
AZƏRBAYCAN   
MƏKTƏBİ

Elmi-nəzəri, pedaqoji jurnal
2017

№ 6 (682)                                                             1924-cü ildən çıxır                                             
(noyabr-dekabr)

Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyinin 5 may 1996-cı il tarixli
Nizamnaməsi ilə təsdiq olunmuşdur.

Ədliyyə Nazirliyi üzrə dövlət
qeydiyyatı № 11/3165

Redaksiyanın ünvanı:
Az1065, Bakı şəhəri,  

Yasamal rayonu, Azad Mirzəyev küç.,
236

Telefon/Faks
(012) 538-82-65
(012) 538-82-67

E-mail:
azarbaycan.maktabijurnali.24@mail.ru

Rekvizitlər:
Kapital Bankın Gənclik Filialı

h/h AZ83AIIB45810013441800004118
VÖEN: 9900003611
Bankın rekvizitləri:

Kod: 200189
m/hAZ37NABZ01350100000000001944

SWIFT: Bik AIIBAZ2X

Jurnal redaksiyada yığılıb
səhifələnmiş, ARTİ-nin  Təhsil
Texnologiyaları Mərkəzində çap

olunmuşdur.

Təsisçi 
Azərbaycan Respublikası 

Təhsil Nazirliyi

Baş redaktor
Nəcəf  Nəcəfov

Baş redaktor müavini
Nəsrəddin Musayev

Redaksiya heyəti

Əjdər Ağayev, Hüseyn Əhmədov, 
Nurəddin Kazımov, Həqiqə Məmmədova,

Rəfiqə Mustafayeva, Aliyə Təhmasib, 
Fərrux Rüstəmov, Asəf Zamanov.

“Azərbaycan məktəbi”, 2017
Bütün hüquqlar qorunur.

Redaksiyanın rəsmi razılığı olmadan jurnalın surəti 
çıxarılaraq və ya təkrar çap olunaraq yayılması qadağandır.



Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

2

B U   N Ö M R Ə D Ə

5

8
Akademik  V.Abbasovun elmi-pedaqoji fəaliyyətindən
bəhs olunur

14
Humanizm pedaqoji prosesin mahiyyətini və məzmununu
birləşdirən prinsip kimi

23
Təlimin didaktik məqsədinin funksiyaları

29
Sosiallaşma prosesini şərtləndirən əsas amillər

39
Pedaqoji texnologiyalardan təlim prosesində səmərəli
istifadə

47
Əqli mülkiyyət mədəniyyətinin təlim-tərbiyə prosesində
formalaşdırılması məsələləri

55
Sinifdənxaric tədbirlərin təkmilləşdirilməsinin forma və
üsulları

58
Tədrisdə praktik metodların tətbiqi

62
Peşə ixtisas təhsilinin dünəni və bu günü

70
Gənc nəslin Azərbaycan dilində kamil nitqə
yiyələnməsində müəllimin rolundan danışılır

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil
Komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq

edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Əyyub Əzizov,
Firuzə Nadir 

Fədakar alim, ziyalı pedaqoq

Müseyib İlyasov
Humanist pedaqogika: mahiyyət,

prinsiplər, istiqamətlər

Azadxan Adıgözəlov
Təlimdə tətbiqi məqsədin ayrılmasının
zəruriliyi və bunun pedaqoji baxımdan

əsaslandırılması

Sahil Cəfərov
İnsanın sosiallaşmasının pedaqoji və

psixoloji parametrləri

Sevda Heydərova 
Pedaqoji qiymətləndirmə  pedaqoji

texnologiyalardan biri kimi

İntiqam Cəbrayılov,
Könül Mikayılova

Əqli mülkiyyət mədəniyyətinin
formalaşdırılması məsələləri

Tünzalə Bağırova
Sinifdənxaric tədbirlər və şagird

şəxsiyyətinin formalaşması məsələləri

Aynur Zülfüqarova
Fənnin tədrisində praktik 

metodların tətbiqi

Həsən Bayramov
İlk peşə ixtisas təhsili: təşəkkülü və

inkişaf perspektivləri 

Vaqif Qurbanov,
Xaqani İbrahimov

Nitq mədəniyyəti və natiqlik sənəti
fənnində Mirzə Ələkbər Sabir kursu

P e d a q o g i k a  

E l m   x a d i m l ə r i m i z

T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i

D i l i m i z -  m i l l i   v a r l ı ğ ı m ı z



“Azərbaycan məktəbi” 2017/6

3

75
Şagirdlərin yazılı və şifahi nitq bacarığının inkişaf
etdirilməsi yolları

83
Görkəmli alimin pedaqoji ideyalarının zəmanəmiz üçün
əhəmiyyəti vurğulanır

91
Проблемы интеграции

95
Рецензия

102
Tanınmış maarifçinin pedaqoji ideyaları haqqında

107
Biblioqrafiyaya dair rəy

110

Nərgiz Ramizzadə
Nitq fəaliyyəti zəminində tədrisdə dinləmə

mətnləri mühüm komponent kimi

Mehriban Hüseyn qızı 
Y.A.Komenskinin “Ana qucağı məktəbi” və

onun əsas ideyaları

Гумеир Ахмедов
Образование как важнейший компонент

обеспечения безопасности
Азербайджанской Республики в контекс-
те интеграции в мировое образователь-

ное пространство

Гасан Гусейнов
Ловушки на пути совершенствования 

человека

İramin İsayev
A.Səhhətin təlim və tərbiyə haqqında

fikirləri

Nəcəf Nəcəfov
Görkəmli pedaqoqun biblioqrafiyası nəşr

olunmuşdur

2017-ci ildə “Azərbaycan məktəbi”
jurnalının I-V nömrələrində  çap olunan

məqalələr

LİSENZİYA № 022589
Jurnal Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya

Komissiyasının qərarı ilə tövsiyə edilən nəşrlər siyahısına daxil edilmişdir.
Jurnal akademik Mehdi Mehdizadə mükafatı laureatı adına layiq

görülmüşdür.
Redaksiyanın əlaqə telefonları:  538-82-65;  538-82-67
Redaksiyanın ünvanı: Bakı şəhəri,  Yasamal rayonu, Azad Mirzəyev

küç., 236. İndeks AZ 1065  Kağız formatı 70х108 1/16 Sifariş: 09 
______________________________________________________________
Jurnal redaksiyanın kompüter mərkəzində yığılıb səhifələnmiş, ARTİ-nin
Təhsil Texnologiyaları Mərkəzində çap olunmuşdur.

Y e n i   n ə ş r l ə r

A r x i v i m i z d ə n

P e d a q o j i   a x t a r ı ş l a r



4

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

А.Аюбов,
Ф.Надир

Преданный ученый, интеллигентный педа-
гог...........................................................................c.8

М.Ильясов
Гуманистическая педагогика: сущность, прин-
ципы, направления...........................................c.14

А.Адыгёзалов
Цели применения учебной программы на кур-
сах преподавания математики в школе, а
также ее обоснование с педагогической точки
зрения..................................................................с.23

C.Джафаров
Психологические и  педагогические парамет-
ры социализаций человека.............................с.29

С.Гейдарова
Педагогическое оценивание как  одна из педа-
гогических  технологий....................................c.39

И.Джaбраилов, 
К.Микаилова

Вопросы формирования культуры интеллекту-
альной собственности.....................................c.47

В.Гурбанов,
Х.Ибрагимов

Курс М. А. Сабира по предмету «Культура речи
и ораторское искусство....................................c.70

Г.Гусейнов
Ловушки на пути совершенствования человека
..............................................................................c.95

И.Исаев
Размышления А.Саххата об обучении и воспи-
тании.................................................................c.102

В этом номере In this number

A.Ayyubov,
F.Nadir

Devoted scientist, intelligent pedago-
gue..........................................................................p.8

M.Ilyasov
Humanist pedagogy: essence, principles, directi-
ons........................................................................p.14

A.Adigozalov
The objectives of the curriculum application in the
courses of teaching mathematics in the school, as
well as its justification from the pedagogical point
of view..................................................................p.23

S.Jafarov
Psychological and  pedagogical parametres of
socialization of a human.....................................p.29

S.Heydarova
Educational assessment as an  educational techno-
logy.......................................................................p.39

I.Jabrayilov, 
K.Mikayilova

Issues of formation of intellectual property cultu-
re........................................................................p.47

V.Gurbanov,
Kh.İbrahimov

M.A.Sabir course on“Speech culture and speech
art” subject..........................................................p.70

G.Guseynov
How to awoid predicaments in human improve-
ment.....................................................................p.95

I.Isaev
Reflections A.Sahhat about training and educati-
on........................................................................p.102 



Qədim tarixi keçmişin izlərini özündə
yaşadan və milyonlarla azərbaycanlının
ünsiyyət vasitəsi olan Azərbaycan dili xalqı-
mızın misilsiz mənəvi sərvəti, milli varlığı-
mızın və dövlət müstəqilliyimizin başlıca
rəmzlərindəndir. Ən dərin fikirləri ən incə
çalarlarınadək ifadə qüdrətinə malik dilimiz
öz kamilliyi və zənginliyinə görə dünya
dilləri içərisində layiqli yerini bu gün də
qoruyub saxlayır.

Azərbaycan dilinin dövlət dili olaraq
qorunması və işləkliyinin təmin edilməsi
müstəqil dövlət quruculuğunun prioritet
prinsipləri sırasındadır. Ötən illər ərzində
Azərbaycan dilinin rəsmi statusunun
təminatı və tətbiqinin təkmilləşdirilməsinə
dair müxtəlif qanun, fərman və sərəncamlar
təsdiq edilmişdir. Dövlət dilinin həyatın hər
bir sahəsində qeyd-şərtsiz işləkliyinin
genişləndirilməsini və saflığının qorunması-
nı nəzərdə tutan bu sənədlər ölkədə dövlət
dilinin tətbiqinin normativ hüquqi əsaslarını
və icra mexanizmini tam müəyyən etmişdir.
Bütün bunlar Azərbaycan dilinə məhz
dövlətçiliyin əsas atributlarından biri kimi
yanaşmanın bariz nümunəsi, dövlətin
yüksək diqqət və qayğısının aydın
təzahürüdür. Atılan addımlar ədəbi dilin
daha da zənginləşməsi və tətbiq dairəsinin
genişlənməsi baxımından son dərəcə
əhəmiyyətli olmuşdur.

Eyni zamanda, qloballaşma proses-

lərinin geniş vüsət aldığı müasir dövrdə tex-
noloji yeniliklərin insanlar tərəfindən sürətlə
mənimsənilməsi və maneəsiz informasiya
mübadiləsi imkanlarının artması ana dilinin
potensial imkanlarından lazımınca istifadə-
sində bəzi çətinliklər yaratmaqdadır. Möv-
cud şərait milli ideya – azərbaycançılıq
məfkurəsi işığında dövlət dilinin saflığının
qorunması və ədəbi dildən düzgün istifadə
məsələlərinin daim diqqət mərkəzində saxla-
nılmasını zəruri edir. Bu istiqamətdə həyata
keçiriləcək fəaliyyətin ardıcıllığının tənzim-
lənməsini və Azərbaycan dilinin işlənmə
imkanlarının daha da genişləndirilməsini
təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respub-
likası Konstitusiya-sının 109-cu maddəsinin
32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Dil Komissiyası aşağıdakı yeni tərkibdə
təsdiq edilsin: 

Komissiyanın sədri

İlham Əliyev – Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti

Komissiya sədrinin müavinləri

Mehriban Əliyeva – Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT DİL
KoMİSSİYASININ YENİ TƏRKİBİNİN TƏSDİq EDİLMƏSİ 

HAqqINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN
SƏRƏNCAMI



Ramiz Mehdiyev – Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Administrasiya-
sının rəhbəri

Akif Əlizadə – AMEA-nın prezidenti

Anar Rzayev – Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin sədri

Komissiyanın üzvləri
Vasif Talıbov – Naxçıvan Muxtar

Respublikası Ali Məclisinin sədri,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
deputatı

Elçin Əfəndiyev – Azərbaycan
Respublikası Baş nazirinin müavini

Hacıbala Abutalıbov – Bakı şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı

Mikayıl Cabbarov – Azərbaycan
Respublikasının təhsil naziri

Əbülfəs Qarayev  – Azərbaycan
Respublikasının mədəniyyət və turizm nazi-
ri

Əli Həsənov  – Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin İctimai-siyasi məsələlər
üzrə köməkçisi – şöbə müdiri

İsa Həbibbəyli  – AMEA-nın vitse-pre-
zidenti, AMEA Nizami Gəncəvi adına
Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təhsil komitəsinin sədri, AMEA-nın həqiqi
üzvü

Rafael Hüseynov – Nizami Gəncəvi
adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muze-
yinin direktoru, Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin Mədəniyyət komitəsinin

sədri, AMEA-nın həqiqi üzvü

Kamal Abdullayev  – Azərbaycan Dillər
Universitetinin rektoru, AMEA-nın həqiqi
üzvü

Nizami Cəfərov – Azərbaycanda
Atatürk Mərkəzinin müdiri, Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin deputatı,
AMEA-nın həqiqi üzvü

Vasim Məmmədəliyev – Bakı Dövlət
Universitetinin İlahiyyat fakültəsinin deka-
nı, AMEA-nın həqiqi üzvü

Teymur Kərimli – AMEA Humanitar
Elmlər Bölməsinin akademik-katibi,
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, AMEA-
nın həqiqi üzvü

Möhsün Nağısoylu – AMEA-nın Nəsimi
adına Dilçilik İnstitutunun direktoru,
AMEA-nın həqiqi üzvü

Muxtar İmanov – AMEA-nın Folklor
İnstitutunun direktoru, AMEA-nın həqiqi
üzvü

Əbülfəz Quliyev – AMEA Naxçıvan
Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat
İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir
üzvü

Arif Alışanov  – “Azərbaycan Televiziya
və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin sədri

Mövlud Süleymanlı – xalq yazıçısı

Sabir Rüstəmxanlı – xalq şairi
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Adil Babayev  – Azərbaycan Dillər
Universitetinin kafedra müdiri, professor

Mübariz Yusifov – Gəncə Dövlət
Universitetinin filologiya fakültəsinin deka-
nı, professor

Elbrus Əzizov  – Bakı Dövlət
Universitetinin professoru

Buludxan Xəlilov  – Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universitetinin professoru

Аydın Ələkbərov  – filologiya elmləri
doktoru, professor

İsmayıl Məmmədov  – AMEA-nın
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun şöbə
müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor

Sayalı Sadıqova – AMEA-nın Nəsimi
adına Dilçilik İnstitutunun şöbə müdiri, filo-
logiya elmləri doktoru, professor

Afaq Vəliyeva – Tərcümə Mərkəzinin
direktoru

Əflatun Amaşov – Azərbaycan Mətbuat
Şurasının sədri, Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin deputatı

Aydın İbadov – Azərbaycan Respublika-
sının Dövlət Reklam Agentliyinin direktoru

2. Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası aidiyyəti qurumlarla birlikdə
Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və
dövlət dilindən istifadənin daha da yaxşılaş-
dırılması ilə bağlı tədbirlər planını üç ay
müddətində hazırlayıb Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.

3. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Dil
Komissiyasının tərkibinin təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2001-ci il 4 iyul tarixli 766
nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, №7,
maddə 500; 2006, №9, maddə 743) ləğv
edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti

Bakı şəhəri, 13 noyabr
2017-ci il
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-
nın həqiqi üzvü, kimya elmləri doktoru, pro-
fessor, Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-
Kimya Prosesləri İnstitutunun direktoru,
Azərbaycanın əməkdar müəllimi Vaqif
Abbasovun 65 yaşı tamam oldu.

Bütün şüurlu həyatını elmimizin inkişa-
fına, xalqımızın maariflənməsinə həsr edən
Vaqif Abbasov məhsuldar alimdir. O, çapdan
çıxmış 300-dən artıq elmi əsərin, o
cümlədən 7 monoqrafiyanın, 15 dərsliyin, 11
dərs vəsaitinin müəllifidir.  Həmin  elmi
əsərlərdən 70-dən artığı xarici ölkələrdə çap
olunmuşdur.

Çox mənalı ömür yolu keçən Vaqif
Abbasovun 1952-ci  il oktyabrın  5-də
Tərtər rayonunun Cəmilli kəndində anadan
olmuşdur. Orta məktəbi müvəffəqiyyətlə
başa vuran gənc Vaqif 1973-cü ildə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun
kimya fakültəsinə  daxil olur, oranı

bitirdikdən sonra 1973-1978-ci illərdə  aka-
demik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-
Kimya Prosesləri İnstitutunun aspiranturası-
na daxil olur və 1978-ci ildə elmlər namizədi
elmi dərəcəsini alır. 1978-1981-ci illərdə
əmək fəaliyyətinə akademik Y.H.Məm-
mədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri
İnstitutunda  başlayan Vaqif Abbasov 1978-
1981-ci illərdə əvvəlcə kiçik elmi işçi, 1981-
1984-cü illərdə isə baş elmi işçi kimi
fəaliyyət göstərmiş, 1991-ci ildə doktorluq
dissertasiyasını müdafiə etmiş, 1992-ci ildə
isə professor vəzifəsinə seçilmişdir. 

Təhsilimizin ən mürəkkəb problemlə-
rinin həllində yaxından  iştirak edən Vaqif
müəllim TQDK nəzdində kimya fənni üzrə
ekspertlər qrupunun və seminarın sədri,
Təhsil Nazirliyi nəzdində məktəblilərin
kimya olimpiadasını keçirən münsiflər
heyətinin rəhbəri, Təhsil Nazirliyi Elmi-
Metodik Şurası “Kimya və kimya texnologi-
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Elm xadimlərimiz
FƏDAKAR ALİM, 

ZİYALI PEDAqoq

Əyyub Əzizov,
Bakı Dövlət Universitetinin professoru,
Azərbaycan respublikasının əməkdar

müəllimi
Firuzə Nadir,

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

Məqalədə akademik Vaqif Abbasovun həyat yolundan bəhs edilmişdir. O adi kiçik
elmi işçidən, institutun direktoru səviyyəsinə yüksəlmişdir. Vaqif Abbasovun əməyi
dövlətimiz tərəfindən layiqincə qiymətləndirilmişdir. O, Respublikanın əməkdar
müəllimidir. 9 dərsliyin müəllifidir.

Açar sözlər: akademik, məhsuldar alim, elmi məsləhətçi, neft emalı, ilk kimya
dərslikləri. 

Ключевые слова: академик, продуктивный ученый, научный консультант,
нефтепереработка, первые учебники по химии.
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yası” bölməsinin sədri, Respublika Korrozi-
ya cəmiyyətinin vitse-prezidenti, “Kimya
məktəbdə” jurnalının baş redaktoru, “Neft
kimyası və neft emalı prosesləri” jurnalının
baş redaktorunun müavini, Bakı Dövlət
Universitetinin professoru vəzifə-lərini tut-
muşdur. Təhsilimizdəki xidmətləri-nə görə
o, 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin fərmanı ilə “Azərbaycanın
Əməkdar Müəllimi” fəxri adına layiq görül-
müşdür. 

Geniş elmi biliyə və erudisiyaya malik
olan V.Abbasov ölkəmizdə kadr hazırlığı
sahəsində də  öz əməyini əsirgəməmiş, indi-
yədək 22 elmlər namizədinin elmi rəhbəri, 6
elmlər doktorunun elmi məsləhətçisi olmuş-
dur. Onun özünün elmi nailiyyətləri də uğur-
lu olmuşdur. O, keçmiş SSRİ-də 22 müəllif
şəhadətnaməsinin, Rusiya Federasiyasında
tətbiq olunmuş 4, Azərbaycan Respublika-
sında 16 patentin, universitetlər üçün 9
dərsliyin müəllifidir.

Həmişə yenilikçi alim kimi tanınan
Vaqif Abbasov nefti sudan təmizləmək və
duzsuzlaşdırmaq üçün deemulqator yaradıb,
elmi nəticələrinin Azərbaycanın neft emalı
komplekslərində tətbiqini gerçəkləşdirib.  O,
dəri sənayesi üçün dünyada analoqu olan və
olmayan yeni aşı maddəsi yaradıb və həmin
maddə bir çox ölkədə, o cümlədən
Türkiyədə uğurlu sənaye sınaqlarından
keçib. Maddənin tətbiq olunması dəri
sənayesində işlənən səkkiz maddənin
istifadəsini aradan qaldırmağa imkan ver-
mişdir. Bunlardan əlavə, o yenə də dünyada
analoqu olmayan müalicəvi Naftalan nefti-
nin struktur-qrup tərkibini müasir metodlarla
araşdırmış,  müalicəvi komponenti olan naf-
ten karbohidrogenlərinin dar fraksiyalarının
bioloji aktivliyini də tədqiq eləmişdir. Onu
da qeyd etmək lazımdır ki, müalicəvi
Naftalan neftinin istifadə tarixində ilk dəfə
olaraq V.Abbasovun rəhbərliyi ilə yaradıl-
mış “Ağ naftalan yağı” Azərbaycan

Respublikası Səhiyyə Nazirliyində dərman
preparatı kimi qeydiyyatdan keçirilmiş və
bunun Ukrayna Səhiyyə Nazirliyinin qərarı
ilə Ukraynada dərman preparatı kimi satışı-
na icazə verililmişdir.

Əlbəttə, bu elmi uğurların qazanılması
təkcə Vaqif müəllimin, onun başçılıq etdiyi
kollektivin deyil, bütövlükdə Azərbaycan
elminin uğuru kimi qiymətləndirilir.

Vaqif  müəllim bacarıqlı elm xadimi
olmaqla yanaşı həm də gözəl insandır, onun-
la ünsiyyət tərəf müqabilini zənginləşdirir,
ona ruh yüksəkliyi və qəlbinə hərarət verir.
İlk baxışdan elə görünür ki, onunla ancaq
elm sahəsində, kimya, xüsusilə neft kimyası
mövzusunda söhbət etmək maraqlıdır.
Amma elə ilk baxışdan hiss edirsən ki, Vaqif
müəllimin mədəniyyətimizdən, tariximiz-
dən, ədəbiyyatımızdan, bütövlükdə mənə-
viyyatımızdan söhbət edən şəxs kamil insan-
dır, həm də bu zaman dərhal onun dərin və
hərtərəfli bilik sahibi olduğunun bir daha
şahidi olursan.

Vaqif  müəllimin milli və insani təəssüb-
keşliyi barədə  saatlarla danışmaq olar. O,
xalqımızın  ümummilli problemlərini həmi-
şə şəxsi uğurlarının fövqündə saymağı baca-
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ran ziyalılarımızdandır. Yüksək tribunalarda
da, kütlələrlə söhbətlərində də o, Azərbay-
canın Qarabağ dərdini dilinə gətirir, haqqın
öz yerini tutacağından inamla danışır, işğal
altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi
üçün hamının dövlətimizə və Prezidentimizə
dəstək olmasının vacibliyini əsaslandırır.
Onun dövlətçiliyimizə sədaqəti, xalqımızın
gələcəyinə inamı özünü hər söhbətində açıq-
aydın göstərir.

Onun ədəbiyyatımıza sevgisi ayrıca bir
yazının mövzusudur. Vaqif müəllim gənclik
çağlarından qəlbindəki kövrək duyğuları
qələmə alır, dost məclisində, söz anlayan
yanında şeirlərini oxumağı sevirdi. Onun
qələmindən çıxanları oxuyanda vətəndaş
qeyrəti, ziyalı təəssübkeşliyi ilə yanaşı, saf
adamlara xas olan insani hisslərin şahidi
olursan. Heç təsadüfi deyil ki, bu duyğular
artıq kitab şəklində üzə çıxaraq oxuculara
təqdim olunmuşdur. Onun “Dahilərin,
müdriklərin və fatehlərin həyat dərsləri”
kitabına əlavə etdiyi “Məhəmməd Pey-
ğəmbər”, “Atilla”, “İbn Sina”, “Keykavus”,
“Əl-Qəzali”, “Nəsirəddin Tusi”, “Teymur-
ləng”, “Şeyx Şamil”, “Fəramin Rüzval”
mənzum hekayələrigözəl bədii parçalardır.
Mənzuma dair “Heydər Əliyev” parçası öz
səmimiliyi və bədiiliyi ilə daha çox diqqəti
cəlb edir.

Professor Vaqif Abbasov insan kimi
bütöv, dost kimi sədaqətli, ziyalı kimi
təəssübkeş şəxsiyyətdir. Vaqif müəllim ən
çətin anlarda insana arxa-dayaq olur.

V.Abbasov respublika, beynəlxalq və bir
çox xarici ölkələrin elmi qurumlarının üzvü-
dür. “ASSOKOR” assosiasiyasının rəyasət
heyətinin üzvü, V.Altunin adına Beynəlxalq
Ekologiya və Təbiətdən istifadə Akademiya-
sının həqiqi üzvü, Avropa Təbiət Elmləri
Akademiyasının həqiqi üzvü, Rusiya Təbiət
Elmləri Akademiyasının xarici üzvü, Türk
Dünyası Tədqiqatları Beynəlxalq Elmlər
Akademiyasının həqiqi üzvüdür. Onun

rəhbərliyi ilə 11 elmlər doktoru və 34 fəlsəfə
doktoru hazırlanmışdır.

Bunlardan əlavə o, “Neftkimyası və nef-
temalı prosesləri” jurnalının baş redaktoru-
nun müavini, “Kimya məktəbdə” elmi-meto-
diki jurnalın həmtəsisçisi və baş redaktoru,
AMEA-nın “Elm dünyası” jurnalının baş
redaktorunun müavinidir.Hazırda V.Ab-
basov bir sıra elm müəssisələrində çalışmaq-
la yanaşı, ciddi elmi axtarışlarla da
məşğuldur. 2005-ci ildə Prezident İlham
Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə o "Şöhrət"
ordeni ilə təltif edilmişdir.

Alim, həmçinin akademik Y.Məmməd-
əliyev adına medala, AMEA-nın Fəxri
fərmanlarına, İslam ölkələri İqtisadi Əmək-
daşlıq Təşkilatının (EKO) “Elm və texnolo-
giya” üzrə mükafatına, Avropa Biznes
Assambleyası (Oksford, İngiltərə) tərəfin-
dən “Avropa Keyfiyyəti” mükafatına, “The
Name in Science” fəxri adına, Beynəlxalq
Sokrat Komitəsinin “Şöhrət” medalına,
“Əsas Qızıl Cəngavər” ulduzuna və digər
mükafatlara layiq görülüb. 

Vaqif Abbasov Heydər Əliyev dövrünün
yetirməsidir, Heydər Əliyev zəmanəsinin
övladıdır, öz təbirincə desək, onun liderlik
məktəbinin “məzun”udur. Alim “Liderlik
fəlsəfəsi” kitabını da, məhz Ümummilli
liderə həsr etmişdir.

“Liderlik fəlsəfəsi”, “Dahilərin,
müdriklərin və fatehlərin həyat dərsləri”
kitabları ona şöhrət qazandırmışdır.

“Liderlik fəlsəfəsi” kitabı eyni mövzulu
kitablar arasında səmimiliyi, baxış bucağı ilə
çox seçilir. Böyük zəhmət, intellektual enerji
hesabına ərsəyə gələn bu kitab xalqına,
dövlətinə və Ümummilli liderinə ürəkdən
bağlı olan bir alim tərəfindən yazılmışdır.
Heydər Əliyev fenomenini sosiologiya və
politalogiya elmində liderliyi müəyyənləş-
dirən mövcud qanunlara əsasən təhlil və
tədqiq edən, bu təhlil və tədqiqi elmi
cəhətdən əsaslandıran müəllif onun liderliyi-
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ni çox incəlik və həssaslıqla, dəqiqliklə oxu-
cuya çatdıra bilmişdir. Ulu öndərin yüksək
liderlik keyfiyyətlərindən heyranlıqla, özü
də sübutlarla, tutarlı arqumentlərlə danışır.
Onu dünya siyasətçiləri, sərkərdələri, elm
adamları ilə müqayisə edir, titanik
fəaliyyətini tarixin prizmasından keçirərək
təhlil edir, şəxsiyyətini bütün aspektlərdən
açıqlayır. Taleyüklü məsələlərdən danışanda
isə sabaha inamını qətiyyətlə ifadə edir. Bu
inam Prezident İlham Əliyevə, onun strateji
xəttinə, çoxşaxəli, irimiqyaslı fəaliyyətinə
inamdır. İlham Əliyevin varisliyinin qanuna-
uyğunluq olduğunu əsaslandıran alim
Heydər Əliyev siyasətinin Prezident İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilmə-
sinə də kitabda geniş yer ayırır...    

“Peyğəmbərimizin Əliyə nəsihətləri var.
Onun birində deyilir ki, gələcəkdə o dövlət
hakim olacaq ki, onun başçısı bilikdir. Hesab
edirəm ki, Azərbaycanın bu günkü
səviyyəsi, inkişafı, tanınması, dünya ölkələri
sırasına çıxması, məhz böyük Allahın bizə
göndərdiyi o bilikli rəhbərin xidmətidir...
Bu, Ulu öndər Heydər Əliyevin və onun
davamçısı Prezident İlham Əliyevin adı ilə
bağlıdır...”

“Liderlik fəlsəfəsi”, əslində dərslik
qədər dəyərli kitabdır...

Ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra
təhsil sahəsində bir sıra uğurlu islahatlar
aparıldı. İslahatın nəticələri bütün fənlər
üzrə yeni dərsliklərin yaradılması vəzifəsini
qarşıya qoydu. Elmi yaradıcılığında peşə-
karlığa, fundamentallığa daha çox üstünlük
verən Vaqif müəllim böyük səbr və təmkinlə
elmi axtarışlarını tədris sahəsinə yönəltdi və
az bir müddətdə müəlliflər qrupunu
müəyyənləşdirib VIII-XI siniflər üçün
“Kimya” dərsliyini ərsəyə gətirdi. Elmi işlə
məşğul olanlar dərsliyin, xüsusən orijinal
dərslik yazmağın məsuliyyətini çox yaxşı
dərk edirdi. Çünki proqramda yer alan bütün
təlim materialı dərslikdə hərtərəfli, yığcam

və aydın bir dildə öz ifadəsini tapmalıdır. 
Vaqif müəllimin adı müstəqil Azərbay-

canın ümumtəhsil məktəbləri üçün ilk milli
kimya dərsliyini yaradan alim kimi də tarixə
düşüb. Onun bir mühüm xidmətini də xatır-
latmaq lazım gəlir. Şagirdlərimiz onun
rəhbərliyi ilə kimyadan dünya olimpiadala-
rında ən nəhəng dövlətlərin şagirdlərinə
qalib gəliblər. O, qardaşı, pedaqoji elmlər
doktoru, professor Mütəllim Abbasovla əl-
ələ verib Azərbaycan balalarını beynəlxalq
kimya olimpiadadlarına hazırlayanda da, bu
uşaqları öz vəsaiti hesabına dünyanın o başı-
na aparanda da, onların uğurlarına öz övladı-
nın uğuru kimi sevinəndə də, yüksək balla
ali məktəblərə qəbul olunanlara, Moskvada
təhsil alan azərbaycanlı tələbələrə təqaüd
kəsəndə də, kənddə bir istedadlı uşağı “kəşf
edib” Bakıya gətirib, geniş auditoriyaya
tanıdanda da, Naftalan neftinin əsl dəyərini
ortaya qoyanda da eyni dərəcədə
vətənpərvərdir. Olimpiada qalibləri üçün
üzərində Yusif Məmmədəliyev və
Nəsirəddin Tusinin barelyefi olan xatirə
medallarını hazırlatması isə onun, həm də
görkəmli elm adamlarına, fikir sahiblərinə
hörmət və ehtiramının nümunəsidir...

Vaqif müəllim mənəvi dəyərlərimizin
qayğıkeşidir. Bu qarmaqarışıq dünyada
Azərbaycan gənclərinin mənəvi sağlamlığı,
ictimai əxlaqı üçün narahatlıq keçirdiyinə
görə bu kitabları yazır. Vaqif müəllimin çox
sanballı kitablarında  tarixin müxtəlif
dövrlərində yaşamış, bəşər xəzinəsini öz
kəşfləri, ideyaları, dəyərli əsərləri, ibrətamiz
fikirləri ilə zənginləşdirmiş müdrik insanla-
rın həyat və yaradıcılığı haqqında oçerklər
yer almışdır. Alim oxucuların Məhəmməd
peyğəmbər, Attila, İbn Sina, Keykavus,
Konfusi, Sokrat, Nizami Gəncəvi, Çingiz-
xan, Əbu Həmid əl-Qəzəli, Nəsirəddin Tusi,
Əmir Teymur, İsaak Nyuton, Atatürk,
Uinston Çerçill, Heydər Əliyev, Lütfi Zadə,
Vasim Məmmədəliyev, Abas Çayxorski,
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Hüseyn Cavid, Xudu Məmmədov və digər
dahilərin həyat dərslərindən faydalanacağına
əmindir. Onlar dahiliyi qazanmaq üçün
bütöv bir ömür sərf ediblər. Bu kitablar
dahilərin zaman-zaman dəyişən nəsillərə
keçdikləri müdriklik dərsləridir. Bu dərsləri
təqdim edən isə dahilərin varisi  akademik
Vaqif Abbasovdur.  

Vaqif müəllimin AMEA-nın “Azər-bay-
canın elm və mədəniyyət xadimləri” seriya-
sından çap olunan “Biblioqra-fiya”sında
maraqlı bir məqam vardır. “Nobel mükafatı
laureatı, bioloq Ceyms Uotsonun elmdə
yaşadığı həyatın dərsləri” də kitaba daxil
edilib. Vaqif müəllimin seçdiyi bu dərsdən
çox ibrətamiz bir nümunə: "Qoy həmişə sizi
xilas edə bilən adamınız olsun". “Məni ucal-
dan kollektivim var...”

İnsanı xilas edən, onu ucaldan həm də
kollektividir. 

O, ilk elmi addımlarını indi rəhbərlik
etdiyi İnstitutda atıb. Və burada keçdiyi
uzun və çox şərəfli yol davam edir...

O, bu kollektivə ailəsi kimi baxır.
Direktor olandan sonra bu doğmalığa bir
məsuliyyət hissi də əlavə olunub. “Ailə baş-
çısı” kimi hər kəsin qayğısını çəkməlidir.
Həyat tərzi ətrafındakı gənclərə örnəkdir. 

O yazır: “Ən böyük xoşbəxtliyim düş-
düyüm mühitdir. Məni bu kollektiv ucaldıb.
Tanrıma borcluyam, məni əməli saleh insan-
lara tuş eləyib. Bu İnstitutun qapısından
girən kəs əgər öz səviyyəsini yüksəltmirsə,
günah özündədir. Çünki burada təmənnasız,
diqqətli, yolgöstərən, qiymətləndirən mühit
var... Üç adamı da xatırlayacağam. 32 il
Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun direkto-
ru olmuş akademik Vahab Əliyev. Onun
üçün kiminsə oğlu-qızı olmaq əsas deyildi,
ağıllı, savadlı olmaq bəs idi. Uzun illər
İnstitutumuzun direktoru olan akademik
Musa Rüstəmov. Ondan alicənablıq,
idarəçilik mədəniyyəti, idarəetmə etikası,
elmi dəqiqlik, elmi proqnozlaşdırma

qabiliyyəti əxz eləmişəm. Akademik
Məhərrəm Məmmədyarov. Mən İnstitutu
bitirəndə o, dövlət imtahan komissiyasının
sədri idi, cavabımdan çox xoşu gəldi və
məni bu İnstituta dəvət etdi. Mənə mənəvi
ata olub. Bu gün də ondan məsləhət alıram.
Əsas elmi rəhbərim isə Akademiyanın müx-
bir üzvü, rəhmətlik Məcid Mərdanov olub.
Mən onun ömrünü sovet ədəbiyyatında ide-
allaşdırılan Ostrovskinin həyatı ilə müqayisə
edirəm. Çünki bu şəxs müharibədən bir
ayağı şikəst qayıdıb, amma sonra
Akademiyanın müxbir üzvü olub. Dəmir
iradə sahibi idi. Belə təmənnasız, umacaqsız
insanlar az olur. Bir də, bu cür insanlar hamı-
nın qarşısına çıxmır axı... 

İnsan dahi olar, dahi yanında,
Dahi adiləşər nadan yanında...”

Vaqif müəllim qədrdaşlıqla deyir:
“Taleyimizdə rolu olan insanları dəyərlən-
dirməmək nadanlıqdır. Müdriklər doğru
deyiblər: “Kiməsə yaxşılıq etdinsə, həmin
an unut, kimsə sənə zərrə qədər yaxşılıq
edibsə, bütün ömrün boyu xatırla”. Vaqif
müəllim yazır: Yusif Məmmədəliyev
Moskvaya gedəndə bütün aspirantları yığıb
ən ləziz yeməkləri düzürdü stolun üstünə,
özü də xanımı ilə ayrı otağa keçirdi ki,
birdən utanıb yeməzlər. Bu kişi tələbələri
yataqxanada yerləşdirməsə, onların elmi
rəhbərlərini tapıb görüşməsə, Bakıya qayıt-
mazdı. Bunları necə unutmaq olar?..
“Müdrik adamların sərvəti onların özləridir,
onlar öz sərvətlərini özləri ilə gəzdirirlər...” 

Vaqif müəllim unikal insandır, elmimi-
zin, mənəviyyatımızın təəssübkeşidir,
alicənabdır, xeyirxahdır, ədalətli insandır.
Məntiq və sağlam düşüncəyə malik insandır.
O, həyatını, varlığını Azərbaycan elminə,
təhsilinə həsr edən alimdir. Onun
xarakterindəki bütövlük, prinsipiallıq,
zənginlik, sözü ilə əməlindəki vəhdət insana
çox şey öyrədir. O, həm də gözəl natiqdir.
Nitqində böyük cazibə qüvvəsi var.  Onun
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hər kəlməsində ziyalılıq, ucalıq var.
Nitqlərində elmi və mədəni mühiti eyni
dərəcədə ehtiva edir. Nitqindəki gözəllik
onun daxili aləmindən, zəngin
mütaliəsindən irəli gəlir. 

Alimin teleçıxışları, “telemühazirə”ləri
də hər zaman diqqət çəkir. Bu çıxışlar
cəmiyyətin, auditoriyanın da qazancıdır,
kimyaya verdiyi töhfələr qədər dəyərlidir.
Onun həyat, insan, cəmiyyət haqqında dərin,
fəlsəfi fikirləri original olduğu üçün insanı
düşündürür, böyük təsir bağışlayır, müsbət
enerji verir...

Bu xarakter, bu kamillik, bu “böyük
ürək” onun ən qiymətli sərvətidir – hər
zaman özü ilə gəzdirdiyi “misilsiz
sərvətidir”.

Vaqif müəllim kimyanın qüvvəsinə
inandığı kimi, sözün də qüvvəsinə  inanır,
inanır ki, sözlə dəmir qapıları belə açmaq
olar. Özü də sözlə dostluq edir.

Müdrikləri, dahiləri sevə-sevə, öyrənə-
öyrənə o özü də müdrikləşib, özü də
şairləşib, maraqlı poeziya nümunələrinin
müəllifinə çevrilib. 

Professor Vaqif Abbasovun  çoxşaxəli
elmi axtarışlarını, ictimai fəaliyyətini, ziyalı
kimi gerçəkləşdirdiyi işləri göz önünə
gətirildikcə bir daha əmin oluruq ki, onun
yenicə arxada qoyduğu 65 illik ömrünü
uğurlu və mənalı  saymağa haqqı vardı. Elm
sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlər, ictimai
mühitdə qazandığı nüfuz, insanlar arasında
nail olduğu hörmət yaşadığı zəngin və
şərəfli ömrün bariz nümunəsidir.

Vaqif Abbasov heç vaxt həyatda qazan-
dıqları ilə kifayətlənmir, özünəməxsus
gənclik enerjisi, həvəs və inadla axtarışlarını
davam etdirir, elmin yeni-yeni zirvələrini
fəth etmək amalı ilə yaşayır, ictimai
fəaliyyətini gündən-günə genişləndirərək,

elmimizin inkişafı və dövlətçiliyimizin daha
da möhkəmləndirilməsi üçün əlindən gələni
əsirgəmir.

Professor V.Abbasov  ömrünün yetkin-
lik və müdriklik çağını yaşayır. Vaqif
müəllim bu yetkinliyi və müdrikliyi bütün
ömrü boyu qazanmışdır, qazandıqlarını da
elmimiz və dövlətçiliyimiz naminə bol-bol
xərcləmişdir. Şübhə yoxdur ki, insanlarımıza
və cəmiyyətimizə bəxş etdikləri bundan
sonra daha da zəngin və sanballı olacaqdır.

Rəyçi: dos. N.Nəcəfov

А.Аюбов,
Ф.Надир

Преданный ученый, 
интеллигентный педагог

Резюме
В статье рассматривается жизнь ака-

демика Вагифа Аббасова. Он был повы-
шен до звания маленького научного
работника, директора института. Работа
Вагифа Аббасова была достойно оценена
нашим государством. Она является
почетным учителем республики. Автор 9
учебников.

A.Ayyubov,
F.Nadir

Devoted scientist, 
intelligent pedagogue

Summary
The article deals with the life of acade-

mician Vagif Abbasov. He was promoted to
the rank of a small scientific worker, director
of the institute. Vagif Abbasov's work has
been valued by our state worthily. She is the
honored teacher of the Republic. Author of 9
textbooks.
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Respublikamız ikinci dəfə müstəqillik
qazandıqdan sonra siyasətdə, iqtisadiyyatda,
mədəniyyətdə, bir sözlə real həyatımızın
bütün sahələrində həyata keçirilən müstəqil
siyasət və islahatlar ölkənin inkişafının
bilavasitə bağlı olduğu təhsil sahəsində də
qlobal dəyişikliklərin aparılmasına səbəb
oldu. Ötən illər ərzində bu sahədə xeyli işlər
görülməsinə baxmayaraq, hazırkı inkişaf
tendensiyaları bütün təhsil pillələri üzrə
pedaqoji prosesdə daha səmərəli, daha
yüksək nəticələrə səbəb ola biləcək yeni
yanaşmaların olmasını tələb edir. Belə
yanaşmalar çoxdur. Onlardan biri də peda-
qoji prosesdə humanist pedaqogikanın
prinsiplərinin gözlənilməsi, pedaqoji
prosesə humanist yanaşmaqdır. 

Humanist pedaqogika və ya pedaqoji
prosesə humanist yanaşma olduqca qədim
tarixə malik olan bir problem olmaqla yana-
şı, həm də yeni, müasir dövrümüz üçün
aktual olan bir problemdir. Hələ XVII əsrdə
elmi pedaqogikanın banisi Y.A.Komenski
məktəbi humanistlik emalatxanası adlandıl-
rırdı. Yəni, məktəb bütün funksiyaları ilə
yanaşı, öyrədənlərlə öyrənənlər arasında

humanist münüsibətlərin bərqərar olduğu bir
yer, həm də böyüyən nəslə humanizm aşıla-
yan, onu förmalaşdıran bir ocaq olmalı idi.

Məktəb zaman - zaman bu funksiyanı
bu və digər formalarda və məzmunda yerinə
yetirsə də, real təcrübədə bunun əksinə az
təsadüf olunmamışdır. Nəzəriyyədə, dildə bu
problemdən geniş bəhs olunsa da, məktəbdə
yenə də müəllim əsas sima olaraq qalmış və
təhsildə şagirdyönümlülük deyil, müəllim-
yönümlülük üstünlük təşkil etmişdir. Hazırkı
dövrün məktəbinə, müəlliminə və şagird-
lərinə tamamilə yeni, daha mütərəqqi və
müasir tələblər verildiyindən təhsilin huma-
nistləşdirilməsi və pedaqoji prosesdə huma-
nist pedaqogikanın prinsiplərinin önə çəkil-
məsi prioritet vəzifələrdən birinə çevrilir.
Humanistlik prinsipinin təhsil sahəsində
dövlət siyasətinin əsas prinsipləri sırasında
xüsusi yer tutması da bununla əlaqədardır.

Humanist pedaqogika şəxsiyyətə tərəf
dönüşü, ona hörmət və inamı, ləyaqətli
münasibəti, onun şəxsi məqsədlərinin, tələb-
lərinin və maraqlarının qəbul edilməsini
nəzərdə tutur. Bu həm də təhsilalanların
bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişafı və onla-
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rın öz gündəlik həyatındakı tələbatlarının
hərtərəfli təmin olunması meyli ilə bağlıdır.
O, tədris fəaliyyətində müəllimlərlə
şagirdlərin, pedaqoqlarla tələbələrin bir –
birindən kənarlaşma hallarına, qütbləşməyə
ziddir.  

Pedaqoji fikir tarixində və praktik peda-
qoji fəaliyyət təcrübəsində humanist peda-
qogikanın nəzəri və praktik cəhətdən
əsaslandırılması üzrə bir sıra pedaqoqlar-
Y.A.Komenski, İ.H.Pestalossi, K.D.Uşinski,
Y.Korçak, V.A.Suxomlinski, psixoloqlardan
A.Maslou, K.Rocers, Ş.A.Amonaşvili, Azər-
baycan alimləri Ə.Ə.Əlizadə və Y.R.Talıbov
xeyli işlər görülmüşlər. Bununla yanaşı,
nəzəriyyədən praktikaya keçiddə hələ də bir
çox problemlər qaldığından  bu sahədə görü-
ləcək işlərə xeyli ehtiyac vardır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, pedaqogika
elminin özü mahiyyət və məzmununa görə
humanist xarakterə malik bir elm və
incəsənətdir. Onun mahiyyətində böyütmək,
boya-başa çatdırmaq, tərbiyə etmək, gələ-
cəyə  hazırlamaq, öyrətmək, təhsil vermək
və ş. kimi keyfiyyətlər və vəzifələr olduğun-
dan bunları yerinə yetirmək humanizm
olmadan mümkün deyildir. Ona qeyri -
humanist yanaşma pedaqoji prosesdə sxolas-
tikaya qayıtmaq olardı ki, bu da həm peda-
qogika elminin məqsəd və məramı ilə, həm
də müasir təhsilin qarşısında duran
vəzifələrlə daban - dabana ziddir. Bu baxım-
dan humanist pedaqogika pedaqoji prosesdə
humanist texnologiyaları özündə ifadə
etməklə müəllimlərin ona ciddi, hərtərəfli və
qəlbən hazır olmalarını tələb edir. Lakin
təəssüflər ki, hələ də pedaqogika, pedaqoji
proses avtoritar pedaqogikanın  təsirindən
qurtara bilmir. Hələ 7 iyul 2011-ci ildə
görkəmli pedaqoq  Ş.A.Amonaşivilinin
rəhbərliyi ilə bir qrup novator  müəllimlər

tərəfindən elan edilən “Humanist
Pedaqogika Manifesti”ndə bu sahədə olan
problemlər geniş təhlil edilmiş və  bir sıra
maraqlı məsələlər qaldırılmışdır. Göstərilir
ki, insanın düşüncəsini genişləndirən,
yüksəldən, onu hərəkətli fəaliyyətə çağıran
və insansevər pedaqoji düşüncəmiz üçün
həqiqətlərin qorunub saxlandığı Müəllim,
Şagird, Məktəb, Tərbiyə, Təhsil, Dərs uşaq,
Uşaqlar, Qayğı, Mənəvilik, İnsansevərlik
kimi müqəddəs sözlərin mənəvi mahiy-
yətinin pedaqoji düşüncənin cansız və
mənəviyyatsız skleti ilə əvəz olunmuşdur:
Müəllim – təlim edən şəxs, predmeti tədris
edən, Məktəb - təlim-tərbiyə müəssisəsi,
Tərbiyə – böyütmək, təhsil vermək, davranış
qaydalarını öyrətmək, Təhsil – təlim,
maarifləndirmə, Dərs – təlimim əsas forma-
sı, Humanizm – ictimai fəaliyyətdə insanlıq,
vicdanlı, qeayğıkeş, mədəni və s.kimi qəbul
edilmişdir. Belə düşüncələr ancaq avtoritar
pedaqoji təfəkkürə qulluq edə bilər.
Mənəviyyatın ölçülməsi bizə bu və digər
anlayışları dərk etmək və onlara öz gizli
mənalarını geri qaytarmağa kömək edir ki,
bunun da nəticəsində bizim qarşımızda
insansevər pedaqoji təfəkkürün gözəl
üfüqləri açılmış olur: Müəllim – Nurun daşı-
yıcıdır. Şagird – Nur axtaran qəlbdir. Onların
görüşü - Dərsi (pedaqoji prosesi) doğurur –
birgə yüksək həyatın xüsusi zolağını, hansı
ki, bu zaman böyüməkdə olan insan-şagird
Müəllimdən aldığı İşıqla dolur, həvəslənir
və öz mənəviyyatının bəxşişlərini yaymaq
üçün bütün dünyaya istiqamətlənir. Tərbiyə -
sözün özünün bildirdiyi kimi böyüməkdə
olan insanın mənəvi qidasıdır, o mənəvi qida
– obrazlarla qidalanır. Təhsil - insanda İlahi
Obrazın açılması sirridir. İlahi Obraz insan-
da gözəllik, məhəbbət, xeyirxahlıq, biliklər
kimi yüksək obrazların axını vasitəsi ilə açı-
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lır. Bu axınların mənbəyi Müəllim,
Tərbiyəçidir. Məktəb (lat. scalae) insan ruhu
və mənəviyyatının yüksəlməsi üçün
pilləkəni bildirir. Bu pilləkan Müəllimdədir,
Tərbiyəçidədir və o elə Məktəbin özüdür.
Uşaq – dirçəldilmiş yeni varlıqdır. Uşaqlar –
həqiqətdə fəaliyyət göstərən xalqdır. Qayğı -
ilhai sirrin arxasınca getmək kimi başa düşü-
lür. İnsansevər pedaqogika özünün anlayış
dərəcələri qismində bunları nəzərdən keçirir:
Məhəbbət, İnam, Ümid, Sevinc, Uğur,
Əməkdaşlıq, Ruhlandırma, İlham (8).

