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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
TƏHSİL NAZİRİ
ƏMR

Bakı şəhəri

№ F-427

“14”

09

2020-ci il

Peşə təhsili müəssisələrinin 2020-2021-ci tədris ilinə aid
tədris planlarının, tədris ilinin müddətinin və xüsusi karantin rejimi
dövründə tədris prosesinin təşkilinə dair metodiki göstərişlərin təsdiq
edilməsi haqqında
Peşə təhsili müəssisələrində təhsil prosesinin təşkili və tənzimlənməsini təmin etmək məqsədilə
“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli, 833-IIIQ nömrəli Qanununun 29.0.37-ci maddəsini, “Xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında
fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkili barədə”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 29 avqust tarixli, 312 nömrəli və “Xüsusi
karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində
tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin müvəqqəti Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 10 sentyabr tarixli, 332 nömrəli Qərarını və
“Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 13.5-ci bəndini rəhbər
tutaraq
əmr edirəm:

1. Peşə təhsili müəssisələrinin 2020-2021-ci tədris ili üzrə əsas tədris planları təsdiq edilsin (Əlavə 1).
2. Xüsusi karantin rejimi dövründə peşə təhsili müəssisələrinin 2020-2021-ci tədris ili üzrə uyğunlaşdırılmış tədris planları təsdiq edilsin (Əlavə 2).
5
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3. Peşə təhsili müəssisələrində 2020-2021-ci tədris ilinin müddəti təsdiq edilsin (Əlavə 3).
4. “Xüsusi karantin rejimi dövründə peşə təhsili müəssisələrində tədris prosesinin təşkilinə dair
metodiki göstərişlər” təsdiq edilsin (Əlavə 4).
5. Peşə təhsili müəssisələrində təhsilverənlərin əməyi bu əmrin 1 nömrəli Əlavəsində müvafiq
ixtisaslar üzrə müəyyən edilmiş həftəlik dərs saatlarının miqdarına və bölgüsünə uyğun olaraq
tarifləşdirilən dərs yükü çərçivəsində ödənilsin.
6. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzra Dövlət Agentliyinə
(P.Yusifov) və peşə təhsili müəssisələrinin rəhbərlərinə tapşırılsın ki, peşə təhsili müəssisələrində
tədrisin təşkilinə nəzarəti təmin etsinlər.
7. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Aparatının Vətəndaş müraciətləri ilə iş və kommunikasiya şöbəsinə (S.Hacıyeva) tapşırılsın ki, bu əmrin surətinin aidiyyəti struktur bölmələrinə və
qurumlara göndərilməsini təmin etsin.
8. Əmrin icrasına nəzarət nazir müavini İdris İsayevə həvalə olunsun.

Emin Əmrullayev
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Yeni dərs ili ərəfəsində

PEŞƏ TƏHSİLİNİN İNKİŞAFI GÜNÜN TƏLƏBİDİR

A

rtıq bir neçə gündür ki, ölkəmizdə
yeni tədris ili başlayıb. Bu il mövcud pandemiya şəraiti ilə əlaqədar
ötən ildəkindən fərqli olaraq Təhsil
Nazirliyi tərəfindən yeni qaydalar hazırlanaraq
təhsil müəssisələrində tətbiqinə başlanılıb. Tibbi
maska, sosial məsafənin qorunması, iştirakçıların
hərarətinin yoxlanılması və dezinfeksiyaedici
vasitələrdən istifadə bu qaydalar sırasındadır.
Yeni dərs ili ərəfəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Birinci vitseprezident Mehriban Əliyeva və Azərbaycan
Respublikasının Təhsil naziri Emin Əmrullayev
bir neçə məktəbin açılışında iştirak ediblər.
Müasir standartlara cavab verən yeni məktəb
binaları təhsilimizin uğurlu inkişafının əyani
göstəricisidir. Bu il ölkəmizdə xeyli sayda yeni
məktəb binaları tikilərək istifadəyə verilib. Eyni
zamanda təhsilin bütün pillələrinin, istiqamətlərinin daha yüksək səviyyəyə qaldırılması üçün
islahatlar həyata keçirilir. Bu mənada ali, orta,
peşə təhsili üzrə görülən işlər ciddi nəticələr
verməkdədir. Peşə təhslinə gəlincə, bu sahədə də
müvafiq addımlar atılır. Artıq peşə təhsilinin
inkişafı günün tələbinə çevirilmişdir. Bildiyiniz

kimi, hazırda Azərbaycan sosial-iqtisadi
cəhətdən sürətlə inkişaf edir. Bu gün təhsilimiz
Avropa təhsil sisteminə inteqrasiya edir. Ona
görə də müxtəlif peşələr üzrə ixtisaslı kadrlara
ehtiyac duyulur. Ölkəmizin hər yerində tikintiquruculuq işləri gedir, neft sənayesi inkişaf edir,
turizm sahəsində yeni-yeni nailiyyətlər qazanılır,
regionlarda müasir standartlara cavab verən
müəssisələr açılır. Bütün bunlar üçün təbii ki,
ixtisaslı kadrlara ehtiyac vardır.
Respublika təhsil sisteminin tərkib hissəsi olan
peşə təhsili sistemi də öz uğurları ilə ölkəmizin
inkişafına töhfə verməkdədir. Həm də
perspektivdə həyata keçiriləsi xeyli sayda uğurlu
layihələr öz həllini gözləyir. 2020-2021-ci tədris
ili üçün peşə təhsili müəssisələrinə 18260 nəfər
tələbə qəbulu planlaşdırılıb. Qəbul planında 11040
yer dövlət sifarişi əsasında, 7220 yer isə ödənişli
əsaslarla tədris aparılacaq qruplara ayrılıb. Qəbul
ilk dəfə olaraq Təhsil Nazirliyi yanında Peşə
Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən elektron
qaydada aparılıb. Xüsusi karantin dövrü ilə
əlaqədar yaranmış çətinliklərə baxmayaraq, təhsil
almaq üçün müraciət edən abituriyentlərin sayı
keçən illə müqayisədə 27% artıb.
7
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Peşə təhsili müəssisələrinə 2020-2021-ci tədris ili üçün 120 ixtisas üzrə tələbə qəbulu aparılıb. Bu ixtisasların müəyyən hissəsi müxtəlif
layihələr çərçivəsində hazırlanan yeni ixtisaslardır. Cari tədris ilində 3 yeni ixtisas – “isitmə
və soyutma sistemlərinə xidmət üzrə mütəxəssis”, “florist” və “sığorta işçisi” üzrə kadr
hazırlığı aparılacaqdır.
Bu tədris ilində ilk dəfə olaraq, yüksək texniki-peşə təhsili səviyyəsi üzrə tələbə qəbulu
həyata keçirilib. Bu təhsil səviyyəsini bitirən
tələbələr ilk dəfə olaraq, kredit sistemi, çoxballı
qiymətləndirmə qaydalarına uyğun tədris alacaq
və subbakalavr diplomu əldə edəcəklər. Bu da
tələbələrə ali təhsil müəssisələrində əldə etdiyi
kreditləri tanıtmaq və təhsillərini davam etdirmək imkanı verəcəkdir.
2020-ci tədris ilində dövlət investisiya planına
uyğun olaraq, iki peşə təhsili müəssisəsinin
yenidən qurulması işləri icra olunur və növbəti
tədris ilinə təhvil veriləcəkdir. Bildirək ki,
hazırda Bərdə Peşə Liseyinin maddi-texniki
bazasında Bərdə Peşə Təhsil Mərkəzi, Cəlilabad
Peşə Liseyinin maddi-texniki bazasında isə
Cəlilabad Peşə Təhsil Mərkəzində tikinti işləri
aparılmaqdadır. Hər iki peşə təhsili müəssisəsində 1000 nəfər tələbənin təhsil alması üçün
müasir tədris kabinetləri, emalatxana və istehsal
sahələrinin yaradılması, həmçinin 200 nəfərlik
yataqxananın təmiri və istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı, müxtəlif layihələr
çərçivəsində Qax Peşə Liseyində, Xaçmaz Peşə
Təhsil Mərkəzində və Quba Peşə Liseyində
müasir emalatxana və istixananın qurulması işləri artıq yekunlaşdırılıb.
Təhsilin məzmununun yenilənməsi ilə bağlı
Təhsil İnstitutu ilə birgə “Bərdə Peşə Liseyinin
Modernləşdirilməsi” layihəsi çərçivəsində ümumilikdə 8 ixtisasın kurikulumunun yenidən hazırlanması və 10 qısamüddətli kursun proqramının hazırlanması üzərində işlər davam etdirilir.
Son 3 il ərzində beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq müxtəlif layihələr çərçivəsində 51 ixtisas
üzrə səriştəəsaslı təhsil proqramları (kurikulumlar) və 189 modul dərsliklər hazırlanıb təsdiq
olunaraq peşə təhsili müəssisələrində tətbiqi
həyata keçirilib. Kənd təsərrüfatı, sənaye, turizm,
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nəqliyyat kimi istiqamətlər üzrə Koreya, Türkiyə, Estoniya, Rumıniya, Gürcüstan, Serbiya,
Almaniya FR, Bosniya Hersoqovina, İngiltərə,
Latviya, Sloveniya, Xorvatiya və digər ölkələrə
səfərlər təşkil olunaraq beynəlxalq təcrübələri
öyrənilib. Bundan əlavə, modul dərs vəsaitləri
elektron dərslik portalında yerləşdirilib. Hazırda
Təhsil Nazirliyi tərəfindən müxtəlif dərsliklərin
çap edilərək peşə təhsili müəssisələrinə paylanılması üzərində işlər davam etdirilir.
2020-ci ildə ilk dəfə olaraq, peşə təhsili
müəssisələrinə ümumtəhsil fənn müəllimlərinin
işə qəbulu Təhsil Nazirliyinin Müəllimlərin İşə
Qəbulu (MİQ) sistemi üzrə aparılmışdır. 27 peşə
təhsili müəssisəsində 58 vakant yer üzrə müəllimlərin işə qəbulu MİQ tərədindən həyata keçirilmişdir. Həmçinin ixtisas müəllimləri və istehsalat təlim ustalarının işə qəbulu üçün Peşə
Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən yeni
elektron sistem yaradılıb. Bu tədris ili üçün
müəllim seçimi elektron sistem üzrə həyata keçiriləcəkdir.
Peşə təhsili müəssisələrinin mühəndis-pedaqoji heyəti mütəmadi olaraq təlimlərə və ixtisasartırma kurslarına cəlb olunurlar. Belə ki, mühəndis-pedaqoji heyət üçün təhsil proqramlarının
(kurikulumlar) və modul dərsliklərin hazırlanması və tətbiqi, İKT təlimi və müxtəlif ixtisasartırma kursları təşkil olunub.
Təhsilin məzmunu ilə bağlı görülən işlərin davam etdirilməsi, peşə təhsili pilləsində kredit
sistemi və çoxballı qiymətləndirmə sisteminin
tətbiqi üçün qanunvericilik bazasının yaradılması, həmçinin bu təhsil pilləsi üzrə ixtisasların təsnifatının yenilənməsi həyata keçiriləcəkdir. Peşə təhsili pilləsində “Usta yanında öyrənmə” konseptinin tətbiqi, yerli yarışların təşkili, beynəlxalq “Worldskills” yarışlarında iştirak
və qısamüddətli kursların təşkili kimi tədbirlərin
icrası da nəzərdə tutulub.
Zaur Əliyev,
Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə
Dövlət Agentliyinin Təhsil standartları
və tədris resursları şöbəsinin müdiri
e-mail: Zaur.Aliyev@ptda.edu.az
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Xülasə. Geniş islahatlar dövrünü yaşayan Azərbaycan təhsilində son illər əldə edilən bir sıra
müvəffəqiyyətlər təhsilimizi dünya təhsil sisteminə daha da yaxınlaşdırmış və inteqrasiyasını
sürətləndirmişdir. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın qarşıya qoyduğu bir sıra mühüm vəzifələrin reallaşdırılması sahəsində aparılan islahatlar təhsilin
inkişafında nəzərə çarpacaq yeniliklərə səbəb olmuşdur. Təhsil infrastrukturlarının yeniləşdirilməsi,
təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, səriştəli müəllim hazırlığı prosesinin təkmilləşdirilməsi və digər
bir sıra sahələrdə əldə edilən nailiyyətlər bu baxımdan olduqca təqdirəlayiqdir. Pandemiya ilə
əlaqədar olaraq qısa bir müddət ərzində müəllimlərin, şagirdlərin və tələbələrin 75 faizinin virtual
təhsilə qoşulması və müəllimlərin çətin bir şəraitdə təhsilalanların təhsildən kənarda qalmamalarına, sözün əsl mənasında, “can yandırmaları”, fədakarlıq etmələri kimi mühüm işlər Azərbaycan təhsilinin gələcək inkişaf perspektivlərinin də konturlarını cızmağa, gələcək nailiyyətlərini
görməyə imkan verir. Belə qlobal əhəmiyyət daşıyan, təkcə ayrı-ayrı fərdlər üçün deyil, bütün
cəmiyyət üçün zəruri olan sahələrdən, problemlərdən biri təhsilalanların peşəyönümünün düzgün
təşkili və elmi şəkildə həll edilməsidir.

S

Açar sözlər: peşəyönümü, sistem, diaqnostika, professioqram, qabiliyyət.
Key words: career, system, diagnostics, professiogram, skill.
Ключевые слова: профориентация, система, диагностика, профессиограмма, умение.

on illər sənaye cəmiyyətindən informasiya cəmiyyətinə keçid və “insan
kapitalı” amilinin önə çıxması gənc
nəslin böyük həyata hazırlanması
problemini daha da aktuallaşdırmışdır. Böyüyən
nəslin sadə əmək həyatına deyil, yaradıcı əməyə
hazırlanması, gələcək həyat yollarını düzgün
müəyyənləşdirməsi və peşə seçimini düzgün seçməsinə kömək edilməsi həyati zərurətə çevrilmişdir.
Peşəyönümü olduqca vacib sosial və pedaqoji

problemdir. Onun başlıca məqsədi gənc nəslin
gələcək həyat yollarını, təhsil, peşə və ixtisas
seçmələrini şüurlu surətdə həll edilməsində onlara kömək etməkdir. Əsas hədəfi təhsilalanların
peşə seçməyə hazırlanması, əsas şərti isə bu
prosesdə yeniyetmə və gənclərin psixofizioloji
xüsusiyyətlərinin, imkanlarının, marağının, bacarıq və qabiliyyətinin nəzərə alınmasıdır. Bunlar isə təhsilalanlarla aparılan peşəyönümü işlərinin keçmişin təbliğat və təşviqat kontekstindən
çıxarılaraq yeni müstəvidə aparılmasını tələb
9
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edir. Elə bir zəmində ki, burada respublikamızın
perspektiv inkişaf istiqamətləri, dünya ölkələrinə
inteqrasiyası nəzərə alınsın, aparılan işlərdə
məqsədyönlülük, mütəşəkkillik və komplekslilik
təmin edilmiş olsun.
Peşəyönümü həmişə aktuallıq kəsb edən
bir problemdir.
İnsan ömrü boyu bir neçə dəfə həyati əhəmiyyət daşıyan, taleyüklü seçim qarşısında qalır.
Bunlardan ən zəruri olanlardan biri gələcək həyat
yolunu, peşə seçimini düzgün etməsidir. İnsanın
cəmiyyətdə yeri, işindən razılığı, mənəvi, psixi
və fiziki sağlamlığı, sosial mahiyyəti, sevinc və
xoşbəxtliyi müəyyən dərəcədə onların peşə seçimlərini düzgün etmələrindən asılı olur. Ona
görə də bütün zamanlarda zəka sahibləri, müdrik
şəxsiyyətlər bu məsələyə xüsusi diqqət yetirmiş
və onu insanın həyatda öz yerini düzgün tapa
bilməsinin əsası hesab etmişlər. Mənəvi və
pedaqoji fikir tarixində belə fikirlər, kəlamlar
yüzlərlə, minlərlədir. Görkəmli Azərbaycan şairi
M.Şəhriyarın şeirindən belə bir parçanı xatırlatmaq kifayətdir ki, bu problemə necə yüksək
önəm verildiyini görmək mümkün olsun. Şair
yazırdı:
Hər kəs öz yerini tapsa həyatda,
Sanki xəzinə var başının altda.
Sevdiyin sənəti intixab etsən,
Yoruldum deməzsən nə qədər getsən.
Könül verdiyin iş ucaldar səni,
Könül vermədiyin qocaldar səni.
Məktəb tarixində də peşəyönümü, gənc nəslin
peşə seçməyə istiqamətləndirilməsi həmişə
diqqət çəkən problemlərdən olmuşdur. Buna
xüsusən XIX əsrin ikinci yarısından, sənaye
inqilabının baş verdiyi zamandan başlanılmış,
aktual bir problemə çevrilmiş və bu aktuallıq
günümüzədək davam etmişdir.
Bu problem hazırda həmişəkindən daha çox
aktuallıq kəsb edir, yeni-yeni istehsal sahələri,
bunlara müvafiq yeni peşələr, ixtisaslar yaranır.
Ən başlıcası isə tez-tez dəyişən, təkmilləşən
sosial-iqtisadi inkişaf sahələri öz peşəsini, ixtisasını sevən, onu dərindən bilən, çevik təfəkkürə
malik və rəqabətqabiliyyətli mütəxəssislərə daha
çox ehtiyac yaradır. Bütün bunlar orta məktəblərdə peşəyönümü işlərinin müasir tələblər
baxımından aparılmasına tələbatı artırır. Lakin
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təəssüf hissi ilə demək lazımdır ki, son illər orta
məktəblərimizdə nədənsə bu problemə laqeyd
münasibət yaranmış və müəllimlərimiz tərəfindən sanki unudulmuşdur. Peşə seçmək kimi
sosial və iqtisadi əhəmiyyətli bu problem ehtiyac
duyulmayan bir iş kimi yalnız şagirdlərin ixtiyarına buraxılmışdır. Nəticədə isə çox vaxt peşə
seçimi ya maraq əsasında, ya da qəbul imtahanlarında toplanılan balların müvafiqliyinə
əsaslanmaqla həll edilmişdir. Bunun da nöqsanları çox keçmədən özünü büruzə vermişdir:
peşə, ixtisasdəyişmə, bir ixtisasdan digərinə
köçürülmə, diplom aldıqdan sonra başqa sahələrdə işləmə, ikinci ixtisas almağa zərurət və s.
kimi hallar gündəlik rast gəldiyimiz bir prosesə
çevrilmişdir. Belə vəziyyət isə yalnız peşə seçən
gəncin özü üçün deyil, iqtisadi sahələrdə də
müəyyən problemlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Əminliklə demək olar ki, bu yaxınlarda
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
tərəfindən təsdiq edilmiş “Ümumi təhsil müəssisələrində peşəyönümü xidmətinin həyata keçirilməsi Qaydası”nın (12 may 2020-ci il) orta
məktəblərdə həyata keçirilməsinə başlanılması
bu sahədə olan boşluqların aradan qaldırılmasına
əsaslı surətdə təsir edəcəkdir. Öz təyinatına görə
2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabineti tərəfindən təsdiq edilən “Peşəyönümünə dair məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi
Qaydası” (11 iyun 2019-cu il) və hazırda təsdiq
edilən bu Qayda məktəblərimizdə az qala
unudulmaqda olan belə bir mühüm problemin
yenidən gündəmə gətirilməsində olduqca müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Son iki ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iki
dəfə bu problemlə əlaqədar qərar qəbul etməsi də
şagirdlərin gələcək həyat yollarının düzgün
müəyyənləşdirilmələrində onlara əsaslı kömək
edilməsinin müasir dövr üçün nə qədər mühüm
bir məsələ olduğunu bir daha təsdiq edir.
“Hansı peşə və ixtisası seçmək?” sualı həmişə peşə seçmək astanasında olan yeniyetmə və
gənclərimizi düşündürən, məşğul edən məsələ
olmuşdur. Heç vaxt gündəmdən düşməyən, həm
də nəinki şagirdləri, eyni zamanda onların valideynlərini də düşündürən, narahat edən sual
kimi müzakirə mövzusu olmuşdur. Bu gün də
belədir. Şagirdlər də, onların valideynləri də çox
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vaxt bu suala cavab axtararkən bacarıq və
qabiliyyəti deyil, digər ikinci dərəcəli amilləri,
xüsusən gələcək peşə və ixtisasın “nüfuzluluğunu”, yaxud daha çox gəlir gətirə biləcək
sahə olmasını əsas götürürlər ki, bu da çox
zaman seçimin düzgün olmaması ilə nəticələnir.
Hazırda ən çox müşahidə edilən və peşə
seçimində ən qüsurlu hal olan digər bir tendensiya isə seçim qarşısında olan gəncin arzusunda
və marağında olduğu sahəni deyil, imtahan balı
hansı ixtisasa “çatırsa”, onu da seçmək məcburiyyətində olmasıdır. Göstərilən bütün hallar
seçilən peşə və ixtisasın bacarıq və qabiliyyətə,
arzu və marağa uyğun olmamasına, həmçinin
regionun peşə tələbatının nəzərə alınmamasına
gətirib çıxardır. Bunlar da nəticə etibarı ilə gənc
kadrların öz işindən, peşəsindən məmnun
qalmaması, könülsüz işləməsi, bacarığına müvafiq olmayan sahədə çalışması, iş yerini tez-tez
dəyişməsi, işsizliyi və s. bu kimi digər nöqsanlarla nəticələnir ki, bunun da ziyanı təkcə
onun özünə deyil, dövlətə və cəmiyyətə də təsir
edir. Səbəb isə aydındır: orta məktəblərdə şagirdlərlə peşəyönümü işlərinin zəif aparılması,
ixtisaslı müəllimlərin bu işə kömək göstərməməsi, valideynlərin bu sahədə yetərincə maariflənməməsi, onlara metodik kömək göstərə biləcək vəsaitlərin, nəşrlərin və s. az olmasıdır.
Bütün bunlar təhsil müəssisələrimizdə təhsilin
bütün səviyyələri üzrə peşəyönümü işlərinin
yüksək səviyyədə təşkili və aparılmasını zəruri
edir və günümüzün vacib problemlərindən birinə
çevrilir.
Peşəyönümü sistemli və mərhələli yanaşma
tələb edən problemdir
Təhsilalanlarla aparılan peşəyönümü işində
müvəffəqiyyəti təmin edən amillər içərisində
sistemli yanaşma xüsusi yer tutur. Bu sistem geniş sferanı – məktəb, ailə, ictimaiyyət, uşaq və
gənclərin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olan digər
sosial institutları əhatə edir. Orta məktəbdə şagirdlərlə aparılan peşəyönümü işləri isə iki
mühüm alt sistemdə özünü göstərir:
– orta təhsilin ayrı-ayrı səviyyələri üzrə
peşəyönümü işlərinin aparılması;
– peşəyönümünün özünün daxili mahiyyətindən irəli gələn sistemin gözlənilməsi.
Peşəyönümü mürəkkəb struktura malik

təlim-tərbiyə prosesidir. O həm təlim prosesini,
həm də dərsdənkənar tərbiyəni əhatə edir. Ona
görə də orta təhsilin axırıncı səviyyəsində onun
düzgün reallaşmasına nail olmaq üçün bu
prosesə orta təhsilin birinci səviyyəsindən başlanılmalıdır. Bu səviyyədə təhsilalanların peşələr
və ixtisaslarla tanışlığı, onlarda ilkin peşə təsəvvürlərinin formalaşdırılması, əməyin insan
həyatında rolu, müxtəlif peşə adamlarının əməyinin məzmunu haqqında düzgün təsəvvürlərə
malik olmaları bu işlərin sonrakı təhsil səviyyələrində davam etdirilməsi işinin əsası olur.
“Ümumi təhsil müəssisələrində peşəyönümü
xidmətinin həyata keçirilməsi Qaydası”nda
peşəyönümü işlərinin ümumi təhsilin bu səviyyəsində aparılmasına önəm verilməsi də,
məhz bu zərurətdən irəli gəlir.
Aşağı siniflərdə şagirdlərin peşə maraqları
stabil olmadığından və tez-tez dəyişdiyindən
kiçikyaşlı təhsilalanlarla aparılan peşəyönümü
işinin mərkəzində onların peşələr aləmi ilə daha
çox tanış edilməsi, onlarda əməyə, əmək adamlarına, onların peşəsinə hörmət və məhəbbət hissinin yaradılması dayanmalıdır. Tədqiqatlar göstərir ki, kiçikyaşlı məktəblilərin peşə məlumatlılığının səviyyəsi yüksək olduqca sonrakı
pillələrdə aparılan işlərin səviyyəsi də yüksək
olur. Bəzən də şagirdin ibtidai siniflərdə maraq
göstərdiyi bir peşə, ixtisas onun sonrakı həyat
yoluna, peşə planına çevrilə bilir. Lakin burada
bir məsələyə xüsusi diqqət yetirmək tələb olunur
ki, kiçikyaşlı şagirdlərlə aparılan peşəyönümü
işləri differensial xarakter daşımır və konkret
olaraq hər hansı bir sahəyə yönəldilmir. Burada
söhbət peşələr aləmi ilə tanışlıqdan, əməyə və
əmək adamlarına hörmət hissi aşılamaqdan,
respublikamızın iqtisadi həyatı, əmək ehtiyatları
haqqında təsəvvürlərin genişləndirilməsindən
gedir. Bu səviyyədə təhsilalanların qabiliyyət və
meyillərinin də öyrənilməsinə diqqət yetirilməlidir.
Ümumi orta təhsil səviyyəsində təhsilalanların peşəyönümü işlərinin aparılması müəllimlərdən bu işə ciddi yanaşma tələb edir. İbtidai
siniflərdə aparılan işlər də davam etdirilir və
burada daha geniş və məqsədyönlü xarakter alır.
Yeniyetməlik dövründə təhsilalanların psixofizioloji xüsusiyyətlərində bir çox yeniliklər,
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Peşə təhsili və insan kapitalı. Cild 3, №3, 2020 s.9-15
psixi inkişaflarında ciddi dəyişikliklər özünü
göstərir, onların maraq dairəsi genişlənir, mücərrəd təfəkkürləri inkişaf edir.
Yeniyetməlik dövründə “peşə romantikası”
özünü göstərir, yeniyetmələr daha çox peşənin
xarici tərəflərini görür və onlara maraq göstərirlər. Çox zaman bacarıq və qabiliyyətlərini
nəzərə almadan “ekzotik”, “cazibəli” görünən
tərəflərə meyil edirlər. Arzu etdikləri peşənin
şəxsiyyətə verdiyi tələbləri nəzərə almadan,
bacarıq və qabiliyyətinin ona uyğun olub-olmamasının fərqinə varmadan hər hansı bir peşə və
ya ixtisas haqqında qərar verirlər. Məhz bu zaman onların məsləhətə daha çox ehtiyacları olur.
V-VII siniflərdə şagirdlərin peşə maraqlarının
fəallaşması, müəyyən peşələr və ixtisaslar sahəsində meyillərinin güclənməsi müşahidə olunur. Bunların inkişaf etdirilməsi üçün tədris
fənlərinin tərbiyəvi imkanlarından geniş istifadə
etmək və müxtəlif fəaliyyət növləri təşkil etməklə təhsilalanların peşə motivlərinin gücləndirilməsinə nail olunmalıdır. Şagirdlərin peşəyə maraq və meyillərinin, bacarıq və qabiliyyətlərinin öyrənilməsi mütəşəkkil xarakter
almalı, onlara düzgün istiqamət verilməlidir. Bu
siniflərdə peşəyönümü işlərinin hərtərəfli aparılması şagirdlərin peşələr aləmi haqqında təsəvvürlərinin genişlənməsinə səbəb olduğundan
VIII-IX siniflərdə onların peşəyönümünün reallaşmasına əlverişli zəmin yaranır.
VIII-IX siniflərdə təhsilalanların hisləri güclü
inkişaf edir, dünyagörüşləri genişlənir, peşəyə
maraq və meyilləri konkretləşməyə başlayır,
onlar gələcək həyat yollarını müəyyənləşdirməyə
çalışırlar. Onların bu dövrdə müstəqilliyə,
özünütərbiyəyə meyilləri gücləndiyi kimi, peşə
seçiminə də münasibətləri ciddiləşir. Ona görə də
bu dövrdə onların müəllim və valideyn yardımına, pedaqoji dəstəyə daha çox ehtiyacları
olur. Bu yaş dövrü peşə seçiminin həlledici
dövrünə yaxın olduğundan təhsilalanların peşə
maraqları, motivləri, bacarıq və qabiliyyətləri
dərindən öyrənilməli və bunlar arasında uyğunluğun yaradılmasına nail olunmalıdır. Şagirdlər daha çox bu siniflərdə “hansı peşəni
seçmək?” sualı qarşısında tərəddüd edir və
gələcək peşələri haqqında düşünürlər. Ona görə
də onlar müasir iqtisadiyyatın əsas sahələri ilə
12

