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AZƏRBAYCANDA İLK ANA DİLLİ
ORTA MƏKTƏBİN TƏŞKİLİ

Fərrux Rüstəmov,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin
İbtidai təhsil fakültəsinin dekanı, pedaqoji elmlər doktoru,
professor, Əməkdar elm xadimi
e-mail: farrukhrustamov@gmail.com
UOT: 37

Xülasə. Azərbaycanda orta əsrlərdə islam məktəblərinin bütöv sistemi (ibtidai, orta və yüksək)
formalaşmışdır. Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalı başa çatdıqdan sonra – 1829-cu ildə
Zaqafqaziya məktəblərinin Nizamnaməsi qəbul olundu. Nizamnaməyə görə, Azərbaycan ərazisində
qəza məktəbləri, ibtidai məktəblər, şəhər məktəbləri, realni məktəblər, rus-tatar məktəbləri yaradıldı.
Təlim dili rus dilində olan bu məktəblər dövlət məktəbləri idi. Yalnız həmin dövrdə S.Ə.Şirvaninin,
M.İ.Qasirin, M.M.Nəvvabın, M.T.Sidqinin açdığı məktəblər ana dilli ibtidai məktəblər hesab
olunurdu. Ali məktəblərə qəbul olunmaq üçün real və klassik gimnaziya təhsili tələb olunurdu. Ana
dilində isə orta məktəblər yox idi. Ona görə də Ali Pedaqoji İnstitut cəmi 6 tələbə ilə fəaliyyətə
başlamışdır. Həmin dövrdə ana dilində orta təhsil almış gənclər yox idi. Bunun da başlıca səbəbi ana
dilində orta məktəbin olmaması idi. Təhsil tariximizdə ilk anadilli orta məktəbin yaradıcısı A.Şaiq
hesab olunur. Məhz o, ilk dəfə “Nümunə Məktəbi”ni yaratmış və həmin məktəbin nümunəsində
sonralar onlarla ana dilində orta məktəblər açılmışdır. Ali Pedaqoji İnstitutla bağlı ilk himnin
yaradılması da Abdulla Şaiqin adı və yorulmaz fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Məqalədə A.Şaiqin yaratdığı “Nümunə Məktəbi”nin təşəkkülü, inkişafı və təhsil tariximizdə
oynadığı rolu araşdırılmışdır.
Açar sözlər: milli məktəb, A.Şaiq, orta məktəb, ali təhsil, pedaqoji təhsil, təhsil tarixi.
Key words: national school, A. Shaig, secondary school, higher education, pedagogical education,
history of education.
Ключевые слова: национальная школа, А.Шайг, средняя школа, высшее образование, педагогическое образование, история образования.

1918-ci ilin may ayının 28-də Azərbaycan
xalqının həyatında çox mühüm bir hadisə baş
verdi. Şərqdə ilk müstəqil, demokratik, parlamentli Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması haqqında İstiqlal Bəyannaməsi elan edildi.
Cəmi 23 ay fəaliyyət göstərən Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti hökuməti iqtisadi, siyasi, hərbi

sahədə olduğu kimi, təhsil sahəsində də çox mühüm işlərə imza atdı. Azərbaycan dili dövlət dili
elan edildikdən sonra məktəblərin milliləşdirilməsinə başlanıldı. Azərbaycan Cümhuriyyəti
Hökumətinin 1918-ci il 28 avqust tarixli Qərarına əsasən, bütün ibtidai tədris müəssisələrində
təhsil ana dilində aparılmalı, dövlət dili olan
5
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Azərbaycan dilinin tədrisi məcburi surətdə həyata keçirilməli, ali, ibtidai və orta tədris müəssisələrində isə dərslər dövlət dilində aparılmalı idi.
Azərbaycan dilini bilməyən şagirdlər üçün 3-cü
və 4-cü siniflərdə Azərbaycan dili şöbələri açılmalı və burada Azərbaycan dili elə intensiv tədris
olunmalı idi ki, iki ildən sonra həmin şagirdlər
artıq bu dildə təhsillərini davam etdirə bilsinlər.
İbtidai məktəblərdə təlimin ana dilində təşkilində
ciddi problemlər yox idi. Belə ki, seminariya
məzunlarının və qısamüddətli kursları bitirənlərin hesabına ibtidai məktəbi müəllimlə təmin
etmək mümkün idi. Əsas məsələ orta məktəblərin milliləşdirilməsi və ana dilli yeni orta məktəblərin yaradılması ilə bağlı idi. “1919-cu ilin
əvvəllərində Respublika ərazisində 23 dövlət orta təhsil müəssisəsi vardır ki, onlardan da 6-sı kişi, 4-ü qadın gimnaziyası, 5-i realni məktəb, 3-ü
müəllimlər seminariyası, 3-ü “Müqəddəs Nina”
qız məktəbi, politexnik məktəb və kommersiya
məktəbi idi. Bu məktəblərin hamısında təlim rus
dilində aparılırdı” [8].
Azərbaycan Milli Hökumətinin 28 avqust
1918-ci il tarixli qərarına əsasən, bütün məktəblərdə türk dilinin (Azərbaycan) məcburi tədrisi
qanuniləşdirildi, məktəblərin milliləşdirilməsinə
başlanıldı. Maarif və dini etiqad naziri Həmid
Şahtaxtinski bütün məktəb rəhbərlərinə, o cümlədən realni məktəbin müdirlərinə məktəblərin
tədricən milliləşdirilməsi ilə bağlı məktub göndərmişdir.
Azərbaycanda orta təhsilin milliləşdirilməsi
qüdrətli sənətkarımız, müəllimlər müəllimi, yazıçılığından daha çox müəllimliyi ilə fəxr edən,
maarif fədaisi Abdulla Şaiqin adı ilə bağlıdır. O,
özü bütünlüklə xalqa xidmət nümunəsi idi və
əsərlərində də müəllim kimi hamıya bunu tövsiyə edirdi. 1924-cü ildə tələbələrindən birinin
xatirə albomuna yazmışdır: “Yüksəlmək, həqiqi
bəxtiyarlılığa çatmaq özünü deyil, başqalarını
yaşatmağa çalışmaqdır. Zira ki, həqiqi bəxtiyarlar cəmiyyət üçün yaşayanlardır”. Vətənini,
xalqını, doğma dilini məhəbbətlə sevən Abdulla
Şaiq “Xatirələrim”də yazırdı: “Milli vicdan milli
məktəblərdə doğar. Məktəb və müəllimləri olmayan bir millət müəyyən bir sima və məfkurəsi
olmayan bir cocuğa bənzər ki, öz xeyir və şərini
düşünə, dost və düşmənini fərq edə bilməz. Cocuqlara özünü tanıdan, milli hisslərini, ruhlarını
6

yüksəldən, onların dağ çeşmələri qədər saf və
təmiz ürəklərində böyük bir məfkurə doğuran,
gələcəkdə sevgili vətəni üçün ən dəyərli övlad
yetişdirən və sarsılmaz bir qüvvət hazırlayan
məktəblərdir. Məktəblər millətin nur və səadət
çırağıdır. Bəli, iqrar etməliyik ki, indiyədək milli
məktəblərimiz olmadığından xalqımız naminə
heç bir şeyimiz yox idi” [9].
Həmin dövrdə A.Şaiq Bakı realni məktəbində
ana dili müəllimi işləyirdi. O, milli siniflərin
açılmasına mane olmağa çalışan müəllimlərin
ciddi müqaviməti ilə qarşılaşsa da, uşaqların
valideynləri ilə təkbətək görüşərək milli siniflərin yaradılmasına nail oldu. Onun təşəbbüsü ilə
bütün dərslər rus dilində keçirilən Bakı I realni
məktəbinin nəzdində Azərbaycan dili üzrə üç
aylıq kurs açıldı. Bu kursu bitirən şagirdlər üçün
Bakı I realni məktəbində bütün dərslər Azərbaycan dilində keçirilən bir sinif (üçüncü sinif)
təşkil olundu. O dövrdə Bakı I realni məktəbin
direktoru təcrübəli pedaqoq İvan Viktoroviç
Denfer idi. Onun rəhbərliyi ilə pedaqoji şurada
siniflərin milliləşdirilməsi ilə bağlı qərar verildi.
Siniflərin milliləşdirilməsi, təlimin ana dilində
aparılacağı sinfin təşkili, ayrı-ayrı fənlərdən
Azərbaycan dilində dərs deyə biləcək müəllimlərin tapılması A.Şaiqə həvalə olunmuşdur. O,
Camo Cəbrayılbəyli, Ağa Əli Qasımzadə, Qafur
Rəşad və realni məktəbin məzunları olan Sadiq
Quluzadə, Adullah Abaşidzeni və Qulam Əli
Həsənzadəni dəvət etdi. Onların köməyi ilə
realni məktəbin 8 sinfi milliləşdirildi: əlifba şöbəsi-1, birinci ehtiyat şöbəsi-2, ikinci ehtiyat şöbəsi-2, birinci sinif-2, ikinci sinif-1 [1, s.70]. Bu
məktəblərin milliləşdirilməsinin ikinci ilində
məktəbdə 9 Azərbaycan, 12 rus sinifləri mövcud
idi [1, s.71]. 21 sinfin içərisində tədris uğurları
ilə seçilən son üçüncü sinif idi. 1919-cu ildə tədris ilinin yekunlarına həsr olunmuş müəllimlər
şurası keçirildi. Birincilik qazanan sinfin mürəbbisi Abdulla Şaiq müəllimlər şurasında 3-cü
sinfin müvəffəqiyyəti haqqında danışdıqdan
sonra dedi: “Əxlaqları haqqında (3 sinfin şagirdləri nəzərdə tutulur) kimsədən bir şikayət
eşitmədim. Tələbələrdən məmnun qalmayan
müəllimlər varsa söyləsinlər”. Fransız dili müəllimi Qaplanova, alman dili müəllimi Barzak da
həmin şagirdlərin uğurunu təsdiq etdilər. İlk milli
sinif belə yarandı”.
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini devirən
bolşeviklər realni məktəbin binasını da müsadirə
edərək əsgər kazarmasına çevirdilər. İlk milli
məktəb (sinif) binasız qaldı. A.Şaiqin və həmkarlarının ciddi səyi nəticəsində milli məktəb (sinif)
müvəqqəti olaraq 4-cü qız məktəbinin binasına
köçürüldü. Dərslər həmin məktəbdə nahardan
sonra keçirilirdi. Məktəb orada bir il fəaliyyət
göstərdi. Sovet hakimiyyətinin ilk illərində
həmin məktəb iki yerə ayrıldı. Məktəbin aşağı
sinifləri birinci dərəcəli məktəbə çevrilərək 9
saylı, 3-cü sinifdən yuxarılar isə ikinci dərəcəli
məktəbə çevrilərək 12 saylı məktəb statusu aldı.
Xalq Maarif Komissarlığının göstərişi ilə
1920-ci ilin yay aylarından başlayaraq, Bakıda
və digər qəza mərkəzlərində qısamüddətli
kurslarda müəllim kadrları hazırlanmağa başlandı. Qısa müddətdə keyfiyyətli müəllim kadrları hazırlamaq çox çətin idi. Ona görə də Azərbaycan XMK birillik pedaqoji kurslar açmağı
məqsədəuyğun hesab etdi. Birillik pedaqoji
kursların məzunlarının birinci dərəcəli məktəbin
son (4-5), ikinci dərəcəli məktəbin ilk iki siniflərində (6-7) dərs deməsi nəzərdə tutulurdu.
Bakıda birillik pedaqoji kursun layihəsi Fətulla
bəy Rzabəyli tərəfindən hazırlandı və təsdiq
üçün Xalq Maarif Komissarlığına təqdim olundu. 1920-ci ilin 17 noyabrında layihə Xalq
Maarif Komissarlığının Kollegiyası tərəfindən
təsdiq olundu. Bakı Kişi Müəllimlər Seminariyasının binasında kurs üçün bir neçə otaq ayrıldı. Kursa cəlb edilənlərin əksəriyyəti ibtidai
məktəblərdə işlədiyindən məşğələlər axşam
keçilirdi. Kursun müdiri Fətulla bəy Rzabəyli,
müavinlər isə Həbib bəy Mahmudbəyli və Rəhim
Cəfərov idi. Pedaqoji heyət 21 nəfərdən ibarət idi
ki, onlardan da biri Talıbzadə Abdulla Şaiq idi.
Birillik kurslar Ali Pedaqoji İnstitutun təşkili
üçün yaxşı bir təcrübə oldu. İnstitutun təşkili ilə
bağlı Təşkilat Komitəsi yaradıldı.Təşkilat Komitəsinin 6 nəfər üzvündən biri də Abdulla Şaiq
oldu. Təşkilat Komitəsinin fədakarlığı, xalqımızın böyük oğlu N.Nərimanovun dekreti ilə 1921ci ildə 6 nəfər tələbə, 8 nəfər müəllimlə fəaliyyətə başlayan Ali Pedaqoji İnstitutun ilk müəllimlərindən biri də Abdulla Şaiq idi. O, ədəbiyyat
və dil dərslərini tədris edirdi. 1922-1923-cü
tədris ilində 12 saylı məktəb Fətulla bəy Rzabəyli tərəfindən Ali Pedaqoji Kişi İnstitutunun

binasına köçürüldü və burada “Nümunə Məktəbi” kimi fəaliyyət göstərməyə başladı. İlk vaxtlar
A.Şaiq Ali Pedaqoji İnstitutda dərs deməklə
yanaşı, həm də “Nümunə Məktəbi”nə rəhbərlik
edirdi. Məktəbin tədris planında müəyyən dəyişiklik edilmiş, dinin tədrisinə qadağa qoyulmuşdur. Məktəb şagirdlərinin xüsusi geyimləri,
döş nişanları, çiyinlərinə taxılmış xüsusi poqonları vardır. “Nümunə Məktəbi”nin son sinif
şagirdləri Pedaqoji Texnikumunun əsas siniflərinə köçürülürdü. Məktəbi bitirənlərə şəhadətnamə
verilirdi. 1923-cü ildə ilk milli orta məktəb öz
məzunları ilə vidalaşdı. Bu tədbir həm də
A.Şaiqin pedaqoji fəaliyyətinin 20 illiyinə təsadüf edirdi. Azərbaycan XMK-nın qərarı ilə hər
iki tədbirin birlikdə təntənə ilə keçirilməsi qərara
alındı. Ə.Məmmədovun yazdığına görə, “yubiley
1923-cü ilin soyuq dekabr ayına təsadüf etmişdir.
Şaiqin tələbələri gül-çiçəklə Verxni-Naqornı 19da (indiki A.Şaiq küçəsi, 21) yerləşən mənzilinə
gələrək yubilyarı alqışlamış, sonra əlləri üstünə
alaraq Azərbaycan Ali Pedaqoji İnstitutunun
(indiki İqtisad Universitetinin) akt zalında
toplaşan, onu təlaşla gözləyən toplantı iştirakçılarının hüzuruna gətirmişdir [4, s.43]. Gecənin
yüksək səviyyədə keçməsinin şahidi olan
M.Salehlinin yazdığına görə, gecədə nəinki Xalq
Maarif Komissarlığının əməkdaşları, tanınmış
ziyalılar, həmçinin SSRİ Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Rəyasət Heyətinin ZSFSR-dən 1-ci Sədri
Nəriman Nərimanov da iştirak etmişdir. Sonralar
M.Salehli həmin günü belə xatırlayırdı:” Mən
birinci il idi ki, məktəbdə oxuyurdum. Yadımdadır ki, böyük müsamirə təşkil olunmuşdur.
Həmin gecəyə Nəriman Nərimanov da gəlmişdir.
O, məzunlara “Ay mənim saqqallı çocuqlarım”, –
deyərək müraciət etdi. O öz nitqində Azərbaycanın gələcəyindən, məktəb məzunlarının qarşısında duran vəzifələrdən danışdı”.
Azərbaycan dilində ikinci dərəcəli məktəbi bitirmək şərəfi ilk dəfə 27 nəfər şagirdə nəsib olub:
Ağazadə Soltan – Göyçay
Əfəndizadə Azad – Şamaxı
Əfəndizadə Əli Fuad – Axısqa (Gürcüstan)
Əfəndizadə Adil – Axısqa (Gürcüstan)
İbrahimzadə Şirəli – Göyçay
İbrahimzadə Sadiq – Göyçay
İsmayılzadə Yəhya – Göyçay
Babazadə Əhməd – Bakı
7
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Bədəlbəyli Əfrasiyab – Qarabağ
Bağırzadə Məhəmmədəmin – Bakı
Hacı oğlu Vəli – Bakı
Hüseynzadə Əbdülrəhman – Bakı
Süleymanzadə İsrafil – Bakı
Şıxəlizadə Murad – Göyçay
Salahlı Saleh – Bakı
Talıbzadə Talıb – Tiflis
Əlizadə Ağakazım – Bakı
Əlizadə Məhəmmədbağır – Göyçay
Aşubəyli Davud – Bakı
Quluzadə Rəsul – Bakı
Kazımzadə Qasım – Bakı
Musabəyli Əmir – Şəki
Mustafabəyli Ədhəm – Bakı
Məhəmmədzadə Nəcəf – Bakı
Mirzəzadə Arslan – Bakı
Mirəhmədzadə Mir Əsədullah – Göyçay
Yüzbaşıqlı Rəmzi – Şamaxı
Həmin şagirdlərin 13 nəfəri Bakıdan, 7 nəfəri
Göyçaydan, 2 nəfəri Şamaxıdan, 3 nəfəri Gürcüstandan, 1 nəfəri Nuxadan, 1 nəfəri Qarabağdan idi [7, s.288-289].
İlk milli orta məktəbin buraxılışına həsr
edilmiş təntənəli iclasda Nəriman Nərimanov
üzünü məzunlara tutaraq demişdi: “Sizə birinci
vəsiyyətim budur ki, həyatda çalışqan olun, qorxaq olmayın, həmişə xalqımızın irəli getməsinə
çalışın”. Həmin sinfi bitirənlər içərisində məşhur
bəstəkar, musiqişünas Əfrasiyab Bədəlbəylinin,
istedadlı alim, cərrah Fuad Əfəndiyevin, akademik Səftər Quliyevin, dövlət xadimi Süleyman
Vəzirovun və onlarla başqalarının adlarını çəkmək olar.
Abdulla Şaiq həmin illərdə Ali Pedaqoji İnstitutda, fəhlə fakültələrində, pedaqoji kurslarda və
Xalq Maarif Komissarlığının türk (Azərbaycan)
dili dərsliklərini hazırlayan komissiyanın işində
iştirak etsə də, “Nümunə Məktəbi”ndən ayrılmamışdır. 1927-ci ilədək həmin məktəbdə ədəbiyyat, 1932-ci ilədək Azərbaycan Pedaqoji
İnstitutunda Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi fənnindən dərs demişdir. 1932-ci ildə pedaqoji fəaliyyətdən uzaqlaşaraq bədii yaradıcılıqla məşğul
olmuşdur. 1924-cü ildə Xalq Maarif Komissarlığının Baş ictimai tərbiyə idarəsi tərəfindən
məktəbə onun yaradıcısı və cəfakeşi A.Şaiqin adı
verildi. İlk vaxtlar məktəbə A.Şaiq rəhbərlik
edirdi. Sonra məktəbə Qafur Əfəndizadə (Qan8

təmir) müdir təyin olundu. “Nümunə Məktəbi”
Ali Pedaqoji İnstitutun tələbələrinin tədris laboratoriyası rolunu oynayırdı. Tələbələr burada
sınaq dərsləri keçir, onlara Pedaqoji İnstitutun
müəllimləri dərs deyirdi.
Nümunə məktəbinin ilk buraxılışı 1923-cü ildə, ikinci buraxılışı 1925-ci ildə, üçüncü buraxılışı isə 1926-cı ildə olub. 1924-cü ildə “Nümunə Məktəbi”nin quruluşu aşağıdakı kimi, 4
sinifli ikinci dərəcəli bir təhsil ocağı idi. 4 sinifdə
oxuyan şagirdlərin ümumi sayı 129 nəfər idi.
Onlardan 42-si bakılı, 78-i Azərbaycanın ayrıayrı bölgələrindən, İrəvandan və Göyçə mahalından gələnlər idi. Kənardan gələn imkansız
tələbələr Ali Pedaqoji İnstitutun pansionatında
(yataqxanasında) yaşayırdı. 1-ci sinifdə 40, 2-ci
sinifdə 36, 3-cü sinifdə 26 və 4-cü sinifdə 27
şagird oxuyurdu. Məktəbin Azərbaycan dili və
ədəbiyyat müəllimləri A.Şaiq və Hüseyn Sadıq
idi. 1-2-ci siniflərdə rus dili dərslərini Səmədağa
Qayıbov, 3-4-cü siniflərdə Aleksandr Leplinski
tədris edirdi. Tarix və ictimaiyyəti fənnini Süleyman Səlim, riyaziyyat fənnini 1-2-ci siniflərdə Ziya Azaqbəyli, 3-4-cü siniflərdə Kərim
Qazıyev, son sinifdə triqonometriyanı Məhəmməd Əfəndizadə, 3-4-cü siniflərdə psixologiya
fənnini Xəlil Fikrət, 1-2-ci siniflərdə təbiət
fənnini Ali Pedaqoji İnstitutun təbiət şöbəsinin
son kurs tələbəsi Neman Əfəndizadə, 3-4-cü
siniflərdə isə Məhəmməd Bayramzadə, 1-ci
siniflərdə “Hikmət” fənnini Xudaverdi Kələntərli
(sonralar ADPU-nun professoru), 2-4-cü siniflərdə İsmayıl Novruzi tədris edirdi. Məktəbin
bütün siniflərində kimya fənni Xudaverdi Kələntərli, coğrafiya fənni Qafur Rəşad Mirzəzadə,
alman dili İvan Viktoroviç Denfer, rəsm dərsi
İvan Vasilyeviç Berinq tərəfindən tədris edilirdi.
Zəruri təcrübələr Ali Pedaqoji İnstitutun laboratoriyalarında aparılırdı.
Məktəbdə şagird komitəsi də fəaliyyət göstərirdi. Bu komitənin nəzdində ədəbiyyat, riyaziyyat və təbiət dərnəkləri vardır. Bəzi araşdırmalarda məktəbin xüsusi hesabından və smeta
xərclərindən bəhs edilir. Əslində “Nümunə Məktəbi”nin xüsusi təsərrüfat fəaliyyəti olmamışdır.
Məktəbin bütün xərcləri (hətta müəllimlərin
əməkhaqqı da) Ali Pedaqoji İnstitutun təsərrüfat
və maliyyə şöbəsi tərəfindən ödənilmişdir.
“Nümunə Məktəbinin təşkilat və idarəsi” adlı
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məqalədə oxuyuruq: Nümunə məktəbinin xüsusi
təsərrüfat həyatı yoxdur. Məsarif və sairə müəllimlərin maaşı, həpsi institutun təsərrüfat və maliyyə şöbəsi tərəfindən təsviyə edilir” [1, s.87].
“Nümunə Məktəbi”ndə dərs deyən tələbələrin
pedaqoji təcrübəsinə İsmayıl Hikmət (dilədəbiyyat), Məmməd Əfəndizadə (riyaziyyat),
Fətulla bəy Rzabəyli (təbiət) və b. rəhbərlik
edirdi. Beləliklə, “Nümunə Məktəbi” 1925-ci ildə A.Şaiq adına Pedaqoji Texnikuma çevrildi.
1926-cı ildə A.Şaiq adına Pedaqoji Texnikumu
birinci dərəcəli məktəblərdə dərs demək hüququ
qazanan 23 tələbə bitirdi:
Əhməd Əsədzadə – Salyan
Zərgərli Yunis – Salyan
Xanızadə Babazər – Salyan
Kərimzadə Bilal – Salyan
Kərim Cəmaləddin – Göyçə eli
Məhəmmədzadə Əli Ağa – Göyçə eli
Əbülqasım Nəzərov – Göyçə eli
Şirinzadə Şamil – Nuxa
Əli Əhmədzadə – İrəvan
Əbu Talibzadə Müzəffər – Ordubad
Aslanzadə Muxtar – Bakı
Bağbanzadə Cavad – İran
Şabanzadə Hacı Ağa – Bakı
Salahlı Məhəmməd Əmin – Bakı
Sadıqzadə Məhəmməd Sadıq – Bakı
Abdullazadə Cəfər – Naxçıvan
Abdullazadə Abdulla – Şamaxı
Qazızadə Marlen – İrəvan
Quluzadə Məhəmməd Ağa – Bakı
Kazımzadə Əhməd – Bakı
Məhəmmədzadə Rəhim – Bakı
Məhərrəmzadə Kərim – Şamaxı
Məhəmmədəli Kərimzadə – Bakı
Bu tələbələr Bakının məktəblərində 7 ay pedaqoji təcrübədə olmuş və sınaq dərsləri keçmişlər. Məktəbi bitirən 23 nəfərdən 4-ü Salyan, 3-ü
Göyçə, 8-i Bakı, 2-si Şamaxı, 2-si İrəvan, 1-i
Ordubad, 1-i Nuxa, 1-i İran, 1-i isə Naxçıvandan
idi. Həmin tələbələr ibtidai məktəblərdə dərs
deməklə yanaşı, ali təhsillərini də davam etdirə
bilərdilər.
1926-1927-ci tədris ilində A.Şaiq adına Pedaqoji Texnikumda 123 tələbə təhsil alırdı ki, bu da
həmin dövrdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
15 pedaqoji texnikumda oxuyan 2260 tələbənin
5,4%-ni təşkil edirdi. 1926-1927-ci tədris ilində

maliyyə və kadr çatışmazlığı, Ali Pedaqoji İnstitutun Azəbaycan Dövlət Universiteti ilə birləşdirilməsi nəticəsində A.Şaiq adına Pedaqoji Texnikum öz fəaliyyətini dayandırdı və yenidən
ikinci dərəcəli məktəbə çevrildi. Lakin 16 iyun
1926-cı ildə Nazirlər Kabinetinin iclasında 19261927-ci tədris ilindən “Nümunə Məktəbi”nə
şagird qəbulunun dayandırılması haqqında qərar
qəbul edildi. Xalq Maarif Komissarlığı kollegiya
iclasında Nazirlər Kabinetinin qərarını yekdilliklə təsdiq etdi. Beləliklə, 760 nəfər şagirdin
təhsil aldığı “Şaiq Nümunə Məktəbi”nin fəaliyyətinə son qoyuldu [6].
1921-ci ildə Ali Pedaqoji İnstitutun ilk marşın
sözlərini A.Şaiq, musiqisini Ü.Hacıbəyov yazıb.
Gənclik marşı ilk dəfə həmin Pedaqoji İnstitutun
və “Nümunə Məktəbi”nin tələbələrindən ibarət
birgə xorun ifasında səslənib. Gənclik marşı tələbələrin – bilik, nur və şanlı ordusunun, qaranlıqlarla çarpışan, onu qovan, elm, ürfan ordusunun kollektiv yürüşünü müşayiət etmək üçün
nəzərdə tutulmuşdur.
Gənclik marşı
Ali Pedaqoji İnstitutunun tələbələrinə
Biz bilik, şan ordusu, Azərbaycan ordusu,
Qaranlıqlarla çarpışan elm, ürfan ordusu.

***
Köhnə, çürük qüvvələri parçalayıb yıxan biz,
Şimşək kimi parıldayan, ildırım tək çaxan biz.
Daşqın, coşqun sellər kimi hər tərəfə axan biz,
Bizik nurlu aləm quran azad insan ordusu.

***
Sevgi, atəş ocağıdır Azərbaycan ölkəmiz,
Şərqə, Qərbə işıq saçan, atəş yakan bizik, biz.
İgidlikdə, hər sənətdə ad çıxarmış nəslimiz,
Bizik bilik arxasınca gedən ön, şan ordusu.

***
Üstümüzdə dalğalanır nur saçaqlı bayrağımız,
Elmsizlik, istibdaddır bizim böyük yağımız.
Yorulmadan çarpışırıq ki, parlasın ocağımız,
Bizik qaranlığı qovan, nur saçan dan ordusu.

A.Şaiq “Üçüncü nur qafiləsi” adlı məqaləsində yazırdı: “Böyük alimlər, şairlər, rəssamlar və müəllimlər yetişdirməyən millətlər kəndindən daha qutlu millətlərin təsir və nüfuzu
altına girərək get-gedə əriməyə, məhv olmağa
məhkum olur. Sağlam və canlı bir hökumət və
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cəmiyyət qura bilmək üçün hər millət ana dilində
orta və ali məktəblərə sarılmışdır. Zira ki, o, pək
gözəl anlamışdır ki, hər şeyi yaradan məktəblər
və müəllimlərdir. Məktəblər və müəllimlər
olmazsa, o, millət içində vəzifəsini bilən alim və
fəal sinif üzvləri yetişəməz. Məktəblər olmazsa,
yabancı nasirlərdən qurtulmuş yaradıcı və
müstəqil fikir sahibi olan alimlər çıxamaz.
Məktəblər olmazsa, məktəbləri yaradan və ona
kəndi ruh və enerjisini verən həqiqi müəllimlər,
parlaq yıldızlar doğmaz. İştə məktəb həyatını
quran həqiqi müəllimlər, məmləkətə lazım olan
bütün sinif təşkilatını da gözəlcə qurmuş və iş
bulumunu alim, fəal və şüurlu üzvlər əlinə vermiş olur ki, bu saatda hər millət, hər hökumət
anlanıyor və yüksəliyor” [1, s.126].
20-ci illərdə formalaşan ilk maarif ordusunun
sırası az sonra daha da sıxlaşdı, Azərbaycanda
elmi-siyasi və pedaqoji elita formalaşdı. Ayrıayrı insanlar dünyaya gəldiyinə görə valideynlərə, millət isə məktəbə və müəllimə borcludur.
Belə müəllimlərdən biri də bu gün adını hörmət
və ehtiramla andığımız müəllimlər müəllimi
Abdulla Şaiqdir. Əgər elmi pedaqogikanın banisi
Y.A.Komenski “Real aləm şəkillərdə” (92 əsərin
müəllifi olsa da), L.Tolstoy “Əlifba” dərsliyini
yazmaqla tarixdə qalmağı haqq etmişdilərsə,
qüdrətli sənətkarımız, müəllimlər müəllimi
Abdulla Şaiq yalnız “Nümunə Məktəbi” yaratmaqla adını millətin şərəf və şöhrət kitabına
yazmağı bacarmışdır.
Azərbaycanda anadilli məktəbin açılması zaman-zaman milli maarifçiləri düşündürən ən
ciddi məsələ olmuşdur. Azərbaycan ərazisində
yaranan alban məktəbləri və zərdüşt məktəbləri
VIII əsrin əvvəllərindən başlayaraq, tədricən müsəlman məktəbləri ilə əvəz olundu. Çar Rusiyasının Azərbaycanı işğalına kimi burada islam
məktəblərinin bütöv sistemi (ibtidai, orta və
yüksək) formalaşmışdır. 1829-cu ildə Zaqafqaziya məktəblərinin nizamnaməsinin qəbulundan
sonra Azərbaycan ərazisində qəza məktəbləri,
ibtidai məktəblər, şəhər məktəbləri, realni məktəblər, rus-tatar məktəbləri yaradıldı. Təlim dili
rus dili olan bu məktəblər dövlət məktəbləri idi.
Yalnız həmin dövrdə S.Ə.Şirvaninin, M.İ.Qasirin, M.M.Nəvvabın, M.T.Sidqinin açdığı məktəblər anadilli ibtidai məktəblər hesab olunurdu.
Ali məktəblərə qəbul olunmaq üçün real və
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klassik gimnaziya təhsili tələb olunurdu. Ana
dilində isə bu tip məktəblər yox idi. Ona görə də
Ali Pedaqoji İnstitut cəmi 6 tələbə ilə fəaliyyətə
başlamışdır. Həmin dövrdə ana dilində orta təhsil
almış gənclər yox idi. Bunun da başlıca səbəbi
ana dilində orta məktəbin olmaması idi. Təhsil
tariximizdə ilk anadilli orta məktəbin yaradıcısı
A.Şaiq hesab olunur. Məhz o, ilk dəfə “Nümunə
Məktəbi”ni yaratmış və həmin məktəbin nümunəsində sonralar onlarla ana dilində orta
məktəblər açılmışdır. Ali Pedaqoji İnstitutla bağlı
ilk himnin yaradılması da A.Şaiqin adı və
yorulmaz fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Tədqiqatın metodları. Tədqiqatda elmipedaqoji ədəbiyyat araşdırılması, arxiv materiallarının öyrənilməsi, müqayisəli təhlil və ümumiləşdirmə metodlarından istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın yeniliyi. Məqalədə XX əsrin ilk
onilliklərində Azərbaycanda milli təhsil və pedaqoji fikir uğrunda aparılan mübarizənin istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi, anadilli orta
məktəbin yaradılmasının ali pedaqoji kadr hazırlığında rolunun sistemli şəkildə araşdırılması,
məktəblə bağlı xeyli materialın transliterasiya
edilərək tədqiqata cəlb edilməsi yenilik kimi
diqqəti cəlb edir. Ali Pedaqoji İnstitutun ilk himninin sözlərinin A.Şaiqə, musiqisinin görkəmli
bəstəkarımız Ü.Hacıbəyova aid olmasının
müəyyənləşdirilməsi də yenilik kimi qəbul oluna
bilər.
Tədqiqatın tətbiqi. Tədqiqatın materiallarından “Təhsil və pedaqoji fikir tarixi”, “Pedaqogika tarixi”, “Azərbaycanda təhsilin inkişaf
tarixi” və “Azərbaycanda məktəb və pedaqoji
fikir tarixi” fənlərinin tədrisində istifadə etmək
olar.
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F.Rustamov
Organization of the first secondary school
in the native language in Azerbaijan
Abstract
In the Middle Ages, the whole system of
Islamic schools (primary, secondary and higher)
was formed in Azerbaijan. After the end of the
Russian occupation of Azerbaijan in 1829, the
charter of the Transcaucasian schools was adopted. According to the charter, primary schools,
city schools, higher primary schools were
established in Azerbaijan. These Russian-language schools were state-run. Only then schools,
open S.A. Shirvani, M.I. Kasirom, M.M. Navvabom, M.T. Sidgi were considered primary
schools with a native language. For admission to
the university required real and classical gymnasium education. There was no middle school
with native language. Thus, the Higher Pedagogical Institute began to work only with 6 students. At that time there were no young people
who received secondary education in their native
language. The main reason for this was the lack
of a secondary school with a native language.
A.Shaig is considered to be the first founder in
the history of our secondary school education in
the native language. He was the first to open a
secondary school in the native language, and
later, for example, this school was the opening of
dozens of general education schools in the native
language. The creation of the first anthem at the

Higher Pedagogical Institute is also associated
with the name and indefatigable activity of A.
Shaiga. The article examines the role of A.
Shaiga in the formation, development and history
of education of secondary schools, organized in
his native language.

Ф.Рустамов
Организация первой средней школы
с родным языком в Азербайджане
Аннотация
В средние века в Азербайджане сформировалась целая система исламских школ (начальных, средних и высших). После окончания русской оккупации Азербайджана в
1829 году был принят устав закавказских
школ. Согласно уставу в Азербайджане созданы начальные школы, городские школы,
высшие начальные школы. Эти русскоязычные школы были государственными. Только
тогда школы, открытые С.А. Ширвани, М.И.
Касиром, М.М. Наввабом, М.Т. Сидги, считались начальными школами с родным языком. Для поступления в университеты требовалось реальное и классическое гимназическое образование. Средних школ с родным языком не было. Таким образом, Высший педагогический институт начал работать
только с 6 студентами. В то время не было
молодых людей, которые получали среднее
образование на родном языке. Основной
причиной этого было отсутствие средней
школы с родным языком. А.Шайг считается
основоположником первой в истории нашего
образования средней школы на родном языке.
Он первым открыл среднюю школу на
родном языке, а позже по примеру этой школы были открыты десятки общеобразовательных школ с родным языком. Создание
первого гимна при Высшем педагогическом
институте также связано с именем и неутомимой деятельностью А.Шайга. В статье
исследуется роль А.Шайга в становлении,
развитии и истории образования средней
школы, организованной на его родном языке.
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DAVRANIŞ VƏ MƏİŞƏT ESTETİKASI

M

Vidadi Xəlilov,
Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun böyük elmi məsləhətçisi,
pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor
e-mail: konulmikayilova@rambler.ru

üxtəlif nəsillərdən olan insanların mənəvi zənginliyinin formalaşmasında davranış estetikasının təsir qüvvəsi çox böyükdür. Davranış estetikası şəxsiyyətin və cəmiyyətin əsas göstəricilərindən sayılır. İnsanların
həyat tərzinin yüksəlməsində, mənalı yaşayıbyaratmasında davranış estetikasının çox böyük
rolu vardır, desək, səhv etmərik. Çünki davranış
estetikası, eyni zamanda etik-estetik mədəniyyətlə sıx bağlıdır. Ona görə də həyat və məişətin
müxtəlif anlarında davranış estetikasının, ünsiyyət mədəniyyətinin başlıca tələblərinə riayət etmək lazım gəlir. Belə bir mövqe əxlaqi kamilliyə
zəmin yaradır. Əxlaq isə ictimai şüur formalarından biri kimi, insanların həyat və məişətində
çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ailədə, məktəbdə, istehsal proseslərinin davam etdiyi yerlərdə, ictimai həyatın bütün sahələrində mədəni
davranış qaydalarının məcmusundan ibarət olan
əxlaq etik-estetik mahiyyəti ilə diqqəti cəlb edir.
Bu da təsadüfi deyildir. Çünki etika əxlaqın mahiyyəti, məzmunu, formalaşması yolları haqqında elm olmaqla, qədim zamanlardan bugünədək insanların davranış qaydalarını nizamlayır,
onları mənəvi zənginliyə istiqamətləndirir. Bir
sözlə, davranış estetikası etika və əxlaqla sıx
bağlıdır. Ona görə də davranış estetikasından
bəhs edərkən etik-əxlaqi kateqoriyalar üzərində
dayanmaq lazım gəlir.
İnsanların həyatında bir-biri ilə davranışı prosesi zamanı müsbət və mənfi əxlaqi sifətlər nə12

zərə çarpır. Müsbət əxlaqi sifətlər fəzilət, mənfi
əxlaqi sifətlər isə qəbahət adlanır. Xalqımız müsbət əxlaqi sifətləri həmişə yüksək qiymətləndirmişdir. Azərbaycan ədəbi folklorunun müxtəlif janrlarında, o cümlədən nağıllarda müsbət
əxlaqi sifətlərin tərənnümünə geniş yer verilmişdir. Bununla yanaşı, bəd əməlləri ilə tanınan qüvvələr də diqqət mərkəzindən kənarda
qalmamışdır. Xeyir və şər, xeyirxahlıq və nanəciblik, yaxşılıq və yamanlıq, səxavətlilik və
xəsislik, məhəbbət və nifrət insanlara xas olan
kefiyyətlər kimi nəzərə çarpmışdır. Vicdan, borc,
ədalət, şərəf, ləyaqət kimi yüksək insani keyfiyyətlərə yiyələnmək uğrunda çalışan insanlar
həyatın hər anında nümunə göstərilmişlər. Bu da
məlumdur ki, insanın qədir-qiyməti onun ədəbi,
hamı tərəfindən qəbul edilmiş mədəni davranış
qaydalarına riayət etməsi, böyük hörmət-nüfuz
qazanması ilə ölçülür. Məhz elə ona görə də
müqəddəs kitabımız “Qurani Kərim”in ayrı-ayrı
şurələri də insanları mehriban dolanmağa, mehriban yaşamağa səsləyir. Ədalətin, halallığın, xeyirxahlığın hər yerdə, bütün insanlar arasında
hökm sürməsinin vacibliyi göstərilir. Allahın
bəndələri bir-birinin halına yanmalı, gözəl davranışları ilə tanınmalıdırlar. Əxlaqi şüur, mədəni
davranış insanın yaraşığı, zinətidir. Buna görə də,
folklor nümunələrində əxlaq, davranış qaydaları
haqqında olan sözlər bu gün də öz dəyərini
saxlamaqdadır. Bu əvəzsiz söz inciləri hər kəsi
böyüklərə, qocalara, ata-analara, baba-nənələrə,
qadınlara, qızlara, özündən kiçiklərə hörmət et-
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məyə, elmə, təhsilə fikir verməyə səsləyir.
“Uşağı yemək böyütməz, sevinc böyüdər”,
“Bugünkü uşaq sabahkı qoçaq”, “Ağıl yaşda deyil, başdadır”, “Alim olmaq asandı, adam olmaq
çətin”, “Böyük olan yerdə kiçik danışmaz”,
“Böyüyünü tanımayanı heç kim tanımaz”, “Ən
böyük dövlət dostluqdur”, “Dostluğu birdən
pozma, bəlkə bir də dost oldun”, “Qonaq bərəkət
gətirər”, “Qonaq evin gülüdür”, “Xeyir dilə
qonşuna, xeyir gəlsin başına”, “Əzizin evinə əzilə-əzilə get” və digər atalar sözlərində ulularımız insanlarla xoş ünsiyyətdə olmağın, əlbir-dilbir olmağın vacibliyini dönə-dönə qeyd etmişlər.
İslam dininin banisi Həzrəti Məhəmməd
Peyğəmbərin müqəddəs kəlamları insanları birliyə, mehribanlığa qovuşdurmaqda çox böyük təsir qüvvəsinə malik olmuşdur. Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbərin din, iman, mömin-müslüm,
iman əhli, ədəb qaydaları və tərbiyə, əməyə münasibət, torpağa məhəbbət, təmizkarlıq və sağlamlığın qorunması, elm və savadlı adamlar haqqında dediyi kəlamlar çox dəyərli və təsirlidir.
Peyğəmbərimizin insanlara müraciətlə dediyi:
“Özün üçün nəyi arzu edirsənsə, nəyi istəyirsənsə, başqaları üçün də onu arzu et, onu istə”,
“İnsanların xeyirlisi, insanlar üçün ən faydalı
olanlardır”, “Qonağa hörmət edəndə qeyrisəmimiliyə yol verməyi qadağan edirəm” və s.
kimi müqəddəs kəlamları mənalı yaşamağımız
üçün həmişə faydalıdır.
İslam dininin ən böyük nüfuzlu şəxsiyyətlərindən, imamlarından olan Həzrəti Əlinin insanları insaniyyətə səsləyən kəlamları da çox təsirlidir: “Hər bir insanın qiyməti onun etdiyi yaxşılıqlarla ölçülür”, “Dili şirin olan kimsənin
qardaşları çox olar”, “Dilinə nəyi öyrətsən, sənə
o şeyi qaytarar” və digər kəlamları əsrlərdən
bəri insanların xoş rəftarına düzgün istiqamət
verir.
Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbərin və Həzrəti
Əlinin müqəddəs kəlamlarını eşidən, dilində
təkrarlayan, onların təsiri ilə düşünən, hərəkətlərini, etdikləri əməlləri göz önünə gətirən hər
kəs yüksək əxlaqi saflığa, mədəni davranışa,
davranış estetikasına yiyələnməyə istiqamətlənir.
Mədəni davranış insanların ən dəyərli qabiliyyətidir. Elə buna görə də xalqımız yüksək əxlaqi keyfiyyətləri – sadəliyi, təvazökarlığı, xeyirxahlığı, halallığı, qayğıkeşliyi, həssaslığı hə-

mişə yüksək qiymətləndirmişdir. Unutmaq olmaz ki, digər bacarıq və vərdişlər kimi, mədəni
davranış da məktəbəqədər dövrdən, məktəb illərindən formalaşmağa başlayır. Başqa sahələrdə
olduğu kimi, mədəni adətlər və mədəni davranış
qabiliyyətləri öz-özünə yaranmır. Bunları öyrənmək və əməli fəaliyyətə tətbiq etmək, davranış
normalarına çevirmək lazımdır. Buna görə də
davranış estetikası ilə bağlı olan bir sıra mədəni
davranış qaydalarına diqqət yetirmək yerinə
düşər.
Hər şeydən əvvəl, qeyd edək ki, mədəni insanlar bir-biri ilə görüşəndə səmimi olmağı,
salamlaşmağı, hal-əhval tutmağı bacarmalıdırlar.
Salamlaşarkən birinci olaraq kiçik böyüyə,
şagird, tələbə isə müəllimə salam verməlidir.
Yaşlı adamla, həm də səndən böyük olanlarla
salamlaşarkən, yaxud onlardan ayrılarkən birinci
olaraq əl uzatmamaq, yalnız baş əyməklə kifayətlənmək lazımdır. Ümumiyyətlə, tibbi mülahizələrə, qaydalara görə əl verməklə görüşmək,
öpüşmək də məsləhət deyil. Dünyanın bir çox
ölkələrində də buna yaxşı baxmırlar.
Dinləmək – başqasını, müsahibini dinləmək
bacarığı da mədəni davranışa aiddir. Müsahibinin səninlə danışanın, xüsusilə yaşlı adamın
sözünü kəsməmək, axıradək dinləmək vərdişinə
yiyələnmək lazımdır.
Böyüklərlə bir yerdə olarkən son dərəcə həssas, diqqətli və nəzakətli olmaq lazımdır. Özünüzdən böyüklər sizdən məsləhət almaq istəmirlərsə, onlara məsləhət verməyə tələsməyin.
Əgər müəyyən bir məsələ haqqında nəsə demək
istəyirsinizsə, əvvəlcə icazə alın, sonra necə
deyərlər, “yüz ölçün, bir biçin”.
Mədəni insan hamıya yaxşılıq etməyə çalışmalıdır. Yüksək səviyyəli mədəni insanlar,
hətta onlara edilən pisliklərə qarşı yaxşılıq
edirlər. Atalar demişkən: “Yaxşılığa yaxşılıq hər
kişinin işidir, yamanlığa yaxşılıq nər kişinin
işidir”.
Mədəni insan dediyi hər sözün, etdiyi zarafatın həddini bilməlidir. Ata-babalarımız əbəs
yerə deməmişlər ki, “zarafat dostluğun qayçısıdır”. Mədəni insan davranışında olduqca mülayimlik göstərməli, heç kəsin qəlbinə dəyməməli, könlünü sındırmamalıdır. Əgər kiminsə
xətrinə dəymisinizsə, tez də səhvinizi düzəldin,
səhvinizi etiraf edin, üzr istəyin. Mədəni insan
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heç kimlə dalaşmamalıdır. Əgər bu və ya digər
səbəbdən münasibət pozulubsa, elə davranmaq
lazımdır ki, barışmağa əl yeri qalsın. İctimai yerlərdə davranış qaydalarını pozanlarla, kobud hərəkət edənlərlə barışmamaq, güzəştə getməmək
lazımdır.
Əxlaqi söhbətlər zamanı şagirdlərin, tələbələrin nəzərinə çatdırmaq lazımdır ki, müəyyən
bir şey üçün kimsədən təkrar-təkrar xahiş etmək,
təngə gətirmək düzgün deyil. Əgər bir nəfər sizin
xahişinizi yerinə yetirmək istəmirsə, çox da üz
vurmayın. Bir-iki dəfə xahişlə kifayətlənsəniz,
yaxşıdır. Hər hansı bir yerə, bir adamın yanına
gedərkən qabaqcadan onunla görüş vaxtını
razılaşın. Evə, yaxud iş yerinə gedərkən qapını
döymək, içəri keçməzdən əvvəl icazə almaq daha
məqsədəmüvafiqdir. Davranış estetikası, ünsiyyət mədəniyyəti ilə bağlı olan həmin cəhətlər,
eyni zamanda şəxsiyyətin etik-estetik mədəniyyətini göstərir. İnsanın qədir-qiyməti onun ədəbi,
gözəl xasiyyəti, mədəni davranışının səviyyəsi
ilə ölçülür. Dahi Nizaminin: Xoş ətirlər saçmaq
istəyən adam, gültək xoşxasiyyət olmalı müdam,
– sözləri necə də yerinə düşür. Hər yerdə, həyatın
bütün sahələrində insanları əxlaqi gözəlliyi,
əxlaqi fəzilətləri nümayiş etdirməyə ruhlandırır.
Davranış estetikasından bəhs edərkən insanın
zahiri görünüşü də diqqət mərkəzində olan
vacib məsələlərdəndir. Əlbəttə, yaşından, peşəsindən asılı olmayaraq, hər kəs istəyir ki, gözəl
görünüşü ilə diqqəti cəlb etsin. İnsanın səliqəli
geyimi, təmizkarlığı, boyuna, bədən quruluşuna
müvafiq saç saxlaması bu baxımdan daha çox
diqqət yetirilməsi vacib olan məsələlərdəndir.
Maraqlısı odur ki, insanın zahiri görünüşünün
cazibədarlığından danışarkən çox zaman dəblə
geyinmək məsələsini ön plana çəkirlər. Halbuki
məsələyə bu cür yanaşmaq birtərəfli mövqeyi
əks etdirir. Gəlin bir anlığa təsəvvür edək: Qarşımızda ən müasir moda ilə geyinmiş bir insan
dayanıb. Əgər onun görkəmində səliqə-sahman
yoxdursa, geydiyi paltara ütü çəkilməyibsə,
paltara düşən ləkə vaxtında təmizlənməyibsə,
çirklidirsə bu cür dəblə geyinməyin gərəkliliyindən danışmağa dəyməz. Unutmaq olmaz ki, hər
hansı dəb, eyni zamanda dövrün, insanların həyat
tərzinin tələbi ilə meydana çıxan və dəyişən
prosesdir.
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Hər hansı dəbli geyim, eyni zamanda qısamüddətli və ya müəyyən dövr keçdikdən sonra
yenidən təkrarlanaraq “uzunömürlü” ola bilər.
Burada onu da qeyd edək ki, dəbə aludə olmaq
və onu mədəni davranışın əsas əlamətlərindən
biri kimi qəbul etmək bir o qədər də məqbul sayıla bilməz. Əsas məsələ insanın ictimai mühitdə
özünü səliqə-sahmanla aparması ilə bağlıdır.
Geyim mədəniyyəti ilə diqqəti cəlb edən hər
kəs ünsiyyət üçün çox zəruri olan danışıq tərzi,
nitq mədəniyyəti ilə tanına bilərmi? Gəlin etiraf
edək ki, yer üzünün yaraşığı, memarı sayılan
insan, sözü ilə tanınır. İnsanın böyüklüyü,
şüurluluğu, əxlaqi səviyyəsi, mədəniyyəti onun
dediyi sözlə ölçülür, qiymətləndirilir. Böyüklərin
tez-tez dediyi: “Sözü bişir, sonra ağzından
çıxar”, “Sözünə qiymət ver”, “Hər nə gəldi danışma” sözlərini kim eşitməmişdir? Dahi şairimiz Nizaminin sözün qədir-qiymətini bildirən
aşağıdakı misralarına diqqət edək:
Sordu: köhnə qızılmı, təzə sözmü yaxşıdır?
Söz sərrafı söylədi: söz dünyanın naxışıdır, sözün qanadları var quş kimi incə-incə, dünyada
söz olmasa nəyə gərək düşüncə?...
Atalar sözlərinə çevrilən “Sözün də su kimi
lətafəti var, hər sözü az demək daha xoş olar”
misraları da Nizamiyə məxsusdur.
Fikir verirsinizmi, hələ neçə əsr bundan əvvəl
dahi sənətkarımız sözə, sözün məzmununa, təsirinə necə böyük əhəmiyyət vermiş, onu insanın
mənəvi aləminin əsas meyarı saymışdır. Təsadüfi
deyildir ki, gözəl, məzmunlu danışıq, öz sözü ilə
ətrafdakıları təsirləndirmək məsələsi həmişə
mütərəqqi insanların diqqət mərkəzində olmuşdur. Fikri aydın ifadə etmək üçün sərrast söz
seçmək, onları yerli-yerində işlətmək məsələsi
də həmişə yüksək qiymətləndirilmişdir. Buna
görə də insanın qarşısındakına ünvanlanan hər
sözü mənalı, məzmunlu olmalıdır. Fikrimizcə,
hər bir insan, istər məktəbli, tələbə, istərsə də
yaşlı nəslin nümayəndəsi müəyyən bir yerdə
danışarkən öz-özlüyündə qabaqcadan bu suallar
ətrafında düşünməlidir: “Nəyi deyəcəyəm?”,
“Niyə deyəcəyəm?”, “Kimə deyəcəyəm?”, “Necə deyəcəyəm?” şifahi şəkildə danışmağa başlamazdan əvvəl həmin sualları əsas götürənlər həmişə rəğbətlə qarşılanır, dinləyicilərin qəlbində
özlərinə layiq yer tuturlar.
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Söhbət zamanı yaxşı məlum olan bir məsələ
haqqında danışmaq daha məqsədəmüvafiqdir. Bu
zaman sadə, səlis sözlər və cümlələrlə müəyyən
bir fikri daha aydın şəkildə ifadə etmək nitq
mədəniyyətinin mühüm əlamətlərindən sayılır.
Davranış estetikasından bəhs edərkən asudə
vaxt və ondan səmərəli istifadə etmək mədəniyyəti üzərində də dayanmaq lazımdır. Çünki
asudə vaxt öz mahiyyəti etibarilə çox böyük
sərvətdir. Onun qədrini bilmək, hər anından səmərəli istifadə etmək şəxsiyyətin mənəviintellektual səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb
olur. Hər bir insan işindən, məşğuliyyətindən asılı olaraq asudə vaxt büdcəsi əldə edir. İşə, təlim
əməyinə sərf olunan vaxtdan sonra insanın öz
ixtiyarında qalan vaxt asudə vaxta aiddir. Asudə
vaxtın çox hissəsini fəal istirahət üçün ayırmaq
məsləhətdir. Açıq havada gəzmək, müxtəlif hərəkətli və əyləncəli oyunlarla məşğul olmaq,
müəyyən qədər televizora, teatr tamaşalarına və
filmlərə baxmaq da yaddan çıxarılmamalıdır.
Bunlar asudə vaxtın daha maraqlı və məzmunlu
keçməsinə zəmin yaradır. Asudə vaxtda mütaliə
etmək, elm, incəsənət sahələri üzrə yeni məlumatlar əldə etmək, sevimli yazıçı və şairlərin
əsərləri ilə tanış olmaq, ailə kitabxanasını zənginləşdirmək də faydalıdır.
Asudə vaxtın müəyyən bir hissəsini bədən
tərbiyəsi və idmana, ictimai faydalı işə, həmçinin
təbiətə qayğı göstərməyə həsr etmək vacibdir.
Həyət və yol kənarındakı, məktəbin həyətindəki

ağaclara və yaşıllıq kollarına qulluq etmək savab
işidir və bu iş rəğbətlə qarşılanır.
Asudə vaxtlarda məktəbdənkənar tərbiyə və
mədəni-maarif ocaqlarında fəaliyyət göstərən bədii-texniki dərnəklərdə məşğul olmaq da əhəmiyyətlidir. Davranış və məişət estetikası birbiri ilə sıx bağlıdır. Ona görə də çox zaman davranış mədəniyyətindən danışarkən fikrin səmti
məişət mədəniyyətinə istiqamətlənir. Bunun
üçün də müxtəlif qəbildən olan insanların həyat
tərzini yaxşılaşdıran məişət avadanlığının,
məişət əşyalarının əldə edilməsinə xüsusi fikir
vermək zəruridir.
“İnsan əşyalar üçün, əşyalar insan üçün?”
sualı həyat və məişət prosesində tez-tez təkrarlanır. Cavablar çox qısa olur. Yaşından, təhsil,
peşə səviyyəsindən asılı olaraq insanın evdə,
ailədə, ümumi yataqxanada keçirdiyi həyat tərzi
texniki estetikanın son nailiyyətlərini göstərən
cihazlar və avadanlıqlarla müşayiət olunmalıdır.
Xüsusi cihazlarla idarə olunan müasir televizorlar, kompüter texnikası, sərinləşdirici və
istiləşdirici qurğular, proqramla işləyən paltar və
qab-qacaq yuyan maşınlar əsil möcüzə deyilmi?
Hazırda məişətimizə geniş daxil olan elmi-texniki tərəqqinin parlaq nailiyyətləri kimi nəzərə
çarpan həmin vasitələr insanların həyat tərzinin
estetik tərəflərini göstərir. İnsan yaratdığından
hədsiz zövq alır. Mənalı yaşamaq-yaratmaq
idealına sadiq qalır, cəmiyyətin fəal və aparıcı
qüvvəsinə çevrilir.
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Xülasə. Məqalədə peşəyönümü texnologiyası təlim-tərbiyə prosesinin mühüm tərkib hissəsi olduğundan onun təşkili və aparılmasında ənənəvi prinsip və metodların rəhbər tutulmasının vacibliyi,
ibtidai təhsil səviyyəsində şagirdlər ilə aparılan peşəyönümü işlərinin məqsədi, vəzifələri və məzmunun məktəbəqədər yaşla müqayisədə ciddi dəyişikliklərin baş verməsi, böyük Azərbaycan şairi və
mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin peşə və sənət seçməyin faydasını yüksək dəyərləndirməsi və onu halal
yaşamağın əsas amili hesab etməsi nəzəri və praktiki əsaslarla şərh olunmuşdur.
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M

