характерным особенностям предмета, в преподавании химии имеются широкие 

возможности для создания проблемной ситуации и устранения проблемы (затруднения) эксперимен-

тальными работами, проводимыми на месте. Отмечено, что устранение проблемной ситуации, возни-

кающей при проведении экспериментальных занятий по химии на основе результатов конкретных 

химических реакций и практическое подтверждение факта повышает интерес учащихся к химии, про-

ведению экспериментальных исследований, их творческое мышление, способность преодолевать 

трудности. Было установлено, что применение метода интеллект-карты в обучении химии открывает 

широкие возможности для эффективного использования дидактических приемов. 

Ключевые слова: дидактический прием, интеллект (ментальная) карта, обратная связь, 

обучающий, обучаемый, метод, воображение, творческое мышление 

Summary. The issues of using didactic techniques in the teaching of chemistry by the brind map 

method in secondary general education schools were investigated. It has been shown that the most important 

of the didactic techniques consisting of 6 points and the one that can be applied in the teaching of all subjects 

is the creation of a problem situation in the lesson and directing the course of the lesson to the solution of the 

problem. According to the specific features of the subject, there are ample opportunities to create a problem 

situation in the teaching of chemistry and eliminate the problem (difficulty) with experimental work carried 

out on the spot. It has been noted that eliminating the problem situation arising during practical chemistry 

exercises based on the results of specific chemical reactions and finding the affirmation in practice increases 

students’ interest in chemistry, conducting experimental research, creative thinking, and the ability to 

overcome difficulties. 

It has been determined that the application of the brind map method in the teaching of chemistry 

creates wide opportunities for effective use of didactic techniques. 

Key words: didactic technique, brain map, opposite relation, teacher, learner, method, imagination, 

creative thinking 

I. Didaktika haqqında. Təlimi və təhsili

nəzəri, daha ümumi səviyyədə tədqiq edən pe-

daqoji fənn didaktika adlanır. Buradan məlum 

olur ki, didaktika təlimin pedaqoji nəzəriyyəsi 

olub, onun məzmunu, metodları və təşkili for-

maları barədə elmi əsaslandırma verir. Bu və ya 

digər fənnin tədrisi xüsusiyyətlərinə uyğun ola-

raq qeyd edilən məsələlərə xüsusi metodikalar 

tətbiq edilir. Bununla bərabər istənilən metodika 

özünəməxsus tədqiqat predmetinə malikdir. Me-

todika müvafiq fənn üzrə bilik, bacarıq və vər-

dişlər sisteminin nəzəri əsaslarının müəyyənləş-

dirilməsini, həmçinin tədris prosesinin təşkili 

metodlarını və formasını işləyib hazırlayır. 

Hər bir fənn üzrə metodika özündə təhsil-

verici, tərbiyələndirici və inkişafetdirici vəzifə-

ləri əks etdirir. Həmin məsələlər, eyni zamanda, 

didaktikanın predmetini təşkil edir. Fənlərin təd-

risi metodikaları ilə didaktika arasında qarşılıqlı 

təsir və üzvi əlaqə mövcuddur; fənlərin tədrisi 

metodikası təlimin məzmunu, prinsip, metod və 

vasitələrini verilən fənn üzrə öyrənib müəyyən-

ləşdirir, didaktika isə fənlərin tədrisi metodika-

sına dair həmin materiallardan müvafiq nəticə-

lər çıxararaq, bütün fənlərin tədrisi üçün ümumi 

olan təlim prinsiplərini və metodlarını konkret-

ləşdirir, bu barədə ümumi qanunauyğunluqlar 

və müddəalar formalaşdırır. 

Didaktika yunanca didakticos (öyrədən) və 

didasko (öyrənən) sözlərindən götürülmüşdür. 

Didaktikanın inkişafında alman pedaqoqu Adolf 

Disterveq (1790-1866) özünəməxsus rol oyna-

mışdır. Onun fikrincə, didaktikanın inkişafetdi-

rici və tərbiyələndirici xarakteri xüsusi olaraq 

diqqəti cəlb edir. Disterveqə görə, təlim prosesi 

təhsilalanın təkcə zehni qüvvələrini inkişaf et-
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dirməklə kifayətlənməyib, həm də onlarda nəcib 

sifətlər, yüksək mənəvi duyğular, qüvvətli xa-

rakter və möhkəm əqidə formalaşdırır. O, təlim-

də əyaniliyin, sistemlilik, ardıcıllıq və şüurlulu-

ğun rolunu qiymətləndirir, müəllimin şəxsiyyə-

tinə yüksək tələblər irəli sürürdü. Görkəmli 

Azərbaycan pedaqoqu Abbasqulu ağa Bakıxa-

nov isə biliklərin konkret, dəqiq və aydın olması 

ideyasını irəli sürür, təhsilalanlara öz biliklərinə 

tənqidi yanaşmağı məsləhət görürdü. 

II. Kimya təlimində zehin xəritəsi üsulu və

didaktik fəndlər. Orta ümumtəhsil məktəblərin-

də kimya dərslərinin səmərəliliyinin artırılması 

və keçilən materialların şüurlu surətdə mənim-

sənilməsi üçün klassik, müasir və hibrid tipli 

təlim üsulları ilə yanaşı, tədris prosesində böyük 

əhəmiyyət daşıyan və bununla bərabər fənn 

müəllimlərindən pedaqoji ustalıq tələb edən 

didaktik fəndlərdən istifadə edilməsi, həmçinin 

məqsədəuyğun hesab edilir [2]. 

Akademik M. Mehdizadə tərəfindən ümu-

mi pedaqoji aspektdə irəli sürülərək əksər fənlə-

rə, xüsusən təbiətşunaslıq fənlərinə şamil edilə 

bilən didaktik fəndlərdən kimya dərslərində də 

istifadə edilməsi şagirdləri dərs zamanı düşün-

məyə, müqayisələr, ümumiləşdirmələr aparma-

ğa, müstəqil olaraq nəticələr çıxarmağa sövq et-

məklə onların təşəbbüskarlığını və əqli keyfiy-

yətlərini artırır, yaradıcılıq qabiliyyətini inkişaf 

etdirir. Burada "ümumi pedaqoji aspekt" dedik-

də nəzərdə tutulan didaktik fəndlərdən kimya 

daxil olmaqla bütün fənlərin, xüsusən tətbiqi xa-

rakterli təbiətşunaslıq fənlərinin (fizika, coğrafi-

ya, mineralogiya, botanika, zoologiya, kimya) 

tədrisində istifadə oluna bilməsi nəzərdə tutulur. 

Qeyd edilən didaktik fəndlərə aşağıdakıları 

nümunə göstərmək olar: 

1. Dərsin əvvəlində problem situasiyanın

yaradılması və onun gedişinin problemin həllinə 

yönəldilməsi. 

2. Təlim prosesinin fərdiləşdirilməsi, yəni

şagirdlərin fərdi maraq və tələbatının nəzərə 

alınması, öz qabiliyyətlərini gerçəkləşdirməyə, 

onların azadlıq və təşəbbüskarlığına geniş im-

kanlar verilməsi. 

3. Müəllim və şagirdlər arasında qarşılıqlı

əməkdaşlığın, əks əlaqənin yaradılması. 

4. Şagirdlərin emosional-şəxsi keyfiyyət-

lərindən fəal istifadə olunması. 

5. Tədris prosesində təlimin müasir texni-

ki vasitələrindən istifadə. 

6. Tədris prosesinin intensivləşdirilməsi.

Göstərilən didaktik fəndlər içərisində ən

əhəmiyyətlisi dərsin əvvəlində problem situa-

siyanın yaradılması və dərsin gedişinin proble-

min həllinə yönəldilməsidir. 

Tədris prosesində şagirdlərin təfəkkürünü 

inkişaf etdirmək, müstəqilliyini artırmaq, bilik-

lərin şüurlu surətdə və dərindən mənimsənilmə-

sinə nail olmaq, tam fəallığını təmin etmək 

məqsədilə problem situasiyası yaradılır. Termi-

noloji mənada problem öz həllini tələb edən 

nəzəri, yaxud praktiki məsələ deməkdir. Situa-

siya, elmi müşahidə və müzakirə yolu ilə nəzəri 

və əməli əhəmiyyətli biliklərin müəyyən siste-

mə salınması və anlayışların formalaşdırılması 

zərurətini doğuran prosesdir. 

Problemlər müxtəlifdir: elmi, ümumbəşəri 

(qlobal), regional problemlər, ayrı-ayrı vətən-

daşlara, insan qruplarına aid olan problemlər, 

təlim problemləri və s. Baxılan halda isə təhsil-

də problemli situasiya (vəziyyət) haqqında mü-

zakirə aparıldığından bu, təlimi problem adlanır. 

Təbiidir ki, bütün problemlər müəyyən çətinlik 

anlayışı ilə bağlıdır. Təlimi problem ən müxtəlif 

fənlərin, o cümlədən kimya fənninin tədrisində 

yarana bildiyindən ümumi xarakter daşıyır və 

başlıca didaktik fəndlərdən hesab edilir. Xatırla-

daq ki, kimya dərslərində problem vəziyyəti ya-

ratmaq üçün geniş imkanlar vardır. 

Orta məktəblərdə tədris prosesində təlimi 

problem çox vaxt müəllim tərəfindən qəsdən, 

şüurlu surətdə yaradılır, əvvəlcədən planlaşdırı-

lır və şagirdlərin düşünmə qabiliyyətini, çətin-

liklərdən çıxa bilmə bacarıqlarını inkişaf etdir-

mək məqsədini güdür. Problem situasiya müəl-

lim tərəfindən, adətən, dərsin əvvəlində yaradı-

lır ki, onun həlli qısa müddət (45 dəqiqə) ərzin-

də başa çatsın. Kimya tədrisi prosesində prob-

lem situasiyası yaratmaq üçün müəllim sinif 

qarşısında problem xarakterli sualları, tədqiqat 

xarakterli məsələləri plana uyğun şəkildə qoyur 

və lazım gəldikdə şagirdlərə yönəldici, istiqa-

mətverici suallarla köməklik göstərir. Mümkün-

dür ki, tədris prosesində laborator təcrübələri 

yerinə yetirərkən özbaşına problem situasiya ya-

ransın. Bu halda müəllimdən dərin savad və bö-

yük ustalıq tələb olunur ki, keçilən dərs müddə-

tində qarşıya çıxan problem öz həllini tapa bilsin. 
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Kimyanın tədrisində zehin xəritəsi üsulun-

dan [1] istifadə zamanı didaktik fəndlərdən isti-

fadə üçün daha geniş imkanlar açılır. Çünki həm 

fənn müəllimi, həm də hər bir şagird tərəfindən 

fərdi olaraq zehin xəritəsinin qurulması və on-

dan tədris prosesində istifadə xəyal gücünü artı-

rır, yaradıcı düşüncəni inkişaf etdirir, yaddaşı 

möhkəmləndirir və beyin yarımkürəciklərinin 

harmoniyasını təmin edir. Qeyd edək ki, zehin 

xəritələri keçilən mövzunu, onun müəyyən bit-

miş hissəsini öyrəndikdən sonra təkrar üçün 

əvəzsiz bir əyləncəli vasitədir. Yuxarıda sadala-

nan didaktik fəndlər təhsil islahatının prinsiplə-

rinin və interaktiv təlimin tələblərinin tədris pro-

sesinə tətbiqi nəticəsində Azərbaycanın kimyaçı 

pedaqoqları tərəfindən formalaşdırılmışdır [2]. 

Onların fikrincə, problemli təlim anlayışı-

nın əhatə dairəsi geniş olub, həm şagirdin müəy-

yən çətinliklə qarşılaşdırılmasını, həm də çətin-

liyin aradan qaldılmasını tələb edir. O, şagirdləri 

həm düşündürmək, həm də gərgin zehni fəaliy-

yətə təhrik etmək məqsədini daşıyan başlıca 

didaktik fəndlərdən biridir. 

Orta ümumtəhsil məktəbinin IX sinfinin 

kimya dərsində müəllim tərəfindən problem 

situasiyanın yaradılması və birgə səylə proble-

min aradan qaldırılmasını nəzərdən keçirək. Tə-

səvvür edək ki, müəllim şagirdə kimya laborato-

riyasında hidrogenin alınması və onun reduksi-

yaedicilik xassələrinin yoxlanılması tapşırığını 

vermişdir. Şagird müəllimə cavab verir ki, labo-

rator şəraitində hidrogenin alınması üçün ən 

münasib yol dənəvər şəklində olan sink metalı-

na duru xlorid, yaxud sulfat turşusu ilə təsir et-

məkdir. Hidrogenin reduksiyaedicilik xassəsini 

yoxlamaq üçün onu probka vasitəsilə sınaq şü-

şəsinə keçirilmiş nazik şüşə borunun ucunda 

yandırırlar. Nisbətən çox miqdar hidrogen 

almaq üçün adətən Kip aparatından istifadə olu-

nur. Şagird qeyd edir ki, hidrogenin reduksiya-

edicilik xassələrinin yoxlanılması üçün müxtəlif 

oksidləşdiricilərdən, məsələn oksigen, kükürd, 

xlor, azot, mis-2 oksid, kalium permanqanat və 

s.-dən istifadə etmək olar. Laboratoriya şəraiti 

üçün ən münasib üsul isə kalium permanqanatın 

duru məhlulundan istifadə olunmasıdır. Müəlli-

min razılığı və köməyi ilə şagird kiçik stəkanda 

kalium permanqanatın duru məhlulunu hazırla-

yır, Kip aparatını qoşaraq məhlulun içərisindən 

15-20 dəqiqə ərzində hidrogen qazı buraxır. Heç

bir reaksiyanın və rəngsizləşmənin baş vermədi-

yi məlum olur. Müəllim şagirdə bir neçə istiqa-

mətləndirici sual verir: 

- Hidrogen molekul halında daha qüvvətli

reduksiyaedicidir, yoxsa atom halında? 

Şagird: 

- Atom halında.

- Atom halında hidrogeni hansı yolla alıb

məhlulun içərisindən buraxmaq olar? 

Şagird çətinlik çəkdiyini bildirir və qeyd 

edir ki, göstərilən reaksiya üzrə hidrogen atom-

ları alındığı anda cüt-cüt birləşib H2 molekulları 

əmələ gətirir. 

Müəllim növbəti istiqamətləndirici sualı 

verir: 

- Bəs permanqanat məhlulunun içərisində

hidrogeni atomar halda alsaq necə? 

Bu sual şagirdə çox maraqlı və yerinə ye-

tirilə bilən görünür. Təcrübənin yerinə yetiril-

məsinə isə şagirdlərin marağı daha da artır. 

Müəllimin köməyi ilə yenidən təcrübə aparılır: 

kimyəvi stəkanda 50 ml miqdarında kalium per-

manqanat məhlulu hazırlanır. Məhlula 3-4 ədəd 

dənəvər sink salınır, məhlul 3-4 ml duru sulfat 

turşusu ilə turşulaşdırılır. Get-gedə şiddətlənən 

reaksiya nəticəsində 15-20 dəqiqə ərzində bə-

növşəyi rəngli kalium permanqanat məhlulu 

rəngsiz mangan 2 - sulfat məhluluna çevrilir. 

Başqa sözlə, kalium premanqanat reduksiya olu-

nur, hidrogen atomları isə oksidləşir, yəni re-

duksiyaedici xassə göstərir. 

Reaksiyanın tənliyi: 

2KMnO4 + 10H + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 

K2SO4 + 8H2O 

Beləliklə, kimya müəllimi tərəfindən yara-

dılan problemli situasiya öz həllini tapmış oldu. 

Yuxarıda göstərilən və 6 bənddən ibarət 

olan didaktik fəndləri 2 qrupa bölmək olar. 

Birinci qrupa təhsil islahatının əsas prinsip-

lərini və interaktiv təlimin başlıca tələblərini 

özündə ehtiva edən aşağıdakı didaktik fəndlər 

aiddir: 

- dərsdə problem situasiyanın yaradılması

və onun şagirdlərlə birgə həlli; 

- təlim prosesinin fərdiləşdirilməsi, yəni şa-

girdlərin fərdi maraq və tələbatının nəzərə 

alınması; 

- müəllim və şagirdlər arasında əməkdaşlı-

ğın, əks əlaqənin təmin olunması; 
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- tədris prosesində şagirdlərin emosional -

şəxsi keyfiyyətlərindən fəal istifadə edilməsi. 

İkinci qrupa tədris prosesində təlimin müa-

sir texniki vasitələrindən istifadə və tədris pro-

sesinin intensivləşdirilməsi didaktik fəndləri aid 

edilə bilər. Əslində bu qrup fəndlər əksər hallar-

da [2], didaktik fəndlərə aid edilmir və təlim 

metodlarını əsaslı olaraq təkmilləşdirmək və 

keçilən dərslərin səmərəliliyini yüksəltmək 

məqsədini güdür. Həqiqətdə isə birinci qrupa 

aid edilən didaktik fəndlərdən dərs prosesində 

istifadəni artırdıqca şagirdlərin müstəqil zehni 

işlə məşğul olmalarına, tədris materiallarının 

tam həcmdə keçilməsinə və get-gedə yenilənən 

elmi-texniki bilikləri mənimsəmələrinə az vaxt 

qalır. 

Müasir dövrün tələbatına uyğun səviyyədə 

təbiətşünaslıq, o cümlədən kimya dərslərinin 

təşkili və keçilməsində müxtəlif didaktik fənd-

lərdən istifadə ilə yanaşı, təlimin texniki vasitə-

lərinin (radio, televiziya, maqnitofon, kompüter 

texnologiyası, kinofilmlər, kimyəvi istehsal pro-

seslərinin texnoloji sxemləri və s.) tətbiqi böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu qayda ilə şagirdlərin tə-

biət hadisələrini, kimyəvi proseslərin mahiyyəti 

və mexanizmini dərk etməyə meyli və marağı 

artır, bir sıra kimyəvi prosesləri şagirdlərin vi-

zual olaraq müşahidə etməsi təmin olunur. Gös-

tərilən amillərə görə müasir təbiət elmləri dərs-

lərini yüksək səviyyədə təchiz olunmuş kabinə, 

laboratoriya və texniki vasitələr olmadan təsəv-

vür etmək qeyri-mümkündür. 