Humanist pedaqogikanın əsas istiqa-
mətləri  nədən ibarətdir, o, nəyi önə çəkir və
nəyi tələb edir? Bu sualı aşağıdakı kimi
cavablandırmaq olar:

1. Milli və ümumbəşəri dəyərlərə
yüksək münasibətin göstərilməsi. Humanist
pedaqogika ilk növbədə milli və ümum-
bəşəri dəyərlərin qorunması, onların təhsil
və tərbiyə prosesinin ayrılmaz tərkib hissəsi
kimi qəbul edilməsini önə çəkir. Torpaq,
Vətən, ailə, təhsil, uşaq, adət-ənənə, mənəvi,
maddi və digər dəyərlərə hörmət edilməsini
və onların təhsilalanlara aşılanmasını zəruri
hesab edir. Məktəblilərdə humanist dəyərlə-
rin tərbiyə edilməsi təkcə təhsilalanlarda
deyil, eyni zamanda təhsilverənlərdə də
humanist dünyagörüşün, humanizm keyfiy-
yətlərinin möhkəmlənməsində və humanist
təfəkkürün formalaşmasında mühüm əhə-
miyyət kəsb edir.

2. Uşaq hüquqlarına və azadlıqlarına
hörmət edilməsi. “Uşaq Hüquqları Konven-
siyası”nda deyilir: “Uşaq öz baxışlarını azad
ifadə etmək hüququna malikdir, özü də
həmin uşaqla bağlı hər hansı məsələlərin
həlli zamanı bu baxışlara diqqət yetiril-
məlidir... Uşaq öz rəylərini ifadə etmək və
sərhədlərdən asılı olmayaraq, informasiya
almaq, informasiya və ideyalar vermək

hüququna malikdir” (2). 
Uşaq hüquqları və azadlıqlarının qorun-

masını və təlim-tərbiyə prosesində uşaqların
azad inkişafına nail olunmasını humanist
pedaqogika prioritet məsələlərdən biri hesab
edir. Uşaq şəxsiyyətinə hörmət və onları
şəxsiyyət kimi qəbul etmək, müəllim-şagird
münasibətlərində ədalətli, obyektiv mövqe
tutmaq, necə oxumasından və qabiliy-
yətindən asılı olmayaraq hər bir şagirdə
yüksək qayğı və etimad göstərmək kimi
məsələlər humanist pedaqogikanı xarakteri-
zə edən cəhətlər kimi özünü göstərir.
Təhsilverənlərin təhsilalanlara insani
münasibətlərini özündə cəmləşdirən bu
istiqamət humanist pedaqogikanın əsas
müddəalarından birini təşkil edir. 

3. Təhsilalanların sağlamlığı və
təhlükəsizliyinin qorunması. Gənc nəslin
sağlamlığının və təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi və bunlara zidd olan hallara yol
verilməməsi humanist pedaqogikanın əsas
prinsiplərindən birini təşkil edir. Təhsil də,
tərbiyə də elə təşkil edilməli və aparılmalıdır
ki, şagirdlərin nə sağlamlığına, nə də
təhlükəsizliyinə  heç bir xələl gətirməsin.
Təhsilin məzmunu və şəraiti gənc nəslin
fiziki və mənəvi sağlamlığını təmin edə
biləcək səviyyədə təşkil edilsin. Sağlam
təhsil sağlam gələcək olduğundan onun
təmin olunmasına humanist pedaqogika
xüsusi önəm verir.

4. Ətraf mühitə, insanlara qayğı və
hörmətin ifadə edilməsi. Təhsil və tərbiyə
prosesində ətraf mühitə, insanlara qayğı və
hörmətin ifadə edilməsi və bunların
təhsilalanlara aşılanması humanist pedaqo-
gikanın əsas prinsiplərindən birini təşkil
edir. Bunlar təhsilin məzmununda və
müəllimin hərəkət və davranışında özünü
göstərməklə bərabər, həm də təhsilalanlara
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da tərbiyə edilməli, aşılanmalıdır.
Təhsilalanların müəllimlərin hərəkət və dav-
ranışında bunları hər an görmələri, hiss
etmələri  onların bu istiqamətdə tərbiyəsində
müəyyən izlər qoyur.

Təlim güclü və başlıca tərbiyəedici
vasitə olduğundan hər bir fənn müəllimi
tədris etdiyi fənnin potensial itərbiyəedici
imkanlarından istifadə etməklə şagirdlərdə
humanizm keyfiyyətlərinin formalaşdırılma-
sına xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Keçdiyi
dərslərdə özünün şəxsi nümunəsi ilə
şagirdlərdə humanist hisslər və keyfiyyətlər
aşılamaqla yanaşı, konkret mövzunun
imkanlarından da yaradıcılıqla istifadə
etməyi, daha doğrusu, mövzunun tərbiyəvi
ünsürlərini üzə çıxarmağı bacarmalıdır.
Nümunə kimi bir mövzunu nəzərdən
keçirək.

Hamımızın uşaqlıqdan qarışqanı haqlı
saydığımız  və düzgün hərəkət etdiyi
qənaətində olduğumuz rus şairi A.Krılovun
“Cırcırama və qarışqa” təmsilindəki obrazla-
rın təhlilində müəllim uşaqların qəlbində
humanist hisslər yarada bilən situasiyanı da
nəzərdən qaçırmamalıdır. Qarışqa haqlıdır,
yayda qışı fikirləşib və özünə yem toplayıb.
Cırcırama isə bütün yayı nəğmə oxumaqla
məşğul olub, qarşıdan gələn qışı nəzərə
almayıb. Obrazlar fərqlidir. Biri zəhmətkeş,
digəri isə sabahı düşünməyən. Bəs
şagirdlərin münasibətləri necə? 

Əminliklə demək olar ki, bu,
müəllimdən, onun pedaqoji ustalığından və
bu obrazlara necə münasibət göstərməsindən
çox asılı olacaqdır...

Təbii ki, müəllim qarışqanın haqlı oldu-
ğunu qeyd etməklə, cırcıramaya haqq qazan-
dırmayacaqdır. Mövzunun qayəsi də bundan
ibarətdir. Lakin, verdiyi şərh zamanı uşaqla-
rın bir qisminin qəlbindəki humanizm qığıl-

cımlarını da yaddan çıxarmamalıdır.
Əlacsızlara, imkansızlara, yardıma ehtiyacı
olanlara kömək göstərmək,  yardım etmək,
imkansızların əlindən tutmaq kimi humanist
addımlar atmağın lazım olduğuna, uşaqların
qəlbində bu sahədə olan qığılcımların artma-
sına, alovlanmasına da diqqət yetirməlidir.

5. Tolerantlıq və dözümlülüyün təmin
edilməsi. Humanist dəyərlər içərisində xüsu-
si yeri olan tolerantlıq və dözümlülük huma-
nist pedqogikanın da əsas istiqamətlərindən
biridir. Təhsilalanlara qarşı tolerantlıq onları
öz istəkləri, arzuları ilə birgə qəbul etməkdir.
Onlara həssas və nikbin münasibət
göstərmək, onlarla səbrlə, təmkinlə işləmək,
heç bir qeyri – humanist hərəkət və davranı-
şa yol vermədən qəbul edə bilmək bu
cəhətdən xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Humanist pedaqogikanın ən başlıca
müddəalarından  olan bu amilə mühüm
diqqət  yetirilməsi  hər bir müəllimin
fəaliyyətində öz əksini tapmalıdır.

6. Pedaqoji dəstəyin verilməsi.
Təhsilalanlara pedaqoji dəstəyin verilməsi
təhsildə humanizm prinsipinin reallaşdırıl-
ması və təhsilin humanist istiqamətliliyinin
təmin olunmasıın əsas istiqamətlərindən biri
kimi olduqca xarakterikdir. Pedaqoji dəstək
təhsilalanların inkişafına maneçilik törədən
hər hansı bir maneənin aradan qaldırılması,
onlar üçün rahat  psixoloji şəraitin yaradıl-
ması, təhsilverənlərə etimad göstərilməsi,
onlara güvənilməsi pedaqoji dəstəyin əsas
mahiyyətini təşkil edir. Pedaqoji dəstəyin
verildiyi bütün hallarda müəllimin uşaq
şəxsiyyətinə humanist yanaşması, humanist
istiqamətlilik vardır. Bütün bunlar onu
göstərir ki, pedaqoji dəstək təlim və
tərbiyədə humanizm prinsipinin reallaşdırıl-
masının ən təsirli mtodlarından biri kimi
pedaqoji prosesdə mühü yer tutur. Bunsuz
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müasir təhsilimizi və təhsildə müvəffəqiyyət
qazanmağı təsəvvür etmək çətindir.
Görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri, əxlaq
nəzəriyyəçisi N.Tusi yazırdı: “Uşağı mehri-
bançılıq və məhəbbət doğuran kəramətlərlə
tərbiyə etmək lazımdır,  xüsusilə ağıla,
şüura, idraka təsir edən başa salmaq yolu
ilə... Uşaqda xoşagələn bir hərəkət baş
verdikdə onu tərifləyib həvəsləndirmək
lazımdır (3, 157-158).

7. Pedaqoji əməkdaşlıq. Müasir məktəb
müəllimin “hakimi - mütləq” olduğu və
avtoritar üslublarla hərəkət etdiyi bir
müəssisə deyildir. Müasir məktəb müəllimin
bütün pedaqoji məharətinin aşkarlandığı,
gənc nəslin həyata hazırlığının formalaşdı-
rıldığı, gələcək cəmiyyətimizin təməlinin
qoyulduğu, əsaslarının möhkəmləndirildiyi
müqəddəs bir yerdir. Buradakı fəaliyyətin
əsas məzmunu humanizm prinsipi üzərində
qurulur.

Humanizm, pedaqoji fəaliyyətdə huma-
nistlik pedaqoji peşənin bilavasitə daxili
mahiyyəti, məqsədi və mərami ilə bağlıdır.
Pedaqoji peşənin bu xarakteri müəllim
şəxsiyyətinin əsas parametrlərini, onun necə
olduğunu, yaradıcılığının səviyyəsini və
fərdiyyətinin əsas mahiyyətini özündə əks
etdirir.  

Müəllim əməyi özü humanist bir missi-
yanın həyata keçirilməsi ilə bağlıdır.
Müəllim elə bir fəaliyyətlə məşğuldur ki, bu
fəaliyyət bilavasitə tərbiyə olunan
şəxsiyyətin və bunun nəticəsi kimi
cəmiyyətin gələcəyi ilə bağlıdır. Bu isə
ümumibəşəri humanist məqsəddir. 

Müəllim bu gün yaşayır, bu gün çalışır.
Lakin onun gördüyü işlər gələcəyə yönələn
işlərdir. O, bu gün apardığı təlim – tərbiyə

işləri ilə öz xalqının milli – mənəvi
sərvətlərinin, eləcə də ümumbəşəri
dəyərlərin qoruyucusu kimi çıxış etməklə
yanaşı, həm də gələcək cəmiyyətin əsasını
qoyur.

Humanizm ilk növbədə müəllim
peşəsinin məqsədinin, onun daşıdığı missi-
yanin daxilində və müəllim ifadəsinin
özündə mövcuddur. Müəllim o zaman əsl
müəllim kimi uşaqların qəlbinə yol tapır ki,
məhz bu keyfiyyət onun biliyi, elmi,
öyrətmək həvəsi ilə birləşərək bir vəhdət
təşkil etsin. Görkəmli rus yazıçısı və peda-
qoqu L.N.Tolstoy bu münasibətlə yazırdı:
“Əgər müəllim yalnız işi sevirsə, o yaxşı
müəllim olacaqdır. Əgər müəllim şagirdi
yalnız bir ata və bir ana kimi sevirsə, o bütün
kitabları oxuyan, lakin nə işə, nə də
şagirdlərə məhəbbəti olmayan müəllimdən
daha yaxşı müəllim olacaqdır. Əgər müəllim
sənətinə və şagirdlərə olan məhəbbətini
özündə birləşdirirsə, o kamil müəllimdir” (7,
362).

Görkəmli Azərbaycan maarifçi-pedaqo-
qu F.Köçərlinin: “Müəllim məktəbin canı,
camaatın çırağıdır. O, öz peşəsini sevməli,
şagirdlərini övladı kimi istəməli, xeyir verən
biliklər aşılamaqla əhalinin rəğbət və
məhəbbətini qazanmalıdır” – fikri L.N.Tols-
toyun müəllim haqqındakı düşüncələri ilə
həmahəng səsləşir.

XX əsrin sonlarından pedaqogikada
humanist meyllərin güclənməsi, insan amili-
nin önə çəkilməsi, şəxsiyyətyönümlü təhsil
məsələsinə böyük diqqət vərilməsi müəllim
peşəsinin humanist istiqamətinə daha ciddi
yanaşmalara səbəb olmuşdur. Müəllimin
(avtoritar üslubunun əksinə olaraq) sinifdə
şagirdləri fəal əməkdaşlığa cəlb edə bilməsi,
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şagirdi obyekt səviyyəsindən çıxararaq
özünə tərəf – müqabil etməsi, fəaliyyətini
“subyekt-subyekt” əsasinda təşkil etməsi,
təlim-tərbiyə işlərində şagird şəsiyyətinə
hörmətlə yanaşması kimi məsələlər müəllim
fəaliyyətinin humanist istiqamətinə yeni
çalarların daxil olması zəruriyyətini daha da
artırmışdır. “Məktəbin humanistləşdirilməsi
təlim prosesində yeni tipli müəllim – şagird
münasibətlərinin bərqərar olmasını nəzərdə
tutur. Şagirdin insan ləyaqətinə hörmət
etmək, ona etibar və inamla yanaşmaq, bir
şəxsiyyət kimi onun, tələbatları və  mənafeyi
ilə hesablaşmaq – məhz bu keyfiyyətlər
müəllimlərin şagirdlərlə münasibətlərinə
nurlu insani çalarlar bəxş edir” (5, 138 ).

Şagirdlərdə inam və cəsarət formalaşdır-
maq lazımdır. Müəllim şagirdlərə inandığını,
onları sevdiyini, hər bir şagirdə güvəndiyini
özünün sözü, hərəkət və davranışı ilə hiss
etdirməli, bildirməlidir. Şagirdlərə elə
münasibət göstərilməlidir ki, onlar sadəcə
uşaq və şagird deyil, cəmiyyətin fəal və
gərəkli  bir üzvü olduqları inamına gəlsinlər. 

Görkəmli psixoloq Deyl Karneqi (ABŞ)
“Coneral motors” şirkətində apardığı
müşahidələr nəticəsində sübut etmişdir ki,
əmək məhsuldarlığının cəmi 15 faizi texniki
biliklərin, 85 faizi isə müəssisə rəhbərliyinin
fəhlə ilə xoş rəftarının, işçinin əhval-
ruhiyyəsinin hesabınadır.

Bizə belə gəlir ki, təhsil prosesi də
belədir. Müəllimin şagirdlərlə xoş münasi-
bəti, səmimi ünsiyyəti müvəffəqiyyət qazan-
mağın əsas şərtlərindən biridir. 

Humanizm pedaqogikanın əsas atribut-
larından biridir. Süni, avtoritar yolla qazanı-
lan nüfuzdan fərqli olaraq, öz yetirmələrinə
hörmətlə, qayğı ilə yanaşan, onu şəxsiyyət

kimi qəbul edən, onları sevən müəllimlərin
şagirdlərə məhəbbəti həmişə dərin,
şagirdlərin isə onlara inamı möhkəm olur. O
müəllim özünü xoşbəxt hesab edə bilər ki,
uşaqlar onun dərslərinə həvəslə gəlirlər,
ayrıldıqda isə onunla yenidən görüşmək
arzusu ilə sabahı gözləyirlər. 

Pedaqoji peşədə humanizm heç də
müəllim tələbkarlığını inkar etmir və hamı-
ya, hər şeyə güzəşt edilməsi demək deyildir.
Əksinə, burada hörmət və tələbkarlığın  elə
bir sintezi reallaşır ki, şagird şəxsiyyətinin
inkişafı üçün real imkanlar yaranır. Belə
şəraitdə şagird öyrənməyə, daha çox
bilməyə həvəsli və maraqlı olur. Yaradılmış
şərait, qarşılıqlı münqsibət şagirdlərin
gələcək inkişafına yeni-yeni impulslar verir,
onlarda stimullar yaradır. Buna görə də
“Müəllim – şagird münasibətlərinin
humanistləşdirilməsi böyük bir anlama –
şagirdin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına,
inkişaf etməsinə, özünüaktuallaşdırması
üçün şəraitin yaradılmasına xidmət
etməlidir” (5, 137).

Şagird şəxsiyyətinə humanist yanaşma
mövqeyi həmçinin, pedaqoji ustalığa gedən
ən mühüm yollardan biri, bəlkə də birincisi-
dir. Qabaqcıl və novator müəllimlərin
təcrübəsi göstərir ki, pedaqoji prosesin
əsasında bu varsa pedaqoji ustalığın digər
yollarını tapmaq, onun incə çalarlarını
öyrənmək, tətbiq etmək bir o qədər çətin
olmur. Əgər bu yoxdursa hətta ən kəsərli
metodların, yolların tətbiqi belə faydasız
olacaqdır. Ən qabaqcıl texnologiyaların
tətbiqi də, müəllimin öz üzərində daimi
işləməsi də, özünü təkmilləşdirmə marağı da
məhz ilk növbədə bundan – humanizmdən,
öz peşəsini və uşaqları sevməsindən irəli
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gəlir. Bu gün adları hörmətlə çəkilən
İ.H.Pestalossi, L.N.Tolstoy, Y.Korçak,
A.S.Makarenko, V.A.Suxomlinski, M.T.Sid-
qi, F.Köçərli, Ü.Hacıbəyov, A.Şaiq və digər
klassik pedaqoq və maarifçilərin və bu gün
müasirlərimiz olan onlarla, yüzlərlə ustad
müəllimlərin həyatı və peşə, sənət uğurları
bunu sübut edir. 

Polşada doğulan və əslən yəhudi olan
görkəmli pedaqoq, həkim Yanuş Korçak
1942-ci ilin avqustunda faşistlər tərəfindən
azad oması haqqında rəsmi məlumat alması-
na baxmayaraq, tərbiyə etdiyi 192 nəfər
uşaqdan, şagirdlərindən ayrılmayaraq onlar-
la birlikdə ölüm düşərgəsinə getmiş və  qaz
kamerasında həlak olmuşdur. İnsansevər-
liyin, uşaqlara məhəbbətin ali zirvəsi bax
budur, bundan o yana yol yoxdur.

V.A.Suxomlinski yazırdı: “Tərbiyə-
çinin ən qiymətli keyfiyyətlərindən biri
insanlıqdır, uşaqlara dərin məhəbbətdir, ata-
nın, ananın səmimi nəvazişi ilə müdrik cid-
diliyini və tələbkarlığını özündə birləşdirən
məhəbbətdir” (4,  12).

Təcrübə göstərir ki, uşaqlara qarşı
qəlbində sevgi olmayan, onlarla işləməkdən
zövq almayan şəxslərin bəri başdan
müəllimlik peşəsini, pedaqoji peşəni
seçməməsi daha faydalıdır. Humanistliyi
olmayan müəllim tələbkarlıqda nəyəsə nail
olsa da, şagirdlərinin qəlbinə yol tapmağa
nail ola bilmir, onların sevgisini, rəğbətini
qazana bilmirlər.

XVI əsrdə yaşamış humanist F.Me-lanx-
ton səhər - səhər məktəbə daxil olarkən bala-
ca uşaqlara üzünü tutub deyərmiş:
“Sabahınız xeyir, gələcəyin məşhur, müdrik,
şöhrətli alimləri, səfirləri, hakimləri,
kanslerləri, katibləri, magistrləri, professor-
ları, sabahınız xeyir!” Çox vaxt buna görə

ona irad tutanlara deyərmiş: “Mən zarafat
etmirəm, ciddi deyirəm. Mən uşaqlara indiki
uşaqlar kimi baxmıram. Axı onları tərbiyə
etmək üçün bizə verirlər. Mən həmin
məqsədi nəzərdə tuturam. Mən əminəm bu
uşaqlar gələcəkdə dediyim kimi, alim, kans-
ler... olacaqlar.”

Təəssüflər olsun ki, çox vaxt nəinki
uşaqlara, hətta cənclərə də gələcəyin deyil,
bu günün prizmasından yanaşma, bugünki,
uşaqlar, gənclər kimi baxmaq daha çox
üstünlük təşkil edir.

Humanizm və humanist pedaqogika
mənəviyyatla sıx bağlıdır. “Humanist
Pedaqogika Manifesti”ndə bu münasibətlə
deyilir: “Mənəviyyat və İnsansevərlik anla-
yışları məna və yol, məzmun və forma ola-
raq bir biri ilə sıx kəsişirlər. Onlar birlikdə
insansevər pedaqogikanın mənasını əmələ
gətirirlər: insansevər pedaqogika böyümək-
də olan insanın şəxsiyyətinin oturuşmasının
mənəvi insansevərlik anlayışı əsasında
hazırlanmış məzmun və vasitələr sistemi
vasitəsi ilə nəzəri və yaradıcılıq təcrübə-
sidir.... Uşaqlara məhəbbət, yaxşılıq, anlayış,
kömək, həvəsləndirmə, ilham, müdafiə
pedaqogikası lazımdır. Elə pedaqogika
lazımdır ki, o uşaqlarda mənəviyyat,
alicənablıq, xeyirxahlıq yetişdirəcək, onların
dərketmə cəhdlərini genişləndirəcək, öz
təyinatları üzrə yönləndirəcək. Bu,
insansevər pedaqogikadır” (8).

Bu günün pedaqogikası belə olmalıdır.
Müəllimlər, tərbiyəçilər, təhsil və tərbiyə ilə
məşğul olan hər bir kəs bunları yerinə
yetirməlidir, bunlara nail olmalıdır. Pedaqoji
prosesin əsasında uşaqlara, pedaqoji prosesə
humanist münasibətlər dayanmalıdır.

“Humanist münasibətlər şagirdin
şəxsiyyətinə maraqdan, onun vəziyyətinə
şərik olmaqdan, fikrinə hörmət etməkdən,
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tədris fəaliyyətinə yüksək tələbkarlıqdan,
şəxsiyyətin inkişafına qayğı göstərməkdən
və s. ibarətdir” (6, 43 ).

Beləliklə, humanist pedaqogikanın
müddəalarından çıxış edərək təhsil prosesi-
nin humanistləşdirilməsi üçün aşağıdakı bir
sıra şərtlərin gözlənilməsini vacib hesab
etmək olar:

1.“Müəllim–şagird” əməkdaşlığın-
dan “şagird–müəllim” əməkdaşlığına
keçmək.

2. “Subyekt–obyekt” əməkdaşlığın-
dan “subyekt–subyekt” əməkdaşlığına
keçmək.

3. Dərsdə şagirdlərin fəallığına mak-
simum səviyyədə nail olmaq. 

4. Pedaqoji prosesi şagirdyönümlü,
əməkdaşlıq və inkişafı qabaqlama prinsipləri
əsasında qurmaq. 

Pedaqoji prosesin humanistləşdiril-
məsi müəllim nüfuzunun yüksəlməsinə,
təhsilalanların isə inkişafına olduqca müsbət
təsir göstərir. Təhsildə humanizm prinsipini-
nin reallaşdırılması zamanı  öyrədici fəaliy-
yət şagirdə, onun öyrənməsinə, təlim mate-
rialını dərindən mənimsəməsinə yönəldildi-
yindən bu əməkdaşlıq şagirdləri pedaqoji
prosesin tərəf - müqabili kimi
fəallaşdırmağa xidmət edir. Pedaqoji prose-
sin şagirdlərin fəal fəaliyyəti, onların
bilavasitə müəllimlə qarşılıqlı, birgə
fəaliyyəti nəticəsində baş verməsi dərsin
səmərə və keyfiyyətini, yaddaqalmanın
uzunmüddətli olmasını və pedaqoji prosesin
məhsuldarlığını artırır.

Pedaqoji əməkdaşlıq yüksək olan
dərslər maraqlı və məzmunlu olmaqla yana-
şı, bir növ şagirdləri maqnit kimi özünə
çəkir. Belə dərslərə şagirdlər həvəslə gəlir,
dərsdə dialoq, sərbəst düşüncə, həm sağlam
psixoloji mühit, həm də valeoloji istiqamət-

də sağlam şərait yaranır. Şagirdlər vaxtın
necə keçdiyini hiss etmir, dərsdə darıxmır və
onun tez qurtaracağına tələsmirlər.

Pedaqoji prosesin əməkdaşlıq əsasında
təşkili zamanı müəllim monoloji nitqindən
dialoji təlim formasına keçməklə şagirdlərin
dərs zamanı fəallığını təmin etmiş olur.
Şagirdlər qarşılıqlı kömək, sağlam rəqabət
şəraitinə düşürlər ki, bu da onların arasında
“bilik mübadiləsinə” geniş imkanlar açır.
Müəllim onların məntiqi, tənqidi və yaradıcı
təfəkkürlərinin “işləməsinə” nail olur.
Onların təfəkkürü, nitqi, təxəyyülü, diqqət
və hafizələri kompleks halda inkişaf edir.
Belə dərslərdə şagirdlərə böyük hörmət və
etimad göstərilir, təlim prosesi yüksək
hörmət və tələbkarlıq əsasında həyata keçiri-
lir. Şagirdlər nəyi isə öyrəndiklərini dərk
edirlər. Nəticədə şagirdlərin müəllimlərinə
qarşı hörmət və məhəbbəti artır, onların
tələb və göstərişləri şagirdlər tərəfindən söz-
süz yerinə yetirilir və təlim prosesi yüksək
müvəffəqiyyətlə nəticələnir. Elə bir qapalı
dövrə yaranır ki, burada öyrədənlə
öyrənənlər arasında qarşılıqlı hörmət,
öyrənməyə və öyrətməyə stimullar, motivlər
formalaşır. Müəllim bələdçi, fasilitator,
şagirdlər isə axtaran, tapan, tədqiqat aparan,
informasiya mübadiləsi, ümumiləşdirmə
edən və nəticə çıxaran, özünün və yoldaşla-
rının bilik və bacarıqlarını qiymətləndirməyi
bacaran rollarında fəaliyyət göstərirlər.
Bütün bunlar təlim prosesində müəllim və
şagirdlərin qarşılıqlı əlaqəsinə, dərs prosesi-
nin “subyekt–subyekt” münasibətlərində
təşkilinə, pedaqoji əməkdaşlığın kommunu-
kativ müstəvidə reallaşmasına səbəb olur.
Bu da dərsdə “müəllim – şagird”, “şagird –
şagird” və “şagird – müəllim” münasibət-
lərinin emosional çalarlarını artırır, təlim
motivlərini dərinləşdirir, şagirdlərin
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özünəinamını gücləndirir, nəticənin səmərəli
və daha məhsuldar, təlim prosesinin
nəticəyönümlü olmasını təmin edir. 

Humanizm pedaqoji prosesin və peda-
qogika elminin məramını, mahiyyətini və
məzmununu birləşdirən və özündə əks
etdirən bir prinsipdir. Pedaqogikada, peda-
qoji prosesdə və müəllim fəaliyyətində bu
yoxdursa, deməli pedaqogika da yoxdur,
pedaqoji proses də, müəllim də!
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М.Ильясов
Гуманистическая педагогика: 

сущность, принципы, направления
Резюме

Гуманистическая педагогика подразу-
мевает отношение, направленное к лич-
ности, уважение и доверие, достойное
отношение к ней, принятие ее личных

целей, потребностей и интересов. Это
связано также с развитием умений и спо-
собностей обучающихся, со стремлением
всестороннего обеспечения их потребно-
стей в повседневной жизни. 

В статье большое место отведено ряд
направлениям гуманистического подхода
к педагогическому процессу, таким как
выражение высокого отношения к нацио-
нальным и общечеловеческим ценно-
стям; уважение детских прав и свобод;
охрана здоровья и безопасности обучаю-
щихся; выражение заботы и уважения к
окружающей среде и к людям; оказание
педагогической поддержки; обеспечение
толерантности и терпеливости и педаго-
гическое сотрудничество, широко  осве-
щено ожидание ряд условий в  педагоги-
ческом процессе. 

M.Ilyasov
Humanist pedagogy: essence,

principles, directions
Summary

Humanist pedagogy is about turning to
the personality, trust and respect to it, digni-
fied relationship, accepting its personal
aims, demands and interests. This is also
about development of skills and ability of
those who gets the education, and meeting
the demands of their daily life.

This article deals with several directions
of humanist approach to pedagogical proces-
ses-highly appreciation of national and uni-
versal values, respect to children rights and
freedom, providing health and security of
students, care and respect to environment
and humanity, pedagogical support, provi-
ding tolerance and endurance, pedagogical
cooperation and meeting several require-
ments in pedagogical process.    
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Tədris metodikası təlimin məqsədləri,
məzmunu, metodları, vasitələri və formaları-
nın işlənib hazırlanması ilə məşğul olur.
Tədrisdə istifadə olunan komponentlər tam
bir metodik sistem əmələ gətirir. Bu
sistemdə təlimin məqsədləri digər
komponentlərlə vəhdətdə təlimin aparıcı
istiqamətini müəyyən edir. Riyaziyyat
təliminin məqsədləri digər komponentlərlə
aşağıdakı münasibətdədir.

Konkret mənada, riyaziyyat təliminin
komponentləri arasında onun məqsədləri
(təhsil, tərbiyə, inkişaf) mühüm rol oynayır.
Son illərdə Respublikamızda təhsilin
yenidən qurulması, təkmilləşməsi və Avropa
təhsil sisteminə inteqrasiya edilməsi ilə
əlaqədar ümumi orta təhsilin məzmunu xeyli
dəyişmişdir. Təlimin məqsədinin dəyişməsi
yalnız onun məzmununa deyil, digər
komponentlərin, o cümlədən təlimin metod-

ları və vasitələrinin dəyişməsinə səbəb
olmuşdur. Konkret olaraq bu ümumtəhsil
məktəbləri üçün yeni riyaziyyat dərsliklə-
rinin yaranmasında, yeni texnologiyaların
işlənib hazırlanmasında və tətbiq edilmə-
sində, təlimin yeni vasitələr sisteminin
(xüsusən, təlimin kompüterləşməsi ilə
əlaqədar) yaradılmasında özünü göstərmiş-
dir. Məsələnin izahını bir fənn üzrə qurmaq
üçün aşağıdakı izah kifayət edir. Riyaziyyat
təliminin məqsədləri ümumtəhsil məktəblə-
rin “Riyaziyyat fənn kurikulumunda” aşağı-
dakı şəkildə verilmişdir. “İnsanlara həyatda,
praktikada lazım olan hesablama vərdişləri
aşılamaq, riyazi metodlardan istifadə etmək-
lə həm elmi, həm də tətbiqi əhəmiyyətli
məsələləri həll etməyi bacarmaq, digər
fənlərlə yanaşı şagirdlərdə düzgün elmi dün-
yagörüşü formalaşdırmaq, onların təfəkkü-
rünü və nitqini inkişaf etdirmək” [1; 3].

Riyaziyyat elminin müasir vəziyyəti
onun tətbiqlərinin genişlənməsi ilə səciy-
yələnir. Mühüm tətbiqləri olan riyaziyyat
digər elmlərin öyrənilməsinə xidmət edir.
Riyazi metodların tətbiqi genişlənir, riyaziy-
yat bütün təbiət elmlərinin və texnikanın
dilinə çevrilmişdir. Belə vəziyyətdə riyaziy-
yatın cəmiyyətdə rolu durmadan artır. Bu ilk
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növbədə ümumtəhsil məktəblərində riyaziy-
yatın öyrənilməsinə aiddir. Məktəb riyaziy-
yat kursunun praktik əhəmiyyəti onunla
əlaqədardır ki, onun obyekti həqiqi aləmin
fəza formaları və miqdar nisbətləridir.
Riyazi hazırlıq müasir texnikanın quruluşu-
nu və istifadə olunması prinsiplərini başa
düşmək, elmi və texniki anlayışları, ideyala-
rı dərk etmək üçün zəruridir. Riyaziyyat
insanların gündəlik fəaliyyəti üçün çox
mühümdür. Riyaziyyat bilavasitə cəmiyyə-
tin istehsal qüvvəsinə çevrilir. Riyaziyyatın
köməyi ilə təbiətdə və cəmiyyətdə baş verən
bir çox hadisələr və proseslər modelləşdi-
rilir, öyrənilir və proqnozlaşdırılır. Ölkənin
elmi, istehsal, iqtisadi və müdafiə potensialı
orta məktəb məzunlarının riyazi hazırlığının
keyfiyyə-tindən bilavasitə asılıdır.

Riyaziyyat orta məktəbdə dayaq fənlə-
rindən biridir. O, digər fənlərin öyrənilmə-
sini təmin edir. Bu ilk növbədə təbiət elmləri
silsiləsindən olan fənlərə, xüsusən, fizikaya,
informatikaya və hesablama texnikasının
əsaslarına aiddir. Riyaziy-yatın təlimində
şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişafı
humanitar silsilədən olan fənlərin öyrənil-
məsini təmin edir. Şagirdlərin riyazi
xarakterləri praktik bacarıqları və vərdişləri
onların əmək və peşə hazırlığı üçün
zəruridir.

Şagirdlərdə riyaziyyatın tətbiqi haqqın-
da təsəvvürlərin inkişafı, riyazi mücərrəd-
ləşdirmənin mahiyyəti və əmələ gəlməsi,
real ilə idealın münasibətləri, real aləmin
hadisələri və proseslərinin riyaziyyat
elmində əks olunmasının xarakteri, riyaziy-
yatın elmlər sistemində yeri və elmi idrakda
və praktikada riyazi modelləşdirmənin rolu
şagirdlərin elmi dünyagörüşünün formalaş-
masına imkan verir.

Riyazi metodlar mexanika, fizika, astro-
nomiya və b. elmlərin təbiət qanunlarının
mahiyyətinə nüfuz etməsinə və hələ elmi
biliklərdən kənarda qalanları da qabaqcadan

görməyə imkan vermişdir. Məsələn, mexani-
ka qanunları və riyazi metodlar U.Leverye
və D.Adamsa (XIX əsr) sonralar isə
P.Lovellə (XX əsr) Saturn planetindən sonra
daha iki yeni - Neptun və Pluton planetin
varlığını nəzəri əsaslandırmağa kömək
etmiş, yalnız bundan sonra astronomik
müşahidələr həmin planetlərin varlığını
təsdiq etmişdir. 

Riyazi fizikanın metodları K.Maksveli
işığın təzyiqinin olması haqqında nəticə
çıxarmağa imkan vermişdir. Bundan sonra
P.N.Lebedev Maksvelin proqnozunu bir sıra
dəqiq eksperimentlərin köməyi ilə təsdiq
etmİşdir.

Müxtəlif növ həndəsi fəzalar /afin, sonlu
ölçülü metrik fəza, hilbert fəzası və s. haq-
qında təlim elektrodinamika və nəzəri elek-
trotexnikada tətbiq olunur. Bununla yanaşı,
riyaziyyat yalnız təbiətşünaslığın ayrı - ayrı
məsələlərinin öyrənilməsinə kömək etmir, o,
həmçinin nəzəriyyənin formalaşması və
inkişafına imkan yaradır. Riyaziyyat kvant
mexanikasının əsas tənliklərini müəyyən
etməyə (P.Dirak və b.) kömək etmişdir ki,
bundan sonra onların fiziki mənalarını da
açmaq mümkün olmuşdur.

Riyaziyyatsız texnika inkişaf edə
bilməz. Akademik A.N.Krılov riyaziyyatın
tətbiqi əhəmiyyətini yüksək qiymətləndi-
rərək çilingər üçün yeyə, çəkic və ştangel,
dülgər üçün balta və mişar zəruri ələt olduğu
kimi hər bir mühəndisə riyaziyyatın vacibli-
yini qeyd etmişdir. Riyaziyyatın digər elmlər
içərisində ən mücərrəd elm olmasına baxma-
yaraq onun praktika ilə əlaqəsi daha
möhkəmdir. Riyazi nəzəriyyənin praktika ilə
əlaqəsinin məhsuldarlığı haqqında akademik
P.L.Çebışev “Coğrafiya xəritələrinin çəkil-
məsi” əsərində yazmışdır: “Nəzəriyyənin
praktika ilə yaxınlaşması ən yaxşı nəticələr
verir; bundan yalnız praktika udmur; elmin
özü onun təsiri altında inkişaf edir; o
tədqiqat üçün yəni obyektlər və bu obyekt-
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lərdə çoxdan məlum olan tərəflər açır” [5].
İqtisadiyyat, texnika, kənd təsərrüfatı

təcrübəsi, bioloji, tibb və bir çox başqa
elmlərin tələbləri, kosmik aləmə nüfuz və
onun öyrənilməsinə cəhd göstərilməsi,
təbiətin mühafizəsi yeni - yeni problemlər
meydana çıxarmışdır ki, onları riyaziyyatın
köməyi olmadan həll etmək mümkün deyil-
dir.

Orta ümumtəhsil məktəblərində riyaziy-
yatın təlimi prosesində onun tətbiqi funksi-
yası özünü digər məktəb fənlərində müxtəlif
formalarda göstərir. Müasir təbiət elmləri
qarşısında duran mühüm problemlərin
həllində riyazi nəzəriyyədən və metodlardan
istifadə etməli olur. Qoyulan məsələlərin
riyazi modellərinin düzgün qurulması və
analizi ancaq riyaziyyat elminin üzərinə düş-
mür. Buna digər elmlərin də köməyi lazım-
dır. Bunun üçün tədricən bütün elmlər ara-
sında oxşarlıq, əlaqəlilik yaranır. Vaxt ilə
differensasiya nailiyyətlərinin məhsulu olan
elmlərdən biri kibernetikadır. Norbert Vinerə
görə, kibernetika, canlılarda və maşınlarda
əlaqə və idarəetmə haqqında elmdir.
Kibernetikanı bəzən avtomatik qurğular
nəzəriyyəsi, bəzən riyazi hesablayıcı maşın-
lar haqqında nəzəriyyə, bəzən də avtomat-
laşdırmanın əsasları adlandırırlar.

Hər hansı bir prosesin modelini
verərkən analogiya və riyazi metoddan
istifadə etməklə bərabər, öyrənilən hadisənin
özünün də nəzəri əsasını bilmək lazımdır.
Doğurdan da, maddələrin mexaniki
xassələrini modellər vasitəsilə izah etmək
üçün, birinci növbədə maddənin təbiəti,
hansı qanuna tabe olduğu, başqa maddələrlə
oxşar və fərqli cəhətləri, nəhayət, riyazi ası-
lılığı təyin edilir. 

Son zamanlar fiziki proseslərin
tədqiqində modelləşdirmə metodu səmərəli
bir vasitə olmuşdur. Bu metodun üstünlüyü
ondan ibarətdir ki, aparılmış ayrı - ayrı
təcrübələrin nəticəsindən buna oxşar bir

qrup hadisələrin öyrənilməsində istifadə
etmək mümkündür. Modelləşdirmə fiziki
proseslərdə, habelə texnikanın bütün
sahələrində tətbiq edilir. Əslində bu metod
oxşarlıq nəzəriyyəsinə əsaslanmışdır. İki
obyekt arasında oxşarlıq qoyula bilərsə,
onda onlar arasında orijinal və model
münasibəti mövcuddur.

Riyazi modelin başqa modellərdən bir
sıra fərqi vardır. Sistemlərin riyazi modeli,
onun hər hansı bir formal dildə təsviridir.
Hesablamaların aparılması və bununla miq-
dar qanunauyğunluğun müəyyən olunması
modelin yaranması üçün zəruri şərtdir.
Riyazi modelləşdirmə üç mərhələdən keçir:

a) riyazi modelin qurulması;
b) öyrənilən prosesi modelləşdirən

alqoritmlərin tərtib edilməsi;
v) modelin və öyrənilən proseslərin

müəyyən olunması.
İstənilən model kimi, riyazi model də

təkmil olmayıb öyrənilən prosesin yalnız bir
tərəfini təsvir edir. Tətbiq edilən riyazi
modellər nə qədər mürəkkəb olarsa, riyazi
qurmaların mücərrədlik səviyyəsi nə qədər
yüksək olarsa, obyektiv reallığın öyrənilmə-
sinə riyazi metodların tətbiq edilməsinin
effektivliyi bir o qədər yüksək olar.

Genetikanın bir çox müddəallarının
işlənib hazırlanmasında riyazi və kibernetik
ideyalar müvəffəqiyyətlə istifadə olunur.
Formal riyazi aparatın köməyi ilə öyrənilən
hadisələr arasındakı mühüm əlaqələri əks
etdirən ilkin təsəvvürlər sistemi fərziyyə
(hipotez) qurulur.

Məktəb riyaziyyatı həmişə politexnik
təhsilin bünövrəsi olmuşdur. Birbaşa
ənənəvi riyaziyyat kurslarına əsaslanan
“İnformatika” fənninin daxil edilməsi
məktəb riyaziyyatı silsiləsindən olan
fənlərin tətbiqi və politexnik potensialının
əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdı.

Yuxarıda deyilənlərdən belə qənaətə
gəlmək olar ki, müasir orta məktəbdə riya-
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ziyyat təliminin tətbiqi məqsədi daha aydın
şəkildə göstərilməlidir. Riyaziyyat təliminin
məqsədləri ümumdaktik məqsədləri əks
etdirməli və bununla yanaşı tədris fənninin
səciyyəvi xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır.
Lakin təlim prosesinin müasir didaktik
nəzəriyyəsində (Skatkin N.M., Lerner İ.Y.,
Krayevski V.V. və b.) onun üç müstəqil
(təhsil, tərbiyə və inkişaf) məqsədi ayrılmış-
dır. Çox vaxt praktik adlanan tətbiqi məqsəd
digər məqsədlər daxilində qeyri - aşkar
şəkildə ifadə olunmuşdur. Buna baxmayaraq
riyaziyyatın səciyyəvi xüsusiyyətindən asılı
olaraq onun tətbiqi istiqaməti məsələsi
metodik tədqiqatlarda kifayət qədər geniş
şəkildə işlənilmişdir.

Riyaziyyat təliminin təhsil, tərbiyə və
inkişaf məqsədləri ilə yanaşı tətbiqi məqsədi
müxtəlif baxışlarına çoxlu sayda tədqiqat
işləri həsr olunmuşdur. Həmin işlərin təhlili
onları aşağıdakı istiqamətlərdə qruplaşdır-
mağa imkan verir:

- riyaziyyat təliminin həyatla və isteh-
salatla əlaqəsi;

- riyaziyyat təliminin orta məktəbdə
və texniki peşə məktəbində əmək tərbiyəsi
və peşə təlimi ilə əlaqəsi;

- fənlərarası əlaqə problemi (riyaziy-
yatın informatika, fizika, kimya biologiya,
rəsmxət, coğrafiya, astronomiya və s. fənlər
ilə əlaqəsi);

- riyaziyyatda politexnik təhsil proble-
mi;

- riyaziyyata onun tətbiqi xarakterini
təmin edən ayrı - ayrı metodik - məzmun
xəttin daxil edilməsi (alqoritmik mədəniy-
yətin formalaşması, şagirdlərin konstruktiv -
həndəsi inkişafı, onların fəza təsəvvürlərinin
güclənməsi və s.) ;

- orta məktəblərin xüsusi siniflərində
və ya peşə məktəblərində, dərnək, maraq
məşğələlərdə öyrənilən xüsusi tətbiqi riya-
ziyyat kursların işlənib hazırlanması və s.

Riyaziyyat təliminin tətbiqi istiqaməti-

nin gücləndirilməsi ilə əlaqədar problemin
müxtəlif baxışlarına aid tədqiqat istiqamət-
lərinin rəngbərəngliyi və çoxsaylı olması
onun bütövlükdə öyrənilməsinə daha geniş
mənada baxmağın zəruriliyini göstərir.
Həmin tədqiqatlar problemin ayrı - ayrı
baxışlarının öyrənilməsinə istiqamətlənmiş-
dir. Fikrimizcə, bizdən əvvəl aparılmış
tədqiqatların nöqsanı riyazi biliklərin
tətbiqinin öyrənilməsi probleminin tədqiqinə
vahid nəzəri yanaşmanın olmamasından irəli
gəlmişdir. Bu da öz növbəsində riyaziyyat
təliminin tətbiqi funksiyasının ayrılması ilə
izah edilə bilər. Qeyd edildiyi kimi, məhz
bunun nəticəsidir ki, problemin ayrı – ayrı
baxışlarına həsr olunmuş tədqiqatlar, bir
qayda olaraq, bir-birindən təcrid olunmuş-
dur. Nəticədə, tətbiqi funksiyanın
öyrənilməsi, tədqiq edilməsi tam olmamış-
dır. Fikrimizcə, orta məktəbin riyaziyyat
kursunun formal qalmasının bir səbəbi də
məhz bundan ibarətdir.

Məktəb riyaziyyat kursunun bir sıra
tədris fənləri, bölmələri və mövzularının
tətbiqi məsələsi indiyə qədər öyrənilməmiş
qalmışdır. Bir çox mövzuların çalışmalar
sistemi formaldır. Onlarda, demək olar ki,
tətbiqi istiqamətli çalışmalar dərəcəsindədir.
Riyaziyyat kursu informatikadan kifayət
qədər istifadə etmir. Ümumiyyətlə, əksər
şagirdlərin hesablama vərdişləri dözülməz
dərəcədə aşağı səviyyədədir. Riyaziyyat
təliminin bir çox fənlərlə əlaqəsi öyrənilmir.
Fizika ilə əlaqə, bir çox hallarda pozulmuş-
dur. Riyazi faktlar kafi və yaxşı mənimsəyən
şagird öz biliklərini riyaziyyat daxilində
tətbiq etməyi bacardığı halda, riyaziyyatdan
kənarda onları tətbiq etməkdə aciz qalırlar.
Məktəb riyaziyyat kursunun tətbiqi funksi-
yasının kafi şəkildə öyrənilmədiyi indi artıq
orta və ali məktəb müəllimlərinə, ictima-
iyyətə yaxşı məlumdur. 

Riyaziyyat təliminin tətbiqi məqsədinin
öyrənilməsi ilə əlaqədar problemin tam
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şəkildə işlənməməsi, fikrimizcə, öz əksini
müasir təlim tərbiyə prosesinə məxsus
obyektiv ziddiyyətdə tapır.

Bir tərəfdən, riyaziyyatın müasir həyata
nüfuz etməsi, insan fəaliyyətinin bir çox
müxtəlif sahələrinin riyaziləşməsi, riyazi
fəaliyyətə günbəgün daha çox sayda
mütəxəssislərin cəlb edilməsi orta
məktəbdən şagirdlərdə riyazi bilik, bacarıq
və vərdişləri tərbiyə etməyə hazırlığın for-
malaşmasını tələb edir. Digər tərəfdən,
təlimin məhz bu tərəfi əhəmiyyətli dərəcədə
əziyyət çəkir. Əldə edilən biliklər belə hazır-
lığı təmin etmir. Şagirdlərdə biliklərin
tətbiqi aparatı yolverilməz dərəcədə aşağı
səviyyədə formalaşır.

Bütün bu deyilənləri nəzərə alaraq,
şagirdlərdə ümumi və peşə təhsilini,
özünütəhsili davam etdirməyin formalaşma-
sını tələb edən fasiləsiz təhsil konsepsiyası-
nın praktik həyata keçirildiyi şəraitdə
mühüm pedaqoji vasitə kimi fənlərarası
əlaqələrdən geniş istifadə əsasında riyazi
təhsilin mühüm səciyyəvi və müstəqil
məqsədi kimi məktəb riyaziyyat kursunun
tətbiqi funksiyasının ayrılması, tədqiq
edilməsi və öyrənilməsi xüsusilə aktuallıq
təşkil edir.

Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyat
təliminin tətbiqi funksiyası dedikdə təlimin
aşağıdakılardan ibarət olan qlobal didaktik
məqsədini başa düşürük: 

- canlı və inkişafda olan, müasir
həyada və insan fəaliyyətinin bir çox
sahələrində mühüm əhəmiyyəti olan elmi
kimi riyaziyyat haqqında şagirdlərdə
təsəvvürlərin formalaşması;

- şagirdlərin riyazi fəaliyyət metoduna
qoşulması; 

- əhəmiyyətli dərəcədə riyaziyyata
əsaslanan sahələrdə təhsili davam etdirməyə
hazırlığın formalaşması;

- riyaziyyat sahəsində müstəqil tədris

fəaliyyəti bacarıqları və vərdişlərinə
yiyələnmə.

Ənənəvi yanaşmadan fərqli olaraq riya-
ziyyat təliminin tətbiqi funksiyası anlayışına
məktəb riyaziyyat kursunun uşaqlar və
yeniyetmələrin tədris fəaliyyətinin bütün
sahələri, onların əmək fəaliyyəti və məişəti
və metodoloji və məzmunlu əlaqəni aid edi-
rik.

Təlimin tətbiqi funksiyasının belə geniş
mənada başa düşülməsində riyaziyyatın
müasir həyatda rolu haqqında şagirdlərdə
təsəvvürlərin formalaşmasının, insan
fəaliyyətinin çox müxtəlif sahələrində riyazi
biliklərin tətbiqi metodlarına yiyələnməyin
də mühüm əhəmiyyəti vardır.

- formal - məntiqi qurulma kimi riyazi
biliklərin səciyyəsi;

- tətbiqi riyaziyyatın metodları;
- tədris situasiyalarını riyazi model-

ləşdirmənin tətbiqi imkanları.
Riyaziyyat təliminin tətbiqi funksiyası-

nın ayrılması və müstəqil tədqiq edilməsi,
təlim tərbiyə prosesində bu funksiyanın
öyrənilməsinin xüsusi nəzərə çatdırılması
riyaziyyatın öyrənilməsini şagirdlər üçün
əsaslandırılmış prosesə, riyazi biliklərin
tətbiqinə hazırlığın formalaşması isə riyaziy-
yata yiyələnmə prosesinin, bütövlükdə riya-
zi tərbiyənin mühüm üzvi hissəsinə çevrilən
pedaqoji situasiyanın yaradılmasına gətirir.