üstəqil respublikamızda gənclərin təlim-tərbiyəsi, azad vətəndaş və hərtərəfli bir mütəxəssis kimi yetişməsi, gələcəyin qurucusu olması, vətəninə, xalqına böyük
məhəbbətlə xidmət etməsi bazar iqtisadiyyatı
şəraitində rəqabətədavamlılığı qarşıya qoyulan
əsas hədəflərdəndir. Bunun üçün onları məktəbəhazırlıq dövründən və ibtidai siniflərdən başlayaraq, peşəyönümü istiqamətində düzgün tərbiyələndirmək vacibdir. Xalqımızın gələcəyi olan
təhsilalanların ahəngdar inkişafının təmin edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən texnologiya və onun tədrisi metodikasının müasir
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tələblər səviyyəsində tədrisi qarşıda duran mühüm vəzifələrdəndir [5, s.3].
Milli və dünya təcrübəsinin öyrənilməsi, onların müqayisəsi, təhlil edilməsi nəticəsində
ümumtəhsildə texnologiya fənninin aşağıda qeyd
olunan məzmun xətləri müəyyənləşdirilmişdir
ki, bu da öyrənənlərin əldə edəcəyi bilik və bacarıqları daha aydın təsvir etmək, onları sistemləşdirmək məqsədinə xidmət edir: emal texnologiyaları, texnika elementləri, məişət mədəniyyəti, qrafika.
Bütün fənlərdə olduğu kimi, texnologiya fənninin məzmunu da sinifdən-sinfə, konsentrik
əsasda sadədən mürəkkəbə, asandan çətinə
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prinsipi üzrə getdikcə zənginləşsə də məzmun
xətləri dəyişməz qalır. Qeyd olunan hər bir məzmun xətti üzrə qazanılan bilik şagirdlərdə müvafiq təlim nəticələri formalaşdırır.
Emal texnologiyaları əsas məzmun xətlərindən biri olub, şagirdlərin peşələrlə tanış edilməsini, onların ilkin ümuməmək bacarıqlarına və
elementar əmək vərdişlərinə yiyələnmələrini
təmin edir. Şagirdlər gündəlik həyatda, məişətdə
müəyyən hallarda materialların, enerjinin, informasiyaların dəyişdirilməsi və istifadəsi prosesində iştirak etdiklərinə görə onlara müəyyən
emal tenologiyalarına aid bacarıq və vərdişlərin
aşılanması zəruri sayılır. Göstərilən obyektlərin
dəyişdirilməsi və istifadəsi müxtəlif metod və
vasitələrlə (alətlər, texnika) əldə olunduğu və
bunların əsasını emal texnologiyaları təşkil etdiyi
üçün qeyd olunan bu məzmun xətti texnologiya
fənninə daxil edilmişdir. Bu məzmun xətti üzrə
qazanılan bilik və bacarıqlar vasitəsi ilə təhsilalanlar məmulatın texniki və bədii konstruksiya
edilməsinin əsas prinsipləri ilə praktik tanış olur,
estetik və dizayn tələblərinə uyğun müxtəlif
məmulatlar hazırlayırlar. Gələcəkdə də əldə edəcəkləri peşənin xarakterindən asılı olmayaraq,
onlar özlərinin həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq
üçün materialların emal texnologiyalarından istifadə edə bilərlər.
Emal texnologiyaları məmulatın hazırlanması
prosesində materialın, xammalın və ya yarımfabrikatın vəziyyətinin, xassələrinin və formalarının dəyişdirilməsi üçün istifadə olunan texnoloji əməliyyatlardır. Emal texnologiyalarına ölçmə, deşmə, kəsmə, nişanlama, yapma, qatlama,
tikmə, hörmə və s. daxildir.
Materialın formasını və ölçüsünü dəyişdirmək
üçün istifadə olunan bütün alətlər emal vasitələri
adlanır. Emal vasitələri təyinatına görə xarakterizə olunur: Məsələn, qayçı kəsici alət, iynə sərt
materialdan hazırlanmış, bir tərəfdən sap üçün
qulaqcığı olan, şişuclu, nazik, uzunsov alətdir və
onun köməyi ilə tikmə əməliyyatı yerinə yetirilir.
Çəkic zərbə aləti; elektrik burğusu deşik açmaq
üçün nəzərdə tutulmuş elektromexaniki alət;
balta kəsici alət; məngənə çilingər və ya xarrat
aləti; rəndə oduncağı yonmaq üçün istifadə olunan əl aləti; bıçaq kəsici alət; mişar bərk materialları (oduncaq, metal, plastik kütlə, daş və s.)
kəsmək üçün çoxlu sayda kəsici dişləri olan

kəsici alətdir.
Təyinatına görə texnoloji vasitələrin və maşınların təsnifatına – çilingər, xarrat, tikinti, yol,
kənd təsərrüfatı alətləri, ölçmə və meteroloji cihazlar daxildir. Çilingər alətlərinə burğu, çəkic,
kəlbətin, yeyə, vintaçan, yastıağız kəlbətin, itiağız kəlbətin, taxta çəkic, dəmir qələm, deşikaçan və s.; xarrat alətlərinə əl burğusu, lobzik
(əyrixətli konturu olan fiqurları mişarlamaq üçün
alət), mişar, rəndə, bıçqı, iskənə, rəngsaz malası,
taxta çəkic, su tərəzisi və s.; kənd təsərrüfatı
alətlərinə isə susəpən, yaba, bel, dırmıq, dəryaz,
kotan, bağban qayçısı və s. daxildir.
İş prosesinin təyinatına və xarakterinə görə
maşınlar qrupuna aiddir: energetik maşınlar
(maşın mühərriklər), bu maşınlar hər hansı növ
enerjini mexaniki enerjiyə çevirir. Dəyişdiricilər
(generatorlar), bu maşınlar mühərrikdən alınan
mexaniki enerjini başqa növ enerjiyə çevirir (məsələn, cərəyan generatorları, turbinlər, daxiliyanma mühərrikləri, soyuducular və s.).
Nəqliyyat maşınlarına texnoloji maşınlar
(maşın-alətlər, iş maşınları) daxildir. Bu maşınlar
mühərrikdən alınan mexaniki iş vasitəsi ilə emal
olunan materialların forma və halının dəyişdirilməsində istifadə edilir (məsələn, metal emalı
dəzgahları, kənd təsərrüfatı maşınları, toxuculuq
və mətbəə dəzgahları və s.). Nəqledici maşınlar
əşya və materialların vəziyyətini və istiqamətini
dəyişdirmək üçündür (məsələn, qaldırıcı kranlar,
konveyerlər, nasoslar və s.). İnformasiya maşınları informasiya mübadiləsini həyata keçirir (məsələn, kompüterlər, mexaniki inteqratorlar, hesablayıcı aparatlar və s.).
Texnika elementləri məzmun xətti üzrə təhsilalanlara gündəlik həyatda qarşılaşdıqları texnikanın ümumi xarekteristikasının öyrədilməsi,
elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri, istehsal texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi, müasir texniki qurğular və konstruksiyalar haqqında ilkin
məlumatların verilməsi, bu sahədə müvafiq bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi nəzərdə tutulur. Həyata keçirilən təlim işləri təhsilalanlarda
texnika aləmi, maşınların növləri və təyinatı,
hissələrinin birləşdirilməsi, maket və onlara
verilən tələblər (iqtisadi, ekoloji və estetik), texnika üzrə kütləvi peşələr haqqında ilkin bilik və
bacarıqları formalaşdırır. Bütün bunlarla yanaşı,
təhsilalanlar qarşılaşdıqları əsas texnoloji ma17
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şınlar, aqreqatlar, cihazlar, alətlər, onların növləri, quruluşu və iş prinsipləri ilə tanış olurlar.
Detallar, mexanizmlər, məişətdə istifadə olunan
maşınlar, onların tədbiqi haqqında biliklərə yiyələnməklə, müasir texnoloji avadanlıqların quruluşunu və iş prinsiplərini öyrənir və idarə
etmək bacarıqları qazanmağa maraq göstərirlər.
Evdə istifadə olunan bütün texniki avadanlıq
məişət texnikası adlanır. Məişət texnikası insan
əməyini yüngülləşdirməklə yanaşı, həm də gündəlik həyatda rahatlıq yaradır. Məişət texnikasına
hesablama texnikası, hesablama makinası, şəxsi
kompüter; mətbəx texnikası – soyuducu, dondurucu; mexaniki emal üçün – ət maşını, mətbəx
kombaynı, çörəkkəsən, qabyuyan maşın; termik
emal üçün – qaz və elektrik pilətəsi, şirəçəkən;
geyimə qulluq üçün – paltaryuyan maşın, elektrik ütüsü, paltartikən maşın; evi yığışdırmaq
üçün – tozsoran, yuyucu tozsoran; digər texnika
– sərinləşdirici, qızdırıcı, hava ionlaşdırıcısı,
elektrik su qızdırıcısı, işıqlandırıcı, elektrik saçqurudanı; elektron cihazlar – ev kinoteatrı, musiqi mərkəzi, televizor, telefon aparatı və s. daxildir. Bütün bunların nəticəsi olaraq təhsilalanlarda məişətdə işləyəcəkləri sahədə texnika ilə
davranmaq mədəniyyəti formalaşdırılır.
Məişət mədəniyyəti məzmun xətti üzrə təhsilalanlar qazanmış olduqları bilik və bacarıqlarla, onlara lazım olan davranış qaydalarına
riayət etmək, ailənin və onun büdcəsinin idarə
olunmasında iştirak etmək, təhlükəsizlik və
sanitariya-gigiyena qaydalarına əməl etmək,
sadə təmir tikinti işlərini yerinə yetirmək və
bitkilərə qulluq etmək və s. kimi vərdişləri qazanırlar. Bununla yanaşı, təhsilalanlarda ailəməişət mədəniyyəti və ənənələri, interyer tərtibatı və dizayn, ictimai yerlərdə (evdə, nəqliyyatda, məktəbdə, qonaq getdikdə və s.) davranış və ünsiyyət qaydalarına əməl etmək, öz iş
və yaşayış yerlərini müəyyənləşdirmək bacarıqları da formalaşır.
Qrafika məzmun xətti təhsilalanlara hər hansı bir məmulatı hazırlayarkən, ilk növbədə, onun
eskizini, sxemini, rəsmini (şəklini), çertyojunu,
təlimat və texnoloji xəritəsini çəkmək və oxumaq
bacarığı üçün bilik aşılayır. Elektron qurğularda
sadə sxemlərdə olan nasazlıqları tapmaqda qraika məzmun xətti zəruri bilik və bacarıqlarla
təhsilalanları təmin edir.
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Ali pedaqoji məktəblərdə texnologiya və onun
tədrisi metodikası fənninin tədrisində pedaqoji
proses əvvəlcədən müəyyən olunmuş nəticələri
əldə etmək üçün müəllimin əlaqələndirici, istiqamətverici, məsləhətçi, öyrənənlərin isə tədqiqatçı, təcrübəçi, yaradıcı subyektlər kimi qarşılıqlı
əməkdaşlıq fəaliyyətləri əsasında qurulur. Ona
görə də bakalavr pilləsində ibtidai sinif müəllimlərinin hazırlığı üçün texnologiya və onun
tədrisi metodikası çərçivəsində kurikulum təlimini başa vuran tələbənin qazandığı nəticələrinə
daxildir: əməyin müxtəlif növləri, əmək alətləri
və vasitələri, emal vasitələri, onların quruluşu, iş
prinsipi və istifadə qaydaları, müxtəlif materiallar və onların xassələri haqqında biliklər
əldə edir, texnoloji əməliyyatların kompüterləşdirilməsi, modelləşdirmə və konstruksiya etmə,
kompüter texnikasının köməyi ilə model və layihələr qurmaq üzrə vərdişlər qazanır və bunu aşılamağın forma və üsullarını mənimsəyir, müxtəlif
materiallarla (kağız, karton və parça və s.) işləmək, enerji emalı, xalq sənətkarlığı nümunələrinə əsasən, materialların emalı, kənd təsərrüfatı əməyinin müasir və perspektiv texnologiyaları haqqında əldə etdiyi nəzəri bilikləri praktik məşğələ zamanı tətbiq etmək bacarığı və vərdişləri əldə edir, özünün və başqalarının hazırladığı məmulatlara münasibət bildirir və onları dəyərləndirə bilir, yüksək məişət mədəniyyəti
nümayiş etdirir, tələb olunan məişət, kulinariya
və özünə xidmət işlərini yerinə yetirə bilir və
bunu təlqin etməyin əhəmiyyətini dərk edir,
yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirməyin
vacibliyini bilir, bunun forma və üsullarını mənimsəyir və bu sahədə müəyyən vərdişlər qazanır.
Peşələr sürətlə dəyişir. Bəzi peşələrə tələbat
olmadığından onlar sıradan çıxır, yeniləri meydana gəlir. Əmək bazarında rəqabətqabilliyi qoruyub saxlaya bilmək, daim tələb olunan mütəxəssis olmaq üçün fasiləsiz öyrənmək, peşəkar
bilik və bacarıqlara yiyələnmək, sosial səriştələri
inkişaf etdirmək həyati zərurətə çevrilir.
Texnologiya cəmiyyəti formalaşdırır, yoxsa
onun ehtiyacları və istəyi texnoloji sənayenin
inkişafını müəyyənləşdirir? Bu suala iki təzadlı
yanaşma var. Bir qrup iddia edir ki, texnoloji
inkişaf cəmiyyəti formalaşdırır və onun inkişaf
istiqamətlərini müəyyən edir. Digər qrupa görə
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isə cəmiyyətin istəkləri texnologiya sənayesinin
vəziyyətini müəyyən edir, yəni texnoloji sənaye
sırf cəmiyyətin ehtiyaclarına görə çalışır. Dünya
tarixində bugünədək bir çox dönüş nöqtələri
olub. Belə dönüş nöqtələrindən olan Sənaye
inqilabı, məhz texnoloji innovasiyaların sahəsində gerçəkləşib. XVIII əsrdə baş verən Sənaye
inqilabı öncə Qərbi Avropa, daha sonra isə Amerika və bütün dünyanın mənzərəsini köklü
şəkildə dəyişdi. İllər keçdikcə ilk sənayeləşən
ölkələr iqtisadi gücə və onun verdiyi siyasi gücün sahəsində dünyada hegemon mövqeyə sahib
olmağa başladılar. Əgər qatar, təyyarə, maşın və
digər nəqliyyat vasitələri olmasaydı, dünyanın
hazırkı mənzərəsi olduqca fərqli olardı. Müasir
dövrün ən aktual mövzularından olan qloballaşma baş verməz, xalqlar və dövlətlər arasında
əlaqələr belə sıx olmazdı. Telefon və internetsiz
müxtəlif coğrafi məkanlarda yaşayan insanlar
arasında əlaqə indiki kimi yaxın ola bilməzdi. Bu
nümunələr texnologiyanın cəmiyyət üzərindəki
nəzərə çarpacaq dərəcədə təsir gücünün olduğunu nümayiş etdirir.
Texnoloji avadanlıqları və şirkətləri istehsal
və idarə edən insanlardır. Onların texnoloji sənayeyə təsiri qaçılmazdır. İnsanların həyat şəraitini
daha da yaxşılaşdırmaq istəyi texnologiyanın
inkişafına ciddi təsir göstərmişdir. Texnologiya
fənninin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri
də təlim-tərbiyə işinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və şagirdin əmək qabiliyyətini müasirləşdirməkdir. Məktəb haqqında verilən qərarlarla
əsasən son illərdə təhsilin məzmunu yeniləşmiş
və qarşıya qoyulan vəzifənin həllində xeyli işlər
görülmüş və müsbət nəticələr əldə edilmişdir.
Qabaqcıl texnologiya müəllimləri texnologiya
dərslərində təkcə kompüterin əsaslarını öyrətməklə kifayətlənmir, həmçinin dərsdə öyrəndikləri nəzəri bilikləri təcrübəyə tətbiq etməklə
onlarda bacarıq və vərdişləri formalaşdırır.
İbtidai təhsil səviyyəsində şagirdlər ilə aparılan peşəyönümü işlərinin məqsədi, vəzifələri və
məzmunu məktəbəqədər yaşla müqayisədə ciddi
dəyişikliklərə səbəb olur. Texnologiyanın məzmun xətlərinə daxil olan uşaq oyunları təlim
əməyi ilə əvəz olunur. Bu dövrdə uşaqların psixi
və fizioloji inkişafında müəyyən dəyişikliklər
baş verir. Onların hafizəsi, təfəkkürü, diqqəti,
maraq dairəsi, eləcə də boyu, əzələləri və s.

sürətlə inkişaf edir. Bu çoxcəhətli dinamik prosesə düzgün istiqamət vermək vacibdir. İbtidai
siniflərdə şagirdlərin təlim əməyini maraqlı şəkildə qurmaq tələb olunur. Şagirdlərin sonrakı
illərdəki fəaliyyəti bu dövrdəki təlim-tərbiyə
prosesinin düzgün təşkilindən həlledici dərəcədə
asılı olduğundan onlarda təlimə ciddi münasibət
və maraqlar tərbiyə etmək xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Belə münasibət onlarla aparılan peşəyönümü işində də vacibdir. Uşaqların əməklə, peşə
ilə tanışlığı ailədən başlayır. Onlar ailədə valideynlərinin və ailənin böyükyaşlı üzvlərinin
əməyi ilə tanış olur, məişət əməyində bilavasitə
iştirak edir, gücləri çatan ev işlərində valideynlərinə kömək edirlər. Bununla yanaşı, kiçikyaşlı
məktəblilər çox vaxt ailədə əmək, peşə, faydalı iş
və s. haqqında ailə üzvlərinin söhbətlərini də
eşidir, onların peşələri haqqında müəyyən məlumata yiyələnirlər. Bütün bunlar isə şagirdlərdə
ilk əmək vərdişlərinin və peşələrlə tanışlığın
yaranmasında müəyyən rol oynayır. Əməyə və
peşəyə meyillilik ona hörmət və məhəbbətlə sıx
bağlıdır. Kiçikyaşlı məktəblilər nə qədər çox peşə ilə tanış olub, onlar haqqında müəyyən məlumatlara yiyələnsələr, gələcəkdə peşəseçmə işi də
bir o qədər düzgün və şüurlu olar.
Həyatda belə faktlara çox rast gəlmək olur ki,
şagirdlərin ibtidai siniflərdə inteqrativ təlimdə
maraq göstərdikləri müəyyən bir peşə onların
sonrakı həyat yoluna çevrilir. Kiçikyaşlı məktəblilər elmlərin əsaslarını öyrənərkən Azərbaycan dili dərslərində ilin fəsilləri, fəsillərə müvafiq əmək prosesləri, əmək adamlarının həyatı,
fəaliyyəti haqqında müxtəlif şeirlər, hekayələr,
texnoloji mətnlər oxuyub öyrənirlər. Həyat bilgisi dərslərində ətraf aləm, mühitlə tanış olur,
müxtəlif hadisələrə münasibət bildirir, sağlamlıq
və təhlükəsizlik qaydaları, iqtisadi bilik və bacarıqların təməlini nümayiş etdirirlər. Texnologiya dərslərində müvafiq texnologiyalardan
istifadə etməklə, məmulatlar, model və layihələr
hazırlayır, məişət xidmətlərini yerinə yetirməklə
peşələrin əsaslarını, əməyə qiymət verilməsini
mənimsəyirlər. Bütün bunlar şagirdlərin peşələr
aləmi ilə, əmək adamları ilə tanışlıqlarında
mühüm rol oynayır.
Kiçikyaşlı məktəblilərlə müxtəlif fənlər üzrə
aparılan kompleks ekskursiyaların peşəyönümü
vəzifələrinin həllində böyük təsir gücü vardır.
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Belə ekskursiyalar şagirdlərin dünyagörüşünü,
ətraf aləm haqqında biliklərini genişləndirir və
müxtəlif peşələr haqqında məlumatlarını dərinləşdirir. Kiçikyaşlı məktəblilərlə müxtəlif kənd
təsərrüfatlarına, texnoparklara, fabriklərə, innovasiya mərkəzlərinə, elmi-texniki muzeylərə,
meşəyə, təbiət qoynuna təşkil edilən ekskursiyalar bu cəhətdən çox faydalıdır. İbtidai siniflərdə
aparılan peşəyönümü işində müxtəlif peşə sahibləri və mütəxəssislərlə, sahibkarlarla, elm və
incəsənət xadimləri ilə görüşlər praktik səciyyə
daşıyır. Belə görüşlər bir tərəfdən şagirdlərin
peşələr aləmi haqqında təsəvvürlərinin genişlənməsinə, digər tərəfdən isə bu adamların əməyinə, işinə hörmət və maraq formalaşdırır.
Yeniyetmə və gənclərin peşə marağının öyrənilməsi, qabiliyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi,
peşələrə aid məlumat, peşəyə aid bilik, bacarıq
və vərdişlər, seçilmiş peşə üzrə işədüzəlmə, peşəyə uyğunlaşma, yenidənoriyentasiya məktəbdə
peşəyönümünün məzmununu təşkil edir.
Müasir dövrdə peşəyönümü işini təlim-tərbiyənin tərkib hissəsi kimi dərk edən müəllim
bacarığını elə istiqamətləndirməlidir ki, tələbələrdə peşələrə maraq oyada bilsin. Bu baxımdan tələbələrin peşəyönümü tərbiyəsində onların
müxtəlif peşələrə istiqamətləndirilməsində ədəbiyyat fənninin imkanları genişdir. Bədii ədəbiyyat müxtəlif peşəli obrazlar silsiləsi ilə zəngindir. Ədəbi qəhrəmanların peşəsinə vurğunluğu tələbə şəxsiyyətini tərbiyə edir, onlarda bütün
peşələrin faydalı olması qənaətini yaradır. Müsbət obrazın peşəsi bacarıqlı müəllimin şərhində
elə qüdrətli zirvəyə ucaldılır ki, tələbə peşənin
mahiyyətini aydın dərk edir və heyrətlənir.
Peşəyönümü gənc nəsli şüurlu surətdə peşə
seçməyə hazırlamaq məqsədi ilə həyata keçirilən
iş sistemidir. Məktəb yeniyetmə və gənclərə öz
həyat yolunu tapmaqda, maraq və qabiliyyətinə
uyğun peşə seçməkdə kömək etməlidir. Peşəyönümü sisteminin tərkib ünsürlərinə aşağıdakılar daxildir: peşə maarifi; peşə məsləhətləri;
peşə təmayülü – peşəyə dair ilkin bacarıqların
formalaşdırılması; peşə adaptasiyası – peşəyə
uyğunlaşma.
Azərbaycanda peşə təhsilinin inkişaf tarixi bir
çox mərhələlərlə şərtlənir. İlk növbədə, xalqın
əməyi nəticəsində yaranan milli sənət nümunələrinin tarixi bizi keçmişin minilliklərinə aparır.
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Milli çərçivədə yaranan bu zəngin xəzinə, xalqın
maddi mədəniyyətini təşkil edir. Heç də təsadüfi
deyildir ki, xalqın sənət nümunələri dünya muzeylərində, kolleksiyalarında dəyərli əsərlər kimi
yer alaraq qorunur. Xalq sənətindən olan xalılar,
müxtəlif təkəlduz nümunələri, toxuma və basma
parçalar, zərgərlik əşyaları, metaldan, ağacdan,
çinidən və daşdan hazırlanmış bədii nümunələr
öz keyfiyyətinə, bənzərsizliyinə, tərtibatına,
formasına, simmetriyasına və digər çalarlarına
görə tədqiqat predmetinə çevrilmişdir [4, s.6].
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 35-ci maddəsində deyilir: “Hər kəsin əməyə
olan qabiliyyəti əsasında sərbəst surətdə özünə
fəaliyyət növü, peşə, məşğuliyyət və iş yeri
seçmək hüququ vardır”. Ona görə də təhsilalanların bu konstitusiya hüququndan düzgün istifadə
edə bilməsi üçün onlara peşəyönümü prosesində
elə bir mənəvi-psixoloji şərait yaradılmalıdır ki,
şagird şəxsiyyət kimi sevdiyi, maraq göstərdiyi,
qabiliyyət və bacarığına müvafiq olan peşəni
sərbəst, müstəqil surətdə seçə bilsin. Öz imkanlarını sərbəst ölçüb-biçməyi, qabiliyyətlərinə
müvafiq əmək sahəsi seçməyi bacarıb həm
özünə, həm də dövlətinə, xalqına daha çox xeyir
versin.
Peşəyönümündə müstəqillik və sərbəstlik
prinsipinin gözlənilməsi təhsilalanları, eyni zamanda valideynlərin çox vaxt əsassız təhrikləri
ilə üzləşdirir. Belə olduqda peşəyönümü işinin
elmi şəkildə, konstitusiyanın tələbləri səviyyəsində həlli pozulur. Dahi Nizami Gəncəvi deyirdi:
Hər kəs sənətdə olmasa azad,
Dünya bu gedişlə olurmu abad!
Dövrün pedaqoqları və psixoloqları şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edən amillər içərisində fəaliyyət amilini də xüsusi qeyd edirlər.
Böyük Azərbaycan mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi
peşə və sənət seçməyin faydasını yüksək dəyərləndirmiş və onu halal yaşamağın əsas amili
hesab etmişdir. Dahi şair-pedaqoq öz dövründə
bu amilin, xüsusilə əmək fəaliyyətinin rolunu
“Xəmsə”sində geniş qeyd etmiş, “həyat əməkdir” ideyasını irəli sürmüşdür. Onun fikrincə,
əməksevərlik, çalışqanlıq, halal əməklə yorulmadan məşğul olmaq insanda bir sıra müsbət
əxlaqi keyfiyyətlər formalaşdırdığı kimi, tənbəllik, yeyib-yatmaq, avaraçılıq da mənfi sifət-
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lərin (öküzə, camışa, eşşəyə, milçəyə, ağcaqanada və s. heyvanlara xas olan cəhətlərin) yaranmasına səbəb olur [2, s.22].
Böyüyən nəslin sənətə yiyələnməsinin zəruriliyi hələ yazılı ədəbiyyatımız meydana gəlməmişdən çox əvvəllər xalqın ağıllı, müdrik insanları tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.
Xalqımız hər hansı bir peşə və sənət öyrənməyi
bir çox titullardan, var-dövlətdən, mal-sərvət
toplamaqdan üstün tutmuş, bu işə xüsusi diqqət
yetirmişdir. Bir xalq deyimində olduğu kimi:
Güllərin həşəm оlsun,
Gün vursun həşəm оlsun.
Vаr-dövlətin оluncа,
Sənətin, pеşən оlsun.
Nizami Gəncəvi ölməz beş poeması (“Sirlər
xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl”, “İskəndərnamə”) ilə dünya
ədəbiyyatına tamamilə yeni bir poetik səs, nəfəs
gətirməklə, sosial-iqtisadi problemlərin həllində
metodologiya rolunu oynayır. Şairin əsərlərindən
maariflənərək böyüyən nəsil dərin bilik və
dunyagörüşünə, yuksək milli və bəşəri dəyərlərə,
mənəvi keyfiyyətlərə malik olmaqla bərabər,
özünün arzusuna, qabiliyyət və bacarığına, həmçinin cəmiyyətin kadrlara olan cari və perspektiv
tələbatlarına müvafiq olaraq peşəyə uyğun
ixtisas seçməyə hazırlanmalıdır. Bunun üçün
ümumtəhsil məktəblərində təlim-tərbiyə işi elə
səviyyədə aparılmalıdır ki, şagirdlər əsas təhsili
bitirdikləri vaxt hansı peşə və ixtisas ardınca
gedəcəklərini dəqiq bilsinlər.
Bəşəriyyətin ən böyük dühalarından olan
Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı xalqımızın elə
bir möhtəşəm və mənəvi xəzinəsidir ki, bu
xəzinənin qiyməti, dəyəri 880 ildir ki, artır.
N.Gəncəvinin yaradıcılığı öyrənənlərə əmək
tərbiyəsi aşılamaq üçün müəllimlərə zəngin
nəzəri və praktik material verir. Əmək və peşə
anlayışlarını əlaqəli şəkildə izah edərkən inam
formalaşır: hər hansı bir peşəni kamil bilmək
üçün gərgin əmək sərf etmək lazımdır. İnsan
çalışmalıdır ki, öz sənətinin kamil ustası olsun,
seçdiyi peşənin dərinliyinə və incəliklərinə bələd
olsun. Şair fikrini səriştəliliklə belə çatdırır:
Həm həkim, həm fəqih olsan sən, əgər,
Hamının yanında adın yüksələr.
Həyat da, ölüm də qul olar sana,
Səadət və şöhrət düşər payına (“Leyli və Məc-

nun”).
Dahi şair əsərlərində əkinçi, bağban, çalğıçı,
kərpickəsən, dəllək, qulluqçu, çoban, rəssam,
alim, memar, usta və s. kimi surətlər yaratmaqla
örnək olmuşdur. O, “Xosrov və Şirin” poemasında Fərhadı bir mühəndis, sənətkar kimi təqdim edir. Şair Şapurun dili ilə Fərhadı Şirinə belə
təqdim edir:
Fərhad adlı bir cavan vardır,
Usta mühəndisdir, bir sənətkardır.
Şairin “Xəmsə”sində memarlıq, xalçaçılıq,
musiqi, rəssamlıq və s. sənətlər haqqında dəyərli
fikirləri bu gün də aktuallığını saxlayır. Onun
“Yeddi gözəl” poemasında “Bəhramın yeddi
rəngdə yeddi günbəz tikdirməsi” haqqındakı
hekayələri peşəyönümü baxımından müasirliklə
sintez olunmalıdır. Nizami Gəncəvinin poemalarında xalq sənətlərinə və xüsusən xalçaçılıq
sənətinə, saraylar bəzəyən gözəl xalça təsvirlərinə geniş yer verilib. Bu sahədə deyilən fikirlərlə mənəvi zənginlik yaratmaqla, praktik
tətbiqinə də nail olmalıyıq. “İskəndərnamə” əsərində İskəndərin Bərdə şəhərinə Nüşabənin
sarayına qonaq getməsi səhnəsini, “Xosrov və
Şirin”də Xosrovun Şirinin qəsrinə getməsi
səhnəsini təsvir edərkən müxtəlif xalça növlərinə, Xosrovun ova çıxmasını təsvir edərkən
məfrəşin, “Yeddi gözəl” əsərində Azərbaycanda
çox geniş yayılmış xalça məmulatı olan heybənin
təsvirini verən şairin müasir texnoloji yanaşma
ilə emal prosesini reallaşdırmalıyıq. Təsviri
incəsənət dərslərində xalçaçılıq sənətinin inkişaf
tarixindən və xalça məmulatlarının müxtəlif
növlərindən bəhs edərkən bu faktlardan bir dəlil
kimi istifadə olunması öyrənənlərin bu barədə
biliklərini genişləndirir. “Xəmsə”nin bu məsələlər baxımından tədqiqi və təhlilindən aydın
olur ki, o, xalq pedaqogikasının məzmununu təşkil edir.
Onu da, qeyd etmək lazımdır ki, Nizaminin tərəfdar olduğu təhsilin məzmununda dünyəvilik
çox qüvvətlidir. Nizaminin qəhrəmanları İskəndər,
Bəhram Gur, Xosrov birinci növbədə elmi, təbiət
elmlərini, dilləri və ictimai elmləri öyrənmək işi ilə
məşğul olurlar. “Xəmsə”də geniş rast gəldiyimiz
bitkilər (güllər, otlar, kollar, dərman bitkiləri,
ağaclar, tərəvəz bitkiləri, meyvələr və s.) aşağıdakılardır: lalə, nərgiz, bənövşə, yasəmən, qərənfil,
süsən, sünbül, nilufər, su zanbağı, səməni, kafur,
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dəvətikanı, xəyzəran (bambuk), hənut (ətirli
göyərti növü), qızılgül, əsməgülü, siçanqulağı,
ərrəq gülü, inəkgözü, filqulağı, zəfəran, küncüt,
zanbaq, süsənbər, jenşen (adamotu), üzərlik,
öküzquyruğu, keşniş, tərə, reyhan, şənbəlid (vəhşi zəfəran), çəngi – Məryəm (dərman bitkisi),
şəkər qamışı, zirə, qabaq, qovun, turunc, limon,
tut, əncir, üzüm, püstə, badam, portağal, nar,
qızılağac, sərv, abinus ağacı, şam və s. Şair heç
bir əsərində yuxarıda qeyd olunan bitkilərin
sadəcə adını çəkməklə kifayətlənməmiş, onların
səciyyəvi xüsusiyyətlərini, başlıca əlamətlərini
cəmi bir-iki misrada dərin müşahidəçilik qabiliyyətinə malik olan təbiətşünas alim, məharətli rəssam kimi təsvir etmişdir [3, s.72].
Nəticə. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2021-ci il
ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi İli” elan olunmuşdur. Bu əlamətdar hadisə Nizami Gəncəvi
irsinin daha mükəmməl araşdırılması, şairin
yaradıcılığının müasir tələblər baxımından elmi
şəkildə tədqiqata cəlb edilməsi işinə yeni töhfələr
verəcəkdir.
Peşəyönümü texnologiyasında Nizami irsinin
nümunələrinə müasir sosial-iqtisadi şəraitdə
istinad etmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Nizamişünas alimlər eyni obyekt üzrə müxtəlif
predmetləri tədqiq edirlər. Texnologiya məzmun
xətlərinə görə Nizami irsinin nümunələrindən
bacarıqla istifadə edib, real təcrübələrin aparılması üçün geniş imkanlar vardır. Nəzəri və
praktik səciyyə daşıyan Nizami yaradıcılığını
texnoloji olaraq emal prosesinə yönəltmək metodologiyasını hazırlamaq zamanın tələbidir.
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Sh.Aghayev, J.Garayeva
Examples of Nizami's legacy in career
guidance technology
Abstract
The paper considers the importance of using
traditional principles and methods of career
guidance technology as an urgent part of an
educational process in its arrangement and performance, significant changes in the purpose,
tasks, and content of career guidance of primary
students compared to preschoolers, and the great
Azerbaijani poet and thinker Nizami Ganjavi's
high appreciation of the benefits of choosing a
profession, handicraft, who has considered it a
key factor of an honest life, from theoretical and
practical standpoints.
Ш.Агаев, Дж.Гараева
Примеры наследия Низами в области
карьерных технологий
Aннотация
Поскольку профессиональные технологии
являются важной частью образовательного
процесса, важно руководствоваться традиционными принципами и методами при его
организации и проведении. Понимание Гянджеви преимуществ выбора профессии и искусства и его взгляд на это как на ключевой
фактор в процессе обучения. На теоретических
и практических основаниях было объяснено,
что это главный фактор честной жизни.
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ALİ PEDAQOJİ TƏHSİLİN İNKİŞAFINDA BOLONİYA
PROSESİ VƏ PEDAQOJİ KADR HAZIRLIĞI
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pedaqogikası və metodikası kafedrasının müdiri,
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Xülasə. Avropa son illərdə ümumi təhsil məkanına çevrilməkdədir. Ümumi Avropa zonasının
intellektual, mədəni, sosial, texniki bazasını yaratmaq və gücləndirmək istiqamətində Boloniya prosesinin çox mühüm əhəmiyyəti vardır. Məqalədə, məhz Azərbaycanın pedaqoji kadr hazırlığında
Boloniya prosesinin rolundan bəhs edilir.

Açar sözlər: təhsil sistemi, pedaqoji ixtisaslı məzunlar, Boloniya prosesi, “Fasiləsiz təhsil” Konsepsiyası, ali təhsil.
Key words: the education system, graduate teaching, Bologna process, “Continuous education”
concept, high education.
Ключевые слова: cистема образования, выпускник обучения, Болонский процесс, понятие
«Непрерывное образование», высшее образование.

B

oloniya prosesinin əsas mahiyyəti
yaxın illərdə Avropa ali təhsil zonası adlanan və fundamental fəaliyyət
prinsiplərinin eyniliyinə əsaslanan
ümumavropa ali təhsil sisteminin formalaşdırılmasından ibarətdir. Avropa Şurası Ali Təhsil Departamenti rəsmi nümayəndələrinin iştirakı ilə
respublikamızda keçirilən “Boloniya prosesi: siyasət və təcrübə” mövzusuna həsr edilmiş tədbirlər bu istəyi reallaşdırdı.
Boloniya sisteminə qoşulan ölkələr üçün bu
prosesin prioritet prinsipləri müxtəlifdir. İkipilləli ali təhsil və kredit sistemlərinin tətbiqi, təhsilin keyfiyyətinə nəzarət, mobilliyin genişləndirilməsi, dərəcələrin tanınması, ali məktəb məzunlarının işlə təmin olunmasına nail olmaq,
Avropada təhsil alacaq tələbələrin təminatı, təh-

silin sosial yönümlülüyü, yəni ömürboyu təhsilə
imkan yaradılması əsas prinsiplərdəndir. Əsas
məsələ həm formaca, həm də məzmunca asan
başa düşülən diplomların verilməsidir.
Məlumdur ki, 1998-ci ilin 25 may tarixində 4
ölkənin (Böyük Britaniya, Almaniya, İtaliya,
Fransa) təhsil nazirləri tərəfindən “Sorbon Bəyannaməsi” imzalandı. Bu Bəyannamə ümumi
Avropa təhsil tarixinə Boloniya prosesinə aparan
ən önəmli yol kimi düşmüşdür. 1999-cu ilin iyun
ayında isə 30 Avropa ölkəsinin təhsil nazirləri
İtaliyanın Boloniya şəhərində ümumavropa ali
təhsil sisteminin gələcək inkişaf tendensiyalarını
rəsmi təsdiqləmək məqsədi ilə “Boloniya Bəyannaməsi”nə imza atdılar. Avropa Şurasına üzv
olan ölkələrin əksəriyyəti Boloniya Bəyannaməsinə qoşulmuşdur. Avropa Şurasına daxil olan 40
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ölkənin bu prosesi dəstəkləməsi çox böyük
hadisədir. Çünki mütərəqqi metodlardan bəhrələnmək müasir dünyamızın əsas tələbidir. Bu,
həm də Avropanın özündə olan dövlətlərin
əməkdaşlığına əlverişli şərait yaradan ən səmərəli prosesdir. Hazırda Avropa məkanında bu
proses intensiv şəkildə gedir, yaxın gələcəkdə
həmin prosesə bütün Avropa ölkələrinin qoşulması gözlənilir. Avropaya inteqrasiya yolu ilə
beynəlxalq aləmdə baş verən proseslərdə iştiraka
üstünlük verən Azərbaycan da bu prosesdən
kənarda qala bilməzdi.
2004-cü il 17-18 may tarixlərində Avropa Şurasının Baş direktorluğunun təşəbbüsü ilə keçirilmiş Qafqaz ölkələri təhsil nazirlərinin konfransında xüsusi Bəyannamə qəbul olunmuş və
həmin rəsmi sənədi Azərbaycan Respubilkasının
o vaxtkı təhsil naziri Misir Mərdanov imzalamışdır. 2005-ci il may ayının 19-da Norveçin
Berqan şəhərində keçirilən konfransda Azərbaycan Boloniya prosesinə qoşuldu. Belarusu
çıxmaq şərti ilə Avropa ölkələrinin vahid ali
təhsil məkanı formalaşdı. Boloniya prosesi
ümumi təhsil sistemində müxtəlifliklə eyniyyət
arasında balansı tarazlayır. Hər bir xalqın, millətin tarixi, milli xüsusiyyətləri, adət-ənənələri
qorunur, bu dəyərlərə hörmətlə yanaşılır.
Boloniya Bəyannaməsinin əsas müddəaları
aşağıdakılardır.
1. Milli təhsil sisteminin yaxın və ya bir-birinə
uyğun ikimərhələli proqramlara və ali təhsildə
ixtisaslaşmaya keçidi, yəni ikipilləli ali təhsil
sisteminin tətbiqi.
2. Ali təhsilin qeyri-universitet sektorunun statusunun gücləndirilməsi.
3. Təhsil müddətinin azaldılması.
4. Doktorluq proqramlarının təşkili və strukturundakı dəyişikliklər.
5. Təhsilin keyfiyyətinə nəzarət.
6. Kredit sisteminin tətbiqi.
7. Mobilliyin genişləndirilməsi.
8. Dərəcələrin tanınması.
9. Məzunların işə düzəlməsinin təmin olunması.
10. Avropa təhsil sisteminə cəlb olunmanın təminatı.
11. Təhsilin sosialyönümlülüyünün təmin edilməsi (ömürboyu təhsil).
Boloniya Bəyannaməsini imzalayan ölkələrin
təhsil nazirləri 2001-ci ilin may ayının 19-da
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Çexiyanın paytaxtı Praqa şəhərində görüşmüş
[1], uğurları, nailiyyətləri təqdir etmiş və gələcək
fəaliyyət perspektivlərini müəyyənləşdirmişlər.
Hər il dövlət ali və orta ixtisas məktəblərini,
eləcə də dövlət qeydiyyatından keçmiş özəl təhsil müəssisələrini təxminən on minə yaxın pedaqoji ixtisaslı məzun bitirir. Bununla yanaşı,
aparılmış analitik təhlillər göstərir ki, ali və orta
ixtisas məktəblərini kifayət qədər pedaqoji ixtisaslı məzunun bitirməsinə baxmayaraq, dövlət
təyinat komissiyaları tərəfindən gənc mütəxəssis
kimi iş yerlərinə göndərilmiş əksər məzunlar
tələbat olan yerlərdə əmək fəaliyyətinə başlamır,
nəticədə isə yerəçatma əmsalı ilbəil aşağı düşür,
respublikanın xeyli ümumtəhsil məktəbləri
müəllimsiz qalır.
Pedaqoji ixtisaslı məzunların təyinat bölgüsünün, tələbat olan yerlərə göndərilməsi işinin,
təlim-tərbiyə müəssisələrinin pedaqoji kadrlarla
təminatı prosesinin tənzimlənməsi məqsədi ilə
Təhsil Nazirliyinin “Ümumtəhsil məktəblərinin
pedaqoji kadrlarla təminatı prosesinin tənzimlənməsi barədə” 2002-ci il 14 yanvar tarixli, 43
nömrəli əmri də olmuşdur.
Əsasən pedaqoji profilli dövlət ali və orta
ixtisas təhsili müəssisələrinin rəhbərlərinə ünvanlanan bu əmrdə dövlət təyinat komissiyalarının fəaliyyətinin tələb olunan səviyyədə
tənzimlənməsi, məzunların təyinat yerlərinə getmələrinin və həmin yerlərdə əmək fəaliyyətinə
vaxtında başlamalarının dövlət əhəmiyyəti barədə təbliğatın aparılması, dövlət tələbatı üzrə iş
yerlərinin geniş aşkarlıq şəraitində məzunlara
təklif olunması, dövlət sifarişində nəzərdə tutulmayan yerlərə gənc mütəxəssislərin göndərilməsi, eləcə də qaydalara zidd olan hallarda azad
təyinat verilməsinin qadağan edilməsi, məzunların təyinat yerlərində işə başlamalarına müvafiq nəzarət monitorinqinin aparılması və s.
kimi tələblər qoyulmuşdur. Eyni zamanda rayon
(şəhər) təhsil şöbələri və ümumtəhsil məktəblərinin rəhbərlərindən sərəncamla gəlmiş gənc
mütəxəssislərin vaxtında işlə təmin olunması,
əmək fəaliyyətinə başlamış hər bir gənc mütəxəssisə 3 il müddətində qayğının artırılması, onlara lazımi şəraitin yaradılması tələb olunmuşdur. Bu gün yaşadığı bölgədən kənar müəssisələrə təyinat alan və orada işləyən gənclərə
torpaq sahəsinin verilməsi də dövlətin gənc
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müəllim kadrlara olan diqqət və qayğısının göstəricisidir.
Müəllim kadrlarının hazırlığı keyfiyyətinin
yüksəldilməsi yolunda aparılan işlər yalnız ali
məktəblərin təhsil prosesində deyil, təhsil müddətini başa vuraraq diplom alıb iş fəaliyyətinə
başladıqdan sonra da davam etdirilir. Ümumiyyətlə, müəllimlik peşəsi daim peşə sahibindən öz
üzərində işləməyi, araşdırmalar apararaq, zamanla ayaqlaşacaq təlim prosesini təşkil edə bilmək
qabiliyyəti tələb edir. Lakin bu gün təhsil sahəsində gedən proseslər yalnız öz üzərində çalışmağı tələb etmir, bunun üçün proqramlar, kurslar
təşkil edir, attestasiyalar keçirir. “Fasiləsiz təhsil”
Konsepsiyası da elə bu məqsədlə hazırlanmışdır.
Məlumdur ki, 1998-ci il Azərbaycan təhsili tarixinə “İslahatların rəsmiləşdirilməsi ili” kimi
daxil olmuşdur. Məhz elə həmin vaxtdan etibarən
təhsilin digər pillələri ilə yanaşı, pedaqoji kadrların diplomdan sonrakı təhsilində də köklü islahatların aparılmasına başlanılmışdır. 19982000-ci illər ərzində ixtisasartırma və yenidənhazırlanma təhsilinin yeni əsaslarla müasir mexanizmlərə uyğun qurulması üçün 35 adda
tənzimləyici sənədlər imzalanmış, ayrı-ayrı mərhələləri özündə əks etdirən mexanizm layihələri
ətrafında bu sahənin çoxsaylı mütəxəssislərinin
iştirakı ilə bir neçə dəfə geniş müzakirələr
keçirilmiş, məqbul sayıla biləcək varianta ekspert rəyləri toplanmış, radikal addımları evolyuson xarakterli fəaliyyət əvəz etmişdir. Artıq
1999-cu ildə imzalanmış I Kredit Sazişinin texniki şərtləri çərçivəsində müəyyənləşdirilmiş 27
pilot müəssisəsində işləyən pedaqoji kadrların
yeni təlim metodları ilə bağlı ixtisası artırılmış,
məzmun yeniləşdirilmiş, bu prosesdə müasir
təlim texnologiyalarına geniş yer verilmişdir.
İslahat Proqramı çərçivəsindəki fəaliyyət
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci
il 13 iyun tarixli Fərmanı ilə daha da dərinləşdirilmiş, diplomdan sonrakı təhsildə aparılan
islahatlar öz məntiqi davamı üçün bir növ əlavə
olaraq dəstək almışdır. Məhz bu Fərmana uyğun
olaraq Azərbaycanın təhsil sistemində müəllim
hazırlığının dünya ölkələrindəki təcrübəyə
əsaslanan konseptual strategiyası müəyyənləşdirilmiş, ilkin və diplomdan sonrakı müəllim
hazırlığı pillələri beynəlxalq modellərə uyğunlaşdırılaraq, onlara biri-birini tamamlayan pro-

seslər kimi baxılmış, fasiləsiz təhsil kontekstində
ilk dəfə olaraq həmin pillənin yeni şəbəkəsi yaradılmışdır.
Fasiləsiz təhsil sistemində pedaqoji kadrların
ixtisasartırma və yenidənhazırlanma təhsilinin 5
illik (2003-2007) inkişaf proqramı hazırlanmışdır. Bu proqram fasiləsiz təhsil sistemində
pedaqoji kadrların ixtisasının artırılması və yenidən hazırlanması prosesinin perspektiv fəaliyyət istiqamətlərini özündə əks etdirməklə, Azərbaycan Respublikasının təhsil qanunvericiliyi,
təhsil sahəsində İslahat Proqramı, Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən I və II
Kredit Sazişlərinin texniki şərtləri, eləcə də sahə
üzrə qəbul edilmiş normativ-hüquqi aktların
konkret müddəalarının lazımi səviyyədə reallaşdırılması məqsədi daşıyırdı [2, s.144].
Proqramın əsas vəzifəsi gələcək 5 il müddətində rəhbər və pedaqoji kadrların ixtisasının
artırılması və yenidən hazırlanması, müəllimlərin təkmilləşdirilməsi, peşə-ixtisas müəssisələrində fəaliyyət göstərən elmi-pedaqoji kadrların təcrübə keçməsi ilə bağlı fəaliyyəti tənzimləməkdən, bununla məşğul olan qurumların,
müəssisələrin, struktur bölmələrin əlaqəli işini
istiqamətləndirməkdən, diplomdan sonrakı təhsil
pilləsində aparılan islahatları lazımi səviyyədə
həyata keçirtməkdən və konkret pozitiv nəticələrə nail olmaqdan ibarətdir. Bu strateji əhəmiyyətli sənədin dövlət sifarişçisi Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Nazirliyi, icraçıları isə
bütün ixtisasartırma və yenidənhazırlanma təhsil
müəssisələri, struktur bölmələri, təhsilin yerli
idarəetmə orqanları, təlim-tərbiyə müəssisələri,
Təhsil Problemləri İnstitutu, Tədris-Koordinasiya Şurası, beynəlxalq və milli məsləhətçi xidmətləridir [3, s.96].
Proqram müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin
yüksəldilməsinə, keyfiyyət göstəricilərinin artırılmasına yönəldilərək beynəlxalq təcrübə də
nəzərə alınmaqla, ixtisasartırma və yenidənhazırlanma təhsilinin yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində müasir mexanizmlərə uyğun qurulması
üçün real zəmin yaratmışdır.
Azərbaycanın dünya miqyasında nüfuzunun
getdikcə artması təhsil sahəsində beynəlxalq
əlaqələrin daha da inkişafına birbaşa təsir göstərir. Hazırda 18 ölkənin təhsil nazirlikləri ilə rəsmi əməkdaşlıq əlaqələri mövcuddur və onun
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coğrafiyasının xeyli genişləndirilməsi nəzərdə
tutulur. Təhsil Nazirliyi dünyanın 30-a yaxın
ölkəsi ilə təhsil əlaqələri yaratmış, 20-dən artıq
beynəlxalq təşkilatla, ümumilikdə 70-dən çox
birgə layihə və proqramlar həyata keçirir. Belə
ki, ABŞ, Fransa, Böyük Britaniya, Almaniya,
Rusiya, Çin, Yaponiya, İsrail, Cənubi Koreya,
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı, Türkiyə, İran,
Misir, Pakistan, Ukrayna, Gürcüstan, Çexiya,
Slovakiya və s. kimi ölkələrlə birbaşa təhsil əlaqələri yaradılmışdır. Beynəlxalq əməkdaşlığımız
Azərbaycanın milli maraqlarına və ölkənin
müəyyən olunmuş xarici siyasət strategiyasına
uyğun həyata keçirilir.
Nəticə. Təhsil elmsiz, elm təhsilsiz inkişaf
edə bilməz. Bu iki strateji sahə bir-biri üçün
tədqiqat və tətbiq obyektidir. Onların vəhdətini,
qarşılıqlı zənginləşməsini, ümumi məqsədlərə
yönəldilməsini təmin etmədən cəmiyyətdə davamlı inkişafa nail olmaq qeyri-mümkündür.