Orta ümumtəhsil məktəblərində təlim me-

todlarını təkmilləşdirmək və dərslərin səmərəli-

liyini yüksəltməyin başlıca yolu tədris prosesi-

nin intensivləşdirilməsidir. Bunun üçün dərsə 

ayrılan 45 dəqiqədən həm müəllim, həm də şa-

girdlər tərəfindən səmərəli istifadə olunmalıdır. 

Burada öyrətmə və öyrənmə məhsuldarlığı da 

xüsusi rol oynayır. Çünki bütün canlı orqanizm-

lər, xüsusən insanlar üçün genetik xarakter daşı-

yan "tənbəlləşmə" amili oxuyub-öyrənmək üçün 

normadan artıq vaxt və enerji sərf etməyə mane-

çilik törədir [3]. Analoji fikirlərə başqa ədəbiy-

yat mənbələrində də rast gəlinir [4]. Müəlliflərin 

fikrincə, orta ümumtəhsil məktəblərində kimyə-

vi biliklərin mənimsənilməsində əsas çətinlik 

törədən amillərdən biri də dərslik və digər ədə-

biyyat mənbələrindəki müvafiq materialların 

çətin və iri həcmli olmasıdır. Göstərilmişdir ki, 

kimyanın simvolik dilinin, müvafiq reaksiyala-

rın, əsas kateqoriya və anlayışların asanlıqla əl-

çatan olması mümkün problemlərin həllini asan-

laşdıra bilər. 

Orta ümumtəhsil məktəblərində kimya fən-

ninin tədrisində tətbiq olunması tövsiyə edilən 

təlimin texniki vasitələrindən istifadə və tədris 

prosesinin intensivləşdirilməsi didaktiv fəndləri 

dərslərin səmərəliliyinin hər vasitə ilə artırılma-

sı məqsədini daşıyır. Qeyd edək ki, qədim za-

manlardan bəri istifadə olunan xəritələr içərisin-

də hazırlanma üsuluna və istifadə istiqamətləri-

nə görə digərlərindən fərqlənən zehin xəritələri 

həm təlimin yeni, orijinal texniki vasitəsi, həm 

də tədris prosesinin intensivləşdirilməsi vasitəsi 

kimi tətbiqi əhəmiyyətlərə malikdir. Zehin xəri-

tələrinin həm müəllim, həm də şagirdlər tərəfin-

dən fərdi qaydada hazırlanması və onlardan isti-

fadə yaradıcı düşüncəni inkişaf etdirdiyinə, yad-

daşı möhkəmləndirdiyinə, hafizəni itilədiyinə 

görə həm öyrənmə, həm də öyrətmə vasitəsi 

kimi tədris prosesinə sanballı töhfədir. Zehin 

xəritələri tədris olunan fənnin müəyyən bir böl-

məsini, keçilən mövzunu, onun müəyyən bir bit-

miş hissəsini oxuyub öyrəndikdən sonra təkrar 

üçün mükəmməl bir vasitədir. Çünki bu xəritə-

lər canlı, parlaq rənglərlə özəl olaraq rəsmləndi-

rilən, şagirdi yormayan əyləncəli bir vasitədir. 

Təbiətşunaslıq fənlərinin tədrisi zamanı 

müəllim tərəfindən yaradılan, yaxud spontan 

(özbaşına) olaraq yaranan problemli situasiya 

təcrübə nəticələri, yaxud təcrübi faktorlar əsa-

sında həll edilir. Orta ümumtəhsil məktəblərində 

kimya fənninin tədrisində isə, bir sıra hallarda, 

laboratoriya məşğələsi zamanı mübahisə doğu-

ran məsələyə təcrübi faktlarla dərs saatı müddə-

tində aydınlıq gətirilməsi mümkündür. Ümumi 

halda didaktika öyrədən-öyrənən (müəllim-şa-

gird) münasibətlərini əhatə etdiyindən göstərilən 

didaktik fəndlərdən, müvafiq fənlərin tədrisi 

metodikasının səciyyəvi xüsusiyyətləri nəzərə 

alınmaqla istifadə oluna bilər. 
Problemin aktuallığı. Tədris prosesində şa-

girdlərdə mövzuya dair tamlığın və bütövlüyün təmin 

edilməsi, şagirdlərin kimya fənninə olan marağının 

artırılması, biliklərin tam mənimsənilməsi texno-

logiyasının təmin edilməsi problemin aktuallığıdır. 

Problemin elmi yeniliyi. Orta ümumtəhsil 

məktəblərində kimya fənninin tədrisində tətbiq olun-

ması tövsiyə edilən təlimin texniki vasitələrindən 

istifadə və tədris prosesinin intensivləşdirilməsi di-

180 Scientific Works of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 90,  Number: 2, 2023 

Yasin Nağı oğlu Babayev, Nigar Yasin qızı Babayeva 



daktiv fəndləri dərslərin səmərəliliyinin hər vasitə ilə 

artırılması məqsədini daşıyır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə dok-

torant, dissertant, magistrant və müəllimlər üçün 

faydalı ola bilər. 
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Akmeo-elektiv anlayışlar vasitəsilə kimya dərslərinin təşkili 

Xülasə. Elektiv anlayış müəllimin öz fənnini daha dərindən bilməsini və peşəkarlığını akmeo-

inkişafını təmin edir. Elektiv anlayışın inkişafı artıq şagirdlərin kimya fənninə qarşı marağın yaranmasında 

əhəmiyyətli təsiri vardır. 

Açar sözlər: pedaqoji proses, elektiv anlayışlar, təhsilin akmeologiyası, akmeoloji yanaşma, müəllim 

peşəkarlığı, elektiv anlayışların pedaqoji prosesə təsiri, akmeo-peşəkarlığın artırılması yolları, şagirdlərin 

mənimsəmə qabiliyyətinin artırılması 

Резюме. Элективная концепция обеспечивает учителю более глубокое знание своего предмета 

и акмео-развитие его профессионализма. Разработка элективной концепции уже оказывает сущест-

венное влияние на интерес учащихся к химии. 

Ключевые слова: педагогический процесс, элективная концепция, акмеология образования, 

акмеологический подход, профессионализм учителя, влияние, элективных понятий на педагогический 

процесс, пути повышения акме-профессионализма, повышение способности учащихся усваивать 

Summary. Elective concept provides the teacher with deeper knowledge of his subject and acmeo-

development of his professionalism. The development of the elective concept already has a significant effect 

on the students' interest in chemistry. 

Key words: pedagogical process, elective understanding, acmeology of education, acmeological 

approach, teacher professionalism, influence of elective concepts on the pedagogical process, ways of 

increasing acme-professionalism, increasing students' ability to assimilate 

Kimya tədrisinin müasir səviyyədə tədrisi 

şagirdlərdə kimya elminə olan marağın artırıl-

masına üstünlük verməklə əldə olunan üsullar-

dan, metodlardan geniş istifadə edilir. Təbiət 

elmlərinin öyrədilməsində akmeologiyanın bö-

yük əhəmiyyəti vardır. 

Akmeologiya nədir? ―Akmeo‖ – zirvə, 

―logos‖ – elm deməkdir. Peşəkarlığın zirvəsinə 

doğru gedən yolları, üsulları, metodları, meto-

dologiyaları və mexanizmləri öyrənən elmə ak-

meologiya deyilir. 

Müəllimin kimya dərslərinin səmərəli təşkil 

edilib keçilməsində elektiv anlayışların rolu ol-

duqca böyükdür. Elektiv anlayış dedikdə, elmi bi-

liklərin təcrübi olaraq bu və ya digər sahələrdə 

istifadəsidir. Elektiv anlayışlar vasitəsilə kimyəvi 

biliklərin elmi sahələrdə və pedaqogikada peda-

qoji prosesə tətbiq edilməsi müəllimin peşəkarlığı-

nın akmeo-inkişafından asılıdır. Həmçinin elektiv 

anlayış müəllimin öz ixtisasının daha dərindən 

bilməsini və eyni zamanda, peşəkarlığı akmeo-

inkişaf etdirməsini tələb edir. Elektiv anlayışlar və 

elektiv kursların sırasına aşağıdakıları aid etmək 

olar: ―gübrələrin sintezi və tətbiqi‖, ―dərman 

maddələrinin sintezi və istifadəsi‖, ―azotlu birləş-

mələrin istehsala və xalq təsərrüfatına tətbiq edil-

məsi‖, ―partladıcı maddələrin istehsalı‖, ―zəhərli 

maddələrin tətbiqi və onun sahələrinin genişləndi-

rilməsi‖ kimi məsələlər həll edilir. 

Məlum olduğu kimi, akmeo-peşəkarlıq 

müəllimin bütün pedaqoji prosesə tətbiq etdiyi 

üsul, metod və metodologiyalardan daha səmə-

rəli istifadə edərək şagirdləri dərsdə və pedaqoji 

prosesdə fəal vəziyyətə gətirilərək elmsizlikdən 

elmi biliklərin inkişaf etdirməsinə doğru yönəl-

dilməsidir. Müəllimin peşəkarlığı o zaman artı-

rıla bilər ki, pedaqoji prosesdə istifadə edilən 

bütün üsul, metod və metodologiyalar öyrənən-

lərin inkişaf etməsinə səbəb olsun. Öyrənənlərlə 

öyrədənlər arasında işgüzar, sərbəst, məqsəd-

yönlü fəaliyyət axtarılan səmərəli üsulların ta-

pılması və asan yol ilə şagirdlərə öyrədilməsin-

dən asılı olur. Elektiv anlayışların inkişaf etdir-

məsinin məqsədi ondan ibarətdir ki, qarşıya 

qoyduğumuz məqsədə çatmaq üçün bu anlayış-

ların daha da genişləndirilməsi, ekstensiv və in-

tensiv inkişaf etdirilməsi şagirdlərdə kimya el-

minə qarşı olan maraq və motivasiyanı artıraraq, 

kimyəvi biliklərin həm əldə edilməsi, həm də 

tətbiq edilməsini özündə ehtiva edə bilir. Müəy-

yən elektiv anlayışları başa düşülən şəklə sala-

raq şagirdlərdə interaktiv biliyin inkişaf etdiril-

məsinə nail oluruq. Məsələn: ―azot və onun bir-

ləşmələri‖nə elektiv anlayış tətbiq edərək ―azo-

tun təbiətdə dövranı‖, ―azotun alınması‖, ―azo-

tun birləşmələrinin sintezi‖ni məqsədyönlü şə-

kildə şagirdlərə çatdıraraq azotdan alınan dər-

man maddələrini, gübrələri, partladıcı maddələ-

ri, boyaq maddələrini, ardıcıl və sistemli olaraq 

şagirdlərin nəzərinə çatdırırıq. 

Azot və onun birləşmələrinin elektiv anla-

yışlar vasitəsilə tədrisi 
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Azot (N) – Azot ilk dəfə 1772-ci ildə ingilis 

kimyaçısı D. Rezerford tərəfindən havadan 

ayrılmışdır. D.İ. Mendeleyevin kimyəvi ele-

mentlərin dövri sistemində 7-ci element olub, 

atom kütləsi 14-dür. 

Azot dövranı havadakı azot qazı (N2) ilə 

başlayır. Bəzi bitkilərdə yaşayan bakteriyalar 

havadakı azotu ammonyaka (NH3) çevirirlər. 

Başqa növdən olan bakteriyalar isə ammonyakı 

nitrata (NO3) çevirirlər (havadakı azotun am-

monyaka çevrilməsində ildırımlar da mühüm rol 

oynayır). Sonrakı mərhələdə nitrat yaşıl bitkilər 

kimi qidasını özü hazırlayan canlılar tərəfindən 

udulur. İnsanlar və heyvanlardakı azotun yeni-

dən təbiətə qayıtması isə bu canlıların tullantıla-

rı və ölülərinin bakteriyalar tərəfindən parçalan-

ması nəticəsində həyata keçir. Bakteriyalar bu 

işi görərkən sadəcə təmizlik etmir, eyni zaman-

da azotun əsas mənbəyi olan ammonyakı da ye-

nidən üzə çıxarırlar. Ammonyakın bir qismi 

başqa bakteriyalar tərəfindən karbona çevrilərək 

yenidən havaya qarışır, digər qismi isə başqa 

növ bakteriyalar tərəfindən nitrata çevrilir. Bun-

lardan bitkilər faydalanır və dövran beləcə da-

vam edir. 

Xarici səviyyənin ns2np3 elektron qurulu-

şuna uyğun olaraq azot yarımqrupu elementləri 

birləşmələrində ən yüksək +5, ən aşağı –3 ok-

sidləşmə dərəcəsi göstərir. 

Azotun alınması 

1. Laboratoriyada azotu ammonium-nitri-

tin NH4NO2 və ammoniumdixromatın

(NH4)2Cr2O7 termiki parçalanmasından, həmçi-

nin mis (II) oksidin ammonyakla reduksiyasın-

dan almaq olur.

2. Sənayedə azot (N2) maye havanın frak-

siyalı distilləsindən alınır. 

Tətbiqi. Tərkibində azot qida elementi 

olan gübrələrə azotlu gübrələr deyilir. Bitkilərin 

qidalanmasında azot xüsusi rol oynayır. O, xlo-

rofil və zülalların tərkibinə daxildir. Bitkidə 

azot çatışmazlığı yaşıl kütlənin əmələ gəlməsini 

çətinləşdirir, bitkilər pis inkişaf edir və yarpaq-

ları saralır. Bitkilər azotu onun birləşmələri, əsa-

sən ammonium (NH4) 
+
 və nitrat (NO3)

-
 ionları

şəklində mənimsəyir. Azotlu gübrələr sadə, mü-

rəkkəb və qarışıq olur. 

a) Sadə azotlu gübrələrə misal olaraq nat-

rium-nitratı, ammonium nitratı, maye ammon-

yakı, ammonyaklı suyu, sidik cövhərini 

CO(NH2)2 göstərmək olar. 

b) Mürəkkəb azotlu gübrələrə misal olaraq

ammofosu NH4H2PO4 (ammoniumdihidrofos-

fat), diammofosu (NH4)2HPO4 (ammonium-

hidrofosfat), kalium şorasını KNO3və s. göstər-

mək olar. 

c) Qarışıq azotlu gübrələrdən ammofoska-

nı ((NH4)2HPO4 + NH4H2PO 4 + KCl) və nitro-

foskanı (NH4 H2PO4+ NH4NO3 + KCl) 
Problemin aktuallığı. Peşəkar fəaliyyət za-

manı bir mütəxəssisin davamlı inkişafı və özünü 

inkişafetdirmə prosesinin ehtiyacı ilə müəyyən edi-

lir. Təhsil və təlimdə akmeo-elektiv anlayışların tət-

biq edilməsi ilə şagirdlərin mənimsəmə qabiliyyətlə-

rinin inkişaf etdirilməsi elektiv anlayışların pedaqoji 

prosesə tətbiqidir. 

Problemin elmi yeniliyi. Akmeo-elektiv 

anlayışlardan tədris prosesində yeni anlayış kimi 

istifadə edilərək orta məktəblərdə dərsin daha fəal 

təşkili şagirdlərin interaktiv biliyini inkişaf etdirərək 

kimya elminə qarşı marağın və motivləşdirmənin 

artırılmasıdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Tədqiqatın 

praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, tədqiqatda irəli 

sürülən fikirlərdən ali və orta məktəb müəllimləri, 

şagirdləri pedaqoji prosesdə istifadə edə bilərlər. 
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Kimya dərslərində şagirdlərin tədris fəaliyyətinin motivasiyasının artırılması yolları 

UOT 372.854 

Gülər Ənvər qızı Şükürova 
“Evrika” özəl tam orta ümumtəhsil məktəbinin kimya müəllimi 

KĠMYA DƏRSLƏRĠNDƏ ġAGĠRDLƏRĠN TƏDRĠS FƏALĠYYƏTĠNĠN 

MOTĠVASĠYASININ ARTIRILMASI YOLLARI 

Гюлер Анвар гызы Шюкюрова 
учитель химии частной общеобразовательной школы «Эврика» 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ХИМИИ 

Gular Anvar Shukurova 
“Eureka” chemistry teacher of a private secondary school 

WAYS TO INCREASE THE MOTIVATION OF STUDENTS' EDUCATIONAL ACTIVITY 

IN CHEMISTRY LESSONS 

Xülasə. Pedaqoji fəaliyyət zamanı bir çox müəllim müasir şagirdlərin öyrənmə motivasiyasının son 

dərəcə aşağı olduğunu və xüsusilə ilkin olaraq mürəkkəb olmayan, ikinci dərəcəli hesab etdikləri fənlərə 

marağın azaldığını qeyd edir. Belə fənlərdən biri də kimya fənnidir. Bu vəziyyəti müsbət və effektiv şəkildə 

necə yaxşılaşdırmaq olar? Şagirdlərin kimyanın öyrənilməsində motivasiya səviyyəsini necə artırmaq, 

onların fənnə və tədris fəaliyyətinə münasibətini necə yaxşılaşdırmaq olar? 

Açar sözlər: kimya, motivasiya, maraq, şagird, fəaliyyət, müəllim, tədris prosesi, tədris 

texnologiyaları 

Резюме. В ходе педагогической деятельности многие учителя отмечают, что мотивация к учебе 

у современных учеников крайне низка, а их интерес к предметам, которые они считают второстепен-

ными, особенно несложными поначалу, снизился. Одним из таких предметов является химия. Как 

можно положительно и эффективно улучшить эту ситуацию? Как повысить уровень мотивации уча-

щихся в изучении химии, как улучшить их отношение к предмету и учебной деятельности? 

Ключевые слова: химия, мотивация, интерес, ученик, деятельность, учитель, учебный 

процесс, обучающие технологии 

Summary. During the pedagogical activity, many teachers note that modern students' motivation to 

learn is extremely low, and their interest in subjects, which they consider to be secondary, especially 

uncomplicated at first, has decreased. One of such subjects is chemistry. How can this situation be positively 

and effectively improved? How to increase the motivation level of students in studying chemistry, how to 

improve their attitude to the subject and teaching activities? 