Təlim - tərbiyə prosesinin belə qoyuluşu
yalnız biliklərin geniş fəaliyyət göstərmə-
sinə deyil, həm də bütövlükdə riyaziyyatın
daha möhkəm və qeyri - formal mənimsə-
nilməsinə səbəb olur, şagirdlərdə riyazi
biliklərin məzmununa marağın artmasına
müsbət təsir göstərir.

Beləliklə, riyaziyyat təliminin tətbiqi
funksiyasına ənənəvi kök salmış yanaşma-
dan fərqli olaraq müasir yanaşmaların inki-
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şafı və elmi ümumiləşməsindən ibarət
tamamilə yeni konsepsiya kimi baxırıq. Bu
konsepsiyanın mahiyyəti riyaziyyat təli-
minin tətbiqi funksiyasının öyrənilməsinin
zəruriliyi, pedaqoji məqsədəuyğunluğu və
müstəqil səciyyəvi funksiya kimi ayrılması-
nın praktik səmərəli göstərilməsindən və
vahid təlim tərbiyə prosesinin təhsil, tərbiyə
və inkişaf funksiyaları ilə yanaşı, onlarla
üzvi vəhdətdə nəzərdən keçirilməsindən
ibarətdir. 

Rəyçi: prof. İ.İsmayılov
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А.Адыгёзалов
Цели применения учебной про-

граммы на курсах преподавания мате-
матики в школе, а также ее обоснова-

ние с педагогической точки зрения
Резюме

Среди компонентов обучения матема-
тике основную роль играют его приклад-
ные цели. В связи с реформами в образо-
вании содержание общего изменилось.
Но изменения в целях образования оказа-
ло влияние не только на его содержание,
но и на другие компоненты, в частности,
на методы и средства обучения.   

A.Adigozalov
The objectives of the curriculum

application in the courses of teaching
mathematics in the school, as well as its

justification from the pedagogical 
point of view

Summary
Among the components of teaching

mathematics the primary role belongs to its
applied goals. Due to the reforms in educati-
on, the content of general secondary educa-
tion has changed. But changes in the goals of
education have had an impact not only on its
content, but also on other components, parti-
cularly on methods of the means of instruc-
tion.
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Sosiallaşma çox mürəkkəb, rəngarəng
və rəngarəng olduğu qədər çətin prosesdir.
Bu prosesin  ilkin elementləri qarşılıqlı
münasibətlər şəraitində ictimai dəyərlərin
əldə olunması tendensiyasında üzə çıxır.
İnsan amili ictimai dəyərlər qazandıqca
cəmiyyətə inteqrasiya olunur və beləliklə də
cəmiyyət üzvləri arasında əhəmiyyətli
dərəcədə eyniyyətin yaranmasının ilkin
elementləri formalaşmağa başlayır.
Cəmiyyətin inkişafı isə yalnız onun üzvləri
arasında sağlam münasibətlər şəraitində
reallaşa bilir. İnsanın qarşılıqlı münasibətlər
şəraitində formalaşması prosesi qeyri-şərtsiz
olaraq sosiallaşma prosesinin genişhüdudlu
əhatə dairəsinin tərkib elementinə çevrilir.
Deməli, sosiallaşma prosesi başlıca olaraq
mənəvi-psixoloji və sosial-pedaqoji şərtlərlə
xarakterizə olunan uzunmüddətli bir tenden-
siyadır. Məqalənin tədqiqi predmetinə
uyğun olaraq deyə bilərik ki, soiallaşma
aktının pedaqoji və psixoloji parametrlərinin
araşdırılması ilk növbədə uşaqlarla sosial-
pedaqoji işin  aparılmasında yeniliklərin
əldə olunmasına potensial töhfələr verəcək.

Bu bir həqiqətdir ki, mənəvi-psixoloji

resurslar şəxsiyyətin tipalogiyasında yalnız
perspektivli yer tutduqdan sonra cəmiyyətdə
sosial-iqtisadi və elmi-texniki tərəqqinin
geniş  sosial-psixoloji və pedaqoji potensial-
ları formalaşır.

İnsanın ictimai münasibətlər sistemində
iştirakını ilkin mərhələdə onunla ətraf aləm
arasında yaranan daxili psixoloji vasitələr
şərtləndirir. Bunu elmşünaslıqda sosiallaşma
aktının “daxili psixoloji vasitəsi” kimi
adlandırmaq olar. Həmin vasitələrin ilkin
elementləri duyğu üzvlərinin sosial imkanla-
rı səviyyəsində üzə çıxır. Çünki ictimai
münasibətlər sferasına daxil olan insan ilkin
mərhələdə ətraf aləmdə baş verən hadisələri
duyğu üzvləri vasitəsilə hiss etməyə çalışır;
faktları seçir, toplayır, təfəkkür süzgəcindən
keçirir və müvafiq ictimai dəyərlərin
“yenidən istehsalını” reallaşdırmaq üçün
həmin faktlar barədə məlumatların çox
böyük və tükənməz axınını qəbul edən və
onu ictimai keyfiyyətlərin təşəkkülü
səviyyəsində təhlil etmə qüdrətinə malik
olan beyinə ötürür. Bu tendensiyanın
nəticəsində ictimai münasibətlər şəraitində
insan psixologiyasının ətrafdakı fakt və
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hadisələrə adekvat inikası baş verir və bunun
əsasında icraedici funksyalara daxil olan,
davranışın psixi modelini yaradan sinir
implusları formalaşır. Sosiallaşma aktında
müxtəlif əməliyyatların icrasından ibarət
olan mürəkkəb psixi mexanizm fasiləsiz iş
rejimində fəaliyyət göstərir. Hiss üzvləri
ictimai mühitin insan şüuruna nüfuz
etməsində psixoloji səbəblər törədən sosial
kanalların məcmusudur. Bu mənada hiss
üzvləri insan amilinə onu əhatə edən ictimai
mühitə bələdləşmək imkanlarını qazandırır.
Elmi psixologiyada qeyd olunduğu kimi,
əgər insan bütün hiss üzvlərindən məhrum
olsaydı, o, özünün ətrafında nələr baş verdi-
yini bilməzdi, onu əhatə edən adamlarla
ünsiyyətə girməyə müvəffəq olmazdı [8,
s.102].

Sosiallaşma prosesini şərtləndirən əsas
cəhətlərdən biri də insanla onun qarşılaşdığı
mühit arasında məlumatlılıq faizinin kifayət
həddə olmasıdır. Çünki insan amilinin icti-
mai mühitə inteqrasiyası bilavasitə ictimai
mühitlə onun arasında müyyən dəyərlər
balansının mövcud olması ilə xarakterizə
olunur. İnsanla cəmiyyət arasında dəyərlər
balansının formalaşması naminə prestij
təəssuratların əldə olunma tələbatının real-
laşmasında  duyğu üzvlərinin vasitəlik
səviyyəsinin nə qədər önəmliliyi dərhal gözə
çarpır. İnsanın duyğu üzvlərinin sosial-psi-
xoloji xüsusiyyəti ondadır ki, duyğular insan
faktorunu baş verən hadisə və proseslər
barədə obyektiv məlumatlarla təmin edir.
Məsələn,  görmə duyğusu vasitəsi ilə insan
baş verən hadisələrin canlı müşahidəçisinə
çevrilirsə eşitmə reseptorları həmin
hadisələrin başvermə səbəblərini araşdır-
maqda ona yardımçı olur; digər misalda,
əgər iybilmə, dadbilmə və lamisə
predmetlərin xassələrinin bizə anladılmasın-

da yardımçı olurlarsa deməli, cism və
hadisələrin əlamətlərini, ictimai situasiyala-
rın başvermə səbəblərini bizə təqdim
etməkdə duyğu üzvləri çox dəqiq şəkildə
ixtisaslaşmışdır. Şəxsiyyətin cəmiyyətə
adaptasiyasında o zaman uğurlu nəticə əldə
olunur ki, duyğu üzvləri fakt və hadisələrin
obyektiv xassələrini müvəffəqiyyətlə əks
etdirsin. Çünki duyğuların spesifikliyi icti-
mai mühitdə baş verən hadisələrin
özünəməxsusluğu ilə bilavasitə transforma-
siya olunur. Duyğuların sosial mahiyyəti o
cəhətlərdə təsdiq olunur ki, bu proseslər
insanın iradəsindən asılı olmadan baş verdi-
yi şəraitdə onun (insanın) mövqeyini (qəbul
edir və ya etmir, özünə məqbul sayır, ya da
saymır) nəzərə almadan reallaşır. İnsan
istər-istəməz emosional vəziyyətlərə düşür;
özünü baş verən fakt və hadisələrin fəal
üzvünə çevrilmə təhlükəsindən sığortalasa
da həmin hadisələr onun hafizəsində dərin
psixoloji izlər buraxır və beləliklə, gələcək
fəaliyyətində müvafik şərait yaranan kimi
insan psixologiyasında keçmişdə qazanılan
mənfi emosialar onun davranışında domi-
nant səviyyəyə çevrilir. Duyğular maddi
aləmin  subyektdən asılı olmadan baş verən
fakt və hadisələrinin həqiqi xassələrini
özündə əks etdirirlər. Bu baxımdan duyğula-
rın sosiallaşma prosesinin hərəkətverici
mənbələrinə çevrilməsindən ötrü qarşılıqlı
münasibətlər şəraitində insanın subyektivliyi
çox vacibdir. Sosiallaşmanın tamlığı həm
daxili psixi, həm də xarici hərəkətlərdə öz
dolğun ifadəsini tapır. 

Sosiallaşma prosesində yaranan qarşı-
lıqlı münasibətlər şəraitində baş verən situa-
siyalar zamanı reseptorlara təsir edən ictimai
qıcıqlandırıcıların spesifik enerjisinin sinir
implusları enerjisinə çevrilməsi nəticəsində
yeni yanaşma modeli formalaşır. Bu fakta
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əsasən belə bir elmi qənaətə gəlmək olar ki,
duyğu təkcə hissi surətin komponenti deyil,
o həm də sosiallaşma prosesinin fəal tərkib
elementidir.

Sosiallaşmanın psixoloji mexanizminin
təhlilinin əhəmiyyəti həm də ondadır ki, bu
araşdırma cəmiyyətin inkişafının müasir
mərhələsində sosiallaşmanın psixoloji ten-
densialarını, onun müsbət və ya mənfi
imkanlarını, müsbət imkanların daha
dərindən ifadə olunması yollarını, mənfi
imkanların qarşısının alınması və kompensa-
siya edilməsi vasitələrini müəyyənləşdir-
məyə şərait yaradır. Bu istiqamətdə əsas
bilgilərin əldə olunması həm də insanlarla
sosial-psixoloji işin aparılmasının universal
modelinin yaradılmasına çox böyük fayda
verəcək.

İnsanın qarşılaşdığı situasiyalarda duy-
ğular ictimai qıcıqlandırıcıların təsirindən
sonra dərhal yaranmadığı kimi, situasiya
kəsildikdən sonra da dərhal yox olmur.
Uşağın qarşılaşdığı situasiyalarda qazanılan
təəssuratlar böyüklərə nisbətən qısamüddətli
olur. Çünki yaşa dolduqca insanın   həyat
təcrübəsi artır, o  artıq hadisə və prosesləri
təkcə baxışları ilə müşahidə etmir, həm də
şahidi olduğu fakt və hadisələr arasında
yaranan səbəb nəticə  əlaqələri təfəkkür süz-
gəcindən keçirir;  qarşılaşdığı ictimai təsir-
lərin bəzilərini zəif, bəzilərini isə dominant
səviyyədə qəbul edir. Böyüklər əksər hallar-
da qarşılaşdığı ictimai təəssuratların psixolo-
ji zərbəsindən hələ uzun müddət qurtula bil-
mir. 

Sosiallaşma prosesində ictimai təsirlərə
məruzqalma tendensiyasında isə hasil olan
nəticə təəssuratların yaranma tendensiyası-
nın əks mütənasibliyini təşkil edir. Çünki bu
prosesdə artıq uşaq yaşlarında qazanılan icti-
mai keyfiyyətlərin kəmiyyət və keyfiyyət

göstəriciləri tamamilə fərqli müstəvidə
cərəyan edir. Fakt və hadisələr uşaq yaşların-
da qısamüddətli təəssuratlar yaratsa da bu
tendensiya uşağın psixologiyasında köklü
sosial-psixoloji dəyişikliklərin baş verməsi
ilə nəticələnir. Burada böyüklərə nisbətən
sosial təcrübənin az olması səbəbindən
hadisələrin analizində buraxılan səhflər uşa-
ğın psixologiyasında keçilməz uçurumlar
yaradır. Ona görə də  yaşlılar qarşılaşdığı
mənfi təəssuratların, azyaşlılar (uşaqlar,
yeniyetmələr, gənclər) isə  qazandıqları icti-
mai keyfiyyətlərin təsirindən çox gec qurtula
bilirlər.

Sosiallaşmanın psixoloji təhlilində onu
da qeyd etmək vacib sayılar ki, bu
prosesdəki  hadisələr  iştirakçısıların psixo-
logiyasında ilkin olaraq analizatorlara bir
neçə saniyə ərzində təsir edir; səs implusları
şəklində  elementar təəssuratlar yaradır və
qavrama mərhələsinə müvəffəqiyyətli keçid
alınır. Situasiyada yaranan impulsun inten-
sivliyi və uzunmüddətliyi qəbul olunan
informasiyanın hansı həcmdə qavranılması-
nı bilavasitə şərtləndirir. İnsan psixologiya-
sında ictimai dəyərlərin qazanılması aktı
məhz belə baş verir: müəyyən anda beyin
qabığı daxil olan saysız-hesabsız impulslar-
dan yalnız insanın fərdi-psixoloji xüsusiy-
yətlərinə müvafiq funksional əhəmiyyətə
malik olanları qəbul  etdiyi vəziyyətlərdə
digər impulsların axınını dayandırır.
Sosiallaşmanın psixoloji və pedaqoji xarak-
teristikasında proseslərin qeyd etdiyimiz
səviyyədə cərəyan etməsi məqsədəuyğun və
məqbul sayılır. Bu istiqamətlərdə tədqiqat
aparan psixoloqların (6, səh.186) da
fikirlərini ümumiləşdirsək belə bir elmi
qənaətə gələ bilərik: sosiallaşma prosesində
elə bir situasiya yoxdur ki, baş beyin
yarımkürələri qabığı həmin situasiyada yara-
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nan bütün impulsları eyni şəkildə qavrasın
və yaranan münasibətlərə olan  reaksiyaların
kompleksliliyini eyni zamanda  təmin etsin;
şəxsiyyətin bu məqsədə meyilliliyi onun
sosial-psixoloji tənəzzülü ilə və beləliklə
sosiallaşmada böhran vəziyyətinin yaranma-
sı ilə nəticələnəcəkdir.

Psixologiyadan və anatomik-fizioloji
tədqiqatlardan bizə məlumdur ki, baş beyin
yarımkürələri qabığı orqanizmin həyati
mənafeyi keşiyində durur və özünün oyan-
ma həddini yüksəldərək lazımsız impulsları
həddaltı impulslara çevirir, beləliklə də
orqanizm gərəksiz reaksiyalardan azad olur
[5, s.127].

Sosiallaşma aktının reallaşması həm də
insan amilinin qarşılaşdığı situasiyalarda
yaranan münasibətlər sisteminə iradi səyi
sayəsində adaptasiyanın baş vermə səviyyəsi
deməkdir. İstər sosial pedaqoqların, istərsə
də sosial psixoloqların tədqiqatlarında adap-
tasiya anlayışı tez-tez işlədilir. Burada bir
məsələ diqqət mərkəzində durur: adaptasiya
nədir və onun pedaqoji- psixoloji təhlili necə
təqdim oluna bilər?

Təbii haldır ki, insan amilinin sosiallaş-
ması cəmiyyətdə baş verən sosial-iqtisadi və
ictimai-siyasi dəyişikliklərə uyğunlaşması
prosesidir. Sosiallaşma tendensiyasında
adaptasiya həm də insanın qarşılıqlı
münasibətlər şəraitində mövcud fakt və
hadisələrə uyğunlaşması səviyyəsində təhlil
olunur. Pedaqoji və psixoloji prizmadan
yanaşdıqda adaptasiya insana istiqamətlənən
ictimai amillər kompleksində yaranan qıcıq-
landırıcıların təsiri prosesində duyğunun
həssaslığı  səviyyəsində reallaşır. Yəni qarşı-
lıqlı münasibətlər şəraitində uşağın daxili
psixoloji laylarında yeni situativ şərait yara-
da bilən davranış nümunəsi ilkin anda qaba-
rıq duyğular oyada bilir; lakin eynilə

təkrarlanan şəraitlərdə həmin hallarla
dəfələrlə qarşılaşmaq nəticədə situativ duy-
ğuları aşağı həddə endirə bildiyi hallarda
sosiallaşma aktını reallaşdırır. Uşağın şahidi
olduğu davranış nümunələri onun psixologi-
yasında yalnız duyğu yaratmamaq həddinə
qədər  sadələşəndən sonra sosiallaşma pro-
sesinin tərkib elementinə çevrilə bilir. Bu
prosesdə iradə və xarakterin rolu mühümdür.
İradə daxili və xarici çətinliklərin aradan
qaldırılmasından ötrü məqsədyönlü və şüur-
lu fəaliyyət olduğuna psixoloji cəhətdən
sosiallaşma prosesinin mərkəzi nüvəsini
təşkil edir. Ona görə də  sosial-psixoloji işin
əsas vəzifələrindən biri iradi keyfiyyətlərin
formalaşdırılmasıdır. İradi səy əsasən adap-
tasiya aktının reallaşmasında mühüm şərtə
çevrilir. Çünki adaptasiya insanın öz
müəyyən istək və arzularını buxovlayaraq
cəmiyyətə qovuşması prosesidir. İnsan heç
zaman cəmiyyətlə qarşıdurma vəziyyətində
qala bilməz. İnsan-cəmiyyət əlaqələrində
əks qütblər üzrə yaranan münasibətlərin
sonu mövqelərin qovuşması ilə yekunlaşma-
lıdır, yoxsa vahid cəmiyyət modeli yarana
bilməz. Bu tendensiyada yalnız möhkəm
iradə və xarakterin rolu üzə çıxır.

İradi xüsusiyyətlər insandan öz davranı-
şını tənzim etməyi, bir sıra başqa istək və
meyillərini ləngitməyi ona görə tələb edir ki,
o, cəmiyyətə adaptasiya oluna bilsin.
Deməli, iradə şüurlu olaraq qarşıya qoyul-
muş məqsədlərə müvafiq müxtəlif canatma-
ların ardıcıl surətdə təhlilini və həyata
keçirilməsini tələb edir. İradi keyfiyyətlər
sayəsində sosiallaşma aktında insan bəzən
öz şəxsi qeyri-ixtiyari impulslarını nəzarət
altına alır və lazım olduqda onları cilovla-
mağı bacarır. Sosiallaşma şəxsiyyətin elə bir
fəallıq formasıdır ki, şüur elementi orada
mütləq iştirak edir. Çünki sosial keyfiyyətlər
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sistemi ictimai şüurun ən yüksək nailiy-
yətidir. Bu mənada iradi hərəkətlərimiz şüu-
run nəzarəti olmadan ictimai keyfiyyətlər
səviyyəsinə yüksələ bilməz.

İradi fəaliyyətin həm də sosiallaşmanın
uğurluluğunu təmin edən tələbkarlıq kodeksi
səviyyəsində qiymətləndirilməsi sosial-psi-
xoloji baxımdan qəbulolunandır. Sosial-
laşma prosesində bir sıra aktların və
hərəkətlərin mövcudluğu zəruridir ki, orada
şəxsiyyət öz səylərinin və icra olunan psixi
proseslərin xüsusiyyətlərini geniş ölçüdə
dərk edə bilsin. Bu tendensiyaya münasi-
bətlərin gedişində yaranmış vəziyyətin
qiymətləndirilməsi, aparılacaq təfəkkür
əməliyyatları üçün müvafiq yolun tapılması,
məqsədə nail olmaq üçün zəruri vasitələrin
seçilməsi, qərar qəbulu və s. subyektiv
yanaşmalar daxildir. İnsan psixologiyasında
yaranan münasibətlər modelinin xarakterinə,
seçilən yanaşma tərzinə təsir edən motivlər
iyerarxiyasının əmələ gəlmə səbəbləri məhz
onun iradi keyfiyyətləri ilə transformasiya
olunur. Bu iyerarxiya  şəxsiyyətin təşəkkülü
prosesində yaşadığı cəmiyyətdə onun sosial
inkişaf şəraitindən, ictimai dəyərlər
kompleksindən və sərvət meyillərindən asılı
olaraq əmələ gəlir. Xüsusi formada qeyd
olunmalıdır ki, şəxsiyyətin sərvət meyilləri
yaranan situasiyalarda müvafiq ictimai dav-
ranış formalarının psixoloji modelinin for-
malaşmasında təzahür olunur. İctimai davra-
nışın psixoloji modelinin təşəkkülü
nəticəsində və şəxsiyyətin sərvət meyilləri
sayəsində insan amilinin gələcək fəaliy-
yətinin prioritetləri üzə çıxır. Bu keyfiyyətlər
yalnız qarşılıqlı münasibətlər şəraitində sosi-
al-psixoloji törəməyə çevrilərək davranışın
tənzimlənməsini xarakterizə edir. Sosiallaş-
ma prosesində dominant qəbul olunan dav-
ranış nümunələri istər-istəməz onun subyek-

tiv yanaşma tərzində ifadə olunur. Bu prose-
sin psixi imkanları xarakterin mövcüd situa-
siyanın tələbləri səviyyəsində formalaşması-
na qədər funksionaldır. Sosial-psixoloji
situasiyalar şəxsiyyətin mahiyyətində,
istiqamətində, məqsədlərində, meyillərində
və emosional-hissi fəaliyyətində gözəçarpan
dərəcədə dəyişikliklərin olunmasını zəruriy-
yətə çevirir. Çünki insan faktoru adaptasiya
mərhələsini keçməyə müvəffəq olmadan
sosiallaşa bilməz.

Sosiallaşma prosesini kollektiv, qrup
formasında nəzərdən keçirmədən, bu istiqa-
mətdə xarakterizə  etmədən onun pedaqoji
və psixoloji təhlilini vermək qeyri-mümkün-
dür. Hələ eramızdan əvvəlki dövrdə böyük
yunan alimi Platon belə bir fikir irəli sürürdü
ki, ruhi aləmin hissləri insanlar arasında
bərabər şəkildə bölünməmişdir və onlardan
birinin digərlərinə nisbətən üstünlük təşkil
etməsi fərdin bu və ya digər sosial qrupa
mənsub olmasını müəyyən edir [11, s.112].

Cəmiyyətin inkişaf səviyyəsini həm də
insan faktoru tərəfindən ayrı-ayrı qruplarda
müxtəlif sosial funksiyaların  yerinə
yetirilməsi tendensiyası şərtləndirir. Bunun
sosiallaşma baxımından iki mühum psixoloji
əhəmiyyəti vardır: bir tərəfdən sosial
fəaliyyət sistemində şəxsiyyətin obyektiv
yeri müəyyənləşir, digər tərəfdən onun şüu-
runun sosial resurslarının formalaşması real-
laşır. Bu prosesin qanunauyğunluqlarını
aydınlaşdırmaq üçün hər şeydən əvvəl belə
bir suala cavab vermək lazımdır ki, sosial-
psixoloji mənada qrup insan faktoru üçun nə
deməkdir, onun hansı xarakteristikaları qru-
pun hər bir üzvü üçün daha çox qəbul olu-
nandır? Bu suala cavab verməkdən ötrü qrup
anlayışını sosiallaşma aktının psixoloji
xarakteristikası səviyyəsində təhlil etmək
zəruridir.
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Qrup anlayışına kəmiyyət nöqteyi
nəzərdən yanaşdıqda, hər şeydən əvvəl qeyd
etmək lazımdır ki, qrup dedikdə müəyyən
bir sosial şəraitdə bir subyektin deyil, bir
neçə subyektin iştirak etməsi nəzərdə tutu-
lur. Lakin eyni sosial şəraitdə, məsələn, iki
adamın sadəcə olaraq  iştirak etməsi onları
sosial-psixoloji cəhətdən qrup adlandırmaq
üçün hələ kifayət etmir. Çünki, iki nəfərdən
artıq adam qrup halında birləşəndə, onların
hər biri müvafiq birgə fəaliyyətin iştirakçısı-
na çevrilir, qrupun sosial inkişaf qanunları
yaşamağa başlayır; hətta qrup üzvlərindən
biri müəyyən səbəb üzündən təklikdə
fəaliyyət göstərdikdə belə, qrupun digər
üzvü onun xəyalında, adətən iş yoldaşı kimi
iştirak edir. Beləliklə, artıq iki və daha çox
adam qrup halında birləşəndə onların hər
birinin fəallığında fərdin psixologiyası ilə
izah edilə bilməyən yeni sosial cəhətlər
meydana çıxır. Yeni qrup üzvlərinin sayı art-
dıqca kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikası
arasında sosial-psixoloji balans yaranır.
Buna uyğun olaraq ictimai keyfiyyətlərin
həcmi çoxalır, fərdi yanaşma ümumi yanaş-
ma modelinə inteqrasiya olunur,
münasibətlər sisteminin vahid modeli for-
malaşmaya doğru istiqamət alır və
cəmiyyətin digər tələbat və şərtlərinə müva-
fiq, müxtəlif parametrlər üzrə sosial rabitə
yaranır. Aparılan araşdırmalar onu deməyə
imkan verir ki, insan amilinin sosiallaşması-
nın intensivləşməsindən ən optimal səviyyə
kollektiv və qrupun birgə fəaliyyəti
şəraitində əldə olunur. Sosial psixoloqlar və
pedaqoqlar əsasən bu qənaətə gəlirlər ki, iki
nəfərdən artıq adam qrup halında birləşəndə
onlardan hər birinin fəallığında elə cəhətlər
meydana çıxır ki, bunları təkcə fərdin psixo-
logiyası ilə deyil, əsasən qrupun sosial- psi-
xoloji və pedaqoji qanunauyğunluqları ilə

yerinə yetirmək mümkün olur [11, s.183].
Qrupun sosial-pedaqoji xarakteristika-

sında qarşılıqlı münasibətlərin hansı pedaqo-
ji şərtlərlə qurulması yolları aşkarlandığı
halda, sosial-psixoloji təhlilində bu
münasibətlər insan psixologiyasının sosial
törəməsi səviyyəsində xarakterizə olunur.
Çünki qrup özünəməxsus sistemdir və
müəyyən struktura malikdir. Qrupa daxil
olan hər bir adam müəyyən rol və vəzifə
ifadə edir. Hər bir qrup özünün məqsəd-
lərinə, normalarına, sərvət meyillərinə, sosi-
al gözləmələrinə və s. müvafiq olaraq
müxtəlif formalarda öz üzvlərinə nəzarət
edir: onları rəğbətləndirir və ya cəzalandırır.
Qrup üzvləri müvafiq normaları və sərvət
meyillərini mənimsədikcə sosial-psixoloji
və pedaqoji cəhətdən qrupun həyatında
köklü dəyişikliklər əmələ gəlir: qrup
üzvlərində qrupa mənsubluq hissi əmələ
gəlir. Bunun psixoloji cəhətdən ilk əlaməti
ondan ibarətdir ki, qrupun hər bir üzvü qru-
pun nailiyyətlərini öz nailiyyətləri, müvəf-
fəqiyyətsizliyini isə öz müvəffəqiyyətsizliyi
hesab edir, onları öz şəxsi nailiyyəti və ya
məğlubiyyəti kimi başa düşür: birinci halda
sevinir, ikinci halda kədərlənir və s. qrupun
mahiyyəti ən yüksək sosial, psixoloji və
pedaqoji səviyyəni o halda ala bilər ki, onun
üzvləri öz istək və arzularını ümumi
məqsədə yönəldə bilsin. Qrup daxilində
yaranan münasibətlərin qeyd etdiyimiz
səviyyəyə qalxması yalnız sosial-psixoloji
assosiasiya nəticəsində mümkün olan həddə
çatır. Belə hallarda fakt və hadisələr arasında
yaranan əlaqələrin fərdlər tərəfindən psixo-
loji təhlilinə start verilir. Şəxsiyyətdə autizm
hallarına əks reaksiyaların reallaşma
səviyyəsi  məhz ünsiyyətin aktiv sferada
təzahüründə ifadə olunur.

Sosial psixoloqun fəaliyyətinin səmə-
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rəsi digər tərəfdən şəxsiyyətdə verbal
cəhətlərin artırılması məharətində xarakteri-
zə olunur. Bu işin həcmi öz istinad nöqtəsini
şəxsiyyətlərarası münasibətlərə qoşulma
cəhətində tapır. Yəni əgər insan amilində söz
ehtiyatı tələb olunan səviyyədə qazanılma-
yıbsa, onun  ünsiyyətinin strukturunda
səngimələr baş verəcəkdir. Əgər insan vizi-
ual olaraq hadisələrin başvermə səbəblərini
və bu səbəblərin həlli yollarını hiss edirsə
deməli çıxış yolunu həm də verbal
cəhətlərində axtarıb tapmalıdır. Sosial psixo-
loqun proseslərə hossolunmaz dərəcədə
müdaxiləsi ona görə vacibdir ki, subyektin
situasiyanın təsirinə məruz qalmasının və
affekt səviyyəsinə enməsinin qarşısı alınsın.

Psixologiya elmindən bizə məlumdur ki,
affekt-subyekt üçün həyati əhəmiyyətli
şəraitin kəskin dəyişməsi, daxili orqanların
funksiyalarında dəyişiklik və kəskin hərəkət
təzahürləri ilə bağlı olan güclü və nisbətən
qısamüddətli hissi-emosional vəziyyətdir.
Biz bu prosesin qısa şərhini yuxarıda verdi-
yimiz üçün digər məsələlərin təhlilinə keçi-
rik.

Bidiyimiz kimi insan faktoru baş verən
hadisələrə həmişə fəal müdaxilə etmək iqti-
darında olmur. Sosial mövqe insanın sub-
yektivliyini axıra qədər qorumaqda israrlı
ola bilməz. Qarşılıqlı münasibətlər şəraitin-
də elə hallar yarana bilir ki, situasiyalar sub-
yektin destruktiv səviyyəyə enməsi baş
verir. Destruktiv vəziyyət şəxsiyyətin struk-
turunda sosial-psixoloji mahiyyətin dəyişil-
məsi və tənəzzülü ilə nəticələnir. Sosiallaş-
ma prosesinin arzuolunmaz həddini əks edən
destruktiv səviyyə bütün hallarda qəbulolun-
mazdır. Çünki bu proses özünüreallaşdırma
və özünütəsdiq cəhətlərinə kəskin maneələr
yaradır; aqressiv davranış formaları meyda-
na çıxır. Sosial frustrasiyanın yaranması

zəruriyyətə çevrilir. Hətta belə hallarda sub-
yektin impulsiv hərəkətlərə meyilliliyi
yüksək səviyyəyə qalxır. Konflikt yarandığı
üçün hadisələrin hətta cinayət səviyyəsində
baş verməsi qaçılmaz həddə cərəyan edir.
Qarşılıqlı münasibətlərin bu səviyyəyə
enməsi sosial psixoloqun və pedaqoqların
işini daha da çətinləşdirir. Müşahidələrimiz
onu deməyə imkan verir ki, psixoloqlar və
ya pedaqoqlar adətən sosial-psixoloji
zəmində hadisələr baş verdikdən sonra
hərəkətə keçirlər. Belə vəziyyətlərdə eks
post fakto metodunun (hadisə baş verəndən
sonra işin aparılması) imkanlarından maksi-
mum istifadə edilsə də yaranmış problemin
öhtəsindən gəlmək asan olmur. Səbəb ondan
ibarətdir ki, konfliktlər çox vaxt ilk zərbədən
uşaqların psixofiziologiyasında iflas yaradır;
bunun da nəticəsində qarşılıqlı münasibət-
lərdə hərəkətlərin idarə olunmasında labillik
tempini pozulur, idrak proseslərinin inten-
sivliyi məcrasından çıxır, etiket normaları-
nın qorunmasına yaranan  motivasiya isə
zəifləyərək tənəzzülə doğru irəliləyir.

Bu istiqamətdə aparılan işin mürək-
kəblik səviyyəsi qeyd etdiyimiz həddə qalx-
dıqda  mütəxəssis ilkin planda elə bir
ünsiyyət modeli fikirləşməlidir ki, o, obyek-
tin (konflikt şəraitində olan iştirakçıların)
etibarını qazana bilsin. Bu prosesin fərqliliyi
həm də onun uzunmüddətliyindədir. Çünki
uşaqların (xüsusən münaqişəli vəziyyətdə)
etibarını qazanmaq, onlarda özünə inam for-
malaşdırmaq işi mütəxəssisdən xüsusi
səriştə və hal vəziyyətə müvafiq metodların
tətbiqini tələb edir. Sosial-psixoloji işin
gedişində qazanılmış etibarın səviyyəsi o
həddə çatdırılmalıdır ki, şagird dostuna,
tanışına, sinif yoldaşına, qardaşına, bacısına,
qohumuna və hətta valideyninə açmadığı
sirri sənə bəyan etsin. Düşünürük ki, bu
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səviyyənin qazanılması sosial psixoloqdan
və pedaqoqdan yüksək hazırlıq səviyyəsi
tələb edir. Nəhayət, şagird öz daxili poten-
sialının və yaşadığı problemlərin obyektiv
arayışını təqdim etdiyi halda onun qarşılaş-
dığı çətinliklər aşkarlanır və beləliklə də
sosial-psixoloji işin mərhələli icrası reallaş-
mağa doğru istiqamət götürür.

Birinci növbədə mütəxəssis şagirdin
ailədaxili münasibətlər sisteminə bələd
olmalı və onun sosiallaşdığı şəraitin kəmiy-
yət və keyfiyyət göstəricilərini qeydə alma-
lıdır.

Sosial psixologiyada kəmiyyət göstəri-
ciləri keyfiyyət balansının formalaşmasının
mühum şərti kimi qəbul olunur. Bizim
məsələyə elmi yanaşmamız da kəmiyyət
göstəricilərinin prioritetliyini əsas tutur.
Yəni əgər uşaq çoxuşaqlı ailə tipində sosial-
laşırsa onun ünsiyyət balansı yüksək, azu-
şaqlı ailədə sosiallaşırsa orta, təkuşaqlı
ailədə sosiallaşırsa zəif  formada təşəkkül
tapacaq. İndiki dövrdə cəmiyyətin məruz
qaldığı ən önəmli problemlərdən biri də
məhz ailələrdə uşaqların sayının az olması-
dır ki, bu problemdən irəli gələrək böyüyən
nəslin sosiallaşmasında səngimələr müşa-
hidə olunur.

Bu baxımdan mütəxəssis ilkin planda
uşağın münasibətqurma bacarıqlarını təhlil
etməlidir; uşaq say tərkibinə görə hansı
ailəyə mənsubdur, ailədaxili münasibətlər
hansı səviyyədədir, ailənin iqtisadi durumu
necədir, sinifdaxili münasibətləri necə for-
malaşıb, məktəbdaxili münasibətlərin sosial-
pedaqoji və psixoloji səciyyəsi necədir, dost-
ları arasında nüfuzu hansı kateqoriyada
(liderlik, aktivdir yoxsa passiv) yer tuta bilir;
bütün bu məsələlər dəqiq parametrlər üzrə
analiz olunmalı, xüsusi testlər vasitəsilə
araşdırılıb üzə çıxarılmalıdır. Yalnız  işin bu

səviyyəsində proqnozlaşma və diaqnostika
sayəsində yeni perspektivlər müəyyənləşə-
cəkdir ki, mütəxəssis nəzarətə götürdüyü
insanı qarşılaşdığı böhran vəziyyətindən
xilas edə bilər [10, s.237].

Aparılan işin ümumi gedişində ənənəvi
yanaşma tərzlərindən  yeni perspektivlərə
doğru istiqamət müəyyənləşsə arzuolunan
nəticənin alınmasına daha da yaxınlaşmış
olarıq. Həmin istiqamətlərin aşağıdakı for-
malar üzrə aparılması yeni perspektivlər
baxımından qəbulolunandır:  

• yeni ünsiyyət formaları
Yeni  ünsiyyət formaları insanın psixo-

logoyasında motivasiyanın və marağın
yaranmasında stimullaşdırıcı rol oynayır. Bu
prosesdə yaradılan ünsiyyət mütəxəssis
tərəfindən informasiyaverici olmalıdır ki,
kommunikatorla (məlumatı ötürən şəxs)
resipinet (məlumatı qəbul edən şəxs) arasın-
da olan əlaqələrin verilən informasiyanın
potensial imkanları vasitəsilə  daha da
möhkəmlənməsi reallaşsın. Mütəxəssis ver-
diyi informasiyanın sosial gücünü onda hiss
edəcək ki, həmin informasiya şagirdlərarası
əlaqələrin  məzmununa təsir etsin. Qrup və
ya kollektivin  mövcud münasibətlərində
məzmun dəyişikliyinə nail olunması sosial-
psixoloji və pedaqoji işin əsas, bəlkə də ən
ümdə nailiyyəti hesab etmək mümkündür.
Bu işin digər tərəfdən səmərəsi ondadır ki,
mütəxəssis tərəfindən ötürülən hər bir infor-
masiya öz tənzimedici funksiyaları hesabına
nəzarətdə götürülən insanı (uşaq, yeniyetmə,
gənc) qrup üzvlüyündən həmin qrupun lideri
səviyyəsinə qaldıra bilər. Bu nəticənin alın-
ması mütəxəssisdən yüksək hazırlıq
səviyyəsi tələb edir.

Sosial psixoloqla nəzarətə götürülən
insan arasında informasiya mübadiləsini
yarada biləcək  vasitələrə şifahi və yazılı
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nitq, mimika, ifadəli hərəkətlər, davranış
aktları, təqlid və s.nin  aid edilməsi həm də
pedaqoji baxımdan qəbul olunandır. Burada
məqbul sayılan hər bir vasitənin özünə-
müvafiq təsir dərəcəsi vardır. Həmin vasitə-
lərin sosial, pedaqoji və psixoloji imkanla-
rından səmərəli istifadə olunmalıdır.

• yeni münasibətlər sistemi
Yeni münasibətlər sistemi dedikdə,

burada artıq qrupdaxili münasibətlərə kom-
pleks təsiretmə mexanizmindən söhbət
gedir. Bu tendensiya həm də sosial-psixoloji
və pedaqoji işin ikinci mərhələsi kimi
qiymətləndirilə bilər. Çünki bu mərhələdə
bilavasitə qarşı tərəfin (uşaq, yeniyetmə,
gənc) fəallığı nəzərdə tutulur. İşin gedişində
subyekt-subyekt münasibətləri səviyyəsində
formalaşan münasibətlər sistemi mütəxəs-
sisə imkan verir ki, qarşı tərəfin  iştirakçı
olduğu qrupun sosial-psixoloji xarakteristi-
kasınından mütəmadi məlumatlı olsun. Bu
prosesdə qarşı tərəf özü də hiss etmədən
subyekt olaraq sosial-psixoloji və pedaqoji
işin  fəal əməkdaşına çevrilir. Yəni bu
mərhələdə mütəxəssis tək qalmır; qəribə
səslənsə də onun köməkçisi tapılır.

Sosial-psixoloji və pedaqoji işi digər
fəaliyyət növlərindən fərqləndirən cəhət
məhz bu prosesdə insan amilinin öz poten-
sialından maksimum istifadə olunmasında-
dır. Bu baxımdan mütəxəssis insanlarla qar-
şılıqlı münasibətlər şəraitində qrupun möv-
cud münasibətləri barədə obyektiv məlu-
matlar əldə edir. Deməli, artıq qrup üzvünün
öz potensialından istifadə etməklə sosial-
psixoloji və pedaqoji iş genişlənib qrupda
mövcud münasibətlər sisteminin kompleksi-
ni əhatə edə bilir. Mütəxəssis belə vəziyyət-
lərdə artıq ümumi münasibətlər şəbəkəsini
yaratmağa nail olur. Görülən işin səmərəsi
məqsədə nə dərəcədə irəliləmə tempinə

müvafiq qiymətləndirilir. Əldə olunan
nəticələr sosial-psixoloqun və ya pedaqoqun
praktik iş bacarığının qiymətləndiril-
məsində mühüm meyarlar kimi qəbul olu-
nur.

• yeni yanaşma modeli
Yeni yanaşma modelinin reallaşması bir

neçə prinsiplə xarakterizə olunur. Bu
prinsiplərin mərkəzində insan şəxsiyyətinə
hörmət və ehtiram bəsləməklə onun sosial
mövqeyini yüksək səviyyədə qiymətləndiril-
məsi tendensiyası durur. Aparılan işin bu
istiqamətdə qurulması həm şagirdin daxili
psixi vəziyyətini, həm də onun sosial imkan-
larını üzə çıxardır. Şagird psixologiyasının
daxili laylarında ünsiyyət elementlərinin
təzahürü sosial-psixoloji və pedaqoji  nöqte-
yi-nəzərdən qəbulolunandır. Çünki yalnız
təkmilləşmiş sosial-psixoloji normalardan
əmələ gələn yeni yanaşma modelinin tətbiqi
şəraitində insan psixologiyasının sosial
törəmələri əmələ gələ bilir. Sosial-psixoloji
və pedaqoji işin mərkəzi nüvəsini qabaqca-
dan hazırlanmış perspektivli iş planı təşkil
edir. Fəaliyyətin bu növü  qeyd etdiyimiz
səviyyədə qəbul olunan həddə qalxa bilir.
Buna görə də, istər məktəbdə, istər ailədə,
istərsə də asudə vaxt ərzində (ailədən və
məktəbdən kənar mühitdə) insan şəxsiy-
yətinin  sosiallaşmasını şərtləndirən bütün
imkanlardan kompleks istifadə olunmalıdır.
Çünki bizim məqsədimiz yetişən nəslin
hərtərəfli və ahəngdar inkişafını təmin
etməkdən ibarətdir. Qarşımızda duran ən
mühüm vəzifə odur ki, biz hərtərəfli inkişaf
etmiş, bilik, bacarıq və vərdişləri mükəmməl
qavrayan, qazandığı keyfiyyətləri vətənin,
xalqının və dövlətinin inkişafına istiqa-
mətləndirməyi bacaran və ən nəhayət
cəmiyyətin tələb olunan normaları daxilində
ictimai münasibətlər sisteminə intiqrasiyaya

37

“Azərbaycan məktəbi” 2017/6



nail olmaqla ölkəsini dünya dövlətləri sıra-
sında layiqincə təmsil etməyi daxili poten-
sialında hiss edən, rəqabətədavamlı
vətəndaşları yetişdirək. Məhz bu vəzifəsinin
reallaşması əsasdır.

Rəyçi: prof. Ə.Ağayev
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C.Джафаров
Психологические и  педагогиче-

ские параметры социализаций
человека
Резюме

В статье рассматриваются вопросы
оценивания социально-психологических
факторов в системе управление педагоги-
ческого процесса.

В статье, в основном, отражено фор-
мирование работы учеников в условии
общественного отношения, и, требование
стоящих перед школьном директором, в
успешном  проведении этой работы.  В
статье также  обсуждены и предложены
пути использования потенциала  учени-
ков в структуре  управления педагогиче-
ского процесса.

S.Jafarov
Psychological and  pedagogical para-
metres of socialization of a human

Summary
The article deals with the taking into

consideration the social, psychological and
pedagogical points in the management
system of pedagogical process. The formati-
on work of  a pupil mainly in the situation of
social relations and the duties of school prin-
ciples in carrying this work are reflected in
the article. The usage ways of a pupil`s
potentials in formation of managament
structure of pedagogical process have been
analysed and presented too.
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Cəmiyyətdə baş verən dəyişiklik zaman-
zaman insan övladının təlim və tərbiyəsinin
formalaşmasına  xidmət edib. Müstəqillik
qazanmış Azərbaycan  Respublikasında
gedən  sürətli  inkişaf  təhsil  sistemində də
öz  əksini  tapıb.  Qlobal  dünyanın  təhsil
sisteminə  inteqrasiya təhsildə yeni  texnolo-
giyaların  öyrənilməsinə, tədris prosesində
tətbiq edilməsinə zərurət yaradıb. Azərbay-
can  Respublikasında  təhsil  müəssələrində
qərb dövlətlərinin təhsil sistemində istifadə
edilən səmərəli metodlarından məqsədə-
uyğun  şəkildə istifadə edilir. Şagirdlərin
şəxsiyyət kimi formalaşdırılmasında  bu
metodların xüsusi yeri vardır. Demokratik

fikirli şagird şəxsiyyətini formalaşdırmaq
üçün təlimin humanistləşdirilməsi prinsipi
sosial, bəşəri və mədəni ideyalara xidmət
etməlidir. Bildiyimiz kimi islahatın əsas
mahiyyətini təhsilin humanistləşdirilməsi,
humanitarlaşdırılması, demokratikləşdiril-
məsi, diferensiallaşdırılması və inteqrasiya
kimi prinsiplər təşkil edir. Bəşəri dəyərlərə,
milli mənəvi  ideyalara  əsaslanan  bu
prinsiplər   təhsil alanın şəxsiyyət kimi for-
malaşdırılmasında onun subyekt  olaraq
yetişməsi  məsələsini qarşıya  qoyur. Müasir
təlim  texnologiyalarına  əsasən  şagirdlərdə
məntiqi  təfəkkürün  sürətli  inkişafı,  intel-
lektual  səviyyə,  mənəvi  cəhətdən  sağlam
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Məqalədə  təhsil  sahəsində  əldə olunmuş  nailiyyətlərdən  və müasir  təlim
texnalogiyalarından  danışılır. Pedaqoji  qiymətləndirmənin  bu  texnologiyalardan  biri
olması  göstərilir. Ümumtəhsil  məktəblərində  təhsilin  keyfiyyətini yüksəltmək  məqsədi
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bilikli,  bacarıqlı,  şagirdlərin yetişdirilməsi
əsas  məsələlərdən  biridir. Şagirdlərin  öz
fikirlərini  sərbəst, aydın  şəkildə ifadə
etmələrində səmərəli təlim  texnologiyaları-
nın  əhəmiyyəti  çoxdur. Bu metodlar şagird-
lərdə  qarşılıqlı  əməkdaşlıq,  birgə  ünsiyyət
qurma  kimi  halları formalaşdırır [1].  

Ölkədə  insan  kapitalının inkişafının
əsas  götrüldüyü  bir dövrdə qabaqcıl  texoa-
logiyalardan, idarə  etmə üsullarından
məqsədə  uyğun  şəkildə  istifadə  etməklə
müasir  zamanın   elmi  nailiyyətləri  əsasın-
da şəxsiyyətin yetişdirilməsi Azərbaycan
Respublikasının  təhsilin  inkişafı  üzrə
Dövlət  Strategiyasında öz önəmli  yerini
tutmuşdur. Fasiləsiz təhsil konteksində
şəxsiyyətin, kamil  insanın hazırlığı üzrə
dünya təcrübəsinə inteqrasiya prinsipi zəruri
faktor kimi qəbul edilməli, həmin istiqa-
mətdə konkret fəaliyyət həyata keçiril-
məlidi. Yeni  təlim  texnologiyalarından  isti-
fa-də bütövlükdə  ənənəvi  təlim metodların-
dan tamamilə imtina  etmək deyil. Müasir
təlim  texnologiyaları ilə  qarşılıqlı  olaraq
elmi  əsasları olan ənənəvi  təlim  metodla-
rından  da səmərəli  şəkildə  istifadə olunur.
Bu  gün qlobal  dünyanın  təhsil  sisteminə
cavab verən şəxiyyətyönümlü, inkişafyö-
nümlü, interaktiv,  fəal  təlimin yaradılma-
sında  müasir  tələblərə  cavab  verən  texno-
logiyaların  köməyi əsas faktorlardan biridir.

Müstəqilliyimizin ilk illərində təhsil
sahəsində aparılan eksperimentlərin, tətbiq
olunan yeniliklərin səmərəliliyinin artırılma-
sı, nəticələrin izlənilməsi, proqnozlaşdırıl-
ması və korreksiya işlərinin vaxtında həyata
keçirilməsi məqsədi ilə təhsildə monitorinq
və qiymətləndirmə mexanizmi tətbiq olun-
mağa başlanmışdır. Hazırda nəinki ölkəmiz-
də, hətta dünyanın inkişaf etmiş bir sıra
digər ölkələrində də təhsildə monitorinq və

qiymətləndirmə sistemi kifayət qədər
mükəmməl qurulmayıb və əksər hallarda bu,
lokal xarakter daşıyır. Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 13 yanvar 2009-
cu il tarixli qərarı ilə "Azərbaycan
Respublikasının ümumi təhsil sistemində
Qiymətləndirmə Konsepsiyası" təsdiq olun-
muşdur. Sənəddə müasir dövrdə şagird
nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi sistemi-
nin vəzifələri, əsas xüsusiyyətləri, bu sahədə
mövcud olan problemlər Konsepsiyanın
yaradılması üçün zəruri səbəblər, əsas
qiymətləndirmə növləri, qiymətləndirmə
standartlarının və vasitələrinin hazırlanması
və sair məsələlər əks olunmuşdur. Konsep-
siyada təlim-tərbiyə işlərini müasir dövrün
tələblərinə müvafiq qurmaq məqsədilə
qiymətləndirmə fəaliyyətinin aşağıdakı
tələbləri təmin etməsi qeyd edilir:

- təhsildə müsbət dəyişikliklərin aparıl-
ması üçün mühüm vasitə rolunun yerinə
yetirilməsi; təhsilin keyfiyyəti üçün əsas
göstərici olan şagirdin təlim nəticələri haq-
qında etibarlı məlumatın verilməsi; 

- qiymətləndirmə vasitəsilə şagirdin
bilik və bacarıqları haqqında kifayət qədər
məlumat əldə edildikdən sonra fənn kuriku-
lumlarında və dərsliklərdə müvafiq dəyişik-
liklərin aparılması;

- təhsildə olan bəzi neqativ hallara qarşı
mübarizə vasitəsi funksiyası; 

- qiymətləndirmədə yeni yanaşmaların
yaddaşa əsaslanan qiymətləndirmənin
əksinə olaraq, məntiqi təfəkkür vərdişlərinin
inkişafına xidmət etməsi.