tanış edilməli, həm də peşəyönümünə kömək
edən informasiyalardan yararlanmalıdırlar. Təhsilalanların peşə professioqramlarından istifadəyə, peşələrin xarakterik xüsusiyyətləri, əməyin
məzmunu, xarakteri, gələcək perspektivləri, karyera imkanları və s. haqqında məlumatlı olmalarına çalışılmalıdır. Qarşıdakı ildə təmayüllü
siniflərdə təhsil alacaqları üçün təhsilalanların
peşə maraqlarının konkretləşdirilməsi sahəsində
geniş işlər aparılmalıdır. Xüsusən də peşə
maraqları ilə real bacarıq və qabiliyyətləri
arasında uyğunluğa maraq göstərdikləri ixtisas
qrupları üzrə lazım olan peşə keyfiyyətlərinin
inkişaf etdirilməsinə nail olunmalıdır. Məktəb
psixoloqu, fənn müəllimləri, sinif rəhbərləri
həyat yolunu, peşə planlarını müəyyənləşdirməkdə, peşə seçmədə yol verilə biləcək nöqsanların qarşısını almaqda və seçimi düzgün,
bacarıq və qabiliyyətə müvafiq aparmaqda şagirdlərə kömək etməlidirlər. Bu siniflərdə peşəyönümü işi elə səviyyədə aparılmalıdır ki,
təhsilalanların sərbəst, şüurlu, öz imkan və bacarıqlarına müvafiq peşə seçiminə imkan yaransın
və artıq IX sinfi bitirdikdə onlar gələcək peşə və
ixtisas sahəsini müəyyənləşdirmiş olsunlar.
X-XI siniflər peşəyönümü üzrə orta məktəblərdə aparılan işlərin həlledici mərhələsi və son
dövrüdür. Bu dövrdə təhsilalanların öz gələcəyini düşünmə və özünüdərketmə meyli sürətlə
inkişaf etdiyindən onlar peşə seçiminə dəyər
münasibətilə yanaşır və ona yiyələnmək üçün öz
üzərlərində çalışırlar. Bu siniflərdə peşə seçmə
reallaşdığından təhsilalanların fantastik düşüncələrindən, mücərrəd imkanlarından real və
nisbətən stabilləşən variantlara keçilir. Lakin yenə də çətinliklər qalır. Ona görə də aparılan peşəyönümü işinin əsas məqsədi təhsilalanların
seçdikləri peşə, ixtisas sahəsində bilik və bacarıqlarını genişləndirmək, dərinləşdirmək və bu
prosesin şüurlu surətdə həll edilməsi üçün lazımi
şəraitin yaradılmasıdır. Bu siniflərdə təlim prosesi diferensial, yəni təmayüllər üzrə aparıldığından peşəyönümü işlərinin də diferensiallaşdırılmasına, təhsilalanların fərdi bacarıq və
qabiliyyətlərinə müvafiq təşkil edilməsinə daha
ciddi yanaşmaq lazım gəlir. Həyatın astanasında
olan təhsilalanların bu mərhələdə ağıllı məsləhətə, mütəxəssis sözünə ciddi ehtiyacları
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vardır. Pedaqoji kollektiv ailə ilə qarşılıqlı
əməkdaşlıq şəraitində şagirdlərin bacarıq və
qabiliyyətini, həmçinin sosial tələbatı nəzərə
almaqla problemin elmi həllinə nail olmalıdırlar.
İbtidai siniflərdə peşələrlə tanışlıqdan başlanan
belə bir proses getdikcə dərinləşərək yeniyetməlik dövründə özünün həlledici mərhələsinə
çatmalı, ilk gənclik dövründə tamamlanmalıdır.
Orta məktəblərdə aparılan peşəyönümü işinin
ikinci alt sistemi onun əsas tərkib hissələrini
özündə birləşdirir. Bunlar: peşə maarifi, ilkin
peşə diaqnostikası, peşə məsləhətləri, peşələr
üzrə seçmə, sosial peşə adaptasiyası və peşə
tərbiyəsi komponentlərindən ibarət olmaqla bir
sistem yaradır. Bu komponentlərin bir-biri ilə sıx
əlaqəli şəkildə orta məktəblərdə həyata keçirilməsi peşəyönümü işinin şüurlu şəkildə
reallaşdırılmasının əsasını təşkil edir.
Peşə maarifi təhsilalanların daha çox peşələrlə tanış edilmələri və onların peşələr haqqında daha çox məlumat və biliyə malik olmalarını nəzərdə tutur.
İkin peşə diaqnostikası peşəyönümü məqsədi
ilə təhsilalanın şəxsiyyətinin mühüm psixoloji
tərəflərini öyrənməyi nəzərdə tutur. Onların
maraq və meyillərini, motiv və tələbatlarını,
bacarıq və qabiliyyətlərini, temperament və
xarakterini, ən başlıcası isə maraq göstərdikləri
peşə və ixtisasla mühüm psixofizioloji xüsusiyyətləri arasında uyğunluq olub-olmamasını
üzə çıxartmaq məqsədi daşıyır.
Peşə məsləhətləri bu prosesin müəllimlərin
və məktəb psixoloqunun təhsilalanların bacarıq
və qabiliyyətlərinin düzgün qiymətləndirə bilmələri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Peşələr üzrə seçmə peşəyönümü işində xüsusi
mərhələdir. Bu, təhsilalanların xüsusi qabiliyyətlər tələb edən peşə və ixtisaslar üzrə seçilməsini nəzərdə tutur. Müəllimlər, psixoloqlar bu
işə ciddi yanaşmalı və xüsusi qabiliyyətliləri
müəyyən etməyi bacarmalıdırlar.
Sosial peşə adaptasiyası peşəyönümü sistemində elə bir yer tutur ki, bu zaman diqqət
təhsilalanların seçdikləri peşə və ixtisasa bələdləşməsinə və uyğunlaşmasına verilir. Onlar bu
peşə və ixtisas sahəsi ilə praktik şəkildə tanış
olur və oradakı proseslərin bir növ “iştirakçıları”
olurlar ki, bu da onların bu sahələr haqqında daha

dərin məlumat almalarına səbəb olur.
Peşə tərbiyəsi də vacib komponentlərdəndir.
Burada məqsəd xüsusən yuxarı siniflərdə təhsilalanların öz seçimlərini etdikdən sonra onlara
həmin peşələr və peşə adamları üçün seçilmiş
peşənin spesifikasına uyğun peşə borcu, peşə
məsuliyyəti, peşə etikası, peşə şərəfinin qorunması və s. kimi mənəvi tərbiyə normaları haqqında məlumat verilməsi və onlarla tərbiyə işlərinin aparılmasıdır. Peşəyönümü işində peşə
tərbiyəsi üzrə işlərin aparılması çox vacibdir.
Bunun olmaması, hətta bəzən öz peşəsini, ixtisasını yaxşı bilən şəxslərin öz işinə məsuliyyətsiz yanaşması, peşə şərəfini uca tutmaması,
peşə borcunu yaxşı dərk etməməsi ilə müşayiət
olunur ki, bu da nəinki həmin şəxsin, peşənin
özünün də nüfuzunun aşağı düşməsinə səbəb
olur.
Peşəyönümü elmilik tələb edir
Elmi əsasa söykənmədən aparılan peşəyönümü işləri müvəffəqiyyəti təmin edə bilmir.
Aparılan işlər bəzən heç bir nəticə vermir, ya
təbliğat xarakterli olur, ya da sadəcə məsləhət.
Nəticədə də peşə və ixtisas hər hansı bir maraq
və ya arzu xatirinə, yaxud da təsadüfi seçilmiş
olur.
Peşəyönümü probleminə elmi yanaşma
onun mahiyyəti və məqsədi ilə bilavasitə
bağlıdır və onlardan irəli gəlir. Bunun daxili
mexanizmini aşağıdakılar təşkil edir:
1. Peşəyönümü işində təhsilalanların arzu və
marağının onların bacarıq və qabiliyyətləri ilə
uyğunluğu öyrənilməli və bunlar bir-birini
tamamlamalıdır.
2. Peşə seçimində təhsilalanların fənn marağından peşəyə olan marağına keçidi təmin
olunmalıdır. Yəni onlar hansı fənni yaxşı oxuyurlarsa, o sahəyə deyil, hansı sahəni, peşə və
ixtisası seçmək arzusundadırlarsa, həmin sahəyə
uyğun gələn fənləri yaxşı öyrənmələrinə keçid
olmalı, peşə marağı və qabiliyyəti təmin olunmalıdır.
3. Təhsilalanların peşə özünümüəyyənləşdirməsinə nail olunması üçün ən azı IX sinfin
sonunadək öz seçimini dəqiqləşdirməli və
təmayülünü bilməlidir. Bu zaman valideynlərin
və müəllimlərin məsləhətinə də böyük ehtiyac
vardır.
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4. Peşə seçmə haqqında zəruri biliklərin
verilməsi. Seçimin təsadüfiliyinə çox zaman
təhsilalanların peşələr haqqında, yaxud da elə
özünün seçmək istədiyi peşə və ixtisas haqqında
məlumat və təsəvvürü çox bəsit, sadə olması
səbəb olur. Ona görə də məktəblərdə bu sahədə
informasiya mənbələrinin, peşə professioqramının olması, təhsilalanların onlarla tanış
edilməsi olduqca vacibdir.
5. Azərbaycan cəmiyyətində təhsilalanların
peşə seçiminə valideynlərin təsiri olduqca güclüdür. Müşahidələrimiz göstərir ki, peşə və
ixtisas seçən gənclərimizin ən azı 2 nəfərindən
biri (50%-i), məhz valideynlərinin arzusu ilə
seçim edirlər. Bu da onu deməyə əsas verir ki,
peşəyönümü prosesində məktəbin apardığı
işlərin əsas istiqamətlərindən biri, məhz valideynlərlə aparılan işlər, onlarla birgə işləməkdir.
Məktəb bu işə yardımçı olmalı və valideynlərin
pedaqoji maariflənməsinə kömək etməlidir.
Peşəyönümü işi bacarıq və qabiliyyətə
əsaslanmalıdır
Təhsilalanların yalnız marağına əsaslanan
seçim çox vaxt müvəffəqiyyətsizliklə nəticələnir.
Fəaliyyətin əsasında dayanan bacarıq, qabiliyyət
nəzərə alınmadıqda seçilən peşə və ya ixtisas
sahəsində yüksək uğurlar qazanmaq, karyera
imkanlarını reallaşdırmaq mümkün olmur. Ona
görə də məktəbdə bu məsələyə ciddi yanaşılması
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Burada məşhur
“peşəyönümü üçbucağının” (“istəyirəm”, “bacarıram”, “lazımdır”) nəzərə alınması xüsusi
önəm kəsb edir. Hələ vaxti ilə bu məsələyə xüsusi diqqət verən Şərqin böyük əxlaq nəzəriyyəçisi, Azərbaycan xalqının dahi mütəfəkkiri
Nəsirəddin Tusi yazırdı: “Kimin nəyə qabiliyyəti
varsa, onunla məşğul olsa, tez nəticə verər, böyük sənətkar olar, əks təqdirdə zəhmət hədər
gedər, ömür puç olar”.
Peşəyönümündə təhsilalanların bacarıq və
qabiliyyətlərinin nəzərə alınması mühüm şərtdir.
Buna müəllimlər də, valideynlər də mühüm
diqqət yetirməli və şagirdlərin özlərinin də bu
halları qiymətləndirmələrinə, “özünü dərk
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etmələrinə” və seçim zamanı bunları nəzərə
almalarına nail olmalıdırlar. Bu məqsədlə məktəb psixoloqu və məktəb həkimi tərəfindən peşə
seçmək astanasında olan yeniyetmə və gənclərin
peşə maraqları ilə bacarıq və qabiliyyətlərinin
müvafiq olub-olmaması müxtəlif vasitələrlə
(müşahidə, müsahibə, test sınaqları, tibbi
müayinə və s.) öyrənilməli və bunlara əsaslanaraq məsləhətlər verilməlidir. Bu elə bir
prosesdir ki, onun nəzərə alınması gələcək müəyyən uğursuzluqların, peşə-ixtisas və iş yerlərinin
dəyişilmələrinin, sənətindən və peşəsindən
narazı qalmaların və iqtisadi itkilərin qarşısının
alınmasında mühüm rol oynayır.
Nəticə. Beləliklə, yazılanları ümumiləşdirərək onu deyə bilərik ki, təhsilalanların bacarıq və
qabiliyyətləri dərindən öyrənilməli, peşəyönümü
işlərində onlara əsaslanılmalıdır. İstəklə bacarıqların uyğunluğuna nail olunmalıdır. Bunu
təhsilalanların özlərinin də dərk etməsi üçün
peşəyönümü işinin aparılmasında məktəbdə sistemli və əsaslandırılmış işlər həyata keçirilməlidir. Fərdi psixofizioloji imkanları ilə gələcək
fəaliyyət növləri arasında qarşılıqlı əlaqəni,
uyğunluğu yaratmaqla hər bir təhsilalana qabiliyyətlərinə uyğun gələn peşə seçməkdə kömək
edilməlidir.
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M.Ilyasov
Professional orientation of learners as a
topical and scientific issue
Abstract
A number of successes achieved in recent
years in the education of Azerbaijan, which is
undergoing a period of large-scale reforms,
brought our education closer to the world
education system and accelerated its integration.
Reforms in the implementation of a number of
important tasks set by the "State Strategy for the
Development of Education in the Azerbaijan
Republic" have led to significant innovations in
the development of education. In this regard,
achievements in the field of modernization of
educational infrastructure, improving the quality
of education, improving the training of qualified
teachers and a number of other areas deserve the
highest praise. In connection with the pandemic,
important work, such as the involvement of 75%
of teachers, pupils and students in virtual
education in a short time, as well as the literal
“zeal” of teachers and dedication to keep
students from education in difficult conditions,
will outline the prospects for the future development of Azerbaijani education and allow
for future achievements. One of the areas and
problems of such global significance that are
necessary not only for individuals, but also for
the whole society, is the correct organization and
scientific decision of the students' careers.

М.Ильясов
Профессиональная направленность
студентов как актуальная и
научная проблема
Аннотация
Ряд успехов, достигнутых в последние
годы в образовании Азербайджана, переживающего период масштабных реформ, приблизило наше образование к мировой системе
образования и ускорило ее интеграцию. Реформы в реализации ряда важных задач, поставленных «Государственной стратегией развития образования в Азербайджанской Республике», привели к значительным инновациям в развитии образования. В связи с этим
достижения в области модернизации образовательной инфраструктуры, повышения качества образования, совершенствования процесса подготовки квалифицированных учителей и ряда других направлений заслуживают самой высокой оценки. В связи с
пандемией важная работа, такая как вовлечение 75% учителей, учеников и студентов в
виртуальное образование в короткие сроки, а
также буквальное «рвение» учителей и самоотверженность, чтобы удержать учащихся
от образования в трудных условиях, наметят
перспективы будущего развития азербайджанского образования. Позволяет увидеть
свои достижения. Одной из областей и проблем такого глобального значения, которые
необходимы не только для отдельных лиц, но
и для всего общества, является правильная
организация и научное решение карьеры
студентов.
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Xülasə. Məqalədə böyük demokrat Cəlil Məmmədquluzadə irsində məktəb, müəllim, təlim-tərbiyə
problemləri nəzəri aspektdə təhlil obyektinə çevrilmişdir. Qeyd olunur ki, yazıçı müəllim kadrlarının
hazırlığı sahəsində əməli fəaliyyət göstərmişdir. Mirzə Cəlil gənc nəslin təlim-tərbiyəsində yeni tipli
məktəblə yanaşı, müəllimin də roluna böyük əhəmiyyət vermişdir. O, müəllimlik sənətinin namuslu,
şərəfli, müqəddəs və məsuliyyətli olduğunu göstərərək, müəllimlərdən yüksək ideyalılıq, prinsipiallıq, nəcib əxlaqi keyfiyyət, hərtərəfli bilik, öz üzərində müntəzəm işləmək, biliyini artırmaq, elmin
nailiyyətlərindən xəbərdar olmaq, bilikləri gənc nəslə mənimsətmək kimi bacarıqları da tələb
etmişdir. C.Məmmədquluzadə istər məktəbdə, istərsə də başqa ictimai yerlərdə tərbiyə işinə təsir
edən mühüm amil kimi müəllimin şəxsi nümunəsini yüksək qiymətləndirmişdir. Ona görə müəllim
işini yalnız məktəblə məhdudlaşdırmamalı, o, həm də geniş ictimaiyyət içərisində fəaliyyət göstərməli, xalqın maariflənməsi naminə təbliğat işi aparmalı, məqsədi ancaq və ancaq xalqa,
zəhmətkeş kütlələrə ləyaqətlə xidmət etməkdən ibarət olmalıdır. C.Məmmədquluzadə təlim-tərbiyəyə
vahid bir proses kimi baxmış, bu işi təkcə müəllimin fəaliyyəti ilə məhdudlaşdırmayıb, şagirdlərdən
də fəallıq, müstəqillik, səy və çalışqanlıq tələb etmişdir. O, mətbuatın, kitabın və kitabxananın təlimtərbiyə işinə faydalı təsir göstərdiyini də qeyd etmişdir. İstər təlim, istərsə də tərbiyə prosesində
uşaqların yaş və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almağı, təlim zamanı didaktikanın asandan çətinə,
sadədən mürəkkəbə, məlumdan məchula və s. prinsip qaydalarını gözləməyi vacib bilmişdir. Təlimin
tərbiyəedici prinsipini əsas tutan C.Məmmədquluzadə tədris planına elə fənləri daxil etməyin
tərəfdarı olmuşdur ki, tədris prosesində onlar uşaqlarda elmi dünyagörüşü və nəcib əxlaqi keyfiyyətlər tərbiyə edə bilsin.

Açar sözlər: XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan, böyük demokrat və pedaqoq Cəlil
Məmmədquluzadə, maarif, məktəb və müəllim, təlim-tərbiyə vahid bir proses kimi, təlimin həyatla
əlaqəsi.
Key words: Azerbaijan at the end of the 19 th and early 20 th centuries, great democrat and
educator Jalil Mammadguluzadeh, enlightenment, school and teacher, training as a single process
is education, teaching and its relation with life.
Ключевые слова: конец XIX века, Азербайджан в начале XX века, великий демократ и
педагог Джалил Мамедгулузаде, образование, школа и учитель, образование как единый
процесс, связь образования с жизнью.
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zərbaycanın mütəfəkkir yazıçısı,
pedaqoq, jurnalist, ictimai xadim,
tərcüməçi, nasir Cəlil Məmmədquluzadə haqqında kifayət qədər
araşdırmalar aparılmış, kitab və kitabçalar yazılmış, albomlar tərtib edilmiş, namizədlik və
doktorluq dissertasiyaları müdafiə edilmişdir.
Ə.Şərif (Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və
yaradıcılığı. Bakı, 1956), M.İbrahimov (Böyük
demokrat Bakı, 1957), İ.Həbibbəyli (Cəlil
Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri. Bakı,
1997), Ə.Mirəhmədov (Cəlil Məmmədquluzadə
“Molla Nəsrəddin” və XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycan mətbuatının inkişafı məsələləri.
Bakı, 1972), F.Ramazanov (Cəlil Məmmədquluzadənin etik görüşləri. Bakı, 1969), Z.Mehrəliyeva (Cəlil Məmmədquluzadənin pedaqoji
fəaliyyəti və görüşləri. Bakı, 1984), F.Hüseynov
(Cəlil Məmmədquluzadə nəsrinin əsas problemləri. Bakı, 1973), S.Əmirov (Cəlil Məmmədquluzadənin felyetonları. Bakı, 1967), X.Əlimirzəyev (Cəlil Məmmədquluzadənin ədəbi-tənqidi
görüşləri. Bakı, 1991) və başqaları ayrı-ayrı
vaxtlarda Cəlil Məmmədquluzadə və ya “Molla
Nəsrəddin” jurnalı haqqında dəyərli araşdırmalar
aparmışdılar. Lakin bu dediklərimizdən heç də o
nəticə çıxarılmasın ki, yazıçının yaradıcılığında
və ya pedaqoji fəaliyyətində tədqiq edilməli bir
məsələ, bir problem qalmamışdır. Əksinə, Cəlil
Məmmədquluzadənin həyat yoluna və zəngin
ədəbi-pedaqoji irsinə dərindən nüfuz etdikcə,
onun yaradıcılığı ətrafında tədqiqat və tapıntılar
genişləndikcə öyrənilməmiş problemlər daha
bariz, daha qabarıq şəkildə nəzərə çarpır. Belə
qabarıq nəzərə çarpan məsələlərdən biri də Cəlil
Məmmədquluzadənin müəllim və müəllim
hazırlığı haqqında olan görüşləridir.
Görkəmli maarifçi-pedaqoqu iqtisadiyyat,
məişət, mədəniyyət, əxlaq, təbabət və sair kimi
məsələlər nə qədər düşündürmüşdürsə, məktəb,
müəllim, təlim-tərbiyə problemləri də daim
düşündürmüşdür. Təlatümlü, təbəddülatlı XX
əsrin ilk onilliklərində milli məktəblərin olmasını, müəllim kadrlarının yetişdirilməsini, təhsilin dünyəviliyi və demokratikləşdirilməsini
geniş müzakirə obyektinə çevirən Cəlil Məmmədquluzadə xalqın xoşbəxtliyini maarif toxumu
səpən xalq məktəblərində, elmdə, təhsildə
görürdü. O, belə bir fikirdə idi ki, hər bir xalqın
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maddi yoxsulluğu, iqtisadi düşkünlüyü onun
zehni yoxsulluğunun, mənəvi düşkünlüyünün
nəticəsidir. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan elmin tərəqqisində geridə qalırdı. Bunun bir səbəbi Çar Rusiya imperiyasının
düşünülmüş şəkildə apardığı milli müstəmləkə
siyasətindən irəli gəlirdisə, digər səbəbi isə avam
xalqın islam dininə kor-koranə baxışından qaynaqlanırdı. Cəlil Məmmədquluzadə də bir müəllim kimi bunları görərək camaat və xalq arasında
mətbuat vasitəsi ilə geniş təbliğat işi aparır,
elmin, maarifin əhəmiyyətini, mədəni yaşayışın
üstünlüyünü xalqa başa salır və qəflət yuxusundan oyatmağa çalışırdı.
XX əsrin əvvəllərində yeni üsulla işləyən
məktəblərin təbliği, pedaqoji kadrların hazırlanması, tədris materiallarının yeniləşdirilməsi,
xurafatın məktəbə müdaxiləsinin qarşısının
alınmasına var gücü ilə çalışan Cəlil Məmmədquluzadə ümumi təhsilə geniş yer vermiş, ümumi
icbari təhsilin həyata keçirilməsi, məktəb şəbəkələrinin genişləndirilməsi uğrunda ciddi mübarizə aparmışdır. O, gənc nəslin müxtəlif elmlərə
yiyələnməsində, savadsızlığın ləğvində yeni
üsullu, dünyəvi təhsil verən, təlim-tərbiyə işləri
düzgün təşkil edilmiş qabaqcıl məktəblərin rolunu yüksək qiymətləndirmiş, şüurları zəhərləyən
ideyaların meydan suladığı, mexaniki əzbərləmənin tətbiq edildiyi köhnə sxolastik məktəbləri kəskin tənqid atəşinə tutmuşdur. Görkəmli maarifçi-pedaqoq xalqın maarifə qovuşmasının zəruri şərti kimi ana dilli ibtidai məktəblərə xüsusi fikir vermiş, eləcə də ana dilində
ibtidai məktəblərin açılmasını tələb etmişdir.
Bununla yanaşı, məktəblərdə ana dili dərslərinə
verilən saatların miqdarını artırmağı, yeni
mükəmməl proqramlarla fənləri tədris etməyi,
məktəblərdə tədrisin keyfiyyətini yüksəltməyi,
məktəblərin tətillərini düzgün bölüşdürməyi,
vahid dərs bölgüsü və dərs cədvəlinə əməl
edilməsini, ibtidai təhsilin ümumi və məcburi
olmasını, təlimdə yeni üsullardan istifadə etməyi
və faydalı dərsliklərin hazırlanmasını vahid
ideya kimi irəli sürmüşdür.
Cəlil Məmmədquluzadə qeyd etdiyimiz kimi,
xalqın tərəqqisini müəllimlərin fəaliyyətində
görürdü. Məşhur “Danabaş kəndinin əhvalatları”
və yaxud “Danabaş kəndinin məktəbi” əsərləri
ilə yeni üsullu məktəblərin yaranmasını, təlimin
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həyatla əlaqəsini, müəllimin xalqla bağlılığını,
məktəbdə intizam məsələlərini qabardan nasirin
fikirləri bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. C.Məmmədquluzadə yaşadığı dövrdən
xalqının, millətinin gələcəyini görə biləcək, həm
də bu millətin davamlılığını təmin edəcək gələcək nəsillər, düşünən beyinlər formalaşdırmağa
çalışmışdır.
İctimai xadim haqlı olaraq xalqın gələcək
inkişafını yeni ruhlu müəllimlərin hazırlanmasında görürdü. O müəllimlər ki, cəmiyyəti dəyişdirəcəkdir. O, ictimai-ideoloji hərəkatın görkəmli nümayəndələrindən çex pedaqoqu Yan
Amos Komenski (1592-1670), rus pedaqoqlarından Nikolay İvanoviç Piroqov (1810-1881),
Konstantin Dmitriyeviç Uşinski (1824-1870),
Dmitri İvanoviç Pisarev (1840-1868), Fransa
maarifçilərindən Jan Jak Russo (1712-1778),
Klod Adrian Helvetsi (1715-1771), İsveçrə
pedaqoqu İohann Henrix Pestalossi (1746-1827)
və başqa bu kimi görkəmli maarifçilərin pedaqoji
sistemi və ideyaları ilə yaxından tanış olmuşdur.
Komenski, Uşinski, Pestalossi və adlarını çəkdiyimiz digər klassik pedaqoqları mütaliə edib
öyrənmək Cəlil Məmmədquluzadənin müəllim
kimi inkişafına qüvvətli təsir göstərmişdir. Bu
böyük simaların xalq maarifi yolunda fəaliyyəti,
metodika və didaktikaya dair təlimi, pedaqoji
irsi, şəxsi fədakarlığı onun üçün ömrünün sonunadək ilhamverici nümunələrdən olmuşdur.
Bunu pedaqoqun öz əsərlərində yeri gəldikcə
həmin şəxsiyyətləri yad edib, onlardan nümunələr və sitatlar gətirməsindən də aydın görürük.
Fasilələrlə Naxçıvan şəhər məktəbində (18811882), Baş Noraşendə (1888) (indiki Şərur
rayonu), Nehrəm məktəbində (1890-1897) müəllimlik və müdirlik edən Cəlil Məmmədquluzadə
“tədris prosesində yeni, faydalı təlim üsullarına
əsaslanmış, hələ seminariya illərində “Vətən
dili” dərsliyi vasitəsi ilə mənimsədiyi səs metodunu məktəb təcrübəsində sınaqdan çıxarmışdır.
Yaş və bilik səviyyələrinə uyğun gələn qabaqcıl
maarifçi ideyaları şagirdlərə çatdırmışdır” [2].
İnsanı “müdrik” görmək istəyən, təlimdən
ardıcıllıq, əyanilik, “qızıl qayda-qanun” tələb
edən, əzbərçiliyi pisləyən, şagirdin öyrəndiyi hər
şeydən “gündəlik həyatda nə kimi fayda görəcəyi” barədə düşünən Komenskinin; “Özgələr
üçün hər şey, özüm üçün heç şey!” – deyən, insan
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təbabətini təkmilləşdirmək uğrunda çalışan
Pestalossinin; Vətənə mümkün qədər çox fayda
verməyi özünə şüar edən, insanı “əməyə hazırlamağı” tərbiyənin əsas vəzifəsi sayan, ana
dilinə böyük məhəbbət oyadan Uşinskinin;
Müasir cəmiyyətin günahlarından uzaq, “həqiqi
insan” tərbiyə etməyə çağıran Piroqovun Azərbaycan klassikinin təkcə pedaqoji görüşlərinin
deyil, bütün ictimai ideallarının müəyyənləşib
inkişaf etməsi üçün faydalı və ibrətamiz olduğunu pedaqogika mütəxəssislərinin apardığı
tədqiqatlar da sübut edir. Təsadüfi deyildir ki,
Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərində bir sıra
böyük sosial problemlər xalqın maariflənməsi,
məktəb, müəllim, təlim-tərbiyə üsulları, tədris
vəsaiti və s. məsələlərlə əlaqələndirilir.
Yazıçı İ.H.Pestalossinin əyani təlim və
L.Tolstoyun “sərbəst” nəzəriyyələri ilə, “öz
dövründə hökm sürən əsas psixoloji cərəyanlarla” yaxından tanış olmuş, onlara tənqidi
yanaşmışdır. O, bu fikirdə olmuşdur ki, məktəb
uşağa ilk növbədə, əməli həyatda, təsərrüfatda
kömək edəcək biliklər verməlidir. Pedaqoq
əzbərçiliyə, əyani təlimi və onun ifadəsi olan
əşya dərsini bayağılaşdırmağa da bu baxımdan
etiraz etmişdir. “...“uşaq psixologiyası”, “eksperimental psixologiya”, “pedaqoji psixologiya”
terminləri Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində ilk
dəfə, məhz Cəlil Məmmədquluzadə tərəfindən
işlədilmişdir. Pedaqoq öz əsərlərində, həm də bu
elmlərin əsas vəzifələrindən, təlimdə əhəmiyyət
və mövqeyindən çox düzgün və elmi şəkildə
bəhs edir” [1].
Qeyd etdiyimiz kimi, Cəlil Məmmədquluzadə
dövrünün məktəb və maarif məsələlərini öz
əsərlərində, xüsusən də “Molla Nəsrəddin” jurnalında diqqətə çatdırmış, məktəblərdə verilən
təhsilin heç bir işə yaramadığını özünəməxsus
dillə kəskin tənqid etmiş, pedaqoji sahədə
görülən işlərin uğursuzluğunun əsas səbəblərindən birinin sağlam olmayan müəllim kontingenti münasibətlərində görmüşdür. Cəlil
Məmmədquluzadənin “Niyə mən dərsdən qaçdım” adlı felyetonunda oxuyuruq: “Dünyada çox
adam dərsdən qaçıb. Özgə millətləri bilmirəm,
amma bunu bilirəm ki, yer üzündə bir müsəlman
yoxdur ki, dərsdən qaçmamış ola.
Müxtəsər, dərsdən qaçmayan müsəlman deyil”.