3. Rüstəmov F. Azərbaycanda ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi ixtisası üzrə elmi-pedaqoji kadr hazırlığı (1927-2010).
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Xülasə. Məqalə ümumtəhsil məktəblərində iqtisadi tərbiyənin məzmununa həsr olunub. Məktəblərdə iqtisadi tərbiyənin aşılanması üçün təhsilalanlarda sahibkarlıq ruhunun formalaşdırılması,
puldan təyinatı üzrə düzgün istifadə edilməsi, iqtisadi anlayışların dərki və əhəmiyyəti ilə bağlı hansı
biliklərin verilməsi məqalədə əks olunub. Məqsəd iqtisadi tərbiyənin fənlərarası inteqrasiya şəraitində necə aşılanması və nəticənin də arzuedilən olmasıdır.
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İ

qtisadi biliklərin aşılanması üçün məktəblərdə xüsusi bir fənn tədris edilmədiyinə görə iqtisadi tərbiyənin tətbiqi
məqsədi ilə təhsilverən mövcud durumu
şagirdlərin xeyrinə dəyişməyi bacarmalıdır.
Bunun üçün xüsusi iqtisadi təhsil alıb, ölkənin
iqtisadi sistemini dərinliklərinə qədər bilməyə
ehtiyac yoxdur. Bəs məktəblərdə iqtisadi tərbiyənin aşılanması, kiçikyaşlı məktəblilərdə sahibkarlıq ruhunun formalaşdırılması, puldan təyinatı
üzrə düzgün istifadə edilməsi, iqtisadi anlayışların dərki və əhəmiyyəti ilə əlaqədar hansı
biliklər verilir?
Məktəblərdə ibtidai sinifdən tədris olunmağa
başlayan həyat bilgisi fənni ilə şagirdlər ökənin
iqtisadi durumu, mövcud iqtisadi potensialı, valyuta sistemi, iqtisadi istiqamətlər, puldan düzgün

istifadə, enerji təminatı, ölkənin faydalı qazıntıları ilə bağlı məlumatlara yaş səviyyələrinə
uyğun şəkildə yiyələnirlər. 1-ci sinif həyat bilgisi
dərsliyində təhsilalanlar ilk dəfə olaraq daha
elmi səviyyədə pulla tanış olurlar. Azərbaycan
milli valyutasının dəyəri, görkəmi, üzərindəki
xüsusi işarələr, metal pullar və kağız əskinaslar
haqqında kifayət qədər informasiya əldə edirlər.
Eyni zamanda şagirdlər elə həmin dərslikdə
“büdcə”, “gəlir”, “xərc” anlayışlarını, ailənin
büdcəsinin, gəlirinin və aylıq xərclərinin nə
qədər təşkil etdiyini və necə idarə edilməli olduğunu öyrənirlər. Həmin dərslikdə çox maraqlı
bir tapşırıq diqqəti cəlb edir: “Gündəlik cibxərcliyi ilə bunlardan hansını almaq olar?” – deyə
sual verilir, tapşırığın cavab hissəsində şəkillərlə
variantlar göstərilir və variantlarda “velosiped”,
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“kitab”, “bulka” və “oyuncaq at” təqdim edilir
[1, s.34]. Ailədə iqtisadi tərbiyəyə yiyələnmiş və
məktəbə yola salınarkən cibxərcliyini alıb ondan
təyinatı üzrə necə istifadə olunacağını bilən
şagird doğru variantı seçəcək.
“Daha böyük düşünmək lazımdır” fikrini
dəstəkləyən bəzi elm adamlarının ideyaları baxımından məsələyə yanaşsaq, şagird ona verilən
gündəlik cibxərcliyini xərcləməyib, ac qalıb, pulunu toplayıb velosiped almaq xəyalına da düşə
bilər. Valideyn övladından gündəlik xərc hesabatı
tələb etməsə, vəziyyət elə bu minvalla da davam
edəcək və xoşagəlməz nəticələr doğuracaq. Əgər
şagird pulu toplayıb velosipeddən daha ucuz olan
kitab və ya hansısa dəftərxana ləvazimatları
alacaqsa, bu zaman valideynlərlə məsləhətləşmələr şəraitində şagirdin bu addımı təqdirəlayiq
hesab oluna bilər.
2-ci sinif həyat bilgisi dərsliyində isə şagirdlərə məzmun və ideya yükü kifayət qədər
əhəmiyyətli olan “Cibxərcliyi” adlı hekayə təqdim olunur [2, s.62]. İqtisadi tərbiyə anlayışının
nə olduğunu dəqiq şəkildə anlamaq üçün elə bu
hekayəni oxumaq və müəllifin oxucuya çatdırmaq istədiyi ideyanı dərk etmək kifayət edir.
Hekayədə iqtisadi tərbiyə ilə bağlı xırda problemləri olan azyaşlının puldan həftə ərzində
düzgün, qənaətlə istifadə edə bilməməsi, atasının
sonradan məsləhəti və valideynin qazancı ilə
övladının tələb etdiyi pulun çarpazlaşması və
nəticə əks olunub. Bax beləcə, puldan düzgün
istifadə olunmadıqda ya lüzumsuz məhsullara
xərclənir, ya da vaxtından tez bitir.
Bir gün Sokratdan soruşurlar: “Sən nə üçün
çox vaxt yeniyetmələrlə həmsöhbət olursan?”
Deyir: “ona görə ki, nazik və tər budaqları düzəltmək asandır, təravəti getmiş, qabığı qurumuş,
üzü bərkimiş ağacı düzəltmək isə mümkün
deyildir” [3, s.173]. Həqiqətən də məktəblilərə
tərbiyənin müxtəlif tərkib hissələrinin düzgün
şəkildə aşılanmasına birmənalı şəkildə aşağı siniflərdən etibarən başlanılmalıdır.
Şagirdlər artıq ibtidai təhsil səviyyəsini yekunlaşdırıb ümumi orta təhsil səviyyəsinə qədəm
qoyduğu andan etibarən iqtisadi tərbiyə anlayışının daha da möhkəmlənməsi və şaxələnməsi
üçün iqtisadi biliklərin əhatə və məzmun dairəsi
də bir qədər qəlizləşir və aliləşməyə doğru gedir.
Belə ki, 6-cı sinif həyat bilgisi dərsliyində “İqti28

sadi inkişaf” başlığı altında “bazar iqtisadiyyatı”,
“tələb”, “təklif”, 7-ci sinif həyat bilgisi dərsliyində “İqtisadi proseslərdə əməyin rolu” başlığı
altında “istehsal”, “qeyri-istehsal”, “əmtəə” kimi
anlayışlar, 8-ci sinif həyat bilgisi dərsliyində isə
“Maliyyə” başlığı altında “gəlir”, “mədaxil”,
“məxaric”, “borc”, “büdcə”, “dövriyyə”, “inflyasiya”, “kapital”, “vergi” kimi anlayışlar şagirdlərin diqqətinə çatdırılır və bu terminlərin onlar
üçün hansı dərəcədə əhəmiyyətli olduğu, ümumiyyətlə, dövlət və cəmiyyət səviyyəsində rolu
aşılanır.
Orta məktəb səviyyəsində bu qədər iqtisadi
biliyə yiyələnmək nə az, nə də çoxdur. Təbii ki,
şagirdləri kifayət qədər məna və məzmun yükü
olan iqtisadi terminlərlə yükləməyin də heç bir
pedaqoji əsası yoxdur. Sadəcə olaraq tədris prosesində iqtisadi biliklərlə bağlı mövcud bazanı
fənlərarası inteqrasiya kontekstində daha da
genişləndirmək və möhkəmləndirmək mümkündür. Hansı üsulla olur olsun, təki şagird iqtisadi biliklərə faydalı şəkildə yiyələnsin. Bəs bu
bizə niyə lazımdır? Ona görə ki, yaranan yeni
iqtisadi münasibətlərin xüsusiyyətlərini kim tez
başa düşür və öz fəaliyyətini bu yeni xüsusiyyətlərə uyğun şəkildə qurmağı bacarırsa, o da
iqtisadiyyatda uğur qazana bilir. Kim yaranan yeni iqtisadi şəraiti dərk edə və işində dönüş yarada
bilmirsə, müflisləşir. Belə bir şəraitdə yeni nəslin
iqtisadi tərbiyəsinə ehtiyac yaranır [4, s.348].
Məlumdur ki, 6-cı sinifdən etibarən tədris
olunmağa başlayan coğrafiya fənninin müxtəlif
bölmələrində, istər dünya ölkələrinin, istərsə də
Azərbaycanın iqtisadi gücü, faydalı qazıntı ehtiyatları, iqtisadi sıçrayış, ağır və yüngül sənaye,
istehsal, iqtisadiyyatın özəyini təşkil edən neft və
qeyri-neft sektorları və s. ilə bağlı informasiyaların daxilində mövcud olan iqtisadi biliklər də
iqtisadi tərbiyə anlayışının möhkəmləndirilməsinə hədəflənib. Dünya və Azərbaycan iqtisadiyyatının uyğun sahələrini əlaqələndirən müəllim, həyat bilgisi fənninin müvafiq bölmələri ilə
də inteqrasiyanı təşkil edə bilər. Xüsusilə, 11-ci
sinif coğrafiya dərsliyinin dördüncü bölməsi
“İqtisadi inkişaf istiqamətləri” başlığı ilə iqtisadi
biliklərin dərinləşdirilməsinə və coğrafiya daxilində iqtisadi tərbiyə anlayışının reallaşmasına
istiqamətlənib [5, s.104].
Mühüm əhəmiyyətə sahib olan ümumi tarix
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və Azərbaycan tarixi fənlərinin tədrisi prosesində
də müəllim ayrı-ayrı dövrlərdə mövcud olan
dövlətlərin, imperiyaların, çarlıqların, xanlıqların
iqtisadi durumu, əhalinin yaşayışı, istehsal
vasitələri, büdcəsi, orduya çəkilən xərclər, təhsil
üçün ayrılan vəsait, tarixi vergi sistemi, maliyyə
axını, əsrlər üzrə iqtisadi siyasət və s. ilə bağlı
şagirdlərə tapşırıqlar verməklə yönləndirmələr
apararaq iqtisadi tərbiyəni daha da möhkəmləndirmək üçün həm coğrafiya, həm də həyat
bilgisi fənni ilə müvafiq inteqrasiyalar təşkil
etməklə, bir tərəfdən mövzunun yüksək səviyyədə qavranılmasına, digər tərəfdən isə iqtisadi
tərbiyənin aşılanmasına nail ola bilər.
Belə əlaqələndirmələrin sayını artırmaq mümkündür. Məşhur alman pedaqoqu İ.Herbarta
görə, tərbiyə məşqdən başqa bir şey deyil, tərbiyə uşaqların idarə olunması prosesidir. Bu cəhətdən də o, tərbiyədə tərbiyə olunanlara təsir
göstərəni fəal şəxs, tərbiyə olunan uşaqları isə
təsir göstərilən passiv şəxslər hesab etmişdir. O,
sübut etməyə çalışmışdır ki, uşaqlar böyüklərin
sözlərinə sözsüz əməl etməlidirlər. Azad tərbiyə
nəzəriyyəsinin tərəfdarı olan J.J.Russo isə əksini
düşünərək qeyd etmişdir ki, uşaqların təbiətinə
uyğun gələn vasitələrlə onlara təsir göstərmək
prosesi tərbiyədir. Onun əqidəsinə görə uşaqlara
öyüd-nəsihət vermək, uzun-uzadı izahat vermək,
məruzə oxumaq, cəza vermək, məzəmmət etmək
onların təbiətinə, mənliyinə toxunmaq şəxsiyyətin əleyhinə getmək deməkdir [6, s.22-23].
Nəticə. Tərbiyənin digər tərkib hissələrindən
fərqli olaraq iqtisadi tərbiyə prosesində valideyn
və övlad münasibətlərində aktiv və passiv tərəf
olmamalı, valideynin istiqamətləndirməsi və
uşağın düzgün improvizələri, düzgün seçimləri,
düzgün strategiyası ilə proses həyata keçirilməlidir. Valideynin istiqamətləndirməsindən məhrum olan övlad və şəxsi strategiyası olmayan
uşaq amili ayrı-ayrılıqda faydalılıq əmsalını da
aşağı sala bilər. Ona görə də ailə daxilində düzgün şəkildə bünövrəsi qoyulan iqtisadi tərbiyə
məktəbdə müəllim tərəfindən yüksək səviyyədə
təkmilləşdirilərsə, nəticə də arzuedilən olar.

2. İbrahimova A., Mehdiyeva G., İbrahimov
S. Həyat bilgisi (2-ci sinif dərslik). Aspoliqraf,
Bakı, 2018.
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Bakı, 2005.
4. Kazımov N. Ali məktəb pedaqogikası. Bakı, 2006.
5. Seyfullayeva N., İmrani Z., Şabanova Y. Coğrafiya (11-ci sinif dərslik), Bakı-Nəşr, Bakı, 2018.
6. Ağayev M. Pedaqoji fikir tarixində tərbiyə
və təhsil. Bakı, 2011.

S.Nasibova
The content of economic education
in secondary schools
Abstract
The paper is devoted to the content of
economic education in secondary schools. The
paper considers the kind of knowledge that
should be imparted in schools to improve economic education, form entrepreneurial spirit in
students, teach them to properly spend funds,
give the understanding and explain the importance of economic concepts. The purpose is to
find ways of inculcating economic education in
the context of interdisciplinary integration and
achieving the desired results.

С.Насибова
Содержание экономического
образования в средних школах
Аннотация
Статья посвящена содержанию экономического образования в общеобразовательных
школах. Для этого не нужно получать специальное экономическое образование и глубоко знать экономическую систему страны.
Но какие знания преподают в школах о внедрении экономического образования, формировании у школьников предпринимательского духа, правильном использовании денег
по назначению, понимании и важности экономических концепций. В то же время, как
следует внедрять экономическое образование
в контексте междисциплинарной интеграции,
ƏDƏBİYYAT
чтобы результат был желательным. В этой
1. Cabbarlı N., Soltanova G. Həyat bilgisi (1-ci статье мы постарались уточнить ответы на таsinif dərslik). “Şərq-Qərb” nəşriyyatı, Bakı, 2020. кие вопросы.
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Xülasə. İnklüziv cəmiyyətə gedən yolun inklüziv təhsildən keçdiyini əsas göstərərək bu sahədə
ölkəmizdə ciddi addımlar atıldığının şahidiyik. Sevindirici haldır ki, yeni tədris ilindən etibarən
ölkəmizin səkkiz şəhər və rayonunda seçilən bir ümumtəhsil məktəbinin ibtidai təhsil səviyyəsindən
inklüziv təhsilin həyata keçirilməsi nəzərdə tutuldu. Görülən işlərə kölgə salmadan deyə bilərik ki,
məktəbəqədər təhsil pilləsindən inklüziv təhsilin həyata keçirilməsi istiqamətində tədqiqatlar,
metodiki vəsaitlər demək olar ki, yox səviyyəsindədir, olanlar da tibbi model əsasında yazılmışdır. Bu
məqsədlə inklüziv təhsil prosesində məktəbəqədər yaşlı uşaqların formalaşması mövzusunda
tədqiqat aparmağı qarşıya məqsəd qoyduq. Düşünürük ki, əlilliyi olan məktəbəqədər yaşlı uşaqların
inklüziv təhsili onların yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq müxtəlif inkişaf səviyyəsinə çatmağa və
digər həmyaşıdları ilə eyni mühitə daha erkən adaptasiya olmağa imkan yaradacaqdır.

İ

Açar sözlər: əlillik, inklüziv cəmiyyət, inklüziv təhsil, ayrı-seçkilik, məktəbəqədər təhsil.
Key words: disability, inclusive society, inclusive education, discrimination, preschool education.
Ключевые слова: инвалидность, инклюзивное общество, инклюзивное образование, дискриминация, дошкольное образование.

stər beynəlxalq, istərsə də yerli mütəxəssislərin apardıqları tədqiqatlarda əldə
olunan nəticə ondan ibarətdir ki, əlilliyi
olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyasının, sosiallaşmasının bünövrəsi məktəbəqədər
yaş dövründən başlanmalıdır. Təbii ki, bu zaman
uşaqlar hər kəsi olduğu kimi qəbul edir, birbirində nəzərə çarpan fərqlilik onlarda müxtəlif
narahatedici suallar yaratmır. Həmçinin məktəbəqədər yaş dövründə müəyyən əlilliyi olan
uşaqlar və onların valideynləri müxtəlif növ zəruri məsləhətlər və dəstək alır, pedaqoji-korreksion və tibbi-sosial köməklə təmin olunurlar.
Düşünürük ki, məktəbəqədər yaşlı uşaqların inklüziv tərbiyə və təliminin inkişafı xüsusi və
30

kütləvi təhsil arasında yeni münasibətlərin yaranmasına zəmin yaradaraq, onların arasındakı
maneələri aradan qaldırıb sərhədləri şəffaf edəcək [1; s.21].
Nəzərə alsaq ki, inklüziv təhsilin sosial model
əsasında həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur, o
zaman tibbi modelin sıxışdırılaraq aradan qaldırılması işinə məktəbəqədər yaş dövründən
başlamış olarıq. Bu, həm də cəmiyyətdə sosialiqtisadi şəraiti, təhsil sisteminin xüsusiyyətlərini
nəzərə alaraq, dünya ölkələrində həyata keçirilən
modellərin mexaniki təqlidini tam şəkildə qəbul
etməyə imkan verəcəkdir.
İnklüziv təhsil məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin müvafiq maddi-texniki, proqram-

Peşə təhsili və insan kapitalı. Cild 4, №4, 2021 s.30-33
metodik və kadr təminatı olan zaman düzgün
təşkil olunub həyata keçirilə bilər. Tam əminliklə
qeyd edə bilərik ki, inklüziv uşaq bağçasında
müəyyən əlillik kateqoriyalarına aid uşaqların
tərbiyə və təlimini təşkil etmək olar. Məsələn,
eşitmə, görmə, əqli, fiziki əlilliyi olan və olmayan uşaqların məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsində heç bir maneə olmadan birgə təhsili mümkündür. Təbii ki, tərbiyəçilər müəyyən təlim strategiyalarını nəzərə alaraq təlim-tərbiyə işlərini
qüsursuz yerinə yetirə bilərlər. Həmçinin burada
uşaqların fiziki-psixoloji sağlamlıqları istiqamətində də lazımi şəraitin yaradılması diqqət
mərkəzində olmalıdır. Tərbiyəçilərin nəzərə alması vacib olan bir neçə qrup strategiyaları ilə
tanış olaq:
1. Bütün qrupda olan uşaqlar üçün:
– məşğələnin planlaşdırılmasını hazırlamaq,
mövzulara dair fəaliyyətləri planlaşdırmaq və
sonda həyata keçiriləcək təlimi nəzərdən keçirtmək;
– istedadlı uşaqlar üçün əlavə fəaliyyətlər hazırlamaq;
– universal öyrənmə dizaynından (UÖD) istifadə edərək məşğələlərdə müxtəlif vasitələrdən –
vizual, eşitmə, kinestetik və s. istifadəni təmin
etmək;
– çevik olmaq və eyni öyrənmə bacarıqları və
nəticələrini araşdırmaq üçün müxtəlif fəaliyyətlər təklif etmək;
– məşğələdən əvvəl uşaqlara öyrənəcəkləri
mövzu barədə məlumat vermək (çünki təlimdə
öyrənmə çətinlikləri olan uşaqların təkrar izahata ehtiyacı olur);
– uşaqların bir-birinə kömək edəcəkləri mühit
yaradaraq ünsiyyət və əməkdaşlıq mədəniyyətini
aşılamaq;
– dərs müddətində uşaqlar ilə qarşılıqlı münasibət qurmaq;
– uşaqları müşahidə etmək və onların işlərini
yoxlamaq üçün qeydiyyat aparmaq;
– məşğələ boyunca uşaqların öyrəndiklərini
və başa düşmələrini yoxlamaq;
– uşaqlardan nə gözlənildiyini onlara izah
etmək;
– əsas anlayışlardan istifadə etmək və uşaqlara tez qavramadıqda səbrli olmağı aşılamaq;
– əlilliyi olan uşaqları onlara dəstək ola biləcək aktiv uşaqlarla birlikdə qruplaşdırmaq.

2. Eşitmə əlilliyi olan uşaqlar üçün:
– məşğələ prosesini daha asan anlamaları
üçün eşitmə əlilliyi olan uşaqları qabaq cərgələrdə oturtmaq;
– məlumatların daha yaxşı mənimsənilməsi
məqsədi ilə vizual vasitələrdən istifadə etmək;
– kiçikyaşlı uşaqların nitqi məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsində formalaşır, məhz o zaman
danışarkən həmin uşaqların dodaqlarınızı gördüyünə əmin olmaq (çünki onlar dodaqdan oxuyaraq müzakirəyə qoşula bilirlər);
– arxa fondakı səsləri azaltmaq, qrup müzakirəsi zamanı eyni anda yalnız bir uşağın danışmasını təmin etmək;
– eşitmə əlilliyi olan uşaqların başa düşməsi
üçün əyani vəsaitlərin maksimallaşdırılması üçün
otağın yaxşı işıqlandırılmasını təmin etmək;
– videolardan istifadə edərkən səsli materialların uşaqlar tərəfindən qavranılmasına diqqət etmək, əgər çətinlik yaranarsa, videonu dayandırıb onların anlaya, “eşidə” biləcəyi formada izahat aparmaq, başa düşüb, düşməmələrini dəqiqləşdirmək məqsədi ilə sual-cavab etmək;
– eşitməyən uşaqlarda nitq məhdudiyyətləri
olması mümkündür. Bu zaman anlaşılmayan sözləri müzakirə etmək;
– qrup işləri zamanı uşaqlara daha fəal yaşıdları ilə işləməsinə şərait yaratmaq və onları
daha fəal uşaqlarla cütləşdirmək;
– məlumatları aydın və sadə şəkildə təqdim
etmək;
– daha aydın şəkildə tələffüz etmək.
3. Fiziki əlilliyi olan uşaqlar üçün:
– otaqda hərəkətin hər kəs üçün əlçatan olmasını təmin etmək;
– fiziki əlilliyi olan uşaqlar üçün otağın hər
yeri, əyani vəsaitlər, informasiya materialları və
təchizatlardan istifadənin əlçatan olmasına əmin
olmaq;
– ayağında əlilliyi olan uşaqların hərəkəti
üçün daha çox vaxt tələb olunduğunu nəzərə
almaq;
– qrup işi və yerdəyişmə zamanı sinifdə hərəkət etməsi üçün uşağa kifayət qədər vaxt vermək;
– uşağın rəsm çəkməklə, qələm tutmaqla bağlı
qolunda, əlində çətinliyi varsa, ona kömək edə
biləcək aktiv uşaqlarla cütləşdirmək;
– uşaq tez yorulursa, onu tələsdirməmək,
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fasilə etməsi üçün tövsiyələr vermək.
4. Görmə əlilliyi olan uşaqlar üçün:
– görmə əlilliyi olan uşaqların oturacaqlarının yerini düzgün müəyyənləşdirmək (məsələn, elə uşaqlar var uzağı yaxşı görmür, eləsi də
var ki, yaxını görməkdə çətinlik çəkirlər. Tərbiyəçi belə incə məqamlara diqqət yetirməli və
çalışmalıdır ki, onlar problem yaradılmayan yerlərdə otursunlar);
– təlim materiallarının irihəcmli plakatlarda
olması daha məqsədəuyğundur;
– səsli materiallardan daha çox istifadə olunarsa, bu həm işin xeyrinə, həm də vizual görüntüləri səsli şəkildə şərh etməklə, uşaqların
görməkdə çətinlik çəkdiyi görüntülərdə baş
verənləri mənimsəməsinə kömək etmiş olar;
– görmə əlilliyi olan uşaqlara öyrəndiyini
fərqli vasitə ilə nümayiş etdirməyə icazə vermək;
– görmə əlilliyi olan uşaqların vizual vasitələrlə təlimalma ehtimalı azdır və həmin vasitələrdən istifadəsi də az olacaq. Görmə əlilliyi
olan uşaqlar təlim yerlərində (məsələn, tualetlər,
idman zalı, musiqi otağı, yeməkxana, təlimat
otağı, oyun meydançası və s.) oriyentasiya və
səfərbərlikdə köməyə ehtiyac duyacaqlar. Onların bu ərazilərə bələd olması üçün uşaqlara vaxt
vermək lazımdır ki, onu əhatə edən mühit ilə
tanış olsun və ətrafda hərəkət edərkən inamlı
olsun. Bağçanın planı və fövqəladə hallar üzrə
prosedurları görmə əlilliyi olan uşaq üçün
aydınlaşdırmaq lazımdır. Görmə əlilliyi olan
uşaqlar adlar ilə simaları əlaqələndirməyə bilərlər. Ona görə də həmin uşaqlara yoldaşları ilə
tanış olmaq üçün vaxt vermək, məqsədyönlü
şəkildə yoldaşları ilə kiçik qruplar və ya fərdi
şəkildə tanış ola biləcəkləri fəaliyyət və təcrübələr təşkil etmək lazımdır.
5. Əqli problemləri olan uşaqlar üçün:
– təlimatları bir neçə dəfə təkrarlamaqla eyni
anda yalnız bir mərhələnin təlimatını vermək;
– böyük tapşırıqları kiçik parçalara ayıraraq
aydın seçimlər vermək;
– fəaliyyətlərdə sadə sözlərdən istifadə etmək;
– məşğələləri müxtəlif üsullarla təqdim etmək
(məsələn, əyani, səsli və s.);
– şifahi verilən təlimatları vizual (rəngli şəkillər, video, animasiyalar) materiallarla möhkəmləndirmək.
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6. Ünsiyyət və inteqrasiya problemləri olan
uşaqlar üçün: (əqli problemləri, nitq çətinlikləri və autizm sindromlu uşaqlar).
– məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda ünsiyyəti yeni-yeni formalaşdırmaq (onların sıralarında gec
dil açanlar da ola bilər. Ona görə də ilk vaxtlardan sadə və konkret dildə danışmaq daha
məqsədəuyğundur. Belə uşaqlarla uzun cümlələrlə danışmaq tövsiyə olunmur);
– gündəlik nizam-intizam qaydaları tərtib
etmək;
– fəaliyyətin bitməsi və digər fəaliyyətin başlanması haqqında məlumat verməyi gündəlik
qaydaların bir parçasına çevirmək;
– daha az seçimlər vermək, əgər uşaqdan bir
rəng seçməsi lazımdırsa, ona seçməsi üçün iki və
ya üç seçim vermək;
– daha dəqiq seçimlər vermək və seçimləri
açıq saxlamamaq (“İndi nə etmək istəyirsən?”
soruşmaq yerinə, “Oxumaq, yoxsa çəkmək istəyirsən?” kimi sorğulamaqla mütləq daha yaxşı
nəticə əldə edilir);
– növbə və sosial məsafə kimi xüsusi sosial
qaydaları, bacarıqları öyrətmək;
– təlimatları təkrarlamaq və onların aydın
olmasını təmin etmək üçün qısa cümlələr qurmaq
[2, s.44-47].
2020-2021-ci tədris ilində dövlət ümumtəhsil
məktəblərində inklüziv məktəbəhazırlıq qruplarının təşkili barədə Azərbaycan Respublikasının
Təhsil naziri 6 may 2020-ci il tarixində F-216
nömrəli əmr imzalayıb [3]. Əmrlə tanışlıq onu
deməyə əsas verir ki, bu əmr beşyaşlı uşaqların
məktəbəhazırlıq qruplarına qəbulu ilə bağlı
verilib. Deməli, hələ də məktəbəqədər təhsil
müəssisələrinə əlilliyi olan uşaqların inklüziv
qruplara qəbulu ilə bağlı qanun yoxdur. Halbuki
ölkə prezidenti İlham Əliyevin 2017-ci il 14
dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər
üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Proqramı”nda [4] təhsilin bütün pillələrində
keyfiyyətli inklüziv təhsilin həyata keçirilməsi
əsas vəzifə kimi təhsil ictimaiyyəti qarşısında
qoyulub. Deməli, məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri üçün də müvafiq qərarlar, qanunlar
işlənilib hazırlanmalıdır.
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Nəticə. Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinə
əlilliyi olan uşaqların qəbul olunması valideynlərin ərizəsi və tibbi-psixoloji-pedaqoji komissiyanın rəyi əsasında aparılmalıdır. Düzdür,
bu gün belə uşaqların təhsilin bütün pillələrində
inklüziv təhsil almasında bir çox valideynlər
maraqlı deyil. Məktəb yaşı dövründə əlilliyi olan
uşaqlar evdə və yaxud xüsusi məktəblərdə təhsil
ala bilirsə, məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində
əlilliyi olan uşaqlara çox az rast gəlirik. Bu da,
onu deməyə əsas verir ki, valideynlər təhsil sisteminin başlanğıcı olan məktəbəqədər təhsildən
uşaqlarını məhrum etmiş olurlar.

from the beginning of the new school year, the
implementation of inclusive education from the
level of primary education of a secondary school
selected in eight major regions of the country is
planned. Without overshadowing the work done,
we can say that research and methodological aids
for the implementation of inclusive education at
the pre-school level are almost non-existent, and
those that are written are based on the medical
model. To this end, we aim to conduct research
on the formation of preschool children in the
process of inclusive education. We believe that
inclusive education for preschool children with
disabilities will enable them to reach different
ƏDƏBİYYAT
levels of development according to their age and
1. Qasımov S., Kərimova E., Sultanova İ., to adapt earlier to the same environment as their
Ağayeva T. İnklüziv təhsil (müəllimlər, tərbi- peers.
yəçilər, tibb işçiləri və psixoloqlar üçün vəsait).
Т.Мамедзаде
Bakı, 2006, 167 səh.
Формирование дошкольников в
2. Dr.Qrayms P., Marieke Stevens, Arlene deпроцессе инклюзивного образования
la Cruz, Tricia Mercado, Kaisa Ligaya Sol Cruz.
Aннотация
“İnklüziv sinifdə təlimin təşkili” mövzusunda
ixtisasartırma proqramının oxu materialı.
Мы являемся свидетелями серьезных шаUNİCEF-in Azərbaycan nümayəndəliyi. Bakı, гов в этой области в нашей стране, основан2019, 80 səh.
ных на том факте, что путь к инклюзивному
3. 2020-2021-ci tədris ilində dövlət ümum- обществу лежит через инклюзивное обраtəhsil məktəblərində inklüziv məktəbəhazırlıq зование. Отрадно, что с начала нового учебqruplarının təşkili barədə Azərbaycan Respub- ного года планируется внедрить инклюзивное
likası Təhsil nazirinin əmri.
образование с уровня начального образования
средней школы, выбранной в восьми крупных
https://old.edu.gov.az/az/page/451/18291
4. 2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respub- регионах страны. Не заслоняя проделанную
likasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər работу, можно сказать, что исследовательские
üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət и методические пособия по внедрению
инклюзивного образования на дошкольном
Proqramı.
уровне практически отсутствуют, а те, что
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написаны, основаны на медицинской модели.
С этой целью мы стремимся провести исслеT.Mammadzade дование формирования детей дошкольного
Formation of the preschooler personality
возраста в процессе инклюзивного обраin inclusive education
зования. Мы считаем, что инклюзивное образование для дошкольников с ограниченными
Abstract
We are witnessing that serious steps have возможностями позволит им достичь разных
been taken in this area in our country, based on уровней развития в соответствии с их возthe fact that the path to an inclusive society is растом и раньше адаптироваться к той же
through inclusive education. It is gratifying that среде, что и их сверстники.
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Xülasə. Məqalədə Azərbaycanda peşə təhsili müəssisələri haqqında məlumat, Azərbaycan
Respublikasının dövlət büdcəsində “Peşə təhsili” xərc istiqaməti üzrə pozitiv dəyişikliklər, peşə və
tədris kurikulumu haqqında izahlar, işsiz şəxslər üçün məşğulluq xidməti orqanları tərəfindən peşə
hazırlığının təşkili haqqında məlumat, peşə təhsilinin iqtisadiyyatda rolu barədə müzakirələr, insan
kapitalı indeksinə görə ölkəmizin beynəlxalq aləmdə yeri, işəgötürənlərlə (xüsusilə özəl sektorda
olan işəgötürənlərlə) tərəfdaşlığın önəmi öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda 2000-ci ildən 2021-ci
ilədək məlumatlar təhlil olunmuş və işəgötürənlərin stimullaşdırılması yollarından bəziləri
beynəlxalq təcrübəyə əsasən, həmçinin də araşdırma nəticəsində tədqiqata cəlb edilmişdir.
Açar sözlər: peşə təhsili, ixtisas, təlim, strateji yol xəritəsi, insan kapitalı, işəgötürən.
Key words: vocational education, qualification, training, strateji road map, human capital, employer.
Ключевые слова: профессиональное образование, квалификация, обучение, strateji дорожная карта, человеческий капитал, работодатель.

A

zərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 16 mart tarixli,
1897 nömrəli Sərəncamına əsasən, “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol
Xəritəsinin başlıca istiqamətlərinin təsdiqi və
bundan irəli gələn məsələlər haqqında” İşçi qrup
yaradılaraq 8 əsas və 3 yardımçı olmaqla, 11
sektor üzrə Azərbaycan iqtisadiyyatının 2020-ci
ilədək iqtisadi inkişaf strategiyasının və tədbirlər
planının, 2025-ci ilədək olan dövr üçün uzun34

müddətli baxışın və 2025-ci ildən sonrakı dövr
üçün hədəf baxışın layihələrinin hazırlanması barədə müvafiq tapşırıqlar verilmişdir. Ölkə əhalisinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi və insan kapitalının inkişaf etdirilməsi uzunmüddətli
hədəflərin əsas komponentləri kimi öz əksini
tapır. Milli iqtisadiyyat perspektivi çərçivəsində
dörd strateji hədəf seçilmişdir. Üçüncü hədəf
insan kapitalının inkişafı ilə bağlıdır ki, bununla
əmək bazarının inkişafı milli iqtisadiyyat perspektivinə uyğunlaşdırılacaqdır. Bu istiqamətdə
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tapşırıqların icra edilməsi məqsədi ilə “Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin
inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” sənədi
hazırlanmışdır.
Strateji Yol Xəritəsi peşə təhsili və təlimi
sahəsində dünyada mövcud meyillər nəzərə
alınmaqla, ölkədə əmək bazarının tələblərinə uyğun təhsil proqramları əsasında ixtisaslı kadrlar
hazırlayan peşə təhsili sisteminin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə çeviklik və inteqrasiya
prinsipləri əsasında hazırlanmışdır.
Strateji Yol Xəritəsinin sosial sferaya təsiri
danılmazdır. Belə ki, əhalinin sosial müdafiəsi,
sosial layihələrin reallaşdırılması, yeni sosial
obyektlərin tikintisi istiqamətində əhəmiyyətli
işlər görülüb. Ötən illər ərzində xeyli səhiyyə
müəssisəsi, məktəb tikilib və ya əsaslı təmir
olunub, orta təhsil müəssisələrinin yarıdan çoxu
yenilənib. Gəlirlərin azalmasına baxmayaraq,
dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq sosial
layihələrin icrası davam etdirilir [3].
Ölkə vətəndaşlarının sosial rifah halının
yaxşılaşdırılmasını və insan inkişafı indeksinin
daha yüksək həddə çatdırılmasını təmin edən
güclü, çoxşaxəli inklüziv iqtisadiyyatın bərqərar
edilməsi Strateji Yol Xəritəsində 2025-ci ildən
sonrakı hədəf baxış kimi müəyyən edilmişdir.
İmkanlardan səmərəli istifadə etməklə, qısa və
ortamüddətli perspektivdə insan kapitalını daha
da inkişaf etdirmək və rəqabətqabiliyyətini
artırmaq olar. Daha keyfiyyətli insan kapitalının
formalaşdırılması daha çox maddi və mənəvi
fayda əldə etməyə və rəqabətqabiliyyətliliyi yüksəltməyə imkan verəcəkdir. Bütövlükdə həyatın
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması milli iqtisadiyyatın bütün sahələrinin müvəffəqiyyətlərindən asılıdır, ancaq sosial sfera sahələrində belə
yaxşılaşma daha çox nəzərə çarpır və daha çox
hiss olunur [1].
Müasir Azərbaycan dövlətinin məqsədi müstəqil iqtisadi siyasət yeritməklə güclü iqtisadiyyat yaratmaq, ölkənin strateji resursu sayılan
insan kapitalından səmərəli istifadə etmək,
əhalinin keyfiyyətli həyat səviyyəsinə nail
olmaqdır [11].
Peşə təhsili sektorunda mövcud vəziyyət
Azərbaycanda peşə təhsilinin inkişafı ilə bağlı
2016-cı ilədək bir sıra tədbirlər görülmüşdür.

Belə ki, Prezidentin 2007-ci il 3 iyul tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında texniki-peşə təhsilinin inkişafı üzrə
Dövlət Proqramı (2007-2012-ci illər)” çərçivəsində peşə təhsili sistemində bir sıra tədbirlər
həyata keçirilmiş, lakin peşə təhsili müəssisələrinə qəbul səviyyəsinin yüksəlməsinə baxmayaraq, gözlənilən nəticə əldə olunmamışdır.
Belə ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
üzrə peşəkar fermerlərin kifayət qədər olmaması
kənd təsərrüfatında aşağı məhsuldarlığın ən əsas
səbəblərindən biri ola bilər [8]. Bu cür kadr çatışmazlığını digər qeyri-neft sektorlarında fəaliyyət göstərən müəssisələrin çoxuna aid etmək
olar.
İnsan kapitalı cəmiyyətin və iqtisadiyyatın
inkişafının intensiv məhsuldar amilidir. Bu,
yaradıcı peşəkarlar, intellekt, bilik, keyfiyyətli və
yüksək məhsuldar əmək, habelə yüksək keyfiyyətli rifah deməkdir. İnsan kapitalının daşıyıcıları özünün tibbi, psixoloji, intellektual, mədəni, yaradıcı və peşəkar qabiliyyətləri, habelə
keyfiyyətli rifah səviyyəsi ilə rəqabətqabiliyyətli
(yaxud rəqabətə yararlı) insanlardır [14]. Bu
baxımdan, peşə təhsili və təliminin inkişafı
ölkənin strateji yol xəritəsinin bir hissəsi kimi
təşviq edilir. Bütün bunların icra edilməsi məqsədi ilə “Azərbaycan Respublikasında peşə
təhsili və təliminin inkişafına dair Strateji Yol
Xəritəsi” sənədinin hazırlanması, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2016cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilməsi,
əlbəttə, təsadüfi deyildir. Bundan əlavə, məqsədyönlü tədbirlər planının 1.3 bəndinin (peşə
təhsili sistemində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi) tərkib hissəsi kimi 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi yanında
Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin təsis edilməsi peşə-ixtisas təhsili sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi və əlaqələndirilməsi
baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycanın peşə təhsili sistemi peşə məktəbləri, peşə liseyləri və peşə təhsili mərkəzlərindən ibarətdir. Hazırda ölkənin peşə təhsili sistemində, ümumilikdə, 93 peşə təhsili müəssisəsi
fəaliyyət göstərir. Təhsil Nazirliyinin nəzdində
fəaliyyət göstərən dövlət peşə təhsili müəssisələrində 120 ixtisas üzrə 15 minə yaxın tələbə təhsil
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alır. Peşə təhsili müəssisələrinə qəbul, əsasən,
dövlət hesabına və qismən ödənişli əsaslarla 2
(iki) mərhələdə həyata keçirilir. İxtisas üzrə yeni
tədris proqramlarının, kurikulumların və tədris
materiallarının hazırlanması və tətbiqi həyata
keçirilib [9]. Şəxsiyyətyönümlü kurikulumlar,
bilavasitə həyati bacarıq və vərdişlərə üstünlük
verilməsi ilə fərqlənir. Bu kurikulumlarda
insanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir, onun
əqli
fəaliyyətlə
bağlı
qabiliyyətlərinin
formalaşması ön plana çəkilir. Tələb olunan bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılmasına imkan
yaradan minimum biliklərin həcmi müəyyənləşdirilir. Bu biliklər minimum təlim məqsədlərinə çatmaq üçün vasitə kimi nəzərdə tutulur [6].

ölkənin ən ixtisaslı kadr potensialı yaşlı nəsil
arasında, ən zəif kadrlar isə gənclər arasındadır.
Lakin torpaqlarımızın müzəffər ordumuz tərəfindən işğaldan azad olunması ilə İşçi qrup və
komissiyalarda, dövlət qurumlarında bu sahə
üzrə bir çox işlər görülür. İşğaldan azad olunan
torpaqlarda peşə təhsili müəssisələrinin fəaliyyəti ilə bağlı məktəblərin harada tikilməsi, profillər və ixtisaslar, infrastruktur, növbəlilik məsələsinə baxılır [9]. Məqsədli peşə inkişafı proqramlarının yaradılması hədəflərin əldə olunmasına təkan verəcək vasitə ola bilər.
Dövlət dəstəyi ilə peşə təhsili müəssisələrinin
bazasında müasir mərkəzlərin yaradılması nəticəsində 2019-cu illə müqayisədə 2021-ci ildə tələbə sayı xeyli artmışdır (14 min nəfər). 2021-ci
Qrafik 1. Peşə təhsili müəssisələri (ilin əvvəli) [5]. ildən metodologiyada baş vermiş dəyişikliyə
əsasən, qısamüddətli kurslarda təhsil alan müdavimlərin sayı tələbələrin ümumi sayına daxil
edilmir. Bu səbəbdən, 2021-ci il ilə müqayisənin
ədalətli aparılması üçün müəllif tərəfindən əvvəlki illərdə düzəliş olunmuşdur.
Son illərdə peşə təhsili müəssisələrinə qəbul
tələbə sayında artıma uyğunlaşmışdır (qrafik 2).
2005-ci illə müqayisədə son illər təqribən 30 faiz
artım olmuşdur.
Qrafik 2. Peşə təhsili müəssisələrinə
qəbul (nəfər) [5].

Qrafik 1-ə əsasən, son illər peşə təhsili müəssisələrinin birləşməsi nəticəsində onların sayı
azalsa da, tələbələrin sayında müsbət dinamikanı
görmək olar. Təhlil olunan illər üzrə ən çox
tələbə sayı 2011-ci ildə, ən çox müəssisə sayı isə
2016-cı ildə olmuşdur. Müəssisələrin sayında
nəzərə alınmalı bir amil də var. Belə ki, peşə
təhsili sistemi Ermənistanın işğalçı dövründə ən
çox zərər görən sistemlərdən biri olub. Azərbaycan torpaqları işğal edildikdən sonra peşə təhsili
müəssisələrinə aid infrastrukturun təxminən 50
faizi qaçqın və məcburi köçkünlərin yerləşdirilməsi üçün istifadə olunub. Bu da səbəblərdən
biridir ki, Azərbaycanda fərqli yaş qrupları üzrə
ən aşağı keyfiyyət göstəricisi (təhsil və məşğulluq) 15-24 yaş qrupuna, ən yuxarı göstərici
isə 55-64 yaş qrupuna aiddir. Bu, o deməkdir ki,
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Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinə
baxdıqda Strateji Yol Xəritəsində qeyd olunan
tədbirlər planının icrası ilə əlaqədar olaraq “Peşə
təhsili” xərc maddəsində artım müşahidə olunur
(qrafik 3). Xüsusilə bu artımın 90 faizə yaxını
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə
ayırmalar ilə bağlıdır. 2018-ci illə müqayisədə
2021-ci ildə büdcə maddəsi 82 faiz, 2019-cu illə
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müqayisədə 29 faiz artmış, 2020-ci illə müqayisədə isə 5 faiz azalmışdır. İllər üzrə büdcənin
icra faizi isə bütün illərdə nəzərdə tutulandan az,
təqribən 75-90 faiz aralığında olmuşdur [5].
Qrafik 3. Azərbaycan Respublikasının
dövlət büdcəsində “Peşə təhsili” xərc
istiqaməti haqqında (min manatla) [5].

Dünya Bankının 2020-ci il üçün açıqladığı
“İnsan Kapitalı İndeksi” (Human Capital İndex)
hesabatında Azərbaycan 173 ölkə arasında orta
sıralarda (83-cü) yer almaqla, Küveyt, Braziliya
və Səudiyyə Ərəbistanı kimi ölkələri qabaqlamışdır (qrafiq 4). 2010-cu il hesabatı ilə müqayisədə indeks 0.08 bənd (0.50-dən 0.58-ə) artmışdır, lakin adambaşına düşən ÜDM demək
olar ki, dəyişməmişdir. Göstəricisinə görə, 16-cı
yerdə qərarlaşan Avstraliya İttifaqı yüksək
inkişaf etmiş ölkədir [13]. Bu ölkədə 2005-ci ildə
peşə sertifikatı tələb edən 1760 işəgötürən arasında keçirilən sorğu göstərir ki, bu tələb üç əsas
səbəbə görədir. Birincisi, təşkilatlarında müəyyən iş görənləri bacarıqlarla təmin etməkdir (760
səs). İkincisi, qanunvericiliyə riayət etmək üçün
(402 səs), üçüncü səbəb, sənaye standartlarına
uyğunlaşmaq üçündür (400 səs). Ən az səs verilən səbəb isə rəqabətlilikdir (198 səs) [12]. Bu
mənada Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən bu
günlərdə nəşr edilmiş “Qlobal Rəqabətlilik
İndeksi 2019” hesabatı diqqətəlayiqdir. Belə ki,
həmin hesabatda Azərbaycan ötən ilki göstəricidən 11 pillə irəliləyərək, 141 ölkə arasında
58-ci yeri tutub [10].
Peşələr müxtəlif yanaşmalar üzrə təsnif edilir.
Bir yanaşmada peşələri fiziki və zehni əmək kimi
iki qrupa bölmək olar (əməyin xarakteri əsasında
bölgü). Son vaxtlar istehsalın mexanikləşdirilməsi, avtomatlaşdırılması və kompüterləşdirilməsi nəticəsində bu iki qrup arasındakı sərhədlər

Qrafik 4. İnsan Kapitalı İndeksi, 2020-ci
il (COVİD-19) pandemiyası zamanı [13].

silinməkdədir. Əgər vaxtilə fiziki əməklə fəhlələr, zehni əməklə mühəndis-texniki heyət məşğul olurdusa, bu gün vəziyyət dəyişmişdir. Elə
sahələr vardır ki, orada fəhlələr də zehni işlə
məşğul ola bilər. Bu gün elə peşələr mövcuddur
ki, onu bu qruplardan hər hansı birinə aid etmək
asan deyil (məsələn, rəqəmli proqramla idarə
edilən dəzgahların operatoru peşəsi). Bu mənada
qabaqcıl texnologiyaların idxalı ilə yanaşı, həm
də onu idarə edən insan kapitalının formalaşdırılmasını, ümumilikdə təfəkkür tərzinin yeni
qlobal çağırışlar və meyillərə uyğun inkişafını
həyata keçirtmək vacibdir. Daha qabaqcıl texnologiya və insan kapitalı daha yüksək əlavə dəyər
yaradır. Bu baxımdan da dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, kadr hazırlığı prosesi istehsalatdan təcrid edilmiş texnologiyadan uzaq
formada həyata keçirilə bilməz. Təhsil müəssisəsi sifarişçinin, yəni işəgötürənin tələb və ehtiyacını öyrənmirsə, texnologiyadan istifadə etmirsə, onda təhsil müəssisəsində hazırlanan
kadrların rəqabətqabiliyyətliliyinin səviyyəsi
aşağı olur.
Son dövrlərdə yeni açılan peşə təhsili müəssisələrində əmək bazarının tələblərinə uyğun
texnologiyaların istifadəsi daha qabarıq şəkildə
gözə çarpır (məsələn, Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil
Mərkəzinin yeni binası, Sənaye və İnnovasiyalar
üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi və s.) Belə islahatların maddi-texniki və tədris bazasının
fiziki və mənəvi cəhətdən köhnələrək sıradan
çıxmış peşə təhsili müəssisələrində aparılması
üçün işəgötürənlərin peşə təhsili və təlimi
sisteminə inteqrasiyası vacibdir. Belə əməkdaşlıqla peşə təhsili müəssisələrində maliyyə tə37
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minatını gücləndirmək də mümkündür.
Müəyyən edilmiş strateji hədəflərə nail olmaq
üçün 190 milyon 950 min manat investisiya tələb
olunur. Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulan
tədbirlərin icrası mənbələrindən biri mülkiyyət
formasından asılı olmayaraq, yerli idarə, müəssisə və təşkilatların vəsaitləridir. İşəgötürənlər
üçün stimullaşdırıcı tədbirlər görməklə (şəkil 1),
dövlət büdcəsinin yükünü azaltmaq, qeyd olunan
vəsait həcmini xarici və daxili investorlar
hesabına maliyyələşdirmək olar.