Sənəddə qiymətləndirmə fəaliyyətinə
qoyulan tələblərin əməli vəzifəsi, hər şeydən
əvvəl, məktəblərimizdə təlim-tərbiyə işlə-
rinin məzmun, forma, vasitə və metodlarını

40

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi



təkmilləşdirmək yolu ilə təhsilin keyfiy-
yətini əsaslı surətdə yaxşılaşdırmaqdan,
müəllimlərin yaradıcılığını artırmaqdan və
məktəb işlərinin keyfiyyətini bütünlüklə
müasir dövrün tələbləri səviyyəsinə qaldır-
maqdan ibarətdir. 

Qeyd etmək istərdik ki, respublikamızın
ümumtəhsil sistemində monitorinq və
qiymətləndirmə həmişə mövcud olmuşdur.
Buraya şagirdlərin bilik səviyyələrini
dəqiqləşdirmək üçün aparılan yoxlama
işləri, imtahanlar və inspektor yoxlamaları
aiddir. Lakin təcrübə göstərir ki, bütün bu
ənənəvi yoxlama (monitorinq) formaları
lazımi effekt vermir və onların bir sıra çatış-
mazlıqları meydana çıxır [2]:

- birinci, tədrisin vəziyyətinə nəzarət
mütəmadi deyil, epizodik xarakter daşıyır və
buna görə də tədris prosesindəki dəyişiklik-
lərin dinamikasını müşahidə etmək mümkün
olmur;

- ikinci, əsasən, tədris prosesinin
nəticəsi öyrənilir. Bu halda tədris prosesinin
özü, yəni bilik, bacarıq və vərdişlərin forma-
laşdırılması yoxlayıcıların diqqətindən
kənarda qalır;

- üçüncü, bü növ yoxlamaların nəticələri
yetərincə şəffaf aparılmır, nəticələr təhlil
olunduqda balla qiymətləndirmədən istifadə
edilir, bu isə şagirdlər tərəfindən tədris kur-
sunun mənimsənilməsi səviyyəsini araşdır-
mağa imkan vermir.

Göstərilən çatışmazlıqlar əsas problem-
ləri - şagirdlərin biliklərindəki bu və ya digər
boşluqların səbəblərini, müəllimlərin işində
olan çatışmazlıqları, şagirdlərin təlim-
tərbiyə prosesinə təsir edən mənfi amilləri
müəyyənləşdirməyə imkan vermədiyindən
mahiyyət etibarilə idarəetmədə dəqiq diaq-
noz qoymaq mümkün olmur. Bu halda təhsil
prosesinin özü, onun yekunlarını müəyyən-

ləşdirən bilik və bacarıqların formalaşması
diqqətdən kənarda qalır. Nəticələrin yoxla-
nılması və təhlili zamanı istifadə olunan
qeyri-dəqiq məlumatlar, subyektiv qiymət
balları və yoxlama, tapşırıqlara verilən
qiymətlər bütövlükdə şagirdlərin təlim mate-
riallarının məzmununu nə dərəcədə qavra-
yıb-qavramadığını aydınlaşdırmağa imkan
vermir. Buna görə də təlim-tərbiyə prosesi-
nin nəticələrinin ardıcıl öyrənilməsi sistemi-
nin yaradılması və onun işləməsinin qayda-
ya salınması ümumtəhsil məktəblərinin
idarəetmə fəaliyyətində mühüm məsələyə
çevrilir. 

Aparılmış araşdırmalar zamanı müəy-
yən edilmişdir ki, ümumtəhsil məktəblə-
rində sistemli, məqsədyönlü, elmi-pedaqoji
cəhətdən əsaslandırılmış qiymətləndirmə
sistemindən istifadə təmin edilmədiyindən
məktəbdə təlim - tərbiyə prosesinin keyfiy-
yət göstəriciləri getdikcə aşağı düşmüşdür.
Bu baxımdan ümumtəhsil məktəblərində
keyfiyyətin daha dəqiq, obyektiv ölçülməsi,
bütövlükdə müəssisənin fəaliyyətinin moni-
torinqi və qiymətləndirilməsi üçün elmi
cəhətdən əsaslandırılmış yeni, etibarlı bir
mexanizmin yaradılması zərurətə çevrilmiş-
dir.

Monitorinq və qiymətləndirmə ümum-
təhsil məktəblərində təhsilin keyfiyyətinin
müəyyənləşdirilməsi üçün vacib sayılan
amillərdən biridir. Apardığımız müşahidələr
zamanı müəyyən olunmuşdur ki, hazırda
ümumtəhsil məktəblərində təhsilin keyfiy-
yətinin müəyyənləşdirilməsi üçün mövcud
qiymətləndirmə sistemində aşağıdakı prob-
lemlər mövcuddur:

- şagirdlərin təlim nailiyyətlərinin
qiymətləndirilməsində obyektivliyin, şəf-
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faflığın və müstəqilliyin təmin olunmaması;
- şagirdlərin təlim nailiyyətlərinin

qiymətləndirilməsində biliyin keyfiyyətini
qiymətləndirmə meyarlarının olmaması;

- təlim prosesində şagirdlərdə formalaş-
dırılacaq keyfiyyətlərin (ümuminsani, milli-
mənəvi və s.) məzmununun olmaması;

- didaktik sistemlərin, pedaqoji texnolo-
giyaların keyfiyyətinin qiymətləndirmə me-
yarlarının olmaması;

- müəllimin tədrisə hazırlığının keyfiy-
yətinin müəyyənləşdirilməsi üçün meyarlar
sisteminin olmaması;

- müəllimin tədris nailiyyətlərinin
qiymətləndirilməsi üçün meyarların olma-
ması;

- məktəb rəhbərlərinin mövcud nöqsan-
ları aradan qaldırması üçün təlim-tərbiyə
prosesinin keyfiyyətinin yüksəlməsinə yönə-
lən təlim nəticələrinin müntəzəm qiymətlən-
dirilməsi sisteminin olmaması; 

- məktəbin tədris fəaliyyətinin qiymət-
ləndirilməsinin vaxtaşırı iştirakçılarının fəa-
liyyətinin məqsədəmüvafiqliyi üçün məlu-
matların toplanması prosesidir. Bu zaman
ekspertlərin monitorinqinin aparılması üçün
meyarların olmaması. 

Müasir anlamda ümumtəhsil məktəblə-
rində monitorinq və qiymətləndirmənin baş-
lıca məqsədi təhsil müəssisəsi rəhbərlərinə,
müəllimlərə, həm də şagirdlərə məktəbdə
təlim-tərbiyə prosesinin vəziyyəti haqqında
obyektiv məlumat vermək və təhsilin
keyfiyyətini daha da yüksəltmək imkanı
yaratmaqdır. 

Ümumtəhsil məktəblərində pedaqoji
prosesin səmərəliliyini və inkişafını müəy-
yənləşdirmək, ilk növbədə, pedaqoji prose-
sin əsas qiymətləndirməni aşağıdakı

prinsiplərə əsasən aparması məktəbin təlim-
tərbiyə prosesinin keyfiyyəti haqqında tam,
müfəssəl təsəvvür əldə etməyə şərait yara-
dar:

- qiymətləndiriləcək obyekt (pedaqoji
proses və yaxud onun hər hansı elementi)
barədə 

hazırlanması dəqiq və etibarlı informasi-
yaların toplanması;

- monitorinq nəticəsində əldə olunmuş
materiallar təhlil olunduqdan sonra təhsilin
keyfiyyətini qiymətləndirərkən kəmiyyət
ölçmələrindən istifadənin dəqiq aparılması;

- bunun üçün əvvəlcədən xüsusi norma-
tiv-hüquqi sənədlərin;

- monitorinq müşahidələri ilə qiymət-
ləndirmə zamanı şəffaflığın təmin olunması
məqsədilə nəticələr barədə, həm də
qiymətləndirmənin yerinə yetirilməsi haq-
qında ictimaiyyətin və rəsmi orqanların
mütəmadi məlumatlandırılması;

- təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndiril-
məsinin beynəlxalq standartlara uyğun apa-
rılması. 

Azərbaycan  Respublikası   inkişaf  et-
miş  ölkələr  sırasında öz  önəmli  yerini  tut-
maqda  davam  edir. Cəmiyyətdə  baş  verən
sürətli  inkişaf  ölkənin  bütün  sahələrində
olduğu  kimi   təhsil  sahəsində də  öz  əksini
tapır. Təhsil   alanların   bilikli,  bacarıqlı
şəxsiyyət  kimi  formalaşmasında  insan  re-
surslarının  inkişafı  əhəmiyyətlidir. Müstə-
qillik   qazanmış  Azərbaycan  Respublika-
sında təhsil  sahəsində  cəmiyyətin  tələbinə
uyğun  olaraq  bir  çox   uğurlar  əldə  olun-
muşdur. Təhsildə  İnkişaf  Lahiyəsinə  uyğun
olaraq  ənənəvi  sistemdən Milli Kurikuluma
keçid təhsildə  keyfiyyətinin  yüksəldilmə-
sinə kömək  etdi. Ümumi  təhsil  müəssisə-
lərində informasiya  kommunikasiya   texl-
nologiyalarından  (İKT) istifadə,  elektron
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tədris  resuslarının  yaradılması təhsilin
keyfiyyətini   artıran  amillərə  çevrildi. İn-
formatika  fənninin  bütün  siniflərdə  tədrisi,
müəllimlərin  müxtəlif  təlim  kurslarından
keçməsi  informatika  haqqında bilik  və
bacarıqların genişlənməsinə,  möhkəmlən-
məsınə  zəmin  yaratdı. İKT –nin  süətli
inkişafı  yeni  təhsil  modellərinin  yaradıl-
masına səbəb oldu. Distant  təhsil  belə
modellərdən  biridir  ki, hətta  xüsusi  qayğı-
ya  ehtiyacı  olan şagirdlər  təhsilə  cəlb
olunmağa başladılar. Xüsusi proqramla
dövlət  lahiyəsi  çərçivəsində  evdə təhsilə
cəlb olundular. Onlara təhsil  nazirliyinin
müəyyən  etdiyi  proqramlar  əsasında dərs-
lər keçirilməyə  başlanıldı. Distant  təhsil  bu
gündə  öz  fəaliyyətini  davam  etdirir. Bu
isə  onların   cəmiyyət üçün  gərəkli  olmala-
rına  əsaslı  sübutdur. İnteraktiv  təlim
metodlarından, formalarından səmərəli  isti-
fadə  təhsil  sahəsinə bir çox  yeniliklər
gətirdi. Bu  isə  öz  növbəsində   istedadlı
uşaqların  müəyyən olmasına,  onların  inki-
şaf   etdirilməsinə  kömək  etdi. Belə şagird-
lərin fitri   istedları  sayəsində əldə  etdiyi
ixtiralar  ölkədə gedən “Təhsil  Sərgiləri”ndə
nümayiş  etdirildi. Ən yaxşıları  dəyərlən-
dirildi,  öz  layiqli  yerini  tutdu. Təhsil  siste-
mindəki  bu  uğurlar  inkişaf  etmiş  ölkələrin
alimlərinin diqqətini özünə  cəlb  etdi [3].
Belə  ixtiralardan  biri   A.Hüseynzadə  adına
20  saylı  tam  orta  məktəb  liseyin  sagirdi-
nin  nail  olduğu uğurdur. Bu ideya şadirdi-
mizin  kəşf  etdiyi    mobil  telefon  vasitəsi
ilə  kompüterin  idarə olunmasıdır. Bu  gün
də ölkəmizdə  istedadlı  şagirdlərin  inkişafı
ilə  bağlı  işlər  sürətlə  davam edir. Tədris
prosesində   təlim  texnologiyalarından sə-
mərəli və  məqsədyönlü istifadə  cəmiyyətin
kamil, rəqabətəqabil, bilikli,  bacarıqlı,
məntiqi  təfəkkürü  inkişaf etdirilərək forma-

laşan insan yetişməsinə kömək edir. 
Təhsil  sahəsində  keyfiyyətə  nail  ol-

maq  üçün  pedaqoji  və  psixoloji  texnolo-
giyalar  sırasında   qiymətləndirmə  texnolo-
giyalarının da  əhəmiyyəti  böyükdür. Ənə-
nəvi  təhsil  sitemindən  Milli  Kurikuluma
keçid  dövründə  orta  ümumtəhsil  məktəb-
lərində  bir  çox  dəyişikliklərlə  bərabər
qiymətləndirmə  sahəsində  də yeni  texnolo-
giyaların  yaranması  məsələsi  gündəmə
gəldi.

Dünyada gedən qloballaşma həyatın bir
çox sahələrinə öz təsirini göstərir. Təhsildə
aparılan islahat məhz həmin zərurətdən
yaranmışdır. Təhsilin keyfiyyətini yüksəlt-
mək, yeni pedaqoji texnologiyaları öyrənib
onlardan səmərəli istifadə etmək başlıca
vəzifə kimi qarşıda durur. Müəllimin ümumi
proqramı və dərsə hazırlığı yüksək səviy-
yədə olmalıdır.

Məlum həqiqətdir ki, hər dövrün
özünəməxsus pedaqoji fikri vardır. İndi
təlim-tərbiyə prosesində şəxsiyyət anlamı
daha demokratik şəkildə dərk edilir.
Şagirdin subyekt olması müasir dövrün çox
səslənən və bəzən mübahisələrə səbəb olan
məsələlərindəndir.

Yeni pedaqoji təfəkkürün başlıca
prinsipləri-demokratikləşmə, humanist-
ləşdirmə, fərdiləşdirmə, diferensiallaşdırma,
inteqrasiya, şəxsiyyətin formalaşdırılması və
inkişaf etdirilməsini həyata keçirir. Yeni
pedaqoji texnologiya fəal təlimə əsaslanır.
Fəal təlimin modeli müəyyən olunan
komponentlərlə şərtlənir. Bura fəal təlimin
məzmunu, metodları, öyrədici mühit,
qiymətləndirmə daxildir.

Təlimin məzmunu nəyi öyrətmək, necə
öyrətmək,  hansı şəraitdə öyrətmək prinsip-
lərinə əsaslanır Qiymətləndirmə ayrı-ayrı
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komponentlərin səmərəliliyini müəyyən
edən amillərə uyğun olaraq nəticəni aşkarla-
yır.

Fəal təlim prosesində şagirdlər tam
hüquqlu iştirakçı olmaqla, qazanılan bilik-
ləri axtarışlar və kəşflər hesabına mənim-
səyirlər.

Fəal təlim metodları bir sıra xüsusiy-
yətləri ilə seçilir:

1. Şagirdlərin fəal öyrənmə mövqeyi.
2. Təfəkkürün müstəqilliyi və

sərbəstliyi.
3. Əməkdaşlıq və qrupda qarşılıqlı

fəaliyyət.
4. Həyati məqsədlərə nail olmaq üçün

biliklərin yaradıcı tətbiqi.
Qeyd olunan xüsusiyyətlər şagirdlərin

təlim əməyi üzrə hazırlığının başlıca
amilləridir.

Fəal təlim zamanı müəllim şagirdlərə
fərdi yanaşmalı, onların bilik, bacarıq və
vərdişlərinin inkişafı üçün daha səmərəli
tədris üsullarından, informasiya texnologi-
yalarından istifadə etməlidir.

Son illər respublikamızda interaktiv
təlim metodlarının mənimsənilərək iş
prosesinə tətbiqi sahəsində müəyyən
nəticələr əldə olunmuşdur. Tədris prosesində
fəal-interaktiv təlim texnologiyalarının
tətbiqi dərslərin səmərəliliyini yüksəldən ən
vacib şərtlərdəndir.

Tədris  zamanı   dərslərdə qruplarla iş,
fərdi iş, Venn diaqramları, şaxələnmə,
məntiqi çalışmalar və b. üsullardan istifadə
şagirdlərin mənimsəmə qabiliyyətini, idrak
fəallığını artırır. Ona görə də mən
dərslərimdə bu üsullardan geniş istifadə
edirəm.

Təhsil  sahəsində  qiymətləndirmə  qar-

şılıqlı  münasıbətdə  olan  şəxslərın  qiymət-
ləndirilməsidir. Məhz qiymətləndirmə
sayəsində  təhsilin   keyfiyyətin  səmərəlili-
yini  müəyyən  etmək  mümkündür. Bunun
üçün  qiymətləndirməni  zəruri  edən  amil-
lərdən  məqsədəuyğun  şəkildə  istifadə
etmək  lazımdır.

Milli  kurikuluma  əsasən  qiymətlən-
dirməni  zəruri  edən  şərtlər bunlardır:

1. Təhsil  fəaliyyətinin  səmərəlilik
səviyyəsinin  müəyyən  edilməsi.

2. Təhsil  standartlarının  tələbata  uy-
ğunluğunun  monitorinqinin   həyata keçiril-
məsi.

3. Ölkə  üzrə  şagirdlərin  nailiyyətləri
barədə  obyektiv  məlumatların  əldə  edil-
məsi.

4. Təlim  prosesinin  təkmilləşdirilməsi.
Bu  amillər  təhsil  sahəsində  qazanılan

uğurların  müəyyən  edilməsi, təhsil  alanla-
rın  bilik,  bacarıq  və  vərdişlərini  müəyyən
edəcək  monitorinqlərin keçirilməsinə  zə-
min yaradır. Bu  isə  öz  növbəsində  cəmiy-
yətin  tələbinə  cavab  verən  şəxsiyyətlərin
yetişməsinə  xidmət edir.

Təhsil  sahəsində  nailiyyətlərin  ölçül-
məsi  ölkəmizdə  3  istiqamətdə  aparılır.

1. Beynəlxalq  qiymətləndirmə
2. Milli  qiymətləndirmə
3. Məktəbdaxili  qiymətləndirmə
Beynəlxalq  qiymətləndirmə, təhsil

sahəsində  inkişafın  qlobal  dünyanın  təhsil
sahəsində  uyğunluğu  əsasında  müəyyən-
ləşdirilir.

Milli  qiymətləndirmə  ölkə  daxılində
təhsilsin  keyfiyyətini müəyyənləşdirir.

Məktəbdaxili  qiymətləndirmə  standart-
larada  göstərilən  nəticələrə  əsasən şa-
girdlərin  sinifdən  sinfə,  bir  təhsil  pillə-
sindən  digər  təhsil  pilləsinə  keçməsinə
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zəmin  yaradır. Məkdəbdaxili  qiymətlən-
dirmə  üç  istiqamətdə  aparılır.

1. Diaqnostik  qiymətləndirmə
2. Formativ  qiymətləndirmə
3. Summativ  (yekun)  qiymətləndirmə
Diaqnostik  qiymətləndirmə  tədris  ili-

nin  və tədris  vahidlərinin əvvəlində  müx-
təlif  üsul  və vasitələrin  köməyi  ilə  aparılır.
Hətta  şagird  bir  məktəbdən  başqa
məktəbə, bir  sinifdən  başqa  sinfə  keçiri-
ləndə  də aparıla bilər. Diaqnostik  qiymət-
ləndirmənin  nəticələri  rəsmi  sənədlərdə
qeyd  olunmur. Müəllimin  qeyd  kitabçasın-
da  qeyd olunur, şagird  üçün  nəzərdə  tutu-
lan  portfolida  saxlanılır.

Formativ  qiymətləndirmə  şagirdlərin
inkişaf  dinamikasını  izləmək məqsədi  ilə
davamlı  aparılır. Bu  qeydlər  sinif  jurnalın-
da  deyil  müəllimin xüsusi  qeydləri  olan
jurnalda  yazılır. Formativ  qiymətləndirmə
vasıtəsi  ilə  fənn  üzrə  verilmış  standartlar
əsasında  şagirdlərin  əldə  etdiyi  nailiyyət-
lər  izlənilir. Bəhs  və  bölmələrin  mənim-
sənilməsində  geriləyən  şagirdlərlə  fərdi  iş-
lər  aparılır. Formativ  qiymətləndirmə (mo-
nitorinqlər) müxtəlif  vasitə  və üsullardan
istifadə  etməklə  aparıla  bilər. Bu  monito-
rinqlər  tədris  ili  ərzində  davamlı  aparılır,
şagird  portfolisində  öz  əksini  tapır.

Summativ  qiymətləndirmə  üç  mərhə-
lədə  aparılır. Kiçik  summativ  qiymətlən-
dirmə  (KSQ), böyük  summativ  qiymətlən-
dirmə  (BSQ)  və  yekun  summativ  qiymət-
ləndirmə (Y). Məzmun  standartlarının
tələblərinə  cavab  verən  KSQ  və  BSQ
tədris  ili  ərzində  müxtəlif   üsullardan,
vasitələrdən  istifadə  etməklə (bəhs  və
bölmələrin  sonunda)  şagird  nailiyyətlərini
dəyərləndirmək  məqsədi  ilə  aparılır. KSQ

altı  həftədən  gec  olmayaraq,  BSQ  yarım
illərin  sonunda  aparılır. Burada  əsas  məq-
səd  qazanılan  biliklərin  mənimsəmə  və
tətbiq  etmə  səviyyəsini  öyrənməkdir.  Bu
qiymətləndirmə  keçirildiyi  tarixdə  sinif
jurnalında  yazılmalıdır.

Böyük  summativ  qiymətləndirmə
(BSQ) birinci  və  ikinci  yarım  illərin  so-
nunda  təhsil  müəssisəsinin  rəhbərliyi   və
ya  məktəb  tərəfindən  təşkil  olunmuş  ko-
missiyanın  nəzarəti  ilə  sinif  rəhbəri  tərə-
findən  aparılır. Tədris ilinin  sonunda  illik
yekun (Y) qiymətləndirmə yarımillərin
nəticələrini  toplayaraq ikiyə  bölməklə
hesablanır. Ənənəvi  təlim  sistemi  tətbiq
olunan  siniflərdə  qiymətləndirmə  əvvəlki
qaydada  aparılır [4].

Ümumtəhsil  məktəblərində tədris  ilinin
sonunda buraxılış   siniflərində  şagird  nai-
liy-yətlərinin  dəyərləndirilməsi  mərkəzləş-
miş   attestasiya  şəklində  aparılır.

Ölkəmizdə   təhsil   sahəsində   tətbiq
olunan   müasir   təlim   texnologiyaları    sı-
rasında   qiymətləndirmə    texnologiyaları-
nın  keyfiyyətinin əhəmiyyəti  böyükdür.
Qiymətləndirmənin  daha səmərəli  və  dəqiq
olması  ilə  bağlı  qiymətləndirmə  standart-
ları üzərində fikirlər bu  gün də inkişaf etdi-
rilir. Artıq bu prosesi  yerinə yetirmək  üçün
lazım olan forma, üsul, vasitələlər  müəy-
yənləşdirilib. Pedaqoji  qiymətləndirmə
ümumi   təhsil  məktəblərində   çalışan   və
təhsil  alan   hər  bir   kəsin   əməyinin  dəyər-
ləndirilməsidir. Bu  mərhələnin  konkret və
mükəmməl  yaradılması  təhsil  sahəsində
əldə  olunan ən  böyük  nailiyyətlərdən  biri-
dir.

Təhsildə  İnkişaf  Lahiyəsinə  uyğun
olaraq   respublikamızda  həyata  keçirilən
islahatlar  proqramı  əsasında işlər  bu  gündə
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davam  edir. Normativ  hüquqi  bazaya
əsaslanaraq  aparılan  qiymətləndirmə  mər-
hələsi  təhsil  texnologiyalarının  tərkib
hissəsi  olaraq  təhsilin  keyfiyyətini  yüksəl-
dən  amillərdən biri   kimi  dəqiq və  səmə-
rəli  şəkildə   bu  gün də  ümumtəhsil  mək-
təblərində müəllimlər  və  məktəb  rəh-
bərliyi  tərəfindən  həyata  keçirilir [5].

Elmi yenilik. Təhsil  sahəsində  qiymət-
ləndirmə  qarşılıqlı  münasibətdə  olan  şəxs-
lərin  qiymətləndirilməsidir. Məhz   qiymət-
ləndirmə  sayəsində  təhsil  sahəsində
keyfiyyətin  səmərəliliyini  müəyyən  etmək
mümkündür. Bunun  üçün  qiymətləndir-
məni  zəruri  edən  amillərdən  məqsədə-
uyğun  şəkildə  istifadə  etmək  lazımdır.

Praktik əhəmiyyəti: Pedaqoji  texnologi-
yalardan  tədris  prosesində  səmərəli
istifadə təhsilin  keyfiyyətini  yüksəldən
amillərdən  biridir.

Aktuallığı: Pedaqoji  qiymətləndirmə
ümumi  təhsil  məktəblərində   təhsil  alan
hər  bir  kəsin  əldə  etdiyi  nailiyyətlərin
dəyərləndirilməsidir.

Rəyçi: dos. İ.Cavadov

İstifadə edilmiş ədəbiyyat
1. Azərbaycan Respublikasında

təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası.
//Azərbaycan məktəbi, 2013, №5.

2. Cabbarlı M. Təhsil dövlət
siyasətinin prioritetləri sırasında ilk
yerlərdən birini tutur.  “Azərbaycan” qəzeti,
2015, 1 mart.

3. Məkdəbdaxili qiymətləndirmə:
tədqiqatlar və nəticələr. Bakı, 2016.

4. Nəzərov A. Müasir təlim texnolo-
giyaları. Bakı, 2012

5. Azərbaycan Respublikasının
ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə
Konsepsiyası.  //Kurikulum, 2009, № 4.

С.Гейдарова
Педагогическое оценивание
как  одна из педагогических

технологий 
Резюме

В статье говорится  о достижениях в
области образования и современных
образовательных технологий. Учебные
технологии обозначаются как одна из
этих технологий. Говоря о важности
эффективных методов повышения каче-
ства образования в средних школах и в
оценке успеваемости учащихся. Также
определяется роль информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) в
соответствии с целевым назначением для
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Təcrübə və araşdırmalar göstərir ki,
cəmiyyətin inkişafında şəxsiyyət amili,
şəxsiyyətin formalaşdırılması problemi son
dərəcə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu
baxımdan yüksək mənəvi keyfiyyətlərə
malik, mədəni, elmi dünyagörüşü ilə
fərqlənən şəxsiyyətlərin yetişdirilməsi ən
vacib məsələlərdən biridir. Bu gün ali təhsil
müəssisələrində elmi biliklərlə yanaşı
mədəni-mənəvi keyfiyyətlərə malik şəxsiy-
yətlərin  formalaşdırılmasına  da son dərəcə
ciddi yanaşılmalı və təlim-tərbiyə işinin
keyfiyyət göstəriciləri daha da yüksəl-
dilməlidir.

Ulu Öndər Heydər Əliyev qeyd etmiş-
dir: "Gənclərimizi elmə, mədəniyyətə daha
çox cəlb etmək lazımdır. Gənclərimizdə
elmi-tədqiqat işlərinə həvəs oyatmaq lazım-
dır. Ümidvaram ki, bizim bugünkü
gənclərimiz keçmiş dövrlərdə olan
gənclərdən daha da yüksək təhsil ala
biləcəklər və gələcək üçün daha da bilikli,
daha da yüksək səviyyəli olacaqlar" [12].  

Ümumiyyətlə, müxtəlif tarixi dövrlərdə
yaşamış digər mütəfəkkirlərin fikirləri də
təsdiq edir ki, insanın şəxsiyyət kimi forma-
laşmasında mədəniyyət amili böyük rol
oynayır. Böyük filosof Nəsirəddin Tusi
elmlə mədəniyyətin vəhdəti prinsipini irəli
sürmüşdür. O hesab edir ki, elmlə
mədəniyyət bir istiqamətə, humanizmə
xidmət etməlidir. Elmlə mədəniyyətin
vəhdətini yaratmaq bəşər övladının borcudur
[14].  Müasir dövrdə  də bu istiqamətdə elmi
araşdırmalar aparılır, nəticə etibarilə
mədəniyyətin, xüsusilə mənəvi mədəniy-
yətin şəxsiyyət yetkinliyi üçün vacibliyi ön
plana çəkilir. Bu baxımdan tədqiqatçı alim,
kulturoloq Fuad Məmmədovun fikirləri
maraq doğurur: “İnsan dəyərinin əsas meya-
rı – nə onun milliyyəti, nə dini, nə doğuldu-
ğu yer, nə yaşadığı yer, nə də ki, peşəsi, yal-
nız onun ruhu (əqli və mənəvi) mədəniy-
yətidir. Bu baxımdan elm,  təhsil, tərbiyə və
maarif vasitəsilə xalqın intellektual və etik
mədəniyyətinin inkişafına xidmət etmədən,
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ziyalıların əsl vətənpərvərliyi təsəvvür-
edilməzdir” [10].  

"Mədəniyyət" anlayışının latın dilindən
tərcüməsi becərmək, bəsləmək, yaxşılaşdır-
maq deməkdir. İlkin anlamda – torpağın
becərilməsi, əkinçilik, torpağın işlənilməsi
idi [7]. Tədricən insanların fəaliyyət dairəsi
genişləndi və "mədəniyyət" sözü daha geniş
bir məna daşımaqla insanın və cəmiyyətin
inkişafının müasir səviyyəsi, insanın yarat-
dığı və nəsildən nəsilə ötürdüyü maddi və
mənəvi dəyər anlamına gəldi. “Mədəniyyət”
(“kultura”) sözünü ilk dəfə XVIII əsrdə
İ.X.Adelunq 1782-ci ildə yazdığı “İnsan
nəslinin mədəniyyət tarixinin təcrübəsi” adlı
kitabında işlətmiş və mədəniyyəti “insan
ruhu” kimi təqdim etmişdir [10].

2014-cü ildə Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyev “Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiya-
sı”nın təsdiq edilməsi haqqında sərəncam
imzalamışdır. Mədəniyyət sahəsində dövlət
siyasəti bərabərlik, demokratiklik, humanist-
lik, inteqrasiya, tarazlılıq, keyfiyyətlilik,
dünyəvilik, səmərəlilik, varislik və istedad
amilinə əsaslanır. 

Konsepsiyanın “2.1.Hüquqi təminatın
inkişaf etdirilməsi” bəndində qeyd edilmiş-
dir: 

- Azərbaycan Respublikasının tərəfdar
çıxdığı beynəlxalq müqavilələr çərçivəsində
mədəniyyət sahəsində beynəlxalq
əməkdaşlığın genişləndirilməsi;

- əqli mülkiyyət mədəniyyətinin forma-
laşdırılması;

- mədəniyyət sahəsində peşəkarlıq
səviyyəsinin artırılması [1].

Qeyd edildiyi kimi, mədəniyyət geniş
anlayışdır. Bu gün mənəvi mədəniyyətin
tərkib hissəsi olan əqli mülkiyyət mədəniy-
yətindən də bəhs olunur. Təcrübə göstərir ki,
təhsilalanlarda, tədqiqatçı gənclərdə əqli
mülkiyyət mədəniyyətinin formalaşdırılması
vacib məsələlərdən biri kimi diqqəti cəlb

edir.  Əqli mülkiyyət mədəniyyəti nədir?    
“Əql” ərəb mənşəli söz olub mənası bir

insanın ağlına əsaslanan, ağlına mənsub
zehni işdir [6]. Yəni hər hansı bir insanın
daha geniş, daha dərin və çevik mühakimə
yürütməsi nəticəsində yaranan məntiqi
fəaliyyətdir. Bu məntiqi fəaliyyət nəzəri və
məntiqi yolla əldə olunur. Məqsəd insanın iş
fəaliyyətini (praktik yeniliklərlə), yaşam
tərzini (ixtiralarla) yaxşılaşdırmaqdır. Nəzəri
yolla əqli mülkiyyət təhlil, tərkib, induksiya
və deduksiya vasitəsilə formalaşır. Emprik
yolla isə insan müşahidə aparmaqla əqli
nəticəyə gəlir. 

“Mülkiyyət” anlayışı da həmçinin ərəb
sözü olub hər hansı bir şeyə bir və bir neçə
adamın sahibliyi, mənsubluğu deməkdir [9].
Mülkiyyətçilik anlayışı o zaman yaranır ki,
“mənimki” və “səninki” olanları fərqlən-
dirmək mümkün olsun və fərqləndirmənin
nəticəsi olaraq sən özününkünün istifadəsi
ilə özgəninkinin istifadəsi arasında sərhəddi
müəyyənləşdirməyi bacarırsan.

Deməli, əqli mülkiyyət zehn və şüurun
birgə fəaliyyəti nəticəsində əldə olunan fikir
və düşüncədir. O, hər hansı bir şəxsə aid
olduğu üçün mülkiyyət hesab edilir və
mülkiyyətin bir növü kimi qayda və qanun-
lar çərçivəsində qorunur.

Əqli mülkiyyət mədəniyyəti dedikdə isə
əqli mülkiyyətlə bağlı müəyyən məlumat-
ların maddi və mənəvi dəyərlərə çevrilməsi
başa düşülür. Konkret bu və ya digər şəxsə
aid olan əqli mülkiyyət əqli fəaliyyətin
məhsulu, əqli keyfiyyətin nəticəsidir. Məhz
bu xüsusiyyətlərinə görə o, həmin şəxsin
mülkiyyəti hesab edilir. Digər mülkiyyət for-
maları kimi əqli mülkiyyət də qanunlarla
qorunur. Bütün mülkiyyət formaları xüsu-
siyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənir. Əqli
mülkiyyəti digər mədəniyyət formalarından
fərqləndirən ən mühüm cəhət onun təkrar-
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çılığa yol verməməsidir. Çünki təkrarçılıq
inkişafa mane olan, onu ləngidən cəhətdir.
Ona görə də elmdə, yaradıcılıqda təkrarçılıq
məqbul sayılmır. İnkişaf innovasiyalarla,
innovativ yanaşmalara üstünlük verməklə
təmin olunur. Təcrübə göstərir ki, hər bir
tələbə müəyyən elmi biliklərə və bacarıqlara
yiyələnərkən əldə etdiyi məlumatların əqli
mülkiyyətçisini tanımalı, eyni zamanda öz
əqli mülkiyyətindən istifadə qaydalarına
əməl etməlidir.     

Əqli mülkiyyətin qorunması məqsədilə
1995-ci il noyabrın 12-də Ulu öndər Heydər
Əliyev “Müəllif hüquqları və əlaqəli hüquq-
lar haqqında” ilk qanunu imzaladı. Məqsəd
müstəqil Azərbaycan Respublikası vətəndaş-
larının elm, ədəbiyyat, incəsənət əsərlərinin
və digər sahələrə dair müəlliflik münasi-
bətlərinin tənzimlənməsinə xidmət etməkdir
[2].  Qanuna 2002, 2004, 2005, 2008 və
2010-cu illərdə müəyyən dəyişikliklər edil-
mişdir. Bu Qanunun tətbiqi sahələri Azər-
baycan Respublikasının vətəndaşlarına və
Azərbaycan ərazisində daimi qeydiyyatı
olan fiziki şəxslərə şamil edilir. Qanunun
tələblərinə görə əqli mülkiyyətə şamil edilən
əsərlər yazılı, şifahi, təsviri, həcmli-fəzavi
və s. formalarda ola bilər.  

Rəsmi sənədlər (qanunlar, məhkəmə
qərarları və s.), dövlət rəmzləri və nişanları
(bayraq, gerb, himn və s.), xalq yaradıcılığı
nümunələri, günün yenilikləri, müxtəlif
hadisə və faktlar barədə informasiyalar
Azərbaycan vətəndaşları üçün müəlliflik
hüququ kimi qorunmayan obyektlərdir.
Lakin bütün bunların hamısı Azərbaycan
sərhədlərindən kənarda yaşayan, başqa
millətlərə və xalqlara da şamil edilə bilməz.
Yəni Azərbaycan  xalqına məxsus rəsmi
sənədlər, dövlət rəmzləri və nişanları, xalq
yaradıcılığı nümunələri, milli geyimlər və

xörəklər, xalq çalğı alətləri, tarixi faktlar,
arxeoloji tapıntılar, incəsənət nümunələri  və
s. digər xalqlar tərəfindən saxtalaşdırıla,
özününküləşdirilə bilməz. Əks halda bu,
Azərbaycan xalqının müəlliflik hüquqlarının
pozulması kimi başa düşülür və hüquqları
pozan qarşı tərəf Qanun qarşısında, yəni
beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində
məsuliyyət daşıyır. 

Əqli mülkiyyət hüquqlarını qorumaq
məqsədilə 1993-cü ildə Azərbaycanda ilk
dəfə olaraq Müəllif Hüququları Agentliyi
yaradılmışdır.  Artıq təxminən 25 ildir ki, bu
agentlik fəaliyyət göstərir. Agentlik
müəlliflik  hüququ, əlaqəli hüquqlar, ənənəvi
mədəni nümunələr, inteqral sxem topologi-
yaları və s. əqli mülkiyyət hüquqları
sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən,
normativ hüquqi tənzimləməni təmin edən,
fəaliyyəti əlaqələndirən mərkəzi icra
hakimiyyəti statusunda dövlət orqanıdır.   

Təcrübə və elmi araşdırmalardan məlum
olur ki, müasir dövrdə cəmiyyətdə əqli
mülkiyyət mədəniyyətinin formalaşdırılma-
sına böyük ehtiyac vardır. Bu gün həm
Azərbaycan xalqına məxsus mülkiyyətlərin
qorunması, həm də başqa xalqlara məxsus
mülkiyyətlərdən düzgün istifadə olunması
olduqca vacibdir.  

Əqli mülkiyyət mədəniyyəti hansı hal-
larda pozulur? Elmi araşdırmalara əsasən
əqli mülkiyyət mədəniyyətinin pozulması
hallarını 5 (beş) istiqamət üzrə göstərə
bilərik:

1. Məlumdur ki, beynəlxalq aləmdə əqli
mülkiyyət mədəniyyəti ermənilər tərəfindən
çox asanlıqla pozulur. İlk növbədə
Azərbaycan tarixinin erməni separatçıları
tərəfindən əsassız olaraq saxtalaşdırılması. 

Müəllif  Hüququları Agentliyi yarandığı
vaxtdan bu kimi halların qarşısını almağa
çalışmış və ciddi tədbirlər həyata keçirmiş-
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dir. Belə ki, Agentlik beynəlxalq
ictimaiyyəti çaşdıran faktların əsassız oldu-
ğuna dair dəyərli kitablar və məqalələr nəşr
etdirmiş və bu gün də məqsədyönlü
fəaliyyətini davam etdirir. Professor Kamran
İmanov tariximizi özündə əks etdirən
“Erməni yadelli nağılları” və “Gəldim, gör-
düm..., mənimsədim” və digər adlarda
dəyərli əsərləri Azərbaycan, rus, ingilis və
fransız dillərində nəşr etdirmişdir.  

Sözləri Əhməd Cavada, musiqisi Üzeyir
Hacıbəyliyə aid “Çırpınırdı Qara dəniz” adlı
mahnı erməniləşdirilərək Sayat Nova adına,
sözləri Mikayıl Müşfiqə, musiqisi Ələkbər
Tağıyevə məxsus “Sənə qurban” mahnısının
melodiyası A.Madadyanın ifa etdiyi
“Garun” (“Bahar”)  melodiyası ilə saxtalaş-
dırılmışdır [3].

Müəllif Hüquqları Agentliyinin təqdim
etdiyi faktlar əsasında bunların müəlliflik
hüquqları bərpa edilmiş, Azərbaycan xalqı-
nın milli sərvətinə çevrilmiş bu əsərlərə,
onların müəlliflərinə qarşı tarixi ədalətsizli-
yin, saxtakarlığın qarşısı alınmışdır.  

Bundan başqa Azərbaycan xalqına
məxsus xalçaların, xalq mahnısı “Sarı
gəlin”in, “Tar” musiqi alətinin,  milli
mətbəximizə məxsus “dolma” və s. kimi
yemək növlərinin də ermənilər tərəfindən
saxtalaşdırılması cəhdləri olmuşdur. Bütün
bunlar əqli mülkiyyət mədəniyyətinin pozul-
ması hallarıdır və təəssüf ki, hüquqi baxım-
dan ermənilər hələ də cəzalandırılmamışdır. 

2. Yaradıcı insanların əsərləri, ixtiraları
kütləyə adətən vasitəçilərin köməyilə çatdı-
rılır. Bu yayım təşkilatçılarının hüquqları
əlaqəli hüquqlar kimi səciyyələndirilir  və
onların əsas xüsusiyətləri müəllif hüququla-
rından törəməsi və onlardan asılı olmasıdır.
Məsələn, hər hansı bir mahnı bəstəkar
tərəfindən bəstələnərək ifaçıya təqdim olu-
nur və ya satılır, lakin bunun müəlliflik
hüququ yenə də bəstəkara məxsus olur.

Mahnı ifa olunduqdan sonra isə yayım
təşkilatçıları və fonoqram istehlakçıları onu
kütləyə təqdim etsələr də burada müəlliflik
hüququ artıq ifaçıya məxsus olur. Bu yayım
təşkilatlarının və fonoqram istehlakçılarının
hüquqları isə piratçılıq yolu ilə pozula bilər.
Fonoqram istehlakçılarına məxsus disklər
nüsxələnərək daha aşağı qiymətlə satışa
buraxılır. Nəticədə, yayım təşkilatlarına
məxsus holoqramlı disklərin, kitabların satı-
şı azalır. Eyni zamanda ifaçı da disklərdən
heç bir qazanc əldə edə bilmir. Bütün bunla-
rın nəticəsində istifadəçilər arasında əlaqəli
hüquqlar pozulur və onlara maddi və mənəvi
zərər dəyir. Oxşar hadisələr elmi sahələrdə
də mövcuddur. Bəzi nəşriyyatlar müəllifin
icazəsi olmadan ona məxsus hər hansı bir
kitabı, vəsaiti yenidən nəşr edərək satışını
təşkil edir. Nəticədə nəşriyyat müəyyən bir
qazanc əldə edir, əsil mülkiyyətçi isə bundan
faydalana bilmir. 

3. Digər bir cəhət isə əslində elə də
nəzərə çarpmır. Yəni hər hansı bir müəllifə
məxsus kitab və metodik vəsait tələbələr və
digər istifadəçilər tərəfindən nüsxələnərək
istifadə olunur. Bu əqli mülkiyyət
mədəniyyətinin pozulması deməkdir. Bu
zaman müəllif 500 kitabın tirajından qazanc
əldə etməyi düşünürdüsə, belə hallarda o
yalnız bir neçə kitabın satışından qazanc
əldə edə bilir. Halbuki, o müəyyən vəsait
ödəyərək öz əqli mülkiyyətinin satışını
təmin etmək istəyində olur, yəni kitabın
nüsxələnərək geniş şəkildə yayılması ona
həm maddi, həm də mənəvi zərər gətirir.

4. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bəzi
hallarda insan ağlının məhsulu əqli
mülkiyyət hesab olunmur. O halda ki, insan
beyninin məhsulu onun xalqının rifahına,
dövlətin siyasətinə zidd olsun. Bu kimi hal-
ların qarşısının alınması üçün isə senzura

50

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi



vardır. Yəni senzuradan keçməyən mülkiy-
yət əqli mülkiyyət hesab olunmur və onun
müəlliflik hüququları heç bir qanun
çərçivəsində qorunmur. Senzura - (latınca,
"cencura" sözündən götürülüb, XV əsrdə
Avropada yaranıb) dövlətin kütləvi informa-
siya vasitələrinin məzmunu və yayılması
üzərində nəzarətdir [15]. Senzura rəsmi və
qeyri rəsmi formada aparılır. Rəsmi senzura-
nın məqsədi hakimiyyət əleyhinə, dövlət
əleyhinə ideya və məlumatların yayılması-
nın qarşısını almaqdır, məhdudlaşdırmaqdır.
Lakin qabaqcıl dünya ölkələri rəsmi senzu-
ranı demokratiya əleyhinə və insanların azad
düşüncə tərzinə zidd olduğunu hesab edirlər.
Bu səbəbdən Azərbaycan Respublikasında
rəsmi dövlət senzurası 1998-ci ildən ləğv
edilib.  

Qeyri-rəsmi senzura isə 2 cür olur: İlkin
senzura zamanı hər hansı bir məlumat
öncədən nəzərdən keçirilir. Digər senzura isə
ictimaiyyətə təqdim olunduqdan sonra əsər
haqqında, filmlər haqqında aparılan
müzakirələrdir. Hazırda internet senzuranın
ən yeni növündəndir.

4. Əqli mülkiyyət mədəniyyətinin
pozulması hallarından  biri də müəllifə
məxsus əsərdə onun şərəf və ləyaqətinə xələl
gətirən dəyişikliklərin edilməsidir. Yəni
istifadə olunan əqli mülkiyyət istifadəçilər
tərəfindən heç bir halda onların şəxsi istəyi
əsasında dəyişdirilə bilməz.  

Əqli mülkiyyət mədəniyyətinin pozul-
ması hallarının qarşısının alınması
istiqamətində aşağıdakı addımlar atılmışdır:

- Kitab nəşrlərinə dair hüquqların qorun-
ması məqsədilə 1995-ci il ildən YUNESKO
Baş Assambleyasının qərarı ilə 23 aprel
Ümumdünya Kitab və Müəlliflik Hüququ
Günü kimi qeyd olunmağa başladı. Artıq
2015-ci ildən bu, Azərbaycanda da qeyd

olunmağa başlamışdır.  
- Azərbaycan Respublikası 1995-ci ildə

Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatına
(ÜƏMT) üzv qəbul olmaqla yanaşı, “Ədəbi-
bədii əsərlərin qorunması haqqında” Bern
Konvensiyasına və “Müəllif hüququ haqqın-
da” Ümumdünya konvensiyasına, Fono-
qramlar üzrə Cenevrə Konvensiyasına,
Roma Konvensiyasına və ÜƏMT-nin
İnternet – Konvensiyalarına, MDB-nin
Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqların
qorunması sahəsində əməkdaşlığa dair 6
ikitərəfli müqaviləyə qoşulmuşdur. Bu kimi
təşkilatların dəstəyilə Azərbaycan xalqına
məxsus bir sıra milli-mənəvi sərvətlər
patentləşdirilmiş və onların Azərbaycan xal-
qına məxsusuluğu beynəlxalq aləmdə öz
təsdiqini tapmışdır. 

- İnteqral sxem topologiyasının hüquqi
qorunması haqqında” qanun (2002-ci il). 

- “Azərbaycan folklor nümunələrinin
hüquqi qorunması haqqında” qanun (2003-
cü il).

- “Məlumat toplularının hüquqi qorun-
ması haqqında” qanun (2004-cü il).

- “Əqli mülkiyyət hüquqularının
təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haq-
qında” qanun qəbul edilmişdir. Azərbaycan
qanunvericiliyi 09 iyun 2012-ci ildə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
94-cü maddəsinin I hissəsinin 13-cü bəndinə
uyğun olaraq əqli mülkiyyət hüquqlarının
müdafiəsinin təmin edilməsi, əqli mülkiyyət
hüquqları sahiblərinin maraqlarının qorun-
ması və bu sahədə hüquqpozmaların, o
cümlədən müvafiq əqli mülkiyyət obyekt-
lərinin nüsxələrinin qeyri-qanuni istehsalı və
yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı
yaranan münasibətləri tənzimləyir [9].

- Azərbaycan Respublikasının Konstitu-
siyasında əqli mülkiyyət hüquqları sahə-
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sində Qanunlar, digər normativ hüquqi akt-
lar və Azərbaycan Respublikasının beynəl-
xalq müqavilələri  sahəsində görülən işlər
nəticəsində 2006-cı ildə Azərbaycan ABŞ
Hökumətinin müəllif hüquqlarını pozan
ölkələr siyahısından çıxarılmışdır. 

“Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı
və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında”
Qanun imzalandıqdan sonra rəqəmli hüquq-
ların idarə edilməsi sistemi və elektron
xidmətlər yaradılmış, müəlliflik hüququ və
digər əqli mülkiyyət hüquqları sahəsinin
inkişafına aid Uzunmüddətli Milli Strategiya
hazırlanmış, Aİ (Avropa İttifaqı) ilə
Tvinninq layihəsi həyata keçirilmiş,
“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf
Konsepsiyasında müəlliflik hüququ və digər
əqli mülkiyyət hüquqları prioritet istiqamət
kimi qəbul edilmişdir. 

Əqli mülkiyyətin pozulması zamanı
Azərbaycan Respublikasının Mülki Proses-
sual Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qayda-
larla sübuta yetirilərsə əqli mülkiyyət sahibi-
nin hüququları bərpa olunur, hüquqlarının
bərpası üçün vəkilə ödədiyi haqq da daxil
olmaqla ona dəyən zərər qanunvericilik
çərçivəsində geri ödənilir. 

Apardığımız tədqiqatın mahiyyəti ali
təhsil müəssisələrində tələbələrdə əqli
mülkiyyət mədəniyyətini formalaşdırmaq-
dan ibarətdir. Əqli mülkiyyət mədəniy-
yətinin tələbələrdə formalaşdırılmasında
məqsəd onlarda başqalarının mülkiyyətinə
hörmət hissini aşılamaqdır. Çünki əqli
mülkiyyət mədəniyyəti birinin hüququ,
digərinin isə vəzifəsidir. 