Peşə təhsili və insan kapitalı. Cild 3, №3, 2020 s.16-22
Məlumdur ki, dərsdən qaçmağa neçə səbəblər
olur. Görürsən on üç yaşında bir uşaq nə qədər ki,
qamışdan at qayırıb minib küçələri o tərəf bu
tərəfə kişnəyə-kişnəyə çapır, sağ və səlamətdir,
amma dərsə gedən kimi, biçarənin Şəki alması
kimi qırmızı yanaqları başlayır solmağa. Uşağın
atası gedib Hacı Kərim həkimə əhvalatı deyir və
həkim uşağın üzünə baxan kimi ona bir dua yazır
və uşağın atasına deyir ki, oğluvun heç özgə
naxoşluğu yoxdur, məhz falaqqadan qorxub və
uşaq bu sözləri eşidəndən sonra, dəxi dərsdən
qaçır…” [“Molla Nəsrəddin” jurnalı, 1906, №7].
Cəlil Məmmədquluzadə öz görüşünə uyğun
olan müəllim hazırlığını elə sözü gedən “Danabaş kəndinin müəllimi” əsərində yaratmışdır.
Bəzi gülünc situasiyaların yaranmasına baxmayaraq, burada yaradılmış müəllim hazırlığı
artıq köhnə, əski düşüncəli müəllim hazırlığından əsaslı surətdə fərqlənir. Müəllim dərsdə
şagirdlərin diqqətini öyrədilməsi, mənimsədilməsi nəzərdə tutulan mövzuya cəlb etməyə,
uşaqları dərsdə maraqlandırmağa və fəallaşdırmağa səy göstərir. Bu kimi məsələyə Üzeyir
Hacıbəyov da toxunaraq yazır: “Didaktika
səndən tələb edir ki, bu öyrədilən şeyi intixab
(bir şeyin ən yaxşısını ayırmaq – K.C.) etdiyin
bir üsulla öyrədən zaman bu qaydalara əməl et,
yəni:
1. Uşağa aşina olan şeylərdən başlayıb biganə
olduğu şeylərə keç.
2. Uşaq gözü ilə dərk etdiyi şeylərdən başlayıb, xəyal ilə dərk olunan şeylərə keç.
3. Sadə və birəczalı şeylərdən başlayıb, mürəkkəb və çoxəczalı şeylərə keç və i.a.”.
“Danabaş kəndinin müəllimi” əsərində, eyni
zamanda müəllim uşaqların təlim zamanı düzgün
davranış qaydalarına yiyələnməsinə, sinifdə düzgün oturmasına, icazəsiz danışmamağa və icazəsiz sinifdən çıxmamasına xüsusi diqqət yetirir,
onlarda cəmiyyət üçün gərəkli olan mədəni davranış qaydalarını formalaşdırmağa çalışır. Şagirdlərin mövzuları başa düşmədiyi zaman sualla
müəllimə müraciət etməsinə şərait yaradır. Müəllim uşaqların yaş xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq
onlara öyrədilən hər hansı bir təlim materialının
əyani xarakter daşımasına xüsusi diqqət yetirir,
təlimə qarşı onlarda maraq oyatmaq, şagirdlərin
hamısını fəallaşdırmaq və öyrədilən materialın
sual-cavab və ya debat yolu ilə mənimsənilməsi

üçün xüsusi səy göstərir. Onun təsvir etdiyi
müəllim öyrədilən mövzu haqqında şagirdlərin
anlayışını, öz düşüncələrini ifadəetmə qabiliyyətini və təfəkkürünü inkişaf etdirir. Bu əsərində
Cəlil Məmmədquluzadə arzu etdiyi müəllim
obrazını yaratmışdır. Əsərdə təsvir edilən müəllimin əsas ünsiyyət vasitəsi uşaqlarla səmimi
münasibətdir. Müəllimin uşaq şəxsiyyətinə hörməti onun öyrənənlərə qarşı səmimi münasibətində özünü göstərir. Artıq mollaxanada söz
deməkdən qorxan uşaqlar bu əsərdə təsvir olunan
dərs zamanı müəllimlə aktiv ünsiyyətə girir.
Uşaqlar bu ünsiyyətin nəticəsində aktivlik, yəni
son dərəcə fəallıq kimi bir xüsusiyyətə yiyələnirlər. Təbiidir ki, C.Məmmədquluzadə sinifdə
yaradılan qorxu əsasında qurulan o münasibətlər
sistemini tənqid edirdi. Belə münasibətlər özünə
qapanıq, sosial münasibətlər qurmaqdan qorxan,
özünə güvəni olmayan insanlar formalaşdırır.
Təbii ki, bu amil gələcək cəmiyyətin özgüvəni
olmayan, müstəqil və tənqidi düşünmə qabiliyyətindən məhrum və s. kimi mənfi xüsusiyyətlərə
sahib insanların formalaşmasını təmin edirdi.
Pedaqoq cəmiyyətin öndə gedən müəllimi kimi
başa düşürdü ki, özgüvəni olmayan insanlar
özgüvəni olmayan cəmiyyəti meydana gətirir.
Yazıçının yaratdığı demokratik ruhlu, milli
koloritə məxsus olan müəllim tipi təlim prosesində uşaqlara hörmət göstərməklə yanaşı,
onların sağlam intizama dəvət olunmasına da
diqqət yetirir. Lazım gələndə uşaqlara gərəkli
olan davranış normalarını formalaşdırmaq üçün
cəza üsulundan da bir vasitə kimi istifadə edir.
Lakin onun istifadə etdiyi cəza mollaxanadakı
mollaların əsasən istifadə etdiyi fiziki cəza deyil.
Müsbət davranışı qazandırmaq üçün istifadə edilən və tətbiqi zamanı mənəvi və fiziki zədə vurmayan, yaratmayan cəza növüdür. Əsərdə oxuyuruq:
“Əsəd. Uşqol, acam, gedirəm evimizə.
Uçitel. Otu yerinə! Dərs qurtarmamış getmək
olmaz.
Əsəd gedir qapıya tərəf, uçitel gedib yapışır
onun çiynindən.
– Sən ki, mənim sözümdən çıxdın, get dur
bucaqda, özünü də tənbeh üçün bezabed (naharsız – K.C.) qoyacağam” [3].
Göründüyü kimi, Cəlil Məmmədquluzadə
pedaqogikada olan rəğbətləndirmə və cəzalan19
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dırma üsulundan istifadə etməyi oxucularına
aşılamağa çalışmış, əsasən buna nail olmuşdur.
Bu baxımdan, C.Məmmədquluzadə əsərlərində
qeyd edir ki, əsl müəllim öz biliyi, mədəniyyəti,
bacarığı, nəzakəti, davranışı, sadəliyi ilə sadəcə
şagirdlər arasında deyil, xalq arasında da özünə
hörmət, nüfuz qazanmalıdır. Ta sarıqlı mollalar
kimi bu gün kefi çəkdi dərsə gedəcəkdir, kefi
çəkmədi məktəbə getməyəcək və yaxud bu gün
vaxtı yoxdur və sair və ilaxır. Pedaqoq belə
müəllimləri gülüş hədəfinə çevirərək “Müəllimlər” adlı felyetonunda yazır: “Sarıqlı mollalar
“əvvələn, nə vaxt ki, kefləri istədi, – dərsə
gedəcəklər, nə vaxta ki, kefləri istəmədi, yaqinki
vaxtları olmadı, – getməyəcəklər. Orucluqda və
məhərrəmlikdə heç dərs deməzlər; çünki
yarmarka vaxtı çox şüğlləri (məşğuliyyətləri –
K.C.) olur. Özgə vaxtlarda da ölü yerinə getsələr,
kəbin kəsməyə və talaq verməyə getsələr, qonaqlığa, taziyəyə, mərsiyəyə, müsəlliyə, qəbr
üstə, camaat namazına, əshabi-kəhf ziyarətinə və
qeyri min-min bu cür işlərlə məşğul olanda, söz
yox, dərsə gedə bilməzlər. Çünki məvacib öz
vaxtında yetişəcək. Məsələn, Bakıda Molla
Ruhulla əfəndi həmişə məsciddə və minbərdə
ola-ola iki şəhər məktəbində və bir də
“Səadət”də, ya qeyri bir məktəbdə müəllim hesab olunur. Amma şəhər məktəblərinin birində,
məsələn, ildə yetmiş beş dərsin qırx beşini ötürür
və ancaq otuz dərsə gedə bilir. Dəxi yazıq nə
eləsin, parçalana bilməz ki?” [“Molla Nəsrəddin” jurnalı, 1908, №36]. Deməli, belə
müəllimlərin xalq içərisində nə hörməti olar, nə
də nüfuzu.
Əsl müəllim özünün pedaqoji məharət və
ustalığı, insansevərliyi, şagirdlərə qarşı, eləcə də
xalqa qarşı səmimiyyəti ilə məktəblə valideynlər
arasında hörmət, qarşılıqlı anlaşma və ümumi
məqsəd uğrunda işbirliyi yaratmağı bacarmalıdır.
Ümumiyyətlə, maarifçi-pedaqoq belə çatdırmaq
istəyir ki, müəllim xalqının övladlarına doğma
münasibət bəsləyən, onların bilik, savad sahibi
olması üçün ciddi səylə çalışan, uşaqların sahib
olduğu cəmiyyətə uğurlu adaptasiyasını təmin
edən, həmin cəmiyyətin öndə gedən şəxsiyyətlərindən biri olmalıdır.
Yuxarıda sadalanan fikirlərdən maarifçipedaqoqun müəllim və müəllim hazırlığı haqqındakı görüşlərini aşağıdakı kimi səciyyə20

ləndirmək olar:
– müəllim məktəbdə və ümumiyyətlə, maarif
sahəsində ən mühüm sima olmalıdır;
– müəllimin əqidəsi uşağın əqidəsinin təşəkkül etməsinə kömək etməlidir;
– müəllim yüksək ümumi və ixtisas hazırlığı
ilə yanaşı, həm də yüksək əxlaqi və mədəni
səviyyəyə malik olmalıdır;
– müəllim əxlaq tərbiyəsi ilə şagirdlərdə bütün xeyirxahlıqlara və gözəlliklərə qüvvətli
məhəbbət, nəcib hislər və arzular inkişaf etdirməyi bacarmalıdır;
– müəllim xalq yolunda fədakarlıqla çalışmalıdır;
– müəllimin şagirdlərə verdiyi tələb onların
yaş xüsusiyyətlərinə uyğun və aydın olmalıdır;
– müəllim səbirli, təmkinli olmalı, mühitin
etinasızlığına diqqət verməlidir;
– müəllim uşaq ruhunun qabil bilicisi olmalı,
qəlbinə hakim kəsilməlidir;
– müəllim xalqın ümumi tərəqqisi və maariflənməsinə çalışmalı, vətən uğrunda malını,
canını əsirgəməməlidir;
– müəllim uşaqlarda vətənə sevgini, vətənə
vurğun olmağı elə cani dildən danışmalı, aşılamalıdır ki, bu da uşaqlarda vətəni sevməkdə milli
iftixar hissi oyatsın;
– xalqın milli-mənəvi taleyinin göstəricisi
olan müəllim, müəllim kadrlarının hazırlığına
xüsusi diqqət yetirməli, müəllimlərin ixtisas və
pedaqoji-psixoloji səviyyəsinə ciddi fikir verməlidir.
Bildiyimiz kimi, 1906-cı ildə Həsən Bəy
Zərdabinin və Nəriman Nərimanovun təşəbbüsü
ilə Azərbaycanda ilk Müəllimlər Qurultayı
çağırıldı. Təbii ki, qurultay çağırılmamışdan
əvvəl hansı məsələlərin müzakirəyə qoyulması
üzərində düşünülmüşdür. Qurultayın gündəliyində mövcud proqramları nəzərdən keçirib
dövrün tələblərinə müvafiq yenilərini tərtib
etmək, onların əsasında müasir mündəricəli
dərsliklər yaratmaq, oxumaq və yazmaq üsulunu
asanlaşdırmaq, seminariyada ana dilinin tədrisini
və kənd müəllimlərinin məişət və güzəranını
yaxşılaşdırmaq, çarizmin maarif sistemini ifşa
etmək, müəllimlərin özlərinin ana dilini öyrənmək və bu mübarizəyə qoşulmaq, faydalı
kitablar tapıb oxumaq və digər tələblər qurultayda geniş müzakirə obyektinə çevrilmişdir.
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Cəlil Məmmədquluzadə qurultaya dəvət olunmasa da, mollaxanalarda özünü doğrultmayan bu
kimi məsələlərin həlli yollarına öz köməkliyini
“Molla Nəsrəddin” jurnalı ilə çatdırmışdır.
Qurultaydan çıxan qərarlara bəzən ciddi,
bəzən də yumoristik şəkildə yazıçının baxış və
görüşlərində də rast gəlirik. “Molla Nəsrəddin”
jurnalında göstərilir ki, qurultayda iştirak edə
bilməyən bir Naxçıvanlı müəllim tədris proqramına onun da xahişlərinin yerinə yetirilməsini
istəyir. “Teleqraf xəbərləri”ndə “Naxçıvandan”
başlıqlı xəbərdə oxuyuruq: “Bakıda müəllimlər
ictimai sədrinə Naxçıvan müəllimlərindən biri bu
məzmunda bir teleqram göndərmişdir: “Əfəndim, məktəbimdə bir neçə müxtəlif dillərdə dərs
oxunduğuna görə bağlayıb gələ bilmədim.
Təvəqqe edirəm məktəblərdə oxunan kitabların
barəsində müzakirə olunanda “Tənbihül-qafilin”,
“İnşa”, “Xəzan-bahar”, “Gülsüm nənə” kitablarını da proqrammaya daxil edəsiniz” [“Molla
Nəsrəddin” jurnalı, 1906, №23]. Yumoristik
şəkildə teleqramda göstərilən bu xəbərdən hər bir
oxucuya aydın olur ki, məktəblərdə tədrisin
səviyyəsi necə də ağır vəziyyətdə olmuşdur.
Qurultayın qərarını icra edən komissiyanın
“Azərbaycan dili dərsi azərbaycanlılar üçün əsas
fənn hesab edilsin”, fikrinin irəli sürməsi təklifi
idi. Bildiyimiz kimi, yeni üsullu məktəblərdə ana
dili dərsləri arxa plana keçirilmişdir. Hətta ana
dili məktəblərdə unudulacaq bir hala gəlmişdir.
Bu xüsusda, “Molla Nəsrəddin” jurnalında
“Çətin məsələyə bir cavab” felyetonunda oxuyuruq: “Bir darülmüəllimində altmış dörd müsəlman uşağ ola və bunların ikisi müsəlman dili
bilməyə (yəni nə eybi var?). Bunlara şəriət
dərsini nə dildə demək lazımdır, rus dilində, ya
müsəlman dilində?.. Hər bir belə ittifaqda, yəni
bir çətin məsələ ariz olanda biz yoldaşlarımızı bir
yerə cəm edib “konfrans” məclisi qururuq və
ağıl-ağıla verib məsələni həll edirik. Cənab
Mirabyov, başağrısı olmasın, on iki il bundan
irəli bir kitab yazıb və haman kitabında deyir ki,
“Mən müsəlman millətini çox, çox, çox dost
tuturam, amma bircə işləri xoşuma gəlmir.
Namazı müsəlman dilində qılırlar, rus dilində
qılmırlar”. Odur ki, cənab rəis, məhz müsəlmanları istəməklik yolundan o vədədən indiyə
kimi şəriət müəllimlərinə şəriəti müsəlman

dilində öyrətməyi qadağan edibdir. Odur ki,
cənab Mirabyov, hətta yuxuda da müsəlmanca
danışan uşaqların qulaqlarını kəsir ki, bir də belə
qələt eləməsinlər. Bu sözləri deyəndən sonra
“Lağlağı” bu cür xətmi-kəlam etdi...
Əgər mən özüm də şəriət müəllimi olsam,
mən özüm də şəriət dərsini rusca oxudaram,
çünki əvvəla budur ki, nə eybi var: Uşaq “Allahu
əkbər” yerinə qoy desin “Allax balşoy” və bir də
əgər rusca deməsəm, yəqin bilirəm ki, Mirabyov
mənim də qulaqlarımı kəsər...” [“Molla Nəsrəddin” jurnalı, 1906, №23].
Milli uşaq ədəbiyyatının inkişafındakı mühüm xidmətlər üçün yorulmadan çalışan, vətən
övladının istiqbalı naminə yazıb-yaradan maarifçi müəllimləri C.Məmmədquluzadə hərarətlə
qarşılamışdır. Lakin bununla yanaşı, Cəlil Məmmədquluzadənin əsas görüşlərindən biri bu
olmuşdur ki, dərsliklər sadə və anlaşıqlı dildə
tərtib olunsun. Bu onun əsas prinsiplərindən biri
olmuşdur. O, müəllimlərdən dərsliklərin sadə,
aydın, saf ana dilində elmi əsaslarla, pedaqoji
tələblərə cavab verə biləcək səviyyədə tərtib
edilməsini, uşaqların əqli və fiziki imkanları ilə
uyğunlaşdırılmasını tələb etmişdir.
Nəticə. Beləliklə, Cəlil Məmmədquluzadənin
məktəb, müəllim, təlim-tərbiyə haqqında olan
görüşlərinə yekun vurarkən qənaətimizi aşağıdakı şəkildə ümumiləşdirmək istərdik.
Cəlil Məmmədquluzadənin pedaqoji irsində
və maarifçi görüşlərində müəllim ona verilən tələblər və müəllim hazırlığı məsələləri geniş yer
tutmuşdur. Həmçinin onun müəllim və müəllim
kadrlarının hazırlanması haqqında fikirləri bugünümüzlə səsləşən, yaxın və perspektivlərin
müəyyənləşdirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. O, müəllim hazırlığı məsələsində
müəllimlərin tərbiyəvi fəaliyyətə hazırlanmasına
imkan yaradan mühiti və pedaqoji-psixoloji şəraiti müəyyən etmişdir. Bunlarla yanaşı, pedaqoq
uşaq ədəbiyyatının yüksək ideallı, dərin məzmunlu olmasını, uşaqların hiss və həyəcanlarını,
meyil və marağını əks etdirməsini, onun təxəyyül
və fantaziyasına uyğun olmasını, sadə, aydın və
səlis ana dilində yazılmasını tələb etmiş, bunun
üçün uşaq psixologiyasını bilməyi vacib saymışdır. Onun müəllim şəxsiyyəti və müəllim
kadrları hazırlığı haqqında olan fikirləri öz
21
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aktuallığını bu gün də saxlayır, təlim-tərbiyə işi dents. He also noted that the press, the book and
ilə məşğul olan müəllimlər ordusunu yeni-yeni the library had a essential effect on the upbrinmüvəffəqiyyətlərə ruhlandırır.
ging and education. He focused the attention to
taking into account the age and individual perƏDƏBİYYAT
sonality of children in the upbringing and edu1. Ağayev Ş. Böyük ədibin əsərlərində psi- cation, considering principle rules of didactics
xoloji məsələlər. “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, such as from easy to difficult, from simple to
№1, 1967, səh. 62-76.
complex, from known to unknown and etc. in the
2. Həbibbəyli İ. Cəlil Məmmədquluzadə: mü- training. J.Mammadguluzadeh, prefering the
hiti və müasirləri. Naxçıvan, Əcəmi, 2009, 424 main principals of teaching, supported to include
səh.
certain subjects to the curriculum, so that they
3. Məmmədquluzadə C. Əsərləri. Dörd cilddə. could educate children with the scientific outlook
cild 1, (tərtib edəni və ön sözün müəllifi akade- and noble moral qualities in the teaching process.
mik İ.Həbibbəyli). Bakı, 2004, Öndər, 664 səh.
К.Джамалов
4. “Molla Nəsrəddin” jurnalı. 1906-1931.
Сегодняшний теоретический взгляд на
проблемы школы и учителя в наследии
K.Jamalov
Джалиля Мамедгулузаде
Today's theoretical view to the issues of
Аннотация
school, teacher in the heritage
В статье стали объектом теоретического
of Jalil Mammadguluzadeh
анализа в наследии великого демократа ДжаAbstract
Therotical view point to problems of school, лиля Мамедгулузаде проблемы школы, учиteacher, education and training in the heritage of теля, образования. Отмечается, что писатель
great democrat Jalil Mammadguluzadeh become занимался педагогической практикой. Мирза
the object of analysis in the article. It is noted Джалил придавал большое значение роли
that Jalil Mammadguluzadeh did his best in his учителя наряду с школой нового типа в восpractical activity in the field of teacher training. питании подрастающего поколения. ДеMirza Jalil paid great attention to the role of the монстрируя, что искусство преподавания
teacher in the education and upbringing of the честно, благородно, свято и ответственно, он
younger generation along with the new type требовал от учителей высоких идеалов, принschool. He desired teachers to have the highest ципов, благородных нравственных качеств,
ideality, principality, high moral qualities, com- всесторонних знаний, регулярной работы над
prehensive knowledge, and to constantly work собой, приумножения знаний, осведомленon themselves, to increase their knowledge, to be ности о достижениях науки, передачи знаний
aware of the achievements of science, and to pass подрастающему поколению. Он также отмеon knowledge to younger generations, showing тил, что пресса, книги и библиотеки блаthat teaching art is “honest”, “honorable”, sacred готворно влияют на образование. И в проand responsible. Jalil Mammadguluzadeh esti- цессе обучения, и в процессе воспитания
mated the teacher’s personality as an important необходимо учитывать возрастные и индиfactor influencing the upbringing issue at school видуальные особенности детей, делать дидакor in other public places. Therefore, the teacher тику легкой к сложной, простой к сложной, от
should not restrict his work at school, he should неизвестного к неизвестному и т.д. счел
work in the broad public, work for the en- важным следовать принципиальным праlightenment of the people, and should serve only вилам. Основываясь на воспитательном принthe people with dignity. J.Mammadguluzadeh ципе обучения, Дж. Мамедгулузаде выступал
considered upbringing and education as a single за включение таких предметов в учебную
process, he didn’t limit this work only for the программу, чтобы в процессе обучения они
teacher’s activity, also demanded the activity, могли привить детям научное мировоззрение
independence, effort and diligence from stu- и благородные нравственные качества.
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Xülasə. Məqalədə 1958-1991-ci illərdə Azərbaycanda ibtidai təhsilin məzmununun dəfələrlə
təkmilləşdirməyə məruz qalmasından və yeni tədris planlarının hazırlanmasından bəhs edilmişdir.
Eyni zamanda ibtidai siniflərdə təlim dördillikdən üçilliyə, sonra isə üçillikdən dördilliyə keçirilmiş
və buna uyğun olaraq da xeyli tədqiqatlar və eksperimentlər aparılmış, aparılan islahatlar yazıda
əsaslandırılmışdır. Məqalədə bu kimi məsələlər elmi-nəzəri cəhətdən araşdırılmış, tədris planları
müqayisəli şəkildə təhlil edilmişdir. Yeni hazırlanan tədris planları təlimin elə təşkil edilməsini tələb
edir ki, sinifdəki bütün uşaqların inkişafı təmin edilsin. Azərbaycanda ibtidai təhsilin inkişafında
həmin dövrdə hazırlanan tədris proqramlarının mühüm rolu olmuşdur. Məhz həmin proqram
əsasında yeni tədris proqramı və dərsliklər hazırlanmışdır.

Açar sözlər: ibtidai təhsil, tədris planı, sinif, məzmun, unifikasiya.
Key words: primary education, curriculum, class, content, unification.
Ключевые слова: начальное образование, учебная программа, класс, содержание, унификация.

XX əsrin 50-ci illərinin sonlarında ibtidai
təhsilin məzmununda müəyyən dəyişiklik edildi.
“Məktəbin həyatla əlaqəsini möhkəmlətmək və
SSRİ-də xalq maarif sistemini daha da təkmilləşdirmək haqqında” (1958) Qanunundan sonra
onbirillik məktəbin tədris planı hazırlandı. 1959
– 60-cı tədris ilindən etibarən I-IV siniflərdə yeni
tədris planı əsasında tədris təşkil edildi. Əvvəlki
illərdə olduğu kimi, 1960-1969-cu illərdə də I
sinfə şagirdlər 7 yaşından qəbul edilirdi, təhsil
müddəti 4 il idi. Təlimin əməklə, cəmiyyətdəki
quruculuq işləri ilə əlaqələndirilməsi üçün tədris
planına politexnik məzmunlu fənlər daxil
edilmişdir.

1955-1956-cı tədris ili ilə müqayisədə ibtidai
məktəblər üçün yeni tədris planı daha yüklü idi.
Belə ki, II sinifdə həftəlik tədris yükü 2 saat, III
sinifdə 4 saat, IV sinifdə isə 4 saat cəmi 10 saat
artırılmışdır. İbtidai məktəblər üçün yeni tədris
planında ümumi tədris yükünün 34%-i ana dilinə, 22%-i riyaziyyata, 15,6%-i rus dilinə, 1,9%i tarixə, 2,7%-i təbiətşünaslığa, 7,3%-i bədən
tərbiyəsinə, 3,7%-i rəsmə, 3,7%-i nəğməyə,
7,3%-i əməyə, 1,8%-i isə ictimai-faydalı məşğələlərə ayrılmışdır. İbtidai siniflər üçün o qədər
də xarakterik olmayan coğrafiya (IV sinifdə (1-2
saat)) və biologiya (2 saat) fənləri tədris planından çıxarıldı. Onların əvəzinə IV siniflərdə
23
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həftədə 3 saat təbiətşünaslıq fənni daxil edilmişdir. Rus dili və ədəbiyyatı fənninə II-IV
siniflərdə həftədə nəzərdə tutulan 15 saata 1 saat
əlavə olunmuş və rus dili və ədəbiyyatı fənni rus
dili fənni ilə əvəz edilmişdir. Ümumi saatların
51,4%-i humanitar fənlərə, 24,7%-i təbiət-riyaziyyat fənlərinə, 14,7%-i rəsm, nəğmə və bədən
tərbiyəsinə, 9,2%-i əmək təlimi və ictimai-faydalı əməyə ayrılmışdır. Təlim rus dilində olan ibtidai siniflərdə rus dilinə 46 saat (12+12+12+10),
Azərbaycan dilinə 4 saat (0+0+2+2), riyaziyyata
24 saat (6+6+6+6), tarixə 2 saat (0+0+0+2), təbiətşünaslığa 3 saat (0+0+0+3) vaxt ayrılmışdır.
Rəsm, nəğmə, bədən tərbiyəsi, əmək təlimi və
ictimai-faydalı əməyə ayrılan saatlar Azərbaycan
bölməsi ilə eyni idi.
Azərbaycan SSR Maarif naziri Mehdi Mehdizadənin 25 iyun 1963-cü ildə imzaladığı “1963
– 1964-cü dərs ili üçün məktəblərin tədris planları haqqında” əmrə görə ibtidai siniflərin tədris
planında dəyişiklik yox idi. Tədris planına aid
qeydlərdə göstərilirdi ki, dərs ili bütün siniflərdə
sentyabrın 1-dən başlanır. Dərs ili müddətində
bütün siniflərdə tətillər aşağıdakı qaydada
keçirilirdi: payız tətili 5 gün (noyabr ayının 3dən 9-dək), qış tətili 12 gün (dekabr ayının 30dan yanvar ayının 10-dək), yaz tətili 8 gün (mart
ayının 24-dən 31-dək). Tədris məşğələləri I-VIII
siniflərdə may ayının 29-da qurtarmalı idi” [1,
10]. Qeydlərin 2-ci bəndində göstərilirdi: “qeyrirus məktəblərində rus dili, rus məktəblərində
Azərbaycan dili şagirdlərin və onların valideynlərinin arzusu ilə öyrənilir” [1, 10]. Elə bunun
nəticəsi idi ki, rus məktəblərində təhsil alan
qeyri-azərbaycanlılar illərlə ölkəmizdə yaşasalar
da Azərbaycan dilini nəinki öyrənmir, hətta buna
ehtiyac duymurdular.
Dörd ildən sonra 12 yanvar 1967-ci ildə
Azərbaycan SSR Maarif naziri Mehdi Mehdizadə “1967-1968-ci dərs ili üçün Azərbaycan
SSR ibtidai, səkkizillik və orta məktəblərin tədris
planları haqqında” əmr imzaladı. Təsdiq edilən
yeni tədris planına görə I sinifdə həftəlik saatların cəmi 24 saat, II sinifdə 26 saat, III sinifdə
27 saat, IV sinifdə 24 saat planlaşdırılmışdır.
1959-60-cı tədris ilində I-IV siniflərdə həftəlik
tədris yükü 109 saat olduğu halda, 1967-1968-ci
dərs ili üçün nəzərdə tutulan tədris planında bu
saatların cəmi 106 saat idi. Əvvəlki tədris pla24

nında ictimai-faydalı əmək üçün ayrılan 2 saat
yeni tədris planında nəzərdə tutulmamışdır. IV
sinifdə təbiətşünaslıq fənninə 2 saat vaxt ayrılmışdır. Halbuki, əvvəlki tədris planında təbiətşünaslıq fənninin tədrisinə (3 saat) ayrılmışdır.
Rus dili fənni – rus dili və ədəbiyyatı fənni ilə,
rəsm fənni – təsviri incəsənət fənni ilə, nəğmə
fənni – nəğmə və musiqi ilə əvəz olunmuşdur.
Tədris planı əsaslı şəkildə dəyişdirilməsə də,
müəyyən dəyişikliklər edilmişdir. Tədris planının
ən müsbət cəhəti III sinif şagirdlərinin həftəlik
tədris yüklərinin 1 saat, IV sinif şagirdlərinin isə
2 saat azaldılması idi. Maraqlıdır ki, rus bölməsində ana dilinə (rus dilinə) 44 saat, Azərbaycan
bölməsində 37 saat vaxt nəzərdə tutulmuşdur.
Təlim rus dilində olan məktəblərin I-IV sinif
şagirdləri həftədə Azərbaycan bölməsinin şagirdləri ilə müqayisədə ana dilini (rus dilini) 7 saat
artıq öyrənirdilər. Təlim Azərbaycan dilində olan
məktəblərdə isə rus dili və ədəbiyyatının tədrisinə həftədə 17 saat vaxt ayrıldığı halda, rus
bölməsinin şagirdləri öz istəklərinə uyğun olaraq
III-IV siniflərdə həftədə 2 saat Azərbaycan dili
fənni keçə bilərdi.
Tədris qrafikində də müəyyən dəyişikliklər
edilmişdir: payız tətili 5 gün (noyabr ayının 5-dən
9-dək), qış tətili 12 gün (dekabr ayının 30-dan
yanvar ayının 10-dək), yaz tətili 8 gün (martın 24dən 31-dək). Tədris məşğələləri I-III, V-VII və IX
siniflərdə may ayının 30-da, IV, VIII və X
siniflərdə isə mayın 25-də qurtarmalı idi [1].
60-cı illərin ikinci yarısında keçmiş ittifaq
miqyasında ibtidai siniflərdə təlim müddətinin
bir il azaldılması müzakirə predmetinə çevrildi.
Bu problemlə bağlı həm Moskvada, həm də
Azərbaycanda eksperimentlər aparıldı. İbtidai
təlimin müddətinin 4 ildən 3 ilə endirilməsi
“məktəb tarixində yeni bir səhifə açdı” [2].
İbtidai təlim müddətinin dəyişdirilməsində əsas
məqsəd şagirdlərin ümumi inkişafını təmin
etmək üçün təlim-tərbiyə prosesinin səmərəliliyini yüksəltmək idi. 30-40-cı illərin təhsil
ənənələri və məzmunu 60-cı illərdə də ciddi
dəyişikliyə uğramamışdır. Aparılan eksperimentlər sübut edirdi ki, təhsilin mövcud məzmunu şagirdlərin ümumi inkişafını təmin etmir,
uşaqlar məktəbə əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli
hazırlıqlı gəlir. Cəmiyyətdə baş verən yeniliklər
uşağın inkişafına güclü təsir edir. Üçillik təlim
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konsepsiyasının əsasında akademik L.V.Zankovun ideyaları dayanırdı. Onun fikrincə, üçillik
təlimi müvəffəqiyyətlə həyata keçirtmək üçün
təlim şagirdlərin gücünə uyğun olaraq, yüksək
çətinlik səviyyəsində qurulmalı, nəzəri biliklərin
həcmi artırılmalı, proqram materialı sürətlə öyrənilməli, məktəblilər təlim prosesini anlamalıdırlar [3, s. 45]. Təlim elə təşkil edilməli idi
ki, sinifdəki bütün uşaqların inkişafını təmin
etsin. Bunun üçün yeni tədris planı, proqram və
dərsliklər hazırlanmalı idi.
1969-1970-ci dərs ilindən kütləvi olaraq
üçillik təhsilə keçid başladı və 1973-cü ildə tam
başa çatdı. Üçillik təlimə keçmək üçün 60-cı
illərdə Azərbaycan ETPEİ-nin ibtidai təlim
şöbəsi tərəfindən xeyli araşdırmalar aparıldı.
1965 – 1966-cı tədris ilindən başlayaraq, Bakı,
Şəki, Bərdə, Tovuz, Lənkəran, Xaçmaz, Sabirabad, Şamxor (Şəmkir), Gədəbəy, Yevlax, Qax,
Quba, Qusar, Astara, Göyçay, Ağdaş, İsmayıllı,
Saatlı, Kəlbəcər rayonlarının bir neçə məktəblərində eksperiment aparıldı. Eksperimentlərin
nəticəsi kimi Azərbaycan məktəblərinin ibtidai
sinifləri ilə bağlı 1970-1971-ci dərs ili üçün yeni
tədris planı hazırlandı.