Şəkil 1. Tərəfdaşlıq səviyyəsinə uyğun olaraq
işəgötürənlər üçün stimullaşdırıcı tədbirlər [2].
Mütəmadi olaraq peşəyönümü və peşə hazırlığı xidmətinin mahiyyətinin daha dərindən
anlaşılması, təbliğ olunması məqsədi ilə Bakı
şəhərində, eləcə də digər şəhər və rayonlarda icra
hakimiyyətinin nümayəndələri, təhsil işçiləri, valideynlər, tələbələr cəlb edilməklə konfranslar
keçirilir. Son zamanlar Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Beynəlxalq Əmək
Təşkilatının dəstəyi ilə bir sıra dövlətlərin (İsveç,
Almaniya, Avstriya, İrlandiya, Litva, Rusiya və s.)
təcrübəsinə əsaslanaraq, peşə hazırlığı və peşəyönümü işinin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərində layihələr həyata keçirilir. Belə layihələrdən biri də əmək bazarında olan tələb və təklifin
öyrənilməsini iqtisadiyyatda daha çox tələb
olunan peşə və ixtisasların müəyyən edilməsini
nəzərdə tutan observatoriyanın yaradılmasıdır
[7]. Milli Observatoriya əmək bazarı və sosial
müdafiə sahələrində mövcud vəziyyəti qiymətləndirməklə, inkişaf meyillərinin öyrənilməsini
və monitorinqləri həyata keçirtməklə Prezident
İlham Əliyevin 2020-ci il 13 fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş və məşğulluq sahəsində
növbəti mühüm irəliləyişlərə imkan yaradan
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“Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsinə
dair 2020-2025-ci illər üçün Tədbirlər Planı”nda
da gənclərin məşğulluq imkanlarının artırılmasına yönəldilən tədbirlərin icrasında əhəmiyyətli rol oynayır. Gənclərin məşğulluğu sahəsində dövlət siyasətinin uğurlu icrası Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən
həyata keçirilən aktiv məşğulluq tədbirlərinin
əsas hədəflərindən biridir. Bu istiqamətdə aparılan işlərin davamı olaraq, 2019-cu ildə adı çəkilən nazirlik yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin münasib işlərlə təmin etdiyi 103 028
işsiz və işaxtaran şəxslərdən 23,3 faizini və ya 24
033 nəfərini, məhz gənclər təşkil edib [4]. Eyni
zamanda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi tərəfindən əmək ehtiyatları balansının
tərtibinə dair avtomatlaşdırılmış kompleks məlumatlar sisteminin yaradılması ilə bağlı qaydaların layihəsi də hazırlanmışdır. Qeyd olunan
sistem yaradıldıqdan sonra əmək ehtiyatları balansı üzrə məlumatların toplanılması, işlənilməsi
və emal olunması, habelə Respublika üzrə
məlumatların icmallaşdırılması və nəticə etibarı
ilə ölkədə əmək bazarının vəziyyəti, habelə dövlət məşğulluq siyasətinin vacib alətlərindən biri
kimi əmək ehtiyatlarının balansı, işçi qüvvəsinin
ərazi üzrə bölgüsü və digər vacib göstəricilər
üzrə sistemləşdirilmiş və təfərrüatlı hesabat və
statistikanın formalaşdırılması mümkün olacaqdır.
Nəticə. Bu araşdırmanın nəticələrinə və məhdudiyyətlərinə əsaslanaraq, siyasət, təcrübə və
gələcək tədqiqatlar üçün bir neçə tövsiyə təklif
olunur:
• Hökumət ölkədə peşə təhsili və təlimini
genişləndirmək və inkişaf etdirmək üçün özəl
sektorda olan işəgötürənlərlə əməkdaşlığı daha
da artırmalıdır. Xüsusilə dövlət işəgötürənlərin
resurslarından istifadə etməli, peşə təhsili və
təliminə özəl sektorun investisiyalarını cəlb
etməlidir.
• Təhsil Nazirliyi və müvafiq Agentlik peşə
təhsili və təlimi üçün aydın vizyon və missiya
verməlidir. Hökumət peşə təhsili müəssisələri ilə
tərəfdaşlığı və əməkdaşlığı təşviq etmək üçün
özəl sektora təsirli stimullaşdırıcı təkliflər təqdim
etməlidir.
• Hökumət, xüsusən də Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi peşə
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təhsili və təlimi ilə bağlı əsas siyasət qərarlarını
tərtib etməzdən əvvəl müəllimlər, sənaye işçiləri,
valideynlər, tələbələr, akademiklər və digər peşə
sahibləri kimi çoxsaylı maraqlı tərəflərlə sorğu
keçirməlidir.
• Texniki işçiyə qoyulan tələblərə cavabvermə
qabiliyyəti, həyati bacarıq və vərdişlərin peşə
proqramlarına inteqrasiyası yolu ilə məktəb
proqramında balanslaşdırılmış yanaşması vurğulanmalıdır. Bundan əlavə, peşə tədris kurikulumları çevik olmalı və millətin bugünkü və gələcək ehtiyaclarına cavab verməlidir.
• Hökumət bürokratiyanı peşə proqramlarının
səmərəliliyini və effektivliyini artırmalıdır. Bundan başqa, araşdırma zamanı dövlət büdcəsində
“Peşə təhsili” xərc maddəsinin son illərdə kəskin
artması müşahidə olundu. Lakin müəssisə və
tələbələrin sayı demək olar ki, dəyişmədi. Həmin
xərc maddəsini artırmaq əvəzinə, büdcə gəlirdə
(vergilər) işəgötürənlərin stimullaşdırılması üçün
azalmaya doğru gedilməlidir.
• Qloballaşmanın səbəb olduğu artan bazar
tələbləri və beynəlxalq təşkilatların təhsili siyasətində aktivliyi nəzərə alaraq, işəgötürənlərlə
birlikdə kadr tələbatının proqnozlaşdırılması və
məşğulluq sistemində işaxtaranların (xüsusilə
gənclərin) peşə bacarıqlarına yiyələnməsi və işəgötürənlərlə tərəfdaşlıq çərçivəsində peşə təhsili
müəssisələrinə işəgötürənlərdə çalışan istehsalat
təcrübəli kadrların xidməti müqavilə ilə tədrisə
cəlb olunması, əks əlaqə ilə işçilərin peşə təhsili
müəssisələrində təlim keçməsi imkanları araşdırılmalı, həmçinin işə qəbul prosesində və iş zamanı peşə üzrə sertifikat tələb olunmalıdır (məqalədə qeyd olunan Avstraliya təcrübəsi).
Tədqiqatın ümumi sonluğu olaraq bildirmək
lazımdır ki, peşə təhsili və təlimlərinin inkişafı
üçün dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan xərc
istiqamətinin differsiyallaşdırılması və dəyişdirilməsi, xərclərin optimallaşdırılması və effektivliyin artırılması yolu ilə maliyyələşdirmə mexanizminin hazırlanması xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir.
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2000 to 2021 and identifies some of the ways to
stimulate employers, based on international
experience. In the end, the proposals were noted
as a result of the study.

Э.Пашаев
Роль профессионального образования
в экономическом развитии страны
и перспективы, которые могут быть
созданы при эффективном
использовании финансовых ресурсов
Аннотация
В статье содержится информация о проE.Pashayev фессиональных учебных заведениях в АзерThe place of vocational education in the
байджане, положительные изменения в госуeconomic development of the country and the дарственном бюджете Азербайджанской Ресopportunities greated by the effective use of публики по статье «Профессиональное образование», пояснения по профессиональноfinancial resources
Abstract
образовательной программе, информация об
The article contains information about voca- организации профессионального обучения
tional education institutions in Azerbaijan, po- безработных, обсуждение роли профессиоsitive changes in the state budget of the Republic нального образования в экономике. В соотof Azerbaijan in the direction of “Vocational ветствии с индексом капитала отражается
Education”, explanations on vocational and edu- место нашей страны на международной арене
cational curriculum, information on the orga- и важность партнерства с работодателями
nization of vocational training for the unem- (особенно в частном секторе). В том числе в
ployed, discussions on the role of vocational edu- статье проанализированы данные с 2000 по
cation in the economy. According to the capital 2021 год и определены некоторые способы
index, our country's place in the international стимулирования работодателей, основанные
arena and the importance of partnership with на международном опыте. В итоге предлоemployers (especially those in the private sector) жения были вовлечены в результате исслеare reflected. The article analyzes the data from дования.
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Xülasə. Tarixi memarlıq nümunələrində, yaşayış binalarında, mülklərin və Qarabağın xan saraylarında divar və tavanların dizaynına xüsusi diqqət yetirilirdi. O dövrdə divarların süjetli xalçalarla bəzədilməsi Azərbaycanda, o cümlədən Qarabağda xüsusilə dəbli və məşhur idi. Məqalədə
divar xalçaçılığının yaranma tarixindən, “Atlı-itli” xalçaların bədii xüsusiyyətlərindən danışılır.

A

Açar sözlər: zoomorf, süjet, Qobustan, “Atlı-itli”, Qarabağ.
Key words: zoomorphic, plot, Gobustan, “Atlı-itli”, Karabakh.
Ключевые слова: зооморфный, сюжет, Гобустан, «Aтлы-итли», Карабах.
zərbaycan xalçalarında saysız-hesabsız zoomorf motivlərə rast gəlinir. Bunlardan at, it, dəvə, qoç,
maral, şir, pişik, pələng, quş və s.
kimi təsvirlərə daha tez-tez təsadüf olunur. Bu
obrazların hər birinin ayrılıqda təsviri xalçalarda
təsadüfən öz əksini tapmamış və onların tarixi,
mifoloji kökləri mövcuddur. Heyvan rəsmlərinin
ilk nümunələri ilə hələ qədim dövrlərə aid abidələrdə rastlaşırıq ki, bununla da alimlərin fikrincə, totemizm dövrü əsas amillərdən hesab
edilə bilər. Məlum olduğu kimi, qədim zamanlarda insanlar müxtəlif heyvanlara tapınaraq öz
əcdadlarının həmin heyvanlarla qohumluq əlaqəsi olduğuna inanırdılar. Hətta Azərbaycanın
rayon və kəndlərində heyvan kultu ilə əlaqədar
olan adlar bugünədək saxlanılmaqdadır. Azərbaycanda Qurdlar, Quşçular, Qaraqoyunlular,
Ağqoyunlular, Qazqulu, Qaraqurdlu, Tülkülü,

Aşağı Fil-fili, Bağalı, Arıqıran, Ağ cüyür, Ceyrançöl, Atlıxan, Qoyun binası, Qazlı, Kəpənəkçi,
Dəliquşçu, Bülbülə kimi adların olması bunu bir
daha sübuta yetirir [1].
Təbii ki, ovçuluq dövründən başlayaraq, insanlar heyvanların ətindən istifadə edərək onlarla
qidalanmışdılar. Lakin elə heyvanlar da olmuşdur ki, onların totem olaraq ətləri heç zaman
yeyilməmişdir. Məsələn, ilana tapınan tayfalar
onun ətini yeməzdilər. Buna bənzər bir çox nümunələr gətirmək olar. İlk insan yaranandan bugünədək ovçuluğun əhəmiyyəti yüksək qiymətləndirilmişdir. Bakı ətrafı Qobustan qaya təsvirlərində, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gəmiqaya təsvirlərində, eləcə də Kəlbəcər rayonu
qaya təsvirlərində yüzlərlə heyvan rəsmləri görmək olar. Qobustan qaya təsvirlərində qoç (yazılı
daş 25), at, maral (yazılı daş 9), ilan, şir (yazılı
daş 42), it (yazılı daş 47), leylək (yazılı daş 63),
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inək (yazılı daş 66-49) və s. heyvan rəsmlərini
izləmək olar [2].
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, heyvan rəsmlərinə Gəmiqaya təsvirlərində də rast gəlinir.
Arxeoloq Nəcəf Müseyiblinin yazdığı kitabda
1500 təsvirin olduğu qeyd olunur ki, bunlar da
“Qaranquş Nəbiyurdu” və “Göllər” adlı qayalarda yer tutmuşdur. Ən çox burada rast gəlinən
heyvan rəsmlərindən keçi, maral, öküz, it, fantastik heyvanlar, quşlar və saysız-hesabsız ilan
təsvirləri diqqəti cəlb edir [5, s.109].
Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan incəsənətində, o cümlədən xalçaçılıq sənətində də heyvan
təsvirlərinə və ov səhnəsinə rast gəlirik. Bu baxımdan öz orijinallığı ilə seçilən və xovsuz
xalçalar siyahısına daxil olan şəddələr mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Onların ən gözəl nümunələri Azərbaycan Dövlət Xalça Muzeyində,
Bakıda yerləşən Milli İncəsənət Muzeyində və
Milli Tarix Muzeyində saxlanılır. Lakin bu
nümunələr yalnız XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərinə aiddir. Çox güman ki, onların daha
qədim, yəni XVIII əsrə aid olan nümunələri
Vaşinqtonun Tekstil Muzeyində, Kiyevin İncəsənət Muzeyində və Moskvada Şərq Xalqlarının
İncəsənəti Muzeyində saxlanılır.
Ov mövzusunun mərasim olmasını sübut edən
faktlardan biri də Azərbaycanın Təbriz qrupuna
aid XVI-XVII əsr Təbriz rəssamları tərəfindən,
əsasən də Sultan Məhəmməd tərəfindən yaradılmış iki hissədən ibarət böyük ov səhnəsini
özündə əks etdirən miniatür əsərdir. Səfəvi dövrü
hakimlərinin ov mərasimləri həmin bu miniatürün mövzusunu təşkil edir [3, s.72, 73, 74].
Xalçaçılıq sənəti hər bir xalqın milli mədəniyyəti tarixində özünəməxsus yer tutur. Müxtəlif naxış elementləri və təsvirlərlə bəzədilən
xalçalar yaşayış evlərinin və digər binaların divar
bəzəklərinin döşənməsində istifadə edilir. Belə
yüksək estetik əhəmiyyət kəsb edən və heyvan
rəsmləri ilə bəzədilmiş xalça növlərindən biri də
“Atllı-itli” adlanan qədim xalçaçılıq nümunəsidir.
“Atlı-itli” xalçaların nümunələri Azərbaycanın bütün muzeylərində, o cümlədən Azərbaycan xalçası və Dekorativ-Tətbiqi Sənət Muzeyində, Azərbaycan Milli Tarix Muzeyində və
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində saxlanılmaqdadır. Təkcə Azərbaycan Dövlət Tarix
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Muzeyində dörd ədəd “Atlı-itli” xalça növü
mövcuddur. At və itlərin kompozisiyada hərəkət
edən yangörünüşlü rəsmləri, atların başıaşağı və
ayaq üstə, itlərin başları arxaya baxan, oturmuş
vəziyyətdə olan təsvirləri əksər Qarabağ xalçalarında eynidir. Bu da onu göstərir ki, vaxtı ilə
hansısa etalon at və it təsvirindən götürülmüş,
xalça sənətində bir toxucu tərəfindən tətbiq
edilmiş və digər yaradılan nümunələrdə də kompozisiyanın quruluşunu dəyişsələr belə, heyvanların görünüşünü saxlamışlar. Tarix Muzeyində saxlanılan “Atlı-itli” xalçalar bu baxımdan maraq kəsb edir. Muzeydə saxlanılan
“Atlı-itli” xalçanın arasahə fonu qırmızı rəngdədir. Divar xalçası olduğu üçün xalçanın
uzunluğu daha böyük olub, eni kiçikdir.

Azərbaycan Milli Tarix Muzeyi. “Atlı-itli”
xovlu, yun. 130x200 sm. divar xalçası
Arasahənin yuxarı hissəsində yerləşdirilmiş at
fiqurları gözəl bəzəklər ilə daha da zənginləşdirilmişdir. Atların boynunun aşağı hissəsində
xalçadan toxunmuş qotazlı sinəlik, kürəyində
kiçik naxışlı xalça və naxışlı örkən təsvir edilmişdir ki, bununla da atlar daha da füsunkar
görüntü almışdır. Xalçada üç at təsviri verilmişdir. Mərkəzdə olan atın rəngi başdan-başa ağdır.
Öndə və arxada olan atlar isə tünd qara rəngdədir. Lakin onların heyvan bəzəkləri dəyişmir.
Xalçanın sağ tərəfində ağ rəngli daha bir atın
başı və ayaqları görünür. Hər dörd at yangörünüşlü olub, hərəkətli vəziyyətdə təsvir edilmişdir.
Onlar bir-birinin arxasınca düzülmüş, başları
aşağı, sağ ayaqları öndə, sol ayaqları isə arxada
olub, quyruqları yuxarıya qalxmış formada əks
etdirilmişdir. Atlar sanki toya, ya da nümayişə
gedirlərmiş kimi təəssürat bağışlayır. Toxucular
xalçada atların gözəl xarici görünüşlərini
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nümayiş etdirərək, onların füsunkar görünüşlərini daha qabarıq göstərirlər. Atlar sırasının
aşağı hissəsində yenə də üç bütöv, bir yarımçıq it
təsvirləri verilmişdir. İtlər arxa ayaqları üzərində
oturub, ön ayaqlarını qarşıya doğru uzatmışlar.
Bədənləri yangörünüşlü olub, başları arxaya
çevrilmişdir. Sanki arxadan hansısa bir maraqlı
səs və yaxud bir heyvan gəlir. Yuxarıda olan
atların rənglərində heç bir yarımtonlar olmadığı
halda aşağıdakı it rəsmlərinin hansısa bir rəssamın çəkdiyi rəngkarlıq əsərindən götürülməsi
şübhəsizdir. Burada rənglər müxtəlifdir. Ayaqları
ağ, qara konturlu, kürək hissələri isə tam qaradır.
Yan hissələri qırmızı, çəhrayı və qəhvəyi rəngdədir. Quyruqları isə açıq qəhvəyi ilə ağ rəngdə
verilmişdir.
Nəticə. Beləliklə, xalçanın enli ana haşiyəsi
qara yerlikli qırmızı və yaşıl rəngli yarpaqları
olan qızılgülün təsvirinin ritmik təkrarı ilə
formalaşmışdır. Haşiyə qırmızı rəngli incə zəncirlərlə, arasahənin tam daxilində isə ağ rəngli və
dilikli haşiyə ilə əhatələnmişdir. Xalçanın arasahəsinin yuxarı hissəsində ərəb əlifbası ilə yazı
və tarix – 1326-cı il tarixi qeyd edilmişdir ki, bu
da miladi təqvimlə 1908-ci ilə uyğun gəlir.
Xalçanın ipləri süni boyaqlarla boyandığı üçün
arasahədəki əbrəşlər aydın görünür.

4. Qarabağ xalçaları. Kataloq. Mətnin müəllifi
Abdulova G. Bakı, Ziya, 2013.
5. Müseyibli N. Gəmiqaya. Bakı, Çaşıoğlu,
2004.
A.Zeynalova
The history of ‘Horse-dog’ carpets
in Karabakh and their artistic features
Abstract
In comparison with other regions of Azerbaijan, in Karabakh the design of architectural
constructions interior was paid very much attention. İn houses, buildings, khan’s palaces
especially the wall and ceiling painting was of
great importance in artistic design. The decorating of walls by plot carpets was traditional for
Azerbaijan, but in Karabakh it was particularly
popular and fashionable. İn this article the history of “Horses and dogs” carpets creating, their
artistic peculiarities are spoken about.

А.Зейналова
История создания Карабахских ковров
«Атлы-итли» и их художественные
особенности
Аннотация
Особое внимание в оформлении жилых домов, особняков, ханских дворцов Карабаха
уделялось росписи стен и потолков. УкрашеƏDƏBİYYAT
ние стен сюжетными коврами, принятое во
1. Azərbaycan SSR inzibati ərazi bölgüsü. всем Азербайджане было в Карабахе особенно модным и популярным. В статье говорится
Bakı, Azərnəşr, 1968.
2. Cəfərzadə İ.M. Qobustan. Bakı, Elm, 1973. об истории создания настенных ковров «Ат3. Kərimov K. Azərbaycan miniatürləri. Bakı, лы-итли», их художественных особенностях.
İşıq, 1980.
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Xülasə. Məqalədə respublikanın fermer təsərrüfatlarında keçiciliyin davamlı inkişafı məqsədi ilə
biznes mühitinin daim yaxşılaşdırılması və bu sahədə qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi,
yerli və xarici investisiyaların, müasir texnologiyaların, idarəetmə təcrübəsinin cəlb edilməsi eyni
zamanda bu yolla yüksək keyfiyyətli, rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsal edilməsi strategiyasının
rasional innovativ inkişafını təmin etmək üçün yüksək məhsuldarlı zaanen və alp keçi cinslərinin
spesifik xüsusiyyətlərindən bəhs edilmişdir. Zaanen və alp keçi cinslərinin genetik biomüxtəlifliyinə
güclü nəzarət və onlarda rasional yemləmə, düzgün saxlanma, bəslənmə şəraitinin yaradılması
qlobal ərzaq təhlükəsizliyinə, əhalinin yeyinti məhsullarına, eləcə də digər xammala (gön-dəri, tiftik,
bala və s.) olan tələbatının ödənilməsi üçün çox böyük təminat olduğu qeyd olunur.

Ö

Açar sözlər: rasional yemləmə, innovativ inkişaf, biznes mühiti, genetik biomüxtəliflik.
Key words: rational feeding, innovative development, business environment, genetic biodiversity.
Ключевые слова: рациональное кормление, инновационное развитие, бизнес среда,
генетическое биоразнообразие.
lkəmizin fermer təsərrüfatlarında
keçiçiliyin davamlı inkişafı məqsədi ilə yüksək məhsuldar keçi
cinslərinin spesifik xüsusiyyətləri
öyrənilməlidir. Məlumdur ki, keçi ən qədim ev
heyvanlarından biri olub, Şərq ölkələrində,
xüsusən Misirdə, Kiçik Asiyada, İranda və
Qafqazda çox geniş yayılmışdır. Avropa ölkələrində keçiçilik, xüsusən də İsveçrədə, Bolqarıstanda, Yunanıstanda, İspaniyada, Danimarkada, Hollandiyada, İsveçdə, Almaniyada daha
çox inkişaf etmişdir. İsveçrə və Belçikada südlük
keçilər daha çox yayılmışdır. Burada elə südlük
keçi cinsləri vardır ki, onların illik süd sağımı
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bəzi yerli primitiv qara mal cinslərinin sağımından xeyli çoxdur. Argentinada, Meksikada,
Braziliyada, ABŞ-da ətlik-yunluq keçicilik daha
çox inkişaf etmiş və belə keçilərin südlük
keyfiyyəti yüksək olmuşdur. Ankara keçi cinsləri, xüsusən Amerikada və Cənubi Afrikada
daha çox inkişaf etmişdir. Ağ alman keçi cinsləri
isə yüksək süd məhsuluna malikdir. Onları avtomat sağım maşınları və ya əl ilə sağırlar. Ana
keçilərin diri çəkisi 60-75 kq, erkəklərin diri çəkisi isə 70-100 kq-dək olur. Yununun rəngi ağ,
həm də gödək olur. Laktasiya müddətində 7001000 litr süd verməklə, südünün yağlığı 3,23,5%, süddə zülalın miqdarı isə 2,8-3,2% -ə çatır.
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Qonur Alman keçiləri də yaxşı ət məhsuldarlığına malik olmaqla, onlardan iki ildə 3
dəfə bala almaq mümkündür. Bu keçilər çox
sakit temperamentə malikdirlər. Qonur alman
keçilərinin rəngləri ağ olmaqla döşləri və boynu
genişdir. Əti olduqca zərifdir, ona görə də dietik
ət məhsulu sayılır. Erkək keçilər ətliyə verilirsə,
30-35 kq diri çəkisi olanda onlar axtalanır.
Alman qara ala keçisi nadir hallarda ekiz bala
verir. Ana keçilərin diri çəkisi 55-70 kq, erkək
keçilərin diri çəkisi isə 70-100 kq olur. Süd
məhsuldarlığı 700-1000 litr olmaqla südündə
yağlılıq 3,2-3,5%, zülalın miqdarı isə 2,8-3,2%
olur.
Zaanen və alp keçi cinslərində olduqca unikal
xüsusiyyətlər və onların komqirasiyası (xəstəliklərə genetik davamlılıq, iqlim şəraitinin kəskin
dəyişilməsinə adaptasiya olunmaq, yüksək balavermə və s.) tədqiq edilmişdir.
Keçi südü inək, camış və qoyun südündən
daha faydalıdır, tərkibində su çox olur – 87,2%,
quru maddə isə 12,8% az olur. 4,5% yağ, 2,8%
kazein, 0,7% qlobulin və albumin, 4,2% süd
şəkəri (laktoza), 0,8% mineral duzlar mövcuddur
(diaqramı). 1 litr keçi südündə 722 kkal var.
Süddə kalsiumun, qlobulin və albuminin çox
olması pendirə ağ rəng verir.
Diaqram. Keçi südünün kimyəvi tərkibi
(%-lə).

Zaanen cinsli keçilər. Bu keçilərin vətəni İsveçrədir. Orada bu cinsdən olan keçilər zaanental da adlanır. Heyvanlar, əsasən, Simmental və
Zaanental vadilərində yetişdirilir. Bu cinsin
fərqləndirici əlamətləri aşağıdakılardır:
Zaanen keçiləri ildə orta hesabla 650-700 litr,
gündə isə 4-6 litr süd verir. Damazlıq keçilərin
məhsuldarlığı 1000-1200 kq-dır.

Zaanen keçiləri vadilərdə yaşamağa üstünlük
verir, çox möhkəm bədəni ilə fərqlənir, dağ
şəraitinə dözür. Laktasiya müddəti 5 ay davam
edir. Yaşlı keçilər gündə təxminən 3 litr süd verir.

Alp cinsli keçilər. Alp keçiləri ətlik-südlük
istiqamətlidir. Alp keçilərinin vətəni İsveçrədir.
Əsasən Alp dağlarında yetişdirilir. Bu cinsdən
olan keçilərin bədəni palıd (kofe) rəngində olur
və vəhşi keçiləri xatırladır. Lakin bütün beliboyu
tünd rəngli kəmər uzanır. Üzü, qulaqlarının kənarları, döşü və çiyinləri, dizləri, burun aynaları,
buynuz və dırnaqları da tünd palıd rəngindədir.
Bu keçilər XIX əsrdən başlayaraq, İtaliyaya və
Fransaya aparılmış və bu ölkələrdə də çox məhsuldar olmuşdur.
Alp keçilərinin tövlə şəraitində süd məhsuldarlığı zaanen keçilərindən çox az fərqlənir, lakin kökəlməyə meyillidirlər, zaanen keçiləri ilə
müqayisədə çox ət verirlər. Alp keçilərinin südü
yağlı olur, süddə yağ 3,8%-dir. Zaanen keçilərində isə yağlılıq 3,6-3,7%-ə çatır. Keçi südü bir
qədər qatı olmaqla, asanlıqla köpüklənir, ağ
rənglidir, bəzən sarı rəngə çalır. Zaanen və alp
keçiləri cütləşməyə buraxılmadan 1,5-2 il süd
vermək qabiliyyətinə malikdir. Orta hesabla diri
çəkisi 35 kq olan keçilər ən adi şəraitdə ildə 350360 litr süd verir ki, bu da onların diri çəkisindən
10 dəfə artıqdır. Halbuki inəyin verdiyi süd diri
çəkisindən 5-6 dəfə artıq olur. Bu keçilərin ən
yüksək süd məhsuldarlığı 3-4 yaşlarında olur. 5-6
litr keçi südündən 1 kq təzə pendir istehsal olunduğu halda, 1 kq pendirin alınmasına 7-8 litr inək
südü sərf olunur.
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Azərbaycanın yerli keçiləri az məhsuldar
olmaqla, diri çəkiləri 30-35 kq-dan artıq olmur.
Süd məhsuldarlığı çox aşağıdır, ildə 100-150 litr
süd verir. Zaanen və alp keçilərindən istifadə
etməklə, yerli keçilərdə damazlıq seleksiya işləri
aparıb, onların cins tərkibini yaxşılaşdırmaq olar.
Keçi südü inək südünə nisbətən yüngül və
dadlıdır. Keçi inəyə nisbətən sağlam olur. Keçi
otlayarkən ehtiyatlı olur, yemə tələbkarlıqla
yanaşır, necə deyərlər, yaxşını yamandan seçməyi bacarır, otlayarkən qida maddələri ilə
zəngin bitkiləri tapıb yeyir. Keçilər otlaqda hər
yemi yemir. Onlar daşların arasında bitən kobud
otların zərif gövdələrini, rast gəldikləri kolların
incə yarpaqlarını yeyir, ota isə az diqqət
yetirirlər. Mineral gübrələr səpilmiş tarlalardan
tez keçir, belə sahələrin otlarına dəymirlər. İnək
isə ayaqaltı yemlərin hamısını, hətta həzm
olunmayan maddələri də yeyir.
Keçi südü ana südünə çox yaxındır. Ona görə
də südü az olan qadınlar körpələrinə keçi südü
verirlər. Keçi südündə yağ və albuminin miqdarı
inək südünə nisbətən çox olur. Keçi südündə yağ
kürəcikləri inək südünə nisbətən kiçikdir. Ona
görə də yaxşı mənimsənilən emulsiya əmələ gəlir
və bu baxımdan da ana südünü əvəz edə bilir.
Keçilərin südündən pendirdən başqa, müxtəlif
məhsullar da emal olunur. Cənubi Qafqazda belə
hesab edirlər ki, inəkdən yaxşı yağ, qoyundan
pendir, camış və keçidən isə yaxşı qatıq alınır.
Yüksək keyfiyyətli keçi qatığı qatı, sıx, hamar
olur. Qaşıqla kəsilərkən qatıqdan zərdab ayrılmır.
Qatığının əsas üstünlüyü odur ki, ondan müalicəvi məqsədlə istifadə olunur.
Keçi əti barədə xüsusilə qeyd etmək lazımdır
ki, keçi əti çox ləziz və dadlı, piyi də az olur. Ətin
tərkibində xolesterin, demək olar ki, yoxdur.
Həkimlər bir çox xəstəliklərdə, xüsusilə şəkər
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xəstəliyində keçi ətindən istifadə olunmasını tövsiyə edirlər.
Keçinin həzm orqanları inəyinkindən xeyli
fərqlənir. Keçilərdə bağırsaqların qeyri-adi uzunluğu diqqəti cəlb edir, bədənin uzunluğu ilə müqayisədə 27 dəfə çoxdur. Mədəaltı vəz həddindən
çox inkişaf etmişdir və ona görə də keçilərin
yemləndirilməsinə diqqətlə yanaşılır və yem rasionunun tərkibi südün keyfiyyətindən və miqdarından asılı olaraq dəyişdirilir. 1 baş keçiyə 2,5
kq yonca, 0,5 kq balanslaşdırılmış qarışıq yem,
0,3 kq arpa yarması, 5-6 qram duz verilir.
Keçilərə saxlayıcı yem kimi ot və küləş, məhsuldar yem kimi qarışıq yem və kökümeyvəlilər
verilir. Gündə 3-4 litr süd verən keçiyə gündəlik
aşağıdakı yem rasiyonu tətbiq edilə bilər: 1 kq
quru yonca ot, 0,5 kq saman, 0,5 kq arpa bulquru,
3-4 kq yaşıl ot, 0,5 kq kəpək, 2 kq yem çuğunduru. Bundan əlavə, keçi yeminə 5-6 qram
duz qatmaq lazımdır. Keçilər üçün ən yaxşı
saman yulaf samanıdır. Kartof südü artırır. Arpa,
qarğıdalı, kələm, yulaf ən uyğun yemlərdir. Yaşıl
yemlər mütləq soldurulub verilməlidir.
Keçilər streslərə çox həssasdır. Stres keçirən
kimi südü azalır, ciddi narahatlıq başlayır, mələyir, normadan çox gəzir və s. Stresin qarşısını
almaq üçün hər bir keçiyə yay aylarında gündə 5
qram soda verilir. Keçilərlə mehriban, oxşayıcı,
nəvazişli, mülayim, sakit, yumşaq rəftar
edilməlidir. Onlarla kobud və pis rəftar etdikdə,
pəyədə hündürdən danışdıqda, xüsusilə onların
yeri dar olduqda keçilər tərs, şıltaq və kobud
olurlar.
Respublikamızda hər 100 baş zaanen və alp
keçilərindən ən azı 150-170 baş bala alınır. İntensiv yemləmə şəraitində ildə 2 dəfə bala almaq
da mümkündür. Bunun üçün noyabr-dekabr və
may-iyun aylarında cütləşmə kampaniyası aparılır. Keçilərdə həvəs 24-36 saat çəkir. Hər 1825-30 gündən bir həvəs yaranır. Doğuşu yaxınlaşan keçilər doğum şöbəsinə köçürülürlər. Doğum şöbəsində küləşdən qalın döşənək olur.
Şöbənin havası quru olmaqla nəmliyə və rütubətə yol verilmir. Pəyədə peyinin toplanması
nəticəsində rütubətin əmələ gəlməsi doğuşa hazırlaşan keçilərə mənfi təsir göstərir. Keçilər 5
aydan bir bala verirlər. Əgər analar balalarını
yalamırlarsa, çəpişlər doğulan kimi quru küləşlə
və ya əski ilə silinib qurudulur. Onların üzərinə
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az duz və kəpək səpilir. Bundan sonra analar
çəpişlərini yalayır və onları qəbul edirlər. Çəpişlər tezliklə ayağa durub, analarını axtarır və
əmirlər.
Yaxşı yemləmə və qulluqdan əlavə, keçinin
süd məhsuldarlığına hava şəraiti də təsir göstərir.
Keçilər quru və isti havanı xoşlayır, rütubətli və
soyuq havaya çətin dözürlər. Tutqun hava
gözlənildikdə keçilərin iştahları azalır. İsveçrədə
belə bir məsəl var. “Keçi pis yeyirsə, görünür
sabah hava pis olacaqdır”.
Keçilər, adətən quru torpağın üstündə yatmağı
sevir və ayaqları ilə döşənəyi dağıdırlar. Ağac
kəpəyindən olan döşənək çox qiymətlidir, rütubəti özünə çəkir, eyni zamanda ondan qiymətli
peyin alınır. Yayda döşənək kimi qumdan istifadə
olunması tövsiyə olunur. Ayda 2 dəfə pəyə
diqqətlə təmizlənilir. Düzgün yemləmə və lazım
olan xidmətləri həyata keçirtdikdə keçilər təsadüfi hallarda xəstələnirlər. Yaşlı və çox süd verən
keçilərdə sümüklərin yumşalması (osteomalyasiya) tez-tez baş verir. Belə olan hallarda keçilər
zəif yeriyir, yerindən qalxa bilmir, arıqlayır və s.
Belə xəstəlikdə keçilərə kalsiumla zəngin olan
dənli paxlalılar, vələmir, yonca otu, jımıx, noxud
və paxlalıların küləşi yedizdirilməli, yem payına
sümük unu, təbaşir əlavə olunmalıdır.
Nəticə. Yuxarıda deyilənləri ümumiləşdirərək
bu qənaətə gəlinir ki, yem rasionu düzgün tərtib
olunmalı, otlaq şəraitində saxlanılan keçilər üçün
yem norması 15-20% artırılmalıdır. Qışlama
dövrü isə rasionda quru ot 70%, dənli bitkilər
20%, şirəli yem (yem çuğunduru) 8%, mineral
yem əlavələri 2% nisbətində olmalıdır.
Qışda günəşli günlərdə boğaz ana keçilər hər
gün açıq havada gəzintiyə buraxılmalıdır. Bu
boğaz ana keçilərın sağlamlığına, asan doğuma
və balanın normal inkişafına yaxşı təsir edir.
Xarici mühit amilləri – havanın və tövlənin
(pəyə) soyuq, yaxud həddindən artıq istiliyi,
havanın sərt dəyişməsi, tövlədə ikitərəfli hava
cərəyanının olması keçilərin orqanizminə mənfi
təsir göstərir. Tövlədə istilik 10-120C, körpə çəpişlərin saxlanıldığı yerdə isə 150C olmalıdır.
Qışda tövlələr quru, normal istilikdə və təmiz
saxlanılmalıdır. Doğuşa 2 həftə qalmış ana
keçilər seçilməli, təcrübəli çobanların nəzarəti
altında otarılmalı, həmçinin ana keçilərə xüsusi

qulluq edilməli, yemlənməli, təmizlənməli və
digər proseslər iş rejiminə uyğun hər gün eyni
vaxtda aparılmalıdır.
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local and foreign investment, modern technologies, management practices and thus ensure the
rational innovative development of high quality,
competitive products. Specific characteristics of
productive Zaanen and Alpine goat breeds are
shown. It is noted that strong control over the
genetic biodiversity of Zaanen and Alpine goat
breeds and their rational feeding, proper storage,
nutrition, global food security, meeting the needs
of the population for food and other raw
materials (leather, fur, puppies, etc.). provides a
very large guarantee for.

М.Гасанов, Т.Агалийев
Инновационное развитие козоводства
в индивидуальных и фермерских
хозяйствах
Аннотация
В статья направлена на постоянное улучшение бизнессреды для устойчивого развития
фермерских хозяйствах страны, совершенствование правовой базы в этой сфере, привлечение местных и иностранных инвестиций,
современных технологий, методов управления
и, таким образом, обеспечение рационального
инновационного развития высокого качества,
конкурентоспособная продукция. Показаны
особенности продуктивных Зааненских и Альпийских коз. Отмечается, что жесткий конM.Hasanov, T.Aghaliyev троль над генетическим биоразнообразием
Innovative development of goat breeding
Зааненских и Альпийских пород коз и их
рациональным кормлением, правильным храat farms and private households
Abstract
нением, питанием, глобальной продовольThe article aims to continuously improve the ственной безопасностью, удовлетворением
business environment for the sustainable de- потребностей населения в продуктах питания и
velopment of transit in the country's farms, другом сырье (кожа, мех, щенки и т. д.). дает
improve the legal framework in this area, attract очень большую гарантию.
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Xülasə. Ailə biznesləri nəsillər üzrə ötürülməsi imkanlarına malik olması ilə fərqləndirilir və stabil biznes xüsusiyyətləri daşıdığına görə iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafına və məşğulluğun təmin
edilməsinə müsbət impulslar verir. Bundan əlavə, xərclərə qənaətcil olması və maliyyə böhranları
zamanı daxili resursları səfərbər etməklə stresli vəziyyətlərin öhdəsindən gəlmək kimi xüsusi məziyyətlərinə görə, ailə biznesləri iqtisadi dalğalanmalara dözümlü olması ilə seçilir. Bu səbəbdən,
çağdaş dünya iqtisadiyyatında maliyyə dayanıqlılığı və təhlükəsizliyinin qlobal təhdidlərlə üzləşdiyi
bir vaxtda ailə biznesi səmərəli faktor kimi qiymətləndirilməlidir.
Məqalədə ailə bizneslərinin qlobal iqtisadiyyatda yeri və onların maliyyələşməsi məsələləri nəzəri
və sistemli şəkildə araşdırılmışdır. Bu məqsədə nail olmaq üçün nüfuzlu akademik mənbələrə və
statistik göstəricilərə müraciət olunmuş, əldə edilmiş məlumatlar əsasında təhlil və ümumiləşdirmələr aparılmaqla ailə bizneslərinin əsas maliyyələşmə mənbələri müəyyənləşdirilmişdir.

A

Açar sözlər: ailə biznesi, iqtisadiyyat, maliyyə mənbələri.
Key words: family business, economy, financial sources.
Ключевые слова: cемейный бизнес, экономика, источники финансирования.

zərbaycan Respublikası dövlət
müstəqilliyinin bərpasından keçən
30 il ərzində böyük iqtisadi inkişaf
yolu keçmişdir. Ulu öndər Heydər
Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş neft-qaz strategiyasının uğurla davam etdirilməsi ölkə iqtisadiyyatına böyük həcmdə maliyyə axınının təmin
edilməsinə və həyati əhəmiyyət daşıyan investisiya layihələrinin gerçəkləşdirilməsinə səbəb
olmuşdur. Nəticə etibarilə, əldə onunan iqtisadi,
siyasi və digər dividentlərin Azərbaycanın
dayanıqlı inkişafına və milli iqtisadiyyatın diversifikasiyasına yönəldilməsi, Prezident İlham Əliyevin siyasi kursunun əsas istiqamətlərindən biri

kimi özünü təcəssüm etdirmişdir. Ona görə də
respublikamızda bazar iqtisadiyyatına əsaslanan
müxtəlif sahibkarlıq növlərinin, xüsusilə, kiçik
və orta bizneslərin (KOB) inkişaf etdirilməsi
prioritet olaraq qəbul edilmişdir. Bu konteksdə,
dünya iqtisadiyyatının onurğa sütunlarından biri
olaraq qəbul edilən ailə bizneslərinin inkişafının
dəstəklənməsi, ailə sahibkarlığının genişlənməsinə təsir edən problemlərin öyrənilməsi və həlli
yollarının araşdırılması böyük elmi və praktik
əhəmiyyətə malikdir. Ailə sahibkarlığı münasibətləri biznesin davamlı olmasına, xüsusilə,
qərar qəbuletmə prosesinin çevik işləməsinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Bir çox araşdırmalar gös49
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tərir ki, ailə biznesi borc və faizdən qaçmağa
çalışır. Bu onunla əlaqədardır ki, kreditlər və
digər xarici maliyyə resursları biznes üzərində
ailə nəzarətinin itirilməsinə səbəb ola bilər [4].
Qlobal iqtisadiyyatda ailə biznesi
Ailə biznesləri ailə, biznes və mülkiyyətçilik
kimi üç elementi özündə birləşdirir və qlobal
iqtisadiyyatda aparıcı güc rolunu oynayırlar. Ailə
Firması İnstitutunun məlumatına görə, dünya
üzrə ÜDM-in 70%-dən çoxunu ailə biznesləri
formalaşdırır. Bununla belə, bir sıra cəhətlər ailə
firmalarını digər şirkətlərdən fərqləndirir. Bu
xüsusiyyətlərə ailə sahibkarları arasında biznesə
nəzarəti saxlamaq üçün güclü həvəs, şirkətin
idarə edilməsində uzunömürlülük strategiyasının
nəzərə alınması və biznes məlumatlarının konfidensial saxlanması maraqları daxildir.
Ailə biznesləri qlobal biznes strukturlarının
80%-ni təşkil edir, lakin nəsillər arası uğurlu
varisliyin aşağı səviyyədə olması bu sferada
çalışan işçilər və milli iqtisadiyyatlar üçün ciddi
təsirlərin yaranmasına səbəb ola bilər [2]. Ailə
biznesi fenomeni həm biznes firmalarının ümumi
cəhətlərini, həm də bu tip mülkiyyətə əsaslanan
təşkilatların özündə ehtiva etdirdiyi spesifik
xüsusiyyətləri birləşdirir. Bu aspektlər arasında
əsas fərq ondan ibarətdir ki, ailə biznesi ilə bağlı
tədqiqatlar ailə və biznesin üst-üstə düşən
sistemlərinə, o cümlədən ailə üzvlərinin biznesdə
iştirakının miqyası və xarakterinə əsaslanır.
Bundan əlavə, sahibkarlıq təsisatlarının xüsusi
bir forması kimi ailə biznesi təmsil olunduğu yaş,
ölçü və industriyalar baxımından əhəmiyyətli
heterojenlik göstərir [8]. Ailə biznesi böyüdükcə
və gələcək nəsillərə ötürüldükcə, bütün ailə
üzvləri ailənin sərvətini idarə etməkdə maraqlı
olmaya və ya bunun üçün tələb olunan bacarıqlara malik olmaya bilər. Eyni zamanda ailənin
mülkiyyəti böyük ola bilər və yaxud hər bir ailə
üzvünə görə onun öz payına düşən hissəyə
birbaşa sahiblik etmək məqsədilə əmlakı bölmək
çətin və ya arzuolunmaz ola bilər [7].
Avropada ailə biznesi sektorunda 10-dan az
işçisi olan mikro müəssisələr və kiçik və orta
sahibkarlıq subyektləri üstünlük təşkil edir.
Köhnə qitədə bütün sahibkarlıq subyektlərinin
təxminən 70-80%-i ailə bizneslərinə aid edilir.
Bununla belə maliyyə böhranı biznes təsisatlarının əksəriyyətinə mənfi təsir göstərmiş və bir çox
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ailə biznesləri qeyri-müəyyənliyin hökm sürdüyü
və bazar şərtlərinin kökündən dəyişdiyi yeni və
stresli maliyyə mühitinə daxil olmuşdur [9].
Maliyyə strukturu məsələsi yalnız ailə biznesi ilə
bağlı olmayıb, bütövlükdə hər növ sahibkar və ya
biznes təşkilatları üçün həyati önəm kəsb edir.
Maliyyə strukturu fəaliyyətin maliyyələşməsi
üçün istifadə olunan borc və kapitalın vəhdətindən ibarətdir [5]. Ailə biznesi ilə maliyyə münasibətlərini əlaqəli şəkildə araşdıran elmi ədəbiyyatlar az olduğuna görə, qeyd olunan məsələ
ilə bağlı tam aydın nəticələr çıxarmağa kifayət
etmir.
Ailə biznesinin maliyyələşmə mənbələri
Maliyyə strukturu şirkətin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi mənbələrindən bəhs edir. Araşdırmalar göstərir ki, ailə biznesinin maliyyələşmə istiqamətləri daxili (kapital formasında) və
xarici (borclanma formasında) olmaqla iki cür
təsnifləşdirilir.
Ailə biznesinin daxili maliyyə təminatları əsasən depozitlər və ailə üzvlərinin faizsiz kreditlərindən ibarətdir. Şübhəsiz ki, buraya ailə üzvləri olan cari biznes sahiblərinin əmanətləri də
daxil edilə bilər. Bununla belə onlar fəaliyyətin
idarə olunmasında birbaşa iştirak edirlər. Digər
daxili resurs biznes fəaliyyətinə yenidən investisiya edilən mənfəət hesab edilir. Bu isə belə
qənaətə gəlməyə imkan verir ki, ailə biznesləri
səbirlidir və onlar investisiyalarının qarşılığını
gözləməyə qabildirlər [1]. Bundan əlavə, şirkətin
əmlak və avadanlıqlarının icarəyə verilməsi yolu
ilə əldə olunan vəsait də ailə firmasının maliyyələşməsinin daxili mənbələrinə aid edilir.
Xarici maliyyələşmə mənbələri şirkətin kapitalında payına görə qruplaşdırıla bilər. Bu baxımdan, vençur sərmayələri və biznes mələkləri
(business angels) investisiyalarının daxil olduğu
borc maliyyələşdirməsi və alternativ maliyyə
mənbələrini fərqləndirə bilərik. Konkret olaraq
demək lazımdır ki, vençur investisiyası maliyyə
resurslarının təmin edilməsi müqabilində müəssisənin kapitalında pay tələb olunan xarici
maliyyə mənbəyidir və biznesin idarə olunmasına nəzarətin ailənin əlində saxlanmasına qarşı
təhdidlər yaradır.
Biznes mələkləri adətən kifayət qədər maliyyə ehtiyatlarına, eləcə də, təcrübəyə malik olan
və kapitalının müəyyən qismini cəlbedici biznes
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ideyası və perspektivləri olan sahibkarlıq subyektlərinə yatırım etməyə hazır olan fərdi şəxslərdir. Onlar əvvəlcə müəssisədə kiçik bir pay
sahibi olmağı, bir müddət sonra isə bu səhm və
ya hissəni yenidən şirkətə satmağı hədəfləyirlər.
Biznes mələklərinin əlavə dəyəri onların qazandığı idarəetmə təcrübəsi, nou-hau (knowhow) və əlaqələr şəbəkəsidir [4].
Ailə biznesləri üçün başqa bir xarici maliyyələşmə qaynağı da kraudfandinq (crowdfunding) metodları vasitəsilə dəstək almaqdan ibarətdir. Kraudfandinq maliyyə rezervləri olanları
birləşdirən maliyyələşdirmə formasıdır və öz
biznes layihəsini maliyyələşdirməyə ehtiyacı
olanlarla investisiya etmək istəyirlər [6].
Ailə bizneslərinin maliyyələşməsində səmərəli istiqamətlərdən biri də dövlətin təqdim etdiyi
və əsasən, KOB səviyyəsində ailə təsərrüfatlarının yararlandığı resurslarıdır. Hökumətin
maliyyə dəstəyi KOB-lara cari və gələcək gəlir
və mənfəətlərini, həmçinin də, perspektiv fəaliyyətlərini yaxşılaşdırmağa kömək edir. Bunun
səbəbi, hökumətin maliyyə yardımının KOBlarda mövcud olan maliyyə çətinliklərini sürətli
şəkildə aradan qaldırması ilə izah olunur [3].
Hökumətin maliyyə güzəştləri KOB-ların, o
cümlədən bu kateqoriyaya aid olan ailə bizneslərinin gələcəkdə qeyri-dövlət maliyyə qaynaqlarından da faydalanmasını asanlaşdırır. Hesab
olunur ki, bu amil biznes müəssisələrinin dövlət
vəsaitlərindən istifadə edərkən bəzi məlumatların
təqdim edilməsi və hesabatlılıq istiqamətlərində
şəffaflığının artırılması ilə bağlıdır. Bütün bu
faktorlara əsaslanmaqla, ailə bizneslərinin müəyyən olunmuş maliyyələşmə mənbələrini ümumiləşdirib, onları aşağıdakı cədvəl vasitəsi ilə vizual şəkildə daha dolğun əks etdirə bilərik:
Cədvəl 1. Ailə biznesinin maliyyələşmə mənbələri

Mənbə: İstifadə olunmuş ədəbiyyatlardan əldə edilmiş məlumatların cəmlənməsi

Slovakiya Biznes Agentliyinin sorğusunun
nəticələri göstərir ki, ölkədə ailə sahibkarları öz
bizneslərini qurmaq və inkişaf etdirmək üçün
əsasən öz resurslarından istifadə edirlər. Respondentlər yeganə alternativ və ya tamamlayıcı
maliyyə mənbəyi kimi bank kreditlərini görürlər.
Beləliklə, Slovakiyada ailə bizneslərinin yalnız
8,5%-i bu məqsədlə avrofondların xidmətlərindən bəhrələnmişlər [10]. Bəzi müəlliflərə
görə, ailə blokuna daxil olan sahibkarlar onların
kreditorları – banklar, investisiya fondları və
başqaları tərəfindən digər iri firmalara nisbətən
daha cəlbedici qiymətləndirilir. Bu bir tərəfdən
ailə müəssisələrinin debitor olduğu zaman borcverənin monitorinq xərclərinin azalması ilə əlaqədardırsa, digər tərəfdən ailə şirkətlərinin firma
perspektivləri ilə ailənin rifahı arasında mövcud
olan düz mütənasib əlaqələrdən irəli gələn sabit
və uzunmüddətli biznes modelinə, ailənin reputasiyasını və rifahını qorumaq istəyinə, eləcə
də, sahib olduğu sərvətləri növbəti nəsillərə ötürməyə can atdığına görə kredit təşkilatlarının ailə
bizneslərini daha az ödəmə problemi olan borcalan kimi qiymətləndirməsi ilə bağlıdır.
Nəticə. Müvafiq sahəni əhatə edən elmi ədəbiyyatların araşdırılması və mövcud təcrübələr
ailə bizneslərinin maliyyələşməsində daxili resursların üstünlük təşkil etdiyini deməyə əsas
verir. Əlbəttə ki, ailə biznesləri daxili imkanları
hesabına çətin vəziyyətlərdə belə fəaliyyətlərinin
davamlılığını təmin etməyi bacarırlar. Bununla
belə, bütün maliyyələşmə mənbələrinə əlçatanlığın olmasını ailə sahibkarları üçün əlverişli mühit kimi qiymətləndirə bilərik. Təhlillər göstərir
ki, xarici maliyyələşmə mənbələri içərisində
hökumət yardımları ailə biznesləri üçün daha
effektiv təsirə malikdir və onların dinamik inkişafını, maliyyə dayanıqlılığı və digər maliyyə vəsaitlərinə çıxış imkanlarını gücləndirir. Əksinə,
bizneslərin daha çox kredit vəsaitlərindən istifadə etməsi risklərin artmasına və onların gələcək funksionallığının pozulmasına gətirib çıxarır.
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Y.Musayev
Family businesses in the global economy
and their financing sources
Abstract
Family businesses are distinguished by their
capability to be passed down through generations, and they provide a beneficial impetus to
long-term economic development and employ52

ment because of their stable business features.
Furthermore, family firms are considered to be
resilient to economic shocks because of their
unique characteristics, such as cost savings and
the ability to cope with stressful situations by
mobilizing internal resources during financial
crises. As a result, at a time when global financial
stability and security are under threat, family
businesses should be considered an efficient
factor in the modern world economy.
The article takes a theoretical and methodical
look at the function of family businesses in the
global economy and their financing issues.
Authoritative academic sources and statistics
were employed to attain this goal, and the
primary sources of finance for family businesses
were identified through analysis and summarization based on the data acquired.
Ю.Мусаев
Сeмейные предприятия в глобальной
экономике и их источники
финансирования
Aннотация
Семейные предприятия отличаютcя своей
способностью передаваться из поколения в
поколение, и благодаря своим стабильным характеристикам бизнеса они обеспечивают благотворный импульс к долгосрочному экономическому развитию и занятости. Кроме
того, семейные фирмы считаются устойчивыми к экономическим потрясениям из-за их
уникальных характеристик, таких как экономия затрат и способность справляться со
стрессовыми ситуациями путем мобилизации
внутренних ресурсов во время финансовых
кризисов. В результате в то время, когда глобальная финансовая стабильность и безопасность находятся под угрозой, семейный
бизнес следует рассматривать как эффективный фактор современной мировой экономики.
В статье теоретически и методически рассматриваются функции семейного бизнеса в
мировой экономике и вопросы их финансирования. Для достижения этой цели использовались авторитетные академические
источники и статистические данные, а основные источники финансирования семейного бизнеса были определены путем анализа
и обобщения на основе полученных данных.
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MİKROGÜBRƏLƏRİN QARĞIDALI VƏ YONCA
BİTKİLƏRİNİN MƏHSULDARLIĞINA VƏ KİMYƏVİ
TƏRKİBİNƏ TƏSİRİ
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Xülasə. Heyvandarlığın iqtisadi imkanlarının əsasını yem bazası yaratmaq təşkil edir. Yem bitkisi
olan qarğıdalı və yonca mal-qara və quşların əsas qidasıdır. Qarğıdalı və yoncanın məhsuldarlığında məhsulun keyfiyyəti əsas şərtdir. Bu baxımdan NPK (nitroammofas gübrəsi) zəminində
mikrogübrələrin tətbiqi iqtisadi cəhətdən daha səmərəlidir. Məqalədə bu məsələlər geniş
araşdırılmışdır.