Key words: chemistry, motivation, interest, student, activity, teacher, teaching process, teaching 

technologies 

Hər bir müəllim istəyir ki, şagirdləri yaxşı 

oxusunlar, tədris prosesində maraqla, həvəslə 

iştirak etsinlər. Şagirdlərin valideynləri də bu 

baxımdan maraqlıdır. Amma bəzən həm müəl-

limlər, həm də valideynlər təəssüf hissi ilə de-

yirlər: ―oxumaq istəmir‖, ―bacarığı var, amma 

həvəsi yoxdur‖. Bu hallarda şagirddə biliyə 

ehtiyacının olmaması, öyrənməyə marağının 

formalaşmaması ilə qarşılaşırıq. 

Məlumdur ki, şagird öyrənməyə, biliyə la-

qeyd yanaşarsa, maraq göstərmədən, onlara olan 

ehtiyacı dərk etmədən onu müvəffəqiyyətlə öy-

rənə bilməz olmaz. Buna görə də məktəb qarşı-

sında təhsil prosesinin səmərəliliyini artırmaq 
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Gülər Ənvər qızı Şükürova 

üçün şagirdin təlim fəaliyyətinə müsbət motiva-

siyasını formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək 

vəzifəsi qoyulur. 

Şagirdləri kimya fənnini öyrənməyə hə-

vəsləndirməyin bir çox yolu var. 

1.Şagirddə öz qabiliyyət və imkanlarına

inamın və nikbinliyin yaradılması; 

Kimya fənnini öyrənmək və ünsiyyət qur-

maq üçün motivasiya yaratmaq, sinifdə həvəs, 

nikbinlik və şagirdlərin qabiliyyət və imkanları-

na inam mühiti yaratmadan mümkün deyil. Şa-

girdlərdə realist düşüncənin nəticəsi olan nik-

binlik hissini tərbiyə etmək lazımdır. Bunun 

üçün müəllimin şagirdlərə qarşı optimist olması 

vacibdir. Uğurlu nəticəni təmin etmək üçün 

lazımi dəstəyi təmin etməklə, şagirdlərə özləri 

üçün real və əldə edilə bilən məqsəd və vəzifə-

lər təyin etmək və ya onlara kömək etmək, çətin 

tapşırıqlar vermək və məqsədlərə çatmaq üçün 

lazım olan prosesi modelləşdirmək vacibdir və 

zəruridir. Şagirdlərin kimya fənnindən müxtəlif 

xarakterli tapşırıqların yerinə yetirilməsinə sərf 

etdiyi əzmkarlığa və səylərə diqqət yetirmək la-

zımdır. Şagird uğurun uğursuzluq üzərində qu-

rulduğunu anlamalıdır. Şagirdlərə təkcə özləri-

nin deyil, həm də korporativ nailiyyətlərini qiy-

mətləndirməyi öyrətmək vacibdir. 

2. "Altı Düşüncə papağı" yaradıcı texni-

kasından istifadə; 

―Altı Düşüncə papağı‖ şagirdlərin kimya-

nı öyrənməyə daha çox həvəsləndirilməsinə kö-

mək edən yaradıcı bir texnikadır. ―Altı Düşüncə 

papağı‖ müxtəlif nöqteyi-nəzərləri ifadə edərək 

şagirdlərə problemləri müzakirə etməyə kömək 

edən bir üsuldur. Bu mühüm və güclü texnolo-

giya Edvard de Bono tərəfindən işlənmiş ən 

məşhur düşüncə üsullarından biridir. Bu üsulun 

əsasında paralel düşüncə dayanır. Hər hansı bir 

məsələni 6 müxtəlif düşüncə ilə müzakirə etmək 

üçün çox maraqlı üsuldur. Şagirdlərin düşünmə-

si, müzakirə aparması, müəyyən hadisəni analiz 

etməsi, qiymətləndirilrməsi onların təhsilə ma-

rağını artırır, təfəkkürlərini inkişaf etdirir. Mə-

sələn, kimya fənnində qeyri-üzvi kimyanın əsas 

siniflərinin ümumiləşdirici dərsində bu üsuldan 

istifadə daha da səmərəlidir. De Bono düşüncəni 

6 hissəyə bölür və hər birini digərlərindən ayırır. 

Hər bir düşüncə yönü müxtəlif rənglərdə papaq-

larla təmsil olunur. Nəyə görə məhz papaq? 

Çünki papaqları taxıb çıxarmaq çox asandır. 

İnsan düşüncəsi də müxtəlif olur və onu tez-tez 

dəyişə bilir. Papaqların hər rənginə uyğun funk-

siyaları vardır. Müəyyən rəngdə papağı taxdıqda 

düşüncələr lazımi istiqamətə yönəlir. Papaqları 

dəyişdikdə isə eyni məsələyə müxtəlif rakurslar-

dan baxırlar. Bu zaman şagird məsələni tam 

əhatə edə bilir. Bu metod dərsi rəngarəng və 

maraqlı edir. Üsulun tətbiqi zamanı bütün rəng-

lərdən eyni anda istifadə etmək vacib deyil, bu 

artıq müəllimin öz fantaziyası və peşəkarlığın-

dan asılıdır. 

3.Yeni informasiya texnologiyalarının tət-

biqi; 

Kimya fənninin tədrisində yeni informasi-

ya texnologiyalarından istifadə tədris prosesinin 

təkmilləşdirilməsi və optimallaşdırılması, iş for-

malarının şaxələndirilməsinə imkan verən, dər-

sin şagirdlər üçün maraqlı və yaddaqalan olma-

sına imkan verən metodik vasitə və üsulların ar-

senalının zənginləşdirilməsinin ən mühüm as-

pektlərindən biridir. Müasir müəllim tədris pro-

sesində informasiya-kommunikasiya texnologi-

yalarını səmərəli tətbiq etməlidir. Bəzi texnolo-

giyalar, demək olar ki, bütün müəllimlər tərəfin-

dən istifadə olunur. Məsələn, təqdimatlardan 

istifadə geniş yayılmışdır. Onlar həm müəllim-

lər, həm də şagirdlər üçün əlverişlidir. Təqdima-

ta ümumi kimyaya aid mövzuların tədrisində 

mətndən əlavə şəkillər, qrafiklər, cədvəllər daxil 

ola bilər ki, bu da şagirdlərdə öyrənmə moti-

vasiyasının inkişaf etdirilməsinə səbəb olur. 

İKT-dən istifadə etməklə keçirilən dərslər 

şagirdlərə həddən artıq yüklənmədən aktiv idrak 

və praktik fəaliyyətlə məşğul olmağa imkan 

verir, şagirdlərin fənnə və təlim prosesinə mara-

ğını əhəmiyyətli dərəcədə artırır. 

4. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar fəa-

liyyətlər; 

Bu fəaliyyət növü şagirdlərdən öyrənmə 

və özünü təsdiqləməsindəki çətinlikləri aradan 

qaldırmağa kömək edir, çünki bu, onların imkan 

və qabiliyyətlərini üzə çıxarmağa imkan verir. 

Sinifdənxaric iş məktəblilərin yaradıcılıq və 

idrak fəaliyyətini inkişaf etdirə biləcəyi, ən yax-

şı şəxsi keyfiyyətlərini reallaşdıra biləcəyi mə-

kanı artırır, yəni sinifdə tez-tez tələb olunmayan 

qabiliyyətləri nümayiş etdirir. Bu qəbildən kim-

ya gecələrinin, viktorinaların, bilik yarışlarının 

maarifləndirici oyunlar, axtarış və elmi tədqiqat-

lar, layihələrin və s. rolu çox böyükdür. Bütün 
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bunlar uğur üçün əlverişli zəmin yaradır ki, bu 

da öz növbəsində, təlim fəaliyyətinə müsbət tə-

sir göstərir. Sinifdənxaric fəaliyyətlər həm də 

öyrənmə motivasiyasını artırmağa, idrak fəaliy-

yətini aktivləşdirməyə, fənn üzrə bilikləri dərin-

ləşdirməyə və əlavə olaraq onların yaradıcı tət-

biqində məşq etməyə imkan verir. Şagirdlərin 

müxtəlif məktəbdənkənar fəaliyyəti aşağıdakı 

formalarda həyata keçirilir – ekskursiyalar, 

olimpiadalar, beynəlxalq müsabiqələr. Belə təd-

birlərdə də şagirdlərin kimya fənninə marağı 

artır və öyrənmə motivasiyası daha da yüksəlir. 

5. Məsafədən olimpiada və yarışlar;

Kimya fənnindən distant olimpiada və

müsabiqələrdə iştirak şagirdlərin öyrənmə, özü-

nü həyata keçirmə və təhsil səviyyəsinin yüksəl-

dilməsi üçün səmərəli üsuldur. Distant olimpia-

da və müsabiqələr şagirdləri biliklərini sınama-

ğa, özünü təsdiq etməyə, imtahanlara hazırlaş-

mağa, yaradıcılıq potensialını üzə çıxarmağa 

sövq edir. Distant olimpiadaların və müsabiqə-

lərin iştirakçıları öz təhsillərinin inkişafı ilə ma-

raqlanırlar, çünki tapşırığa hazır cavabı olmadan 

müasir informasiya cəmiyyətində həyata uyğun 

olan öz yaradıcı məhsullarını inkişaf etdirirlər. 

6. Oyunlar;

Oyun şagirdlərin öyrənilən materialın

yeniliyinə və yerinə yetirilən məşqlərin müxtə-

lifliyinə olan tələbatını ödəyən ən güclü həvəs-

ləndirici amildir. Oyun, yəni rollu oyun, öyrən-

mə prosesini gücləndirmək üçün geniş imkanlar 

verir. Rollu oyun onun iştirakçıları tərəfindən 

real və praktik fəaliyyətin şərti surətdə təkrar 

istehsalıdır, real ünsiyyət üçün şərait yaradır. 

Burada təlimin effektivliyi, ilk növbədə, moti-

vasiyanın formalaşması, mövzuya marağın art-

ması ilə bağlıdır. Məsələn, ―Kimya həyatımız-

da‖ adlı layihənin işlənməsində bu üsul çox 

yaxşı nəticə verir. 

Rollu oyun şagirdlərdə kimyəvi terminlə-

rin istifadəsində nitq fəaliyyətini stimullaşdırır, 

belə ki, şagirdlər nəyisə demək, soruşmaq, öy-

rənmək, sübut etmək, həmsöhbətlə nəyisə bö-

lüşmək ehtiyacının aktuallaşdığı bir vəziyyətdə 

olurlar. Oyun şagirdlərin bir-biri ilə və müəllim-

lə əlaqə qurmaq istəyini aktivləşdirir, nitq tərəf-

daşlığında bərabərliyə şərait yaradır, müəllimlə 

şagird arasındakı maneəni məhv edir. Oyun 

özünə inamsız şagirdlərlə danışmaq və bununla 

da qeyri-müəyyənlik səddini keçmək imkanı 

verir. Rollu oyunda hər kəs bir rol alır və şifahi 

ünsiyyətdə fəal tərəfdaş olmalıdır. Oyunlarda 

şagirdlər söhbətə başlamaq, onu dəstəkləmək, 

fikri ilə razılaşmaq və ya vaxtında təkzib etmək, 

aydınlaşdırıcı suallar vermək bacarığı kimi ün-

siyyət elementlərini mənimsəyir. 

Sinifdə şagirdlərin motivasiyası mərhələ-

lərlə baş verir: 

İlk addım. Motivasiyanın yaranması. 

İkinci mərhələ. Yaranan motivasiyanın 

gücləndirilməsi və davamlı olması 

Üçüncü mərhələ. Motivasiyanın tamam-

lanması 

Kimya dərslərində motivasiyanin yaradıl-

ması böyük rol oynayır. Şagirdləri maraqlandır-

maq vacibdir. Dərsdə qeyri-adi, adı, xüsusi psi-

xoloji ab-hava yaratmağa, dərsliyin ayrı-ayrı 

mövzularından kənara çıxmağa və koqnitiv 

problemi həll etməyə imkan verən bir növ deviz 

də motivasiya rolunu oynaya bilər. 

Bu gün şagirdlərin idrak qabiliyyətlərinin 

və yaradıcılıq fəaliyyətinin inkişafı dərsdənkə-

nar vaxtlarda dərslərdə və məşğələlərdə innova-

tiv texnologiyaların tətbiqinin daha da səmərəli 

olması məhz öyrənmə motivasiyasının yaradıl-

masından bilavasitə çox asılıdır. 

Kimya fənnində kimyəvi reaksiyaların 

aparılması dərsdə şagirdlərin birgə fəaliyyətinin 

təşkili də tədris fəaliyyətinin uğuruna böyük 

təsir göstərir. Kollektiv formalar motivlərin 

inkişafında xüsusi rol oynayır. Belə bir təşkilat-

la ən zəif şagirdlər də işə cəlb edilir. Birgə zehni 

fəaliyyətin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla qru-

pun bütün üzvlərinin fəaliyyəti əlaqələndirilmə-

lidir, qrupda ünsiyyət tənqidi təfəkkür, dinlə-

mək, bir-birini başa düşmək, mövqelərini ifadə 

etmək, onları müdafiə etmək bacarığını inkişaf 

etdirir. Komandada işləyərkən hər bir şagird 

özünü tədris prosesinin subyekti kimi hiss edə, 

bunda fəal rol oynaya bilər. Bu zaman şagird 

özü üçün uyğun tapşırıq seçə bilər ki, bu da öy-

rənmə motivasiyasına kömək edir. 

Motivasiya məktəblilərin təhsil fəaliyyəti-

nin qiymətləndirilməsi zamanı da müəyyən rol 

oynayır. Dərslərdə qeyri-standart, şagirdlər üçün 

maraqlı təlim nəticələrinə nəzarət üsullarından 

istifadə oluna bilər: şagirdin nəzəri bilikləri mə-

nimsəməsi, biliklərin təcrübələr və praktiki iş-

lərlə möhkəmləndirilməsi, kimyəvi proseslərə 

aid çalışmaların həll olunması və s. 
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Gülər Ənvər qızı Şükürova 

Motivasiya fərdi bir hadisədir. Birisini 

motivasiya edən hər hansı bir vəziyyət və ya ha-

disə başqasını motivasiya etməyə bilər. Şagirdin 

məktəbdəki müvəffəqiyyətləri təhsil sisteminin 

keyfiyyətinin göstəricisi olmaq etibarı ilə olduq-

ca əhəmiyyətlidir. 

Deməli, şagirdlərin kimya dərslərindəki 

müvəffəqiyyətlərinə təsir edən faktorlardan biri 

də dərs zamanı qurulmuş məqsədəuyğun moti-

vasiyadır. Bu səbəbdən kimya dərsində şagirdlə-

rin öyrənmə prosesində motivasiya səviyyələri-

nin nəzərə alınması olduqca faydalıdır. 

Motivasiya – problemli öyrətmə yanaş-

ması problemlər əks etdirən, öyrətmə məqsədlə-

rə xidmət edən, şagirdlərin öyrəndiklərini sentez 

edərək istifadəyə əlverişli olan və onları düşün-

məyə yönəldən bir üsuldur. Aktiv öyrətmə mo-

dellərindəndir. 

Motivasiya şagirdlərin gündəlik həyatdan 

götürülmüş gerçək, ya da gerçəyə yaxın prob-

lemləri qruplar halında əməkdaşlıq içində həll 

etməyə çalışdıqları bir öyrənmə yanaşmasıdır. 

Bu yanaşmanın bir çox faydaları olmasına bax-

mayaraq, bunların içərisində ən əhəmiyyətlisi 

şagirdlərə öyrənməyi, necə öyrənəcəklərini öy-

rətməkdir. Bu yanaşmada şagirdlər əldə etdiklə-

ri məlumatları istifadə edərək problemləri həll 

etməyə çalışdıqları üçün problem ilə əlaqədar 

mövcud məlumatları yenidən xatırlama, ehtiyac 

duyulan məlumatları araşdırma və bunları şərh 

bacarığını da qazandırır. Problem qoyaraq öy-

rənmədə şagird məlumatı araşdıraraq, sınayaraq, 

ətrafı ilə daha çox əlaqələndirərək əldə etdiyin-

dən aldığı məlumat daha da yaddaqalan olur. 

Şagirdlər özləri üçün müəyyən bir məna 

daşıyan problemləri həll etmək üçün yaradılmış 

motivasiyaya maraq göstərirlər. Onlar bu prob-

lemi həll etmək üçün məlumatları axtarır, tapır, 

onlar arasında əlaqələr qurmağa çalışırlar. 

Öyrənmə motivasiyası bir neçə amildən 

asılıdır. 

1. Fənnin məzmunu.

2. Müasir resurslar.

3. Öyrənmə metodları.

4. Tədris materialları ilə təmin etmə.

5. Müxtəlif təlim formalarında öyrənmə.

6. Müəllim yanaşması.

7. Valideyn əməkdaşlığı.

Motivasiyası yüksək olan şagird dərsdə

fəal iştirak edir, sual verir, tədqiqat aparır, təqdi-

mat edir, bu da onun müvəffəqiyyətinə təkan 

verir. 

Motivasiya fəal dərsin ən mürəkkəb və 

mühüm mərhələsidir. Çünki dərsin sonrakı gedi-

şi motivasiyanın necə yaradılmasından və keçi-

rilməsindən asılıdır. Motivasiyanın başlıca xü-

susiyyəti bir sıra fərziyyələri törədən problemli 

vəziyyətin yaradılmasıdır. 

Motivasiya yaradılarkən bir sıra mühüm 

amillər mütləq nəzərə alınmalıdır. Bu amilləri 

aşağıdakı kimi sistemləşdirmək olar: 

• material qeyri-adiliyi ilə fərqlənməli,

şagirdi düşünməyə məcbur etməli, müstəqil 

təfəkkürü inkişaf etdirməyə yönəlməlidir; 

• materialın təqdimetmə üsulları və for-

maları şagirdləri fəaliyyətə və tədqiqata həvəs-

ləndirilməlidir; 

• fərziyyələri yoxlamaq və təqdimat

aparmaq imkanı verilməlidir; 

• yaradıcılığa maksimum imkanın yara-

dılması; 

• müəllim düzgün yönəldici üsullar ver-

məli, cavablar dəstəklənməli və istiqamətləndi-

rilməlidir. 
Problemin aktuallığı. İlk növbədə mövzunun 

aktuallığını üzə çıxarmaq, öyrənilməsi zərurətini 

mərkəz mövqeyə gətirmək üçün problemli vəziyyə-

tin yaradılması əsasdır. Problemli vəziyyətin gərgin-

lik dərəcəsi müəllimin fantaziyasından, şagirdlərlə 

ünsiyyət qurmaq bacarığından, vəziyyətdən çıxmaq 

üçün manevretmə cəhdlərinin çevikliyindən, sərbəst-

liyindən, işgüzarlığından və s. şəxsi amillərdən 

asılıdır. 