Yeni tədris planında I siniflərdə həftədə 24-25
saat, II və III siniflərdə 27 saat dərs nəzərdə
tutulmuşdur. 1967-1968-ci dərs ilində isə I
siniflərdə həftədə 24 saat, II siniflərdə 26 saat, III
siniflərdə 27 saat, IV siniflərdə isə 29 saat dərs
nəzərdə tutulmuşdur. Əvvəlki tədris planı ilə
müqayisədə ciddi dəyişiklik rus dili və ədəbiyyatı fənni ilə bağlı idi. Əgər əvvəllər rus dilinin
tədrisinə II sinifdən başlanılırdısa, yeni tədris
planında I sinifdə rus dili və ədəbiyyatının öyrənilməsinə III-IV rüblərdə (II yarım il) həftədə 3

saat vaxt nəzərdə tutulurdu. II sinifdə rus dilinin
tədrisi üçün nəzərdə tutulan 6 saatlıq vaxt 5 saata
endirilmişdir. Azərbaycan dilinin tədrisində cüzi
dəyişiklik var idi. I sinfin ilk yarımilliyində
həftədə 12 saat, ikinci yarımilliyində 10 saat, II
sinifdə ilboyu 10 saat, III sinifdə isə ilboyu 9 saat
Azərbaycan dilinin tədrisi planlaşdırıldı. I-III
siniflərdə həftədə əvvəlki tədris planları ilə
müqayisədə Azərbaycan dilinə 1 saat artıq vaxt
verildi. Azərbaycan dilinin öyrənilməsinə III
sinifdən deyil, (II sinifdən başlamaq II sinifdə 2
saat, III sinifdə 2 saat) planlaşdırıldı.
Qeyd edək ki, 1970-1971-ci dərs ili üçün
nəzərdə tutulan hazırlıq siniflərinin tədris planında heç bir dəyişiklik edilməmiş, fənlərin və
onlara ayrılan saatların miqdarında fərq yox idi.
Tədris qrafikində isə müəyyən dəyişikliklər
edilmişdir: payız tətili 5 gün (noyabr ayının 5dən 9-dək), qış tətili 12 gün (dekabr ayının 30dan yanvar ayının 10-dək), yaz tətili 8 gün (mart
ayının 21-dən 28-dək) müəyyən edilmişdir.
Tədris məşğələləri VIII və X siniflərdə may
ayının 25-də, I-VII və IX siniflərdə may ayının
29-da qurtarmalı idi [4]. Həmin tədris planı cəmi
1 il sonra yenidən təkmilləşdirildi.
Azərbaycan SSR Maarif naziri Mehdi Mehdizadə 20 may 1971-ci il tarixində “1971-1972ci dərs ili üçün Azərbaycan SSR ibtidai,
səkkizillik və orta məktəblərin tədris planları
haqqında” əmr imzaladı. Yeni tədris planı təsdiq
edildi. Bu tədris planında Azərbaycan dili,
riyaziyyat, təsviri incəsənət, nəğmə və musiqi,
bədən tərbiyəsi və əmək tərbiyəsinə ayrılan
saatlar olduğu kimi qalmışdır. Maraqlıdır ki, II
və III siniflərdə rus dilinə ayrılan həftəlik saatlar
(1 saat) azaldılıb, təbiətşünaslıq fənninə verilmişdir. İllik və həftəlik tədris yükündə heç bir
dəyişiklik edilməmişdir. Təlim rus dilində olan
məktəblərdə isə ibtidai siniflərdə təbiətşünaslıq
fənninə I sinifdə 3 saat, II sinifdə 1 saat, III sinifdə 2 saat vaxt ayrılmışdır. Tədris qrafikində də
müəyyən dəyişikliklər edilmişdir: payız tətili 5
gün (noyabr ayının 5-dən 9-dək), qış tətili 12 gün
(dekabr ayının 30-dan yanvar ayının 10-dək), yaz
tətili 8 gün (mart ayının 24-dən 31-dək) təyin
edilmişdir. Tədris məşğələləri V-VIII və X
siniflərdə may ayının 25-də, I-IV və IX siniflərdə
may ayının 30-da qurtarmalı idi [5].
1971-1976-cı illərdə ibtidai siniflərin tədris
25
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planında xırda təkmilləşdirmələri nəzərə almasaq
əsaslı dəyişiklik edilməmişdir.
Azərbaycan SSR Maarif naziri Mehdi Mehdizadənin 9 aprel 1976-cı il tarixində təsdiq
etdiyi ibtidai, səkkizillik və orta məktəblərin
tədris planlarında əvvəlki illərlə müqayisədə
müəyyən dəyişikliklər edilmişdir. I-III siniflərdə
tədris olunan fənlərin sayında və adında dəyişiklik olmasa da, ayrı-ayrı fənlərə ayrılan saatların miqdarında fərq var idi.
Azərbaycan ibtidai, səkkizillik və orta məktəblərinin 1971-1972-ci dərs ilinə aid tədris planının I-III siniflərə aid hissəsi ilə 1976-1977-ci
dərs ili üçün təsdiq edilən tədris planının müqayisəsi göstərir ki, I-II-III siniflər yarımilliklərdə
rus dilinin tədrisində vaxt dəyişikliyi olsa da,
ümumi saatın həcmi olduğu kimi qalmışdır. II
sinifdə birinci yarımillikdə əmək təlimi üçün 1
saat, III sinifdə 2 saat vaxt, ikinci yarımildə isə II
sinifdə 2 saat, III sinifdə 1 saat vaxt nəzərdə
tutulmuşdur. Təlim rus dilində olan məktəblərin
I-III sinifləri üçün 1971-1972-ci dərs ili üçün
nəzərdə tutulan həftəlik dərs saatları ilə 19761977-ci dərs ili üçün təsdiq edilən tədris planlarında ayrılan saatların həcmi eyni idi. Heç bir
dəyişiklik və təkmilləşdirmə aparılmamışdır.
Tədris qrafikində də ciddi dəyişikliklər edilməmişdir: payız tətili 5 gün (noyabr ayının 5-dən 9dək), qış tətili 12 gün (dekabr ayının 30-dan
yanvar ayının 10-dək), yaz tətili 8 gün (mart
ayının 24-dən 31-dək). Tədris məşğələləri IVVIII və X siniflərdə may ayının 25-də, I-III və IX
siniflərdə may ayının 29-da qurtarmalı idi [6].
Əvvəlki tədris qrafikinə görə I-III siniflərdə
dərslər may ayının 30-da bitdiyi halda, yeni qrafikə görə isə may ayının 29-da başa çatırdı.
26 aprel 1977-ci ildə Azərbaycan SSR ibtidai,
səkkizillik və orta məktəblərinin 1977-1978-ci dərs
ilinə aid tədris planında demək olar ki, dəyişiklik
edilməmişdir, yalnız tədris qrafikində I-III siniflərdə
tədris müddətinin may ayının 29-da deyil, 30-da
başa çatması qərara alınmışdır [7, s. 3].
31 mart 1978-ci ildə təsdiq edilən Azərbaycan
SSR orta ümumtəhsil məktəblərinin 1978-1979cu dərs ili üçün tədris planında [5] I-III siniflərə
ayrılan saatlarda və tədris qrafikində heç bir
dəyişiklik edilməmişdir. Azərbaycan SSR orta
ümumtəhsil məktəblərinin hazırlıq sinifləri üzrə
1978-1979-cu dərs ili üçün tədris planı 196726

1968-ci dərs ili üçün nəzərdə tutulan tədris planlarından xeyli fərqli idi.
Azərbaycan SSR orta ümumtəhsil məktəblərinin hazırlıq sinifləri üzrə 1967-1968-ci dərs
ili üçün tədris planında cəmi 5 fənn (ana dili,
şifahi hesablama, nəğmə, rəsm və modelqayırma, bədən tərbiyəsi) nəzərdə tutulurdusa, yeni
tədris planında fənlərin sayı 7 (ana dili, riyaziyyatı öyrənməyə hazırlıq, ətraf aləmlə tanışlıq,
bədən tərbiyəsi, hərəkətli oyunlar, rəsm, yapma,
applikasiya, quraşdırma və nəğmə, musiqi dinlənilməsi, ritmika) olmuşdur. Həftəlik saatların
cəmində dəyişiklik edilməmişdir. Hər gün 4 saat
olmaqla, həftəlik 24 saat vaxt nəzərdə tutulmuşdur. Yeni tədris planı uşaqlarda estetik hislərin inkişafına, təbiətə qayğılı münasibətin
yaranmasına və fiziki cəhətdən sağlam böyümələrinə, ilkin bacarıqların formalaşmasına
istiqamətlənmişdir. Əvvəlki tədris planında hazırlıq siniflərində məşğələlərin 35 dəqiqə davam
etməsi nəzərdə tutulsa da, yeni tədris planına
görə məşğələlər 45 dəqiqə davam etməli idi.
Lakin hər məşğələnin arasında 5 dəqiqəlik olan
tənəffüs 20 dəqiqəlik iki dövrədən ibarət idi.
Üçüncü məşğələdən sonra dinamik fasilə təşkil
edilməli (açıq havada oyunlar, ritmika və bədən
tərbiyəsi ilə məşğul olmaq, ətraf aləmlə tanış
zamanı gəzintilər və ekskursiyalar), dördüncü
məşğələdə isə yüngülləşdirilmiş qaydada (rəsm,
yapma və s.) aparılmalı idi. Evə tapşırıq verilmirdi.
21 yanvar 1983-cü ildə Azərbaycan SSR
Maarif naziri Elmira Qafarova Azərbaycan SSR
orta ümumtəhsil məktəblərinin 1983-1984-cü
dərs ili üçün tədris planını təsdiq etdi. Yeni tədris
planına görə III sinifdə Azərbaycan dilinin
birinci yarımilliyində tədris 1 saat azaldılmış, rus
dili və ədəbiyyatının I sinfin birinci yarımilliyində tədrisi 3 saat artırılmış, II sinifdə 1 saat
və III sinfin birinci yarımilliyində 1 saat azaldılmış, təbiətşünaslıq II sinfin birinci yarısında 1
saat artırılmış, əmək təlimi I sinifdə 1 saat, II
sinfin ikinci yarımilliyində 1 saat artırılmışdır.
Əvvəlki tədris planlarında nəğmə və musiqi
adlanan fənn burada musiqi və nəğmə adlandırıldı. Tədris qrafikində heç bir dəyişiklik edilməmişdir. Azərbaycan SSR orta ümumtəhsil
məktəblərinin hazırlıq sinifləri üçün 1983-1984cu dərs ili üçün tədris planında həftəlik (24 saat)
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və illik (816 saat) dəyişməsə də, ətraf aləmlə
tanışlıq 1 saat, bədən tərbiyəsi, hərəkətli oyunlar
1 saat, rəsm, yapma, applikasiya 1 saat azaldılmışdır. Azaldılan 3 saat hazırlıq siniflərində
rus dilinin tədrisinə (həftədə 3 saat, illik 102 saat)
verilmişdir.
Azərbaycan SSR orta ümumtəhsil məktəblərinin təlim rus dilində olan hazırlıq sinifləri
üçün 1983-1984-cü dərs ili üçün tədris planına
görə ana dilinə 4 saat, riyaziyyata hazırlığa 3
saat, ətraf aləmlə tanışlığa 4 saat, bədən tərbiyəsi,
hərəkətli oyunlar 5 saat, rəsm, yapma, applikasiya 3 saat, quraşdırmaya 2 saat, nəğmə, musiqi dinlənilməsi, ritmikaya 3 saat vaxt nəzərdə
tutulmuşdur. Günüuzadılmış qrup şəraitində 2
saatlıq gündüz yuxusu 3 dəfə yeməyin verilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Hazırlıq siniflərinə bağçaya getməyən sentyabr ayının 1-də, yaxud cari
ilin sentyabr ayının 6 yaşı tamam olacaq sağlam
uşaqların qəbulu nəzərdə tutulurdu. Xroniki
tonzilit xəstəliyi və psixonevroloji dəyişikliyi
olan 6 yaşlı uşaqlar hazırlıq siniflərinə qəbul
edilmirdilər. Hazırlıq siniflərində uşaqların sayı
25 nəfərdən artıq olmamalı idi. Müəllim təlimtərbiyə işlərinin hesabını sinif jurnalında aparmalı, orada məşğələnin mövzusunu və davamiyyəti qeyd etməli idi. 6 yaşlıları bal sistemi ilə
qiymətləndirməyə icazə verilmirdi. Rəğbətləndirmənin şifahi formasından istifadə olunmalı,
öyrədilən materialın mənimsənilməsindəki çatışmazlıqlar göstərilməli idi. Həm hazırlıq siniflərində, həm də günüuzadılmış qruplarda təlimtərbiyə işinin təşkili ibtidai sinif müəllimləri
tərəfindən həyata keçirilməli idi. Bu dəyişiklik
də SSRİ-də ümumtəhsil və peşə məktəblərində
aparılan köklü islahatlarla bağlı idi.
1 aprel 1986-cı ildə Azərbaycan SSR Maarif
naziri Kamran Rəhimov tərəfindən Azərbaycan
SSR orta ümumtəhsil məktəblərinin 1986-1987ci dərs ili üçün tədris planları təsdiq edildi.
Həmin ildən etibarən ibtidai siniflərdə təhsil
müddəti 1 il artırıldı. Ənənəvi tədris planları ilə
yeni məzmunlu ibtidai təhsili təşkil etmək
mümkün deyildir. Bu səbəbdən də həmin il
ibtidai siniflər üçün iki tədris planı təsdiq edildi.
Biri ənənəvi olaraq üçillik ibtidai siniflər üçün,
digəri isə təhsil müddəti 4 il olan ibtidai

məktəblər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Azərbaycan SSR orta ümumtəhsil məktəblərinin I-III
sinifləri üçün nəzərdə tutulan 1986-1987-ci dərs
ili üçün tədris planı demək olar ki, orta ümumtəhsil məktəblərinin 1983-1984-cü dərs ili üçün
tədris planı ilə eyni idi. Fənlərin adında həftəlik,
yarımillik və illik saatların cəmində fərq yox idi.
Təsdiq edilən tədris qrafikinə görə payız tətili 5
gün (noyabr ayının 5-dən 9-dək), qış tətili 12 gün
(dekabr ayının 30-dan yanvar ayının 10-dək), yaz
tətili 8 gün (mart ayının 24-dən 31-dək) müəyyən
edilmişdir. Tədris məşğələlərinin I-III siniflərdə
may ayının 30-da başa çatması nəzərdə tutulurdu.
Nəticə. Dördillik təhsilə keçməklə əlaqədar
təsdiq edilən yeni tədris planı təbii olaraq
əvvəlkilərdən əsaslı şəkildə fərqlənirdi. Yaranmış
fərqləri aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:
1. Tədris planına yeni fənlər – IV sinifdə
həftədə 3 saat ədəbiyyat, 2 saat tarix, 3 saat
xarici dil I və II siniflərdə həftədə 1 saat ətraf
aləmlə tanışlıq daxil edilmişdir.
2. Üçillik tədris planında Azərbaycan dilinə
28-29 saat vaxt ayrıldığı halda, burada Azərbaycan dilinin tədrisinə 4 ildə 29-30 saat vaxt
nəzərdə tutulmuşdur.
3. Musiqi və nəğmə fənninin məzmununda
dəyişiklik edildiyindən tədris planına həmin fənn
musiqi kimi daxil edilmişdir.
4. Əmək təliminə ayrılan saatlar (üçillik
təhsildə həftədə siniflər üzrə cəmi 4-3 saat) xeyli
artırılmış (dördillik təhsildə həftədə siniflər üzrə
6-5 saat), əmək və peşə təlimi adlandırılmışdır.
5. I-II siniflərdə tədris planına yeni fənn –
ətraf aləmlə tanışlıq I sinifdə 1 saat, II sinifdə 1
saat daxil edilmişdir.
6. I və II siniflərdə həftəlik saatların həcmi
azaldılmışdır. Belə ki, üçillik tədris planında I
sinifdə həftəlik dərs yükü 5 saat olmaqla, 26
saatdan 21 saatadək II sinifdə 2 saat (27 saatdan
25 saatadək) azaldılmışdır, III sinifdə isə dəyişiklik olmamışdır.
Beləliklə, təhsil müddətinin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq tədris qrafikində də müəyyən dəyişikliklər olmuşdur. Təsdiq edilən yeni tədris
planları daha məzmunlu və mükəmməl idi.
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A.Mammadova
Development of new curricula for
primary school in Azerbaijan
(1958-1991)
Abstract
According to Article, in 1958-1991 the content of primary education in Azerbaijan was repeatedly improved, new curricula were deve-
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loped. Training in primary school took 4 to 3
years, and then from 3 to 4 years, respectively,
there was a lot of research and experimentation,
and the reforms justified themselves. In this
article, these questions are studied from a scientific and theoretical point of view, as well as
educational programs are compared. New educational programs were required so that the
training was organized in such a way as to ensure
the development of all children in the classroom.
Curricula developed at that time played an
important role in the development of primary
education in Azerbaijan, based on which new
curricula and textbooks were developed.

А.Мамедова
Разработка новых учебных планов для
начальной школы в Азербайджане
(1958-1991)
Аннотация
В 1958-1991 годах содержание начального
образования в Азербайджане неоднократно
совершенствовалось, разрабатывались новые
учебные программы. Обучение в начальной
школе велось от 4 до 3 лет, а затем от 3 до 4
лет, соответственно, было проведено много
исследований и экспериментов, и реформы
оправдали себя. В статье эти вопросы исследуются с научной и теоретической точек
зрения, а также сравниваются учебные программы. Новые учебные программы требовали, чтобы обучение было организовано таким образом, чтобы обеспечить развитие всех
детей в классе. Учебные планы, разработанные в то время, сыграли важную роль в
развитии начального образования в Азербайджане, на основе которых были разработаны новые учебные программы и учебники.
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“PEDAQOJİ SƏRİŞTƏ” VƏ “SƏRİŞTƏLİ VALİDEYN”
ANLAYIŞLARININ MAHİYYƏTİ, MƏZMUNU

Səbinə Quliyeva,
Bakı Slavyan Universitetinin Pedaqogika
və psixologiya kafedrasının doktorantı
e-mail: sabinaquluyeva78@gmail.com

UOT: 37
Xülasə. Müasir dövrdə Azərbaycan məktəblərində köklü məzmun islahatları aparılır. Məqsəd
təlimin keyfiyyətini yüksəltmək və səmərəliliyini artırmaqla məktəbli şəxsiyyətini formalaşdırmaqdır.
Məktəb şagirdlərin təlim-tərbiyəsində dominatlığını itirməkdədir, hazırda uşaqların tərbiyəsində
valideynlərin rolu daha aktuallıq kəsb edir. Valideynlərin çoxu isə bunu bacarmır. Niyə? Çünki
onların böyük əksəriyyətinin pedaqoji səriştəsi yoxdur. “Səriştə” sözü bir işi bacarmaq, “səriştəsiz”
sözü isə bir işdə səriştəsi, təcrübəsi, bacarığı olmamaq mənasında işlədilir. Məqalədə “pedaqoji
səriştə”, “səriştəli valideyn” anlayışlarının mahiyyətinə aydınlıq gətirilir və vacibliyi əsaslandırılır.

A

Açar sözlər: pedaqoji səriştə, əməkdaşlıq, məktəb, səriştəli valideynlər, təhsil.
Key words: pedagogical competence, cooperation, school, competent parents, education.
Ключевые слова: педагогическая компетентность, сотрудничество, школа, компетентные
родители, образование.

zərbaycanda təhsilin bütün pillə və
səviyyələrində şəxsiyyətyönümlü
kurikulumların formalaşdırılması
ailə və məktəb qarşısına yeni tələblər qoymuşdur. Öyrətmə texnologiyası dövrün
tələblərinə uyğun olaraq dəyişdiyindən məktəbin
funksiyasında və ailə ilə əməkdaşlığında ciddi
dəyişikliklər baş vermişdir. Məktəbli şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında məktəb öz dominatlığını itirmişdir. Bu gün ailə və sosial mühit
şagird şəxsiyyətinə məktəbdən daha güclü təsir
edir. Uşaqlar, onların təlim-tərbiyəsi ilə məşğul
olan müəllim və valideynlərindən daha çox zəmanəyə oxşayır, sosial şəbəkələrin təsirindən
çıxa bilmirlər. Dünyada gedən qloballaşma
prosesləri nəticəsində bəzi dəyərlər deqradasiyaya uğrayır, yeni ənənə və nümunələr yaranır,
yeni nəsil formalaşır. Bu, təbii bir prosesdir. Bunun qarşısını almaq, dünya güc mərkəzlərinin
istəyinə qarşı çıxmaq mümkün deyildir. Təhsilin
sürətlə avropalaşması və beynəlmiləlləşməsi qlo-

ballaşmanın mahiyyətindən irəli gələn çağırışlara
və ehtiyaclara uyğundur.
Əgər təhsil sistemimiz güclü olmasa, qloballaşma nəticəsində milli mədəniyyətimiz, milli
dəyərlərimiz super dövlətlərin bizə təlqin və təqdim etdiyi mədəniyyətlərin təsirindən deformasiyaya uğraya bilər. Nəticədə ictimai şüurda
insan hüquqları və azadlıqları adı altında dövlətçiliyə qarşı çıxmaq və ya əksinə, milli mentalitet və ya dövlətçilik adı altında insanların
azadlıq və hüquqlarını pozmaq kimi təhlükəli
meyillər yarana bilər. Məhz bu səbəbdən də,
Azərbaycanda həyata keçirilən elmi-mədəni və
iqtisadi-siyasi islahatlarla yanaşı, millətin düşüncə və təfəkkür tərzinin, sosiomədəni imkanlarının düzgün nəzərə alınması nəticəsində bir
tərəfdən milli mənliyimiz, milli kimliyimiz
qorunur, digər tərəfdən qloballaşmanın və inteqrasiyanın çağırışlarına cavab verilir. Yeni məzmunlu təhsil islahatları həyata keçirilir, şagirdlərin məktəb dövründə qazanmalı olduqları zəruri
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bilik, bacarıq və vərdişlər, dəyərlər, öyrənmə
prosesinin səmərəli təşkili texnologiyaları, mənimsənilməli olan məzmunu özündə ehtiva edən
səriştəyönümlü və şəxsiyyətyönümlü kurikulumlar hazırlanır və tətbiq olunur. Təhsilin məzmununa belə yanaşma millətin davamlı inkişafını
təmin edə bilən innovativ proqramların, təşəbbüslərin dəstəklənməsinə və dövrün yeni çağırışlarına xidmət edir. Belə ki, cəmiyyətdə yaranan
yeni çağırışlar tədrisə öz təsirini göstərərək
adekvat tədbirlərin tətbiqini tələb edər. Azərbaycan təhsil sisteminin bütün səviyyə və pillələri üçün hazırlanan kurikulumlar dövlətin
təhsil sahəsindəki siyasətini ehtiva edir. Kurikulumlar hazırlanarkən təlim hədəfləri kimi bilik,
bacarıq, dəyərlər (milli və bəşəri) əsas nəzərdə
tutulsa da, eyni zamanda şagirdlər üçün zəruri
səriştələr (özünü anlama və idarəetmə, tənqidi və
yaradıcı düşünmə, ünsiyyət və əməkdaşlıq yaratmaq, məna yaratmaq, sağlam həyat yaşamaq,
təcrübələrdən davamlı istifadə, rəqəmsal və
media savadlılığı) nəzərdə tutulur. Həzrəti Əli
(ə.s.) hədislərinin birində buyururdu ki, uşaqlarınızı zəmanələri üçün hazırlayın. Bu gün I sinfə qəbul olunan məktəbli 15-20 ildən sonra hər
hansı bir sahədə fəaliyyət göstərəcək. Elmin və
texnikanın inkişaf tempi onu deməyə əsas verir
ki, bu gün məktəblərdə öyrədilən biliklərin çoxu
20-30 ildən sonra gərəksiz olacaq. Yeni iş yerləri,
yeni ixtisaslar, yeni peşələr, yeni yanaşmalar
meydana gələcək. Ona görə də məktəblərdə
şagirdlərə hazır biliklər deyil, bilik almağın
yolları öyrədilməlidir ki, gələcəkdə onlar asanlıqla ixtisaslarını dəyişə və ya yeni peşələrə yiyələnə bilsinlər, zəruri bilikləri müstəqil mənimsəməklə öz həyatlarını təmin etsinlər. Görkəmli
alman filosofu İmmanuel Kant ona görə yazırdı
ki, təhsil fikirləri yox, fikirləşməyi öyrətməlidir.
Bu da təbii ki, strateji sahə olan təhsilin inkişaf
səviyyəsindən asılıdır. Təhsilin səviyyəsi hər bir
millətin gücünün göstəricisidir. ABŞ-ın təhsil
ekspertləri K.Odell və D.Qreysonun fikrincə,
üzvlərinin hamısının oxuyub yazmağı bacaran
cəmiyyət, bir neçə dahisi olsa da, oxuyub
yazmağı bacarmayan cəmiyyətdən üstündür [1].
Deməli, insan potensialının inkişafı bütün tip
təhsil müəssisələrində təlim-tərbiyə prosesini
təşkil edənlərin, xüsusilə də müəllimlərin və
valideynlərin səriştəsindən asılıdır.
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“Səriştə” və “şəriştəlilik” anlayışının mahiyyətinə diqqət yetirək. Azərbaycan dilində “səriştə” sözü ümumişlək və alınma sözdür, dilimizə
fars dilindən keçmişdir. Professor B.Əhmədovun
araşdırmalarına görə, “səreştən” (qarışdırmaq)
məsdəri ilə eyni kökdəndir, qrammatik əsası “səriş” sözüdür [2, s.123].
“Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”ndə “səriştə” sözü 3 formada (səriştə, səriştəli, səriştəsiz) verilmişdir. “Səriştə” sözü bir işi bacarmaq, bacarıq və təcrübə; “səriştəli” sözü bir işdə
təcrübəsi və bacarığı olmaq; “səriştəsiz” sözü isə
bir işdə səriştəsi, təcrübəsi, bacarığı olmamaq
mənasında işlədilmişdir [3, s.92].
Səriştə sözündən folklor və bədii ədəbiyyat
nümunələrində, ədəbi danışıq dilində geniş istifadə edilsə də, ümumpedaqoji anlayış kimi son
illərdə elmi-pedaqoji ədəbiyyatda da işlədilir. Bu
sözdən yalnız təhsil, təlim-tərbiyə nəzəriyyəsi və
təcrübəsində deyil, eyni zamanda bütün elm
sahələrində də istifadə edilir. Bu gün səriştəli
müəllim hazırlamaq nə qədər vacibdirsə, eləcə də
ölkəyə səriştəli iqtisadçı, səriştəli siyasətçi,
səriştəli hüquqşünas və s. lazımdır. Azərbaycanda
“səriştə” sözünün elmi dövriyyəyə daxil edilməsi
“kompetensiya” anlayışı ilə bağlıdır.
Azərbaycanda 90-cı illərin axırlarından başlayaraq, ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkədə başlanılan islahatlar təhsil
sahəsində də əsaslı dönüşün yaranmasına səbəb
oldu. Fənyönümlü təhsildən şəxsiyyətyönümlü
təhsilə keçid başlanıldı. Təhsil proqramlarımız
əsaslı şəkildə dəyişdirildi. “Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası” (Milli
Kurikulum) hazırlandı və hökumət tərəfindən
təsdiq edildi. Yeni kurikulumun hazırlanması ilə
əlaqədar olaraq xeyli yeni pedaqoji terminlərin, o
cümlədən “səriştə” və “səriştəlilik” anlayışlarının
pedaqoji mətbuatda işlədilməsinin intensivliyi
yüksəldi.
2009-cu ildə qəbul edilən “Təhsil haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun preambula
hissəsində təhsillə bağlı 55 əsas anlayışın
məzmunu verilsə də, “kompetensiya” və ya “səriştə” anlayışına toxunulmur, yalnız insanların
qeyri-formal və informal yolla əldə etdikləri
bilik, bacarıq və təcrübənin qiymətləndirilməsində “səriştə” anlayışnın adı çəkilir. Azərbaycan
Respublikasında təhsillə bağlı ən yüksək nor-
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mativ-hüquqi sənəd olan “Təhsil haqqında”
Qanunda ilk dəfə vətəndaşların təhsil prosesində
əldə etdikləri bilik, bacarıq, təcrübə ilə yanaşı,
qazandıqları səriştənin də qiymətləndirilməsi
rəsmiləşdirilir. Həmin sənədin qəbuluna qədər
Azərbaycan məktəblərində öyrənənlərin (şagirdlərin) bilik, bacarıq və vərdişləri qiymətləndirilirdi. Hökumət tərəfindən müəyyənləşdirilən
qiymətləndirmə meyarları da onlara uyğun idi.
Təhsillə bağlı rəsmi sənədlərdə “səriştə” və
“səriştəlilik” anlayışları verilmədiyindən o dövrdə
nəşr edilən “Təhsil lüğəti”ndə həmin anlayışlar öz
əksini tapmayıb. Baxmayaraq ki, kitabın “Ön
söz”ündə lüğətdə təhsil sahəsində istifadə edilən,
lakin Azərbaycan dilinin leksikasında hələ tam
sabitləşməmiş bir sıra yeni termin və anlayışların
izahının verildiyi bildirilir [11, s.4].
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 24 oktyabr 2013-cü ildə təsdiq etdiyi
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı
üzrə Dövlət Strategiyası”nın [6] qəbulundan
sonra “pedaqoji səriştə”, “müəllimin səriştəsi”,
“tərbiyəçinin səriştəsi”, “pedaqoji səriştəlilik”
anlayışlarının işlənmə intensivliyi yüksəldi.
“Kompetensiya” anlayışı pedaqoji-psixoloji tədqiqatlarda tədricən “səriştəlilik” anlayışı ilə əvəz
olundu. Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasında cəmi 1 yerdə “kompetensiya”, 22 yerdə isə “səriştəlilik” anlayışlarından istifadə
olunur. Sənəddə Azərbaycan təhsilinin Avropa
təhsil sisteminə uyğunlaşdırılmasında, tələbəmüəllim mübadiləsində və təhsil standartlarının
unifikasiyasında hədəflər müəyyənləşdirilərkən
əsas kimi Avropa Şurasının müəyyənləşdirdiyi
kompetensiyalara (səriştələrə) üstünlük verilir.
İlk dəfə təhsillə bağlı normativ-hüquqi sənəddə
“səriştəli müəllim”, “səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönümlü təhsil”, “səriştəli təhsilverən”, “səriştənin inkişafı”, “səriştənin aşılanması”, “səriştəli şəxs”, “müəllimin səriştəsinin artırılması”,
“səriştəəsaslı təhsil standartları” və “səriştəli valideyn” anlayışları haqqında məlumat verilir.
Şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmununun yaradılmasında səriştəyə əsaslanmaq vacib hesab
olunur.
“Səriştəli valideyn” anlayışının mahiyyətinin
şərhindən öncə bu anlayışın təşəkkülü və inkişafına diqqət yetirək. “Kompetensiya” latın
mənşəli (“compete”) sözdür, rus dilinə tərcümədə