Ali təhsil müəssisələrində tələbələrdə
əqli mülkiyyət mədəniyyətinin formalaşdı-
rılması müasir dövrdə kadr hazırlığının
vacib problemlərindən biri kimi də qeyd
edilə bilər. 

Elmi mütaliənin zəifləməsini onunla
əsaslandırırıq ki, internet portallarında
verilən məlumatlar tələbələrin intelektual
inkişafına xidmət etməlidir. Amma çox
təəssüf ki, bu əksər hallarda kortəbii
istifadəyə gətirib çıxarır. İnternetdə yayımla-
nan başqa müəlliflərə məxsus materialları
eynilə nüsxələyib istifadə etmələri onları
əqli cəhətdən tənbəlləşdirir. Tələbələr araş-
dırmalar aparmadan, mütaliə etmədən
verilən tapşırıqları yerinə yetirirlər. Həm də
onların  hər hansı bir sahədə araşdırmalar
aparan alimlərə dair belə məlumatları olmur.

Yaradıcı təxəyyülün inkişafının ləngi-
məsini onunla əsaslandırırıq ki, elmi
tədqiqatçılıqla bağlı ali təhsil müəssisələ-
rində verilən tapşırıqlar zamanı tələbələr hər
hansı bir mövzuyla bağlı araşdırmalar apar-
maq məqsədilə bir neçə müəllifin elmi
əsərlərini oxuyub ümumiləşdirmələr apar-
malıdırlar. Yəni bu, sırf onların əqli məhsulu
olmalıdır. Köçürməyə meyilli tələbələr baş-
qalarının əqli mülkiyyət hüququnu pozmaq-
la yanaşı, özlərinin də elmi yaradıcılıq inki-
şafını ləngitmiş olurlar. 

Özgüvənin və özünəinamın sarsılmasını
onunla əsaslandırırıq ki, köçürməyə alışqan-
lı tələbələr müəyyən tapşırıqların verilməsi
zamanı artıq özgüvənlərini itirmiş olurlar və
onlar sərbəst şəkildə fikirlərini ifadə
etməkdə çətinlik çəkirlər. Biz tələbələrlə əqli
mülkiyyət mədəniyyətinə dair apardığımız
anket sorğuları zamanı da bunun şahidi
olduq. Tələbələrin əksəriyyəti anket sorğula-
rını sərbəst şəkildə doldurmaqda çətinlik
çəkirdilər və demək olar ki, çalışırdılar ki,
bir-birindən köçürələr və belə hallar da oldu.
Bu, onlarda tam məlumatları olmadıqları
tapşırığa dair özgüvən və özünəinam
hisslərinin zəifliyindən xəbər verir. 

Əməyə dəyər və hörmət hissinin azlığını
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onunla əsaslandırırıq ki, başqa müəlliflərin
əqli mülkiyyətini eynilə nüsxələyərək öz
yaradıcılığı kimi təqdim edən tələbələr
demək olar ki, başqalarının əməyini
dəyərləndirmirlər. Onlar bilməlidirlər ki, hər
bir müəllif bu materialın ərsəyə gəlməsində
müəyyən əziyyət çəkib və onun bu
əziyyətinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. 

Nəzərə alsaq ki, 2000-ci ilin statistik
məlumatlarına görə dünyada il ərzində,  1
milyon adda kitab nəşr olunur,  5 minə qədər
film çəkilir, 3 milyondan artıq fonoqram
nüsxəsi istifadəyə verilir, 32 milyona yaxın
patent sənədi və 4 milyona yaxın fəaliyyətdə
olan patent, 250 min sənaye nümunəsi qey-
diyyatdan keçirilir və fəaliyyətdə olan qey-
diyyatlı əmtəə nişanlarının ümumi sayı 8,5
milyona çatır. Bütün bunların hər birini
nəzarətdə saxlamaq təbii ki, olduqca
çətindir. Düzdür, bəzi əqli mülkiyyət
məhsullarının (elmi işlər, ixtiralar  və s.)
internet proqramlarının köməyilə aşkarlan-
ması mümkündür, amma bunlar tələbələrin
elmi yaradıcılığında nəzərə alınmır. 

Ali təhsil elmin kəsişmə nöqtəsi olduğu
üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Elmin İnkişafı Fondu ali təhsil
müəssisələrinin doktorant və magistrantları-
nın elmi fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün
demək olar ki, hər il qrant layihələr hazırla-
yır. Məqsəd ali təhsil müəssisələrində elmi
potensialın innovativ infrastrukturunu inki-
şaf etdirməkdir. Elmi tədqiqat sahəsində
çalışan tələbələrin sayı günü-gündən artır.
Hazırda Azərbaycan Respublikasının
müxtəlif ali təhsil müəssisələri və elmi
təşkilatlarında 33 mindən çox mütəxəssis
çalışır ki, onlardan da 11 min nəfərdən çoxu
fəlsəfə doktoru, 2500 nəfəri isə elmlər dok-
torudur. Alimlərin elmi fəaliyyəti onların
əqli mülkiyyətidir və onların əksəriyyəti

beynəlxalq elmi ictimaiyyətə təqdim olunur
və yerli mətbuatla yanaşı xarici elmi jurnal-
larda da dərc olunur. Bu baxımdan əqli
mülkiyyətin qorunması olduqca əhəmiyyət-
lidir və ali təhsil müəssisələrində təhsil alan
tələbələrdə əqli mülkiyyət mədəniyyəti for-
malaşdırılmalıdır.   

Məqalənin elmi yeniliyi: Əqli mülkiyyət
mədəniyyətinin təlim-tərbiyə prosesində for-
malaşdırılması nəzərə alınmalıdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti:
Məqalədə irəli sürülən fikirlər və təkliflərin
ali təhsil müəssisələrində tətbiqi baxımından
əhəmiyyətlidir.

Rəyçilər: prof. A.Abbasov
prof. H.Əhmədov
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И.Джaбраилов, 
К.Микаилова

Вопросы формирования культуры
интеллектуальной собственности

Резюме
В статье анализируется история куль-

туры интеллектуальной собственности,
государственные документы, взгляды

выдающихся личностей и сущность куль-
туры интеллектуальной собственности.
Было заявлено, что как народ мы имеем
право защищать нашу интеллектуальную
собственность  принадлежащую нам, а
также каждому человеку. В статье также
отмечается, что, когда студенты высших
учебных заведений не формируют куль-
туру интеллектуальной собственности,
это ослабляет развитие их научного
потенциала и препятствует их научному
творчеству.

I.Jabrayilov, 
K.Mikayilova

Issues of formation of intellectual
property culture

Summary
The article mentions the history of intel-

lectual property culture, state documents, the
views of prominent personalities have been
analyzed, the essence of intellectual property
culture has been explained. It was stated that
as a people we have the right to protect our
intellectual property belonging to us, as well
as to every person. The article also notes
that, when students of higher educational
institutions do not form a culture of intellec-
tual property, this weakens the development
of their scientific potential and hampers their
scientific creativity.
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Məktəbdə təlim-tərbiyə işinin düzgün
qurulmasında sinif kollektivinin formalaş-
masına xidmət edən  sinifdənxaric tədbir-
lərin böyük əhəmiyyəti vardır. Müasir
şəraitdə sinifdənxaric tədbirlərin təkmilləş-
dirilməsi istiqamətlərinin məzmunu, yəni
forma və üsullarla müəyyənləşdirmək üçün
xüsusən, əməyə hazırlıq, əqli, əxlaqi, fiziki,
estetik, iqtisadi və ekoloji tərbiyə habelə,
insan hüquqlarının hörmət əsasında hər bir
məktəbli ilə bir neçə yönümdə iş aparmalı-
dır. İlkin olaraq, şagirdlərin tərbiyələndirici
vasitlələrinin bilavasitə dərsdə və dərsdən
kənar vaxtda əməli fəaliyyətini vahid
sistemdə birləşdirməyin daha təsirli yollarını
aşkara çıxarmalı,bu hər bir müəllimin,
məktəb rəhbərinin diqqət mərkəzində olma-
lılıdr.

Sinifdənxaric tərbiyə işləri-şagird şəx-
siyyətinin formalaşmasına və məktəbdə
təlim və tərbiyə keyfiyyətinin yüksəlməsinə
xidmət edir;

- Məktəblilərin təlim prosesində qazan-
dıqları bilik, bacarıq və vərdişləri daha da
zənginləşdirir və həyata tətbiq etmələrinə
imkan yaradır;

- Məktəblilərin fəallığına, təşəbbüskar-

lığına maraq, meyil və qabiliyyətlərini inki-
şaf etdirir;

- Məktəblilərin asudə vaxtlarının ağıllı
təşkilinə şərait yaratmaqla onları xoşa-
gəlməz təsadüfi hadisələrdən və kənar mənfi
təsirindən qoruyur;

- Şəxsiyyətlərarası əlaqələrini tən-
zimləyir, dostluq, yoldaşlıq kimi əxlaqi
keyfiyyətlər yaradır, yaşıdları arasında
əxlaqi münasibətləri cilalayır;

-Məktəblilərin sağlamlığını möhkəm-
ləndirir;

-Məktəblilərin ictimai fəaliyyət və əmək
vərdişləri ilə silahlanmasına kömək edir;

-Məktəblilərin potensial qüvvələrini,
intellektual imkanlarını üzə çıxarır, yaradıcı-
lıqlarını inkişaf etdirir, özlərini dərindən
tanımalarına kömək edir;

-Məktəblilərin elm, texnikia, ədəbiyyat,
incəsənət və s. sahələr üzrə əlavə məlumat
əldə etmələrinə şərait yaradır.

Sinifdənxaric və məktəbdənkənar
tərbiyə işi həm məktəblilərin hərtərəfli və
ahəngdar inkişafına kömək edir, həm də
onların fərdi istedad və qabiliyyətlərini daha
vüsətlə formalaşdırılmalarına optimal yar-
dım göstərir.
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Sinifdənxaric şəraiti öyrənmək və
şagirdlərin maraqlarını müəyyənləşdirmək
yalnız işin ilkin mərhələsidir. Əsas məsələ
isə sinifdən xaric işlərin təşkili və buna daha
çox şagirdlərin cəlb olunması və bu işlərin
keyfiyyətinin yüksəldilməsidir. Şagirdlərin
hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsində sinifdən-
xaric və məktəbdənkənar işlərin forma və
üsulları müxtəlif  və rəngarəng olur.
Məsələn, Azərbaycan ordusunun yaradılma-
sı günü, 9 May-Qələbə günü və s. tarixi
günlərə hazırlıq görülməsi və təntənəli
sürətdə qeyd olunması, hərbi hissələrə,
döyüş yerlərinə, qəhrəmanların abidələrinə
ekskursiyaların təşkili, Qarabağ müharibəsi
veteranları və Azərbaycan ordusunun
döyüşçüləri ilə görüşlərin keçirilməsi gənc
nəslin milli şürunun inkişafına öz təsirini
göstərir. Hərbi-vətənpərvərlik mövzularında
aparılan söhbətlər, ədəbi-bədii gecələr,
müzakirələr keçirmək, şəkilli albomlar,
fotosərgilər, fotoalbomlar təşkil etmək və s.
gənc nəslin milli şüurunun təşəkkül tapması-
na təsir göstərən vasitələrdir. Məktəblərdə
bu vasitələrin hər birindən müntəzəm
istifadə olunur ki,bunlar da şagirdlərdə
hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin qüvvətlən-
dirilməsinə səbəb olur. Sinifdənxaric və
məktəbdənkənar tədbirlər sistemində
qəhrəmanların  abidələrinə, tarixi döyüş
yerlərinə, hərbi hissələrə ekskursiyaların
hərbi-vətənpərvərlik tərbiyyəsində rolu
böyükdür. Bunu nəzərə alaraq, şagirdlərin
mütəmadi şəkildə milli qəhrəmanların
abidələrini ekskursiyaya aparmaq çox vacib-
dir. Belə abidələrin önündə qəhrəmanlar
haqqında söhbətlər aparılır, abidənin
üzərində əklillər qoyulur. Bu, gənc nəslin
yaddaşında dərin iz buraxır.

Gənc nəslin əxlaq tərbiyəsi sahəsində
məktəbin qarşısında duran ən mühüm
vəzifələrdən biri hərbi-vətənpərvərlik
tərbiyəsidir. Hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi
mənəviyyat tərbiyəsinin ayrılmaz hissəsidir.
Şagirdlərimizə vətənimizin şərəfini və azad-
lığını qoruyub saxlamış Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin şanlı tarixi, onun vətən və
bəşəriyyət qarşısında xidmətləri ilə yaxından
tanışlıq vacibdir. Onlara sülh və azadlıq
ordusu olan Azərbaycan ordusuna məhəbbət
aşılamaq vətənimizin müdafiəsi uğrunda
mübarizəyə hər dəqiqə hazır olmaq əzmini
qüvvətləndirmək və s. hərbi-vətənpərvərlik
tərbiyəsinin ən mühüm tərkib hissələrindən
biridir.  Məktəblərdə ona nail olmaq lazımdır
ki, hər bir gənc doğma ana vətənin müdafiəsi
naminə, onu çətinliklər gözləsə də, əlindən
gələni əsirgəməsin, onun şərəfli hərbi
xidmət,  Azərbaycan ordusunun  həyatı,
qəhrəmanlığı və s. maraqlandırsın. Məhz
buna görə də hazırki şəraitdə hərbi-
vətənpərvərlik tərbiyəsi ümumdövlət işinin
mühüm bir sahəsinə çevrilmişdir.

Biz iqtisadiyyatımızın, mədəniyyəti-
mizin, sosial və mənəvi həyatımızın inkişafı
yollarının müəyyənləşdirilməsinə hansı
mövqelərdən yanaşırıqsa yanaşaq, insanın
özü, onun siyasi və intellekt simasi, ustalığı,
vətənpərvərliyi və beynəlmiləlçiliyi, yaradı-
cılıq qabiliyyəti, vətəndaşlıq mövqeyi və
fəallığı həmişə həlledici amil olacaqdır.
Məlumdur ki, uşaqlıq illərinin təəssuratları
ilə zəngininsanın təxəyyülü, dünyaya baxışı,
mühakimə dairəsi geniş olur. Uşaqlıq
illərinin izi bütün ömürdən qırmızı xətt kimi
keçir, insanın xarakteri bu ilkin zəmin
üzərində inkişaf edir. Bu dövürdə uşaq
həyatını parlaq, mənalı keçməsi, ona uyğun
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yeni biliklərin emosiyanal şəkildə verilməsi,
onun lüğət ehtiyyatlarının zənginləşdiril-
məsi, dil qabiliyyətinin inkişaf edilməsi nə
qədər vacibdir. Təlim-tərbiyə işi elə qurul-
malıdır ki, hər bir dərs, hər bir tədbir
şagirdlər üçün bayrama çevrilsin. Bu təd-
birlər şagirdlər üçün də mühüm əhəmiyyətə
malikdir. Belə ki, şagirdlər sinifdənxaric və
məktəbdən kənar tədbirlərin fəal iştirakçısı
və yaxud bilavasitə icraçısı olduqlarından
tədbir onların nitq mədəniyyətinə qüvvətli
təsir göstərir. Sinifdənxaric tədbirlər sagir-
din idarəetmə vərdişlərinin  formalaşdırıl-
masına, elmi dünya görüşünün genişləndiril-
məsinə, onda əsl Azərbaycanlıya xas olan
yüksək mənəvi və əxlaqi keyfiyyətlərin for-
malaşmasına imkan yaradır. Şagirdin asudə
vaxtını səmərəli vaxtının təmin etməklə
yanaşı, sinifdə müəyyən fənlərdən verilmiş
biliyi dərinləşdirir, şagirdlərin meyil və
qabiliyyətlərini müəyyənləşdirib üzə çıxarır.

İbtidai sinif müəllimi olaraq şagirdlə-
rimi sinifdənxaric tədbirlərə sövq edirəm.
Onların dünya görüşünün artmasında,vətənə
sevgisində, özündən böyük və kiçiklərə
qayğı və s. kimi hisslərin formalaşmasında
sinifdənxaric tədbirlərin əhəmiyyəti böyük-
dür.

Rəyçi: dos. H.Cəfərov
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Т.Багирова
Внеклассные мероприятия и вопросы

формирования личности ученика
Резюме

В статье говорится об организации
внеклассных работ о том,как привлечь
учащихся к мероприятиям и влияние их
на развитие национального осмысления.

T.Baghirova
Extra-curricular activities and questions

of student's personality formation
Summary

The article refers to the orqanization of
extracurricular activities, how to attract stu-
dents to them and the impact of these activi-
ties on the development of the national cons-
ciousness.
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Başqa digər fənlərdən fərqli olaraq
kimya fənninin tədrisi zamanı praktik
metodlardan da istifadə etmək imkanları
daha çoxdur. Kimya fənninin tədrisində
istifadəsi mümkün olan praktik metodlara
aşağıdakılar aiddir:

1. Nümayiş təcrübələri
2. Laboratoriya işləri
3. Praktik işlər
Nümayiş təcrübələri fənn müəllimi

tərəfindən aparılır. Yeni materialın nümayiş
təcrübələri vasitəsilə tədris edilməsi
şagirdlərdə mənimsəmə qabiliyyətini artırır,
onların tədqiqatçılıq qabiliyyətini formalaş-
dırır, həmçinin, onlarda dərsə maraq oyadır.
Nümayiş təcrübələri həm mövzunun
möhkəm və şüurlu surətdə möhkəmlən-
dirilməsinə səbəb olur, şagirdləri dərsdə
diqqətli olmağa səfərbər edir, həm də yor-
ğunluğun qarşısını alır və məktəbliləri
tədqiqata alışdırır.

Nümayiş təcrübələri zamanı müəllim
həmçinin aşağıdakı didaktik prinsipləri
nəzərə almalıdır:

1. Müəllim nümayiş təcrübəsinə ciddi
hazırlaşmalıdır. Təcrübə zamanı hər hansı
bir müvəffəqiyyətsizlik müəllimi nüfuzdan
salır.

2. Nümayiş təcrübələri düzgün təşkil
edilməli, şagirdlərin qavraya biləcəyi
səviyyədə olmalıdır.

3. Nisbətən qorxulu təcrübələr nümayiş
etdirilərkən müəllim reaksiyaya girən
maddələrin nisbətinin dəqiqliyinə, təmizli-
yinə fikir verməli və təhlükəsizlik texnikası
qaydalarına əməl etməlidir.

4. Nümayiş təcrübələri həm şagirdləri
maraqlandırmalı, onların anlaya biləcəyi
səviyyədə olmalı, həm də şagirdlərə əməli
vərdiş aşılamalı, səliqəli olmaq, işə həvəs
göstərmək, tədqiqatçılığa meyil etmək baca-
rığı və s. aşılamalıdır.

5. Təcrübənin qoyuluşu üsulundan asılı
olmayaraq, onun əsas cəhətlərini şagirdlər
kimya dəftərlərində qeyd etməli və axırda
müəllimə hesabat verməlidirlər.

6. Hər bir təcrübə şagirdləri praktik
fəaliyyətə hazırlamaq, onlara kimyəvi
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maddələri xarici əlamətlərinə, fiziki
xassələrinə və sadə reaksiyalara əsasən tap-
maq vərdişini aşılamaq məqsədini
güdməlidir.

7. Demonstrasiya təcrübəsi və laborato-
riya məşğələləri şagirdləri tədqiqata,
müstəqil çalışmağa və nəticə çıxartmağa
alışdırmalıdır.

8. Lazımi miqdarda reaktivlər əldə
etmək çətin olduğu hallarda müəllim az,
bəzən ən cüzi miqdarda reaktivlərlə işləməyi
bacarmalı və onu şagirdlərə öyrətməlidir.

Nümayiş təcrübələri aşağıdakı hallarda
aparılır:

– kimya təliminin ilk mərhələsində,
şagirdlərin müstəqil şəkildə kimyəvi təcrübə
aparmaq vərdişləri olmadıqda;

– təcrübənin aparılması mürəkkəb texni-
ki təchizat təşkili və keçirilməsi dəqiqlik
tələb etdikdə;

– vaxta və reaktivlərə qənaət etmək
tələb olunduqda;

– təhlükəsizlik texnikası baxımından
təcrübədə istifadə olunacaq maddələrlə
şagirdlərin işləməsi məsləhət görülmədikdə;

– xarici effektivliyinə və inandırıcılığına
görə təcrübəni nümayiş etdirməyə üstünlük
verildikdə.

Şagirdlərin laboratoriyalarda yerinə
yetirdikləri təcrübələrdən çıxarılan nəticə-
lərə əsasən onlara yeni bilik verilirsə, belə
təcrübələrə laboratoriya işləri (məşğələləri)
deyilir. Yeni materialın şagirdlər tərəfindən
mənimsənilməsində laboratoriya işlərinin
rolu xeyli yüksəkdir.

Əgər şagirdlərin hamısına ayrı-ayrılıqda
cihaz, reaktiv, kimyəvi qablar və s.
verilmişsə və hər şagird proqramda nəzərdə
tutulmuş eyni təcrübəni təklikdə aparırsa,
belə formaya frontal laboratoriya işi deyilir.
Laboratoriya məşğələsi nadir hallarda fərdi

qaydada da (üçüncü forma) təşkil oluna
bilər. Bu halda müəllim hər bir şagirdə bir
sıra fərdi tapşırıq verir. Şagird həmin tapşırı-
ğı yoldaşlarından asılı olmayaraq, fərdi qay-
dada sərbəst halda yerinə yetirir. Əgər tapşı-
rıq 4-5 nəfərdən ibarət qruplar tərəfindən
aparılırsa, belə formaya briqada laboratoriya
işi deyilir.

Laboratoriyada aparılan təcrübələrdən
bilik və bacarığı möhkəmləndrimək üçün
istifadə olunursa, bu cür təcrübələrə praktiki
məşğələ deyilir. Başqa sözlə, praktki
məşğələ irəlicədən öyrədilmiş təlim materia-
lı üzrə keçirilən, xüsusi tərtib olunmuş
təlimata və ya dərslikdəki göstəricilərə
əsasən şagirdlər tərəfindən müstəqil surətdə
yerinə yetirilən şagird eksperimentidir.

Şagirdlərin qruplara ayrılması üçün
müxtəlif üsullardan istifadə etmək mümkün-
dür.

Şagirdləri qruplara bölmək üçün aşağı-
dakı bir neçə üsulu bilmək lazımdır:

“Say”. Şagirdlərdən “1”-dən “5”-ə kimi
saymaq xahiş olunur. Eyni rəqəmli iştirakçı-
lar (bütün “birlər”, bütün “ikilər” və s.) bir
qrupda birləşirlər.

“Püşkatma”. Müəllim şagirdlərin adları-
nı balaca vərəqlərdə yazır, qatlayır, paketə
qoyur, qarışdırır və paketdən çıxararaq
şagirdlərin sayına görə hər stolun üstünə
qoyur. Kağızlar açılır və şagirdlərin adları
oxunur. Həmin qayda ilə şagirdlər paketdən
müxtəlif rəngli vərəqləri çıxara bilərlər.
Rənglərin sayı və hər rəngdən olan
vərəqlərin sayı qrupların sayına və kiçik qru-
pun nümayəndələrinin sayına görə planlaş-
dırılır.

“Sosiometrik metod”. Qrupların sayına
görə bir neçə iştirakçı lövhənin qarşısına
çağırılır. Hər iştirakçı özünə bir nəfər qrup
yoldaşı seçir. Öz növbəsində hər növbəti
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gələn şagird öz qruplarına bir nəfər seçir.
Fəal interaktiv təlim mühitində laborato-

riya və praktik işlərin təşkili.
Laborator məşğələlərin təşkili və

keçirilməsi metodikası.
Laborator məşğələlərin məqsədi – yeni

materialın öyrənilməsi ilə yeni biliklərin
əldə edilməsidir.

Kimyadan laborator təcrübələri fərdi
(təcrübələri bütün şagirdlər fərdi yerinə
yetirirlər), qrupla (eyni stol arxasında otur-
muş şagirdlər eyni işi icra edirlər, lakin funk-
siyalar aralarında bölüşdürülür) və kollektiv
(müxtəlif stollar arxasında oturmuş şagirdlər
müxtəlif işləri icra edir, alınmış nəticələr
barədə hesabat verirlər) şəkildə yerinə yetiri-
lir.

Laboratoriya işlərinin icrası metodikası
aşağıdakı kimidir:

1. Lazımi nəzəri biliklərin aktuallaşdırıl-
ması (müsahibə).

2. Eksperimental yolla həll olan problem
və ya məsələnin qoyulması.

3. Təcrübənin yerinə yetirilmə planı ilə
tanışlıq (şifahi və ya yazılı təlimat).

4. Eksperimentin yerinə yetirilmə texni-
kası barədə şagirdlərin suallarına
müəllimlərin cavabları.

5. Şagirdlərin müstəqil işi.
6. Təcrübədən çıxan nəticələrin forma-

laşdırılması və müzakirəsi.
Təcrübələrin yerinə yetirilməsi zamanı

şagirdlərin işinin keyfiyyəti aydın və tam
təlimatlandırmadan asılıdır.

Praktiki məşğələlərin təşkili və
keçirilməsi metodikası

Laboratoriyada aparılan təcrübələrdən
bilik və bacarığı möhkəmləndirmək üçün
istifadə olunursa, bu cür təcrübələrə praktik
məşğələlər deyilir.

Praktik məşğələlərin iki növü mövcud-

dur: təlimat üzrə aparılanlar və eksperimen-
tal məsələlərin həlli.

Təlimat ürə aparılan praktik məşğələlər
– şagirdin fəaliyyətinin istiqamətverici əsası
olub, yerinə yetirilən təcrübələrin
mərhələlərni ifadə edir.

Təlimata daxildir:
– Yerinə yetirilməsi vacib olan

əməliyyatların siyahısı.
– Əməliyyatların yerinə yetirilmə ardı-

cıllığı.
– Verilən işdə tələb olunan texniki

təhlükəsizlik qaydaları.
– Lazımi avadanlığın siyahısı və şəkli.
– Müşahidənin necə qeyd olunmasına

göstəriş (hesabat).
Təlimat materialları aydın, qısa və əyani

olmalıdır. Təlimatda artıq izah edilmiş
əməliyyatlar və onların yernə yetirilmə qay-
daları sonradan ətraflı göstərilmir, yalnız
adları çəkilir.

Adətən, ilk işlər üçün təlimatlar çox
ətraflı olur, çünki şagirdlər hələ kifayət
qədər lazımi vərdişlərə malik olmurlar.
Şagirdlər təlimatın köməyi ilə müəllimin
rəhbərliyi altında müşahidə etməyi,
müşahidələrin qeydiyyatını aparmağı,
nəticələr çıxarmağı öyrənirlər. Təlimat
tədricən işin aparılma planına çevrilir və
nəhayət, bəzi hallarda şagirdlərə yalnız tap-
şırıq verilir. Şagirdlərin bilik, bacarıq və
vərdişləri çoxaldıqca, müəllimin şagird eks-
perimenti üzərində rəhbərliyi də tədricən
zəifləyir. Şagird eksperimenti tədricən
müstəqil forma alır.

Buna baxmayaraq, hətta ətraflı təlimat
mövcud olduqda belə ilkin mərhələdə
müstəqil olaraq işin məqsədini müəyyənləş-
dirmək, işi planlaşdırmaq, nəticələr çıxar-
maq şagirdlər üçün çətindir. Təcrübə göstərir
ki, praktiki məşğələlərə təlimatın ev
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şəraitində öyrənilməsi az effektlidir. Hər
mərhələdə tapşırığın qısa ifadəsi ilə dəqiq
icra mexanizmlərinin olması vacibdir.

Rəyçi: prof. M.Abbasov
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Son illər ərzində Azərbaycan
Respublikasında təhsilin inkişafı istiqamə-
tində mühüm nailiyyətlər əldə edilmiş,
ölkədə təhsilin müasir tələblərə cavab verən
normativ hüquqi bazası yaradılmışdır.
Sosial-iqtisadi həyatın müasirləşdirilmə-
sində təhsilin rolu təkcə təhsilalanın qazan-
dığı bilik və bacarıqların iqtisadi amilə
çevrilməsi ilə məhdudlaşmır. Təhsil
prosesində əldə olunan bilik və bacarıqlar,
həmçinin etik-əxlaqi norma və dəyərlər
cəmiyyətin layiqli üzvü olması üçün hər bir
təhsilalana lazımi şərait yaradır, onu biliyi
və etik davranışı sayəsində nümunəvi
həmkara, ailə üzvünə və vətəndaşa çevirir.

Müasir şəraitdə peşə təhsilinin
modernləşdirilməsi cəmiyyətin və iqtisadiy-
yatın innovativ inkişaf yoluna keçidinin
təməli kimi qəbul olunur. Təhsil cəmiyyətdə
innovasiya proseslərinin katalizatoru, iqtisa-

diyyatın və dövlət sisteminin səmərəli
yeniləşməsinin ciddi amilinə çevrilmişdir.
İndi peşə təhsilində modernləşdirilmənin
əsas məqsədi təhsil sisteminin sabit inkişafı
üçün sosial-iqtisadi mexanizmlərin yaran-
masından ibarətdir. “Həmin mexanizmlər
təhsilin əlverişli olmasını, təhsilin keyfiy-
yətini və səmərəliliyini şəxsiyyətin, iqtisa-
diyyatın və cəmiyyətin tələblərinə uyğun
şəkildə təmin etməlidir” [9].

Təhsil həmişə insanın aktual sosiallaş-
ması və nəsillərin varisliyinin zəmanəti kimi
çıxış edir. Azərbaycanın ilk peşə ixtisas
təhsili hazırda irəliləyən islahatlar mərhələ-
sindədir. Həmin islahatlar ölkədə peşə
təhsilinin beynəlxalq standartlara uyğunlaş-
dırılması və humanistləşməsi məqsədi ilə,
elmi-pedaqojı biliklərin və tarixi təcrübənin
sintezi əsasında aparılır. 

Peşə təhsilinin təşəkkül tapması
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təcrübəsinin öyrənilməsi ən üstün milli
ənənələri qouyub saxlamağa, onun tətbiqinə
yeni yanaşmaları işləyib hazırlamağa imkan
verir və xarici təcrübənin birtərəfli və tələsik
yamsılamaqdan irəli gələn səhvlərin qarşısı-
nı ala bilər. Bu mənada “ilk peşə ixtisas
təhsilinin tarixi təcrübəsinin tətbiq edilməsi
həmin inkişafın sosial-iqtisadi, sosial-
mədəni, mental, nəzəri-metodolojı, təşkilatı-
pedaqojı və başqa şərtlərinə obyektiv yanaş-
maya uyğun gəlir” [11, səh.163].

Bazar iqtisadiyyatına keçilməsi ilk peşə
ixtisas təhsili sisteminin qarşısında yeni
vəzifələr qoymuşdu. Həmin məqsəd və
vəzifələrin yerinə yetirilməsi peşə təhsili sis-
teminin əsaslı islahatı ilə mümkündür. 

Bu islahatları qarşılıqlı əlaqədə olan iki
proses kimi yəni mövcud təhsil sisteminin
təkmilləşməsi və təhsil sisteminin inkişafına
qarşı yeni, konseptual yanaşmaların və
şəraitin formalaşması kimi başa düşmək
lazımdır. Həmin proseslər dövlətin iqtisadiy-
yatda və sosial siyasətdə apardığı struktur
dəyişikliklərə uyğun, proqnozların və strate-
jı istiqamətlərin əsasında baş verməlidir.
Çünki “peşə təhsilinin yeni sistemi insan
şəxsiyyətinn bir peşəkar kimi ömür boyu
təkmilləşməsini nəzərdə tutur. Buna görə,
peşə təhsili aşağıdakı vəzifələri yerinə
yetirməlidir: 

- hər bir şəxsə təhsildə onun bacarığı,
tələbləri və imkanlarına uyğun olan seçim
azadlığı vermək; 

- sifarişçilərin çevik, bazar münasi-
bətlərinə uyğun olan mütəxəssislərə, peşəkar
kadrlara olan tələbatını nəzərə almaq; 

- öz orijinal təhsil proqramlarını yaradan
peşə təhsili müəssisələrinin fəaliyyətində
demokratik azadlıqları təmin etmək.

Sadalanan aspektlər peşə təhsilinin inki-
şafında güclü stimula çevrilmişdi. Son

illərdə baş verən sosial-iqtisadi dəyişikliklər
“köhnə” keyfiyyətin yaxşılaşmasında deyil,
daha çox təhsildə əvvəl mövcud olan
cəhətlərdən prinsipcə fərqlənən yeni əlamət-
lərin, xarakteristikaların əlavə edilməsi haq-
qında söhbət açmağa əsas verir. Hazırda
geniş mənada peşə təhsili sisteminə beş pillə
daxil edilir: ilk, orta, ali, ali məktəbdən son-
rakı və əlavə (ikinci) təhsil. Peşəkarların
hazırlığında birinci pilləni-ilk peşə ixtisas
təhsili təşkil edir. İlk peşə ixtisas təhsili
müəssisələrinin əsas məqsədi ictimai faydalı
əməyin bütün istiqamətləri üzrə, dövlətin
təsdiq etdiyi ixtisas siyahısına uyğun olaraq
ixtisaslı fəhlə və qulluqçuların hazırlanma-
sından ibarətdir. 

İlk peşə ixtisas təhsili müasir dövrdə
bütün təhsil sisteminin bütövlükdə modern-
ləşdiriləsinin əsas istiqamətlərinən birini
təşkil edir [11,13]. Buna görə ibtidai və orta
peşə təhsili dövlət təfərindən dəstək-
lənməklə yanaşı, sahibkarlar tərəfindən də
dəstəklən-məlidir ki, peşə təhsili sahəsində
hazırlıq keçən mütəxəssislər sonralar prakti-
ki fəaliyyətdə tələb olunsun. Ondan əlavə,
qloballaşma kontekstində ali peşə təhsili
biliklərin sistemli generatoru və onları yayıl-
ma vasitəsi olaraq, bəşər inkişafının,
təkamülünün mütərəqqi, əsas hərəkətverici
qüvvəsi kimi çıxış edir. Çünki onun inkişafı
ilk peşə ixtisas təhsilinə də təkan verir.
Müasir cəmiyyətdə təhsilin rolu getdikcə
artır və təhsil hər bir millətin insan kapitalı-
nın durumunu, vəziyyətini müəyyən edir. 

Bazar iqitsadiyyatının və sosial dəyişik-
liklərin nəticəsində ölkəmizin ali peşə təhsil
sistemi islahat dövrünü, idarəetmə mexa-
nizmlərinin modernləşdirilməsi mərhələsini
yaşayır. Həmin dəyişikliklər həm daxili sosi-
al-iqtisadi, həm də qlobal təsirlə, dünya
təhsil məkanına inteqrasiya olmaq tələbi ilə
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şərtlənir. Azərbaycanda peşə təhsilinin
modernləşdirilməsi ali təhsil sisteminin
beynəlxalq srtandartlara uyğunlaşdırılması
yolu ilə, onun transformasiyası hesabına baş
verir. 

Azərbaycanda baş verən və peşə təhsili
sistemini dəyişdirən islahatlar peşə təhsilinin
modernləşdirilməsi siyasəti olaraq artıq
dövlət siyasətinin aparıcı elementinə çevri-
lir. Təhsil sahəsi daim dəyişməkdə və
təkmilləşməkdədir, çünki peşə təhsilinin
əsas məqsədi – yüksək səviyyəli və müxtəlif
profilli ixtisaslı işçilərin hazırlanmasından
ibarətdir. Belə işçilər əmək bazarında
rəqabət qabiliyyətli, məsuliyyətli, bilikli, öz
sənətində və həmhüdud sahələrdə səriştəli,
ixtisası üzrə dünya standartlarına uyğun
səmərəli işləyə bilən kiçik mütəxəssis olma-
lıdır. Bu mütəxəssis öz peşəsində təkmil-
ləşməyə, sosial və peşəkar çevikliyə,
nəhayət, müvafiq təhsil almaq üçün daxili
tələbatını ödəməyə hazır olmalıdır. 

Peşə təhsili o cümlədən ilk peşə ixtisas
təhsil müəssisəsinin divarlarından kənarda
baş verən hadisələrdən təcrid olunmuş
şəkildə inkişaf edə bilməz. Ölkənin inkişafı-
nın müasir mərhələsində ilk peşə ixtisas
təhsili iqtisadi yüksəlişdə, xalq təsərrüfatının
səmərəliliyi və rəqabət qabiliyyətinin artdığı
şəraitdə getdikcə daha güclü hərəkətverici
qüvvəyə çevrilir. Bu da ilk peşə ixtisas
təhsilini ölkədə milli asayişin və firavanlı-
ğın, hər vətəndaşın rifahının əsas amillərin-
dən birinə çevrilir. İqtisadiyyatın və sosial
sahənin, elmin, texnikanın, yüksək texnolo-
giyaların, mənəvi və regional əmək bazarla-
rının və onların inkişafının perspektiv
tələbləri ilk peşə ixtisas təhsilinin yeniləş-
məsində əsas amil kimi çıxış edir.

Məhz buna görə, ölkəmizdə ilk peşə
ixtisas təhsili sistemi inkişafdadır, bu inkişaf

cəmiyyətin tələblərindən, sosial-iqtisadi
şərtlərdən asılı olmaqla müasir kadrlara
tələblərin dəyişməsinə həssaslıqla cavab
verir. Bu məqsədlə ilk peşə ixtisas ilə bağlı
ölkədə həyata keçirilən son addımlar
xüsusilə nəzərə alınır.

Perspektiv imkanlar. Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il
tarixli "Azərbaycan Respublikasında ilk
peşə-ixtisas təhsili sisteminin təkmilləşdiril-
məsi tədbirləri haqqında", Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 3 iyul
tarixli "Azərbaycan Respublikasında texniki
peşə təhsilinin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı
(2007–2012-ci illər)", 2013-cü ildə qəbul
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”,
nəhayət, Azərbaycanda peşə təhsilinin inki-
şafının təmin edilməsi istiqamətində görülən
məqsədyönlü tədbirlərin tərkib hissəsi kimi,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2016-cı il 20 tarixli Fərmanına müvafiq ola-
raq Azərbaycan Respublikasının Təhsil
Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət
Agentliyinin yaradılmasını xüsusilə qeyd
etməliyik. Bu Fərmanla Agentliyin Əsas-
naməsi təsdiq edilmiş, onun fəaliyyət istiqa-
mətləri, vəzifələri, hüquqları və fəaliyyətinin
təşkili ilə bağlı məsələlər müəyyən olunmuş-
dur. Təhsil Nazirliyinin təkliflərinə əsasən
Nazirlər Kabineti tərəfindən “Bakı və Gəncə
şəhərlərində yerləşən ilk peşə-ixtisas təhsili
nüəssisələri şəbəkəsinin rasionallaşdırılması
haqqında” qərarla 32 ilk peşə-ixtisas təhsili
müəssisəsi rasionallaşdırılaraq 13 peşə-
təhsil mərkəzi yaradılmışdır”.

Agentliyin Əsasnaməsində deyildiyi
kimi: “ ixtisaslı kadrların hazırlanmasını və
onların rəqabət qabiliyyətinin artırılmasını
təmin etmək, ...ilk peşə-ixtisas təhsilini
əmək bazarının tələblərinə fasiləsiz uyğun-
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laşdırmaq, ...ilk peşə-ixtisas təhsili
müəssisələrində peşə hazırlığının səmərəli-
liyini artırmaq məqsədi ilə işəgötürənlərlə
birgə dövlət-biznes əməkdaşlığı çərçivəsin-
də proqramların hazırlanmasını və həyata
keçirilməsini təmin edir” [2].

Azərbaycan Respublikasında təhsilin
inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasında deyildi-
yi kimi: “Azərbaycan Respublikasının inki-
şaf konsepsiyasına uyğun olaraq şəxsə
hərtərəfli bilik və bacarıqların verilməsi
məqsədi ilə təhsil sisteminin institusional
əsasları, infrastrukturu və insan resursları
inkişaf etdirilməlidir. Təhsilin inkişafı
ölkədə əhalinin rifahının yaxşılaşması,
həmçinin fərdin həyatının daha yüksək
səviyyədə qurulması üçün zəmin yaradır...
Sosial-iqtisadi həyatın müasirləşdirilmə-
sində təhsilin rolu təkcə təhsilalanın qazan-
dığı bilik və bacarıqların iqtisadi amilə
çevrilməsi ilə məhdudlaşmır. Təhsil
prosesində əldə olunan bilik və bacarıqlar,
həmçinin etik-əxlaqi norma və dəyərlər hər
bir təhsilalanın cəmiyyətin layiqli üzvü
olması üçün lazımi şərait yaradır, onu biliyi
və etik davranışı sayəsində örnək ola biləcək
həmkara, nümunəvi ailə üzvünə və
vətəndaşa çevirir. Təhsil insanlara texnologi-
yaları çevik mənimsəmək, əmək bazarında
layiqli yer tutmaq və ömür boyu təhsil
prosesinə qoşulmaq, sağlam həyat tərzi,
ətraf mühitə münasibətdə düzgün mövqe
seçmək imkanı verir” [1].

Ölkə Prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq
olunmuş “Azərbaycan Respublikasının milli
iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol
Xəritəsi” tamamilə zamanında qəbul olun-
muş, dövlətin əvvəlki hüquqi aktlarını
tamamlayan və ölkəmizin iqtisadi inkişafı-
nın perspektivlərini müəyyən edən konsep-
tual sənəddir.

Burada insan kapitalının inkişafına
modrn yanaşmanın təmin edilməsi,
Azərbaycanın müstəqillik yolunda uğurları
təhsilin maddi-texniki və tədris-metodiki
bazasının möhkəmləndirilməsi də  təhsil
siyasətinin başlıca prioritetlər olaraq təsbit
edilir. Bu barədə Azərbaycan Respublika-
sında peşə təhsili və təliminin inkişafına dair
Strateji Yol Xəritəsində inkişafın prioritetləri
geniş əhatə olunmuşdur. Peşə təhsilinə
həmin sənəddə xüsusi olaraq  yer verilməsi
bu sahənin qarşısında yeni perspektivlər
açmaqdadır.

Azərbaycan Respublikasında peşə
təhsili və təliminin inkişafına dair Strateji
Yol Xəritəsində deyilir: “Peşə təhsili
rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın və inkişaf
etmiş cəmiyyətin təşəkkül tapmasında
böyük əhəmiyyətə malikdir. Yerli və
beynəlxalq qurumlar və ölkələrin iqtisadi
inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirən
məsul şəxslər iqtisadiyyatın inkişafı və sosi-
al bərabərliyin təmin edilməsinə nail olmaq
üçün müasir peşə təhsili sisteminin bərqərar
olmasına xüsusi önəm verirlər... Dörd
mühüm qlobal trend iqtisadi məhsuldarlığın
amili kimi peşə təhsili və təliminin
əhəmiyyətini artırır: qloballaşma, qlobal
iqtisadi mühit, məhsuldarlıq tələbləri və
məşğulluq üçün təhsilə diqqətin artması...
Səriştəli işçi qüvvəsinə olan tələbatı ödəmək
üçün bir çox dünya ölkələri peşə təhsilinin
inkişafı və işsizliyin azaldılması istiqa-
mətində müvafiq hüquqi və iqtisadi islahat-
lar həyata keçirirlər. Peşə təhsili sahəsində
həyata keçirilən islahatlar sabahın işçi
qüvvəsinin kiçik və orta sahibkarlığın üstün-
lük təşkil etdiyi dəyişən və rəqabətli əmək
bazarının tələblərinə uyğun səviyyədə hazır-
lanması məqsədi daşıyır... Qlobal trendə
görə, təhsilini ali məktəbdə davam etdirmək
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istəyən şagirdlər orta məktəbi peşə-ixtisas
təhsili sənədi ilə bitirməyə üstünlük verirlər.
Bu halda onlar orta məktəb attestatı ilə yana-
şı, əlavə bir peşəyə də yiyələnmiş olurlar və
arzu etdikləri sahəni daha dərindən
mənimsəyirlər” [3].

Əvvəla peşə məktəbi şagirdlərin
düşüncə mədəniyyətini formalaşdıran, onla-
ra yaradıcı olmaq, yaradıcılıq nümunələrinə
həssas yanaşmaq, həyatın iqtisadi amillərini
dəyərləndirə bilmək bacarıqları verməlidir.
İkinci, peşə məktəbi bilik cəmiyyətinin ehti-
yac və tələbatları qarşısında özünün
vəzifələrini aydın və konkret müəyyənləş-
dirməklə, məzmun komponentinin, eləcə də
təlim prosesinin qurulmasında ona aparıcı
tələb kimi yanaşır. Son nəticədə müasir
həyatın sosial-iqtisadi tələbatlarından irəli
gələn insan amili üçün vacib səriştələri
müəyyənləşdirməklə onun məzmunca
yeniləşməsini təmin edir. Üçüncü, peşə
təhsilində keyfiyyətinin yüksəldilməsi onun
daha yaxşı, səriştəli qurulmasından
bilavasitə asılı olduğunda həm müəllimlərin
yeni qaydalarla işə qəbul olunması, onların
diaqnostik qiymətləndirilməsi və bunun
nəticəsində stimullaşdırılması, həm də
məktəb rəhbərlərinin təlim kurslarından
keçməsinə və rəhbər vəzifələrə seçilməsinə
hazırlığın görülməsi istiqamətində aparılan
işlər təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi
istiqamətində atılacaq ciddi niyyətlərdir və
bu proses yol xəritəsində müəyyən olunmuş
vəzifələr baxımından davam etməkdədir.

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin
inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda deyil-
diyi kimi “Azərbaycan Respublikasının inki-
şaf konsepsiyasına uyğun olaraq şəxsə
hərtərəfli bilik və bacarıqların verilməsi
məqsədi ilə təhsil sisteminin institusional
əsasları, infrastrukturu və insan resursları

inkişaf etdirilməlidir. Təhsilin inkişafı
ölkədə əhalinin rifahının yaxşılaşması,
həmçinin fərdin həyatının daha yüksək
səviyyədə qurulması üçün zəmin yaradır.
Təhsil insanlara texnologiyaları çevik
mənimsəmək, əmək bazarında layiqli yer
tutmaq və ömür boyu təhsil prosesinə qoşul-
maq, sağlam həyat tərzi, ətraf mühitə
münasibətdə düzgün mövqe seçmək imkanı
verir” [1].

Strateji yol xəritəsində deyildiyi kimi,
“Peşə təhsili və təlimi sektorunda müəyyən
edilmiş prioritetlərin real ÜDM-ə təsirinin
təxminən 6 milyon manat olacağına baxma-
yaraq, bu prioritetlər digər sektorların
prioritetləri çərçivəsində 1 milyard manat
məbləğində dolayı təsirin meydana çıxması-
na səbəb olacaqdır. Belə ki, peşə təhsili və
təlimi sektoru iqtisadiyyatın digər sektorları
ilə qarşılıqlı əlaqədə olmaqla, həmin sektor-
ların potensialının tam reallaşdırılmasında
mühüm rol oynayır və bu sektora qoyulan
investisiyalar nəticədə iqtisadiyyata multip-
likativ təsir göstərir” [3].

Məlumdur ki, Peşə təhsili rəqabət-
qabiliyyətli iqtisadiyyatın və inkişaf etmiş
cəmiyyətin təşəkkül tapmasında böyük
əhəmiyyətə malikdir. Dörd mühüm qlobal
trend iqtisadi məhsuldarlığın amili kimi peşə
təhsili və təliminin əhəmiyyətini artırır: qlo-
ballaşma, qlobal iqtisadi mühit, məhsuldar-
lıq tələbləri və məşğulluq üçün təhsilə
diqqətin artması. 

Qloballaşma ölkələr arasındakı əlaqələri
genişləndirir və bunun nəticəsi olaraq təhsil
sistemlərinin fəaliyyət və effektivliyinin
müqayisəsinə maraq artır. İkincisi, qlobal
iqtisadi mühit fundamental iqtisadi bacarıq-
lara diqqəti artırmışdır. Üçüncü iqtisadi
qeyri-müəyyənlik və yeni bazarlara çıxış
imkanı uğrunda artan rəqabət məhsuldarlıq
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tələblərinin artmasına səbəb olmuşdur. Buna
müvafiq olaraq, dünya ölkələri bazarların,
şirkətlərin və fərdlərin əmək
məhsuldarlığının artırılmasına getdikcə daha
çox diqqət yetirirlər.

Dördüncüsü, getdikcə artan ixtisaslı
kadr çatışmazlığı problemini həll etmək,
tələbələrin və işəgötürənlərin ehtiyaclarını
təmin etmək məqsədilə təhsilə maraq daha
da artmaqdadır.

Səriştəli işçi qüvvəsinə olan tələbatı
ödəmək üçün bir çox dünya ölkələri peşə
təhsilinin inkişafı və işsizliyin azaldılması
istiqamətində müvafiq hüquqi və iqtisadi
islahatlar həyata keçirirlər ki, Azərbaycan da
bu sahədə mövcud vəziyyət diqqətlə
öyrənilir. Ölkəmizdə ilk peşə ixtisas təhsili
sahəsində görülən işlər bu baxımdan örnək
ola bilər. 

Əvvəla Azərbaycan Respublikasında
bütün sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində
də həyata keçirilən islahatların ardıcıl və
fasiləsiz təminatına xüsusi diqqət yetirilir. 

Bir tərəfdən təhsilin bütün pillələri üzrə
hüquqi-normativ və qanunvericilik bazası
təmin edilir, digər tərəfdən təhsilin tədris-
metodiki, nəzəri-sosial əsasları möhkəmlən-
dirməklə pedaqoji peşəkarlığın təminatında
yeni meyarlara istinad edən strateji layihələr
həyata keçirilir. 