Problemin elmi yeniliyi. Əməkdaşlıq və qar-

şılıqlı dialoqun həyata keçirilməsi əsasən problemin 

qoyulması – müzakirəsi – nəticənin cıxarılması – 

tətbiq edilməsi mərhələlərini əhatə edir. Bu anlayış 

―öyrənən‖ və ―öyrədən‖ arasında qarşılıqlı dialoqun 

mövcudluğu zəruriliyini tələb edir. İndiyədək möv-

cud olmuş ―monoloji‖ təlimdə şagirdlərin mövqeyi 

nəzərə alınmadığından, müzakirə edilən məsələyə 

dair onların fərziyyə və baxışları diqqətdən kənarda 

qalmışdır. ―Dialoji təlim‖ isə problemin həlli üçün 

optimal üsulların tapılmasını, dərs prosesində müəl-

lim və şagirdin eyni səviyyədə fəallığını tələb edir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Motivasiya 

yaradarkən müəllimin məqsədi şagirdlərin idrakı 

fəallığını artırmaq, tədris olunan fənnə və öyrənilə-

cək dərsin məzmununa maraq yaratmaq, şagirdin 

müstəqil tədqiqat və axtarış aparmaq üçün açılan im-

kanı qiymətləndirmək həvəsini oyatmaqdır. 
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THE ROLE OF THE SUBJECT ASTRONOMY IN TEACHING THE TOPIC INTENSITY 

OF THE GRAVITATIONAL FIELD 

Xülasə. Ümumdünya cazibə qanununu ümumtəhsil məktəbinin X sinfində ―Qravitasiya qüvvələri‖ 

bölməsində tədris olunur. Metodik ədəbiyyatda bu qanunun bir neçə yolla tədrisinə təsadüf olunur [1]. Qanu-

nun kəşfi ilə əlaqədar aşağıdakı üç əsas tarixi mərhələni nəzərdən keçirək: 

1. Nyutona qədərki dövr.

2. Nyutonun fəaliyyəti dövrü.

3. Nyutondan sonrakı dövr.

Ümumdünya cazibəsi haqqında ilk elementar təsəvvürləri yunan alimləri Aristotel, Empidokl, Anaksa-

qor və Demokrit yaratmışlar. Qədim Yunan mütəfəkkirlərinə görə təbiətdə oxşar olan cisimlər birləşməyə 

çalışırlar. Aristotel müəyyən hündürlükdən buraxılmış cisimlərin Yerə düşmə hadisəsini belə izah edirdi: 

bütün cisimlər Yerin mərkəzinə doğru hərəkət etməyə çalışır. O, Yeri kainatın mərkəzi hesab edirdi [2]. 

Açar sözlər: Qravitasiya, cazibə, period, astronomiya, Günəş, Yer, planet 

Резюме. Закон всемирного тяготения изучается в разделе "Силы гравитации" в X классе обще-

образовательной школы. В методической литературе этот закон преподается несколькими способами 

[1]. Рассмотрим следующие три основных исторических этапа в связи с открытием закона: 

1. Эпоха до Ньютона.

2. Период деятельности Ньютона.

3. Постньютоновская эра.

Впервые элементарные представления о вселенской гравитации создали греческие ученые

Аристотель, Эмпидокл, Анаксагор и Демокрит.По мнению древнегреческих мыслителей, сходные по 

своей природе объекты имеют свойство соединяться. Феномен падения предметов на Землю с опре-

деленной высоты Аристотель объяснял так: все предметы стремятся двигаться к центру Земли. Он 

считал Землю центром Вселенной [2]. 

Ключевые слова: гравитация, притяжение, период, астрономия, Солнце, Земля, планета 



“Qravitasiya sahə intensivliyi” mövzusunun tədrisində astronomiya fənninin rolu 

Summary. The law of universal gravitation is taught in the section "Forces of gravity" in the X grade 

of a comprehensive school. In the methodological literature, this law is taught in several ways [1]. Consider 

the following three main historical stages in connection with the discovery of the law: 

1. The era before Newton.

2. The period of Newton's activity.

3. Post-Newtonian era.

For the first time, elementary ideas about universal gravity were created by the Greek scientists

Aristotle, Empidocles, Anaxagoras and Democritus. According to ancient Greek thinkers, objects similar in 

nature tend to combine. Aristotle explained the phenomenon of objects falling to the Earth from a certain 

height as follows: all objects tend to move towards the center of the Earth. He considered the Earth to be the 

center of the Universe [2]. 

Key words: Gravity, attraction, period, astronomy, Sun, Earth, planet 

Kopernikin verdiyi heliosentrik sistem 

astronomiyada inqilab yaratdığı kimi mexanika-

nın inkişafına da güclü təkan vermiş və Günəş 

sisteminin öyrənilməsi problemi yaranmışdır. 

Bu sahədə ilkin fikirlər ingilis alimi Hilbertə və 

fransız riyaziyyatçısı R. Dekarta məxsusdur. 

Hilbert planetləri nəhəng maqnit kimi təsəvvür 

edib, qarşılıqlı təsirin maqnit təbiətli olduğunu 

söyləyirdi. R. Dekarta görə isə, Kainat gözəgö-

rünməz şəffaf burulğanlı materiya ilə dolu oldu-

ğundan, planetlər burulğana düşüb fırlanmaqla 

bərabər Günəş ətrafında da hərəkət edirlər. O 

dövrdə bu təsəvvürlərdən kəmiyyət xarakterli 

nəticələr almaq mümkün olmadığından, onlar 

elm tarixində sadəlövh təsəvvürə çevrilmişdir. 

İlk dəfə olaraq danimarkalı astronom Tixo 

Braqe uzun müddət planetlərin hərəkətini müşa-

hidə etmiş, onların hərəkətini izləmiş və vəziy-

yətlərini qeydə götürmüşdür. T. Braqenin astro-

nomik müşahidə cədvəllərindən istifadə edən İ. 

Kepler planetlərin hərəkətinin üç kinematik qa-

nununu kəşf etmişdir [3]. 

1. Bütün planetlər fokuslarının birində

Günəş yerləşən ellipslər üzrə hərəkət edir. 

2. Planetin radius vektoru bərabər zaman-

larda eyni sahələr cızır. 

3. Planetlərin Günəş ətrafında fırlanma

periodlarının kvadratları nisbəti orbitlərinin bö-

yük yarımoxlarının kubları nisbətinə bərabərdir. 

3

2

3

1

2

2

2

1

R

R

T

T
 (1)

Bununla da ümumdünya cazibə ideyasına 

doğru yeni yol açılmışdır. Təbii olaraq belə bir 

sual meydana gəlmişdir: planetlərin Günəş ətra-

fındakı hərəkətinin səbəbi nədir? Bu suala cavab 

vermək üçün o dövrün alimləri, o cümlədən 

Kepler, Qaliley böyük zəhmət sərf etmişlər. Hə-

min axtarış zamanı Qaliley cisimlərin hərəkəti-

nin qanunauyğunluqlarını tədqiq etmiş, qüvvə-

lərin asılı olmaması prinsipini və ətalət qanunu-

nu kəşf etməklə həmin yolu daha da genişlən-

dirmişdir [4]. 

Ümumdünya cazibə qanunu tədris olunar-

kən tarixi faktlara əsaslanmaq vacibdir. Bu qa-

nunun ideyası XVII əsrin əvvəllərində Qaliley 

tərəfindən verilmişdir. Nyuton o dövrdə ona qə-

dər olan fikirləri ümumiləşdirərək bu ideyanı 

ifadə edən qanun vermişdir. Təəssüflər olsun ki, 

Nyutonun bu barədə heç bir yazılı məlumatı 

saxlanılmamışdır. Nyutonun sözlərinə görə, bu 

qanunun kəşfinə səbəb almanın ağacdan düşməsi 

və Ayın Yer ətrafında hərəkəti mühüm rol oyna-

mışdır. O dövrdə Nyutona aşağıdakı faktlar mə-

lum idi. Məhz bu faktların təhlili ümumdünya 

cazibə qanununun kəşfi üçün əsas olmuşdur [5]. 

1. Bütün cisimlər Yerə düşür.

2. Bütün cisimlər Yerə eyni təcillə düşür.

3. Ay fırlanma periodu təqribən 27,3 sutka

olan periodla Yer ətrafında dairəvi orbitə yaxın 

trayektoriya boyunca fırlanır. 

4. Ayın Yer ətrafında firlanma orbitinin

radiusu Yerin radiusunun təqribən 60 mislinə 

bərabərdir. 

Təbii ki, yuxarıda sadalanan faktların 

Nyuton tərəfindən hansı ardıcıllıqla araşdırıl-

ması məlum deyil. Bizə məlum olan faktları təh-

lil edib Nyutonun qanunlarından və onun müla-

hizələrindən istifadə edib müəyyən mülahizələr-

lə ümumdünya cazibə qanununun riyazi ifadə-

sini çıxaraq: 

1. Cisimlərin Yerə düşməsini Nyuton ci-

simlərin Yer tərəfindən cəzb olunması ilə izah 

etmişdir; 
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2. Müxtəlif cisimlər üçün sərbəstdüşmə

təcilinin eyni olması göstərir ki, cisimlərə təsir 

edən cazibə qüvvəsi cisimlərin kütləsi ilə mütə-

nasibdir. Nyutonun ikinci qanununa görə 

mgF  və ya F ≈ m ; 

3. Dairəvi orbit boyunca hərəkət edən

cismə mərkəzəqaçma qüvvəsi təsir edir. Nyuton 

təklif etmişdir ki, Ay Yeri hansı qüvvə ilə cəzb 

edilirsə, Ay da həmin qüvvə ilə Yerə cəzb olu-

nur. Bu cazibə qüvvəsi də Ayın kütləsi ilə mütə-

nasibdir: 

YmF  ; 

4. Yer də özlüyündə Ay tərəfindən onun

kütləsi ilə mütənasib olan qüvvə ilə cəzb olunur: 

YY mF 

Nyutonun III qanununa görə, Yerin Ay 

tərəfindən və Ayın Yer tərəfindən cazibə qüvvə-

ləri qiymətcə bir-birinə bərabərdir: 

YA FF 

Deməli, Ayın Yerə cəzb olunma qüvvəsi 

həm də Yerin kütləsi ilə mütənasibdir: 

YA mF 

3. Nyuton ona məlum olan məlumatlara

əsaslanaraq Ayın mərkəzəqaçma təcilini hesab-

lamışdır: 

Ayor

Ay

Ay
R

a
.

2


Burada, AyorR .
Ayın orbitinin radiusu-

dur. Ayın orbit boyunca fırlanma sürətinin 

Ay

Ayor

T

R .2
   olduğunu nəzərə alsaq, onda mər-

kəzəqaçma təcili üçün alarıq:


2

.

24

Ay

Ayor

Ay
T

R
a



222

3

36003600

8,9

)360243,27(

10640608,94

san

mg

san
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Sonuncu ifadədən alınır ki, Ay öz orbitin-

də olduqda Yer tərəfindən Yer səthinə nəzərən 

3600 dəfə az qüvvə ilə cəzb olunur. Kepler qa-

nunundan istifadə etsək, onda Ay orbitinin ra-

diusunun kvadratının, Yerin radiusunun kvadra-

tına olan nisbəti üçün alarıq: 

3600
)60(

2

2

2

2

.


Y

Y

Y

Ayor

R

R

R

R

Başqa sözlə, Ayın Yer tərəfindən cəzb-

olunma qüvvəsi Ay və Yer arasındakı məsafə-

nin kvadratı ilə tərs mütənasibdir: 

2

.

1

Ayor

A
R

F  [6] 

Yuxarıdakı ifadələri 

(
2

.

1
;;

Ayor

AyYAAyAy
R

FmFmF  ) 

ümumiləşdirsək, ümumdünya cazibə qanununun 

ifadəsini alarıq: 

2

.Ayor

YAy

Ay
R

mm
F


 və ya

2

.Ayor

YAy

R
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Burada G  mütənasiblik əmsalı olub, 

Ümumdünya cazibə sabiti adlanır. Ümumdünya 

cazibə qanunu təbiətin fundamental qanunların-

dan biridir. Kainatda olan bütün cisimlər bir-bi-

rinə qarşılıqlı təsir edir. Bəs bu təsir necə yara-

nır? Müəyyən olunmuşdur ki, hər bir cisim ətra-

fında bu təsiri yaradan qravitasiya sahəsi möv-

cuddur. Bu sahəni biz onun təsirinə görə, məsə-

lən, cisimlərin Yerə cəzb olunması ilə müşahidə 

edirik. Qravitasiya sahəsi cisim ətrafında eyni 

olmayıb, cismin səthindən uzaqlaşdıqca zəiflə-

yir. Ona görə də cisim bizdən nə qədər uzaq 

olarsa, onun cazibəsi də zəif olur. 

İki maddi cisim arasındakı qarşılıqlı təsir 

qüvvəsi bu maddi cisimlərin kütlələri hasili ilə 

düz, onların aralarındakı məsafənin kvadratı ilə 

tərs mütənasib olub bu maddi cisimləri birləşdi-

rən düz xətt boyunca yönəlmişdir. Bu qüvvə 

qravitasiya qüvvəsi və ya ümumdünya cazibə 

qüvvəsi adlanır: 

r
r

mm
GF


2

21  [7]. (2)

Burada G - qravitasiya sabiti olub fiziki 

mənaca bir-birindən 1 m məsafədə yerləşmiş və 

kütlələri 1 kq olan iki maddi cisim arasındakı 

qarşılıqlı təsir qüvvəsidir. Qravitasiya sabitinin 

ədədi qiyməti təcrübi olaraq ilk dəfə Kavendiş 

tərəfindən müəyyən olunmuşdur. Bu məqsədlə 

Kavendiş burulma tərəzisindən istifadə etmişdir. 

Təcrübədə ipə bağlanmış və müəyyən ox ətra-

fında dönə bilən çubuğun uclarından hər birinin 

kütləsi qm 729 olan iki kürə asılmışdır. Tər-

pənməz C linginin uclarından isə kütləsi 

Afət Calal qızı Məmmədzadə 
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kqM 158 olan iki kürə asılır. C lingini fırlat-

maqla m və M kürələri arasındakı məsafə də-

yişdirilir və hər bir halda burulma tərəzisi ilə 

qüvvə ölçülür. Təcrübədən alınan nəticələrə

görə qravitasiya sabiti təyin olunmuşdur. Qravi-

tasiya sabiti başqa bir təcrübədə Jole tərəfindən 

də təyin olunaraq bu sabit üçün 

2

2
111067,6

kq

mN
G


 

qiyməti müəyyən olun-

muşdur. 

Fizika dərsliklərində Ümumdünya cazibə 

qanunu aşağıdakı kimi ifadə olunur: İstənilən iki 

maddi cisim bir-birini kütlələrinin hasili ilə düz, 

aralarındakı məsafənin kvadratı ilə tərs mütə-

nasib qüvvə ilə cəzb edir. Kainatda əksər hallar-

da iki göy cismi bir-birindən o qədər uzaqdadır 

ki, onları maddi nöqtə hesab etmək olar. Odur 

ki, kütlələri m1 və m2, aralarındakı məsafə r olan 

iki göy cisminin qarşılıqlı cazibə qüvvəsi də 

2

21

r

mm
GF  şəklində ifadə olunur. Nyutonun 

cazibə qanunu ona görə Ümumdünya cazibə qa-

nunu adlanır ki, göy cisimlərinin həqiqi hərəkət-

lərinə bu qanun tətbiq olunduqda alınan nəticə-

lər müşahidələrlə üst-üstə düşür. Məsələn, nep-

tun planetinin kəşfi buna parlaq misaldır [3]. 
Problemin aktuallığı. Keplerin qanunları 

elmə məlum olduqdan sonra məşhur alimlər planet-

lərin bu qanunlarla hərəkətinin səbəbini tapmağa ça-

lışdılar. Qalileyin kəşf etdiyi ətalət qanunu bu səbəb-

ləri araşdırmaqda ilk addımlardan olmuşdur. Odur 

ki, planeti hərəkətə gətirən qüvvəni deyil, onu düz-

xətli və bərabərsürətli hərəkətdən çıxaran və orbitdə 

saxlayan qüvvənin – ümumdünya cazibə qüvvəsinin 

tədqiqi aktualdır. 

Problemin elmi yeniliyi. Tədqiqat işində 

Ayın timsalında cazibə qüvvəsi ilə ağırlıq qüvvəsi-

nin eyniliyi qarşılıqlı əlaqələndirilmişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Tədqiqat 

işində iki maddi cisim arasındakı cazibə qanununun 

planetlər üçün də doğru olması faktı təsdiqlənir. Bu 

qanunun öyrənilməsi yeni planetlərin aşkar olmasına 

səbəb olmuşdur. 
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METHODOLOGY FOR DEVELOPMENT OF CONCEPTS IN TEACHING BIOLOGICAL 

SCIENCES (GRADES X-XI) 

Xülasə. Məqalədə göstərilir ki, insanların hərtərəfli biliyi olmasa, inkişaf etmiş cəmiyyət qurmaq olmaz. 

Elmlərin əsaslarının öyrənilməsi məhz anlayışlardan başlayır. Anlayışı inkişaf etdirmək üçün təbii əyanilik, 

təsviri əyanilik əsas rol oynayır. Xüsusi vurğulanır ki, anlayışları inkişaf etdirmək üçün fənlərarası əlaqədən 

geniş istifadə olunmalıdır. Şagirdlərə hər hansı anlayışı başqa fənlə əlaqələndirməyi öyrətmək lazımdır. 

Məqalədə anlayışların inkişafında sxemlərin rolunun böyük olduğu önə çəkilir, qeyd olunur ki, sxem-

ləri biologiya müəllimləri lövhədə özü çəkə bilər və ya şagirdə evdə çəkməyi təklif edə bilər. Sxemlər müqa-

yisə xarakterində olmalıdır. Həmçinin göstərilir ki, anlayışları əvvəlki anlayışlarla əlaqələndirdikdə, onun 

sistematik inkişaf etdirdikdə daha yaxşı yadda qalır. 

