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B
u ilin sentyabr ayının 13-dә Sәnaye
vә İn no vasiyalar üzrә Bakı Dövlәt
Peşә Tәhsil Mәrkә zinin açılışı
olub. Açı lışda Azәrbaycan Respub -

lika sının Prezidenti İlham Əliyev iştirak edib.
Dövlәt baş çısı mәrkәzin rәmzi açılışını bildirәn
lenti kәsib, daha sonra müәssisәdә yaradılan
şәraitlә ya xından tanış olub. Tәhsil naziri
Ceyhun Bay ramov görülәn işlәrlә bağlı dövlәt
başçısına әtraflı mәlumat verәrәk bildirib ki,
Tәhsil Na zirliyi ilә Koreya Respublikasının “KT
Kon sorsium” şirkәti arasında imzalanan saziş
әsa sında 2016-cı ildә yaradılan Sәnaye vә İnno -
vasiyalar üzrә Bakı Dövlәt Peşә Tәhsil Mәr kәzi
beynәlxalq tәhsil standartlarına әsaslanan, qlobal
sәnaye ehtiyaclarına uyğun rәqabәt qa biliyyәtli
kadr hazırlığını hәyata keçirәn yeni peşә tәhsili
müәssisәsidir. Nazir bildirib ki, Mәr kәz sәnaye
qurumlarında istehsal proseslәrini tәşkil edәn vә
innovativ texnologiyalarla işlәmәk bacarığına
malik olan mütәxәssislәrin hazır lanması üçün

nәzәrdә tutulub.
Nazir Ceyhun Bayramov mәrkәzdә Koreya

Respublikasının peşә tәhsili modeli әsasında qu -
rulan, nәzәri vә praktiki bacarıqların for malaş -
dırılması üçün lazım olan hәr cür şәraitin yara -
dıldığını vә burada tәhsilalanlara avtomobilә tex -
niki xidmәt göstәrilmәklә, İKT-nin yeniliklәri
әsasında formalaşan modellәrin öyrәdilmәsi haq -
qında dövlәt başçısına mәlumat verib. Bil dirilib
ki, әn müasir maddi-texniki baza ilә tәchiz edilәn
mәrkәzdә 8 ixtisas üzrә birillik proq ram larda
tәhsil almaq imkanı nәzәrdә tutulub. Tәdris pro -
sesi tam yeni formatda Kore yada tәlim keçmiş
ixtisaslı mütәxәssislәr tәrә findәn tәşkil olunacaq.

Xatırladaq ki, Azәrbaycan  Hökumәti ilә Ko -
reya İxrac-İdxal Bankı arasında 11 aprel 2014-cü
il tarixindә imzalanmış Kredit Sazişinә әsasәn,
Bakı şәhәrindә 6 nömrәli Bakı Peşә Liseyinin
әrazisindә tikintisi nәzәrdә tutulan müasir tipli
peşә tәdris mәrkәzinin yaradılması layihәsinin
tәmәli 2018-ci ilin yanvar ayının 25-dә qoyulub,

Yeni  dәrs ili 

KOREYA  PEŞƏ  TƏHSİLİ MODELİ
AZƏRBAYCANDA

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 2, №3, 2019 s.5-8



6

bu ilin sentyabr ayının 10-da isә sona çatıb.
Bununla da iki ölkә arasında bağlanmış müqa -
vilәyә әsasәn, (layihә 15 dekabr 2017 vә 15 iyun
2019-cu illәri әhatә edir) Sәnaye vә İnno -
vasiyalar üzrә Bakı Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkә -
zinin bazasında Koreya tәhsil standartları әsa -
sında әn müasir tәlәblәrә cavab verәn Peşә Tәh -
sil Mәrkәzi yaradılıb.

Layihәnin әsas mәqsәdi sәnayenin hәrtәrәfli
inkişafı nöqteyi-nәzәrindәn Azәrbaycanın iqti -
sadi dayanıqlığını, ölkә sәnayesi üçün әhә miy -
yәtli olan müxtәlif sahәlәrdә әmәk resurs larını
çoxaltmaq vә güclәndirmәk, eyni zamanda, peşә
tәhsili üçün digәr qurumlar tәrәfindәn müqayisә
edilәcәk model-peşә tәhsili mәrkәzini yaratmaq,
hәmçinin beynәlxalq tәhsil standartlarına әsas -
lanan rәqabәtqabiliyyәtli kadrlar hazırla maqdır.
Onu da qeyd edәk ki, belә peşә mәrkәzlәrinin
istifadәyә verilmәsi ali mәktәblәrә qәbul ola
bilmәyәn mәzunlar üçün dә çox mühüm әhә -
miyyәt kәsb edir. Ali mәktәbә qәbul ola bilmә -
yәnlәr peşә müәssisәsinә daxil olmaqla, peşә
vәrdişlәrinә yiyәlәnәrәk gәlәcәkdә istәdiyi sahә -
dә çalışa bilәrlәr. Bu cür layihәlәrin icrası peşә
tәhsilinin inkişafına töhfә vermәklә yanaşı, mәş -
ğulluğun artırılmasında da mühüm rol oy nayır.

Mәrkәz Koreya Respublikasının mütә xәssis -
lәrinin iştirakı ilә bütün növ zәruri ava dan lıq -
larla, tәlim vә tәdris vәsaitlәri ilә tәchiz olunub.

Tәdris mәrkәzinin tikinti sahәsi 7786,95 m2,

ümumi sahәsi 11082,81 m2, abadlıq işlәrinin

sahәsi 16964 m2, hasarın uzunluğu isә 661,1 m2

tәşkil edir. Mәrkәzin hәyәtindә 2 emalatxana
binası, qazanxana, nasosxana, nәzarәt-buraxılış
mәntәqәsi, neft deposu, kompressor otağı, idman
meydançası, tәdris avtomobil sahәsi, yanğın vә

içmәli su üçün anbarların tikintisi, hәmçinin tәd -
ris vә 1 nömrәli yataqxana binalarının әsaslı
tәmir işlәri yerinә yetirilib. Lakin ümumi sahәsi

1536,71 m2 olan 2 nömrәli yataqxana binası tә -

mir üçün yararsız olduğundan binanın yerindә
yeni yataqxana binasının tikintisi mәqsәdәuyğun
hesab edilmiş, yaxın zamanlarda binanın tikinti
işlәrinә başlanılması nәzәrdә tutulub. 

Binaların konstruksiya sxemi dәmir-beton
konstruksiyalı karkas olub, bünövrәsi lentvari
dә mir-betondan, yükdaşıyan divarları mişar -
lanmış әhәng daşından, mәrtәbәlәrarası örtüklәr
vә pillәkәn meydançaları monolit dәmir-be -
tondan, döşәmәlәr laminat-parket, metlax, epok -
sid vә PVC, giriş qapıları vә vitrajlar alüminium,
daxili qapılar MDF tipli, pәncәrәlәr PVC-dәn
inşa edilib. Binanın daxilindә isә hәr mәrtәbәdә
tәlәbә vә müәllimlәr üçün ayrı-ayrılıqda ayaq -
yolu, duş vә idman üçün xüsusi paltardәyişmә
otağı tikilib. Divar vә tavanlar suvanaraq sulu
boya ilә boyanıb, fasad divarları ekobord vә
alkopan üzlük materialları ilә üzlәnib, ekobord
hissәlәr yüksәk keyfiyyәtli fasad boyası ilә
rәnglәnib, dam örtüyü izolyasiya olunaraq 4 qat
ruberoid vә Sendviç örtük panellәrindәn isti fadә
edilib. 

Bu tәdris ilindәn mәrkәzin binası, inzibati vә
tәdris otaqları – informatika, kitabxana, peşә -
yönümlü tornaçı, dülgәr (xarrat), elektron ava -
danlıqlarının tәyini, qaynaqçı otaqları, avtomobil

vә tikinti sahәsi, 100 yerlik yemәkxana - 270 m2,

250 yerlik akt zalı - 321 m2, idman zalı - 345 m2

vә s. tәlәbәlәrin istifadәsinә verilib. Hazırda
kitabxana 175 әdәd milli dәrslik vә dәrs vә -
saitlәri ilә (hәr ixtisas üzrә) tәmin olunsa da, bu
ixtisaslar üzrә dәrsliklәrin sayının artırılması nә -
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zәrdә tutulub. Qeyd ki, Mәrkәz ixtisaslara uyğun
müxtәlif avadanlıq vә mebel-inventarlarla norma
vә tәlәbata uyğun tәchiz edilib, hәmçinin burada
video-müşahidә, yanğın әleyhinә siqna lizasiya
sistemlәri, internet vә telefon xәtlәri dә çәkilib.
Mәrkәzin istiliklә tәmin olun ması üçün tәbii
qazla işlәyәn vә müasir tәlәblәrә cavab ve rәn
qazanxana, na sos xana, müәssisәni daimi elektrik
enerjisi ilә tәmin etmәk üçün әrazidә 2 (әdәd)
1600 kV komplekt yarım stansiya vә 250 kV
generator da qu raşdırılıb. Bundan әlavә, Mәrkәz

içmәli su ilә tәmin olunub vә hәyәtindә 108 m3-

lik içmәli su anbarı, 216 m3-lik yanğın әleyhinә

su rezervuarı tikilib. Ərazisinin hasara alınması
vә abadlaş dırılması, binanın hәyәtinә asfalt-

beton örtüyün vurulması, hәyәtdә 960 m2 sahәsi

olan idman-mәşq meydançasının quraş dırılması
işlәri yerinә yetirilib, hәyәtyanı әrazidә isә ağac
vә gül kolları әkilib.

Cari tәdris ilindәn Mәrkәz Koreya tәhsil stan -
dartları әsasında yaradılan ilk pilot tәhsil müәs -
sisәsi kimi fәaliyyәtә başlayıb. Mәrkәzә sәnәd
qәbulu “ASAN xidmәt” mәrkәzlәrindә ödәniş -
siz vә elektron qaydada aparılıb. Tәhsil müәssi -
sәsindә tәhsil alan tәlәbәlәrin tәlim-tәrbiyәsi ilә
33 nәfәr mühәndis-pedaqoji heyәt mәşğuldur.
Onlardan 7 nәfәr müәllim baza-blok tәdrisi üzrә,
24 nәfәr müәllim texniki fәnn  üzrә, 2 nәfәr
müәllim isә tәrcümәçi işlәyir. Bu müәllimlәrdәn
26 nәfәri Koreyada 3 aylıq tәlimdә olub. Bundan
әlavә, 8 ixtisas üzrә tәdris proqramı vә  dәrslik dә
hazırlanıb. 

Əsas hәdәflәrdәn biri kimi müasir tәlәblәrә
uyğun dayanıqlı peşә tәhsili modeli yaratmaqla
fәaliyyәt göstәrәcәk Mәrkәz artıq qapılarını tәlә -

bәlәrinin üzünә açıb. Hazırda 1000 nәfәr tәlә -
bәyә tәhsil vermәk imkanına malik olan Sәnaye
vә İnnovasiyalar üzrә Bakı Dövlәt Peşә Tәhsil
Mәrkәzindә 200-dәn artıq tәlәbә tәhsil alır.
Fәaliyyәtә yenicә başlayan tәhsil müәssisәsi
üçün nәzәrdә tutulan bu rәqәmin plan yerinә
uyğun olduğunu bildirәn Mәrkәz rәhbәri Rәşad
Xanlarov bildirib ki, hazırda 12 qrupda dәrslәr
tәşkil edilir. Qruplardan 4-ü öz hesabına, 8-si isә
dövlәt hesabına tәhsil alır. Mәrkәzdә texniki in -
gilis dili dә tәdris olunacaq. 

Ən müasir maddi-texniki baza ilә tәchiz edi -
lәn mәrkәzdә tәlәbәlәr 8 fәrqli ixtisaslar – “torna
vә frezer dәzgahlarının operatoru”, “avto mobil
diaqnostikası vә tәmiri ustası”, “sәnayedә qu -
raşdırma işlәri üzrә usta”, “elektronika ustası”,
“veb-dizayner vә proqram tәminatçısı”, “avto -
matika üzrә usta”, “elektrik avadanlıqlarına
xid mәt vә tәmiri üzrә elektrik montyoru” vә
“inşaat ustası” üzrә birillik proqramlarda tәhsil
ala caqlar. 2020-2021-ci tәdris ilindәn etibarәn
mәr kәzdә üçillik tәdris proqramları әsasında
tәdrisin tәşkil edilәcәyi dә nәzәrdә tutulub. Bu
tәhsil pil lәsini tamamlayanlar subbakalavr dip -
lomu ala caqlar.

Tәdris prosesi üçün nәzәrdә tutulan ku ri ku -
lumlar koreyalı ekspertlәr vә özәl sektor nü ma -
yәndәlәrinin iştirakı ilә ha zırlanıb. Mәrkәz –
İKT, avtomatika, mexanika, elektronika, elektrik
mühәndisliyi, sәnayedә quraşdırma iş lәri, avto -
matlaşdırma vә inşaat istiqamәtlәri üzrә әn
müasir avadanlıq, tәlim vә tәdris va sitәlәri ilә
tam tәchiz olunub. Mәrkәzdә dәrs deyәcәk müәl -
limlәr әvvәlcәdәn hazırlanıb. Onlar Kore yada 3
aylıq tәlim kursu keçәrәk, tәlim za manı istifadә
edilәcәk avadanlıqlarla işlәmәyi vә yeni tәhsil
proqramını öyrәniblәr.

Artıq respublikamızın tәhsil sistemi kuri ku -
lum islahatı ilә tam әhatә olunduğundan bu peşә
mәrkәzindә dә müasir innovasiyalarla bağlı tәlim
kurslarının keçirilmәsinә ehtiyac yaran mışdır.
Bu ehtiyacı nәzәrә alaraq Tәhsil Na zir liyinin bu
sahә üzrә mütәxәssisi, Tәhsil İşçi lәrinin Peşәkar
İnkişafı İnstitutunun direktor müavini Nәzakәt
Mehdiyeva sözügedәn mәrkә zin mühәndis-
pedaqoji heyәtinә aşağıdakı möv zular üzrә tәlim
kursları tәşkil edәrәk, onla rın fәal tәlimә vә
müasir tәlim texnologiyalarına olan ehtiyaclarını
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ödәmişdir:
• Sizin fikrinizcә, yaxşı müәllim vә yaxşı tә -

lәbә kimdir?
• Sәmәrәli müәllim...
• Müәllimlәrin xüsusiyyәtlәri.
• Pedaqogikanın әsas anlayışı olan “tәlim”.
• Didaktika – tәlim vә tәhsil nәzәriyyәsidir.
• Fәal tәlim (konkret tәcrübә KT).
• Fәalların daha yaxşı öyrәndiyi hallar.
• Reflektor (reflektiv müşahidә RM)  vә s.
Bu vә ya digәr mövzularda nәzәrdә tutulan

tәlim kurslarının mәrkәzdә keçirilmәsi bu gün dә
mütәxәssislәr tәrәfindәn davam etdirilir. Mәr -
kәzdә tәhsilin mәzmunu koreyalı mütәxәssislәr
tәrәfindәn hazırlandığı üçün tәlәbәlәrin qiy -
mәtlәndirilmәsi dә, mәhz Koreya tәhsil stan -
dartları әsasında hәyata keçirilәcәkdir. Mә -
lumdur ki, Koreya peşә tәhsili modeli dünyada
әn müasir tәhsil sistemi hesab olunur. Bu sә -
bәbdәn dә Mәrkәz üçün tәhsil proqramları ha -
zırlanarkәn, mәhz Koreya peşә tәhsili modeli
әsas götürülüb. 

Bundan sonra da mәrkәzdә Koreya ekspertlәri

tәrәfindәn hazırlanan vә milli tәhsil sisteminә
uyğunlaşdırılan tәhsil proqramları tәtbiq olu -
nacaq. Proqramlarda sәriştәәsaslı tәlim vә 60-
70%-li praktiki mәşğәlәlәrә әsaslanan modullara
xüsusi yer verilib. Bu ixtisaslar üzrә tәhsillәrini
başa vuran tәlәbәlәr üçün davamlı (fasilәsiz)
tәhsil, geniş iş imkanları yaradılacaq vә onlar
ixtisaslarını praktiki şәkildә reallaşdırmaq baca -
rıqları vә vәrdişlәrinә yiyәlәnәcәklәr. Bununla
yanaşı, mәrkәzdә qısamüddәtli ixtisasartırma
kursları da tәşkil olunacaq, hәmçinin tәlәbәlәr
beynәlxalq sertifikatlı kurslarda da iştirak edә -
cәklәr.

İnanırıq ki, Mәrkәz iki ölkә arasında tәhsil sa -
hәsindә qarşılıqlı әmәkdaşlıq vә tәcrübә müba -
dilәsi aparmaqla, respublikamızda әmәk baza -
rının tәlәblәrinә cavab verәn ixtisaslı kadrların
hazırlanmasında vә işlәk peşә tәhsili modelinin
qurulmasında әhәmiyyәtli rol oynayacaqdır.

“Peşә tәhsili vә insan kapitalı” jurnalı
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PEŞƏ  TƏHSİLİ  MÜƏSSİSƏLƏRİ  YENİ TƏDRİS
İLİNDƏ:  PROBLEMLƏR  VƏ  QARŞIDA DURAN

ƏSAS  VƏZİFƏLƏR

S
entyabr ayının 14-dә Sәnaye vә İnnovasiyalar üzrә Bakı Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzindә
“Peşә tәhsili müәssisәlәri yeni tәdris ilindә: problemlәr vә qarşıda duran әsas vәzifәlәr”
mövzusunda respublika peşә tәhsili müәssisәlәri rәhbәrlәrinin iştirakı ilә geniş tәdbir
keçirilib. Tәdbirin keçirilmәsindә mәqsәd peşә tәhsili sahәsindә yeniliklәr vә yeni dәrs

ilindә qarşıda duran vәzifәlәrin müzakirәsi olub.
Tәdbirdә yeni tәdris ilindә qarşıda duran әsas vәzifәlәr, peşә tәhsili üzrә yeni tәhsil proq ram -

larının (kurikulum) vә tәdris standartlarının tәtbiqi, dayanıqlı vә çoxmәnbәli maliy yә lәş dirmәnin
formalaşdırılması, peşә tәhsili sahәsindә hәyata keçirilәn layihәlәrin әsas istiqamәtlәri barәdә
mәruzәlәr dinlәnilib. Eyni zamanda, peşә tәhsili müәssisәlәrinin rәhbәrlәri – Aviasiya vә Avtomobil
Nәqliyyatı üzrә Bakı Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzinin direktoru Yәhya Sәfәrov, Qusar Peşә Liseyinin
direktoru İmamәddin Zәkiyev, Kürdәmir Peşә Liseyinin direktoru Azәr Hüseynov, Xaç maz Peşә
Liseyinin direktoru Abbasqulu Mәstәliyev  vә Şәmkir Peşә Liseyinin direktoru Nizami Əhmәdov  il
әrzindә gördüyü işlәr barәdә hesabat veriblәr.

Tәdbirdә çıxış edәn Azәrbaycan Respublikasının Tәhsil Nazirliyi yanında Peşә Tәhsili üzrә
Dövlәt Agentliyinin direktoru Pәrviz Yusifov ölkә başçısı tәrәfindәn peşә tәhsilinin inkişafına
göstәrilәn diqqәt vә qayğıdan bәhs edәrәk, bu sahәdә hәyata keçirilәn mәqsәdyönlü tәdbirlәr vә әldә
olunan uğurlu nailiyyәtlәr barәdә әtraflı mәlumat verib. 

Natiq çıxışını davam etdirәrәk qeyd edib ki, son illәrdә Ulu Öndәrin layiqli davamçısı olan
prezident İlham Əliyev tәrәfindәn peşә tәhsili sahәsindә dövlәt siyasәtinin tәkmillәşdirilmәsi
mәqsәdi ilә bir sıra önәmli addımlar atılmış, institusional vә sistemli tәdbirlәr hәyata keçirilmişdir.
Belә tәdbirlәrdәn biri kimi 26 dekabr 2016-cı il tarixindә “Azәrbaycan Respublikasında peşә tәhsili

Yeni  dәrs ili
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vә tәliminin inkişafına dair Strateji Yol Xәritәsi”nin tәsdiq olunmasını xüsusi qeyd etmәk lazımdır.
Bundan sonra peşә tәhsili sahәsinin inkişafı mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn tәdbirlәrdәn әn
әhәmiyyәtlisi – Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin tәşәbbüsü ilә 24 aprel 2018-ci il tarixindә
“Peşә tәhsili haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun Milli Mәclis tәrәfindәn qәbul edilmәsi
vә 18 iyun 2018-ci il tarixindә Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn imzalanaraq qüvvәyә minmәsi
olmuşdur. Bu әhәmiyyәtli sәnәdlәrin tәsdiqi onu demәyә әsas verir ki, artıq ölkәmizdә peşә tәhsilinin
inkişafında keyfiyyәtcә tam yeni mәrhәlәnin başlanğıcındayıq.

Pәrviz Yusifov yeni tәdris ilindә peşә tәhsili sahәsindә qarşıda duran әsas vәzifәlәrdәn dә
danışaraq, hәyata keçirilәn layihәlәrin beynәlxalq әlaqәlәr baxımından mәqsәdәuyğun olduğunu
tәdbir iştirakçılarının diqqәtinә çatdırıb. O, Sәnaye vә İnnovasiyalar üzrә Bakı Dövlәt Peşә Tәhsil
Mәrkәzinin bazasında Koreya tәhsil standartları әsasında yeni Peşә Tәhsil Mәrkәzinin yara -
dılmasının zәruriliyini vә cari tәdris ilindәn fәaliyyәtә başlamasını xüsusi qeyd edib. Mәruzәçi Peşә
Tәhsil Mәrkәzinin qlobal sәnaye ehtiyaclarına cavab verә bilәcәyini, onun rәqabәtqabiliyyәtli kadr -
ların hazırlığına istiqamәtlәndiyini vurğulayaraq, bununla da mәqsәdin әmәk bazarının dәyişәn
tәlәblәrinә uyğun rәqabәtqabiliyyәtli kadr hazırlığının hәyata keçirilmәsi, iqtisadiyyatın inkişafı
üçün belә müәssisәlәrin fәaliyyәt göstәrmәsinin vacibliyini vurğulamışdır. Mәrkәzin ölkәnin әn
qabaqcıl sәnaye müәssisәlәri ilә әmәkdaşlığa başladığını diqqәtә çatdıran Agentlik direktoru
gәlәcәkdә Ko reya şirkәtlәri ilә dә әmәkdaşlıq qurulacağına әminliyini bildirib. 

Agentliyin şöbә müdiri Mәcid Bayramlı yeni tәdris proqramları vә tәdris standartlarının tәtbiqi
barәdә çıxış edәrәk, peşә tәhsilindә yeni modul dәrsliklәrin hazırlanmasından, işәgötürәnlәrlә pilot
peşә tәhsili arasındakı әmәkdaşlığın nәticәlәrinin keyfiyyәtli kadr hazırlığı işindә sәmәrәli tәt bi -
qindәn danışıb. Bundan әlavә, peşә tәhsili müәssisәlәrinin maliyyә fәaliyyәti vә tәlim-tәsәrrüfat
sahәlәrindәn sәmәrәli istifadәsi ilә bağlı mәsәlәlәr dә yığıncaqda müzakirә olunub. Agentliyin şöbә
müdiri Tapdıq Nuriyev bu sahәdә hәyata keçirilәn tәdbirlәrdәn geniş bәhs edәrәk müşahidәlәri
zamanı rast gәldiyi neqativ halları müәssisә rәhbәrlәrinin nәzәrinә çatdırıb vә keyfiyyәtli kadr
hazırlığı işindә belә nöqsanların yol verilmәz olduğunu bildirib.

Sonda qarşıda duran vәzifәlәrin vaxtında vә keyfiyyәtli icrası üçün peşә tәhsili müәssisәlәrinin
rәh bәrlәrinә tövsiyә vә ciddi tapşırıqlar verilib.

Tәdbir bu tәdris ilindәn fәaliyyәtә başlayan vә Koreya tәhsil standartları әsasında yaradılmış Peşә
Tәhsil Mәrkәzinә sәfәr turu ilә sona çatıb. Müasir standartlara uyğun yaradılmış fәnn kabinetlәri vә
istehsalat tәlimi otaqları, elәcә dә  Mәrkәzdә tәchiz edilmiş maşın vә avadanlıqların tәqdimatı tәdbir
iştirak çılarında mәmnunluq hissi yaradıb.

“Peşә tәhsili vә insan kapitalı” jurnalı
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AZƏRBAYCANDA PEŞƏ TƏHSİLİNİN 
İNKİŞAF TARİXİNDƏN

Fәrrux Rüstәmov,
ADPU-nun İbtidai tәhsilin pedaqogikası vә metodikası fakültәsinin 

dekanı, pedaqoji elmlәr doktoru, professor, 
Əmәkdar elm xadimi

e-mail: farrukhrustamov@gmail.com

UOT: 37

Xülasә. Azәrbaycanda insan kapitalının inkişafında fasilәsizliyin tәmin edilmәsi, peşә tәhsilli vә
ixtisaslı kadr hazırlığının әmәk bazarının tәlәblәrinә uyğunlaşdırılması istiqamәtindә sәmәrәli işlәr
görülür. Peşә tәhsilinin mәzmununu tәkmillәşdirmәyin vә sәmәrәliliyini yüksәltmәyin bir yolu da bu
sahәdә tarixi-pedaqoji irsin tәdqiqi, tәbliği vә tәdrisidir. Mәqalәdә XVIII әsrdә Azәrbaycanda peşә
tәhsilinin tәşkili xüsusiyyәtlәrinә toxunulur. Şagirdlәrin peşә hazırlığında, savad almasında, mәnәvi
cәhәtdәn yetkinlәşmәsindә, usta adını qazanmasında müәllim (ustanın) rolu araşdırılır. Azәr -
baycanda usta-şagird (şәyird) münasibәtlәri Qәrbi Avropa tәcrübәsi ilә müqayisәli şәkildә araş -
dırılır. 

Açar sözlәr: әsnaf, kargәr, şagird, insan kapitalı, bilik.
Key words: master, assistant of the master, pupil, human capital, knowledge.

Ключевые слова: мастер, помощник мастера, ученик, человеческий капитал, знание.

M
illi sәrvәtin böyük hissәsini
insan kapitalı tәşkil edir. Ona
görә dә “Azәrbaycan 2020:
gәlә cәyә baxış” İnkişaf Kon -

sepsiyasında, “Azәr baycan Respublikasında tәh -
silin inkişafı üzrә Dövlәt Strategiyası”nda vә
“Azәrbaycan Respub likasının milli iqtisadiyyat
perspektivi üzrә Strateji Yol Xәritәsi”ndә insan
kapitalının bilik vә innovasiyalara әsaslanan in -
kişafı prioritet tәşkil edir. Azәrbaycanda insan
kapitalının inkişafında fasilәsizliyin tәmin edil -
mәsi, peşә tәhsilli vә ixtisaslı kadr ha zırlı ğının
әmәk ba zarının tәlәblәrinә uyğun laş dırıl ması
istiqa mә indә sәmәrәli işlәr görülür. Tәhsil siste -
minin mü hüm pillәsi olan peşә tәhsilinin mәz -
mununun tәkmillәşdirilmәsi, müasir stan dartlara
uyğun olaraq tamamilә yenidәn qu rulması işlәri

dә sistemli şәkildә hәyata keçirilir. Hәm Bakıda,
hәm dә ayrı-ayrı rayonlarda yeni peşә tәhsili
müәssisәlәri istifadәyә verilir, әvvәlcәdәn fәaliy -
yәt göstәrәn peşә tәhsili müәs sisәlәrinin infras -
trukturu yaxşılaşdırılır, bu sahәdә xarici ölkәlәrin
qabaqcıl tәcrübәsi öyrә nilir. Ən vacibi isә peşә
tәhsili ilә bağlı nor mativ-hüquqi baza tәk mil -
lәşdirilir.

Peşә tәhsilinin sәmәrәliliyini yüksәltmәyin,
mәzmununu tәkmillәşdirmәyin bir yolu da bu
sahәdә tarixi-pedaqoji irsin tәdqiqi, tәbliği vә
tәdrisidir. 

Antik dövrdәn bugünәdәk Azәrbaycanda peşә
tәhsilinin tәşәkkülü vә inkişafı ilә bağlı zәngin
elmi-nәzәri fikirlәr vә praktik tәcrübә möv cud -
dur. Mәqalәdә Azәrbaycanda peşә tәhsilinin
inkişafının bütün mәrhәlәlәri deyil, yalnız on
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sәkkizinci yüzillikdәki inkişafı nәzәrdәn ke -
çirilir.

Azәrbaycanda sәnәtkar tәşkilatlarının mey -
dana gәlmәsi ilә peşә tәhsili sistemli xarakter
almağa başladı ki, bu da islamdan әvvәlki dövrә
– Sasanilәr imperiyasının hökmranlığı dövrünә
tәsadüf edirdi. Sәnәtkar tәşkilatlarının fәaliy -
yәtindә istehsal vә satış funksiyaları mühüm rol
oynayırdı. Bu tәşkilatlar müxtәlif mәnbәlәrdә
sex, hәmkar vә әsnaf kimi tәqdim olunur.
“Əsnaf” әrәb dilindә “sinif” mәnasını verir.
XVIII әsrdә әsnaflar ticarәtlә vә digәr peşә ilә
mәşğul olanları da әhatә edirdi. Əsnafların
tәşkilindә peşә prinsipi әsas rol oynayırdı. “İs -
tehsal edilmiş mәhsulu daha yaxşı satmaq, eyni
zamanda, yerli feodalların özbaşınalığına qarşı
birgә mübarizә aparmaq zәrurәti sәnәt karları
eyni mәhәllәdә mәskunlaşmağa vә әs nafda
birlәşmәyә mәcbur edirdi” [7]. Bütün müsәlman
şәrqindә olduğu kimi, xanlıqlar dövründә
Azәrbaycan şәhәrlәrindә dә bu prinsip әsasında
tәşkil edilmiş xeyli sayda sәnәtkar tәşkilatları
mövcud idi [4]. Bu tәşkilatların yara dılmasında
milli-әnәnәvi mәnsubiyyәt dә mü hüm rol oyna -
yırdı. Sәnәtkar tәşkilatlarının daxili hәyatında,
tәşkilatın üzvlәrinin әxlaq vә davranış qay -
dalarının tәnzimlәnmәsindә islam dini böyük rol
oynayırdı. Hәr bir әsnafın özünәmәxsus risalәsi
var idi. Dәmirçilәrin, toxucuların, bo yaq çıların,
dülgәrlәrin risalәlәrinin hamısı vahid formada
tәrtib edilirdi. Əvvәlcә, Allah tәrif edi lir, sonra
sәnәtin yaranma tarixi, islam dininin әsas müd -
dәaları, müsәlman alәmindә baş vermiş mühüm
hadisәlәr, daha sonra isә sәnәtkarların dav ranış
qaydaları, usta-şagird (şәyird) müna si bәt lәri,
ağsaqqalların tәşkilatlardakı rolu vә ustalığa qә -
bulun şәrtlәri şәrh olunurdu.

Ustalarla şagirdlәrin münasibәtlәrinin tәnzim -
lәnmәsindә fütuvvatnamәlәrә geniş yer verilirdi.
XVIII-XIX әsrlәrdә tәrtib edilmiş risalәlәrdәn
fәrqli olaraq, fütuvvatnamәlәr hәm xalq, hәm
dә sәnәtkarlar üçün mәnәvi rәhbәrlik meyarı he -
sab edilirdi [11].

Avropa ölkәlәrindә olduğu kimi, Azәr bay can -
da da usta öz şagirdlәrinin hәm peşә ha zırlığına,
hәm dә ibtidai tәhsil almasına, mәnәvi cәhәtdәn
yetkin olmasına görә mәsuliyyәt da şıyırdı. O
dövrdә tәrtib olunan fütuv vatna mәlәrin әksәriy -
yәtindә usta-şagird münasibәtlәri 19 maddәdә

öz әksini tapmışdır. Orada göstә rilirdi ki, hәr bir
usta şagirdinә peşәsinin sirlәri ilә yanaşı, şәriәt,
tәriqәt vә mәrifәt qay dalarını da öyrәtmәli idi.
Avropa ölkәlәrindә çox zaman bu işi başqaları
görürdü, yәni ustanın savadı az ol duğundan
uşaqlar yazmağı vә oxumağı öy rәnmәk üçün
başqa müәllimin yanına getmәli olurdular.

Sәnәtin xüsusiyyәtlәrindәn vә bazarda sәnәt -
karlıq mәhsullarına tәlәbatın sәviyyәsindәn asılı
olaraq hәr bir usta özünә bir vә yaxud bir neçә
şagird götürә bilәrdi. Əsnaflarda şagirdlәrin
sayını mәhdudlaşdıran heç bir qadağa yox idi vә
şagirdlәrin sayına mәhdudiyyәt qoyulmurdu. Hәr
bir usta istәdiyi qәdәr şagird götürә bilәrdi. Lakin
yadelli işğalçıların tez-tez Azәrbaycana basqın
etmәsi, ölkәnin siyasi vә iqtisadi böhran ke -
çirtmәsi çox şagird saxlamağa imkan vermirdi.
XVII әsrin ikinci yarısında Azәrbaycan şәhәr -
lәrindә bir neçә şagird vә kargәr (usta kömәkçisi)
saxlamağa, belәliklә dә, başqa sәnәtkarlar ara -
sında rәqabәt yaratmağa iqtidarı olan varlı sә -
nәtkar az tapmaq olardı. Demәli, şagirdlәrin sayı
ilә bağlı qanuni mәhdudiyyәt yox idi. Əksәr
hallarda sәnәtkarlar tәsәrrüfatlarını idarә etmәk
üçün bir şagird vә bir kargәrlә kifa yәt lәnirdi.
Ustanın әldә etdiyi az qazancla bir neçә şagirdi
saxlayıb, geyindirmәyin vә ye dirtmәyin faydası
yox idi.

Usta şagirdini düzgün olmayan hәrәkәtinә gö -
rә cәzalandırmaq hüququna malik idi. Bu nunla
belә, ustanın şagirdi gücü çatmayan iş lәrә bu -
yurmağa ixtiyarı yox idi. Şagird öz usta sına na -
musla xidmәt etmәli, onu aldat mamalı, malını
oğurlamamalı vә onunla nәza kәtlә dav ranmalı
idi [10, s. 311-312].

Qeyd etmәk lazımdır ki, peşә öyrәnәn şa -
girdlәrin vәziyyәti bilavasitә onların mәşğul
olduğu istehsalın xarakterindәn asılı idi. Sәnәtin
xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq şagirdliyә (şә -
yirdliyә) qәbul edilәn uşaqların yaşları müxtәlif
idi. Dәrzi vә başmaqçı olmaq üçün şagirdliyә 9
yaşından 13 yaşınadәk uşaqlar  qәbul edi lirdilәr.
Bu yaşda uşaqlar isә dәmirçi, mis gәr vә ya
dabbağları qane etmirdi, çünki bu peşәlәr zәruri
bacarıqdan başqa, fiziki güc dә tәlәb edirdi. Ona
görә dә onlar yalnız 16-17 ya şında olan oğlan
uşaqlarını şagirdliyә qәbul edir dilәr. Şagirdliyә
qәbul edilәn yeniyetmәlәrin valideynlәri, adәtәn,
usta-müәllim üçün xәlәt (hәdiyyә) göndәrirdilәr.
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Usta-şagird münasibәtlәri şagirdin vali -
deynlәri ilә, valideyn olmadıqda isә qohumları
vә ya qәyyumları ilә usta arasında bağlanmış
müqavilә әsasında tәnzimlәnirdi. Müqavilәnin
mәzmunu peşәnin xarakterinә uyğun müәy yәn -
lәşdirilirdi.  O dövrdә uşağın valideyni ilә bağ -
lanan müqavilәlәrdәn birinin mәzmununa diqqәt
yetirәk:

“Mәn aşağıda qol yazıram. Nuxa sakini
Əbdül Kәrim Mәhәmmәdhәsәn oğlu, oğlum
Babanı hәmin 1200-cü ilin sәfәr ayının әvvәlindә
baş maqçılıq peşәsi öyrәtmәk üçün öz hәmşә -
hәrlim usta Əhmәd Hәsәn oğlunun yanına şagird
qoydum.

Üç ilin müddәtinә bu şәrtlә ki, oğluma hәr il
ustası iki cüt ayaqqabı, bir cüt corab, bir әdәd
papaq versin vә günorta yemәyini hәr gün
ödәsin. Oğluma dükan işlәrini vә ustanın ev işlә -
rini hәr gün gördürmәkdә usta Əhmәdin ustalıq
haqqı vardır. Bu şirutnamәnin ustakәr imzası ilә
bir surәti mәndә vә bir surәti Əhmәddә qala -
caqdır.

İmzalar: 1) Əbdül Kәrim-barmaq basdım.
2) Usta Əhmәd-barmaq basdım.

İstagird: “Möhürlә tәsdiq etdim” [13].
Bu mәlumatdan aydın olur ki, usta hәr il öz

şagirdinә iki cüt ayaqqabı, bir cüt corab, bir әdәd
papaq vermәyi vә onu hәr gün günorta yemәyi
ilә tәmin etmәyi öhdәsinә götürürdü. Şagird isә
bunun müqabilindә ustanın bütün tapşırıqlarını
yerinә yetirmәli idi. Qәbul edilmiş qaydalara әsa -
sәn, usta şagirdini öyrәtdiyinә görә heç zaman
әmәkhaqqı almırdı. Maraqlı orasıdır ki, Qәrbi
Avropa ölkәlәrindә bunun әksinә olaraq şagirdin
valideyni tәhsil müddәti әrzindә ustaya müәyyәn
edilmiş qaydada vә miqdarda haqq ödәmәli idi.
Əsnaflarda isә ustanın şagirdi öyrәt mәyә sәrf
etdiyi zәhmәt, әksәr hallarda simvolik xarakter
daşıyan hәdiyyәlәrlә qiymәtlәndirilirdi. Adәtәn,
“xәlәt” adlandırılan bu hәdiyyә yüksәk key -
fiyyәtli şal vә yaxud mahud parçadan ibarәt
olurdu [12].

Şagirdin ustasından şikayәt etmәyә ixtiyarı
yox idi. O, bu barәdә yalnız evdә vali deyn lәrinә
deyә bilәrdi. Arada olan narazılığı isә vali deynlә
usta hәll edirdi.

Şagird usta yanında tәhsilinin ilk mәrhә lә -
sindәn sonra müәyyәn miqdarda әmәkhaqqı ala
bilәrdi. Əmәkhaqqının miqdarının müәy yәn -

lәşdirilmәsindә usta hәlledici rol oynayırdı.
Lakin o, bu sahәdә qәbul edilmiş qaydalardan
kәnara çıxa bilmәzdi  [13, s.1]. Şagirdin tәh -
silinin ilk mәrhәlәsindә әmәkhaqqı almağı iddia
etmәyә haqqı yox idi. Bu mәrhәlәdә o, müş -
tәrilәrә göstәrdiyi xidmәt müqabilindә “şagir -
danә” adlandırılan kiçik mәblәğlә kifayәtlәnirdi.
Yalnız sәnәtin sirlәrinә müәyyәn qәdәr yiyә -
lәndikdәn sonra şagird üçün sabit әmәkhaqqı
müәyyәnlәşdirilirdi [12, s. 111].

Mәnbәlәrdә “şagirdanә” pullarının verilmәsi
iki dövrә bölünür: şagirdin işi bilmәdiyi vә
tәcrübәsiz olduğu birinci dövr. Bu zaman şagird
hәlә sәnәtin texnikasını bilmir, ciddi iş görmәyi
bacarmır vә tәbii ki, belә olduqda onun әmәyi dә
mәhsuldar olmurdu. Bu dövrdә şagird haqq
almırdı vә buna iddia da edә bilmәzdi. Lakin usta
şirniklәşdirmәk mәqsәdi ilә cüzi dә olsa ona “şa -
girdanә” verәrdi. İkinci dövr isә şagirdin nis -
bәtәn tәcrübә әldә etdiyi dövr idi. Bu zaman şa -
gird sәnәti tam öyrәnmiş olmasa da, bәzi işlәri
yerinә yetirmәyi bacarırdı. “Şagirdanә” әsnaf
xәzinәsindәn verilmirdi. Adәtәn, dükandan mal
satılarkәn, şagird özü alıcıya müraciәt edәrәk
ondan “şagirdanә” istәyirdi. Alıcı da yerli adәtә
görә, şagirdin xahişini rәdd etmir, ona müәyyәn
qәdәr qәpik-quruş verirdi.

Şagird usta yanında tәhsilini başa vurduqdan
sonra yarımusta vә yaxud kargәr adını alırdı.
Bunun üçün usta şagirdini әsnaf yığıncağının
üzvlәrinә tәqdim edәrәk onun sәnәti nә dәrәcәdә
mәnimsәmәsi barәdә mәlumat verirdi. Əsnaf
üzvlәrinin fikri müsbәt olduqda, şagird әsnaf
kassasına müәyyәn qәdәr pul ödәyir vә bununla
kargәr adını alırdı. Qeyd etmәk lazımdır ki,
kargәr kateqoriyalı işçilәr heç dә hәr yerdә vә
hәmişә mövcud olmamışlar. İstehsalın müәyyәn
sahәsindә  ustaların sayının artması nәticәsindә
rәqabәtin güclәnmәsindәn ehtiyat edәn әsnaflar
sıralarına yeni ustaların qәbul edilmәsini mәh -
dudlaşdırırdı. Belәliklә dә sәnәtin sirlәrinә yiyә -
lәnәn şagird usta deyil, kargәr adını alırdı.

Şagirdlәr kargәrliyә tәntәnәli bir şәraitdә
keçirdilәr. Kargәr olmaq üçün ustanın şagird
haqqında rәyi olmalı, sex başçıları tәrәfindәn şa -
girdlәrin işlәrinә baxış keçirilmәli, şagirdlәr
әsnaf vә ya hәmkar xәzinәsinә müәyyәn mәb -
lәğdә pul vermәli, ustaları vә sex başçılarını qo -
naq etmәli idilәr.
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Yeniyetmәlәrin şagirdlik müddәti müqa vilә dә,
adәtәn, üç-dörd il göstәrilirdi. Bu müddәt ye tәrli
olmurdu, bәzәn on ilәdәk uzanırdı. Şagirdlik müd -
dәti әslindә sәnәtin xarakterindәn, şagirdin sәnәti
necә qavramasından, yәni şagirdin qabi liy -
yәtindәn, hәmçinin ustanın istәyindәn asılı idi.
Şәkidә başmaqçılıq sәnәtini öyrәnmәk üçün
müәyyәn edilmiş üçillik şagirdlik müddәti “usta”
adını almaq üçün kifayәt etmirdi. Şa girdlәr bu
müddәt әrzindә yalnız “sәnәtin bәzi asan vә mü -
qәddimә işlәrini” mәnimsәyә bilir dilәr [13, s. 21].

Şagirdlikdәn kargәrliyә qәbul mәsәlәsindә
Qәrbi Avropa sexlәri ilә Şәrq әsnafları arasında
elә bir ciddi fәrq yox idi. Şagirdin öyrәndiyi
sәnәt üzrә zәruri bilik vә vәrdişlәrә yiyәlәndiyinә
әmin olduqdan sonra әsnaf vә yaxud sex ona
kargәr adı verirdi. Bәzi hallarda kargәrliyә nami -
zәd әsnaf ustalarından birinin nәzarәti altında
öyrәndiyi sәnәtә aid nümunә hazırlamalı idi.
Belә hal Qәrbi Avropa sexlәrindә geniş yayıl -
mışdır. Bu sınağın әsas mәqsәdi iddiaçının öz
sәnәtinin sirlәrinә nә dәrәcәdә yiyәlәndiyini
müәyyәnlәşdirmәk idi.

Ustalar şagirdlәri onlara kargәr olmaqda
maneә törәdәrәk mümkün qәdәr özlәrini yaxın
gәlәcәkdә usta ola bilәcәk cavan rәqiblәrdәn
mühafizә etmәyә cәhd edirdilәr. İddiaçının әl işi
әsnaf üzvlәrini razı saldığı tәqdirdә ustanın onun
haqqında rәyi dinlәnilir vә yalnız bundan sonra
şagird kargәr adına layiq görülürdü. Kargәr adını
almış şәxs şagirdlә müqayisәdә bir sıra üstün -
lüklәrә malik idi. Belә ki, o, bundan sonra sabit
qaydada ödәnilәn әmәkhaqqı alır vә istәdiyi vaxt
bir ustanın yanından digәrinin ya nına keçmәk
hüququ qazanırdı. Əsnaf qay dalarının o qәdәr dә
ciddi olmadığı Şәrq ölkә lәrindә kargәr adını
almış şәxsin qısa müddәt әrzindә özünә
emalatxana açıb müstәqil usta kimi fәaliyyәt
göstәrmәsi dә mümkün idi.

Vәzifәyә başlamazdan әvvәl usta ilә kargәr
arasında xüsusi müqavilә bağlanılırdı. Müqa vilә -
lәr adәtәn aşağıdakı mәzmunda olurdu:

“Mәn, aşağıda qol yazdıran Nuxa sakini baş -
maqçı usta Rәsul Əhmәd oğlu var, verirәm bu
şirutnamәni öz hәmşәhәrlim Baba namә ol xü -
susdakı hәmin 1203-cü ilin sәfәr ayının әvvә lindә
başlamış 3 ilin müddәtindә mәzkur şa girdimi
yanımda kargәr saxladım ki, başmaqçılıq

sәnәtini kamilincә öyrәnsin. Yәni müstәqil bir
bişkin usta kimi “biçim-tikim” bilsin. Bu şәrt ilә
ki, mәnim borcum hәr il ona iki cüt ayaqqabı, bir
cüt corab, bir papaq vә iki dәst paltar, 60 manat
nәğd pul vermәkdir.

Kargәrimin borcudur ki, gecә-gündüz mәnim
üçün işlәsin. Bunun istehkamiçün vә dәst-xәtt
bilmәdiyim üçün qol әvәzinә barmağımı basdım.

Ustakarın imzası”.
Müqavilә bağlandıqdan sonra usta uzun

müddәt kargәrә müstәqil bir işi etibar etmәzdi.
Şuşada papaqçı dükanında ustalar kargәrә yalnız
tikilişi etibar edirdilәr. Ustalar kargәrlәrә sәnәt
öyrәtmәkdәn başqa, onların әxlaq vә davra -
nışlarına da nәzarәt etmәli idilәr. Sәfil hәyat sü-
rәn gәnclәr kargәr ola bilmәzdilәr. Qәrbi Avropa
sexlәrindә olduğu kimi, Şәrqdә dә kargәrlәrin
müqәddәratı ustalardan asılı idi. Kargәr, bәzi
hallarda isә şagird pillәsini başa vuran hәr bir
şәxs usta adını alırdı. Bu ada layiq görülmüş şәxs
sәnәtinin әn kamil bilicisi sayılırdı. Kargәr kimi
usta adının verilmәsi dә әsnafların sәlahiy -
yәtlәrinә daxil idi. Əsnafın bütün üzvlәrinin
iştirakı ilә keçirilәn ustalığa qәbul mәrasimi çox
tәntәnәli xarakter daşıyırdı. Kargәrin mәnәvi
rәhbәri hesab edilәn usta onu әsnaf üzvlәrinә
tәqdim edirdi. Bundan sonra iddiaçıya onun
daxili tәmizliyini vә әxlaqi kamilliyini aydın -
laşdırmaq üçün çoxlu suallar verilirdi. Bu sınaq -
dan müvәffәqiyyәtlә çıxan şәxs ustalığa qәbul
edilirdi.

Usta adını almış şәxs şәhәr başçısının razılığı
ilә özünә emalatxana açıb, sәnәtlә mәşğul olmaq
hüququ qazanırdı. Bu zaman o, şәhәr xәzinәsinә
müәyyәn mәblәğdә pul ödәmәli idi. Hәr bir
ustanın әsnaf tәrәfindәn müәyyәn edilmiş hüquq
vә vәzifәlәri var idi. Əsnaf daxilindәki bütün
vәzifәlәri tutmaq vә әsnaf yığıncağında müzakirә
edilәn istәnilәn mәsәlәyә münasibәtini bildirmәk
hüququna malik olan usta, eyni za manda, әs -
nafdaxili qaydalara әmәl etmәli, ilk növbәdә isә
öz hәmkarına ziyan vuran hәrә kәtlәrdәn çәkin -
mәli idi. Ustaya hәmkarlarının kargәr vә şa -
girdini, elәcә dә sifarişçi vә alıcısını әlindәn al -
maq qadağan edilirdi. Belә hәrәkәtlәrә yol verәn
usta cәrimә edilir vә yaxud bir neçә gün lüyә әs -
nafdan qovulurdu.
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Nәticә. Belәliklә, orta әsr Azәrbaycan şәhәr -
lәrinin sexlәrindә iki cür kargәr “institutunun”
mövcud olduğunu görürük: şagirdlikdәn ya rım -
ustalığa keçәn kargәr; usta kargәr.

Sәnәtin bütün sirlәrini öyrәnmәk, peşәkar usta
olmaq üçün uzun müddәt vaxt tәlәb olunurdu.
Göründüyü kimi, XVIII әsrdә Azәrbaycanda sis -
temli peşә tәhsili mövcud olmuşdur.
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F.Rustamov
About the history of vocational education 

in Azerbaijan
Abstract

Effective work is underway in Azerbaijan to
ensure continuity in the development of human
capital, the adaptation of vocational education
and training to the labor market. One of the ways
to improve the content and increase the effec -
tiveness of professional education is the research,
popularization and teaching of historical and
pedagogical heritage in this area. The article
touches upon the features of the organization of
vocational education in Azerbaijan in the 18th
century. The role of the teacher (master) in voca -
tional training, education, spiritual development
and achievement of the name of the master is
being studied. The relations of the master and
students in Azerbaijan are compared with the
Western European experience.

Ф.Рустамов
Из истории развития

профессионального образования 
в Азербайджане
Аннотация

В Азербайджане ведется эффективная
работа по обеспечению преемственности в
развитии человеческого капитала, адаптации
профессионального образования и обучения к
рынку труда. Одним из способов улучшения
содержания и повышения эффективности
профессионального образования является
исследование, популяризация и преподавание
исторического и педагогического наследия в
этой области. В статье затрагиваются осо -
бенности организации профес сионального
образования в Азербайджане в XVIII веке.
Роль учителя (мастера) в профессиональной
подготовке, воспитании, духовном развитии и
достижении имени мастера изучается. Отно -
шения мастера и студентов в Азер байджане
сравниваются с западно евро пейским опытом.
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B
әşәriyyәtin mәnәvi tәrәqqisinin
әsas әla mәtlәrindәn sayılan este ti -
ka – estetik mәdәniyyәt antik dövr -
dәn bu günә qәdәr çox uzun vә

tәqdi rәlayiq inkişaf mәrhәlәlәri, başlıca cәhәtlәri
ilә hәmişә diqqәti cәlb edib. Belәliklә, tәbiәtin
este tikası, tәbabәtin estetikası, davranış esteti -
kası, peşә estetikası, incәsәnәt estetikası alәminә
is tehsalat estetikası da әlavә edilib.

İstehsalat estetikasının әsas mahiyyәtini, baş -
lıca istiqamәtlәrini, mahiyyәt dolğunluğunu nә -
zәrә çatdırarkәn müdriklәrin müxtәlif vaxt larda
dediyi bu sözlәr yada düşür: “O yer dә ki, zәriflik,
hәssaslıq, ahәngdarlıq, bәdiilik yoxdur, belә
yerdә qәlbsiz vә ruhsuz adamlar yetişir”. Hәmişә
yeni, tәravәtli sәslәnәn bu sözlәr hәyat vә
mәişәtdә, әmәk fәaliyyәti dövründә, o cümlәdәn,

istehsal prosesinin hәr anında diq qәtdә sax -
lanılmalı, әmәyin estetik xarakterini üzә çıxart -
malıdır. 

Araşdırmalar göstәrir ki, tarixi inkişafın müx -
tәlif mәrhәlәlәrindә bütünlüklә olmasa da, ayrı-
ayrı istehsal prosesindә bir sıra estetik әla mәtlәrә
müәyyәn diqqәt yetirilmişdir. Bunun la belә,
tәdqiqatçıların  bir fikri dә ma raq lıdır ki, keçmiş
SSRİ mәkanında fәaliyyәt gös tәrәn filosof
alimlәr keçәn әsrin 60-cı illәrindәn baş layaraq,
estetikanın istehsalatla qo vuşuğunun başlıca cә -
hәtlәrini nәzәrә çatdır mağa müvәffәq olmuşlar. 