“uyğun”, “əlaqəli”, “yaxınlaşma” mənasını verir. Fikrimizcə, rus dilindən fərqli olaraq Azərbaycan dilində olan “səriştə” sözü “kompetensiya” anlayışının mahiyyətini tam ehtiva edir. İngilis dilli lüğətlərin hamısında “səriştə” anlayışı
bir şeyi uğurla və ya effektiv etmək bacarığı kimi
verilir. E.A.M.Vilsonun “The modern Russian
dictionary for english speakers” (İngilis-rus tədris
lüğəti) kitabında “competent” sözü bir şeyi
uğurla həll etmək üçün zəruri bilik, bacarıq və
vərdişlərə sahib olmaq kimi izah edilir [7, s.117].
Səriştəlilik hər bir insanın baş verən hadisələri
təhlil etməsi, həyati riskləri və situasiyaları
düzgün dəyərləndirməsi, çətinlikləri aradan
qaldırmaqla fəaliyyətini proqnozlaşdırması, təşəbbüskarlığı və yaradıcılığı ilə əldə etdiyi bilik,
bacarıq vərdişlərindən kompleks şəkildə yararlanması deməkdir. Bəzi tədqiqatçılar səriştəliliyi hər bir insanın öz işinə münasibətinin səviyyəsi ilə şərh edir. Yəni şəxsin səriştəlilik səviyyəsi onun fəaliyyətinin nəticəsinin hansı
dərəcədə səmərəli və məhsuldar olması ilə bağlıdır. İnsanın səriştəli və peşəkar olması görülən
işin nəticəsinin səmərəliliyinin əsas şərtidir.
“Səriştəlilik” anlayışının məzmunu çox genişdir. Xüsusi qabiliyyətlər, psixoloji durum, dar
ixtisaslaşma, bacarıqlardan kompleks istifadə,
sosial və fərdi fəallıq səriştəliliyin əsas göstəriciləri hesab olunur. Bəzi tədqiqatçılar müəyyən fəaliyyət sahəsi ilə bağlı zəruri biliklərə malik olmağı, qarşıya məqsəd qoymağı, resursları
müəyyənləşdirməyi, biliyi realizə etmək üçün
konkret əməli tədbirlər həyata keçirtməyi və nəticədə təcrübə qazanmağı səriştəliliyin struktur
komponentləri kimi şərh edirlər. Səriştə insana
məxsus olan ən mühüm inteqral keyfiyyətdir.
Tədqiqatçılar bu keyfiyyəti üç aspektdə öyrənməyi vacib hesab edirlər:
– səriştəliliyin məzmunu;
– səriştəliliyin kəmiyyəti;
– səriştəliliyin çoxfunksiyalılığı.
Səriştəlilik zəngin məzmunu ilə səciyyələndirilir. Buraya şəxsin əldə etdiyi bilik, bacarıq
və təcrübə, fəaliyyət sahəsi üzrə görüş dairəsi,
innovativ texnologiyalarla mütəmadi tanışlıq,
humanizm və tolerantlıq, millli və bəşəri dəyərlərə bələdlilik, sosial və peşəkar fəaliyyət
təcrübəsi, ünsiyyət bacarığı aid edilir. Səriştəliliyi
kəmiyyət aspektindən təhlil edən tədqiqatçılar
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daha çox şəxsin geniş və ümumi erudisiyasına,
bilik və bacarıqlarının dərinliyinə, genişliyinə,
inkişaf səviyyəsinə və keyfiyyətinə, sosial
fəallığının səviyyəsinə, fəaliyyət sahəsi ilə intellektual səviyyəsinin uyğunluğuna diqqət yetirirlər. İstənilən bir işdə uğur qazanmağın mühüm
şərti həmin insanın intellektual səviyyəsinin daşıdığı funksiyaya uyğun olub-olmamasından birbaşa asılıdır. Səriştəlilik formalarından asılı
olaraq müxtəlif funksiyaları yerinə yetirir.
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, bu anlayış
“kompetensiya” adı ilə keçən əsrin 30-cu illərindən elmi ədəbiyyatda işlənməyə başlamışdır.
İlk dəfə ABŞ-da Peşəkar Dəyişiklik Proqramlarına daxil edilən “ixtisas” anlayışı ilə əlaqəli işlədilmişdir. Amerika alimi D.Maklelland
isə məqaləsində ilk dəfə “zəkanı deyil, kompetensiyaları testləşdirmək” kompetensiyalı yanaşmanın mahiyyətinə toxunmuşdur. Sonrakı
dövrdə Con Raven problemlə ciddi məşğul
olmuş, kompetensiyanı hər bir insanın müəyyən
bir sahədə fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri olan
xüsusi qabiliyyəti, həmin sahəyə dair bilik,
bacarıq və düşüncə tərzi, davranışı ilə bağlı
məsuliyyət hissi kimi izah etmişdir. Onun fikrincə, kompetensiya bir-birindən nisbətən müstəqil olan xeyli sayda komponentdən ibarətdir. Bu
komponentlərin bəziləri daha çox idrak sferası
ilə, digərləri daha emosional sfera ilə bağlıdır.
Amma bu komponentlər nümunəvi davranışın
hissələri olaraq bir-birini əvəz edə bilər [8, s. 36].
Con Ravenin (1902-1970) 70-ci illərdə apardığı
araşdırmaları əsasında onun vəfatından 14 il sonra 1984-cü ildə Londonda “Müasir cəmiyyətdə
kompetensiya” adlı əsəri nəşr olundu. Bu əsərdə
ilk dəfə “kompetensiya” anlayışı hərtərəfli araşdırıldıqdan sonra həm Avropada, həm də 1997-ci
ildə ABŞ-da nəşr edildi.
1960-70-ci illərdə sovet alimləri ictimai
həyatın müxtəlif sahələrində insan fəaliyyətinin
səmərəliliyinin meyarlarını inkişaf etdirmək üçün
tədqiqat və ictimai təcrübədə “kompetensiya”
anlayışından geniş istifadə etməyə başladılar.
Tədqiqatlarda 1960-cı ildən sonrakı dövrdə
“səriştəlilik” anlayışının inkişafının üç mərhələsi
fərqləndirilir [9, s.13-18]:
1. XX əsrin 60-70-ci illərini əhatə edən birinci
mərhələdə “səriştə” və “səriştəlilik” anlayışları
tədqiqatçılar (R.Vayt, N.Xomskiy, D. Haymes və
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b.) tərəfindən elmi anlayışlar sisteminə daxil
edilmişdir.
2. XX əsrin 70-90-cı illərini əhatə edən ikinci
mərhələdə filologiya, psixologiya, idarəetmə və
sosial işlərdə səriştəlilik anlayışı geniş tətbiq
olunur.
3. XX əsrin 90-cı illərindən bugünədək olan
dövrü əhatə edən üçüncü mərhələdə “səriştə” və
“səriştəlilik” anlayışları təhsil anlayışları sırasına daxil edildi.
Beləliklə “pedaqoji səriştə” anlayışının mahiyyəti, məzmunu, tətbiqi ilə bağlı Avropa, Rusiya (T.G.Breyz, S.G.Suxovskaya, E.A.Sokolovskaya, E.P.Tonkonogaya və b.) və Azərbaycanda yeni araşdırmalar meydana gəldi.
Azərbaycan pedaqoji elmində səriştəli yanaşmanın iki baza anlayışından – “səriştə” və “şəriştəlik” anlayışlarından istifadə olunur. Bəzi tədqiqatçılar və praktik müəllimlər “səriştəliliyi”
bilik və baçarıqların inteqrasiyası və dəyişən cəmiyyətin tələbatına uyğun istifadəsini nəzərdə
tutursa, digərləri “səriştəni” insanın hər hansı bir
sahədə dərin və hərtərəfli biliyi, nüfuzu kimi izah
edirlər. Filosof E.Əliyevin fikrincə, səriştə əldə
olunmuş bilik və bacarıqları praktik fəaliyyətdə
effektiv və səmərəli tətbiq etmək qabiliyyətidir
[12]. Psixoloq-alimlər – R.Əliyev [13], H.Əlizadə [14] səriştəliliyi güc və inam mənasını verən
psixososial keyfiyyət kimi şərh edirlər. Tədqiqatçıların fikrincə, səriştəlik inteqrativ bir anlayışdır, o insanın biliyi, bacarığı və təcrübəsi
sayəsində həyat və peşə problemlərini həll etmək
üçün zəruri olan qabiliyyətlərin ümumiləşdirilmiş
adıdır. Bu keyfiyyət insana ünsiyyətdə olduqları
ilə səmərəli əməkdaşlıq qurmağa imkan verir.
A.Mehrabovun fikrincə, təhsildə səriştəlilik –
şərəf, ləyaqət, məsuliyyət, mükəmməl bilik, aldığı
biliyi tətbiq etmək, ondan istifadə edərək xeyir
vermək və bunu başqalarına çatdırmaq, bunlara
mane olan amillərə qarşı barışmaz mövqe tutmaq
bacarıqlarını formalaşdırır [15].
“Pedaqoji səriştə” termini “pedaqoji mədəniyyət” anlayışı ilə sıx bağlıdır. Pedaqoji mədəniyyət ümummilli mədəniyyətin bir hissəsidir ki,
orada təhsil və tərbiyənin mənəvi və maddi dəyərləri, həmçinin nəslin dəyişikliyinin, sosiallaşmasının tarixi prosesinə xidmət etmək üçün
zəruri yaradıcı pedaqoji fəaliyyət metodları tam
şəkildə əks olunmuşdur. Pedaqoji mədəniyyət

Peşə təhsili və insan kapitalı. Cild 3, №3, 2020 s.29-34
pedaqoji dəyərlərin, müəllimin fəaliyyət metodları
və peşə davranışının dinamik sistemi sayıla bilər.
Bu təhsilliyin elə bir səviyyəsidir ki, onun vasitəsi
ilə fənnə dair biliklər digərlərinə ötürülür.
Şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmununun
müəyyənləşdirilməsində, səriştəəsaslı təhsil standartları və kurikulumların yaradılmasında, realizə
edilməsində səriştəli müəllimlərlə yanaşı, səriştəli valideynlərin hazırlanması problemi ilk dəfə
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı
üzrə Dövlət Strategiyası”nda (2013) əsaslandırılmışdır. Sənədin “Strateji hədəflər və tədbirlər” adlı 7-ci bölməsində “uşaqların davamlı inkişafına yönəldilmiş pedaqoji fəaliyyətə dəstək vermək məqsədi ilə valideynlərin sistemli şəkildə
pedaqoji-psixoloji maarifləndirilməsi üçün “Səriştəli valideynlər” proqramının hazırlanması” [6]
vacib hesab olunur. Beləliklə də “səriştəli valideyn” anlayışı pedaqoji termin kimi elmi dövriyyəyə daxil edilir.
Müasir dövrdə “səriştəli valideyn” anlayışının
meydana gəlməsi təbiidir. Çünki ümumtəhsil məktəblərində öyrətmə və öyrənmə fəaliyyəti tərbiyəvi
fəaliyyəti xeyli üstələmişdir. Ona görə də təlimtərbiyə üçbuçağında (məktəb-ailə-ictimaiyyət)
valideynlərin rolu xeyli artmışdır. Araşdırmalarımız
göstərir ki, kiçikyaşlı məktəblilərin valideynlərinin
böyük əksəriyyəti bu problemin öhdəsindən
gəlməkdə çətinlik çəkirlər. Bunun da obyektiv və
subyektiv səbəbləri vardır. Bəzi valideynlərin kiçik
məktəbyaşlı uşaqları ilə məşğul olmağa ya vaxtları,
ya da pedaqoji səriştələri yoxdur.
Kiçikyaşlı məktəblilərin tərbiyəsində yaranan
problemləri aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək
olar:
– valideynlərdə tərbiyə bacarıqlarının və təcrübənin kifayət qədər inkişaf etməməsi;
– uşaqla məşğul olmağa vaxtlarının olmaması;
– valideynlərin müasir tərbiyə texnologiyalarını nəzərə almaması;
– uşaqların təhsil və tərbiyəsi ilə bağlı funksional məsuliyyətlərini anlamamaları;
– valideynlərdə uşaqlarının xüsusiyyətləri
(psixoloji, pedaqoji və s.) ilə bağlı zəruri məlumatın olmaması;
– valideynlərin uşaqların tərbiyəsi ilə bağlı
yaranan suallara internetdən, kitabdan və pedaqoji
mətbuatdan müstəqil cavab tapa bilməmələri;

– valideyn-məktəb əlaqələrinin klassik formalarının (valideyn iclasları, valideyn universitetləri,
müəllimin ailələrə getməsi, valideyn üçün pedaqoji
mühazirələrin oxunması və s.) unudulması, yeni
formalarının (Valideyn Müəllim Assosiasiyasının)
bütün məktəblərdə təşkil edilməməsi və s.
Diqqət yetirsək, görərik ki, bu problemlərin
kökündə valideynin pedaqoji bacarığının və
təcrübəsinin yetərli olmaması dayanır. Tədqiqatçılar valideynlərə xas olan bu keyfiyyətləri
“səriştə” və “səriştəlilik” anlayışı ilə ifadə edirlər.
Deməli, valideynlərin pedaqoji səriştəliliyini
inkişaf etdirməyə ciddi ehtiyac vardır.
Gənc valideynlərdə tərbiyə bacarıqları, təcrübə və uşaqla mütəmadi məşğul olmağa vaxtının
olmaması əksər hallarda valideynlərin qəyyumluğunun və nəzarətinin artmasına gətirb çıxarır.
Belə yanaşma valideyn-uşaq münasibətlərinin alternativ olmayan formaları ilə kompensasiya olunur ki, bu da böyüklər və uşaqlar arasındakı
münasibətlərdə müəyyən anlaşılmazlıqların yaranmasına, mənfi emosiyaların toplanmasına,
ailədaxili münasibətlərdə mühitin dəyişməsinə
səbəb olur.
“Səriştəli valideyn” anlayışı yeni olduğundan
ona yanaşmalar da müxtəlifdir. “Səriştəli” valideyn anlayışı pedaqoji dövriyyəyə daxil edilənə
kimi pedaqoji-psixoloji tədqiqatlarda və mətbuatda daha çox “yaxşı valideyn” sözündən
istifadə olunurdu. Müasir dövrdə də “yaxşı valideyn” sözü “səriştəli valideyn” anlayışının sinonimi kimi istifadə olunur. Yaxşı valideyn kimdir?
– sualına verilən cavablar da müxtəlifdir və zaman-zaman ona yanaşmalar da dəyişib. Uşağını
sevmək yaxşı valideyn olmanın əsas inteqral
keyfiyyəti kimi yanaşmalarda xüsusi yer tutur.
Uşaqları sevmək təbii bir hisdir, əksər valideynlərə məxsusdur, lakin onlara diqqət və qayğı
göstərmək, təhsil-tərbiyə vermək, cəmiyyət üçün
yararlı vətəndaşlar kimi yetişdirmək xüsusi səriştə (ağıl, müdiklik, bacarıq) tələb edir. Valideynlər uşaqla ünsiyyət qurmağı, əməkdaşlığı,
ailədə inkişafetdirici və tərbiyəedici mühit qurmağı, uşaq oyunları və yaradıcılıq məşğələlərini
təşkil etməyi bacarmalı, övladının düzgün inkişafını təmin etmək məqsədi ilə praktiki biliklərə
malik olmalıdır.
Nəticə. Sovet cəmiyyətindən fərqli olaraq hazırda Azərbaycanda uşaqların ailədə tərbiyəsinə
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dayələr cəlb olunur. Bu, normal hal olsa da, hələ
də respublikamızda dayə institutu formalaşmayıb. Valideynlərin dayəliklə bağlı kifayət qədər
məlumatlı olmamaları, onların uşaqlarının tərbiyəsində ciddi qüsurlara səbəb ola bilər. “İstənilən
evdar qadın dayə ola bilər” – kimi yanlış təsəvvür
dəyişdirilməli, hər bir valideyn öz uşağının
psixoloqu və müəllimi olmalıdır. Əbəs yerə
demirlər ki, bir yaxşı (yəni səriştəli) ana yüz
müəllimə bərabərdir.
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S.Guliyeva
The essence and content of the concepts
"pedagogical competence"
and "competent parent"
Abstract
In our time, radical content reforms are being
carried out in Azerbaijani schools. The goal is to
shape the personality of the student at the
expense of improving the quality and effectiveness of training. The school loses the dominant
position in the training of students. The role of
parents in the upbringing of children is now more
relevant. Most parents cannot do this. Why?
Because most of them do not have pedagogical
skills. Competence means to be able to perform
work, and "incompetent" is used in the sense of
lack of competence, experience and skills in a
field. The article reveals the essence of the
concepts of "pedagogical competence" and "competent parents" and substantiates their meaning.
С.Гулиева
Сущность и содержание понятий
«педагогическая компетентность»
и «компетентный родитель»
Аннотация
В наше время в азербайджанских школах
проводятся радикальные содержательные
реформы. Цель - сформировать личность студента за счет повышения качества и эффективности обучения. Школа теряет доминирующее положение в обучении учащихся. Роль
родителей в воспитании детей сейчас более
актуальна. Большинство родителей не могут
этого сделать. Зачем? Потому что у большинства из них нет педагогических навыков.
Компетентность означает уметь выполнять
работу, а педагогическая компетентность означает наличие определенных навыков в
области образования. В статье раскрывается
сущность понятий «педагогическая компетентность» и «компетентные родители» и
обосновывается их значение.
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Xülasə. Məqalədə uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasına xidmət edən məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin səmərəli təşkilində tərbiyəçi-müəllim peşəkarlığının əhəmiyyətindən
danışılır. Eyni zamanda pedaqoji prosesin səmərəli təşkilinə zəmin yaradan tərbiyəçi-müəllimin
peşəkar keyfiyyətləri, tərbiyəçi-müəllim və valideyn əməkdaşlığı məsələləri geniş şəkildə əhatə
olunur.

Açar sözlər: məktəbəqədər təhsil müəssisəsi, uşaq, inkişaf, tərbiyəçi-müəllim, inkişaf sahəsi, peşəkarlıq, potensial, keyfiyyət, pedaqoji proses, səmərəlilik, təşkil, valideynlik, əməkdaşlıq.
Key words: preschool educational institution, child, development, educator-teacher, field of development, professionalism, potential, quality, pedagogical process, efficiency, organized, parenting,
cooperation.
Ключевые слова: учреждения дошкольного образования, ребенок, развития, воспитательучитель, поле развития, профессионализм, потенциал, качество, педагогический процесс,
эффективность, организовать, воспитание детей, сотрудничество.
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addi sərvətlərin insan kapitalına
çevrilməsinin bünövrəsi hesab
olunan məktəbəqədər təhsil
hələ erkən yaş dövrlərindən
başlayaraq, uşaqların intellektual, fiziki və
psixoloji inkişafında, potensial imkanlarının üzə
çıxarılaraq gələcək məktəb həyatına hazırlanmalarında mühüm rol oynayır. Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasına xidmət edən məktəbəqədər
təhsil bu sahədə çalışan kadr potensialının
keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsinə nail
olmaqla, prioritet istiqamətlərdən biri kimi
pedaqoji prosesin səmərəli təşkilini müasir təhsilin əsas tələbi olaraq qarşıya qoyur.

Son illər respublikamızda məktəbəqədər təhsilin bu kimi əsas tələblərinin həyata keçirilməsi,
təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində imzalanan qanun və sərəncamlar məktəbəqədər təhsilin sürətlə inkişaf edərək modern
dünya təhsil səviyyəsinə çatdırılmasına böyük
təkan vermişdir. Ölkəmizdə uşaqların gələcək
məktəb həyatına yüksək keyfiyyətlə hazırlanmalarına təminat verən məktəbəqədər təhsillə
bağlı Prezident İlham Əliyevin 14 aprel 2017-ci
il tarixdə imzaladığı 585-VQ nömrəli “Məktəbəqədər təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsində deyilir: “7.2.
Məktəbəqədər təhsil vasitəsi ilə uşaqların erkən
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yaş dövrlərində əqli, fiziki, yaradıcı potensialının
və mədəni səviyyəsinin inkişafının, psixoloji
dayanıqlığının, estetik tərbiyəsinin, sadə əmək
vərdişlərinə yiyələnməsinin, ətraf aləmə, şəxsi
sağlamlığın qorunmasına həssas və şüurlu münasibətinin, zəruri həyati bacarıqlara yiyələnməsinin, şəxsiyyətinin formalaşdırılmasının əsası qoyulur” [1].
Göründüyü kimi, respublikamızda uşaqların
fiziki, idraki, sosial və emosional xüsusiyyətlərinin inkişaf etdirilməsini təmin edən məktəbəqədər təhsil təlimin səmərəli təşkilinə xidmət
edən əsas göstəricilər kimi dəyərləndirilir. Təbii
ki, bunun da əsası məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin səmərəli təşkilində
böyük rol oynayan tərbiyəçi-müəlimlərin peşəkarlığından asılıdır. Məktəbəqədər təhsilin innovativ əsaslarla təşkilində yüksək potensiala
malik olan tərbiyəçi-müəllimlərin peşəkarlıq
göstəriciləri ilə bağlı “Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı”nda göstərilir:
6.2. Məktəbəqədər təhsil sistemində çalışan
təhsilverənlər, əsasən aşağıdakı keyfiyyətlərə
malik olmalıdırlar:
6.2.1. metodiki ustalıq və səriştəlilik (uşaqların meyil və maraqlarını nəzərə alan səmərəli
təlim strategiyalarını tətbiq etmək bacarığı);
6.2.2. müəssisənin gün rejiminə (səhər fəaliyyəti, uşaqların qidalanması, məşğələ saatları,
gündüz gəzintisi, yuxu, axşam fəaliyyəti) uyğun
işini düzgün qurmaq;
6.2.3. bu dövlət standartına əsasən, uşaqların
yaş səviyyəsinə uyğun inkişaf sahələri üzrə (fiziki
inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik, idrakın inkişafı,
estetik və yaradıcı inkişaf, sosial-emosional inkişaf) ümumi təlim nəticələrinə nail olmaq;
6.2.4. məşğələ prosesində fəal təlim üsullarından (əqli hücum, tap-tapmaca, şaxələndirmə
və s.) istifadə etmək;
6.2.5. informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etmək (məşğələ prosesində
elektron tədris resurslarından istifadə);
6.2.6. sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla
işləmək bacarığı (müvafiq mütəxəssislər – loqoped, surdoloq tərəfindən korreksiyaedici və psixoloji dəstək) [ 2].
Bu kimi pedaqoji bacarıqlara malik olan
tərbiyəçi-müəllimlərin təlim prosesini innovativ
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əsaslarla təşkil etmələri və məzmun standartlarının müxtəlif fəaliyyət növlərində reallaşdırılmasına nail olmaları uşaqların ümumi inkişafı baxımından qarşıya qoyulmuş əsas tələblərdəndir. Araşdırmalar göstərir ki, innovativ
təcrübənin artırılması istiqamətində daim axtarışda olaraq təlim prosesini modern strategiyalarla təşkil edən tərbiyəçi-müəllimlər pedaqoji
işi məktəbəqədər təhsilin kurikulumunun fiziki
inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik, idrakın inkişafı, estetik və yaradıcı inkişaf, sosial-emosional
inkişaf sahələrinin tələb və prinsipləri istiqamətində təşkil etməklə nəzərdə tutulmuş nəticələrə nail olurlar.
Uşaqların intellektual, fiziki və psixoloji inkişafında, potensial imkanlarının üzə çıxarılmasında, məktəbə hazırlanmasında, onlarda mədəni
keyfiyyətlərin, müstəqillik, yaradıcılıq, təşəbbüskarlıq hislərinin və həyati bacarıqlarının
formalaşmasında mühüm rol oynayan məktəbəqədər təhsil tərbiyəçi-müəllimin peşəkarlığını
əks etdirən və sadalanan keyfiyyətlərin təhsilin
müasir tələblərinə uyğun olaraq müxtəlif istiqamətlərdə tətbiqini zəruriləşdirir.
Tərbiyəçi-müəllim, ilk növbədə, uşaqların psixoloji və fiziki inkişafı ilə yaxından tanış olmalı;
uşaqlarla yaş səviyyələrinə uyğun davranmalı;
modern təhsilin müntəzəm tədqiqatçısı olmaqla,
əldə etdiyi interaktiv üsulları davamlı olaraq
pedaqoji prosesin təşkilində tətbiq etməli; uşaqların yaş səviyyəsinə uyğun gözləntiləri olmalı və
bu gözləntiləri yeri gəldikcə mütəmadi olaraq
uşaqlara bildirməli; pedaqoji işi interaktiv təlimin psixoloji mexanizmlərinə əsasən təşkil etməli; uşaqlarda özünəinam və stimulverici ifadələrlə motiv yaratmalı; uşaqların elementar
mədəni davranış qaydalarına uyğun davranmalarına nail olmalı, bunu uşaqdan tələb etməzdən əvvəl öz davranışını yoxlamalı və nizamlamalı; təlimi müntəzəm olaraq tərtib etdiyi
cari plana əsasən, interaktiv mərhələlərlə təşkil
etməli; nəticəyönümlüyü təmin edən inteqrativliyə, pedaqoji prosesin tamlığına və sistemliliyinə əməl etməli; təlim üçün nəzərdə tutulmuş
resursları təşkil etməli; uşaqların inkişafını
müntəzəm izləməli və qeydlər aparmalı; məzmun
standartlarına, uşaqların yaş səviyyəsinə və
təlimin mərhələlərinə uyğun strategiyalardan
istifadə etməli; valideynlərlə müntəzəm əmək-
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daşlıq etməli; məktəbəqədər təhsil müəssisəsi və
məktəb arasında varisliyin, ardıcıllığın həyata
keçirilməsinə əməl etməli; tərbiyəçi-müəllim
kompetensiyalı kolleqaları, tərbiyəçi-müəllim
yoldaşları ilə əməkdaşlıq etməli, yeri gəldikcə,
mütəmadi görüşlər keçirərək pedaqoji məsləhətləşmələr aparmalı, təcrübələrini onlarla bölüşməlidir.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji
prosesin səmərəli təşkili uşaqların məktəbə
keyfiyyətli hazırlığına zəmin yaradır. Pedaqoji
prosesin düzgün təşkili tərbiyəçi-müəllimin pedaqoji ustalığından asılı olduğundan, tərbiyəçimüəllim uşaqların marağını təlim prosesinə cəlb
etməyə, məşğələ zamanı onların daha fəal olmalarına və bilikləri asanlıqla mənimsəmələrinə
çalışmalı, uşaqları maraqlandıran hər bir sualı
səbrlə, aydın və düzgün şəkildə cavablandırmalı,
problemli situasiya yarandıqda araşdırma yolu
ilə uşaqların probleminin həlli yollarının tapılmasına nail olmalıdır. Məşhur alman pedaqoqu
Adolf Disterveqin dediyi kimi: “Əsl müəllim
həqiqəti olduğu kimi təqdim edən yox, həqiqətə
çatmağın yollarını aşkar etməyi öyrədəndir” [ 3].
Müasir məktəbəqədər təhsilin daha aktuallıq
kəsb edən şərtlərindən biri də pedaqoji prosesin
səmərəli təşkilində tərbiyəçi-müəllim-uşaq və
valideyn münasibətlərinin düzgün təşkilidir.
Təəssüflər olsun ki, bu gün tərbiyəçi-müəllimlərin və ailədə də valideynlərin əksəriyyəti
uşaqların inkişafı istiqamətində aparılan işin
təşkilini onların dərketmə sferasında həyata
keçirirlər. Lakin bu, nə məktəbəqədər təhsil
müəssisələrində tərbiyəçi-müəllimin, nə də
ailədə valideynlərin uşaqla işləmələrinin yeganə
yolu deyildir. Çünki təcrübələr göstərir ki,
uşaqlara bu cür yanaşma onların yalnız idraki
bilik və bacarıqlarla yüklənməsinə, həmçinin
uşaqların yaş və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə
almadan valideynlərin öz arzularına uyğun
olaraq qətiyyətli şəkildə uşaqları yazı, oxu tələbi
ilə yükləmələri uşaqların fiziki bacarıqlardan
daha çox idraki biliklərlə yüklənmələrinə səbəb
olur ki, bu da uşaqların əqli yorğunluğuna və
təlimdən bezmələrinə səbəb olur. Bunları nəzərə
alaraq tərbiyəçi-müəllimlər və valideynlər istər
məktəbəqədər təhsil müəssisəsində, istərsə də
ailədə uşağa yeni bilik və bacarıqlar mənimsədərkən pedaqoji işin təşkilində fiziki və idraki

balanslaşmanın dinamikliyini gözləməli, inkişafın hər iki istiqamət üzrə paralel şəkildə aparılmasına nail olmalıdırlar. Çünki məktəbəqədər
yaş dövründə uşağın daha çox idraki biliklərlə
yüklənməsi onun təlimə olan marağını azaldaraq,
ibtidai sinifdə bu marağın yenidən bərpasını
çətinləşdirir. Bu kimi problemlərin qarşısını almaq üçün tərbiyəçi-müəllimlər uşaqların ümumi
inkişafı istiqamətində aparılan işi valideynlərlə
qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində təşkil etməli,
uşağın inkişafı ilə bağlı onları mütəmadi olaraq
məlumatlandırmalı və müəyyən tövsiyələr verməlidirlər. Təlim prosesinin “əməkdaşlıq” prinsipini rəhbər tutan tərbiyəçi-müəllim və valideyn
əməkdaşlığı barədə “Məktəbəqədər təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun
18-ci və 19-cu maddələrində göstərilir: “18.2.8.
uşaqların təlim-tərbiyəsi və inkişafı ilə bağlı
valideynlərlə əməkdaşlıq etmək”, “19.1.4. müəssisə rəhbərliyi və pedaqoji kollektivlə əməkdaşlıq etmək, təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər irəli sürmək” [ 1].
Qanunun maddələrinə uyğun olaraq tərbiyəçimüəllimlər və valideynlər daim əməkdaşlıq etməli, uşaqların inkişafı ilə bağlı müntəzəm
olaraq bir-birini məlumatlandırmalı və bu barədə
yaranmış problemlərin həlli üçün təkliflərini
bölüşməlidirlər.
Müşahidələr göstərir ki, uşağın intellektual,
emosional və mənəvi-iradi inkişafının təmin
edilməsi müxtəlif strategiyalarla uşağa təsir
göstərməyi bacaran tərbiyəçi-müəllimin peşəkarlığından asılıdır. Uşaqların ümumi inkişafını
həyata keçirtmək məqsədi ilə təlim prosesinə uyğun yeni pedaqoji texnologiyaların, həyati bacarıqları formalaşdıran pedaqoji işin və təlim prosesində yeni yanaşmaların tətbiqi üçün şəraitin
yaradılması məktəbəqədər təhsil müəssisələrində
pedaqoji prosesin mövqeyinin müsbət istiqamətdə köklü şəkildə dəyişməsi ilə əvəz olunur.
Bildiyimiz kimi, innovativ təlim prosesi
zamanı uşaqlarda böyük dəyişikliklər baş verir
və burada ön planda uşağın ətraf aləmi inteqrativ
şəkildə öyrənmə marağının inkişafı dayanır.
İnteqrativ əsaslarla təşkil olunan belə məşğələlərdə müxtəlif inkişaf sahələrinin əlaqəli
şəkildə birləşməsindən istifadə olunur və bu
zaman uşaqların fərdi xüsusiyyətləri nəzərə
alınır. Belə məşğələlərdə tərbiyəçi-müəllimin
37
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uşağın fiziki və psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə
alaraq, təlim materialını onların arzu və maraqlarına uyğun şəkildə seçməsi uşaqların öz maraq
və təşəbbüsləri ilə təlimə qoşulmalarına motiv
yaradır. Bu isə öz növbəsində, uşaqların daha
həvəslə və müstəqil fəaliyyət göstərmələrinə
şərait yaradaraq, pedaqoji işin səmərəli təşkilində inkişafyönümlülüyü təmin edir.
Təcrübələr göstərir ki, tərbiyəçi-müəllimdə
yüksək yaradıcılıq hissinin olması onu pedaqoji
prosesdə böyük uğurlar əldə etməyə yönəldir. Bu
o zaman baş verir ki, tərbiyəçi-müəllim özünütəkmilləşmənin vacibliyini qəbul etməklə, özü
yeni pedaqoji texnologiyanın yaradıcısına çevrilsin. Bu cür yaradıcılığa meyillilik tərbiyəçimüəllimin qarşısında peşəsinə uyğun yeni imkanlar açmaqla, pedaqoji proses zamanı yaranmış problemlərin həllinə gətirib çıxarır.
Pedaqoji prosesin səmərəli təşkili peşəkar tərbiyəçi-müəllimin müşahidə etdiklərini, tədris
fəaliyyətinin məqsədyönlü təşkili və uşaqlara
təsirini, onların cavab reaksiyasını qiymətləndirərək təhsildə keyfiyyətin ölçülməsinə şərait
yaradır. Qeyd etməliyik ki, təlim prosesinin
müşahidəsi zamanı əsas məqsəd təlimin tərbiyələndirici olması və uşağın ümumi inkişafına (diqqətin, dərketmənin, əqli, nitq və hərəki fəallığın,
müstəqilliyin, yaradıcı təşəbbüsün inkişafı və s.)
göstərdiyi təsirin üzə çıxarılmasıdır. Məşğələdə
tərbiyə və təlimin vəhdətdə təşkilini həyata
keçirən tərbiyəçi-müəllim müxtəlif fəaliyyət
zamanı, məsələn, uşaqlarla şəkil çəkərkən ardıcıl
olaraq əşyanı təhlil etmək, gördüyünü təsvir etmək, hərəkət üsulları haqqında danışmaq, rənglərdən uyğun və səliqəli istifadə etmək, yoldaşına
mane olmamaq, işin sonunda isə hər bir şeyi öz
yerinə yerləşdirmək kimi davranış normalarını
öyrətmiş olur. Eyni zamanda təsviri fəaliyyət
məşğələlərində uşaqların ətraf aləm haqqında
hansı təsəvvürlərə malik olduğu, fikirlərini necə
ifadə edə bilmələri, söz ehtiyatlarının hansı
səviyyədə olması və s. əvvəlcədən tərbiyəçi-müəllimlər tərəfindən müəyyənləşdirilir.
Nəticə. Deyilənlərdən aydın olur ki, hər bir
məşğələdə proqramın bütün bölmələri üzrə
uşaqlarla aparılan işin səviyyəsini əvvəlcədən
nəzərə alan tərbiyəçi-müəllim daim araşdırmalar
aparmaqla, qabaqcıl pedaqoji təcrübələrə yiyələnməklə təlim metodikasını yaxşı mənimsə38

yərək pedaqoji prosesin səmərəli təşkilinə yüksək peşəkarlıqla nail ola bilər.
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Xülasə. Məqalədə təhsilin inkişafının nəzəri-metodoloji aspektləri araşdırılır, cəmiyyətin həyat
fəaliyyətinin təmin edilməsində təhsilin rolu qiymətləndirilir. Təhsil anlayışının tətbiqinə tarixi
yanaşma, onu şüurlu insanın mövcudluğunun mühüm meyarı qismində etiraf (qəbul) etməyə imkan
verir. Vətəndaşların təhsil hüququnun Konstitusiya ilə təsbit edilməsi bu hüququn həyata keçirilməsi
ilə bağlı münasibətlərin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi zərurətini ortaya qoyur. Eyni zamanda
məqalədə təhsil fəaliyyətinin hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi, iqtisadi əsaslarının möhkəmləndirilməsi və inkişafını təmin edən təşkilati tədbirlərin qiymətləndirilməsi ilə bağlı problemlər
nəzərdən keçirilir. Tədqiqatın nəticəsində təhsilalmanın distant və eksternat formalarının tətbiqi
şərtlərinin müəyyən edilməsi, bələdiyyə təhsilinin hüquqi əsaslarının yaradılması, ümumtəhsil
məktəbləri ilə hazırlıq kurslarının qarşılıqlı fəaliyyətinin tənzimlənməsi, təhsil xərclərinin
maliyyələşdirilməsi sisteminin modernləşdirilməsi, gənc kadrların əmək qabiliyyətinin iş yerləri üzrə
qiymətləndirilməsi və təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində tədbirlərin həyata
keçirilməsinə dair təkliflər əsaslandırılır.