Açar sözlər: anlayış, düşüncə, tərbiyə, ümumbioloji anlayış, fənlərarası əlaqə, sxem 

Резюме. В статье указано, что люди, без всесторонних знаний не смогут построить развитое об-

щество. Изучение основ науки начинается с понятий. Естественная наглядность, описательная 

наглядность играет важную роль в развитии понятий. Особо подчеркивается, что для развития поня-



Biologiya fənlərinin tədrisində anlayışların inkişaf etdirilməsi metodikası (X-XI siniflər) 

тий должна широко использоваться межпредметная связь. Учащихся следует научить связывать лю-

бое понятие с другим предметом. 

В статье подчеркивается большая роль схем в развитии понятий, отмечается, что учителя био-

логии могут сами рисовать схемы на доске или предлагать учащимся нарисовать их дома. Схемы 

должны носить сравнительный характер. Показано также, что понятия лучше запоминаются, когда 

они связаны с предыдущими понятиями, таким образом они систематически развиваются. 

Ключевые слова: понимание, мышление, воспитание, общебиологические понятия, 

межпредметная связь, схема 

Summary. The article shows that a developed society cannot be built without comprehensive 

knowledge of people. Learning the basics of science begins with concepts. Natural visualization, descriptive 

visualization plays a key role in developing understanding. It is especially emphasized that interdisciplinary 

communication should be widely used to develop understandings. Students should be taught to relate any 

concept to another subject. 

The article emphasizes the great role of diagrams in the development of concepts, it is noted that 

biology teachers can draw diagrams on the blackboard themselves or suggest that students draw them at 

home. Schemes should be comparative in nature. It is also shown that concepts are remembered better when 

they are linked to previous concepts, when they are systematically developed. 

Key words: understanding, thinking, education, universal understanding, interdisciplinary 

relationship, scheme 

Milli dövlətçiliyimizin möhkəmləndiyi, 

eləcə də milli təhsilimizin inkişaf edib çiçəklə-

nərək dünyanın ən qabaqcıl dövlətlərinin təhsil 

sisteminə inteqrasiya etdiyi bir dövrdə böyüyən 

gənc nəslin dünyagörüşünün düzgün formalaş-

ması xüsusi aktuallıq kəsb edir. Bildiyimiz kimi, 

insanların hərtərəfli biliyi olmasa, inkişaf etmiş 

cəmiyyət qurmaq olmaz. Elmin əsaslarının öyrə-

nilməsi məhz anlayışlardan başlayır. Anlayışlar 

real dünyanın təzahürlərini, əşyaların ümumi 

spesifik xüsusiyyətlərini ifadə edən insan təfək-

kürünün ali formasıdır. Fənni anlamaq onun spe-

sifik xüsusiyyətlərini mənimsəmək deməkdir. 

Anlayışlar, o cümlədən bioloji anlayışları 

bilərək insan düşünür. Düşüncə dünyada olan 

reallığı əks etdirir və o biliksizlikdən bilik qa-

zanmağa gedən yolda bir neçə mərhələdən ke-

çir. Dialektikada anlayışlar dinamikdir. Yəni in-

san təfəkküründə anlayışlar hərəkətsiz deyil. O, 

daim hərəkətdədir, onlar biri digərinə keçir, biri 

digəri ilə əlaqələndirilir. Belə olmasa anlayışlar 

canlı həyatı əks etdirə bilməz. Biologiya müəlli-

mi hər kursda əsas anlayışları ayırd etməyi ba-

carmalı, onları yadda, diqqət mərkəzində saxla-

malıdır. 

Orta məktəb bioloji anlayışlar nəzəriyyə-

sinə aşağıdakıları daxil etmək olar: 

-Biologiya dərslikləri (VI-XI siniflər) elmi

və praktiki anlayışların əsasıdır. 

-Anlayışlar şagirdlərin düşüncə və tərbi-

yəsində əsas rol oynayır. 

-Anlayışlar – beyinin ən yüksək məhsu-

ludur. 

Anlayışlar bioloji prosesin ümumiləşdiril-

miş inikasıdır, onlar bioloji proseslərin obyektiv 

əlaqələrini və bioloji inkişafın qanunauyğunluq-

larını əks etdirir. Anlayışlar sisteminin mənim-

sənilməsi prosesin səbəb əlaqələrini və qanuna-

uyğunluqlarını başa düşmək üçün lazımdır. Yal-

nız əsas bioloji anlayışlar sisteminə yiyələnmək 

vasitəsi ilə şagirdlər bir elm kimi biologiyanı 

başa düşməyə yaxınlaşa bilərlər. Məsələn, ―Hü-

ceyrə‖ əsas anlayışlardan biridir. Şagird bu an-

layışın mahiyyətini tam dərk edən zaman canlı 

aləmlə cansızın fərqini anlaya bilərlər. Bitkinin 

vegetative və ya generative orqanlarının qurulu-

şunu, funksiyalarını, onların canlı aləmdə rolu-

nu dərk edən zaman bir elm kimi biologiyanı 

dərindən anlayır. Bioloji anlayışların mənimsə-

nilməsi nəinki idraki cəhətdən, həm də ideya-

tərbiyə cəhətdən məktəbdə biologiya tədrisinin 

ən mühüm vəzifələrindən biridir (Gülşən) 

Uzun dövr ərzində ümumi biologiyada an-

layışlar səhv olaraq xətti sistem halında öyrədi-

lirdi: belə ki, populyasiya, növ, biosenoz həya-

tın xüsusi sistemi kimi yox, orqanizmlərin cəmi 

kimi başa düşülürdü. Belə anlayış həyatın ya-

ranması haqqında tam elmi təsəvvür yaratmır. 

Ona görə də müasir bioloji anlayışlar çoxpilləli 

xarakter daşıyır və təkamül ideyalarına əsasla-

nır. Biologiya kursunda bioloji anlayışlar aşağı-

dakı sistem əsasında verilir. 
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Göstərilən anlayışlar ümumi sistem halın-

da öyrədilərsə, o, bütün anlayışların mahiyyətcə 

dərk olunmasına və inkişafına kömək edə bilər. 

Biologiya kursunda (X-XI siniflər) mad-

dələr mübadiləsinin orqanizmdə gedən biokim-

yəvi və biofiziki proseslərin nəticəsi kimi aydın-

laşdırılır. Eyni zamanda, orqanizmdə qıcıqlan-

ma, hərəkət, çoxalma, enerji mübadiləsi, mad-

dələrin təbiətdə dövranı və s. hüceyrədə gedən 

fizioloji proseslərin sayəsində mövcud olur. Or-

qanizmlərin fərdi inkişafı, onun qanunauyğun-

luqları, bitkilər, insan və onun sağlamlığı kur-

sunda şagirdlərin hüceyrə haqqında aldıqları 

biliyə əsaslanır. Belə ki, irsi məlumatların nəslə 

verilməsi orqanizmin fərdi inkişafı ontogenez 

və tarixi inkişafı filogenez E. Hekkel və F. Mül-

lerin biogenetic qanunu əsasında öyrədilir. Eyni 

zamanda, sitologiyanın nailiyyətlərinə uyğun 

olan fərdi inkişaf dövründə gedən proseslərin 

mexanizmi, onun getmə səbəbləri açılır. 

Müəllim kursların məzmununda olan 

mövcud imkanları qabaqcadan müəyyənləşdir-

məli və öyrədilməsi mümkün olan anlayışları 

qruplaşdırmalı, onu dərs prosesində şagirdlərə 

mənimsətməlidir. 

Bioloji anlayışların şagirdlər tərəfindən 

yaxşı mənimsənilməməsi və yadda qalmaması-

nın əsas səbəbi aşağıdakılardır: 

a) onların biliklərinin qavrama və təsəv-

vür halında qalmasıdır; 

b) anlayışların sistemlə inkişaf etdirilmə-

məsi və başqa anlayışlarla əlaqələndirilməməsi-

dir. Biologiya müəlliminin əsas vəzifəsi bio-loji 

anlayışları ustalıqla, sistemlə və məqsədəuyğun 

olaraq izah etməkdir. 

Müəllim əvvəlcədən bir anlayışı başqa an-

layışla əlaqələndirməyi müəyyənləşdirməlidir. 

Təbii obyektlər anlayış yaratmaq üçün mühüm 

mənbədir. Anlayışları inkişaf etdirmək üçün 

təbii əyanilik, təsviri əyanilik əsas rol oynayır. 

Anlayışı inkişaf etdirmək üçün təfəkkürü inkişaf 

etdirmək lazımdır. Anlayışı inkişaf etdirmək 

üçün fənlərarası əlaqə mühüm rol oynayır. Şa-

girdlərə hər hansı anlayışı başqa fənlə əlaqələn-

dirməyi öyrətmək lazımdır. Fənlərarası əlaqəni 

müəllim və şagird özü həyata keçirməyi bacar-

malıdır. Şagirdin düşüncəli fəaliyyətini fəallaş-

dırmaq, ona verilən sualdan asılıdır. Məsələn, 

assimilyasiya və dissimilyasiyanın qarşılıqlı əla-

qəsini necə izah edə bilərsiniz? Mitozun bioloji 

əhəmiyyəti nədir? Mutasiya təkamüldə nə kimi 

rol oynayır? Ayrı-ayrı orqanları, onların qurulu-

şunu öyrənməklə ümumbioloji anlayışlar, məsə-

lən, assimilyasiya və dissimilyasiya kimi anlayış 

formalaşdırılır. Anlaylışların inkişafında sxem-

lərin rolu böyükdür. Müxtəlif sxemləri müəllim 

lövhədə özü çəkə bilər və ya şagirdə evdə çək-

məyi təklif edə bilər. Sxemlər müqayisə xarak-

terində olmalıdır. Sxem şagirdin biliyinin sis-

temləşdirilməsi üçün çox vacibdir. Anlayışların 

Anlayışlar sistemi 

I Ümumbioloji sistem II Qneoseloji sistem III Politexnik sistem 

Orqanizm Növ 

populyasiya 

Tarixi Metodoloji Texnoloji Ekoloji 

Biosufer 

Biosenoz 
Təkamül 



Biologiya fənlərinin tədrisində anlayışların inkişaf etdirilməsi metodikası (X-XI siniflər) 

necə mənimsədildiyini öyrənmək üçün fənlər-

dən yoxlama işi aparılır. 

X-XI siniflərdə belə bir cədvəl tərtib et-

mək olar. 

Nuklein turĢularının müqayisəli xarakteristikası 

Nuklein 

turşularının adı 

Kimyəvi tərkibi 
Molekul 

quruluşu 

Hüceyrədə 

vəziyyəti 
Funksiyaları 

Karbohidratlar 
Azot 

əsası 

DNT 

RNT 

Anlayışların inkişafında plana uyğun ola-

raq keçmiş bilikləri təkrarlamanın əhəmiyyəti 

də çoxdur. Keçmiş bilikləri təkrarlamadan, əv-

vəlki anlayışla yeni anlayış arasında əlaqə yarat-

madan onları inkişaf etdirmək və onu yadda 

saxlamaq çətindir. X-XI sinif biologiya kursun-

da ən mühüm anlayışlar məntiqi ardıcıllıqla 

inkişaf etdirilməlidir. Məsələn: üzvi aləmin 

inkişafı mövzusu keçmiş kurslardan VII-VIII si-

niflərdə bitkilər və heyvanlar haqqında elemen-

tar təkamül anlayışları ilə orqanizmin çoxalması 

və fərdi inkişafı ilə əlaqələndirilməlidir. 

Anlayışların inkişaf etdirilməsinin əhə-

miyyətini başa düşən müəllim bütün tədris pro-

sesinin mahiyyətini düzgün təsəvvür edir, tədri-

sin gedişinə düzgün rəhbərlik edir. Anlayışların 

inkişaf nəzəriyyəsini aydınlığı ilə dərk edən 

müəllim dərs üçün materialı, metodları düzgün 

seçir, metodik priyomlardan yerindəcə istifadə 

edir. Bütün sualları problem xarakter daşıyır, 

təkrarı sistemlə aparır, əyani vasitələrdən səmə-

rəli istifadə edir. Buna görə də şagirdlərin bilik-

ləri şüurlu mənimsənilir, yaxşı yadda qalır. 

Bioloji anlayışlar məqsədyönlü şəkildə 

sinifdən-sinfə ötürülə bilər. Bu biliklər həm sis-

tematik olmalı, həm də bütün sahələri əhatə et-

məlidir. Bioloji anlayışların formalaşmasında və 

inkişafında müqayisələrin aparılması çox böyük 

əhəmiyyətə malikdir. Bu zaman anlayışlar ara-

sında oxşar və fərqli cəhətlər müəyyən edilir. 

Anlayışların analizi aparılır. Müqayisə və analiz 

ümumiləşdirmə və nəticənin çıxarılmasına kö-

mək göstərir. 

Məsələn, ―Suda-quruda yaşayanlar sin-

fi‖nin tədrisində ―Balıqlar sinfi‖ ilə müqayisə 

aparıla bilər. Bunu cədvəllərin və ya Venn diaq-

ramının köməyi ilə etmək olar. Bu zaman şagird 

suda-quruda yaşayanların balıqlarla müqayisəsi-

ni və analizini aparmışdır. O, qurbağa ilə balığın 

oxşar və fərqli cəhətlərini aşkar edir. Nəticədə 

müqayisənin köməyi ilə suda-quruda yaşayanla-

rı daha dərindən tanıyır. 

Müəllim hər mövzuda əsas anlayışları ayır-

mağı bacarmalıdır. Əsas anlayışlar daim təkrar-

lanmalı, tez-tez işlədilməlidir. Şagirdlər anlayış-

ları həmin an anlamaya da bilərlər. Bunun üçün 

vaxt lazımdır. Müəllim bundan ötüb keçməməli, 

digər mövzularda da anlayışı xatırladıb, onun 

yeni keçilənlərlə əlaqəsini yaratmalıdır. 

Bioloji anlayışların təşəkkülünə məktəb 

biologiya kursunun ən yüksək, son vəzifəsi kimi 

baxmaq olar. Yuxarı siniflərdə bioloji prosesin 

dərindən dərk edilməsi sadəcə olaraq konkret tə-

səvvürlərdən mücərrəd anlayışlara keçiddən iba-

rət olmayıb, həm konkret təsəvvürlərin, həm də 

ümumi bioloji anlayışların onların dialektik 

vəhdətində inkişafı, zənginləşməsi, məzmunu-

nun mürəkkəbləşməsidir. Şagirdlərdən müstəqil 

surətdə elmi təhlil aparmağı tələb olunmur, on-

lar biologiyadan və müasir həyatdan götürülmüş 

konkret faktları təhlil etməyin ən sadə üsulları-

nı, konkret biologiyadan həm ümumi qanunları, 

həm də xüsusiyyətlərini başa düşməyi öyrən-

məlidirlər. 
Problemin aktuallığı. İnsanların hərtərəfli 

biliyi olmasa, inkişaf etmiş cəmiyyət qurmaq olmaz. 

Elmlərin əsaslarının öyrənilməsi məhz anlayışlardan 

başlayır. Biologiya müəlliminin əsas vəzifəsi bioloji 

anlayışları ustalıqla, sistemlə inkişaf etdirməsidir. 

Anlayışları inkişaf etdirmək üçün təfəkkürü inkişaf 

etdirmək lazımdır. Anlayışları inkişaf etdirmək üçün 

başqa anlayışlarla əlaqələndirilməlidir, fənlərarası 

əlaqədən istifadə olunmalıdır. Sxemlərdən istifadə 

olunmalıdır. Bunları təhlil etmək üçün belə bir 

mövzunun işlənilməsi aktuallıq kəsb edir. 

Problemin elmi yeniliyi. Anlayışlar real dün-

yanın təzahürləri, əşyaların ümumi spesifik forması-
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dır. Anlayışlar şagirdlərin düşüncə və tərbiyəsində 

əsas rol oynayır. Biologiya müəllimi kursların məz-

mununda olan mövcud imkanları qabaqcadan müəy-

yənləşdirməli və öyrədilməsi mümkün olan anlayış-

ları qruplaşdırmalı, dərs prosesində şagirdlərə 

mənimsətməlidir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Anlayışların 

inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyətini başa düşən müəl-

lim bütün tədris prosesinin mahiyyətini düzgün tə-

səvvür edir, tədrisin gedişinə düzgün rəhbərlik edir. 

Anlayışların inkişaf nəzəriyyəsini aydınlığı ilə dərk 

edən müəllim dərs üçün materialı, metodları düzgün 

seçir, metodik priyomlardan yerindəcə istifadə edir. 

Buna görə də şagirdlər bilikləri şüurlu mənimsəyir-

lər. Təhlil nəticəsində əldə olunmuş bu fikirlərdən 

biologiya müəllimləri istifadə edə bilərlər. 
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THE ESSENCE OF TEST TASKS AND THEĠR APPLĠCATĠON 

ĠN TEACHĠNG BĠOLOGY 

Xülasə. Məqalədə son illərdə dünyanın əksər ölkələrində daha geniş tətbiq edilən test tapşırıqlarının 

mahiyyəti və biologiyanın tədrisində tətbiqi yolları araşdırılmışdır. Təlim-tərbiyə prosesinin keyfiyyətinin 

idarə edilməsi, inkişaf dinamikasının izlənilməsi və təkmilləşdirilməsi üçün real vəziyyətin öyrənilməsi xü-

susi əhəmiyyət daşıyır. Məqalədə həmçinin test tapşırıqlarının təsnifatı, tərtibinə qoyulan tələblər və test tap-

şırıq nümunələri öz əksini tapıb. 

Açar sözlər: test tapşırıqları, çoxseçimli testlər, alternativ testlər, uyğunluğu müəyyənləşdirən test 

tapşırıqları, ardıcıllığı müəyyənləşdirən test tapşırıqları, şəklə əsaslanan test 

Резюме. В статье исследована сущность тестовых заданий, которые в последние годы получи-

ли более широкое распространение в большинстве стран мира, и пути их применения при преподава-

нии биологии. Изучение реальной ситуации имеет особое значение для управления качеством образо-

вательного процесса, контроля и улучшения динамики развития. Также в статье приведена классифи-

кация тестовых заданий, требования к их составлению и образцы тестовых заданий. 