M.Lomonosov adına Moskva Dövlәt Univer -
sitetinin fәlsәfә fakültәsinin eyniadlı kafed ra -
sında çalışan alimlәrin sәyi ilә hazırlanan
“Эстетика и производство” (Estetika vә is teh -
salat) adlı mәqalәlәr toplusu müvafiq qurumlar,

Vidadi Xәlilov,
Azәrbaycan Respublikası Tәhsil İnstitutunun

böyük elmi mәslәhәtçisi, pedaqogika üzrә elmlәr doktoru,
professor, Rusiya Pedaqoji vә Sosial Elmlәr

Akademiyasının hәqiqi üzvü
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Xülasә. Mәqalәdә cәmiyyәtin maddi-mәnәvi tәrәqqisinin әsas zәmini kimi dәyәrlәndirilәn is -
tehsalat estetikası vә onun әsas istiqamәtlәri üzәrindә dayanılmış vә müәyyәn araşdırmalar apa -
rılaraq tarixi inkişafın bütün mәrhәlәlәrindә ayrı-ayrı istehsal prosesindә bir sıra estetik әlamәtlәrә
diqqәt yönәldilmişdir. 

Açar sözlәr: istehsalat mәdәniyyәti, istehsalat estetikası, texniki estetika, estetik mühit, әyani-bәdii
tәrtibat, geyim mәdәniyyәti, әmәyin estetik xarakteri.
Key words: production culture, production aesthetics, technical aesthetics, aesthetic environment,
visual and artistic design, clothing culture, aesthetic nature of labor.
Ключевые слова: производственная культура, производственная эстетика, техническая
эстетика, эстетическая среда, визуальный и художественный дизайн, культура одежды,
эстетический характер труда.

İSTEHSALAT  ESTETİKASI
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ali vә orta ixtisas müәssisәlәrindә çalı şanlar
tәrәfindәn maraqla qarşılanmışdır. 

Cәmiyyәtin sosial-iqtisadi inkişafında bu
istiqamәtdә kadr hazırlıqlarının formalaşmasında
mühüm rol oynayan texniki-peşә mәktәblәri
üçün “Estetik tәrbiyә” adlı dәrs vәsaiti isә
tanınmış filosof alimlәr – K.A.Makarov, A.N.Te -
rentyev, V.İ.Tolstıx, K.V.Şoxin vә B.A.Erenqros
tәrәfindәn hazırlanaraq, 1971-ci ildә rus dilindә
geniş tirajla nәşr edildi. Problemin çox böyük
әhәmiyyәti vә aktuallığı nәzәrә alınaraq Adı -
gözәl Qәmbәrovun tәrcümәsindә bu vәsait
respublika “Maarif” nәşriyyatı tәrәfindәn çap
olundu. Onu da qeyd edәk ki, bir sıra dәyәrli
әsәrlәri ilә tanınan fәlsәfә elmlәri doktoru,
professor Cahid Quliyevin elmi redaktorluğu ilә
işıq üzü görәn bu tәdris vәsaiti bu gün dә
әhәmiyyәtlidir. Vәsaitin titul vәrәqindә yazılan
“Bәdiilik (este tiklik – V.X.) әmәyә daha artıq
ilham verәcәk, mәişәti zinәtlәndirәcәk vә insanı
nәcib lәşdirәcәkdir” fikri, heç şübhәsiz, bütün
sahәlәrdә yaradıcı әmәyә, әmәyin qәdir-qiy mә -
tini üzә çıxartmağa zәmin yaradır. Qeyd edәk ki,
406 sәhifә, 30,6 çap vәrәqi hәcmindә olan bu
dәyәrli vәsaitin çox mühüm bir bölmәsi “Əmәk
vә istehsalatın estetikası” adlanır. 

İstehsalat estetikasının, necә deyәrlәr, canını,
әsas özәyini tәşkil edәn gözәllik vә mәqsәdә -
uyğunluq, ölçü vә ahәngdarlıq, gözәllik vә fay -
dalılıq, onların әsas komponentlәri üzәrindә da -
yanılması, çox mühüm nәzәri vә praktiki әhә -
miyyәtә malikdir. 

1976-cı ildә Moskvadakı siyasi әdәbiyyat
nәşriyyatının çap etdiyi “Эстетика и техника:
альтернатива или интеграция” kitabında da
istehsal prosesindә texniki-tәrәqqi nailiy yәt -
lәrindәn istifadә mәsәlәlәrinә xüsusi diqqәt ye -
tirilmәsi vacib sayılmış vә ön plana çәkilmişdir. 

A.Q.Ustenov vә İ.P.Yurovun müәllifliyi ilә
hazırlanan vә 1988-ci ildә nәşr olunan “Эсте -
тика труда и производства” texniki-peşә tәhsili
sistemindә istifadәsi zәruri olan metodiki vәsait
kimi dәyәrlәndirilmişdir. 

Bütün bunlar belә bir fikir vә rәy bildirmәyә
әsas verir ki, elmi-texniki tәrәqqi әsrindә dә is -
tehsalat estetikasının özünәmәxsus yeri, әhә miy -
yәti vardır. Tәqdirәlayiq cәhәtlәrdәn biri dә bu -
dur ki, hәmin vәsaitlәrdә problemin bir sıra baş -
lıca mәsәlәlәri, o cümlәdәn, “Estetikanın struk tu -

runda dizayn”, “Bәdii layihәlәşdirmәdә estetik
qavramanın rolu”, “Rәnglәrin vә formaların es -
tetik qavranılması”, “İncәsәnәtdә vә is teh salatda
ritm problemi”, “Dizayn sәnәtindә bәdii forma
haqqında”, “Estetikada incәsәnәtin vә isteh -
salatın sintezi problemi”, habelә müxtәlif tipli
sәnaye mәhsullarının estetik qiymәt lәn dirmә
kriteriyaları öz әksini tapmışdır. Diq qә tәlayiq
haldır ki, hәmin tәdqiqatların nәti cәlәri, irәli
sürülәn fikir vә müddәalar bu gün dә aktual ola -
raq öz әhәmiyyәtini itirmәmişdir. Mәsәlәn, tex -
niki estetika ilә mәşğul olan mütәxәssislәrin fik -
rincә, ilk baxışda modeli, forması ilә diqqәti cәlb
edәn minik avtomobillәrini vә tәyyarәlәri “qә -
şәng dir”, “gözәldir” – deyә qiymәtlәndirә bil mә -
rik. Onları әsaslı, müxtәlif mәrhәlәli sı naqdan
uğurla çıxardıqdan sonra qiymәt lәn dirmәk zә -
ruridir. Belә bir mövqe onunla şәrtlәnir ki, for -
manın, görünüşün cazibәdarlığı hәqiqi qiy -
mәtlәndirmә üçün әsas sayıla bilmәz. Hәqiqi qiy -
mәtlәndirmә dәyәrlilik, faydalılıq әlamәtlәri ilә
ölçülür vә bunların sayәsindә mümkün olur. Tә -
sadüfi de yildir ki, müxtәlif qәbildәn olan insanlar
yaxşını pisdәn seçmәyi bacardıqları gündәn göz -
oxşayan keyfiyyәtli mәhsul istehsal etmәyә mә -
nәvi ehtiyac duymuşlar. Bu hiss, bu istәk in -
sanları bir-birindәn gözәl geyim, zinәt әşyaları
yaratmağa ruhlandırmışdır. Bütün bunlar isә
istehsalat estetikası, fәaliyyәtin estetik tәrәflәri
ilә sıx bağlıdır. Ona görә dә ölkәdә ayrı-ayrı
fәaliyyәt sahәlәrindә estetikliyin tәmin olun -
masının baş lıca istiqamәtlәri әsas götürül mәlidir. 

Birinci istiqamәtә aid olan görülәsi işlәr iş
yerindә, istehsal prosesindә estetik mühitin ya -
radılması ilә bağlıdır. Buraya aiddir: 

– iş yerinin, mәhsul istehsal edilәn yerin –
emalatxana, laboratoriya, sex vә digәr obyekt lә -
rin estetik cәhәtdәn tәşkili; 

– mәhsul istehsal edilәn, fәaliyyәt göstәrәn
yerin bәdii-estetik cәhәtdәn tәrtibi; 

– istehsal olunan dәzgah, alәt vә digәr
vәsaitlәrin gözoxşayan rәng әlaqәlәrindә, soyuq
rәnglәrin әsa sında nәzәrә çatdırılması; 

– әmәk fәaliyyәtinin xarakterinә uyğun ra -
hatlıq, zövqoxşayan xüsusi ge yimlәrә istinad
olunması;

– görülәn işlәrdә vә istehsal olunan mә -
mulatlarda bәdiiliyin, bәdii modellәşdirmәnin vә
qablaşdırmanın tәmin edilmәsi; 
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– elmi-texniki tәrәqqi nailiyyәtlәrini, habelә
müәssisәdә çalışan qabaqcılların uğurlarını
nümayiş etdirәn stend vә vitrinlәrin müәssisәnin
gözәgörümlü yerlәrindә nәzәrә çatdırılması.

İkinci istiqamәtә istehsalat estetikasının çox
mühüm tәrkib hissәsi kimi dәyәrlәndirilәn tex -
niki estetika ilә bağlı görülәn işlәr daxildir.  Tex -
niki estetika istehsalat estetikasının çox mühüm
sahәlәrindәn sayılır. Bir sıra elmi-ixtisas, lüğәt-
mәlumat kitablarında texniki estetikanı sәnaye
incәsәnәtinin nәzәriyyәsindәn bәhs edәn elm
sahәsi kimi izah edirlәr.

Sәnaye incәsәnәti isә geniş anlamda başa dü -
şülür. Bәdii layihәlәşdirmә vә konstruk siya laş -
dırma isә sәnaye incәsәnәtinin metodu kimi mü -
hüm әhәmiyyәt kәsb edir. Müxtәlif sәnaye ob -
yektlәrindә istifadәsi mühüm olan dәzgah vә
avadanlığın layihәlәşdirilmәsi, forma sının müәy -
yәnlәşdirilmәsi, rәnglәnmәsi, iş yer lәrinin mühi -
ti, interyer vә eksteryerin tәrtibi (binanın, istehsal
müәssisәlәrinin daxili vә xarici mühiti, bәdii-
estetik tәrtibatı) dә sәnaye incә sәnәtinin qarşı sın -
da duran vәzifәlәrdәn sayılır.

Sәnaye incәsәnәti mahiyyәtinә görә sinte tik
sәciyyә daşıyır vә bir neçә elm sahәlәrinin sin -
tezi nәticәsindә yaranmışdır. Fәlsәfә, siyasi iqti -
sad, sosiologiya, fiziologiya, psixologiya vә di -
gәr elmlәrin qovşağı, qarşılıqlı әlaqәsi nә -
ticәsindә yaradılan sәnaye incәsәnәti elmi-tex -
niki tәrәqqinin yüksәk hәddә çatmasında mühüm
rol oynayır:   

“...Sәnaye incәsәnәti elmlәrlә qarşılıqlı әla -
qәdә inkişaf edәrәk, konstruksiyalaşdırma vә
forma әmәlәgәtirmә, hәmçinin arxitektura vә
incәsәnәtin, ilk növbәdә isә dekorativ tәtbiqi
incәsәnәtin tәcrübәsinә әsaslanır.

İstehsalatın vә mәhsul hazırlanmasının belә
çәtin şәraitindә rәssam, bir vaxt peşәkarın etdiyi
kimi, bütövlükdә bütün mәhsulu yarada bilmәz.
Ona görә dә sәnaye incәsәnәti kollektiv yara dıcı -
lığın bir növü olaraq burada rәssam mü hәndislә,
texnoloqla, iqtisadçı ilә, sosioloqla, әmtәә şü nas -
la, mәhsulun hazırlanmasında iştirak edәnlәrin
hamısı ilә sıx әmәkdaşlıqla işlәyir. Mühәndis
әşyanın funksional kamilliyini, rәssam estetik
keyfiyyәtini, sosioloq ictimai zәruriliyini, iqti -
sadçı onun iqtisadi cәhәtdәn mәqsә dә uyğun -
luğunu, erqonomist әşyadan istifadәnin rahat -
lığını tәmin edir” [2, s. 69]. 

Elmi-texniki tәrәqqi nailiyyәtlәrini göstәrәn
stend vә vitrinlәrin, istehsal prosesindә işlәdilәn
dәzgah vә avadanlıq nümunәlәrinin (yaxud
modellәrinin) әks etdirilmәsi, sәs-küyün azaldıl -
masını, işıqlandırmanın, temperaturun müvafiq
şәkildә olmasını tәmin edәn qurğuların qo -
yulması, divarların vә avadanlığın açıq, işıqlı,
gözoxşayan rәnglәrlә boyanması, yeri gәldikcә
dәniz, dağ, yaylaq vә göy çәmәnliyi, bir sözlә,
tәbiәt mәnzәrәlәrini әks etdirәn lövhәlәrә istinad
olunması zövq oxşamaqla bәrabәr, gәrginliyi
aradan qaldırır, tez yorulmanın qarşısını alır. 

İstehsalatda – әmәk proseslәrinin davam et -
diyi yerlәrdә sanitar-gigiyena mәdәniyyәtinә xü -
susi diqqәt yetirilmәsi, tәmizliyә riayәt olun ması,
eyni zamanda, estetik key fiy yәtlәrdәn sa yılır. 

Əmәk-istehsal prosesindә tәlәbәni, ustanı,
әmәkçini әhatә edәn mühitin estetik tәşkilindә
dәzgah vә avadanlığın, ayrı-ayrı cihazların
tәmiz, sәliqәli, texniki tәlәblәrә cavab verәn bir
tәrzdә saxlanılması istehsalat estetikası baxı -
mından mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. 

Texniki estetikadan, sәnaye incәsәnәtindәn
bәhs edәrkәn dizaynerlәrin – rәssam-konstruk -
torların işlәrini dә yaddan çıxartmaq olmaz.
Müxtәlif tipli sәnaye mәhsullarının istehsalında,
hәyata vәsiqә almasında onların da mühüm rolu
var. Mәhz onların bәdii tәfәkkürü, yaradıcılıq
axtarışları sayәsindә hәyat vә mәişәtimiz üçün
zәruri olan yeni növ mәhsullar yaranır. 

Problemin әsas mahiyyәtindәn bәhs edәrkәn
belә bir cәhәti dә unutmaq olmaz ki, keçmiş
SSRİ-dә, sovet dönәmindә fәaliyyәt göstәrәn
Ümumittifaq Elmi-Tәdqiqat Texniki Estetika
İnstitutunda vә onun Bakı filialında istehsalat
estetikasının başlıca mәsәlәlәri, tәqdirәlayiq xü -
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susiyyәtlәri müntәzәm olaraq nәzәrә çat dı -
rılmışdır. 

Respublikamızda çalışan, dәyәrli әsәrlәri ilә
tanınan filosof, pedaqoq alimlәr dә yeri gәldikdә
problemin bir sıra başlıca mәsәlәlәrinә diqqәt
yetirmiş, nәzәri vә praktik әhәmiyyәt kәsb edәn
mәsәlәlәr üzәrindә dayanmışlar. Keçәn әsrin 90-
cı illәrindә – müstәqilliyimizin ilk illәrindә işıq
üzü görәn “Mәnәviyyat, gözәllik, tәrbiyә” adlı
dәyәrli әsәri ilә rәğbәtlә qarşılanan fәlsәfә
elmlәri doktoru, professor Əlisa Əhmәdov yazır:

– “Şәxsiyyәtin estetik mәdәniyyәt poten sialı -
nın hәcmi vә mәzmunu hәyat tәrzinin inki -
şafının, tәkmillәşdirilmәsinin başlıca mәnbә -
lәrindәn biridir. Hazırda “istehsalat mәdә niy -
yәti”, “idarәetmә mәdәniyyәti”, “siyasi mә dә -
niyyәt”, “mәişәt mәdәniyyәti”, “xidmәt mә -
dәniyyәti”, “davranış mәdәniyyәti” vә s. qar -
şısında yüksәk tәlәblәr irәli sürülmәsi tә sadüfi
deyildir. Hәmin tәlәblәr bir tәrәfdәn ya şa dığımız
cәmiyyәtin hәyat tәrzindәn irәli gәlir, digәr tә -
rәfdәn isә hәyat tәrzinin daha da tәk millәş -
dirilmәsini nәzәrdә tutur. 

Hәr bir cәmiyyәtin hәyat tәrzinә üzvi şәkildә
daxil olan estetik mәdәniyyәtin mahiyyәtini vә
xüsusiyyәtlәrini aşkarlamağa başlamazdan әv -
vәl, ümumiyyәtlә, mәdәniyyәt haqqında bir neçә
söz demәyә ehtiyac vardır.  

Mәdәniyyәt alәmi çoxcәhәtli vә rәngarәng
alәmdir. Mәdәniyyәtin mәzmununa maddi vә
mәnәvi sәrvәtlәr, adәt vә әnәnәlәr, ünsiyyәt nor -
maları vә s. daxildir. Daha doğrusu, insanlar tә -
rәfindәn yaradılan vә onların hәyat tәcrü bәsindә
toplanmış hәr şey mәdәniyyәtә aiddir. Estetik
mәdәniyyәt cәmiyyәtin ümumi mәdә niyyәtinin
bir hissәsidir” [5, s. 103].

Güman edirik ki, әlavә şәrhә bir o qәdәr dә
ehtiyac qalmır. Görkәmli alimin hәmin fikirlәri
dә elә istehsalat estetikasının başlıca mәsәlәlәri
ilә sıx bağlıdır.

Nәticә. Sonda onu qeyd edәk ki, istehsalat es -
tetikasını yalnız maddi istehsal prosesi ilә mәh -
dudlaşdırmaq, problemә birtәrәfli yanaşmaq tә -
siri bağışlayır. İstehsalat estetikası mәnәvi is -
tehsalla – tәhsil vә digәr fәaliyyәt sahәlәri ilә dә

әla qәdardır. Gәlin belә bir hәyat düsturunu – afo -
rizmi heç zaman yaddan çıxartmayaq: işә ge dәn -
dә vә işdәn qayıdanda sevinirsәnsә, xoş bәxtlәrin
xoşbәxtisәn!...
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tics and its key directions, which are evaluated as
a major background of society’s material and
moral progress and draws attention to several
aesthetic features in separate production pro -
cesses at all stages of historical development
through certain investigations. 
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Xülasә. Mәqalәdә peşә tәhsili pedaqoqlarının (PTP) hazırlığında kompetensiyalılığın forma -
laşdırılmasının mühüm diaqnostikası xarakterizә edilmiş, tәdqiqatın realizә olunmasında müvafiq
fundamental anlayışlar nәzәrdәn keçirilәrәk, tәdqiqatın metodoloji tәliminin istiqamәtlәri müәyyәn
edilmişdir.

Açar sözlәr: kompetensiyalılığın formalaşdırılması, kvalimetrik yanaşma, kompetent-kontekst
metod.
Key words: formation of competence, qualimetric approach, competence-context method.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, показатель качества управления, ком -
петентность и контекстный подход.

A
zәrbaycanda tәhsilin bütün istiqa -
mәtlәri vә sahәlәrindә keyfiyyәt
sәviyyәsinin yüksәl dilmәsi prio -
ritet olaraq müәyyәn edilmişdir.

Bu isә peşә tәhsili sahәsindә hәm struktur-
idarәetmә, hәm dә tәdris-metodiki aspektlәrdә
yeni keyfiyyәt sәviyyәsinә keçid prosesinә müs -
bәt tәsir göstәrmәkdәdir. Peşә tәhsili müәssi sәlә -
rin dә çalışan mühәndis-pedaqoji heyәtin – is teh -
salat tәlimi ustalarının, nәzәri vә ümum tәhsil
fәnn müәllimlәrinin innovativ hazırlığının mü -
hüm istiqamәti kompetensiyalılığın forma laş dı-
rılması metodikasının tәdris-tәlim prose sindә
aprobasiyası ilә әlaqәdardır. Mәsәlәnin әhә miy -

yәtini nәzәrә alaraq, elmi-metodoloji әdә biy -
yatda aparılan belә tәdqiqat işlәrinin müxtәlif
aspektlәri nәzәrdәn keçirilmiş vә onlar lazımi
dәrәcәdә tәdqiq olunmuşdur. Bu qәbildәn olan
peşә pedaqoqlarının hazırlığının qiy mәt lәn di ril -
mәsi problemlәri bir sıra görkәmli alim-pe da -
qoqlar – V.P.Bespalko, C.E.Matuşkin, V.A.Fe -
dorov, K.Ağamalıyev, M.İlyasov, R.Əs gәrov,
K.Mәcidov, M.Qurbanov vә başqaları tәrәfindәn
peşә tәhsili pedaqoqlarının hazır lığı nın diaq nos -
tikasına dair elmi-metodoloji tәd qiqatlarda hәl -
lini tapmışdır. Bununla yanaşı, pe daqoqların ha -
zırlığı üzrә keyfiyyәtin yüksәl dil mәsindә diaq -
nostik vasitәlәrin metodoloji potensiyası kifayәt

PEŞƏ TƏHSİLİ SAHƏSİNDƏ ÇALIŞAN
PEDAQOQLARIN HAZIRLIĞINDA

KOMPETENSİYALILIĞIN KEYFİYYƏTİNİN
YÜKSƏLDİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ
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Peşә Tәhsil Mәrkәzinin direktor әvәzi, 
pedaqoji elmlәr doktoru 
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qәdәr işlәnilmәmişdir.
Bu sahәdә aparılan tәdqiqat işlәrinin әsas

mәqsәdi peşә tәhsili pedaqoqlarının  hazır lığında
kompetensiyalılığın formalaşdırılmasının mü -
hüm diaqnostik әlamәt kimi xarakterizә edil -
mәsidir. Belә ki, hazırda bu sahәdә çalışan pe -
daqoqların elmi-metodoloji hazırlığında  mәhz
kompetensiyalılığın keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
başlıca amil kimi çıxış etmәkdәdir.

Peşә tәhsili pedaqoqlarının hazırlığının diaq -
nostikasının elmi-metodoloji konsepsiyasında
peşә tәhsilinin idarә olunmasının keyfiyyәti
anla yışı fundamental sәciyyә daşıyır. Öz-özlü -
yündә peşә tәhsilinin idarә olunmasının key fiy -
yәti mәsәlәsi müasir elmi-pedaqoji әdә biyyatda
mühüm, aktual praktik-nәzәri problem kimi
geniş tәdqiq olunmaqdadır. Bu mәqsәdlә aşağı -
dakılara xüsusi diqqәt yetirilmәsi vacibdir: 

– elmi-pedaqoji proses (bütün mәrhәlәlәri
daxil olmaq şәrti ilә) bütövlükdә layihә lәn diril -
mәli, diaqnozlaşdırılmalı vә plan laş dırıl malıdır;

– pedaqoji proses düzgün vә elmi әsaslarla
idarә olunmalıdır;

– müntәzәm vә mütәşәkkil şәkildә monitorinq
aparılmalı vә alınan nәticәlәr qiymәt lәn diril -
mәlidir;

– pedaqoji prosesin hәr bir mәrhәlәsindә özü -
nü göstәrәn önәmli elmi-metodiki tenden siyalar
aşkarlanmalıdır;

– nәzәrә çarpan hәr bir dәyişiklik vә inkişaf
ciddi surәtdә qeydә alınmalıdır;

– nәticәlәr müqayisәli surәtdә tәhlil olunmalı
vә pedaqoji prosesin sonrakı mәrhәlәlәrindә
nәzәrә alınmalıdır [10].

Verilәn iqtibasdan göründüyü kimi, tәhsildә
keyfiyyәtin tәmin olunmasının verilmiş şәrtlәri
әslindә tәhsilin mәqsәd vә vәzifәlәrinin adekvat
hәllini nәzәrdә tutur. Bu nöqteyi-nәzәrdәn
pedaqoq alimlәr – F.Rüstәmov vә T.Dadaşovanın
tәhsilin keyfiy yәtinә dair verdiklәri tәrif
mәqbuldur: “Tәhsildә keyfiyyәt dedikdә, tәhsilin
qarşısında duran mәq sәd vә vәzifәlәrin hansı
sәviyyәdә hәll olun ması başa düşülür” [1].

Elmi-pedaqoji әdәbiyyatda tәhsilin key fiy -
yәtinә dair daha bir maraqlı definisiya aşağıdakı
kimi ifadә olunmuşdur: “Pedaqoji prosesin
effektivliyinin kriteriyaları tәlimin mәqsәdlәri vә
yaxud normativlәri (standartları) götürülә bilәr.
Tәhsilin keyfiyyәti ilә әlaqәdar problemlәrdәn

biri isә tәlim proseslәrinin taksonomiyası ilә
bağlıdır. Çünki tәlim prosesini o halda effektiv
saymaq olar ki, onun qarşısında qoyulmuş mәq -
sәdlәr hәyata keçirilmiş olsun” [12, s.103].

Elmi-pedaqoji әdәbiyyatda peşә tәhsilinin
idarә olunmasının keyfiyyәti anlayışının qno -
seoloji mәzmununa dair bir sıra fәrqli müla hi -
zәlәr mövcud olsa da, nәticә etibarilә bu anla yı -
şın ümumi qәbul olunmuş definisiyası forma laş-
mışdır. Elmi-pedaqoji әdәbiyyatda qәrar laşmış
mövqeyә әsasәn, peşә tәhsilinin idarә olun ması -
nın keyfiyyәti dedikdә, pedaqoji pro sesin ictimai
vә fәrdi motivasiyalara, tәlә batlara uyğunluğu
nәzәrdә tutulur. Xüsusi olaraq L.V.Lvov vә
M.V.Çernişeva tәrәfindәn peşә tәhsilinin key fiy -
yәtinin idarә olunmasına aşağı dakı tәrif veril -
mişdir: “Pedaqoji prosesin şәx siyyәtin vә cә miy -
yәtin tәlәbatına adekvatlığı, nәticә etibarilә birgә
fәaliyyәt subyektlәrinin fәaliyyәtinin mәq sәdlәri,
onların әldә edil mә sinin üsulları ilә müәy yәn
edilir, paylanılır vә inteq rә olunur” [14, s. 27].

Burada öz növbәsindә kollegial pedaqoji
fәaliyyәtin mәqsәdlәri  vә  bu mәqsәdlәrin әldә
olunmasına yönәldilmiş üsul vә metodların for -
malaşdırılması nәzәrdә tutulur.

Peşә tәhsilinin idarә olunmasının keyfiyyәtinә
dair bu anlama istinadәn, ilk növbәdә, tәdqiqatın
metodoloji tәhlilinin istiqamәtlәrini müәyyәn
edәk. Aparılan tәdqiqatın metodoloji tәhlilinә
dair İ.Q.Yudin tәrәfindәn irәli sürülmüş tәsnifata
әsasәn, aşağıdakı metodoloji tәhlil istiqamәtlәri
mәqbul hesab edilir:

Fәlsәfi-metodoloji tәhlil. Peşә tәhsili peda -
qoqlarının hazırlığında idarәolunmanın keyfiy -
yәtinin yüksәldilmәsinin fәlsәfi-metodoloji tәh -
lili, başlıca olaraq şәxsiyyәtin inkişafı konsep -
siyası ilә sıx surәtdә әlaqәdardır. Sosial-fәlsәfi
konsepsiyalarda şәxsiyyәtin inkişafının, onun
fiziki reallığı ilә mövcud ictimai münasibәtlәrin
tәnasübündәn qәrarlaşan sosio-genetik, psixoloji
mahiyyәti ilә şәrtlәndirilmәsi ideyası fәlsәfi fikir
tarixindә geniş tәdqiqat obyekti kimi çıxış et -
mәkdәdir. İnsan şәxsiyyәtinin sosio-mәdәni uni -
kum kimi tәqdimatı K.Helvetsi, D.Didro,
J.J.Russonun sosial-fәlsәfi tәlimlәrinin ana
xәttini tәşkil etmәkdәdir. Şәxsiyyәtin mәhz so -
sio-mәdәni unikum kimi anlamı peşә hazır -
lığında kompetensiyalılığın müstәsna rol oyna -
dığını şәrtlәndirmәklә, pe şә tәhsili peda qoq la -
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rının peşә hazırlığında  idarә olunmanın key fiy -
yәtinin yüksәldilmәsi, bila va sitә tәlim-peşә kom -
petensiyalarının inkişafı ilә tәmin edilir. 

Ümumelmi prinsiplәrinin tәdqiqatı. Peşә
tәh sili pedaqoqlarının hazırlığında idarә olun -
manın key fiyyәtinin artırılmasında diaqnos -
tikanın me to doloji tәhlilinin digәr bir istiqamәti
ümu m elmi prinsiplәrin tәdqiqat formalarının
xüsu siyyәti ilә bağlıdır. 

Konkret elmi-metodoloji tәhlil. Peşә tәhsili
sistemindә pedaqoqların peşә hazırlığının diaq -
nostikasında mühüm mәrhәlә konkret elmi-
metodoloji tәhlillә bağlıdır. İ.D.Andreyev peda -
qoji mәqsәdlәrin әldә olunmasının elmi-meto -
doloji tәhlilini xarakterizә edәrkәn göstәrirdi ki,
“Pedaqoji mәqsәdlәrin әldә olunmasının üsulları
(metodlar) mövcuddur ki, onlar da öz növbәsindә
bu vә ya digәr fәnnin tәdrisindә istifadә olunur”
[11, s. 139].

Peşә tәhsili pedaqoqlarının hazırlığında idarә -
olunmanın keyfiyyәtlilik diaqnostikasının kon -
kret elmi-metodoloji tәhlili, bu mәnada kvali -
metrik yanaşmaya әsaslanır. Öz növbә sindә,
kva limetrik yanaşma kompetent-kontekst meto -
dun tәtbiqi, yәni onun metodik ifadәsi kimi isti -
fadә olunur.

Bu proses zamanı baxılan istiqamәtlәr üzrә
kompotent-kontekst metodu çәrçivәsindә peşә-
tәlim vә peşә kompetensiyalarının inkişafı nәticә
etibarilә sosial peşәkarlığın formalaşmasını
tәmin etmiş olur.

A.M.Korşunov bu mәsәlәyә münasibәt bildi -
rәrәk yazır ki, “Ayrı-ayrı insanların arasındakı
dәyәri münasibәtlәr, sosial qruplar arasındakı
münasibәtlәri isә dәyәr şәrtlәndirir” [13, s. 209].

Öz-özlüyündә kvalimetriya ixtiyari tәbiәt
proseslәrinin keyfiyyәtinin kәmiyyәt göstә -
ricilәri üzrә qiymәtlәndirilmәsini tәmin edәn
elmi-praktik metoddur. Bu metodun tәhsil siste -
minә tәtbiqi tәhsilin kvalimetriyası vә ya peda -
qoji kvalimetriya adlanır. Pedaqoji kvali met riya -
nın müxtәlif proseslәrә, xüsusi olaraq tәhsil pro -
seslәrinә tәtbiqi spesifik idarәetmә funksiyası
vasitәsi ilә realizә olunur vә aşağıdakı nәticәlәr
әldә edilmәsini tәmin edir:

1. Kompetent-kontekst metodunun tәtbiqi
әsasında peşә tәhsili pedaqoqlarının hazır -
lığında tәhsildә idarәetmәnin keyfiyyәtinin
qiymәtlәn dirilmәsi öz-özlüyündә keyfiyyәt gös -

tәricisi kimi çıxış edir.
2. Peşә tәhsili pedaqoqlarının hazırlığında

kompetent-kontekst metodunun tәtbiqi әsasında
peşә-tәhsil kompetensiyası peşә tәhsili key -
fiyyәtinin ölçülmәsinin kriteriyası kimi çıxış edir.

3. Peşә tәhsili pedaqoqlarının hazırlığında
kompetent-konteks metodunun tәtbiqi әsasında
peşә tәhsili hazırlığının keyfiyyәtinin yüksәl -
dilmәsindә diaqnostik vasitәlәr indikator rolunu
oynayır [9, s. 363].

Alınmış nәticәyә әsaslanaraq peşә tәhsili pe -
daqoqlarının hazırlığında kvalimetrik modelin
struktur vә funksional xüsusiyyәtlәrini nәzәrdәn
keçirәk. Bütövlükdә peşә tәhsili pedaqoqlarının
hazırlığında kvalimetrik model aşağıdakı blok -
lardan tәşkil olunur: mәqsәdyönlülük bloku;
mәzmunluluq bloku; prosessual-әmәli blok;
diaqnostik-dәyәrlәndirmә bloku.

Qeyd olunduğu kimi, peşә tәhsili peda -
qoqlarının hazırlığında kvalimetrik modelin
mühüm bloklarından biri mәqsәdyönlülük blo -
kudur. Peşә tәhsili pedaqoqlarının hazırlığında
kvalimetrik modelin mәqsәdyönlülük blokunun
başlıca funksiyası diaqnostik prosedurların
mәqsәdlәrinin forma laşmasını nәzәrdә tutur.
Hәmçinin kvali metrik modelin mәqsәdyönlülük
bloku mәz munluluq bloku ilә sıx surәtdә bağ -
lıdır. Belә ki, peşә tәhsili pedaqoqlarının ha -
zırlığında qarşıya qoyulmuş pedaqoji-metodiki
mәqsәdlәr nәticә etibarilә peşә tәhsilinin mәz -
munluluğunu müәy yәn edir. Belә olan halda peşә
tәhsili peda qoqlarının ha zırlığında peşә tәhsilinin
idarә edilmәsindә peşә kompen tensi yalarının
tәrki bindәki ele mentlәr әslindә ida rәetmәnin
mәqsәd yön lülü yünü şәrt lәndirmiş olur. Onların
hazırlı ğında kvali metriya mode linin mәzmun -
luluq blokunun әsas funk siyası tәh silin mәz -
mununun baza, ixti saslaşmış, korpo rativ kom -
petensiyalarının niz amlanması ilә bağ lıdır. Öz
növbәsindә, peşә tәh sili pedaqoqları hazırlığında
kvalimetrik modelin prosesual-әmәli bloku
tәrkibinә nәzarәt kom penten siya larının müxtәlif
metod vә üsul larını da ehtiva edir. Kvalimetrik
modelin diaq nostik qiy mәt lәndirici blokunun
әsas funksiyası peşә tәh sili nin tәşkilatı kompe -
tensiyalarının qiymәt lәn dirilmәsi ilә bağlıdır.

Nәhayәt, peşә tәhsili pedaqoqları hazırlığında
idarә olunmanın keyfiyyәtinin diaqnostikasına
dair aparılan tәdqiqatın nәticәlәrini ümumi -

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 2, №3, 2019 s.20-24
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Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 2, №3, 2019 s.20-24

lәşdirәrәk aşağıdakı nәzәri vә praktiki müd -
dәaları formulә etmәk olar:

1. Peşә tәhsili pedaqoqlarının hazırlığının
idarә olunmasında peşә kompetensiyalılığının
formalaşması peşәkar kadr hazırlığının krite -
iyası vә göstәriçişi kimi çıxış edir.

2. Baxılan halda metodoloji tәhlilin ümu m -
elmi sәciyyәsi aşağıdakı istiqamәtlәrdә real laşır:
sistemli yanaşma; sinergetik yanaşma; әmәli
yanaşma; aksioloji yanaşma.

3. Aparılan tәdqiqatın konkret elmi sәviyyәsi
kompetent-kontekst metodu çәrçivәsindә kvali -
metrik yanaşma üzrә hәyata keçirilir. 

4. Öz-özlüyündә peşә tәhsili pedaqoqlarının
hazırlığında kvalimetrik yanaşma üzrә tәtbiq
olunan kontekst-kompetensiyalılıq metodu tәd -
risin mәqsәdinin aşağıdakı istiqamәtlәr üzrә
qәrarlaşmasını nәzәrdә tutur: tәlimlilik; özünü -
tәyinetmә; özünüaktuallaşdırma; sosiallaşma;
fәrdiliyin inkişafı.

Peşә tәhsili pedaqoqlarının hazırlığında kvali -
metrik yanaşmanın diaqnostik qiymәt lәn dirmә
modeli mahiyyәt etibarilә, peşә tәh silinin idarә
olunmasının keyfiyyәtinin qiymәt lәn dirilmәsini,
müvafiq indikatorlar әsasında realizә olunmasını
nәzәrdә tutur. Bu münasibәtlә bәzi pedaqoqlar –
F.Rüstәmov, T.Dadaşova haqlı ola raq göstәrirlәr
ki, “Tәlim prosesi qiy mәt lәn dirilәrkәn, onun
bütün kompo nent lәrinin işi nin sәmәrәliliyi
müәyyәn indikatorlara (latınca, indi kator “göstә -
rici” demәkdir), parametrlәrә, me yarlara әsasәn
öyrәnilir vә müqayisәlәr apa rılır” [1, s. 329]. 

Peşә tәhsili pedaqoqlarının hazırlığında ida -
rәetmәnin keyfiyyәtinin qiymәtlәn dirilmә sinin
indikatoru dedikdә, kvali metrik yanaşma çәr -
çivәsindә peşә tәhsilinin tәşkilinin müvafiq mü -
şahidә vә ölçmә pro sedurları әsasında xa-rakte -
ristikasının tәrtibatı nәzәrdә tutulur. Peşә tәhsili
pedaqoqları hazır lığında idarәetmәnin keyfiy -
yәtinin moni torinqindә, müvafiq qaydada tәrtib
olunmuş indikatorun tәrkibindә dәrә cәlәnmә
proseduru hәyata keçirilir. Öz-özlü yündә peşә
tәhsilinin idarә olunmasında dәrә cәlәndirmә,
әsasәn, indikatorun tәrkibini tәşkil edәn tәcrübi
veri lәnlәrin tәşkili xüsusiyyәtlәrini ifadә edir.

Peşә tәhsili pedaqoqları hazırlığının idarә

olunmasında tәtbiq edilәn dәrәcәlәndirmә pro -
sesindә aşağıdakı prosedurlar hәyata keçirilir:
müşahidә; sәnәdlәrin öyrәnilmәsi; sorğu anket -
lәşdirilmәsi; eksperimentlәrin aparılması; test -
lәşdirmә.

Peşә tәhsili pedaqoqlarının  hazırlığında idarә
etmәnin keyfiyyәtinin monitorinqindә aşağıdakı
dәrәcә növlәri tәtbiq olunmaqdadır: nominal
dәrәcәlәndirmә; nizamlanma dәrәcәsi; ölçü
dәrә cәsi; interval dәrәcәsi; münasibәtlәr dә -
rәcәsi; 

Peşә tәhsili pedaqoqlarının hazırlığında tәşki -
lati-idarәetmә kompe tentliyinin sәciyyәsinin qiy -
mәtlәndirilmәsindә münasibәtlәrin dәrә cәlәn -
mәsi aşağıdakı qaydada müәyyәn edilir: bәra -
bәrlik; ranq qaydası; inter valların bәrabәrliyi.

Peşә tәhsili pedaqoqlarının hazırlığında ida -
rәetmә keyfiyyәtinin qiymәtlәn dirilmә sinin xa -
rakterik xüsusiyyәtlәrini müәyyәn etmәk üçün
nәzarәt kompetensiyalarının indika to rundan isti -
fadә olunur ki, onun tәrkibi aşağı dakı ele ment -
lәrdәn tәşkil olunur:

– keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsinin metod ları,
vasitәlәri vә formalarının dәrk olunması;

– idarәetmәnin keyfiyyәtinin mahiyyәt vә
mәzmununun dәrk edilmәsi;

– indikatorlar әsasında peşә tәhsilinin idarә
olunmasının keyfiyyәtinin ölçülmәsinin mahiy -
yәtinin dәrk olunması;

– indikatorların tәtbiqi әsasında idarәetmәnin
keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi metodlarının dәrk
olunması.

Nәticә. Yuxarıda deyilәnlәrdәn dә göründüyü
kimi, peşә tәhsili müәssisәlәrindә çalışan peda -
qoqların, yәni istehsalat tәlimi ustalarının, nәzәri
vә ümumtәhsil fәnn müәllimlәrinin innovativ
hazırlığının mühüm istiqamәti olan kompe -
tensiyalılığın formalaşdırılması metodikasının
tәdris-tәlim prosesindә rolu vә keyfiyyәt indi -
katorlarından sәmәrәli istifadәnin әhәmiy yәti
çox böyükdür. Bunları nәzәrә alaraq,  peşә tәhsili
pedaqoqlarının hazırlığı işindә daha mәsuliyyәtli
olmaq vә verilmiş kompetensiyalar üzrә in di -
katorların müәyyәnlәşdirilmәsindә qay dalara
düzgün әmәl etmәk lazımdır.
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H.Bayramov
Problems with raising the quality of

competence in the training of vocational
education teachers 

Abstract
The article describes the diagnostics of

competence development in the training of
vocational education teachers (VET). The rele -
vant fundamental concepts regarding the reali -
zation of research were reviewed and the di -
rections of methodological training of research
were defined. 

Г.Байрамов
Проблемы повышения качества
компетентности при подготовке

педагогов, работающих в сфере
профессионального образования

Аннотация
В статье рассматривается проблема совер -

шенствования управления качеством профес -
сиональной подготовки педагогических кад -
ров. Разработка модели профес сиональ ной
подготовки рассматривается с позиции ком -
петентностного, контекстного и квали мет -
рического подходов. Средства диагнос тики,
оценки и управления качеством профес -
сиональной подготовки являются под ходя -
щими показателями.
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H
azırda peşә tәhsili sahәsindә apa -
rılan tәhlillәr onu göstәrir ki, peşә
tәhsili vә tәliminin cәlb ediciliyi
yetәrli sayda ixtisas laşmış işçi

qüvvәsinin artırılmasını tәlәb edir. Bu tәlәb,
xüsusilә dә texniki sәviyyәdә әl әmәyinә әsas -
lanan peşәlәrlә (ISCED/NQF 3-5) bağlı özünü
daha qabarıq göstәrir. Qeyd edilәn işçi qüvvәsi
sәnaye sahәlәrini lazımi işçilәrlә tәmin etmәk
üçün nәzәrdә tutulur. Onlar yüksәk texnologiya
vә intensiv biliyә әsaslanan sәnaye sahәlәrindәki
ehtiyacları qarşılayacaq vә әnәnәvi iqtisadi
fәaliyyәtlәrdәki rәqabәtliliyi artırmaq funksi ya -
sını yerinә yetirәcәklәr.

Peşә tәhsili vә tәliminin (PTT) cәlbediciliyi
ilә bağlı aparılan işlәrdә, adәtәn, bir neçә qrup -
dan ibarәt iştirakçılar: sosial tәrәfdaşlıq tәşki -
latları - işçi vә biznes assosiasiyaları, palatalar,
әmәk (әl bacarığı) vә peşә assosiasiyaları, hәm -
karlar ittifaqları; vәtәndaş cәmiyyәti tәşkilatları
- rәsmi vә qeyri-rәsmi tәhsil sistemlәrindә han -
sısa sahә üzrә bilik әldә edәnlәr, işaxtaran
şәxslәr, xüsusәn dә gәnclәr, qadınlar vә müәyyәn
mәh dudiyyәtlәri olan insanlar, eyni zamanda,
bütün bu kateqoriyalara әlavә olaraq, istisnasız
şәkildә hökumәt vә administrativ orqanlardan
tutmuş, elmi institutlara qәdәr bütün tәşkilatlar
yer alır. 

Əmәk bazarındakı mövqelәrini vә iş tapmaq

üçün yiyәlәndiklәri bacarıqları, o cümlәdәn,
tәhsil vә tәlimi davam etdirәrәk PTT-dәn ya -
rarlanmaq imkanlarını dәyәrlәndirsәk, xüsusi
hәdәf qrupları arasında qadınların üstünlük tәşkil
etdiyini görmәk olar. Digәr önәmli hәdәf qrup -
larına gәnclәr, yaşlılar vә xüsusi (tәhsil) ehti -
yacları olanlar daxildir. Qeyd edilәn qrupların
hәr birinin PTT vә onun tәsirlәri ilә özünәmәxsus
vә individual şәkildә әlaqәlәnmә xüsusiyyәti
vardır. Bu әlaqәlәnmә çox әhәmiyyәtli şәkildә,
lakin bir qәdәr daha çәtin hiss olunan formada
PTT-nin imici vә cәlbediciliyi ilә dә mövcuddur.  

Araşdırmalar göstәrir ki, PTT-nin cәlb edi -
ciliyinә müxtәlif daxili vә xarici faktorlar tәsir
göstәrir. Bunlardan bәzilәri siyasәtçilәrin nә -
zarәti altında da ola bilәr. PTT-nin fәaliyyәti
әsnasında onunla bağlılığı ortaya çıxan başqa
mәqamlar, mәsәlәn, sәnayenin üstünlük tәşkil
edәn hansısa forması, yaxud әmәk bazarının
strukturu, o cümlәdәn, aparıcı sosial vә mәdәni
dәyәrlәr dә olduqca önәmli faktorlardır. Bu isә
PTT-nin keyfiyyәtini artırmaq vә onun әmәk
bazarı ilә әlaqәliliyini tәmin etmәklә PTT-ni
“sadәcә” müasirlәşdirmәyә çalışmaq vә onun
cәlbediciliyini artırmaq üçün gәrәkli rol oynasa
da kifayәt etmәyә bilәr. PTT-nin dәyәri vә onu
bitirdikdәn sonra iştapma imkanlarının nә
dәrәcәdә real olması ilә bağlı insanlar tәrәfindәn
qәbul edilmiş bәzi anlayışlar da hәlledici rol
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oynayan mәqamlar sırasındadır.
“Cәlbedicilik” mәfhumunun anlaşılması
Ədәbiyyatda bu mәfhumla bağlı izahlar, әsa -

sәn, iki mövzuda tәmәrküzlәşir: cәlb edi ciliyin
subyektiv tәbiәti (kәnardan baxanların gözündә)
vә cәlbediciliyә tәsir edәn amillәr vә xüsu -
siyyәtlәr (PTT proqramlarının әmәk bazarı ilә
uyğunluğu, keyfiyyәt zәmanәti, tәsdiq olun muş
ixtisaslaşmalar).

Cәlbedicilik – PTT-nin insanlar üçün maraq
kәsb etmәsi anlamına gәlir. İnsanlar PTT haq -
qında mәlumatlı olur, onunla maraqlanmağa can
atır, onu tәhsil sahәsinin bir parçası kimi gör -
mәyә başlayır, onunla vә yaxud onun mәzunları
ilә bağlı müsbәt rәyә sahib olurlar. Daha dәqiq
şәkildә ifadә etsәk, cәlbedicilik elә bir ten -
densiyadır ki, bu tendensiya zamanı insanlar öz
şәxsi mәqsәdlәrinә çatmaq vә ya işәgötürәnlәr
tәrәfindәn seçilmәk üçün peşә tәhsili mәrhәlәsini
bir vasitә kimi görmәyә başlayırlar. Cәlb edi -
ciliyin getdikcә artmaq xüsusiyyәti var, yәni işti -
rak edәnlәrin sayı çoxaldıqca daha çox şәxslәr
cәlb olunur. Amma cәlbediciliyi “iştirak” anla -
yışı ilә mәh dud laşdırmaq olmaz. Çünki iştirak
mәfhumunun özü dә bәzi başqa faktorlardan
asılıdır.

Cәlbedicilik mәsәlә ilә bağlı maraqlı olan tә -
rәflәrin fikirlәrindәn asılıdır. Mәsәlәn, cәlb -
edicilik mәfhumu o anlama gәlir ki, fәrqli-fәrqli
iştirakçıların fikirlәri vә prioritet hesab etdiyi
mәqamlar digәrlәri tәrәfindәn dinlәnilib vә PTT-
nin siyasәtindә vә proqramının hazır lan masında
öz әksini tapıb. Keyfiyyәti, şәffaflığı vә tәklif
olu nan tәhsil vә tәlimin mümkünlüyünü tәmin
etmәk PTT-nin cәlbediciliyinin artmasına xidmәt
edәcәk. Lakin burada bir şәrtә әmәl edilmәlidir:
bu tәdbirlәr iştirakçıların ehti yac larını qarş ı -
lamaq mәqsәdinә xidmәt göstәr mәlidir. Bu izah
cәlbediciliyin subyektiv ele menti ilә cәlbediciliyi
artıran bәzi amillәri vә ya tәdbirlәri vәhdәt
şәklindә әks etdirir. Tәbii olaraq hәr bir maraqlı
tәrәf PTT-ni cәlbedici edәn mәqamlarla bağlı
fәrqli anlayışa sahibdir. Mәsә lәn, bir tәlәbә
hansısa bir proqrama üzv olub-olmamaqla bağlı
qәrar verir. İşәgötürәn tәrәf isә PTT proq -
ramlarını bitirәn mәzunları işә götürmәk, yaxud
PTT sxemlәrinin (mәsәlәn, iş yerindә tәcrübә
tәklif etmәk) tәtbiq edilmәsi ilә bağlı qәrar verir. 

Tәlim iştirakçılarının nәzәrindә cәlbediciliyә

bir sıra amillәrin tәsiretmә ehtimalı vardır. PTT-
ni daha cәlbedici göstәrmәkdә 5 şәrt rol oynaya
bilәr: әmәk bazarının uyğunluğu; digәr tәhsil vә
tәlim imkanlarının әlçatan olması; yüksәk
status vә müsbәt imic; etibarlı, effektiv mәlumat
vә bәlәdçilik; keyfiyyәtә zәmanәt vә uyğunluq.
Hansısa proqramın bәzi özünәmәxsus xüsu -
siyyәtlәrinin dәyәrlәndirilmәsi onun cәlbediciliyi
ilә bağlı dolğun tәsәvvürә malik olmaq üçün
kifayәt etmәyәcәk. PTT-ni daha geniş kontekstdә
anlamaq lazımdır. Mәsәlәn, bu zaman aşağıdakı
kәnar tәsirlәr dә nәzәrә alınmalıdır:

• Daha böyük iqtisadi amillәr: Mәsәlәn,
hazırkı iqtisadi tәnәzzülün tәsirlәri. Bu, iş yerlәri
vә tәlim imkanlarının azalmasına, eyni zamanda,
bәzi bacarıq vә sәriştәlәrlә bağlı tәlәb vә tәklifә
dә tәsir edә bilәr. İqtisadi amillәrin tәsir sә -
viyyәsi, tәkcә üzv dövlәtlәrlә yox, hәm dә bir
ölkәnin tәrkibindәki qәsәbә vә regionlar arasında
da dәyişә bilәr.

• Daha böyük sosial amillәr: Bura PTT vә
әlaqәdar karyera istiqamәtlәrinin sosial vә
mәdәni anlayışları ilә bağlı amillәr, digәr tәhsil
vә tәlim istiqamәtlәri ilә müqayisәdә PTT-nin
nisbi statusu, cәmiyyәtin gözlәntilәri, yaxud ailә
üzvlәri vә sәninlә eyni yaşda olanların da daxil
olduğu әtrafdakı insanların gözlәntilәri daxildir.

• Şәxsi gözlәntilәr: Bura әxlaq normaları vә
vәrdişlәr kimi davranışla bağlı olan amillәr
daxildir. Bu amillәr şәxsi gözlәntilәri vә özünü -
dәyәrlәndirmә duyğusunu idarә etmәklә bәrabәr,
fәrqli karyera vә tәhsil istiqamәtlәrinin  cәlbe di -
ciliyinә dә tәsir göstәrir.

• Mәlumatın әlçatanlığı: Proqramlara xas
olan amillәr mәlumatın әlçatan olub-olmaması
ilә bağlı qәrar verәrkәn әhәmiyyәt daşımır.
Mәlu matlar geniş әrazilәri әhatә etmәli, mәk -
tәblәrdә, şәxsi söhbәtlәrdә, digәr rәsmi vә qeyri-
rәsmi mühitlәrdә müzakirә edilәcәk qәdәr
әlçatan olmalıdır.

PTT-ni daha da cәlbedici etmәk üçün “bir
üsul bütün hallarda işә yarayır” prinsipi öz
aktual lığını itirir. Burada әsas diqqәt aşağıdakı
mәqamlara yö nәldilmәlidir:

1. Xәbәr verәn kәsin (mәlumatı çatdıran) nә
dәrәcәdә vacib bir şәxs olması. Tәh silalanlar
PTT-yә, әksәr vaxtlarda öz vali deynlәrinin göz -
lәri ilә baxırlar. Lakin valideynlәr PTT ilә bağlı
tamamilә doğru tәsәvvürә malik olmaya bilәrlәr.
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Mәsәlәn, onların tәsәvvüründәki PTT әnәnәvi
peşәlәrdә, yaxud yaşıl enerji, media vә idman
kimi yeni sahәlәrdә özünü göstәrәn texnoloji
dәyişikliklәri әks etdirmir. 

2. Stimulverici tәdbirlәr (mәsәlәn, tәlәbәlәri
vә işçilәri PTT-dә iştirak etmәyә hәvәslәndirmәk
üçün tәyin olunan pul mükafatları).