Açar sözlər: torpaq münbitliyi, bitki vegetasiyası, qida maddələrinə tələbat, mikroelementlərin
tətbiqi, məhsuldarlıq, keyfiyyət.
Key words: soil fertility, plant vegetation, nutrient requirements, micronutrient application, productivity, quality.
Ключевые слова: плодородие почвы, растительность, потребности в питательных веществах, внесение микроэлементов, урожайность, качество.
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eyvandarlığın yem bazasının yaradılmasında dənli bitkilərdən olan
qarğıdalının xüsusi çəkisi vardır.
Qarğıdalıdan yüksək və keyfiyyətli dən, yaşıl kütlə əldə etmək üçün torpağın tərkibi ilə yanaşı, bitkinin də tələbatı nəzərə alınmalıdır. Qarğıdalı torpaq münbitliyi və qida maddələrinə tam tələbkar bitki olub, bir hektardan
60-70 sentnerdən və ya 500-600 sentner yaşıl
kütlə məhsulu ilə torpaqdan 150-180 kq N (azot),
50-60 kq P2O5 (fosfor) və 150-200 kq K20
(kalium) birləşmələrini aparır.
Qarğıdalı bitkisi bütün vegetasiya müddətində
qida maddələrini birinci ayda nisbətən az, sonra
isə mum yetişmə fazasına qədər daha intensiv
mənimsəyir. İllik gübrə dozası olaraq hər hektara

20-30 ton mal-qara peyini ilə azot, fosfor və
kalium (hər birindən) 60-90 kq verilir. İllik gübrə
normasından peyinin hamısı əsas şum altına
(əsasən, herik şum) verilir. İllik fosfor normasının 70%-i əsas şum altına, 30%-i isə yemləmə
kimi tətbiq edilir [3, s.74]. İllik azot dozasının
1/3-i səpinqabağı kultivasiya altına, 1/3-i 5-6
yarpaq fazasında, 1/3-i isə boruyaçıxma fazasında verilir.
Qarğıdalı bitkisinin becərilməsi iqlim şəraitinə uyğun açıq şabalıdı torpaqlarda çox yaxşı
səmərə verir. Qeyd olunan makrogübrələr və üzvi gübrələrlə yanaşı, 1979-1980-ci illərdə tərəfimizdən təcrübə qoyularaq Qarabağın dağətəyi
şəraitində N60P90K60 zəminində Mn-6 kq/ha tətbiqindən qarğıdalının yaşıl kütləsi 486,8 s/ha və
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ya artım fona nisbətən 82,2 s/ha (20,3%) artım
vermişdir [2, s.14].
Qarğıdalının dən məhsuluna da həmin
N60P90K60 zəminində Mn-6 kq/ha tətbiqi zamanı
məhsuldarlıq artmışdır. Məsələn, dən məhsulu
66,9 sen/ha və ya 13,3 s/ha artımla 24,8% təşkil
etmişdir. Qarğıdalının vegetasiya müddətində 1-2
yemləmə tətbiq edilir. Belə ki, 1-ci becərmə zamanı 1 hektara 0,6-1 sentner ammonium şorası və
1-1,5 sentner superfosfat, eləcə də 3,5 ton peyin
şirəsi verildikdə yüksək səmərə götürülür [2, s.36].
Buradan aydın olur ki, makro və mikrogübrələrin üzvi gübrələrlə faydalı tətbiqi yolu ilə
hər hektardan əlavə olaraq 150-300 sentner yaşıl
kütlə və 15-20,0 sent/ha-a dən məhsulu almaq
olar.
Yem bazasının yaradılmasında yonca bitkisi
də xüsusi yer tutur. Bu bitki paxlalı bitkilərə aid
olduğu üçün onun yem vahidi daha çox və əhəmiyyətlidir. Yoncanın quru otu, yaşıl senajı, hətta
toxumu da heyvandarlıqda çox əhəmiyyətlidir.
Yonca bitkisi köklərində olan yumrucuq bakteriyalarının köməyi ilə havanın sərbəst azotundan
istifadə edir. Ona görə də paxlalılar, o cümlədən
də yonca bitkisi kənd təsərrüfatı üçün bioloji azot
mənbəyi hesab olunur. Əsas xüsusiyyətlərindən
biri odur ki, yonca bitkisinin ilk inkişaf dövründə
azota ehtiyacı az olur. Sonrakı illərdə bir o qədər
də azota ehtiyacı yoxdur, lakin torpağın tərkibində azot zəifliyi olarsa, onda azotlu gübrələrə
ehtiyac duyulur. Bu bitki hər sentner kütlə
məhsulu ilə torpaqdan 65-70 kq azot, 15-18 kq
fosfor, 18-20 kq kalium aparır. Yonca bitkisinə
yüksək dozada azot verdikdə isə kök yumrularının inkişafı dayanır, onların azotu fiksasiyaetmə fəaliyyəti zəifləyir [2, s.65].
Yonca bitkisindən yaşıl kütlə və ot məhsulu
almaq üçün NPK zəminində mikroelementlərin
tətbiqi vacibdir. Ona görə də Mn, Cu və Mo
mikroelementlərinin aparılmış elmi tədqiqatları
nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bu elementlərə canlı hüceyrələrdə rast gəlinir. Mn
çatışmadıqda yoncada xloroz mis (Cu) oksidləşdirici fermentlərin tərkibinə daxil olur, B
qrupu vitaminlərinin əmələ gəlməsini sürətləndirir, zülalın sintezini yaxşılaşdırır. Mo bitkilərdə
natriumun ammonyaka çevrilməsində iştirak
edir. Kök yumrucuğu bakterialarının fəaliyyətini
artırır.
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1978-1980-ci illərdə aparılmış elmi tədqiqat
və tarla təcrübələrinin nəticəsində müəyyən
olunmuşdur ki, NPK zəminində Mn - 6 kq/ha
tətbiqi zamanı tona görə hər hektardan yonca
quru ot məhsulu kimi 90,4 sen/ha və ya 22,5%
çox olmuşdur. NPK zəminində Mo - 3 kq/ha tətbiqi zamanı isə fona görə 93,8 sen/ha və ya
24,2% artım olmuşdur.
Mikrogübrələrin NPK zəminində Mn, Zn,
Mo-nin yonca, qarğıdalı bitkisinə tətbiqi bu
bitkilərin tərkibində yağ, vitamin C və A proteinlə bərabər yaşıl kütlə və dən məhsullarının
keyfiyyətini də yaxşılaşdırır [1, s.18].
Tədqiqatlar göstərir ki, bu bitkilər üçün fosfor
və kalium gübrələri mikroelementlərlə təchiz
edildikdə daha əhəmiyyətli olur. Paxlalı bitki
olan yoncanın toxumunu səpən zaman kök yumrucuq bakteriyalarını artırmaq üçün toxumlar
nitragin ilə yoluxdurulur. İllik gübrə dozası hər
hektara N30, P60, K60 kq verilməsi məsləhət
görülür. Bu miqdardan P60, K60 əsas şum altına
verilir. Azotun tətbiqi isə səpinqabağı məsləhətdir. Gübrələmənin optimal vaxtda tətbiqi
zamanı əlavə olaraq 3-7 sen/ha məhsul əldə
etmək olur. Əsas tarla bitkiləri uzun müddət eyni
sahədə əkilərsə, torpaqda qida maddələrinin
miqdarı xeyli azalır. Dənli-paxlalı bitkilərin gübrələnməsi zamanı bu bitkilərin köklərində olan
yumrucuq bakteriyalarının köməyi ilə havanın
sərbəst azotundan istifadə olunur. Odur ki,
paxlalı bitkilər kənd təsərrüfatı üçün bioloji azot
mənbəyi hesab olunur. Onların ilk inkişaf dövrü
istisna olmaqla azotlu gübrələrə tələbatı olmur.
Paxlalı bitkilərin hamısı başqa bitkilər üçün
yaxşı sələf bitkisi sayılır. Təcrübələrdən məlumdur ki, adi noxudun hər sentner dəni və müvafiq
miqdarda küləş gövdəsi məhsulu ilə torpaqdan
65 kq azot, 15 kq fosfor, 18 kq kalium və bir sıra
mikroelementlərin aparılması müşahidə edilir.
Nəticə etibarı ilə görünən tədqiqat işlərindən
aydın olur ki, paxlalı bitkilərin məhsulunda
azotun miqdarı başqa bitkilərə nisbətən çox olur.
Adi noxud da yonca bitkisi kimi ən çox çiçəkləmə zamanı azotu fiksasiya etmək hesabına
özünü azotla təmin edir. Torpaq azotla zəngin
olduqda, bu paxlalı bitkilər atmosfer azotunu nisbətən az fiksasiya edir. Məlumdur ki, atmosfer
havasının 78%-ə qədəri sərbəst azotdan ibarətdir
və azot havada heç bir maddə ilə birləşmir, yalnız
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paxlalı bitkilərin kök yumrucuq bakteriyaları
vastəsi ilə torpaqda fiksasiya olunub, minerallaşır. Ona görə də yonca və digər paxlalı bitkilərə
ilk cücərən inkişaf dövründə – hələ kök yumrucuq bakteriyalarının tam inkişaf etməyən
zamanında az miqdarda azot və onunla birlikdə
mikroelementlər dozasını vermək lazım gəlir.
Uzun illərin elmi-tədqiqat və tarla təcrübələri
göstərir ki, paxlalı bitkilər, xüsusilə də yonca
bitkisi üçün fosfor və kaliumdan, mikroelementlərin qarışıq halından üzvi gübrələrin kompleks
tətbiqi daha əhəmiyyətlidir. Bir çox hallarda
fosfor və kalium, mikrogübrəli variantlardan
alınan iqtisadi fayda tam gübrələmədən alınan
səmərədən fərqlənir. Qeyd edilən bitkilər də torpaqda becərilən əsas tarla bitkiləri kimi kökdən
qidalanırlar. Bitki və torpağın qarşılıqlı əlaqəsi
kök sistemi vastəsi ilə həyata keçirilir. Bitkilər
kökün seçicilik qabiliyyətinə əsaslanaraq sudan
başqa, torpaqdan xeyli miqdarda azot, fosfor,
kalium, mis, molibden, sink, bor, dəmir, yod və
bakterial elementləri mənimsəyirlər.
Nəticə. Yuxarıda şərh etdiyimiz hər iki bitkinin torpaq-iqlim şəraitinin optimal vaxtında
məhsuldarlığının artırılmasına və həmin bitkilərin məhsullarının (dən və yaşıl kütlə) kimyəvi
tərkibinə müsbət təsirlər göstərən makrogübrələr
zəminində mikrogübrələrin tətbiqi ilə çox yaxşı
iqtisadi səmərə əldə etmək mümkündür.

2. Bayramov B. Aqrokimya. Bakı, 1983.
3. Novruzov Ç. Bitkiçilik. Bakı, 1984.

A.Azimov
The impact of micro fertilizers on the
productivity and chemical composition
of corn and alfalfa
Abstract
Creating a fodder base is the basis of economic opportunities in livestock breeding. Corn
and alfalfa are the main food crops for cattle and
poultry. Product quality is the key issue in the
manufacture of corn and alfalfa. In this regard,
the application of NPK (nitroammophos)-based
micro fertilizers is more feasible. These issues
are widely studied in the paper.
A.Aзимов
Влияние микроудобрений на
урожайность и химический состав
кукурузы и люцерны
Aннотация
Создание кормовой базы в статье является
основой экономических возможностей животноводства. Кукуруза и люцерна являются
основными продовольственными культурами
для крупного рогатого скота и птиц. Урожайность кукурузы и люцерны и качество продукции - главные условия. При внесении макро и микроудобрений в сочетании с органическими удобрениями внесение микроƏDƏBİYYAT
удобрений на основе NPK достигается более
1. Əzimov A. Kənd təsərrüfatı elmləri nami- эффективно и экономично. В статье эти вопzədi dissertasiya işinin avtoreferatı. Bakı, 1987. росы широко исследовались.
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Xülasə. Təqdim olunan məqalə texniki məsələnin həllinə yönəlib. Münbitliyini itirmiş torpaq
sahələrinin qranulometrik fiziki-kimyəvi tərkibinin yaxşılaşdırılması, bu torpaqların məhsuldarlığının artırılması, həmçinin sənaye tullantılarının utilizasiyasına imkan verən və bu tullantıların
əsasında alınan materialların işlənib hazırlanması üsulunun tətbiqi ilə daha da genişlənəcəkdir. Bu
tədqiqat işində tərkibində kifayət qədər duz və onun məhsulları olan şlamdan istifadə edilir. Səbəb
odur ki, hazırda duz və onun məhsulları ilə çirklənmiş şlam ekoloji tarazlığı pozmaqla bərabər, həm
də əkinəyararlı torpaq sahələrini istifadə edilməyən vəziyyətə gətirir (şəraitdən asılı olaraq).

M

Açar sözlər: neft qazma, şlam, şlak, sənaye tullantıları, utilizasiya, duz, modifikator.
Key words: oil drilling, sludge, slag, industrial waste, recycling, salt, modifier.
Ключевые слова: бурение нефтяных скважин, шламы, шлаки, промышленные отходы, утилизация, соль, модификатор.

əlum olduğu kimi, neft Azərbaycanın bütün sənaye sahələrinin və iqtisadiyyatının əsasını təşkil etməklə bərabər həm
də əsas gəlir mənbəyidir. Belə ki, nəinki neftin
özü, onun yerin altından çıxarılması, qazılması
zamanı çıxan makro və mikroelement tərkibli,
bugünədək kifayət qədər öyrənilməsinə diqqət
ayrılmayan, tükənməz ehtiyatlı bir çox texnikitexnoloji prosesləri intensivləşdirən, yeni texnoloji tədqiqat qurğusunun tətbiqi ilə ətraf mühitə
təsirini minimuma endirən duzla çirklənmiş
şlamdan bəhs edəcəyik [1, 2]. Belə ki, qazma quyularının qazılması zamanı əmələ gələn şlam
müxtəlif birləşmələrlə çirklənmiş olur. Bunlardan biri və ən əsası duzla çirklənmiş neft quyuları şlamının istifadəsidir. Neftin yerin dərin
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qatlarından çıxarılması məqsədi ilə qazılan neft
quyularında əmələ gələn, kifayət qədər tükənməz
ehtiyata malik, duzla çirklənmiş şlamın istifadəsi
bir sıra baxımdan əlverişlidir. İqtisadi baxımdan
zəruridir, ona görə ki, şlamın tərkibi bir çox sahələrdə lazım olan qidavericilərlə və onun birləşmələri ilə zəngindir. Texnoloji baxımdan isə
bir çox texnoloji prosesləri intensivləşdirə bilir.
Xüsusən ətraf mühitin qorunaraq mühafizə edilməsinə xidmət edir. Bunlarla bərabər, neft quyularının qazılması zamanı alınan tükənməz
ehtiyatlı, bugünədək tətbiqini az tapan şlamın
istifadəsi bir çox sahədə faydalı olmaqla bərabər,
həm də elektrostatik xassəlidir. Ölkəmiz üzrə
duzla çirklənmiş şlamın miqdarını və yerini təyin
edərkən təxmini hesabata görə, qazılan neft
quyularından çıxan şlamın bir ildə 2/3 hissəsi
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duzla çirklənmiş olur [3]. Məsələn, Abşeron yarımadasının sahəsində yerləşən Sabunçu, Binəqədi, Xəzər, Qaradağ rayonlarının ərazisindəki
neft quyularının qazılması zamanı alınan şlamda
makro və mikro elementlərlə yanaşı, həmçinin
duza, neftə, şlama, şoran suya və müxtəlif birləşmələrə də rast gəlirik. Tədqiqatlarda müəyyən
olunmuşdur ki, bunların hər birinin istifadəsinə
aşağıdakı səbəblərə görə ehtiyac vardır:
– Tükənməz ehtiyatlı xammaldır.
– Tərkibi makro və mikro elementlərlə zəngindir.
– Tərkiblərində duz və elektrostatik xassəli
duzlu sular vardır.
– Tərkibi çox komponentli və müxtəlif xassəyə
malik olduğundan texnoloji prosesləri intensivləşdirən və onlarla kompleks şəkildə istifadə
olunan müxtəlif maddələri əmələ gətirə bilir.
Bunlarla bərabər, bu quyuların hər birinin
fəaliyyəti zamanı 90-100 m3 şlam alınır. Hazırda
neft quyuları qazılan zaman tərkibindən asılı
olmayaraq, bütün şlamlar ya quyu ətrafında qalaraq yay vaxtı toz, qış vaxtı isə bataqlıq mənbəyi
olur [4-6]. Digər tərəfdən neft quyularının qazılması zamanı əmələ gələn bir çox şlamlar
tərkibindən asılı olmayaraq, bir yerə toplanır və
Səngəçalda olan şlam sahəsinə daşınır. Bunun
daşınması üçün nəqliyyat, yanacaq, həm də
sürücü xərci sərf olunur. Həmçinin sahəyə atılan
şlamlar istifadəsiz qaldığından ətrafa yayılır.
Orada olan nə vardırsa, onları istifadə olunmayan
vəziyyətə gətirir. Ən əsası ekoloji tarazlığı pozmaqla bərabər, otlaqları və hektarlarla torpaq sahəsini duz və digərləri ilə çirkləndirir.
Yazılanlardan görünür ki, neft qazma quyularının şlamı bir çox element və onların birləşmələrindən ibarət olduğundan müxtəlif sahələrdə
istifadə edilə bilər. Lakin bunun üçün alınan
şlamlar tərkibindən asılı olaraq qazma prosesi
zamanı ayrı-ayrı toplanmalıdır ki, onlardan istifadə etmək mümkün və faydalı olsun. Belə olan
halda hər quyudan alınan şlamın ayrılıqda toplanaraq istifadəsinə çox böyük yol açılacaqdır.
Əgər bütün quyu şlamları bir yerə toplanarsa, bu
zaman müxtəlif tərkibli şlamlardan ayrılan
müxtəlif maddələrin gələcəkdə istifadəsi çox çətin olacaqdır. Bütün bunları nəzərə alaraq, istifadə etdiyimiz neft qazma quyularının şlamları
haqqında aşağıdakıları yazmaq faydalı olar:
şlamların hər biri tükənməz ehtiyatlı, çox kom-

ponentli qiymətli elementlər və onların birləşmələri ilə zəngindir.
Bu vaxtadək neft quyularının qazılması zamanı çıxan şlamların aşağıdakı kimi istifadə sahələri vardır:
1. Qazma şlamının istifadə olunması üsulu
CO4B [RU2439098, C08J 11/00, 18/04, çap olunub 10.01.2010] aşağıdakı etaplardan ibarətdir:
qazma şlamını dördmərhələli təmizləmə sistemində təmizləyib sıxırlar, sonra onu quyunun ətrafındakı torpaq təpəsində hazırlanmış səngərə
yerləşdirirlər, səngərin arxasında torpaqda qazma
suları üçün müvəqqəti tutum düzəldirlər. Dördmərhələli təmizləmə sistemi, həmçinin yüksək
effektivli vibrasiya ələklərindən, hidrosiklon ələk
qurğusundan, lil ayıran və sentrifuqadan ibarətdir.
Bu üsulun nöqsanları onun çox zəhmət tələb etməsi və bahalı avadanlığın istifadəsindən ibarətdir,
bu da üsulun çox bahalı olmasını göstərir.
2. İşlənmiş qazma məhlulunun istifadə olunması üsulunda [RU2229494, CO9K 7/00, çap
olunub 27.05.2004] adı çəkilən məhlul koaqulyant va floqulyantla emal olunur, sonra sentrifuqada duru va bərk fazaya bölünür və istifadə
olunur. Burada koaqulyant va floqulyant kimi
kalsium oksidi (70-97%), poliqlikol (1%), oliqosaxarid (1%), monosaxarid (1-28%) tərkibli üzvi
mineral kombinasiyası olan ФJIOK-C reagenti
istifadə olunur. Üsulun nöqsanı yüksək qiymətə
malik olan xüsusi reagentlərin-koaqulyant və floqulyantın istifadə olunmasıdır.
3. Qazma şlamının istifadə olunmasının başqa bir üsulunda [RU2323293, E01C3/04, çap
olunub 27.04.2008] qazma şlamı əvvəlcədən köpüklənmiş və qatılaşdırılmış karbamid və ya formaldeqid qətranla qarışdırılır (əlavə olaraq kalsium tutumlu üzvi üstəlik əlavə olunur). Sonra bu
qarışıq sement və oksidlərlə komponentlərin aşağıdakı qatışıqları ilə (faizlə) qarışdırılır: qazma
şlamı (30-50%); karbamid və ya formaldeqid
qətran (2-5%); kalsium tutumlu üstəliklər (110%); sement (3-5%); qalanı oksidlər. Alınan qatışıq yolların tikintisində, torpağın məhsuldarlığının yaxşılaşdırılmasında istifadə oluna bilər.
Bu üsulun nöqsanı çoxsaylı komponentlərin istifadə olunmasında, sementin işlənilməsində, utilizasiyanın yüksək qiymətli olmasındadır.
4. Qazma şlamlarının emalı üsullarından mahiyyətcə təklif olunan üsula ən yaxın olan aşa57
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ğıdakıdır (RU2524708, E218 21/06, C04B
18/04, B09B 3/00, çap olunub 10.08.2014]. Bu
üsulda qazma şlamı qumla 1:0,75-5 kütlə nisbətində qarışdırılır, sonra şlamın hər bir kiloqramına 0,02-2,246 mol miqdarında xlorid turşusu
idxal edilir, bütün komponentləri qarışdırılır (bu
zaman qarışıqda H 5-8 arası olmalıdır) və qurudulur. Nəticədə tullantılardan inert tikinti materialı və ya texnogen torpaq alınır. Üsulun nöqsanı
ondan ibarətdir ki, qazma şlamlarının zəhərliliyi
bütövlüklə aradan qaldırılmır, alınan materialın
tərkibində lazımi qədər qidalı maddə olmur, bu
da korlanmış torpaqların kimyəvi meliorasiyasına imkan vermir.
Tədqiqatın məqsədi, məsələnin qoyuluşu
Bu sahədə aparılan tədqiqat işi, əsasən aşağıdakı texniki məsələnin həllinə yönəldilib:
Münbitliyini itirmiş torpaq sahələrinin qranulometrik fiziki-kimyəvi tərkibinin yaxşılaşdırılması, bu torpaqların məhsuldarlığının artırılması,
həmçinin sənaye tullantılarının utilizasiyasına
imkan verən və bu tullantıların əsasında alınan
materialların işlənib hazırlanması üsulunun tətbiqini daha da genişləndirməkdir.
Bu tədqiqat işində tərkibində kifayət qədər
duz və onun məhsulları olan şlamdan istifadə
edilib. Səbəb odur ki, hazırda duz və onun məhsulları ilə çirklənmiş şlam ekoloji tarazlığı pozmaqla bərabər, həm də əkinəyararlı torpaq sahələrini istifadə edilməyən vəziyyətə gətirir (şəraitdən asılı olaraq). Duz və onun məhsulları ilə
çirklənmiş istifadə edilən şlam əvvəl bir neçə
hissəyə ayrılır (bu zaman nəzərə alınmışdır ki,
əgər torpaqda 0,25%-dən çox duz olarsa, o torpağın duzunun azaldılması mütləq lazımdır).
Əsasən tərkibində 0,25%-dən çox duz olan şlam
əsasında iş aparılıb. Ona görə ki, belə tərkibli
şlamda onsuz da bitki bitir. Aparılan təcrübələrdə
istifadə olunan şlamın tərkibində (%)-lə 0,30;
0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75;
0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,0; 1,5; 2,0 duz olmuşdur.
Məsələnin həlli üsulları, aprobasiyası
Burada əsas xammal neft quyularının qazılmasından alınan duzla çirklənmiş şlamdır (kütlə %):
1. Na2O – 1.64-2.30; Mg – 2.39-3.37; Al2O5
– 9.90-9.50; SiO2 –37.50 -55,9; P2O5 – 0,150,17; SO3 – 1.32-5.4; K2O – 0.99-2.10; CaO –
2.29-5.88; SiO2 – 0.70-7.9; MnO – 0.039-0.058;
Fe2O3 – 2.70-5.90; BaO –1.12-1.70; NaCl –
58

0.30-0.90 komponentlərdir. H2O=7.5-9.6, digəri
alçaq tərkibli fosforitdir.
Tərkibi aşağıda verilir (kütlə %):
2. P2O5 – 5.3-17.4; MgO – 1.7-2.1; Na2O –
4.5-6.1; SiO2 –19-22.5; Al2O5 – 9,5-10,5;
Fe2O3– 3,4 -5,6; FeO –30-3.5; MnO – 1.7-2.0;
NiO – 0,1-0,4; CoO – 0,1-0,3; K2O –16.
3. Bu zaman bərk məişət tullantılarının
(geotermal və ya bulaq suyu) yandırılması zamanı alınmış şlakdan da istifadə edilmişdir.
Na2O – 5.22; MgO – 2.42; Al2O3 – 4.12; SiO2
– 14.20; P2O5 – 2.13; SO3 – 2.56; H2O – 2.42;
CaO – 32.43; ToO2 – 0.23; Fe2O3 – 10.30; Cl –
2.03; YTİ – 19.48.
4. Burada aşağıdakı tərkibdə geotermal sular
da iştirak etmişdir (%): Zn – 23-30; Ni – 0.3-0.1;
Mn – 3-5; Cu – 0.3-0.5; qalanı H2O.

Alınan nəticələrin tətbiqi
Burada əsas hədəf neft quyularının qazılmasından alınan duzlu, çirklənmiş şlama bərk məişət tullantılarının yandırılmasından əmələ gələn
üç müxtəlif tərkibli şlakın zamandan asılı olaraq
qarşılıqlı təsirinin kinetikasına baxılmışdır. Bunun üçün texniki sınaq qurğusunun bəzi lazımi
göstəriciləri: şnekin uzunluğu 5 sm; eni 1 sm;
şlakın kürəklərarası məsafəsi 2 mm; kürələrin
ucunun qalınlığı 0,15 mm; şnekin meyil bucağı
30; şlamın nəmliyi 4% olduğu halda koordinat
sistemi şəkil 1-dəki kimi bir diaqram alınır.

Şəkil 1. Vaxtdan asılı olaraq müxtəlif miqdarlı
şlakın əlavəsi ilə şlamdakı şoranlığın minumuma endirilmə kinetik əyrilərinin qurulması
Göründüyü kimi, şlak onun tərkibindəki modifikatorların miqdarından, həmçinin duzla çirklənmiş şlamın və onun ətraf mühitə təsirinin za-
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mandan asılı olaraq sistemdə duz məhsullarının
daha da çox səpələnib minimuma endirilərək kinetik məlumatların öyrənilməsindən ibarətdir.
Belə ki, şəkil 1-də müxtəlif tərkibli şlakların
kimyəvi tərkibləri verilir:
1. Na2O – 6,03; MgO – 2,46; Al2O3 – 2,01;
SiO2 – 13,10; P2O5 – 2,50; K2O – 2,50; CaO –
47,0; TiO – 0,60; MnO – 0,12; Fe2O5 – 9,90; Cl
– 2,0; YTİ – 20,50 (şək.1, xətt 1).
2. Na2O – 6,01; MgO – 2,55; Al2O3 – 2,0; SiO2
– 10,80; P2O5 – 3,10; SO3 – 2,50; K2O – 2,50;
TiO2 – 0,60; MnO – 0,20; Fe2O3 – 10,10; CaO –
45,03; Cl – 2,01; YTİ – 18,90 (şək. 1, xətt 2).
3. Na2O – 5,87; MgO – 1,93; Al2O3 – 4,12;
SiO2 – 14,23; P2O5 – 2,16; SO3 – 2,56; K2O –
2,70; CaO – 40,0; TiO2 – 0,90; MnO – 0,50; Fe2O3
– 10,30; Cl – 2,06; YTİ – 20,00 (şək. 1, xətt 3).
4. Na2O – 6,01; MgO – 1,91; Al2O3 – 4,12; SiO2
– 13,89; P2O5 – 2,10; SO3 – 2,14; K2O – 2,11; CaO
– 35,00; TiO2 – 0,83; MnO – 0,21; Fe2O3 – 10,20;
Cl – 2,50; YTİ – 19,00 (şək.1, xətt 4).
Göründüyü kimi, bərk məişət tullantısının
yandırılmasından alınan şlakın tərkibləri müxtəlif
(xüsusilə CaO-ə görə) olur. Bu müxtəliflik
koordinat sistemində olduğu kimi şəkil 1-də özünü
göstərir. Burada tərkibində müxtəlif miqdarlı 35,0;
40,0; 45,0 və 47,0qr CaO olan 4 növ şlakdan
istifadə edilmişdir. Belə ki, ordinat oxunda duzla
çirklənmiş şlamın miqdarı, absis oxlarının birində
şlak, digərində isə vaxt (dəq.) göstərilmişdir.
Şəkil 1-dəki göstəricilərin əsasında verilən
şlamdakı şoranlığın müxtəlif vaxtlarda şlakdakı
CaO-in təsiri prosesinin kinetikasına şəkil 2-də
baxılmışdır. Belə ki, aşağıdakı kimi ordinat oxu
üzərində şlamda olan duzun miqdarı, absis
oxunda isə vaxt dəqiq olmaqla nəticələr şəkildə
verilir:
1. Şlakdakı CaO 47 qram olduqda 5-70 dəqiqədə şlamdakı şoranlıq (duz) 0,88-0,50 qr (şək.2,
xətt 1).
2. Şlakdakı CaO 45 qram olduqda 5-70 dəqiqədə şlamdakı şoranlıq (duz) 0,65-0,36 qr (şək.2,
xətt 2).
3. Şlakdakı CaO 40 qram olduqda 5-70 dəqiqədə şlamdakı şoranlıq (duz) 0,37-0,25 qr (şək.2,
xətt 3).
4. Şlakdakı CaO 35 qram olduqda 5-70 dəqiqədə şlamdakı şoranlıq (duz) 0,18-0,13 qr (şək.2,
xətt 4).

Şəkil 2. Vaxtdan asılı olaraq şlamdakı duzun
CaO-dən asılılıq qrafiki
Sxemin izahı. Şəkil 3-dən göründüyü kimi,
duzla çirklənmiş neft quyularının qazılmasından
alınan şlam bunkerə [1] verilir. Onun yanındakı
bunkerə [2] isə Bakı şəhərinin Balaxanı qəsəbəsindəki zavodda yandırılan bərk məişət tullantısının şlakı doldurulur. İlk olaraq şnek [5] işə
salınır. Bunker 1-dəki duzu minimuma endirilmiş
şlamı (tərkibindəki duz 0,20-0,25 qr. olan) şnekə
az-az verilir və şnek aşağı sürətlə hərəkət etdirilir.
Şlam və şlak qarışığı şnekin sonuna qədər gətirilir və orada qarışıqdakı duzun miqdarı təyin
olunur. Əgər qarışıqda duzun miqdarı lazımi
miqdardan çoxdursa, yəni 0,20-0,25-dən artdıqca, bu qarışıq şəkil 2-dəki K istiqamətində 12
yolu ilə elevatora (14), oradan da 15 xətti ilə
bunkerə (1) və şnekə [5] verilir. Şnekdə olan
şlam və şlak qatışığı üzərinə bunker 2-dən lazımi
miqdarda şlak o vaxta qədər verilir ki, bu qatışıqda duzun miqdarı 0,20-0,25 qram olsun. Daha
sonra şnek [5] yavaş-yavaş hərəkət etdirilir.
Buraya bunker 3-dən lazımi miqdarda fosforit və
dördüncü çəndən isə mədən suyu əlavə edilir.
Mədən suyu o vaxta qədər əlavə edilir ki, bu qatışıqda nəmlik 14-16% olsun. Şnekdə olan material dənəvər [7] aparata verilir. Ora həm də ölçüsü 0,5-0,8 mm olan şlakdan [10] ayrılan retura
da verilir. Dənəvər aparatda dənəvərləşən üzvi və
mineral kompleks gübrə quruducu aparata [8]
göndərilir. Burada iki variant vardır: Birinci variantda qurumuş material elevatora, ələyə verilmədən birbaşa kompleks şəkildə istifadəyə
göndərilir. Əsas variantda isə qurudulan material
18 xətti ilə elevatora, oradan da ələyə [10], ələkdə ölçüsü 0,5-1,0 mm olan əsas məhsul (88-92%)
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istifadəyə; ölçüsü 6-8 mm olan hissə əziciyə verilir, orada əzilərək prosesə göndərilir.

Şəkil 3. Pilot qurğusu və texnoloji sxem
Nəticə. Beləliklə, şəkil 1-dən göründüyü kimi, ordinat oxu üzərində duzla çirklənmiş şlamdakı duzun miqdarı, absis oxunda isə müxtəlif
vaxtlarda şlakın təsiri ilə şoranlığın minimuma
endirilmə kinetikasına baxılmış və müəyyən olunmuşdur ki, 5-40 dəqiqədə 3-10 qram şlak əlavəsi
ilə şlamdakı duzun miqdarı 0,9-dan 0,20-a düşmüşdür. Göstərilən şəraitdə duzun miqdarı yerli
fosforit və mədən suyunun əlavəsi ilə aşağıdakı
tərkibdə olan üzvi və mineral kompleks dənəvər
gübrə alınmışdır (kütlə %): P2O5 (sərb) – 2,3;
P2O5 (mən.) – 12,5; K2O – 2,80; MgO – 1,0; çıxım
89 – 93%; sərtlik 1,9 Mpa; H2O – 2,7; MnO – 0,50.
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A.Bayramova, S.Garaybayli
Technology for minimizing the
environmental impact of salt-based drill
cuttings of oil wells
Abstract
The presented article is aimed at solving a
technical issue: improving the granulometric physico-chemical composition of plots of land that have
lost fertility, increasing the productivity of these
lands, and also expanding the use of a monitoring
method that allows the disposal of industrial waste
and materials obtained on the basis of these wastes.
In this research work, we use sludge that contains
enough salt and its products. The reason is that currently sludge contaminated with salt and its products
not only disrupt the ecological balance, but also
make it unsuitable for cultivating the land (depending on the conditions).
А.Байрамова, С.Гарайбейли
Технология минимизации воздействия
на окружающую среду солевых шламов
нефтяных скважин
Aннотация
Представленная статья направлена на решение технического вопроса: улучшение гранулометрического физикохимического состава
участков земель, утративших плодородие, повышение продуктивности этих земель, а также
будет расширено применение метода мониторинга, позволяющего утилизировать промышленные отходы и полученные на основе
этих отходов материалы. В этой исследовательской работе мы используем шлам, который
содержит достаточно соли и ее продуктов. Причина в том, что в настоящее время шламы, загрязненные солью и ее продуктами, не только
нарушают экологический баланс, но и делают
непригодными для возделывания земли (в зависимости от условий).
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Xülasə. Ölkəmizin qarşısında duran vəzifə hər şeydən öncə beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirmək deyil, mövcud potensialımıza uyğun olaraq dinamik müqayisəli üstünlüklərə
əsaslanaraq qlobal təsərrüfata üzvi şəkildə qovuşmaqdır. Belə ki, müasir dövrdə xarici iqtisadi
əlaqələrin genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi problemi ölkə iqtisadiyyatının strukturunun
yenidən qurulmasının həyata keçirilməsi ilə qarşılıqlı şəkildə həll edilməlidir.

B

Açar sözlər: xarici ticarət dövriyyəsi, idxal və ixrac əməliyyatları, real bazar, ümumi daxili məhsul,
qeyri-neft sektoru.
Key words: foreign trade turnover, import and export operations, real market, gross domestic
product, non-oil sector.
Ключевые слова: внешнеторговый оборот, операции импорта и экспорта, реальный рынок,
валовой внутренний продукт, ненефтяной сектор.
u gün tərəddüdsüz şəkildə qeyd
edə bilərik ki, Azərbaycanın
xarici ticarət əlaqələrinin
qurulması istiqamətində davamlı işlər görülür və bu prosesin
genişləndirilməsi istiqamətində yeni addımlar
atılır. Xarici ticarət konsepsiyası və siyasəti
Azərbaycanın xarici siyasətini həm ikitərəfli
formada, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində çox uğurlu vəziyyətə gətirib. Bu, təbii ki,
düşünülmüş siyasətin nəticəsidir. Ölkəmizin
strateji xətti var və bu xətlə yeni ideyaların hazırlanması, bu ideyaların tətbiq edilməsi yolunda
böyük addımlar atılır. Son illər ərzində aparılan
işlər onu göstərir ki, Azərbaycanın dünyadakı
mövqeləri daha da möhkəmlənir (cədvəl 1).

Cədvəl 1.
Xarici ticarət dövriyyəsi (faizlə)
Foreign trade turnover (percent)
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Cədvəl 3.
Cədvəl 4.
1. statistika məlumatı 1) (data of statistics 1))
2)
2)
(data of customs )
2. gömrük məlumatı
İndekslər qiymət amili nəzərə alınmaqla hesablanmışdır.
Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi saytı:
https://www.stat.gov.az/source/trade/
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il üzrə
idxal və ixrac əməliyyatlarının fərqli şəkildə
araşdırmalarını apardım və ölkələr üzrə hansı
faiz aralığında ixracı və idxalının gərçəkləşdirXarici ticarət konsepsiyasının inkişaf mərdiyini Diaqram 1 və 2 şəklində tədqiqatıma
hələlərinə uyğun olaraq iki dövr üçün işlənib
əlavə etdim. Buradan da göstəriciləri aydın şəhazırlanması daha məqsədəuyğundur. Bu dövrkildə görmək mümkündür. Belə ki, diaqramlarda
ləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
digər ölkələrlə ticarət əlaqələrinin faizlə həyatda
– keçid dövrünün xarici ticarət konsepsiyası;
reallaşdırılması qeyd edilmişdir.
– real bazar dövrünün xarici ticarət konsepsiyası.
1. Keçid dövrü öz mahiyyəti etibarı ilə respublikada bazarın formalaşması və həmin keyfiyyət aspektində real bazar münasibətlərinin təşəkkülü ilə başa çatmalıdır.
2. Real bazar münasibətlərinin təşəkkülü prosesi başa çatdıqdan sonra ölkədə həm iqtisadi
bazisin sosial-iqtisadi mahiyyətində, həm də
cəmiyyətin siyasi təşkilində köklü keyfiyyət dəyişiklikləri baş verməklə, ölkənin dünya iqtisadiyyatına funksional inteqrasiyası genişlənəDiaqram 1.
cəkdir. Göründüyü kimi, xarici ticarətin konsepİxrac əməliyyatlarında əsas ölkələr
tual əsasları ölkənin inkişaf mərhələlərinə uyğun
(faizlə xüsusi çəkisi)
şəkildə formalaşdırılmalı və metodoloji prinsiplərin tarixi səciyyə daşıdığı birmənalı şəkildə qəbul olunmalıdır. Ölkələrin inkişaf yollarının seçilməsi, son dərəcə mühüm məsələlərdən biri
olması dünya ölkələrinin təcrübəsindən açıq formada məlumdur. Ümumiləşdirərək qeyd edə
bilərik ki, milli iqtisadiyyatın xarici amillərlə sıx
əlaqəliliyi və qarşılıqlı asılılığı baxımından 3
inkişaf modelini fərqləndirmək olar. Bu modellər
aşağıdakılardır:
– iqtisadiyyatın ixrac yönümünün yüksəldilməsini nəzərdə tutan inkişaf modeli;
Diaqram 2.
– idxalı əvəz edəcək istehsal sahələrinin inkiİdxal əməliyyatlarında əsas ölkələr
şaf modeli;
(faizlə xüsusi çəkisi)
– iqtisadi inteqrasiya modeli.
Diaqram 1 və 2-nin statistik göstəricilərini
Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, bu modeldaha dəqiq faiz göstərici ilə cədvəl 3 və 4-dən
lərdən hər hansı birinin seçilməsi öz mahiyyəti
görmək olar:
etibarı ilə xarici ticarət konsepsiyasının formalaşdırılması deməkdir.
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Yuxarıdakıları nəzərə alaraq, Azərbaycanın
mövcud potensialı baxımından bunların hansının
daha mütərəqqi və məqsədəuyğun olduğunu
araşdırmaq çox önəmlidir. Beləliklə, ixracyönümlü inkişaf müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində mühüm yer tutan modellərdən biridir və milli iqtisadiyyatın göstərilən istiqamətdə inkişafını tələb edir. Buna baxmayaraq,
Azərbaycan Respublikası bu modeli tətbiq etməsi üçün bir sıra problemlərlə qarşılaşır ki, bu
problemlərin də həlli çox önəmlidir. Bu problemlər isə aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Dünya bazarında baş verən proseslərlə əlaqədar yaranmış vəziyyət məhsul və xidmətlərin
ixracında tamamilə yeni amillərə və parametrlərə
əsaslanmağı tələb edir. Çünki müasir texnika və
texnologiyanın tətbiqi yeni mallar istehsal artımının və rəqabətin qeyri-müəyyənliyi dünya
standartlarına cavab verməyən məhsullar istehsal
edən Azərbaycanın ixrac imkanlarını xeyli
məhdudlaşdırır.
2. İxracyönümlü inkişaf rəqabətə davam gətirməyi, üstünlüklər yaratmağı tələb edir. Yəni
infrastruktura, marketinq və yeni texnologiyaların əldə edilməsi məqsədi ilə fasiləsiz olaraq
investisiya qoyuluşları həyata keçirilməlidir.
Aydındır ki, müasir şəraitdə maliyyə-valyuta
resursları, hətta minimal tələbləri ödəmək iqtidarında olmadığı bir dövrdə göstərilən istiqamətlərdə irihəcmli kapital qoyuluşlarının həyata keçirilməsi mümkün deyildir.
3. Bunlarla yanaşı, hətta bütün imkan və vasitələrin mövcudluğu şəraitində belə, ixracyönümlü inkişaf modelinin tətbiqi və onun rolunun
yüksəldilməsi istənilən nəticəni verə bilməz.
Çünki milli iqtisadiyyatın ixrac yönümünün
gücləndirilməsi xarici bazarlardan ixrac asılılığı
yaradır və nəticədə daxili sosial-iqtisadi situasiyaya güclü təsir göstərir. Məlumdur ki, mənəvi
tərəf müqabillərində də iqtisadi situasiyanın pisləşməsi zəncirvari reaksiya doğurmaqla, ölkədə
staqflyasiyanı (inflyasiya və işsizliyin eyni anda
baş verməsi halı) sürətləndirməklə böhranlı vəziyyət yaradır. Bu səbəbdən də ixracat prosesinin
əsas hissəsinin yönəldiyi xarici bazarlara əməli
yardım edilməsi problemi meydana çıxır ki, bu
da qlobal qarşılıqlı asılılığı yeni keyfiyyət aspektləri kimi səciyyələndirə bilər.
Baş verən proseslərdən belə qənaətə gələ bi-

lərik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya təsərrüfat sistemində iştirakı, əsasən xarici ticarət
və kapitalın idxalı üzrə baş verir, xarici iqtisadi
fəaliyyətin digər mütərəqqi formalarından (elmitexniki əməkdaşlıq, xarici turizm, SİZ-lərdə
əməkdaşlıq, konsessiya sazişləri əsasında əməkdaşlıq və s.) ya zəif istifadə olunur, ya da heç istifadə olunmur. Çünki statistikaya nəzər saldıqda
aydın şəkildə görə bilərik ki, neft və neft məhsulları istisna olmaqla, digər məhsullar üzrə xarici ticarətdə mənfi saldo ilbəil artır. Əgər qeyrineft sektorunda sağlamlaşdırma və yenidən-qurma işləri gücləndirilməsə, yaranmış mənfi statistikanın daha da böyüyəcəyi qaçılmazdır. Son
illərə nəzər yetirdikdə görürük ki, ixracda xammal və aralıq məhsulların xüsusi çəkisi 85%-i
keçmiş, son məhsulların xüsusi çəkisi müvafiq
olaraq azalmışdır. İdxalda isə, əksinə, son məhsulların, xüsusilə, istehlak mallarının, maşın və
avadanlıqların xüsusi çəkisi artmışdır. Bundan
əlavə, onu da qeyd etmək istərdim ki, xarici ticarət əlaqələrinin coğrafi quruluşunu da qənaətbəxş hesab etmək olmaz. Lakin düşünürəm ki,
son dövrlərdə artıq qeyri-neft sektoruna diqqətin
gücləndirilməsi öz inkişafını aydın şəkildə göstərməyə başlayıb. 2020-ci ilin ilkin məlumatlarına əsasən, 2019-cu ildə ölkənin ümumi daxili
məhsulu əvvəlki illə müqayisədə 2,2 faiz artaraq
81681,0 milyon manata çatmışdır. Yola saldığımız ildə iqtisadiyyatın qeyri-neft-qaz sektorunda
istehsal olunmuş əlavə dəyər 3,5 faiz, neft-qaz
sektorunda isə 0,4 faiz artmışdır. ÜDM-in 41,4
faizi sənaye, 10,0 faizi ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 7,3 faizi tikinti, 6,0 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 5,7 faizi kənd və meşə
təsərrüfatı, balıqçılıq, 2,4 faizi turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə, 1,8 faizi informasiya və
rabitə sahələrində, 16,7 faizi digər sahələrdə
istehsal edilmiş, məhsula və idxala xalis vergilər
isə ÜDM-in 8,7 faizini təşkil etmişdir. Əhalinin
hər nəfərinə düşən ÜDM isə 8247,0 manat
olmuşdur.
Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya bazarından asılılığının yüksək olduğunu nəzərə alaraq,
qeyri-neft sektorunun fərqli sektorlarının inkişaf
etdirilməsi çox önəmli faktordur. Xarici ticarət
şərtləri hər il Azərbaycanın xeyrinə dəyişsə də,
bunu birmənalı şəkildə müsbət hal kimi qiymətləndirmək olmaz (diaqram 3).
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Diaqram 3.
Nəticə. Araşdırmaların nəticəsi olaraq onu
qeyd etmək olar ki, Azərbaycanın dünya bazarlarında mövqelərinin zəifliyi əsasən, milli istehsalın rəqabətqabiliyyətinin aşağı səviyyədə olması ilə yanaşı, ölkənin qeyri-neft sektorunda
ixrac potensialının inkişafının və ixracın stimullaşdırılması üzrə məqsədyönlü və ardıcıl siyasət tədbirlərinin həyata keçirilməsinə də lazımi
diqqət yetirilməməsindən irəli gəlirdi. Lakin bu
gün deyə bilərik ki, bu sahədə çox böyük işlər
görülür və bu problemlərin həlli istiqamətində
böyük addımlar atılır. Aydındır ki, bu sahədə işlər
aparılmasa xarici investorlar üçün maraqlı olan
yanacaq-xammal kompleksinin birtərəfli qaydada inkişafına, xarici iqtisadi əməkdaşlığın
“müstəmləkə” strukturunun möhkəmlənməsinə
yol aça bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, ixracın
iqtisadi artıma stimullaşdırıcı təsiri əldə edilən
gəlirlərin artım potensialı yüksək olan sahələrin
canlandırılmasına və qabaqcıl texnologiyalı yeni
istehsalların qurulmasına yönəldilməsi şərti
daxilində baş verə bilər. Başqa sözlə desək, sırf
xarici iqtisadi tənzimləmə tədbirləri vasitəsi ilə
dünya təsərrüfatına inteqrasiyanın struktur problemlərinin həll edilməsi mümkün deyildir. Həmin vəzifənin icrası sahə-struktur prioritetlərinin
reallaşdırılmasını hədəfləyən sənaye siyasətinə
əsaslanmalıdır.
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Improving the mechanisms for regulating
azerbaijan's foreign trade relations
Abstract
The task facing our country is, first of all, not to
expand international economic cooperation, but to
integrate organically into the global economy
based on dynamic comparative advantages in
accordance with our existing potential. Thus, the
problem of expanding and developing foreign
economic relations in modern times must be
solved in conjunction with the implementation of
structural restructuring of the country's economy.
С.Аллахвердиева
Совершенствование механизмов
регулирования внешнеторговых
отношений Азербайджана
Аннотация
Перед нашей страной стоит задача, прежде
всего, не расширять международное экономическое сотрудничество, а органично интегрироваться в мировую экономику на основе
динамических сравнительных преимуществ в
соответствии с имеющимся у нас потенциалом. Таким образом, проблема расширения и развития внешнеэкономических связей
в современное время должна быть взаимно
решена путем осуществления структурной
перестройки экономики страны.
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Məhsəti Əsgərova,
Naxçıvan Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat və
idarəetmə kafedrasının müəllimi, fəlsəfə doktoru üzrə dissertant
e-mail: mehseti_74@mail.ru

üasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətinin
vacib prioritetlərindən biri iqtisadiyyatın innovasiyalı iqtisadiyyata yönəldilməsidir. Bunun bazasını isə yüksək biliyə əsaslanan sahələrin və elmtutumlu
texnologiyaların inkişaf etdirilməsi təşkil edir.
Belə ki, ictimai, iqtisadi və sosial həyatda innovasiya fəaliyyəti və innovativ proseslərin nəticələrindən istifadə edən perspektiv inkişaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsinə, eləcə də intellektual potensialın üzə çıxarılmasına, idarəetmə
sisteminin təkmilləşdirilməsinə, innovasiyalı
iqtisadiyyatın qurulması və rəqabətqabiliyyətli,
elmtutumlu məhsul istehsalının təmin edilməsinə
öz müsbət təsirini göstərir.
Dövlətimiz tərəfindən həyata keçirilən innovasiya siyasəti yeni bilik və texnologiyaların
istehsalı, yayılması və tətbiq edilməsi üçün lazım
olan şəraitin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu siyasət ölkənin sosial innovasiya potensialının
bütün imkanlarının reallaşdırılmasına, eləcə də
elm və təhsilin, elmtutumlu cəmiyyətin və mədəniyyətin davamlı inkişafının bərqərar edilməsinə yönəldilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi və
sosial sahələrdə innovasiyaların tətbiqinə hələ
yeni əsrin əvvəllərindən başlanılıb. İnnovasiyalar
daha təkmil texnoloji proses yaradılması, bazara
yeni məhsul çıxarılması, həmçinin sosial xidmətlərə yeni tərzdə yanaşma ilə ifadə olunur.