Ключевые слова: тестовые задания, тесты с множественным выбором, альтернативные 

тесты, тестовые задания на определение совместимости, тесты на определение 

последовательности, тест на основе картинок 

Summary. In the article, the nature of test tasks, which have been more widely used in most countries 

of the world in recent years, and the ways of their application in teaching biology have been investigated. 
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The study of the real situation is of particular importance for the management of the quality of the 

educational process, monitoring and improvement of the development dynamics. The article also includes 

the classification of test tasks, the requirements for their compilation, and examples of test tasks. 

Key words: test tasks, multiple choice tests, alternative tests, eligibility test tasks, test tasks 

determining the sequence, picture test 

Azərbaycan Respublikasında yaxın illər 

ərzindəki qiymətləndirmə məsələləri ilə bağlı 

tədbirləri idarə etmək üçün ―Azərbaycan Res-

publikasının ümumtəhsil sistemində Qiymətlən-

dirmə Konsepsiyası‖ nəzərdə tutulmuşdur. Qiy-

mətləndirmə Konsepsiyası milli kurikulum ilə 

əlaqəli olub, onun tərkib hissəsidir. Konsepsiya-

ya əsasən qiymətləndirmə 3 istiqamətdə həyata 

keçirilir: məktəbdaxili, milli və beynəlxalq. Kon-

sepsiya Azərbaycanda ümumi təhsilin müasirləş-

dirilməsi və yeniləşdirilməsi məqsədi ilə hazır-

lanmış milli kurikulum çərçivə sənədi ilə bilava-

sitə əlaqəlidir və onun tərkib hissəsini təşkil edir. 

Milli və beynəlxalq qiymətləndirmə təhsil 

perspektivlərini müəyyənləşdirmək üçün aparı-

lan qiymətləndirmə tədqiqatlarıdır ki, xüsusi qu-

rumlar tərəfindən həyata keçirilir. Məktəbdaxili 

qiymətləndirmə rəsmi qiymətləndirmə olub, şa-

girdləri sinifdən-sinfə, bir təhsil səviyyəsindən 

digər təhsil səviyyəsinə keçirilməsinə xidmət 

edir. Təhsil standartlarının tətbiq edilməsi ilə 

əlaqədar olaraq qiymətləndirmə vasitələri öz ak-

tuallığını qoruyub saxlayır. Şagird nailiyyətləri-

nin qiymətləndirilməsindəki əsas vasitələrdən 

biri də test tapşırıqlarıdır. 

Testin eramızdan əvvəl III əsrdə qədim 

Şərqdə yaranmasına dair məlumatlar vardır. Bi-

lik, bacarıq və vərdişlərə nəzarət vasitəsi kimi 

ilk obyektiv testlər XX əsrin əvvəllərində ortaya 

çıxdı. Pedaqoji test sahəsində tanınmış nüfuzlu 

E. Torndik məktəb praktikasına aid olan ilk

standartlaşdırılmış testləri tərtib etmişdir. Test-

lərin inkişafının 4 mərhələsi qeyd olunur: 

 Axtarış dövrü (1900 – 1915);

 Səs-küy dövrü (1915 – 1930);

 Müasir inkişaf dövrü (1930 – XX əsrin

ortaları); 

 Kompüterləşdirmə dövrü (XX əsrin

ortalarından - müasir dövrümüzə qədər). 

Məktəblərdə tətbiq edilən testlər tədris 

prosesinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında 

mühüm rol oynayır. Siniflərdə testlərin düzgün 

və ardıcıl təşkil edilməsi şagirdlərə biliklərin 

möhkəmləndirilməsinə və sistemləşdirilməsinə, 

bilik boşluqlarını aradan qaldırılmağa, irəliləyiş-

lərini tənqidi qiymətləndirməyə, müəllimlərə 

dərs materialının necə mənimsənilməsi, tədris 

zamanı hansı materialın kifayət qədər effektiv 

olmadığı, şagirdlərin idrak fəaliyyətinin məz-

mun və formasına hansı düzəliş tədbirlərinin da-

xil edilməsi barədə məlumat verir. 

1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının 

ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulunun şəffaf 

şəkildə keçirilməsi məqsədilə testdən istifadə 

olunmağa başlandı. Həmin ildə Tələbə Qəbulu 

üzrə Dövlət Komissiyası (TQDK) yaradıldı. 

TQDK öz fəaliyyətini 2016-cı ilin aprel ayına 

qədər davam etdirdi. 11 aprel 2016-cı ildən artıq 

Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) yaradıldı. 

Test ingilis sözü olub sınaq, yoxlama, 

ölçü, meyar deməkdir. Test pedaqoji nəzarətin 

bir vasitəsidir. Pedaqoji nəzarət pedaqoji prose-

sin bir sıra funksiyalarını yerinə yetirir: 

Funksiya 

Diaqnostik 
Nəzarət 

Yoxlama 

Öyrənmə 

İnkişafetdirici 

Tərbiyəedici 
Sosial 

Tədris 

İnformasiya 

Emosional 
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Test ümumi şəkildə adi tapşırıqlar toplusu 

deyil, elmi məzmunu ilə daha zəngin olan ―sis-

tem‖ kateqoriyası, yəni müəyyən bütövlüyü təş-

kil edən, bir-biri ilə əlaqəli elementlər komplek-

si kimi qəbul edilir. Deməli, onun tərkibində 

sistem yaradan xüsusiyyətlərə malik olan tapşı-

rıqlar var. 

Məktəblərdə şagirdin bilik, bacarıq və 

vərdişlərinə pedaqoji nəzarətin test vasitəsi 3 

amilə əsaslandıqda daha effektiv nəticə alınır: 

 Müddət – rüb, tədris ili və s.

 Tezlik – dərs, mövzu və ya bölmənin

sonunda 

 Mürəkkəblik

Testlərin müsbət və mənfi cəhətlərini aşa-

ğıdakı şəkildə xarakterizə etmək mümkündür. 

Müsbət Mənfi 

1. Qiymətləndirmənin ən obyektiv və ədalətli

üsuludur.

2. Tədris vahidinin bütün mövzu və

anlayışlarının qiymətləndirməyə imkan verir.

3. Bütün şagirdlərə eyni şəraiti yaradır.

4. Qiymətləndirmə eyni vaxtda aparılır.

5.Vaxta qənaət olunur.

1. Məqsədə uyğun test tapşırığının tərtib

edilməsi uzun vaxt tələb edir.

2. Şagirdlərin şifahi və yazılı nitqinə mənfi

təsir göstərir.

3. Şagirdlərin cavabı təsadüfü xarakter daşıya

bilər.

Testlər ənənəvi və qeyri-ənənəvi olmaqla 

2 sinfə ayrılır. Ənənəvi testlər əvvəlcədən tədris 

olunmuş materialın şagirdlərin hazırlıq səviyyə-

sini yoxlamaq və strukturunun diaqnostikası 

üçün standartlaşdırılmış tapşırıq üsuludur. Ənə-

nəvi testin homogen və heterogen formaları 

mövcuddur. Homogen formalı testlər bir fənn 

üzrə şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsin-

də istifadə olunur. Heterogen formalı testlər bir 

neçə fənn üzrə şagird nailiyyətlərinin qiymət-

ləndirməsini həyata keçirir. Heterogen formalı 

testlərə şagirdlərin ali məktəblərə qəbulu zama-

nı tətbiq olunan test tapşırıqlarını misal göstər-

mək olar. 

Qeyri-ənənəvi testlərin inteqrativ və adap-

tiv formaları mövcuddur. İnteqrativ testlər şa-

girdlərdə iki və daha artıq fənn üzrə bilik və ba-

carıqlarının diaqnostikasında istifadə olunur. 

Belə test tapşırıqları yalnız iki və daha artıq fənn 

üzrə biliyə malik olan müəllimlər tərəfindən 

tərtib olunur. İnteqrativ testlərin heterogen test-

lərdən üstün cəhəti daha informativ məzmunda 

tərtib olunmasıdır. Adaptiv testlərdə şagird nai-

liyyətləri kompüter vasitəsilə qiymətləndirilir. 

Kompüterin yaddaşındakı test tapşırıqları 3 qrupa 

– sadə, orta və mürəkkəbə bölünür. Digər test

formalarından fərqli olaraq şagirdlərə əvvəlcə

orta test tapşırıqları təqdim olunur. Test tapşırığı-

nın cavabına əsasən ya sadə, ya da mürəkkəb tap-

şırıqlar şagirdlərə təqdim olunur. Əsas müsbət

cəhəti qısa müddət ərzində şagird nailiyyətlərinin 

daha effektli qiymətləndirilməsidir. 

Sınaq prosedurlarının müvəffəqiyyəti isti-

fadə olunan test tapşırıqlarının növü, məzmunu 

və tərtibindən asılıdır. Biologiyada əsasən açıq 

və qapalı tipli test tapşırıqlarından istifadə olu-

nur. Test tapşırıqları məzmun etibarilə aşağıda-

kılardan ibarətdir. 

1. Qapalı formada tapşırıqlar. Tapşırıq

cavab üçün stimul rolunu oynayan əsas mətndən 

(təlimatdan) və yalnız biri düzgün olan bir neçə 

cavab variantından ibarətdir. 

2. Açıq formada tapşırıqlar. Onlar hazır

cavablardan istifadə etmirlər və mövzu tapşırı-

ğın düzgünlüyünün göstəricisi olacaq çatışma-

yan sözü (sözlər qrupunu) daxil etməlidir. 

3. Uyğunluğun müəyyən edilməsi üçün

tapşırıqlar. Belə tapşırıqlarda imtahan verəndən 

iki siyahının elementləri arasında uyğunluğu 

müəyyən etmək tələb olunur. 

4. Düzgün ardıcıllığın qurulması üçün

tapşırıqlar. Bu tip tapşırıqlar müəyyən bir məz-

munda təkrarlanan elementlərdən istifadə edilir 

və təhsil fəaliyyətlərində biliklərə nəzarət etmə-

yə imkan verir. 

Tapşırıq sxemi – təlimat, əsas mətn, ele-

mentlərin siyahısından ibarətdir. 

Qapalı tipli tapşırıqlar verilən suala bir 

neçə hazır nömrələnmiş cavabın olmasını təmin 

edən tapşırıqlardır: 
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- yoxlanılan şəxs təklif olunan bir sıranın,

siyahının düzgün (və ya səhv) elementlərindən 

bir və ya bir neçə düzgün cavabı seçir; 

- siyahının elementlərini şərti ardıcıllıqla

düzür və s. 

Çoxseçimli qapalı test tapşırıqları – bu test-

lər pedaqoji testlərdə istifadə olunan əsas tapşırıq 

növüdür, çünki bu tapşırıqlar, ilk növbədə, səhv-

lərlə birlikdə düzgün cavabın olması səbəbindən 

sınaqçılar tərəfindən yaxşı başa düşülür; ikincisi, 

onlar yüksək texnologiyalıdır (biliklərə nəzarət 

asanlıqla avtomatlaşdırılır); üçüncüsü, onlar müəl-

liflərə məzmun və mürəkkəblik baxımından paralel 

olan unifikasiya (vahid şəklə salınma) - vahid test 

variantları yaratmaq üçün geniş imkan yaradır. 

1.Ümumiləşdirci test tapşırıqları

Orqanlar sistemi haqqında düzgün müla-

hizəni seçin: 

a) bədən boşluğunda yerləşən orqanlardır;

b) quruluşuna, mənşəyinə və yerinə yetir-

diyi funksiyalara görə oxşar hüceyrələr qrupudur; 

c) ümumi funksiyaları bir yerdə yerinə

yetirən orqanlar qrupudur; 

d) ümumi funksiyaları birgə yerinə yeti-

rən toxuma qrupudur; 

e) orqanizmə faydalı funksiyaları yerinə

yetirmək üçün müvəqqəti birləşən hüceyrə qru-

pudur. 

2. Uyğunlaşdırıcı test tapşırıqları

X, Y və Z – ni müəyyən edin.

Noxud Qarğıdalı

1. Çiçəkləri ikicinslidir

2. Mayalanma ikiqatdır

3. Külək vasitəsilə tozlanır

4. Dişi çiçəkləri qıça çiçək qrupunda

toplanıb 

5. Meyvəsi qurudur

6. Ləpə yarpaqlarında ehtiyat qida mad-

dələri yerləşir 

 

a) 1,3 4,5 2,6

b) 2,4 1,5 3,6

c) 3,6 2,4 1,5

d) 1,6 2,5 3,4

e) 1,5 2,6 1,4

3. Ardıcıllığı müəyyənləşdirən test tapşı-

rıqları 

Ulotriks sapının cinsi çoxalma ardıcıllığı-

nı düzgün tərtib edin. 

1. Ziqot

2. 4 ədəd qamçısız sporların yaranması

3. 2 qamçılı qametlərin yaranması

4. Qametlərin birləşməsi

5. Yeni ulotriks

a) 13452

b) 3 4 1 2 5

c) 23415

d) 54321

e) 42135

4. Hesablama tələb edən test tapşırıqları

Normal şəraitdə insan 320 tənəffüs hərə-

kəti etmişdir. Bu zaman daxilində onun iki böy-

rəyində neçə litr qan daxil olmuşdur? 

a) 50

b) 30

c) 40

d) 42

e) 20

5. Şəkillərə əsaslanan test tapşırıqları

Şəkildə xanı balığın neçə sümüyü qeyd

olunmuşdur? 

 

6. Terminlərə əsaslanan test tapşırıqları

Latın mənşəli ―transkripsio‖ sözünün mə-

nası nədir? 

a) Üzünün köçürülməsi

b) Rəng

c) Tamamlama

d) Çıxıntı

e) Həll edirəm

7. İnkar hissəciyi olan test tapşırıqları

Toxuma qruplarından hansına insan orqa-

nizmində rast gəlmək olmaz? 

X Y Z 

X    Y    Z 

a) 2

b) 3

c) 1

d) 4

e) 5

202 Scientific Works of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 90,  Number: 2, 2023 



Test tapşırıqlarının mahiyyəti və biologiyanın tədrisində tətbiqi 

a) Birləşdirici

b) Sinir

c) İfrazat

d) Epiteli

e) Əzələ

Testlər qısa müddət ərzində şagirdlərin

bilik bacarıqlarını qiymətləndirməyə imkan ve-

rir. Buna görə də müasir təhsil sistemində şagird 

nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində testlər-

dən geniş istifadə olunur. Şagird nailiyyətlərinin 

qiymətləndirilməsində standart testlərlə yanaşı 

situasiya tipli tapşırıqlardan istifadə olunur ki, 

bunun da əsas məqsədi şagirdlərin test tapşırıq-

larının cavablarını kor təbii seçməsinin qarşısı-

nın alınmasıdır. 
Problemin aktuallığı. Azərbaycan Respub-

likasının təhsil sistemində şagird nailiyyətlərinin 

qiymətləndirilməsi test tapşırıqlarını ön plana çəkir. 

Test tapşırıqları müasir təhsil sistemində qiymətlən-

dirmənin əsas vasitəsi hesab olunur. Ümumtəhsil 

məktəblərində düzgün məzmunda tərtib olunmuş 

test tapşırıqları şagirdlərin qiymətləndirilməsində 

müsbət rol oynayır. 

Problemin elmi yeniliyi. Test tapşırıqlarının 

inkişaf tarixi araşdırılmış, onun pedaqoji nəzarətdə 

hansı funksiyaları yerinə yetirdiyi dəyərləndirilmiş, 

biologiya fənni üzrə ümumiləşdirici, uyğunlaşdırıcı, 

ardıcıllıq, hesablama tələb edən, terminlərə əsaslanan 

test tapşırıqlarının səmərəli yolları tərtib olunmuşdur. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Təhsil pers-

pektivlərin düzgün müəyyənləşdirilməsində qiymət-

ləndirmə vasitələrindən istifadə etməmək qeyri-

mümkündür. Bu məqsədlə şagirdlərin bilik, bacarıq 

və vərdişlərin həmçinin, təfəkkür və təxəyyülün qiy-

mətləndirilməsində testlərin rolu danılmazdır. 
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TOPICAL ISSUES OF MODERN FINE ART AND ITS TEACHING 

Xülasə. XX əsin əvvəllərində bütün ənənələri və klassik bədii məktəbləri inkar edərək, yeni dünyagö-

rüşləri ilə incəsənətə gələn və bir sıra cərəyanları özündə birləşdirən avanqardçılar müasirliyi tərənnüm et-

məyə başladılar. Lakin bu cərəyanların bəzilərinin təsviri nəticəsində incəsənətdə estetik dəyərlər itməyə 

başlayır və yerinə heç bir yeni ideal və dəyərlər təklif edilmirdi, incəsənəti tənəzzül səviyyəsinə gətirməklə 

insanların dünyagörüşlərində problemlər və xaos yaranırdı, insanlar idealsız, dəyərlərsiz, həyata uyğunlaş-

mağa məhkum olurdular. 

Təsviri incəsənət hər zaman dövrü ilə həmahəng müasir olmuş və cəmiyyətin ümumi dünyagörüşünü 

əks etdirmişdir. Təsviri incəsənətin müasir tədrisi, qavramanın, təfəkkürün, incəsənət sahəsində biliklərin qa-

zanılması, təsviri fəaliyyətin praktiki bacarıqlarına yiyələnməsi ilə bağlı geniş məsələləri özündə birləşdirir. 

Bu cür məsələləri yalnız yüksək ixtisaslı, həm pedaqogika, həm də təsviri incəsənət sahəsində 

professional çalışan müəllim-rəssamlar həll edə bilərlər. 

Açar sözlər: təsviri incəsənət, müasir, tədris, cəmiyyət, rəssamlar, inkişaf 

Резюме. В начале XX века авангардисты, пришедшие в искусство с новым мировоззрением и 

объединившие ряд течений, стали прославлять современность, отвергая все традиции и классические 

художественные школы. Однако в результате влияния некоторых из этих течений в искусстве стали 

исчезать эстетические ценности и на их место не предлагались новые идеалы и ценности. Все это 

привело искусство к упадку, стали возникать проблемы и хаос в мировоззрении людей, и они были 

обречены на приспособление к жизни без идеалов и ценностей. 