3. Sәhlәnkarlıq (heç bir fәaliyyәtә can at -
mamaq).

4. Mәlumatlandırma (mәlumatın çatdırıldığı
kontekst). Əgәr mәlumatlar cәlbedici şәkildә
tәq m edilәrsә, PTT-nin imici daha da yaxşı laşar.
Mәlumatın çatdırılması üçün müxtәlif vasi -
tәlәrdәn istifadә edilә bilәr. Bunlara inter netdәn
istifadә (internetә әsaslanan dizayn vә mәz -
munun tәkmillәşdirilmәsi işi ilә mәşğul olan
gәnclәr vә işәgötürәnlәr bu işә cәlb olunur) vә
PTT-nin uğurlu mәzunlarını “nümunәvi şәxs”
kimi tәqdim etmәk daxildir.

PTT-nin imicini daha da yüksәltmәk üçün
başqa tәdbirlәr dә görmәk mümkündür. Mәsәlәn,
әldә edilәn bacarıqların nümayiş etdirilmәsi,
yaxud tәhsilalanlar, müәllimlәr vә müәssisәlәr
üçün mükafatların tәyin edilmәsi. İşәgötürәnlәr
isә reklam kampaniyalarına vә tәbliğat xarakterli
tәdbirlәrә sponsorluq etmәklә, PTT trayek -
toriyalarının imicini yüksәltmәk işinә öz töh -
fәlәrini verә bilәrlәr. Sәhiyyә kimi digәr sahә -
lәrdә aparılan araşdırmalar da PTT cәlb edicili -
yinin anlaşılmasına fayda verә bilәr. Mәsә lәn, bu
araşdırmalar göstәrә bilәr ki, insanların maarif -
lәnmәsi üçün aparılan kampaniyalar on ların
fәaliyyәtindә vә yanaşmasında müәyyәn dә -
yişikliklәrin yaranması üçün kifayәt deyil. Eyni
şәkildә, media tәbliğatları da tәklikdә apa -
rıldıqda, onlar genişmiqyaslı tәşәbbüslәr qәdәr
effektiv olmur. Tәktәrәfli yanaşmalar cәlb -
ediciliyin artırılması üçün o qәdәr dә uğurlu rol
oynamır. Hәdәf kütlәnin kimliyindәn vә fәrqli
insanların, fәrqli qrupların göstәrәcәyi reak -
siyadan asılı olaraq müxtәlif mәlumatlar daha
effektiv şәkildә ünvanına çatdırıla bilәr. Regional
vә hәtta yerli proqramlar belә öz hәdәf qrup -
larının münasibәtlәrini әks etdirәn, onların ehti -
yaclarını qarşılayan addımlar atmaq üçün daha
uğurlu vә sәrrast fәaliyyәt göstәrә bilirlәr. 

Daha konkret şәkildә ifadә etsәk, Kopen hagen
Prosesinin icrası ilә bağlı son qәnaәtlәri özündә
әks etdirәn Bordo Bildirişi PTT-nin cәlbedi -

ciliyini artırmaq üçün bir sıra tәdbirlәrin faydalı
olacağını müәyyәnlәşdirib. Bunlara aşa ğıdakılar
daxildir: mәktәb-biznes tәrәf daşlığını inkişaf et -
dirmәk, PTT-dә bәrabәr şәkildә iştirak etmәk vә
ondan bәrabәr sәviyyәdә ya rarlanmaq imkan -
larının tәmi natı, mәlu mat, istiqamәt lәndirmә vә
mәş vәrәtin tәmin olun ması, inkişaf kvalifi ka -
siyaları sistemlәri vә tәhsil nәticәlәrinә әsas -
lanan sistemlәr vasitәsi ilә irәlilәyiş vә transfer,
keyfiyyәt zәmanәti pro seslәrini vә mexa nizm -
lәrini daha da tәk mil lәşdirmәk, nәhayәt, PTT-nin
tәb liğatı üçün gәrәkli strategiyaları inkişaf
etdirmәk. 

Digәr parametrlәr isә aşağıdakılara әsaslanır:
Keyfiyyәtin idarә edilmәsi – PTT-ni cәlb edici

göstәrmәk üçün әsas vasitәlәrdәn biri hesab
edilir. Bir çox ölkәlәrdә PTT-nin uyğunluğunu vә
keyfiyyәtini qorumaq üçün qanunvericilik vә
siyasәt kifayәt qәdәr oturuşmuş vәziyyәtdәdir.
Ötәn on il әrzindә fәrqli sәviyyәlәr üzrә PTT
siyasәtinin inkişaf proseslәrindә çoxtәrәfli әmәk -
daşlıqdan әsas iştirakçılara vә digәr mütә -
xәssislәrә doğru nәzәrәçarpan dәyişiklik baş
vermişdir. Çoxtәrәfli әmәkdaşlıq yanaşması işti -
rakçılardan fәrqli tәrәflәrin müxtәlif gözlәn -
tilәrini nәzәrә almağı tәlәb edir. Bu yanaşma da
әmәkdaşlığa, qarşılıqlı etibara vә keyfiyyәtә
xüsusi töhfә verir. İnkişaf әmәk daşlığının, yaxud
da tәcrübәlәr toplusunun key fiyyәt xarak -
teristikası hәr bir tәrәfdaşın tәtbiq etdiklәri key -
fiyyәtin idarәedilmәsi sisteminә әsaslanır. 

Əmәk bazarının uyğunluğu – PTT-nin
cәlbediciliyi vә keyfiyyәtinin yüksәldilmәsindә
әsas rol oynayan faktorlardan biri PTT-nin
uyğunluğunu tәmin etmәkdir. Əsas mәqsәd isә
mәşğulluq vә sonrakı tәhsil üçün şәrait yarat -
maqdır. PTT-nin cәlbedici olması üçün o diqqәti
әmәk bazarında aktual olan ixtisaslara yönәlt -
mәlidir. PTT sistemlәri vә tәdbirlәri iqtisadi in -
kişafla әlaqәli olmalı vә iqtisadi vәziyyәt dә -
yişdikcә, o da gecikmәdәn bu dә yişikliklәrә uy -
ğunlaşmalıdır. Bu şәrtlәr o zaman daha uğurla
yerinә yetirilә bilәr ki, biznes, sәnaye vә PTT-nin
fәaliyyәtini tәmin edәnlәr birlikdә vә sәmәrәli
şәkildә fәaliyyәt gös tәrsinlәr. Yeni texnoloji
nailiyyәtlәr PTT kva lifikasiyaları vasitәsi ilә әldә
edilәn әnәnәvi peşәlәrin xarakterini ciddi şәkildә
dәyişmişdir. Bu, qeyri-әnәnәvi hәdәf qrupları
üçün PTT-ni cәlbedici göstәrә bilәr. Bundan
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әlavә, gәnclәr üçün maraqlı olan bir sıra peşәlәr
dә PTT trayektoriyaları sayәsindә әldә edilә
bilәr. Bu sahәlәrә media, idman, asudә vaxtlar -
dakı fәaliyyәtlәr, dәb, İKT vә yaşıl enerji daxildir.
İşin tipi, iş tәcrübәsi vә ödәniş mәsә lәlәrindә dә
dәyişikliklәr özünü göstәrir. Gәnclәr iş dünyası
ilә ciddi bağlılığı olan PTT trayek toriyalarına
maraq göstәrmәkdәdirlәr. Bu trayek toriyalar,
әsasәn, iş yerindәki  tәlimlәrә әsaslanır.

İrәlilәyiş trayektoriyaları – PTT-nin cәlb edici
tәhsil vә tәlim imkanlarını tәmin etmәsi üçün
tәhsilalanlar bir kvalifikasiya sәviy yә sindәn
digәrinә asanlıqla irәlilәmәyi bacar malıdır.
Qeyri-rәsmi tәhsil digәrlәri tәrәfindәn qәbul
edilmәli vә tәhsilalanlar istәdiklәri tәq dirdә
proqramlararası kreditlәrini müxtәlif re gionlara,
ölkәlәrә transfer etmәk imkanına malik olma -
lıdırlar. Bu imkanın tәmin edilmәsi bey nәl -
xalqәsaslı kvalifikasiya sistemi sayәsindә daha
da asanlaşır. 

Status vә nüfuz – PTT cәlbedici olmaqla bә -
rabәr yüksәk statusa vә müsbәt imicә sahib ol -
malıdır. PTT-nin gәnclәr üçün uyğunluğunu vә
yüksәk keyfiyyәtini nümayiş etdirmәk onun necә
tәbliğ edilmәsindәn asılıdır. PTT-nin trayek -
toriyalarını fәrqli vә daha cәlbedici şәkildә tәsvir
etmәk üçün hәlә çox işlәrin görülmәsinә ehtiyac
var.

Mәlumat vә bәlәdçilik – PTT-nin imicinin
yüksәldilmәsindә cәlbedici şәkildә tәdqim edilәn
informasiyanın xüsusi rolu ola bilәr. İnternetdәn
doğru şәkildә istifadә dә PTT ilә bağlı mәlu -
matların әlçatan olmasını tәmin edә bilәr. Tәb -
liğat fәaliyyәtlәrinә işәgötürәnlәrin vә gәnc lәrin
cәlb edilmәsi PTT-nin müasir, aktual vә uyğun
sektor olduğunu göstәrir. Bu sektor cәlb edici
karyeralar qurmaq üçün gәrәkli olan keyfiyyәtli
tәhsil vә tәlimin tәminatçısı kimi çıxış edir.
Üzvlükdәn әvvәl tәlim müddәtindә karyera ilә
bağlı peşәkar vә uyğun şәkildә bә lәdçilik apa -
rılması PTT-nin daha cәlbedici görünmәsinә
yardım edir. Öyrәnmә imkanlarının getdikcә
çoxaldığı vә fәrqli xarakterlәr almağa başladığı,
elәcә dә kvalifikasiya sistemlәrinin daha әlverişli
olması sәbәbindәn tәhsilalanların keyfiyyәtlә
bağlı mәlumatlardan doğru seçim etmәsi üçün
mәslәhәtlәrә ehtiyacı olacaq. Bu mәqsәdlә pe -
şәkar kvalifikasiyaları vә bәlәdçilik mütә xәs -
sislәrinin davamlı tәhsilini inkişaf et dirmәklә

mәslәhәt xidmәtlәrinin keyfiyyәti daha da tәk -
millәşdirilir. Sektorlararası әmәk daşlığı inki şaf
etdirmәk, dәstәk strukturları qur maq, key fiyyәti
tәmin etmәk vә resursları zәn gin lәş dirmәk dә
mәslәhәt xidmәtlәrinin key fiyyәtinin tәk mil -
lәşdirilmәsinә yardım gös tәrir. 

PTT tәhsilinin tәminatçıları – Müәllim vә
tәlimçilәr dә daxil olmaqla, tәhsil tәmi nat -
çılarının bacarığı tәhsilalanların tәcrübәsinә vә
PTT-nin anlaşılmasına ciddi şәkildә tәsir gös -
tәrir. Əgәr mütәxәssislәr dәrs dediklәri sahә üzrә
kifayәt qәdәr yaxşı ixtisaslaşmayıblarsa, hәmin
sahә ilә bağlı olan işdә kifayәt qәdәr bacarıq,
bilik vә tәcrübәyә sahib deyillәrsә, bu, PTT-nin
keyfiyyәtinә vә onun tәhsilalanlar üçün cәlbedici
olmasına mәnfi tәsir göstәrәcәk. Ona görә dә
PTT tәhsilinin tәminatçısı kimi çıxış edәn şәxs -
lәrin bütün sahәlәr üzrә davamlı şә kildә peşәkar
inkişafı üzv dövlәtlәrdә әsas prioritetә çev -
rilmәlidir. PTT-nin keyfiyyәti vә cәlb edici liyinin
yüksәldilmәsi üçün iş yerindә müәllimlik edәn
tәlimçilәrin, peşә müәl lim lәrinin iş ba carıqları
daha da tәkmil lәş diril mәlidir. Bu hәdәfә nail
olmaq üçün müәyyәn maddi vәsaitә ehtiyac
olacaqdır. 

Mümkün tәdbirlәr – Qeyd edildiyi kimi,
PTT-nin cәlbediciliyini daha da yüksәltmәk üçün
“bir üsul bütün hallarda işә yarayır” prinsipi
aktual deyil. Lakin hәr hansı tәdbirlәr paketi
ortaya qoyulacaqsa, o zaman aşağıdakı tәdqiqat
sahәlәri üzrә aparılan ciddi tәhlillәrә әsaslanmaq
olar:

1. PTT siyasәti vә tәcrübәsinә dәstәk üçün
keyfiyyәtlә aparılmış araşdırma varmı?

2. İştirakçılar vә partnyorlar arasındakı
әmәkdaşlığın keyfiyyәti hansı sәviyyәdәdir?
Ehtiyacların tәhlili vә standartların inkişafı kimi
mәsәlәlәrlә bağlı әmәk bazarı vә PTT arasındakı
hәmkarlıq nә yerdәdir?

3. Akkreditasiya olunmuş vә keyfiyyәtinә zә -
manәt verilmiş PTT tәminatçısı olan müәs si sәlәr
varmı?

4. Effektiv tәhsil yanaşmalarından, meto do -
logiyalarından vә vasitәlәrindәn istifadә edi -
lirmi?

5. Cәmiyyәtdә vә әmәk bazarında tanınan,
keyfiyyәtinә zәmanәt verilmiş vә növbәti mәr hә -
lәsinә keçәcәk qәdәr inkişaf edәcәyi güman edi -
lәn kvalifikasiyalar varmı?
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6. Keyfiyyәtlә bağlı mәlumat, bәlәdçilik vә
konsultasiya tәmin edәn xidmәtlәr varmı?

7. PTT tәlimi müәssisәlәrinin iş yerlәrindә
tәhsili inkişaf etdirәn, әmәk bazarı ilә önlәyici
xarakterә malik real әlaqәlәri varmı?

8. Tәhsil mühiti, imkanları vә xüsusiy yәtlәri
gәnclәrә cәlbedici görünürmü?

Yuxarıda qeyd edilәn yanaşmalar iştirak edәn
tәrәflәrin tәhlillәrini dә özündә әks etdirir. PTT
sisteminin fәaliyyәt göstәrmәsindә bütün
iştirakçıların xüsusi vә özünәmәxsus rolu vardır.
Nәticә etibarilә bu iştirakçıların hәr biri müxtәlif
mәsәlәlәrә öz baxış bucaqlarından nәzәr yetirir
vә hәr biri PTT mühitindә hansı rola, nüfuza vә
mövqeyә sahib olduğu ilә bağlı dәqiq bilgiyә
malik olmalıdır. Eyni zamanda, onlar növbәti
uyğun mәrhәlәlәrdә hәdәf kütlәlәrә doğru
ismarıcları çatdıra bilmәk üçün partnyorlarla
olan әlaqәlәrini dә doğru anlamalıdırlar. 

Cәlbediciliyi artırmaq üçün daha sonra
iştirakçıların fәaliyyәtinin sxemlәşdirilmәsi yeni
üfüqlәrin açılmasına sәbәb ola bilәr. Müxtәlif
iştirakçıların PTT-nin cәlbediciliyini artırmaq
üçün müntәzәm olaraq gördüyü işlәri qiymәt -
lәndirmәk vә tәhlil etmәk olduqca vacibdir.
Hansı hәdәf qrupuna hansı mәlumatlar gön -
dәrilmiş vә nә dәrәcәdә uğurla nәticәlәnmişdir?
Bu tәhlillәr iştirakçıların PTT-nin cәlbediciliyini
artırmaq üçün gördüyü fәaliyyәtlәrdә fәrdi
uğurları vә uğursuzluqları barәdә dәqiq mә lu -
matı ortaya qoyacaqdır.

Bu tәhlillәr PTT-nin cәlbediciliyini artırmaq
üçün hansı bacarıqlara ehtiyac duyulduğu ilә
bağlı dәyәrli mәlumatların әldә edilmәsinә sәbәb
olur. Mәsәlәn, tәhlillәrә әsasәn, media-kom mu i -
kasiya sahәsinin peşәkarları tәrәfindәn iştirakçı
tәşkilatların PR mütәxәssislәri üçün birgünlük (3
dәfә) seminarlar keçirilә bilәr.           

Sınaq üçün keçirilәn tәlimlәri aşağıdakı mәz -
munda tәşkil etmәk olar:

I gün. Əldә edilmәli olan bәzi bacarıqlarla
bağlı xüsusi tәlimlәrin keçirilmәsi.

II gün. Əsas mәlumatları necә çatdırmaq
lazım olduğu ilә bağlı hәr bir hәdәf qrupunun
izlәmәli olduğu tövsiyәlәrin daha da tәk -
millәşdirilmәsi. Bu mәlumatlarda hәdәf qrup la -
rının kimliyi, planlaşdırılmış fәaliyyәtlәr, nәticә,
vaxt cәdvәli vә büdcә mәsәlәlәri öz әksini tap -
malıdır. 

III gün. Praktiki çalışmalar vasitәsi ilә işti -
rakçılar şәxsi fәaliyyәt planlarını tәk mil lәş -
dirirlәr. Daha sonra, bәzi tәdbirlәr xüsusi şәkildә
ha zırlanır vә dәqiq müәyyәn edilmiş hәdәf qrup -
larına çatdırılır. Bu PR vә kommunikasiya fәaliy -
yәtlәrinin nәticәlәri istisnasız olaraq aşağı -
dakıları әhatә edir.

Sistem sәviyyәsindә:
– PTT-nin imicinin yüksәlmәsi;
– PTT sistemini tәrk edәnlәrin sayının azal -

ması;
– PTT mәzunlarının iştapma göstәricilәrinin

yüksәk olması.
Müәssisә sәviyyәsindә:
– PTT-dәn faydalananların çoxluğu;
– tәminatla bağlı mәmnuniyyәtin daha da

artması;
– tәhsilalanların tәhsil nәticәlәrinin yük -

sәlmәsi;
– PTT proqramlarını yarımçıq tәrk edәnlәrin

sayının azalması;
– PTT-dәki tәhsilә qarşı müsbәt münasibәt;
– tәhsil imkanlarını daha yaxşı dәyәr lәn dir -

mә;
– özünәinamın artması;
– motivasiyanın yüksәlmәsi vә ümumilikdә

tәhsil prosesindә iştirak göstәricilәrinin artması.
Şübhәsiz ki, fәrdi sәviyyәdә özünü göstәrәn

keyfiyyәt nәticәlәri risk qrupuna aid olan, o
cümlәdәn, tәhsil, tәlim vә iş prosesindә iştirak
etmәyәn gәnclәrә fayda verәcәkdir.
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HÜSEYN CAVİDİN PEDAQOJİ GÖRÜŞLƏRİNDƏ
TƏHSİL VƏ TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ

Lütviyyә Əsgәrzadә, 
AMEA-nın N.Gәncәvi adına Ədәbiyyat İnstitutunun

aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrә fәlsәfә doktoru, dosent
e-mail: asgerzadelutviyye@yahoo.com.tr

UOT: 37; 82-09

Xülasә. Mәqalәdә Hüseyn Cavidin uşaq vә yeniyetmәlәrin yaşına vә psixologiyasına uyğun ya -
zılmış şeirlәrinin uşaqlarda tәfәkkür vә tәxәyyülün, әqlin, dünyagörüşünün, bәdii zövqün for malaş -
masına güclü tәsirindәn söhbәt açılır. Eyni zamanda, bildirilir ki, onun şeirlәri gәlişigözәl sözlәrdәn,
tәsadüfi söylәnilmiş fikirlәrdәn ibarәt deyil, dәrin düşüncә vә yüksәk intellektlә müntәzәm şәkildә
şәrh edilmiş pedaqoji ideyalar sistemidir. Bu şeirlәr uşaqlarla yanaşı, müәllim vә valideynlәr üçün
dә tәrbiyә mәktәbidir. Mәqalәdә H.Cavidin tәlim vә tәhsil mәsәlәlәri, pedaqoji fikirlәri dә  araş -
dırılmışdır.

Açar sözlәr: Hüseyn Cavid yaradıcılığı,  pedaqoji düşüncә, tәlim vә tәhsil mәsәlәlәri.
Key words: Huseyn Javid's creativity, pedagogical thinking, training and education.
Ключевые слова: творчество Гусейна Джавида, педагогическое мышление, обучение и
воспитание.

M
ütәfәkkir şair, görkәmli drama -
turq, böyük pedaqoq, Azәr bay -
can әdәbiyyatı vә pedaqoji fikir
tarixindә әdәbi simalardan biri

olan Hüseyn Cavid yaradıcılığı ilә Azәr bay can
әdәbiyyatını zәnginlәşdirdiyi kimi, tәlim vә
tәrbiyә, şәxsiy yәtin әxlaqi, mәnәvi key fiy yәt lә -
rinә dair özünә mәxsus fikirlәri ilә dә pedaqoji fi -
kir tariximizi zәnginlәşdirmişdir.

Vәtәn, millәt, dil, qadın azadlığı, maarifçilik,
dinә sağlam münasibәt vә s. kimi mәsәlәlәr
H.Cavid yaradıcılığında geniş şәkildә öz әksini
tapmışdır. C.Mәmmәdquluzadәnin “Аnаmın
kitаbı” әsә rindә qoyulan әsаs prоblemә – Vәtәn,
millәt, dil mәsәlәsinә, аnа dilinin sаflığının qо -
runmаsı vә dilin mәktәblәrdә tәdrisi mәsәlәsinә
tохunan mütәfәkkir, hәmin mәsәlәnin hәll

edilmәsini zәruri оlаn bir “müşkül” kimi (1906)
irәli sür müşdür:

Hәll eylәmәk qаbаqcа gәrәk tez bu müşküli,
Bilsin Vәtәn cоcuqlаrı әvvәl Vәtәn dili.
Gәlmәz nәvayә görmәsә bülbül çәmәn gülü,
Tәsdiq edәr danışdırarsan hәr bir aqili,
Hәr millәt öz dilindә tapıb müddәasını 

(1, s.147).
Xаlqın, millәtin tәrәqqisini, tәhsildә görәn

Hüseyn Cаvid dövrünün çәtinliklәrini, mürәk -
kәbliyini dәrindәn dәrk еdir, mәktәblәrimizin o
dövrdәki geriliyinә acıyır vә bunun sәbәbini
mәktәb binalarının olmamasında, bu sahәyә ye -
tәrincә diqqәt yetirilmәmәsindә, savadlı müәl -
limlәrin yetәrsizliyindә görürdü:

İşlәr fәnadır, bir neçә mәktәblәr olmasa,
Onlarda can verәn müәllimlәr olmasa,
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Qafqazda yox müәllimlәrimiz, digәr olmasa,
Bunlar ki var, sılahidi vallah gәr olmasa,
Mütlәq xәrab ediblәr tәmәddün binasını 

(1, s.147).
Yaşadığı әsri “maarif әsri, sәadәt zamanı” ad -

landıran Cavid mәktәb, tәhsil, dәrs üsulu, sinif
otağı vә s. haqqında “Hәsbi-hal”da mәlumat ve -
rәrkәn tәhsillә yanaşı, tәrbiyәnin, eyni za manda,
tәrbiyәdә valideynlәrin rolunun da bu işdә va -
cibliyinin altını çızaraq, Ayşә Şәfiqә xanı mın
“Tәlim vә tәrbiyә” kitabından nümunә gә tirib
yazır: “Çocuklara hәr kim olsa dәrs verir, fәqәt
tәrbiyә vә әxlaq dәrsini hәr kәsdәn iyi validә
verir. Çocuğun birinci mürәbbiyәsi vali dәdir” (2,
s. 242).

Tәlim-tәrbiyәdәn, mәktәbdәn danışarkәn
uşaqların sağlamlığını düşünәn Hüseyn Cavid
mәşhur bir mәsәli diqqәtә çatdırır: “Günәş gir -
mәyәn evә tәbib girәr.” Tәlim-tәrbiyә prose sinin
hәyata keçirilmәsindә mәktәb binasını, sinif
otaqlarını әsas tәlim-tәrbiyә ocağı hesab edәn vә
bu işlәri bütün incәliklәrinә qәdәr düşünәn
әdibin fikrincә, mәktәblәr vә mәktәb binaları gö -
zәl vә görkәmli, havalı vә uca yerlәrdә tikil mә -
lidir...  “Mәktәb binası mümkün dәrәcәdә gü nәşli
yerlәrdә vaqe olmalı, rütubәti çox olan yer lәrdәn
hәzәr edilmәlidir...” (2, s. 246). “Nә üçün mәktәb
binası mümkün dәrәcәdә günәşli yer lәrdә vaqe
olmalı, rütubәti çox olan yerlәrdәn hәzәr edil -
mәlidir? Çünki mәktәbdә körpә uşaqlar oxu yur
vә tәrbiyә alırlar. Günәşsizlik vә rütubәt bir çox
xәstәliklәrin mәnbәyidir” (2, s. 247). 

Bu mövzudan bәhs edәrkәn özünün çәtin
şәraitdә oxuduğunu vә tәrbiyә aldığı Sidqinin
mәktәbini dә xatırlayan şair yazır: “Buracıqda
bir haşiyә çıxmaq istәyirәm. “Rütubәt” sözü ilә
“tәrbiyә” kәlmәsini düşündükdә, Naxçıvandakı
“Mәktәbi-tәrbiyә” ilә onu istila edәn müzir -
risihhat rütubәti xatırlamamaq bir türlü әldәn
gәlmiyor. Naxçıvanın şu milli mәktәbi, fәqәt
şimdi deyil, ilk açıldığı zaman öylә idi. Nili-
mübarәk üzәrindә, yәni “Bazar çayı” üstündә
vaqe bir mәktәbdir. Mәzkur mәktәb mәscidi-
camein qoltuğuna sığınmış dar bir yerә tәsadüf
edәr. Xaricdәn şәhәrә varid olmuş bir sәyyah
zavallı mәktәbin divarlarına göz gәzdirәcәk olsa
(yarım arşın qәdәr) xәcalәtdәn tәrlәmiş olduğunu
müşahidә edәr” (2, s. 246). 

“Hәsbi-hal”larında elmin, tәhsilin, mәktәbin

vә müәllimin rоlunu sübut еtmәk üçün mü -
tәfәkkir şair yerindә, çох ibrәtаmiz, mаrаqlı vә
inandırıcı fаktlаrı tәhlil еdәrәk oxumağı, bir
pеşәyә sаhib оlmаğı rаhаt vә xoşbәxt yаşаmаğın
tәmәli sayırdı. Hәr bir pеşә sаhibi yахşı işlәmәli,
sәnәtindә mаhir оlmаlıdır. Bеlә bir mәhаrәti,
qаbiliyyәti isә insаnlаr mәktәbdәn, müәllimdәn
öyrәnirlәr. Oxumağın sınırsız olduğunu vurğu -
layan Cavidin fikrincә, insan nә qәdәr öyrәnir, nә
qәdәr oxuyursa, yenә dә azdır. Bilmәyin, öyrәn -
mәyin “dibi”, sonu yoxdur. Bunun üçün gecә-
gündüz oxumaq vә hәr şeydәn xәbәrdar olmaq
lazımdır. Hәr şeydәn xәbәrdar olan insan Vәtәnә
xidmәt etmәyin әsl yolunu da axtarıb tapar.
Tәhsil almaq hәlә hәr şeydәn xәbәrdar olmaq de -
mәk deyil. Elә adamlara rast gәlmәk olur ki, on -
lar azacıq biliklәri ilә fәxr edәrәk hәr şeydәn xә -
bәrdar olduqlarını söylәyirlәr:

“Bilmәk, öyrәnmәk” öylә bir uçurum
Ki, intәhası yox, dibi yox...

“Bilirәm” söylәyәn dә var pәk çox.
Müәllimi M.T.Sidqidәn әxz etdiklәrini peda -

qoji fәaliyyәtindә istifadә edәn Hüseyn Cаvid
müәllimlәrә hәr bir uşаğa fәrdi yanaşmağı, fәrdi
хüsusiyyәtlәrini, qаbiliyyәtlәrini nәzәrә аlmаğı
da tövsiyә еdirdi, çünki “çöhrәlәr müхtәlif
оlduğu kimi, әхlаq vә хаrаktеrlәr dә müхtәlif
оlur”. Müәllim nәzәriyyә ilә kifаyәtlәnmәmәli,
hәm dә ахtаrış аpаrmаlı, xüsusi әmәli istеdаdа
mаlik оlmаlıdır. Tәhsil vә tәrbiyәdә müәllimlәrlә
vаlidеynlәrin birlikdә çalışmasını zәruri sаyan
әdib mәktәbdәn, müәllimlәrdәn gәnc nәslin tә -
lim-tәrbiyәsi qаyğısınа qаlаn аtа-аnаlаr tәrbiyә
еtmәyi tәlәb еdirdi. Çünki müәllimin hәr sözü,
hәr duruşu, hәr hаlı bütün şаgirdlәrә ciddi tәsir
göstәrir. Eyni zamanda, müәllim öz sözü vә nü -
fuzu ilә tәkcә şаgirdlәri tәrbiyә еtmir, o, va li -
deynlәrә dә güclü tәsir еdir.

Hәr bir uşаğın tәrbiyәsindә irsiyyәt, mühit vә
tәrbiyәnin böyük rоlundаn dаnışan Hüseyn Cа -
vid bunlаrın hәr üçünün insаnın yеtişmәsindә
mühüm rоlu оlduğunu vurğulayır. İnsаn tәrbi -
yәsindә irsiyyәtin mühüm аmil оlduğunun altını
cızan әdib bunu bеlә izаh еdir ki, bir uşаğın sаğ -
lаm vә yа хәstә dоğulmаsındа аtа-аnа mәsu -
liyyәtlidir.

Ailәlәrdә uşаqlаrın düzgün tәrbiyә alma dıq -
larını, еrkәn yаşlаrındаn uşаqlаrın müхtәlif хәs -
tәliklәrә düçаr оlduqlarının sәbәblәrini аnа lаrın
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sаvаdsız, uşаqlаrа münаsibәtlәrini, qulluq еtmәk
qаydаlаrını bilmәdiklәrindәn irәli gәl diyini söyl -
әyәn Hüseyn Cаvid bеlә qәnаәtә gәlir ki, cә -
miyyәtin rifаhı ziyаlı, iffәtli аnаlаrdаn dаhа çох
аsılıdır (almanlar deyir ki, siz mәnә ziyalı vә if -
fәtli qadınlar verin, mәn sizә gәlәcәk bәxş edim).
Vаlidеynlәr еvdә uşаğın tәlim-tәrbiyәsinә ciddi
nәzаrәt еtmәlidirlәr. Çünki uşаqlаrın tәlimә yiyә -
lәnmәsi оnlаrı аvаmlıqdаn, cәhаlәtdәn хilаs еdәr.
Bu mәsәlәdә “Qurаni-Kәrim”dәn “Еlm Çindә dә
оlsа, onun ardınca gedin!”, Mәhәmmәd Pеy ğәm -
bәrin (ә.s.) “Bеşik dәn qәbrәdәk еlm öyrәnin!”
kәlаmlаrınа istinаd еdir.

Vаlidеynlәri uşаqlаrına аnа dilini öyrәtmәyә
çаğıran, dilimizin saflığı, tәmizliyi uğrunda
mübarizә aparan, dilimizin gözәlliyini, zәngin -
liyini dәrs dediyi tәlәbәlәrә tәbliğ edәn şair, eyni
zamanda, gәnclәrә ana dilindәn başqa, digәr
dillәri dә öyrәnmәyi tövsiyә edirdi: “Vәtәn öv -
ladı üçün lazımdır ki, bәzi mәtbuatı oxumaq vә
öyrәnmәk üçün övladı Vәtәn türk dilini bilmә -
lidir. İkinci bir para hadisәlәrin vә xәbәrlәrin
mәzmununu bilmәk üçün fars dilini öyrәn mә -
lidirlәr, üçüncü dini mәsәlәlәrlә mәşğul olanlar
әrәb dilini bilmәli, dördüncü rus dilini әsaslı
bilmәlidirlәr. O rus dilini ki, bizim vәtәndә bәzi
hәqiqәtlәri vә mәsәlәlәri bilmәk vә dәrk etmәkdә
әn lazımlı vәsait sayılır vә o dili öyrәnmәk vә
bilmәk lazım vә vacibdir” (2, s. 255). Göründüyü
kimi, H.Cavid tәhsildә dil öyrәnmәk mәsәlәsinә
xüsusi diqqәt yetirmiş vә yetirmәlәrinә dә bunu
tövsiyә etmişdir. 

Mütәfәkkirin әn böyük arzularından biri dә
qız uşaqlarının tәhsilә cәlb olunması idi. O, qız
uşaqlarının mәktәbdәn yayındırılmasının vә tәh -
sildәn uzaqlaşdırılmasının islama zidd olduğunu
vurğulayırdı. Sualı belә qoyurdu: “Əcaba, sәk -
kiz-doqquz yaşında bir qız yalnız ibtidai, yaxud
rüşdi tәhsil görürsә, şәriәtә müxalifmi zәnn
olunur?”, guya “qız tәrbiyә görür-görmәz itaәtsiz
olacaq” söylәyәnlәrin fikirlәrini rәdd edir,
valideynlәri qız uşaqlarını mәktәbә qoymağa ça -
ğırır vә qızların tәrbiyәsinә xüsusi fikir veril -
mәsini, onların yüksәk әxlaq vә mәnә viy yata sa -
hib olmalarını istәyirdi. 

Cavidin pedaqoji cәhәtdәn çox böyük әhә -
miyyәt daşıyan şeirlәrindәn biri “Öksüz Ən -
vәr”dir. Şeirdә müәllimliyin әsas şәrtlәrinin yal -
nız “bilgi” öyrәtmәk olmadığının altını cızan

dramaturq, eyni zamanda, müәllimlәrin uşaqlara
qarşı diqqәtli, mehriban, hәssas vә qayğıkeş ol -
malarının, şagirdlәrini yaxından öyrәnib tanı -
malarının, onların ailә vәziyyәti ilә tanış olma -
larının, tәlәsik qәrarlar çıxarmamalarının va -
cibliyini vurğulayırdı. Şair şeirdә xәstә yatan vә
dünyasını dәyişәn anaya qulluq vә qayğı gös -
tәrәn mәktәbli Ənvәrin iztirabı vә laqeyd, qә -
zәbli müәllimin rәftarını bütün detallarınadәk
tәsvir edir. Ənvәrin bir neçә gün dәrsә gәl mә mә -
sindәn hirslәnәn müәllimi onun dәrsә gәl mә -
mәsinin sәbәbini öyrәnmәdәn, Ənvәrә heç bir
qayğı vә diqqәt göstәrmәdәn, pedaqoji dü şün -
cәdәn uzaq tәlәm-tәlәsik qәrar qәbul edir.

“Öksüz Ənvәr” şeirindә Cavid mәktәbdә baş
verәn kiçik bir olayın nә qәdәr böyük faciәlәrә
yol aça bilәcәyini, müәllimlәrin şagirdlәrinә
diqqәt vә qayğıkeşliklә yanaşmasını, әn önәmlisi
isә mәrhәmәtli vә diqqәtli olmalarını xatırladırdı.
Kiçik bir şeirdә böyük pedaqoji mәsәlәni müәl -
limlәrә çatdırmaqla demәk istәyirdi ki, uşaqlara
qarşı diq qәtli, qayğıkeş vә mәrhәmәtli olun! 

Uşaqların tәhsil vә tәrbiyәsindә mәktәblә ailә -
nin, müәllimlә valideynin vәhdәtinin vacib liyini
vurğulayan H.Cavid tәrbiyәdә ananın önәmindәn
xüsusilә bәhs edirdi. Eyni zamanda, tәhsilsiz
anaların tәrbiyә üsullarına da toxunaraq yazırdı:
“Uşaqlar damdabacalarla qorxudulur. Başıaçıq
çölә çıxsan göydәn başına adamcıl qurd düşәr.
Qaranlıq bir yerә getsәn cinlәr, divlәr sәni tәhdid
edәr” vә i.a. (2, s. 232-237). Ailә tәr biyәsindә
yalançılığı, kindarlığı, qorxaqlığı, ita әtsizliyi,
xurafat vә mövhumatı tәnqid edәn әdib vali -
deynlәrin xoşagәlmәz müraciәt üsul larına qarşı
da çıxırdı: “...Bir ana oğluna “Yavrum! Qu zum!
Get qardaşını çağır da gәlsin, yemәyini ye sin”, –
deyәcәyi yerdә, “Partdamış! Gәbәrmiş! Get o
qan qusmuş çönәnbәri çağır da gәlsin, zәhri -
marını zoqqumlasın” – diyor” (2, s. 243).

Tәrbiyә işindә anaların roluna böyük әhә -
miyyәt verәn H.Cavidi daim bu mәsәlә dü -
şündürürdü. O, yazırdı: “Cocuq tәrbiyәsinә diq -
qәt etmәk üçün tәrbiyә görmüş analar lazım de -
yilmi? Hanı ana yetişdirәcәk mәktәblәrimiz! Hәr
hansı qәzetәyә baxsan millәt böylә? Vәtәn şöy -
lә? – olmalı kimi bir çox mәqalәlәr, xülyalar gö -
rünür. Lakin xülya ilә, boş xәyal ilә iş aşarmı?
Vәtәni, vәtәnin qiymәt vә әhәmiyyәtini, tәrәqqi
vә sәadәtini kimdәn bәklәyә bilәrik? Beli

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 2, №3, 2019 s.30-33
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bükülmüş, әtәh vә әtalәtә uğramış ixtiyar lar -
danmı? Bir para biqeyd, laübali gәnclәr dәn mi?
Yaxud, saf, tәmiz, mәsum, lәkәsiz növ zad lar dan -
mı? Şübhәsiz ki, vәtәnә, millәtә, mil lәtin gә lәcә -
yinә ağlayacaq, tәrәqqisinә çalışacaq olsa-olsa,
ancaq ana qucaqlarında, mәktәb sıra larında çırpı -
nan mәsumlar ola bilәrlәr. Fәqәt bu növ zad ların
yeyib-içmәsinә, geyinib-gәzmә sinә, tә lim-tәrbi -
yәsinә diqqәt edәcәk analar hanı?” (2, s. 241-43).

Övladının tәrbiyәsinin qeydinә qalmayan va -
lideynlәri dә unutmayan Hüseyn Cavid onları qı -
nayaraq yazırdı: “Xeyirsiz, xain, әdәbsiz övlad
yetişdirib onları tәrbiyә vә islaha çalışmayan ata-
analar, şübhәsiz ki, gәlәcәkdә namuslu, vicdanlı,
heysiyyәtli insanlara müsәllәt olmaq üçün bir sürü
әxlaqsız, bir yığın sәrsәri yetişdirmiş olur lar. Böylә
qeydsiz, tәrbiyәsiz ata-ananın nә dәrә cә mәsul
olacağı hәr kәsә mәlum vә aydın bir hә qiqәtdir....
Bu gün azacıq tәbiәtә qarşı du rub öv ladını tәr -
biyәdәn mәhrum buraxanlar, yarınkı gün cigәr -
guşәlәrinin zillәt, fәlakәt odun da yanıb-qovrul -
duqlarını ağlaya-ağlaya seyr edә cәklәr… Cocuqlar
mәsumdurlar, onunçün etdik lәri işlәrin heç birinә
mәsul deyildirlәr, onların hal vә hәrә kәtlәrindәn
mәsul olacaq yalnız ata-analarıdır. Qızını, oğlunu
tәrbiyә etmәkdә müsa mihә gös tә rәn valideyn
qanun vә әxlaq nәzәrindә şiddәtlә mәsul tutul -
malıdır. Çünki cәmiyyәti-bәşәriyyә üçün müzür
bir adam hazırlamış olur lar” (2, s. 245).

Nәticә. “Turana qılıncdan daha kәskin, ulu
qüvvәt, yalnız mәdәniyyәt, mәdәniyyәt, mәdә -
niyyәt!”, – deyәn Hüseyn Cavid әsl maarifçi idi. O,
millәtin tәrәqqisi, inkişafı üçün maarif lәnmәyi,
mәdәnilәşmәyi әn vacib amil lәrdәn sa yırdı. Bu
mәziyyәtlәrinә görә hәmişә öz iradәsi ilә yaşamış,
öz iradәsinә, millәtinә sadiq olmuş, millәtini,
xalqını hәd dindәn artıq sevmiş vә mil lәtinә xidmәt
edәn bir insan olmuşdur. Böyük sә nәtkarın
yaradıcılığını dәyәrlәndirәn ümum-milli lider
Heydәr Əliyev Hüseyn Cavidin yarat dığı әsәrlәri
“Azәrbaycan xalqının milli sәrvәti”, “bu gün üçün,
gәlәcәk nәsillәr üçün dәrslik ki tabı” adlandırmış vә
böyük fәdakarlıq vә tәәs süb keş liklә onun qәbrini
Uzaq Sibirdәn Vәtәninә gә tirtmişdir. 

Yaradıcılığı bu gün vә gәlәcәk nәsillәr üçün
dәrslik kitabı olan Hüseyn Cavid cәmiyyәtin
dәyişdirilmәsindә, maarif vә tәhsil mәsәlәlәrindә
öz üzәrinә düşәn vәzifәni dәrk etmiş vә vәtәn -
daşlıq qeyrәti ilә bu vәzifәni yerinә yetirmişdir.

Mütәfәkkirin yaradıcılığı ilә yanaşı, onun peda -
qoji fikirlәri dә bu gün çox qiymәtli vә aktualdır.
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The issues of education and upbringing in
Hussein Javid’s pedagogical views  

Abstract
The article talks about the great influence of

Hussein Javid’s poems written in accordance
with the age and psychology of children and
adolescents on formation of children’s thinking
and imagination, intellect, outlook and artistic
taste. At the same time, it is stated that his poetry
is a system of pedagogical ideas regularly
interpreted with deep thinking and high intellect,
but not composed of beautiful words and casual
thoughts. These poems serve as a school of edu -
cation both for children and teachers, parents.
The article investigates H.Javid’s views on
training and education issues, as well as his peda -
gogical ideas.  

Л.Аскерзаде 
Вопросы образования и воспитания на

педагогических встречах  
Хусейна Джавида

Аннотация
В статье рассматривается сильное влияние

стихов Гусейна Джавида, написанных на
возраст и психологию детей и подростков, на
формирование у детей мышления и вообра -
жения, ума, мировоззрения и худо жествен -
ного вкуса. В то же время говорится, что его
стихи - это не система педагогических идей,
которые регулярно интерпретируются с
глубоким мышлением и высоким интел -
лектом, но не словами и не случайными
словами. Эти стихи школа воспитания не
только для детей, но также для учителей и
родителей. В статье также рассматриваются
вопросы образования, воспитания и педаго -
гические взгляды Г. Джавида.
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Xülasә. “Bәxtiyarnamә” mövzusu şәrq xalqları әdәbiyyatında geniş yayılıb. İstәr şifahi, istәrsә
dә yazılı әdәbiyyatda bu mövzuda çoxsaylı bәdii nümunәlәr yaradılıb. XVI әsrin sonları, XVII әsrin
әvvәllәrindә Azәrbaycan şairi Fәdai dә bu mövzuya poema hәsr edib. 

“Bәxtiyarnamә” abidәsinә aid Azәrbaycan şifahi xalq әdәbiyyatında yaradılmış, XIX әsrdә Nәsib
İbn Əli tәrәfindәn yazıya köçürülmüş bir variant da bu günümüzәdәk gәlib çatmışdır. Maraqlı süjet
xәttinә malik, şifahi xalq danışıq dilinin zәnginliklәrini özündә әks etdirәn eposun әlyazması AMEA-
nın Mәhәmmәd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda qorunub saxlanılır.  Mәqalәdә mәhz bu yazılı
abidә Azәrbaycan dastanlarının milli xüsusiyyәtlәrini özündә әks etdi rәn vә dilimizin xüsusiyyәtlәrini
әxz edәrәk formalaşan  bir xalq әdәbiyyatı nümunәsi kimi araşdırılır.

Açar sözlәr: dastan, poema, şifahi xalq әdәbiyyatı, yazılı әdәbiyyat, әlyazma.
Key words: epos, poem, folk literature, written literature, manuscript. 
Ключевые слова: эпос, поэма, устная народная литература, письменная литература,
рукопись. 

“Bәxtiyarnamә” şәrq xalqları әdәbiyyatında
geniş yayılmış әnәnәvi mövzulardan biridir. Bu
mövzuda hәm şifahi xalq әdәbiyyatında, hәm dә
yazılı әdәbiyyatda bir çox әsәrlәr yaradılmışdır.
Mәnbәlәrin mәlumatına görә, “Bәxtiyarnamә”
dastanının yazılı variantı ilk dәfә pәhlәvi dilindә
meydana gәlib vә әsәri orta әsrlәrdә fars dilinә
Şәmsәddin Mәhәmmәd adlı mütәrcim tәrcümә
etmişdir. Dastanın süjeti әsasında isә XV әsrdә
yaşamış Pәnahi tәxәllüslü bir şair fars dilindә
“Bәxtiyarnamә” poemasını yazaraq, Qaraqo yun -
lu hökmdarı Müzәffәrәddin Cahanşah Hә qiqiyә
ithaf etmişdir. Pәnahinin “Bәxti yar na mә”si hәlә
o zaman şәrq alәmindә geniş yayı laraq qonşu
xalqların dillәrinә, daha sonralar isә Avropada
ingilis, fransız, alman, elәcә dә rus di linә tәr -
cümә edilmişdir.

XVI әsrdә Azәrbaycan şairi Fәdai dә bu
әnәnәvi mövzuya müraciәt edәrәk “Bәxti yar -

namә” poemasını yazmışdır. Fәdai bu mövzu nun
әsas süjet xәttini saxlamaqla yeni şәkildә işlәyib,
orijinal bir әsәr yaratmışdır. Hәmin әsәri XX
әsrin 40-cı illәrindә Güney Azәrbaycanda ta -
nınmış tәdqiqatçı alim, jurnalist Qulam Mәm -
mәdli Tәbriz kitabxanasından әldә etmiş vә әsә -
rin mәtnini әski әlifbadan transfoneliterasiya
edәrәk 1957-ci ildә Bakıda nәşr etdirmişdir.

Bu qәdim mövzu әsasında yazılı әdәbiyyatda
ayrı-ayrı әsәrlәr yaranmaqla bәrabәr, müxtәlif
şәrq xalqlarının folklor әdәbiyyatında da das -
tanlar formalaşıb meydana gәlmişdir ki, katib -
lәrin, informatorların dilindәn yazıya alınan das -
tanın bәzi nüsxәlәri çağdaş dövrümüzәdәk gәlib
çatmışdır.

AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunun xәzinә -
sindә “Bәxtiyarnamә” adlı yazılı dastan abi -
dәsinin iki nüsxәsi saxlanılır. Bunlardan birin -
cisi, M-12 şifrli mәcmuәdәki “Bәxtiyarnamә”
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dastanı fars dilindәdir [1, 30]. Əlyazmanın
paleoqrafik xüsusiyyәtlәri belәdir: hәcmi 40
vәrәq, ölçüsü 13,5x18,5 sm, cildi dәri, xәtti
nәstәliqdir. Dastan abidәsi әlyazma mәc muәsinin
39b-79a sәhifәlәrinә köçü rül müşdür. Mәtnin so -
nunda katib kolofonunda kö çürülmә tarixi ol -
masa da, mәcmuәnin әvvәlindә eyni xәtlә kö -
çürülmüş digәr әlyazma mәtninin tari xinә
(h.1088 m.1677) әsaslanaraq, abidәnin XVII
әsrdә yazıya alındığını deyә bilәrik. Bu tarixi,
hәm dә әlyazmanın kağızındakı “Foolşap”
(Pelerinli tәlxәk, Hollandiya) vә dairәlәr üzә -
rindәki tac (İtaliya) tәsvirli filiqranlar bir daha
tәsdiq edir. Qeyd etdiyimiz filiqranlı ka ğızlar
XVII әsrdә Avropada istehsal olunmuşdur. 

Əlyazmalar İnstitutunun xәzinәsindә sax -
lanılan “Bәxtiyarnamә” dastanına aid B-4901-
6526 şifrli ikinci әlyazma nüsxәsi isә Azәr bay -
can türkcәsindәdir [2]. Əlyazmanın mәtni 46
vәrәqdәn ibarәt olub, ölçüsü 17,5x22 sm, xәtti
nәstәliq-şikәstәdir. Mәtndә bәzi katib qüsurlarını
nәzәrә almasaq, demәk olar ki, dastan aydın
xәtlә yazılıb. Cildi tünd qәhvәyi rәngli dәri,
sәtirlәrin sayı müxtәlif olub, başlıqlar qırmızı,
mәtn isә qara mürәkkәblә köçürülmüşdür. Əl -
yazmanın sonundakı kolofonda dastanın Nәsib
ibn Əli tәrәfindәn köçürüldüyü qeyd olun -
muşdur. Katib dastanı hicri 1293, miladi tarixilә
isә 1876-cı ildә yazıya almışdır. Harada kö -
çürüldüyü qeyd olunmasa da, dastanın dil xü -
susiyyәtlәrinә, әsasәn dә dodaq saitlәrinin geniş
şәkildә işlәnilmәsi onun Azәrbaycan türkcәsinin
şәrq dialekt qrupuna aid olduğunu demәyә әsas
verir. Dastanda Azәrbaycan әrazisinә aid top o -
nimlәrdәn yalnız “Şirvan” sözünün iki yerdә
işlәnilmәsi bu fikri bir daha tәsdiqlәyir. 

“Bәxtiyarnamә” Azәrbaycan dastanlarının
millilәşmiş dastanlar qrupuna aiddir. “Kitabi-
Dәdә Qorqud”, “Koroğlu”, “Aşıq Qәrib”, “Əsli
vә Kәrәm” vә digәr milli dastanlarımızla yanaşı,
mövzu vә süjeti qonşu şәrq xalqları әdә -
biyyatından xalqımızın hafizәsinә köçmüş “Leyli
vә Mәcnun”, “Yusif vә Züleyxa”, “Seyfәl mü -
luk”, “Xavәrnamә” kimi “Bәxtiyarnamә” dastanı
da Azәrbaycan şifahi xalq әdәbiyyatı yara -
dıcılığının, dilimizin xüsusiyyәtlәrini әxz edәrәk
formalaşmışdır.

“Bәxtiyarnamә” quruluşuna görә hәm nәsr,
hәm dә nәzmlә yazılmış vә Bәxtiyarın dilindәn

söylәnilәn on hekayәdәn ibarәt bir dastandır.
Əsәri mәzmun vә süjet xәttinә görә XVI әsr şairi
Fәdainin “Bәxtiyarnamә” poemasından fәrq -
lәndirәn cәhәtlәr çox azdır. Müqayisәdә obraz -
ların adı, hadisәlәrin oxşar şәkildә cәrәyan
etmәsi kimi uyğunluğu görürük. Dastanda Fә -
dainin poemasında olduğu kimi, Azadәbәxt şah
taxt-tacdan әl çәkmәyә mәcbur olub, övrәti ilә
saraydan qaçır. Onlar gәlib bir bulaq başına çı -
xırlar. Burada Bәxtiyar dünyaya gәlir. Ancaq
onlar uşağı qiymәtli bir parçaya büküb, yanında
bir az da zinәt әşyaları saxlayıb orada qoyub
getmәyә mәcbur olurlar. Sonra tәsadüfәn bulaq
üstünә gәlib çıxan Ziyad adlı bir hәrami onu
tapıb oğulluğa götürür. İllәr keçir, o, böyüyüb
atasının dәstәsinә qoşulur vә hәramilik etmәyә
başlayır. Bir gün padşahın adamları hәramilәri
әlә keçirir vә Bәxtiyarı gәtirib padşaha tәhvil
verirlәr. Bәxtiyarın әdәb-әrkanı padşahın çox
xoşuna gәlir vә sarayın bütün işlәrini onun ixti -
yarına verir. Bәxtiyarın da ağır, mәşәqqәtli gün -
lәri bundan sonra başlayır.

Xain vәzirlәr Bәxtiyarın sarayda böyük nüfuz
qazandığını görüb ona böhtan atırlar. Belәliklә,
şahın әmri ilә onu qәtlә yetirmәk istәyirlәr. An -
caq hәr dәfә bir vәzir şikayәt edib Bәxtiyarın
ölümünә fәrman verdirmәk istәdikdә, o, bir he -
kayә danışmaqla, hәm vaxt qazanmağa, hәm dә
şahı fikrindәn yayındırmağa çalışır. Nәhayәt,
dastan nikbin sonluqla bitir. Onuncu vәzir böhtan
deyәrәk, Bәxtiyarı öldürtdürmәk istәyәrkәn Zi -
yad hәrami gәlib çıxır vә Bәxtiyarı körpә ikәn
haradan tapdığını söylәdikdәn sonra mәlum olur
ki, Bәxtiyar padşahın öz oğludur. Azadәbәxt şah
isә bundan sonra taxt-tacını ona tәhvil verir vә
xain vәzirlәri cәzalandırır.