Ölkə Prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq
olunmuş “Azərbaycan Respublikasının milli
iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol
Xəritəsi” tamamilə zamanında qəbul olun-
muş, dövlətin əvvəlki hüquqi aktlarını
tamamlayan və ölkəmizin iqtisadi inkişafı-
nın perspektivlərini müəyyən edən konsep-
tual sənəddir. Strateji yol xəritəsində 11 stra-
teji hədəf içərisində Peşə təhsili və təli-
minin inkişafının da nəzərdə tutulması bu
sahənin gələcək inkişafına çox ciddi stimul

verməkdədir. “Azərbaycan Respublikasında
peşə təhsili və təliminin inkişafına dair
Strateji Yol Xəritəsi” 9 başlığı əhatə edir.

1-7 başlıqlar icmal xülasədən, peşə
təhsili və təliminə dair qlobal trendlərdən və
mövcud vəziyyətin təhlilindən ibarətdir.
Qlobal trendlər aşağıdakı kimi müəyyən edi-
lir: birinci qloballaşma, ikinci qlobal iqtisadi
mühit, üçüncü məhsuldarlıq tələbləri və dör-
düncü məşğulluq üçün təhsilə diqqətin art-
ması”. 

Burada həmçinin 2020-ci ilədək, 2020-
2025-ci illər arası və 2025-ci ildən sonrakı
dövr üçün strateji baxışlar, 8 istiqaməti əhatə
edən Hədəf indikatorları və 11 alt məqsədi
əhatə edən strateji məqsədlər verilmişdir. 

İlk 7 istiqamətin 5-ni təşkil edən hədəf
indikatorları ilə bağlı aşağıdakı fikrə diqqət
yetirsək: 

- peşə təhsili və təlimi sektorunda həyata
keçiriləcək prioritetlərin 2020-ci ildə real
ÜDM-ə birbaşa təsirinin təxminən 6 milyon
manat, digər sektorların prioritetləri
çərçivəsində dolayı təsirinin isə 1 milyard
manat həcmində olacağı hədəflənir.

- sənəddə birincisi, Peşə təhsili və təlimi
sektorunda 2020-ci ilədək strateji baxış da
qeyd edilir ki, ölkədə əmək bazarının
tələblərinə cavab verən mühəndis-pedaqoji
heyətə, yenilənmiş təhsil proqramlarına
(kurikulumlara) və peşə standartlarına malik
pilot və optimallaşdırılmış peşə təhsili
müəssisələrindən ibarət peşə təhsili və təlimi
sisteminin formalaşdırılmasıdır. 

- ikincisi, 2020-2025-ci ilədək uzun
müddətli dövr üçün strateji baxışda
göstərilir: Azərbaycanda peşə təhsili və
təlimi sektoru üzrə 2025-ci ilədək olan dövr
üçün uzunmüddətli baxış əmək bazarının
tələblərinə cavab verən peşə standartları və
təhsil proqramları (kurikulumlar) əsasında
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ixtisaslı işçi qüvvəsi hazırlayan, hər bir sek-
tor üzrə işəgötürənlərlə sıx əməkdaşlıq
əlaqələrinin qurulduğu, funksional peşə
təhsili və təlimi müəssisələrinə malik peşə
təhsili sisteminin formalaşdırılmasıdır. 

- Nəhayət, 2025-ci ildən sonrakı dövr
üçün hədəf baxışlarda isə göstərilir: Peşə
təhsili və təlimi sistemi üzrə 2025-ci ildən
sonrakı dövr üçün hədəf baxış potensial iste-
dadlı gəncləri aşkarlayaraq cəlb edən, priori-
tet sektorları innovativ və yüksək əmək
məhsuldarlığına malik işçi qüvvəsi ilə təmin
edən və beynəlxalq səviyyədə tanınan
rəqabətqabiliyyətli sistemin qurulmasıdır.

8-11-ci istiqamətlər isə 10 alt mənbəni
əhatə edən maliyyələşmədən, 9-cu isə icra,
monitorinq və qiymətləndirmə kimi vacib
təhsil elementlərinin modernləşməsindən
ibarətdir. 

Strateji Yol Xəritəsinin sonunda veril-
miş Tədbirlər planı isə hərəkətin dəqiq
mərhələlər üzrə icmalıdır ki, bizlər bunu
daim öyrənməli, tətbiq etməli və nəzarətdə
saxlamalıyıq.

İlk Peşə ixtisas təhsili ilə bağlı ən
mühüm məslələrdən biri də “Peşə təhsili
haqqında” indiyədək ayrıca, müfəssəl qanu-
nun olmamamasıdır. Bu yaxınlarda Milli
Məclisin müzakirəsinə təqdim edilmiş
Qanun layihəsində mütləq peşə təhsilinin
tiplərinə diqqət yetirilməli, “Təhsil haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının Qanunun
14-cü maddəsi peşə təhsilində də
gözlənilməlidir.

Rəyçi: prof. H.Əhmədov
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Г.Байрамов
Начальное специальное профес-

сиональное образование: становление
и перспективы развития 

Резюме
В статье рассматриваются историче-

ские этапы становления профессиональ-

ного образования, также дается оценка
роли социально-экономических условий
в развитии профессионального образова-
ния, говорится о дальнейших перспекти-
вах указанной  отрасли. Основываясь на
главных приоритетах образовательной
политики, проводимой государством в
этой сфере, создается целостная научно-
практическая панорама професионально-
го  образования в стране. 

H.Bayramov
İnital special vocational education:

formation and prospects of development
Summary

The article deals with the historical sta-
ges of the formation of vocational education.
In the article  the role of social and economic
conditions in the development of vocational
education  is also assessed, and the future
prospects of this sector  are discussed.
Basing  on the main priorities of the educa-
tional policy,  conducted  by the state in this
sphere, an integral scientific and practical
panorama of professional education in the
country is  presented.
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Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
bir  nəsihəti də  belə idi: Nitq mədəniyyəti
bütün məktəblərdə tədris olunmalıdır,
mükəmməl öyrənilməlidir; uşaqlar, gənclər,
yaşlı insanlar  kimlərin nitqi nümunəsində
bu dilə yiyələndiklərini bilməlidirlər.  Ədəbi
dilimizin normaları var, bu normalarda
danışmaq və yazmaq insanın mədəni

göstəricisi  sayılır... 
Müdrikcəsinə deyilmiş bu kəlamların

müəllifi, o böyük azərbaycanlı nitq mədə-
niyyətinə yiyələnməyə həm də Azərbaycan
dilinin, tarixinin, coğrafiyasının, eyni
zamanda azərbaycanşünaslığın, dünyaşünas-
lığın öyrənilməsini  kimi baxırdı.

Gənc nəsli Azərbaycan dilində  kamil
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MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİR  KURSU

Vaqif qurbanov,
ADPU-nun əməkdaşı

xaqani İbrahimov,
Kəlbəcər RTŞ-nin metodisti

Mədəniyyəti yüksək olan xalq  həmişə  inkişaf edəcək, həmişə irəli gedəcək!
Heydər Əliyev

Məlumdur ki,  belə bir  fənn daxilində  bu adda kursun filoloji fakültələrdə daha
mükəmməl tədris olunması M.Ə Sabirin 20-yə qədər uşaq şeirini, dərin  məzmunlu və tarixi
əhəmiyyət kəsb edən, habelə bu günümüzlə səsləşən əsərlərinı  tələbələri  sevindirmək ixti-
sasa hazırlıq baxımından  çox əhəmiyyətlidir. Bununla belə,  cari ildə bu fənn üzrə
imtahanların yazılı deyil,  şifahi keçirilməsi, fənnin tədrisinin praktik istiqamətinin
gücləndiriməsi, dərslərin  seminar-praktikum  formasında  keçirilməsi yaxşı perspektiv vəd
edir.

Müzakirə tərzi ilə yazılmış bu məqalədə  belə məsələlərdən söhbət açılır.
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nitqə  yiyələndirmək Azərbaycan məktəbi-
nin  əzəli vəzifəsidir. Təəssüf ki,  bu sahədə
hələ də  problemlər var. Əvvələr,  “Nitq
mədəniyyəti və natiqlik sənəti” fənni filolo-
giya  fakültələrində  tədris olunardı. Hazırda
neçə illərdir ki, ümummilli liderin  göstəriş-
lərindən sonra, demək olar ki,  bütün
fakültələrdə  tədris planına daxil edilmişdir.
Lakin problematikdir.  

Deməli, nəticələr var, ancaq nəticələrlə
yanaşı, problemlər də var.  Onlar hansılar-
dır?  

1. Klassiklərimizin söz, söz mədəniy-
yəti nitq, natiqlik haqqındakı fikrlərini
tələbələrə  mənimsədə bilirikmi?

Əvvəla nitq mədəniyyəti və natiqlik
sənətinin aktual problemlərindən danışanda
bu sualdan yan keçmək olmur.  Misal üçün,
götürək elə M.Ə.Sabiri sözdən, nitqdən,
natiqlikdən söz açmış, bədii obrazlar  yarat-
mışdır. Şairin öz dövründə ən məşhur
natiqlərin ən parlaq  siması   kimi Təqizadəni
fəxr-fəxarətlə tərənnüm etmişdir. Bu da onu
göstərir ki,  Sabir özü həm nəzəriyyə düşün-
cəli və  həm də M.Ş.Vazeh, M.F.Axundov,
A. Bakıxanov sırasında layiqli  yer tutan
təcrübi məharət səviyyəli şair-natiq olmuş-
dur. “Hophopnamə”də “Söz” və “Nitqə
xitab” şeirlərinin  məzmun təhlili, habelə
Təqizadə kimi  insanların nitqlərinin  İran
məclisini  təlatümə salmasından bəhs  etməsi
onu bir daha sübut edir ki,  M.Ə.Sabir həm
dahi söz ustadı sayılaraq  öyrənilməyə layiq-
dir. Lakin bu işdə  problem orasındadır ki,
M.Ə. Sabirin əsərləri  nəinki şairin yaradıcı-
lığı kimi, hətta uşaq şeirləri kimi də
dərsliklərə, proqramlara lazımınca daxil
edilmir. 

Keçmiş dönəmdə M.Ə.Sabir orta

məktəbdə  ən şox öyrənilən  şairlərimizdən
olmuşdur. Şairin 20 uşaq şeirinin  əksəriy-
yəti ibtidai sinif ana dili dərsliklərində  tədris
olunardı.  “Məktəbə çağırış”, “Uşaq və buz”,
“Gəl, gəl a yaz günləri”, “Cütcü”, “Əkinçi”,
“Nə işim var”, “Fəhlə”, “Bakı fəhlələrinə”,
“Oxutmuram, əl çəkin”, “Satıram”, “Qarğa
və tülkü” və s. nəinki uşaqların, hətta
böyüklərin də  dilinin əzbəri olardı və  hətta
ayrı-ayrı   parçalar məsəllərə  çevrilərdi. İndi
bunlar yalnız yaşlı nəslin  danışığında qalıb.
Bəs belə bir dahini diqqətdən kənarda saxla-
maq  biganəlik deyilmi? 

Onun elə satiraları var ki, oxuyursan,
gülürsən, görürsən ki, əslində sən özünə
gülürsən və düşünürsən ki, bu deyilənlər
bizim bu günümüzə də aid imiş. Bizi ayılt-
maqdan ötrü imiş. Ancaq 100 ildən çox vaxt
keçib, bəzi məsələlərdə hələ də ayılmamışıq. 

Bimərhəmət insanlarına şükr, xudaya!
Bu sahibi-milyanlarına şükr, xudaya!
... Heç nə bilməyən yeyib-içməkdən

əlavə,
Bu canlı dəyirmanlarına şükr, xudaya!
... Qurd isə, şəqal isə biyabanda olurdu,
Şəhr içrə bu heyvanlarına şükr, xudaya!

(1, 140).
M.Ə.Sabir dövründən çox şey dəyişib.

Millətin tör-töküntülərində heç nə dəyiş-
məyib, Niyə? Onlar ki, məktəb görüblər,
təhsil görüblər. 100 il qabaq da qadın
hamamlarına dəstə ilə hücum etmişlər, indi
də qadın xanəndələrin evlərini yağmalayır-
lar. İndiki qəhrəmanların bu ifadədən
xəbərləri olsaydı, bəlkə də, əl saxlayardılar. 

Həmmamdə övrətlərə quldurluq edən bu 
Qeyrətli müsəlmanlarına şükr, xudaya!

(1, 140).
Görürsünüz, M.Ə.Sabirin satira qəhrə-
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manları sağdırlar. Hələ də  cəhl-cəhalət
qiyafəsində gəzənlərin milli birliyə, həmrəy-
liyə gəlmək istəməyənlərin  tərbiyə edilmə-
sində Sabir satirasının yerini yalnız  Şeyx
Sədi, Şeyx Nizami nəsihətçiliyi ilə dəyişə
bilmərik.  Bizə Sabir satiraları  bu gün hava
və su kimi lazımdır. 

M.Ə.Sabirin əsərlərini  Şərq və Azər-
baycan  tarixi ilə, xüsusən də  bu günümüzlə
səsləşən  ədəbi  nümunələr kimi  təhlil edib
öyrətmək,  XX əsrin  mətbuatının qaldırdığı
poblemlərə, toxunduğu  məsələlərə verilən
reaksiya kimi təhlil edib öyrənmək lazımdır. 

“Səttarxana” şeiri  milli azadlıq uğrunda
mübarizə ilə əlaqədar əks-sədadır.

Bu şeiri ərəb-fars sözlərindən  az
istifadə olunan  bəndlərini əzbərləmək  və ya
məruzə hazırlamaq  yolu ilə  öyrətmək olar.

Afərin Təbrizyan, etdiz əcəb əhdə vəfa,
Dost, düşmən əl çalıb  eylər sizə  səd

mərhaba.
Çox yaşa, dövlətli sultanım, əfəndim,

çox yaşa
Cənnəti-əladə peyğəmbər sizə eylər dua.
Çün bu xidmətlər bütün islamədir,

insanədir,
Afərinim himməti-valayi-Səttarxanədir.

[1, s. 73].
… “Səttərxana” şeirini  deklomasiya

eləyib meydana çıxarmaqla  həm qəhrə-
manlıq tariximizi unutmadığımızı,  həm bu-
günkü  Mübariz İbrahimov, Çingiz Qurba-
nov, Ramil Səfərov  kimi qeyrətli insanları-
mızın  milli qeyrət, milli qürur, milli dirçəliş,
milli təkamül yolu ilə  getdiklərini bəyan
etmiş  oluruq.

M.Ə.Sabir əsərlərini yalnız ədəbiyyat
tarixi kimi öyrənməkdə  belə problemlər var,
nəinki  onun  deyimlərini  şüarlara   çevir-
məkdə,  şüarlar  millətə irəli  gedəcəyi, tapa

biləcəyi düzgün yolu göstərmək üçündür.
M.Ə. Sabir əsərlərində  gün kimi aydın

ideya  istiqaməti var. Onun elə bir kəlməsi
yoxdur ki,  bu gün üçün aktual səslənməsin.
Misal üçün, “Dinim-imanımsan a pul”,
“adəmi adəm eyləyən parədir”, “olmasaydı
cahanda sarsaqlar,  yəqin ki ac qalardı  yal-
taqlar”, “tənbəl dəli şeytanları neylərdin
ilahi”, “qovzama başın cocuğum, səbr elə”,
“namus hər şeydən  bəhadir, oğul” və s.
kimi  qiymətli ifadələr  hikmət xəzinəsidir;
bunlara necə biganə qalmaq olar? 

M.Ə.Sabir vaxtilə cəhalət burulğanına
elə atası sağlığında düşmüşdü. Atası onun
şeir dəftərini  cırıb-yandırmışdı. Gənc Sabir
Şirvandan  Babilə  qaçmışdı, daha sonralar
həmin  əhvalatı  belə xatırlamışdı:

Xəlilullah-e əsrəm mən, babam   yur-
dunda Azərdir,

Çıxam Babilə Şirvandan  gərək surətlə
inşallah.

Atam şeir dəftərimi  cırıb odda yandırdı,  
Onu gövhər saçan  təbimlə  tikəm

qüdrətlə, inşallah!
XX əsrin  əvəllərində  müsəlman

cəhalətinə qarşı Sabirin müasirləri “Molla
Nəsrəddin”lə  qiyam qaldırdılar. Bayraqdar
M.Ə.Sabir idi. Onun nitqi  daha iti, xəncər
kimi daha kəsikindi. Şeirləri duzlu-məzəli
məlahətli idi.  Güldürürdü, ağladırdı,  ayıl-
dırdı.  O dövrün mətbuatı Sabiri  nəşr edirdi,
bununla da  milli özünüdərk hərəkatına
qoşulurduq. Mirzə Cəlil rəhbərlik edirdi.
M.Ə.Sabir  nişançı paşa idi.

Sabirin “Satıram”,  “Şükr  xudaya”,
“Səttarxana”, “Fəxriyyə”,  Çığırma, yat”,
“Qorxuram”,  “Bəzi yerlərdə təsadüf olunur
aşə, ətə”, “Uşaq və pul” və s.  kimi yüzlərcə
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belə əsərlərinin, deklamasiyası  imkan verir
ki, orta və ali məktəblərdə  filoloq
tələbələrdən bədii söz ustaları yetişdirək.

Belə imkanları nəzərdən qaçırmaq ol-
maz.  Azərbaycan xalqı durduqca  M.Ə.
Sabirin qaldırdığı problemlərə görə  müba-
rizə  aparmağa  ehtiyac duyulacaq. Millətin
dini,  hüquqi, siyasi və mənəvi cəhətdən  saf-
laşmasına, təkmilləşməsinə  təkcə elə Sabir
dövründə  ciddi ehtiyac olmayıb;  indinin
özündə də var. Biz bilirik ki, M.Ə.Sabir Şərq
dünyasının, islam aləminin  şairidir.  Onun
xidməti “İslamədir, İnsanədir”. Cəhaləti
İslam ölkələrindən, millətindən  necə uzaq-
laşdırmaq yolunu Sabir yaxşı bilirdi.
Mükəmməl təhsil  cəhl-cəhalətdən qurtar-
mağın  ən rasional yoludur.

Köhnəliyi  idealizə edənlər vardı. Özü
də  təkidlə. Odur ki, M.Ə. Sabir cəhli-təkidin
insanları  əbədi olaraq  izləyəcəyini yaxşı
duyub yazırdı:

Lənət sənə, ey cəhl  nə bidad  ediyorsan,
Hər gün yeni min mələnət icad ediyor-

san.
Sərməşq edərək  Habilü  Qabil

hərəkatın
Qardaşları  qardaşlara cəllad ediyorsan.

Nakəslərə  imdad, bikəslərə bidad,
Gör sən kimə yardım,  kimə bidad  edi-

yorsan? [2, s. 7].
Cəhlin biri bundan ibarətdir ki,  “İstərəm

örtməgi” şeirinin fars variantını bilib onu
Saib Təbriziyə  aid edənlər var (2, s. 7).
Lakin həqiqət bundan ibarətdir ki,  Saib
Təbrizidə belə bir şeir yoxdur. 

Həmin şeirin “Hophopnamə”də veril-
məsi və külliyyatın  A.Səhhət tərəfindən
tərtib olunması  və şeirin  məzmununun

böyük  şairin səhhətinin ağırlaşması, xəstəli-
yinin  şiddətlənməsi ilə əlaqədar  olması
daha  faktoloji məqam kimi  inandırıcıdır. 

İkinci cəhl 1929-cu ildə  meydana
gəlmişdir. “Nə işim var” şeirini, guya, Sabirə
aid olmaması ilə əlaqədardır. Görkəmli
M.Ə.Sabir tədqiqatçılarının  başını duman-
landırdığı  bu fikir də  fiaskodan, başqa  bir
şey deyil.   

Başqa cür, ayrı xarakterli  cəhllər  də
var; biz onları  yada salıb  ürək bulandırmaq
istəmirik. Bunlar M.Ə. Sabiri axıra qədər
səbrlə  oxumamaqdan, izahlara, tarixi  ko-
mentarilərə, o dövrün  mətbuatına  əhəmiy-
yət  verməməklə əlaqədardır. 

Nəhayət, onu nəzərə alamq lazımdır ki,
M.Ə.Sabir və Cəlil Məmmədquluzadə satira
mərkəbi dərindən  öyrənilməlidir. M.Ə.
Sabir əsərlərinin ayrıca kurs kimi
öyrəlməsinin zərurliyini şərtləndirən amillər
var ki, bunlarda aşağdakılardır:

1. M.Ə.Sabirin əsərlərində müsəlman
Şərqinin tarixi  əks olunub; deməli, şairin
yaradıcılıgı  Şərq tarixidir.  “Hophopna-
mə”nin  izahat   hissəsinə  baxsaq, bu tarixin
nə qədər həqiqət olduğuna inana bilərik.

2. M.Ə.Sabir satiraları islam xalqlarınn
psixologiyasını açan  psixologiya,  etnopsi-
xologiya didaktikasıdır.

3. M.Ə.Sabir satiraları  tənqid və özünü-
tənqidin  fəlsəfi əsaslarıdır.  Onları fəlsəfə
kimi öyrənmək lazımdır. 

4. M.Ə.Sabir əsərləri etnopedaqogika
külliyatıdır.  O da Nəsirəddin Tusi pedaqogi-
kası kimi tərbiyə edir,  ancaq satira  üslubu
ilə.

5. “Hophopnamə”nin ensiklopedik
lüğəti  sirlər xəzinəsidir.

Mirzə Cəlillə Mirzə Ələkbər Sabirin,
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yəni bu iki  demokratın milli oyanış, milli
özünüdərk sahəsində əməyini yüksək
qiymətləndirmək üçün  tədqiqatlara, yeni
aspektdən yanaşmaq lazımdr. Yalnız o
zaman biz belə bir ümumiləşdirici nəticələrə
gələ bilərik: 

Mükəmməl təhsil cəhl-cəhalətdən qur-
tarmağın yeganə rasional yoludur. 

Rəyçi: prof. N.Abdullayev

İstifadə edilmiş  ədəbiyyat
1. Hophopnamə (2 cilddə I cild). Bakı:

Şərq-Qərb, 2004, 478 s.
2. Hophopnamə (2 cilddə II cild). Bakı:

Şərq-Qərb, 2004, 478 s.
3. Dil mədəniyyəti.  Bakı: Elm (IV

buraxılış), 1985. 168 s.

В.Гурбанов,
Х.Ибрагимов

Курс М. А. Сабира по предмету
«Культура речи и ораторское

искусство
Резюме

Известно, что более совершенное
преподавание курса под этим названием
внутри такого предмета на филологиче-
ских факультетах и факультетах, дающих
специальность учителя начальных клас-
сов, имеет большое значение с точки зре-
ния подготовки к специальности, при-
своения студентов до 20 детских стихов
М. А. Сабира, произведений, имеющих
глубокое содержание и историческое

значение, а также произведений, актуаль-
ных и в сегодняшний день. 

Тем не менее, в текущем году не
письменное, а устное проведение экзаме-
нов по данному предмету, усиление прак-
тического направления преподавания
этого предмета, т.е. проведение уроков в
форме семинара – практикума обещает
хорошие перспективы.

В данной статье, написанной в форме
обсуждения, рассказывается о таких
вопросах.

V.Gurbanov,
Kh.İbrahimov

M.A.Sabir course on
“Speech culture and speech art”

subject
Summary

It’s known that more perfect teaching of
this course  in such a subject in philological
faculties and faculties  specialized in pri-
mary school teacher is very important for
specialty preparation in learning of students
20 nursery poems by M.A.Sabir, the works
which have deep context, historical impor-
tance and  the same tone with modern world.

In addition to this, taking exam on this
subject in current year not written, but in
oral form, strengthening of practical orienta-
tion of this subject, i.e. conducting lessons in
seminar-practicum form gives hope about
good perspective.

This article written in discussion form
deals with  such matters. 
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Azərbaycan təhsili özünün yeni inkişaf
mərhəsini yaşayır. Bugünkü təhsilimizin
qarşısında duran başlıca məqsəd müasir
tələblərlə ayaqlaşan, gələcəyə yönlük insan,
şəxsiyyət yetişdirməkdir. Keçən əsrin
sonundan bugünə kimi təhsil sahəsində baş
verən dəyişikliklərə nəzər salsaq bu problem
öncül yerlərdən birini tutur. Əlbəttə ki, bu
yeniliklərdən ən əsası respublikamızın,
ümumtəhsil məktəblərində yeni kurikulu-
mun tətbiq olunmasıdır. Artıq X siniflərdə də
kurikulumlar tətbiq olunmaqdadır.

Kurikulumun tətbiqi ilə təhsilimizin
məzmunu, fəlsəfəsi tamamilə yeniləşdiril-
mişdir. Bu yeniləşmə işinə mədəniyyət də
aiddir. Bu məsələyə də dünya təhsilində baş
verən qloballaşma baxımından yanaşılmış-
dır. Təhsilin konsepsiyasının dəyişdirilməsi
ilə əlaqədar yeni məzmun xətləri - strateji
məqsədlər müəyyənləşdirildi. Onların
əsasında hər bir sinif üçün məzmun standart-
ları təsbit olundu. Başqa sözlə, Milli
Kurikulumun yaranması onun standartları-
nın təhsilə daxil olması o qədər də rahat baş

verməmişdir.
Bu yolda hər şey məzmun standartları-

nın tərtibinə də başlandı. Taktiki məsələlər -
standartların tədrisdə reallaşdırılması yolları
dərslik müəlliflərinin və müəllimlərin
öhdəsinə buraxıldı. Standartların mahiyyə-
tini dərk etmək, onlara uyğun çalışma
modelləri düşünüb tapmaq, hər bir dərsin
təlim məqsədini müvafiq standartla və bütün
bunları müasir təlim texnologiyaları ilə
uzlaşdırmaq o qədər də asan məsələ olma-
mışdır. Odur ki, hazırda da, bəzi müəllimlər
bu və ya digər çalışmanın hansı standarta
xidmət etdiyini müəyyənləşdirməkdə çətin-
lik çəkirlər. Çünki məqsədi aydınlaşdırma-
dan göstərilən fəaliyyət səmərəli nəticə verə
bilməz. 

İnformasiya qəbul etmək və informasiya
ötürmək prosesi yazılı və şifahi yolla baş
verir. Dinləməklə və oxumaqla informasiya
alınır, danışmaqla və yazmaqla informasiya
ötürülür. Beləliklə, ünsiyyət prosesində dörd
nitq bacarığından istifadə olunur: dinləmə,
danışma, oxu, yazı.
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Milli Kurikulumun qaynaqlandığı Qərb
yanaşmasında dilin tədrisi bu dörd dirək
üzərində qurulub. Bu yanaşmaya görə,
sözügedən dörd bacarıq sadəcə dil fənninə
aid olan komponentlər deyil, metabacarıq-
lardır, yəni elmin və praktikanın bütün
sahələrində istifadə olunan vasitələrdir.
Təsadüfi deyil ki, ABŞ və Avropa
universitetlərinin bir çoxu əcnəbiləri TOEFL
və IELTS imtahanlarının nəticələri əsasında
qəbul edir. Bu imtahanlar məhz nitq bacarıq-
larının yoxlanması üzərində qurulur. Qəliz
elmi-kütləvi mətni oxuyub qavradığını
nümayiş etdirmək, səlis və maraqlı danış-
maq, ədəbi dilin normalarına uyğun yazmaq,
dinlədiyini təfərrüatı ilə anlamaq və öz fikri-
ni bildirmək - bütün bunlar intellekt
göstəriciləridir. Qərb pedaqoqları belə hesab
edirlər ki, bu dörd bacarığa yüksək
səviyyədə yiyələnmiş hər bir şəxs elmin
istənilən sahəsində uğur qazana bilər.

Oxu- Hər bir şəxsin intellekti, ilk
növbədə, onun oxu bacarığı əsasında
qiymətləndirilir. İllər boyu bizdə oxu bacarı-
ğı dedikdə, oxu texnikasının səviyyəsi
nəzərdə tutulub. Düşünürdük ki, əgər şagird
səlis oxuya bilirsə, deməli, oxu bacarığına
yiyələnib. Oxuyub qavrama bacarığını yox-
lama texnologiyası isə milli təhsilimizdə çox
zəif olub. Ən yaxşı halda verilmiş mətndən
hər hansı nəqli cümlə çıxarılıb, sual cümləsi
şəklində tapşırıq kimi qoyulurdu.

Müasir metodika oxuyub anlamanı inki-
şaf etdirmək və yoxlamaq üçün çoxlu miq-
darda rəngarəng çalışma modelləri təqdim
edir: mətndən çıxarılmış cümlənin (abzasın)
mətndəki yerini tapmaq,  qeyri-ardıcıl veril-
miş mətnin ardıcıllığını bərpa etmək,
mətndəki hadisələrin səbəb-nəticə
əlaqələrini müəyyən etmək, mətnə və onun
hissələrinə başlıq vermək, mətndəki elmi

məlumatları qrafik informasiya şəklində
təqdim etmək və s. Onlarla belə model var
ki, şagirdin tənqidi, analitik, yaradıcı
təfəkkürünü formalaşdırır. Düşünülmüş
metodika üzərində qurulan mütaliə insanın
dünyagörüşünü genişləndirir, söz ehtiyatını
zənginləşdirir, nitq mədəniyyətini inkişaf
etdirir.  

Dinləmə-Elm və texnikanın inkişaf etdi-
yi, audiokitab və dərsliklərin geniş yayıldığı
bir dövrdə biz çox vaxt məlumatları səsli
informasiya şəklində qəbul etməli oluruq.
Ali məktəbdə mühazirələrə qulaq asır, dis-
kussiya və debatlarda opponenti dinləyib
ona münasibət bildiririk. Odur ki, dinləyib
anlama bacarığının həyatımızda rolu
getdikcə artır.

Oxu kimi, dinləmənin də məqsədi infor-
masiya qəbul etmək, anlamaqdır. Lakin oxu
ilə müqayisədə dinləmə çox yüksək
səviyyədə diqqətcillik tələb edir. Burada
informasiyanın anlaşılmaz hissəsinə
dəfələrlə qayıtmaq imkanı yoxdur. Mətni bir
dəfə dinlədikdən sonra ona adekvat reaksiya
vermək lazım gəlir.

Nitq - ən mühüm ünsiyyət vasitəsi
olmaqla dilin yazılı və şifahi təzahür forma-
sını özündə əks etdirir (6,265). Hər bir xal-
qın milli mədəniyyətinin göstəricilərindən
biri də gözəl nitqdir. Nitq şəxsin müəyyən
kollektivin digər üzvləri ilə qarşılıqlı əlaqə
saxlamaq məqsədilə dildən istifadə etmək
fəaliyyətidir. Nitqin əsas məqsədi informasi-
ya mübadiləsi yaratmaqla informasiyanın
ötürülməsi, qəbul edilməsidir.  Lakin bunun-
la yanaşı, nitq informasiyanın qeydə alınma-
sı və saxlanması məqsədinə də xidmət edir.
Dil ünsiyyət vasitəsi olmaqla özünəməxsus
qrammatik quruluşu və ifadə imkanlarına
malikdir. Nitq isə ünsiyyət prosesi olmaqla
dilin ifadə imkanları əsasında hər hansı bir
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məlumatın verilməsi şəklində ortaya çıxır.
Haqlı olaraq bir çox araşdırmaçıların
əsərlərində bu fikir səslənmişdir: "Dil
əsasdır, nitq ondan törəmədir". Həqiqətən də
nitq - insanların dil vasitəsilə həyata keçirdi-
yi bir prosesdir. Əgər dil olmasaydı, nitq
prosesi yaranmazdı. Buna misal olaraq iki
lal şəxsin ünsiyyət prosesini misal
göstərmək olar. “Nitq fəaliyyəti - nitqin orta-
ya çıxması üçün lazım olan ictimai, psixoloji
və fizioloji proseslərin toplusudur” (4,125).
Dil və nitq eyni hadisənin yəni nitq
fəaliyyətinin  bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə
olan iki cəhətidir. Nitqin aydınlığı və təsirli
ola bilməsi üçün dil, öz növbəsində dilin
mövcudluğu üçün nitq zəruridir. Hər hansı
dilin sitemini yalnız nitqdəki təzahürünə
görə müəyyənləşdirmək olur. İstər ibtidai
siniflərdə, istər də yuxarı siniflər üçün
Azərbaycan dili dərsliklərində verilən
dinləmə mətnləri üzrə çalışmalar bu
aspektdən çox əlverişli rol oynayır. Bu
mətnlər vasitəsilə dilin rolunu və
əhəmiyyətini, ünsiyyət vasitəsi olaraq dilin
funksiyalarını dərk etmək, söz, cümlə və
mətn səviyyəsində dil və məna əlaqəsini
anlamaq, dinləmə, danışma, oxuma və
yazma fəaliyyətlərində Azərbaycan dilinin
yazı qaydalarına, danışıq xüsusiyyətlərinə
və incəliklərinə diqqət göstərməsini təmin
etmək və s. mümkündür.

Nitq nəinki dili təzahür etdirir, həm də
onu inkişaf etdirir, formalaşdırır. Əgər dil
ünsiyyət vasitəsidirsə, nitq ünsiyyətin özü-
dür. İxtisasıdan asılı olmayaraq hər bir
mütəxəssis gələcəkdə insanlarla ünsiyyətdə
olacaqdır və öz nitqindən onlara təsir
vasitəsi kimi istifadə edəcəkdir.  Əslində bu
yöndə tələb eynidir: tələbələr öz fikir və
düşüncələrini həm yazılı, həm də şifahi for-
mada ifadə etməyi, mühakimə yürütməyi,

həmkarları qarşısında öz mövqelərini, baxış-
ların ıifadə etməyi bacarmalıdır. Yalnız bu
üsulla onlar təcrübə qazana, mütəxəssis kimi
yetişə biləcəkər.

İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili
təliminin qarşısında duran ümumi və kon-
kret didaktik vəzifələr şagirdlərin dünayagö-
rüşünün və təfəkkürünün inkişafına və ən
başlıcası nitq bacarıqlarının və nitq
mədəniyyətinin inkişafına xidmət edir.
Müasir Azərbaycan ədəbi dil normalarının
(fonetik, orfoqrafik, orfoepik, leksik, seman-
tik, qrammatik, üslubi) ibtidai siniflərdə
təcrübi, praktik yolla mənimsənilməsi zəruri
olmaqla, gələcəkdə şagirdlərin kamil nitqə
yiyələnməsini təmin edir. Kamil nitqi
xarakterizə edən əsas amillər: nitqin ayıdın-
lığı, obrazlılığı, yığcamlığı, təmizilyi, düz-
günlüyü, zənginiliyi, sadəliyi, münasibliyi,
rabitəliliyi, ifadəliliyi, dəqiqliyi, məntiqiliyi,
konkretliyi, səlisliyi və ahəngdarlığı,
səmimiliyinə dair bacarıqların özülü ibtidai
siniflərdə qoyulur. Bu baxımdan dinləmə
mətnləri üzərində çalışmaların rolu
əvəzsizdir. Bu çalışmalar vasitəsilə şagirdlər
dinlədiklərini və oxuduqlarını doğru araşdır-
ma və anlama bacarığı qazanmaqla,
dinlədiklərini, oxuduqlarını, anladıqlarını,
düşündüklərini söz və yazıyla planlı, təsirli,
axıcı, aydın şəkildə ifadə edir, Azərbaycan
dilinin qayda qanunlarını doğru və gözəl
istifadə emək bacarığı qazanırlar.

Hazırda şagirdlər I sinifdən etibarən
Azərbaycan dilinin zənginliyi ilə tanış olma-
ğa başlayır, yuxarı siniflərdə azərbaycan
dilinin  nəzəri və praktik cəhətdən daha
dərindən öyrənirlər. I sinifdə savad təlimi
dövründən şagirdlər nitq səslərini
öyrənməklə, onların qrafik işarəsi olan
hərfləri tanıyır, oxu və yazı texnikasına
yiyələnirlər. Səs və hərfin fərqi fonunda
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onlar həm də ilkin fonetik biliklər  əldə
edirlər.

Savad təlimi dövründə aşağıdakı
məsələlər diqqət mərkəzində saxlanılır:  

• Savad təlimi dövrünün məqsəd və
vəzifələri; 

• Savad təlimi dövründə dərslərin
təşkili və quruluşu; 

• Savad təlimi dövründə fəal (interak-
tiv) təlim metodlarından istifadə; 

• Savad təlimi dövründə istifadə olu-
nan əyani və texniki vasitələr;  

• Savad təlimi dövründə nitq və
təfəkkürün inkişafı (3, 65).

Savad təlimi dövründə şagirdlər ilkin
oxu və yazı bacarıqlarına yiyələnirlər. İlkin
mərhələdən şagirdlərin ədəbi dil normaları-
na uyğun oxu və yazıya yiyələnməsi diqqət
mərkəzində saxlanılır. Bu baxımdan strate-
giyalı oxu vərdişlərinin yaradılması
istiqamətində işlərin təşkili qaydaları
dərslikdə geniş şəkildə öz əksini tapmışdır.

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası
elminin məqsədi ibtidai siniflərdə Azərbay-
can dili təliminin məzmununu müəyyən-
ləşdirmək, öyrənilən bilik, bacarıq və vər-
dişlərin formalaşdırılmasının metodik siste-
mini hazırlamaq, şagirdlərdə nitq bacarıqla-
rını, nitq mədəniyyətini inkişaf etdirməkdən
ibarətdir. 

Azərbaycan dilinin tədrisində son
məqsəd şagirdlərin şifahi və yazılı nitq baca-
rıqlarını inkişaf etdirməklə, onların nitq
mədəniyyətinə yiyələnməsindən ibarətdir.
Şagirdlər öz fikirlərini Azərbaycan dilində
şifahi və yazılı şəkildə düzgün ifadə
etməkdə çətinlik çəkmirlərsə, təlimin
müvəffəqiyyətlə həyata keçdiyi qənaətinə
gəlmək olar. İbtidai siniflərdə şagirdlərə
Azərbaycan dilinin fonetikası, leksikası, söz
yaradıcılığı, qrammatikası ilə bağlı müəyyən

həcmdə bilik və bacarıqlar vermək, dilin
ictimai həyatdakı rolu haqqında anlayış
yaratmaq zəruridir. Şagirdlərin düzgün
tələffüz və oxu vərdişlərini, rabitəli nitqini
inkişaf etdirmək, onlarda sözə, dilin
ifadəlilik vasitələrinə, onun zənginliklərinə
həssas münasibət və diqqətlə yanaşmaq
meyli tərbiyə etmək daim müəllimin diqqət
mərkəzində olmalıdır. Şagirdlərdə orfoqrafi-
ya və durğu işarələri ilə bağlı möhkəm
vərdişlər yaratmaq da vacib məsələlərdəndir.
Azərbaycan dilinin öyrənilməsi şagirdlərin
ünsiyyət imkanlarını genişləndirir, onlarda
düşünmə, öyrənmə və danışma bacarıqlarını
formalaşdırır. Nəticədə Azərbaycan dili
düşünmə, öyrənmə, danışma vasitəsinə çev-
rilir. 

Azərbaycan dili ümumtəhsil məktəb-
lərində tədris olunmaqla şagirdlərdə nitq
mədəniyyətinin formalaşmasına xidmət edir.
Şagirdlər bu fənnin vasitəsilə milli mədəniy-
yət nümunəsi kimi ana dilini öyrənir, onun
səs sisteminə, lüğət ehtiyatına, üslubi-qram-
matik xüsusiyyətlərinə yaxından bələd olur,
elmi, bədii, publisistik və digər üslublarda
yaradılmış ədəbiyyat nümunələri ilə tanış
olmaq imkanı qazanırlar. Eyni zamanda, bu
dildən istifadə edərək öyrənəcəkləri digər
fənlərin daha yaxşı mənimsənilmə potensia-
lını genişləndirirlər. Hər bir şəxs müxtəlif
formalı və məzmunlu mətnləri səlis, şüurlu
oxumağa, yazılı və şifahi şəkildə səmərəli və
yaradıcı ünsiyyət qurmağa qadir olmalıdır.
Bu baxımdan, Azərbaycan dilinin bir fənn
kimi təlim əhəmiyyəti çox böyükdür.
Azərbaycan dili ümumtəhsil məktəblərində
tədris olunmaqla şagirdlərdə nitq
mədəniyyətinin formalaşmasına xidmət edir.
Şagirdlər bu fənnin vasitəsilə milli
mədəniyyət nümunəsi kimi ana dilini
öyrənir, onun səs sisteminə, lüğət ehtiyatına,
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üslubi-qrammatik xüsusiyyətlərinə yaxından
bələd olur, elmi, bədii, publisistik və digər
üslublarda yaradılmış ədəbiyyat nümunələri
ilə tanış olmaq imkanı qazanırlar. Eyni
zamanda, bu dildən istifadə edərək
öyrənəcəkləri digər fənlərin daha yaxşı
mənimsənilmə potensialını genişləndirirlər.
Hər bir şəxs müxtəlif formalı və məzmunlu
mətnləri səlis, şüurlu oxumağa, yazılı və
şifahi şəkildə səmərəli və yaradıcı ünsiyyət
qurmağa qadir olmalıdır. Bu baxımdan,
Azərbaycan dilinin bir fənn kimi təlim
əhəmiyyəti çox böyükdür.

Azərbaycan dili üzrə hər hаnsı аnlаyış,
dil hаdisəsi, qаydа və tərif şаgirdlərin şifahi
və yazılı nitqinin inkişafına yönəlmişdir.
İbtidai siniflərdə dil üzrə kеçirilən hər bir
dərs mаhiyyət еtibаrilə nitq inkişаfına
xidmət edir, çünki ibtidаi siniflərdə аnа dili
tədrisinin bаşlıcа prinsipi nitq inkişаfıdır.
Оdur ki, hər bir dərsdə nitq inkişаfı üzrə
müvаfiq vərdişlərin аşlаnmаsı nəzərdə tutu-
lur. Azərbaycan dili üzrə dərslər şаgirdlərin
sаvаdlı yаzıyа yiyələnmələrinə, оnlаrın nit-
qinin, təfəkkürünün inkişаfınа kömək еdir.

Nitq inkişаfı üzrə аpаrılаn işlərin
məzmununа birinci növbədə şаgirdin lüğət
еhtiyаtının zənginləşdirilməsi üzrə işlər
dахildir. Lüğətin zənginliyi bir növ dilin, nit-
qin zənginliyi dеməkdir. Prоfеssоr Ə.Əfən-
dizаdə, B.Əhmədоv, Y.Kərimоv, H.Bаlıyеv,
A.Rəhimov, N.Cəfərova və bаşqаlаrı nitq
inkişаfı ilə bаğlı yаzdığı əsər və məqаlələrdə
şаgirdlərin lüğət еhtiyаtının zənginləşdiril-
məsi üçün səmərəli metodika işləyib hazırla-
mışlar. Ədəbi tələffüz normalarına əməl
olunması şifаhi nitqin əsаs göstəricisidir.
Ədəbi tələffüz üzrə prоf. N.Аbdullаyеv,
prоf. Ə.Əfəndizаdə, dоs. N.Əhmədоv və
başqaları tədqiqаt işi аpаrmışlаr. Təkcə lüğət
ehtiyatının zənginliyi, müəyyən lüğət ehti-
yatına malik olmaq, ədəbi tələffüz normala-
rına əməl etmək nitq üçün kifаyət dеyildir.

Sözləri dilin qrаm-mаtik qаydаlаrınа uyğun
şəkildə birləşdirib cümlə düzəltdikdən sonra
fikir ifаdə оlunur. Nitq inkişafının mühüm
aspektlərindən biri olan cümlə üzrə iş xüsusi
diqqət tələb edir. Nitq inkişаfı üzrə аpаrlаn
işlərin əsаs istiqаmətlərindən biri də nitq
üslubu üzrə işlərdir. Prоf.H.Bаlıyеv, prоf.
B.Əhmədоv, dos.Ə.Kəlbəliyev və başaqaları
öz əsərlərində üslubiyyаtlа bağlı fаydаlı
fikirlər söyləmişlər. Nitq inkişаfı üzrə işlərin
yеkunu və nəticəsi rаbitəli nitqdir.
Şаgirdlərin fəаl nitq fəаliyyətinin təşkili,
düzgün tələffüzün mənimsənilməsi, lüğətin
zənginləşdirilməsi, nitqin qrаmmаtik quru-
luşunа əməl edilməsi və fikirləri rаbitəli
ifаdə еtmək rаbitəli nitqin fоrmаlаşmаsı
dеməkdir.

İbtidai siniflərdə ana dili ilə əlaqədar
işlər iki istiqamətdə aparılır. Birinci və ikinci
siniflərdə əsasən şagirdlər əlifbanı öyrənir,
oxu və yazı texnikasına yiyələnirlər. Bu
siniflərdə şagirdlərin düzgün, sürətli, süurlu
və ifadəli oxuması xüsusi diqqət mərkəzində
saxlanılır. III-IV siniflərdə isə müəllimlər
oxu dərslərində şagirdlərə Azərbaycan dili-
nin dövlət dili olması, onun ahəngdarlığı,
gözəlliyi, cazibədarlığı haqqında sadə,
şagirdlərin anlaq səviyyəsinə uyğun
məlumatlar verməklə olarda ana dilinə qarşı
məhəbbət hissi yaratmağa başlayırlar.
Təcrübəli müəllimlər nəzm əsərlərinin
tədrisidə bu sahəyə geniş yer verirlər. Çünki
şeirlərdə Azərbaycan dilinin füsünkar
gözəlliyi daha qabarıq nəzərə çarpır. Digər
tərəfdən ibtidai sinif şagirdləri şeir
əzbərləməyi, şeir söyləməyi çox sevirlər.
Müəllimlər şagirdlərin bu istəyindən istifadə
edərək tez-tez müxtəlif müsabiqələr, disput-
lar, səhərciklər, səhnəciklər və s. keçirirlər
ki, bunlar da şagirdlərin ana dilini daha yaxşı
mənimsəmələri və onu sevmələri üçün çox
böyük şərait yaratmış olur.

İbtidai siniflərdə hər bir şagird müxtəlif
formalı və məzmunlu mətnləri səlis, şüurlu
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oxumağı, yazılı və şifahi şəkildə səmərəli və
yaradıcı ünsiyyət qurmağı bacarmalıdır. Bu
baxımdan, Azərbaycan dilinin bir fənn kimi
təlim əhəmiyyəti böyükdür. Şagirdlər
Azərbaycan dili fənni vasitəsilə milli
mədəniyyət nümunəsi kimi Azərbaycan dili-
ni və onun vasitəsilə milli-mənəvi
sərvətlərimizi öyrənir, əxlaqi dəyərlərə və
yüksək insani keyfiyyətlərə yiyələnir,
Azərbaycan dilindən istifadə etməklə digər
fənləri daha yaxşı mənimsəyirlər.

Azərbaycan dili ibtidai siniflərdə təlim
fənlərinin əsasıdır. Şagirdlər ana dilinə
yiyələnmədən, onun incəliklərinə bələd
olmadan digər fənlər üzrə proqram material-
larını müvəffəqiyyətlə mənimsəyə bilməz-
lər. Ana dili xarakteri etibarilə inteqrativ
fəndir. Bu fənn lap başlanğıcından botanika,
zoologiya, anatomiya, coğrafiya, fizika,
kimya, tarix və digər fənlərin elementlərini
özündə əks edir. Hər bir tədris fənni praktik
şəkildə startı ana dili fənnindən götürür.
Şagirdlərdə nitq mədəniyyətinin formalaşdı-
rılmasında Ana dili fənni aparıcı mövqe
tutur.

Ümumiyyətlə dil – o cümlədən də,
Azərbaycan dili qüdrətli tərbiyə vasitəsidir.
Şagirdlər onun vasitəsilə milli-mənəvi
sərvətlərimizi öyrənir, əxlaqi dəyərlərə və
yüksək insani keyfiyyətlərə yiyələnirlər.
Şagird Azərbaycan dilini öyrənməklə öz
zehnini yeni təsəvvürlər və surətlərlə,
məfhum, fikir və ideyalarla zənginləşdirir.
Mübariz, vətənpərvər, iradəli, milli mənlik
şüuruna yiyələnən şəxsiyyət kimi formalaş-
masının əsası qoyulur. Müşahidə və
təcrübələr göstərir ki, məktəbdə bütün təlim
və tərbiyə işlərinin müvəffəqiyyəti uşağın
ana dili sahəsindəki uğurlu fəaliyyətindən
çox asılıdır. Azərbaycan dili hər hansı bir
məlumatı mənimsəmək üçün başlıca
alətlərdən biridir. Uşaq hər şeyi öyrənməkdə
və tərbiyə almaqda başlıca olaraq, sözdən

istifadə etdiyi üçün dil bütün təlim və tərbiyə
işlərinin mühüm vasitəsi kimi özünü
göstərir.

Uşaqlar dil öyrənmə prosesinə dinləmə
ilə başlayırlar. Dinləmə danışma, oxuma və
yazma kimi proseslərdə baza rolunu oynayır.
Dinləmə həm öyrənmə prosesinə, həm də
zehni qabiliyyəti inkişaf etməyə təsir
göstərir. Məktəbyaşlı uşaqlar (5-6 yaş) bir
dəqiqədə danışdıqları sözlərin böyük miqda-
rını dinləmə bacarığına malikdirlər.
Dinləyərək öyrənən uşaqlar bu bacarığı
öyrənmə vasitəsi kimi istifadə edə bilərlər.
Dinləmə bacarığını inkişaf etdirmək
məqsədilə edilən bütün fəaliyyət növləri
şagird obyektli olmalı və müəllim bu işə
lazımı rəhbərliyi etməlidir. Məlumdur ki,
ibtidai siniflərdə müxtəlif məzmunlu  və
müxtəlif janrlı  materiallardan dinləmə
mətni kimi istifadə edilir. Müəllim dinləmə
mətnlərindən istifadə etdikdə bu proses
vizual vasitələrlə dəstəkləndikdə şagirdlərin
mətni anlaması daha da asanlaşır. Mətnin
düzgün anlamlandırılması üçün ilk növbədə
şagird oradakı bütün sözlərin mənalarını
anlamalı, daha sonra bu anlamlar cümlələrdə
bütövləşib, vahid mənzərəni ortaya çıxarma-
lıdır. Dinləmə bacarıqların formalaşdırılması
dil təliminin başlıca mövqelərindən biridir. 