Bütün sahələrdə innovasiyaların artan sürətlə
tətbiq olunması muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafının müasir mənzərəsini yaradıb.
İqtisadiyyatımızın sahə strukturunda mütərəqqi
dəyişikliklər, ənənəvi sahələrlə yanaşı, texnoloji
və elmtutumlu yeni sahələrin meydana gəlməsi,
yeni məhsulların istehsalı, mövcud məhsulların
yeni növ və modifikasiyalarda bazara çıxarılması
ilbəil daha geniş miqyas alıb. Bunun nəticəsidir
ki, muxtar respublikada 384 növdə məhsul
istehsal olunur, 350 növdə məhsula tələbat tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilir.
Muxtar respublikada innovasiyaların stimullaşdırılması istiqamətində öncədən başlayan və
hazırda yeni müstəvidə davam etdirilən məqsədyönlü tədbirlər innovativ inkişafın yeni
mərhələyə yüksəlməsinə təkan verib. Elm və təhsil müəssisələrində yaradılan informasiya-kommunikasiya infrastrukturunun interaktiv təhsil
sisteminə qoşulması kadr hazırlığında yeni dövrün əsasını qoyub. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycanda, eləcə də Naxçıvanda fəaliyyət göstərən universitetlərdə iqtisadiyyatın bugünkü
inkişaf səviyyəsinə, mövcud elmtutumlu sənaye
müəssisələrində istehsal proseslərini təşkil etmək
və innovativ texnologiyalarla işləmək bacarığına
malik mütəxəssislərin hazırlığı həyata keçirilməkdədir. Universitetlərin informasiya texnologiyaları fakültələrində tədrisin keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması, gənclərin xaricdə təhsilinin
genişləndirilməsi və peşə təhsili müəssisələrinin
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yaradılması prioritet bir sahənin inkişafı üçün
vacib olan insan resurslarının yaradılmasına istiqamətlənmiş və bu sahədə olduqca vacib addımlar hesab oluna bilər. İnsan kapitalının inkişafında iştirak edən fiziki və texnoloji infrastrukturun təkmilləşdirilməsi elm, təhsil və istehsal sahələrində maddi-texniki bazanın müasir
tələblər səviyyəsinə çatdırılması, elmi tədqiqatların aparılması, sınaqdan keçirilməsi və tətbiqini, “elm-istehsal-bazar” əlaqələrinin optimallaşmasını, köməkçi qurumların yaradılmasını
təşviq edir. İqtisadiyyatın davamlı inkişafı,
rəqabətqabiliyyətinin artırılması, müasir elmi və
texnoloji nailiyyətlərə əsaslanan innovasiya,
yüksək texnologiya sahələrinin genişləndirilməsi
elm, texnologiya və innovasiya vasitəsi ilə milli
iqtisadi inkişafa töhfə verməyi, milli innovasiya
sistemini genişləndirmək və bu sahəyə investisiya axınını gücləndirməyi hədəf alaraq uğurlu
layihələrin həyata keçirilməsini dəstəkləyir.
Bilik iqtisadiyyatının inkişafı ilə əlaqədar olan
qlobal çağırışlar ali məktəblərin ölkənin və
regionların innovasiyalı inkişafının aktiv subyektlərinə çevrilməsini tələb edir. Ali məktəblərin ənənəvi sferalarda fəaliyyətindən – təhsil və
elmi-tədqiqat işləri, habelə onların iqtisadiyyatda
tətbiqindən başqa, müasir dövrdə daha bir
məsuliyyəti, başqa sözlə, universitetlərin “üçüncü missiyası” olan müasir innovasiya infrastrukturunun formalaşdırılması zərurətindən irəli
gəlir. Doğrudan da, müasir universitetlər innovasiya layihələrinin məqsədyönlü axtarışı və
reallaşdırılması, ali məktəblərin elmi əsasında
kiçik innovasiya müəssisələri zolağının yaradılması, elmi nailiyyətlərin və yeni texnologiyaların ölkə müəssisələrinə ötürülməsi, ölkənin
beynəlxalq və yerli vençur kapitalına cəlb
edilməsi üçün cəlbedici layihələr hazırlanmsı,
innovasiya fəaliyyətini dəstəkləyən infrastrukturun yaradılmasına elmi və ideya dəstəyi göstərilməsi, innovasiya fəaliyyətinin kadr təminatı
kimi funksiyaları da yerinə yetirməlidirlər.
Ali təhsil insan kapitalının formalaşması və
inkişafında mühüm mərhələdir və özünü insan
kapitalının formalaşmasında bilavasitə iştirak
edən ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasında,
yeni biliklərin yaranması, tətbiqi və ötürülməsində iştirak etməkdə büruzə verir. Respublikanın ali təhsil müəssisələrində hazırlanan kadrlar
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dövlət və şirkətlərin idarə edilməsində, iqtisadi
artımda və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsində fəal iştirak edirlər. Ali təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, dünya təhsil məkanına
inteqrasiya, ali təhsilin cəmiyyətin və iqtisadiyyatın müasir tələblərinə uyğunlaşdırılması
sahəsində islahatlar sürətləndirilməkdədir. Ali
təhsil müəssisələrinin təhsil prosesində elmi
məktəbin innovasiya potensialının mahiyyəti
müasir bazar münasibətlərində daim artmaqdadır. Yeni elmi biliklər, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər innovasiya iqtisadiyyatının əsas tərkib hissəsi kimi dövlətin xüsusi diqqət obyektidir. Universitetlərin rəqabətqabiliyyətli müasir təhsil
müəssisəsi kimi formalaşması üçün onun fəaliyyəti, təlim-tərbiyə və elmi tədqiqatlarla yanaşı,
innovativ fəaliyyət istiqamətlərini də əhatə
etməlidir.
Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın uzunmüddətli perspektivləri fonunda sənayeləşmə siyasəti,
innovasiyalardan istifadə, həmçinin kreativ ideya
və təşəbbüslərin dəstəklənməsi prosesləri artan
inkişaf göstəricilərinə xas olmaqla davam etməkdədir. Bütün bunlar ölkənin regional iqtisadi inkişaf tədbirlərinin də səmərəli nəticələrini ifadə
etməklə, makro-iqtisadi göstəricilərin artan dinamikada təşəkkülünə təkan olan Naxçıvan Muxtar
Respublikasında bu sahədəki perspektivlərində
keyfiyyətcə yeni mərhələni ifadə edir. Artıq
hazırkı mərhələdə bütün bu amillərdən istifadə
olunmaqla, elmin, təhsilin və tədrisin yeni çağırışlar əsasında təşəkkülünə daha əlverişli zəmin
yaranacaq, elmin istehsalata tətbiqinin çox mühüm nəticəsi olacaq. Bu proseslər Naxçıvan Dövlət Universitetində artıq ənənə halını alan uğurları
ilə təşkil olunmaqdadır.
Bu gün muxtar respublikada elmin və innovasiyanın məqsədyönlü inkişafını təmin etmək
məqsədi ilə iqtisadiyyatın texnoloji modernləşdirilməsini həyata keçirtməyin, elmi potensialı dayanıqlı iqtisadi inkişafın əsas resurslarından birinə çevirməyin, tədqiqatların və effektiv innovasiya sisteminin strukturunun formalaşdırmağın zəruriliyi alim və mütəxəssislər qarşısında yeni vəzifələr qoyur.
Naxçıvan Dövlət Universitetində “Elektron
təhsil şəbəkəsi və rəqəmsal multimedia infrastrukturunun yaradılması” layihəsi çərçivəsində elektron
təhsil, onlayn sənəd dövriyyəsi, akademik idarəetmə
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və s. kimi təhsilin idarəedilməsi modellərini
özündə birləşdirən “Elektron Universitet” formalaşdırılıb. Universitetdə innovativ inkişafla
əlaqədar olaraq gənclərin layihələrini, ideyalarını
dəstəkləmək üçün “İnnovasiya Mərkəzi” və
“İnnovasiya Laboratoriyası” yaradılıb. Bu mərkəz və laboratoriya ali təhsil müəssisəsində tələbələrin startapla bağlı biliklərinin formalaşması, biznes layihə və planlarının qurulması, bu
layihələrin təqdimatı ilə bağlı maarifləndirici treninqlərin keçirilməsini təmin edir ki, bu da gələcək elmimizə gənc kadrların cəlb edilməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir.
Universitetdə “Texnologiyalar Parkı”nın yaradılması haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 14 dekabr 2020-ci il tarixli
Sərəncamı bu baxımdan ali təhsil müəssisəsinin
imkanlarını daha da genişləndirəcəkdir. Burada
əsas məqsəd elmlə istehsalat arasında qarşılıqlı
əlaqənin qurulması, istehsalatın yeni elmi ideyalar əsasında inkişafı, elmi tədqiqatlara olan
xərclərin səmərəliliyinin yüksəldilməsindən ibarətdir. Bir sözlə, Naxçıvan Dövlət Universiteti
artıq yeni mərhələdə dünya təhsilinə inteqrasiya
olunması proseslərini sürətləndirməklə axtarış,
araşdırma, yanaşma və mənimsəmə, yanaşma və
ixtisaslaşma keyfiyyətlərinin inkişafı sahəsində
mühüm addımlar atmış olacaq, yeni layihələrin,
ideya və təşəbbüslərin müəllifləri olaraq tələbələrin yaradıcılıq fəaliyyətlərini daha da artıracaq, həmçinin nəzəriyyə ilə təcrübə arasında

qarşılıqlı tənzimləmə mexanizmlərinin düzgün
idarə olunmasını təmin edə biləcək, ayrılıqda
sosial-iqtisadi sahələrin hər birinə, ümumilikdə
isə milli iqtisadiyyat üzrə perspektivlərin əhatəsinin genişlənməsinə hərəkətverici təsir edəcək, daha keyfiyyətli, daha etibarlı və innovativ
təhsilin dayaqlarını gücləndirəcəkdir.
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NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ TORPAQLARDA ÜZVİ
MADDƏLƏRİN BİOREMEDİASİYASI
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Xülasə. Hazırda neft məhsulları antropogen fəaliyyətin təsir etdiyi bölgələrdə ən çox yayılmış
zəhərli maddələrdən biridir. Xam neft və onun təmizlənmiş məhsulları ilə ətraf mühitin çirklənməsi
təhlükəsi təkcə neft istehsal və emal edən bölgələr üçün deyil, hər bir şəhər belə çirklənmə ilə üzləşə
bilər. Çünki yanacaq və sürtkü yağlarının, neft və neft məhsullarının saxlanılması və daşınması
nəticəsində qəzalar, neft anbarlarında və neft emalı zavodlarında baş verən yanğınlar hər yerdə ola
bilər. Məhz məqalədə də bu məsələlər təhlil edilmişdir.

Açar sözlər: çirklənmə, neft, torpaq, üzvi maddələr, texnogen təsir.
Key words: pollution, oil, soil, organic matter, technogenic effect.
Ключевые слова: загрязнение, нефть, почва, органическое вещество, техногенное
воздействие.

Çirklənməyə cavab olaraq torpaq mikroorqanizmləri cəmiyyətində baş verən dəyişiklikləri
təsvir etmək üçün antropogen yükün səviyyəsindən asılı olaraq, aşağıdakı adaptasiya zonası modelindən istifadə etmək təklif edilir.
Aşağı bir yük səviyyəsi üçün xarakterik olan homeostaz zonasında cəmiyyətdəki növlərin tərkibi
və kəmiyyət nisbəti dəyişməz, mikroorqanizmlərin ümumi biokütləsi arta bilər [1]. Stresin
orta səviyyəsi mikrob cəmiyyətinin tərkibinin
praktiki olaraq dəyişmədiyi və növlərin kəmiyyət
nisbətində əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz
qaldığı bir stres zonası ilə xarakterizə olunur.
Dominantlıq dərəcəsinə görə əhalinin yenidən
bölgüsü var. Yüksək səviyyəli texnogen yük mikroorqanizmləri növ müxtəlifliyinin kəskin azalması və torpaq mikroorqanizmlərinin tərkibində
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dəyişiklik ilə xarakterizə olunan müqavimət
zonasına daxil edilir. Texnogen yükün daha da
artması torpaq mikroorqanizmlərinin böyüməsinin tamamilə yatırılmasına və 32 repressiya
zonasına keçməsinə səbəb olur. Çirkləndiricilərin təsiri altında torpaq mikrobotsenozundakı dəyişikliklər cəmiyyətdəki rəqabət əlaqələri ilə
müəyyən edilir və bu qarşılıqlı təsirlər fərqlidir
[2].
Aşağı və orta çirklənmə səviyyələrində qeyrisabit tarazlıq növünə görə rəqabət oxşar potensial qabiliyyətli əhalinin qarşılıqlı təsirində
əsas rol oynayır. Bu rəqabət növündə qarşılıqlı
təsirin nəticəsi rəqabət aparan növlərin populyasiyalarının sıxlığından asılıdır və üstünlük
daha yüksək populyasiya sıxlığına malik mikroorqanizmlər tərəfindən əldə edilir. Yüksək
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çirklənmə səviyyəsində başqa bir rəqabət növü
məcburi əvəz baş verir. Belə şəraitdə digər növlərin ilkin sıxlığı və populyasiya sıxlığından asılı
olmayaraq, digərlərindən daha sürətli böyüyə
bilən növlərə üstünlük verilir. Torpaq mikroorqanizmləri cəmiyyətinin vəziyyəti, nəinki
çirkləndiricinin ilkin konsentrasiyasından, həm
də çirklənmə anından keçən vaxtdan asılı olaraq
dəyişir. Beləliklə, neft çirklənməsi və sonrakı
torpağın bərpası zamanı mikroorqanizmlərin
biokütləsinin dəyişdirilməsi prosesi beş mərhələni əhatə edir: ölçmə, uyğunlaşma, xətti,
eksponent artım və sabitləşmə [5]. Bu vəziyyətdə çirkləndiricinin aşağı konsentrasiyalarında
solma mərhələsi olmaya bilər. Torpaq mikrobiotasının dominantlarının sayındakı dəyişikliklərə əsaslanaraq, ardıcıllığın üç mərhələsini
ayırmaq da mümkündür. Birinci mərhələdə mikroblar birliyi yenidən qurulur və bir qrup karbohidrogen oksidləşdirici mikroorqanizmlər aktivləşir. İkinci mərhələdə torpaqdakı karbohidrogenlərin miqdarı azaldıqca çirklənməyə həssas
olan mikroorqanizmlərin qrupları aktivləşir.
Üçüncü mərhələ mikrob cəmiyyətinin tədricən
və uzunmüddətli orijinal vəziyyətinə və ya yaxın
vəziyyətinə qayıtmasıdır [4].
Torpağın keyfiyyətinin ekoloji və kimyəvi
xüsusiyyətləri üzvi birləşmələrin (humus), azotun (ammonyak, nitrat və üzvi maddələrlə əlaqəli), bağlı karbon turşusunun (kalsium və
maqnezium karbonatlar), bitki qidaları (kalsium,
maqnezium, kalium, fosfor, mikroelementlər),
həmçinin onları bioloji cəhətdən mənimsəmək
qabiliyyətidir. Torpağın keyfiyyətini təyin edərkən daha sadə xüsusiyyətlər (məsələn, mexaniki
və fraksiya tərkibi, PH dəyəri, quru çəkisi, xüsusi
və kütləvi sıxlığı, nəm tutumu, hidroskopiklik,
islanma istiliyi, məsamələrin həcmi və ion
mübadiləsi qabiliyyəti) rol oynayır.
Torpaq kütləsinin neft və neft məhsulları ilə
hopdurulması, əsasən humus üfüqünə təsir edir:
tərkibindəki karbon miqdarı kəskin şəkildə artır,
lakin bitkilər üçün qida substratı kimi torpaqların
xassəsi pisləşir.
Neft və neft məhsullarının hidrofob hissəcikləri həmin bitkilərin köklərinə axmasına mane
olur və bu da sonuncu fizioloji dəyişikliklərə
səbəb olur. Neft çevrilmə məhsulları torpaq humusunun tərkibini kəskin şəkildə dəyişir. Çirk-

lənmənin ilk mərhələlərində bu əsasən lipid və
turşu komponentlərinə aiddir. Sonrakı mərhələlərdə isə neft və neft məhsullarının karbonu
səbəbi ilə həll olunmayan karbon qalığı artır. Bu
zaman torpaq profilində redoks şəraitində dəyişiklik, humik komponentlərin və bir sıra iz
elementlərinin hərəkətliliyində artım olur.
Fitomeliorasiya zamanı bir qədər çirklənmiş
torpaqlarda konsentrasiyasının azalması və ağır
çirklənmiş torpaqlarda neft karbohidrogenlərinin
konsentrasiyasının azalması şəkil 1 (a, b)-də)
göstərilmişdir:
a) bir qədər çirklənmiş torpaqlarda
b) ağır çirklənmiş torpaqlarda

Şəkil 1. Fitomeliorasiya zamanı torpaqlarda
neft məhsullarının qalıq tərkibinin azaldılması
Şəkildə göstərilir ki, fitomeliorasiya ilə neft
çirklənməsinin tənəzzül dinamikası sürətlənir.
Bitki toxumları əkildikdən sonra ikinci həftənin
sonunadək nümunələrdə qalıq yağ tərkibi bir
qədər çirklənmiş torpaqlarda 29,5%, yüksək
çirklənmiş torpaqlarda isə 37% təşkil edir. Belə
ki, bitki toxumlarının neftlə çirklənmiş torpağa
səpilməsi mikrobloranın həyati fəaliyyəti üçün
daha əlverişli şərait yaradır və neft karbohidrogenlərinin məhv edilməsi prosesini xeyli sürətləndirir.
Nəticə. Texnogen təsir zonalarında neft və
neft məhsulları ilə daxil olan çirklənmənin böyük
hissəsi bir qayda olaraq, “atmosfer-hidrosferpedosfer” sistemində, yəni ekosistemin üç komponentində – atmosferin səth təbəqəsi, səth suyu
və torpaq örtüyündə yerləşir. Neft və neft məhsulları ekosistem komponentlərinin hava, su və
torpaq mühiti ilə çirklənməsi nəticəsində çirkləndiricilər bioloji dövrlərə və fərdi canlı orqanizmlərə daxil olur.
Aparılan tədqiqatlar nəticəsində torpaq küt69
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ləsinin neft və neft məhsulları ilə hopdurulmasının, əsasən humus üfüqünə təsir etdiyi göstərilir və tərkibindəki karbon miqdarı kəskin
şəkildə artır, lakin bitkilər üçün qida substratı
olaraq torpaqların mülkiyyəti pisləşir.
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A.Bayramova
Bioremediation of organic matter in
oil-contaminated soils
Abstract
Currently, oil products are one of the most
common and toxic substances in areas disturbed as
a result of anthropogenic activities. The threat of
environmental pollution by crude oil and its
refined products is acute not only for oil-producing
and oil-refining regions, any city can face such
pollution, since the storage and transportation of
fuel and lubricants, oil and oil products spills as a
result of accidents, fires at oil storages and oil
refineries factories are ubiquitous. In the paper, we
have tried to clarify such issues.
A.Байрамова
Биоремедиация органических веществ
в в нефтезагрязненных почвах
Аннотация
В настоящее время нефтепродукты являются одними из наиболее распространенных и
токсичных веществ, на территориях, нарушенных в результате антропогенной деятельности. Угроза загрязнения окружающей среды
сырой нефтью и продуктами её переработки
стоит остро не только для нефтедобывающих и
нефтеперерабатывающих регионов, любой
город может столкнуться с подобным загрязнением, поскольку хранение и транспортировка горючесмазочных материалов, разливы
нефти и нефтепродуктов в результате аварий,
пожаров на нефтехранилищах и нефтеперегонных заводах распространены повсеместно. Эти
вопросы также анализировались в статье.
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Xülasə. Məqalədə yarımkeçiricilər əsasında qurulan tiristorun yüksək keyfiyyətindən, sadə
quruluşa malik olması və yüksək gərginlikli şəbəkələrdə praktiki cəhətdən mükəmməl və əhəmiyyətli
olmasından bəhs olunur. Həmçinin iş prinsipi etibari ilə bu cihaza yaxın yarımkeçiricilər ailəsinə
daxil olan oxşar cihazlar haqqında da məlumat verilmişdir.

M

Açar sözlər: yarımkeçirici, etibarlı, tiristor, mexaniki möhkəmlik.
Key words: semiconductor, reliable, thyristor, mechanical strenght.
Ключевые слова: полупроводник, надежный, тиристор, механическая устойчивость.

üasir elm və texnikanın inkişaf
şəraitində, xüsusilə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində uğurla tədqiq olunan yarımkeçirici
maddələr əsasında hazırlanmış cihaz və avadanlıqlar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu cihazlar
xüsusilə böyük cərəyan və gərginlikli dövrələrin
idarə edilməsində mühüm rol oynayır. Hazırkı
dövrdə elmi-texniki tərəqqinin inkişaf mərhələlərində yarımkeçiricilər əsasında yaranan tiristorların düzləndirici və açar kimi dövrələrdə istifadəsi, xüsusilə bu əsasda yaranan quruluşların
yüksək gərginlik texnikasında istifadəsi elektroenergetika texnikasının sürətli inkişafına səbəb
olmuşdur. Çünki tiristorlar müasir energetikanın
elementar bazasının təşkili ilə yanaşı, aşağıdakı
əhəmiyyətli üstünlüklərə malik olması ilə də
fərqlənir:
– faydalı iş əmsalının yüksək olması;
– ölçülərinin kiçik olması;

– uzunömürlü olması;
– xarakteristikasının sabit olması;
– yüksək etibarlı olması.
Bu yüksək keyfiyyətlərinə, quruluşunun sadəliyinə görə onlardan energetika, elektronika, nəqliyyat və metallurgiya sənayesində geniş istifadə
olunur.
Elektronikanın bugünkü səviyyəsi demək olar
ki, tamamilə yarımkeçiricilərin inkişafı ilə bağlıdır. Yarımkeçiricilərin meydana çıxması, onların
fiziki xassələrinin dəqiq öyrənilməsi elmin bir
çox sahələrində əsaslı dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Yarımkeçirici cihazlar başqa elektron cihazlardan ölçülərinin kiçikliyi, yüngüllüyü, mexaniki
möhkəmliyi, etibarlı işləməsi və az güc sərf etməsi ilə fərqlənir. Müxtəliftipli cihazların işləmə
prinsipi yarımkeçiricilərdə elektrikkeçirmənin xüsusiyyətləri ilə izah olunur. Ümumiyyətlə, təmiz
yarımkeçiricilərdə sərbəst elektronların sayı azdır.
Bəzi təmiz yarımkeçirici maddələr özünü izol71

Peşə təhsili və insan kapitalı. Cild 4, №4, 2021 s.71-73
yator kimi apara bilər. Lakin temperatur artdıqca
kristal qəfəsdə yerləşən atomların rəqsləri də artır,
elektronlar həmin atomlardan asanlıqla ayrılıb
sərbəstləşir. Bu sərbəstləşmə keçiriciliyin artmasına səbəb olur. Yarımkeçiricilərdə temperatur
artdıqca, keçiricilik də artır, metallarda isə əksinə,
keçiriciliyin azalmasını müşahidə edirik. Yarımkeçiricilərdə temperaturun 10C artması mü-

qaviməti 3-6%, 100C artması isə 75%-dək azaldır.
Deməli, temperaturdan asılı olaraq yarımkeçiricilərdə keçiricilik qabiliyyəti kəskin dəyişir. Bu,
yarımkeçiricilərin ən mühüm xassələrindən biridir. Yarımkeçiricilərin müqavimətini başqa cür də
dəyişmək olar. Bunun üçün yarımkeçirici maddəni aşqarlamaq, yəni tərkibinə çox az miqdarda
ayrı bir element qatmaqla, daha aydın təsəvvür
üçün yarımkeçiricilərdə keçiriciliyin mexanizmi
ilə tanış olmaq lazımdır. Yarımkeçirici cihazlardan ən maraqlısı müxtəlif keçiriciliyə malik
dörd yarımkeçiricinin birləşməsidir. Bu birləşmələri əsasən, p-n keçidi təşkil edir. Üç p-n keçidi
ilə idarə olunan yarımkeçirici ventil tiristor
adlanır.
Tiristorlar əsasən silisium elementindən hazırlanır və dörd p-n-p-n təbəqəyə malik olurlar. Bu
təbəqələr arasında üç ədəd p-n keçidi yaranır.
Tiristorlar üç və iki elektrodlu olur. Üç elektrodlu
çıxışı olan dörd p-n-p-n keçidi tiristor, iki
elektrodlu çıxışı olan n-n-p-n keçidi isə dinister
adlanır. Bunların arasındakı fərq əlavə yarımkeçiricilərdə p qatının olmasıdır. Tiristorun quruluş sxemi və şərti işarəsi şəkil 1-də göstərilmişdir.

Şəkil 1. Tiristorun quruluşu (a), şərti işarəsi (b)
Cihaz əsasən üç çıxışa malikdir:
1. Xarici səthdə yerləşən və xaricə çıxışı olan
p1 oblastı anod adlanır.
2. Xarici səthdə yerləşən və xaricə çıxışı olan
n2 oblastı katod adlanır.
3. Daxili P2 oblastından çıxışı olan idarə edən
çıxışlardan ibarətdir.
Tiristora gərginliyin istiqaməti elə seçilməlidir
ki, tiristorun qapalı dövrəsindən cərəyan keçdikdə
П1 və П3 keçidləri açıq, П2 keçidi isə bağlı olsun.
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Bu zaman açıq keçidlərin müqavimətləri cüzi
qiymətə malik olduğundan U gərginliyi tamamilə
П2 bağlı keçidinə tədbiq edilmiş olur. Bu halda
tiristorun cərəyanı çox kiçik qiymət alır, yəni
sıfıra bərabər olur.
Yarımkeçirici triodun mərkəzi təbəqəsi baza,
kənar təbəqələrində ilk mənbəyi olan emitter və
emitterdən gələn yükləri qəbul edən hissəsi isə
kollektor adlanır.
İki aralıq oblastı baza adlandırmaq olar: p baza
və n baza. P bazasında idarəedici elektrod yerləşdirilmişdir. Dördüncü qatı əlavə etsək, yarımkeçirici cihazda əsaslı dəyişiklik əmələ gələcəkdir, n baza dövrəsində əks istiqamətdə qoşulmuş gərginliyin təsiri ilə kiçik əks cərəyan
yaranır. Bu cərəyan tiristorun parametrlərindən
biridir və kiçik qiymətləri yarımkeçiricinin yüksək keyfiyyətli olmasını göstərir. Emitter – baza
arasında kiçik gərginlikli mənbə qoşulduqda dövrədə emitter cərəyanı (İe) əmələ gəlir. Bazaya
anoddan daxil olan boş yerlərin bir hissəsi sərbəst
elektronlarla rekombinasiya edilir və bu elektronların əvəzi xarici dövrədən bazaya daxil olan baza
cərəyanını (İb) yaradır. Diffuziyanın hesabına boş
yerlərin əksəriyyəti hərəkətini davam etdirib, Ek
mənbəyi elektrik sahəsinin təsiri ilə p-n keçidini
keçir və kollektora daxil olur. Nəticədə n baza
dövrəsində (İk) kollektor cərəyanı yaranır.
İk= İe - İb
Deməli, n baza vastəsi ilə kollektor cərəyanını
idarə etmək olar. Kollektor cərəyanının artımının
(İk) emitter cərəyanı artımına olan nisbətinə tranzistorun cərəyana görə güclənmə əmsalı deyilir:
Bu baxılan hal üçün baza həm katod, həm də
anod dövrəsində ümumi elektrod rolunu oynayır.
Ona görə də bu cür dövrə ümumi bazalı sxem
adlanır. Bu halda emitter dövrəsi giriş, kollektor
dövrəsi isə çıxış dövrəsi olur. Giriş və çıxış kəmiyyətləri tiristorun hal parametrlərini təmin edir.
Belə olan halda tiristordan dövrənin bağlayıb
açmaq üçün istifadə etmək olar. Ona görə də onun
adı yunan dilində “tira” sözündən götürülmüşdür
ki, bu da “qapı” deməkdir.
Müasir elektronikada yarımkeçirici cihazlar
içərisində ən mükəmməl və əhəmiyyətli olan tiristorlardır. Onlar yüksək güclü elektrotexniki şəbəkələrlə praktiki cəhətdən sıx əlverişlidir. Tiristora
oxşar və yaxın olan yarımkeçirici cihazlar ailə-
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sinin sırası aşağıdakı ardıcıllıqdan ibarətdir:
1. p-n-p-n diod (şoklu diod və ya diodlu tiristor).
2. Diak (iki istiqamətli diodlu tiristor).
3. Triak (üç istiqamətli tiristor).
4. Düz keçidli tiristor.
5. Fototiristor (işıqla idarə olunan tiristor).
6. Tetradniy - tiristor.
Yuxarıdakı üstünlüklərinə görə elektrik dövrələrində açar kimi istifadə edilən yarımkeçirici
tiristorlar texnikanın müxtəlif sahələrində geniş
istifadə edilir. Elektrik dövrələrinin açılıb bağlanmasına görə bu açarlara homitasiya aparatları
deyilir və bunlar aşağıdakılardır:
– cərəyanı və işəsalmanı tənzimləyən aparatlar;
– elektrik dövrəsinin mühafizə aparatları.
Bununla yanaşı, bu açarlar vasitəsi ilə aşağıdakı işlər aparılır: a) kommutasiya və mühafizə,
b) kommutasiya, c) tənzimləmə və mühafizə.
Yarımkeçirici tiristorlarda hazırlanan avtomatik
idarə aparatlarının iş prinsipi p-n keçidinə əsaslanır. İdarə aparatları intiqalı idarə etməklə aparatın
bilavasitə təsir etdiyi aparatlara deyilir. Bunlara
əsasən, ifadəedici, nəzarət və düymə stansiyaları
aiddir. İdarə düymələri qeyri-avtomatik aparatlardır və dövrələrində nisbətən sadə açıb-bağlama
əməliyyatları aparmaq üçün istifadə edilir. Bundan
başqa, bir çox mexanizmlər mövcuddur ki, bunlarda müxtəlif tormozlanmalar, sürətin azaldılması,
xüsusilə böyük inersial momentə malik hərəkətli
hissələrin dayandırılması üçün xüsusi avtomatik
qurğular tələb olunur.
Nəticə. Müasir dövrdə tiristorların yaranması
və avtomatik sistemlərə tətbiqi yarımkeçiricilər
sahəsində çalışan alimlərin gərgin əməyi nəticəsində inkişaf etmiş və bugünkü səviyyəyə gəlib
çatmışdır. Bu baxımdan müasir güc elektronikasında cərəyan şiddəti 5-10 kA, gərginliyi 10 kV
olan cihazların yeni növləri hazırlanmış və müxtəlif komponentli cihazların konstruksiya edilməsi prosesi gündən-günə yenilənməkdədir. Tiristorların belə geniş tətbiq olunmasının əsas səbəblərindən biri də onun yüksək gərginlik və cərəyan dövrələrində müvəffəqiyyətlə idarə edilməsidir. Elektronika texnikası əsasında yaradılan
yarımkeçirici tiristorlar avtomatik rabitə sistemində texniki səviyyənin və əmək məhsuldarlığının artırılmasında mühüm rol oynayır.
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Sh.Kazimov, S.Novruzova
The role and application areas of
semiconductor thyristors in power grids
Abstract
The article discusses the high quality, simple
structure of a thyristor based on semiconductors
and its practical perfection and importance in high
voltage networks. There is also information about
similar devices that belong to the family of semiconductor devices that are similar to this device
and close to it in principle.
Ш.Казимов, С.Новрузова
Роль и применение полупроводниковых
тиристоров в электрической сети
Аннотация
В статье рассматривается высокого качеством, простая структура тиристора на основе полупроводников и ее практическое
совершенство и значение в сетях с высоким
напряжением. Также есть информация об аналогичных устройствах в семействе полупроводниковых устройств, которые аналогичны
этому устройству и близки к нему в принципе.
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Xülasə. Məqalədə Abşeron rayonunun Hökməli, Qobu və Atyalı yaşayış məntəqələrində fəaliyyət
göstərən avtobus marşrutlarında tələbata uyğun hərəkət tərkiblərinin seçilməsi üsulu təklif edilmişdir. Həmçinin sərnişin axınına və marşrut parametrlərinə uyğun olaraq avtobusların tutumunun
müəyyən edilməsi qaydası verilmiş, hərəkət tərkiblərinin seçilməsində istifadə olunan çoxkriteriyalı
seçim metodları analiz edilmişdir. Baxılan istiqamətdə fəaliyyət göstərən marşrutlar üçün avtobusun
seçilməsində AHP və TOPSİS çoxkriteriyalı qərarvermə metodunun tətbiqi təklif olunmuşdur. Həmin
metodun şəhər və şəhərətrafı avtobus marşrutlarında hərəkət tərkiblərinin seçilməsi zamanı tətbiq
olunması tövsiyə olunmuşdur.
Açar sözlər: avtobus, marşrut, sərnişin, çoxkriteriyalı qərar qəbuletmə üsulları, AHP, TOPSİS.
Key words: bus, route, passenger, multi-criteria decision-making methods, AHP, TOPSİS.
Ключевые слова: автобус, маршрут, пассажир, многокритериальные методы принятия
решений, AHP, TOPSİS.

Şəhər və şəhərətrafı avtobus daşımalarının
təşkili zamanı qarşıya qoyulan əsas məsələlərdən
biri marşrutda hərəkət tərkiblərinə olan tələbatın
müəyyən edilməsidir. Bu tələbat, əsasən, marşrutda hərəkət tərkibinin tutumunun seçilməsi və
onların marşrut üzrə paylanılması kimi iki alt
məsələdən ibarətdir. Bu məsələlərin həlli avtonəqliyyat müəssisəsinin işinin iqtisadi nəticələrinə, avtobusun dolmasına, sərnişinlərə gediş
üçün imtinalara birbaşa təsir göstərir. Marşrutlarda avtobuslara tələbatın öyrənilməsi zamanı əldə olan ilkin informasiya, xüsusilə də
marşrut istiqamətləri üzrə daşınan sərnişinlərin
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sayı əsas götürülür.
Avtobus marşrutları üçün hərəkət tərkiblərinin
seçilməsi, əsasən avtobus marşrutlarının açılması zamanı həyata keçirilir. Lakin sərnişin axınının, hərəkət tərkiblərinə tələbatın dəyişməsi ilə
bu məsələ yenidən aktuallaşa bilər. Məsələn, Abşeron rayonu ərazisində əhali qrupları arasında
aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, sərnişinlərin
əksər hissəsi avtobus marşrutlarında istifadə
olunan hərəkət tərkiblərinin xidmətindən narazıdır [1]. Bu narazılıqlar həm avtobusların marşrut boyunca paylanması, həm də avtobusların
tutumu ilə əlaqədardır.
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Abşeron rayonunun sorğu keçirilən yaşayış
məntəqələrində (Hökməli, Qobu, Atyalı qəsəbələrində) əhalinin 25,2%-i avtobuslardakı sıxlıq, 21,2%-i avtobuslardakı natəmizlik, 18,2%-i
avtobusların köhnəliyi, 10,5%-i intervalın düzgün olmamasından narazılığını bildirmişdir. Rəyi
soruşulanların 21,2%-i avtobus marşrutlarında
hərəkət intervalının azaldılmasını, 16,2%-i avtobusların yenilənməsini təklif edir [1]. Abşeron
rayonunda avtobus nəqliyyatının işi və yol örtüyünün vəziyyəti ilə əlaqədar sorğu iştirakçılarının ən çox seçdikləri problemlərin 7 ballıq şkala üzrə qiymətləndirilməsinin nəticələri şəkil 1də göstərilmişdir:

Şəkil 1. Aparılan sorğunun 7 ballıq şkala
üzrə qiymətləndirilməsi
Avtobusların tutumu, sayının seçilməsi və
marşrutlar üzrə paylanılması aşağıdakı amillərdən asılıdır:
– iqtisadi (avtobusların alınması və onların
təmiri, saxlanılması, cari istismar xərcləri, həmçinin sərnişinlərin qiymət baxımından vaxt itkiləri, maddi-texniki bazasının yaradılması üçün
əsaslı xərclər);
– sosial (bir sərnişin-saatın qiyməti, şəhər
əhalisinin hərəkətliliyi, kifayət qədər sürücünün
olması);
– texniki (avtobusların dinamik göstəriciləri,
yolların və yol qurğularının texniki vəziyyəti, küçələrin və dayanacaq məntəqələrinin buraxma
qabiliyyəti);
– istismar (sərnişin axınının formalaşması
qanunauyğunluqları, icazə verilən maksimum
hərəkət intervalı, maddi resursların mövcudluğu,
iqlim şəraiti) [2].
Şəhərdə sərnişin daşımalarının təşkilinin təkmilləşdirilməsi, müxtəlif nəqliyyat növlərindən
səmərəli istifadə edilməsi, habelə konkret yaşa-

yış məntəqələrinin şərtlərinə uyğun hərəkət tərkibinin seçilməsi üçün bir sıra üsullar hazırlanmış və müvafiq olaraq onlardan istifadə edilir.
Məsələn, D.S.Samoilovun [2] təklif etdiyi metodla marşrutlar üzrə sərnişin axını haqqında məlumatlar əldə edilir və hərəkət tərkibinin orta
tutumu hesablanır. Marşrutlar üzrə sərnişin axınının paylanılması qrafiki hərəkət tərkibinin
tutumu ilə elə uyğunlaşdırılır ki, orta hesabla sərnişin tutumu marşrutda orta sərnişin axını ilə üstüstə düşsün. Əsas olaraq tələb olunan minimal və
maksimal hərəkət intervalı götürülür. Sonra marşrutda sərnişin axınının ölçüsü, orta tutum və intervala görə həmin sərnişin tutumuna malik
hərəkət tərkibinin qəbul etdiyi sərnişin dövriyyəsinin sərhədləri müəyyən edilir. Bu metodla
hərəkət tərkibinin əsas tipi müəyyən edilir.
Baxılan yaşayış məntəqələrinin əhalisinə xidmət göstərən 140, 156, 551, 567 nömrəli marşrut
xətlərində mövcud tələbata uyğun olaraq avtobuslar arasında hərəkət intervallarını korreksiya
edildikdən sonra [1] aşağıdakı ifadə ilə təyin edirik:
(1)

Burada, Qmax – pik saatlarda sərnişin axını,
sərnişin; I – pik saatda avtobuslar arasında hərəkət intervalıdır.
Avtobus marşrutlarında sərnişin axınına müvafiq hərəkət tərkiblərinin tutumu müəyyən edildikdən sonra müvafiq tutuma malik avtobuslar
içərisindən seçim etmək üçün çoxkriteriyalı seçim
metodlarından istifadə etmək səmərəlidir. Çoxkriteriyalı qərarvermə üsulları avtomobil, anbar
üçün yer, otel və s. seçimi kimi bir çox sahələrdə
qərarvermə prosesində də istifadə olunur. Həmçinin AHP, AAS, TOPSİS, PROMETHEE, VİKOR və ELECTRE kimi bir çox çoxkriteriyalı
qərarvermə üsulları mövcuddur [3].
Avtomobil seçimi problemi logistika və nəqliyyat sektorundakı ən əhəmiyyətli problemlərdən biridir. Fəaliyyətin xüsusiyyətinə görə nəqliyyat vasitəsi xərc elementlərinə təsir göstərir.
Ona görə də avtomobil seçimi problemi ədəbiyyatda əhəmiyyətli problem kimi nəzərdən
keçirilir [4, 5, 6, 7].
Marşrutlar üçün ictimai nəqliyyat vasitələrinin seçilməsində müxtəlif çoxkriteriyalı qərarvermə metodları tətbiq edilmişdir. Məsələn,
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Tzeng və b. [8] alternativ yanacaqlı avtobus seçimi üçün AHP, TOPSİS və VİKOR metodlarından
istifadə etmişdir. Başqa bir araşdırmada [9] alternativ yanacaqlı avtobus seçimi üçün TOPSİS
və Fuzzy Choquet Integral (IFCI) metodları təklif olunmuşdur. Hamurcu və Eren elektrik mühərrikli avtobus seçimi üçün AHP və TOPSİS
metodlarından istifadə etmişlər [10].
Abşeron rayonunun baxılan yaşayış məntəqələrinin əhalisinə, əsasən Bakı şəhəri istiqamətində sərnişindaşıma xidmətini həyata keçirən
140, 156, 551, 567 saylı marşrut xətlərində avtobus seçilməsi üçün AHP və TOPSİS çoxkriteriyalı metodlarından istifadə edirik. Bu metodların tətbiqi sərnişinlərin tələblərinə cavab
verən parametrləri sırasına görə təsnifləşdirmək
və bu kriteriyalar əsasında nəqliyyat vasitəsini
seçmək imkanı verir.
AHP metodu 1977-ci ildə Thomas L.Saaty tərəfindən yaradılmışdır [3]. Analitik İerarxiya
Prosesi (AHP) metodu bütün qərarvermə prosesində təsirli olan amillərin iyerarxik şəkildə
təqdim edilməsini təmin edir və xətti riyazi modelə əsaslanır. AHP metodunun amillərin cüt-cüt
müqayisəsinə əsaslanan addımları şəkil 2-də verilmişdir:

çimə ən yaxın və neqativ-ideal seçimə ən uzaq
məsafə tələbini ödəyən alternativin müəyyən
olunmasıdır [11].
Nəzərdən keçirilən marşrutlarda avtobusların
müəyyən olunmuş tutum (45-60) tələbinə cavab
verən 4 avtobus (İSUZU HC-40 (tutumu 45 nəfər), DAEWOO 090 NEW (tutumu 60 nəfər),
Karsan Atak (tutumu 59 nəfər), Otokar Doruk LE
(tutumu 49 nəfər)) arasından bu iki metoddan
istifadə etməklə qeyd olunan marşrut xətləri
üçün ən uyğun avtobusu seçirik.
Avtobusların seçilməsi zamanı sərnişinlərin
gediş rahatlığı və daşımanı həyata keçirəcək şirkətlərin iqtisadi maraqları nəzərə alınmaqla 4
kriteriya əsas olaraq götürülmüşdür:
– avtobusun qiyməti;
– yanacaq sərfi;
– modelin yeniliyi (buraxılış ili);
– döşəmənin yer səthindən hündürlüyü.
Təklif edilən kriteriyalar əsasında tərtib edilən
qarşılaşdırma matrisi cədvəl 1-də verilmişdir:
Cədvəl 1.
Təklif olunan kriteriyalar əsasında
qarşılaşdırma matrisi

Hesablamalar nəticəsində qarşılaşdırma matrisinin normallaşdırılması ilə meyarın ağırlıq
dərəcələrinin alınmış qiymətləri cədvəl 2-də
verilmişdir:
Cədvəl 2.
Meyarların ağırlıq dərəcələri

Şəkil 2. AHP metodunun mərhələləri
Hesablamalar nəticəsində tutarlılıq indeksinin
Hvang və Yoon tərəfindən TOPSİS (Technique for Order Preference by Smilarity to İdeal (consistency index) [12] alınmış qiyməti Cİ=0,009<10
Solution) metodunun məntiqi pozitiv-ideal se- tələbini ödədiyi üçün meyarların ağırlıq dərəcələrinin
76

Peşə təhsili və insan kapitalı. Cild 4, №4, 2021 s.74-78
Cədvəl 7.
əldə etdiyimiz qiymətlərini TOPSİS metodunda
Yaxşıya ən yaxın, pisə ən uzaq olan
istifadə edə bilərik.
AHP metodunda hər bir kriteriya üçün əldə etseçimlərin müəyyən edilməsi
diyimiz meyar dərəcələrini TOPSİS metodunda
mərhələlər üzrə istifadə edirik. Aşağıdakı cədvəllərdə mövcud xəttə istifadə olunan və təklif etdiyimiz
4 ədəd alternativ avtobus markası və kriteriyalar üzrə
meyarların ağırlıq dərəcələri verilmişdir:
Cədvəl 3.
Son olaraq göstərici dəyərləri əsasında ən səAlternativ avtobus markası və kriteriyalar
mərəli avtobusu müəyyən edib (cədvəl 8) seçirik:
üzrə meyarların ağırlıq dərəcələri
Cədvəl 8.
Göstərici dəyərlərinə görə ən uyğun
avtobusun seçilməsi

Normallaşdırılmış matris

Cədvəl 4.