Açar sözlər: təhsilin inkişafı, hüquq, qanun, təhsilalma formaları, peşə, ixtisas, standart, təhsilin
nəticəliliyi.
Key words: development of education, the law, law, forms of education, profession, specialty, standard, efficiency of education.
Ключевые слова: развитие образования, право, закон, формы обучения, профессия, специальность, стандарт, эффективность образования.

A

zərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Strateji Yol Xəritəsi” çərçivəsində
qarşıya qoyulmuş hədəf və məqsədlərin uğurla
həyata keçirilməsi xeyli dərəcədə ölkənin müasir
tələblərə cavab verən təhsil sisteminin yaradılmasından asılıdır. Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi
istiqamətində makroiqtisadi sabitliyi təmin etmək, iqtisadiyyatın strukturunu təkmilləşdirmək,

əhalinin məşğulluq səviyyəsini yüksəltmək, regional inkişafın tarazlığını təmin etmək, əlverişli
investisiya mühiti yaratmaq və ölkə iqtisadiyyatında özəl sektorun rolunu yüksəltmək kimi
vəzifələrin yerinə yetirilməsinə bilik iqtisadiyyatını formalaşdırmadan, təhsil sisteminin
rəqabətqabiliyyətliliyinin gücləndirilməsini təmin etmədən nail olmaq mümkün deyildir.
Təhsilin inkişafının tənzimlənməsinin müasir
problemlərinin tədqiqi bu anlayışın məzmununun, onun yaranmasının nəzəri-metodoloji as39
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pektlərinin öyrənilməsi ilə əlaqədardır. Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki,
insanlar ən qədim zamanlardan bugünədək özlərinin yaşayış vasitələrinə tələbatlarını təmin
etmək məqsədi ilə əmək alətlərini düzəltmək,
qida maddələrini və geyim əşyalarını istehsal
etmək, ev tikmək, zaman keçdikcə mövcud
istehsal vasitələrini təkmilləşdirmək vərdişlərinə
yiyələnmiş, əldə edilən biliklərini sistemləşdirərək sonrakı nəsillərin istifadəsinə yönəltmişlər [5, s. 5-12]. Buradan aydındır ki, əvvəlki
nəsillərin yiyələnmiş olduğu bilik və vərdişlərin
yeni yaranan insan nəsilləri tərəfindən mənimsənilməsi, tətbiq edilməsi və təkmilləşdirilməsi
cəmiyyətin həyat fəaliyyətinin mühüm tərkib
hissəsi olmaqla yanaşı, təhsil prosesinin məzmununu təşkil edir.
Düşüncəli “Ağıllı insan” (Homo Sapiens)
insanlara xas olan biliyin daima artırılmasının
zəruriliyi haqqında dəyərli fikirlər müasir dünya
xalqlarının dillərinə tərcümə olunmuş “Qabusnamə” kitabında ifadə olunmuşdur. Bu kitabda
insan ləyaqətinin əql və ədəbdə, onun böyüklüyünün mərifət və bilikdə olması bildirilir, biliyin özünün isə təfəkkür, hafizə, təxəyyül, təsəvvür və danışıq kimi xüsusiyyətlərlə səciyyələndiyi göstərilir [4, s. 35-36].
Hüquq elmində təhsilin hüquqla bağlılığı
Konstitusiya ilə təsdiq edilmişdir. Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 42-ci maddəsi
təhsil hüququnu əsas insan və vətəndaş hüquqlarından biri kimi təsbit edir. Əsas Qanunun
normasına uyğun olaraq, təhsil almaq hüququ hər
bir vətəndaşa mənsubdur və icbari ümumi orta
təhsilin pulsuz olması, təhsil sisteminə dövlət
tərəfindən nəzarət edilməklə, istedadlı şəxslərin
təhsilini davam etdirməsinə dövlət zəmanətinin
verilməsi və dövlət tərəfindən minimum təhsil
standartlarının müəyyənləşdirilməsi ilə təmin
edilir [1, s. 16].
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
təhsil hüququna dair normalarını konkretləşdirən
“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununun təhsil anlayışının mahiyyətinin aydınlaşdırılması üçün əhəmiyyəti aşağıdakı müddəalarla qiymətləndirilir:
Birincisi, təhsil – vətəndaşın, cəmiyyətin və
dövlətin maraqlarını əks etdirən strateji əhəmiyyətli prioritet fəaliyyət sahəsi hesab edilir.
40

İkincisi, təhsil – sistemləşdirilmiş bilik,
bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesi və
onun nəticəsidir [3, s. 2].
Konstitusiya və Qanunun təhsil fəaliyyətinin
tənzimlənməsinə dair müddəalarının təhlilindən
belə qənaətə gəlmək mümkündür ki, təhsil
insanların istehsal (iş, xidmət) ilə əlaqədar biliklərinin, vərdişlərinin, fəaliyyət təcrübəsinin sistemləşdirilməsi, təkmilləşdirilməsi və mənimsənilməsi prosesidir. Bu prosesin nəticəsində
ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi baxımından müasir tələblərə uyğun yeni
mütəxəssislər nəslinin yetişdirilməsi, mövcud
təhsil sisteminin məzmun və keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsi təmin edilir. Beləliklə,
təhsil cəmiyyətin və dövlətin maraqlarını təmin
edən fəaliyyət sahəsidir. Bu fəaliyyətin təşkili və
idarə edilməsi, onun təşkilati və hüquqi əsaslarının yaradılması dövlət səviyyəsində həll edilən əsas məsələlərin sırasına daxildir. Heç kəsə
sirr deyildir ki, təhsil cəiyyətin həyat fəaliyyətinin təmin edilməsinin mühüm amili olduğuna
görə onun təşkili və həyata keçirilməsi ilə bağlı
olan ictimai münasibətlərin dövlət tərəfindən
tənzimlənməsi zəruridir.
Müasir mərhələdə təhsilin inkişafının tənzimlənməsi ilə bağlı həll edilməsi zəruri olan problemləri nəzərdən keçirək:
1. Təhsil fəaliyyətinin hüquqi bazasının
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı problemlər
“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 2-ci maddəsində göstərilir ki,
Təhsil haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, bu Qanundan,
təhsil sahəsinə aid olan digər normativ-hüquqi
aktlardan və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir.
Təhsil haqqında qanunvericiliyin tətbiq edilməsində başlıca məqsəd, təhsil sahəsində vətəndaşların Konstitusiya hüququnun təmin edilməsindən, qorunmasından, icra hakimiyyəti orqanlarının, təhsilalanların və təhsilverənlərin, fiziki
və hüquqi şəxslərin hüquq və vəzifələrinin düzgün müəyyən edilməsindən, onlar arasında münasibətlərin tənzimlənməsindən, təhsil sisteminin sərbəst fəaliyyəti və inkişafı üçün hüquqi
təminatların yaradılmasından ibarətdir [3, s. 2].
“Təhsil haqqında” Qanunun 12-ci maddəsi ilə
Azərbaycan Respublikasında təhsilin aşağıdakı
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formaları təsbit olunmuşdur: formal, qeyri-formal və informal.
Qeyd etmək lazımdır ki, qanunla təsbit edilən
təhsil formalarının tətbiqinin şərtlərini və hüdudlarını tənzimləyən təlimat xarakterli göstərişlərin və ya normativ aktların ayrılıqda təsdiq
edilməsi zəruridir. Həmin Qanunun 13-cü maddəsi Azərbaycan Respublikasında aşağıdakı təhsilalma formalarını müəyyən edir: əyani, qiyabi,
distant (məsafədən) və sərbəst (eksternat).
Təhsilalmanın əyani və qiyabi formalarının
tətbiqi sahəsində hüquqi xarakterli problemlər
müşahidə edilmir. Lakin fikrimcə, fövqəladə
vəziyyətin elan olunduğu şəraitdə təhsilin distant
(məsafədən) və sərbəst (eksternat) formalarda
davam etdirilməsinin (zəruruliyinin) və eksternat
təhsil formasının ali məktəblərdə ləğv edilməsi
motivlərinin müvafiq normativ aktlarla ifadə
olunması məqsədəuyğundur.
“Təhsil haqqında” Qanunun 14-cü maddəsinə
uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət növünə görə aşağıdakı təhsil müəssisələri
fəaliyyət göstərir: dövlət, bələdiyyə və özəl.
Hazırda tətbiq edilən “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və onun normalarını konkretləşdirən normativ aktlar dövlət
və özəl təhsil müəssisələrinin fəaliyyətini hərtərəfli tənzimləyə bilirlər. Bələdiyyə təhsil
müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkilini və həyata
keçirilməsini tənzimləyən hüquqi aktın bugünədək qəbul olunmadığı nəzərdən qaçmamalıdır. Qeyd edək ki, ölkənin əsas Qanununa
uyğun olaraq qəbul edilmiş “Bələdiyyələrin
statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (2 iyul 1999) yaşayış məntəqələrində
yerləşən təhsil, mədəniyyət, səhiyyə və idman
müəssisələrini bələdiyyə mülkiyyətinin tərkibinə
daxil edir. 2000-2001-ci illərdə Azərbaycan
Prezidentinin imzaladığı qanun və fərmanda
dövlət əmlakının, o cümlədən təhsil müəssisələrinin (məktəbəqədər tərbiyə və ümumtəhsil
məktəblərinin) bələdiyyələrə verilməsinə dair
konkret göstərişlər verilsə də, həmin normalar
bugünədək icra olunmamışdır. Beləliklə, bələdiyyə təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkilini tənzimləyən qanunvericilik aktının yoxluğu təhsil qanunvericiliyində az da olsa “boşluğun” olmasına dəlalət edir. Yaranmış vəziyyətdən çıxış yolunu qüvvədə olan “Bələdiyyə-

lərin statusu haqqında” Qanunun Konstitusiyaya
uyğunlaşdırılmasında görmək mümkündür.
2. Təhsil fəaliyyətinin iqtisadi əsaslarının
möhkəmləndirilməsi ilə bağlı problemlər
Respublikamızda aparılan iqtisadi islahatlar
hər şeydən əvvəl, müasir dövrün son elmi
nailiyyətlərindən, innovativ təlim-tədris texnologiyalarından faydalanaraq, ölkəmizdə müasir
kompetensiyalara malik olan mütəxəssislərin
hazırlanmasını, ali təhsil sisteminin beynəlxalq
səviyyədə rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılmasını
təmin edən təhsil fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına yönəldilmişdir. Göstərilən vəzifələrin
uğurla icra olunması ölkədə təhsilin maliyyələşdirilməsi, təhsil müəssisələrinin əmlak və
qeyri-əmlak hüquqlarının tənzimlənməsi, yeni
təhsil ocaqlarının yaradılması, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, təhsil müəssisələrinin
informasiya və maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə əlaqəli problemlərin düzgün
həll edilməsi ilə şərtlənir.
Təhsilin maliyyələşdirilməsi mexanizminin
bu fəaliyyətin bütün pillələrində adambaşına
maliyyələşdirmə prinsipinin tətbiqi, səriştəyə və
fəaliyyətin nəticələrinə uyğun əməyin ödənişi
sisteminin yaradılması, maliyyələşdirmənin tədrisin keyfiyyət göstəricilərinə görə həyata keçirilməsi nəzərə alınmaqla təkmilləşdirilməsi
üzrə konkret vəzifələr Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2018-ci il 16 noyabr tarixli, 711
nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “20192023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında
Ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin
artırılması üzrə Dövlət Proqramı”na daxil
edilmişdir.
Təhsil xərclərinin maliyyələşdirilməsi dedikdə, müxtəlif mənbələrdən cəlb edilən pul
vəsaitlərinin insan kapitalının inkişafına sərf
edilməsi nəzərdə tutulur. Maliyyələşdirmə mənbələri içərisində dövlət büdcəsi mühüm yer tutur.
Özəl universitetlərdə tədris binalarının tikintisi,
avadanlıqların alınması və cari fəaliyyət xərcləri
təhsilalanların ödənişləri hesabına maliyyələşdirilir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, pandemiya
ilə əlaqədar yaranan fövqəladə vəziyyət hüquqi
statusundan asılı olmayaraq, təhsil müəssisələrinin maliyyələşdirilməsində dövlətin iştirakının genişləndirilməsini tələb edir.
Hazırkı dövrdə hazırlıq kurslarının yaşayış
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məntəqələrində fəallaşması son yüz ildə özünün
səmərəliliyini təsdiq etmiş ümumtəhsil məktəblərinin sosial-iqtisadi rolunu zəiflədir. Qüvvədə
olan qanunvericilikdə ümumtəhsil məktəbləri ilə
hazırlıq kurslarının qarşılıqlı fəaliyyətini tənzimləyən normaların nəzərdə tutulmamasına görə
hazırlıq kurslarına cəlb edilən şagirdlərin məktəbin nizamnaməsinin tələblərini pozaraq
dərslərdə iştirak etməmələri hüquqi cəhətdən
qiymətləndirilmir ki, bu da dövlət statuslu
məktəblərin əhali arasında nüfuzunu aşağı salır.
Hesab edirəm ki, göstərilən problemin aşağıdakı
iki istiqamət üzrə həll edilməsi məqsədəuyğundur: birinci istiqamət ümumtəhsil məktəblərinin
və hazırlıq kurslarının qarşılıqlı fəaliyyətinin
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
səviyyəsində tənzimlənməsi və müvafiq normativ aktın qəbul olunması; ikinci istiqamət ümumtəhsil məktəblərinin iş günü ərzində şagirdlərin
dərslərdən kənarlaşdırılaraq hazırlıq kursu
məşğələlərinə cəlb edilməsinə qadağanedici
normanın “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə olunması. Həmin
normaların qanunvericiliklə təsbit olunması və
təcrübədə tətbiq edilməsi nəticəsində məktəblərin sosial-iqtisadi rolu yüksələcək, hazırlıq
kursları isə yalnız dərsdənkənar vaxt kəsiyində
fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər.
3. Təhsilin inkişafını təmin edən təşkilati
tədbirlərin qiymətləndirilməsi problemləri
Müasir dövrdə ölkədə təhsilin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən təşkilati xarakterli
tədbirlər Azərbaycan Respublikası regionlarının
beşillik sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramları ilə tənzimlənir. Həmin proqramlarda
təhsil sisteminin inkişafı istiqamətində həyata
keçirilən tədbirlər iki qrup üzrə planlaşdırılır:
1. Ölkə əhəmiyyətli tədbirlər
2. Regional əhəmiyyətli tədbirlər
Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 29 yanvar 2019-cu il tarixli, 500 nömrəli
Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosialiqtisadi inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”na uyğun
olaraq peşə təhsili və kadr hazırlığının inkişafı;
aqraryönümlü peşə təhsili müəssisələrinin tikintisi; işsiz və işaxtaran vətəndaşlar üçün
Regional Peşə Tədrisi mərkəzləri şəbəkəsinin
genişləndirilməsi; kənd təsərrüfatı sahəsində ən
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çox tələb olunan peşə və ixtisaslar üzrə peşə
standartlarının, onların əsasında təlim (modul)
proqramlarının hazırlanması ölkə əhəmiyyətli
tədbirlər kimi planlaşdırılmışdır. Dövlət
proqramlarında məktəblərin əsaslı təmiri, idman
zallarının, əlavə sinif otaqlarının və yeni məktəb
binalarının tikintisi regional əhəmiyyətli tədbirlər kimi göstərilir. Dövlət Proqramı ilə nəzərdə tutulan təhsilyönümlü tədbirlərin yerinə
yetirilməsinin zəruri şərti müvafiq təxsisatların
büdcə qanunu ilə funksional və inzibati təsnifatın
bölmə və paraqrafları səviyyəsində düzgün tənzimlənməsindən ibarətdir.
“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 39-cu maddəsi bələdiyyə təhsil
müəssisələrinin maliyyələşdirilməsi mənbələrini
təsbit edir. Əgər Qanun varsa, o icra olunmalıdır.
Bələdiyyələr mövcuddur, lakin onların təhsil
fəaliyyətini həyata keçirtmək hüququ defakto
yoxdur. Deməli, bələdiyyə təhsilinin təşkil edilməsi məsələsi həll edilməlidir.
Nəticə. Ümumiyyətlə, təhsil fəaliyyətinin nəticəliliyi təhsilalma formasının və ixtisasın
vətəndaşlar tərəfindən düzgün seçilməsindən
asılıdır. Orta bilik səviyyəsinə malik olan gənclər
bəzən tələbə statusunu almaq üçün əvvəldən arzu
etmədiyi ixtisası seçirlər. Bu cür təhsilin nəticəliliyi ali təhsil diplomuna sahib olan mütəxəssisin tutduğu vəzifədə uyğunsuzluğunda
özünü büruzə verir. Pasientlərə düzgün diaqnoz
təyin edə bilməyən həkimlərin, dindirmə protokolunu tərtib edə bilməyən müstəntiqlərin,
balans hesabatının göstəricilərini qiymətləndirə
bilməyən iqtisadçıların səhvlərinin itkilərlə və
başqa fəsadların baş verməsi ilə nəticələnməsi
barədə kütləvi informasiya vasitələrində yayımlanan məlumatların sayı-hesabı yoxdur. Ona görə
də yeni kadrların iş yerlərində əmək fəaliyyətinin
nəticəliliyi və ya nəticəsizliyi haqqında məlumatların mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları
tərəfindən toplanılması, təhsilin keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması üçün müvafiq təkliflərin təhsil
müəssisələrinə təqdim edilməsi və tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlərin
həyata keçirilməsi zəruri hal kimi diqqətdə saxlanılmalıdır. Beləliklə, təhsil fəaliyyətinin nəticəliliyinin təmin edilməsinin zəruri şərti təhsil
sisteminin bütün pillələrində və səviyyələrində
stimullaşdırıcı metodların və monitorinq prose-
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durlarının istifadə olunması yolu ilə təhsilverənlərin bilik, bacarıq və peşəkarlıq qabiliyyətinin yüksəldilməsi və bütünlükdə tədris prosesinin müasirləşdirilməsindən ibarət olmalıdır.

development. As a result of the study, proposals
were substantiated for the implementation of
measures regarding the determination of the
conditions for the use of distance and external
forms of education, the creation of a regulatory
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İNKLÜZİV TƏHSİL DAMĞALANMA VƏ ONUN
YARATDIĞI FƏSADLARI ARADAN QALDIRMAQ
ÜÇÜN ƏSAS VASİTƏDİR
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Gəncə Dövlət Universitetinin Ümumi pedaqogika kafedrasının
baş müəllimi, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
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Xülasə. Məqalədə inklüziv təhsilin hər kəs üçün əlçatan olmasından, əlilliyi olan uşaqların
damğalanmasının qarşısının alınmasından, onların cəmiyyətdə qarşılaşdıqları zorakılıqlardan bəhs
olunur. Eyni zamanda təhsil müəssisələrində şagirdlərə qarşı zorakılığın qarşısını almaq ücün
bullinqi törədənlərə qarşı mübarizəyə, qurbanı olanları isə bu buxovdan azad etməyə yönləndirən
inklüziv təhsilin əsas məqsədindən söhbət açılır. Valideyn, müəllim və şagirdlər zorakılığın yeniyetmələrin gələcək həyatına da mənfi təsir etdiyini bilməli, intihar riski olan uşaqlara kömək
etməlidirlər.

Açar sözlər: damğalanma, bullinq, zorakılıq, əlillik, ayrı-seçkilik, inklüziv təhsil.
Key words: stigmatization, bullying, violence, disability, discrimination, inclusive education.
Ключевые слова: стигматизация, запугивающий, насилие, инвалидности, дискриминации,
инклюзивное образование.
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üasir cəmiyyətimizdə toplumun
inkişaf konsepsiyası dəyişsə də,
informasiya və kommunikasiya
texnologiyaları həyatın bütün sahələrində tətbiq
olunsa da, düşüncə tərzi öz məcrasına fərqli yön
versə də məzmun və çəkisini itirməyən bəzi
məfhumlar hələ də qalmaqdadır. Bütün zamanlar
üçün xarakterik olan, böyük və sağalmaz xəstəlik
kimi görünən bir “ləkə” vardır ki, onun öhdəsindən gəlmək qlobal problem təsiri bağışlayır.
Bu, iri hərflərlə yazılan və nəticə etibarı ilə
kiçiltməyə, alçaltmağa hesablanmış – “DAMĞALANMA” anlayışıdır.
Siqaret çəkmək pnevmaniya, xroniki bronxit,
emfizema kimi xəstəliklərin əmələ gəlməsinə
səbəb olan, insanı saniyə-saniyə uçuruma sürük44

ləyən bir vasitə olduğu kimi, bullinq, yəni zorakılıq da bütün növləri ilə böyük bir kütlənin, o
cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların
həyatla bağlarının qopmasına qədər apara
biləcək bir mərəzdir. Sağlam olmaq üçün siqaretdən imtina etmək vacib və təxirəsalınmaz şərt
olduğu kimi, zorakılıqdan imtina da cəmiyyətə
sağlam bədənli, sağlam düşüncəli fərdlər qazandırmaq baxımından önəmli meyarlardandır.
İndi əsas məsələ odur ki, sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqların zorakılığa məruz qalmalarını
necə önləyək və topluma yararlı bir fərdi necə
qazandıraq?
Bu gün kifayət qədər məşhur olan inklüziv
təhsil bu baxımdan bəzi maneələri aradan qaldırır. Ancaq virusu məhv etmək və ona qarşı
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vaksin hazırlamaq, peyvənd müəyyənləşdirmək
nisbətən sonrakı mərhələnin işidir. Necə edək ki,
ümumiyyətlə, virus yaranıb yayılmasın? İstər
fərd xarakterli, istərsə də ümumi-kollektiv
məzmunlu.
“Damğalanma” anlayışı ilə bağlı aidiyyəti tərəfləri zəncirvari şəkildə bu formada təsvir etmək
olar: zorakılığı törədən, zorakılığa məruz qalan,
baş verən bullinqi izləyənlər, zərərgörənin
valideyni, zərərvuranın valideyni, məktəb rəhbərliyi və müəllimlər. Zorakılıq baş verdiyi zaman tərəf qismində çıxış edən şahidləri də üç
yerə ayırmaq olar:
– bullinq törədənə dəstək olanlar;
– bullinqi sakitcə, heç nə etmədən izləyənlər;
– zorakılıq törədənə mane olanlar.
Az və ya çox dərəcədə bu prosesin aktiv və
passiv iştirakçısı olan tərəflər həm günahkarsəbəbkar, həm də məsum qütblərdir. Əvvəlcə
bullinq törədənlərin niyə bu addımı atdıqlarına
diqqət yetirək. Onları buna vadar edən nədir?
Səbəblər bu cür izah edilir: sevgisiz böyümək,
xoşbəxtlik duyğusundan uzaq olmaq, özü ilə
barışa bilməmək, bullinq iştirakçılarının özlərini
sevməmələri və bəyənməmələri, başqaları tərəfindən sevilmək, populyar olmaq və bəyənilmək
istəyi, güc duyğusundan zövq almaq, nəyəsə nail
olduğunu hiss etdirmək [1]. Təbii ki, bu xüsusiyyət və duyğuların, özəlliklərin yaranmasının da maddi, mənəvi və psixoloji aspektləri
vardır.
Əvvəllər bilərəkdən və ya təbii olaraq sosial
zorakılığın qurbanına çevrilən, müəyyən xüsusi
qruplar daxilində təlim görən, sağlamlığında
problem olmayan şagirdlərlə eyni sinif bir yana
qalsın, eyni təhsil müəssisəsində belə oxumayan
əlilliyi olan uşaqlar, bu gün sosial bullinqin
buxovlarından yavaş-yavaş azad olunurlar.
Onların da digərləri kimi eyni, bərabər şərtlərlə
təhsil hüququna sahib olmaları və heç bir ayrıseçkilik tətbiq edilmədən təlimə cəlb olunmaları
bu işdə ümidverici danışmaq üçün imkanlar
yaradır.
İnklüziv təhsil əlilliyi olan uşaqlara qarşı
qruplar yaratmaq, onları həmin qruplardan kənarda buraxmaq, qərəzli davranış sərgiləmək,
tənəli fikirlər söyləmək imkanlarını məhdudlaşdırıb minimuma endirir. Minimuma endirilsə
də, cəmiyyətdə, xüsusilə məktəblərdə hər an