Изобразительное искусство всегда было современным, гармонировало с эпохой и отражало 

общее мировоззрение общества. Современное преподавание изобразительного искусства объединяет 

широкий круг вопросов, связанных с восприятием, мышлением, усвоением знаний в области искусст-

ва, приобретением практических навыков изобразительной деятельности. 



Müasir təsviri incəsənət və onun tədrisinin aktual məsələləri 

Такие вопросы могут решать лишь высококвалифицированные педагоги и художники, профес-

сионально работающие в сфере педагогики и изобразительного искусства. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, современный, преподавание, общество, 

художники, развитие 

Summary. At the beginning of the 20th century, avant-garde artists, who came to art with a new 

worldview and united a number of trends, began to glorify modernity, rejecting all traditions and classical art 

schools. However, as a result of the influence of some of these currents, aesthetic values began to disappear in 

art and new ideals and values were not proposed in their place. All this led art to decline, problems and chaos 

began to arise in the worldview of people, and they were doomed to adapt to life without ideals and values. 

Fine art has always been modern, harmonized with the era and reflected the general worldview of 

society. Modern teaching of fine arts combines a wide range of issues related to perception, thinking, 

mastering knowledge in the field of art, and acquiring practical skills in fine arts. 

Such issues can be solved only by highly qualified teachers and artists who professionally work in the 

field of pedagogy and fine arts. 

Key words: fine arts, contemporary, teaching, society, artists, development 

XX əsr incəsənəti bütün ənənələrdən və 

klassik bədii məktəblərdən imtina edərək yeni 

həqiqətlər – yeni ifadə vasitələri axtarışlarına çı-

xan avanqardçıların nümayişləri ilə başlayır. 

Kubizm, sürrealizm, dadaizm, futurizm, eks-

pressionizm, abstrakt incəsənət, funksionalizm 

cərəyanlarını bir adda – ―modernizm‖də birləş-

dirən avanqardçılar (XIX ə. axırı – XX ə. əvvəl-

ləri incəsənət və ədəbiyyatı) müasir incəsənət 

kimi əsrlər boyu formalaşan ənənəvi incəsənətin 

yerini tutmağa başlayır. 

XX əsr kəskin ziddiyyətli, dərin sosial 

münaqişələr və ümidsizlik əsri olmaqla bərabər, 

insanların ümidləri ilə bağlı cəmiyyətin inkişa-

fında yeni, daha kamil axtarışlar əsri kimi də ta-

rixə yazıldı. Bu əsrdə baş verən dərin dəyişiklik-

lər insan fəaliyyətinin bütün sahələrinə, o cüm-

lədən ideologiya, mədəniyyət və incəsənət sahə-

lərinə də öz təsirini göstərdi. 

Əvvəlki dövrlərdə rəngkarlıq, heykəltəraş-

lıq və qrafika real həyatla bu qədər daha sıx 

bağlı olmamışdı. Buna baxmayaraq hər bir şe-

yin kəskin inkar edilməsi də əvvəllər bu qədər 

aydın özünü göstərməmişdi. Əsrin əvvəllərin-

dən coşqun inkişaf edən incəsənət özünün əv-

vəlki üslub tamlığını itirməyə, daha da qeyri-bə-

rabər, sıçrayışlı davam etməyə başlayır, incəsə-

nətin ayrı-ayrı növlərinin yaradıcılıq əlaqələri 

pozularaq fərdilik qayələrinə geniş yer verməyə 

başlayırdı. Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, XX 

əsrdə də rəngkarlıq üslubları dövrün mənası və 

onun əsatirləri ilə sıx bağlılıq təşkil edir. Lakin 

bu dövrdə əsatirlərin yerini rəssamları dünyanı 

adət elədikləri baxışdan imtina etmələrinə vadar 

edən elmi-texniki tərəqqi tutmağa başladı. İnqi-

labi və eksperimental islahatlar, çoxsimalılıq, 

yaradıcılıq axtarışlarındakı müxtəliflik və kon-

trastlıq XX əsrin incəsənətinin fərqləndirici xü-

susiyyətlərindəndir. XX əsrin əvvəllərində incə-

sənət formaların həyatiliyi prinsiplərindən inad-

la uzaqlaşmağa başlayır. Bu sahədə ilk addımları 

kubistlər atdılar. Kubistlər naturanı deformasi-

yaya uğradaraq sadə həndəsi formalara saldılar. 

Onları isə surətin gözəlliyini və həyatın dinamiz-

mini tərənnüm edən futuristlər, rənglərin uyğun-

luğunda harmoniya axtaran orfistlər, maşın este-

tikasını təbliğ edən puristlər və s əvəz etdilər. 

Elmi-texniki tərəqqinin sürətli inkişafı 

insan təfəkküründə böyük dəyişikliklərə gətirib 

çıxardı. Bəşərin ictimai və mənəvi həyatında 

neçə-neçə əsrlər formalaşan əxlaqi və tərbiyəvi 

məsələləri, həyatın məqsədyönlüyü ideyaları 

qısa bir müddətdə məhv olmaq qorxusu ilə üz-

ləşdi. Məğzini irrasionallıq təşkil edən bu cərə-

yanlar gerçəkliyi özünə ram etmək üçün sürət 

almaqda davam edirdi. 

Ümumi qeyri-şüuriliyə aparan, qadağan 

olunmuş və qaranlıq məsələlərə maraq yaradan 

və s. postmodernizm rəssamları XX əsrin sonuna 

qədər dünyaya yeni baxış, bir insanda (rəssamda) 

tarixçini, filosofu, yazarı birləşdirərək incəsənəti 

keyfiyyətcə yeniləşdirməyə çalışırdılar. 

Ən böyük sosial fəlakətlər və dəhşətli 

dünya müharibələrilə bərabər elmi-texniki tə-

rəqqinin sürətli sıçrayışı ilə zəngin XX əsrin bə-

dii mədəniyyəti bəşəriyyətə özünün müsbət cə-

hətləri ilə yanaşı, mənfi təsirlərini də göstər-

məkdə idi. Bu, təbii olsa da bir çox xalqların 
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əsrlər boyu formalaşan mədəni irsində özünü 

göstərməyə başlayır. Cəmiyyətdə yaranan kəs-

kin kontrastlıq onun sonrakı inkişafında ziddiy-

yətlər yaratmağa başladı. 

Bu cür cərəyanlardan bəzilərinin hansı fəl-

səfi ideyalara arxalandığına nəzər salaq. 

Dadaizm - Birinci dünya müharibəsi illə-

rində yaranmış bu cərəyanın ardıcılları həyatı 

mənasız sayırdılar. Onlar bütün etik qaydaların 

məhvini əsas ideya kimi götürmüşdülər. Əsas 

prinsip – elm, məntiq və idrakı inkar etmək idi. 

Baniləri: şair Hüqo Ball, Riçard Hölsenbek və 

rəssamlar Hans Arp, Maks Ernst və Marsel 

Yanko. 

Futurizm – Mədəni irsi, xüsusən estetik, 

bədii, mənəvi-əxlaqi dəyərləri və sərvətləri 

inkar edən futuristlər urbanizmi təbliğ etmişlər. 

İtaliyada yaranan futurizm əvvəlcə Rusiyaya, 

sonra isə digər Avropa ölkələrinə yayılmışdı. 

Cərəyanın banisi şair Filippo Marinneti faşiz-

min fəal təbliğçilərindən olmuşdur. 

Əsrlər boyu formalaşan üslublar – nümu-

nələr öz dəyərlərini itirirdi. Hər bir ―söz demə-

yə‖ qadir rəssam öz üslubunu, öz dəsti-xəttini 

yaratmağa çalışır. Bütün və hər cür mövcud me-

yarların silinməsi insanların hisslərində böyük 

bir boşluq yaratmaqda idi. Əsl incəsənət saxta-

laşmış, gözəllik – eybəcərliklə, mənəvilik – mə-

nəviyyatsızlıqla əvəz edilmişdi. Mədəniyyət 

kiçilərək maraqlara tabe edilmişdi. 

Əsrin əvvəllərində Avropada vüsət almış 

bu cərəyanlar tez bir zamanda insanların təfək-

küründə özünə yer etdi. Ənənəvi etik və estetik 

dəyərləri sürətlə itirən avropalılar qlobal fəla-

kətlərlə üzləşməyə başladılar. Buna baxmaya-

raq, incəsənətdə böyük hadisələr baş verirdi. 

Korbuzye, Rayt, Pikasso, Şaqal, Matiss və bir 

sıra başqa sənətkarlar öz bədii fərdilikləri sayə-

sində böyük iz buraxmağa nail oldular. 

Avropadan digər istiqamətlərdə yayılmağa 

başlayan incəsənət müxtəlif ərazilərdə müxtəlif 

cür təsirlər göstərirdi. Əsrin ilk yarısında Rusiya 

və bir sıra şərq dövlətlərində baş verən inqilab 

nəticəsində yaranan Sovetlər birliyi bu cür cərə-

yanlara qarşı duraraq öz dəyərlərini yaratmağa 

başlayır. Lakin bu cərəyanların güclü axını təzə 

yaranan sovetlər birliyinə də təsir göstərilməkdə 

idi. Dövlət başçıları bununla mübarizəni güclən-

dirərək əks dəyərlər qarşıya çıxarmalı idilər. 

Ona görə Sovetlər dönəmində realizmi yenidən 

dirçəldərək postmodernizmə qarşı sosialist rea-

lizmini qoymağa başladılar. Heç də asan başa 

gəlməyən bu cür qarşıdurmalar milyonlarla in-

sanların həyatı bahasına baş verirdi. Rus təsviri 

sənət məktəbinin əsasında inkişaf etməyə başla-

yan sosialist realizmində özünəməxsus (ideya 

məhdudiyyətli təbliğat maşını) təsviri sənət 

məktəbləri inkişaf edirdi. Bu cür məktəblər isə 

böyük rəssamlar yetişdirməyə nail oldu. Bu to-

talitar rejimli dövlətin daxilində olan və əvvəllər 

heç bir təsviri sənət məktəblərinə və ya rəssam-

larına malik olmayan kiçik dövlətlər və xalqlar 

da bu məktəblərdən bəhrələnərək öz incəsənət-

lərini yaratmağa nail olurlar. 

XX əsrin sonlarında sosialist imperiyası-

nın dağılması ilə onun tərkibindəki dövlətlər 

azadlıq əldə etdikdən sonra digər Avropa və 

Amerika məktəblərindən də bəhrələnməyə baş-

layırlar. Sovetlər birliyində yaradılan və forma-

laşmağa başlayan dəyərlər yenidən məhv edil-

məyə başlayır. Bu dəyərlərin məhvi təlim, tərbi-

yə, mənəvi, etik və estetik normaların itməsi ilə 

bu sahədə boşluğun yaranmasına gətirir. Bu 

boşluğun yerini xalqın ənənələrinə arxalanmış, 

onun mənəviyyatına uyğun və müasir dövrün tə-

ləblərinə cavab verən əsl dəyərlərin doldurulma-

sı vacib bir məsələyə çevrilir. Əks təqdirdə bu 

boşluğu xalqın mənəvi dəyərlərinə yad olan 

―modernist‖ dəyərlər tuta bilər. 

XX əsrin əvvəlləri – incəsənətdə estetik 

dəyərləri itirən və yerinə heç bir yeni ideal və 

dəyərlər təklif etməyən postmodernizm incəsə-

nəti tənəzzül səviyyəsinə gətirməklə insanların 

dünyagörüşlərində problemlər və xaos yaratdı, 

insanlar idealsız, dəyərlərsiz həyata uyğunlaş-

mağa başladılar. Yada salsaq ki, müqəddəs yer 

boş qalmır... Bu ideallar saxtalaşdı və yerinə yı-

ğıcılıq idealı gəldi. 

Modernistlər incəsənətin kütləyə deyil, 

yüksək intellekt sahiblərinə aid olduğunu iddia 

edirdilər. 

Belə bir sual yaranır. Onda incəsənətin 

mənası nədir və ya incəsənət nə üçündür və ya 

nəyə, kimə xidmət edir? 

Müasir dövrdə təsviri incəsənətin tədrisi-

nə dair 

Dövrümüzdəki tərəqqi, elm və texnikada-

kı nailiyyətlər incəsənəti müasir dünya ilə özü-

nəməxsus bir formada bağlayır. Bütün sahələrdə 

olduğu kimi, incəsənət də bu cür nailiyyətlərin 
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təsiri altına düşərək insanlığın mədəni inkişafın-

da özünün yeni səviyyəsini müəyyən edir. Bu 

isə, eyni zamanda, bədii təhsil sistemində də bö-

yük dəyişikliklərə gətirib çıxardır. 

Müasir cəmiyyətdəki ziddiyyətlərin xarak-

terizə edilməsi göstərir ki, mövcud olan estetik 

dəyərlərdəki dəyişikliklər tamaşaçıda anlaşıl-

mazlıq yaradır, bu isə əsrlər boyu formalaşmış 

dəyərlərin itirilməsi ilə nəticələnir. Böyüməkdə 

olan nəsil isə kütlə olaraq milli-mədəni irsi öy-

rənməyə maraq göstərmir. Xalqın tarixi abidələ-

ri, zəngin ədəbiyyatı və incəsənəti dəyərlərinin 

dəyişilməsi nəticəsində öz xüsusiyyətlərini itir-

məkdə davam edir. Elmi-texniki tərəqqinin 

müasir şəraitdə inkişafı isə elmin, təhsilin, mə-

dəniyyətin və incəsənətin rolunu və ona olan 

tələbatı daha da artırır. 

Təsviri incəsənət hər zaman dövrü ilə 

həmahəng müasir olmuş və cəmiyyətin ümumi 

dünyagörüşünü əks etdirmişdir. Kütlələrə güclü 

təsir etdiyi üçün rəssamın həyata olan münasi-

bəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir. ―Təsviri incə-

sənət‖ anlayışı bədii yaradıcılığı ümumilikdə 

əhatə edir ki, buraya rəngkarlıq, qrafika, dekora-

tiv-tətbiqi sənət, memarlıq, ədəbiyyat, musiqi, 

kino, teatr və digər fəaliyyət növləri aiddir. Bu 

fəaliyyət növlərini isə gerçəkliyin bədii obrazlar 

formasında əks edilməsi birləşdirir. 

Mədəniyyət sahəsinin ən görkəmli nüma-

yəndələri: rəssamlar, qrafiklər, memarlar, hey-

kəltəraşlar, yazıçılar, aktyorlar, kinomatoqraflar 

daim öz yaradıcılıqlarında insanlığın ən yaxşı 

fikir və hisslərini ifadə etməyə çalışır, dünya 

mədəniyyəti incilərinə qayğı ilə yanaşırlar. 

Spesifik xüsusiyyətlərinə görə təsviri in-

cəsənət gerçəkliyin əyani formada əks olunması 

deməkdir. Bununla belə o, əqli, mənəvi, estetik, 

əmək və fiziki tərbiyə vasitəsi kimi dünyagörü-

şü formalaşdırır. Bu xüsusiyyətlər onun nə qə-

dər böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir və 

onun digər fənlər ilə bir sırada durmasını təmin 

edir. Təsviri incəsənət dərsləri yaradıcı təfəkkü-

rü və nəzəri yaddaşı, fəza təsəvvürünü, bədii ba-

carıqları, təsviretmə bacarıq və vərdişlərini, 

iradələrini, şəxsi keyfiyyətləri inkişaf etdirən bir 

vasitə rolunu oynayır. Bu səbəbdən təhsilin ilk 

illərində ətraf mühiti düzgün görməyi, analiz və 

təsvir etməyi öyrətmək vacibdir. Ona görə də 

tələbələrin qarşısında təsviri savadın obyektiv 

qanunlarına əsaslanaraq gerçəkliyin düzgün təs-

viri durur. 

Diqqət əsasən təsvir qayda və qanunauy-

ğunluqlarının müəyyən zaman və mərhələlərlə 

aparılmasına verilməlidir. Müasir dövrün tələb-

lərinə uyğun savadlı müəllimin rəhbərliyi ilə ça-

lışan uşaqlar tədricən onları əhatə edən əşyaları 

öyrənməyə, formalar baxımından analiz etməyə 

çalışırlar. Müasir məktəbin vəzifəsi maraq və 

məsuliyyətlə, sevgi və ilhamla öz işini görə 

bilən insanı tərbiyə etməkdir. Bu vəziyyət təsvi-

ri incəsənətin tədrisinin müvafiq qoyuluşunu tə-

ləb edir. Onu yalnız estetik tərbiyə və təsviri sa-

vadın əsasları ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. Təs-

viri incəsənətin müasir tədrisi qavramanın, tə-

fəkkürün, incəsənət sahəsində biliklərin qazanıl-

ması, təsviri fəaliyyətin praktiki bacarıqlarına 

yiyələnməsi ilə bağlı geniş məsələləri özündə 

birləşdirir. Bu cür məsələləri yalnız yüksək ixti-

saslı, həm pedaqogika, həm də təsviri incəsənət 

sahəsində professional çalışan müəllim-rəssam-

lar həll edə bilərlər. 

Digər vacib məsələlərdən biri də müasirli-

yin düzgün qavranılması məsələsidir. Müasirlik 

dedikdə nə nəzərdə tutula bilər? İdeya baxımın-

dan bu necə ifadə edilməlidir? İstiqamətləndirici 

yol seçilməlidir. Bəs dəyərlər necə təyin edilmə-

lidir? Tərbiyəvi rol nədən ibarət olmalıdır? Bu 

və digər başqa məsələlər öz həllini tapmalıdır. 

Bəzən belə iddia edirlər ki, müasirlik hər 

cür köhnəliyə, mühafizəkarlığa, vaxtı ötmüş 

prinsiplərə zidd olmalıdır. Müasirlik novatorluq 

kimi götürülməli, yaradıcılıq yalnız müasir hə-

yatın bədii təhlili kimi çıxış etməlidir. Sənət 

əsəri dövrün, zəmanənin, müasirliyin dərin fəl-

səfi mənasını ibrətamiz bəşəri həqiqətləri açma-

lıdır. Vaxtı ötmüş, köhnəlmiş forma və üslub 

prinsiplərindən imtina edilməlidir. Müasir məz-

mun bədii formanın da müasir olması deməkdir. 