Fәdainin “Bәxtiyarnamә” poeması ilә bu
dastan arasındakı oxşarlığın olması onu demәyә
әsas verir ki, klassik әdәbi-bәdii әsәrlәrin ya -
ranmasında ilkin mәnbә rolunu oynamış xalq
әdәbiyyatı nümunәlәri nәsildәn-nәslә keçәrәk
insanların yaddaşında uzun müddәt yaşamış vә
tarixin ayrı-ayrı dövrlәrindә yazıya köçü rül -
mәklә bu günümüzәdәk gәlib çatmışdır. “Bәx ti -
yarnamә” dastanı da belә xalq әdәbiyyatı nü -
munәlәrindәndir ki, yazıya köçürüldüyü döv rün
canlı danışıq dili xüsusiyyәtlәrini özündә әks
etdirmәklә, dil tariximizin bir mәrhәlәsini öy rәn -
mәk baxımından müәyyәn qәdәr linqvistik ma -
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terial verir. “Bәxtiyarnamә” dastanı nağıl vә
dastanlarımıza xas dil-üslub xüsusiyyәtlәri, canlı
danışıqdan gәlәn söz vә ifadәlәri, şifahi nitqdә
baş verәn fonetik dәyişmәlәri ilә daha çox maraq
doğurur.

XIX әsrdә yazıya köçürülәn “Bәxtiyarnamә”
dastanının dili orta әsrlәrdә köçürülmüş yazılı
abidәlәr kimi arxaik dil xüsusiyyәtlәri ilә o qәdәr
zәngin olmasa da, dastan yarandığı әrazinin,
dövrün canlı danışığına xas xüsusiyyәtlәri ilә
diqqәti cәlb edir. Qeyd etmәk lazımdır ki, das -
tanda hәr dәfә bir vәzirin gәlişi vә Bәxtiyarın
padşaha cavabı mәtnin sәrlövhәsi olaraq fars
dilindә verilmişdir. Mәsәlәn, “Amәdәni-vәziri-
dovvom”, “Cәvabi-dadәni-Bәxtiyar be padşah”
kimi başlıqların fars dilindә işlәnmәsini onunla
әlaqәlәndirmәk olar ki, dastanın ilkin mәnbәlәri
fars dilindә olmuş vә sonralar xalq әdәbiyyatının
gözәl bilicisi olan mütәrcim tәrәfindәn әsәr
tәrcümә olunarkәn başlıqlar bir sıra müәllifli
klassik әsәrlәrdә vә yaxud yazılı folklora aid bәzi
әsәrlәrdә olduğu kimi tәrcümә edilmәdәn sax -
lanılmışdır.

Fәdainin “Bәxtiyarnamә” poemasından fәrqli
olaraq, burada әrәb-fars söz vә ifadәlәri olduqca
az işlәnilib ki, bu da yazılı abidәnin xalq әdә -
biyyatı nümunәsi olması ilә bağlıdır. Dasta nın
lüğәt tәrkibini әsasәn, Azәrbaycan türk cәsinin öz
sözlәri tәşkil edir. “Bәxti yar namә”nin dili ilә
müasir әdәbi dil arasında ortaya çıxan fәrqli cә -
hәtlәri nәzәrdәn keçirsәk, bir sıra söz lәrin artıq
bugünkü dilimizdә işlәk olmadığını müşahidә
edәrik. Bәzilәri isә müasir әdәbi dili mizdә
işlәnilmәsә dә, ya dialekt vә şivәlәrdә qalmış, ya
da digәr türk dillәrindә istifadә olun maqdadır.

Dastanda Azәrbaycan türkcәsinin sözlәri vә
ifadәlәrinin çağdaş әdәbi dilimizә görә ar xaik -
lәşәn vә bәzi hallarda az işlәnilәn sözlәr bun -
lardır: köy, qarındaş, savaş, yağı, yüz, altun, әrrә,
bәn, ol, qamu, kibi, xaçan, yavuq, ehtiyat gәrә -
gin, taleyi dönmәk, yol eylәmәk vә s. Dastanın
dilini zәngin lәşdirәn faktorlardan biri dә bura -
dakı frazeolo gizmlәrdir: yürәgim sakin olmaz,
atalıq mәhәb bәti yapışdı, qaçmağa yol başladı,
sәfәr çәkmәk, cәhәnnәmә vasil olmaq, qәza işin
işlәr. Fra zeologizmlәrә atalar sözü, aforizm,
hikmәtli söz şәklindә dә rast gәlirik. Mәsәlәn,
“Sәbr ilә olur şәkkәr qa muşdan”, “Mürüvvәtsiz
kişidә ol maz iman” vә s. kimi ifadәlәrin bәzilәri

dil vә üslubuna görә “Ki tabi-Dәdә Qorqud”
yazılı dastan abidәsindәki atalar sözlәrinin oxşarı
olub, nәzm şәklindә iş lәnmişdir.

Rәvayәtlә bağlı olan ifadәlәr: “Qarun onun
yanında gәda idi” (Qarun hәddәn-ziyadә varlı
bir şәxs olmuşdur ki, burada bu ifadәnin iş -
lәnilmәsi ilә kiminsә Qarundan da çox varlı, im -
kanlı olduğuna işarә olunur). “Hәlqә geyib
mәnim tәk ac qalsun” (bu ifa dәdә isә kimәsә
qarğış, nifrәt, ümumiyyәtlә, mәnfi münasibәt
bildirilir).

“Bәxtiyarnamә” dastanı xalq danışıq dilinin
zәngin sferası әsasında qәlәmә alınmışdır. Bu ra -
da dastanın leksikasının, xüsusilә, müxtәlif söz -
lәrin rәngarәngliyinin şahidi oluruq. Sinonim
sözlәr eyni mәnanı bildirmәklә bәrabәr, para le -
lizm cәrgәsini yaradır. Bu paralelizmlәr tәr ki binә
görә әsasәn, türk mәnşәli vә alınma söz lәrdәn
ibarәtdir. Bildiyimiz kimi, alınma sözlәrin dili -
mizә gәlmәsi müxtәlif sәbәblәrdәn ola bilәr.
Əgәr alınma sözün dilimizdә qarşılığı yoxdursa,
o daxil olduğu dilin sözlәrinә qarışıb bir növ
asanlıqla “vәtәndaşlıq hüququ qazanır”. Düzdür,
bu çox zaman belә olmur. Alınma sözә ehtiyac
olmasa da, o daxil olduğu dildәki möv cud qar -
şılığı sıxışdırıb çıxarır vә arxaizmlәrә çevrilir.
Mәsәlәn, sәrxoş-әsrük, cәnnәt-uçmaq, cәhәn -
nәm-tamu, xәstә-sayru, ağıl-us, insan-kişi vә s.
“Bәxtiyarnamә” dastanında da vaxtilә paralelizm
cәrgәsini yaratmış hәm türk mәnşәli sözlәr, hәm
dә alınma sözlәr müasir әdәbi dili mizdә biri daha
çox işlәdilir, digәrinin isә işlә nilmә dairәsi mәh -
dudlaşıb, hәtta bәzilәri arxaizmlәrә çevrilmişdir.  

Dastanın lüğәt tәrkibinә daxil olan sözlәr
onun leksik cәhәtdәn daha da zәngin olduğunu
göstәrir. 

Xalq әdәbiyyatını yazılı әdәbiyyatdan fәrq -
lәndirәn başlıca әlamәtlәrdәn bir çoxunu – danı -
şıqdakı yığ camlılığı, sözlәrin tәlәffüzü zamanı
baş verәn fonetik dәyişmәlәri vә qrammatik
qaydaların po zulması kimi halları “Bәxti -
yarnamә” dastanında da görürük. Bu, bir daha
dastan abidәsinin canlı danışıq dili ilә sıx bağlı
olması vә xalq dilindә uzun müddәt gәzib-do -
laşması haqqında aydın tәsәvvür yaradır.

Sözlәrin tәlәffüzü zamanı baş verәn sәs dü -
şümü, ya yeni sәslәrin әlavә olunması, ya da is -
min hal siste mindәki qeyri-sabitlik, yәni ismin
müәyyәn hal şә kilçisinin fәrqli işlәnilmәsi
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ümumxalq danışıq dilinin başlıca әlamәt lәrin -
dәndir. Şifahi nitq üçün xarakterik olan bu
xüsusiyyәtlәr dә “Bәxtiyarnamә” dastanında var -
dır. Mәsәlәn, adlıq halın mәnaca tәsirlik halı
әvәz etmәsi: Sәnin sözün [ü] Dadbinә demәzәm.
Yönlük halın tәsirlik halı әvәz etmәsi: Bazara
gәzәrkәn nәzәri oğlanun hüsnünü, cәmalını gö -
rüb ayağına düşdü; Xacә Hәsәn durub dәr yanın
kәnarına gәzüb bir cәmiәt qәvvas gördü. Çı -
xışlıq halın tәsirlik halı әvәz etmәsi: Xacә Hәsәn
oğlunun boynundan qucaqladı.

Dastanda nәzәrә çarpan, müasir әdәbi dili miz lә
müqayisәdә qrammatik qaydanın po zul ması hall a -
rından biri miqdar vә qeyri-müәy yәn miq dar say -
larından sonra ismin cәm şә kilçisinin iş lәnilmәsidir.
Mәsәlәn, Ol iki dürlәri pünhan et mişdir; Bir neçә
hәramilәr ona fәr man bәrdar idi. Saylardan sonra
ismin cәm şәkilçisini qәbul etmәsi ümumxalq
danışıq dilinin әla mәtidir ki, “Bәxtiyarnamә”dә bu
qrammatik hal ilә tez-tez rastlaşırıq. 

Əsәrin dilinә aid qeyd olunan bütün bu mә -
sәlәlәr bir daha göstәrir ki, yazılı folklor әdә -
biyyatımızın bir nümunәsi olan “Bәxtiyar na -
mә”nin mövzusu alınma olsa da, dilimizin geniş
imkanları vә şifahi xalq әdә biyyatımızın zәngin
yaradıcılıq әnәnәlәri әsasında for ma laş mış ma -
raqlı süjetә, mәzmuna malik bir dastan abi dә sidir.

Nәticә. Yuxarıdakıları ümumilәşdirәrәk onu
deyә bilәrik ki, “Bәxtiyarnamә” dastanının mәt -
nini nә zәrdәn keçirdikcә, bu xalq әdәbiyyatı nü -
munәsini hәm dilçilik, hәm dә әdәbiy yatı mızın
qaynaqları, eyni zamanda, dastanın şәrq xalq -
larının dilindә formalaşmış variantları ilә müqa -
yisәli şәkildә geniş tәdqiq etmәyә ehtiyac du -
yulur. Dastanın yayılma arealı çox böyük bir
әrazini, yәni Ərәbistan yarıma da sın dan başla ya -
raq, Malayziyaya qәdәr olan bir regionu әhatә
edir. Şәrq xalqlarının ümumi folklor abidәsi olan
“Bәxti yarnamә” dastanının Azәr baycan türkcә -
sindәki nüsxәsi köçürüldüyü yerin, dövrün danı -
şıq xüsusiyyәtlәrini olduğu kimi әks etdirmәsinә
görә böyük maraq doğurur. Sonda onu da qeyd
edәk ki, 2002-ci ildә Əlyazmalar İnstitutunun
xәzinәsindә Azәrbaycan türkcәsindә yeganә
nüsxәsi saxlanılan “Bәxti yarnamә” yazılı dastan
abidәsinin әlyazma mәtni bu yazının müәllifi
tәrәfindәn transfoneliterasiya edilәrәk nәşr olun -
muşdur [3].
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A.Mammadbagiroglu 
The written monument of Eastern 

peoples’ literature 
Abstract

The subject of “Bakhtiyarnama” is wides -
pread in the oriental literature. Numerous artistic
pieces were created on this topic both in oral and
written literature. In the late 16th and early 17th
century, the Azerbaijani poet Fadai dedicated a
poem to this subject. Another version on this
topic created in oral folk literature and survived
to nowadays was copied by Nasib Ibn Ali in the
XIX century. The manuscript of the epos with an
interesting storyline reflects the rich nature of
spoken language and is preserved in the Institute
of Manuscripts named after Mahammad Fuzuli
of the Azerbaijan National Academy of Sciences.
The article investigates this manuscript as an
example of folk literature that embodies the
features of Azerbaijani eposes and that is based
on the peculiarities of the Azerbaijani language.    

А.Мамедбагироглы
Памятник Сага народов Востока

Аннотация
Тема «Бахтиярнаме» широко распростра -

нена в литературе народов Востока. Этой те -
ме посвящены многочисленные произве дения
как в устной, так и в письменной на родной
литературе. Азербайджанский поэт Фадаи
(конец XVI-начало XVII вв.) посвятил этой
теме поэму. В то же время, один вариант эпо -
са «Бахтиярнаме», появившегося в азер -
байджанской устной народной лите ратуре, и
переписанный в XIX веке Насибом ибн Али,
дошел до наших дней. Рукопись данного эпо -
са с интересным сюжетом и богатым разго -
ворным народным языком, хранится в Инсти -
туте рукописей имени Мухаммеда Физули.
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T
he economic situation in the country
forces start-up companies to deve -
lop in conditions of extreme uncer -
tainty. Market conjuncture changes

at a fast pace, conditions are dictated by unex -
pected leaders, new technologies change the ratio
of values in the market. Solutions appear to ra -
dically change the basic properties of products
that they previously competed with each other.
These are so-called “subversive innovations”.
Among the most promising branches of the
economy, where such deep innovations are
possible, we can call nanotechnology, energy,
medicine, biotechnology and, of course, the
technology sector – the subject of our research -

Internet projects. The development of the latter is
inevitably linked to the growing need for capital
for both the improvement of the most innovative
product (service) and marketing activities, wit -
hout which it is impossible to rapidly promote a
new product to the minds of a wide audience [1].
But no expert will be able to give a precise
forecast whether the planned product will be
fully realized and whether its market will accept,
and therefore, whether the return of investors'
investments will take place. Due to high risks of
capital investments, such investments are called
venture (risk).

So, we define the venture investment as an
investment in an innovative project at the "seed"

FORMS OF VENTURE INVESTMENT 
OF INTERNET PROJECTS
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Abstract. In the article investigated investment models that require a detailed analysis of actors
operating on the venture market. Business angels and venture funds are directly involved in shaping
the business processes of young companies. In essence, they can be called  donors for innovative
processes that create the potential for growth of the Ukrainian economy. The specifics and motives
of the behavior of venture capital investors, adaptation of approved western models of their work to
Ukrainian practice, formalization of activity criteria, generalized existing experience, directions of
development of innovation activity were developed. The country's venture capital ecosystem creates
a serious theoretical basis for the stable and steady development of the venture capital market in
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stage and the "start up" stage, in exchange for the
company's share and in terms of profits from the
sale of this share in the future due to the rapid
growth of the company's capitalization. More
than 80% of the business angels' capital and
venture capital funds, which are venture market
players, are implemented in high technology [1].
In essence, venture capital investment becomes
the basic catalyst for the development of small
and medium-sized businesses, which forms the
basis of the Internet economy. The popularity of
this type of investment is due to the fact that
young companies can turn to it when other
sources of financing have abandoned risky
investments.

Despite the significant growth of venture ca -
pital investments in the Ukrainian economy, the
theoretical issues of this process remain ina -
dequate. In particular, even practitioners do not
always have a clear idea of the similarities and
differences in the work of business angels and
venture capital, mix these concepts, experience
difficulties in allocating the structure of criteria
for the venture capital market players, and
parallel processes with similar processes in the
western countries.

The main players in the venture capital market
are "business" angels and venture funds on the
"seed", the initial stage and the stage of growth
of the startup. Typically, the nature of their
interaction can be defined as cooperation, and
not as a competition. They connect to projects at
different stages of development: business angels
- at the stage of the idea and business formation,
venture funds work with an already existing
company that takes the first steps in the market.
Among the common features in business angels
and venture funds, we will highlight the fol -
lowing:

– investment is made in exchange for a share
in the company's equity in the early stages of its
development;

– investments finance the growth and deve -
lopment of the company, rather than cover the
losses of previous periods. The main task is to
achieve rapid growth of value and capi talization
of business;

– active work or supervision of the activities
of the invested objects;

– In addition to financing, business angels
and venture capitalists provide additional
services to startups: management and marketing
consulting (mentoring), expansion of social and
economic ties of the company, legal and other
services;

– the pursuit of a high rate of return on in -
vestment.

Due to the fact that these subjects have more
differences than similar features, an analysis of
the activity of each of these entities is necessary
to reflect the objective situation in the market of
venture capital.

An interesting category for venture capital
market participants seems to be business angels.
First of all, this is due to the extreme he -
terogeneity of the participants. The gene rali-
zation of their characteristics is very difficult,
and the business angels are usually non-public.
Access to information on concluded transactions
is limited. One of the important features of these
subjects in the market is not so much the desire
to obtain extra profits, but a mission to support
entrepreneurship as a way of life. We propose the
following definition of business angels: these are
individuals or corporations that use limited own
funds to support business in the initial (including
"seed") stages of development. Speaking about
sources of investment capital, in most cases it is
the result of their previous entrepreneurial
activity, including sales of independently built
businesses. Working with new start projects for
them – in many respects reproduction of already
used models of doing business, reflecting the
need for self-realization, respect and recognition
of the younger generation of entrepreneurs,
emotional satisfaction and pleasure. If financing
of venture funds can be called risky, then the
capital of businessangels experts define as
extremely risky. This is due to the fact that the
object for investing – as a rule, a company
without achievements, and more often than not -
just an idea, sometimes even without a full-
fledged professional team. The reason for such
investments with the highest risks is the highest
return on investment when investing at this stage
of business development. The research of Ame -
rican specialists reflects the following difference
in profitability: when investing in the "seed" /
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early stage of business development, the average
annual yield to the fifth year of existence reaches
65%, with investments in the late stage in the
same period, the average yield does not exceed
32% [1, 2]. Note that one of the important
reasons for the positive development of business
angel financing is the ratio of “demand and
supply” in the market of startup projects. The
number of professional venture funds, especially
in Ukraine, remains insufficient to fund all high-
quality ideas. The size of the allocated start-up
capital is increasing, requirements for projects
are tightened. A niche of projects with lower
funding requirements appears, with no pro -
fessional knowledge to prepare the project for
the investment search process. It is precisely in
this niche that business angels, who, along with
the function of financing, have the role of
mentoring [1, 2].

1. According to research by specialized re -
search centers on venture investment (such as the
Venture Capital Research Center at the Uni ver -
sity of New Hampshire, Harvard University,
USA, etc.), the business angels community in the
United States is characterized by the following
indicators;

2.  more than 90% of investors - men;
3. More than 67% of investors - over 46 years

old, the average age is 49 years. However, for the
past 10 years, trends have emerged for the
emergence of younger investors who have pre -
viously created high-tech companies and suc -
cessfully sold them, releasing capital for new
projects;

4. more than 78% of investors have signi fi cant
investment experience (5 years or more);

5. The average investment of a private in ves -
tor - 72 thousand US dollars The range in which
business angels usually work - from 20 to 250
thousand. US dollars [3];

6. Due to the fact that the boom of the instant
takeoff of technology companies and their rapid
withdrawal to the IPO, which was observed in
the early 2000s, ended, the period of growth and
capital requirements for companies is becoming
more adequate - 3-7 years. In these conditions,
the cooperation of two categories of investors -
business angels and venture funds - is an integral
element and the basis of the entire financing

process;
7. The basic function of venture funds is the

placement of the capital of its investors in order
to maximize profits. Thus, we will define a ven -
ture fund as a mechanism for investing capital
through the formation of a common fund
(partnerships of individual investors) into high-
risk innovative enterprises. A distinctive feature
of the activity of venture funds can be called
exceptional professionalism. It is a kind of whole
industry for selection, qualitative assessment and
analysis of projects, as well as further support
for their development, which is accompanied by
a staff of highly qualified consultants - finan -
ciers, lawyers, andmarketers. Summarizing, we
will mention the main directions of the deve -
lopment of venture capital investment in our
country;

8. the necessity of globalization of the inno -
vative sphere by attracting international "smart"
money and integration into global technological
processes;

9. growth of investment attractiveness of in -
novative companies in Ukraine;

10. infrastructure development to support
startup companies;

11. development of professionalism of parti -
cipants in the venture market;

12. improving the quality of innovative
projects, stimulating the consumption of inno -
vative products;

13. popularization of innovative and entrep -
reneurial activity in society, creation of interest
in venture and business angelic activity.

So, the research of investment models ine -
vitably requires a detailed analysis of the sub -
jects acting on the venture market. Business
angels and venture funds are directly involved in
shaping the business processes of young
companies. In essence, they can be called donors
for innovative processes that create the potential
for growth of the Ukrainian economy. A clear
understanding of the specifics and motives of the
behavior of venture capital investors, the
adaptation of approved western models of their
work to Ukrainian practice, formalization of
criteria of activity, generalization of existing
experience, development of directions for the
development of the innovation-venture eco -
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system of the country create a serious theoretical
basis for stable and confident development of the
market of venture capital of Ukraine.
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T.Tardaskina, L.Boqatıreva 
İnternet layihәlәrinә vençur sәrmayә

qoyuluşu formaları 
Xülasә

Mәqalәdә vençur bazarı iştirakçılarının әtraflı
tәhlilini tәlәb edәn investisiya modellәri araş -
dırılır. “Biznes-mәlәklәri” vә vençur fondları ye -
ni şirkәtlәrin biznes proseslәrinin formalaş -
dırılmasında bilavasitә iştirak edir. Faktiki ola -
raq, onları Ukrayna iqtisadiyyatının inkişafı üçün
potensialı formalaşdıran innovativ proseslәr üzrә
donorlar adlandırmaq olar. Vençur sәrma yә çi lә -
rinin fәaliyyәtinin xüsusiyyәtlәri vә әsas ları, on -

ların fәaliyyәti sahәsindә qәbul edil miş qәrb
modellәrinin Ukrayna tәcrübәsinә uy ğun laş -
dırılması, fәaliyyәt meyarlarının, mövcud ümumi
tәcrübәnin vә innovasiya fәaliyyәtinin inkişaf
istiqamәtlәrinin forma laş dırılması tәkmil lәş -
dirilmişdir. Ölkәnin vençur kapitalı eko sistemi
Ukraynada sabit vә davamlı vençur kapi talı ba -
zarının inkişafı üçün ciddi nәzәri zәmin yaradır.

Т.Тардаскина, Л.Богатырева 
Формы венчурного инвестирования

интернет-проектов
Аннотация

В статье рассматриваются инвес тицион -
ные модели, требующие детального анализа
венчурных игроков. Бизнес-ангелы и венчур -
ные фонды принимают непосредственное
участие в формировании бизнес-процессов
новых компаний. Фактически их можно
назвать донорами инновационных процессов,
которые создают потенциал для развития
украинской экономики. Усовершенствованы
особенности и основы деятельности вен -
чурных инвесторов, адаптирована западная
модель, принятая в их деятельности, к ук -
раинскому опыту, сформированы критерии
деятельности, существующий общий опыт и
направления развития инновационной дея -
тельности. Экосистема венчурного капи тала
страны обеспечивает прочную теоре тичес -
кую основу для развития стабильного и ус -
тойчивого рынка венчурного капитала в
Украине.
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AZƏRBAYCANDA VƏ DÜNYADA ALTERNATİV,
BƏRPA OLUNAN ENERJİ İSTEHSALI

MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İNKİŞAFINDA VERGİ VƏ
GÖMRÜK SİYASƏTİNİN ROLU 
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Elm vә Tәhsil Komitәsinin eksperti,
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Xülasә. Mәqalәdә Azәrbaycanda vә dünyada alternativ vә bәrpa olunan enerji istehsalının
artırılması istiqamәtindә vergi vә gömrük siyasәtinin rolu öyrәnilmiş, vergi vә gömrük sisteminin
tәkmillәşdirilmәsi zamanı hәyata keçirilmiş tәdbirlәr tәdqiq edilmişdir. Hәmçinin alternativ vә bәrpa
olunan enerji istehsalının inkişafında xüsusi әhәmiyyәtә malik vergi yükünün azaldılması mәqsәdi ilә
güzәşt vә imtiyazların genişlәndirilmәsi, yeni stimullaşdırıcı layihәlәrin tәtbiqinin zәruriliyi vurğu -
lanmış vә bu sahәdә mütәrәqqi nailiyyәtlәr qazanmış, qabaqcıl tәcrübәyә malik ölkәlәrlә әmәk -
daşlığın daha da genişlәndirilmәsi tövsiyә edilmişdir.

Açar sözlәr: alternativ vә bәrpa olunan enerji mәnbәlәri, vergi siyasәti, gömrük siyasәti, vergi
sistemi, vergi tәnzimlәnmәsi.
Key words: alternative and renewable energy sources, tax policy, customs policy, tax system, tax
regulation.
Ключевые слова: альтернативные и возобновляемые источники энергии, налоговая поли ти -
ка, таможенная политика, налоговая система, налоговое регулирование.

Ö
lkәmizin siyasi vә iqtisadi mü hi -
tini әhә miy yәtli dәrәcәdә müәy -
yәnlәşdirәn, hәmçinin ener jiyә
olan tәlәbatımızın ödәnilmәsindә

xüsusi çәkiyә malik karbohidrogen ehtiyatlarının
tükә nәn olduğunu nәzәrә alsaq, mövcud ehti -
yatların gәlәcәk nәsillәr üçün qorunub saxlanıl -
masında, qlobal iqlim dәyişikliklәrinin qarşısının
alınma sında, elәcә dә dayanıqlı enerji tәmina tı -
nın hә yata keçirilmәsindә Alternativ vә Bәrpa
Olunan Enerji Mәnbәlәri (ABOEM) mühüm

әhәmiyyәtә malikdir.
Respublikamızın әlverişli tәbii-coğrafi möv -

qeyә vә iqlim şәraitinә malik olması ona
ABOEM-dәn istifadәdә daha geniş imkanlar
açır. Bu sәbәbdәn ABOEM-dәn istifadәnin
inkişafına, onun ümumi enerjidә xüsusi çәkisinin
artırılmasına dövlәt tәrәfindәn böyük diqqәt
yetirilir vә bu sahә prioritet istiqamәt kimi nә -
zәrdә tutulur. Bu mәqsәdlә ölkәmizdә bәrpa
olunan enerji üzrә milli siyasәtin tәkmil lәş diril -
mәsi vә inkişafı istiqamәtindә mühüm siyasi vә
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iqtisadi tәdbirlәr hәyata keçirilmiş, bir sıra
uğurlu nәticәlәr әldә edilmişdir. Belә tәdbirlәrin
hәyata keçirilmәsi isә ilk növbәdә, bu sahәnin
inkişafına dövlәt dәstәyini nümayiş etdirmәklә
yanaşı, enerji istehsalı müәssisәlәrinin inkişa -
fının stimullaşdırılması baxımından da mühüm
әhәmiyyәt daşıyır.

Vergi vә gömrük sisteminin
tәkmillәşdirilmәsi, güzәştlәrin tәtbiqi

Dövlәt dәstәyi tәdbirlәrindәn biri dә vergi vә
gömrük prosedurlarının sadәlәşdirilmәsi, maliy -
yә yükünün azaldılmasıdır. Bu mәqsәdlә respub -
likamızda iqtisadi fәaliyyәtin artırılması vә
sahibkarlığın dinamik inkişafına nail olunması
mәqsәdi ilә vergi vә gömrük sistemindә әhә -
miyyәtli dәyişikliklәr hәyata keçirilmiş, nәti cәdә
mövcud sistemlәr daha da tәkmil lәş dirilmişdir.
Belә ki, müәssisә vә tәşkilatların mәnfәәtindәn
vergi tutulmasının proqressiv sistemindәn pro -
porsional sistemә keçirilmәsi vә bu vergi növü
üzrә vergi dәrәcәlәrinin tәdricәn 35%-dәn 20%-ә
endirilmәsi, ƏDV dәrәcәsinin 28%-dәn 18%-dәk
azaldılması, bir sıra vergilәrin lәğv edilmәsi, fizi -
ki şәxslәrin gәlirlәrindәn tutulan vergi dәrә cә -
lәrinin maksimum hәddinin 55%-dәn 30%-ә qә -
dәr endirilmәsi buna misal ola bilәr [10, s. 512].

Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәl lә -
sinә 2016-cı il 19 yanvar tarixindәn edilmiş dәyi -
şikliklәrә әsasәn, investisiya tәşviqi sәnәdini al -
mış sahibkarlıq fәaliyyәtini hәyata keçirәn hü -
quqi şәxslәr vә fәrdi sahibkarlar әmlak vә torpaq
vergilәrindәn, әlavә dәyәr vergisindәn, o cüm -
lәdәn, investisiya tәşviqi sәnәdini aldığı müd -
dәtdәn әldә etdiyi gәlirin (mәnfәәtin) 50%-i
mәblәğindә gәlir vә mәnfәәt vergilәrindәn 7 il
müddәtinә azad edilmişlәr [5]. Ölkәmizdә vergi
vә gömrük sisteminin tәkmillәşdirilmәsi vә
inkişaf etdirilmәsi mәqsәdi ilә hәyata keçirilmiş
bu kimi uğurlu tәdbirlәrin nәticәsindә әlverişli
investisiya mühitinin formalaşdırılmasına nail
olunmuşdur. Bununla yanaşı, ölkә iqtisa diy yatı -
nın, xüsusilә dә qeyri-neft sektorunun inki şafı
mәqsәdi ilә vergi vә gömrük sistemindә gü zәşt
vә imtiyazların tәtbiqi “Azәrbaycan 2020: gәlә -
cәyә baxış” İnkişaf Konsepsiyasında da öz әksini
tapmışdır [6]. Konsepsiyaya әsasәn, iqtisadi
sistemin rәqabәt qabiliyyәtinin daha da artırıl ma -
sı mәqsәdi ilә tәdricәn passiv vergi siyasәtindәn
aktiv vergi siyasәtinә keçid tәmin edilәcәk vә

vergi dәrәcәlәrinin opti mallaş dırıl ması istiqa -
mәtindә hәyata keçirilәcәk tәdbirlәr sahibkarlıq
fәaliyyәti üçün әlverişli mühitin yaradılmasına
kömәk edәcәkdir. Hәmçinin göm rük prose -
durlarının tәkmillәşdirilmәsi, eyni zamanda, in -
vestorları yerli bazarlara daxil ol maqdan çәkin -
dirәn amillәrin aradan qal dırılması üçün dә sәy -
lәr sәfәrbәr edilәcәkdir. Bu nunla da vergi dәrә -
cәlәrinin, gömrük rüsum larının opti mallaş dırıl -
ması istiqamәtindә hәyata keçirilәcәk bu kimi
tәdbirlәr ölkәmizdә sahib karlıq fәaliy yәti üçün
әlverişli mühitin yara dıl masına kömәk etmiş
olacaqdır. 

ABOEM-dәn istifadәyә keçmәk vә bu sahә -
nin inkişafına nail olmaq baxımından da ver gi
güzәştlәri kimi stimullaşdırıcı tәdbirlәrin tәtbiqi
mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. Bu mәqsәdlә ölkә
iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun әsas sahә -
lәrindәn biri kimi ABOEM üzrә enerji isteh -
salının stimullaşdırılması, enerjiyә olan tәlәbatın
ABOEM hesabına ödәnilmәsi mәqsәdi ilә
“Azәrbaycan 2020: gәlәcәyә baxış” İnkişaf Kon -
sepsiyası çәrçivәsindә “Azәrbaycan Res pub li -
kasının Alternativ vә Bәrpa Olunan Enerji Mәn -
bәlәri üzrә Dövlәt Agentliyinin Strateji Planı
(2016-2020)” tәrtib edilmişdir [1].

Strateji Planın 8-ci bölmәsinә әsasәn, gәlә -
cәkdә bu sahәnin inkişafına nail olmaq mәqsәdi
ilә aşağıdakı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
nәzәrdә tutulmuşdur:

* ABOEM-dәn istifadә sahәsinin sürәtli
inkişafını tәmin etmәk mәqsәdi ilә respublikaya
gәtirilәn ABOEM-in bütün sahәlәri üzrә istifadә
olunan avadanlıq vә onların ehtiyat hissәlәrinin
gömrük rüsumlarının vә әlavә dәyәr vergisinin
tәnzimlәnmәsi;

* Sahә üzrә fәaliyyәtә vergi güzәştlәrinin tәt -
biq olunması;

* Sahәnin inkişafını tәmin etmәk mәqsәdi ilә
әlverişli kreditlәrin vә dövlәt büdcәsindәn inves -
tisiyaların cәlb olunması;

* Hәyata keçirilәn layihәlәrdә yerli istehsal
olunan avadanlıq vә qurğulardan istifadә olun -
masının vә ölkәdә ABOEM sahәsi üzrә ava danlıq
vә qurğuların yerli istehsalının tәşkil edilmәsi
mәqsәdi ilә stimullaşdırıcı tәdbirlәrin hәyata
keçirilmәsi.

Hәmçinin Azәrbaycan Respublikasının Na -
zirlәr Kabinetinin 25 aprel 2014-cü il tarixli, 112

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 2, №3, 2019 s.42-51



44

vә 113 nömrәli qәrarları ilә “Azәrbaycan Res -
pub likasında ixrac-idxal әmәliyyatları üzrә
gömrük rüsumlarının dәrәcәlәri haqqında” Azәr -
baycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 1998-
ci il 22 aprel tarixli, 91 nömrәli Qәrarında, hәm -
çinin “Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә
gәtirilәn, әlavә dәyәr vergisindәn azad olunan
malların siyahısı haqqında” Azәrbaycan Res -
publikası Nazirlәr Kabinetinin 2005-ci il 31
yanvar tarixli, 11 nömrәli Qәrarında müvafiq dә -
yişikliklәr edil mişdir [3, 2].

Dәyişikliklәrә әsasәn, ABOEM Dövlәt Agent -
liyinin tәsdiqedici sәnәdlәri әsasında ABOEM
üzrә fәaliyyәtinә xüsusi icazә verilmiş şәxslәr
tәrәfindәn gömrük rüsumlarından vә әlavә dәyәr
vergisindәn azad olunmaqla idxal edilәn, alter -
nativ vә bәrpa olunan enerji vә ondan sәmәrәli
istifadә edilmәsi sahәsindә tәtbiq olu nan qur -
ğuların istehsalı üçün ava dan lıqların hissә vә
lәvazimatlarının xarici iqti sadi fәaliy yәtin mal
nomenklaturası (XİFMN) üzrә siyahısı tәsdiq
edilmişdir. 

ABOEM üzrә ölkәyә gәtirilәn avadanlıq vә
ehtiyat hissәlәrinin xüsusi şәrtlәrlә vergi gü -
zәştlәrinin mövcudluğu vә gömrük rüsumundan
azad olunması ölkәmizdә bu sahәnin inkişafına
dövlәt dәstәyinin tәzahürü olmaqla yanaşı,
respublikamızda ABOEM-dәn daha geniş istifa -
dә edilmәsi, daha ucuz, lakin keyfiyyәtli, müasir
texnologiyaların tәtbiqi vә hәmçinin bu sahәyә
sәrmayә qoyuluşlarının genişlәndirilmәsi baxı -
mından yeni imkanlar açacaqdır. Doğrudur, bu
cür güzәşt vә imtiyazların tәtbiqi müәssisә sahib -
lәrinә müәyyәn fayda versә dә, dövlәt büdcәsinin
formalaşmasında mühüm yer tutan vergi vә
gömrük rüsumlarından әldә olunan maliyyә
gәlirlәrinin azalması halları ilә müşayiәt oluna -
caqdır. Lakin onu da nәzәrә almalıyıq ki, bu
yanaşma müvәqqәti xarakter daşıyır vә indiki
halda bu, bizә ölkәmizdә ABOEM hesabına
enerji istehsalının artırılması vә bu sahә üzrә
sahibkarlığın inkişafının sürәtlәndirilmәsi baxı -
mından olduqca zәruridir.

Beynәlxalq tәcrübәyә nәzәr salsaq görәrik ki,
ölkәmizlә yanaşı, dünya ölkәlәri üzrә Çexiyada
bütün bәrpa olunan enerji mәnbәlәri üzrә,
Filippindә kiçik su elektrik enerjisi üzrә vә
Banqladeşdә isә yalnız külәk vә günәş enerjisi
üzrә idxal olunan alternativ vә bәrpa olunan

enerji avadanlıqları vә onların ehtiyat hissәlәri
tamamilә gömrük rüsumlarından azad edilmişdir.
Çindә isә gömrük rüsumlarından tam azad-
edilmә olmasa da, külәk enerjisi qurğuları üzrә
82%, günәş panellәri üzrә isә 30%-lik gömrük
vergisi güzәştlәri tәtbiq edilmәkdәdir [16, s.75].

ABŞ-da isә tam fәrqli yanaşma mövcuddur.
Belә ki, Federal hökumәt xaricdәn (xüsusilә,
Çindәn) idxal olunan günәş panellәrinә qarşı
tәtbiq edilәn gömrük rüsumlarını 30% hәcmindә
artırmışdır. Qәrara әsasәn, bu cür mәhdu diy -
yәtlәrin tәtbiqindә әsas mәqsәd yerli isteh -
salçıların maraqlarını qorumaq vә enerji isteh -
salının artımına nail olmaqdan ibarәtdir [27, 28].

Dәyişikliklәrә әsasәn, ölkәyә idxal olunan
günәş panellәrinә tәtbiq edilәn idxal gömrük
rüsumları 4 il müddәtindә qüvvәdә qalacaq vә
tariflәr hәr il tәdricәn azalacaqdır. Belә ki, bu
göstәricilәr 2018-ci ildә 30%, 2019-cu ildә 25%,
2020-ci ildә 20% vә 2021-ci ildә isә 15% olaraq
müәyyәn edilmişdir. Bu qәrar yerli istehsalçılar
tәrәfindәn tәqdir edilsә dә, bәrpa olunan enerji
sektorunda fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәr vә
ekoloji qurumlar tәrәfindәn doğru qarşılanmır.
Belә ki, ABŞ-ın Günәş Enerji Sәnayesi Asso -
siasiyası (Solar Energy İndustries Association –
SEİA) ölkәyә xaricdәn idxal edilәn günәş
panellәrinә qarşı tәtbiq edilәn әlavә gömrük ver -
gisi sәbәbindәn bu sektor üzrә mövcud 260 min
iş yerindәn 23 mininin ixtisar oluna bilә cәyini
açıqlamışdır. Amerikanın Bәrpa Olunan Enerji
üzrә Şurası (American Council on Rene wable
Energy) da xaricdәn idxal edilәn ucuz gü nәş
panellәrinә nisbәtdә yüksәk qiymәtli yerli günәş
panellәrinin tәtbiqi nәticәsindә mövcud istehsal
xәrclәrinin artacağını vә nәticәdә elek trik ener -
jisi tariflәrinin yüksәlәcәyini bildir miş dir. Ümu -
milikdә isә mütәxәssislәr bu dәyi şik lik lәrin gә -
lәcәkdә bәrpa olunan enerjiyә keçidi bir qәdәr dә
lәngidәcәyini proqnozlaşdırırlar.

Vergi siyasәti
Mәlumdur ki, iqtisadiyyatın digәr sahәlәrindә

olduğu kimi, ABOEM-dәn istifadә sahәsindә dә
iqtisadi inkişafa nail olmağın yollarından biri
dövlәt tәrәfindәn investorlara verilәn investisiya
tәminatıdır. Belә ki, әlverişli, münbit investisiya
mühitinin yaradılması yerli sәrmayәdarlarla
yanaşı, xarici sәrmayәdarları da bu sahәyә in -
vestisiya yatırımına tәşviq edir. Münbit in -
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vestisiya mühitinin yaradılmasında isә uğurlu
vergi siyasәtinin hәyata keçirilmәsi başlıca şәrt -
lәrdәndir.

Vergi siyasәti dedikdә, müәyyәn mәqsәdә
çat maq üçün elmi prinsiplәr әsasında nizama sa -
lın mış vergilәr toplusu nәzәrdә tutulur [14, s.
65]. Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәl lә -
sinin 3.10-cu maddәsindә dә qeyd edildiyi ki mi,
yaradılmış vergi sistemi sahib karlıq vә inves tisi -
ya fәaliyyәtini tәşviq etmәlidir. Bununla da, döv -
lәt vergi sistemi vasitәsi ilә investisiya pro seslәri
arasında әlaqә yaradır, eyni zamanda, ver gi gü -
zәştlәri vasitәsi ilә dә investorları tәşviq edir.
Vergi güzәştlәri dedikdә isә, vergitutma ob yekti
mövcud olduğu şәraitdә vergi qa nun veri ciliyi ilә
vergi ödәnilmәsindәn tam vә ya qismәn azad
olunmağa müstәsna imkan ve rilmәsi, ha belә ver -
gi ödәyicisi üçün vergi yükünün digәr şәkildә
yüngüllәşdirilmәsi nәzәr dә tutulur [14, s. 95]. 

Başqa sözlә desәk, vergi güzәştlәri mexa-
nizmi qoyulan kapitala nisbәtәn alınan gәlirdәn
verginin tutulmamağını tәmin edir. Bu normalar
sahәlәr üzrә fәrqlәnir vә qabaqcıl sahәlәrdә
maksimal sәviyyәdә olur. Belәliklә, investi siya -
ların strukturu proqressiv olduqca vergi dә az
olur. Bu iqtisadi mexanizm vasitәsi ilә inves tisi -
ya prosesinin mәsrәflәri azaldılır, qoyulan kapi -
talın gәlirlik sәviyyәsi artırılır. Eyni zaman da,
vergilәrin azalması hesabına kapital qoyuluş ları -
nın mәnbәlәri dә artır. Belә vergi sistemi inves -
torları aktiv olmağa stimullaşdırır, investi siya
fәaliyyәtinә qoşulmayan müәssisәlәrin isә gәlir -
dәn tutulan vergilәri yüksәk olduğuna görә onla -
rın rәqabәt qabiliyyәti dә aşağı düşür [7, s. 42].

Vergi güzәştlәri faktiki olaraq, dövlәtin vergi
ödәyicilәrinә yönәlik investisiyası kimi dә qәbul
oluna bilәr. Belә ki, dövlәt almalı olduğu vәsait -
lәri vergi ödәyicisindә saxlamaqla, müәyyәn
mәqsәdlәrә nail olmaq istәyir. Nәticәdә dә dövlәt
gәlәcәk dövrlәrdә vergi bazasının geniş lәn -
dirilmәsi hesabına daha çox vәsait әldә edәcәk,
cәmiyyәt isә yeni iş yerlәrinin açılması, iş şәraiti -
nin yaxşılaşdırılması, elm vә tәhsilә tәlә batın
artması hesabına maariflәnmәnin yüksәl dilmәsi
kimi sosial mәsәlәlәrin hәllindә irәli lәyişә nail
olacaqdır. Sahibkar isә daha yüksәk dәyәrin
yaradılması hesabına mәnfәәtini vә cәmiyyәtdә
nüfuzunu artırmış olacaqdır [9, s.125].

Vergi tәtili
İnvestisiya qoyuluşlarının dövlәt tәrәfindәn

stimullaşdırılmasında istifadә olunan iqtisadi
alәtlәrdәn biri dә vergi güzәştlәrinin veril -
mәsidir. Vergi güzәştlәrinin verilmәsi investisiya
qoyulu şu proseslәrinin genişlәnmәsinә müsbәt
tәsir göstәrәrәk maliyyә resurslarının vә ictimai
mәh sulun artırılmasına şәrait yaradır. Vergi prak -
tikasında vә nәzәriyyәsindә investisiya qoyu -
luşlarına vergi güzәştlәrinin verilmәsinin müx -
tәlif formaları vardır: vergi tәtillәri, vergi kre -
ditlәri, investisiya güzәştlәri, sürәtli amorti -
zasiya, vergi dәrәcәlәrinin aşağı salınması,
dola yısı vergi stimulları vә s. Burada әsas mәq -
sәd ümumi vergi mәblәğinin tam, yaxud hissә-
hissә olaraq daimi vә ya müәyyәn müddәtә azal -
dılmasına nail olmaqdır. Bunlardan tәcrü bәdә әn
geniş yayılanı isә vergi tәtillәrinin verilmәsidir.
Vergi tәtillәrinin verilmәsi vergi ödәyicilәrinin
müәyyәn müddәtә vergilәrdәn azad olunmasını
nәzәrdә tutur. Başqa sözlә desәk, vergi tәtili
müәssisәnin yaradılması zamanı sәrf edilәn ilkin
maliyyә xәrclәrinә qarşılıq müәssisәnin yüksәk
gәlir әldә edilmәsi mәqsәdi ilә müәyyәn müddәt
әrzindә vergidәn tam olaraq azad edilmәsi başa
düşülür [24, 17; 13, s. 16].   

Vergi tәtillәri, adәtәn, yeni yaradılmış fәaliy -
yәt sahәlәrinin dәstәklәnmәsi vә ya inkişaf
etdirilmәsi, prioritet sayılan fәaliyyәt növlәrini
hәyata keçirәn müәssisәlәrә әlverişli iqtisadi
şәraitin yaradılması üçün verilir [24].

Vergi tәtillәri, xüsusilә inkişaf etmәkdә olan
ölkәlәr tәrәfindәn ölkәyә xarici kapitalın cәlb
edilmәsi üçün tez-tez tәtbiq olunan tәşviq nö -
vüdür. Vergi tәtilinin müddәti isә adәtәn, 5 ildәn
10 ilәdәk olan dövrü әhatә edir [17].

İlk baxışdan vergi tәtillәrinin verilmәsi
mexanizmi vә onun inzibatçılığı sadә görünsә dә,
nәzәriyyәdә vergi mütәxәssislәri tәrәfindәn onun
üstün vә çatışmayan cәhәtlәri vurğulanır. Çatış -
mayan cәhәtlәrindәn әn başlıcası odur ki, vergi
tәtillәrinin verildiyi dövr әrzindә dövlәt xәzinәsi
birbaşa itkilәrә mәruz qalır vә güzәştli vergi
ödәyicilәrinin gәlirlәrinin artmasına baxma -
yaraq, bunun dövlәt xәzinәsinin gәlirlәrinә heç
bir tәsiri olmur. Bundan başqa, mütәxәssislәrin
fikrincә, vergi ödәyicilәri istәnilәn yolla vergi
tәtili müddәtlәrinin uzadılmasına nail olmağa
çalışırlar ki, bu da onlarda böyük mәblәğdә ver -
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gilәrdәn yayınmağa meyilliliyin artmasına gә ti -
rib çıxara bilir [24].

Xüsusilә, ölkәyә yüksәk sәrmayә yatırmayan
xarici şirkәtlәrin vergi tәtili müddәtinin bitmә sindәn
sonra ölkәni tәrketmә riski dә yüksәkdir. Bu mәq -
sәdlә vergi tәtillәrinә nәza rәtin dәqiq kriteriyalar әsa -
sında aparılması olduqca vacibdir [17].

Qeyd olunanlarla yanaşı, vergi tәtillәrinin üs -
tün cәhәtlәri nәzәrә alınmaqla onunla bağlı
ümumi yanaşmalar da formalaşmışdır. Bunlara
aşağıdakıları aid etmәk olar [24; 13, s.17]:

* Vergi tәtillәrinin kiçik vә orta sahibkarlığın
inkişafında әhәmiyyәtli rolu vardır.

* Vergi tәtillәri vergilәrlә yanaşı, gömrük
ödәnişlәri üzrә verildikdә daha sәmәrәli olur.

* Vergi tәtillәri tәkcә yeni yaradılan müәssi -
sәlәrә deyil, hәm dә yeni fәaliyyәt sahәlәri açmış
müәssisәlәrә dә verilә bilәr.

* Vergi tәtillәrinin innovasiyaları tәtbiq edәn
müәssisәlәrә daha çox verilmәsi önәmlidir.

Vergi tәtilinin digәr üstün cәhәti ondan
ibarәtdir ki, onun tәtbiq edildiyi müddәt әrzindә
müәssisәlәr gәlir vergisindәn әlavә, digәr vergi
öhdәliklәrindәn dә (mәnfәәt vergisi, ƏDV, tor -
paq vergisi, әmlak vergisi vә s.) azad edilә
bilәrlәr [17].

Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәl -
lәsinә 2013-cü il 1 yanvar tarixindә edilmiş dәyi -
şikliklәrdә dә möhlәt hüququnun forması kimi
vergi tәtillәrinin verilmәsi ilә bağlı maddәlәr öz
әksini tapmışdır. Bu dәyişikliklәr ölkә әrazisindә
sәnaye vә texnologiya parklarının inkişaf
etdirilmәsinin güclәndirilmәsi mәqsәdi ilә
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin fәr -
man vә sәrәncamları ilә yaradılmış sәnaye
parklarında sahibkarlıq fәaliyyәtinә verilәn
müddәtli vergi güzәştlәrini әhatә edir. Belә ki,
Vergi Mәcәllәsinә әsasәn, sәnaye vә texnologiya
parklarında sahibkarlıq fәaliyyәti göstәrәn fiziki
şәxslәr gәlir vergisindәn, sәnaye vә texnologiya
parklarının rezidenti olan hüquqi şәxslәrin
gәlirlәri mәnfәәt vergisindәn, parklardakı fәaliy -
yәt üçün gәtirilәn texnoloji avadanlıqlar idxalda
ƏDV-dәn, parkların rezidenti olan hüquqi vә
fiziki şәxslәr parklardakı әmlaka vә istifadә
etdiklәri torpaqlara görә әmlak vә torpaq vergi -
lәrindәn 7 il müddәtinә azad edilmişdir [24].

Hәmçinin möhlәt hüququnun forması kimi
vergi tәtillәrinin verilmәsi ilә bağlı qәbul edilmiş

qanunlara aşağıdakıları da aid etmәk olar [24]:
* “Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları isteh salçı -

larına müddәtli vergi güzәştlәrinin verilmәsi
haqqında” Qanun (1 yanvar 2014-cü il tarixәdәk
qüvvәdә olub).

* “Banklar vә digәr kredit tәşkilatları tәrә -
findәn әhalinin әmanәtlәri üzrә ödәnilәn faiz
mәblәğlәrindәn, habelә investisiya qiymәtli ka -
ğızları üzrә dividend vә faizlәrdәn gәlir ver -
gisinin tutulması üzrә güzәştlәrin müәyyәn edil -
mәsi haqqında” Qanun (1 yanvar 2010-cu il
tarixәdәk qüvvәdә olub).

* “Banklar vә digәr kredit tәşkilatları tәrә fin -
dәn fiziki şәxslәrin әmanәtlәri üzrә ödәnilәn
faizlәrin gәlir vergisindәn azad edilmәsi haq -
qında” Qanun (1 yanvar 2014-cü il tarixәdәk
qüvvәdә olub).

* “Bankların, sığorta vә tәkrar sığorta şirkәt -
lәrinin kapitallaşma sәviyyәsinin artırılmasının
stimullaşdırılması haqqında” Qanun (Qanun 1
yanvar 2012-ci il tarixәdәk qüvvәdә olub, hәmin
qanunla bankların, sığorta vә tәkrar sığorta
şirkәtlәrinin mәnfәәtinin nizamnamә kapitalının
artırılmasına yönәldilmiş hissәsi 3 il müddәtinә
mәnfәәt vergisindәn azad edilmişdir).

Beynәlxalq tәcrübәyә nәzәr saldıqda görәrik
ki, vergi tәtili dünya ölkәlәri üzrә alternativ vә
bәrpa olunan enerji istehsalı müәssisәlәrinin
inkişafının stimullaşdırılması üçün dә tәtbiq
edilir. Mәsәlәn, Hindistanda 31 mart 2017-ci ilә -
dәk fәaliyyәtә başlayan külәk vә günәş enerjisi
istehsalı müәssisәlәri 10 il müddәti әrzindә gәlir
vergisindәn azad edilirlәr [18, s. 38].

Ümumilikdә isә Hindistan dünyada bәrpa
olunan enerji sahәsi üzrә mәrkәzi hökumәt
orqanına – nazirliyә sahib yeganә ölkәdir. Bu isә
ölkәdә alternativ vә bәrpa olunan enerji isteh -
salına olan marağın vә dövlәt dәstәyinin yüksәk
olduğunun bariz nümunәsidir. Ölkәdә istehsal
olunan ümumi enerjinin 12,7%-i ABOEM hesa -
bına istehsal olunur ki, bunun da 68,96%-ni
külәk enerjisi, 16,4%-ni isә hidro enerji tәşkil
edir. Hökumәt 2020-ci ilәdәk ümumi enerji isteh -
salında ABOEM-in payını 15%-ә qәdәr yüksәlt -
mәyi nәzәrdә tutur [15, s. 370; 21, s. 423]. 

Hindistanda ABOEM üzrә ümumi enerji
potensialı isә 36,5 GW tәşkil edir ki, bunun da
23,8 GW-ı külәk enerjisinin, 4,1 GW-ı isә günәş
enerjisinin payına düşür. Lakin hökumәt 2022-ci
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ilәdәk ölkәnin günәş enerjisi potensialını 100
GW-a, külәk enerjisi potensialını isә 60 MW-a
qәdәr yüksәltmәyi planlaşdırır [18, s. 38-39].