bullinqə təşəbbüs etmək üçün fürsət gözləyən
bullerlər mövcuddur. Bəs nə edək? Zorakılıq
edənlə zorakılığa məruz qalan tərəf arasına böyük, xəyali, qadağalı sədmi çəkək? Təbii ki, absurd görünən bu çıxış yolu bizi sadəcə bir neçə il
geriyə sala bilər. İnklüziv təhsil vasitəsi ilə bu
qədər böyük məsafə qət etdiyimiz bir zamanda
boşluqları da gözardına vurmamalıyıq. Ona görə
də məsələnin dərinliyinə, mahiyyətinə enmək
lazımdır. Bullerin həyat yoluna nəzər salmaq çox
vacibdir.
Aydındır ki, tərbiyə işində məktəbin önəmi
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ancaq tərbiyəni evdə
valideyn övladına aşılamasa, məktəb nə qədər
cəhd edir etsin, tamlıq pozulacaq. Ana-ata övladını elə ruhda böyütməlidir ki, o, ictimai həyatda, həmçinin məktəbdə əlilliyi olan sinif
yoldaşı və ya küçədə, məhəllədə bu qəbildən
olan insanlarla necə davranılmalı olduğunu
bilsin. Valideyn ibtidai maarifləndirici nitqi ilə
övladına ictimai həyatın müxtəlif sahələri üçün
davranış modelini aşılamasa, sevgisini hiss
etdirməsə, sonrakı mərhələlər heç bir fayda
verməyəcək. O uşaq yuxarıda buller üçün sadaladığımız xüsusiyyətləri özündə daşımağa və
əməlini həyata keçirtməyə başlayacaqdır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Təhsil Departamentinin məruzəsinə əsasən, 12 yaşdan 18
yaşadək hər dörd uşaqdan biri son məktəb ili
ərzində bullinqin qurbanı olub. Qərb mənbələrinin məlumatına görə, 14 yaşadək şagirdlərin
50%-i məktəbdə təqiblərə məruz qalır. Yeniyetmə yaşında isə bu faiz dərəcəsi enir. Moskvada 1200 şagird arasında keçirilmiş sorğudan
məlum olub ki, onlardan 78%-i oxuduqları məktəbdə damğalanmanın şahidi olublar. Yeniyetmələr arasında isə bu rəqəm müvafiq olaraq, 13
və 12% təşkil edir [2]. Bəs necə etmək lazımdır
ki, faizlər aşağı səviyyədə olsun? Yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi, ailədə düzgün tərbiyə ilk şərtdir.
Hər bir valdeynin evdə fərdi qaydada öz övladına
aşıladığı tərbiyə, məktəbin valideyn birliklərində
də müzakirə olunmalı, maarifləndirmə işi aparılmalı, mütəxəssis tövsiyələri dinlənilməli,
probem istiqamətləri müəyyən edilib həlli yolları
müzakirələr əsasında ödənilməlidir. Bu istiqamətdən yola çıxsaq, məktəbdə dərsdənkənar və
ya sinifdə təlim prosesində hansısa bullinq
nümunəsinin şahidi olmarıq. Eyni zamanda
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əlilliyi olan şagirdə qarşı hansısa psixoloji və ya
sosial zorakılıq hallarını minimuma endirə bilərik. Bu baxımdan valideynlər inklüziv təhsil
üçün çox iş görə və müsbət nəticələr əldə edə
bilərlər. Qadağasız böyüyən, valideyn fikirlərinə,
tövsiyələrinə məhəl qoymayan bullerlər yetişdirməyi isə təbii ki, heç bir valideyn istəməz.
Məlumdur ki, əlilliyi olan uşaqda özünəqapanma, digər uşaqlardan qaçmaq, onlara
yovuşmamaq kimi əsaslı psixi dəyişikliklər
əmələ gəlir. Uşağın ailənin üzvlərinə və özünə
münasibəti də dəyişir. Nəticədə belə uşaqlarda
əsəbilik, psixi pozğunluq halları yaranır [3]. Bu
əlamətlərin daha da dərinləşdiyi bir zamanda
uşağın sinifdə və ya sinifdənxaric hansısa yüngül
bir bullinqə məruz qalması problemi ikiqat
artırmış olur.
Əksər damğalanma hadisələri ətrafda, adətən,
böyüklər olmadığı zaman baş verir. Çünki
bullerlər özlərini sərbəst və maneəsiz hiss edirlər.
Zorakılıq nəqliyyatda, yolda, dəhlizdə, məktəb
bufetində, paltardəyişmə otağında, məktəbin
sanitar qovşaqlarında, idman-sağlamlıq məkanlarında ola bilər ki, bu baxımdan diqqətli olmaqda fayda var. Bu onu söyləməyə əsas verir
ki, deməli, məktəb və məktəbdənkənar bir sıra
obyektlər bullerin öz əməlini həyata keçirməsi
üçün potensial “hücum” yerləridir.
İnsanların bir qismi göstərişi sevir, yəni etdiyi
hansısa hərəkəti kiməsə nümayiş etdirmək onlara
hədsiz zövq verir. Düşünürlər ki, bu onların
nüfuzuna üstünlük əlavə edə bilər. Düzdür, bu,
əlilliyi olan uşaqlara qarşı açıqdan-açığa fiziki
qaydada həyata keçirilməsə də, sosial-psixoloji,
kiber statuslarla mövcudluğunu qoruyur. Ona
görə də bulleri daim diqqət mərkəzində saxlayıb,
onunla fərdi qaydada iş aparmaqda fayda var.
Təbii ki, bu, məktəb və valideyn səviyyəsində öz
həllini tapa bilər. Bullerə etdiyi hərəkətin yanlış
olduğunu empatiya üsulu ilə də başa salmaq olar.
Ona zorakılığa məruz qaldığını təsəvvür etməsini
söyləyib, nə qədər acıverici bir hal olduğunu
hiss etdirməyin böyük faydası vardır.
Hamıya bəllidir ki, Şərq daha çox mühafizəkar mövqeyi, Qərb isə sosial həyatın sərbəstliyi ilə seçilir. Şərq kontekstində Azərbaycana nəzər salsaq, burada əlilliyi olan
uşaqların bullinq çəmbərinə salınması hallarına
nisbətən az rast gəlinir. Bu regionda xoşagəlməz
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nəticələrə səbəb olacaq öldürücü zorakılıqdan
daha çox, yumşaq psixi və mənəvi təzyiq
ötürülməsi, yəni damğalanma özünü göstərir.
Adi, bilmədən hansısa yüngülvari tənə dolu baxış
belə əlilliyi olan uşaqlarda psixoloji qopmalarla
nəticələnə bilər. Bəlkə də, qarşı tərəf sadəcə
yazığı gəldiyi üçün əlilliyi olan uşağa baxır.
Səbəb nə olur-olsun, bəzən nəticə dəyişmir.
Hətta adi səbəblər intiharlarla belə nəticələnir.
CDC-nin (Xəstəliklərin idarə edilməsi və
qarşısının alınması üçün mərkəz) statistikasına
görə, məktəb şagirdlərinin 14%-dən çoxu intihar
haqda düşünür, təxminən 7%-i isə buna cəhd
edir. Yell Universiteti tərəfindən aparılan araşdırmalara görə, bullinqə, damğalanmaya məruz
qalan insanların intiharetmə ehtimalı digər şəxslərə nisbətən 2-9 dəfə çoxdur [4].
İnklüziv təhsilin məqsədi işin sonunun intiharla bitməməsi, cəmiyyətə yararlı vətəndaş
yetişdirməkdən ibarətdir. Kütlə tərəfindən bilərək və ya qeyri-ixtiyari şəkildə təklənən əlilliyi
olan uşaqlar inklüziv təhsil prosesində bir qədər
fərqli davranış, yanaşma və münasibətlə üzləşirlər. Eyni sinifdə yoldaşları ilə ünsiyyətə,
dostluq əlaqəsinə, birgə təlim prosesinə cəlb
olunan bu uşaqlar üçün normalar yavaş-yavaş
adiləşməyə başlayır. Əlilliyi olan uşaqlar digərlərindən ayırd edilmədiklərini və hansısa sosial
zorakılığa məruz qalmadıqlarını anlamağa başlayırlar. Təbii ki, xüsusi təlim keçmiş, profilaktik
dərslər almış müəllimlərin fəaliyyəti, gərgin
əməyi inkaredilməzdir. Damğalanmadan xilas
olan uşaqlar təlim-tərbiyəyə daha həvəsli şəkildə
reaksiya verirlər.
Azərbaycan xalqı bu qəbildən olan insanlara
qarşı həssaslığı ilə seçilir. Hətta kütləvi informasiya vasitələrində “məhdudiyyətli”, “fiziki
qüsurlu”, “şikəst” kimi ifadələrin işlədilməməsi
tövsiyə olunur. Kütləvi informasiya vasitələrindən bəhs edərkən qeyd etmək istərdim ki, bu
gün sosial şəbəkələr 10 yaşından tutmuş 80
yaşına kimi bir çox insanın ayrılmaz tərkib
hissəsinə çevrilib. Sosial media vasitəsi ilə reallaşan zorakılıq ünsürləri də müasir dövrün qarşısı
alına bilinməyən problemlərindəndir. Reytinqli
sosial şəbəkə səhifələrində açıqdan-açığa təhqir,
təhdid, alçaltma, hədə-qorxu, lağa qoyma və s.
tipli paylaşım və rəylər sonda intihara belə
gətirib çıxara bilir. Bunun qarşısını almaq demək
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olar ki, çox çətindir. Milli mühitdə isə sosial
şəbəkələrdə əlilliyi olan uşaqların bullinqə məruz
qalmasına hardasa rast gəlinmir.
Məlumat üçün bildirək ki, ABŞ-ın xəstəliklərin idarə edilməsi və qarşısının alınması
mərkəzləri kiber zorakılığını sürətli şəkildə
ortaya çıxan və yeniyetmələrin yeni bir sağlamlıq problemi olaraq qiymətləndirib. Bu tip
zorakılıq telefon zəngləri, mesaj, şəkil-video
paylaşımı, özəl foto-video materiallarının ictimailəşdirilməsi fonunda özünü göstərir. 2006-cı
ildə İngiltərədə aparılan bir araşdırmada, sadəcə
10 yaşındakı uşaqların 51%, 12 yaşındakı uşaqların isə 91%-nin mobil telefon istifadə etdiyi
müəyyənləşib [5]. Bunun nəticələrini düşünmək
isə insanı qorxudur.
Son olaraq qeyd edək ki, damğalanmanın və
zorakılıq hallarının başvermə səbəbləri və təbiəti, eyni zamanda əhatəliliyi regiondan-regiona
dəyişsə də, oxşar tendensiyalar danılmaz fakt
olaraq qalır.
Nəticə. Bütün səbəbləri, statistikaları nəzərdən keçirdikdən sonra belə nəticə əldə etmək olar
ki, damğalanma uşaqları məhv edir. Bu zaman
günahkar cəmiyyətimizin yanlış tərbiyə almış
valideynləridir. Böyüklərin uşaqlarına aşıladığı
“tərbiyə” və “nəzakət” onların övladlarını qatil
edir. Qurbanın hədəf olduğu yerə hər məkanda
dəyişikliyə, maariflənməyə, tərbiyə və düzgün
yanaşmaya ehtiyac vardır.

https://www.bildirchin.az/bullinq-nedir-intiharanece-sovq-edir/
5. Kara H., Kaçar M. Akran Zorbalığı və
toplumsal önemi. İstanbul, 2017 (Anadolu Kliniği tıp bilimleri dergisi).
L.Hajimuradova
Inclusive education is a key tool to address
stigmatization and its consequences
Abstract
The article discusses the accessibility of inclusive education for all, the prevention of stigma
against children with disabilities, and the violence they face in society. At the same time, the
main goal of inclusive education which is to fight
against bullying in order to prevent violence
against students in educational institutions and to
free victims from this shackles, is discussed.
Parents, teachers and students should know that
violence has a negative impact on the future life
of adolescents, and help children at risk of
suicide.

Л.Гаджымурадова
Инклюзивное образование - ключевой
инструмент решения проблемы стигмы и
ее последствий
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы инклюƏDƏBİYYAT
зивного образования для всех, предотвра1. Gürhan N. Her yönü ile Akran Zorbalığı. щения стигмы в отношении детей-инвалидов
Ankara, 2017, 178 səh. (Türkiye Klinikleri J Psy- и насилия, с которым они сталкиваются в
обществе. В то же время основная цель
chiatr Nurs – Special Topics).
2. Mustafayev O. Bullinq – məktəbdə aqres- инклюзивного образования - борьба с целью
siya. “Azərbaycan müəllimi” qəzeti. 12 aprel предотвращения насилия в отношении учащихся в образовательных учреждениях и
2019.
освобождения жертв от этих оков. Родители,
https://muallim.edu.az/news.php?id=5140
3. İnklüziv siniflərdə təlimin təşkili. Təhsil учителя и ученики должны знать, что насилие
İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu. Bakı, 2018, отрицательно сказывается на будущем подростков и помогает детям, подверженным
52 səh.
4. Bullinq nədir? İntihara necə sövq edir? риску самоубийства.
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Xülasə. Hazırkı dövrdə təhsil sistemində müxtəlif fənlərin inteqrasiyası həm məktəb qarşısında
qoyulmuş vəzifələri həll etmək, inteqrasiyalı təlim isə şagirdə yönəlmiş informasiya axınını vəhdətdə
və əlaqəli şəkildə mənimsəmək imkanı yaradacaqdır. İnteqrasiya prosesinin kökləri klassik pedaqogikadan qaynaqlanır və fənlərarası əlaqələr ideyası ilə bağlıdır.
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ənlərarası inteqrasiya ideyası təlim
zamanı ətraf aləm haqqında biliklərin səmərəli mənimsənilməsinə
xidmət edəcək araşdırmaların nəticəsi olaraq meydana gəlmişdir. İnteqrasiya prosesinin kökləri klassik pedaqogikadan qaynaqlanır və fənlərarası əlaqələr ideyası ilə
bağlıdır. Y.A.Komenski “Böyük didaktika” adlı
əsərində yazırdı: “Mövcud qarşılıqlı əlaqədə
olan hər şey, məhz bu əlaqədə də tədris olunmalıdır”. Bu fikir bir çox pedaqoqların –
A.Q.Gertsen, C.Lokk, V.F.Odoyevski, İ.H.Pestalotsi, K.D.Uşinski və başqalarının tədqiqatında
da öz əksini tapmışdır. C.Lokkda bu ideya “bir
fənn digər fənlərin element və faktları ilə zənginləşməlidir” kimi müəyyən olunmuşdur.
İ.H.Pestalotsi isə bir fənnin digərindən ayrılmasının xüsusi qorxulu fəsadları olduğunu qeyd
edərək, tədris fənləri arasında mövcud olan
müxtəlif əlaqələri üzə çıxartmağa çalışmışdır.
Fənlərarası əlaqələrə dair nəzəriyyələrə, maraqlı
yanaşmalara N.B.Bunakov, V.İ.Vodovozov,
M.A.Danilov, B.P.Yesipov, E.İ.Monoszon,
V.Y.Stoyunin və başqalarının tədqiqatlarında da
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rast gəlmək mümkündür. Pedaqoji və metodiki
ədəbiyyatda da mütəmadi olaraq dünyagörüşünün formalaşmasına fənlərarası əlaqənin təsirini
əks etdirən nəşrlərə rast gəlinir.
Fənlərarası inteqrasiya baxımından təlimtərbiyə işinin səmərəsinin yüksəldilməsinin bəzi
aspektləri bir çox psixoloq və metodistlərin
işlərində öz əksini tapmışdır. Onlardan S.P.Baranov, M.A.Danilov, İ.D.Zveryev, E.N.Kabanova-Meller, Y.M.Kolyaqin, V.N.Maksimova,
Y.A.Samarin, N.M.Skatkin, N.F.Talızina və
başqalarının adlarını çəkə bilərik. V.N.Maksimova qeyd edir ki, “fənlərarası əlaqə sosiallaşdırma, humanistləşdirmə, mücərrədləşdirmə,
ümumiləşdirmə, riyaziləşdirmə və s. kimi hadisələrin təsiri altında baş verən inteqrasiya
proseslərində elmin müasir inkişaf tendensiyalarının açılması üsuludur”. Bu tendensiyanın bəzi elementləri tədris proqramlarında
(tam olmasa da) öz ifadəsini aydın tapa bilmişdir.
Fənlərarası əlaqələrin psixoloji əsaslarını bir çox
tədqiqatçıların qeyd etdiyi kimi, Pavlov nəzəriyyəsi təşkil edir. Şagirdlərdə fənlərarası əlaqələr anlayışının formalaşdırılması imkanları

Peşə təhsili və insan kapitalı. Cild 3, №3, 2020 s.48-50
assosiativ təfəkkür qanunauyğunluqları ilə bağlıdır. İ.P.Pavlov təsdiq edirdi ki, beynin fəaliyyəti
xarici mühitdən qəbul olunan müxtəlif məlumatların təsiri ilə şərtlənir. Bu məlumatların daşıyıcıları olan müxtəlif neyron assosiasiyalar – səs,
istilik, işıq, kimyəvi siqnallar hissiyyat orqanlarına təsir edir. Assosiasiyalar çox dəyişkəndir,
qarşılıqlı təsirə malik olub gücləndirmək, zəiflətmək və ya tamamilə məhv etmək xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Onların psixofi-zioloji
əsaslarını şərti reflekslər təşkil edir.
Y.A.Samarin göstərir ki, təlim zamanı dərketmə prosesi, yalnız o zaman mümkün olur ki,
baş beyin qabığında yeni anlayışları, faktları,
əsas və ikinci dərəcəli xüsusiyyətləri seçib
fərqləndirəcək, düzgün ümumiləşdirmələr aparacaq mürəkkəb olmayan assosiativ sistem yaranmış olsun. Yalnız bu halda analitik-sintetik
əməliyyatlar mövcud ola bilər. Y.A.Samarinə görə, şagirdlərdə tam, sistemli biliklərin foralaşdırılmasında fənlərarası əlaqə əsas pedaqoji
şərtdir (5). Bu fikrin davamı kimi, Y.M.Kolyaqin
təsdiq edir ki, “idrakın reflektiv-assosiativ təbiətinin tanınması real aləmin hadisə və predmetləri arasında əlaqələri əks etdirən mürəkkəb assosiativ sistem formalaşdırır və onun səmərəliliyi
şagirdlərin bilikləri mənimsəməsi prosesi ilə
müəyyən olunur”.
Pedaqoji ədəbiyyatda “fənlərarası əlaqə”
anlayışının otuzdan artıq tərifi və ya izahı mövcuddur. Bu tərif və izahlarda fənlərarası əlaqə
məfhumuna müxtəlif nöqteyi-nəzərlərdən yanaşılmışdır. Belə ki, problemin politexnik aspekti
S.Y.Batışev, A.P.Belyayeva, N.İ.Dumçenko,
M.İ.Maxmutov, P.N.Nikova və başqalarının,
fənlərarası əlaqəyə təlimin fəallaşdırıcı və elminəzəri səviyyəsinin yüksəldilməsi vasitəsi kimi
yanaşılması N.A.Loşkareva, V.N.Fedorova,
D.M.Kiryuşkina və başqalarının tərbiyəedici aspektləri isə Q.İ.Belinkova, İ.D.Zverev, V.M.Korotov, E.S.Monoszonun tədqiqatlarında öz əksini
tapmışdır. V.N. Maksimova qeyd edir ki, “fənlərarası əlaqə şagirdlərin əqli fəaliyyətini aktivləşdirir”. Şagirdlərin əqli inkişaf problemləri ilə
məşğul olan tədqiqatçıların fikrincə isə fənlərarası əlaqə yalnız biliklər sisteminin çevik və
məhsuldar forma vasitəsi deyil, həm də ümumiləşdirici fəaliyyət üsuludur.
“Fənlərarası əlaqə inkişafetdirici təlimin əsas

yollarından biri olub, keyfiyyətli təhsilin yaranmasına – şagirdlərdə fənlərarası anlayış və
bacarıqların formalaşdırılmasına gətirib çıxarır” (T.İ.Aleksandrov, L.M.Paşeçnikov, N.A.
Sorokina). Metodikada başqa yanaşmalar da
mövcuddur: “Fənlərarası əlaqə bir fəndə digər
fənlərin məntiqi strukturuna uyğun anlayışların,
xüsusiyyətlərin əks olunması deməkdir”; “Fənlərarası əlaqə elə tədris fənləri və dialektik əlaqələrdə əks olunur ki, onlar müasir elm tərəfindən qəbul olunan və obyektiv fəaliyyət göstərən əlaqələrdir” və s.
Fənlərarası əlaqənin inkişafetdirici funksiyası
şagirdlərdə müstəqillik və idraki fəaliyyətinin inkişafına təsir göstərir (V.N.Maksimova, N.A.Çurilin). Fənlərarası əlaqənin inkişafetdirici vəzifəsinin araşdırılması birbaşa fəaliyyət prosesinin
öyrənilməsi ilə bağlıdır. Burada fənlərarası əlaqələr üzrə fəaliyyətin müxtəlif növlərindən, o
cümlədən nitq fəaliyyəti (şifahi, sözlü), yaradıcı
fəaliyyət, ölçmə işləri ilə bağlı fəaliyyət və
digərlərindən söhbət gedir. Problemin bu istiqamətlər üzrə araşdırılması M.Y.Qoloborodkinanın, A.V.Usovanın və başqalarının tədqiqatlarında öz əksini tapmışdır. Müxtəlif tip riyazi
məsələlərin həlli zamanı fənlərarası əlaqələr üzrə
fəaliyyətin müəyyənləşdirici və ümumiləşdirici
rolu (ən səmərəli və ən məhsuldar rolu) müəyyən
edilmişdir (V.V.Matkin, V.M.Nosataya).
Bir çox tədqiqatçılar üçün mövcud problemin
həlli zamanı təlim metodlarının, idrak məsələlərinin, tədqiqat elementlərinin tətbiqi tipik xarakter daşıyır. Bu yanaşmalar müxtəlif fənlər
üzrə anlayışlardan (biliklərin tərkibindən),
fəaliyyət və bacarıqların növlərindən irəli gəlir.
Bu, təlimin təhsilləndirici, tərbiyəedici və inkişafetdirici vəzifələrini vəhdətdə götürmək imkanı verir. V.N.Maksimova fənlərarası əlaqələrin
təsnifat modelini müəyyənləşdirərkən 3 əsaslı
sistemə – tədris fənninin informasiyaverici strukturuna, təlim fəaliyyətinin morfoloji strukturuna
və təlimin təşkilati-metodiki elementlərinə söykənməyi təklif edir. Onu da nəzərə alsaq ki, təlim
tam bir prosesdir, onda fənlərarası əlaqələr quruluşca bir-biri ilə bağlı olan 3 növ səviyyəyə bölünərək – məzmunlu informasiya; əməli fəaliyyət; təşkilati-metodik fəaliyyət göstərirlər.
Bu mülahizələrə istinad edərək, fənlərarası əlaqəni
elementlər sistemi kimi belə təsəvvür etmək olar:
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1. Təhsilin məzmunu didaktik və metodiki üsul
və vasitələrlə şərtlənən fənlərarası əlaqələr üzrə
qurulur.
2. Fənlərarası əlaqəni özündə əks etdirən
əyani vasitələr (sxemlər, qrafiklər, cədvəllər,
plan-xəritələr və s.).
3. Ayrı-ayrı fənlərin qarşılıqlı tədrisinin
təşkili formaları.
4. Fənlərarası əlaqələrin təşkilinin optimal
şərtləri – obyektiv şərtlər (tədris proqramları,
dərsliklər, fənlərarası əlaqələrin nəzəri əsaslarının
hazırlanması və s.) və subyektiv şərtlər (qarışıq
fənn proqramları üzrə müəllimlərin bilikləri,
fənlərarası əlaqələrin planlaşdırılması və s.).
5. Fənlərarası əlaqələr üzrə üsulların müəyyənləşdirilməsi.
Tədris fənninin məzmunu bir çox elementlərdən təşkil olunmuş mükəmməl bir sistemdir
(anlayışlar, faktlar, terminlər, düsturlar, ifadələr,
simvollar, tarixlər və s.). Bir sistem kimi tədris
materialı tədris fənninin məzmununa daxil olan
biliklər toplusundan ibarətdir. Biliklərin məzmununa, təlim materialına daxil olan anlayışların, faktların, qanunların, düsturların və s. məcmusu daxildir. Sadalanan sistem müəyyən iyerarxiyadan (bir-birinə tabe olan və bir-birini şərtləndirən mərhələlərdən) ibarətdir (sxem 1).
Sxem 1.
Fənlərarası əlaqəni həm ayrı-ayrı fənlər arasındakı əlaqələr, həm də bir fənnin elementləri
arasındakı əlaqələr kimi başa düşmək olar. Eyni
anlayışın müxtəlif fənlər üzrə əlaqəli öyrənilməsi
anlayışın müxtəlif tərəflərinin, xüsusiyyətlərinin
açılmasına, məna müxtəlifliyi ilə zənginləşməsinə gətirib çıxarır. Fənlərarası inteqrasiya bir neçə fənnin tərkibinə daxil olan, onların əhatə etdiyi ortaq bilik və bacarıqları, bir fənnə aid
anlayışların digər bir fənnin tədrisində istifadəsini nəzərdə tutur. Nəticədə bir neçə fənnə aid yeni “hibrid biliklər” meydana gəlir.
Nəticə. Müxtəlif fənlərə aid informasiyaların
ümumiləşdirilməsi həm nəzəri, həm də tətbiqi
xarakterli yeni biliklərin yaranmasına gətirib çıxarır. Söhbət fənlərarası strukturda yeni tip bacarıq və vərdişlərdən gedir. Yeni struktur heç də
asanlıqla bir elmin konkret bilik, anlayış və metodlarının digər elmə köçürülməsindən ibarət
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deyildir. Yeni struktur həm elementlərin kəmiyyət,
həm də keyfiyyət ölçülərinə görə fərqlənir. Məsələyə sistemli yanaşma hadisəni qarşılıqlı əlaqə
nəticəsində yeni inteqrasiyalı keyfiyyətə malik
bütöv bir sistem kimi öyrənməyə imkan verir.
Fənlərarası əlaqə prosesində bir fənnə məxsus
biliklər yeni strukturda tədris biliklərinin formalaşmasına başlanğıc verir. Bu struktura daxil
olan anlayışlar, qanun, kateqoriya və s. bilik
qismində çıxış edir. Biliklər isə ümumi elmi anlayışlar kimi təzahür edir.
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Features of the application of
interdisciplinary integration in teaching
Abstract
At present, the integration of different subjects in
the education system will allow to solve the tasks set
before the school, and integrated training will allow
the student to master the flow of information in a
unified and coherent way. The roots of the
integration process come from classical pedagogy
and are linked to the idea of interdisciplinary relationships.
Г.Пирвердиева
Особенности применения
междисциплинарной интеграции в
обучении
Аннотация
В настоящее время интеграция различных
предметов в систему образования позволит
решить задачи, поставленные перед школой, а
интегрированное обучение позволит ученику
овладеть потоком информации единым и последовательным образом. Корни интеграционного процесса берут начало в классической
педагогике и связаны с идеей междисциплинарных отношений. Источником междисциплинарных ассоциаций являются как предметные, так и междисциплинарные понятия.
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Xülasə. Məqalədə birbaşa xarici investisiyaların ölkə qrupları və sektoral qlobal tendesiyaları
təhlil edilmişdir. Həmçinin xarici investisiya tendesiyaları ilə yanaşı, xarici ölkələrdə birbaşa
investisiyaların sayı, şirkətlərin aktivlərinin həcmi, işçi sayı və digər məlumatların təhlili yer
almışdır. Bundan əlavə, Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi istiqaməti üzrə xarici
investisiyaların cəlb edilməsi məqsədi ilə fundamental strategiyalar təhlil edilmiş, o cümlədən insan
kapitalının inkişafının xüsusi vacibliyi qeyd edilmişdir. Eyni zamanda xarici investisiyaların cəlb
edilməsi istiqamətində bir çox praktiki təkliflər təqdim olunmuşdur.

Açar sözlər: birbaşa xarici investisiyalar, ÜDM, qeyri-neft sektoru.
Key words: foreign direct investments, GDP, non-oil sector.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, ВВП, ненефтяной сектор.

Qlobal xarici investisiya trendləri və perspektivləri. Dünya iqtisadiyyatı qloballaşma
dalğalarının bir neçə mərhələsini yaşamışdır. Hər
bir dalğalanma qlobal fondda xarici ticarət,
ölkələr arasında beynəlxalq kapital axınları və
əhalinin miqrasiyası vasitəsi ilə dünya ölkələri
arasında qarşılıqlı asılılığı artırmışdır. XX əsrin
sonları XXI əsrin əvvəllərində dünyada qloballaşmanın əsas təzahürlərindən biri birbaşa xarici
investisiyaların (BXİ) sürətli artımı idi. Bu məqsədlə Trans Milli Şirkətlər (TMŞ) xarici bazarlarda fəaliyyət və ölkələr arasında istehsal
faktorlarının qiymət və xərclər fərqlərinin mövcudluğu fonunda BXİ daxilolmaları həyata keçirməyə başladılar. Bununla belə, sözügedən
dövrdə BXİ axınlarının kəskin artması çoxlu
sayda müzakirələrə səbəb olmuşdur. Çünki dünyada BXİ axınları bütün ölkələr tərəfindən

birmənalı qarşılanmır. Bu müzakirələr, əsasən
akademik dairələrdə təzahür etsə də, Fisşer 2003cü ildə tədqiqatında fikir ayrılıqlarının bütün
dünyada yer aldığını, bir çox insanların narahatlığına səbəb olduğunu qeyd edir. Başqa sözlə,
müəllif insanların qloballaşmanın təsirlərini birmənalı qarşılanmadığını qeyd edir [1, s.1-30].
Belə ki, BXİ tərəfdarları BXİ daxilolmalarını
yoxsulluğun azaldılması və qlobal iqtisadiyyatın
səmərəliliyini artırmaq üçün bir vasitə kimi
görürlər. Onun əlehdarları isə BXİ daxilolmalarının ölkələr arasında daha yüksək qarşılıqlı
asılılığa səbəb olduğunu iddia edirlər. Beləliklə,
bu prosesin daha artıq risklərə gətirməsi və ölkələr arasında bərabərsizliyə səbəb olduğunu
qeyd edirlər. Xüsusilə sonuncu fikri daşıyanlar
BXİ daxilolmalarını həyata keçirən TMŞ-ların
sahib olduğu rezident ölkələrə aid edilir.
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BMT-nin UNCTAD hesabatına əsasən, XXI
əsrin əvvəllərində dünya ölkələrində xarici
investisiya axınları yüksək sürətlə müşahidə
edilsə də, Qlobal Maliyyə Böhranı (2007-2008)
dünya üzrə BXİ daxilolmalarına və kapital
axınlarına kəskin şəkildə mənfi təsir göstərmişdir. Təkcə 2009-cu ildə 2008-ci illə müqayisədə BXİ daxilolmaları 29,5% azalaraq 1,2
trilyon təşkil etmişdir. 2010-cu ildə kiçik artım
müşahidə edilmiş və BXİ-lər bir qədər artaraq
1,4 trilyon təşkil etmişdir. 2010-2014-ci illərdə
müsbət artım tendensiyası müşahidə edilsə də,
ardıcıl olaraq son üç ildə qlobal müstəvidə
azalma müşahidə olunur. Cədvəl 1-də yer aldığı
kimi, yalnız 2017 və 2018-ci illərdə əvvəlki
illərlə müqayisədə BXİ-lər 23% və 13% azalaraq
müvafiq olaraq 1,497 və 1,297 trilyon ABŞ
dollarına bərabər olmuşdur [2, s.2-3]. UNCTAD
rəqəmlərinə əsasən, 2017-ci ildə azalmanın
başlıca səbəbi qlobal müstəvidə formalaşan Birləşmə və Satınalmaların (Mergers & Acquistions) dəyərinin düşməsi olmuşdur. 2018-ci ildə
isə üçüncü ardıcıl il olaraq azalmanın başlıca
səbəbləri 2018-ci ilin ilk iki rübündə ABŞ TMŞları tərəfindən BXİ daxilolmaları üzrə toplanmış
xarici qazancın genişmiqyaslı repatriasiyası və
2017-ci ilin sonunda ABŞ-da həyata keçirilən
vergi islahatlarının nəticələri olmuşdur.

Mənbə: UNCTAD, 2019 [2, s.9].
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BXİ daxilolmaları azalmasa da, cədvəl 1-də
yer aldığı kimi, qlobal fondda istehsal, aktivlərin
həcmi, işçilərin sayı artmağa başlamışdır.
Hesablamalara əsasən, TMŞ-ların satışlarının
həcmi 3%-dək artmışdır. TMŞ-larda çalışan
işçilərin sayı, həmçinin 3% artaraq 76 milyon
nəfərə çatmaqdadır. Əlavə olaraq, BXİ daxilolmalarını formalaşdıran şirkətlərin cəmi aktivləri 2018-ci ildə 2,5% artaraq 110,5 trilyona
bərabər olmuşdur. Son onillikdə aktivlərin artımının satışların artımına nisbəti qlobal S&P
reytinq agentliyinin hesabladığı rəqəm trendləri
ilə uzlaşmışdır. BXİ qəbulu üzrə formalaşan
fondların yaratdığı cəmi gəlirin həcmi artmış və
həmin fondlar üzrə gəlirlilik səviyyəsi isə stabil
olmuşdur. Cədvəl 1-dən də göründüyü kimi, gəlirlilik göstəricisi son 3 ildə stabil olaraq 6,8%
təşkil etmişdir.
Xüsusilə 2007-2008 Qlobal Maliyyə Böhranı
BXİ axınlarının qlobal mənzərəsini dəyişmişdir.
Belə ki, 2009-cu ildə böhran nəticəsində
beynəlxalq müstəvidə inkişaf etmiş ölkələrin
xarici investisiyaların dünya üzrə payı 57%-dək
azalmış, inkişaf etməkdə və keçid ölkələrə payı
isə artaraq 43% təşkil etmişdir. 2018-ci ilin sonunda BXİ daxilolmalarında inkişaf etmiş
ölkələrin payı bir qədər də azalaraq 43% (2017ci ildə 45%) təşkil edir.
Cədvəl 1.
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Qrafik 1-dən göründüyü kimi, BXİ axınları
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 2% artaraq 706
milyard dollar təşkil etmişdir. İnkişaf etməkdə
olan Asiya və Afrika ölkələri üzrə daha çox BXİ
daxilolmaları müşahidə olunur. Halbuki, Latın
Amerikası və Karib dənizi ölkələrində isə azalma
davam etmişdir. 2018-ci ildə inkişafda olan
Asiya ölkələrində 4% artım qeydə alınmış və bu
da bütün alt regionlarında müsbət artım dinamikası kimi xarakterizə edilir. Çin ən böyük BXİ
qəbul edən ölkə olaraq il ərzində 4% artım ilə
139 milyard ABŞ dolları həcmində BXİ cəlb
etmişdir. İndoneziya, Vyetnam, Tailand, Malayziya, Sinqapur, Filippin kimi ölkələr daxil olan
Cənub Şərqi Asiya ölkələri 3% artım ilə rekord
149 milyard dollar BXİ axını əldə etmişdir.
Qrafik 1.