Cədvəl 5.
Normallaşdırılmış matrisin verilənləri ilə
meyar dərəcələrinin hasili

Ən yaxşı və ən pis seçimləri müəyyən edərək
cədvəl 6-də qeyd edirik:
Cədvəl 6.
Ən yaxşı və ən pis seçimlər
Sonra hesabat nəticəsində yaxşıya ən yaxın,
pisə ən uzaq olan seçimləri müəyyən edirik:

Beləliklə, apardığımız araşdırmalar və hesabat nəticəsində Abşeron rayonunun Hökməli,
Qobu və Atyalı yaşayış məntəqələrinin əhalisinə
sərnişindaşıma xidmətləri göstərən 140, 156,
551, 567 nömrəli marşrut xətlərində istifadə
olunması məqsədəuyğun hesab edilən hərəkət
tərkibinin Karsan Atak avtobusu olduğu müəyyən olundu.
Nəticə. Şəhər və şəhərətrafı avtobus sərnişin
daşımalarının həyata keçirilməsi zamanı sərnişin
axınına müvafiq hərəkət tərkibinin seçilməsində
müəyyən problemlər müşahidə olunur. Tələbata
uyğun tutuma və ya texniki göstəricilərə malik
olan hərəkət tərkibinin seçilməsi mürəkkəb məsələdir və analitik yolla müəyyən olunması
mümkün deyil. Sutkanın saatları üzrə əlverişli
hərəkət intervalına sərnişin axınına uyğun olaraq
hərəkət tərkibinin tutumu müəyyən edildikdən
sonra bu tələbə cavab verən xeyli sayda avtobus
modelinin olduğu ortaya çıxır. Belə avtobus
modelləri içərisindən sərnişinlərin gediş rahatlığı
və təhlükəsizliyinə, eyni zamanda nəqliyyat
müəssisəsinin iqtisadi maraqlarına uyğun olanı
seçmək lazım gəlir. Baxılan şəhərətrafı avtobus
marşrutlarında hərəkət tərkiblərinin seçilməsi,
AHP və TOPSİS metodlarının tətbiqi səmərəlidir
və başqa şəhər və şəhərətrafı marşrutlarda hərəkət tərkibinin seçilməsində istifadə oluna bilər.
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F.Dashdamirov, T.Karimli
Applying multi-criteria decision-making
techniques in choosing rolling stocks for
urban and suburban routes
Abstract
The article proposes a methodology for
choosing a passenger vehicle that meets the requirements on bus routes operating in the settlements of Khokmaly, Gobu and Atiali of the
Absheron region. The sequence of determining the
capacity of buses in accordance with the passenger
traffic and route parameters is given, the multicriteria decision-making methods used in the
selection of vehicle are analyzed. It is proposed to
use multi-criteria decision-making methods AHP
and TOPSIS when choosing buses for routes operating in this direction. The applied that method is
recommended for the selection of passenger vehicle on urban and suburban bus routes.
Ф.Дашдамиров, Т.Керимли
Применение многокритериальных
методов принятия решений при выборе
подвижного состава на пригородных
маршрутах
Aннотация
В статье предлагается методика выбора
соответствующего требованиям подвижного
состава на автобусных маршрутах, действующих в населенных пунктах Хокмалы, Гобу и
Атяли Апшеронского района. Приведена последовательность определения вместимости
автобусов в соответствии с пассажиропотоком и параметрами маршрута, проанализированы многокритериальные методы принятия решений, используемые при выборе подвижного состава. Предлагается использование многокритериальных методов принятия
решений AHP и TOPSIS при выборе автобуснов для маршрутов, работающих в данном
направлении. Применемие этого метод рекомендуется применять при подборе подвижного состава на городских и пригородных автобусных маршрутах.
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PEŞƏ “SƏMASI”NDA DRONLAR

A
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“Azərbaycan müəllimi” qəzetinin əməkdaşı
e-mail: ruhiyedashsalahlı@gmail.com

zərbaycanda peşə təhsili öz
tarixində tamamilə yeni və
fərqli inkişaf mərhələsindədir. Belə ki, İsmayıllı
Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinə məxsus təlim təsərrüfat sahəsində pilotsuz uçuş
aparatları bu dəfə Azərbaycan torpaqlarına
hələlik sadəcə su, əslində isə suya “qarışmış” bolluq, bərəkət, inkişaf və tərəqqi
səpmək üçün səmaya qaldırılmışdı. Üstəlik, onları idarə edən ölkəmizdəki peşə
təhsili müəssisələrinin bir neçə seçim turundan keçərək dronların pultunu idarə
etmək hüququ qazanan bacarıqlı müəllimləri idi.
Haqqında söz açdığımız, İsmayıllı Dövlət Peşə
Təhsil Mərkəzinin təsərrüfat sahəsində istifadə olunan
insansız uçuş aparatları kənd təsərrüfatı dronlarıdır.
İnnovativ texnologiyanın bu möhtəşəm nümunələrinin kənd təsərrüfatında istifadə edilən, hazırda
İsmayıllıda xəritəçəkmə, monitorinq və dərmanlama
funksiyası yerinə yetirən iki növü öyrənilir.
Ölçüsünə görə daha kiçik olan kəşfiyyat aparatları ərazinin xəritəçəkmə və monitorinqini həyata keçirir. “Dəqiq aqronomluq” adlanan bu
modul 500 metr məsafədən çəkdiyi görüntülər və
ötürdüyü məlumatların dəqiqliyinə görə müqayisəolunmaz dərəcədə üstündür. Belə ki, ərazidə
baş verənləri – zərərvericilərin, susuzluğun vurduğu ziyanı, ümumiyyətlə, torpaqda baş verən
bütün digər prosesləri müşahidə edərək diaqnozunu
və dəqiq həll yollarını insana ötürür və işi ilə yüzlərlə insan əməyinə, vaxtına qənaət edir.
Dərman və gübrələmə işini isə digər dronlar
həyata keçirir. 10 və 30 litr daşıma qabiliyyəti
olan həmin dronlar məqsədindən asılı olaraq

müxtəlif hündürlüklərə qalxaraq son “nəfəs”inədək – gücü 10 faiz qalanadək sahədə işini icra
edir. Dərmanın tərkibi də dronlarda tətbiq edilən
proqramlar əsasında müəyyənləşdirilir. Geriyə
sadəcə dronların dediyini etmək qalır.
Dron təlimçiləri hazırlanır
Dronların göstərdiyini yerinə yetirmək üçün
isə uçan aparatların dilini anlamaq lazımdır.
Məhz bu məqsədlə Bərdə, İsmayıllı, Quba və
Bakıdakı peşə təhsili müəssisələrindən ümumilikdə 15 müəllimin qatıldığı və israilli mütəxəssislər tərəfindən Təhsil Nazirliyinin iştirakı ilə
İsmayıllı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində keçirilən “Dron idarəedilməsi və dəqiq aqronomluq” üzrə təlimlər keçirilib. Təlimlərdə 11 kənd
təsərrüfatı dronu, 8 monitorinq və xəritəçəkmə
dronlarından istifadə olunub.
Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin və
“STEAM Azərbaycan” layihəsinin təşkilatçılığı
ilə həyata keçirilən təlimlərin məqsədi dron idarəçiləri üçün təlimçilər hazırlamaqdır. Peşə təhsili
müəssisələrinin müəllimləri olan həmin şəxslər
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növbəti mərhələdə təlimçi olaraq müəllim hazırlığında iştirak edəcəklər.
Təlimlərə qatılaraq bir neçə mərhələdən ibarət
seçim turunda iştirak edən Kabı Əliyev həmin
uğurlu müəllimlərdən biridir. O, Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin metodist-təlimçisidir. K.Əliyevin sözlərinə
görə, kənd təsərrüfatı sahələrində böyük ərazilərə
nəzarəti həyata keçirtmək qabiliyyətinə malik
dronlarla ərazinin xəritəsini çıxartmaq, bu
xəritədə quruda qalmış bitkilərdən tutmuş alaq
otu basan ərazilərə qədər hər məlumatı asanlıqla
əldə etmək mümkündür: “Təyinedici və işçi
dronlar koordinat verir və ərazidə dərmanlama
işləri həyata keçiririk”.
Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət
Peşə Təhsil Mərkəzinin təlimə qatılan digər metodist-təlimçisi Rəşad Çopsıyev təlim prosesi və
dronların funksiyalarından danışıb: Hazırkı dövrdə dron texnologiyası bütün ölkələrdə müxtəlif
sahələr üzrə tətbiq olunur. Eyni zamanda Azərbaycanda da dronların kənd təsərrüfatına tətbiq
olunması istiqamətində müəyyən işlər həyata
keçirilir. Hazırda təlimlərdə idarə etdiyimiz dronlar xüsusi olaraq kənd təsərrüfatı sahələrinin
dərmanlanması üçündür. Bununla yanaşı, müxtəlif ölçülərdə, tutumlarda dronlardan da istifadə
olunur. İstifadə etdiyimiz bir dron vasitəsilə hava
şəraitindən asılı olaraq bir saata 4-6 hektar ərazini
dərmanlamağa qadirdir. Dronların başqa bir funksiyası sahələr üçün xəritələrin hazırlanmasıdır.
Həm kənd təsərrüfatı, həm də digər sahələrdə
müxtəlif 2-3D xəritələrin hazırlanması, infraqırmızı kameralarla həmin sahələrin analiz olunması bu funksiyaya daxildir. Təlimlərdə nəzəri
öyrəndiyimiz məlumatları sahələrdə tətbiq edirik.
Bugünədək hər hansı ciddi çətinliklə qarşılaşmamışıq. Dronların öyrənilməsi və idarə edilməsi o
qədər də çətin deyil. Hər gün özümüzü daha da
təkmilləşdirir, müəyyən tapşırıqları yerinə yetirməyi bacarırıq. Ölkəmizdə dronlardan təkcə
kənd təsərrüfatında deyil, başqa sahələrdə də istifadə olunmasını çox istəyərdim”.
Təlimçi, israilli mütəxəssis Dudi Kauffman
deyib ki, İsrail yeni texnologiyadan həmişə istifadə edib: “Azərbaycanda da yeni texnologiyanın
tətbiqində kömək edirik. Düşünürəm ki,
azərbaycanlı gənclər yaxşı öyrənirlər. Onlar artıq
dronları sərbəst idarə edirlər və bu, gün ərzində
sadəcə bir neçə saatlıq təlimin nəticəsidir. Bu, ilk
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əməliyyatlardır. Dronları nəyi müəyyənləşdirmək
istədiyimizdən asılı olaraq müxtəlif hündürlüklərə qaldırmaq olar. Biz nəyi görmək istəyirik?
Xəritə çəkmək istəyirik, yoxsa hansısa bitkidə
olan dəyişikliyi öyrənmək?” Bütün dünyanı gəzdiyini deyən israilli mütəxəssis Azərbaycan
torpaqlarının kənd təsərrüfatı üçün əlverişli
olduğunu da vurğulayıb.
Layihə təşkilatçılarından olan “STEAM Azərbaycan” layihəsinin rəhbəri İqrar Nəzərov bu
təlimlərə STEAM-ın 3 mütəxəssisinin qatıldığını
deyib: “3 ildir həyata keçirilən “STEAM Azərbaycan” layihəsinin VII sinifdə tədris edilən modullarından biri pilotsuz uçuş aparatlarının proqramlaşması moduludur və artıq bu modulun
tətbiqinə başlanılıb. Orta təhsil müəssisələrində
tədrisə başlananda peşə təhsili müəssisələrində də
bu modulun tədris oluna biləcəyi barədə fikir
vardı. Ona görə də Peşə Təhsili üzrə Dövlət
Agentliyi ilə birgə fəaliyyət göstərdik. Peşə ixtisasları, xüsusən kənd təsərrüfatı ixtisaslarında
pilotsuz uçuş aparatlarının tətbiqi və dəqiq
aqronomluq ixtisası üzrə hazırlığa başladıq”.
İsraildən gələn ayrı-ayrı 2 qrup mütəxəssislərin
təlimlərindən keçən təlimçilərimiz tam hazırdır.
Hazırlanmış təlimçilər ölkəmizdə müəllim hazırlığını davam etdirəcək. Növbəti tədris ilindən peşə
təhsili müəssisələrində kadr hazırlığına start veriləcək. İxtisas hazırlığında yüksək texniki-peşə təhsili üzrə ixtisasların olacağı da gözləniləndir.
Belə ki, peşələr üzrə tədris planında növbəti
tədris ilindən “pilotsuz uçuş aparatları üzrə operator” və “servisi ixtisasları” yaradılır. Peşə
təhsili müəssisələrində pilot layihə olaraq başlayacaq və hələlik kənd təsərrüfatı ixtisasları üzrə
həyata keçiriləcək. Lakin sonrakı mərhələdə inşaat, təhlükəsizlik, enerji sektorunda istifadə
edilən bütün dronlar və onların servisi üzrə mütəxəssis hazırlığının mümkünlüyü istisna edilmir.
Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Valeh Mirzalıyev ölkəmizdə uğurla icra
edilən “STEAM Azərbaycan” layihəsinin artıq
peşə təhsili müəssisələrində də tətbiqini sevindirici hal kimi dəyərləndirib. Qeyd edib ki, layihənin tətbiq olunduğu peşə təhsili müəssisələrində ixtisaslara uyğun Türkiyə və İsraildən gələn mütəxəssislərlə birlikdə yeni tədris proqramları hazırlanıb. Növbəti tədris ilindən kənd
təsərrüfatı ixtisaslarının bütün profilləri üzrə tədris həyata keçiriləcək.
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ürkiyənin Milli təhsil naziri Ziya Selçukun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti bu il may ayının 27-də Qəbələ Dövlət
Peşə Təhsil Mərkəzinə səfər zamanı
müəssisənin fəaliyyəti ilə yaxından tanış olublar.
Görüş zamanı Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikasının Milli Təhsil
Nazirliyinin nümayəndə heyəti 2021-ci il 19 fevral
tarixində imzalanan “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında
peşə təhsili sahəsində əməkdaşlığa dair Protokol”
çərçivəsində iki ölkə arasında bu sahədə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində bir sıra
mühüm məsələləri ətraflı müzakirə ediblər. Tərəflər
müvafiq Protokol əsasında peşə təhsili üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələsinin vacibliyini
vurğulayaraq yaxın zamanda Azərbaycanda Türkiyə Respublikasının təcrübəsinə əsaslanan iki yeni
peşə təhsili müəssisəsinin yaradılmasını zəruri hesab ediblər. Bu müəssisələrdən birinin Bakıda mebel
sənayesi və informasiya texnologiyaları üzrə, ikinci
müəssisənin isə Qəbələ şəhərində turizm və xidmət
sahəsi üzrə yaradılması nəzərdə tutulur və müvafiq
işlərə artıq start verilib.
Bu ilin oktyabr ayının 3-17 tarixlərində
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə
Respublikası Hökuməti arasında peşə təhsili
sahəsində əməkdaşlığa dair Protokol” çərçivəsində qardaş ölkəyə səfərin əsas məqsədi də peşə
təhsili müəssisələrinin idarə edilməsində Türkiyədə tətbiq edilən qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi, paytaxt və regionları təmsil edən peşə təhsili müəssisələrinin rəhbər şəxsləri üçün müxtəlif

istiqamətlər üzrə təlimlər, sahəvi peşə təhsili
müəssisələrində fəaliyyətin təşkili ilə bağlı yerində təcrübə ilə tanış olmaq idi.
Mərkəzimizin təhsilalanlarla iş şöbəsinin müdiri Anar Məhərrəmovla birlikdə iştirak etdiyimiz səfərdə proqramda nəzərdə tutulan işləri
uğurla başa vurmaqla yanaşı, səfər çərçivəsində
İstanbul şəhərində 15 peşə təhsili müəssisəsinə
və bir neçə universitetə səfərlər edib, fəaliyyətləri ilə yaxından tanış olaraq görüşlər və təlimlər
keçirmişik. Bundan əlavə, səfərdə Türkiyənin
təhsil sistemi ilk təhsildən orta təhsilə keçid, peşə
və texniki təhsil, proqram növləri, ixtisas seçimi,

sahə dəyişikliyi, istehsalat dərsləri, əməyin mühafizəsi və s. haqqında ətraflı məlumatlar verilib.
İKT, elektrik, qrafik və fotoqrafiya, mebel və daxili məkan sahələri üzrə istehsalat təlimi otaqları,
emalatxanalarla tanışlığımız və əldə edilən təcrübənin mərkəzimizin fəaliyyətinin uğurlu təşkilinə töhfə verəcəyini düşünürük. Səfərin bu istiqamətdə təşkilinin Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil
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Mərkəzi üçün böyük rolu olub. Belə ki, səfər çərçivəsində təcrübə hotellərində olmaq, onların
fəaliyyəti, iş prosesi ilə ətraflı tanışlıq, tələbələrin təcrübə hotelində fəaliyyəti, qonaqların
məmnuniyyətinin diqqətdə saxlanılması və s. ilə
tanışlığın ölkəmizdə təcrübə hotelinin təşkili və
uğurlu fəaliyyətinin həyata keçirilməsində böyük
əhəmiyyəti olacaqdır. Həmçinin səfər zamanı bir
çox peşə təhsili müəssisələri ilə əlaqələrin genişləndirilməsi, qarşılıqlı səfərlərin təşkili, Türkiyə
təcrübəsinin öyrənilməsi geniş müzakirə edilib.
Qeyd edək ki, hazırda bu səfər zamanı tanış olduğumuz Bursa Meslek Okulu ilə əməkdaşlıq
daha da genişləndirilir və yaxın günlərdə isə adı
çəkilən peşə təhsili müəssisəsinin rəhbər heyətinin Mərkəzimizə səfəri gözlənilir.

İşəgötürən müəssisələrlə əməkdaşlıq baxımından da səfərin əhəmiyyəti böyükdür. Belə ki,
Mərkəzimiz işəgötürən müəssisələrlə sıx əməkdaşlıq edir, yalnız tələbələrin təcrübəsi zamanı
deyil, ümumiyyətlə, tədris prosesində biznes
müəssisələrinin nümayəndələrinin yaxından iştirakı təmin edilir. Bu istiqamətdə qardaş Türkiyənin təcrübəsinin öyrənilməsi və tətbiqi yeniliklərə zəmin yaradır. Mərkəz tərəfindən bir çox
ölkələrin peşə təhsili müəssisələrinin təcrübəsinə, xüsusən də qardaş Türkiyənin təcrübəsinə
önəm verilir. İştirakçısı olduğumuz təlim səfərindən sonra qarşılıqlı əməkdaşlıq daha da genişlənib ki, bu da Türkiyə modelinin tətbiqi nəticəsində peşə təhsilinin inkişafında əhəmiyyətli
irəliləyişə təkan verir.
Eyni zamanda onu da xatırladaq ki, bu ilin
əvvəlindən Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi
ilə Türkiyənin ANKARA/ÇANKAYA - Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilə
əməkdaşlığa start verilmiş və sentyabr ayında bu
əməkdaşlıq “Qardaşlaşma sazişi”nin imzalan82

ması ilə gerçəkləşmişdir. İqtisadi Əməkdaşlıq
üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 9-cu
iclası çərçivəsində iki ölkə arasında peşə təhsili
sahəsində əməkdaşlığı özündə ehtiva edən Protokolun hər iki ölkənin təhsil nazirləri tərəfindən
imzalanması barədə məlumat verilərək, qardaş
ölkələrimiz arasında inkişaf edən siyasi, iqtisadi,
elmi və mədəni əlaqələr, peşə təhsili sahəsində
fəaliyyət göstərən müəssisələr arasında qurulan
əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi istiqamətinə yönələcəyi bildirilib. Görüşdə aqrar və turizm sahələri, mərkəzin ümumi fəaliyyətini əks
etdirən təqdimatlar olub.
ANKARA/ÇANKAYA – Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin genel müdiri
Sedat Arslan ikitərəfli sazişin əhəmiyyəti, qarşılıqlı müəllim-tələbə mübadiləsinin vacibliyi və
bu sahədə təcrübələrin ötürülməsi istiqamətində
təqdimat edib və liseyin fəaliyyəti, təcrübəsi, tərəfdaşları, həyata keçirilən layihələr haqqında
ətraflı məlumat verərək bildirmişdir ki, bundan
sonra da Türkiyənin peşə təhsili sahəsində ilk
beşliyə düşən ANKARA/ÇANKAYA – Çankaya
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi və
Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi ilə kadr hazırlığı sahəsində səylərimizi birləşdirəcik. Razılaşmaya görə, bundan sonrakı mərhələdə peşə
təhsili sahəsində yüksək ixtisaslı mühəndis-pedaqoji kadr hazırlayan və bunu eyni istiqamətdə
həyata keçirən müəssisələr tələbə-müəllim mübadiləsi aparacaq, resurslardan, xüsusilə madditexniki bazadan ortaq istifadə edəcək, birgə konfranslar, seminarlar keçirəcəklər.
Hazırda qardaş ölkənin peşə təhsili müəssisələri ilə əməkdaşlığımız davam edir və bu
yaxınlarda Bursa şəhərindən bir peşə məktəbinin
nümayəndə heyətinin gəlişini də gözləyirik.
Ümid edirik ki, bu qardaş ölkə ilə əməkdaşlıq
ölkəmizdə peşə təhsilinin inkişafına öz töhfəsini
verməklə təhsilalanlarımızın dünyanın qabaqcıl
təhsil müəssisələrinin tələblərinə cavab verən
kadr kimi yetişməsinə böyük təkan verəcəkdir.
Saziş çərçivəsində Mərkəzimizin həm tələbələri,
həm də gənc müəllimləri əməkdaşlıq etdiyimiz
Türkiyə peşə məktəblərində turizm, ticarət və digər sahələrdə qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi imkanı qazanacaq və bu əməkdaşlığın effektivliyini
artırmaq üçün hər iki təhsil müəssisəsindən koordinatorlar fəaliyyət göstərəcəkdir.
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Rafiq Əliyev,
Bərdə Peşə Liseyinin tərbiyə işləri üzrə direktor müavini
e-mail: rafiq.aliyev55@mail.ru

sası 1952-ci ildə qoyulan Bərdə
Texniki-Peşə Məktəbi 1996-cı ildən
yeni statusda – Bərdə Peşə Liseyi
kimi fəaliyyətini davam etdirib.
Fəaliyyəti dövründə liseydə, əsasən kənd təsərrüfatı sahələri üzrə kadrlar hazırlanıb. Uzun illərdir
ki, istismar müddəti başa çatmış köhnə binada
fəaliyyət göstərən təhsil müəssisəsi yeni tədris
ilindən etibarən dövlətin diqqət və qayğısı nəticəsində artıq müasir tələblərə cavab verən tədris
korpuslarında fəaliyyətini davam etdirəcəkdir.
2021-ci ilin oktyabr ayında istifadəyə verilən
liseyin yeni binasının açılışında ölkə prezidenti
İlham Əliyev iştirak edib və liseydə yaradılan
şəraitlə yaxından tanış olub. Görülən işlərlə bağlı
dövlət başçısına ətraflı məlumat verilərək bildirilib ki, liseydə Bərdə və ona yaxın ərazilərdə
əmək bazarının tələblərinə uyğun, əsasən kənd
təsərrüfatyönümlü, rəqabətqabiliyyətli peşəkar
işçi kadrlar hazırlanaraq, regionun dövlət və özəl
istehsal müəssisələrinə olan ehtiyacını təmin
etmək üçün xeyli işlər görülüb. Dövlət başçısı liseydə tədris olunan peşələrlə, o cümlədən texniki-peşə təhsili pilləsi ilə yanaşı, bu ildən etibarən yüksək texniki-peşə təhsili (subbakalavr)
pilləsində tədris olunacaq 6 ixtisas üzrə qəbul
olunan tələbələrin keyfiyyət göstəriciləri ilə
maraqlanıb və peşəkar kadr hazırlığı ilə bağlı öz
məsləhətlərini verib.
Xatırladaq ki, görülən işlər 2017-ci ilin
oktyabr ayından “Azərbaycanda peşə təhsili və
təlimi mərkəzlərinin modernləşdirilməsi” Proqramı çərçivəsində “Bərdə Peşə Liseyinin modernləşdirilməsi” layihəsinin icrası ilə həyata

keçirilib. Layihənin əsas məqsədi qabaqcıl Avropa ölkələrinin standartları və təcrübəsinə uyğun
Bərdə Peşə Liseyində peşə təhsili və təliminin
modernləşdirilməsi olub. Həmçinin layihədə
qarşıya qoyulan vəzifələr – liseydə modern idarəetmə sistemi yaratmaq, liseyin davamlı fəaliyyəti üçün maliyyə resursları səfərbər etmək,
rəhbər və mühəndis-pedaqoji heyətin texniki
bacarıqlarını daha da təkmilləşdirmək, eyni zamanda liseyin mövcud maddi-texniki bazasının
modernləşdirilməsinə töhfə verməklə, onu qabaqcıl Peşə Karyera Mərkəzi kimi tanıtmaq olub.

Hazırda liseydə Avropa İttifaqının maliyyə
dəstəyi ilə həyata keçirilən “Bərdə Peşə Liseyinin
modernləşdirilməsi” layihəsi çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu, Estoniyanın
Jarvarmaa Peşə Təhsil Mərkəzi və Azərbaycan
Respublikası Sahibkarlar (işəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası ilə əməkdaşlıq əlaqələri
davam etməkdədir. Artıq liseydə əməkdaşlıq əlaqələri nəticəsində idarəetmə sisteminin və mühəndis-pedaqoji heyətin bacarıqlarının daha da
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təkmilləşdirilməsi, büdcədənkənar maliyyə resurslarının müəyyənləşdirilməsi sayəsində keçirilən
təlimlər öz bəhrəsini verməkdədir.
Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə
Dövlət Agentliyi tərəfindən bu ilin oktyabr ayında 15 günlük Türkiyə Respublikasına ezam olunan lisey rəhbərliyi də, məhz peşə təhsili sisteminin inkişafındakı qabaqcıl iş təcrübəsinin,
eləcə də müasir texnika və texnologiyanın iş
prinsiplərinin daha dərindən öyrənilməsi məqsədi ilə qardaş ölkədə olub. Hazırda əməkdaşlıq
əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün dövlət və
özəl sektorda fəaliyyət göstərən işəgötürənlərlə,
eləcə də bir sıra qurum və yerli idarəetmə orqanları ilə sıx əməkdaşlıq edilir.

mətindən aşağı, keyfiyyətli məhsulların istehsalı
nəzərə tutulmuşdur.
Yeni tədris ilindən liseydə aparılan yenidənqurma işləri nəticəsində beynəlxalq standartlara
cavab verən maddi-texniki baza ilə təchiz olunan
4 mərtəbəli tədris binası, regionlardan gələn tələbələr üçün hər biri 192 yerlik olan 2 yataqxana,
3 mərtəbəli emalatxana və laboratoriya korpusu,
texnikaların saxlanılması üçün qaraj (örtülü dayanacaq) və digər köməkçi binalar istifadəyə verilib. Burada tələbələrin peşə biliklərinə mükəmməl yiyələnməsi üçün hər cür şərait yaradılıb.
Hazırda Bərdə Peşə Liseyində beynəlxalq
standartlara cavab verən maddi-texniki baza
mövcuddur. Belə ki, 24 fənn kabineti, 18 müasir
tədris emalatxanası və avtomobil təmiri mərkəzi,
9 laboratoriya, 7 təmir sexi, 58 sinif otağı, müasir
idman qurğuları ilə təchiz olunmuş idman zalı,
futbol, voleybol, basketbol meydançaları, yol hərəkəti nişanları ilə təchiz olunmuş yeni avtodrom
(sürüş meydançası), 380 nəfərlik akt zalı, ümumi
fondu 21.844 ədəd olan kitabxana, idarəetmə işləri ilə bağlı profillərə müvafiq lazımi materiallarla təchiz olunmuş 9 kabinet və STEAM
Estoniyanın Jarvarmaa Peşə Təhsil Mərkə- Mərkəzi fəaliyyət göstərir.
zinin rəhbəri və işçi heyəti bir neçə dəfə liseydə
olub, iş təcrübələri haqqında məlumatlar verərək,
tədris və təlim prosesini əks etdirən videoçarxlar
nümayiş etdiriblər. Hazırda onların qabaqcıl iş
təcrübəsi yerli şəraitə uyğunlaşdırılaraq liseydə
tətbiq edilir. Belə ki, liseyin 50 hektarlıq təcrübə
sahəsində birgə istifadə müqaviləsi əsasında
pambıq, arpa və yonca bitkiləri əkilərək becərilmiş və nəticədə həmin məhsulların satışından
liseyin büdcəsinə 12.500 manat vəsait daxil
Tələbələrin tədris və təlim-tərbiyə prosesi ilə
olmuşdur. Eləcə də liseyin II korpusunun ərazi- 28 istehsalat təlimi ustası və 56 müəllim məşsində 2500 m2 ərazidə istixana şəraitində tərəvəz ğuldur. 2021/2022-ci tədris ilində onlardan 17
bitkilərinin istehsalı ilə məşğul olmaq üçün sahə müəllim və 13 istehsalat təlimi ustası Peşə Təhayrılmış, həmin sahəyə daha məhsuldar torpaq və sili üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən təşkil olunüzvi gübrələr gətirilmiş, şitilliklər əkilməsi üçün muş müəllimlərin bilik və bacarıqlarının qiytoxumlar alınaraq cücərdilməyə qoyulmuşdur. mətləndirilməsi ilə bağlı diaqnostik qiymətlənİstixanada birgə istifadə müqaviləsi əsasında dirmədən və müsabiqə mərhələsindən keçərək,
tərəvəz bitkilərinin becərilməsi və istehsal olu- liseydə müddətli müqavilə əsasında işlə təmin
nacaq tərəvəz məhsullarının satışından əldə olu- olunmuşlar.
Liseydə 27 ixtisas üzrə istehsalat təlimi və lanacaq gəlirin xeyli hissəsinin liseyin büdcəsinə
mədaxil olunması planlaşdırılmışdır. Bütün bun- boratoriya məşğələləri müasir standartlara cavab
larla yanaşı, liseyin dərzi və kənd təsərrüfatı verən, maddi-texniki baza ilə təchiz olunmuş
emalatxanalarında da büdcədənkənar gəlirlərin emalatxana və laboratoriyalarda tədris olunur. O
daha da artırılması üçün dəyəri bazar qiy- cümlədən, kənd təsərrüfatı emalatxanasında
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kənd təsərrüfat təyinatlı 25 adda, nəqliyyatın texniki istismarı – YTP ixtisası üzrə avtomobil mərkəzi və 7 təmir sexində 14 adda, yüksək texnikipeşə təhsili pilləsində “baytarlıq və heyvandarlıq
işi” ixtisası üzrə Baytarlıq PET klinikası yaradılmış və hazırda tələbələrin istifadəsində olan
həmin klinikada 15 adda, suvarma sistemləri
emalatxanasında 10 adda, tikişçi emalatxanasında 5 adda, bitkiçilik laboratoriyasında 13 adda, eyni zamanda çilingər-santexnik, isitmə-soyutma sistemləri, qaynaqçı, dülgərlik, market təlim, plastik qapı-pəncərə, avtomobillərin təmiri
və diaqnostikası, aqroservis və təmirçi-çilingər
emalatxanalarında müxtəlif sayda maşın və
avadanlıqlar tələbələrin istifadəsinə verilmişdir.
Müasir maddi-texniki baza ilə təchiz edilən
liseydə tələbələr aşağıdakı istiqamətlər: “nəqliyyat
vasitələrinin texniki istismarı (avtomobil üzrə)”,
“binaların tikintisi və istismarı”, “sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və texniki istismarı”,
“baytarlıq və heyvandarlıq işi”, “mühasibat
uçotu”, “heyvandarlıq mütəxəssisi”, “tərəvəz
ustası”, “aqroservis mütəxəssisi”, “avtomobillərin
təmiri çilingəri”, “genişprofilli traktorçu-maşinist”,
“kompüter operatoru” və s. üzrə təhsil alırlar.
“Bərdə Peşə Liseyinin modernləşdirilməsi”
layihəsi çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun və işəgötürən müəssisə
və təşkilatların mütəxəssislərinin iştirakı ilə 10
ixtisasın – “manikür-pedikür ustası”, “avtomobil
elektriki”, “satıcı-kassir”, “anbardar”, “aşpaz köməkçisi”, “satış təmsilçisi (ekspeditor)”, “mebel
quraşdırıcısı (montajçı)”, “sosial media marketinqi (SMM)”, “şəbəkə adminstratoru”, “çağrı
mərkəzi operatoru” qısamüddətli, eləcə də “baytar texniki” və “baramaçı” ixtisaslarının nəticəyönlü, səriştəəsaslı və modul strukturlu təhsil
proqramları (kurikulumlar) hazırlanmışdır.
Sözügedən ixtisaslar üzrə müvafiq olaraq
“Manikür və pedikür işləri”, “Avtomobilin
elektrik sistemləri”, “Satış və kassa işi”, “Xörək
və yarımfabrikatların hazırlanması”, “Satış
təmsilçisinin (ekspeditorun) işi”, “Hazır hissələrdən mebelin quraşdırılması (montajı)”, “Sosial media marketinq xidmətləri”, “Şəbəkə
avadanlıqları və protokollarının konfiqurasiyası və təhlili”, “Çağrı mərkəzi operatorunun
işi”, “Baytar texniki xidmətləri” və “Tutçuluq.

Baramanın yetişdirilməsi” adlı modul dərs vəsaitləri hazırlanmışdır. Hazırda həmin dərs vəsaitlərinin nəşri istiqamətində işlər aparılır.
Hazırda liseydə 680 tələbə təhsilini davam
etdirir. Onlardan 140 nəfəri yüksək texniki-peşə
təhsili (subbakalavr), 540 nəfəri isə texniki-peşə
təhsili pilləsində oxuyur. Təhsil alan tələbələrdən
360 nəfəri ümumi orta təhsil bazasından, 320
nəfəri isə tam orta təhsil bazasından liseyə qəbul
olunub. Onlardan 140 nəfəri qızlardır. Texnikipeşə təhsili pilləsi üzrə təhsil alanlardan 1-i ali
təhsilli, 4-ü isə orta ixtisas təhsillidir.
Liseydə çalışan mühəndis-pedaqoji kadr heyətinin təkmilləşdirilməsi, onların bilik və bacarıqlarının artırılması ixtisasartırma və yenidənhazırlanma təlimləri vasitəsilə həyata keçirilir.
Əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılması
məqsədi ilə diaqnostik qiymətləndirmədən keçənlərdən əlavə, 2 ixtisas fənn müəlliminin ixtisasartırma kursunda iştirakı da təmin olunub.
Nəticə olaraq tədris olunan “tərəvəz ustası” və
“heyvandarlıq mütəxəssisi” ixtisasları üzrə
ixtisas fənn müəllimlərinin birgə iştirakı ilə yeni
tədris proqramları (kurikulum) hazırlanıb.
Tələbələrdə peşə təhsilinə ən çox maraq yaradan cəhətlərdən biri də liseydə iş axtarışı və
karyera inkişafı ilə bağlı Karyera İnkişafı və
Kənd Təsərrüfatı Sahibkarlığı Mərkəzinin fəaliyyət göstərməsidir. Mərkəzdə əmək bazarında
işləmək və ya təcrübə keçmək istəyən tələbələrə
məsləhətlər verilir, iş axtarışı, karyera inkişafı ilə
bağlı onları daha çox düşündürən mövzularda
təlim və seminarlar keçirilir. Mərkəz əməkdaşları
regionda fəaliyyət göstərən məşğulluq xidməti
idarələrini və saytlarda yerləşdirilən iş elanlarını
araşdırıb, məzun olacaq tələbələri mütəmadi olaraq məlumatlandırırlar.
Liseyin kollektivi daima peşəyönümü işinin
həyata keçirilməsini diqqətdə saxlayır və bu
məqsədlə də mütəmadi olaraq regionda fəaliyyət
göstərən ümumtəhsil məktəbləri ilə əlaqəli işləyir. Həmin məktəblərin şagirdlərinə peşə təhsili
haqqında məlumatlar verməklə yanaşı, açıq qapı
günləri keçirir, onları liseydə tədris olunan peşələrə uyğun fəaliyyət göstərən fənn kabinetləri,
emalatxana və laboratoriyalarla tanış etməklə,
şagirdlərdə peşə təhsilinə olan marağın artırılmasına çalışırlar.
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“KOMPÜTER USTASI” İXTİSASI ÜZRƏ
SƏRİŞTƏ ƏSASLI NÜMUNƏVİ TƏHSİL
PROQRAMININ (KURİKULUMUN)
HAZIRLANMA METODİKASI

Səlimə Quliyeva,
Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun
Peşə və ömürboyu təhsil şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi
e-mail: selimequliyeva89@gmail.com

“Kompüter ustası” ixtisası üzrə təhsil proqramının (kurikulumun) məqsədi bu ixtisası seçmiş tələbələrə müstəqil həyatda lazım olan əməli
biliklərin öyrədilməsi və onların məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Bu ixtisasın təhsil proqramı dövlət təhsil standartlarına
uyğun peşə təhsilinin məzmununu və mənimsənilmə qaydalarını müəyyən edir. “Kompüter ustası” ixtisasının kurikulumu və peşə standartı
kvalifikasiya standartı əsasında maraqlı tərəflərin
(işəgötürənlər, ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri və s.) nümayəndələrindən ibarət işçi qrupu
tərəfindən “İlk peşə-ixtisas təhsilinin Dövlət
standartları” layihəsi əsasında hazırlanır.
Kompüter ustası həm bütövlükdə kompüterin,
həm də onun ayrı-ayrı hissələrinin iş mexanizmini dərk etmək üçün fizika və riyaziyyatı,
xüsusilə də fizikanın elektrik və maqnit, riyaziyyatın isə riyazi məntiq bölmələrini dərindən
mənimsəməlidir. Eyni zamanda üzləşdiyi problemin, məhz hansı səbəbdən (və ya səbəblərdən)
yarandığını aydınlaşdırmaq üçün mümkün mənbələri yoxlayıb aradan qaldırmalıdır. Bu işdə
ixtisasını dərindən bilməklə yanaşı, məntiqi mühakimə yürüdə bilmək qabiliyyəti, ustaya xas
olan intuisiya, səbirli, soyuqqanlı olmaq kompüter ustasına çox kömək edə bilər.
Kompüter texnologiyası iki hissəyə bölünür:
Aparat təminatı (hardware) dedikdə, kompüteri təşkil edən və onu şəbəkəyə qoşan bütün ava-
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danlıqlar çoxluğu nəzərdə tutulur.
Proqram təminatı (software) dedikdə, informasiya emalının təşkili və idarə edilməsi üçün istifadə
olunan proqramlar kompleksi başa düşülür.
“Kompüter ustası” ixtisası üzrə mütəxəssisin
vəzifə öhdəliklərinə aşağıdakılar daxildir:
– əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikasına dair müəssisədaxili təlimatlar çərçivəsində
fəaliyyət göstərmək;
– iş planı hazırlamaq üçün resursları müəyyən etmək;
– plana əsasən görəcəyi işlərin ardıcıllığını və
sərf olunacaq zamanı müəyyən etmək;
– iş prosesində keyfiyyət tələblərinə uyğun
fəaliyyətini planlaşdırmaq və həyata keçirtmək;
– kompüterlərin cari və əsaslı təmiri;
– kompüter avadanlıqlarını, giriş və çıxış qurğularını, surətçıxaran aparatları əsaslı təmir etmək və xidmət göstərmək;
– fiziki problemli (sıradan çıxmış komponentlər) kompüterlərə texniki baxış keçirib, istifadəçiyə məlumat vermək;
– nasaz mexanizm və detalları bərpa etmək və
ya dəyişdirmək;
– kartriclərin və digər qovşaqların sökülməsini,
quraşdırılmasını və təmirini həyata keçirtmək;
– təlimata uyğun printerin və skanerlərin sazlanmasını həyata keçirtmək;
– lokal şəbəkələr qurmaq;
– şəbəkə kabellərini - naqilsiz (Wi-Fi), şəbəkə
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avadanlıqlarını quraşdırmaq (Switch, ADSL Modem, Router, Wi-Fi);
– şəbəkədə bir kompüterdə olan faylların şəbəkə vasitəsi ilə digər kompüterlərdə istifadəsini
təmin etmək (FTP server);
– şəbəkədə bir kompüterə qoşulmuş printerin
digər şəbəkədəki kompüterlər tərəfindən də istifadəsini təmin etmək;
– müşahidə kameralarına, giriş və çıxış qurğularına texniki servis xidməti göstərmək və s.
Kompüter ustası Azərbaycan Respublikasının
Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq bütün əmək hüquqlarından istifadə edir.
Kompüter ustasının aşağıdakı hüquqları
vardır: özünün əmək fəaliyyətinin təşkili və şərtləri üzrə rəhbərliyə təkliflər vermək; öz vəzifə öhdəliklərinin icrası üçün zəruri olan informasiya
materiallarını və normativ-hüquqi sənədləri rəhbərlikdən tələb etmək, əldə etmək və istifadə etmək; onun işi ilə bağlı məsələlərin müzakirə
olunduğu konfrans və müşavirələrdə iştirak etmək; öz ixtisasını artırmaq.

Kompüter ustası ona həvalə olunmuş vəzifə
öhdəliklərinin vaxtında və keyfiyyətli həyata keçirilməsinə; öz fəaliyyəti üzrə rəhbərliyin əmr,
sərəncam və tapşırıqlarının, normativ-hüquqi
aktların tələblərinin vaxtında və müvafiq qaydada yerinə yetirilməsinə; daxili intizam, yanğın
təhlükəsizliyi və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət edilməsinə; qüvvədə olan normativ-hüquqi sənədlərdə nəzərdə tutulmuş xidməti
sənədlərin vaxtında və keyfiyyətli rəsmiləşdirilməsinə; oz fəaliyyəti üzrə statistik və digər informasiyanın müəyyən olunmuş qaydada təqdim
edilməsinə; müəssisənin fəaliyyətinə, işçilərinə
və digər şəxslərə təhlükə yaradan təhlükəsizlik
texnikası, yanğına qarşı və sanitariya qaydalarının pozulmasının aradan qaldırılması üzrə rəhbərliyin vaxtında məlumatlandırılması da daxil
olmaqla, operativ tədbirlər həyata keçirilməsinə

görə məsuliyyət daşıyır. Qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən, kompüter ustası əmək intizamının, qanunvericilik və normativ-hüquqi aktların pozulmasına görə təqsirin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq intizam, maddi, inzibati və ya
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilər.
“Kompüter ustası” ixtisası üzrə təhsilalanlar
kompüterlərin istifadə edildiyi dövlət sektorundakı
bütün təşkilatlarda, özəl şirkətlərin və bankların İT
mərkəzlərində iş tapa bilərlər. Həmçinin onlar öz
adlarına biznes aça, kompüter satışı və texniki
dəstək xidmətləri göstərən şirkətlərdə texniki
xidmət işçisi kimi fəaliyyət göstərə bilərlər.
Kompüter ustası işində mükəmməl olması
üçün kompüterin daxili və xarici avadanlıqları
haqqında mükəmməl biliyə sahib olmalı, kompüterin normal işlək vəziyyətdə necə çalışdığını
əvvəlcədən bilməli və istifadəçidən problem haqqında məlumat almalıdır.
Kompüterdəki nasazlıqların istifadəçinin səhvi və ya səhlənkarlığından qaynaqlandığını bilən
kompüter ustası səhvləri istifadəçilərə başa düşə
biləcəkləri bir dildə əsəbiləşmədən və gərginliyə
səbəb olmadan izah etməlidir. Eləcə də kompüter
ustası işə başlamazdan əvvəl texniki vasitələrə
ümumi baxış keçirməli, kompüterlərin ən böyük
qatili olan elektrostatik boşalmanın qarşısını almaq üçün müvafiq tədbirlər görməlidir.
“Kompüter ustası” ixtisası aşağıdakı modul və
təlim nəticələrindən ibarətdir:
Modul 1. Kompüter sisteminin profilaktik təmiri və texniki xidmət proqramlarından istifadə
edilməsi.
Modul 2. Kompüterin daxili qurğularının quraşdırılması, yaranan nasazlıqların diaqnoz edilməsi və problemlərin aradan qaldırılması.
Modul 3. Kompüterin xarici avadanlıqlarının
quraşdırılması və yaranan problemlərin həll edilməsi.
Modul 4. Əməliyyat sisteminin quraşdırılması, idarə edilməsi və yaranan problemlərin aradan
qaldırılması.
Modul 5. Sadə şəbəkələrin qurulması, yaranan nasazlıqların diaqnoz edilməsi və problemlərin aradan qaldırılması.
Nümunə: modul 4. Əməliyyat sisteminin quraşdırılması, idarə edilməsi və yaranan problemlərin aradan qaldırılması.
Modulun ümumi məqsədi: Bu modul tamam87
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landıqdan sonra tələbə kompüterin ilk açılış pa“Kompüter ustası” ixtisasının nəzəri təlim və isrametrlərinin tənzimlənməsini, format olunmasını, tehsalat təlimi üzrə qiymətləndirmə nümunələri:
əməliyyat sisteminin, drayverlərin və proqramların
yuklənməsini, yaranan bəzi problemləri və onların
həlli yollarını, antivirus proqramlarının yazılmasını, əməliyyat sisteminin dəyişdirilməsini, lisenziyalı proqramların kompüterə yazılmasını, itmiş
və yaxud silinmiş məlumatların bərpa olunmasını
və virusların təmizlənməsini bacarır.
Təlim nəticəsi 1. Kompüterin ilk açılış parametrlərini tənzimləmək.
BİOS və POST haqqında əsas anlayışları,
BİOS-un növlərini, BİOS-un xüsusiyyətlərini,
BİOS-un sistem parametrlərini bilir və müvafiq
BİOS quraşdırma səhifəsinin seçilməsini, montaj
zamanı səhvlərin aşkarlanması və düzəldilməsini, aşkarlanan səhv mesaja görə səhvin düzəldilməsini, tənzimlənən parametrlərin yoxlanılmasını və təchizat üçün uyğun əməliyyat sisteminin müəyyənləşdirilməsini bacarır.
Təlim nəticəsi 2. Əməliyyat sisteminə və konfiqurasiyaya uyğun olan müasir proqramları quraşdırmaq.
İtmiş və yaxud silinmiş faylların bərpa edilməsini, Arxivator Antivirus proqramlarının, Driver və utilitlərin yazılmasını bacarır.
Dərslər laboratoriya şəraitində keçirilir.

Praktik işlər nəzəriyyə ilə həyati bacarıqlar arasında
körpü rolunu oynayır, müstəqil fəaliyyəti inkişaf etdirir,
tələbələrdə xüsusi bilik və bacarıqların formalaşmasına
xidmət etməklə yanaşı, onlarda seçdikləri ixtisas haqqında müəyyən təsəvvürləri formalaşdırır.
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TƏHSİLDƏ MODUL METODİKASININ TƏTBİQİ
GÜNÜN VACİB TƏLƏBİDİR

M

Kəmalə Qayıbova,
ADPU-nun nəzdindəki Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji Kollecin müəllimi
e-mail: tehsilproblemleri@mail.ru

üasir informasiya cəmiyyəti insanlarda bilik və bacarıqlarını
müntəzəm olaraq artırmaq zərurəti yaradır. Elm sürətlə inkişaf etdiyindən onun əsasında yaradılan texnologiyalar da sürətlə dəyişir. Hətta öyrənilmiş
peşə üzrə qazanılan kompetensiyalar da zaman
keçdikcə bazarın tələblərinə cavab vermədiyindən təkmilləşdirilməlidir. Sübut etməyə ehtiyac
yoxdur ki, məhz keyfiyyətli təhsil əsasında
müvafiq bilik və bacarıqlar əldə etməklə şəxsiyyət inkişaf edir, onun əmək məhsuldarlığı və
gəlirlərinin həcmi artır, eyni zamanda sosial və
iqtisadi həyatda fəal iştirakı təmin olunur.
Təhsilə ayrılan xərclərin böyük bir hissəsini
dövlət qarşılayır. Dövlət büdcəsinin təqribən
dörddə bir hissəsi təhsilə ayrılır. Lakin çevik
olmayan təhsilə böyük miqdarda xərc qoymaq
iqtisadi cəhətdən özünü doğrultmur. Təhsili, o
cümlədən təhsilin peşə təhsili pilləsini ətalətli
edən yüz ildən çox bir müddətdə tətbiq olunan,
ara-sıra müəyyən kosmetik dəyişikliklərə uğrayan, lakin əsas prinsiplərini bugünədək qoruyub
saxlayan ənənəvi tədris metodikasıdır. Təhsil
sistemi onu ətalətli edən ənənəvi tədris metodikasından azad edilərsə, təhsilalanların, yaxud
işəgötürənlərin maraqları daha yaxşı ödənilər,
peşə təhsilinə maraq kəskin şəkildə artar, nəticədə təhsilə qoyulan sərmayədə dövlətin payı
azalar, özəl sektorun payı isə analoji olaraq artar.
Təhsil sahəsi ölkə prezidenti İlham Əliyevin

daim diqqət mərkəzindədir. Təhsil sahəsinin inkişafı və dövrün tələblərinə cavab verməsi üçün
dövlət mümkün olan hər şeyi edir. Təhsilin,
xüsusilə peşə təhsili pilləsinin kifayət qədər geniş spektrdə hüquqi bazası vardır. Elə bir ikinci
sahə yoxdur ki, onun hüquqi bazasına dövlət
səviyyəsində peşə təhsilinə olan qədər böyük
diqqət yetirilmiş olsun. Bazar iqtisadiyyatına keçidlə bağlı ilk peşə-ixtisas təhsilinin əsas inkişaf
istiqamətlərini müəyyən edən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 23 avqust 1996-cı
il, 116 nömrəli “Azərbaycan Respublikasında ilk
peşə-ixtisas təhsili sisteminin təkmilləşdirilməsi
tədbirləri haqqında” Qərarı ilə başlayan bu işin
davamı olaraq dövlət səviyyəsində onlarla “Dövlət Proqramı”, “Strateji Yol Xəritəsi”, “Tədbirlər
Planı”, “İnkişaf Konsepsiyası” və “Peşə təhsili
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
kimi (24 aprel 2018-ci il) fundamental sənədlər
qəbul edilib. Bütün bunlara baxmayaraq, peşə
təhsilinə olan maraq çox azdır. Orta məktəb məzunlarının 37,6%-i peşə təhsili almadan istehsalatda işləməyə başlayırlar. Təhlil üçün bircə
fakta müraciət edək. 2016-2017-ci tədris ilində
ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə şagird qəbulu planı ödənişli əsaslarla 7040 nəfər nəzərdə
tutulsa da, faktiki olaraq 2451 nəfər şagird qəbul
edilmişdir [5]. Dövlət sifarişi əsasında 11780
nəfər şagird qəbulu planı müəyyənləşdirilsə də,
11316 nəfər şagird qəbul edilmişdir [5]. Ümumilikdə 18540 nəfər şagird qəbulu planlaşdırılsa
89
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da, faktiki olaraq 13767 nəfər şagird qəbul edilmişdir (Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2016-cı il üçün illik hesabatı s.39).
Dövlətin bu dərəcədə böyük diqqətinə rəğmən
cəmiyyətdə peşə təhsilinə olan maraq niyə
artmır? Bunun səbəbini, ilk növbədə, peşə təhsili
sisteminin özündə axtarmaq lazımdır. Peşə təhsilinin mövcud problemlərini ümumiləşdirməklə
belə bir qənaətə gəlmək olar ki, uzun illərdir
fəaliyyət göstərən fənnyönümlü tədris metodikası artıq köhnəlmişdir. Onun əsasında aparılan təlim və tədris prosesi dövrün tələblərinə
cavab vermir. Qəbul qaydalarında, idarəetmə
strukturlarında, yaxud tədris prosesinin özündə
qismən dəyişikliklər aparmaqla, mövcud problemləri aradan qaldırmaq, peşə təhsilinə olan marağı artırmaq, onu dövrün tələbləri səviyyəsinə
qaldırmaq praktiki olaraq mümkün deyil.
Ənənəvi fənnyönümlü tədris metodikasının
tətbiqi peşə təhsilini maraqsız edir. Peşə təhsili
bazarın tələblərinə cavab verməli, çevik olmalı,
əks-təqdirdə isə onun istehsal etdiyi məhsulun
(mütəxəssisin) alıcısı olmayacaq, başqa sözlə
desək, peşə təhsili müəssisələrinin məzunlarını
işəgötürənlər ixtisaslı kadr kimi işə qəbul etməyəcəklər.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ixtisaslı işçiyə
qoyulan tələbləri əmək bazarı müəyyənləşdirir.
İxtisaslı işçinin fəaliyyətdə olan mövcud texnoloji prosesə dair lazımi dərəcədə bilik, bacarıq
və vərdişləri (kompetensiyaları) olmalıdır, əkstəqdirdə işəgötürən onunla müqavilə bağlamaqdan (işə qəbul etməkdən) imtina edir. İxtisas
sahibinin peşə kompetensiyaları da daim inkişaf
etməli, təkmilləşdirilməlidir. Lakin mövcud texnoloji prosesin də elə bir pilləsi vardır ki, o tədris
prosesi planlaşdırılarkən nəzərə alınmayıb, yaxud da təhsil müəssisəsinin mövcud proqramlarında texnoloji prosesin həmin halqası yoxdur.
İşəgötürənə də, məhz həmin halqanı bacaran
ixtisaslı kadr lazımdır ki, işi ləngiməsin. Texnologiyada daima təkmilləşmə prosesi gedir, lakin hər şeyi yenidən dəyişməyə lüzum qalmır.
Çünki dəyişiklik heç də bütün texnoloji prosesə
yox, onun ayrı-ayrı pillələrinə aid olur. Odur ki,
peşə təhsili müəssisəsində tədris prosesi elə
təşkil edilməlidir ki, o hər bir dəyişikliyə çevik
cavab verə bilsin və bazarın tələblərinə uyğun
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kadr hazırlamağa qadir olsun.
Qeyd etdiyimiz kimi, sürətlə dəyişən texnologiya kadr hazırlığından çeviklik tələb edir.
Hazırkı şəraitdə bir ixtisası bir dəfə öyrənməklə
işi bitmiş hesab etmək olmaz. Çünki texnologiyaların sürətlə inkişafı nəticəsində bir sıra
ixtisaslar çox qısa zamanda köhnələrək sıradan
çıxır, onların əsasında yeni ixtisaslar yaranır. Ona
görə də əldə olunmuş bilik və bacarıqların
yeniləşdirilməsinə və təkmilləşdirilməsinə daima
ciddi ehtiyac duyulur.
Peşə təhsili sistemində resursların məhdudluğu təhsil proqramlarının (kurikulumların)
çevikliyini daha zəruri edir. Təhsil proqramları
(kurikulumlar) əmək bazarının real tələblərini
ödəməyə yönəlməklə yanaşı, iqtisadi cəhətdən
də sərfəli olmalıdır. Çevik peşə təhsili təhsilalanlar üçün də sərfəlidir, çünki çeviklik məzunların vaxtilə qazandıqları təhsil nəticələrini
təlim zamanı nəzərə almağa imkan verir. Peşə
təhsili sistemi çevik olduğu qədər də şəffaf və
anlaşılan olmalıdır, yəni həm işəgötürənlər, həm
də təhsilalanlar təlim proqramlarının (kurikulumların) nəticələrini qabaqcadan aydın görə
bilməlidirlər.
Elə yeni təlim texnologiyaları hazırlanmalıdır
ki, onlar işəgötürənlərin və təhsil almaq istəyənlərin maraq dairəsində olan bütün suallara
müsbət cavab verə bilsin. Məsələn, təhsilin müddətini təhsilalanların fərdi qabiliyyətlərinə necə
uyğunlaşdırmaq olar? Müxtəlif yaş və bilik bazasına mənsub insanlara təhsil (kvalifikasiya)
standartında nəzərdə tutulmuş kompetensiyaları
vahid metodika ilə necə aşılamaq olar? Biliyin
qiymətləndirilməsi təhsil standartı əsasında aparılmalıdır. Belə olan halda qeyri-formal və informal təhsili formal təhsilə çevirmək və rəsmiləşdirmək (sertifikatlaşdırmaq) niyə problemə
çevrilir? Minlərlə gənc olmayan insanın təhsil
almaq hüququnu fənnyönümlü tədrisin bir neçə
qüsurlu cəhətinə görə əlindən almaq nə dərəcədə
ədalətlidir?. Yaxud da biliyin beş ballıq sisem
üzrə müəllim tərəfindən qiymətləndirilməsi də
fənnyönümlü tədris metodikasının ən absurd
tərəflərindən biridir.
Peşəsini yaxşı bilməyən sənətkar heç kəsə
lazım deyil. Təhsilalanın nəzəri bilikləri yox,
onun peşə standartı üzrə kompetensiyaları qiy-
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mətləndirilməlidir. Fənnyönümlü tədrisdə kompetensiyalar qiymətləndirilmir. Kompetensiyaların qiymətləndirilməsi necə həyata keçirilməlidir? Kompetensiyaları qiymətləndirmək niyə bu
dərəcədə aktualdır? Kompetensiyalar bizə nə
verir? Həmçinin kənd təsərrüfatı ixtisasları üzrə
şagird (öyrənən) qəbulu və təlim-tədris prosesini
digər ixtisaslarla eyni reqlamentdə aparmaq nə
dərəcədə doğrudur? O qədər də mürəkkəb olmayan bu suallara mövcud fənnyönümlü tədris
prosesinə istinad etməklə, müsbət cavab vermək
mümkün deyil, amma peşə təhsili zamanla ayaqlaşmaq üçün bu suallara müsbət cavab verməlidir. Bu suallara cavab vermək üçün yeganə
istinad yeri təhsildə modul texnologiyaların tətbiqi olmalıdır.
Fənnyönümlü proqramlar əsasında aparılan
mövcud tədris prosesinin yaratdığı bir neçə
mücərrəd məqam da, modul texnologiyalarının
tətbiqini zəruri edir. Peşə təhsili pilləsinin işi öyrənənlərə alacaqları peşənin spesifik cəhətlərini
öyrətmək, bu peşə üzrə işləmək üçün onlarda
vacib kompetensiyaları aşılamaqdır. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 23 aprel 2010cu il, 77 nömrəli “Peşə təhsilinin dövlət standartları”nın təsdiq edilməsi və tarixli “İlk peşəixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı (kurikulum)”nın təsdiq edilməsi” haqqında
qərarlarına əsasən, peşə-ixtisas təhsili pilləsində
ümumtəhsil fənləri, informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları, peşə-ixtisas fənləri (nəzəri),
istehsalat təlimi və təcrübəsi, həmçinin dərsdənkənar məşğələlər – fakültativ, fərdi və qrup
məşğələləri şəklində həftəlik maksimal dərs və
dərsdənkənar məşğələlər 40 saat (35 saat dərs və
5 saat dərsdənkənar məşğələlər) olmaqla tədris
ili ərzində keçirilir. Tədris ili iki yarımildən ibarətdir, birinci yarımil 15 sentyabr-29 dekabr,
ikinci yarımil isə 7 yanvar-30 iyun, qış tətili 8
gündür. İstehsalat təcrübəsi təhsil müddətindən
asılı olaraq tədris planına uyğun müəyyənləşdirilir. Dərslər nəzəri və praktiki formada keçirilir. Bundan əlavə, laborator-təcrübə məşğələləri
aparılır. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün tədris
müddəti 1 il olan qruplara müraciət edək. Tədris
müddəti 1 il olan qruplarda peşə-ixtisas fənləri
(nəzəri), istehsalat təlimi və təcrübəsi ilə birlikdə
1117 saat (200+397+520) vaxt ayrılır ki, o da 15