Filippindә isә ABOEM üzrә enerji istehsalı
müәssisәlәrinә fәaliyyәtlәrinin ilk yeddi ili
әrzindә gәlir vergisindәn azad olunmaları mәq -
sәdi ilә vergi tәtili tәtbiq edilir [18, s. 52]. Bu
müddәt Çexiyada 5 ili, Malayziyada isә 10 ili
әhatә edir. Lüksemburqda isә vergi tәtili yalnız
1-4 kVt.s gücә malik günәş enerjisi istehsalı üzrә
tәtbiq edilir. Bununla yanaşı, Ruminiyada vә
Pakistanda da gәlir vergisi üzrә vergi tәtili tәtbiq
edilmәkdәdir. Yalnız Pakistanda vergi tәtili gәlir
vergisi ilә yanaşı, gömrük vergisi üzrә dә tәtbiq
edilir [15, s. 367-374].

Vergi krediti
Vergi ödәyicilәrinin әsas vәzifәlәrindәn biri

fәaliyyәt göstәrdiklәri dövr әrzindә vergitutma
obyektlәrindәn müvafiq vergilәri qanunve rici -
liklә müәyyәn edilmiş müddәtdә hesablayıb döv -
lәt xәzinәsinә ödәnilmәsindәn ibarәtdir. Buna
әmәl olunmasının tәmin edilmәsi mәqsәdi ilә
qanunvericilikdә vergilәrin vaxtında ödәnilmә -
mәsinә görә vergi ödәyicisinә hәr bir ötmüş gün
üçün ödәnilmәmiş vergi mәblәğindәn müәyyәn
dәrәcә ilә faizin hesablanması nәzәrdә tutulur.
Qeyd etmәk lazımdır ki, maliyyә vәziyyәti çәtin
olan vergi ödәyicilәrinә verginin vaxtında
ödәnilmәmәsinә görә faizlәrin hesablanması
onun maliyyә vәziyyәtini daha da ağırlaşdıra vә
son nәticәdә iflasa uğramaq tәhlükәsi yarada
bilәr. Tәcrübә göstәrir ki, vergilәrin vaxtında
ödәnilmәmәsi әksәr hallarda maliyyә vәsait -
lәrinin kifayәt qәdәr olmaması sәbәbindәn irәli
gәlir. Bu mәqsәdlә bu cür vergi ödәyicilәri bir
çox hallarda çıxış yolu kimi öz maliyyә im -
kanlarını banklardan götürülәn kreditlәr hesabına
yaxşılaşdırmağa çalışırlar. Beynәlxalq tәcrübәyә
nәzәr saldıqda isә görәrik ki, maliyyә imkanları
mәhdud olan bu kimi vergi ödәyicilәrinә dövlәt
tәrәfindәn vergi güzәştlәrinin tәtbiqi yolu ilә
kömәklik göstәrilir [26].

Onu da nәzәrә almaq lazımdır ki, vergi ödә -
yicisinin maliyyә vәsaitlәrinin kifa yәt qәdәr
olmaması tәkcә vergi öhdәliklәrinin vaxtında ye -
rinә yetirilmәsinә deyil, hәmçinin istehsalat
bazasının genişlәndirilmәsinә, müasir texnika vә
texnologiyaların tәtbiq olunmasına, rәqabәt -
qabiliyyәtli mәhsulların istehsalının tәşkilinә

mәnfi tәsir göstәrir [26]. Bu mәqsәdlә vergi
güzәştlәrinin tәtbiqi bu kimi halların aradan
qaldırılmasına, eyni zamanda, müәssisә sahib -
lәrinә istehsalatda daha müasir vә daha az enerji
sәrfiyyatlı texnika vә avadanlıqların tәtbiqinә
şәrait yaratmış olur.

Vergi ödәyicilәrinә verilәn vergi güzәştlәrinin
bir forması da vergi kreditidir. Vergi krediti –
vergilәrin ödәnilmәsinә, vergi ili әrzindә müәy -
yәn müddәtә dәyişdirilmәsinә icazә verәn
hüquqdur. Vergi kreditinin möhlәt vә müddәtli
möhlәt hüququ ilә oxşar cәhәtlәri çox olsa da,
onların fәrqli tәrәflәri dә mövcuddur. Belә ki,
vergi kreditini әldә etmәk proseduru mürәk -
kәbdir vә onun alınması üçün zәruri girov tәmi -
natı tәlәb olunur [10, s. 27].

Vergi krediti iki formada – qısamüddәtli vә
uzunmüddәtli olur. Qısamüddәtli vergi kre ditlәri
adәtәn, 2 aydan 6 ayadәk vә yaxud 3 aydan 12
ayadәk olan müddәtә verilir. Uzunmüddәtli vergi
kreditlәri isә 1 ildәn 5 ilәdәk olan dövrü әhatә
edir. Uzunmüddәtli vergi kreditlәri müәyyәn
investisiya layihәlәrinin yerinә yetirilmәsi mәq -
sәdlәri üçün verilir vә vergi termino logi yasında
“İnvestisiyalı vergi krediti” kimi adlan dırılır.
Qısamüddәtli vergi kreditlәri ilә inves tisiyalı
vergi kreditlәri ara sındakı әsas fәrq isә ondan
ibarәtdir ki, qısamüddәtli vergi kredit lәrinin
verilmәsi vergi ödәyicisinin çәtin maliyyә vә -
ziyyәtindәn irәli gәlir, investisiyalı vergi kre -
ditlәri isә daha uzun müddәti әhatә etmәklә
investisiya mәqsәdli layihәlәrin stimullaş dırıl -
masını nәzәrdә tutur [13, s. 17; 12, s. 92; 26].

Hәm inkişaf etmiş, hәm dә inkişaf etmәkdә
olan ölkәlәrin әksәriyyәti qısamüddәtli vergi
kreditlәrinә nisbәtdә investisiyalı vergi kredit -
lәrindәn daha geniş istifadә edirlәr. Belә ki,
müasir inkişaf mәrhәlәsindә investisiyalı vergi
kreditinin tәtbiqi, ölkәdә investisiya mühitinin
yaxşılaşdırılmasına, müasir texnologiyaların tәt -
biqinә, istehsal fondlarının yenilәnmәsinә, rәqa -
bәtqabiliyyәtli istehsalın vә xidmәtlәrin gös -
tәrilmәsinә şәrait yaradır [8].

İnvestisiyalı vergi kreditlәrinin verilmә әsas -
ları müxtәlif ola bilәr. Mәsәlәn, müәssisә region
üçün mühüm әhәmiyyәt kәsb edәn sifarişi yerinә
yetirәrsә, dövlәt sifarişinin yerinә yeti rilmәsinә
görә ödәniş vә ya büdcәdәn ödәniş lәngiyәrsә,
tәbii fәlakәt nәticәsindә vergi ödә yicisinә zәrәr
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dәyәrsә, vergini birdәfәyә ödәdiyi tәqdirdә vergi
ödәyicisinin iflasauğrama tәh lükәsi olarsa,
yaxud müәssisә yeni texno logiya әldә etmiş vә
bu texnologiya әtraf mühit dә tullantıların
azaldılmasına kömәk edәrsә vә ya әlillәr üçün
yeni iş yerlәri açılarsa, hәmçinin elmi-tәdqiqat vә
tәcrübә-konstruksiya işlәri aparılarsa, nәhayәt,
ixracyönümlü istehsal hәyata keçirilәrsә. Bu
halda dövlәt stimullaş dırıcı tәdbir kimi müәs -
sisәyә investisiya mәq sәdlәrinә xidmәt edәn
vergi kreditini әldә etmәyә icazә verir. Mәsәlәn,
Ukraynada tәhsil, tibb, ipoteka kre ditlәrinә
edilәn xәrclәrә, Kanadada elmi-tәdqiqat vә
tәcrübә sahәlәrinә, İsveçdә ixrac yönümlü is -
tehsal sahәlәrinә bu növ vergi krediti tәtbiq edi -
lir. ABŞ-da isә investisiyalı vergi krediti dedikdә,
sürәtli amartizasiya başa düşülür [8; 11, s. 41].

Digәr tәrәfdәn investisiyalı vergi krediti
müәssisәlәrә yuxarıda qeyd edilәn әsas sifa ri ş -
lәrin icra edilmәsi mәqsәdi ilә vergi ödә mә lәrini
mәrhәlәli şәkildә azaltmaq hüququnun ve ril -
mәsini dә ifadә edir [13, s. 17; 12, s. 94].

Onu da qeyd etmәk lazımdır ki, istәr qısa -
müddәtli, istәrsә dә investisiyalı vergi kreditlәri
verilmәklә, vergi öhdәliklәrinin yerinә yetiril -
mәsi müddәtlәrinin dәyişdirilmәsi heç bir halda
vergi öhdәliyinә xitam verilmәsi sayılmır. Bu,
sadәcә olaraq yalnız vergi öhdәliyinin yerinә
yetirilmәsi müddәtinin daha gec müddәtә dәyiş -
dirilmәsini nәzәrdә tutur. Buna görә dә vergi
krediti verildiyi halda, vergi ödәyicisi tәrәfindәn
müvafiq vergi öhdәliyinin qanunvericiliklә
müәyyәn olunmuş müddәtdә yerinә yetiril mә mә -
si vergi qanun vericiliyinin tәlәblәrinin pozul ması
halı sayılmır vә verginin vaxtında ödәnil mәmә -
sinә görә ona qarşı faizlәr hesablanmır [26].

İnvestisiya vergi krediti barәdә müqavilәdә
verginin növü, kreditin mәblәği, müqavilәnin
bitmә tarixi, faiz dәrәcәsi, ödәniş qaydası, mü -
qavilәnin icra olunmasının tәmini üsulları vә
tәrәflәrin mәsuliyyәti әks olunur [13, s.17].

Vergi kreditlәrinin banklardan götürülmüş
kreditlәrdәn әsas fәrqi ondan ibarәtdir ki, bank
kreditlәri pul şәklindә müәyyәn faiz dәrәcәsi ilә
verildiyi halda, vergi kreditlәrinin verilmәsi isә
vergi ödәyicisi tәrәfindәn dövlәt xәzinәsinә
ödәnilmәli olan vergi borcundan heç bir faiz ödә -
nilmәdәn müәyyәn müddәt әrzindә istifadә olun -
masını nәzәrdә tutur. Ona görә dә vergi kre -

ditinin verilmәsi dedikdә, vergi öhdәliyinin
yerinә yetirilmәsi müddәti dәyişdirilmәklә onun
uzadılması başa düşülür. Lakin bütün hallarda
vergi kreditlәri müәyyәn şәrtlәr daxilindә vә
vergi ödәyicisi tәrәfindәn verilmiş müәyyәn
zәmanәt әsasında hәyata keçirilir. Bununla әla -
qәdar olaraq, vergi kreditlәrinin verilmәsi şәrtlәri
vergi ödәyicisi tәrәfindәn pozulduğu halda, vergi
kreditinә xitam verilir vә verginin vaxtında ödә -
nilmәmәsinә görә faizlәrin hesab lanması bәrpa
olunur [26].

Azәrbaycan Respublikasının vergi qanun -
vericiliyindә dә vergi öhdәliklәrinin yerinә ye -
tirilmә müddәtlәrinin dәyişdirilmәsi ilә bağlı
müddәalar mövcuddur. Bu müddәalar vergi ödә -
yicilәrinә vergi kreditlәrinin verilmәsini tәn zim -
lәyәn normalar kimi dә qәbul edilә bilәr. Belә ki,
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәl lәsinin
85-ci maddәsi iki halda ödәmә müd dәtinin
dәyişdirilmәsinә imkan verir [4]:

* Birincisi, tәbii fәlakәt vә digәr qarşısı -
alınmaz qüvvә nәticәsindә vergi ödәyicisinә zә -
rәr dәydikdә, vergi ödәyicisi hadi sәnin baş
vermәsi barәdә vә onun nәticәsindә dәymiş
zәrәrin mәblәği barәdә müvafiq dövlәt orqan-
larının arayışlarını tәqdim etmәlidir.

* İkincisi, verginin birdәfәyә ödәdiyi tәqdirdә
vergi ödәyicisinin iflasa uğramaq tәhlükәsi
olduqda isә vergi ödәyicisi müra ciәtedilmә
tarixinә vergi ödәyicisinin kassasında milli vә ya
xarici valyutada cari vә ya digәr hesablarında
vәsaitlәrin qalığı, debitorların vә kreditorların
adı, VÖEN göstәrilmәklә debitor vә kreditor
borcları barәdә arayışları tәqdim etmәlidir.

Qanuna әsasәn, nәzәrdә tutulmuş әsaslar ol -
duqda vergi orqanları ödәyiciyә vergi öhdә -
liyinin yerinә yetirilmәsi müddәtini vergi ili
әrzindә 1 aydan 9 ayadәk müddәtdә lәngitmәyә
icazә verir. Bu hallar üzrә hәmin müddәt әrzindә
vergi ödәyicisinә faizlәr hesablanmır. Yәni
vergilәrin ödәnilmә müddәtinin dәyişdirilmәsi
mövcud olan öhdәliyi lәğv etmir vә yeni vergi
öhdәliyi dә yaratmır. 

Qanunvericiliyә әsasәn, vergi öhdәliyinin
yerinә yetirilmәsi müddәtinin uzadılması vergi
ödәyicisinin yazılı şәkildә әsaslandırılmış vә
onun tәrәfindәn vergi öhdәliyinin yerinә yetiril -
mәsi üçün müvafiq girovun vә ya zәma nәtin
verildiyini özündә әks etdirәn müraciәti әsasında

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 2, №3, 2019 s.42-51



49

vergi orqanının çıxardığı qәrara uyğun olaraq
hәyata keçirilir. Qәrarda vergi üzrә borcun
mәblәği, ödәnilmә müddәti uzadılan verginin
növü (növlәri), ödәnilmәnin müddәti vә qaydası,
hesablanan faizlәr, habelә girov vә ya zәmanәt
haqqında qeydlәr göstәrilir. Hәmçinin vergi öh -
dәliyinin yerinә yetiril mәsinin uzadılmış müd -
dәtinә aşağıdakı hallarda vaxtından әvvәl xitam
verilә bilәr: 

– vergi ödәyicisi vergi öhdәliyini vaxtından
әvvәl yerinә yetirdikdә; 

– vergi ödәyicisinә münasibәtdә vergi qanun -
vericiliyinin pozulması ilә bağlı cinayәt işi nә -
zәrdә tutulduqda; 

– vergi orqanının vergi öhdәliyinin yerinә
yetirilmәsi müddәtinin uzadılması barәdә qәra -
rın şәrtlәrinә әmәl edilmәdikdә.

Beynәlxalq tәcrübәyә nәzәr saldıqda isә
görәrik ki, dünya ölkәlәri üzrә vergi krediti
alternativ vә bәrpa olunan enerji istehsalı müәs -
sisәlәrinin inkişafının stimullaşdırılması üçün dә
tәtbiq edilir. Belә ki, vergi krediti ilk dәfә olaraq
ABŞ-da 1978-ci ildә qәbul edilәn Milli Enerji
Qanununda (National Energy Act) alternativ vә
bәrpa olunan enerji qurğularından istifadә olun -
maqla enerji istehsalına investisiya yatırımını
hәyata keçirәn investorların vergi güzәşti kimi
vergi kreditlәrindәn yararlanması öz әksini
tapmışdır [19, s. 138].

Əvvәllәr investisiyalar üçün tәtbiq edilәn
vergi krediti 10% hәcmindә müәyyәn edilmişdir.
Lakin 1985-ci ildә bu güzәşt lәğv edilmişdir.
Sonralar günәş enerjisi istehsalında investi -
siyaların hәcmindә azalma müşahidә edildi -
yindәn, 2005-ci ildә bu güzәşt 6 illik dövrü әhatә
edәcәk şәkildә yenidәn tәtbiq edilmәyә başlanıl -
mışdır [15, s. 363-364].

Belә ki, günәş enerjisi layihәlәri üçün 30%
hәcmindә istehsal vergi kreditlәri 2005-ci il
tarixdә Enerji siyasәti haqqında Qanununda
(Energy Policy Act) öz әksini tapdı [20, s. 70-71;
22, s. 433].

Qanuna әsasәn, investisiya vergi krediti günәş
enerjisi sistemlәrinә sәrmayә yatıran fiziki vә ya
hüquqi şәxslәrin yatırdıqları investisiya dәyә -
rinin 30% hәcmindә ödәyәcәklәri Federal gәlir
vergisindәn (Federal İncome Tax) güzәşt şәklin -
dә geri almalarını tәmin edәcәk vergi tәnzim -
lәnmәsi rolunu oynayır [19, s. 138-139].

Qanuna edilәn son dәyişikliklәrә görә isә
2022-ci ilәdәk günәş enerjisi istehsalına inves -
torların tәşviqini sürәtlәndirmәk mәqsәdi ilә
investisiya vergi kreditlәrinin faiz dәrәcәlәri
müxtәlif dövrlәr üzrә aşağıdakı şәkildә müәyyәn
edilmişdir [25]:

Cәdvәl  1.

ABŞ-da vergi kreditinin digәr növü kimi
istehsal vergi krediti dә (Production tax credit)
tәtbiq edilir. İstehsal vergi krediti günәş enerjisi
istehsalından başqa digәr alternativ vә bәrpa
olunan enerji növlәri üzrә enerji istehsalında
tәtbiq edilir.  Belә ki, istehsal vergi krediti ilk
dәfә olaraq ABŞ-da 1992-ci il 24 oktyabr tarixli
“Enerji siyasәti haqqında” Qanunun qüvvәyә
minmәsi ilә tәtbiq edilmәyә başlanılmışdır.
1999-cu ildә bu növ vergi kreditinin müddәtinin
bitmәsi ilә әlaqәdar, xüsusәn, külәk enerjisi
istehsalında 2000–2003-cü illәr әrzindә (93%,
73% vә 77%) azalma müşahidә edilmişdir. Bu
sәbәbdәn 2005-ci ildә istehsal vergi krediti
yenidәn tәtbiq edilmәyә başlanıldı. İstifadә
müddәti isә bir qәdәr dә artırılaraq 10 ilәdәk olan
dövrü әhatә etdi. Qanuna әsasәn, istehsal vergi
krediti bu müddәt әrzindә külәk enerjisi vә
geotermal enerji istehsalı üzrә istehsal olunan hәr
kVt.s elektrik enerjisi üçün ilk әvvәllәr 1,5 sent,
lakin 2016-cı ildәn sonra isә bu göstәrici hәr
kVt.s elektrik enerjisi üçün tәqribәn 2,3 sentә
qәdәr yüksәlmişdir. Bu göstәricinin 2020-ci ilә
qәdәr mәrhәlәli şәkildә bir qәdәr dә artırılacağı
gözlәnilir [20, s.7 0-71; 15, s. 363-364].

İstehsal vergi krediti inflyasiyaya görә
tәnzimlәnir. Belә ki, elektrik enerjisinin qiymәti
bazar qiymәtinin müәyyәn bir sәviyyәsindәn
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(2015-ci ildә 12,27 sent) artıq olduqda miqdar
tәdricәn azalır. Ümumilikdә isә ABŞ-ın Milli
Vergi Komitәsi 2014-2018-ci illәr üçün istehsal
vergi kreditinin ümumi dәyәrini 16,6 mlrd. dollar
hәcmindә müәyyәn etmişdir ki, bunun da 13,8
mlrd. dolları külәk enerjisi istehsalının payına
düşür [20, s. 70-71; 15, s. 363-364; 23, s. 6].

Nәticә. Ölkәmizdә әhәmiyyәtli tәşviqedici iq -
tisadi vasitә kimi sәmәrәli vergi siyasәtinin icrası
әsasında bazar iqtisadiyyatının inkişafının baş -
lıca elementi olan vergi sistemindә köklü dә -
yişikliklәr hәyata keçirilmişdir. Nәticәdә iqti sa -
diyyatın qeyri-neft sektorunun dayanıqlı inki şa -
fına nail olunması mәqsәdi ilә sahibkarlıq fәaliy -
yәti üçün әlverişli biznes mühiti yaradıl mış,
münbit investisiya mühiti formalaş dırıl mış dır.

Lakin alternativ vә bәrpa olunan enerji
mәnbәlәrindәn istifadәnin inkişafında xüsusi
әhәmiyyәtә malik vergi yükünün azaldılması
mәqsәdi ilә güzәşt vә imtiyazların tәtbiqinin
genişlәndirilmәsi, daha da yeni stimullaşdırıcı
layihәlәrin tәtbiqi zәruridir. Belә ki, bu tәdbirlәr
alternativ vә bәrpa olunan enerji istehsalında
müasir avadanlıq vә yeni texnologiyaların tәt -
biqinә, investisiyaların cәlb edilmәsinin inten -
sivlәşdirilmәsinә, ölkәnin keyfiyyәtli vә davamlı
enerji ilә tәminatına stimul yaradacaqdır.

Belәliklә, ölkәmizdә dә alternativ vә bәrpa
olunan enerji istehsalının artımına nail olunması
mәqsәdi ilә vergi kreditlәrinin sәmәrәliliyinin
daha da artırılması üçün bu sahә üzrә qabaqcıl
beynәlxalq tәcrübәnin öyrәnilmәsi vә qanun veri -
cilikdә müvafiq dәyişikliklәrin edilmәsi zәruri
mәsәlәlәrdәn biridir.
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J.Mammadov 
The role of tax and customs policy in the

development of alternative, renewable energy
production facilities in Azerbaijan and 

in the world 
Abstract

This article examines the role of tax and
customs policy in increasing the production of
alternative and renewable energy in Azerbaijan
and the world, and also examines measures taken
to improve the tax and customs system.

It was also emphasized the need to expand the
benefits and privileges and to introduce new
stimulating projects in order to reduce the tax
burden of special importance in the development
of alternative and renewable energy production.
At the same time, it was recommended to further
expand cooperation with countries that have
achieved success and have advanced experience
in this field.

Дж.Мамедов 
Роль налоговой и таможенной

политики в развитии предприятий
производящих алтернативные и

возобновляемые источники энергии в
Азербайджане и мире

Аннотация
В данной статье рассматривается роль

налоговой и таможенной политики в увели -
чении производства альтернативной и возоб -
новляемой энергии в Азербайджане и мире, а
также изучаются меры, предпринятые для
улучшения налоговой и таможенной системы.

Также была подчеркнута необходимость
расширения льгот и привилегий, а также
введения новых стимулирующих меро при -
ятий с целью снижения налогового груза,
имеющего особое значение для развития про -
изводства альтернативной и возоб новляемой
энергии. В то же время, было реко мендовано
еще большее расширение сотруд ничества со
странами, добившимися успехов и обла да -
ющими передовым опытом в этой области.

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 2, №3, 2019 s.42-51



52

S
almonellyoz keçici xәstәlikdir. Bü -
tün növ ev vә vәhşi çöl quşlarına, bir
çox heyvan növ lәrinә, elәcә dә in -
sanlara yoluxur. Cavan quşlar ara -

sında xәstәlik, adәtәn 1-1,5 aylıqda ildırım vari
vә ya iti, yaşlı quşlarda isә yarımiti, xroniki,
nadir hallarda isә iti şәkildә keçir. Xәstәlik
keçirtmiş quşlar uzun müddәt typhi murium
daşıyıcısı olaraq qalır. İnfeksiya trans varial yolla
keçә bilir. Hәmin xәstәlikdәn quş çuluğa hiss
olunan dәrәcәdә ziyan dәyir ki, o da cavan
quşların ölü münün 15-20%-ә çatmağı ilә sәciy -
yәlәnir.

Salmonellyozların suda üzәn quşlar arasında
geniş yayıldığı haqqında fikirlәr olsa da, son
illәrin tәdqiqatları xәstәliyin toyuqlar, hind
toyuqları vә bildirçinlәr arasında geniş yayıl dı -

ğını göstәrir.
İnkubasiya yumurtalarının S.typhimuriumla

yoluxması sayәsindә cücәlәrin çıxışı, salamat
saxlama faizi aşağı düşür, hәmçinin xәstәlik
keçirtmiş quşlarda isә çәki artımı aşağı, sәrf
edilәn yemin miqdarı isә yüksәk olur. Bundan
başqa, hәr il apa rılan müalicә-profilaktik tәd -
birlәrә xeyli mәb lәğdә vәsait sәrf olunur. Quş -
larda bu in fek siya böyük iqtisadi ziyanla bәrabәr,
hәm dә epi demioloji әhәmiyyәtә malikdir. Belә
ki, quş çuluq mәhsullarının S.typhimurium törә -
dicilәri ilә yoluxması insanlar arasında da  tokso -
infeksiya törәdicisinin yayılmasında әsas faktor
hesab edilir. 

Etimologiyası. Xәstәliyin törәdicisi S.typhi -
mirium hәrәkәt edәn, qram mәnfi, spor vә kapsul
әmәlә gәtirmәyәn çöplәrdir. Mikrob 37-380C
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SALMONELLYOZDAN SAĞLAMLAŞDIRILMASINA
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temperaturda ƏPA qida mühitindә hamar, әt -
rafları düz, ağ-bozumtul rәngli koloniyalar şәk -
lindә, ƏPB-da isә eynicinsli, bulanıq, sınaq
şüşәsinin dibindә asan dağılan çöküntü әmәlә
gәtirir. Yarımmaye aqarda törәdici hәrәkәtli
olduğu üçün qida mühitinin içәrisinә sirayәt edir.
Nadir hallarda törәdicinin hәrәkәtsiz variantına
da tәsadüf olunur. S.typhimurium fermentativ
xüsusiyyәti qlükozanın, maltozanın, mannitin,
dulsitin, arabinozanın, sorbitin, qalaktozanın
parçalanması vә nәticәdә qaz vә turşunun әmәlә
gәlmәsi ilә xarakterizә olunur. Saxaroza vә lak -
tozanı parçalamır, südü, jelatini pıxt alaş dırmır.
S.typhimurium törәdicisinin bütün ştammları
01.04.05.012 reseptorları şәklindә vә H antigeni
1, 2, 01, 05 şәklindә göstәrilir.

İnfeksiya törәdicisinin mәnbәyi vә yoluxma
yolları. Xәstәliyin ilkin mәnbәyi xәstә vә xәs -
tәlik keçirtmiş quşlar, habelә heyvanlar vә gә -
miricilәrdir. Qeyri-sağlam tәsәrrüfatlarda in fek -
siyanın transvarial yolla keçmәsi sәbә bindәn
xәstәliyin әsas mәnbәyi inkubasiyanın qalıqları
hesab edilir. Xәstә vә xәstәlik keçirtmiş quşlar
törәdicilәri xarici mühitә yayaraq yemi elәcә dә
inku bator, tara vә başqa obyektlәri çirklәndirir.
İnkubasiyanın mәnbәyi ektoparazitlәr ola da
bilәr. Gәnә vә birәlәrin orqanizmlәrindә S.typhi -
murium 15-17 ayadәk yaşaya bilir.

Quşlar xәstәliyә iki – horizontal vә vertikal
yolla yoluxurlar. Horizontal yoluxma xәstәlkiyin
alimentar üsulu ilә, vertikal yoluxma isә çıxış
şkafında baş verir.

Patogenez. Alimentar yolla yoluxmanın me -
xanizmi – törәdici mәdә-bağırsaq traktına dü -
şәrәk bağırsaq möhtәviyyatında adaptasiya olur,
toksin ifraz edәrәk selik qişasının baryer funk -
siyasını zәiflәdir vә iltihab әmәlә gәtirir. Ba ğır -
sağın selik qişası baryer funksiyası pozul du -
ğundan törәdici limfa aralarına, limfa vә qan
damarlarına daxil olur, qanla birlikdә daxili or -
qanlara sirayәt edir, nәticәdә nekroz әmәlә gә -
tirir. İkinci lokalizasiya nahiyәlәrindәn törә dici
ikinci dәfә xeyli miqdarda qan damar larına daxil
olur. Toksinlәrin tәsiri nәticәsindә orqa nizmin
müdafiә qüvvәsi zәiflәyir vә xәstәlik şid dәt lәnә -
rәk sepsis әmәlә gәtirir. Aerogen yoluxma za -
manı infeksiyanın yoluxma qapısı tәnәffüs or -
qanlarının selik qişasıdır. Törәdicinin ilk loka -
lizasiya yerindә yerli, yaxud lokal iltihab prosesi

gedir vә hәmin sahәdәn qan dövranı vasitәsi ilә
infeksiya bütün orqanlara yayılır. 

Xәstәliyin kliniki әlamәtlәri. S.typhimurium
infeksiyasının inkubasiya dövrü quşun növ -
lәrindәn, yaşından, onların rezistentliyindәn vә
tәsәrrüfatlarda mövcud olan törәdicinin virulen t -
liyindәn asılıdır. Quşlardan xәstәliyә әn hәs sas -
ları hind quşu vә qazların balalarıdır. Ali mentar
yolla hәmin quşların ilk 10 günlüyündә inku -
basiya dövrü 24-30 saat, aerogen yoluxmada isә
12-24 saat çәkir. Eksperimental dәrialtı yoluxma
zamanı inkubasiya dövrü 6-8 saat әrzindә kliniki
nişanәlәr görünür. Cücәlәrdә inkubasiya dövrü
2-4 sutka, ördәk balalarında 3-7 sutka, 30 günlük
cavan quşlarda isә 2-3 hәftәyәdәk uzanır.

Qaz vә hind quşu balalarında yoluxmadan 12-
14 saat sonra xәstәlik kәskin keçdiyindәn quşlar
xarakterik kliniki әlamәtlәr nәzәrә çarpmadan
tәlәf olurlar. Nәticәdә yoluxmadan 24-36 saat
sonra quşlarda zәiflik, әzәlә zәifliyi, iştahanın
azalması, yatmağa meyillilik nәzәrә çarpır. Hә -
min әlamәtlәr sonralar dәrinlәşir, gözdәn ya -
şaxma, selikli konyuktivit, burundan axıntı, xırıl -
tı, nәfәsalma çәtinliyi, intoksikasiya nәti cәsindә
sinir pozuntuları, başın arxaya әyilmәsi vә mәdә-
bağırsaq pozuntuları baş verir. Xәstәlik 1-2 gün
davam edir. Yarımiti formada hәmin әlamәtlәr
әhәmiyyәtli dәrәcәdә zәif baş verir.

Xәstәliyә yoluxmuş quşlar sağaldıqdan sonra
onlarda kliniki әlamәtlәr olmasa da, uzun müddәt
boy artımından vә inkişafdan qalırlar. Xәs tәlik
baş verdikdә vaxtında müalicә tәdbiri aparıl ma -
sa, qaz vә hind quşu balalarında ölüm faizi 45-
60, cücәlәr vә yaşlı quşlar arasında isә 15-30%-
dәk olur. Yaşlı quşlar arasında S.typhi murium in -
feksiyası bir qayda olaraq xroniki keç mәklә
kliniki әlamәtlәri nәzәrә çarpmır. Xәs tә liyin belә
keçmәsi 50 günlükdәn yuxarı quş larda da
müşahidә edilir. Lakin sürüdә quş ların rezis tent -
liyi aşağı olduqda yaşlı quşlarda xәstәlik iti,
yarımiti formada keçir vә adәtәn, ölümlә nә ti -
cәlәnir.

Patoloji-anatomik dәyişikliklәr. Belә xәstә -
liklәr quşların yaşından, xәstәliyin başvermә
xarakterindәn asılıdır. S.typhimuriumdan ölmüş
embrionlarda sarılığın vә xorioallantais pәr -
dәsinin iltihabı nәzәrә çarpır. Qaraciyәr bozum -
tul-ağ rәngdә nekroz düyünlәri ilә әhatәlәnir.
Embrion inkubasiyanın 10-18-ci günü tәlәf olur.
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Cavan quşlar arasında yoluxmanın gedişi ildı -
rımvari, septiki, toksiki formada keçәrsә, 5-8-ci
günlәrdә ölüm baş verdikdә, qaraciyәr, dalaq
böyüyür, ağciyәr vә bağırsaqlarda kataral iltihab
müşahidә edilir. Parenximatoz orqanlar qanla
dolu olur. Ən xarakterik dәyişikliklәr iti vә ya -
rımiti formada müşahidә edilir. Qaz, ördәk vә
hind quşu balalarının cәsәdlәrini yardıqda qara -
ciyәr, dalaq vә ağciyәrdә çoxlu nekroz dü yünlәri,
seroz vә fibrinoz perikardit, qara ciyәrin böyü -
mәsi, ağciyәr vә bağırsaqların iltihabı müşahidә
edilir. Yaşlı toyuqlarda isә yumur talıqlarda ilti -
hab baş verir, qaraciyәrdә, dalaqda nekroz ocaq -
ları müşahidә olunur. Follikulların iltihabı yu -
mur talığın pәrdәsinin cırılmasına vә perito nitin
inkişafına yol açır.

Diaqnoz. S.typhimurium infeksiyasına diaq -
noz epizootoloji mәlumatlar kliniki vә patoloji-
anatomik әlamәtlәr, seroloji vә bakterioloji
müayinәlәrin nәticәlәri әsasında qoyulur. Sağlam
tәsәrrüfatlarda xәstәliyin qeyd olunması mütlәq
bakterioloji müayinә ilә tәsdiq edilmәlidir. 

S.typhimurium infeksiyasının törәdicisini
ayırmaq üçün ölmüş embrionlardan vә quşların
ürәyindәn, qaraciyәrindәn, öddәn, dalaqdan, lülә
sümüyündәn ƏPB, ƏPA, Endo qida mühitlәrinә
vә digәr differensial qida mühitlәrinә әkmәk
lazımdır. Əkilmiş qida mühiti 18-24 saat 37-38ºC
temperaturda termostatda saxlanılır. Ayrılmış
mikroorqanizm kulturaları cisim şüşәsi üzәrindә
damcılı aqlütinasiya ilә salmonellyozların O vә
H serumları vasitәsi ilә qramla boyadılmış yax -
maların hәrәkәtliliyinә görә tәfriq edilir. S.typhi -
murium antigen quruluşu kulturanın hәrәkәtliliyi
yarımmaye aqarda, biokimyәvi xassәlәri isә Qiss
mühitindә müәyyәnlәşdirilir. Seroloji müayinәni
lazım gәldikdә yumurtalığın follikulundan, qara -
ciyәrdәn, öddәn, dalaqdan ayrılmış kultu raların
alınması ilә tәsdiq etmәk olar. Müsbәt reaksiya
vermiş quşlardan kultu raların ayrılması ehtimalı
20-50%-ә qәdәrdir.

Diri quşlarda S.typhimurium infeksiyasının
diaqnostikasını cisim şüşәsi üzәrindә dolayı qan-
damcı aqlütinasiya reaksiyası (DQDAR) üsulu
ilә aparırlar. Reaksiyanın qoyuluşu vә texnikası
pulloroz-tifdә olduğu kimidir. Qan qanadaltı
venadan götürülür. Reaksiyanın nәticәsi 2 dәqiqә
әrzindә oxunur. Hәmin müayinәnin әhәmiyyәti
quşların yaşından asılıdır.

Tәfriqi diaqnostikada. Bu zaman S.typhi -
murium infeksiyasını çox zaman başqa növ sal -
monellyozlardan, pasterellyozdan, asper gil -
yozdan vә digәr virus infeksiyalardan, yem zә -
hәrlәnmәlәrindәn vә alimentar enteritlәrdәn
fәrqlәndirmәk lazım gәlir. Cücәlәrin vә hind qu -
şu balalarının pilloroz-tifi ölmüş quşların cәsәd -
lәrindәn S.gallinarium törәdicilәrinin ayrılması
ilә diferensasiya edilir. Pasterellyoz, adәtәn 45-
50 günlük vә yaşlı quşlarda müşahidә edilir.
Bakterioloji yolla bipolyar çöplәri P.multocidan
asan ayrılır. Aspergillyoza yolux muş orqanlardan
aspergil kulturasını ayırmaqla differensasiya
etmәk olar. Ördәk balalarının viruslu hepatiti vә
qaz balalarının enteriti, habelә, yem zәhәr lәn mә -
lәrindә bakterioloji müayinәdә kultura ay rılmır.

Müalicә. S.typhimurium infeksiyasının müalicә
vә profilaktikası üçün tәklif olunan dәrman pre -
paratları kifayәt qәdәrdir. Xәstәliyin yayıl ması -
nın qarşısını almaq üçün infeksiya baş verәn
binalarda kliniki xәstәlәri seçәrәk tәlәf etmәk
mәslәhәtdir. Qalan şәrti sağlamları müali cә
etmәk üçün antibiotiklәrdәn – genta misin, ko lis -
tin vә levomisetin, nitrofuran qru pundan – fu ra -
gin vә furozalidon, xinolon qru pundan – enro lin,
baytril vә enroflaksin istifadә edilir. Lakin yük -
sәk sәmәrә әldә etmәk üçün ayrılan mik robların
dәrman preparatlarına hәs saslıq dәrә cәlәrini әv -
vәldәn tәyin etmәk lazımdır.

Tәsәrrüfatlarda xәstәlik baş verdikdә cücәlәrә
dәrman preparatları müalicә vә profilaktik
mәqsәdlә ilk günlәrdәn tәyin edilir vә 3-4 gün
müddәtinә davam etdirilir, toyuqlara isә 5-6 gün
verilir, lazım gәldikdә isә kurs tәkrarlanır.
Dәrman preparatları ilә bәrabәr müalicә kursu
zamanı vitamin әlavәlәrini 2 dәfә artırırlar.
Antibiotiklәrin sutkalıq dozası qaz vә hind quşu
balaları üçün 1000 başa 4-6, cücә vә ördәk
balaları üçün 3-5, furan preparatları ilә isә 5-7 vә
4-5 qram verilir. Yaşlı quşlarda dәrman prepa -
ratlarının dozası hәr kq diri çәkiyә 45-50 mq
tәşkil edir. Müalicә kursu 8-10 gün çәkir. Xәs -
tәlik simptomsuz keçdikcә müalicә kursu 8-10
gün çәkmәklә, bakteriyadaşıyıcılıq müddәti 30-
35 günәdәk qısalır. Dolayı qan-damcı aqlü tina -
siya (DQDAR) müsbәt reaksiya vermiş anac
sürüdәn alınan yumurtaları inkubasiya edәrkәn
aerozolla dezinfeksiya etmәk, çıxış vaxtı da hә -
min tәdbiri cücәlәrdә inkubatorda xüsusi otaqda
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müәyyәn preparatlarla tәkrarlamaq lazımdır.
İmmunitet vә spesifik profilaktika. S.typhi -

muriumla yoluxmuş ördәk vә qaz balalarında
immunitet yaransa da, onlar hәmin  immunitet
fonunda törәdici daşıyıcı kimi qalırlar. Bu
quşlara yenidәn infeksiya keçmәzsә, törәdici
orqanizmdә 60-70 gün müddәtindә qalır. Cücә -
lәrdә vә hind quşu balalarında immunitet zәif
inkişaf edir. Qeyri-sağlam tәsәrrüfatlarda ördәk
vә qaz balalarını diri avirulent vaksinlә peroral
yolla 2-3 günlükdә, birinci gün bir doza ilә,
ikinci dәfә isә 2 doza ilә peyvәnd edirlәr. Vak -
sinin reaktogenliyi yoxdur, 3-3,5 ay müddәtinә
gәrgin immunitet әmәlә gәtirir. Hәmin yolla
xәstәliyin iti sürәtlә yayılmasının qarşısını
almaq, quşlarda törәdici daşıyıcılığının müd -
dәtini qısaltmaq vә quşları salamat saxlamaq
mümkündür. Hәmin vaksinlә yaşlı quşları inku -
basiya üçün yumurta yığımından 20-25 gün
әvvәl peyvәnd etmәk olar. Birinci peyvәnd
içirtmә yolu ilә 12,5 doza ilә, ikincisi isә 15 doza
ilә aparılır. Lazım gәlәrsә, quşlarda revaksi -
nasiya 3 aydan sonra hәmin dozalarda aparılır.
Transvarial yolla yumurtadan tәzәcә çıxmış cü -
cәlәrdә immunitet 7 gün müddәtinә qaldı ğından
hәmin quşlar 8-10 günlükdә peyvәnd edilmәlidir.
Birinci peyvәndlәmә içirtmә yolu ilә 1,5 doza,
ikinci isә 2,5 doza ilә aparılır. Peyvәnd olunan
quşlara 24 saat peyvәnddәn әvvәl, peyvәnddәn
sonra isә 14 gün әrzindә antibiotik vә nitrofuran
preparatları işlәtmәk olmaz.

Mübarizә tәdbirlәri vә profilaktika. Quşlar
arasında S.typhimurium infeksiyası ilә müba -
rizәnin müvәffәqiyyәti xәstәliyә qarşı vaxtında
vә dәqiq aparılan kompleks tәşkil olunmuş
tәsәrrüfat, ümumi baytar-sanitar tәdbirlәrinin
aparılmasından asılıdır. Tәdbirlәrin әsasını xәs -
tәliyin mәnbәyinin lәğvi, xәstәliyi yayan fak -
torların aradan götürülmәsi, quş orqanizminin
ümumi vә spesifik rezistentliyinin yüksәlmәsi
tәşkil edir. Yaşlı quşlarda xәstәlik xroniki vә
simptomatik keçdiyindәn, elәcә dә cavan quşlar
uzun müddәt törәdicinin daşıyıcı olduğundan
xәstәliyin lәğv edilmәsindә diri quşların kütlәvi
diaqnostikası әsas rol oynayır. Anac sürüsü
DQDAR üsulu ilә pulloroz-tifdә olduğu kimi,
mütlәq bütövlükdә yoxlanılmalıdır. Hәmin üsul
xәstәlik amillәrinin sürüdә olmasını, xәstә
quşların vaxtında sürüdәn çıxarılmasını, müalicә

vә profilaktikanın aparılmasını tәmin edir.
DQDAR üsulla S.typhimurium infeksiyasına
müsbәt reaksiya verәn quşlar dәrhal çıxarılaraq
sanitar kәsimә verilir. Quş saxlanılan sex aerozol
üsulla dezinfeksiya edilir, döşәmәyә isә xlorlu
әhәng çilәnir. İnventarlar, yuvalar, yem qabları
mexaniki tәmizlәndikdәn vә yuyulduqdan sonra
nәm üsulla dezinfeksiya edilir. DQDAR ilә
müayinә zamanı sürünün 7-10%-i müsbәt reak -
siya verәrsә, hәmin sexdә sağlamlaşdırma vә
müalicә tәdbirlәri mәqsәdәuyğun hesab edilmir.

S.typhimurium infeksiyasının törәdicilәri yu -
murta vasitәsi ilә çoxala, eyni zamanda, xәs tәlik
inkubasiya yumurtalarında endogen vә ekzogen
yolla yayıla bilәr. Yumurtalarda ekzo gen yolux -
manın qarşısını almaq vә yumurtanın qabığında
olan törәdicilәri mәhv etmәk mәqsәdi ilә 2 saat
sonra inkubasiya zamanı çeşidlәmәdәn әvvәl vә
sonra inkubasiyanın 6-cı saatında vә embri -
onların çıxış şkafına köçürülmәsi anında aero -
zolla dezinfeksiya aparılır. Cücәlәrin çıxış şka -
fından götürülmәsi formalinin tәbii buxar lanması
şә raitindә aparılır. İnkubasiya yumur talarının de -
zinfeksiyası üçün әn effektiv mad dәlәr formal -
dehid, heksoxlorofenlә trietilen glikol vә sirkә
turşusu hesab edilir. Hәmin maddәlәr yüksәk de -
zinfeksiyaedici olmaqla inkişafda olan embrion -
lara mәnfi tәsir göstәrmir. Formalinlә yumur -

tanın dezinfeksiyasının 38-40%-li mәhlulla 1 m3

30 ml hesabı ilә, hek soxlorofenlә 5%-lә 15 ml,
heksoxlorofenlә trieti lenglikol qarışığı ilә 30-40
dәqiqә ekspo zisiyada dezinfeksiya aparılır. Sirkә
turşusunun 1%-li mәhlulunda yumurtalar 2 dә -
qiqә әrzindә saxlanılır. Hәmin dezinfeksiya mad-
dәlәri ilә işlәmәlәr nәticәsindә şkafları bütün
inkubasiya dövrü patogen mikroblara görә steril
saxlamaq olur. İnkubasiya binalarında gündәlik
0,5% NaOH mәhlulu ilә yaş dezinfeksiya, hәr
1,5-2 aydan bir isә profilaktiki aerozolla de -
zinfeksiya aparılır. Sanitar fasilә dövrü isә kos -
metik tәmir aparılır. Tәmirdәn әvvәl vә sonra isә
yaş dezinfeksiya aparılır. İnkubator vә inven -
tarlar yuyulur, yaş dezinfeksiya edilir vә hәr dәfә
yumurta şkafa yığılmazdan әvvәl for malin vә ya
heksoxlorofenlә aerozol dezin fek siyası edilir.
İnkubatorda, sexlәrdә, texnoloji avadanlıqlarda,
inkubasiya yumur talarında de zinfeksiyanın key -
fiyyәti sistematik olaraq bakte rioloji müayinә
üsulu ilә yoxla nılmalıdır.   
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Normal sanitar  sanasiya şәraitini tәmin etmәk
mәqsәdi ilә tәsәrrüfatda hәr bir inkubasiya zalı
üçün 2-3 çıxış zalı olmalıdır. Çıxış zalında hәr 9-
12 gündәn bir tam profilaktik sanasiya işlәri
görülmәlidir. Eyni zamanda, inventarlar, sorucu
ventilyasiya şkafları dezinfeksiya edilmәlidir.
Lazım gәlәrsә, cücәlәrin çeşidlәnib sexlәrә
göndәrilmәsindәn 2 saat әvvәl tәlimata uyğun
dәrman maddәlәri ilә aerozol dezinfeksiyası
aparılmalıdır. Cücәlәrin seçilib sexlәrә tәhvil
verilmәsindәn sonra inkubasiyanın qalıqları
hermetik taralara yığılıb utilә göndәrilir vә ya
yandırılma üsulu ilә mәhv edilir. Boşalmış çıxış
şkafları, inventarlar әvvәlcә yaş üsulla “çirkli”,
sonra bir daha yaş üsulla “tәmiz” yuyulur,
yekunda da aerozol yolla dezinfeksiya olunur.
İnkubasiya qalıqları, cücәlәr daşınan taralar vә
nәqliyyat vasitәlәri hәr istifadәdәn sonra
dezinfeksiya olunmalıdır. Quşları daşımaq mәq -
sәdi ilә istifadә olunan döşәmә materialları
yandırılma üsulu ilә mәhv edilir.

Cavan quşlar yaşlılardan ayrıca izolyasiya
edilmiş halda saxlanılmalıdır. Bir sexdә eyni
yaşda quşlar saxlanılmalı, sexlәrә yerlәş diril -
mәzdәn әvvәl tәlimata uyğun sanasiya olun -
malıdır. Bu halda binaların içәrisinin tәmiz -
lәnmәsi, yuyulması, dezinfeksiyası ilә bәrabәr
yem vә su sistemlәrinin ventilyasiya kameraları,
hava boruları, elektrik avadanlıqları, avtomatlar
vә s. zәrәrsizlәşdirilmәlidir. 

Nәticә. Dәqiq vә vaxtında kompleks tәdbir -
lәrin görülmәsi, quşların yetişdirilmә tex nolo -
giyasının yerinә yetirilmәsi vә infeksiyalara görә
stabil sağlam quşçuluq tәsәrrüfatlarının inkişa -
fının yaradılması mәqsәdi ilә hazırda res pub -
likamızın peşә tәhsili müәssisәlәrindә “labo -
rant-mikrobioloq” ixtisası üzrә kadr hazırlığı
işi hә yata keçirilir. Liseyin bir neçә qrupunda
tәlә bәlәrә mikrobioloji laboratoriyada bio-tәhlü -
kәsizlik qaydaları vә infeksion törәdicilәrlә işlә -
mә qaydalarına dair dәrslәr keçirilir. İsteh salat
tәcrübәsi zamanı tәlәbәlәrin tәhlükәsizlik qay -
dalarına әmәl etmәlәri, müxtәlif infek si yaların
qarşısının alınmasında tәdbirlәrә hәyata keçiril -
mәsinin vacibliyi öyrәdilir. Bu da ölkәdә sağlam
quşçu lu ğun inkişafına, onun yetişdirilmә texno -
lo gi yasına bilavasitә tәminat yaradır.
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Some issues regarding the prevention 

of salmonellosis at  
poultry farms 

Abstract
The article describes and explains as much as

possible the causes and ways of infection in
households. The epizootology, pathogenesis,
clinical features, pathological changes, diffe -
rential diagnosis are also described to the
maximum, and ways of fighting the infection and
eliminating it in farms are indicated.

А.Аскеров, У.Самедова
Некоторые вопросы по оздоровлению

птицефабрик от сальмонеллеза
Аннотация

В статье описаны и максимально разъясне -
ны причины возникновения и пути рас -
пространения инфекции в хозяйствах. Также
предельно описаны эпизоотология, патогенез,
клинические особенности, патологические
изменения, дифференциальная диагностика,
указаны пути борьбы с инфекцией и её лик -
видации в хозяйствах.
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ЗЕВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
РОБОТИЗИРОВАННОГО СТАНКА РУЧНОГО
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Аннотация. По мере развития ковроткачества, как искусства, так и механики, ста но -
вится актуальным вопрос создания роботизированного станка ручного коврот качества, ко -
торый избавит ковроделов от монотонного и тяжелого труда.

Ключевые слова: узловязание, зев, роботизированный станок, типы узлов, компьютерное
программирование.
Açar sözlәr: ilmә vurma, zev, robotlaşdırılmış dәzgah, ilmә növlәri, kompüter proq ram laş dırılması.
Key words: knotting, throat, robotic machine, knot types, computer programming.

1. История ковроделия.
Ковроделие-старинный народный промы -

сел, существующий с тех времен, когда чело -
век научился обрабатывать и использовать в
быту шерсть животных. Первыми досто -
верными указаниями на изготовление ковро -
вых изделий являются дошедшие до наших
дней рисунки ткацких станков на монументах
в Древнем Египте, которые относятся к XIVв.
до нашей эры. Археологические и этно гра -
фические источники указывают на су -
ществование ковроделия у персов, греков и
мидян еще в античные времена. В Пазы рык -
ских курганах Алтая были обнаружены
прекрасно сохранившиеся ковровые изделия
скифов, которые представляют большую
ценность для исследователей. У народов Вос -
тока, преимущественно у азербайджанцев и
дагестанцев, ковровые изделия ручной ра -

боты пользовались большой попул яр ностью.
Большим спросом пользовались мешки-
хурджуны, предназначенные для пере возки
вещей и продуктов питания на вьюжных
животных. У некоторых народов мира ков -
ровые изделия были частью при даного не -
весты. Хороший ковер считается ценным и
дорогим подарком. Изготовление ковров
ручной работы всегда было обязан ностью
женщины. Раньше женщина сама очищала и
обрабатывала шерсть, красила и после этого
ткала ковры. На протяжении долгих лет
женщины совершенствовали ис кусство ков -
роделия, постоянно варьируя орнамент и
колорит ковров. Качество ковро вого изделия
во многом было показателем умелой и
хозяйственной невесты.

Согласно научным источникам, уже во ΙΙ
тысячелетии до нашей эры на территории
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современного Азербайджана начиналось раз -
витие ковроткачества. Изначально ткались
только безворсовые ковры. Их использовали
как покрывала, подстилки и занавесы в
шатрах. В ΙΙΙ-VII вв. азербайджанские ковро -
делы начали ткать шелковые ковры. Есть
свидетельства того , что некоторые мастера
использовали при изготовлении ковров золо -
тые и серебряные нити. В XIII-XIV вв.
азербайджанские ковры в больщих объемах
завозились в зарубежные страны, в том числе
и в Европу. Не удивительно, что они встре -
чаются в картинах европейских худож ников
того времени: Ганс Мемлинг, Ганс Гольбейн,
Карло Кривелло, Дотенико Мороне и др.

К безворсовым коврам можно отнести
«килим», который изготавливается из шерсти,
хлопка или льна в качестве покрытия на пол и
стены, полоны на верблюдах и на мулах и др.
«Лады» – изготавливаются из шерсти, хлопка
и шелковых нитей с использованием техники
«кечиртме». До сих пор маленькие ковры ла -
ды подвешивают на крючке колыбели, при -
давая им смысл оберега. «Шадда» – изго -
тавливается из шерсти, шелка, хлопка. Раз -
личают 3 вида шадды – одноцветочный
«шал», «клеточный», «дама – дама шадда».
«Верни» – изготавливаются из шерсти и реже
из щелка и хлопка. Структура ковра «Верни»
образуется из 3-х нитей: основа, уток и
узорообразующая нить (именно она и фор -
мирует лицевую сторону изделия. Ковер
«Верни» используют в качестве занавеса,
покрытия или украшения палатки. «Зили» –
изготавливается из шерстяных, шелковых и
хлопковых нитей. «Сумах» – изготавливается
в основном из шерсти. Характерной особен -
ностью «Сумаха» являются косые стяжки
двух смежных рядов ковра, которые вытканы
в разных направлениях и создают «ёлочку»
или «пшеничный колос», полностью покры -
вающие поверхность. Кроме безворсовых
ковров, ткутся и ворсовые ковры. Они ткутся
по многочисленным оригинальным схемам и
отличаются богатым орнаментом [1].