Dinləmə şifahi nitqin qavranılması,
beyində mənalandırılmasıdır. Məktəbə
gələnə qədər şagirddə fiziki vərdiş şəklində
mövcud olan bu bacarıq dərs şəraitində sis-
temli şəkildə inkiŞaf etdirilir. Hərflərin
təliminə qədər və təlimi prosesində istənilən
sözlü məlumat uşaqlara, əsasən, şifahi nitq
yolu ilə çatdırılır, odur ki, 1-ci sinif
şagirdində dinləmə bacarığının formalaşdı-
rılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Buna
vaxtaşırı dinləmə mətnləri üzrə iş aparmaqla
nail olmaq mümkündür. Bu zaman müəllim
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bəzi məqamları nəzərə almalıdır:  Mətni
səsləndirən müəllim elə yerdə dayanmalıdır
ki, bütün uşaqlar onu görə bilsinlər.  Mətn
aramla və intonasiya ilə oxunmalıdır.
Natiqin səsi sinfin hər bir guşəsində
eşidilməlidir.  Mətn çox uzun olmamalı, ən
çoxu 2 dəqiqədən bir fasilə verilməlidir.
Fasilələrdə verilən suallar uşaqların
diqqətini mətn üzərində cəmləməli, onları
mətnin davamına daha diqqətlə qulaq asma-
ğa stimullaşdırmalıdır.  şagirdlər hər an mətn
üzrə sual verməyə həvəsləndirilməlidirlər.
Müəllim mətndə səslənən hər hansı bir
sözün uşaqlar üçün tanış olmadığını ehtimal
edərsə, nitqə fasilə verməli və yeni sözün
mənasını uşaqlarla birlikdə açıqlamalıdır. İlk
günlərdən şagirdlərə dinləmə qaydalarını
başa salmaq və onlara əməl olunmasına
nəzarət etmək lazımdır.  Şagirdlər öz
yerlərində rahat olmalı, partaların üstündə və
ümumiyyətlə, sinifdə onların diqqətini
yayındıracaq heç bir şey olmamalıdır.
Müəllim danışarkən (oxuyarkən) şagirdlər
onun jest və mimikalarını izləməlidirlər.
Şagird bilməlidir ki, şifahi nitq bitdikdən
sonra o, nitqi dinlədiyini sübut etməlidir. 

Nəticədə onu deyə bilərik ki, dinləmə
kimi, danışma da şifahi nitq bacarığıdır.
Lakin dinləmədən fərqli olaraq, danışma
qavrama, anlama deyil, bildiklərini və
düşündüklərini şifahi nitq vasitəsilə ifadə
etmək bacarığıdır. Danışma bacarığının inki-
şafında üç mərhələni qeyd etmək olar:

1. Gördüyünü (Şəkil) sözlə təsvir
etmək.

2. Dinlədiyini öz sözləri ilə təkrar
etmək.

3. Düşündüyünü danışmaq (2, 175).
İbtidai təhsil pilləsində danışma bacarı-

ğının inkişafına şəkillərin təsvirindən başla-
maq məqsədəuyğundur. Bunun üçün

dərslikdə müxtəlif kompozisiyalı şəkillər
verilmişdir. İlkin mərhələdə bu şəkillər
ətrafında iş konkret suallar ətrafında
getməlidir (“şəkildə nə görürsən?”, “Oğlan
nə edir?”, ”Top nə rəngdədir?” və s.). Daha
sonra uşaqlar rabitəli nitq quraraq şəkli
bütövlükdə təsvir edirlər. Sonrakı mərhələdə
uşaqlar mətni dinləməklə yanaşı, həmin
mətnə çəkilmiş illüstrasiyaları da izləyirlər.
Düşündüyünü danışmaq şifahi nitq bacarığı-
nın inkişafında daha ali mərhələdir. Bunun
üçün şagirdin mənəvi dəyərlər haqqında
təsəvvürləri, müəyyən bilik dairəsi və
kifayət qədər söz ehtiyatı olmalıdır. Bununla
belə, bu bacarıq da ilk günlərdən formalaşdı-
rılmalı və inkişaf etdirilməlidir. Danışma
bacarığını inkişaf etdirmək üçün sinifdə
müzakirələr zamanı hər bir  şagirdin
özünüifadəsi üçün dəstəkliyici şərait yaradıl-
malıdır. Bunun üçün aşağıdakılar tövsiyə
olunur: Uşaqlara tez-tez “Sən olsaydın, nə
edərdin?” sualı verilməlidir. Belə olduqda
problem uşağın şəxsi müstəvisinə keçir və
onda danışmaq həvəsi yaranır.  Daha çox
açıq tipli düşündürücü suallar verilməlidir.
Bu suallar “Səncə...” sözü ilə başlasa, yaxşı
olar. Hər bir uşaq hiss etməlidir ki, onun
fikri ətrafdakılar üçün əhəmiyyətlidir.  Hər
bir şagirdin fikrinə, yanlış olsa belə,
hörmətlə yanaşılmalıdır. Yanlış danışmaq
yox, heç danışmamaq pislənməlidir.  Verilən
suallar müvafiq yaş qrupunun maraq
dairəsinə yaxın olmalıdır.  Suala cavab
vermək üçün şagirdə fürsət, cəsarət və
kifayət qədər vaxt verilməlidir. 

Rəyçi: prof. Ə.Tanrıverdiyev 
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Н.Рамиззаде
Аудио тексты –  как важный ком-

понент, на почве речевой 
деятельности

Резюме
Речь отражает сама по себе письмен-

ную и вербальную форму языка как
основную часть общения. Некоторое
понятие, правило, определение на азер-
байджанском языке было ориентировано
на письменное и вербальное озвучивание
учеников. Каждый курс лингвистики,
проводимый в начальных классах, слу-
жит для улучшения речи, поскольку

основным принципом преподавания
языка в первичной классовой речи
является улучшение речи. Соответст-
вующие навыки по улучшению речи
будут реализованы в каждом курсе.
Курсы по лингвистике помогают ученику
достичь грамотного письма, улучшить
свою речь и мышление. В этом случае
упражнения, выполняемые по текстам
прослушивания, играют важную роль.

N.Ramizzade
Audio texts - as an important compo-
nent, on the basis of speech activity

Summary
Speech reflects in itself written and ver-

bal form of language as the main part of
communication. Some notion, rule, definiti-
on on Azerbaijani  has been oriented to the
written and verbal speech improvement of
pupils. Every course on linguistics carried
out in primary classes serves to speech
improvement since the main principe of lan-
guage teaching in primary clasess is the spe-
ech improvement. Relevant skills on speech
improvement shaild be implemented in
every course. The courses on linguistics help
the pupil to achieve literate writing, to
improve their speech and thinking. This case
the exercises carried out on listening texts
play an important role.
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Elmi pedaqogikanın banisi böyük çex
pedaqoqu Yan Amos Komenskinin 1628-ci
ildə çex dilində yazdığı “Ana qucağı” adlı
əsəri istər Avropada, istər Rusiyada, istərsə
də Azərbaycanda böyük maraq doğurmuş-
dur.

Bizlər pedaqoji institutda oxuyarkən
müəllimlərimiz bu böyük mütəfəkkirin
pedaqoji ideyaları, xüsusilə də onun yuxarı-
da göstərdiyimiz əsərinin məziyyətləri haq-
qında ağız dolusu danışardılar. Lakin nə
müəllimlərimiz, nə də bizlər bu kitabın
üzünü belə görməmişdik. Bu kitabı görmək,
onu oxumaq arzusu uzun müddət məni
düşündürmüşdür.

Son vaxtlar, 2012-ci ildə Əməkdar elm
xadimi, pedaqoji elmlər doktoru, professor
Fərrux Rüstəmovun “Böyük didaktika” adlı
iri həcmli əsərinin XXVII fəslində “Ana

qucağı məktəbinin xülasəsi (ideyası)” adlı
yazı-məqalə (səh. 221-227) diqqətimi çəkdi
və mən yenidən bu kitabla maraqlanmağımı
davam etdirdim. Bu işdə mənə
M.F.Axundov adına Respublika mərkəzi
kitabxanasının əməkdaşı Mehriban Cəfərova
kömək etdi. O, Moskva, Mərkəzi Dövlət
kitabxanasından bu kitabın 1947 və 2008- ci
illərdə Moskvada nəşr edilmiş iki variantının
surətlərinin gətirilməsinə nail oldu. (Bu
xeyirxahlığına görə Mehriban xanıma böyük
minnətdarlığımı bildirirəm).

Göstərilən kitabların elektron variantı
ilə tanış oldum. Onları dönə-dönə oxudum.
Bu kitablardakı ideyaların çoxunun müasir
fikirlərlə üst-üstə düşdüyü və onların aktual-
lığını nəzərə alaraq fikrimi oxucularla
bölüşdürmək qərarına gəldim.

Komenski 425 il bundan əvvəl, 28 mart
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Pedaqoji axtarışlar

Y.A.KoMENSKİNİN “ANA qUCAğI MƏKTƏBİ”
VƏ oNUN ƏSAS İDEYALARI

Mehriban Hüseyn qızı,
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

Məqalədə elmi-pedaqogikanın banisi, məşhur çex pedaqoqu Yan Amos
Komenskinin “Ana qucağı məktəbi” adlı əsərindən və əsərdəki əsas ideyaların
Azərbaycanda yayılmasından bəhs edilir. Müəllif bu əsərin və oradakı fikirlərin zəmanəmiz
üçün əhəmiyyətini vurğulayır, ailələrdə və məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində bunlardan
istifadə edilməsini faydalı hesab edir.

Açar sözlər: Y.A.Komenski, “Ana qucağı məktəbi”, pedaqoji ideyalar, bu ideyaların
yayılması yolları, nəşr edilən kitablar, bu ideyaları yayan Azərbaycanlı müəlliflər, onların
xidmətləri

Ключевые слова: «Материнская школа» Я.А.Коменского, педагогические идеи,
опубликованные книги, пути их распространения, Азербайджанские авторы этих
идей их заслуги.

Key words: Motherꞌs school”, Y.A.Comensky, the pedagogical ideas, the ways of its
dessemination in the Azerbaijan, their merits.



1592-ci ildə Çexiyada anadan olmuş,
təhsilini Herborn akademiyasında və
Heydelberq Universitetində almışdır.

Komenski fəlsəfə, fizika, astronomiya,
dilçilik və pedaqogikaya aid əsərlərin
müəllifidir. Tarixə humanist pedaqoq və icti-
mai xadim kimi daxil olmuşdur.

Komenski “Böyük didaktika”, (1633-
38) “Ana qucağı məktəbi” (1628),
“Pansofiya” (1637- 399) və s. adlı əsərləri
ilə yanaşı “Dillərə açıq qapı”  (1631),
“Astronomiya” (1632), “Fizika” (1633),
həmçinin 1658-ci ildə nəşr etdirdiyi
“Duyulan əşyalar aləmi şəkillərdə” adlı
dərsliklərin müəllifidir.

Komenskinin pedaqoji görüşlərinin
əsasında pansofiya, yəni “hamıya hər şeyi
öyrətmək” ideyası durur.

Komenskinin tarixi xidmətlərindən biri
ümumi təhsil ideyasını, o vaxtlar mövcud
olan fərdi təlim sistemi əvəzinə təlimin sinif-
dərs formasında təşkilini irəli sürməsidir.

Bu fikirləri ilə əlaqədar o, İngiltərə,
İsveç, Norveç və Macarıstana dəvət olun-
muşdur.

Komenski orta əsr məktəblərində hökm
sürən doqmatik və sxolastik təlimin əleyhinə
çıxmış, təlimdə əyanilik, şüurluluq, sistemli-
lik, yaşauyğunluq prinsiplərini irəli sürmüş,
didaktikanı həm təhsil və təlim, həm də
tərbiyə nəzəriyyəsi kimi əsaslandırmışdır. O,
müəllimi məktəbdə əsas sima hesab edirdi.

Komenski dünya pedaqogikasına, o
cümlədən Azərbaycan pedaqogikasının inki-
şafına böyük təsir göstərmişdir.

Komenski 1670-ci ildə vəfat etmişdir.
Y.A.Komenski 1628-ci ildə yazdığı

“Ana qucağı məktəbi” digər əsərlər kimi ona
dünya şöhrəti qazandırmışdır. Bu əsər
məktəbəqədər yaşlı uşaqların tərbiyəsinə
dair rəhbərlik olub, dünyada ilk dəfə bu

sahədə yazılan xüsusi əsərdir. Oxuculara
təqdim etdiyimiz bu kitab əvvəllər 1947-ci
ildə Moskvada tədris pedaqoji nəşriyyat
tərəfindən çap edilmişdir. Əsrimizin
əvvəllərində isə Komenski şünaslardan
Y.A.Serebrennikova ilə E.H.Lenoviç
Moskvada, müəllimlər müəllimi. Seçilmiş
“Uşaqlıq pedaqogikası” seriyası adı altında
Karapuz nəşriyyatında 2008-ci ildə çap
etdirmişlər. 

Əlimizdə olan bu əsərin hər iki variantı
müvafiq ixtisarla çap edilmişdir. Bununla
belə əsərin sonuncu dəfə, 2008-ci ildə nəşr
olunmuş nüsxəsini daha məqbul hesab
etməyi lazım bildim.

Həmin əsər rus dilində inqilabdan
əvvəlki orijinaldan götürülmüş və ixtisarla
çap edilmişdir. “Ana qucağı və ya gənclərə
ilk altı yaşlarda qayğıkeş tərbiyə haqqında”
adlanan bu əsər 12 fəsildən və adlar
göstəricisindən ibarətdir. I fəsildə deyilir:
Uşaqlar Allah- təala tərəfindən bəxş edilmiş
elə ləli-cəvahiratdır ki, o heç bir xəzinə ilə
müqayisə edilə bilməz, əslində onlara böyük
qayğı ilə yanaşmaq lazımdır. Allahın uşaq
bəxş etdiyi insanlar ən xoşbəxt insanlardır.
Alahın bizlərə göstərdiyi ən yüksək sevginin
nəticəsidir ki, o bizləri “oğlanlarım” adlandı-
rardı (elə bil ki, daha şərəfli adlar bilmirdi).

Belə bir təqdirəlayiq diqqət də budur ki,
Allah uşaqları bizlər üçün deyil, özü üçün
yaratmışdır. Odur ki, Allahın bəndələrinə
böyük qayğı ilə yanaşılmalıdır. Peyğəmbər-
lərdən birinin dediyinə görə uşaqlar bizlər
üçün deyil, məhz Allahın özü üçün doğul-
muşlar: “Onlar Allahın törəmişləridirlər” bu
səbəbdən də Allahın uşaqlarına böyük qayğı
göstərilməlidir.

Dövrünün məşhur mütəfəkkirlərinə,
filosoflara və din xadimlərinin fikirlərinə
əsaslanan Komenski uşaqları-canlı Allahın
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canlı sifəti kimi təqdim edir. O, göstərir ki,
qızıl-gümüş o qədər də etibarlı deyil və
tezliklə tələf olandır, uşaqlar isə əbədi irsdir.
Qızıl-gümüş torpağın altından əmələ
gəlmişdirsə, uşaqlar - bizim özümüzün varlı-
ğımızdandır. Odur ki, onları özümüzdən az
istəməməliyik. 

Təbiət bütün heyvanlarda öz balalarına
elə bir sevgi vermişdir ki, onlar hətta balala-
rını xilas etmək üçün öz həyatlarını qurban
verməyə belə hazırdılar.

Nəhayət fəslin sonunda ailədə uşaqların
olması sevinc bəxş edilməsi hesab edilir və
göstərilir ki, kimin evindəki uşaq var, o elə
bilsin ki, onun evində səma mələkləri var.
Uşaqlar bizlər üçün təvazökarlığın, dincli-
yin, mehribançılığın, xoşrəftarlığın,
nəvazişkarlığın, xeyirxahlığın güzgüsüdür.

“Allahın uşaqları hansı məqsədlə
verməsi və onların tərbiyəsində nələrə cəhd
edilməlidir”  adlanan II fəsil Allahın yarat-
dıqları insanları yüksək qiymətləndirməsi,
insanları özünün köməkçiləri hesab etməsi
ilə başlayır. O, göstərir ki, insanlar uşaqların
düzgün tərbiyəsindən, onları əbədiyyata isti-
qa-mətləndirməsindən zövq almalıdırlar.

Komenski insanları digər canlılardan
üstün tutmuş, valideynlərin öz uşaqlarının
yalnız yeməsi, geyinməsi ilə deyil, həm də
onların mənəvi aləminin zənginləşməsi ilə
məşğul olmalarını daha vacib sayırdı.

Komenski tərbiyənin qarşısına üç başlı-
ca məqsəd qoyurdu:

1) inam və möminlik (dindarlıq).
2) rəhmli xasiyyət.
3) dilləri və elmləri bilmək.
Kiminki evində uşaq bu üç cəhətə

yiyələnir, onun evi  cənnətdir və valideynlər
xoşbəxtdirlər.

Sonrakı fəsillərdə yenə də uşaqların
tərbiyəyə möhtac olmasından və düzgün

təlimindən bəhs edilir. Təlimə 6 yaşdan baş-
lamaq tövsiyə edilir. Bu mərhələdə uşağın
əldə etdiyi zəruri keyfiyyətlər göstərilir.

Bu yaşlı uşaqlarda yemək, içmək qayda-
ları, böyüklərə hörmət və ehtiram, doğruçu-
luq və düzlük, xeyirxahlıq, başqasına zərər
verməmək, gizli bir iş görməmək və ən baş-
lıcası uşaqları əməyə alışdırmaq kimi
keyfiyyətlərin tərbiyəsi xeyirli hesab edilir.
6 yaşlı uşaqlar təbiət hadisələrini bilməyə,
öyrənməyə başlayırlar. Komenski uşaqların
sağlamlığından bəhs edir “sağlam bədəndə
sağlam da ruh olar” ifadəsini aşkarlayır. Bu
işdə  anaların öhdəsinə düşən vəzifələr sada-
lanır. Uşağı süddən tez kəsən ananı ana
deyil, analıq- ögey ana adlandırır. Uşağın
sağlamlığına xüsusi diqqətlə yanaşılmalıdır.
Belə ki, onların sümükləri kövrəkdir, hələ
bərkiməmişdir.

Uşağın gün ərzində bir neçə dəfə
yeməsi, yatması, oyunla məşğul olması
onların sağlamlığının vacib cəhətləri hesab
edilir. Xalq arasında deyilən “Şən əhval-
ruhiyyə-sağlamlığın yarısıdır” zərb məsəli
diqqətə çatdırılır.

Fəsillərdən biri - VIII fəsil uşaqlarda nit-
qin inkişafına həsr edilmişdir. Komenskinin
fikrincə iki mühüm xüsusiyyət insanları hey-
vanlardan fərqləndirir: Bunlardan biri əql,
digəri isə nitqdir. Əql insanın özü üçündür.
Nitq isə yaxındakılar, qohum- əqrəba üçün-
dür.

Bu səbəbdən də bunların hər ikisinin
inkişafına, təkmilləşməsinə qayğı göstərmək
diqqət mərkəzində olmalıdır. 

Bu yaşlı uşaqlarda intizam tərbiyəsi də
mühüm şərt hesab edilir. Kiçik yaşlılarda
intizam tərbiyəsinin yol və vasitələri şərh
edilir.

Kitabın maraqla oxunan fəsillərindən
biri də XI fəsildir. Bu fəsil belə adlanır:
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“Uşaqları Analıq məktəbində nə qədər saxla-
maq lazımdır”. Müəllif bu sualı bitki
aləmindən götürülmüş belə bir təcrübə ilə
izah edərək yazır ki, öz toxumundan inkişaf
etmiş körpə bitkinin yaxşı inkişaf etməsi və
məhsul verməsi üçün onu bostana köçürür,
yəni yerini dəyişdirirlər. Uşaq da belədir.
Ana himayəsində tərbiyə alan, əqli və fiziki
cəhətdən möhkəmlənən 6 yaşlı uşağın yaxşı
inkişaf etməsi üçün onu müəllimlərin
himayəsinə, yəni məktəbə vermək gərəkdir.

Müəllif 6 yaşa çatmamış uşaqların
məktəbə verilməsinin əleyhinə çıxış edir. O,
həmçinin fiziki və əqli cəhətdən zəif inkişaf
etmiş uşağı bir qədər sonra, yəni 7 və ya 8
yaşında da məktəbə verilməsini faydalı
hesab edir.

Nəhayət əsərin sonuncu XII fəslində
valideynlərin öz uşaqlarını məktəbə necə
hazırlamalarından bəhs edilir. Müəllif öz
uşaqlarını heç bir hazırlıq görmədən
məktəbə göndərməsini ağılsızlıq hesab edir.

Müəllif uşaqları məktəbə vermək üçün
onlara məktəbə getməyin və oxumağın
xeyirli olmasını, uşaqlardan gələcəyin
lazımlı adamları, həkim, rəis, varlı və müd-
rik şəxslər, Allahın kəlamlarını təbliğ
edənlər, senatorlar yetişəcəyini məsləhət
görməyi də valideynlərin vəzifələrindən
hesab edirdi.Valideynlər uşaqlarda məktəbə,
müəllimə sevgi və etibar hissləri aşılamalı-
dırlar.

Beləliklə Y.A.Komenski “Ana qucağı
məktəbi” adlı əsərində yaş dövrlərinə uyğun
olaraq təklif etdiyi məktəb sisteminin ilk
pilləsində, 6 yaşa qədər olan uşaqların uşaq-
lıq illərini ana qucağı məktəbi adlandırmağı,
məktəbdə başlıca məqsəd uşaqların ətraf
aləm haqqında təsəvvürlərini, xarici hiss
üzvlərini inkişaf etdirməyi, onları təsərrüfata
alışdırmağı, məktəbə, müəllimə sevgi və

hörmət tərbiyə etməyi tələb edirdi. Əsər
kifayət qədər ədəbiyyat siyahisi ilə tamamla-
nır.

Valideynlərə kömək məqsədilə yazılmış
bu kitab məktəbəqədər tərbiyənin inkişafın-
da böyük və tarixi rol oynamışdır.

Burada bir vacib cəhəti də qeyd etməyi
faydalı hesab etdim. Belə ki, Azərbaycan
maarifçilərindən Səfərəlibəy Vəlibəyovun
“Qüdrəti-xuda” adlı əsərində və S.M.Qə-
nizadənin “Körpə uşaqlar tərbiyəsi” adlı
silsilə məqalələrində irəli sürülən bir çox
fikirləri Komenskinin fikirləri ilə üst-üstə
düşür.

Y.A.Komenskinin “Ana qucağı məktə-
bi”ndə müəllifin irəli sürdüyü və valideynlər
üçün məsləhət gördüyü fikirlərin qısa
məzmunu aşağıdakı kimidir: İnsana onun
həyatı ərzində xeyir vermək üçün öyrədi-
ləcək bütün biliklər birinci yaş dövründə,
yəni ana qucağı məktəbində verilməlidir. Bu
əsərin mühüm bir cəhəti də ondan ibarətdir
ki, 6 yaşa qədər olan uşaqlara
mənimsədilməli olan biliklərin siyahısı veri-
lir. Bu siyahıda birinci yerdə ümumi şəkildə
metafizika ilə bağlı anlayışlar nəzərdə tutu-
lur. Doğrudur, uşaqlar ilk əvvəl gördükləri,
eşitdikləri, daddıqları bütün şeylərin möv-
cud olduğunu hiss etsələr də, hələlik bu
şeylərin xüsusilikdə nədən ibarət olduğunu
ayırd etmirlər, hər şeyi ümumi və qeydi-
aydın tərzdə qavrayırlar. Müəllif bunları
uşaqların ümumi şəkildə mənimsəməsi ilə
izah edir və metafizika  adlandırır.

Bundan sonra uşaqları təbiət (fizika)
hadisələri ilə, məsələn, suyun, torpağın,
havanın, ağacın, otun, quşun, balığın və s.
nədən ibarət olduğunu biləcək dərəcəyə
qədər yüksəltmək olar.

Üçüncü sırada optikanın əsasları,
məsələn, uşaq işıq və qaranlıq, kölgə,
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rənglər (ağ, qara, qırmızı və s.) bunların
fərqlərini bilməlidir. 

Sonrakı mərhələdə uşaq astronomiyanın
(günəş, ay, ulduz və s.), coğrafiyanın (dağ,
dərə, çay, kənd, şəhər və s.), xronologiyanın
əsasları (saat, gün, həftə, il, yay, qış və s.),
tarixin başlanğıcına aid bilgilər (məsələn,
çox sadə şəkildə olsa da yaxın vaxtlarda
nələr baş verdiyini və s.), hesabın əsaslarını,
heç olmazsa birdən ona qədər saya
bilməlidir. Bu yaşda olan uşaqlar həndəsi
ünsürlərin (məsələn, böyük, kiçik, uzun və
s.) adını çəkdikcə nələri dediyimizi başa
düşsələr, bu ünsürlərə yiyələnmiş olarlar.
Şeylərin tərəzidə çəkildiyini bilsələr statisti-
kanın ilk əsasları ilə tanış olarlar.

Uşaqlar əl əməyilə (məişət əməyilə)
məşğul olsalar ilk əmək təcrübəsi qazanmış
olarlar. Uşaqları bu məşğələlərə həvəslən-
dirmək lazımdır. Bütün bunlardan sonra 0-6
yaşlı uşaqlara birinci dərəcəli əhəmiyyəti
olan şeylərin siyahısında uşaq qrammatikası
gəlir ki, bu da hərfləri, hecaları, sözləri düz-
gün tələffüz etməklə bağlıdır. Təsadüf etdiyi
obrazları təqlid etməklə natiqliyin başlanğıcı
qoyulmuş olar.

Bu yaşda olan uşaqlar mümkün qədər
poeziya ilə, əsas etibarı ilə əxlaqi məzmunda
kiçik həcmli şeirlər əzbərləyir, musiqinin
başlanğıcına, təsərrüfata aid ilk biliklərə
yiyələnirlər.

Y.A.Komenskinin bu yaşda uşaqların
əxlaqi-mənəvi tərbiyəsinə aid fikirləri də
maraqlıdır. O, yazır: “Əgər biz xeyirxahlıq-
da yaxşı tərbiyə olunmuş gənclərə, necə
deyərlər, çalışmaq istəyiriksə əxlaq haqqın-
da təlim (etika) burada xüsusən möhkəm
əsaslar kəsb etməlidir. Müəllif bu məsələyə
25 bənd həsr etmişdir.

Bunlardan birincisi yeməkdə və qidada
həddin gözlənilməsi, digərləri isə yeməkdə,

geyimdə təmizkarlıq, yaşlılara lazımi
hörmət göstərmək, doğruçu olmaq, heç vaxt
yalan danışmamaq, başqasını aldatmamaq,
heç bir şeydə paxıllıq etməmək, heç kəsə
pislik etməmək, hazırda tamamilə soyuq,
qocalan dünyada insanlara xeyirxahla yanaş-
maq və s. ibarətdir.

Müəllifin nəzakətli olmaqla bağlı
fikirləri də zəmanəmiz üçün çox önəmlidir.
O, yazmışdır: “....heç bir şeyi yersiz və
mənasız etməmək və hər şeydə əbədi
təvazökarlıqla hərəkət etmək üçün buraya
nəzakətliliyi də əlavə etmək lazımdır.
Buraya ictimai rəftar formaları, salamlaş-
maq, salama cavab vermək, bir şeyə ehtiyac
olan vaxt təvazökar xahişə müraciət etmək,
göstərilmiş xidmət üçün ədəblə baş əymək
və əlləri öpməklə təşəkkür etmək və s. daxil-
dir”.

Y.A.Komenski bütün bunlara nail olmaq
üçün, yəni ilk növbədə valideynlərin (və
mürəbbilərin) öz vəzifələrini yaxşı bilmələri
üçün onlara rəhbər göstərişlər verən kitabça
yazmağı lazım bilmişdir. Müəllif belə bir
kitabçanı-“Ana qucağı məktəbi üçün
rəhbərlik” adlı kitabçanı, yazmağı öz üzərinə
götürmüşdür.

Kitabçaya Siserondan1 verilən epiqraf
diqqətə layiqdir. Orada deyilir: “Dövlətin
bütün əsası gənclərin düzgün tərbiyəsindən
ibarətdir”. 21 əsr bundan əvvəl eramızdan
əvvəlki birinci əsrdə deyilmiş bu hikmətli
sözlər, zəmanəmiz üçün  də aktualdır.
Müstəqil Azərbaycan dövlətində təhsil stra-
teji əhəmiyyət kəsb edir, dövlətin gələcəyi
gənclərin təlimi və tərbiyəsindən asılıdır,
fikirləri ilə necə də həmahəngdir.

Kitabçanın müqəddiməsi tərbiyə işi ilə
məşğul olanlara salam ilə başlayır. Müəllif
yazır:...Uşaqların qayğısını az da olsa çəkən
hər bir kəsi salamlayıram! Əzizlərim, borc-
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larınızı yada saldıqdan sonra müqəddimə
şəklində üç mühüm müddəanı sizlərə təqdim
etmək vacibdir.

1) Allah həyata rəhni həvalə etdiklərinə
hansı qiymətli xəzinəni hədiyyə edir.

2) O, bunu nə məqsədlə verir. Və tərbiyə
gəmisini hansı məqsədlərə yönəltmək lazım-
dır.

3) Gənclik yaxşı tərbiyəyə o dərəcəyə
ehtiyac duyur ki, ondan məhrum edilsə
məhv ola bilər.

Bu üç müddəanı söylədikdən sonra öz
işimə başlayıram.

Bütün yerdəkiləri və zərif yaşa əlavədə
sizə lazım olan tərbiyə etmək sənətini ardı-
cıllıqla şərh edəcəm.

Müəllifin irəli sürdüyü fikirlərin əhə-
miyyətini nəzərə alaraq əsərin birinci
fəslinin tərcüməsini də oxuculara təqdim
etməyi lazım bildim.

Orada deyilir: Allahın ən dəyərli
hədiyyəsi və heç nə ilə müqayisə edilməz
sərvət olduqlarına görə uşaqlara çox böyük
qayğı ilə yanaşmaq lazımdır.

Valideynlər üçün uşaqların qızıldan və
gümüşdən, mirvaridən və qiymətli daş-qaş-
lardan...əziz və dəyərli olmalarını bunların
qarşılıqlı müqayisəsindən görmək olar.
Əvvəla, qızıl, gümüş və buna oxşar şeylər
əslində cansız, ayaqlar altında tapdalanan,
yalnız müəyyən qədər işlənilmiş və
təmizlənmiş fani bir əşyadır, uşaqlar isə
canlı Allahın canlı nümunəsidir.

İkinci, qızıl və gümüş zahiri əşyadır,
uşaqlar isə Allahın birinci xəlq etdikləridir.

Üçüncüsü, qızıl və gümüş etibarsız
əşyalardır, uşaqlar isə əbədi mirasdılar.
Uşaqlar bir çoxunun ölməsinə baxmayaraq,
...onlar heçə çevrilmir və məhv olmur, yalnız
ölüm qabığından əbədi aləmə keçirlər.

Dördüncü, qızıl və gümüş kimə mənsub

olmasına baxmayaraq, ümumiyə məxsus
kimi birindən digərinə küçir, uşaqlar isə
valideynlər üçün elə bir var-dövlətdir ki,
dünyada onları bu hüquqdan məhrum edən,
bu sərvəti onun əlindən ala bilən heç bir kəs
yoxdur.....

Altıncısı, kimin evində uşaq varsa, əmin
ola bilər ki, onun evində mələklər var; bala-
ca uşaqları əllərilə qucaqlayan hər bir kəs
mələkləri qucaqladığına şübhə etməsin. Bu
necə də əhəmiyyətlidir!

Nəhayət, qızıl, gümüş, qiymətli daş-qaş-
lar digər xəlq olunmuşlar kimi bizi
müdrikliyə, qüdrətə, mərhəmətə öyrədə
bilməz. Uşaqlar isə bizə təvazökarlıq, müh-
ribançılıq, xoşxasiyyətlilik, həmrəylik və
digər məziyyətlər güzgüsü kimi verilir.

Komenski bu sahədəki fikirlərini
“Böyük didaktika” əsərinin VII fəslində-” də
davam etdirmişdir. “İnsana ən çox fayda
verilən təhsil kiçik yaşda olur. Bu təhsil həm
də həmin yaşda ancaq verilə bilər”, adlı
fəsildə yazır: Hər bir şey kiçik yaşda daha
asanlıqla yaranır. Bütün doğulan varlıqların
təbiəti belədir ki, onlar elastiki olub hələ
kiçik yaşlarında formanı daha yaxşı qəbul
edirlər. Möhkəmləndikdə isə onlar formalaş-
mağa qəbul olmurlar. Cavan ağacı əkmək,
çıxarıb başqa yerə köçürmək, qələmləmək,
istəyimiz kimi əymək mümkündür; lakin o
artıb böyüdükdə, bunu etmək mümkün
deyildir. Məsələn, ağacdan yay düzəltmək
istəyən adam hökmən yaşıl, cavan ağac
götürməlidir. Qoca, quru, şaxəli ağacı əymək
olmaz. Təzə yumurta üzərində kürd toyuq
yatdıqda onlar asanlıqla qızışır və onlardan
bala çıxır. Lakin köhnə yumurtalardan bunu
gözləmək olmaz. Çarvadar atı, əkinçi öküzü,
ovçu isə iti və qırğını (oyunçu ayını oynama-
ğa, qara qarğa və tutu quşunu insan səsini
yamsılamağa) öyrətmək istəyirsə, cavan və
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kiçik heyvanları-quşları seçirlər; əgər qoca-
larını seçsələr, onların zəhməti hədər olacaq-
dır” (1, səh. 88).

Fikrini davam etdirən Komenski deyir-
di: İnsan özü də belə təşəkkül edir. Bütün
bunlar insana da aiddir. Uşaq yaşda o hələ
ümumiyyətlə nəm və yumşaqdır, təsadüf
edilən bütün cisimləri qavramağa qabildir,
sonra tədricən o quruyur və bərkiyir,
təcrübədən məlum olduğu kimi şeylər onda
çox böyük çətinliklə nəqş olunur və iz bura-
xır.

Bütün bunlardan sonra Komenskinin
gəldiyi birinci nəticə belədir: yalnız kiçik
yaşda mənimsənilənlər möhkəm olur.
İnsanda yalnız onun gənclik yaşında əldə
etdiyi hər bir şey möhkəm və davamlı olur.
Bu aşağıdakı misallardan aydındır. Hətta
sınmış qab belə birinci dəfə işlədildiyi
zaman götürdüyü iyi saxlayır. Ağac kiçik
yaşlarında öz budaqlarını yuxarı, aşağı və
ətraflara yayır və bu, ağac kəsilənə qədər
yüz illər ərzində həmin şəklini saxlayır. Yun
ilk dəfə boyandığı rəngi möhkəm saxlayır,
onu yenidən başqa rəngə boyamaq mümkün
olmur. Beləliklə, insanda ilk təəssürat o
qədər davamlıdır ki, onların dəyişdirilməsi
bir möcüzə kimi görünərdi. Buna görə də ilk
təsəvvürlərin gənclik yaşlarında həqiqi müd-
rikliyin tələblərinə uyğun olaraq təlqin
edilməsi hədsiz dərəcədə düşüncəli bir əməl
olardı (1, səh. 89).

Komenskinin gəldiyi ikinci nəticə də
maraqlıdır. O, yazır: düzgün olmayan
tərbiyə almaq olduqca təhlükəlidir... İnsanın
hələ beşikdə olarkən həyat üçün sağlam olan
qaydalara yiyələnməməsi daha çox
təhlükəlidir. Zira xarici hisslər fəaliyyətə
başladıqdan sonra insan ruhu heç bir zaman
sakit halda qala bilməz; əgər o, hər hansı
tamamilə mənasız və (pozğun əsrin zərərli

nümunələrinin təsiri altında) zərərli bir şeylə
məşğul deyildirsə, özünü faydalı işlərə
yönəldə biləcəkdir. Artıq göstərdiyimiz
kimi, gənclik yaşlarında mənimsənilmiş
adətlərdən sonralar əl çəkmək ya mümkün
olmayacaq, ya da tamamilə çətin olacaqdır.
Kainat qeyri-normal hadisələrlə doludur ki,
dövlət xadimləri, kilsə qulluqçuları onlarla
mübarizə etməkdə belə aciz olurlar. Buna
görə də zərərli şeylərin ilk mənbələrinin qar-
şısını almaq üçün bu vaxta kimi ciddi səylər
göstərilmir.

Y.A.Komenskinin “Ana qucağı məktə-
bi” əsərindən sətirlər

“Valideynlərin və məktəblərin öz
vəzifələrini yaxşı bilmələri üçün onlara
rəhbər göstərişlər verən kitabça yazmaq
lazımdır”

***
“Ana qucağı məktəbində təmrin üçün

faydalı ola bilən vəsait- şəkilli kitablardır”
***
“İnsana onun həyatı ərzində xeyir

vermək üçün öyrədiləcək bütün biliklər
birinci məktəbdə (yəni Ana qucağı
məktəbində) verilməlidir”

***
“Kiçik yaşlı uşaqları daimi əməyə və

daim iş görməyə alışdırmaq lazımdır”
***
“Uşaqlar iltifatlıq və başqalarına xidmət

göstərməyə hazır olmalıdırlar”
***
“Uşaqlar Allah tərəfindən bizlərə bəxş

edilmiş elə ləl- cəvahirətdir ki, o heç bir
xəzinə ilə müqayisə edilə bilməz”

***
“Qızıl-gümüş o qədər də etibarlı deyil,

uşaqlar isə əbədi irsdir”
***
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“Qızıl-gümüş torpağın altından əmələ
gəlmişdirsə, uşaqlar bizim özümüzün varlı-
ğımızdan əmələ gəlmişdir”

***
“Kimlərin evində ki uşaq var, o elə bil-

sin ki, onun evində səma mələkəri var”
***
“Valideynlər öz övladlarını yalnız

yeməsi, yaxşı geyinməsi ilə deyil, həmçinin
onların mənəviyyatıın zənginləşməsi ilə
məşğul olmalıdırlar”

***
“Körpə uşağı ana südündən tez kəsən

ana, ana deyil, analıqdır, yəni ögey anadır”
***

“İki mühüm xüsusiyyət insanları
heyvarlardan ayırır: bunlardan biri əql (ağıl),
digəri isə nitqdir”

***
“Öz toxumundan inkişaf etmiş körpə

bitginin yaxşı inkişaf etməsi və dadlı məhsul
verməsi üçün onu başqa yerə- bostana
köçürürlər. Uşaq da belədir. Ana qucağında
tərbiyə alan, əqli və fiziki cəhətdən sağlam
olan 6 yaşlı uşaq da yaxşı inkişaf etməsi
üçün onu müəllimin himayəsinə, yəni
məktəbə vermək lazımdır”

***
“Uşaqlarda məktəbə və müəllimə sevgi

və etibar hisslərinin alışdırılması da
valedeynlərin vəzifələrindəndir”

Rəyçi: prof. İ.Cəbrayılov
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М.Гусейн кызы
Основы идеи «Материнская
школа» Я.А.Коменского

Резюме
В статье Я.А.Коменского «Материн-

ская школа» рассматриваются основные
педагогическое идеи.

Коменский ставил три цели при вос-
питание детей младшего возраста:

1. Вера и духовность
2. Милосердие
3. Знание языков и наук

M.Huseyn kızı
The basis ideas of “Motherꞌs school”

by Y.A.Comensky
Summary

The main pedagogical ideas are consider
in the article of “Motherꞌs school” by
Y.A.Comensky. 

Y.A.Comensky set the target for the edu-
cation of the young age children.

1) Faith and spirituality
2) Charity
3) Knowledge of the languages and sci-

ences
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В современном обществе, когда речь
заходит о безопасности, человек сразу же
представляет себе экономическую, поли-
тическую, духовную, личную, социаль-
ную, государственную, отечественную,
военную, технологическую, информа-
ционную, медицинскую, экологическую,
демографическую, ядерную, всеобщую и
многие другие. Однако не следует забы-
вать, что с научных позиций безопас-
ность является категорией философской,
философско-социальной.  Так, безопас-
ность в научной литературе рассматрива-
ется в качестве гносеологической катего-
рии, не являющейся чем-то предметным,
материальным и выступающей в процес-
се познания в виде абстрактно-идеальной
формы (параметра), отражающей жизне-
способность и жизнестойкость объектов
реального мира. Основным критерием
уровня безопасности выступает способ-
ность человека осознать опасность или
угрозу, как источника потенциального
ущерба. 

Отсюда философия безопасности –
это область философии, посвященная
защите человечества от природных и
социальных опасностей и угроз. Она
является составной частью учения о без-
опасности – интегральной дисциплиной,

возникшей и развивающейся на стыке
философии и права, экономики и техно-
логии, политики и управления, истории и
социологии, этики, эстетики и психоло-
гии. Поскольку основным субъектом без-
опасности, своеобразным «центром» и
«ядром» всего учения является человек,
то она активно использует данные фило-
софской антропологии, этнографии, эко-
логии, демографии, естественных и тех-
нических наук, хотя и в разной степени,
но непосредственно связанных с челове-
ком. Объектами обеспечения безопасно-
сти выступают личность, общество и
государство.

Безопасность с древнейших времен
рассматривается как нейтральная аксио-
логическая позиция, отражающая воз-
можность избежания людьми всевозмож-
ных опасностей и угроз, бед и несчастий.
Не случайно безопасность в современном
мире рассматривается, как состояние
защищенности жизненно важных интере-
сов человека и человечества в целом от
внутренних и внешних опасностей и
угроз.

При этом под жизненно важными
интересами подразумевается совокуп-
ность потребностей, удовлетворение
которых надежно обеспечивает суще-
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ствование и возможности развития любо-
го человека и его сообщества. Что же
касается угрозы безопасности, то она рас-
сматривается как совокупность условий и
факторов, создающих опасность жизнен-
но важным интересам каждого человека и
человечества в целом.

Вполне естественно, что происходя-
щие сегодня глубокие социально-полити-
ческие и экономические преобразования
в мире объективно обусловливают
необходимость разработки новых
научных, мировоззренческих, методоло-
гических и концептуальных подходов к
проблеме обеспечения безопасности в
Азербайджанской Республике. А это, в
свою очередь выдвигает на передний
план такому компоненту безопасности,
как образование. Однако, с сожалением
приходится констатировать, что, как в
«Стратегии образования», так и других
нормативно-правовых актах правитель-
ственных органов и Министерства обра-
зования, уставах высших учебных заведе-
ний такому важному компоненту нацио-
нальной безопасности, как образование
(в частности высшему), уделяется недо-
статочно внимания [7]. Разумеется,
национальную безопасность страны
нельзя обеспечить лишь средствами
образовательной политики, но ее невоз-
можно гарантировать и без ее учета.

Следуя этой логике, можно утвер-
ждать, что одним из важных элементов
системы обеспечения национальной без-
опасности (обеспечивающим внутрен-
ние, институциональные факторы, кото-
рые сохраняют позитивную направлен-
ность развития социально-экономиче-
ской системы) является образовательная
политика государства. Образование воз-

действует на все уровни национальной
безопасности (общество, государство,
личность). Совершенно очевидно, что
экономическая и военная безопасность
Азербайджанской Республики без квали-
фицированных кадров невозможны; тех-
нологическая безопасность немыслима
без научных разработок. Сохранение и
приумножение интеллектуального потен-
циала нации расширяет «коридор воз-
можностей государства» для ускоренного
экономического и социального развития.
Национальную безопасность Азербай-
джанской Республики невозможно обес-
печить без принципиального изменения
образовательной политики по целому
ряду ключевых направлений. Расходы на
образование сегодня – это «вложения в
завтрашний день» [6].

Между тем, в странах СНГ сегодня
происходит подчинение высшего образо-
вания утилитарным индустриальным
целям и требованиям. Миссия высшего
образования сводится к примитивному
удовлетворению ныне существующего
рынка труда, в котором основными заказ-
чиками являются современные бизнесме-
ны или чиновники с узко прагматичным
мышлением и эгоистичными материаль-
ными интересами. Считая, что эти заказ-
чики способны осовременить, модерни-
зировать высшую школу, власти содруже-
ства создают серьезную угрозу интеллек-
туальному и духовному развитию моло-
дежи, цивилизационному развитию стра-
ны [5, с. 321].

Безопасности образования в Азербай-
джанской Республике на протяжении
последнего десятилетия угрожали (могут
угрожать и впредь) попытки радикально-
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го слома прежней системы образования и
переделки ее по образцу развитых стран
Запада. Как известно, европейское обра-
зовательное сообщество в настоящее
время переживает период трансформации
– речь идет о так называемом Болонском
процессе. Его цель – формирование
общеевропейской системы образования,
основанной на общих фундаментальных
принципах. Дело в том, что Европа все в
большей степени осознает себя как еди-
ное целое. Высшее образование является
сферой, в значительной степени влияю-
щей на формирование общества, поэтому
раздробленность и «пестрота» образова-
тельных систем препятствует единству
Европы. Единая Европа предполагает
свободное передвижение рабочей силы,
товаров и капитала. Соответственно, воз-
никает необходимость в определении
единого критерия уровня квалификации в
области высшего образования, без чего
свободное передвижение высококвали-
фицированных кадров невозможно.   В
результате реализации Болонского согла-
шения европейское высшее образование
становится все более прагматичным, ори-
ентируясь, в первую очередь, на рынок
труда. Двухступенчатая система позво-
ляет сократить «производственный» цикл
образования, осуществляя массовую под-
готовку на базовом уровне и избиратель-
ную (преимущественно платную) на
последующем. Предполагается, что все
это обеспечит повышение конкуренто-
способности европейского образования
[5, с. 125–185]. 

В контексте евроинтеграции для
Азербайджанской Республики этот

вопрос также актуален. По какому пути
пойдет страна: сбережет отечественные
традиции, культуру, высокий уровень
образования, взяв на вооружение лучшие
европейские образцы, или же наоборот –
воспримет европейскую образователь-
ную традицию, отказавшись от научного
наследия предыдущих поколений?
Поскольку вся образовательная система
Азербайджана была построена на базе
российской (имперской, советской),
основы которой были заложены Петром I,
имеет европейские корни, логичным
представляется учет изменений той
системы, которая исторически послужила
моделью и прототипом для отечествен-
ной системы образования.

Включение в Болонский процесс
Выполнение требований Болонского про-
цесса целиком может быть поможет
Азербайджанской Республике решать
некоторые тактические задачи, стоящие
перед высшим образованием, но ни одной
стратегическая задача решена не будет.
Став похожим на европейское, высшее
образование стран СНГ не станет лучше,
а может даже многое потерять, если будет
бездумно, послушно идти за Европой.  

Есть и другой путь: учитывая
научные традиции отечественной
научной школы, можно использовать
Болонский процесс как источник возмож-
ностей повышения эффективности функ-
ционирования национальной системы
образования содружества. Исходным
пунктом стратегии является определение
цели. На наш взгляд, целью образователь-
ной стратегии должно стать возвращение
стран СНГ в число наиболее образован-
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ных стран мира по критериям и требова-
ниям цивилизации XXI века, когда
научное знание становится двигателем
общественного воспроизводства, а наука
и научно-технический прогресс на девять
десятых определяют социально-экономи-
ческое развитие. Если брать даже чисто
экономический рост, то в достаточно дли-
тельной перспективе он может быть обес-
печен только в рамках инновационной
экономики знаний. В Азербайджанской
Республике нужна сегодня продуманная
государственная политика в области
образования, ориентированная на прио-
ритетное развитие образовательной
сферы. Именно такая политика должна
быть положена в фундамент будущего
благополучия и национальной безопасно-
сти страны, поскольку система образова-
ния способна активно воздействовать на
развитие материального и духовного про-
изводства и формировать основную силу
общества – работников производства; она
оказывает активное воздействие на про-
цессы изменения социальной структуры;
является важнейшим средством передачи
молодежи нравственных ценностей,
выработанных ее предшественниками;
формирует политические взгляды людей
и прививает первоначальные навыки
общественной деятельности, дает им
основы политической и правовой культу-
ры. 
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Уже перевод книги Коэна на русский
стал для издателей ловушкой Как ни
крути, «a teaching» по-русски —это уче-
ние, «a teacher» —«учитель». Почему
авторы решили воспользоваться более
нейтральным «преподаватель»? По всей
вероятности, потому, что в русском языке
словом «учитель» обычно злоупотреб-

ляют, причем в противоположных
направлениях. С одной стороны, имеет
месте словоупотребление, которое можно
назвать пафосным: учитель, или Учитель
с большой буквы, —это не профессия, а
призвание. Учитель учит не каким-то там
предметам, а жизни. Учительница первая
моя, учитель года и т.д. С другой сторо-
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ны, кто это такой—учитель? Это ведь
просто «училка». Что с нее взять? Как,
впрочем, и с «препода», всего лет два-
дцать как, кстати говоря, угнездившегося
в русском обиходном языке вместо «пре-
подавателя»— независимо от ранга.
Учить — тяжелое, неблагодарное и нерв-
ное занятие, до настоящей профессии не
дотягивающее, потому что берутся за
него не совсем настоящие историки и
лингвисты, химики и математики. Такой
обиходный контекст требовал от перевод-
чиков и издателей максимально ней-
трального слова, и найденное —«препо-
давание» —должно показаться читателю
таковым.

При этом все же приходится помнить,
что семантика учительства и семантика
преподавания в некоторых точках доволь-
но далеко расходятся. Преподаватель по
отношению к ученику намного дальше,
чем учитель, и отношения «клиент —
продавец», или «клиент—обслуживаю-
щий персонал» здесь гораздо сильнее
отношений «протеже—патрон», «пле-
мянница—тетка», «сын—отец» и т. п.
Личности учителя и ученика и в пафос-
ном, и в карикатурном режиме могут
образовать нерасторжимое единство,
личности преподавателя и его клиента —
едва ли.