sentyabr tarixindən 30 iyun tarixinədək olan
dövrü əhatə edir. 1 iyul tarixindən 15 sentyabr
tarixinədək olan 75 günlük zaman ərzində peşə
profilindən asılı olmayaraq, təhsil alan tələbələr
(öyrənənlər) yay tətilində olurlar.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 31 oktyabr tarixli, 178 nömrəli
Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İlk peşə-ixtisas təhsili
üzrə ixtisasların Təsnifatı” [2] üzrə 3030130306, 30318 və 30319 ixtisas şifrlərindəki 37
profil, həmçinin “aqroservis mütəxəssisi”, “bitkiçilik mütəxəssisi” və bu tipdə digər ixtisaslar
üzrə hazırlanan kadrlar, məhz iyun, iyul, avqust
və sentyabr aylarında çox zəruri praktiki
bacarıqlar əldə edə bilərlər. Bu ixtisas qruplarındakı peşələrin (ixtisasların) əksəriyyəti kənd
təsərrüfatıyönümlü olduğu üçün, məhz yay aylarında praktiki təcrübədə olmalıdırlar. Bu ixtisas
qruplarında praktiki məşğələlər təcrübə sahələrində aparılmalıdır. Əkin yeri payız və yazda
şumlanır. Bitkilərin çoxu payız və yaz aylarında
əkilir. Tərəvəz sahələrində əkin isə yaz aylarında
başlanır. Kənd təsərrüfatı məhsullarının çox
hissəsi yay aylarında tədarük edilir. Qısası, fermer, yaxud kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan hər
kəs, məhz qış aylarında necə deyərlər, “məzuniyyətə” çıxır, yerdə qalan aylarda isə iş cəbhəsində olurlar. Bağban, arıçı, üzümçü, pambıqçı, meyvə-tərəvəz ustası və bu qəbildən olan
digər peşələr üzrə təhsilalanlar üçün ən optimal
təcrübə vaxtı yay aylarıdır. Təhsilalanlar isə,
məhz bu vaxt yay tətilində olurlar. Deməli, qəbul
və tədris müddəti elə planlaşdırılmalıdır ki,
yuxarıda qeyd edilmiş ixtisas qrupları üzrə təhsil
alanlar yay aylarında tədris və istehsalat təcrübəsində olsunlar.
Tədris modul texnologiyaları əsasında aparılmış olsa, qeyd olunmuş anlaşılmazlığı qısa
müddətdə aradan qaldırmaq olar. Yəni tədris
müddəti bu ixtisaslar üzrə yarımillik və illik vaxt
bölgüsü elə optimallaşdırılmalı və planlaşdırılmalıdır ki, yay ayları yay tətili yox, tədris-təcrübə vaxtı olsun.
Ənənəvi təhsil formasında yay aylarında pedaqoji personal məzuniyyətdə olduğundan bu iş
praktiki olaraq mümkün deyil. Yaxud da tələbələr (öyrənənlər) yay aylarında tətilə çıxmalıdırlar. Sinif otağında oturmaqla tarladakı pro91
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sesləri mükəmməl öyrənmək olmaz. Fermer sahələrdə – tarlada, bağda, fermada və s. yerlərdə iş
başında olmalıdır. Onun əsl istirahəti bu sahələrdəki işini bitirdikdən sonra başlayır. Modul
texnologiyalarında qeyd edildiyi kimi, kənd təsərrüfatı peşələri üzrə nəzəri materialların praktiki işlərlə vəhdətdə tədrisi, məhz yay aylarında
mümkün olduğu üçün yuxarıda qeyd olunan
qəbul və tədris prosesində müvafiq dəyişikliklər
edilməli, tədris prosesi yay aylarında həyata
keçirilməli, tətil müddəti isə qış aylarında
olmalıdır.
Nəticə. Beləliklə, modul texnologiyalarının
tətbiqini zəruri edən amilləri ümumiləşdirərək
aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar:
• İlk peşə-ixtisas təhsili üzrə ixtisasların
“Təsnifatı”ndakı bütün ixtisas qrupları üzrə
tələbə qəbulunu və təlim prosesini eyni reqlament üzrə aparmaq doğru deyildir. Yuxarıda
qeyd edilmiş ixtisas qrupları üzrə təlim prosesi
təşkil edilərkən hər bir ixtisasın spesifik xüsusiyyətləri ciddi nəzərə alınmalı, tədris prosesi
yay aylarında aparılmalı, tələbələrə tətil qış
aylarında verilməlidir.
• Kənd təsərrüfatı sahələri üzrə bütün peşələrdə praktiki işlər auditoriyada, yaxud laboratoriyada deyil, tarlada, bağda, fermada və s.
yerlərdə yerinə yetirilməlidir. Peşə üzrə modul-
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larda nəzərdə tutulmuş kompetensiyaların praktiki işlərdə aşılanması tədris prosesinin ali məqsədi olmalıdır.
• Yuxarıda qeyd edilmiş kənd təsərrüfatı profili ixtisas qrupları üzrə qış tətili 2 ay müddətində
olub, dekabr ayının 15-dən növbəti ilin fevral
ayının 15-dək davam etməlidir.
• Fənnyönümlü tədris modul texnologiyaları
əsasında hazırlanmış proqramlarla (kurikulumlarla) əvəz edilməlidir. Məhz modul texnologiyaları yuxarıda sadalanan sualların hər birinə
müsbət cavab verməyə, problemləri qısa zaman
ərzində çevik şəkildə həll etməyə, işəgötürənlərin
və təhsil almaq istəyənlərin maraqlarını özündə
ehtiva etməyə qadirdir.
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iologiya fənni təbiət elmi haqqında
bir sıra məsələləri öyrədən və təhsilalanların bu sahə üzrə bacarıqlarını müəyyənləşdirən bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir. Biologiyanın tədrisi prosesində müxtəlif psixoloji və pedaqoji yanaşmaların istifadəsi əsas problemlərdən biri kimi
konseptual aparatın formalaşmasıdır. Təhsil psixologiyası təhsilalanların tədris metodları, təlim
prosesləri və öyrənmədə fərdi fərqlər daxil olmaqla, necə öyrəndiyini öyrənməyi əhatə edir.
Burada məqsəd təhsilalanların yeni məlumatları
necə öyrəndiyini və saxladığını anlamaqdır. Təhsil psixologiyası inkişaf psixologiyası, davranış
psixologiyası və idrak psixologiyası da daxil
olmaqla, bir sıra digər məsələləri özündə birləşdirir. Psixologiyanın digər sahələrində olduğu
kimi, təhsil psixologiyasındakı tədqiqatçılar da
bir problemi nəzərdən keçirərkən fərqli perspektivlərə meyillidirlər.

Psixoloqlar tez-tez öyrənməyi təcrübə nəticəsində davranışda nisbətən qalıcı bir dəyişiklik
olaraq təyin edirlər. Öyrənmə psixologiyası insanların mühitləri necə öyrənməsi və qarşılıqlı
əlaqəsi ilə bağlı bir sıra mövzulara yönəlmişdir.
Öyrənmənin davranışa necə təsir etdiyini araşdıran ilk mütəfəkkirlərdən biri, bütün davranışların öyrənmə prosesinin nəticəsi olduğunu irəli
sürən psixoloq John B. Vatson idi. Vatsonun əsərlərindən yaranan düşüncə məktəbi davranış olaraq bilinirdi. Davranışa əsaslanan düşüncə məktəbi daxili düşüncələri, xatirələri və çox subyektiv olan digər zehni prosesləri öyrənməyi təşviq edir.
Təhsilin bütün səviyyələrində təhsilə qoyulan
tələblər, dərsliklərin tərtibi, dərs prosesinin təşkili
və s. sadələşdirilsə də, təhsilalanlar hər yerdə
məktəbin özünəməxsus stresini yaşayırlar. Bu
stres təhsilalanların summativ qiymətləndirilməsi
zamanı testlərdəki performansına, dərslərdə
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iştirak etməsinə və ya digər həyat fəaliyyətlərində
rifahına təsir edə bilər. Ona görə də hər bir
təhsilverən bütün təhsilalanlar üçün təsirli olan
stresin idarə üsulları bacarığına malik olmalıdır.
Təhsilalanların öyrənmə bacarıqlarını öyrənmək,
dərslərə hazırlaşmaq və öyrənməyi asanlaşdırmaq, stres səviyyələrini minimuma endirmək
üçün təhsilverən daim üzərində çalışmalı, dərsi
daha maraqlı və öyrədici etməklə yanaşı, təhsilalanı gərginlikdən azad etmək üçün lazım
gələrsə, dərsi əyləncəli şəkildə də təşkil etməlidir.
Biologiya dərslərində fəal təlim metodlarının
tətbiqi dərsin daha səmərəli təşkilinə şərait yaratmalıdır ki, bu da təhsilalanın psixoloji olaraq
dərs prosesində iştirakını stimullaşdırsın.
Bunun üçün zamanı müdrik idarə edin:
1. Yaxşı çalışmaq istəyirsinizsə, dərslərinizdə
işləmək üçün özünüzə çox vaxt ayırmaq vacibdir və
vaxtı yaxşı idarəetmə bacarığı ilə planlaşdırsanız
özünüzü çox stresdən xilas edə bilərsiniz.
2. Təhsil üçün bir cədvəl qurmaq, işlərinizi
daha kiçik hissələrə bölmək və digər vaxt idarəetmə bacarıqlarına sahib olmaq vacibdir.
3. SMART hədəfləri olaraq bilinən şeylər
həddindən artıq stresə girmədən işlərin görülməsi üçün təsirli bir yol ola bilər. Daha böyük bir
layihəni kiçik hissələrə bölərək daha da böyük bir
məqsədə çatmaq üçün tədricən işləyə bilərsiniz.
Təşkilatlanın:
1. Qeydlərin, tapşırıqların qeydinin aparılması və digər vacib sənədlər üçün bir təşkilat
sisteminə sahib olun.
2. Mütəşəkkil olmaq sizə hər şeyin harada
olduğunu bilməkdən, son tarixləri və sınaq
tarixlərini xatırlamaqdan və zehninizi dağınıqlığın gətirdiyi bəzi zehni qarışıqlıqlardan təmizləməkdən gələn rahatlığı gətirə bilər.
3. Təqviminizi, cədvəlinizi və məktəb tapşırıqlarınız üçün sənədlər sistemini saxlayın, bunun əhəmiyyətli dərəcədə stresin qarşısını aldığını görəcəksiniz.
4. Təhsilalanlarda dərs prosesində stresi
azaltmaq üçün yaxşı bir iş mühiti yaradın.
Öyrənmə tərzinizi bilin:
Öyrənmə tərzi nəzəriyyələri insanların məlumatları müxtəlif yollarla öyrənmələrini təklif
edir. Təhsil təcrübələrinizi xüsusi öyrənmə tərzinizə uyğunlaşdırıb və təhsilalanların xüsusiyyətinə uyğun dərs mühiti qurmaq üçün daha çox
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görmə, kinestetik və ya eşitmə qabiliyyətli təhsilalan olduğunuzu müəyyənləşdirməyiniz faydalı
ola bilər.
Təhsil və təlimə dair bacarıqları öyrənin:
Xüsusi təhsil bacarıqlarını bildiyiniz və tətbiq
etdiyiniz zaman bütün məktəb təcrübəniz asanlaşır. Vəzifə üzərində cəmləşməyi, məsələn, iş
qrafiki ilə mütəşəkkil olmağı öyrənmək oxuduğunuz zaman daha çox işlər görməyinizi təmin
edə bilər.
Bu bacarıqların bir çoxu karyeranızdakı məhsuldarlıq bacarıqlarına keçir, ona görə də sadalanları bilmək və tətbiq etmək vacibdir.
Biologiyanın tədrisi metodikasında müasir
təlim metodlarından istifadənin psixoloji əsasları
kimi aşağıdakı amilləri qeyd etmək olar:
– pedaqoji prosesin psixologiyanın tələblərinə
əsasən aparılması;
– pedaqoji prosesin təşkili üçün yüksək səviyyəli proqramların olması;
– pedaqoji prosesdə təhsilverənlə təhsilalan
arasında qarşılıqlı əlaqənin (psixologiya və didaktikanın) müasir tələblərə uyğun səviyyədə
olması;
– biologiya müəlliminin yüksək pedaqoji bacarığa malik olması.
Psixoloji tələblərin gözlənilməsi əsasında pedaqoji prosesin aparılması üçün aşağıda verilmiş
şərtlər də nəzərə alınmalıdır:
– təhsilalanın inkişafına yönəldilmiş dərs planı tərtib edilməlidir;
– pedaqoji prosesin aparılması qaydası sadədən mürəkkəbə doğru mərhələlərlə baş tutmalıdır;
– pedaqoji prosesdə dəqiqlik, tələbkarlıq, həssaslıq, bütün təhsilalanlara bərabər münasibətin
yaradılması təmin edilməlidir;
– pedaqoji prosesdə psixoloji vəziyyətə nəzarət etmək məqsədi ilə vahidlik prinsipinə düzgün əməl edilməlidir;
– təhsilverən və təhsilalan münasibətlərində
qarşılıqlı əlaqədə xüsusi hörmət, ehtiram gözlənilməlidir;
– pedaqoji prosesdə təlimin məqsəd, vəzifə və
nəticələri ardıcıl, planlı surətdə aparılmalıdır;
– pedaqoji prosesdə təhsilverənə dərin hörmət
və inamla, eləcə də təhsilalanın şəxsiyyətinə
hörmətlə yanaşılmalıdır.
Azərbaycanın tanınmış psixoloqu, professor
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Əbdül Əlizadə pedaqoji psixologiya, təlim
psixologiyasına aid bir çox əsərlərin müəllifidir.
Müəllif yazırdı: “...hazırda pedaqoji fikirdə də
inqilab yaranmışdır” [4, s.6].
Ölkəmizin tanınmış psixoloqları Ə.S. Bayramov və Ə.Ə. Əlizadə dərs zamanı təhsilverənlər
tərəfindən təhsilalanların təlimə cəlb edilməsindən bəhs edərək yazmışlar: “....idrak fəaliyyətdir və buraya onun icra edilməsinin yolları,
vasitələri daxildir” [1, s. 283].
Pedaqoji psixologiyaya aid S.İ. Seyidov və
M.Ə. Həmzəyev də tədqiqatlar aparmışlar. Onlar
birlikdə “Psixologiya” adlı dərslik hazırlayıblar.
Müəlliflər həmin dərslikdə [7, s.640] proqram və
dərsliklərin psixologiyanın tələblərinə hansı dərəcədə cavab verməsi, müəllimin pedaqoji ustalığı,
eləcə də onun psixologiya elminə hansı səviyyədə yiyələnməsi və s. kimi məsələlərə aydınlıq gətiriblər.
Pedaqoji psixologiyaya dair araşdırmalar içərisində Muxtar Həmzəyevin mülahizə və fikirləri də
xüsusi pedaqoji-psixoloji əhəmiyyət kəsb edir.
Müəllif təlim prosesinə tərif verərək yazırdı:
“...təlim tələbələrin biliklərə yiyələnməsi prosesidir” [5, s.74]. M.Həmzəyev pedaqoji psixologiyanın bir sıra məsələlərinə münasibət bildirsə də,
əqli hücum metoduna əsaslı surətdə toxunmamışdır.
Müasir təlim metodlarının tətbiqi zamanı psixoloji əsasların – təhsilalanların fərdi və yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması məsələsinə xüsusi
ilə diqqət yetirmək lazımdır. Bu mənada müəllimlərin psixologiya elminə dair yetərincə informasiyaya sahib olmaları vacibdir. Dərsin təşkilində pedaqoji prosesin psixo-pedaqoji tələblərinin nəzərə alınması təlim prosesinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinin ən əhəmiyyətli məsələlərindən biri kimi səciyyələndirilmişdir [8].
Pedaqoji ədəbiyyatların təhlilindən məlum
olur ki, orta ümumtəhsil müəssisələrində biologiya kurslarının tədrisində aşağıda verilmiş psixoloji amilləri nəzərə almaq olduqca vacibdir:
– biologiya kurslarının tədrisində müasir
təlim metodlarından istifadə zamanı hər bir
təhsilalanın fərdi xüsusiyyətləri və qabiliyyətləri
nəzərə alınmalıdır;
– fəal təlim metodlarının tətbiqi prosesində
müxtəlif iş forma və üsullarından istifadə zamanı
təhsilalanların yaş xüsusiyyəti nəzərə alınmalıdır;
– tədris prosesində təlimin səmərəliliyini yüksəltmək üçün müsbət psixoloji mühit və psixoloji

dəstək yaradılmalıdır;
– müəllim yüksək pedaqoji ustalığından məharətlə istifadə edərək mövzunun maraqlılığına,
aktuallığına, eləcə də təhsilalanlar tərəfindən
mövzunun şüurlu mənimsənilməsinə nail olmaq
üçün onlarda fəaliyyətlərinə inam hissi yaratmalıdır;
– pedaqoji prosesdə öyrənmə üçün lazımi
şərait – sağlam təlim atmosferi, yüksək əhvalruhiyyə, xoş ünsiyyət yaradılmalıdır.
Fəal təlim metodlarının tətbiqi ilə əlaqədar
müxtəlif yanaşmalar, baxışlar mövcuddur. Bu
baxışların yaranma səbəbi isə müxtəlif fəlsəfi
məktəblərin olması ilə bağlıdır ki, burada bir çox
alimlər həmin problemə bir çox formada yanaşmış, metodun mahiyyətini, məqsəd və vəzifələrini özünəməxsus şəkildə göstərmişlər.
Tarixdən bildiyimiz kimi, hələ qədim dövrlərdə Aristoksen, Arxit, Platon, Aristotel, Sokrat
kimi dəyərli fikir nümayəndələri insanların təfəkkürünün inkişafını, şəxsiyyətin kamilləşməsi
yolunun yalnız onların müstəqil fəaliyyətlərinin,
düşüncələrinin nəticəsində mümkün olduğunu
bildirmişlər. Bu da təhsilalanların müstəqil
fəaliyyətini təşkil etmək üçün əqli hücum metodunun əhəmiyyətini bir daha göstərir.
Problemimizin fəlsəfəsinin müəyyənləşdirilməsi apardığımız tədqiqatın dərinliyinə, eləcə də
onun düzgün formada həyata keçirilməsinə istiqamətlənmişdir. Bu əsasda apardığımız müşahidələr sübut edir ki, cəmiyyət həyatında olan
bütün fəaliyyətlərin fəlsəfəsi vardır. Fəlsəfə elmi
insanın fəaliyyətində onların məqsədi, bu məqsədə çatmaq yolunda müəyyənləşdirdiyi vəzifələrin yerinə yetirməsi, eləcə də sonda əldə edəcəyi nəticələrin özü və cəmiyyət üçün faydalı
olub-olmaması məsələlərinin müəyyən edilməsini özündə ehtiva edir.
Ş. Dədəyevin yazdığı “Psixologiya və fəlsəfə”
adlı dərsliyində elmin insanların və cəmiyyətin
həyatındakı rolu, yaradıcı adamın psixologiyası,
eləcə də yaradıcılıq prosesində insanların əqli
inkişafının psixologiyası kimi məsələlər işıqlandırılmışdır. Müəllifin fikrincə, elm sahələrində
çalışan insanlar üçün ən əsas şərt təlim prosesində tələbələrin təfəkkürünün inkişaf etdirilməsidir [2, s.44-45].
Tədqiq etdiyimiz məsələnin fəlsəfi əsaslarını
müəyyən etmək üçün antik dövr fəlsəfi fikir tarixində ağılla, idrakla bağlı söylənilmiş mülahizə95
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ləri nəzərdən keçirdik. Bu baxımdan görkəmli
filosof Platon “Dövlət” adlı əsərində yazır:
“Dövləti filosof ruhuna sahib insanlar idarə
edəcəklər. Əvvəla, həmin insanların fikirlərinə,
düşüncələrinə baxılacaq. Filosof ruhlu insanın
güclü yaddaşı, idrakı olmalıdır. Lakin həmin insanlarda bu cür istedadlar olmasına baxmayaraq, onlar yalnız yaxşı təlimlə son nəticəyə
çata bilərlər. Əks halda isə həmin üstünlükləri
yox olub gedə bilər” [6, s.24].
Feyerbaxın, Hegelin, Kantın, Aristotelin idrakla bağlı söylədikləri fikirlərində biliyin insanın zəkasının məhsulu olduğu vurğulanır. Həmin alimlərin söylədiklərinə görə, biliklər hər
hansı fəaliyyət sahəsində istifadə edilmək üçün
əldə edilir, eləcə də bu biliklər başqa insanlara
öyrətmək üçün qazanılır.
Beləliklə, fəal təlim metodlarının ən effektiv
tədris olunduğu şərtlər bunlardır:
– təhsilalanların fərdi və psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə almaq;
– öyrədən və öyrənənlərin komanda şəklində
işini təmin etmək;
– bütün təhsilalanların inkişafı üçün əlverişli
təlim mühiti yaratmaq və s. [3, s.12].
Nəticə. Ümumtəhsil məktəblərində biologiya
kurslarının tədrisində fəal təlim metodlarının
tətbiqi prosesində təlimdə yüksək səmərəlilik əldə etmək üçün aşağıda verilənlərin reallaşdırılması təmin olunmalıdır:
1. Fəal təlimin tətbiqində didaktik prinsiplərin
müəyyənləşdirilməsi, təlim prosesində nəzərə
alınması təhsilalanın şəxsiyyətinin inkişafına
istiqamətlənmiş fəaliyyət kimi qiymətləndirilməlidir.
2. Fəal təlim metodunun tətbiqi prosesində təlimdə psixoloji mühit, təlim psixologiyasının tələbləri və psixoloji dəstək nəzərə alınmalıdır.
3. Fəal interaktiv təlimin əsas komponenti
olan beyin həmləsinin tətbiqinin fəlsəfi əsasları
müəyyənləşdirilməlidir.
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G.Gojayeva
The impact of active teaching methods
in biology on the psychological
development of students
Abstract
The presented article is devoted to the impact
of the application of active learning methods in
biology lessons on the psychological development of students, the use of various methods and
tools to increase the activity and interest of students to achieve positive results in the teaching
process. Recommendations are also given to take
into account age characteristics and other requirements for the impact on psychological development. The article covers the working principle of a biology teacher with recommendations
on the use of various methods to increase students' interest in the lesson.
Дж.Годжаева
Влияние применения активных методов
обучения на уроках биологии на
психологическое развитие студентов
Аннотация
Представленная статья посвящена влиянию применения активных методов обучения
на уроках биологии на психологическое развитие студентов, использованию различных
методов и средств повышения активности и
заинтересованности студентов в достижении
положительных результатов в учебном процессе. Также даны рекомендации по учету
возрастных особенностей и других требований по влиянию на психологическое развитие.
В статье раскрывается принцип работы учителя биологии с рекомендациями по использованию различных методов повышения интереса учащихся к уроку.
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Ulu öndər Heydər Əliyev vətənpərvərlik hislərini yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Hamımızın ümumi vəzifəmiz xalqımızda vətənpərvərlik, Vətən torpağına, millətə sədaqət, Vətən uğrunda
şəhidliyə hazır olmaq hislərini formalaşdırmaq, inkişaf etdirmək və təbliğ etməkdir”. Bununla
ümummilli lider müharibə şəraitində yaşayan bir ölkədə gənc nəslin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirmiş, onun yüksək səviyyəyə qaldırılmasını əsas vəzifələrdən biri kimi
məktəblərin qarşısında qoymuşdur.
Bəli, vətəni qorumaq hər bir vətəndaşın borcudur. Ölkəmizdə vətənpərvərlik ruhunun əsas daşıyıcısı və aparıcı qüvvəsi onun gəncləridir. Hər bir xalqın mövcudluğu üçün sağlam gəncliyin olması
vacib şərtdir. Bu baxımdan təhsil müəssisələrində aparılan tədbirlər onlarda vətənpərvərlik
ruhunun daha da inkişaf etməsinə təkan verir.
Bu gün təhsil müəssisələrində hərbi vətənpərvərlik təlim-tərbiyəsi planlı şəkildə qurulur və səmərəli yerinə yetirilir. Təhsilalanları vətənə məhəbbət ruhunda tərbiyə etmək, orduya gənc hərbi
qulluqçuların hazırlanmasını təmin etmək və təlim prosesində təhsilalanlara qanunlara hörmət,
orduya rəğbət, vətənə xidmət, xalqa məhəbbət kimi hislər aşılanır. Artıq parta arxasında əylşən hər
bir təhsilalan yaxşı anlayır ki, hərbi xidmət keçmək, vətəni müdafiə etmək onun övladlıq borcudur.
Bu işin başında isə məktəb durur. Gənclərimizin vətənpərvər ruhda böyüməsi məktəbdən başlayır.
Ona görə də hər bir müəllimin üzərinə həm çətin, həm də məsuliyyətli bir iş düşür.

A

zərbaycanın işğal altında olan torpaqları uğrunda gedən 44 günlük
Vətən Müharibəsi böyük qələbəmizlə başa çatdı. Ölkəmiz bu
müharibədə parlaq qələbə qazandı. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər, rəşadətli
ordumuz böyük şücaət və yüksək döyüş hazırlığı
göstərərək torpaqlarımızı işğaldan, düşmən tapdağından azad etdi. Tarix yazan Azərbaycanın
şanlı qəhrəman ordusunun əsgər və zabitləri
Azərbaycanın haqq uğrunda mübarizə aparmaq

əzmini, əsl döyüş ruhunu bütün dünyaya nümayiş etdirdi.
44 günlük Vətən müharibəsində qazanılan qələbəmizdə peşə təhsili müəssisələrinin məzunlarının da böyük payı vardır. Aşağıda adları çəkilən bir neçə şəhid məzunu oxucularımıza tanıtmağı özümə borc bildim. Onlar ön cəbhədə vuruşaraq qəhrəmanlıq göstərib, şəhidlik zirvəsinə
yüksələrək adlarını tarixə qızıl hərflərlə yazdılar.
Vətən mənə oğul desə, nə dərdim,
Mamır olub qayasında bitərdim! (M.Araz)
Bəli, vətənin mamırlı qayası da igidlərimiz
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üçün canlarından əziz oldu. Bunu 44 günlük
Vətən müharibəsində igidlərimiz sübut etdilər.
Vətənini canından əziz tutanlar isə heç vaxt
unudulmayacaq! Onları daha yaxından tanıyaq:
Dəmir Yolu və Metropoliten üzrə Bakı
Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin məzunu şəhid
Sayad Hacıyev də belə qəhrəman oğullarımız-

dan biri idi. 2001-ci ilin mart ayının 14-də
Zaqatala rayonunun Bazar kəndində dünyaya
göz açan Sayadın Vətənə olan məhəbbəti hələ
uşaq yaşlarından hiss olunurdu. Azərbaycan
Himni dilindən düşməzdi. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra maşinist olmaq arzusunda olan Sayad 2015-ci ildə sözügedən Mərkəzdə “elektrovoz maşinist” ixtisasına yiyələnib. Oxuduğu təhsil müəssisələrində nizam-intizamına görə kollektivin və müəllimlərinin rəğbətini qazanıb.
Musiqiyə olan həvəsi isə onu piano kursunda
oxumasına da səbəb olub. Məktəb və təhsil aldığı
Mərkəzin bütün tədbirlərində fəal iştirak edən
Sayad hər kəslə mehriban və şən davranmağı
bacaran bir gənc idi. Kiçiklərə diqqətlə, böyüklərə hörmətlə yanaşar, mehribanlığı ilə hər kəsdən seçilərdi. Mərkəzi müvəffəqiyyətlə bitirən
Sayad 2019-cu ilin iyul ayında Zaqatala rayon
hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılıb.
Xidmət etdiyi müddətdə əsgər və zabit heyətinin
də hörmət və rəğbətini qazanıb, hərbi təlimlərdə
fəallığı ilə seçilib. Nizam-intizamına və nümunəvi davranışına görə onun şəkli şərəf lövhəsindən enməyib.
2020-ci ilin sentyabr ayının 27-də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda başlayan İkinci
Qarabağ müharibəsində ön cəbhədə vuruşub.
Müharibənin ilk günlərindən etibarən Tərtər
rayonu ərazisində gedən döyüşlərdə iştirak edib.
Döyüşlər zamanı xüsusi cəsurluq və mərdlik göstərərək, yaralı əsgər yoldaşlarını döyüş meydanından qorxmadan xilas edib. Cəbhənin Tərtər,
Talış kəndi və Ağdərə istiqamətlərində, həmçinin
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Suqovuşanın azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə igidlik göstərib. Ağdərə istiqamətində
gedən ağır döyüşlər zamanı postu ələ keçirən
Sayad, Suqovuşan azad edildikdən sonra növbəti
postu düşməndən təmizləyərkən oktyabr ayının
14-də artilleriyadan boyun nahiyəsindən aldığı
zərbədən ən uca məqama – şəhidlik zirvəsinə
yüksəlib.
Sayadın anası Simuzər xanımın dediklərindən:
“Sayad döyüşlərdə olan zaman, hətta Suqovuşan
azad edildikdən sonra əsgər yoldaşlarına deyib:
“Vaxt gələcək Suqovuşana dəmir yolu çəkiləcək,
mən burada ilk maşinist, silahdaşlarım isə ilk
sərnişinlərim olacaqlar...”. Çox təəssüf ki, bu
Sayadın gerçəkləşdirə bilmədiyi son arzusu oldu.
Çünki oğlumla son danışığımız oktyabr ayının 12də olub. O, söz verdi ki, qayıdacaq, amma sağsalamat qayıdacağını demədi...”
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham
Əliyevin Sərəncamı ilə Sayad Hacıyev ölümündən
sonra “Vətən uğrunda”, “Suqovuşanın azad
olunmasına görə” və “Cəsur döyüşçü” medalları
ilə təltif edilib.
Xidmət sahələri üzrə Sumqayıt Dövlət Peşə
Təhsil Mərkəzinin məzunu şəhid gizir Asiman
Allahverdiyev 1998-ci ilin avqust ayının 23-də

Sumqayıt şəhərində anadan olub. 2013-cü ildə
Mərkəzin “kompüter operatoru” ixtisasına qəbul olub. 2016-cı ilin oktyabr ayının 10-da hərbi
xidmətə çağırılıb. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi
hissəsində xidmət edib. O, döyüş tapşırıqlarını
yüksək səviyyədə yerinə yetirdiyi üçün komandirləri tərəfindən dəfələrlə diplom, təşəkkürnamə
və hədiyyələrlə təltif olunub. 2020-ci ilin 27
sentyabrında başlayan Vətən müharibəsində
XTQ-ın tərkibində Füzuli və Cəbrayıl istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Xüsusi
təyinatlı döyüş giziri, qəhrəman Asiman Allahverdiyev Füzuli şəhərinə daxil olan ilk kəşfiy-
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yatçılardan biri olub. Son kəşfiyyat zamanı
oktyabr ayının 9-da Füzuli rayonu ətrafında
gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib.
Asiman haqqında qardaşı Cavidan Allahverdiyevin söylədiklərindən: “Asimanın ən böyük
arzusu vətənə xidmət etmək olub. Biz əkiz qardaşlar olmuşuq. Anam bizi təkbaşına böyüdüb.
Qardaşım hər dəfə söhbət düşəndə deyərdi: “Əgər
mənə nəsə olarsa, anamı sənə tapşırıram, ona
yaxşı baxarsan. Orada-burada qocalıb ölməkdənsə, şəhid olmaq daha şərəflidir” – deyirdi. Qardaşım 2020-ci ilin oktyabr ayının 10-da snayper ilə
vurulub. Onun yanından gələn döyüş yoldaşı
anama dedi: “Kaş oğlunuz sağ olardı, amma siz
narahat olmayın, çünki oğlunuz cənnətdədir.
Cənnət isə anaların ayaqları altındadır. Biz də sizin oğlunuzuq, nə vaxt nə lazım olarsa köməyinizdəyik. Asiman Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə 50-dən artıq ermənini onlara aman vermədən qumbaraları iki-iki ataraq məhv edib. Ona
deyirdim ki, döyüşdə qumbaraları qurtarma,
qənaət et! Birdən biz mühasirəyə düşərik, düşmənə
təslim olmamaq üçün özümüzü öldürərik”.
Asiman Allahverdiyev ölümündən sonra
“Azərbaycan Bayrağı” ordeni, “Füzulinin azad
olunması uğrunda”, “Cəbrayılın azad olunması
uğrunda”, “Vətən uğrunda” və “Hərbi xidmətlərinə görə” medalları ilə təltif olunub.
Abşeron-Binə Peşə Liseyinin məzunu şəhid
Əşrəf Məmmədli 15 sentyabr 1999-cu ildə İs-

mayıllı rayonunun Maçaxı kəndində dünyaya göz
açıb. Ailənin ilk övladı olan Əşrəf tam orta təhsilini
başa vurduqdan sonra adı çəkilən liseyə daxil olub.
Üç il burada təhsil aldıqdan sonra 2017-ci ildə
“təmirçi-çilingər” ixtisasına yiyələnib. 2018-ci
ilin yanvar ayının 24-də yaşadığı rayondan hərbi
xidmətə çağırılıb. Daxili Sərhəd Qoşunlarına düşən Əşrəf öncə Şəmkirdə, sonra Cəlilabadda və
Yardımlıda bir neçə hərbi hissədə qulluq edib.
Çavuş rütbəsi alan Əşrəf axırıncı 8 ayı Qazaxın

Xanlıqlar kəndindəki sərhəddə düşmənlə üz-üzə
dayanaraq xidmət edib. 2019-cu ilin iyul ayının 5də o, təxris olunaraq evə dönüb. Həmin ilin noyabr
ayında yenidən öz istəyi ilə hərbiyə (DSQ) qayıdaraq gizir kimi xidmət edib, sonra isə XTQ-da
kəşfiyyata yazılaraq snayperçi olub. Əşrəf çox vətənpərvər, ağıllı, savadlı, mehriban və bacarıqlı bir
gənc idi. Onun haqqında saatlarla, günlərlə danışmaq olar. O, hərbi xidmətə gedəndə demişdir:
“Ata, sənin yarımçıq qoyduğun işi tamamlamağa
gedirəm”. Getdi, birdəfəlik getdi, amma dediyini
də etdi. Onu da xatırlatmaq istərdim ki, Əşrəfin
atası Elman Məmmədov Birinci Qarabağ Müharibəsi veteranıdır. Əşrəf 90-dan artıq ermənini
öldürərək atasının da qisasını aldı.
Vətən Müharibəsi başlayan ilk gündən o, ön
cəbhədə irəliləyənlərdən biri olub. Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Hadrut və Suqovuşan uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib və Zəngilan uğrunda
gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalıb.
Gizir Əşrəf Məmmədli ölümündən sonra
“Vətən uğrunda”, “Döyüşlərdə fərqlənməyə
görə” medalları ilə təltif olunub.
Abşeron-Binə Peşə Liseyinin məzunu şəhid
Səfər Həsənov 2001-ci ilin sentyabr ayının 18-də

Neftçala rayonunun Xıllı kəndində anadan olub.
Orta təhsilini Bakının Buzovna qəsəbəsindəki 26
nömrəli tam orta məktəbdə alıb. 2019-cu ildə isə
sözügedən liseydə “bağban-dekorator” ixtisasına qəbul olub. Həmin ilin oktyabr ayının 2-də
hərbi xidmətə yollanıb. İlk olaraq Bərdə və Goranboyda xidmət edən Səfər sonra Mingəçevirdə
snayper hazırlığı kursu üzrə dərs alıb. Son olaraq
Tərtər rayonu, Ağdərə istiqamətində xidmət edib.
O, 2020-ci ilin oktyabr ayının 16-da Tərtər rayonunun Suqovuşan-Ağdərə istiqamətində gedən
döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib.
Səfər Həsənov ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Suqovuşanın azad olunması uğ99
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runda” medalları ilə təltif edilib.
yetirərdi. Necə ki, ölümü ilə adını müqəddəslər
Abşeron-Binə Peşə Liseyinin məzunu şəhid sırasına yazdı, hamımızın fəxr yeri, qürur yeri
Nicat Orucov 1999-cu ilin iyul ayının 20-də Ba- oldu...
Nicat Orucov ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Cəsur döyüşçü”, “Kəlbəcərin azad
olunmasına görə” və “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunub.
Eyni zamanda liseydə Azərbaycan dili fənnini
tədris edən Zərifə Əliyeva şəhid olan tələbə
məzunlarından qürur hissi ilə danışaraq fikrini
belə yekunlaşdırdı:
– Qalib xalqın məğrur əsgəri, necə də vüqarkının Buzovna qəsəbəsində anadan olub. Uşaq lıdır sənin müəllimin, yolunu aydınladan öyrətyaşlarından dinini, vətənini sevən gənc idi. Mək- mənin olmaq. Ruhun şad olsun şəhidim, zəfərin
təb illərində təbiyəsi ilə müəllimlərinin sevgisini mübarək, əzəmətli xalqımın qeyrətli oğulları,
qazanıb. 2018-ci ildə hərbi xidmətə yollanan mənim tələbələrim, fəxrim, başucalığım... NicaNicat xidməti zamanı qorxmazlığı, igidliyi ilə tım, Səfərim, Eminim, Rəşadım, İsam, Əşrəfim...
komandirlərinin də nəzərindən qaçmayıb, onu Müəllim öz sevimli tələbəsini daim axtarır, onun
XTQ-ın dəstəsinə daxil ediblər.
uğrunu dinləmək üçün qulağı səsdə, gözü yolVətən müharibəsinin ilk günlərindən döyüşə dadır. Lakin nə etmək olar?... O sevimli tələqatılan Nicat bir çox rayon və şəhərlərin azad bələrim bir daha görüşə gəlməyəcək, geri qayıtedilməsində iştirak edib. Cəsur döyüşçü Nicat mayacaqlar... Məzun olarkən mənə verdikləri söhəm də düşmənin xeyli sayda əsgərini məhv zü heç vaxt ununtmayacağam: “Müəllim, hər il
edib. Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə snayper hə- bu vaxt gəlib sizinlə görüşüb, tapşırığınız kimi
dəfinə tuş gələn Nicatın yaxınlarına göndərdiyi uğurlarımızdan sizə danışacağıq...” verdikləri
video səsdə deyildiyi kimi: “Sorğusuz-sualsız sözü tuta bilməsələr də canlarını Vətən uğrunda
Allahın cənnətində şəhid olmaq arzusuna çatı- qurban verdilər. Səfərin gülüşü, Əşrəfin ciddi və
ram”. O, 2020-ci ilin oktyabr ayının 28-də göz- səmimi siması, Nicatın doğma, utancaq və bir o
lərini əbədi olaraq yumur.
qədər də vüqarlı duruşu necə unudula bilər? Bax
Nicat haqqında liseyin təbiyə işləri üzrə di- budur, fəxarət dolu müəllimin həyatı. Budur, bir
rektor müavini Zərifə Əliyevanın fikirlərini öy- ömrün bar verən meyvəli ağacı kimi, dərin bir
rəndim: “Tələbələrimi ilk dərs zamanı hələ tam kitab kimi mənalı ömrü... Nicat əsgərlikdə olartanımıram. Mənim hər zaman yeni gələn tələ- kən səs yazısı göndərib: “Ölümdən qorxmalı nə
bələrə bir sözüm olur: Bəlkə ən yaxşı tələbə sən- var ki? Qorxu cəhənnəm əzabındadır, o da bizsən, amma səni hələ tanımıram. Sən özünü dav- lərə qismət olmaz inşallah”. Nə deyim ay Nicat?
ranışınla necə təqdim etsən, elə də tanıyacam, Doğrudan da, bir insan bu qədər layiq ola bisəni ona uyğun qiymətləndirəcəyəm”. Bu sö- lərdimi o məqama? Bu qədər çox arzulayardımı
zümdən sonra Nicat gülümsəyərək, “inşallah cənnəti? Nicat müqəddəs məqamı canı, qanı
yaxşı tələbə olmağa çalışarıq” demişdir... Belə bahasına tutdu. Heyrət doğuran o idi ki, şəhid
götürəndə sözüm adicə bir kəlmə idi. Lakin bu olan tələbələrimin əksər xarakterləri bir-birinə
cümləni tutan tələbənin gözlərində elə bir işıq bənzəyirdi. Davranışlarında, həyata baxışlarında,
vardır ki, insanı elə bir əminliyə sövq edirdi. hətta mərd və məğrur duruşlarında belə bir
Sanki inandığın ən doğman bu sözü dedi... Bəli, bənzərlik vardır. Bəlkə də onlar öncədən tanrının
dedi və dediyi sözü də yerinə yetirdi. Heç bir hüzuruna seçilmişdilər. Nə bilmək olar? Bilmüəllim onun davranışından narazı qalmadı. diklərimiz isə odur ki, onlar Vətən yolunda, bizNicat həm də sinif nümayəndəsi idi. O, tələbə lərin ayağımızı Vətən torpağına rahat qoya bilyoldaşlarını da həmişə düzgün nizam-intizama məyimiz üçün qorxmadan, gözlərini belə qırpdəvət edər və verilən tapşırıqları vaxtında yerinə madan canlarını fəda etdilər.
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MƏQALƏLƏRİN TƏRTİBATI QAYDALARI

Dərc olunacaq məqalə redaksiyaya həm kağız, həm də elektron formada təqdim olunmalıdır. Məqalə
hazırlanarkən aşağıdakı tələblər nəzərə alınmalıdır:
1. Məqalə azərbaycan, rus və ingilis dillərindən birində hazırlanmalı, məqalənin adı, xülasə və açar
sözlər hər üç dildə təqdim olunmalıdır.
2. Məqalə Microsoft Word mətn redaktorunda A4 formatında (soldan, yuxarıda, aşağıdan və sağdan –
2 sm.), Times New Roman şrifti ilə 12 pt. ölçüdə, vahid sətirarası intervalla və mətndaxili yazıda 1sm.
abzas buraxmaqla hazırlanmalıdır və həcminə məhdudiyyət qoyulmur.
3. Məqalənin mətninin aşağıdakı bölmələrdən ibarət olması tövsiyə olunur:
• giriş (məsələnin aktuallığı, problemin hazırkı vəziyyəti);
• tədqiqatın məqsədi, məsələnin qoyuluşu;
• məsələnin həll üsulları aprobasiyası;
• alınan nəticələrin tətbiqi;
• nəticə.
4. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla hazırlanmalıdır: UOT – soldan, böyük hərflərlə, qalın şriftlə, sonda 6pt.
interval; məqalənin adı – ortadan, böyük hərflərlə, qalın şriftlə; müəlliflərin iş yeri, şəhər, ölkə və
e-mail ünvanı – ortadan, sonda 6pt. interval; xülasə (mətn təqdim olunan dildə), sonda 6pt. interval; açar
sözlər – kursivlə, sonda 6pt. interval; giriş və digər alt başlıqlar – soldan, qalın şriftlə, əvvəlində və
sonunda 6 pt. intervalla.
5. Ədəbiyyat siyahısı: hər bir istinad olunan mənbənin adı tərcümə olunmadan, məqalədə istifadəolunma ardıcıllığına uyğun olaraq nömrələnir. Mənbənin biblioqrafiq təsviri Ali Attestasiya Komissiyasının
dissertasiya işlərində mənbənin biblioqrafik təsvirinə irəli sürdüyü tələblərə uyğun olaraq göstərilməlidir.
6. Məqalədə cədvəl və şəkillər nömrələnir: cədvəl cədvəlin yuxarısında, kursivlə, ortadan, (məs.,
Cədvəl 1.) şəkil şəklin altında, kursivlə, ortadan (məs., Şəkil 1.) və mətn hissədən (yuxarıdan və aşağıdan)
1 boş sətir buraxmaqla göstərilməlidir. Cədvəllər bilavasitə məqalənin mətnində yerləşdirilməlidir. Hər
cədvəlin öz başlığı olmalıdır. Cədvəllərdə mütləq ölçü vahidləri göstərilməlidir. Əlyazma mətndə şəkillər
və cədvəllərin yeri göstərilir. Eyni bir məlumatı mətndə, cədvəldə və əlyazmada təkrarlamaq yolverilməzdir.
7. Düsturlar Microsoft Equation-də standart parametr ilə yığılır. Mətndə ancaq istifadə olunan düsturlar
nömrələnir. Düsturun nömrəsi sağda mötərizədə yazılır.
8. Redaksiyaya məqalə göndərildikdə müəlliflər haqqında məlumat: soyadı, adı, elmi dərəcəsi, elmi
rütbəsi, iş yeri, vəzifəsi, telefon nömrəsi, e-mail ünvanı da təqdim olunmalıdır.
9. Müəssisədə yerinə yetirilən tədqiqatın nəticələrini açıqlayan məqalənin çap edilməsi üçün müvafiq
yazılı razılıq olmalıdır.
10. Məqalədə göstərilən məlumat və faktlara görə müəllif məsuliyyət daşıyır.
11. Redaksiyaya daxil olan məqalələrə rəy təqdim olunur və müsbət rəy almış məqalələr çapa tövsiyə
olunur.
12. Redaksiya məqalənin əsas məzmununa xələl gətirməyən redaktə dəyişiklikləri və ixtisarları etmək
hüququnu özündə saxlayır.
13. Məqalə çapa verilmədikdə redaksiya heyətinin qərarı barədə müəllifə məlumat verilir və əlyazma
müəllifə qaytarılmır. Redaksiyanın məqaləni yenidən işləmək haqqında müraciəti, onun çapa veriləcəyini
ehtiva etmir. Belə ki, ona əvvəl rəyçilər, sonra isə redaksiya heyəti yenidən baxır. Çap üçün məqbul
sayılmayan məqalə müəllifinin məqalənin çapına yenidən baxılması xahişi ilə redaksiya heyətinə müraciət
etmək hüququ var.
14. Məqalənin korrekturası müəllifə göndərilmir. Məqalə çap olunandan sonra redaksiya otiskləri
yazışma üçün göstərilən ünvana göndərir.
15. Məqalə sadalanan tələblərə cavab verməzsə, baxılmaq üçün qəbul edilmir və müəllifə qaytarılır.
Əlyazmanın daxil olduğu vaxt redaksiyanın mətnin son variantının redaksiyaya daxil olduğu gündən
sayılır.
16. Redaksiyanın ünvanı: Bakı, AZ 1033, Ə.Orucəliyev 61. 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
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PREPARATİON RULES OF ARTICLES

Articles published in the paper, as well as in electronic form will be submitted. The fellowing requirements 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 paragraphs 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 addressfromthe 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 receipt of the final version by Editorial Office is considered as the submission date.
16. Editorial Office Address: AZ1033, Baku city, ave A.Orujaliyev 61. 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
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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 NewRoman 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 библиографическому 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 положительные 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,
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что статья принята к печати, так как она вновь рассматривается рецензентами, а затем редакционной 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 окончательного текста.
16. Адрес редакции: AZ1033, г. Баку, пр. А.Оруджалиев 61, 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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