2. Типы ковров.
На сегодняшний день различают семь

школ. Бакинская, Губинская, Ширванская,
Гянджинская, Газахская, Карабахская и Теб -

ризская. Каждый азербайджанский ковер
отличается большой плотностью узлов (1600-

4900) на дм2. Для изготовления азер байд -

жанских ковров используются натуральные
красители, приготавливаемые по старинным
рецептам. Они не повреждают структуру
шерстяных волокон, а придают им особый
блеск и сочность красок. Ковры изго тов -
ленные машинами получаются одина ковыми.
Автоматические станки не делают узлы, они
просто втыкают ворс между утком и основой.
Ковры ручной работы изго тавливают по
другой технологии. Каждый узелок завязы -
вается в ручную, и его форма отличается от
всех остальных. Также раз личия не видны
невооруженным глазом, но именно они при -
дают особое очарование каж дому изде лию.
Мастера используют 4 основ ных типа узлов:
персид ский (асси метрич ный), ту рец кий (сим -
метричный), ти бетский, джофти. У ков ро де -
лов разных стран свои традиции, поэто му по
используемым узлам можно оп ре делить
происхождение изделия [2]. 

Плетение персидских узлов. Чтобы полу -
чить ассиметричный узел (Табл. 1.1), нужны
две нити основы. На первой формируют
петлю, а вторую нить укладывают свободно.
Когда заканчивают ряд узлов, его отделяют
одной или несколькими нитями утка. Ковры с
ассиметричными узлами изготавливают в Ки -
тае, Египте, Индии, Иране, Турции, Па кис та -
не. Такое плетение допускает высо кую плот -
ность узлов на один квадратный метр, под -
ходит для формирования мелкого узора, глав -
ных линий. Именно его исполь зуют для ри -
сунков с растительными, жи вотным орна мен -
том, изображением с мно жеством дета лей.

Турецкие узлы. Турецким узлом назы вают
симметричный узел (Табл. 1.2), который по -
лучается, когда мастера оборачивают пряжу
вокруг основы, образуя две петли. На каждой
основе получается одна петля, а ряды с
завязанными узелками разделяют нитями
утка. Такое плетение еще называют «гёрде»,
«гердес», «гиордес» и используют в Кавказе,
в Турции.

Джофти-упрощенное плетение. Узел
фиксируют на двух нитях основы (Табл. 1.3).
Если плетение симметричное, то получается
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две петли. Если ассиметричное - одна. Тех -
нология выполнения проста, поэтому ковер
можно изготовить в два раза быстрее, чем
изделие с персидскими или турецкими уз -
лами. Джофти используют ковроделы Ира на.
Ковры, сплетенные этими узлами, не очень
плотные и выглядят слегка взлох маченными.

Тибетские узлы. Для выполнения тибет -
ского узла (Табл. 1.4) нужен дополнительный
инструмент в виде стержня. Его располагают
с лицевой стороны, перекрещивая с нитями
основы. Чтобы зафиксировать узел, нужно
обернуть пряжу вокруг двух нитей, потом
вокруг стержня. Так обматывают весь ряд, а
потом разрезают все полученные петли.
После этого мастер переходит к следующему
ряду. Для шерстяных изделий используют
сырье из Ирана, Австралии, Новой Зеландии,
Кавказа. Дорогие шелковые ковры ткут из
нежных нитей, которые закупают в Тебризе,
Индии. Окрашивают натуральные материалы
только стойкими красителями растительного
и животного происхождения. Ценность ковра
ручной работы зависит в том числе и от
количества узлов в одном квадратном метре.
Подсчет ведут на небольшом участке, обычно
10х10 см. Потом результат умножают на 100 и
получают нужное число. В высо кока чествен -
ных плотных коврах количество узелков
может достигать 1-2 млн на 1 кв.м. Ковер
ручной работы служит столетиями. С каждым

годом он становится все более ценным.
3. Механизм зевообразования автома ти -

зированного станка ручного коврот ка -
чества.

Ручное ковроткачество очень трудоемкая и
монотонная работа, требующая большую
физическую нагрузку, внимательность и сно -
ровку. Поэтому на изготовление одного ковра

уходит месяцы, иногда и годы. Если учесть,
что ковроткачеством занимаются, в основном,
женщины, то для облегчения их труда возни -
кает необходимость создания автома тизи -
рованного станка ручного коврот качества. По
мере развития ковроткачества, как искусства,
так и техники, появляются разные станки для
ковроткачества, но эти станки не вяжут узлы,
которые используют в ручном коврот ка -
честве. Эти станки в ос новном делают ткац -
кое переплетение. Авто матизированный ста -
нок для ручного коврот качества, очень сло -
жен в конструировании. Этому свиде тель -
ствуют множества неудач ных попыток соз -
дания данного станка в странах Средней Азии
и Турции.

В Азербайджанском Техническом Уни -
верситете, под руководством профессора,
д.т.н. Ализаде Р.И., на кафедре «Теория
машин и механизмов» ведется работа по
созданию станка автоматизированного руч -
ного ковроткачество [3]. Сотрудниками Науч -
но – исследовательской лаборатории кафедры
разработаны и созданы многие узлы и

Таблица 1. Основные типы узлов ручного ковроткачества
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механизмы станка, которые работают и
выполняют назначенные операции. Нами
построен станок с механизмами для создания
зева, прокладки уточной нити, узлоб разо -
вания механизм и др. на платформе РРР
манипулятора. В данной статье рассмот ри -
вается оригинальное решение получения зева
основных (т.е. вертикальных) нитей. Зевооб -
разующий механизм перемещает четные и
нечетные нити основы для прокладки уточ -
ной нити. Механизм состоит из двух под -
вижных платформ 1и 2 (рис.1). На плат -
формах расположены галева с глазками, через
которые заправляются четные и нечётные
нити основы А и В. Взаимное перемещение
платформы на позицию С образует зев Δ=70
мм на длину Н=1200 мм.

Рис. 1. Механизм зевообразавания.
1,2 – платформы четных и нечетных

нитей, 3,4 – зубчатая рейка, 5 – зубчатое
колесо.

Зацепление зубчатое колесо – зубчатая
рейка с модулем m=3мм, zk=18, zp=20 уста -
новлено консольно на платформах. Механизм
получает движение от реверсивного мотор –
редуктора. Геометрическая связь зубчатого
колеса с платформой будет 

m=3мм, zk=18  Dg=3∙18=54 мм
π∙Dg=3,14∙54=169,56 мм
Здесь 

Отсюда следует, что при неполном по -
луобороте зубчатого колеса, обес печи вается
полный ход платформы.

Экспериментальным путем определена ве -

личина силы для перемещения платформы
Р=5∙9,81=50N. Крутящий момент этой силы:

Зная период вращения приводного вала t=2
сек, n=0,5  об⁄с=30 об⁄мин находим требуемую
мощность электродвигателя

Здесь, угловая скорость

Передаточное отношение редуктора мото -
ра должно быть

Таким образом, механизм зевобразования
работает очень четко и быстро, что дает нам
большую производительность в процессе
ковроткачества. 

4. Механизм зевообразования для цвет -
ной нити.

Структурная формула для анализа и син -
теза манипуляторов [4] запишем в виде:

Здесь, d – число избыточных связей неза -
висимых контуров, L – количество неза ви -
симых контуров механизма, fi – степень
свободы кинематических пар при отно си -
тельном движении, M – число моторов мех а -
низма.

Для групп, решаемых статически, М=0,
тогда уравнение (1) преобразуется в вид:

На рис. 2. показана структурная схема
схвата зевообразовательного механизма для
цветной нити. С помощью этого механизма
выбираются две нити основы (четная и
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нечетная) и раздвигается для последующей
операции – узловязания. Здесь 2 и 4 –
шатуны, 1 – ползун, 5 и 3 – коромысла, 6 –
винт, А и В – рабочие органы, 0 – корпус
подшипников.  

На структурной диаграмме (рис. 2а) иссле -
дуемого зевообразующего механизма, звено
О соединен с ползуном 1. Согласно формуле
(2), показаны две структурные группы с
параметрами:

Эти структурные группы состоят из коро -
мысел 3, 5 и соответственно из рабочих орга -
нов А и В, а также из шатунов 2, 4, которые
соединены с ведущим ползуном 1. Пере -
мещение  ползуна вдоль резьбового валика 6
будет S=kφ. Здесь: k – шаг резьбы, φ – угол
поворота резьбового валика, а валик в свою
очередь соединен с шаговым двигателем [5].

Графоструктура (рис. 2b) зевообразующего
механизма состоит из шести (0÷5) частей,
которые соединяются со звеньями без учета
геометрических пропорций. Звенья обозна -

чены в узлах, а шарниры – в межузловых
гранях (рис. 1 b). Рабочие органы А и В син -
тезируемого механизма, вытягивают две нити
основы и создают зев для узловязания, этим и

завершается технологический процесс зево -
образования для цветных нитей. Из струк -
турной формулы (1) получаем, что 

Таким образом, для работы этого ме -
ханизма нужен один шаговый мотор (рис. 1с).
Рабочие органы механизма расположены на
плите манипулятора. Основная трудность
этого процесса – вытянуть две нити основы
(четные и нечетные), создать зев и обвязать
их цветными нитями, т.е. узловязание. Для
этого технологического процесса созданы
рабочие органы специальной формы, которые
являются одним из исполнительных органов
манипулятора. Этот механизм ножни цеоб -
разный, с приводом винт – гайка. Схематично
механизм можно изобразить согласно (рис.
3а), где: 1 – шатун; 2 – гайка; 3 – корпус под -
шипников; 4 – винт; 5 – схват; 6 – нако неч ни -
ки рабочего органа; М – шаговый дви га тель.

Принцип работы механизма: схват за креп -
лённый на плите манипулятора, сжи маясь
подходит к основным нитям и с по мощью

наконечников 6 заходит в проме жуток между
четным и нечетным нитями (рис. 3b), здесь 1
– нити основы, 6 – нако неч ники, 4 – винт.
Далее, шаговый двигатель мани пуля тора

Рис. 2. Кинематические схемы механизма зевообразования
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включаясь отводит механизм назад, при этом
нити полностью заходят в карманы нако неч -
ника [6].

Рис. 3. Рабочий процесс зевообразующего
механизма.

На следующем этапе, шаговый мотор
схвата включаясь раздвигает нити основы на
нужное расстояние и создает зев для уз -
ловязания. Узловязальный механизм обвязы -
вает цветные нити вокруг основных нитей, а в
следующем этапе другой механизм схваты -
вает концы цветных нитей и тянут их, фик -
сируя узел. Таким образом завершается про -
цесс узловязания. В совокупности, эти меха -
низмы составляют мехатронную систему
станка, а согласованная работа всех меха низ -
мов достигается с помощью специальной
компьютерной программы [7].   
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A.Əlәkbәrov
Robotlaşdırılmış әl ilә xalça toxuma

dәzgahının zev yaradan mexanizmlәri
Xülasә

Xalçaçılıq sәnәtinin hәm incәsәnәt, hәm dә
texnika kimi inkişafı robotlaşdırılmış әl üsulu ilә
xalça toxuma dәzgahının yaradılması mәsәlәsini
aktuallaşdırır. Nәzәrә alsaq ki, xalça ustalarının
işi çәtin vә monotondur, bu dәzgahın yaradılması
xalçaçılıq sәnәtinin inkişafına böyük tәkan ve -
rәcәk, ağır insan әmәyini yüngüllәşdirәcәk.

A.Alakbarov
The yawn creating mechanisms of a robotic

carpet weaving machine  
Abstract

With the development of carpet weaving both
art and texnology, it becomes to create a robotic
manual carpet weaving machine that will save
the carpet makers from monotonous and hand
work.
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RABİTƏ ŞƏBƏKƏLƏRİNİN İDARƏETMƏ
SİSTEMLƏRİNİN QURULMASININ ÜMUMİ

KONSEPSİYASI

Əli Tağıyev,
Azәrbaycan Texniki Universitetinin Rabitә şәbәkәlәri vә

kommutasiya sistemlәri kafedrasının dosenti, 
Beynәlxalq Rabitә Akademiyasının hәqiqi üzvü, akademik

e-mail: ali.tağıyev.1974@mail.ru

UOT: 621.396.2

Xülasә. Mәqalәdә telekommunikasiya şәbәkәlәrindә idarәetmә sistemlәri işinin tәhlili, key fiyyәt
göstәricilәrinin artırılması sahәsindә tәdbirlәr, etibarlılığın artırılması, xidmәt zamanı ya ranmış
problemlәrin araşdırılması vә aradan qaldırılması yollarını tәhlil etmәk kimi mәsәlәlәr nәzәrdәn
keçirilmiş, eyni zamanda, xidmәt texnologiyalarının araşdırılması vә xidmәtolunmanın keyfiyyәt xa -
rakteristikaları tәhlil edilmişdir.

Açar sözlәr: idarәetmә sistemi, nәzarәt informasiyasının yığılması sistemi, resursların dinamik
idarәetmә sistemi, texniki xidmәt sistemi, adminstrativ idarәetmә sistemi, kommutasiya (rabitә)
qovşağı, mәrkәzi idarәetmә şәbәkәsi, texniki xidmәt mәrkәzi.
Key words: management system, control data collection system, dynamic resource management
system, maintenance system, administrative management system, communication hub, central
management network, maintenance center.     
Ключевые слова: система управления, система сбора управляющей информации, система
динамического управления ресурсами, система обслуживания, система админис три -
рования, коммутационный узел, центральная сеть управления, центр обслуживания.
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M
üasir dövrdә tәklif olunan yeni
tip rabitә şәbәkәlәri vә mü kәm -
mәl xidmәtlәr daha mürәk kәb
idarәetmә funksiyalarını tәlәb

edir. Belә idarәetmә sisteminin әsas mәqsәd lә -
rin dәn biri şәbәkәnin hazır vәziyyәtә gәti rilmәsi
vax tının azaldılmasından ibarәt olmuş dur. Bu -
günkü şәbәkә texnologiyaları isә inteqral idarә -
etmә haqqında danışmağa imkan verir. Bu da
proq ramla idarә olunan şәbәkә ava dan lıq larını,
kros konnektor vasitәsi ilә iyerarxiyanın bütün
sәviy yәlәrindә kommutasiya sistemlәrini vә
mul tipleksorların müxtәlif mәsafәdәn idarә olun -

masını, standartlaşdırılmış interfeys vә pro to kol -
ların funksiyalarını yerinә yetirmәk üçün yüksәk
sürәtli rabitәni tәmin edir, hәmçinin isti fa -
dәçilәrin tәlәblәrini nәzәrә alaraq şәbәkәnin
proqram idarәetmә tәminatının güclü hesablama
sistemlәri ilә işlәmәsinә imkan verir. Ənәnәvi
şәbәkә idarәetmәsi tәyin olunmuş şәbәkә ava -
danlıqlarının ayrı-ayrı idarәetmә sistemlәrini bir
qayda olaraq yalnız bir istehsalçının – kommu -
tasiya vә ötürmә sistemlәrinin, kross ava dan -
lıqlarının, sәyyar rabitә sistemlәri vә digәr növ
avadanlıqların idarәetmәsini özündә birlәş dirir.
Hәr bir belә idarәetmә sistemi vә onların opera -
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torları öz funksional sahәlәrinә vә ehtiyat ava -
danlığı limitinә bir-birindәn asılı olmayaraq tәsir
edir [2].

Xidmәt növlәrinin inteqrasiyası bütün şәbә -
kәdә istifadә olunan ayrı-ayrı istehsalçıların
istehsal etdiklәri müxtәliftipli avadanlıqların bir
yerdә idarә edilmәsinә, hәmçinin şәbәkәnin belә
idarә edilmәsinin son nәticәsi olaraq şәbәkәlәrin
iqtisadi cәhәtdәn keyfiyyәtinin artırılmasına
gәtirib çıxarır. Hәtta coğrafi uzaqlıqda olan şәbә -
kәlәr dә tәyin olunmuş yerdә mәrkәz lәş dirilmiş
vә lokal xidmәtlәrin tәmin olunmasında nasazlıq
zamanında bir yerdәn idarә oluna bilәr [1,3].
Şәbәkәnin idarәolunması real zaman miqyasında
şәbәkәdәki yükün hәm müvәqqәti, hәm dә
coğrafi cәhәtdәn bölüşdürülmәsi, eyni zamanda,
inteqral idarәedilmәsi istifadәçilәrә tәqdim
olunan xidmәt keyfiyyәtinin vә rәqabә tәda vam lı -
lığın artırılması üçün geniş imkanlar ya radır. Bu
imkanlar istifadәçilәrin real zamanda xidmәt -
olunmasından – rabitәnin etibarlılığı vә keyfiy -
yәtinin artırılmasından, xidmәtlәrin vә satışın
artmasından asılıdır.

Müasir rәqәmsal rabitә şәbәkәlәrinin idarә -
etmә sistemlәrinin qurulmasının әsas prin sip -
lәrini qısa şәkildә nәzәrdәn keçirәk:

• Daha effektiv vә qәnaәtli idarәetmә sistem -
lәrinin qurulması üçün mövcud kommutasiya vә
digәr şәbәkә avadanlıqlarının idarәetmә siste mi -
nin hissә-hissә ötürülmәsini tәmin etmәk mәq -
sәdi ilә avadanlıq vә proqram vasitәlәrinin, mә -
lumatlar bazasının yerinә ümumi idarәetmә sis -
temi vә mәlumatların bütövlüyünü tәmin edәn
bütün şәbәkәnin işi, onun altsistemlәrinin (in for -
masiyanın üzünün çıxarılması istisna ol maq la)
idarәedilmәsindә istifadә olunan idarә etmә sis -
temi ilә әvәz edilmәlidir. Bu zaman müx tәlif şә -
bәkәlәrdә hazırda istismarda olan ida rәetmә sis -
temlәri ilә qarşılıqlı әlaqә üçün xüsusi razı laş -
dırma modulu mütlәq nәzәrdә tutul ma lıdır.

• Şәbәkәnin idarәedilmәsi çoxfunksiyalı oldu -
ğuna görә onu altçoxluqlara bölmәk müm kün -
dür, çünki bu, nәzarәt informasiya siste mindәn
istifadә edәrәk idarәetmә sisteminin müstәqil
layihәlәndirilmәsinә icazә verir. Hәr bir altsis -
temin özünün texniki vasitәlәri ola bilәr vә onları
belә hissәlәrә ayırmaqla idarәetmә siste minin
texniki avadanlıqlarını inkişaf etdirmәk, ge -
nişlәndirmәk vә bütün üstün lüklәrindәn isti fadә

etmәklә layihәlәndirib istismara vermәk müm -
kündür.

• İdarәetmә sistemlәri (İS) iyerarxik struktura
ma likdir vә bu strukturun hәr bir sәviyyәsi özü -
nәmәxsus nәzarәt idarәetmәsi ilә şәbәkәnin
mәrkәzi idarәedilmәsini birlәşdirir. İyerarxik
strukturun aşağı sәviyyәsindә şәbәkә ele ment -
lәrinin sisteminin idarәedilmәsi, yuxarı sәviy -
yәsindә isә mәrkәzi idarәetmә şәbәkәsi yerlәşir.

• İS istifadәçilәr üçün iyerarxik sistemin yu -
xarı sәviyyәlәrindә şәbәkә funksiyasını idarә et -
mәk üçün interfeysә müraciәt edәrәk şәbәkәnin
bir başa idarә edilmәsini tәmin edir.

• İS şәbәkәnin ayrı-ayrı elementlәrinin ida -
rәetmә sistemlәrini inkişaf etdirәrәk bir arxi -
tektura tәrkibindә cәmlәmәk imkanına malik
olmalıdır.

• İS açıq arxitektura şәklindә yaradılmalıdır,
çünki bu zaman İS özündә müxtәlif isteh salçı -
ların avadanlıqlarını beynәlxalq standartlar vә
mәslәhәtlәrә әsasәn, istifadә olunan protokol vә
interfeyslәri özündә birlәşdirmәk imkanına ma -
lik olur.

• Rabitә sistemlәrindә әsas mәsәlәlәrdәn biri
informasiyanın tәhlükәsizliyi ilә vә şәbәkә va -
sitәlәrinә müraciәtlә bağlı suallardır.

• İS idarәedici mәsәlәlәrin hәllinin opera tiv -
liyini vә keyfiyyәtini artırmaq üçün qәrar qә bul -
etmә vasitәlәri әsasında bütün mümkün analizlәr
aparılmalıdır. Qәbul edilmiş qәrarların dәstәk -
lәnmәsi ekspert sistem prinsiplәri әsasında qu -
rula bilir vә şәbәkәnin fәaliyyәti zamanı müm -
kün anomal vәziyyәtlәr barәdә baza biliklәrini vә
adminstratorun belә vәziyyәtdә qәbul edә bilә -
cәyi qәrarları özündә saxlamalıdır [2, 3].

• Qәza vәziyyәti zamanı İS prioritetlәrdәn ası -
lı olaraq şәbәkәyә daxil olan mәlumatın xidmәti
idarәolunmasını tәmin etmәlidir.

• Layihәlәndirmә zamanı İS-nin etaplarında
qәnaәtcilliyi tәmin etmәk çox vacibdir. İS-nin la -
yihәlәndirilmәsi zamanı aşağıdakıları tәyin et -
mәk tәlәb olunur:

– şәbәkәnin işi haqqında mәnbә vә şәbәkә
istehlakçılarını;

– şәbәkәnin fәaliyyәtindә istifadәçi vә sistem
göstәricilәrinin keyfiyyәtini;

– İS-nin strukturu vә xidmәt qaydasını;
– idarәetmәnin sәddi, müvәqqәti vә qiymәtli

xarakteristikalarını;
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– İS-nin protokolları vә interfeyslәrini;
– mәlumatın tәsvir edilmәsinin forma vә for -

matını.
Qeyd olunan bu prinsiplәr istәnilәn tele -

kommunikasiya şәbәkәsindә dә tәtbiq edilә bilәr.
Hәr bir şәbәkә tipi vә onun işlәmә alqoritmi özü -
nün parametr vә idarәetmә alqoritmini yaradır.
İdarәetmәnin funksional altsistemlәrinin tәyin
edilmәsi idarәetmә alqoritmlәrini real laşdıran
xeyli sayda böyük mәsәlәlәrin tәsni fatının va cib -
liyi ilә әlaqәdardır. 

Beynәlxalq tәşkilatların standart laşdırıl ma sın -
da şәbәkәlәrin idarәedilmәsinin sәviyyәlәrә bö -
lünmәsi aşağıdakı kimi tәklif olunmuşdur [2,3]:

– idarәetmә avadanlıqlarının tiplәrinә görә
mәhdudlaşdırılması ilә şәbәkә elementlәrinin
idarәedilmәsi (kom mutasiya qovşaqları (KQ),
ötürmә avadanlıqları sistemi (ÖAS), kross ava -
danlıqları (KA) vә s.);

– müxtәlif provayderlәrin avadanlıqlarının
geniş coğrafi әrazidә yerlәşdirilmәsinә baxma -
yaraq, şәbәkәnin bütünlüklә idarәolunması;

– müqavilәyә әsasәn abonentlәrә tәklif olunan
xidmәtlәrin idarәolunması;

– rabitәnin bütün sahәlәrindә biznesin idarә -
olunması.

Müxtәlif sәviyyәlәrin mәsәlәlәri bir-birindәn
heç dә fәrqlәnmir vә bir neçә geniş funksional
sahәlәrә bölünür. Hәr bir sahәnin mәsәlәsi şә -
bәkәnin idarәedilmәsinin istәnilәn sәviyyәsinә
görә mәhdudlaşdırılmışdır. İdarәetmә avadan -
lığının tipindәn asılı olaraq mәsәlәlәr müxtәlif
xassәlәrә malik ola bilәr [3].

Nәticә. Şәbәkәnin idarәetmә proqramının
tәkmillәşdirilmәsi vә idarәetmә proses lәrinin
riyazi modellәşdirilmәsi şәbәkә ele mentlәri ilә
six bağlıdır [1,3]. Seçilmiş hәr bir alt sistemin
idarәolunmasının avtomatik layihә lәndirilmәsi
iki mәsәlәnin hәllini qarşıya qoyur: struktur op -
timallaşdırılması vә işlәk alqo ritm lәrin opti -
mallaşdırılması. Belә ki, DİS informa siyanın
çatdırılması sisteminin strukturu ilә (tele kom -
munikasiya şәbәkәlәri) tәyin olunur. DİS-in mo -
dellәşdirilmәsi zamanı әsas mәsә lәlәrdәn biri al -
qoritmlәrin optimallaşdırılmasıdır. Əsas al qo -
ritmlәrdәn biri marşrutlamadır ki, bu da tәyin
edilmiş plana әsasәn, informasiya sellәrinin pay -
lanmasının tәmin edilmәsi vә sellәrin ida rә olun -
masıdır. Bu da şәbәkәnin giriş vә tranzit yük -

lәrinin nәzarәtini hәyata keçirir. Belәliklә, qeyd
olunan mәsәlәlәrin hәlli zamanı şәbәkәnin işinin
sәdd xarakteristikalarının key fiyyәt göstәri ci -
lәrini әldә etmәk olar. 
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A.Taghiyev 
General concept of building the

communication networks 
management systems

Abstract 
The article reviews the work of the mana -

gement systems in telecommunication networks,
the measures aimed at improving the quality
indicators, the issues such as increasing reliabi -
lity, investigating and addressing the problems
arising during the service. It also analyses the
investigation of service technologies and the
qualitative characteristics of a service provision.

А.Тагиев
Общая концепция построения систем

управления системами связи
Aннотация

В статье анализируется работа систем
управления в телекоммуникационных сетях,
меры по улучшению показателей качества,
повышению надёжности, расследование и
устроение проблем во время обслуживания.
Были рассмотрены анализы путей для ре -
шения высше указанных задач. Для этого в
исследование сервисных технологий анализи -
рованы характеристики качества обслу жи -
вания.
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Y
anğına qarşı sәdlәrdәki qapı vә
texnoloji keçidlәrin mühafizәsi
üçün qapılar, darvazalar, qapaqlar,
klapanlar vә tambur-şlüzlәr tәtbiq

edilir. Odadavamlılığına görә yanğına qarşı
qapılar 3 növә, darvazalar, qapaqlar vә klapanlar
isә 2 növә bölünür. Onlardan I tip sәdlәr – 1-2
saatdan, II tip sәdlәr – 0,6 saatdan vә III tip sәd -
lәr – 0,25 saatdan az olmayaraq odada vam lılıq
hәddinә malik olmalıdır. I vә II tip yanğına qarşı
qapı vә qapaqlarda hәr tәrәfdәn qalınlığı 4 mm-
dәn az olmayan materialla qorunmuş, dәrin od -
danqoruyucu emala mәruz qalmış ağac ma terial -
larından istifadә edilir. Qeyd etmәk la zım dır ki,
yanmayan termoizolә qatı üzәrindәn örtük poladı
ilә mühafizә olunmuş ağac mate riallarından

hazırlanmış qapı, darvaza vә qapaq ların tәtbiq
edilmәsi geniş yayılmışdır. Ter moizolә qatı vә
üzlüyün rolu ondan ibarәtdir ki, ağacın tәhlükәli

temperaturadәk (2700S) qızma prosesini zәiflәt -

sin, ağacı alovun bila vasitә tә sirindәn qorusun,
ağacın açıq alovla yan masının qarşısını alsın vә
qapı layının termik müqa vi mәtini artırsın. Belә
qapı layının oda da vamlılıq hәddi taxtaların vә
termoizolә qatının qalın lı ğın dan asılıdır. Tәcrübә
göstәrir ki, qalın lığı 40 mm taxtalardan şpunt
halında birlәş dirilәrәk ha zır lanmış qapı layı
(taxtalar hәr iki tәrәfdәn ter moizolәedici asbest
qatı ilә B-5 mm qorun duqda) 90 dәqiqә, od -
danqoruyucu emala mәruz qalmış, polad vә
termoizolәedici qatla örtül mәmiş, (şpunt halında
birlәşdirilmiş vә qalınlığı 50 mm taxtalardan

YANĞINA QARŞI SƏDLƏRDƏKİ QAPI 
VƏ TEXNOLOJİ KEÇİDLƏRİN MÜHAFİZƏSİ 

Rafiq Verdiyev,
Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Universitetinin

Mülki Müdafiә kafedrasının müәllimi
e-mail: r.verdiyev1958@mail.ru

UOT: 62; 33

Xülasә. Mәqalәdә yanğına qarşı sәdlәrdәki qapı vә texnoloji keçidlәrin mühafizәsi, yanğına qarşı
qapı, darvaza vә qapaqların tәtbiqi sahәlәri, birlaylı asma qapıların növlәri vә tәyinatı, yanğına
qarşı öz-özünә bağlanma mexanizmi, aralanan vә qaldırılıb-endirilәn qapıların öz-özünә bağlanma
qurğuları, yanğına qarşı pәrdә, su pәrdәli aralanan maneәlәr (sipәr), yanğına qarşı pәrdәlәrin
asılma vә yerdәyişmә mexanizmlәri, yanğına qarşı divarların yanğın tәhlükәsizliyi tәlәblәrinә
uyğunluğunun tәyini metodikası şәrh olunur.

Açar sözlәr: yanğına qarşı sәdlәr, qapı, darvaza, qapaqlar, texnoloji keçidlәrin mühafizәsi.
Key words: fire barriers, doors, gates, lids, security of technological passways. 
Ключевые слова: противопожарные барьеры, двери, ворота, крышки, защита техноло -
гических проходов.

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 2, №3, 2019 s.66-72



67

hazırlanmış) qapılar isә 70 dәqiqәyәdәk odada -
vamlılıq hәddinә malik olurlar. Belә qapıların әn
zәif yerlәri onun çәrçi vәsi vә taxtaların bir-biri
ilә birlәşmә yerlәridir. Taxtalarının qalınlığının
artırılması nәzәrә çarpa caq dәrәcәdә effekt
vermir. Bu cür qapı lay ları nın qalınlığı 25-30 mm
taxtalardan, aralarında qalınlığı 3 mm olan asbest
qatı yer lәşdirilmәklә ikiqat hazırlamaq daha
mәqsә-dәuyğun hesab edilir. Bu zaman qapının
oda davamlılıq hәddi 1,5 saatadәk artır. Belә
qapıları bәzәkli faner qatı ilә üzlәyәrәk, ictimai
binalarda uğurla tәtbiq edirlәr. Qapının bu
konstruk siyasında zahiri faner qatını asbest vә
örtük poladdan termoizolә qatı ilә әvәz etdikdә
odadavamlılıq hәddi 3-3,5 saatadәk artır.

Yanmayan materiallardan qapıları metal çәr -
çivә halında hazırlayaraq, içini termoizo lәedici
materiallarla – perlit, asbovermikulit vә gil әsaslı
mineral pambıqla doldururlar. Odlu sınaqlar
göstәrir ki, asbovermikulit vә perlitlә dol du -
rulmuş qapılar 1,5 saatdan artıq, mineral pam -
bıqla doldurulmuş qapılar isә 1 saat oda da vam -
lılıq hәddinә malikdirlәr. 

Asılma növünә görә qapılar 3 növә – asma,
aralanan vә qaldırılıb-endirilәn darvazalara
bölünür. Asılma üsulundan asılı olmayaraq yan -
ğına qarşı sәdlәrdә quraşdırılmış bütün qapıları
öz-özünә bağlanma mexanizmi ilә tәchiz edirlәr.
Asma qapılar arasında birlaylılar ikilay lılara
nisbәtәn daha etibarlıdır. Belә ki, onlar daha çox
kipliyi tәmin edirlәr. Birlaylı qapıların bağlanma
sxemi vә mexanizminin detalları şәkil 1-dә gös -
tәrilmişdir. Adi şәraitdә kiçik yük (7) qapının kip

bağlanmasına kifayәt etmir. Yanğın baş verәn
zaman açar (3) әriyir, dәstәk (4) yükün (6) tәsiri
altında oxu әtrafında fırlanaraq kiçik yükün (7)
üzәrinә düşür. Böyük yük kiçik yükün trosunu
buraxmaq üçün kanala malikdir. Bu kanal iki
yükün tәsiri altında qapının daha çox kipliyini,
qapı açıq olduqda isә onun bağlanmasını tәmin
edir. Qapıların öz-özünә bağlanması әyri, sü rüş -
gәn sәthli hәncamәlәrin quraşdırılması yolu ilә
qapının öz kütlәsi vә çәrçivәsinin ağırlıq mәr -
kәzinin dәyişdirilmәsi hesabına әldә edilә bilәr.

Asma qapıların öz-özünә bağlanması yağla
işlәyәn amortizator vә yaylı ötürücü hesabına
әldә edilә bilәr. Qapının etibarlı surәtdә bağlı
saxlanılması mәqsәdi ilә müxtәlif növ qurğular
vә qıfılların istifadә edilmәsi tövsiyә olunur.

Aralanan qapıların öz-özünә bağlanma qur -
ğusu şәkil 2-dә göstәrilmişdir. Maili yönәldici
(1) üzrә blokların (2) üstündә asılmış qapı layı
(3) әks yük (4) vasitәsi ilә saxlanılır. Yanğın
zamanı qapının çәrçivәsi üzәrindә quraşdırılmış
açar (5) әriyir, bu da yükü (4) saxlayan burazın
azad olunmasına vә qapı oyuğunun bağlan ma -
sına gәtirib çıxardır. Qapı layının hәrәkәt isti -
qamәti diyircәk (6), kip bağlanması isә dayaqlar
(7) vasitәsi ilә tәmin edilir.

Qaldırılıb-endirilәn qapı üçün iki әks yük
nәzәrdә tutulur. Əks yüklәrin kütlәsi qapı layını
yuxarıda saxlamağa imkan verir. Bu zaman qapı
layının kütlәsi yükün (4) kütlәsindәn bir qәdәr
artıq olur. Açar (5) әriyәn zaman kiçik yüklü (9)
buraz azad olur vә qapı layı yö nәl dicilәr üzrә yü -
kü (4) qaldıraraq özü aramla aşağı enir (şәkil 2).

Şәkil 1. Birlaylı asma qapıların öz-özünә bağlanma mexanizmi
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Yanğına qarşı qapı, darvaza vә qapaqların
tәtbiqi

Asılma üsuluna görә yanğına qarşı asma
qapılar birlaylı bina vә qurğularda daha geniş tәt -
biq edilir. Onlarla qorunmuş qapı oyuqlarını, qa -
pılarda quraşdırılmış özübağlayıcı vә kiplәş dirici
qurğuları hәr iki tәrәfdәn maneәsiz (açar işlәt -
mәdәn) açılmasına imkan verilirsә, tәxliyyә

çıxışı kimi istifadә edirlәr.
Aralanan vә qaldırılıb-endirilәn qapılardan

(darvazalardan әsasәn, texnoloji keçidlәrin, an -
bar otaqları vә qurutma kameralarındakı oyuq la -
rın mühafizәsi üçün istifadә edilir. Tәxliyyә yol -
larında aralanan vә qaldırılıb-endi rilәn qapılar
quraşdırılmır.

Partlayış tәhlükәli otaqlarda yalnız qığılcı ma -

Şәkil 2. Aralanan vә qaldırılıb-endirilәn qapıların öz-özünә bağlanma
qurğuları

Şәkil 3. Tambur-şlüzlәrin quraşdırılması sxemi

a – partlayış-yanğın tәhlükәli istehsalatların ayrılması zamanı;
b; v-I tip yanğına qarşı divardakı qapı keçidinin mühafizәsi zamanı;
q – pillәkәn qәfәsinә girişdә; d – liftә girişdә; 
A, B, V, Q, D – yanğın tәhlükәsinә görә otaqların kateqoriyaları.
1 – tambur-şlüz;
2 – I vә II tip yanğına qarşı divarlar, I tip yanğına qarşı arakәsmәlәr;
3 – I tip yanğına qarşı divar; 4 – II tip yanğına qarşı divar;
5 – I tip yanğına qarşı qapı; 6 – qalınlığı 4 sm-dәn az olmadan
boşluqlarsız ağac qapılar; 7 – yanmayan materialdan qapılar;
8 – I tip yanğına qarşı arakәsmәlәr; 9 – II tip yanğına qarşı pәncәrәlәr.
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davamlı qapılar quraşdırılır. Onlarda mexa niki
tә sirdәn qığılcım әmәlә gәlmәsinin qarşısını al -
maq üçün bütün sürtünәn hissәlәri latun vә digәr
әlvan metallarla örtürlәr. 

Tambur-şlüzlәr o zaman nәzәrdә tutulur ki,
qapı vә texnoloji keçidlәrin tәkcә yanğından de -
yil, eyni zamanda, qaz vә tüstünün keç mәsindәn
dә etibarlı mühafizәsi tәlәb olunsun. Onun üçün
tambur-şlüzlәr hәcmi daxilindә xüsusi hava -
dәyişmә qurğuları vasitәsi ilә 20 Pa bәrabәr artıq
hava tәzyiqi yaradılır (şәkil 3).

Daimi hava tәzyiqli tambur-şlüzlәri partlayış-
yanğın tәhlükәsinә görә “A” vә “B” kateqoriyalı
otaqları bütün bitişik otaqlardan, dәhlizlәrdәn,
pillәkәn qәfәslәrindәn vә lift şaxtalarından ayı ran
yanğına qarşı divar vә arakәsmәlәrdә tәtbiq
edirlәr. Lift şaxtalarının “A” vә “B” kate qoriyalı
otaqlardan izolәedilmәsi zamanı elektrik qurğu -
larının quraşdırılması qaydalarını nәzәrә almaq
lazımdır. Hәmin qaydalara әsasәn, part layış tәh -
lükәli mühit normal mühitli otaqlardan iki qapı ilә
ayrılmalıdır. Bu zaman lift şaxtasının qapısı nә -
zәrә alınmır, çünki hәmin qapı qığılcım verәn
ucluqlarla әlaqәlidir. Yanğın zamanı hava tәzyiqi
yaradan tambur-şlüzlәri zirzәmilәrin, mәrtәbәnin
otaqlarına çıxışın, damın, pillәkәn qәfәslәrinin vә
lift şaxtalarının izolәedilmәsi üçün tәtbiq edir lәr. 

Tambur-şlüzlәrin plandakı minimal ölçülәri
aşağıdakılardır:

– eni qapı oyuqlarının enindәn azı 0,5 m-dәn
artıq olmalıdır (hәr iki tәrәfdәn 0,25 m);

– dәrinliyi qapı layının enindәn 0,2 m-dәn
artıq, lakin 1,2 m-dәn az olmayaraq;

– qapıların içәri açıldığı halda tambur-şlüzün
dәrinliyi iki qapı layının enindәn 0,2 m-dәn artıq
olmalıdır.

Tambur-şlüzlәrdәn otaqlarda tәxliyyә çıxışı
kimi istifadә edildiyi hallarda onun qapıları bir
istiqamәtdә – tәxliyyә istiqamәtindә açılmalıdır.
Digәr hallarda isә qapıların istiqamәtini şlüzә
tәrәf qәbul etmәk mәqsәdәuyğundur.

Texnoloji keçidlәrin mühafizәsi
Yanğına qarşı sәdlәrdәn müxtәlif növ kom -

munikasiyalar keçәrkәn, adәtәn, tikiş vә boş -
luqları sement mәhlulu ilә doldururlar. Vax taşırı
texnoloji keçidlәrin mühafizәsi üçün yanğına
qarşı qapılar, darvazalar, qapaqlar, klapanlar,
tambur-şlüzlәrdәn istifadә edilir. Tex noloji ke -
çidlәrdәn müxtәlif növ konveyer vә texnoloji
xәtlәrin buraxılması zamanı onların mühafizәsi
xüsusi qayğı vә diqqәt tәlәb edir. Konveyerlәrin
keçmәsi üçün divarlardakı dәliklәr kifayәt qәdәr
iri olur vә çox vaxt yan ğının yayılmasına sәbәb
olur. Dәnәvari, iriqa baritli mәmulatları bir yer -
dәn digәr yerә daşıyan nәqledicilәr üçün ke -
çidlәri, adәtәn, aralanan qapaqlarla mühafizә
edirlәr. Onların öz-özünә bağlanma üsulu ara -
lanan qapıların mexanizmi ilә analojidir. Qa -
paqlar keçidin kifa yәt qәdәr kip bağlanmasını
tәmin etmә diyindәn, onları dairәvi su pәrdәlәri
ilә tamam layırlar. 

Kiçik ölçülü, dәnәvari vә sәpәlәnәn mәmu -
latları daşıyan nәqledicilәr üçün keçidlәr sıxıcı
tipli yanğına qarşı klapanlarla mühafizә oluna
bilәr. Bu qurğunun iş prinsipi ondan ibarәtdir ki,
tezәriyәn (2) qıfılı әritdikdә (1) әks yüklü (5)
klapanını artıq üfüqi vәziyyәtdә saxlaya bilmir
vә (3) yükünün tәsiri altında sәrt bәrkidilmiş (4)
qolu ilә birlikdә fırlanaraq konveyer lentini (7)
çәrçivәsinә sıxır. Bu zaman (8) yumrucuğu (6)
yekun açarının ştokunu azad edәrәk nәqledicini
dayandırır (şәkil 4).

Şәkil 4. Yanğına qarşı klapan. NSZ-11 AM
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Nәqledicinin lentinin sıxılması üçün kla -
panların bir neçә növü mövcuddur. Onlar
mürәkkәb konstruktiv quruluşuna vә az eti -
barlılığına görә tәcrübәdә geniş tәtbiq olun -
murlar. Yanğın zamanı sıxıcı klapandakı boş -
luqlar konveyer lenti vasitәsi ilә yanğının qonşu
otaqlara yayılması tәhlükәsini yaradır.

Bütün nәzәrdәn keçirilәn hallarda klapan vә
sәdlәrin minimal odadavamlılıq hәddi texnoloji
keçidin qorunması nәzәrdә tutulmuş yanğı na
qarşı sәddin odadavamlılıq hәddinә uyğun
olmalıdır. Partlayış, yanğın tәhlükәsinә görә
“V”, “Q” vә “D” kateqoriyalı qonşu otaqlar
arasında әlaqә üçün tәlәb olunan yanğına qarşı
divarlar vә arakәsmәlәrdәki keçidlәrin qorun -
ması üçün açıq tamburlar nәzәrdә tutulur. Açıq
tambur uzunluğu 4 metrdәn vә döşәmәsinin sa -
hәsinә 11 m-dәn az olmayan, su sәrfinә malik
avtomatik yanğınsöndürmә sistemi ilә tәchiz
edilmiş qapı vә pәncәrәsiz tunel şәklindә inşa
olunur (şәkil 5). Tamburun qoruyucu konstruk -
siyalarının oda davamlılıq hәddi 0,75 saatdan az
olmayaraq icra edilir.

Teatr-tamaşa müәssisәlәrindә sәhnә keçid lә -
rinin mühafizәsi üçün nәzәrdә tutulmuş qurğu
yanğına qarşı pәrdә adlanır. Sözügeden müәs -
sisәlәrin layihәlәndirmә normalarına әsasәn, 800
vә daha artıq yeri olan tamaşa zallarında yanğına
qarşı pәrdәlәr nәzәrdә tutulur. Yanğına qarşı pәr -
dә yanğının peşәkarcasına söndürülmәsinin tә -
min edilmәsindә böyük mәna kәsb edir. Hәmin
konstruksiya uyğun odada vamlılıq, möhkәm vә
qazkeçirmәzlik hәddinә malik olmalıdır. 

Portal keçidin qapanması sxemindәn asılı ola -
raq, yanğına qarşı pәrdәlәr qaldırılıb-endi rilәn
vә aralanan kimi növlәrә bölünür. Layların
sayına görә isә birlaylı vә ikilaylı olurlar.

Birlaylı qaldırılıb-endirilәn pәrdәni blok ların
üstündәn atılmış vә konturyüklә birlәş dirilmiş
polad kanatlar vasitәsi ilә iki nöqtәdәn asırlar.

Bundan әlavә, pәrdә kanat vә bloklar vasitәsi ilә
bucurqadla birlәşdirilir. Konturyük pәrdәnin
mühәrriksiz vә heç bir maneәsiz enmәsini tәmin
edir. Bәzәn qaldırılıb-endirilәn pәrdәni ikilaylı
icra edirlәr. Bu sxemdә üst lay alt laydan bir
qәdәr böyük vә mütlәq ağır olmalıdır. Bucur -
qadın әylәcini azad etdikdә üst lay aşağı hәrәkәt
edir vә kanatlar vasitәsi ilә alt laya tәsir edәrәk,
onu tәmas nöqtәsinәdәk qalxmağa mәc bur edir.

İkilaylı qaldırılıb-endirilәn pәrdәdәn sәh -
nәnin kifayәt qәdәr hündür olmadığı hallarda,
birlaylı qaldırılıb-endirilәn pәrdәnin tәtbiqi
mümkün olmadıqda istifadә edilir. Adı çәkilәn
pәrdәnin birlaylıdan üstünlüyü ondan ibarәtdir
ki, ikilaylı pәrdә portal keçidi daha tez bağlayır,
daha az kütlәyә malikdir vә konturyükdәn
azaddır. Lakin ikilaylı pәrdәnin konstruksiyası
birlaylı pәrdәnin konstruksiyasından daha az eti -
barlıdır. Belә ki, ikilaylı tәmas xәttinin möv -
cudluğu tüstüdәn mühafizәni zәiflәdir. Aralanan
birlaylı pәrdәnin hәrәkәt sxemi elә seçilmәlidir
ki, bucurqadın әylәcini azad etdikdә pәrdә kon -
turyükün tәsiri altında portal keçidi bağlasın.

İkilaylı aralanan pәrdәnin hәrәkәt sxemi dә
birlaylını tәkrar edir, lakin kanat-blok sistemindә
blokların sayı vә kanatların ümumi uzunluğu
artırılır. Bucurqadın gücü vә konturyükün çәkisi
dә dәyişilir.

Qeyd etmәk lazımdır ki, aralanan pәrdәlәrdәn
az istifadә olunur, çünki layların diyircәklәr üzә -
rindә hәrәkәtinin tәmin olunması üçün sәhnәnin
planşetindә dәliklәrin quraşdırılması tәlәb olu -
nur. Bu da öz növbәsindә tamaşa zamanı sәh nә
mey dançasından tam istifadә olunmasını mәh -
dudlaşdırır.

Yanğına qarşı pәrdәlәrin hәrәkәt mexa niz -
minә aid bir sıra tәlәblәr irәli sürülür. Bun lardan
әn әsası maneәsiz hәrәkәt vә portal keçidin tez
bağlanmasıdır. Sәhnәnin portal keçi dinin bağlan -
ması zamanı yanğına qarşı pәrdәnin hәrәkәt
sürәti 0,2 m/san-dәn az olmamalıdır. Bu hәrәkәt
yanğın postundan, sәhnә vә bucurqad otağında
mәsafәdәn idarә oluna bilәr. Pәrdә hә rәkәt barә -
dә xәbәr verәn sәs siqnalizasiyasına malik ol -
malıdır.

Konstruktiv icrasına görә yanğına qarşı pәr -
dәlәr sәhnә tәrәfdәn istilik izolәedici ma terial -
larla yüksәk temperaturun tәsirindәn mü hafizә
olunmuş metal karkas halında sәrt hәcmi sis -

Şәkil 5. Su pәrdәli açıq tambur
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temdәn ibarәtdir. Pәrdәnin karkası sәhnәnin
hündürlüyünün hәr bir metrinә 10 Pa vә artıq
yüklәnmә әmsalı 1,2 qәbul edilmәklә tamaşa zalı
tәrәfdәn normativ üfüqi tәzyiqә görә hesablanır.
Bu zaman karkasın metal ele mentlәrinin әyil -
mәsi, temperatur tәsirlәri nәzәrә alınmaqla

(t=2000S olduqda), onların uzun luğunun 1200

nisbәtini aşmamalıdır. Karkasın temperatur tә -
sirindәn mühafizәsi vә yanma mәhsullarının lay -
dan keçmәsinin qarşısını almaq mәqsәdi ilә,
yanğına qarşı pәrdәnin istilik izolәedici qatını
yalnız sәhnә tәrәfdәn nәzәrdә tuturlar. Hәmin
izolәedici qatın materialı yan mayandır, yaxşı
qoruyucu xüsusiyyәtlәrә ma likdir vә qızma za -
manı toksik, termik par ça lanma mәhsulları ifraz
etmir.

Yanğına qarşı pәrdәnin layı portal keçidi yan
tәrәfdәn 0,4 metrdәn, üstdәn isә 0,2 metrdәn az
olmayaraq qapayır. Pәrdәnin portal divarla tәmas
yerlәrinin kipliyini – dolanbac kiplәşdiricilәr,
qum qapayıcıları vә digәr texniki hәllәr vasitәsi
ilә tәmin edirlәr.

Yanğına qarşı divarların yanğın tәhkü kә -
sizliyi tәlәblәrinә uyğunluğunun tәyini meto -
dikası

Yanğına qarşı divarların yanğın tәhlükәsizli -

yinin tәlәblәri, layihә vә real hәllәrlә uyğun -
luğunu tәyin edәrkәn, ilk növbәdә, onların quraş -
dırıl masının zәruriliyi müәyyәn edilir. Yadda
sax lamaq lazımdır ki, bәrabәr şәrtlәr daxi lindә
bina nın yanğına qarşı bölmәlәrә ayrılması I tip
yan ğına qarşı divarlarla yerinә yetirilmәlidir. Bu
zaman yanğına qarşı divarların sayı (n) aşağıdakı
düsturla müәyyәn edilir:

n= (Sbina/ Sbölmә)
Burada; Sbina – binanın planda sahәsi, metr;

Sbölmә – sahә vә xüsusi normalarla norma -
laşdırılan, yanğına qarşı bölmә hәdlәrindә mәrtә -
bәnin sahәsidir.

Əgәr birinci mәrtәbәnin üstündә I tip yanğına
qarşı mәrtәbәlәrarası örtük nәzәrdә tutulubsa,
layihә üzrә Sbina tәyin edilәrkәn, düsturda I
mәrtәbәnin sahәsi nәzәrә alınmır. Anbar vә isteh -
salat binaları üçün yanğına qarşı bölmәnin
norma laşdırılan sahәsi mәrtәbәlәrarası örtük -
lәrdә açıq keçidlәrlә birlәşdirilmiş mәrtәbәlәrin
sahәlәr cәmindәn artıq olmamalıdır. I tip yanğına
qarşı divarların zonalar, birmәrtәbәli binalarda
isә II tip zonalar tәtbiq edilә bilәr. Layihәlәrdә II
tip yanğına qarşı zonalar tәtbiq edilәrkәn,
yanğına qarşı bölmәnin normalaşdırılan sahәsi
0,5 әmsalı ilә qәbul edilmәlidir.

Şәkil 6. Yanğına qarşı pәrdәlәrin asılma vә
yerdәyişmә mexanizmlәrinin sxemi
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Hәmçinin, bina hissәlәrinin funksional tәyi -
natına görә daxilindә vә ya zahirindә tikilәn әla -
vә otaqlardan yanğına qarşı sәdlәrlә ayrıla bilәr.
Bu baxımdan tәlәb olunan yanğına qarşı sәdlәrin
növü vә tipini müәyyәn etmәk üçün xüsu -
silәşdirilmiş tikinti normalarını rәhbәr tu turlar.
Daha sonra layihә materiallarına әsasәn, yanğına
qarşı divarların mövcudluğunu, onların kons -
truktiv icrasını vә faktiki odadavamlıq hәd dini
müәyyәn edirlәr.