Eyni zamanda, bir çox dövrlərdə olduğu kimi, 

siyasi və sırf tələbat baxımından da bu məsələyə 

yanaşmaq olmaz. Və bunu da qeyd etmək la-

zımdır ki, zaman keçdikcə əldə edilən nailiyyət-

lər dövrün tələblərinə uyğun gəlmədikləri üçün 

silinib atılmamalıdır. Bu cür yanaşma tarixi 

köklərin itməsi, ənənələrin unudulması ilə nəti-

cələnə bilər. 

Xalqımızın tarixi olan sovetlər birliyi döv-

ründə siyasi ideyalar məngənəsində məhdudlaş-

dırılan təfəkkür azadlığı psevdonovatorluq ide-
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yaları ilə istiqamətləndirilirdi. Bu dövrdə insan-

larda formalaşan ictimai və estetik idealların tə-

ləblərinə uyğun dəyərlər tərbiyə edilirdi, incəsə-

nətdə də digər sahələrdə olduğu kimi, xalqın hə-

yatı başlıca amil götürülərək sənət adamları, 

əmək və müharibə qəhrəmanları ön plana çəki-

lərək siyasi-ideya qayəsi kimi təqdim edilirdi. 

Bu cür təfəkkür ―azadlığı‖ dövründə incəsənət 

ustaları tariximizə yazılacaq monumental əsərlə-

ri yaratmağa nail olmuşlar. Onilliklər ərzində 

özünəməxsus formada və ənənələrə arxalanaraq 

formalaşan məktəblər bir çox incəsənət xadim-

lərinin yetişməsinə səbəb olmuşdur. 

Son dövrlər baş verən ictimai-siyasi dəyi-

şikliklər keçmiş dövrün nailiyyətləri müasirlik 

üçün heç bir qiyməti olmayan bir dəyərlər kimi 

kökündən silinərək atılmaqdadır. Bir çox sənət 

adamları bu cür əsərləri incəsənət əsərləri kimi 

qəbul etmir, burada ―azad ruhun‖ olmaması 

kimi qiymətləndirirlər. 

Yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, bu da 

xalqın bir tarixidir və bu tarixin həm yaxşı, həm 

də pis tərəfləri olmuşdur. Və bu tarixin tamami-

lə silinərək hər şeyin yenidən qurulmasını çıxış 

yolu kimi görmək düzgün olmaz. Bu dövrdə ya-

ranan və formalaşan məktəblər, ixtisaslaşan və 

təkmilləşən mütəxəssislər hələ neçə-neçə nəsil-

ləri yetişdirə bilər. Ona görə hər bir yeni tələb 

xalqın tarixi irsinə əsaslanaraq formalaşmalı və 

inkişaf etdirilməlidir. Hər bir müasir təhsil me-

todlarının seçilərək kor-koranə tətbiq edilməsi 

və bir neçə illər sonra lazımı nəticələrin əldə 

edilməməsi baş verdikdə hansı problemlərin ya-

ranacağı nəzərə alınmalıdır. Bunun baş vermə-

məsi və daha da yaxşı nəticələr əldə edilməsi 

üçün mövcud olan və ənənələrə arxalanan mək-

təblərdə dövrün tələblərinə uyğun islahatların 

aparılması daha səmərəli olardı. Hər bir yeni 

yaxşı, yaddan çıxan köhnə ola bilər. 

XXI əsrin əvvəllərində təhsildə olan prob-

lemlərin aktuallığı və əhəmiyyəti müasir tələb-

lərə uyğun islahatların aparılmasını tələb edir. 

Təhsilalanların yaradıcılıq potensialı artırılmalı, 

maraqlı və keyfiyyətli olmalı, istedadlı uşaqlar 

üzə çıxarılmalıdır. 

Təsviri incəsənətin tədrisi bizə nə verir? 

Tədrisin düzgün qoyuluşu savadlı görməyi, ətraf 

mühiti analiz və təsvir etmək bacarıqlarına yiyə-

lənməyi öyrədir, tərtibli və çalışqan olmağa 

sövq edir. Bu səbəbdən gələcək nəsillərin tərbi-

yəsi və mədəni inkişafı üçün böyük məsuliyyət 

müəllimlərin üzərinə düşür, istər orta, istərsə də 

ali məktəb müəllimlərinin professional hazırlığı 

tədris edilən biliklərin həcminin, məzmununun 

və keyfiyyətinin yüksək olması deməkdir. Təs-

viri incəsənət dərslərinin düzgün qoyuluşu, yax-

şı təşkil olunması, sistematik və maraqlı keçiril-

məsi onların mənəvi inkişafında, dünyagörüşlə-

rinin formalaşmasında, yaradıcılıq bacarıqları-

nın üzə çıxmasında və təkmilləşməsində böyük 

rol oynayır. Bunun üçün təbiətdəki və incəsə-

nətdəki gözəllikləri dərindən hiss etmək və qiy-

mətləndirmək, səmərəli çalışmaq lazımdır. 

Təsviri incəsənətin tədrisinə yanaşmanın 

yeni yolları, onların müxtəlifliyi, tədris və təsvir 

metodların çoxluğu əks təsir də göstərə bilər. 

Tarixə nəzər salsaq görərik ki, təsviri incəsənə-

tin tədrisində yeniliklər etmək xatirinə realizm-

dən uzaqlaşmaq bu sistemlərin tez bir zamanda 

aradan qalxmasına səbəb olmuşdur. Çünki bu 

cür sistemlər əsrlərlə formalaşmış və özünü 

doğrultmuş ümumi tədris və tərbiyə məsələləri 

ilə ziddiyyət təşkil etmişdir. 

Orta ümumtəhsil məktəblərində realistik 

təsvirin əsaslarının tədrisinə ya lazımi diqqət ye-

tirilmir, ya da ki, ümumiyyətlə, təsviri incəsənət 

dərsləri ikinci dərəcəli fənn kimi yanaşılaraq 

digər dərslərlə əvəz edilir. Bu çox böyük bir 

səhv mövqedir. Yaddan çıxarmaq lazım deyil 

ki, rəsm fənni bütün digər fənlərlə sıx əlaqəlidir. 

Çox zaman insanlar riyaziyyat, fizika, tarix kimi 

fənlərin əhəmiyyətini yüksək tutduqları halda, 

yaddan çıxarırlar ki, o fənlərin hər biri rəsmsiz 

keçinə bilməz. 

Digər səhv yanaşma isə rəsm müəllimləri-

nin dərsə münasibətlərindədir. Çox zaman təsvi-

ri incəsənət müəllimləri şagirdlərə müstəqil 

mövzular verərək sadə tamaşaçıya çevrilirlər. 

Verilən tapşırığı məsuliyyətlə yerinə yetirən 

uşaqlar yaradıcılıqdan uzaqlaşaraq icraçıya çev-

rilirlər. Buna baxmayaraq, təsviri incəsənətin 

tədrisi metodikasının əsas prinsipləri yaradıcılıq 

məsələlərindən ayrıca baxıla bilməz. Lakin təs-

viri biliklərlə möhkəmlənməmiş yaradıcılıq işlə-

ri gerçəkliyin sadəlövh və primitiv əks olunma-

sına gətirib çıxaracaq. Təsviri sənət təsvir qa-

nunlarına, tarixi təcrübə və təsviri savadın ənə-

nələrinə əsaslanmalıdır. Təsvir vasitələrinə yi-

yələnmək üçün mütləq şəkildə yaradıcı münasi-

bət olmalıdır ki, bu da tədricən tərbiyə və inki-
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şaf etdirən güclü çalışmaların sayəsində müm-

kündür. 
Problemin aktuallığı. Müasir dövrdə nəzəri 

və praktik məsələlərinin öyrənilməsində yeni yanaş-

malar tələb olunur. Təsviri incəsənət insanın dünya-

görüşünün formalaşmasında, həyat hadisələrinin 

dərk olunmasında mühüm rol oynayır. 

Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə müasir 

dövrdə təsviri incəsənətin yeni yanaşmalar əsasında 

tədqiqi və tədrisin əhəmiyyəti, tədris prosesində 

müəllimin fəaliyyət istiqamətləri şərh olunur. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

əksini tapmış ideyalardan tədris prosesində, dərslik 

və metodik vəsaitlərin hazırlanmasında istifadə edilə 

bilər. 
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ĠSTĠFADƏ EDĠLMĠġ ƏDƏBĠYYATIN BĠBLĠOQRAFĠK TƏSVĠRĠ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

BĠBLĠOGRAPHĠC DESCRĠPTĠON OF USED LĠTERATURE 

Jurnalımızın son səhifələrində azərbaycanca, rusca və ingilis dilində ―Məqalələrin yazılışına 

verilən tələbləri‖ əks etdirmişik. Bəzi müəlliflər həmin tələbləri ciddi şəkildə nəzərə aldıqları halda 

digər müəlliflər mövcud qaydaları gözləmədən redaksiyaya məqalə gətirir, yaxud elektron poçtla 

göndərirlər. Bu isə, o deməkdir ki, təqdim olunan məqalə işlənmək üçün geri qaytarılmalı, yaxud da 

redaksiya tərəfindən redaktə edilməlidir. Belə məqalələr, adətən zəif olur, özündə elmi ideya əks 

etdirmir, təsviri xarakter daşıyır, məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı da necə gəldi 

formalaşdırılır. 

2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 

yeni Əsasnaməsi təsdiq olunmuş, dissertasiyaların, avtoreferatların, ədəbiyyat siyahısının tərtibinə 

yeni tələblər verilmişdir. Ölkəmizdə dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən 

elmi nəşrlərdə öz məqalələrini görmək istəyən alimlər, gənc tədqiqatçılar – doktorantlar və 

dissertantlar ―İstifadə edilmiş ədəbiyyatın biblioqrafik təsviri və nümunələr‖i ilə tanış olmalı, həm 

dissertasiyalarında, həm məqalələrində, həm də konfrans materiallarında mövcud tələbləri nəzərə 

almalıdırlar. 

―İstifadə edilmiş ədəbiyyatın biblioqrafik təsviri və nümunələr‖i aşağıdakı bölmələrə ayrılır: 

nəşrin növü; biblioqrafik təsvirin forması; nümunələr. 

Tələblərə diqqət yetirək: Çoxcildli nəşrlər belə yazılır: 1. Əliyev, H.Ə. Müstəqilliyimiz 

əbədidir: [46 cilddə] / H. Əliyev. – Bakı: Azərnəşr, – c. 45. 2013. – 384 s. 2. Azərbaycan Milli 

Ensiklopediyası / Red. hey. sədri İ.H. Əliyev. – Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi 

Mərkəzi, – c. 8: Enollar – Fedin. – 2018. – 598 s. Müəllifi göstərilməyən nəşrlər: Azərbaycan 

bayatıları / tərt. ed. B.Abdulla – Bakı: XXI Yeni nəşrlər evi, – 2004. – 304 s. 

Müəllifi dörd nəfərədək olan nəĢrlər, o cümlədən bir müəllifli nəşrlər: Əlizadə, Ə.Ə. Qadın 

psixologiyası: Fəlsəfi-psixoloji esselər / Ə.Ə. Əlizadə. ‒ Bakı: Təhsil, – 2015. ‒ 416 s. 

Ġki və üç müəllifli nəĢrlər: Abbasov, A.N. Pedaqogika: Müntəxəbat. Dərs vəsaiti. / A.N. 

Abbasov, R.R. Məmmədzadə, L.A. Məmmədli. – Bakı: Mütərcim, – 2021. – 608 s. 

Müəllifi dörd və daha çox olan nəĢrlər. Dörd və beş müəllifli nəşrlər: Pedaqogika: Ali 

məktəblər üçün dərs vəsaiti / Y.R. Talıbov, Ə.Ə. Ağayev, A.İ. Eminov [və b.] – Bakı: Adiloğlu, – 

2003. – s. 48 

BeĢdən çox müəllifli nəĢrlər: Kurikulum bələdçisi: İzahlar və tətbiqlər / Ə.M. Abbasov [və 

b.] – Bakı: Elm və təhsil, – 2019. – 320 s. 

Jurnal məqalələri: Məmmədli L.A. Şagirdlərin milli qəhrəmanların nümunəsində tərbiyə 

olunması // – Bakı: Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, – 2020. № 6, – s. 

59-62.

Müəllifi üçdən çox olan jurnal məqalələri: Rüstəmov, Q.Ə. Vibrasiyalı kəsmə prosesində 

müqavimət momenti dəyişməsinin tədqiqi / Q.Ə. Rüstəmov, İ.A. Yolçuyev, Ə.T. Həzərxanov [və 

b.] // Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi əsərləri, – Bakı: – 2005. №1, – s. 80-86. 

Konfrans materialları: Аббасов, А.Н. Подготовка подростков и молодежи к семейной 

жизни // Материалы 66-й Международной научно-практической конференции на тему: 

«Актуальные вопросы науки», Москва: Спутник: -10 августа 2020, с. 33-37 Azərbaycan 

Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 89 , № 6, 2022, № 5 

Dissertasiyalar: Əliyeva, L.X. Təhsilin demokratikləşdirilməsi pedaqoji kadrların 

hazırlanmasının mühüm prinsipi kimi: ali pedaqoji məktəblərin bakalavr pilləsinin materialları 

əsasında: / pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası) / – Bakı, 2012. – 147 s. 

Dissertasiyanın avtoreferatı: Əliyev, R.S. Yeniyetmələrin yenidəntərbiyəsi üzrə işin sistemi: 

/ pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı) / - Bakı, 2003. - 29 s.; 
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Elektron resurslar: Меликов, A. Легенда о любви [Звукозапись] / – Баку, 1994. – 

CDROM. Azərbaycan etnik musiqisi: [Elektron resurs] / tərt. ed. T. Məmmədov və b.; Azərbaycan 

Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. – Bakı, 2006. – DVD+; 13 sm 

Normativ-hüquqi sənədlər: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası // 12 noyabr 1995-ci 

ildə qəbul edilmişdir (24 avqust 2002-ci il tarixdə olan dəyişiklik və əlavələr). – Bakı: Qanun, – 

2002, – 48 s. 

Qəzet məqalələri: Abbasov, A.N. Pedaqoji internatura // Azərbaycan müəllimi. -2020, 22 

avqust. – s. 6 

Arxiv materialları: Xarici İşlər naziri Məhəmməd Həsən Hacınskinin məruzəsi (Gənсə: 15 

iyul 1918-ci il) // Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi, Fond № 1061, siyahı №1, iş № 95, vərəq 

–1.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun ―Elmi əsərlər‖inə pedaqogikanın, təhsil, 

təlim və tərbiyənin, didaktikanın, təhsilin idarə olunmasının müxtəlif məsələləri ilə bağlı məqalə 

yazan alimlərə, gənc tədqiqatçılara xahişimiz budur ki, istifadə edilmiş ədəbiyyatın siyahısını 

hazırlayarkən yuxarıda göstərilən qaydalara əməl etsinlər. 
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TƏQDĠM OLUNAN MƏQALƏLƏRƏ VERĠLƏN TƏLƏBLƏR 

1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilir.

2. Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olmalı, elmi məqalələrin

yazılışına qoyulan tələblər gözlənilməlidir.

3. Məqalənin mətni təxminən 6-8 səhifə olmalıdır. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində məqaləyə aid

açar sözlər verilir. 

4. Məqalənin mətni Azərbaycan dilində latın əlifbası (Times New Roman), rus dilində krill əlifbası və

ingilis dilində ingilis (ABŞ) əlifbası ilə Times New Roman - 14 şrift ilə 1,5 intervalla yığılmalı, elektron 

variantı ilə birlikdə (disklə) təqdim olunmalıdır. 

5. Məqalələr üç dildən - Azərbaycan, rus və ingilis dillərindən birində çap olunur. 3 dildə (Azərbaycan,

rus və ingilis) məqalənin xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə irəli sürülən başlıca elmi müddəalar, tədqiqatdan 

alınan nəticələr, problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır. 

6. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə müəllif(lər)in adı, atasının adı və soyadı; ikinci

sətirdə elmi dərəcəsi və elmi adı (yaxud doktorant də dissertant olması və s.); üçüncü sətirdə iş yeri, vəzifəsi; 

dördüncü sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı. Daha sonra bu qaydada həmin məlumatlar rus və ingilis 

dillərində təkrar edilir. 

7. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir.

8. Redaksiya məqalədə zəruri dəyişiklər və ixtisarlar, redaktə aparrmaq hüququna malikdir. 9.

Məqalələrə iki mütəxəssisin rəyi, şöbə və ya kafedranın, həmçinin ali məktəbin Elmi Şurasının və 

ümumtəhsil, yaxud orta ixtisas təhsili müəssisəsinin pedaqoji şurasının iclas protokollarından çıxarışlar əlavə 

olunur. 

10. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. İrəli sürülən elmi müddəalar

müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiş nəzəri fikirlərin mənbəyi göstərilməlidir. 

11. Məqalədə son 5-10 ildə çap olunan əsərlərə istinadlara üstünlük verilməlidir. Məqalənin sonunda

verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların mətndə rast gəlindiyi 

ardıcıllıqla nömrələnməli və məsələn, (1) və ya (1, s. 119) kimi işarə olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata mətndə 

başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə 

göstərilməlidir. 

12. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir.

13. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq aktuallıq

əsaslandırılmalı, elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə verilməlidir. 

14. Daha sonra istinad olunmuş ədəbiyyatın siyahısı verilir.

15. Plagiatlıq faktları aşkar edildikdə həmin məqalənin nəşri dayandırılır.

16. Məqalə müəlliflərinin hüquqları qorunur.

17. Jurnalda ―ardı növbəti nömrədə‖ adı altında seriya məqalələr dərc olunmur.

18. Məqalələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin məzmununa uyğun

gəlməlidir. 

19. Məqalənin sonunda rəyçilərin adı, atasının adı və soy adı, elmi dərəcəsi və elmi adı; sonrakı sətirdə

məqalə müəllifinin elektron ünvanı (E-mail) göstərilməlidir. 

20. Məqaləyə müəllif haqqında aşağıdakı məlumatlar əlavə olunur: məqalə müəllif(lər)inin adı, atasının

adı soyadı, işlədiyi müəssisə (hansı müəssisədə doktorant və dissertant olması) və müəssisənin ünvanı, 

müəllif(lər)in vəzifəsi, elmi dərəcəsi və adı, iş və ev telefonları, ev ünvanı, elektron poçt ünvanı (Email). 
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