На моих глазах много лет протекала
жизнь так называемого творческого вуза,
где учитель, мастер, наставник создавал
для своих учеников, студийцев, подмас-
терьев атмосферу невыносимого посто-
янного присутствия внутри их личности.
Непрерывный поиск предельной откро-
венности, искренности, идея совершен-
ствования человека, засунутая в подтекст
образовательного процесса, часто заводят
связку «учитель — ученик» в тупик
банальщины. И эту ловушку, читая книгу
Коэна, нужно назвать первой. Автор и

сам это понимает, и замечательно пере-
дает эту мысль читателю: «Совершенс-
твование человека невозможно без жела-
ния человека, но ученики обычно боятся
этого, сомневаются в результатах, равно-
душны к предложениям преподавателя
или предпочитают что-то другое» (с. 29).

Коэн то и дело сопоставляет работу
преподавателя с деятельностью психо-
аналитика и психотерапевта (с. 29, 37, 41
и др.). Это, с одной стороны, напраши-
вающееся, а с другой опасное сравнение.
Всякому понятно — и это весьма серьез-
ная ловушка номер два, что с годами
педагогический опыт накапливается и как
совокупность штампов, заезженных
приемов, не говоря уже о синдроме выго-
рания и прочих профессиональных неду-
гах, которыми преподавателя обжигает
особенно богатый и разнообразный опыт.
Но рядом с этим отрицательным опытом
есть и нечто положительное, нечто, поз-
воляющее понять, чем профессия препо-
давателя (учителя) принципиально отли-
чается от всех других родов занятий,
представители которых имеют дело с
людьми (от тюремщиков до хирургов).
Да, «независимо от профессиональных
достижений и занимаемых должностей,
специалисты-практики всегда зависят от
своих менее квалифицированных, менее
зрелых или менее здоровых клиентов» (с.
29) но в случае психотерапевтов и учите-
лей мы имеем дело с людьми, которые
превращают своих клиентов в носителей
собственного экспертного знания. Они не
столько делятся экспертным знаниями,
сколько конструируют нового эксперта.

При этом считает Коэн, все это —
лишь частное, вовсе не обреченное на
успех дело. «Заниматься совершенствова-
нием человека — важнейшая, фундамен-
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тальная задача для современного обще-
ства. Поскольку учителя, врачи и органи-
зационные консультанты пытаются спо-
собствовать ее выполнению и тем самым
берут на себя ответственность за обеща-
ния современной цивилизации, они также
волей-неволей вынуждены разбираться с
проблемами определения и оправдания
совершенствования человека, с которыми
общества пытались справиться на протя-
жении всей эпохи современности. Но они
решают эти проблемы на уровне усилий
по совершенствованию отдельных кон-
кретных индивидов, а, не разрабатывая
масштабные меры социальной политики»
(с. 47).

Иллюзорной убежденности в возмож-
ности массово усовершенствовать вве-
ренного данной педагогической системе
массового же человека Коэн противопо-
ставляет прагматичный взгляд Джона
Дьюи: «Преподавание можно сравнить с
продажей предметов потребления. Нам
следует посмеяться над продавцом, кото-
рый заявил, что продал очень много това-
ров, хотя никто у него ничего не купил.
Возможно, есть учителя, которые думают,
что славно поработали, независимо от
того, чему научились их ученики. Между
преподаванием и обучением можно
поставить такой же знак равенства, как
между продажей и покупкой» (с. 51).

Автор книги придерживается алар-
мистских взглядов: «По мере расширения
спектра методов обучения и способов
коммуникации преподавание в аудитории
лицом к лицу будет и далее идти на
убыль, а обучение все больше будет осу-
ществляться с помощью сложных телеви-
зионных и компьютерных видеосистем.
Социальная организация преподавания,

как особого вида деятельности в стенах
школы помогла закрепиться продуманно-
му подходу к обучению, однако профес-
сия учителя  лишь, одна из множества
платформ, также ориентированных на
сознательное обучение. Практику препо-
давания все меньше и меньше можно счи-
тать прерогативой людей, работающих в
школах» и университетах» (с. 60). 

Кто адресат книги? Американские
родители и молодые администраторы от
образования. Возможно, для русского
читателя вне Америки книга нуждалась
бы в некоторой переработке. Вместе с тем
именно в своей оригинальной форме она
сообщает об американской системе не
только то, что ее автор хотел бы о ней рас-
сказать, но и то, что, возможно, он пред-
почел бы скрыть. Вот почему и мелкие
помарки не портят впечатления от книги
(то Орас Манн, то Гораций Манн), а напо-
минают: книгу можно читать по-разному,
то восхищаясь проницательностью авто-
ра, то поражаясь его неприкрытой наив-
ности.

Почему же в книге ставятся такие
простые вопросы и в такой подкупающе
наивной форме? Потому что, американ-
ская система высшего образования, во-
первых, успешно использует (можно
даже сказать, эксплуатирует) все лучшее,
что предлагают страны мира в области
среднего образования, имея уникальные
возможности подвергнуть вторичной
фильтрации выпускников учебных заве-
дений из разных стран для пополнения
самых сильных колледжей и университе-
тов, а также объективно сравнить дости-
жения и недостатки тех или иных нацио-
нальных систем образования. Во-вторых,
на этой основе американские университе-
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ты создают для остального мира самые
передовые формы высшего образования,
рекуперирующие энергию, полученную
от других стран, для их же перспективно-
го блага. Одним из ключевых элементов
американского университетского влияния
на остальной мир является представление
об образовании, как о постоянно обнов-
ляемом процессе критики основ и тради-
ций. Автор понимает, например, неразре-
шимость противоречия между рутиной и
риском, селективностью и полной откры-
тостью школы (колледжа). Но его внима-
ние сосредоточено не на поиске универ-
сального способа избегания ловушек, а
на описании механизмов балансировки
социальной среды через развитие опере-
жающих форм образовательных институ-
ций и проектов. В этой точке приобре-
тают дополнительный смысл и, на чей-то
вкус, возможно, избыточные параллели с
практикой психотерапии. Все-таки, если
взрослые читатели книги — клиенты пси-
хотерапевтов (и/или сами психотерапев-
ты), им легче схватить специфику образо-
вания через более привычный и более
консервативный сегмент собственной
реальности.

В этом и смысл всплесков банальщи-
ны, например, «Учителя не должны
оставлять усилий постоянному убежде-
нию учеников в ценности той работы,
которую они стараются выполнить» (с.
142). Она заставляет русского читателя
услышать, как парадоксально недалеко
ушли друг от друга благоувещивания
«нашей советской школы», с ее ритори-
кой призвания и американские идеи эко-
номической и социальной целесообраз-
ности и вообще прагматизма.

Психиатры иногда обрывают курс,

если пациент саботирует лечение, а элит-
ные школы и университеты отчисляют
учащихся за плохую успеваемость или
несоблюдение правил. Знание о веро-
ятности такого исхода может мобилизо-
вать настроенность на результат. Однако
эффект может объясняться и другими
причинами. Некоторые носят характер
чисто экономический. Так, психиатрия
становится заметно менее селективной
по мере того, как в последние два десяти-
летия страховые компании все чаще отка-
зываются возмещать стоимость «разго-
ворной психотерапии». В недавнем
репортаже в «Нью-Йорк тайме» говорит-
ся, что страховые компании возмещают
только затраты на диагностику и назначе-
ние препаратов, но не стоимость класси-
ческого диалога — поэтому психиатры
принимают больше пациентов и каждому
отводят не более 15-20 минут, успевая
лишь вкратце опросить пациента и назна-
чить ему препараты (с. 127).

Вместе с тем именно из простоты и
прагматичности подхода Коэна вытекают
некоторые основополагающие трудности
преломления его концепций в принципи-
ально ином культурном и образователь-
ном контексте. Если бы у американской
школы была основная идеологическая
задача, ее сформулировали бы как ульти-
мативное требование сохранить ценности
плюрализма при равных стартовых усло-
виях интеллектуальной деятельности.
Когда идеологическую задачу формули-
ровали в СССР и родственных обще-
ствах, в фокусе всегда оставалась тяга к
единству любой ценой. Практическая
реализация творческого выбора происхо-
дила в школах советского типа в контекс-
те унифицирующего структурного наси-

98

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi



лия.
«Удивительная особенность сего-

дняшнего государственного образования
в США — это сочетание возрастающей
обязательности и наказаний за уклоне-
ние, с одной стороны, и расширение воз-
можностей выбора — с другой» (с. 132).
Поразительно, но именно так можно
было бы описать вектор развития совет-
ской школы конца 1960-х — середины
1980-х годов. Именно тогда крепла фило-
софия «взаимности выбора», которой
Коэн посвящает, возможно, самые инте-
ресные страницы книги.

Коэн пишет, что «взаимность выбора
ограничивает неопределенность, созда-
вая сообщества заинтересованных участ-
ников. Такие сообщества сосредоточены
на целях работы и принимают в свои
члены только тех, кто осознанно выбрал
участие. Городские католические школы
принимают самых разных учеников, но
эти школы, как правило, руководствуются
относительно традиционными концеп-
циями академических достижений и
предназначены для детей, чьи семьи
согласны с направленностью школы» (с.
139). Не так ли формировалась спец-
школьная микрополитика в советских
наукоградах или элитных кварталах
Москвы?

Едва ли не самое интересное в книге
Коэна — событие, находящееся за гранью
вероятного: появление в ней старого
советского дракона двойного подчинения
ученика «семье и школе», одним знакомо-
го на практике и даже, я бы сказал, на
собственной шкуре, а другим — по песне
В. Высоцкого:

Теперь дозвольте пару слов без про-
токола.

Чему нас учит семья и школа?
Что жизнь сама таких накажет стро-

го!
Тут мы согласны. Скажи, Серега!
Речь идет о распределении ответ-

ственности за совершенствование «под-
растающего поколения» между школой и
семьей. Говоря о школах, работающих в
идеологии охвата образованием всех
своих клиентов, Коэн пишет: «Их микро-
политика строится вокруг всемогущества
учреждений, а обязанность учеников
играть главную роль в собственном
совершенствовании уходит в лучшем
случае на второй план. Апофеоз этой
печальной ситуации таков: федеральные
власти и власти штатов требуют от школ
конкретных результатов и установления,
жестких мер в отношении учителей, если
им не удается достичь этих результатов,
но не предлагают никаких стимулов или
наказаний для учеников и их семей» (с.
143).

В этой точке опыт американского
исследователя непостижимым образом
смыкается с опытом школы советской, у
которой как раз был набор «стимулов и
наказаний для учеников и их семей».
Результаты, достигаемые в репрессивных
образовательных системах, поражают
разнообразием. Американские препода-
ватели, имеющие перед глазами, возмож-
но, слишком пеструю картину выпускни-
ков, представляющих глобальную систе-
му образования, знают это лучше, чем те,
кто работает в относительно гомогенной
среде, подобной позднесоветской школе.

Коэн утверждает довольно неожидан-
ное для русского читателя: оказывается, в
отличие от университетов, жестко тре-
бующих от абитуриентов возможно более
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точных сведений об образовательной тра-
ектории, работодатель в США вовсе не
интересуется результатами школьной
работы. Поэтому выпускник, ориентиро-
ванный на рынок труда (возможно, даже
квалифицированного труда), чувствует
себя в последние школьные годы свобод-
ным человеком, не зависящим или зави-
сящим лишь условно от своих учителей и
директоров школ. Главное — получить
аттестат, а содержимое его, т. е. оценки,
набор изученных предметов, степень
прилежания, работодателя волнуют не
слишком. В этих условиях «взаимное
стремление к совершенствованию» ста-
новится не «социальным ресурсом»
(главный позитивный тезис автора), а
довольно пустой идеологической мант-
рой.

Автор рисует американскую систему
образования, как находящуюся в усло-
виях перманентного реформирования.
При этом, главным недостатком этой
системы он считает недостаточную
вовлеченность в ее деятельность феде-
рального правительства. Американскому
читателю, возможно, такой взгляд ближе,
чем русскому, еще не отошедшему от
унифицирующего диктата и мучительной
либерализации школы в середине и вто-
рой половине XX в. При этом автор
совсем не рассматривает основного, на
мой взгляд, «rationale» гетерогенности
американской средней и высшей школы.
Главное, что определяет глобальный
образовательный успех высшей школы в
США, — это стремление в университеты
этой страны, как абитуриентов из лучших
школ мира, так и преподавателей со всего
света. При таких условиях американские
университеты не видят острой необходи-

мости помогать своей же, американской
средней школе, готовить в рамках сколько
угодно хитроумной реформы кадры для
заполнения университетских аудиторий и
лабораторий. Наоборот, система высшего
образования в США, возможно, даже
заинтересована в расширении «неопреде-
ленности», в создании того самого твор-
ческого беспорядка в школе, который поз-
волит проявиться лучшим из лучших не в
условиях репрессий, а в силу пробивной
мощи таланта. В пользу такой интерпре-
тации говорят последние главы книги, в
которых автор описывает ловушку двух
или трех разных пониманий природы и
содержания знания. Что это — сложив-
шаяся у ученика методология системати-
зации фактов и ментального картирова-
ния действительности? Или это способ-
ность запомнить в определенном порядке
информацию, «задаваемую» учителем?
Кто он, учитель? В этой части книги
переводчики решили от «преподавателя»
вернуться к привычному «учителю», и
это правильно. Так кто же он — диспет-
чер аудиторных задач или, может быть,
коммуникатор, посредник между ком-
плексом дисциплинарных знаний и пред-
ставителем поколения людей будущего?
Коэн предлагает государству обеспечить
массовую американскую школу ресурса-
ми для проведения диалога между пред-
ставителями противоположных взглядов
на основные принципы образования.
Снова, как и в начале книги, мы понима-
ем, что фундамент образовательной
системы США — это самоорганизующая-
ся социальная среда, которая до сих пор
отлично приспосабливалась к измене-
ниям мировой конъюнктуры. На вопрос,
как же, черт побери, получается, что,
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несмотря на перманентный кризис сред-
ней школы, США остаются для всего
остального мира самой притягательной
страной получения высшего образования,
мы ответа, возможно, не получим, но
полезные подступы к нему в книге, несо-
мненно, содержатся.

H.Hüseynov
İnsanın təkmilləşdirilməsi

yolunda cəhdlər
xülasə

ABŞ təhsil sistemi barədə xəbər verən
Devid Koenin sözlərinə əsasən və
gizlətməyi üstün gördüyü, lakin  kitabında
aydın göstərilən şeylərə görə rəyçi  sualın
cavabını tapmağa çalışır: Nə üçün orta
məktəbin daimi böhranına baxmayaraq,
dünyanın qalan hissəsi üçün ABŞ ali təhsil
almaq üçün ən cazibədar ölkə sayılır? ABŞ-
ın ali təhsil sistemi dünya ölkələrindən orta
təhsil sahəsində təklif etdiklərinin ən
yaxşısını uğurla istifadə və tətbiq edir. Məhz
buna görə də dünyanın qalan hissəsi üçün ən
qabaqcıl ali təhsil növlərini yaradır. ABŞ
təhsil sisteminin təməlini bu günə qədər
dünya bazarında dəyişikliklərə daha çox
uyğunlaşan sosial mühit təşkil edir. ABŞ
universitetinin dünyanın qalan hissələrinə
təsir edən əsas elementlərindən biri təhsil və
təhsilin əsasını və ənənələrini təşkil edən
davamlı yenilənşmə prosesidir. Kitabın
müəllifi əsas diqqətini təhsil müəssisələrinin
və layihələrinin qabaqcıl formalarının
inkişaf etdirilməsi yolu ilə sosial mühitin
balanslaşdırılma mexanizmlərinin təsvirinə

yönəltmişdir.

G.Guseynov
How to awoid predicaments

in human improvement
Summary

An answer is sought for the question as
to why the United States remain the most
attractive place in the world to get tertiary
education despite its permanent secondary
school crisis, based on what David Cohen
reveals about U.S. education as well as what
he would probably prefer not to disclose but
which becomes obvious from his book. The
U.S. tertiary education system makes good
use of the best outcomes of secondary edu-
cation from all over the world to develop the
most advanced forms of higher education.
Their education system rests on a self-orga-
nizing social environment, which has been
great at adjusting to changing global trends.
The attitude towards education as a con-
stantly renewing process of criticizing the
foundations and traditions of teaching is a
key element of the worldwide influence of
American universities. The article is focused
on describing the mechanisms of adjusting
the social environment through the develop-
ment of outstripping forms of educational
institutions and projects.

Вопросы образования
2017, № 3
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Azərbaycan xalqının sevimli şairi Abbas
Səhhət Mehdizadə (1874-1918) mədəniyyət
tarixmizdə qabaqcıl bir maarifçi həkim, pub-
lisist, mütərəqqi rus mədəniyyətini
həmvətənləri içərisində yayan mahir
tərcüməçi kimi tanınmış simalardandır. O,
vətən, xalq üçün yaşamış, mədəni tərəqqi
uğrunda daim mübarizə aparmışdır. Xalqına
namusla xidmət etmək, vətən övladlarının
gələcəyini düşünərək onların tərbiyə və
təhsili qeydinə qalmaq kimi əsas məqsədi
həyata keçirmək üçün daim yollar axtarmış
və bununla da dövrün tələbinə cavab
verməyə, vətən qarşısında öz borcunu
ödəməyə çalışmışdır. Onun bədii yaradıcılı-
ğı də məhz pedaqoji işdən – müəllimlikdən
mayalanmışdır. Təsadüfi deyildir ki,
A.Səhhətin əsərlərinin əsas qayəsini
ümumtəhsil təlim və tərbiyə məsələləri
təşkil edir.

Hələ Tehran darülfünununda oxuyarkən
dövründə hökm sürən savadsızlığı, cəhalət
və nadanlığı qaldırmaq fikri A.Səhhəti
məşğul etmiş və “Şeyx Sədi”, “Xacə Hafiz”
(1898) şerlərində elmin, təhsilin gücünə
böyük inam bəslədiyini bildirmişdir.

O, elmi, təhsili, məktəbi “işıq”, mərifət,
cəhaləti isə düşmən adlandıraraq qorxma-
dan, cəsarətlə, işıq, mərifət dalınca getməyi,
“mərifətə sahib olmağı”, “indiki düşməni –

cəhaləti yox etməyi” tövsiyə etmişdir.
“Dəvət” (1906), “Təbliğ, yaxud

kütahbeynlərə cavab” (1906), “Fəryadi inti-
bah, yaxud amali-vətənpərvəranə” (1906),
“Fürdövsül ətraf, yaxud çocuqlar bağças”
(1907), və s. şerlərində !Ayıl, ey ümməti-
mərhümə ayıl”, – deyə xalqın elmdən,
təhsildən məhrum olan “əlmüş” nümayən-
dələrini ayıltmağa, təhsilə cəlb etməyə çağı-
raraq göstərir ki, “Xabi-qəmə aludə”,
“asudə” yatmaq vaxtı deyil, indi
“mədəniyyət” dəmidir. Ona görə də elm və
təhsil yolunda “mərdanə”, səylə çalışmaq,
buna “kəsb-ürfan” etmək lazımdır.

“Nitqi mənzum” adlı şerində o, qeyd
edir ki, elmsiz xalq irəliyə doğru inkişaf edə
bilməz. O, mütləq məhv olmalıdır. Bu,
həyatın qanunudur. “Cəhalət səmərəsi,
yaxud bir yetimin xoşbəxtliyi” (1912),
“Məktəb şagirdi” (1912) əsərlərində “səy
elə, sən də böyük insan ol” deyə, “oxuyub
adam olmağı” təkid edir.

A.Səhhət insanın təhsil üçün səy
göstərməsini xüsusi qeyd edir və nikbinliklə
göstərir ki, hər kəs “söyü əml” ilə təhsil alıb
elmlərə yiyələnərsə o, təbiət və cəmiyyətin
sirlərini aşkara çıxara bilər, istədiyi kimi
təbiəti dəyişdirər, hər çətin işi yerinə yetirər,
məqsədinə nail olar.

A.Səhhət “Elm və sənətdir mədəri

Arxivimizdən

A.SƏHHƏTİN TƏLİM VƏ TƏRBİYƏ
HAqqINDA FİKİRLƏRİ

İramin İsayev,
professor
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məsadət”, “Elm və sənətdir ziyayi
məmləkət”, – deyə xalqın xoşbəxtliyinin
istinadkahı saydığı  elm və sənəti heç vaxt
bir-birindən ayırmır, bunları vəhdətdə götü-
rür. Qeyd edir ki, sənət öyrənmək üçün çalış-
maq lazımdır, lakin biliksiz çalışmağın heç
bir müsbət nəticəsi olmaz.

A.Səhhətə görə “elm heç kəsin malı
deyildir” təhsil mənsubiyyətindən və ictimai
mənşəyindən asılı olmayaraq hamı üşün
bərabər olmalıdır. Bunun üçü o, ana dilində
yeni üsullu məktəblər açılmasını, ümumi
icbari təhsilin həyata keçirilməsini tələb
edirdi: “Fəqət millətin pək az bir hissəsi
kəndi hüquq və vəzifəsinə, bəşəriyyət haq-
qında insanlıq vəzifəsinə, bəhəq airf və alim-
dir. Lakin kütleyi-avam cümhuri nas o
vəzifələrdən, o haqlardan bixəbərdilər. Əgər
milli məktəblərimiz olsaydı, əgər mil-
lətimizə xor baxmasaydıq, yaxud ümumi
məcburi təlim qanunu tətbiq olunsaydı bu
gün bu hala qalmazdıq”.

A.Səhhət ümumi təhsilə ancaq pedaqoji
məsələ kimi baxmır, ona böyük ictimai-siya-
si məna verir və məktəbin xalqı nadanlıqdan
xilas etmək, cəhalət və geriliyə qarşı
mübarizə, aparmaq, azadlığa, bərabərliyə,
həmrəliyə nail olmaq, xoş qələcək, yeni
cəmiyyət yaradılması işində rolunu yüksək
qiymətləndirirdi.

A.Səhhət təlimin məzmununa, təşkilat
formalarına, prinsip və üsullarına aid yeni
tələblər irəli sürmüş, dini məktəblərin (mol-
laxanaların) gənc nəsli elmdən, bilikdən
məhrum etdiyindən və habelə XIX əsrin
axırı və XX əsrin əvvəllərində açılmış bir
sıra dövlət məktəblərinin təminatsızlığını,
yararsızlığını və onların yetişdirdiyi
“məzunları” öz şerlərində kəskin tənqid

etmiş, mühüm həqiq elmi müəssisə kimi
qiymətləndirdiyi məktəblərdə dini fənlərini
tədris edilməsi ilə razılaşmamışdır.

A.Səhhət göstərir ki, pedaqoji
prinsiplərdən uzaq olan köhnə məktəblərdə
qorxu, əzab üsulu ilə, inzibatçılıqla gənc
nəslə təhsil verilirdi. Onun “Student” və
“Əşar” başlığı satiralarından aydın olur ki,
köhnə məktəb uşaqların tərbiyəsini düzgün
istiqamətləndirməkdənsə, onları daha da
kütləşdirir, tərbiyəsini pozur. “Hər illətin
dərmanı” – nicat yolu kimi qimətləndirdiyi
“rus-tatar”, “üsuli-cədid” məktəblərinə
böyük əhəmiyyət verən şair-pedaqoq gənc
nəsli bu məktəblərə cəlb etməyə çalışmış,
onların yaşaması, genişlənməsi uğrunda
mübarizə aparmışdır. O, N.Nərimanov,
Ü.Hacıbəyov, F.Köçərli, R.Əfəndiyev,
S.S.Axundov və digər görkəmli şəxsiyyətlər
yetşdirmiş Qori müəllimlər seminariyasına
xüsusi rəğbət bəsləmişdir. Bunu “Cəhalət
səmərəlisi,  yaxud bir yetimin xoşbəxtliyi”
adlı pyesində müəllim Faiq Əfəndi sürəti ilə
daha yadın ifadə etmişdir: “Əzizim, orada
(Qori müəllimlər seminariyasında – İ.İ.)
çalış, səy et, qoy müəllimlər səni sevsinlər.
İnan ki, üç ildən sonra bir alim və kamil
insan olub vətənə qayıdacaqsan, o vaxt
millət və insaniyyətə xidmət edərsən”.

Mütərəqqi pedaqoji fikrin qabaqcıl
nümayəndələri kimi A.Səhhət də məktəb-
lərdə təlimin keyfiyyətini yüksəltməyi vacib
sayır, onun böyük dəyişdirici qüvvəyə malik
olduğunu göstərirdi. O, bu işdə müəllimə,
müəllimlik sənətinə yüksək qiymət verərək:
“Təlimləriniz ilə cahanın çevrəsini sizlər
dəyişdirə bilərsiz, ey müəllim əfəndilər!” –
deyirdi, A.Səhhət müəllimlik kimi çətin və
şərəfli vəzifəyə yüngül nəzərlə baxanları,



104

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

müəllimliyi ancaq şəxsi mənfəət, pul yığ-
maq vasitəsi kimi qiymətləndirilənləri
lənətləyirdi. Şairin “Naseh” şeri bu cəhətdən
daha maraqlıdır. Naseh şairliyi buraxıb
“kəsb üçün məktəbə etdin iqdam”, – deyə
Səhhəti töhmətləndirir. Bu zaman həm də
mürtəce burjua nəzəriyyəçiləri, xüsusən
Əlibəy Hüseynzadə öz sənəti ilə xalqa
xidmət etməyə çalışan qabaqcıl ziyalılara
müqavimət göstərərək deyirdi: “...Biçarə
şairlər xidmətçisi olmağa başlayıb şeri bütün
tədənniyə uğratdılar”.

Bu şeirdə A.Səhhət Naseh və onun tim-
salında başqa burjua ziyalıların müəllimlik
haqqında düzgün olmayan baxışmalarını
tənqid edərək, göstərirdi ki, müəllim öz
vəzifəsindən sui-istifadə edib elm yolunda
xalqı aldatmamalı, təlim işini gəlir
mənbəyinə çevirməməli, “fikri tərbiyeyi-
millət”, “qəsdi millətə xidmət” olmalıdır.

A.Səhhət müəllimin işini məktəblə
məhdudlaşdırmayıb, öz təsirini məktəbdən
xaricə çıxararaq hər zaman, hər yerdə
şagirdlərin təlim-tərbiyəsi qeydinə qalmağa,
onlara müntəzəm rəhbərlik etməyə, nümunə
olmağa şağırmıdır: – “ işdə məktəb
daxilində, işdə məktəb xaricində müəllimlər
gərək mütəllimlərin rəftar və küftarına
diqqət özünə borc bilsin... Müəllim gərək
bütün varlığı ilə onlar (uşaqlar – İ.İ.)  üçün
nümunə olsun”...

A.Səhhət təlim təkcə müəllimin
fəaliyyəti ilə məhdudalşmırmayıb bu işdə
şagirdlərin də fəallığını, təşəbbüskarlığını,
səyini tələb etmişdir. O, “Cəhalət səmərəsi,
yaxud bir yetimin xoşbəxtliyi”, “Fürdövsül
ətfal, yaxud çcuqlar bağçası”, “Məktəb
şagirdi” əsərlərində elm yolunun çox çətin,
böyük səy və qeyrət tələb edən bir yol oldu-

ğun göstərir. Elmə sahib olmaq istəyən hər
bir şəxs böyük əmək sərf etməli, çalışmalı,
çətinlikdən qorxmamalıdır. Ancaq belə
olduqda həqiqi insani keyfiyyətlərə malik,
elmli, qabiliyətli “böyük insan” kimi
yetişmək olar.

Uzun illər Azırbaycan məktəblərində
gənc nəslin təlim-tərbiyəsi işinə böyük
xidmət göstərən A.O.Çernyayevskinin
“Vətən dili”, Rəşid bəy Əfəndiyevin “Uşaq
bağçası”, “Bəsürətül-ətfal” kimi dərslikləri
artıq XX əsrin əvvələrində həm məzmun,
həm də didaktik cəhətdən yeni tələblərə
cavab vermirdi. Azərbaycanın qabaqcıl
pedaqoqları 1905-1907-ci illər inqilabının
təsiri nəticəsində yeni dərsliklər (“Türk
əlifbası” – birinci il, 1907, “İkinci” il, 1908,
“Yeni məktəb”, 1909, “Gülzar” 1912,
“Ədəbiyyat məcmuəsi” (1912) tərtib
edirdilər. Bu dərsliklərin müəllifləri dövrü-
nün pedaqoji elminin nailiyyətləri ilə silah-
lanan bədii və publisist əsərləri yazan, eyni
zamanda dünya ədəbiyyatının ən yaxşı
nümunələrini tərcümə etməklə məşğul olan
M.Ə.Sabir, S.S.Axundov, A.Səhhət, A.Şaiq,
M.Mahmudbəyov, F.Ağazadə kimi görkəmli
şəxsiyyətlər idi. A.Səhhət özünün “Vətən”,
“Küçə uşağı”, “Ayı və şir”, “Qarışqa və
milçək”, “Tülkü və qurd”, “Ulaq və aslan”,
“Ata və oğul” kimi orijinal şerləri və
A.S.Puşkindən, M.Y.Lermontovdan, İ.A.
Krılovdan, İ.S.Nikitindən və başqalarından
etdiyi gözəl tərcümələri ilə yuxarıda adını
çəkdiyimiz dərslikıərdə fəal iştirak edir.

Böyük pedaqoq K.D.Uşinski və dahi
yazıçı L.N.Tolstoy kimi A.Səhhət də
dərsliklərə daxil etdiyi əsərlərə xüsusi diqqət
yetitirdi. O, çalışırdı ki, onun bu əsərləri
uşağ psixologiyasına, idrakına uyğun
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olmaqla, onlarda nəcib əxlaqi keyfiyyətlərin
tərbiyəsinə, elmi kömək etsin, düşündürsün,
bililklərini dərinləşdirsin.

A.Səhhətin dərslik sahəsində əsas işi
M.Mahmudbəyovla birlikdə tərtib etdiyi
“Yeni məktəb”lə (1909) bağlıdır. Bu dərslik
öz dövrünə mütərəqqi pedaqoji hadisə kimi
Azərbaycanın qabaqcıl pedaqoqları  tərəfin-
dən hüsn rəğbətlə qarşılanmışdır. “Yeni
məktəb” dərsliyi haqqında ilk məqalıni biz
“Tərəqqi” qəzetində oxuyuruq: “Məktəbləri-
mizdə oxumaq üşün birinci və ikinci ilin ana
dili kitabları hümmətli müəllimlərin çalış-
maları sayəsində hazır edilib, üçüncü il üçün
kitab lazım idi ki, o da həmin yolda işləyən
Mahmud bəy Mahmudbəyov ilə şair Abbas
Səhhət cənabları tərəfindən tərtib edilib öz
vaxtında mövqei-intişara qoyulubdur”.
Həmin məqalədə dərsliyin ayrı –ayrı
bölmlələri, dili və quruluşu haqqında qısa
məlumat verilir, və dərslik yüksək
qiymətləndirilir.

Eyni zamanda “Molla Nəsrəddin”də
dərslik haqqında tənqidi qeydə rast gəlirik.
Buna görə də birinci (1909) çapından başla-
yaraq altıncı (1915) çapına qədər müəlliflər
dərslik üzərində işləmiş və onu
təkmilləşdirmişlər. Tədqiqat nəticəsində
müəyyən edilmişdir ki, A.Səhhət
tənqidçilərin səmərəli təklifləri ilə razlaşmış
ədələtli tələblərə əməl etmişdir. Kitabın
birinci çapında verilmiş “Məktəb uşağı”,
“İki məsum”, “Quzu”, “Qəzəl”, “Gün və
külək”, “Sərcə və qırğı”, şerləri “Qaranquş”
hekayəsi çıxarılmışdır. Dərsliyin birinci
çapında onuncu bölmə kimi A.Səhhətin
böyük rus şairi M.Y.Lermontovun “Mtsırı”
poemasından ixtisarla etdiyi tərcümə və XIII
əsrdə yaşamış hind şairi Əmir Xosrov

Dəhləvinin “Oğluma nəsihət” adlı şerlərinin
də həcmi aşağı yaşlı uşaqlar üçün yazılmış
dərsliyə müvafiq olmadığı üçün çıxarılmış-
dır. Bununla yanaşı dərslikdə sistematiklik
gözlənilərək bəzi mətnlərin yeri dəyişdiril-
miş, hər bir mətndə dəyişikliklər edilmiş,
cümlə və sözlər dəqiqləşdirilmiş, çətin
sözlərin şərhinə geniş yer verilmişdir.
Dərslikdə edilən mühüm dəyişikliklərdən
biri də hər bir mətn və yazı dərsləri üçün
çalışmaların verilməsidir.

Pedaqoji prinsip etibarı ilə orijinal bir
dərslik olan “Yeni məktəb” uzun müddət
gənc nəslin təlim, tərbiyə və təhsilinə xidmət
etmişdir. Bu da müəlliflərin mahir pedaqoq
olduğunu göstərir. Təsadüfi deyil ki, “Yeni
məktəb” dərsliyi 1920-ci ildən sonra Sovet
hakimiyyətinin ilk dövrlərində bəzi uzun
dəyişikliklə yenidən nəşr olunmuşdur.

A.Səhhət M.Mahmudbəyovla birlikdə
“ali və edadi məktəblərin aşağı siniflərinə
məxsus”, “Türk ədəbiyyatına ilk qədəm”
adlı başqa bir dərslik yazmış və 1914-cü ildə
Bakı elektrik mətbəəsində nəşr etdirmişdir.

Dövrünün görkəmli maarifpərvər-
lərindən olan A.Səhhət ana dili və onun
tədrisi məsələlərinə də xüsusi diqqət yetir-
mişdir. O, özündən əvvəlki qabaqcıl peda-
qoqların dil haqqında  fikirlərinə əsaslanaraq
demokratik ideyalı müasirlərinin səsinə səs
verir, ana dilində məktəblər açmaqda və
Azərbaycan dilinin saflığı uğrunda
mübarizədə fəal iştirak edirdi. A.Səhhət
“lisan və ədəbiyyatı hərbir millətin mayeyi-
nicatı” sayır, “..bu dünyanı biz lisanımız
vasitəsilə öyrəndik, dilimiz vasitəsilə tərbiyə
tapdıq; onun sevməmək olarmı?...” deyə ana
dilini sevməyə, onu öyrənməyə çağırırdı.

A.Səhhət xalqın savadlanması elmə,
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maarifə qovuşması, təlim və tərbiyə işinin
müvəffəqiyyətlə nəticələnməsi üçün təlimin
ana dilində aparılmasını mühüm şərt hesab
edirdi. Buna görə də  o, mənfur dövlət
siyasətinə qarşı şıxaraq məktəblrdə “ana
dilini ciddi və əsaslı bir qayda üzrə qoymağı,
məcburi dərslər zümrəsinə daxil etməyi” və
ona verilən saatların artırılmasını qəti tələb
edirdi. A.Səhhət məktəblərdə ana dilini
təlimin yaxşılaşdırılmaq ideyasını əsaslan-
dıraraq təlim prosesində onun mühüm rol
oynadığını göstərir. O, “...edadi məktəblərdə
ana dilinin məqulanə qandə təhtinə alınması
sair, dərslərdə də şagirdlərin istedadlarının
artmasına səbəb ola bilər və mütəəllimlərin
əqli və zehni səviyyələrini yüksəltməyə
nəcib olar”,– deyirdi.

A.Səhhət məktəblərdə ana dilinin
tədrisini yaxşılaşdırmaq sahəsində dövrünün
qabaqcıl ziyalıları, xüsusən müəllimlər qar-
şısında mühüm vəzifələr qoyurdu. O, özü də
bu məqsədlə əməli fəaliyyət göstərirdi.
Onun bu sahədəki əməli fəaliyyəti öz şer və
tərcümələrini Azərbaycan ədəbi dilində yaz-
masında ifadə olunmuşdur. Saf Azərbaycan
dilində şer və məqalələr yazçaq üstündə
A.Səhhət pantürkistlərin kəskin tənqidlərinə
məruz qalmışdır. Pantürkist Ə.Hüseynzadə
onu “Türk lisani qəvaidini” bilməməkdə
təqsirləndirmiş, ona sadə Azərbaycan sözlə-
rini osmanlı sözləri ilə əvəz etməyi tövsiyə
etmişdir.

A.Səhhət ömrünün axırına qədər sadə
Azərbaycan ədəbi dilinə sadiq qalmış, uşaq-

lar üçün qələmə alıb dərsliklərdə çap etdirdi-
yi şer və hekayələri onların anlaq
səviyyəsinə uyğun sadə dildə yazmaqda
davam etmişdir. A.Səhhət başqa xalqların
dilinə laqeyd qalmamış, Azərbaycan dilini
başqa dillərə qarşı qoymamışdır. O, əcnəbi
dilləri bilməməyi məhdudluğun, geriliyin
əsas səbəbi sayırdı: “Avropa lisanlarına
aşina olanlarımız türkçə bilməyə tənəzzül
etməmişlər və həmçinin türkcə kamil bilən
şairlərimiz əcnəbi lisanlarını öyrənməyə
etina etməmişlər. Odur ki, həmin məhdud bir
dairədən kənara çıxa bilməmişik”.

Təsadüfü deyildir ki, ana dilinin
incəliklərinə bələd olan A.Səhhət həm də
rus, fransız, ərəb, fars, kürcü, erməni
dillərinin də bilirdi. O, bu dillər içərisində
rus dilinin öyrənilməsinə xüsusi əhəmiyyət
verir və bunu xalqımızın siyasi və mədəni
inkişafının zəruri şərti kimi qiymətləndirirdi.

Görkəmli şair – pedaqoqun ana dili və
onu təliminə dair qiymətli fikirləri XX əsrin
əvvəllərində doğma dilin saflığı, zənginliyi
və müstəqilliyi uğrunda aparılan mübarizə-
nin mühüm tərkib hissəsi olub, bu vacib
məsələnin həllində müəyyən dərəcədə rol
oynamışdır.

Azərbaycan məktəbi,
1974, № 11



Azərbaycanın elm və mədəniyyət
xadimləri seriyasından “Elm və təhsil”
nəşriyyatı Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universitetinin İbtidai təhsil fakültəsinin
dekanı, Azərbaycan Respublikasının Əmək-
dar elm xadimi, Beynəlxalq Pedaqoji
Akademiyanın həqiqi üzvü, Pedaqoji və
Sosial Elmlər Akademiyasının akademiki
(Moskva), Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi-
nin üzvü, pedaqoji elmlər doktoru, professor
Fərrux Abbas oğlu Rüstəmovun elmi yaradı-
cılığını əhatə edən “Biblioqrafiya” kitabı
nəşr olunmuşdur.

Tərtibçilərin tanışlıq qeydi ilə açılan
kitaba professor F.Rüstəmovun həyat və
yaradıcılığının xronologiyası, həyat və elmi-
pedaqoji fəaliyyəti haqqında qısa oçerk daxil
edilmişdir. Kitabın əsas hissəsini alimin bu
vaxta qədər nəşr olunmuş monoqrafiya,
dərslik, dərs vəsaiti, elmi-publisistik
məqalələri, ölkəmizdə və xaricdə keçirilmiş
elmi-praktik konfranslarda etdiyi məruzə-
lərin tezisləri, rəhbərlik və opponentlik etdi-
yi dissertasiyalar haqqında informasiyalar,
elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə bağlı yazılmış
məqalələr haqqında biblioqrafik məlumatlar
təşkil edir. Biblioqrafiyadan məlum olur ki,
Fərrux Abbas oğlu Rüstəmov 1 yanvar
1961-ci ildə Qərbi Azərbaycanın Göyçə
mahalının Cil kəndində anadan olmuşdur.
1968-1978-ci illərdə Cil kənd orta
məktəbində oxumuşdur. 1978-ci ildə
V.İ.Lenin adına (indiki ADPU) ADPİ-nin

ibtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası
fakültəsinə qəbul olmuşdur. Tələbəlik
illərində “Əla təhsilə görə”, “Əla təhsilə və
ictimai işə görə” SSRİ Ali və Orta İxtisas
Təhsili Nazirliyinin, ÜİLKGİ-nin döş nişan-
ları, Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas
Təhsili Nazirliyinin I-II dərəcəli diplomları
(tələbə elmi tədqiqat işinə görə), ÜİLKGİ-
nin və institut rektorluğunun Fəxri
Fərmanları ilə təltif olunmuşdur. Təhsil
əlaçısı, bacarıqlı tədqiqatçı və ictimaiyyətçi
tələbə kimi təhsil illərində ən yüksək
təqaüdə - Lenin təqaüdünə layiq görülmüş,
Lenin təqaüdü ilə oxuyan ali məktəb
tələbələrinin 1982-ci ildə Bakıda keçirilən
Ümumittifaq konfransında çıxış etmişdir.
1982-ci ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə
başa vuran Fərrux Rüstəmov təyinatla Quba
rayonunun Rəngidar kənd səkkizillik
məktəbində müəllim və məktəb direktoru
(1982-1985-ci illər) işləmişdir. 1985-ci ildə
V.İ.Lenin adına ADPİ-nin pedaqogikanın
nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası  üzrə əyani aspi-
ranturasına qəbul olmuşdur. 1985-1987-ci
illərdə Qazaxıstanda ordu sıralarında xidmət
etmişdir. Hərbi xidmətdən sonra aspirantura
təhsilini davam etdirmiş, prof. Hüseyn
Əhmədovun elmi rəhbərliyi altında
“Azərbaycan sovet pedaqoji elminin inkişafı
(1961-1981-ci illər)” mövzusunda elmi axta-
rışlarını başa çatdırmış, vaxtından əvvəl
(1989) müdafiə edərək pedaqoji elmlər
namizədi (pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru)
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alimlik dərəcəsi almışdır. 1988-ci ilin 30
dekabrında SSRİ Elmlər Akademiyasının
Sovet Sosioloqları Assosiasiyasının üzvü
seçilmişdir. ADPU-nun Ümumi pedaqogika
kafedrasının nəzdindəki “Şagirdlərin
peşəyönümü” elmi-tədqiqat laboratoriyasın-
da kiçik elmi işçi kimi fəaliyyətə başlayan
Fərrux Rüstəmov sonralar kafedrada müəl-
lim (1992-1995), dosent (1996-2004), pro-
fessor (2004-2006) kimi əmək fəaliyyətini
davam etdirmişdir. Ayrı-ayrı vaxtlarda
“Şagirdlərin peşəyönümü” elmi-tədqiqat
laboratoriyasına (1996-2000) və “Dədə
Qorqud” elmi-tədqiqat laboratoriyasının
“pedaqogika, psixologiya, fəlsəfə” bölm-
əsinə (2000-2004), Bakı Qızlar
Seminariyasının (Bakı Qızlar Universite-
tinin) pedaqogika kafedrasına (1998-2006),
ADPU-nun “İbtidai təhsilin pedaqogikası və
metodikası” kafedrasına (2007-2011) və
“Pedaqoji təhsilin problemləri” elmi-
tədqiqat laboratoriyasına (2008-2011)
rəhbərlik etmişdir. 2003-cü ildə ADPU-nun
nəzdində təşkil olunmuş birdəfəlik doktor-
luq Dissertasiyası Şurasında “Azərbaycanda
pedaqoji elmin inkişaf yolları (1920-1991-ci
illər)” mövzusunda doktorluq dissertasiyası
müdafiə edərək pedaqoji elmlər doktoru
alimlik dərəcəsi almışdır. 2006-cı ildən
İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası
kafedrasının professorudur. 2007-2015-ci
illərdə ADPU-nun Pedaqoji fakültəsinin
dekanı, fakültə elmi şurasının sədri,
Universitet Elmi Şurasının üzvü olmuşdur.
2015-ci ilin dekabr ayından İbtidai təhsil
fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışır. 

O, “Azərbaycan məktəbi”, “Kuriku-
lum”, “Təhsildə İKT”, “Dədə Qorqud araş-
dırmaları”, “Media və təhsil innovasiyaları”,
“Bakı Qızlar Seminariyasının Elmi
Xəbərləri”nin, “Təhsil Problemleri İnstitutu-

nun Elmi Xəbərləri”nin, “Naxçıvan
Universitetinin Elmi xəbərləri”nin, ADPU-
nun “Xəbərlər”nin pedaqoji-psixoloji elmlər
seriyasının redaksiya heyətinin üzvüdür.
“Pedaqoji tədqiqatlar” elmi məqalələr
məcmuəsinin redaktorudur. Azərbaycanda
müəllim kadrları hazırlığının strategiya və
konsepsiyasını hazırlayan işçi qrupunun,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
“Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komis-
siyası”nın təhsil haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanununu hazırlayan işçi
qrupunun, Fasiləsiz Pedaqoji Təhsil üzrə
Koordinasiya Şurasının, Dərslikləri
Qiymətləndirmə Şurasının üzvü, “Həyat bil-
gisi” fənn kurikulumunu hazırlayan işçi
komissiyasının sədri olmuşdur. 1998-ci ildə
Moskva şəhərində yerləşən Beynəlxalq
Pedaqoji Akademiyanın həqiqi üzvü, 2010-
cü ildə isə Pedaqoji və Sosial Elmlər
Akademiyasının həqiqi üzvü (akademiki)
seçilmişdir. Azərbaycan Jurnalistlər Birli-
yinin üzvü, akademik Mehdi Mehdizadə,
“Gənc alimlər” və “Qızıl qələm” mükafatları
laureatıdır. “Avropa Nəşr Mətbu evi” komis-
siyasının qərarı ilə “Ən yaxşı vətənpərvər
tədqiqatçı alim” qızıl medalı (2009),
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi-
nin kollegiyasının qərarı ilə “Azərbaycan
Respublikasının qabaqcıl təhsil işcisi”
(2010) döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.
“Vektor” Beynəlxalq Elmi Mərkəzi Mükafat
Komissiyasının qərarı ilə “XXI əsr
Azərbaycan ziyalıları” ADPU-da “İlin
muəllimi” (2007), “İlin alimi” (2011, 2013,
2015) müsabiqələrinin qalibi olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamı ilə 2006-cı ildə o,
“Tərəqqi” medalına layiq görülmüş, 2011-ci
ildə isə ona “Əməkdar elm xadimi” fəxri adı
verilmişdir. Anadan olmasının 50 illiyi
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münasibəti ilə Azərbaycan Kütləvi İnforma-
siya Vasitələri Həmkarlar İttifaqının, Azər-
baycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin,
Təhsil Problemləri İnstitutunun, ayrı-ayrı
qəzet və jurnalların redaksiya heyətinin fəxri
fərmanları və diplomları ilə təltif olunmuş-
dur. ADPU-nun İbtidai təhsil fakültəsinin
nəzdində fəaliyyət göstərən “Pedaqoji
təhsilin problemləri” elmi tədqiqat laborato-
riyası onun təşəbbüsü ilə yaradılmışdır.
Magistratura pilləsinin “Təhsildə monitorinq
və qiymətləndirmə” ixtisasında magistr
hazırlığının ADPU-da aparılması onun
təşəbbüsü ilə reallaşmışdır. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
sədrliyi ilə hazırlanan “Azərbaycan Milli
Ensiklopediyası”nın “Azərbaycan cildi”ndə
pedaqogika elmi haqqında xüsusi oçerkin
yazılması, Azərbaycan təhsilinin salnaməsi
sayılan “Azərbaycan təhsil tarixi” çoxcildli-
yinin elmi redaktorluğunun ona həvalə olun-
ması Fərrux Rustəmovun elmi-pedaqoji
ictimaiyyət arasında yüksək nüfuzuna, intel-
lektual səviyyəsinə və kreativ düşüncə sahi-
bi olmasına dəlalət edir. Biblioqrafiyadan
aydın olur ki, indiyə kimi onun 605 adda
elmi-pedaqoji, publisistik əsəri nəşr olun-
muşdur. O, 19 kitabın tərtibçi-müəllifidir.
Elmi rəhbərliyi ilə 18 nəfər fəlsəfə doktoru
elmi dərəcəsi alıb. 8 nəfər fəlsəfə doktoru, 9
nəfər elmlər doktoru proqramı üzrə disserta-
siya üzərində işləyir. 25 nəfərin fəlsəfə dok-
toru və elmlər doktoru dissertasiyalarının
rəsmi opponenti olub. ADPU-nun nəzdində
fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

onun sədrliyi ilə 148 nəfər fəlsəfə doktoru,
18 nəfər elmlər doktoru dissertasiyası
müdafiə edib. Elmi redaktorluğu ilə 85 kitab
nəşr olunub. 60-a yaxın kitaba çap edilməsi
üçün rəy verib. Onun elmi əsərləri ölkəmizlə
yanaşı, Türkiyə, Rusiya, Özbəkistan,
Qazaxıstan, İran, Gürcüstan və digər xarici
ölkələrdə çap olunmuşdur. 

272 səhifəlik biblioqrafiyada materiallar
Azərbaycan, rus və ingilis dillərində veril-
mişdir. Kitabın elmi redaktoru akademik
Hüseyn Əhmədov, tərtibçilər isə prof. Ramiz
Əliyev, prof. İramin İsayev, dos. Heydər
Cəfərov, Orxan Rüstəmovdur. 

Biblioqrafiyadan istifadəni asanlaşdır-
maq məqsədilə əsərlərin və onun haqqında
yazanların ad göstəricisi verilmişdir.

“Azərbaycan pedaqogikaşünaslığı” adlı
sanballı kitabın müəllifi professor
F.Rüstəmova həsr olunmuş biblioqrafik
göstərici  ümumi pedaqogika, pedaqogika və
təhsil tarixi sahələrində tədqiqat aparanlar,
bakalavr və magistrant tələbələr, gənc
tədqiqatçılar üçün dəyərli məlumat
mənbəyidir. 

Nəcəf Nəcəfov,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,

əməkdar müəllim, Azərbaycan
Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin

üzvü
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