Nәticә. Yuxarıdakıları nәzәrә alaraq bu nәti -
cәyә gәlmәk olar ki, yanğına qarşı divarların
yanğın tәhlükәsizliyi qaydalarına uyğunluğunun
tәyini zamanı aşağı dakılara diqqәt yetirilmәlidir:

• yanğına qarşı divarların tәlәb olunan
miqdarı vә onların tiplәri;

• yanğına qarşı divarların odadavamlılığı
(karkasın, panellәrin vә ya dәnәvari doldu rucu -
ların; asqı düyünlәrinin panellәrә birlәşmә yer -
lәrinin kipliyi, konstruksiyanın element lә rin dә
yanar materialların tәtbiq edilmәsi);

• yanğına qarşı divarların möhkәmliyi (kü -
lәk dәn yüklәnmә vә konstruksiyaların birtә rәfli
uçulması zamanı);

• zahiri qoruyucu konstruksiyalarla kәsiş -
mәsi (örtüklәr, divarlar, tam vә ya qismәn
şüşәlәnmiş divarlar, karnizlәr vә s.);

• binanın bir hissәsinin digәrinә bucaq al -
tında birlәşmәsi yerlәrindә yanğınaqarşı di -
varın yer lәşdirilmәsi zamanı zahiri qapı vә pәn -
cәrәlәr ara sındakı mәsafә;

• üfüqi konstruksiyaların elementlәrinin,
mәr tәbәlәrarası örtüklәrin yanğına qarşı divara
da yaqlanması;

• yanğına qarşı divardakı keçidlәrin sahәsi;
• qapı vә texnoloji keçidlәrin mühafizәsi

üsul  ları.
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R.Verdiyev 
Security of doors and technological

pathways at fire barriers 
Abstract

The article explains the following issues:
security of doors and technological pathways in
fire barriers, application areas of fire-protective
doors, gates and lids, types and purpose of
single-leafed doors, automatic locking mecha -
nism, automatic locking devices of sliding and
folding doors, fire curtains, sliding water curtain
barriers, hanging and displacement mechanisms
of fire curtains, methodology for determining the
compliance of fire walls with fire safety re -
quirements.     

Р.Вердиев 
Защита дверей и технологических

переходов на противопожарных 
барьерах

Aннотация 
В статье предусмотрены защита от двер -

ных и технологических проходов на проти -
вопожарных барьерах, противо пожар ных
дверях, воротах и клапанах, типы и наз наче-
ние одностворчатых дверей, проти вопо жар -
ные самоблокирующиеся устройства, самос -
топорящиеся раздельные и нена гру женные
двери, противопожарная защита. Гидроизол -
яционные барьеры (щиты), огнез ащитные
механизмы подвески и пере меще ния, а также
методология определения про тивопожарных
стен в соответствии с требо ваниями пожар -
ной безопасности.
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AZƏRBAYCANDA DUAL PEŞƏ TƏHSİLİNİN
TƏTBİQİ  ƏHƏMİYYƏTİ

İnkişaf etmiş ölkәlәrdә mәzunların 40-60%-i
ümumi orta tәhsildәn sonra ilkin texniki-peşә
tәhsili müәssisәlәrinә daxil olduğu halda,
Azәrbaycan üçün bu göstәrici 11%-dir. Xüsusilә
dә müstәqillik әldә etdikdәn sonrakı dövrdә peşә
tәhsilinә maraq azalmış vә tәlәbә qәbulu rәqәm -

lәrindә dә bu, öz әksini tapmışdır:
Dünyanın endogen inkişaf modelinә, bilik

iqtisadiyyatına keçidi dönәmindә dünya tәc -
rübәsindә sosial vә iqtisadi inkişafda insan ami -
linin vacibliyi faktı hamı tәrәfindәn qәbul edilir.
Bu fakt texnoloji inkişaf dövründә milli iqtisa -
diyyatların dayanıqlı inkişafı baxımından hәl -
ledici rol oynayır. Yaranmış şәraitdә uzun müd -
dәtli vә keyfiyyәtli insan potensialının yara dıl -
ması mәsәlәsi olduqca zәruridir.

Peşә tәhsilindә mövcud problemlәr
Hazırda ölkәmizin peşә tәhsili sahәsindә bir

çox problemlәr mövcuddur ki, EDVET layihәsi
dә bu problemlәrin hәll edilmәsi üçün müәyyәn
işlәri hәyata keçirir. Belә ki, peşә tәhsili mә zun -
ları bәzi hallarda öyrәndiyi peşә üzrә sәnayenin

Mәhәmmәd Mәmişzadә,
Almaniya Beynәlxalq Əmәkdaşlıq Cәmiyyәti (GIZ) GmbH

EDVET layihәsi, özәl sektor üzrә  ekspert, inkişaf iqtisadçısı, 
beynәlxalq inkişaf üzrә magistr

e-mail: mahammad.mamishzada@gmail.com

Mәnbә: Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsi

Ötәn yüzildә dayanıqlı inkişafın tәmin
edilmәsi mәqsәdi ilә müxtәlif iqtisadi inkişaf
modellәri irәli sürülmüşdür. Lakin zamanla
bütün modellәr arasından әn son olaraq davamlı
inkişafa sәbәb ola bilәcәk iqtisadi modellәr in -
san kapitalına әsaslanır. İnsan kapitalının inki -
şafında isә әsas yeri rәqabәtqabiliyyәtli, isteh -
salyönümlü әmәk qüvvәsinin formalaş masına
bilavasitә tәsir göstәrәn peşә tәhsili tutur. 
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tәlәblәrinә cavab verә bilmir, eyni zamanda,
müәssisәlәr tәrәfindәn dә PTT müәs sisәlәrinin
diplomuna olan inamsızlıq mәzun ların әmәk
hәyatına keçidinә çәtinliklәr yaradır. Peşә-ixtisas
vә orta ixtisas tәhsili kurikulumları, dәrslik vә
dәrs vәsaitlәri әksәr hallarda müasir dövrün
tәlәblәrinә cavab vermir. Hәmçinin PTT müәs -
sisәlәrinin әksәriyyәtindә maddi-texniki bazanın
artıq köhnәlәrәk ya tam, ya da qismәn sıradan
çıxması tәdrisin keyfiyyәtini azaldır.

2016-cı ildәn başlayaraq peşә tәhsilinә dövlәt
qayğısı  xüsusilә artmış vә  Respublika Prezi -
dentinin müvafiq sәrәncamı ilә “Azәrbaycan
Respublikasında Peşә tәhsili vә tәliminin inki -
şafına dair Strateji Yol Xәritәsi” sәnәdi qәbul
olunmuşdur. Ancaq keçirilәn islahatlara rәğmәn
peşә tәhsilindә problemlәr hәlә dә qalmaqdadır. 

Mütәrәqqi haldır ki, Tәhsil Nazirliyinin
“ASAN xidmәt”lә birgә reallaşdırılan “ASAN
peşә” layihәsi çәrçivәsindә peşә tәhsili müәssi -
sәlәrinә sәnәd qәbulu bir çox subyektiv halların
qarşısını alsa da,  bәzi problemlәr hәlә dә qal -
maqdadır. Belә ki, bәzi hallarda tәlәbәlәr mәk -
tәbә seçdiyi peşәnin tәlәblәrinә istәk, sәviy yә vә
qabiliyyәtlәrinin uyğun gәlmәdiyi halda qәbul
olur, lakin sonradan o, müәssisә üçün dava -
miyyәt vә tәdrislә bağlı bәzi  prob lemlәr yaradır.

EDVET layihәsi mümkün hallarda sadalanan
problemlәrin hәlli üçün müәyyәn tәkliflәr vermiş
vә layihә çәrçivәsindә pilot olaraq onların hәllinә
yönәlmiş fәaliyyәtlәr hәyata keçirtmişdir.

Dual peşә tәhsili
Dual peşә tәhsili vә tәlimini bәzәn “bir dam

altında iki dünya” da adlandırırlar. Bunu iş
prosesi dünyasında şirkәtlәr vә tәhsil dünyasında
peşә tәhsili müәssisәlәri birlikdә hәyata keçi -
rirlәr. Alman modelindә şirkәtlәr tәrәfindәn pala -
talar vә sosial tәrәfdaşlar konsepsiyaya әsasәn,
şirkәt tәlimlәrinin necә vә nә cür olduğunu
müәyyәn edir, idarәetmәni hәyata keçirir vә
ümumi prosesә nәzarәt edirlәr. Dövlәt dә öz
müqabilindә sosial partnyorlara vә palatalara sә -
la hiyyәt verir, peşә tәhsili müәssisәlәrini hü quqi
çәrçivә, mәlumat bazası vә resurslarla tәmin edir.

Dual peşә tәlimi daha çox tәcrübәyә әsas -
landığı üçün tәlimlәrin 70%-i müәssisәlәrdә baş
tutur. Bu zaman müәssisә rәsmәn tәlәbәni
müqavilә ilә әmәyә cәlb edir, işi müqabilindә
tәlәbәyә ödәniş edir vә real iş şәraitindә

avadanlıqlarda işlәmәsinә şәrait yaradır. Tәhsilin
digәr 30%-i isә peşә tәhsili müәssisәlәrindә baş
tutur. Burada artıq tәhsil hüququ reallaşır,
tәlәbәlәr tәlimçi vә müәllimlәrlә tәmin edilirlәr.
Qeyd edәk ki, mәhz tәdris paralel olaraq hәm iş
yerindә vә hәm dә PTT müәssisәsindә baş tutdu -
ğu üçün, tәhsilin bu formasına dual, yәni “ikili”
tәhsil deyilir. İş yerindә vә PTT müәs sisәsindә
keçilәcәk dәrslәrin zaman bölgüsündә tәhsil
müәssisәlәri sәrbәstdir. Mәsәlәn, ixtisasdan asılı
olaraq tәlәbә hәftәnin 3 günü iş yerindә, 2 günü
tәhsil ocağında, yaxud 2 hәftә iş yerindә, 1 hәftә
tәhsil ocağında vә ya tamam digәr bölgü ilә tәh -
silini davam etdirә bilәr.

Alman dual peşә tәhsili, hәmçinin ümumi
dәrslәrin 1/3-ni tәşkil etmәklә, ümumi tәhsil
mövzularında da dәrslәr tәklif edirlәr. Bu növ
tәhsilin әn böyük üstünlüyü ondan ibarәtdir ki, o,
tәlәbәlәrin tәhsil dünyasından iş dünyasına
keçidini asanlaşdırır. Bundan başqa, digәr belә
faydaları da vardır ki, tәlәbәlәr iş imkanları vә
yaxşı gәlir üçün vacib olan peşә, bilik vә baca -
rıqlara yiyәlәnir, tәlimlәr әrzindә şirkәt tәrә -
findәn müәyyәn müavinәt әldә edir, real iş şә -
raitindә peşәlәrinin dәrinliklәrinә yiyәlәnir vә
son olaraq, müxtәlif iş vә tәhsil imkanlarına baş
vurmaq üçün lazımi sertifikatları әldә edirlәr.
Bununla yanaşı, işәgötürәnlәr vә hökumәt dә
geniş anlamda yararlanır. Mәsәlәn, işәgötürәnlәr
şirkәtin ehtiyaclarına cavab verәn yüksәk baca -
rıqlı (ixtisaslı) işçilәr yetişdirmәk imkanı qazanır
vә artıq kәnardan әmәkdaş cәlb etmәsinә ehtiyac
qalmır. Bu hәmçinin yeni işçilәrin tәlim lәndiril -
mәsi baxımından da xәrclәrә qәnaәt edilmәsinә
imkan yaradır. Belә ki, şirkәt peşә mәrkәzindә
keçirilәn dәrslәrin vә tәlimlәrin mәzmununun
müәyyәnlәşdirilmәsindә özü birbaşa iştirak edir.
Bu, hökumәt üçün dә xeyli sayda üstünlüklәr
yaradır. Mәsәlәn, işәgötürәnlәrin dәstәyi sayә -
sindә milli әmәk bazarını tәmin edәcәk ixtisaslı
mütәxәssislәr hazırlanır. Peşә tәhsili müәssi sәlә -
rinin maddi-texniki bazasını yenilәmәkdә döv -
lәtdәn asılılığı azalır vә texnoloji cәhәtdәn özü -
nümüasirlәşdirmә sisteminә sahib olur. Hәm -
çinin dual tәhsil sistemi vasitәsi ilә PTT sis -
temini sәmәrәli idarә etmәklә bәrabәr, müәs -
sisәlәrin yaxından iştirakı ilә tәhsilin key -
fiyyәtinә tәminat yaradır. Onu da qeyd etmәk
olar ki, әmәk bazarında olan tәlәb-tәklifi әvvәl -
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cәdәn müәyyәn edib, daha çevikliklә tәhsildә
vakant yerlәri ona uyğunlaşdırmaq olur. 

Almaniyanın peşә tәhsili sistemi, hәmçinin
böyük iqtisadi mәnfәәt gәtirir. Nümunә olaraq
göstәrә bilәrik ki, gәnclәrin mәşğulluq mәsә -
lәsinә müqayisәli baxsaq, Azәrbaycanda gәnc -
lәrin işsizlik sәviyyәsi Almaniyadan 8% daha
çoxdur – Azәrbaycanda 6.4%, Almaniyada
14.2% ( Dünya Bankının hesabatı, 2017).

Dual peşә tәhsilinin uğurları dünyanın bir çox
ölkәlәri tәrәfindәn artıq tәtbiq olunmaqdadır.
İspaniya, İtaliya, Yunanıstan, Portuqaliya, Slova -
kiya, Latviya, Cәnubi Koreya, İndonezia, Co -
lumbiya, Ekvador, Peru vә Meksika artıq dual
peşә tәhsili sisteminә keçid etmiş, Hindistan,
Çin, ABŞ, Rusiya vә Vyetnam da öz peşә tәh -

silini müasirlәşdirmәk vә qismәn dual tәhsili
tәtbiq etmәk üçün hazırda Almaniya dövlәti ilә
әmәkdaşlıq etmәkdәdir.

EDVET layihәsi vә dual peşә tәhsilinin
Azәrbaycanda tәtbiqi

“Qәbәlә, İsmayıllı vә Qax rayonlarında kәnd
tәsәrrüfatı vә turizm sahәsindә dualabәnzәr peşә
tәhsili vә tәlimi (PTT) pilotlarının yaradılması”
(EDVET) layihәsi Avropa İttifaqı vә Almaniya
Federal İqtisadi Əmәkdaşlıq vә İnkişaf Nazirliyi
(BMZ) tәrәfindәn maliyyәlәşir vә Almaniya
Beynәlxalq Əmәkdaşlıq Cәmiyyәti (GİZ) tәrә -
findәn icra olunmaqdadır. Layihәnin mәqsәdi
Qәbәlә, İsmayıllı vә Qax rayonlarında yerlәşәn 3
pilot peşә mәktәbindә Almaniyanın dualabәnzәr
PTT yanaşmasının tәtbiqi ilә kәnd tәsәrrüfatı vә

turizm sahәlәrindә peşә tәhsili vә tәliminin
cәlbediciliyini artırmaq, әmәk bazarına uyğun -
luğunu tәmin etmәkdir.

Layihәnin xüsusi mәqsәdi isә Qәbәlә, İsma -
yıllı vә Qax rayonları әrazisindә 3 PTT mәr -
kәzlәrindә, müvafiq olaraq Qәbәlә Dövlәt Peşә
Tәhsili Mәrkәzi, Qax Peşә Liseyi vә İsmayıllı
Peşә Tәdris Mәrkәzindә kәnd tәsәrrüfatı vә
turizm sahәsindә dualabәnzәr PTT pilot mәr -
kәzlәrinin yaradılmasıdır. Qeyd edәk ki, layi -
hәnin әsas icraçı tәrәfdaşı Azәrbaycan Res pub -
likası Tәhsil Nazirliyi yanında Peşә Tәhsili üzrә
Dövlәt Agentliyidir vә layihә 2017-2020-ci illәri
әhatә edir.

Layihә çәrçivәsindә dual PTT tam Alma -
niyada olduğu kimi tәtbiq edilә bilmәdiyi üçün

bu “dualabәnzәr” sistem adlandırılmışdır. Se -
çilmiş peşә tәhsili müәssisәlәrindә hәdәf olaraq
kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә “bitkiçilik mütә -
xәssisi”, “heyvandarlıq mütәxәssisi”, “aqroservis
mütәxәssisi”, “üzüm vә şәrab ustası”, turizm
sahәsindә isә “mehmanxana inzibatçısı”, “iaşә
xidmәtlәri üzrә mütәxәssis” vә “turizm agenti”
kurikulumları әsasında fәaliyyәt göstәrәn ixti -
saslar seçilmişdir.

Layihә başlayan zaman yuxarıda qeyd edilәn
vә digәr istiqamәtlәrdә bir çox boşluqlar müәy -
yәn edilmişdir. Regionda yerlәşәn müәssisәlәr vә
dövlәt idarәlәri, hәmçinin peşә tәhsili müәs -
sisәlәrinin müәllim vә pedaqoji heyәtinin iştirakı
ilә dәyirmi masalar әtrafında mövcud problemlәr
müәyyәnlәşdirilmiş vә layihә çәrçivәsindә qar -
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şısının alınması üçün yollar düşünülmüşdür.
Görüşlәr әsasında alman vә yerli mütәxәssislәr
tәrәfindәn Dualabәnzәr Peşә Tәhsili vә Tәlimi
Konsepsiyası işlәnilib hazırlanaraq Peşә Tәhsili
üzrә Dövlәt Agentliyinә tәqdim edilmişdir. 

Konsepsiyada irәli sürülәn әsas mәsәlәlәri
aşağıdakı kimi ümumilәşdirә bilәrik:

• Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, “ASAN xid -
mәt” vasitәsilә qәbul müәssisә vә mәktәblәrin
hәr hansı qәrar vermәk imkanını mәhdud -
laşdırmışdır. Öz nümunәsindә bu praktika tam
obyektivlik yaratsa da, bәzәn sәnәd verәn
tәlәbәlәrin seçdiklәri ixtisasın mahiyyәti vә
tәlәblәri haqda anlayışı olmur. Konsepsiyanın
hazırlanması zamanı görüşlәrdә bu mәqam
xüsusi müzakir edilmiş vә tәlәbә qәbulunda
müәssisәlәrin iştirakının vacibliyi qeyd edil -
mişdir. Müәssisәlәrin qәbulda rolu ilә bağlı
köklü dәyişiklik edilmәsә dә, layihә çәrçivәsindә
yeni qәbul olunmuş tәlәbәlәrlә qәbuldan hәmәn
sonra konsultasiya xarakterli görüşlәr keçirilmiş
vә müәssisә әmәkdaşları tәrәfindәn onlara
karyera imkanları vә seçimlәri ilә bağlı әtraflı
mәlumat vә mәslәhәtlәr verilmişdir. Burada
tәlәbәlәrә istehsalat tәcrübәlәrini keçmәk üçün
әvvәlcәdәn bәyәndiyi müәssisәni seçmәk vә
marağını ifadә etmәk imkanı yaradılmışdır.

• Konsepsiyada hәmçinin kәnd tәsәrrüfatı vә
turizm sahәsi üzrә ixtisaslarda tәdris planları vә
tәqvimlәrindә әsaslı dәyişikliklәr yer alır. Belә
ki, tәdrisin tәşkil olunduğu regionun xüsus -
iyyәtlәrindәn asılı olaraq keçilәn modullar, kәnd
tәsәrrüfatı vә turizm üzrә sektorun tәlәblәrinә
uyğunlaşdırılmış, istehsalat tәcrübәsinin vә iş
yerindә tәlimlәrin tәqvimi dәyişdirilmiş,
müxtәlif zaman aralıqlarında il әrzindә bölüş -
dürülmüşdür. Əvvәlki tәdris planlarında isteh -
salat tәcrübәsi üçün mövsümi proseslәr nәzәrә
alınmır, tәlәbә tәhsilin ancaq son ilindә müәssi -
sәyә göndәrilir vә bu, bir neçә aya tamamlanırdı.
Hәmçinin, tәhsilin bütün mәrhәlәlәri üçün eyni
tәtbiq edilәn uzunmüddәtli yay tәtilindә PTT
tәlәbәlәri vacib öyrәnmә mәrhәlәlәrini, mәsәlәn,
kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә – mәhsul yığımı,
hazırlıq şumu vә әlaqәdar digәr proseslәri
qaçırırdılar. Dualabәnzәr PTT yanaşmasında isә
istehsalat tәcrübәsi üçün ümumi ayrılmış saat
miqdarını dәyişdirmәk mümkün olmasa da, bu
saatlar bütün il әrzindә bölüşdürülmüş vә

tәlәbәlәrә mövsümi olaraq istehsalın bütün
mәrhәlәlәrindә müәssisәlәrdә әyani iş prosesi ilә
tanış olmaları üçün imkan yaradılmışdır.  Tәlә -
bәlәr üçün hәmçinin yay tәcrübәlәri tәşkil
edilmiş, turizm sahәsindә tәhsil alanlar isә qış vә
yay tәtillәri zamanında, regionda fәaliyyәtin qız -
ğın dövründә istehsalat tәcrübәsinә cәlb edilmiş
vә hәqiqi iş üçün gәrәkәn sәriştәlәri daha
dәrindәn mәnimsәmәlәrinә şәrait yaradılmışdır.
Qeyd edәk ki, yay dövründә tәcrübә tәlәbәlәrin
konstitusion mәzuniyyәt hüquqları ilә uyğun
gәlmәdiyi üçün layihә çәrçivәsindә bu fәaliyyәt
könüllü әsaslarla vә valideynlәrin aktiv iştirakı
ilә hәyata keçirilmişdir.

• Tәdrislә bağlı, konsepsiyada yer alan digәr
bir mәqam Almaniyada olduğu kimi, aralıq vә
yekun qiymәtlәndirmәlәrin müәssisәlәr tәrә -
findәn praktiki tәşkil edilmәsidir. Layihә çәrçi -
vәsindә hәdәf ixtisaslarda aralıq vә yekun
qiymәtlәndirmәlәr, mәhz müәssisә әrazisindә
şirkәt tәlimçilәrinin nәzarәti altında praktiki ola -
raq hәyata keçirilir. 

• Hәmçinin sәnәddә Almaniyada olduğu kimi,
sәnaye ilә peşә tәhsili müәssisәsini әlaqәlәndirәn
Qәyyumlar Şurası vә onun nәzdindә fәaliyyәt
göstәrәcәk Sektor-Peşә Komitәlәrinin yara -
dılması nәzәrdә tutulmuşdur. Qәyyumlar Şurası
sәnaye ilә әlaqәlәrin daha çevik yaradılmasına vә
qarşıya qoyulan mәsәlәlәrә zamanında reaksiya
verilmәsini tәmin etmәk mәqsәdi daşıyır. Belә
ki, artıq ötәn aylarda Şuranın yaradılması ilә
bağlı regionlarda geniş tәrkibli görüşlәr keçi -
rilmiş vә Əsasnamәsi işlәnib hazırlanmışdır. 

• Konsepsiyanın özündә dә göstәrildiyi kimi,
uğurla tәtbiq olunması üçün peşә tәhsili müәs -
sisәlәrinin hәr birindәn tәdris işlәri üzrә direktor
müavini Dualabәnzәr PTT Mentoru olaraq
seçilmiş vә xüsusi tәlimlәndirilmişlәr. Onlar
dualabәnzәr PTT-nin tәdrisinә nәzarәt edәrәk,
keyfiyyәti vә dualabәnzәr yanaşmanın davam -
lılığını tәmin edirlәr.

EDVET layihәsinin gördüyü işlәr vә mәq -
sәdlәri

EDVET layihәsi qeyd edildiyi kimi, dual peşә
tәhsilinin tәtbiqindәn başqa, bir çox hәdәflәri dә
qarşısına almışdır. Belә ki, 6 hәdәf müәyyәn
edilmiş vә hәr biri üzәrindә genişmiqyaslı işlәr
hәyata keçirmәklә artıq bәzilәrinә nail olun -
muşdur. 
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• Fәaliyyәt göstәrilәn hәdәf regionlarda –
Qax, Qәbәlә vә İsmayıllıda peşә tәhsili müәssi -
sәlәrinin Strateji İnkişaf Planları mütәxәssislәr
tәrәfindәn konsultasiya görüşlәri vasitәsilә
hazırlanmış vә tәrәfdaşların ixtiyarına veril -
mişdir. Detallı şәkildә atılacaq addımlar vә hә -
dәflәrә nail olmaq üçün görülmәli işlәrin hә -
yatakeçirmә yolları göstәrilәn sәnәdlәrdә, hәm -
çinin peşә tәhsili müәssisәlәrinin nәzdindә
yaradıla bilәcәk biznes konsepsiya ideyaları da
yer almışdır.

• Hәdәflәrdәn digәri isә peşә mәrkәzlәri ilә
әmәkdaşlıq edәn özәl müәssisәlәr, kiçik vә orta
sahibkarların sayını artırmaq vә peşә tәhsili
müәssisәsinin imkan vә nüfuzunu güclәn -
dirmәkdir. Layihә başlayandan bugünәdәk kәnd
tәsәrrüfatı vә turizm sahәsindә әmәkdaşlıq edilәn
müәssisәlәrin sayı 2 dәfәdәn çox artırılmış vә
artıq 55-i keçmişdir. Eyni zamanda, müәs -
sisәlәrlә әmәkdaşlıq daha da sıxlaş dırılmışdır.
Müәssisәlәr әrazilәrindә öz mütә xәssislәrini vә
texnikalarını tәmin edәrәk peşә mәrkәzlәri üçün
tәlim sahәlәri ayırmışlar. Bu cür tәlim-nümayiş
sahәlәri İsmayıllı Aqro Park, Qәbәlә Aqro -
kompleks, Gilan Aqrotexservis, vә Ulu Aqro
MMC-nin Qax Aqroparkında salın mışdır. Qeyd
olunan tәlim-nümayiş sahәlәrindә beynәlxalq vә
yerli mütә xәssislәr tәrәfindәn PTT müәssi -
sәlәrinin ustaları, sahibkarlar, hәssas qruplar vә
hәmçinin tәlәbәlәr üçün müxtәlif mәzmunda

tәlimlәr keçirilmişdir.
İsmayıllı Peşә Tәdris Mәrkәzi ilә İsmayıllı

Şәrab-2 müәssisәsinin әmәk daşlığı isә xüsusi
diqqәtәlayiqdir. İsma yıllı Peşә Tәdris Mәrkә -
zindә 2018-ci ildәn tәdris olunan “üzüm vә
şәrab ustası” ixtisası EDVET layihәsi
çәrçivәsindә dualabәnzәr PTT yanaşmasının
pilot tәtbiqi üçün seçilmiş ixtisaslardan
biridir. Dualabәnzәr yanaş manın tәtbiq olun -
ması üçün Mәrkәzlә müәssisә arasında әldә
olunan razılaşmaya әsasәn, tәdris mәrkә zinin
tәlәbә lәrinin tәcrübә keç mәlәri üçün müәs -
sisә tәrә findәn 2 hektar üzümlük әrazi ayrılıb
peşә mәrkәzinin ixtiyarına veril miş dir. Mәr -
kәzin “üzüm vә şәrab” ustası qru punun
tәlәbәlәri üzümün budanması, dibinin tәmiz -
lәn mәsi, yaşıl budanması, zәrәr veri cilәrdәn
qorun masından başlayaraq, mәhsul yığımı vә
son olaraq şәrab isteh salınadәk bütün mәrhә -
lәlәrindә tәlim keçә rәk, işlәri tәlәbәlәrin

özlәri hәyata keçirirlәr. Yığılmış mәhsulun 25%-
i icarә haqqı olaraq müәssisәyә geri qaytarılacaq,
75%-i isә peşә mәrkәzinin ixti yarında olacaqdır.

• Digәr bir hәdәf isә istifadә olunan vәsaitlәrin
vә kurikulumların hazırlanmasıdır. Bununla
bağlı turizm sahәsindә 3 yeni sәriştәәsaslı kuri -
kulum (tur bәlәdçisi, mehmanxana inzibatçısı,
iaşә xidmәtlәri üzrә mütәxәssis) vә 16 tәlim vә -
saiti hazırlanaraq Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt
Agentliyinә tәqdim edilmişdir. Hәmçinin yeni
hazırlanmış bu kurikulumlar  üzrә PTT müәs -
sisәlәrinin usta vә müәllimlәri tәlim lәndirilmiş
vә 2019-cu tәdris ilindәn etibarәn pilot PTT
müәssisәlәrindә tәtbiq olunmağa başlanılmışdır.

• Peşә tәhsili müәssisәlәrinin maddi-texniki
bazasını yenilәmәk dә qarşıya qoyulan mәq -
sәdlәrdәndir. Tәdrisin keyfiyyәtli tәşkil olunması
üçün hәr 3 regiondan zәruri ehtiyaclar müәyyәn
edilmiş vә onun üzәrindә işlәr aparılmaqdadır.
Belә ki, artıq bu ilin iyulunda İsmayıllı Peşә
Tәdris Mәrkәzi üçün ford markalı minik
avtobusu tәlәbәlәrin istehsalat tәcrübәsinә gediş-
gәlişi üçün mәrkәzin ixtiyarına verilmişdir. Qax
Peşә Liseyi üçün mövcud çilingәrlik vә dülgәrlik
emalatxanalarının tәmiri vә bәrpası, hәmçinin
Qәbәlә DPTM dә daxil olmaqla, emalatxanaların
müәyyәn avadanlıqlarla tәchiz olunması hazırda
masa üzәrindәdir.

• PTT müәssisәlәrinin usta vә pedaqoji

İsmayıllı Peşә Tәdris Mәrkәzinin “üzüm vә şәrab”
ixtisası tәlәbәlәri üzüm yığımında
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heyәtinin peşә üzrә bacarıqlırının artırılması
mәqsәdi ilә, beynәlxalq vә yerli mütәxәssislәrin
iştirakı ilә tәlimlәr keçirilmişdir. Cari ilin
әvvәlindәn başlayaraq kәnd tәsәrrüfatı üzrә hәr
biri 1 hәftә davam edәn 3 tәlim baş tutmuşdur.
Tәlimlәr traktor, kombayn vә aqreqatlardan necә
istifadә olunması mövzusuna hәsr edilmişdir.
Növbәti ilin әvvәlinә kimi müxtәlif kәnd
tәsәrrüfatı mütәxәssislәri üçün zәruri mövzuları
әhatә edәcәk daha 5 tәlimin dә keçirilmәsi
nәzәrdә tutulmuşdur. 

Qeyd edәk ki, tәlimlәrә mәşğulluq idarәlәri
vasitәsi ilә hәssas qruplar vә hәmçinin müәs -
sisәlәrin mütәxәssislәri dә cәlb olunmuşdur.
Fәrqli qrupların qarşılıqlı münasibәti şәraitindә
keçәn tәlimlәr iştirakçıların öyrәnmә, hәmçinin
iş tapma imkanlarını optimallaşdırmışdır.

Əmәk vә Əhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi
ilә birlikdә hәssas qruplar üçün turizm vә kәnd
tәsәrrüfatı sahәsindә 3 ayadәk davam edәn 4
sertifikatlaşdırılmış  vә 1 sertifikatlaşdırılmamış
qısamüddәtli tәlim kursu modulları hazır -
lanmışdır. Sertifikatlaşdırılmış tәlim kursu kon -
frans vә tәdbir tәşkilatçısı, tur animatoru, hey -
vandarlıq tәsәrrüfatı işçisi vә balıq yetiş dirmәk
üzrә peşәlәri әhatә edir. Eyni zamanda, üzüm
yetişdirilmәsi vә şәrab çәkilmәsi üzrә dә sertifi -
katlaşdırılmamış tәlim modulu da hazır lanmışdır.
Layihәnin sonuna kimi 10 belә tәlim mo dul -
larının hazırlanması hәdәflәnmişdir.

Layihә çәrçivәsindә Peşә Tәhsili Mәrkәzinin
idarә heyәtinin, inzibati heyәtinin, ustaların, özәl
sektor tәlimçilәrinin sәriştәsinin artırılması
mәqsәdi ilә müәllim vә ustalar üçün aktiv
öyrәnmә vә öyrәtmә, inzibati heyәt üçün özәl
sek torla әmәkdaşlıq, şirkәt tәlimçilәri üçün
öyrәtmә üsulları, didaktika üzrә yerli vә
beynәlxalq mütәxәssislәrin hazırladığı modullar
әsasında yerli mütәxәssislәr tәrәfindәn tәlimlәr
keçirilmişdir.

• Son hәdәf olaraq PTT müәssisәlәri üçün
kommunikasiya vә tanıtım konsepsiyası hazır -
lanıb istifadәyә verilmişdir. Belә ki, hazırlanmış
konsepsiya ictimaiyyәtlә әlaqәlәrin uğurla
qurulması üçün lazım olan әsas addımları vә
üsulları әhatә edir. Konsepsiyaya uyğun olaraq
press yayımları izlәyicilәrlә bölüşülmüş, tәşviqat
materialları, broşürlar hazırlanıb hәfәd qrup -
larına paylanılmış vә tanıtım videoları hazır lan -

mışdır. Hәmçinin fәaliyyәtlәrin işıqlan dırılması
üçün keyfiyyәtli çәkilişlәr hәyata keçirilmiş vә
tanıtım konfransı da tәşkil olun muşdur.

Ölkә vә ictimaiyyәt üçün töhfәsi
Göründüyü kimi, layihәsinin miqyası geniş,

sosial töhfәsi isә rәqәmlәrlә ifadә edilmәsindәn
daha dәrindir. Layihәnin sonunda ümid edirik ki,
peşә tәhsilinin cәlbediciliyi daha da artacaq,
gәnclәr vә hәssas qruplar arasında mәşğulluq
mәsәlәsi qismәn dә olsa,  hәll edilәcәkdir.

Onu da qeyd edәk ki, әmәkdaşlıq edәn müәs -
sisәlәrin çoxu layihә çәrçivәsindә mәzun olacaq
tәlәbәlәri işә qәbul etmәklә bağlı ma raqlarını
ifadә etmişlәr.
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TƏLƏBƏLƏRDƏ PEŞƏ BACARIQLARININ
FORMALAŞMASINDA FİZİKA FƏNNİNİN ROLU

Əlişah Gәrayev,
Azәrbaycan Respublikası Tәhsil İnstitutunun aparıcı
elmi işçisi, pedaqogika üzrә fәlsәfә doktoru, dosent
e-mail: garayev47@mail.ru 

Ö
lkәmizdә bütün sahәlәrdә olduğu
kimi, tәhsilin sәviyyә vә pillә lә -
rindә dә әsaslı dәyişik liklәr apa -
rılmaqdadır. Bu dәyişikliklәr tәlә -

bә şәxsiyyәtinin formalaşması üçün bilik vә
baca rıqlara yiyәlәnmәklә, müxtәlif peşәlәr üzrә
sәriştәlәrin formalaşdırılmasında özünü göstәrir.
Bu mәnada peşә liseylәrindә çalışan ixtisas fәnn
müәllimlәrinin әmәyi ilә ümumtәhsil fәnlәrini
tәdris edәnlәrin әmәyinin koordinasiyası tәh -
silalan gәlәcәk peşә sahiblәrinin lazımi sәviyyәli
ixtisaslaşmasına müsbәt tәsir göstәrәcәkdir. Çün -
ki peşә tәhsili sistemindә yeni texniki ixtisaslar
üzrә işçi qüvvәlәrinin hazırlanmasına doğru isti -
qamәtin dәyişmәsi vә ümumtәhsil fәnlәrinin tәd -
risindә texniki-peşә ixtisaslarına uyğun fәaliy -
yәtlәrin tәşkili xüsusi aktuallıq kәsb edir. Belә
olan halda peşә liseylәrindә әnәnәvi tәhsil siste -
mindәn fәrqli olaraq, texniki ixtisaslar üzrә işçi
qüvvәsinin hazırlanmasına da yanaş malar dә -
yişilmәlidir. Respublikamızın bütün region la -
rında yeni istehsal vә emal müәssi sәlәrindә gә -
lәcәkdә çalışacaq işçilәrә bu gün verilәn bilik vә
bacarıqlar regional xüsusiy yәtlәrә uyğun ol -
malıdır. Peşә tәhsili müәssi sәlәrindә texniki
ixtisaslar üzrә tәhsilalan gәnclәrin lazımi elmi
biliklәrә vә praktik baca rıqlara yiyәlәnmәlәrinin
sәviyyәsi yalnız hәmin müәssisәlәrdә fәaliyyәt
göstәrәn ixtisas fәnn müәllimlәrinin sәriştә lili -
yindәn deyil, eyni za manda, orada fәaliyyәt gös -
tәrәn fizika müәl limlәrinin dә peşә kar lığından
çox asılıdır. 

Tәlim prosesindә fizika fәnnini tәdris edәn
müәllimlәrin fәnn standartları ilә texniki ixti -
sasların mәzmun standartlarını lazımi sәviyyәdә
әlaqәlәndirә bilmәsi gәlәcәk peşә sahiblәrinin
formalaşmasına müsbәt tәsir göstәrmiş olar. Bu
gün peşә liseylәrindә ixtisas fәnlәrinin tәdrisi ilә
yanaşı, fizika fәnninin tәliminin  metodiki siste -
minin düzgün qurulması aşağıdakı vәzi fәlәrin
hәyata keçirilmәsini tәlәb edir:

– peşә sәriştәliklәrini formalaşdırmaq;
– qruplarda işlәmәk bacarığı;
– layihәlәrin irәli sürülmәsi;
– analitik tәhliletmә;
– kommunikativ sәriştәlilik;
– yaradıcı tәtbiqetmә;
– müstәqil fәaliyyәt göstәrmәk;
– tәqdim etmәk;
– özünütәhsil bacarığı.
Bu vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsindә tәbiәt

elmlәri içәrisindә xüsusi әhәmiyyәt kәsb edәn
fizika fәnninin rolunu görmәmәk mümkün deyil.
Nәzәri araşdırmalara әsasәn, söylәmәk olar ki,
tәlәbәlәrin müstәqil fәaliyyәti onun tәqdimetmә,
tәhliletmә, qruplarda işlәmәk kimi kommu -
nikativ bacarıqlarını inkişaf etdirmәsinә, özünü -
tәhsil fәaliyyәti isә analitik tәhlil, yaradıcı tәt -
biqetmә, layihәlәrin hazırlanması vә peşә sәriş -
tәlәrinin formalaşdırmasına müsbәt tәsir edә -
cәkdir. Lakin mәktәb tәcrübәsi göstәrir ki, yu -
xarıda göstәrilәn vәzifәlәrin reallaş dırıl ma sında
xeyli çәtinliklәr mövcuddur ki, bunlardan әn baş -
lıcası peşә liseylәrindә öz seçimlәrinә görә

Aytәkin Mәcidova,
132-134 nömrәli Tәhsil Kompleksinin 

fizika müәllimi, metodist
e-mail: aytekin134@mail.ru
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müxtәlif texniki peşәlәrә yiyәlәnmәk istә yәn
tәhsilalanların tәrkibindәn asılıdır. 

Peşә tәhsili müәssisәlәrindә tәhsilalanlarla
aparılan qısamüddәtli müsahibәlәrdәn aydın olur
ki, burada tәhsil alan tәlәbәlәr tam orta tәhsil
sәviyyәsindә oxumaq istәmәyәn vә yaxud tәhsil
almağa özündә inamı olmayanlar, bilik vә baca -
rıqları aşağı sәviyyәdә olanlar, peşә lise yinin
әrazisinә yaxın әrazidә yaşayanlar, texniki-
tәmayüllü peşәlәrә marağı olanlar vә texniki-
tәmayüllü ali mәktәblәrdә seçdiyi peşәyә uyğun
tәhsil almaq istәyәnlәrdir. 

Deyilәnlәrә istinad edәrәk belә nәticәyә gәl -
mәk mümkündür ki, tәhsilә marağı az olan, hәrә -
kәtlәrindә kәnara çıxmalara yol verәn, öz im kan -
larına inamsızlıq göstәrәn, tәnbәllik edәn, ça -
lışmağa sәy göstәrmәyәn tәlәbәlәrin tәlim pro -
sesindә fәallıqlarını artırmaq, onlara fiziki bilik -
lәrin hәyati әhәmiyyәtini anlatmaq peşә lisey -
lәrindә fәaliyyәt göstәrәn hәr bir müәllimin qar -
şısında duran әsas mәqsәd olmalıdır. Peşә lisey -
lәrindә tәhsil alan tәlәbәlәrin fizika fәnninin
öyrәnilmәsinә maraqlarının olmaması, yaxud da
zәif olması fiziki anlayışların, qanunların, qanu -
nauyğunluqların real hәyat hәqiqәtlәri ilә qaza -
nacaqları peşәlәrlә әlaqәsinin mahiyyәtini görә
bilmәmәlәridir. Bu fәnnin tәlim prosesindә fәnn
standartlarına әsasәn müәyyәnlәşdirilmiş tәdris
möv zusunun mәzmunu, nәzәrdә tutulmuş sәriş -
tәliklәrin formalaşdırılması üçün (tәlәbәlәri ma -
raqlandıra bilәcәk) seçilmiş tәlim metodları, tәli -
min tәşkili formaları, peşәlәrin forma laş dırıl -
masına kömәklik göstәrә bilәcәk tapşı rıqların
seçilmәsi müәllimin peşә karlı ğından çox asılıdır.
Bununla yanaşı, fizika müәl liminin ixti sas fәn -
lәri üzrә tәdris mövzularının mahiy yәtinә daha
yaxından bәlәd olması la büddür. 

Nümunә üçün, “Elektrik xәtlәrinin quraş dırıl -
ması vә tәmiri üzrә mütәxәssis” ixtisası üzrә tәlә -
bәlәrin bilik, bacarıq vә şәriştәlәrinin forma laş -
masında ümumtәhsil fәnni kimi fizika nın roluna
diqqәt yetirәk. Göstәrilәn ixtisas üzrә “Elektro -
texnikanın әsasları” fәnninin tәd risindә aşağı -
dakı tәlim nәticәlәrinin forma laşdırılması nәzәr -
dә tutulmuşdur: sabit cәrәyan elektrik döv rәsini
qurur vә hesablama aparır, dәyişәn cәrәyan
elektrik dövrәsini qurur vә hesablama aparır;
üçfazalı elektrik dövrәlәrinә, elektro maqnit
induksiya qanunlarına, trans formator vә onun

funksiyalarına dair mәzmunun şәrhi vә s. kimi
sadalanan tәlim nәticәlәrinin for malaş dırılmasında
fizikanın tәdrisindәn qaza nılmış nә zәri bilik vә
praktiki bacarıqların xüsusi payı var dır.

Ümu milikdә götürsәk, demәk olar ki, fizika
fәnn kuri kulumunun mәzmun standartlarına
uyğun möv zuların tәdrisi peşә liseylәrindә tәhsil
alan tәlә bәlәrin fizika fәnninә, peşә ixtisaslarına
uy ğun texniki-tәmayüllü fәnlәrә maraqlarını
artırır, onların nәzәri vә praktiki bilik vә baca -
rıqlarının inkişafına, sәriştәlәrinin yüksәl mәsinә
şәrait ya ratmış olur. XI sinifdә fizikanın tәdri -
sindә elektrik döv rәlәrindә cәrәyan şiddәti, po -
tensial, gәrginlik, elektrik tutumu, müxtәlif mü -
hitlәrdә elektrik cәrәyanı, müqa vimәt, ifrat ke -
çiricilik, tam dövrә, dәyişәn cәrәyan dövrәsi vә
dövrә hissәsi üçün Om qanunu, elektrik ener -
jisinin istehsalı vә uzaq mәsa fәlәrә ötürül mәsi vә
digәr mövzuların tәdrisinin ixtisas fәn lәri üzrә
standartların reallaş dırıl ma sına tәsirini görmә -
mәk mümkün deyil. 

Fikrimizi ilk anda hamıya sadә görü nәn
“Dövrә hissәsi üçün Om qanu nu” möv zusunun
tәdrisi ilә әlaqәlәn dir mәklә  şәrh edәk.

Elektrik dövrәlәrindә cәrәyan şiddәti, gәr -
ginlik vә müqavimәt arasındakı asılılığın öyrә -
nilmәsinin әsas qanunu Om qanunudur. Elektro -
texnikada praktiki işlәrin icrasında Om qanu -
nunun tәtbiqini, mahiyyәtini dәrk etmәk vә düz -
gün istifadә etmәk gәlәcәk elektrotexniki peşә
sahiblәri üçün xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir. Dövrә
hissәsi üçün Om qanunu belә ifadә olunur: cәrә -
yan şiddәti gәrginlik ilә düz, müqavimәt ilә tәrs -
mütәnasibdir. Göstәrilәn ixtisas üzrә tәlә bәlәrin
peşә bacarıqlarını inkişaf etdirmәk, sәriş tәlәrinin
formalaşdırılmasına kömәk etmәk üçün fizika
fәnninin tәdrisindә (XI sinif) mәzmun stan -
dartlarının reallaşdırılması üçün müәy yәn lәş -
dirilmiş “Naqillәrin müqavimәti”, “Elek trik cә -
rәyanının işi”, “Elektrik cәrә yanının gü cü”,
“Naqillәrin ardıcıl vә paralel birlәş dirilmәsi”
mövzularına praktik yönümün veril mәsini mәq -
sә dәuyğun hesab etmәk müm kündür.

Nümunә: “Naqillәrin müqavimәtinin öl -
çülmәsi” adlı qısamüddәtli laboratoriya işinin ic -
rası fizika fәnn kurikulumunun hәr üç – fiziki
hadisәlәr, qanu nauyğunluqlar vә qanunlar; mad -
dә vә sahә, qarşılıqlı tәsir әlaqәli sistemlәr;
eksperimental fizika vә müasir hәyat-mәzmun
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xәtlәri üzrә mәzmun standartlarının müәyyәn
elementlәrini reallaşdırmaqla bәrabәr peşә ixti -
sası üzrә stan dartların reallaşmasına da kömәk
etmiş olur. De yilәnlәrә istinadәn, göstәrilәn
laboratoriya işinin adına diqqәt yetirsәk fizika
fәnni üzrә mәzmun xәtlәrinin hәr üçünü orada
görә bilәrik. Yәni, müqavimәt an layışı Om
qanunu ilә әla qәdar olduğundan – bi rinci (işarә -
lәmә şәrti dir) maddә ilә, ikinci ölçmә ilә, üçüncü
isә mәz mun xәtlәri üzrә standartların ele -
mentlәrini real laşdırmaqla “Elektrik xәtt quraş -
dırıcısı” peşә ixtisası üzrә aşağıdakı stan dart -
ların reallaş ma sına kömәk edir:

• Elektrotexnikanin әsas qanunlarını sa dalayır
(Om, Coul-Lens qanunu).

• İşlәdicilәrin ardıcıl vә paralel birlәşmәsini
tәsvir edir.

• Elektrik dövrәsinin әsas elementlәrini şәrh
edir.

• Sabit cәrәyan dövrәsinin işi vә güçünü he -
sablayır.

• Sabit cәrәyan dövrәsindә qeyri-xәtti ele -
mentlәri müәyyәn edir.

• Cәrәyan mәnbәlәrini (akkumulyator) müәy -
yәn edir. 

Müәllim fizika dәrsindә laboratoriya işinin
müstәqil icrasına kömәk etmәk mәqsәdi ilә ilk
anda lazımi bilik vә bacarıqların mövcudluq sә -
viyyәsini yoxlamaqla diaqnostik sorğu apa raraq
tәlәbәlәrә işin icrasına dair aşağıdakı ar dıcıllıq
sxemi üzrә alqoritm verir:

1. Ampermetr vә Voltmetrin göstәrişlәrini
qeyd edin.

2. Elektrik dövrәsinin sxemini çәkin.
3. Zәruri tәchizatı (cihaz vә avadanlıqlar) ha -

zırlayın.
4. Om qanununun kömәyi ilә naqilin ümumi

müqavimәtini hesablayın. 
5.

6. Reostat vasitәsi ilә cәrәyanın şiddәtini
dәyi şәrәk tәkrarәn müqavimәti hesablayın. 

7. Müqavimәtin orta qiymәtini tapın.        

Tәlimin nәticәsi:

* Sabit cәrәyan elektrik dövrәsini ifadә edәn
kәmiyyәtlәri hesablamağı bacarır.

* İşlәdicilәrin ardıcıl vә paralel birlәşmәsini
tәsvir edir. 

* Elektrik dövrәsinin әsas elementlәrini şәrh
edir.

* Sabit cәrәyan dövrәsinin işi vә güçünü he -
sablayır.

Standartların reallaşdırılmasına uyğun dәrsin
tәtbiqetmә mәrhәlәsindә tapşırıq verilir: Müqa vi -
mәtlәri R1=1 Om, R2=2 Om, R3=3 Om, R4=4 Om
naqillәr şәkildә göstәrildiyi kimi birlәş di -
rilmişdir. Dövrәdәn sabit elektrik cәrә yanı keç -
dikdә hansı naqildә ayrılan istilik miq darı daha
çox olar?

Coul-Lens qanununa görә Q=J2Rt olduğu

üçün hәr bir naqildәn keçәn cәrәyan şiddәtini
müәyyәnlәşdirmәk lazımdır. Şәkildәn gö rün -
düyü kimi, R2, R3 vә R1, R4 müqavimәtli na qillәr
ardıcıl birlәşdirilmişdir. Ona görә dә R2-3=5 Om,
R1-4=5 Om olur. Qolların mü qavimәtlәri eyni
olduğundan onlardan keçәn cәrәyan şiddәti dә
eyni olacaqdır. Deyilәnlәrә istinadәn demәk olar
ki, R4=4 Om müqavimәtli naqildәn cәrәyan
keçdikdә daha artıq istilik miqdarı ayrılar. 

Bu tipli mәsәlәlәrin hәlli tәhsilalanların peşә
sәriş tәliklәrini artırır, ardıcıl birlәşmiş elektrik
dövrә lәrini xarakterizә edәn kәmiyyәtlәri daha
dәrin dәn mәnimsәmәlәrinә sәbәb olur. 

Belәliklә, deyilәnlәrdәn belә nәticәyә gәlmәk
olar ki, tәdris zamanı tәhsilalanların gәlәcәkdә
yiyәlәnәcәklәri peşә üzrә bilik vә bacarıqları fi -
zika fәnn kurikulumunun mövcud mәzmun stan -
dartlarına uyğunlaşdırılarsa, bu, onlarda moti -
vasiyanı artırar vә tәlim prosesinin praktiki tәrә -
finin ön plana çıxmasına şәrait yaradaraq tәlimi
daha da sәmәrәli edәr.
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P
eşә tәhsili müәssisәlәrindә müasir
әmәk bazarının tәlәblәrinә cavab ve -
rәn, rәqa bәtәqabil kadr ha zır la mağın
әn mü kәmmәl vә uğurlu yolu kom -

pe ten siyalara әsaslanan modul tәlimi proq ram -
larının (kurikulumların) tәtbiqidir. Çünki yal nız
kompe tensiyalara әsaslanan proq ramlar (kuriku -
lumlar) sürәtlә dәyişәn iqtisa diyyatın müasir tә -
lәblәrinә uyğun kadr hazır lığına imkan verir.  Be -
lә tәhsil proq ramları (kurikulumlar) hәmçinin
әmәk bazarının yö nümlülük, çe viklik vә şәffaflıq
prinsiplәrinә әsaslanır.

Cәmiyyәtdә müxtәlif peşә vә ixtisas sahib -
lәrinә ciddi ehtiyacın olduğu nәzәrә alınaraq,
hökumәt tәrәfindәn hәr il әmәk bazarının tәlәb -
lәrinә uyğun olaraq peşәlәrin siyahısı yenilәnir
vә cәmiyyәtin ehtiyaclarına uyğun kadr hazırlığı
işi hәyata keçirilir. Bu tәdris ilindәn peşә tәhsili
müәssisәlәrindә ixtisaslı kadr hazırlığı hәyata ke -
çirilәn belә peşәlәrdәn biri dә “dayә” ixti sasıdır. 

Bu gün dayәlәrin tәhsilli olmaması müәyyәn
mәnada müsbәt qarşılanmır, halbuki dayәlәr
üçün konkret bir mәktәb yoxdur. Odur ki, hәlә dә
dayәdәn nәlәri tәlәb etmәk vә onun hansı key -
fiyyәtlәrә malik olması bu günün müzakirә
mövzusudur. Ekspertlәrin fikrincә, onların uzun -
müddәtli tәhsil almalarına o qәdәr dә ehtiyac
yoxdur, lakin müәyyәn tәlim görmәlәri vacibdir.
Tәlimin, tәhsilin olmaması onların gәlәcәkdә öz
hüquqlarını bilmәmәlәrinә, uşaqların düzgün tәr -

biyәsi üçün lazımi bilik vә bacarığa yiyә lәn mә -
mәlәrinә sәbәb olur.

Mәlumdur ki, körpә dünyaya gәldikdәn sonra
ana bütün zamanını vә gücünü onun inkişafına
sәrf edir. Balaca getdikcә böyüyür, ancaq ana
işlә mәk, tәhsil almaq vә ya digәr vacib işlәr sә -
bә bindәn körpәyә zaman ayıra bilmir. Bu halda
sual yaranır: “Uşağa kim baxmalıdır?”. Əgәr
yaxın larınız zamanında sizә kömәk edә bilmә -
yәcәksә, yaxud onların övladınızı әrköyün tәr -
biyә edә cәyinә şübhәniz varsa, yeganә çıxış yolu
onu dayәyә etibar etmәkdir.

Son zamanlar işlәyәn qadınların ictimai vә
sosial hәyatda daha da fәallaşması, onların ev
qayğıları, uşağabaxma kimi işlәrdә kömәyә
ehtiyac duymalarını vә bәzi reallıqları da nәzәrә
alsaq, yәni bağçalarda keyfiyyәtli xidmәtә
inamın olmaması valideynlәrin dayәlәrә üz tut -
masına sәbәb olur. Qarşıya belә bir sual çıxır:
“Hәr uşağa baxan dayәdirmi?”. Tarixәn dayә
daha çox yüksәk tәbәqәli, vәzifәli şәxslәrin
uşaqlarına baxan elmi, savadı ilә seçilәn bir insan
olmuşdur. Zaman keçdikcә bu sahәyә münasibәt
dә dәyişilib. Bәzi iş tapa bilmәyәn ortayaşlı qa -
dınlar öz övladlarını böyütdüklәri üçün bu sa-
hәdә yetәrincә tәcrübәli olduqlarını düşünәrәk,
hәmin sәnәtә qazanc mәnbәyi kimi baxıblar.
Çünki bizim cәmiyyәtdә bәzi hallarda dayә
sadәcә uşağın yemәyini, geyimini vaxtında ya -
tıb-durmasını tәmin edәn vә bәzәn dә ev işlәrinә
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kömәk edәn şәxs kimi qәbul edilir. Əgәr bir qa -
dın bunları bacarırsa, onun fikrincә, o, normal
dayә hesab edilә bilәr. Əlbәttә, bu düşüncәlәr
dayәlikdәn daha çox xidmәtçi peşәsinә uyğun
gәlir. Ona görә dә illәrdir bu sәnәtdә inkişaf
yoxdur, yәni dayәliyә hәr kәsin görә bilәcәyi bir
iş kimi baxılır. 

Hәr şeydәn әvvәl dayәnin nitq qabiliyyәtinә,
uşaqla ünsiyyәtdә rәvan danışmağına diqqәt
edilmәlidir. Ümumiy yәtlә, dayә, hәm dә yaradıcı
şәxs olmalıdır ki, uşağı da yaradıcılığa meyil -
lәndirsin. Araşdır malar göstәrir ki, nә çox yaşlı,
nә dә çox gәnc dayәlәr mәslәhәt görülmür. Çünki
müәyyәn yaş dövründәn sonra insanın uşaqlarla
işlәmәk sәbri olmur. Dayәnin uşaqları sevmәsi,
işә hansı motivlә can atması olduqca önәmlidir.
O evdә tәsadüfi şәxs olmamalı, müsahibә za manı
uşağın maraqlarını tәmin etmәli, ünsiy yәtdә isә
diqqәtli olmalıdır.

Peşә tәhsili sistemindә sәriştәlәrә әsaslanan
modul tipli kurikulumların tәtbiqi ilә bağlı
pedaqoji prosesin tәşkili bu tәhsil pillәsi üzrә
dövlәt standartlarının әhatә etdiyi kompo -
nentlәrdәn biri olub, әvvәldәn müәy yәnlәş diril -
miş nәticәlәri әldә etmәk üçün tәhsil verәnlәrin
(müәllimlәr, mәslәhәtçilәr, tyütorlar, tәrbiyәçilәr,
fiziki tәrbiyә vә çağırışaqәdәrki hazırlıq rәh -
bәrlәri, istehsalat tәlimi ustaları, praktik psixo -
loqlar, sosioloq-pedaqoqlar, mәk tәb rәh bәrlәri,
metodistlәr, tәhsil müәssisәlәrinin dәrnәk vә
musiqi rәhbәrlәri, elmi-pedaqoji, tәdris-kömәkçi,
elәcә dә tәhsil müәssisәlәrindә çalışan, bilavasitә
pedaqoji proseslә mәşğul olan mühәndis-texniki
işçilәr, tәlimatçılar, kitab xanaçılar, tәhsili idarә -
etmә orqanlarının aparıcı struktur bölmәlәrinin
әmәkdaşları, tәhsil müәs sisәsi vә orqanlarının
tәlim-tәrbiyә ilә mәşğul olan rәhbәrlәri, tәhsil
müәssisәlәrindә çalışan konsertmeystr vә mәşq -
çilәr, sosial müdafiә, sәhiyyә vә digәr orqanların
bilavasitә pedaqoji fәaliyyәtlә mәşğul olan,
tәlim-tәrbiyә prosesindә iştirak edәn digәr
şәxslәr, valideynlәr vә ya onların qanuni tәm -
silçilәri, tәhsil prosesindә iştirak edәn idarә vә
özünüidarә orqanları vә s.) әlaqәlәndirici, isti -
qamәtverici, mәslәhәtçi; tәh silalanların (tәlә -
bәlәrin) isә tәdqiqatçı, tәcrübәçi, yaradıcı sub -
yektlәr kimi qarşılıqlı әmәkdaşlıq fәaliyyәtlәri
әsasında aşağıdakı prinsiplәr nәzәrә alınmaqla
qurulur:

– pedaqoji prosesin tamlığı;
– tәlimdә bәrabәr imkanların yaradılması;
– şagirdlәrin potensial imkanları nәzәrә

alın maqla tәlimin tәnzimlәnmәsi;
– şagirdyönümlülük;
– inkişafyönümlülük;
– fәaliyyәtin stimullaşdırılması vә dәyәr lәn -

dirilmәsi;
– dәstәklәyici mühitin yaradılması.

Bu gün dayәnin әsas vәzifәsi uşağın rifah
halını tәmin etmәk, onun qayğısına qalmaq, o
cüm lәdәn, uşağı әylәndirmәk vә valideynlәrin
tәlimatlarına uyğun qidalandırmaqdan ibarәtdir.
O, hәmçinin uşağın fiziki-әqli inkişafını, özünü
rahat hiss edә bilәcәyi tәhlükәsiz vә әlverişli
mühiti yaratmalıdır. Eyni zamanda, onun vәzifәsi
bir qәdәr dә genişlәnәrәk mәişәt vә uşaqla bağlı,
yәni evin sahmana salınması, xörәyin bişirilmәsi,
uşaqların lazımi yerlәrә aparılması vә gәtiril -
mәsi, cari işlәrin görülmәsi vә s. әhatә edә bilәr.

Dayәyә xas olan әsas xüsusiyyәtlәr aşağı dakı -
lardır:

– etibarlı, mәsuliyyәtli, sәmimi, tәşәbbüskar
vә dәqiq olmaq;

– tez uyğunlaşma vә çeviklik, müxtәlif hәyat
tәrzinә qarşı açıq fikirli olmaq;

– qayğıkeş, istiqanlı, sәbrli, anlayışlı vә yu -
mor hissinә malik olmaq;

– stresә qarşı dözümlü olmaq, uşaqlar üzә -
rindәki mәsuliyyәt hislәri ilә әlaqәdar әqli vә
emosional xarakter nümayiş etdirmәk.

Burada әsas mәqsәd konkret ixtisas fәaliy -
yәtinin sahәsi vә tәlim nәticәsindә mәzmunun
әldә edә bilәcәyi nәticәni göstәrmәkdir.

Modulun hazırlanması konkret peşә sahәsi
daxilindә fәaliyyәt standartlarına verilәn tәlәb-
lәrin müәyyәnlәşdirilmәsi ilә başlanır. Hәr bir
modul konkret fәaliyyәt üçün nәzәrdә tutulur vә
sәriştәlәrә әsaslanır (bilik, bacarıq, tәcrübә,
münasibәt vә s.).

Modulun adının tәrtibatı zamanı tәlәb olunan
nәticәlәrin әsas xüsusiyyәtlәri barәdә әtraflı
mәlumat verilmәli vә ixtisasın müәyyәn fәaliy -
yәt sahәsinә aidliyi mümkün hallarda yığcam vә
birmәnalı şәkildә ifadә edilmәlidir. Düzgün
modul adı tәlәbәnin öyrәnәcәyi bilik vә ya
bacarıqlar sahәsini әks etdirmәlidir. Hәr bir son -
rakı modul әvvәlki modulu tamamlamalıdır.
Modul nәticәyönümlü nәzәriyyә ilә tәcrübәni
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birlәşdirir. Modula nәzәri dәrslәr, tapşırıqlar,
praktiki iş, qiymәtlәndirmә üsulları, tәdris fәaliy -
yәtlәri daxil edilmәli vә onu bitirdikdәn sonra
tәlәbә tapşırığı yerinә yetirmәyә yönәl dilmәlidir.

Modullarda müvafiq tәlim nәticәlәri әks
etdirilir. Tәlim mәqsәdlәri ixtisas üzrә  peşә
tәhsilinin әsasını әhatә edәn tәhsil standartlarına
әsasәn formalaşdırılmalıdır. Tәlim nәticәlәrinin
tәlәblәrinә cavab vermәk mәqsәdi ilә tәlәbәlәrin
nümayiş etdirәcәyi minimum nailiyyәt stan -
dartları barәdә mәlumat verilmәli, ixtisas üzrә
tәlәb olunan bilik vә bacarıqlar anlaşıqlı ya -
zılmalı, tәlәbәnin ixtisas üzrә bilik vә baca rıqları
nәzәrә alınmalıdır. Eyni zamanda, tәlim nәticәsi
tәlәbәlәrin tapşırıqları icra edә bilәcәyi para -
metrlәri müәyyәn edәrәk öyrәnmә fәaliy yәtinin
planlaşdırılması üzrә istiqamәti dә tәmin edir.
Hәr modul üçün 3-5 tәlim nәticәsi yazmaq
tövsiyә olunur. Yazılan tәlim nәticәsi hәmin mo -
dulda digәr tәlim nәticәlәri – ümumi mәq sәdlәr,
modulun adı, qiymәtlәndirmә meyarı, qiy mәt -
lәndirmә metodları ilә әlaqәdar olmalıdır. Qiy -
mәtlәndirmә meyarı isә birbaşa tәlim nәti cә sin -
dәn yaranır. Demәli, qiymәtlәndirmә me yarları
tәlim nәticәlәrinin tәlәblәrinә cavab ve rәrәk onu
tam әhatә etmәlidir.

Modul proqramının strukturunda ixtisasın adı,
modulların siyahısı, mәzunun әldә edәcәyi tәlim
nәticәlәri vә sәriştәlәr verilmişdir. Modulun spe -
sifikasiyası bölmәsindә fәaliy yәtlәr, baca rıqlar,
biliklәr vә resurslar gös tә rilmişdir. 

Qiymәtlәndirmәyә aid aşağıdakı nümunәni
misal göstәrmәk olar.

Modulun adı: Uşaqların intellektual inkişafı
üçün oyun vә mәşğәlәlәr.

Tәlim nәticәsi 1: Nitqin ilkin inkişafına kö -
mәk edәn fәaliyyәt formalarını bilir.

Qiymәtlәndirmә meyarı:
1.1.1. Gündәlik işlәrdә nitqdәn istifadә etmә -

yin formalarını müәyyәn edir.
Nitqin inkişaf mәrhәlәlәri.
1.1.2. Tәlәbәlәr üçün fәaliyyәtlәr:
• Nitqin inkişafına kömәk edәn metodları

araşdırın.

• Uşaqlarda nitqi inkişaf etdirәn fәaliyyәtlәr
haqqında müzakirәlәr aparın.

• Əqli inkişafa kömәk edәn amillәri müqayisә
edin.

• Uşaqlar üçün geniş mühitin yaradılması
haqqında tәqdimat hazırlayın.

• “Zәruri idraki fәaliyyәtlәr” haqqında debat
tәşkil edin.

1.1.3. Qiymәtlәndirmә.
Öyrәnmә prosesi ilә bağlı olan qiy mәtlәn -

dirmә meyarı: 
• Gündәlik işlәrdә nitqdәn istifadә etmәyin

formalarını müәyyәn edir.
• Nitqin inkişafına kömәk edәn amillәr

hansılardır?
• Gündәlik işlәrdә öyrәdici çalışmalar kimi

necә istifadә etmәk lazımdır?
• Əqli inkişaf formaları hansılardır?
• Gündәlik işlәrdәn uşaqlar nә öyrәnirlәr?
• Gündәlik hәrәkәtlәrlә nәyi öyrәnmәlidirlәr?
Peşә tәhsili müәssisәlәrindә “dayә” ixtisa -

sının modullarının tәlim nәticәlәri üzrә me -
yarlarda tәlәbәnin әn çox bilik vә xüsusi baca -
rıqlara ehtiyac duyduğu vә әldә edәcәyi nailiy -
yәtlәri nәzәrә alınmışdır. Bu baxımdan kuri ku -
lum ixtisas üzrә bilik, bacarıq vә yanaşmanı
özündә birlәşdirir. Mövzular fikirlәri başa düşü -
lәcәk qәdәr qısa vә әhatәli olmaqla, tәlә bәlәri
ixtisasa hәvәslәndirәcәkdir.

Belәliklә, tәlәbә “dayә” ixtisasının mo dul -
larını öyrәndikdәn sonra uşaqların davra nış ları -
nın idarә edilmәsi mәqsәdi ilә müvafiq plan
hazırlamağı vә tәtbiq etmәyi, onların tәhlü kә -
sizliyi, şәxsi gigiyenası vә sağlamlığını tәmin
etmәyi, yemәklәri planlaşdırmağı, istirahәt vaxt -
larını tәşkil etmәyi, dәrsöyrәnmә fәaliy yәtini
tәnzimlәmәyi, sağlamlığının möhkәm lәndiril -
mәsi vә fiziki inkişafı üçün mütәhәrrik oyunlar
vә sadә idman hәrәkәtlәrini yerinә yetirmәyi,
elәcә dә nitq mәdәniyyәtini inkişaf etdirmәyi,
onlara milli adәt vә әnәnәlәri aşı lamağı, uşaq
psixologiyasını hәr bir uşağın tәlәblәrini nәzәrә
almaqla, müxtәlif qidalı menyu ilә tәmin etmәyi
bacarmalıdır. 
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Xülasә. Mәqalәdә peşә tәhsili müәssisәlәrindә kompüterlәrin diaqnostikası vә tәmiri fәnninin
tәdrisi zamanı kompüterin texniki servisi ilә yanaşı, onun sistem platasında yaranan nasazlığın
aradan qaldırılması yollarından bәhs edilir. Hәmçinin cihazdakı xәtanın aradan qaldırılması mәq -
sәdi ilә әmәliyyatların aparılması әsas sәbәb kimi göstәrilir.

A
rtıq kompüter texnologiyaları in -
san cәmiy yәtinin, texnikanın, elә -
cә dә tәhsilin ayrılmaz bir his sә -
sinә çevrilmişdir. Kompüter tex -

nolo giya larının sürәtli inkişafı peşә liseylәrindә
yeni ixti sasların yaradılmasına şәrait yaratdı.
Belә ki, artıq peşә tәhsili müәssisәlәrindә  “kom -
püter ustası” ixtisası üzrә kadr hazırlığına baş -
lanılmışdır ki, bu da әmәk bazarına uyğun sa -
vadlı fәhlәlәrin hazırlanmasını qarşısına mәqsәd
qoymuşdur. İxtisas qruplarında tәdris olunan fәn -
lәrin 30%-ni nәzәri, 70%-ni isә praktiki dәrslәr
tәşkil edir. Tәhsilin birinci yarımilindә ixtisas ilә
tanışlıq vә kompüterlәrin arxitekturası ilә bağlı
ixtisas dәrslәri tәdris olunur. Lise yimizdә prak -
tiki fәaliyyәtin üstünlüyü ondadır ki, “kompüter
ustası” ixtisası üzrә tәhsilalanlar işve rәnlәrin vә
әmәk bazarının tә lәblәrinә uyğun hazırlanır.

Liseydә tәdris olunan vә tamamilә baca rıq yö -
nümlü olan kompüterlәrin diaqnostikası vә tә -
miri fәnninin tәdrisindә әsas mәqsәd ondan
ibarәtdir ki, tәlәbәlәr kompüterin texniki ser -
visinin bütün incәliklәrini öyrәnә bilsinlәr, sis -
tem platasında (ana plata – kompüter siste minin
başlıca komponentlәrini: prosessoru, ope rativ
yaddaşı, birlәşdiricilәri vә s. özündә sax layan
lövhә) yaranan nasazlıqları aşkarlayıb aradan
qaldırmağı vә digәr komponentlәrin diaq nos ti -
kasını aparmağı bacarsınlar. Fәnn kom pü ter lәrin
diaqnostikası, tәmiri vә profilaktik işlәri üçün
vacib olan qovşaqların kons truk siyasını, bağla -
yıcılarını öyrәnmәklә kompü terin tәmirini dә
öyrәdir. Deyilәnlәri әsas götürәrәk kom pü terin
sistem platasında qida blokunun na saz lığının
tәyinedilmә alqoritminә vә texnikasına nәzәr
salaq.
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Sistem blokları arasındakı gövdә növlәrindәn
başqa, gövdәnin daxilindә yeganә elektron
qurğusu olan qida mәnbәyidir. Ona görә dә
gövdәni seçdikdә güc vә ticarәt markasına fikir
vermәk lazımdır. AMD Athilon vә Pentium 4 ki -
mi yeni prosessorlar bazasında qurulmuş müasir
kompüterlәrin qida mәnbәyi ona uyğun gücә
malik olmalıdır. Bunların gücü 300V-dan aşağı
olmamalıdır. NVİDİA GeForce 6800 kimi güclü
videoplata ilә tәchiz olunmuş müasir kom pü -
terlәr isә artıq qida mәnbәyinin gücünün 400V
olmasını tәlәb edir. Ən yaxşı qida mәn bә yinin
istehsalçısı Power Master firmasıdır. Qeyd edi -
lәnlәrdәn göründüyü kimi, qida mәn bәyi bü -
tövlükdә kömpüterin işinin hәyata keçirilmәsi
üçün zәruri sayılan hissә vә qur ğu ların iş fәaliy -
yәtinin tәşkilindә mühüm rola malikdir.

Nasazlıq normal olmayan vәziyyәt kimi qәbul
edilir. Başqa sözlә desәk, nasazlıq – element,
cihaz vә sistem sәviyyәsindә arzu olunmayan
vәziyyәtlәrlә nәticәlәnәn haldır. Nasazlığın
tәyini dedikdә nasaz cihazın vә sistemin texniki
parametrlәrinin sistemli olaraq analiz edilmәsi
nәzәrdә tutulur. Bu parametrlәr normal (standart)
parametrlәrdәn fәrqlәnәrsә, cihaz vә sistemin
nasaz olduğu qәnaәtinә gәlinәr. Burada qeyd edi -
lәn nasazlığı identifikasiya edәn parametrlәrin
tәyin edilmәsi birbaşa tәdqiqatçının nәzәri-prak -
tiki biliyinin olmasına әsaslanır.

Elektron sistemlәrdә nasazlığın vaxtında ara -
dan qaldırılması vә düzgün hәlli olduqca vacib
mәsәlәdir. Çünki cihaz vә sistemin rәvan işinin
nәticәsindә icra etdiyi proses lәngiyir ki, bu da
iqtisadi vә vaxt nöqteyi-nәzәrindәn prob lemlәr
yaradır. Onda cihaz vә sistemin na saz lığının aş -
karlanması üsullarının işlәnilmәsi vә na saz lığın
hәllinә yönәldilmiş alqoritmlәrin qu rulması mәq -
sәdәuyğundur. Nasaz elektron döv rәnin vә  sis -
temin problemini aradan qal dırmaq üçün bir çox
üsul vә metodlardan istifadә edilir. Na sazlığın
tәyini texnikasında ilk addım nasaz elementdә vә
sistemdә baş verәn funk sional dә yişikliyi diaq -
nostika etmәkdir. Bәzi vәziy yәt lәrdә xüsusi
funksional dәyişikliklәr birmә nalı olaraq müәy -
yәn bir elektron blokun vә ele mentin sıradan
çıxdığını xәbәr verir. Mәsәlәn, kom püterin DC
güc dövrәsindә standart çıxışı 9V olan düyün vә
qovşaqlarda ölçü cihazı 15V vә yuxarı gәrginlik
olduğunu göstәrirsә, bu hal dövrә kompo nent -

lәrinin nominal parametrlәri ilә uyğun gәlmәdiyi
üçün arzuedilmәz haldır vә çı xışında heç bir
siqnal qeyd edilmirsә, ilk olaraq  stabilitronun
yoxlanılması daha mәqsә dәuy ğun dur. 

Şәkil 1. Kompüterin qida bloku vә elektron
dövrәsi

Nasazlığın tәyini texnikası әvәzinә çox vaxt
“xәta analizi” anlayışından istifadә olunur. Xәta
analizinin әn dolğun izahat yolunu vermәk üçün
әvvәlcә aşağıdakı suala cavab tapmaq lazımdır.
Əgәr X elementi Y dövrәsindә nasazdırsa, döv -
rәdә hansı dәyişikliklәrә sәbәb olacaqdır? Bu
suala cavab tapmaqla elektron sistemin loka -
lizasiyası hәyata keçirilir. Lokalizasiya de dikdә,
elektron sistemdә nasazlıq sahәsinin mәh dud -
laşdırılması başa düşülür. Bu, lokali zasiya tәd -
qiqatçısının bilik vә bacarığından ası lıdır.

Test nöqtәsindә yanlış normadankәnar gәr -
ginlik ölçülәrsә, siqnalizlәmә metodu ilә mәlum
dövrәni izolә edәrәk xәta analizi hәyata keçirilir.
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Dövrәnin iş prinsipi haqqında nәzәri mәlu -
matlardan yararlanaraq test nöqtәsindә norma -

dankәnar gәrginliyin әmәlә gәlmәsinә sәbәb olan
xәtalı elementin, yәni dövrәnin iş prosesindә
rolunu tәyin etmәklә, xәta analizini aparmaq la -
zımdır. Xәtalı işlәyәn vә heç işlәmәyәn dövrә vә
sistemin nasazlığının aradan qaldırılması pro -
sesindә ardıcıl olaraq aşağıdakı әmәliy yatlardan
istifadә olunur:

• Cihazdakı dәyişikliklәr tәyin olunur.
• Enerji sistemi yoxlanılır.
• Hissi orqanlardan istifadә edәrәk yoxlama

aparılır.
• Xәta izolә edilir (xәta sahәsini mәh dud laş -

dırmaq).
• Xәtanın sәbәbini tәyin etmәk üçün xәta sa -

hәsi tәk element vә element qrupuna qәdәr lo -
kallaşdırılır.

• Problemi hәll etmәk üçün elementlәr vә ya
ümumilikdә elektron sistem yenisi ilә әvәz olunur.

Yuxarıda qeyd edilәnlәrin sistemli olaraq ye -
rinә yetirilmәsi xәta analizinin müvәf fәqiy yәtlә
başa çatması demәkdir. Əvvәlcә müasir ölçü
cihazları vasitәsi ilә (tester, analizator vә ostsil -
loqraf) qida dövrәsi transformatorundan baş la -
yaraq mәrhәlә-mәrhәlә nasazlıq diaqnos tikası
aparılır. Alqoritmin hәr bir blokunda ele mentin
vә modulun nasazlıq halında hansı әmә liy yat -
ların aparılması aşkar göstәrilmişdir.

Qida mәnbәsindә nasaz elementi tәyin edәk.
Enerjinin yoxlanılmasında vә hissi orqanlar ilә
aparılan müşahidәlәrdә problemin olmadığını
qәbul etsәk, tәklif olunan xәta analiz prosesi aşa -
ğıdakı ardıcıllıqda aparılacaq:

Tәdqiqat sxemi

Addım 1. Giriş-çıxış gәrginlik sәviyyәlәrini
müәyyәn edin. Ölçmә nәticәlәrindә girişin nor -
mal olduğunu, lakin çıxışda gәrginliyin 0-a bә -
rabәr olduğunu qәbul edәk.

Addım 2. Siqnal müşahidәnin ikiyә bölmә
metodunu tәtbiq edәrәk test nöqtәsinin 3-dә gәr -
ginliyin mövcud olmaması onu bildirir ki,
nasazlıq giriş ilә test 3 nöqtәsi arasındadır. Test
nöqtәsi 3-dә gәrginlik 0 Volt olduğuna görә
süzgәcin girişi ilә sıfır nöqtәsi arasında qısa -
qapanmanın yarandığını demәk olar.

Addım 3. Test nöqtәsi 2-dәki gәrginlik sә viy -
yәsini yoxlayaq. Test nöqtәsi 2-dә gәrginlik mü -
şahidә edilmirsә, bu o demәkdir ki, trans for ma -
torda nasazlıq yaranmışdır. Test nöqtәsi 2-dә qә -
rarlaşmış sәviyyәdә gәrginlik müşahidә olu narsa,
problem düzlәndirici diodlarda ola bilәr vә süz -
gәc girişindә qısaqapanma yaranması ehti malı da
qiymәtlәndirilmәlidir. Test  nöqtәsi 2-dә ölçülәn
gәrginlik әsasında nasazlıq zonasını diodlara vә
süzgәcin girişinәdәk lokallaşdıra bi lәrik.

Addım 4. Dövrәnin şәbәkә ilә әlaqәsini kәs -
dikdәn sonra ölçü alәti ilә süzgәc girişini döv -
rәnin sıfır nöqtәsi ilә qısaqapanmanın yaran ması
ehtimalını yoxlamaq lazımdır. Süzgәc girişindә
isә qısaqapanmanın yaranmadığını qәbul etsәk,
bu zaman nasazlıq diod dövrәsindә yarandığı
fikrinә gәlirik. Bu proses әvvәldә dә qeyd etdi -
yimiz nasazlıq dövrәsinin lokalizasiyası prosesi
kimi әyani misal olaraq göstәrilә bilәr.

Addım 5. Nasazlıq analizini tәtbiq edәrәk
çıxışın 0 Volt olmasına sәbәb olan düzlәndirici
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dövrәsindәki elementi vә elementlәri tәyin etmәk
lazımdır. Diodlardan hәr hansısa biri açıq dövrә
olmuşdursa, yarımperiodlu düzlәndiricinin çıxış
siqnalı müşahidә edilәr. Lakin axtardığımız na -
sazlıq bu deyil, çıxışın 0 Volt olması üçün hәr iki
diodun açıq dövrәyә mәruz qalması vacibdir. 

Addım 6. Enerjini dövrәyә qoşmazdan әvvәl
ölçü alәti ilә diodların parametrlәrinin yox -
lanılması prosesinә başlanılmalıdır. Bütün diod -
ları yoxlamaq lazımdır. Tәyin olunmuş nasaz di -
odlar yenisi ilә әvәz olunmalıdır. Bundan sonra
enerjini dövrәyә qoşmaq olar vә uyğun şәrtlәrdә
dövrәnin iş fәaliyyәtini müşahidә etmәk vә ye -
nidәn bәzi zәruri ölçmә әmәliyyatlarını tәkrar
aparmaq lazımdır.

Nәticә. Peşә tәhsili müәssisәlәrindә “kom pü -
ter ustası” ixtisasının tәdrisi zamanı әldә olu nan
biliklәr tәhsilalanların әmәk bazarının tәlәb lәrinә
uyğun hazırlanmasında mühüm rol oyna maqla
yanaşı, hәm dә kompüterin texniki ser visindә ya -
ranan na sazlıqları vә texniki problemlәrin ara dan
qal dı rılmasının hәlli yollarını axtarıb tap mağa
yönәltmәlidirlәr.

Xüsusi olaraq onu da vurğulamaq istәrdik ki,
peşәyönümlü belә praktiki tәlimlәrә әsaslanaraq
nәzәri-elmi baza vasitәsi ilә kompüterlәrin diaq -
nostikası mövzusu tәhsilalanlara praktiki vә әya -
ni vәsaitlәrdәn istifadә etmәklә aşılanır.
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teaching the subject of computer diagnostics and
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device. 
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В статье обсуждается, как диагностировать

и ремонтировать компьютеры в учреждениях
профессионального образования, а также
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Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin
2019-cu il 10 sentyabr tarixli, 

623s nömrәli Sәrәncamının icrasının 
tәmin edilmәsi barәdә

Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2019-cu il 10 sentyabr tarixli, 623s nömrәli
Sәrәncamının icrasını tәmin etmәk mәqsәdilә “Azәrbaycan Respublikasının Tәhsil Nazirliyi
haqqında Əsasnamә”nin 13.5-ci bәndini rәhbәr tutaraq

әmr edirәm:

1. Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2019-cu il 10 sentyabr tarixli, 623s nömrәli
Sәrәncamı icra vә rәhbәrlik üçün qәbul edilsin.

2. 2019/2020-ci tәdris ili üçün Tәhsil Nazirliyinin tabeliyindә olan peşә tәhsili müәssisәlәri üzrә
tәlәbә qәbulu yerlәrinin bölgüsü tәsdiq edilsin (әlavә olunur).

3. Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt Agentliyinә (P.Yusifov) tapşırılsın:
3.1. işәgötürәn tәşkilat vә müәssisәlәrin tәlәbatına uyğun tәlәbә qәbulu yerlәrinin bölgüsündә

dәyişiklik edilmәsi zәrurәti yarandıqda, bu barәdә tәkliflәrin Tәhsil Nazirliyinә tәqdim edilmәsini;
3.2. peşә tәhsili müәssisәlәri tәrәfindәn tәlәbә qәbuluna dair statistik hesabatların cari ilin noyabr

ayının 1-nә qәdәr Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt Agentliyinә tәqdim olunmasını;
3.3. tәlәbә qәbulu yerlәrinin bölgüsünün peşә tәhsili müәssisәlәrinә çatdırılmasını tәmin etsin.
4. İnformasiya şöbәsi (E.Mәmmәdov) bu әmrin “Azәrbaycan müәllimi” qәzetindә vә “Peşә tәhsili

vә insan kapitalı” jurnalında dәrc edilmәsini tәmin etsin.
5. Əmrin icrasına nәzarәt nazir müavini İdris İsayevә hәvalә olunsun.

Əsas: Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2019-cu il 10 sentyabr tarixli, 623s nömrәli
Sәrәncamı.

Ceyhun Bayramov,
Azәrbaycan Respublikasının tәhsil naziri

13 sentyabr 2019-cu il  
F-548
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030514 
Qaynaq (elektrik 

 

 160 60 100 450 400 
elektrik qaz-  940 520 420 500 450 

 60 40 20 700 450 

030524 Soyudu
 

operator 

20 20      

030526 

Mexaniki emalda 

 
 100 100    

 
030527 

  
operatoru  

60 40 20 500 450 

 160 140 20 400 400 

 40 20 20 700 450 

 
030529 

 
 

-  60 60      

 60 40 20 400 400  

-  120 100 20 400 400 
 

 
 

030601 

 

 

mexanik 20 20    

030602 

 elektromexanik 
20  20  450  400 

030605 
, 

 

, 

 
20 20      

torçusu 20 20    
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ti
  qrupu   

 
 

 
(manatla) 

 
 
 

-

-
 

-

-
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
030606  g  40 20 20  450  400 

030607  -qaz 
 40 20 20  450  400 

030609   20 20    

030611 Dokerman-matros -
 40 20 20  450  400 

030615   140 80 60 550 450 

 60 20 40 500 400 

030616 
  

 60 20 40 450 400 

v -  40 20 20 450 400 

 

80 40 40 450 400 

030617  elektrik montyoru 40 20 20 450 400 

030618 

 montyoru 

40 20 20 450 400 

030620 (metropoliten) 
h

 40 20 20 500 450 

030622 xid  
-

operatoru 

20 20    

 100 40 60 500 450 

030624 
 

 
– sürücülük 

 20 20      
 40 40      
 140 80 60 450 400 

 480 200 280 450 400 

-avtomobil 
sürücüsü 

260 160 100 500 450 
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ti
  qrupu   

 
 

 
(manatla) 

 
 
 

-

-
 

-

-
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 60 40 20 700 450 

030625 
 

avtomobil 
 20 20      

030628 Avtomobil kran 
 

-
sürücü 40 20 20 500 450 

 
 

 
 

030701 
 

Laborant-analitik 
-bakterioloji 

 100 20 80 450 400 

 80 40 40 450 400 

030713 Neft-kimya 
 

neft-
-operatoru 40 20 20 450 400 

 
 

 

030802  ç  20 20    

030805  u
 20 20    

030807   20 20      

030812   100 100      

030813   20 20      

 20 20      

030818  

 760 540 220 500 450 
biçici 20 20    

 500 280 220 450 400 

030819 dizayner 
 220 160 60 500 450 

 60 60      

030824  

kompüte
dizayner 340 160 180 550 450 

 40 20 20 500 450 
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ti
  qrupu   

 
 

 
(manatla) 

 
 
 

-

-
 

-

-
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 
 

030905 -kommunal 
 

-santexnik 220 200 20 450 400 

 40 40      

030906 Xarrat-
 

 320 280 40  450 400  
i  20 20    

030907   240 200 40  450 400  

030908  
 40 20 20 450 400  

 40 20 20 700 400 

030913 
 

-

 

 
60 60      

-soyutma, 

 

20 20    

 60 40 20 450 400 

030915   20 20      

030916 

Avtomat yoxlama, 

 

avtomat yoxlama, 

 

20 20    

030919   
40 20 20 450 400 

     18780 11960 6820     
 
 
*       
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Turizm Agent  
 

 

-
 

 
   

 
  

(manatla) 
 

 
 

030204 Kommersiya 
turizm agenti 100 60 40 500 

mehmanxana qeydi  20 20   

030208  xidm ti 
barmen-ofisiant 20 20   

 160  160 500 
q nnad i  40  40 500 

030213 B l dçilik yerli b l dçi 40 40   

030110 B rb rlik b rb r-vizajist 40  40 500 

030202  mühasib 40  40 500 

030824 
 

 
v  s hif l m  

kompüter üzr  operator, 
dizayner 
 

40  40 500 

C mi 500 140 360  
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İ
nsan seçdiyi, könül verdiyi peşәni dә
ömrü boyu qәlbindә yaşadır, zәhmәti,
alın tәri hesabına böyüdür, kamillәşdirir.
Bu yolda mәhrumiy yәt lәrә dә dözür, yu -

xusuz gecәlәrә dә. Elә ki, uğur qazandı, işin dәn
dә zövq alır, әhvalı da yerindә olur. Uğurları art -
dıqca, peşәkarlığı da yüksәlir. Bu baxımdan haq -
qında danışmaq istә diyimiz Texnika vә Tex -
nologiyalar üzrә Bakı Dövlәt Pe şә Tәhsil
Mәrkәzindә (4 nöm rәli Bakı Pe şә Lise yi) “qay -
naqçı” ixti sası üzrә tәhsil alan Kifa yәt Hü sey -
nova nın nadir peşә seçi minin sә bә bi böyük
maraq doğurur.

“Qaynaqçı qız”
ifadәsi çox güman ki,
hәr kәsi tәәc cüb lәn -
dirәcәk. El arasında
bu sәnәtә adәtәn “ki -
şi sәnәti” kimi ba xır -
lar. Tәlәbәmizin vali -
deynlәri vә ya xınları
da belә düşü nür dü lәr.

... O, hәlә ümumi
tәhsil mәktәbindә
oxu  yar kәn bir çox
rәsm müsa biqә lәrin -

dә qalib gәlir. Əl qabiliyyәtinin yüksәk olduğunu
sübut edәn mü sabiqәlәrdәn sonra o, yolunu fәrqli
istiqamәtә çe virmәyә qәrar verir vә qaynaqçı ixti -
sasına me yil lә nir.

Gәnc qızın dediklәrinә görә, hәlә uşaqkәn
onun üçün әn maraqlısı peşәkar qaynaqçı olan
dayısının gördüyü әl işlәrini müşahidә etmәk idi.
Böyük incәlik vә xüsusi sә nәtkarlıq tәlәb edәn
bu peşәyә onun sevgisi gündәn-günә böyüyürdü.
Hәyәtdә gördüyü dә mir par çalarını yığıb, böyük
hәvәslә dayısına gә tirirdi. Kifayәt yaxşı bilirdi
ki, dayısı onun bu peşәyә olan marağını digәr -
lәrindәn fәrqli olaraq çox aydın görür. O, çoxu -
nun tullantı saydığı dәmir parçalarını qaynaqçı
üçün çox gәrәkli lә vazimat hesab edirdi. Hәm dә
onların hәr birini sәnәt karlıq nümunәsinә, vacib
elementә çevir mәk üçün bacarıqlı әlin gәrәkli
olduğunu düşü nürdü. Bu düşüncәlәr onun uşaq
dünyasında unu dulmaz xatirәlәrә çevrilirdi.
Qızlarında bu sәnәtә olan marağı hiss edәn vali -
deyn lәri onun istәyinә birmәnalı yanaşmadılar.

Ata-anası bu peşәnin ağır, xüsusi diqqәt tәlәb
etdiyini deyirdilәr. Bu vә ya digәr sәbәblәr vali -
deyn kimi onları narahat edir di. Lakin qızlarının
peşә seçiminә dә etinasız qal mırdılar. İstәklәri
yalnız onun könlünә yatan peşә seçimi etmәsi
idi. Bu gün bir övlad kimi Kifayәt ona inanan,
dәstәk olan valideynlәrinә borclu olduğunu
bildirir. Tәhsil aldığı müәs sisәdә hәr gün öy -
rәndiyi yeni bilginin ona ver diyi sevinc vә inam
hissi seçimindә yanıl ma dığını bir daha sübut
edir.

Kifayәt Hüseynova liseyimizin III kurs, 324-
cü qrupunda tәhsil alır. Bir çox sәrgi vә yarış lar -
da iştirak edib. Sumqayıt Texnologiyalar Par kı -
nın tәlimçilәri tәrәfindәn hәyata keçirilәn
“Müәllim-usta” layihәsi çәrçivәsindә tәcrübә
keçib. 2017-2019-cu illәrdә Böyük Britaniya
Sәfirliyinin vә “British Council”un dәstәyi ilә
tәşkil edilәn bir çox yarışlarda vә Step IT Aka -
demiyasının gerçәklәşdirdiyi “Golden Byte”
müsabiqәsindә iştirak edib. Elәcә dә cәmiyyәtә
yararsız hesab edilәn dәmir tullan tılarına yeni
forma vә gәrәklilik qazandırmaq, ekologiya vә
cәmiyyәtә faydalı olmaq mәqsәdi ilә keçirilәn
bir çox layihәlәrin iştirakçısı da olub. Tәhsil
müәs sisәsindә tәlәbәlәrә yara dılmış lazımi şә -
rait, geniş imkanlar onun üçün әsl ilham mәn -
bәyidir.

Gәnc qız bu sәnәtә qadın vә ya kişi sәnәti kimi
baxmağın yanlış yanaşma olduğunu vә әks cinsin
nümayәndәlәri ilә müqayisә edilmәsini sevmir.
Belә bir imkanı sözün әsl mәnasında yüksәk
dәyәrlәndirәn gәnc qız bu sәnәtdә özü nәmәxsus
dәst-xәttin, yolun olaca ğını inamla bildirir. 

İnsan nә edirsә, onu mәhәbbәt, sevgi vә zövq -
lә etmәlidir. Sevgi olanda enerji, fәallıq vә әhval-
ruhiyyә dә yüksәlir. Liseyimizin fәxri olan Ki -
fayәtin arzusu vә hәdәfi sәnәtindә әn yüksәk zir -
vәyә çatmaqdır. Əgәr hәr hansı bir qadın seçdiyi
sәnәtdә yüksәk inam vә әzmkarlıq gös tәrirsә, bu
onun üçün elә uğurun özüdür. Qarşıda hәlә onu
gözlәyәn çox uğurlu illәr var vә  o, bu illәr әr zin -
dә peşәsindә neçә-neçә zirvәlәri fәth edә cәkdir. 

Balağa Orucov,
Texnika vә Texnologiyalar üzrә Bakı Dövlәt

Peşә Tәhsil Mәrkәzinin qaynaqçı ustası

PEŞƏSİNİN   VURĞUNU
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Dәrc olunacaq mәqalә redaksiyaya hәm kağız, hәm dә elektron formada tәqdim olunmalıdır. Mәqalә
hazırlanarkәn aşağıdakı tәlәblәr nәzәrә alınmalıdır:

1. Mәqalә azәrbaycan, rus vә ingilis dillәrindәn birindә hazırlanmalı, mәqalәnin adı, xülasә vә açar
sözlәr hәr üç dildә tәqdim olunmalıdır.

2. Mәqalә Microsoft Word mәtn redaktorunda A4 formatında (soldan, yuxarıda, aşağıdan vә sağdan –
2 sm.), Times New Roman şrifti ilә 12 pt. ölçüdә, vahid sәtirarası intervalla vә mәtndaxili yazıda 1sm.
abzas buraxmaqla hazırlanmalıdır vә hәcminә mәhdudiyyәt qoyulmur.

3. Mәqalәnin mәtninin aşağıdakı bölmәlәrdәn ibarәt olması tövsiyә olunur:
• giriş (mәsәlәnin aktuallığı, problemin hazırkı vәziyyәti);
• tәdqiqatın mәqsәdi, mәsәlәnin qoyuluşu;
• mәsәlәnin hәll üsulları aprobasiyası;
• alınan nәticәlәrin tәtbiqi;
• nәticә.
4. Mәqalә aşağıdakı ardıcıllıqla hazırlanmalıdır: UOT – soldan, böyük hәrflәrlә, qalın şriftlә, sonda 6pt.

interval; mәqalәnin adı – ortadan, böyük hәrflәrlә, qalın şriftlә; müәlliflәrin iş yeri, şәhәr, ölkә vә 
e-mail ünvanı – ortadan, sonda 6pt. interval; xülasә (mәtn tәqdim olunan dildә), sonda 6pt. interval; açar
sözlәr – kursivlә, sonda 6pt. interval; giriş vә digәr alt başlıqlar – soldan, qalın şriftlә, әvvәlindә vә
sonunda 6 pt. intervalla.

5. Ədәbiyyat siyahısı: hәr bir istinad olunan mәnbәnin adı tәrcümә olunmadan, mәqalәdә istifadәolun -
ma ardıcıllığına uyğun olaraq nömrәlәnir. Mәnbәnin biblioqrafiq tәsviri Ali Attestasiya Komissiyasının
dissertasiya işlәrindә mәnbәnin biblioqrafik tәsvirinә irәli sürdüyü tәlәblәrә uyğun olaraq göstәrilmәlidir.

6. Mәqalәdә cәdvәl vә şәkillәr nömrәlәnir: cәdvәl cәdvәlin yuxarısında, kursivlә, ortadan, (mәs.,
Cәdvәl 1.) şәkil şәklin altında, kursivlә, ortadan (mәs., Şәkil 1.) vә mәtn hissәdәn (yuxarıdan vә aşağıdan)
1 boş sәtir buraxmaqla göstәrilmәlidir. Cәdvәllәr bilavasitә mәqalәnin mәtnindә yerlәşdirilmәlidir. Hәr
cәdvәlin öz başlığı olmalıdır. Cәdvәllәrdә mütlәq ölçü vahidlәri göstәrilmәlidir. Əlyazma mәtndә şәkillәr
vә cәdvәllәrin yeri göstәrilir. Eyni bir mәlumatı mәtndә, cәdvәldә vә әlyazmada tәkrarlamaq
yolverilmәzdir.

7. Düsturlar Microsoft Equation-dә standart parametr ilә yığılır. Mәtndә ancaq istifadә olunan düsturlar
nömrәlәnir. Düsturun nömrәsi sağda mötәrizәdә yazılır.

8. Redaksiyaya mәqalә göndәrildikdә müәlliflәr haqqında mәlumat: soyadı, adı, elmi dәrәcәsi, elmi
rütbәsi, iş yeri, vәzifәsi, telefon nömrәsi, e-mail ünvanı da tәqdim olunmalıdır.

9. Müәssisәdә yerinә yetirilәn tәdqiqatın nәticәlәrini açıqlayan mәqalәnin çap edilmәsi üçün müvafiq
yazılı razılıq olmalıdır.

10. Mәqalәdә göstәrilәn mәlumat vә faktlara görә müәllif mәsuliyyәt daşıyır.
11. Redaksiyaya daxil olan mәqalәlәrә rәy tәqdim olunur vә müsbәt rәy almış mәqalәlәr çapa tövsiyә

olunur.
12. Redaksiya mәqalәnin әsas mәzmununa xәlәl gәtirmәyәn redaktә dәyişikliklәri vә ixtisarları etmәk

hüququnu özündә saxlayır.
13. Mәqalә çapa verilmәdikdә redaksiya heyәtinin qәrarı barәdә müәllifә mәlumat verilir vә әlyazma

müәllifә qaytarılmır. Redaksiyanın mәqalәni yenidәn işlәmәk haqqında müraciәti, onun çapa verilәcәyini
ehtiva etmir. Belә ki, ona әvvәl rәyçilәr, sonra isә redaksiya heyәti yenidәn baxır. Çap üçün mәqbul
sayılmayan mәqalә müәllifinin mәqalәnin çapına yenidәn baxılması xahişi ilә redaksiya heyәtinә müraciәt
etmәk hüququ var.

14. Mәqalәnin korrekturası müәllifә göndәrilmir. Mәqalә çap olunandan sonra redaksiya otisklәri
yazışma üçün göstәrilәn ünvana göndәrir.

15. Mәqalә sadalanan tәlәblәrә cavab vermәzsә, baxılmaq üçün qәbul edilmir vә müәllifә qaytarılır.
Əlyazmanın daxil olduğu vaxt redaksiyanın mәtnin son variantının redaksiyaya daxil olduğu gündәn
sayılır.

16. Redaksiyanın ünvanı: Bakı, AZ 1033, N.Hacıyev 4. Tel. (+994 12) 566 -09 -67  
Fax: (+994 12) 566-09-87; www.jurnal.vet.edu.az; e-mail: peshetehsili.jurnali@vet.edu.gov.az

MƏQALƏLƏRİN TƏRTİBATI QAYDALARI
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PREPARATİON RULES OF ARTICLES

Articles published in the paper, as well as in electronic form will be submitted. The fellowing re -
quirements must be taken into account while preparing the article:

1. Articles should be prepared in one of the languages-Azerbaijani, Russian and English, the name of
the article, abstract and keywords should be submitted. 

2. The articles should be submitted in the Microsoft Word text editor A4 format (from left, above,
below and right-2cm.), with the font Times New Roman 12 font., 1 cm inter-text interval, remaining pa -
ragraphs and the scope of the article is not limited.

3. Article text consisting the following sections is recommended:
• introduction (the problem actuality, state-of-the-art of the problem);
• the purpose of the research, formulation of the problem;
• the problem solution methods and approbation;
• application of achieved results;
• result.
4. The articles must be prepared in the following sequence: The unified decimal qualification-from left

bold, 6 font. interval; the name of the article-from the middle, capitalized, bold, 6 font, interval, initials
and surname of authors-from the left and bold italic authors place of work city country and e-mail address-
fromthe left in the end 6 fond interval summary (in the language of the article)-italics in the end 6 font,
interval; key words-italics, in the end 6 font, interval introduction and other sub-headings-from left, bold,
and at the beginning end 6 font, interval.

5. List of bibliography each referred source must be numbered in accordance with the sequence used
in the article and remained untranslated.

6. The table and pictures in the article must be numbered: Table – at the top of the table, from the right
(eg., Table 1.), a picture-below the picture from the middle (eg., Picture 1.) remaining parts (from the
above and below) a blank line. Tables should be inserted into texst and have titles. Units arc required to
be indicated in tables. The authors should mark in margins the location of illustrations and tables in the
text. Please do not duplicate data in the text tables and figures. Captions should be supplied on a separate
sheet.

7. Formulas must be assembled in standards parameter-Microsoft Equation. Only formulas used in the
text must be numbered. The formula numbers must be written in brackets in the right.

8. Sending articles to the editorial office must contain information about the authors: surnarne, name,
scientific degree, scientific rang, place of work, position, phone number, or e-mail address.

9. Articles stating results of researches, executed in establishments, have to have corresponding
permission to publication.

10. The author is responsible for the information and facts mentioned in the article.
11. The articles received by the editorial office are presented for reference and the articles with positive

references are recommended for publication.
12. The Editorial Board has the right to edit the manuscript and abridge it without misrepresenting the

paper contents.
13. The Editorial Office informs the authors of paper denial and the reviewers conclusion without

returning the manuscript. A request to revise the manuscript does not imply that the paper is accepted for
publication since it will be reviewed and considered by the Editorial Board. The authors of the rejected
paper have the right to apply for its reconsideration.

14. Proofs are not sent to the authors. Three offprints of each paper will be supplied free of charge of
the corresponding author.

15. Papers not meeting the above requirements are denied and returned to the authors. The date of re -
ceipt of the final version by Editorial Office is considered as the submission date.

16. Editorial Office Address: AZ1033, Baku city, ave N.Hajiyev 4. Phone (+994 12 )566 09 67; 
Fax (+994 12) 566 09 87; www.jurnal.vet.edu.az; e-mail: peshetehsili.jurnali@vet.edu.gov.az

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 2, №3, 2019 s.101-104



103103

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

Публикуемая статья должна быть представлена в редакцию в бумажном и в электронном виде.
При подготовке статьи должны быть выполнены следующие требования:

1. Статья должна быть подготовлена на одном из языков – азербайджанском, русском или
английском. Название статьи, аннотация и ключевые слова должны быть представлены на трех
языках.

2. Электронный вариант статьи должен выполняться в текстовом редакторе MicrosoftWord в
формате A4 (поля: левое, правое, верхнее и нижнее – 2 см), шрифтом Times New Roman размером
12 пт. Междустрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1 см и не должен ограничиваться
размером статьи.

3. Текст статьи рекомендуется составлять из нижеследующих разделов:
• введение (актуальность проблемы, нынешнее состояние проблемы);
• цель исследования, постановка задачи;
• методы решения и апробация задачи;
• внедрение полученных результатов;
• результат.
4. Статья должна быть подготовлена в следующей последовательности: УДЖ – слева, жирном

шрифтом, в конце интервал 6 пт; название статьи – в центре, прописным и жирным шрифтом, в
конце интервал 6 пт; инициалы и фамилии авторов – в центре, прописным и жирным шрифтом;
место работы авторов, страна, город и адрес электронной почты – по центру, в конце интервал 6 пт;
аннотация (на языке представленного текста) – в конце интервал 6 пт; ключевые слова – курсивом,
в конце интервал 6 пт; введение и другие подзаголовки – слева, жирным шрифтом, в начале и конце
интервал 6 пт.

5. Список литературы: название каждого источника не переводится и нумеруется в статье в
соответствии с последовательностью использования. Библиографическое описание источников
должны быть указаны в соответствии с требованиями, предъявляемыми ВАК к библиогра -
фическому описанию источников в диссертационной работе.

6. В статье нумеруются таблицы и рисунки: таблица – в верхней части таблицы, курсивом, в
центре (например, Таблица 1), рисунок – под рисунком, курсивом, в центре (например, Pисунок 1)
и, пропуская одну пустую строку от текста (из верхней и нижней частей).

Таблицы располагается непосредственно в тексте статьи. Каждая таблица должна иметь
заголовок. В таблицах обязательно указываются единицы измерения величин. В тексте рукописи на
полях указываются место для рисунков и таблиц. Повторение одних и тех же данных в тексте,
таблицах и рисунках недопустимо. К статье прилагается список подрисуночных подписей.

7. Формулы набираются стандартными параметрами в Microsoft Equation. Номер формулы
пишется в скобках с правой стороны. В тексте нумеруются только использованные формулы.

8. При отправке статей в редакцию также должны быть представлены сведения об авторах:
фамилия, имя, ученая степень, ученое звание, место работы, должность, номер телефона, адрес
электронной почты.

9. Статьи, излагающие результаты исследований, выполненных в учреждениях, должны иметь
соответствующие разрешение на опубликование.

10. Автор несет ответственность за информацию и факты, указанные в статье.
11. Статьи, поступившие в редакцию, направляются на отзыв; статьи, получившие поло жи -

тельные отзывы, рекомендуются к публикации.
12. Редакция оставляет за собой право производить редакционные изменения и сокращения, не

искажающие основное содержание статьи.
13. В случае отклонения статьи редакция сообщает автору решения редколлегии и заключение

рецензента, рукопись автору не возвращается. Просьба редакции о доработке статьи не означает,
что статья принята к печати, так как она вновь рассматривается рецензентами, а затем ре дак -
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ционной коллегией. Автор отклоненной статьи имеет право обратиться к редколлегии с просьбой
повторно рассмотреть вопрос о возможности опубликования статьи.

14. Корректура авторам не высылается. После опубликования статьи редакция высылает оттиски
по адресу, указанному для переписки.

15. Статьи, не отвечающие перечисленным требованиям, к рассмотрению не принимаются и
возвращаются авторам. Датой поступления рукописи считается день получения редакцией окон -
чательного текста.

16. Адрес редакции: AZ1033, г. Баку, пр. Н.Гаджиев 4, Тел: (+994 12) 566 09 67; 
факс: (+994 12) 566 09 87; www.jurnal.vet.edu.az; e-mail: peshetehsili.jurnali@vet.edu.gov.az
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