Mənbə: UNECTAD, 2019 [2, s.2-3]
Afrika ölkələrində xarici investisiyalar 11%
artaraq 46 milyard dollar təşkil etmişdir. Lakin
bu göstərici son 10 il üzrə orta statistik 50
milyard dollar təşkil edən BXİ axınları göstəricisindən aşağıdır. 2018-ci ildə artım, əsasən,
resursların axtarılması investisiyalarına olmuşdur. Ümumilikdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə istiqamətlənmiş BXİ daxilolmaları, əsasən,
Cənubi Afrikada qeydə alınmış və 2018-ci ildə
BXİ daxilolmaları 2 dəfədən çox artaraq 5,6
milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. Digər tərəfdən Latın Amerikası və Karib hövzəsi ölkələrində BXİ axınları 6% azalaraq 147 milyard
dollar təşkil etmişdir. Dövr ərzində Cənubi Amerika, xüsusilə Braziliya və Kolumbiyada BXİ

axınları azalmışdır. Mərkəzi Amerika ölkələrində
isə nisbətən stabil olaraq qalmışdır. Keçid
ölkələri 2018-ci ildə 2017-ci illə müqayisədə
28% geriləmə ilə BXİ axınları 34 milyard dollar
təşkil etmişdir. Keçid iqtisadiyyatı ölkələrində
azalmanın əsas səbəbi qrupa daxil olan ən böyük
ölkə Rusiyaya daxil olan BXİ axınlarında 13
milyard (2017-ci ildə 27 milyard dollar) dollar
azalmaya səbəb olmuşdur. Azalmanın böyük
hissəsi xaricdə yerləşən və Rusiya daxilində
aktivlərə sahib olan şirkətlərin yenidən rezidentləşdirilməsi olmuşdur.
Dünyada BXİ daxilolmaları üzrə ilk 20 ölkə
məhz inkişaf etməkdə olan və ya keçid ölkələri
qrupuna daxildir. 2018-ci ildə azalma tendensiyası olmasına baxmayaraq, ABŞ 252 milyard
dollar həcmi ilə dünyanın ən çox BXİ qəbul edən
ölkəsidir. Siyahıda daha sonra Çin (139 milyard),
Honq Konq (116 milyard), Sinqapur (78 milyard), Niderland (70 milyard) və Birləşmiş
Krallıq (64 milyard) yer alır [2, s.4]. 2017-2018ci illərdə BXİ axınlarının dünya üzrə seçilmiş
regional və regionalarası iqtisadi qruplarında
dəyişmə dinamikası nisbətən sabit olmuşdur.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 2020-ci ilin
əvvəllərindən başlayaraq, dünya ölkələrində
insan ölümləri və mənfi iqtisadi fəsadlar ilə
nəticələnən COVID-19 pandemiyası qlobal kapital axınlarında qeyri-müəyyənliyi artırmışdır.
Artıq BMT-nin UNCTAD təşkilatı COVID-19un qlobal xarici investisiya axınına təsiri ilə bağlı
proqnozlarını mühafizəkarlar mənfi 5%-dən
mənfi 15%-dək endirmiş, həmçinin bu azalmanın 30-40%-dək olma ehtimalı da qeyd edilir
[3, s.1]. Pandemiyanın başlanğıcından bugünədək virus artıq 500 milyard dollarlıq xarici
sərmayə axınını azaltmışdır.
Qlobal xarici investisiyaların sektoral tendensiyaları. Ümumilikdə dünya üzrə kapital axınlarının azalması, həm portfel investisiyalar, həm
BXİ, həm də digər (əsasən, bank kreditləri) kapital
axınlarında müşahidə edilmişdir. UNCTAD hesabatına əsasən, 2018-ci ildə bütün kapital axınları
təqribən 5 trilyon ABŞ dolları həcmində olaraq,
Dünya ümumi daxili məhsullarının 5,9%-ni təşkil
etmişdir. Bu göstərici 2017-ci illə müqayisədə
20% azalmışdır [2, s.11]. Ən böyük azalma isə
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portfel investisiyalarında müşahidə edilmişdir.
Çünki portfel investisiyaları faiz dərəcələrinə,
valyuta məzənnələrinə və hər bir ölkəyə xas olan
faktorlara çox həssasdır. Bu baxımdan sözügedən hesabatda BXİ-lərin portfel investisiyalardan
daha cəlbedici olduğu qeyd edilir.
Qloballaşan dünyada birbaşa xarici investisiyaların azalması müşahidə edilsə də, ümumilikdə 2018-ci ildə dünyada ölkələr üzrə yeni
layihələrə edilən (greenfield investments) BXİ
daxilolmaları üzrə elan edilmiş layihələrin məbləğində və sayında artım müşahidə edilmişdir.
Yeni layihələrə edilən xarici investisiyaların
həcmi 41% artaraq 981 milyard dollar təşkil
etmişdir. Artımın əsas mənbəyi layihələrin orta
həcminin miqyası olmuşdur. Qeyd etmək
lazımdır ki, BXİ daxilolmaları üzrə layihələrin
sayında artım 7% təşkil edir. Artım, əsasən
hasilat, emal, sənaye və tikinti sektorlarından
təzahür etmişdir. Cədvəl 2-dən göründüyü kimi,
əsas etibarı ilə Asiya və Afrikada yerləşən ölkələr
daxil olmaqla, istehsal sənayesində 35% artım
müşahidə edilmişdir [2, s.9]. Artımın 86 milyard
dollar hissəsi, əsasən, təbii ehtiyatlar üzrə neft
məhsulları, nüvə enerjisi, koks istehsalına
təsadüf edir. Ən böyük layihəni Almaniyanın
BASF şirkəti tərəfindən 10 milyard dəyərində
reallaşan və Çinin Zhanjianq şəhərində yeni
kimyəvi zavodun tikintisi təşkil etmişdir. Eyni
sənaye sektoru üzrə ABŞ-ın Exxon Mobil şirkəti
7 milyard dollar dəyərində Etilen zavodunun
tikintisini elan etmişdir. Ümumilikdə hazırda
Şərqi Asiyada ən böyük layihələr kimya sənayesində qeydə alınmış və dəyəri 24 milyard
civarında olmuşdur.
Cədvəl 2.

Mənbə: UNECTAD, 2019 [2, s.9].
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Təbii ehtiyatların hasilatı ilə əlaqədar ən
böyük layihə Saudi Aramco şirkəti ilə Total
şirkəti arasında reallaşan və dəyəri 9 milyard
dəyərində olan Neft-kimya zavodu tikintisinin
razılığa gəlinməsi olmuşdur. Həmçinin ən böyük
layihə üzrə BXİ daxilolması Shell şirkəti tərəfindən Kanadada 30 milyard dollar həcmində
təbii qaz istehsalı və ixracatına aiddir.
Cədvəl 3-də qeyd olunan yüksək ixtisas, iş
bacarığı və təbii ehtiyatların işlənməsi ilə əlaqədar sənaye sahələri ilə müqayisədə aşağı iş
qabiliyyəti və bacarığı tələb edən sənaye sahələrinə BXİ daxilolmaları nisbətən az olmuşdur.
Bu tendensiya həm Asiya və həm də digər inkişaf
etməkdə olan bölgələrə təzahür etmişdir. Xidmət
sektorunda BXİ daxilolmaları 43% artaraq 473
milyard dollar təşkil etmişdir. Ən böyük artım
tikinti və enerji sektorundadır. Bu artımın əsas
hissəsi layihələrin Xüsusi İqtisadi Zonaların
tikintisi ilə əlaqəlidir. Həmçinin 2018-ci ildə Çin
dəyəri bir milyarda yaxın olan Tekstil layihəsinin
Misirdə Suez adlı sənaye İqtisadi Zonasında
tikintisini elan etmişdir. Ümumilikdə layihənin
dəyəri 5 milyard dollara yaxındır [4, s.1]. Enerji
təchizatı üzrə isə layihələr 23% artaraq 110
milyard təşkil etmişdir. Dünya ölkələri, həmçinin
ənənəvi enerji mənbələrinə güvəni azaltmaqla
bərpa olunan (bioloji enerji) enerji mənbələri üzrə investisiyalar həyata keçirirlər. Beləliklə, son
onillikdə bərpa olunan enerji mənbələri üzrə birbaşa xarici investisiyalar ənənəvi enerji istehsalına qoyulan investisiyaları üstələmişdir. 2018ci ildə elan olunan yeni BXİ layihələrin 78 və 27
milyard dolları müvafiq olaraq bərpa olunan və
ənənəvi enerji istehsalının payına düşür. Odur ki,
BXİ daxilolmaları üzrə bu müsbət dinamika
xüsusi önəm kəsb edir.
Sxem 1.
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Cədvəl 3. mühitinin yaradılması məqsədi ilə makro-iqtisadi
sabitliyin təmin edilməsi vəzifəsi daxildir. Halbuki, dünya ölkələrinin beynəlxalq transmilli şirkətləri tərəfindən yaxşı investisiya mühiti hesab
edilməsi üçün – aşağı inflyasiya, sabit məzənnə,
dayanıqlı iqtisadi inkişaf, insan kapitalının
inkişafı, infrastrukturun inkişafı, şəffaf ticarətin
olması, müstəqil və sabit məhkəmə sistemi,
minimum korrupsiya, stabil siyasi təşkilatlar,
sabit səhiyyə sistemi, yüksək savadlılıq səviyyəsi, sürətli internetin olması kimi fundamental
faktorlar daxildir.
İkinci strategiyaya uyğun olaraq xarici investorların investisiya həyata keçirəcək ölkədə
istehsal imkanları və digər istehsal sahələri ilə
əlaqədar məlumatların əldə olunması zamanı
asimmetrik məlumat probleminin olmamasıdır.
Mənbə: UNECTAD, 2019 [2, s.9].
Başqa sözlə desək, xarici investorların Afrika,
Sxem 1-də dünya xarici investisiyaları sek- Asiya, Latın Amerikası, o cümlədən Qafqaz öltorlar üzrə təhlil edilmişdir. Xarici investisi- kələri və digər keçid iqtisadiyyatı ölkələrində
yaların ölkə iqtisadiyyatına, o cümlədən qeyri- dəqiq, əlçatan, müqayisə edilə bilən ən son məneft sektoruna cəlb olunması, dünyada ən çox lumatları çevik şəkildə əldə etmək şansları azdır.
xarici investisiya qəbul edən ölkənin xarici Bu baxımdan Dünya Bankının araşdırmalarına
investisiyalarının artırılması və təşviqi istiqamə- əsasən, xarici investisiyaları uğurlu şəkildə ölkətində təcrübələrini araşdırmaqla təhlil edilə bilər. yə cəlb edən ölkələrdə müasir investisiya təşviqi
Azərbaycanda qeyri-neft sektoruna xarici agentliklərinin fəaliyyətinə ehtiyac vardır. Təşviq
investisiyaların artırılması məqsədi və səmə- agentlikləri, təkcə reklam xarakterli məlumatlar
rəli fəaliyyəti üzrə fundamental strategiyalar. hazırlamaqla kifayətlənməməli, daha inkişaf
Ümumiyyətlə, xarici investisiyaların cəlb etmiş və inkişafda olan ölkələrin mərkəzi ofisolunması ilə əlaqədar müasir investisiya təşviqi lərindəki mühəndislik, hüquq, maliyyə və texmodeli hazırlanmalıdır. Xarici investisiyaların nologiya şirkətlərinin rəhbərləri üçün detallı
cəlb ounması üzrə dünya ölkələrinin inkişaf yolu məlumatları çevik şəkildə təqdim etməyi bacarvə təcrübələri əsasən cədvəl 4-də qeyd edilən malıdırlar. Başqa sözlə, təşviq agentlikləri bütün
strategiyalar üzərində formalaşmışdır.
ölkə haqqında, o cümlədən vergi, hüquq, qanunCədvəl 4. vericilik və s. kimi məlumatları ölkəyə xarici
İnvestisiya təşviqi ilə əlaqədar fundamental investisiyalar edən şirkətləri lazımi məlumat və
strategiyalar
məsələləri əhatəli təmin edəcək çevik şəkildə

Mənbə: Teodor Moran, [5, s.28-30].
Qeyd olunan strategiyaların inteqrasiyası
nəticəsində ölkənin xarici investisiyalarının
təşviq strategiyasının təmin edilməsi baxımından
cəlbedicidir. Birinci strategiyaya investisiya

“bir pəncərə” funksiyasını yerinə yetirməyi
bacarmalıdırlar.
Üçüncü strategiya əsasən, riskə meyilli olmayan və daha konservativ investorlar ilə
bağlıdır. Belə ki, sözü gedən xarici investorlar
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ölkəyə kapital investisiyaları həyata keçirməzdən
əvvəl ölkədə formalaşan iqtisadi-sosial, insan
kapitalının inkişafı və hüquqi infrastrukturu
araşdırırlar. Xarici investorlar üçün ölkəni cəlbedici etmək məqsədi ilə infrastruktur və sahəvi
peşə təhsili yaradılması və təlimlərin keçirilməsi
üzrə daxili investisiyaların artırılması nəzərdə
tutulmalıdır. Belə tədbirlərin fəaliyyətinin intensiv keçirilməsində başlıca məqsəd xarici investorlar tərəfindən formalaşan qeyri-müəyyənliyi
aradan qaldırmaqdır. Məsələn, peşə təhsili və
müvafiq sahə üzrə təlimlərin keçirilməsi xarici
investorun sərmayə yatırdığı hər hansı zavodun
səmərəli və məhsuldar fəaliyyətinə müsbət təsir
edir. Nəticə etibarı ilə istehsalatda az itkilər və
zərər olur.
Dördüncü strategiyaya xarici investisiyaların cəlb olunması zamanı vergi, maliyyə, digər
birbaşa və ya dolayı güzəştlərin, subsidiyaların
təkmilləşdirilməsi və tətbiq edilməsi daxildir.
Ölkə iqtisadiyyatının gələcəyə baxış inkişaf
konsepsiyasında öz əksini tapan və qeyri-neft
sənayesinin ənənəvi istehsal sahələrinin (kimya
sənayesi, metallurgiya, maşınqayırma, elektrotexnika, yüngül sənaye, yeyinti sənayesi və s.)
inkişaf planları yuxarıda təhlil olunan xarici
sektorların tendesiyaları ilə uzlaşır və əsas prioritet hesab edilə bilər [6, s.28-30].
Beləliklə, ölkənin qeyri-neft sektoruna xarici
investisiyaların artırılması naminə stimullaşdırıcı
mexanizmlər tətbiq edilməli, ixracyönümlü
qeyri-neft sektorunun inkişafı məqsədi ilə dövlət
və özəl sektorun investisiya əməkdaşlığı inkişaf
etdirilməlidir. Bu baxımdan qeyri-neft sektorunun inkişafına xarici investisiyaların cəlb olunması istiqamətində aşağıdakı bəzi təkmilləşdirmə
və stimullaşdırma tədbirlərinin nəzərdən keçirilməsi məqsədəuyğundur:
• Xarici investisiyaların qeyri-neft sektoruna
inkişafını stimullaşdırmaq məqsədi ilə sənaye
sahələri, xüsusilə kimya, avadanlıqların quraşdırılması, metallurgiya sektorları üzrə qısa və
uzunmüddətli sahəvi inkişaf proqramları yaradılmalıdır.
• Aşağı və yüksək bacarıq, iş qabiliyyəti tələb
edən sahələrin müəyyən edilməsi üçün həmin
sektorların xüsusiyyətini nəzərə alaraq sahəvi
tədbirlər planı hazırlanmalıdır.
• İqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji
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Yol Xəritəsinin başlıca istiqamətləri üzrə hesabatda İnsan Kapitalının İnkişafı (İKİ) və təhsilin
bütün pillələrində keyfiyyətin yüksəldilməsi,
təlimlər vasitəsi ilə işçilərin bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsində fasiləsizliyin
təmin edilməsi, ixtisaslı kadr hazırlığının əmək
bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılması, şirkətlərin araşdırma və təkmilləşdirmə sahəsinə investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılması üçün
mövcud insan kapitalından səmərəli istifadə
edilməlidir [7, s.28-30]. Qeyd etmək lazımdır ki,
(İKİ) indeksi xarici investisiyaların cəlb edilməsi
baxımından vacib dəyişəndir və bu Azərbaycana
xarici investisiya axınlarının daxil olmasına
müsbət təsir etməkdədir. Bu əlaqə məqalənin
müəllifi tərəfindən emprik yolla tədqiq edilmişdir [8, s.129-137].
• Azərbaycanda müəssisələr tərəfindən illik
biznes, maliyyə, audit, vergi və sığorta fəaliyyətinə dair hesabatların iri və orta müəssisələrdə
korporativ hesabatlar siyahısı hazırlanmalı və
müəssisələrin saytlarında yerləşdirilməlidir. Bu
xarici investorların cəlb olunması zamanı korporativ idarəetmə və hesabatlılığın göstərici olaraq BXİ axınlarını artıra, təşviq edə və həmçinin
şəffaflığın artırılmasına dəstək olacaqdır. Təsadüfi deyildir ki, Almaniya İş Adamları Birliyi və
Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi də elektron hökumətin, hesabatlılığın və
bürokratik məsələlərin azaldılması ilə biznes mühitinin təkmilləşdirilməsinin vacibliyini qeyd
etmişdir [9, s.7].
• Xarici investisiyaların artırılması üçün
ixracyönümlü kimya, metallurgiya, emal-sənaye
sahələri üzrə müştərək müəssisələr, maliyyə
sənaye qrupları və digər səmərəli formada xarici
şirkətlər üzrə biznes fəaliyyəti təşkil olunmalıdır.
Nəticə. Qlobal müstəvidə birbaşa xarici investisiyaların axınlarında COVİD-19 pandemiyası ilə əlaqədar 2020-ci ildə kəskin azalma gözlənilir [3, s.1]. Ümumilikdə isə son onillikdə
müsbət tendensiya mövcud olmuşdur. Odur ki,
Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiyaların cəlb olunması məqsədi ilə yuxarıdakı istiqamətlər təkmilləşdirilməlidir. Bu tədbirlər prioritet hesab edilməli, ölkə iqtisadiyyatının regional
rəqabətliliyinin artırılması məqsədi ilə xarici
investorlar üçün vergi siyasətinə və inzibati
səmərəliliyə, hüquqi çərçivənin təkmilləşdiril-
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AZƏRBAYCANIN QEYRİ-NEFT SEKTORUNDA
LAVANDA BİTKİSİNİN YERİ
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Xülasə. Məqalədə efir yağlı parfümeriya və dərman bitkisi kimi tanınan, eləcə də böyük təsərrüfat
əhəmiyyətinə malik lavanda (lavandula angustifolia Mill.-in) Azərbaycanın Gəncə-Qazax bölgəsində
introduksiya olunmasından, mühitə adaptasiyası ilə əlaqədar ontogenezin inkişaf mərhələləri üzərində müşahidələr aparılmasından danışılır. Yaşından asılı olaraq vegetasiya mərhələlərində boy və
inkişafındakı ümumi və fərqli cəhətlərinin müəyyən edilməsi diqqətə çatdırılır.

A

Açar sözlər: lavandula angustifolia Mill, introduksiya, efir yağları, boy, inkişaf, biokimyəvi tərkib.
Key words: lavandula angustifolia Mill, introduction, essential oils, height, development, biochemical composition.
Ключевые слова: lavandula angustifolia Mill, интродукция, эфирные масла, размер, развитие, биохимический состав.

zərbaycanda əhalinin üçdə birindən çoxu kənd yerlərində yaşayır
və kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olur. Bununla belə ölkəmizdə
fiziki və sosial infrastruktur, gəlir və sosial həyat
nöqteyi-nəzərindən kəndlər və şəhərlər arasında
böyük və artmaqda olan fərqlər qalmaqdadır.
Kənd yerlərində sosial infrastrukturun inkişaf
etdirilməsi, məşğulluğun formalaşdırılması, eləcə də kənd təsərrüfatına, xüsusən də kənd sakinlərinin əksəriyyətini təşkil edən kiçik fermerlərə dəstəyin gücləndirilməsi hesabına qeyd
edilən fərqlərin düşünülmüş və məqsədyönlü
tədbirlərin köməyi ilə azaldılmasına nail olunmalıdır. İstənilən növ məhsul istehsalı kənd yerlərində, habelə müvafiq olaraq həmin ərazilərdə
yaşayan əhalinin gündəlik güzəranında hələ də
mühüm rol oynayır. Kənd təsərrüfatının ölkənin
neft gəlirlərindən asılılığının azaldılmasına
yardım vasitəsi kimi böyük əhəmiyyətə malik
olduğu, eləcə də kənd yerlərində gəlirin artırıl58

ması, Azərbaycan əhalisinin sağlam və ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından
ölkə prezidenti tərəfindən ayrı-ayrı vaxtlarda
imzalanmış fərman və sərəncamlarda aidiyyəti
nazirliklərə ölkənin əczaçılıq, ekologiya, turizm
və kənd təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən
Elmi-Tədqiqat institutlarının yenidən qurulması
və təkmilləşdirilməsinin diqqət mərkəzində saxlanılmasını, istehsal, emal, marketinq və ətraf
mühitin mühafizəsinin önə çəkilməsini özündə
ehtiva edən işlərin icrası tapşırığı verilmiş və
orada aydın göstərilmişdir ki, “genofondun və
ətraf mühitin mühafizəsi ilə əlaqədar elm
sahələri, tədqiqat və təhsil məsələləri paralel
olaraq Azərbaycanda bioloji müxtəlifliyin qorunub saxlanmasına xidmət edəcəkdir” [1].
Ölkəmizdə düzgün aparılan əczaçılıq, ekologiya, turizm və kənd təsərrüfatı siyasəti, güclü
iradə hesabına həmin sektorların inkişafına
dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi, inkişafın strateji hədəflərinin zamanında müəyyənləşdirilməsi

Peşə təhsili və insan kapitalı. Cild 3, №3, 2020 s.58-62
və bu sahənin keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçməsinin əsasını müəyyənləşdirmiş və təməlini
qoymuşdur. Hazırda qarşıda duran prioritet məsələ, adları keçən sektorların daha perspektivli və
rəqabətqabiliyyətli sahələrinin, xüsusilə də hazırda mövcud inkişaf potensialı tam reallaşdırılmamış sahələrin inkişaf etdirilməsidir.
Son dövrlərdə respublikamızda yeni salınan
bağlarda, yol kənarlarında, sənaye və sosial
mədəni obyektlərin yaşıllaşdırılmasında müxtəlif
bəzək bitkiləri ilə yanaşı, təsərrüfat əhəmiyyətli
efiryağlı bitkilərdən də geniş istifadə olunur [2].
Hazırda respublikamızda mövcud olan, potensialından az istifadə edilən, olduqca cəlbedici
və perspektivli fəaliyyət sahələrindən biri də
lavandanın yetişdirilməsidir. Ölkəmizin ərazisi
lavandaçılığın inkişafı baxımından əlverişli təbiiiqlim şəraitinə və təsərrüfat əhəmiyyətli zəngin
bitki örtüyü yaratmaq imkanına malikdir. Öz
növbəsində, lavandaçılıq iqtisadi cəhətdən yüksək rentabelli fəaliyyət sahəsi, əhalinin sağlamlığını qoruyan qida (bal) və müalicə əhəmiyyətli
məhsullar mənbəyi, həmçinin vahid ərazidə
məhsuldarlığın yüksəldilməsinə və s. ciddi töhfə
verən ekoloji amildir [3]. Lavandaçılıq elə bir
təsərrüfat sahəsidir ki, onun inkişafı ətraf mühitin
heç bir resursunu azaltmır, əksinə, biomüxtəlifliyin qorunmasına, genofondun zənginləşməsinə,
torpaqların eroziyadan mühafizəsinə və bununla
da bitkinin keyfiyyətinin və məhsuldarlığının
yüksəldilməsinə ciddi töhfə verir.
Ədəbiyyat mənbələrindən hiss edilir ki, son
illərin bir çox elmi-tədqiqat işləri ədviyyəli-ətirli
bitkilərin insektisid və repellen xüsusiyyətlərinin
öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Efiryağlı bitkilərin bütün növləri allelopatik aktivliyə malikdir.
Allelopatik xüsusiyyətlərə malik olan terpenoidlərin istifadəsi “pestisid tonneldən” çıxış
kimi baxılır [2].
Ədviyyəli-ətirli və efiryağlı bitkilərin bir çox
növləri dekorativ və gözəl göründüyü üçün iri
təsərrüfatlarla yanaşı, kiçik fermer təsərrüfatlarında, şəxsi bağ sahələrində, eləcə də otaq
şəraitində becərilir. Onu da qeyd etmək lazımdır
ki, efir yağlarının xalq təsərrüfatının müxtəlif
sahələrində tətbiq dairəsinin genişləndirilməsi
onun dünya bazarında qiymətinin fasiləsiz artması ilə müşayiət olunur. Lakin bütün bu sadalananlarla yanaşı, Azərbaycanda lavanda yetiş-

dirmə, efir yağları istehsalının inkişafına və onun
iqtisadi səmərəliliyinin daha da yüksəldilməsinə
diqqət və qayğı zəif olmuş, istehsalçıların sosialiqtisadi maraqları nəzərə alınmamış, bir sözlə, bu
sahədə maarifləndirmə aparılmamış, həmin
peşəni özü üçün sənət seçəcək insanların azından
elmi-praktik seminarlara cəlb edilməsinə fikir
verilməmişdir. Baxmayaraq ki, lavanda bitkisinin ixracatı dünya bazarında 2023-cü il üzrə
təxminən 115 mlrd. avro planlaşdırılmışdır ki,
bunun da 5 mlrd. avro dəyərində ixracatına Türkiyə lavandaçıları iddialıdırlar. Belə olan halda
Azərbaycanda bu bitkinin becərdilməsinə maneçilik törədən nə ola bilər.
Adi lavanda (lavandula officinalis chair), tibbi
lavanda kimi adlarla tanınıb məşhur ola bilən
(lavandula l). İspaniyanın, Yunanıstanın, Şimali
Aralıq dənizinin dağlıq bölgələrinin orta hündürlüklərində (yüksəklik 600-1500 m) təbii halda
(yabanı) yayılmış, eləcə də təsərrüfatı ilə məşğul
olunan, tarlaları salınan çoxillik yarım kolvari,
alqırmızı və ya bozumtul rəngli çiçəkli bir
bitkidir [4].
Bu bitki “Dalamazkimilər” fəsiləsinin lavanda cinsinə məxsusdur. Elmi adı lavandula anqustifolisdir. Çoxillik ətirli ədviyyat bitkisidir.
Vətəni Aralıq dənizi sahilləridir. Qədim Misirdə
mumiyalaşdırma zamanı istifadə edilən maddənin əsas komponentlərindən biri olub.
Lavandanın öz ətrini 3 min il saxlaya bilməsi
elmə məlumdur. 1922-ci ildə Misir fironu Tutanxamonun mumiyasından ətirli lavandanın
qalıqları tapılmışdır [3, 12].
Avropada lavanda XVI əsrin axırlarından
becərilməyə başlanılmışdır. Rusiya ərazisinə
lavanda XIX əsrin ikinci yarısında gətirilmişdir.
Sənaye halında becərilməsinə isə 1929-cu ildə
Krımda başlanılmışdır. 1937-ci ildə lavanda
Krasnodar vilayətində, 1945-ci ildə Moldovada
geniş ərazilərdə becərilməyə başlanılmışdır.
Ümumi əkin sahəsi 9 min hektara yaxın, çiçək
məhsuldarlığı isə 20-30 s/ha təşkil etmişdir [3].
Bitkinin bütün hissəsində demək olar ki, efir
yağları toplanır, lakin çiçəklərində onun miqdarı
daha çoxdur – 0,8-3,0%. Lavanda yağının əsas
komponenti (tərkib hissəsi) linalilasetat (3056%) və linalol (10-12%) hesab edilir. Lavanda
yağı və ondan alınan məhsullar (efir yağı, quru
çiçək qrupu) ətriyyat-kosmetika, qida və əcza59
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cılıq sənayesində, tibbdə və məişət kimyasında
geniş miqyasda istifadə olunur. Onu da qeyd
etmək lazımdır ki, lavanda yaxşı balverən bitki
hesab olunur və eroziya əleyhinə torpaq
qoruyucu kimi də məşhurdur. Kökü oduncaqlaşmış, saçaqlıdır, əsas kök torpağın 2 m-dən çox
dərinliyə gedə bilir. Yerüstü hissə 60-70 sm
hündürlükdə olub, çoxsaylı budaqlardan ibarətdir. Gövdənin aşağı hissəsində budaqlar
oduncaqlaşıb, yuxarı hissəsində yaşıldır. Yarpağı
üzbəüz, oturaqdır; xətvari və lansetvari, kənarları
bütöv, üstə doğru əyilmiş, boz tükcüklərlə
örtülmüşdür. Çiçəkləri ikicinsli, çiçək altlıqlarının qoltuqlarında 3-5 ədəd və ya çox, üzbəüz,
yarımçiçək növləri və budaqların ucunda sünbülşəkilli çiçək qrupuna yığılmışdır. Çiçək tacı
mavi və bənövşəyi, tünd-mavi, açıq-göy, bəzən
də ağ rəngdə olub töküləndir. Erkəkciyi 4, dişiciyi 1 ədəddir. Yumurtalığı yuxarı, 4 yuvalıdır.
Lavanda gülü (saplaqla çiçək birlikdə).
Revmatik ağrıları sakitləşdirən, antiseptik, bəlğəmqovucu, sidikqovucu, tərlədici, yuxugətirən,
sidik kanalı yollarını təmizləyən və iltihabını
aradan qaldıran, dəri xəstəliklərinin, qaraciyər
serrozunun müalicəsində yaxşı nəticə verən, sinir
və ürək qan-damar sisteminin fəaliyyətini gücləndirmək kimi xüsusiyyətləri ilə xalq təbabətində qədimdən bəri istifadə edilən bir məlhəmdir [8, 11].
Lavanda gülündən əldə edilən uçucu yağ (efir
yağları), çox geniş istifadə dairəsi olan parfümeriya, kosmetika, dad-tamverici və ətir sənayesi
üçün çox önəm daşıyır [10, 11]. Əczaçılıqda bəzi
preparatlara qoxu vermək, eləcə də evlərdə paltar
rəflərinə qoyularaq gözəl qoxu əldə edilməsi
üçün istifadə edilir [12, 4]. Arıçılıqda da pətəyə
qoyularaq güvə və gənə əleyhinə istifadə edilir.
Lavandula angustifolia Mill. bitkisindən əldə
edilən uçucu yağ (efir yağları) dünyada illik 200
ton miqdarında istehsal edilir [6]. Lavandanın
turizmin inkişafındakı roluna diqqət yetirsək,
Fransa dünyada ağla gələn ilk ölkə olacaqdır.
Artıq bu ölkələr sırasına son illərdə Türkiyə də
qatılmışdır. Belə ki, Türkiyənin İsparta rayonunun Keçiborlu ilə bərabər Kuyucak kəndi də
lavandanın turizmin inkişafındakı rolu hesabına
məşhurlaşmış, bənzərsiz bir nümunədir. Bu
ərazilərin əvvəllər turizm baxımından heç bir
fəaliyyəti olmamasına rəğmən, lavanda isteh60

salının inkişafı ilə bölgədə turizmi cəlb edən
kəndlər kimi söz sahibinə çevrilmişdirlər [8].
Kirəcli torpaqlar və susuz ərazilər üzündən
illər öncə digər yerlərə köç etməyə başlayan
Kuyucak kənd sakinləri, bu gün lavanda ilə
geriyə – öz ata-baba yurdlarına dönməyə başlamışlar. İstifadəyə çox da yararlı olmayan, susuz
əraziləri ilə təsərrüfatı çökmüş halda ikən
Kuyucak kəndi bu gün Türkiyədə mövcud olan
lavanda istehsalının (300 ha-lıq ərazi ilə) 93%-ni
təşkil edir. Rəsmi statistikalara görə bu ərazilərə
2015-ci ildə 5000 (beş min), 2016-cı ildə 20.000
(iyirimi min) və 2018-ci ildə təxminən 90.000
(doxsan min) yerli və xarici turistin gəldiyi
təsdiqlənmişdir [5]. Kuyucak kəndində lavanda
istehsalından əldə edilən gəlir, bitkiçilik sahəsindən əldə edilən ümunmi gəlirin təxminən
48%-ni təşkil edir. Bu rəqəmlər lavanda istehsalının ölkə iqtisadiyyatı üçün nə dərəcədə vacib
olduğunu göstərir [7].
Türkiyə Cümhuriyyətindən introduksiya
olunmuş lavandula angustifolia Mill-in Azərbaycanın Gəncə-Qazax bölgəsində (Goranboy rayonu ərazisində) Arıçılıq Mərkəzində üç hektar
ərazidə adaptasiya sınağı aparılmışdır. Alınmış
nəticələrə əsasən, demək mümkündür ki, qısa bir
zamanda bölgədə turizmin inkişafı ilə yanaşı,
ölkə iqtisadiyyatında gəlirin artması üçün elmi
əsaslara söykənən potensial vardır. Belə ki, kadastr rayonu bölgüsünə görə Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu Ağstafa, Daşkəsən, Gədəbəy, Goranboy, Göygöl, Qazax, Samux, Şəmkir, Tovuz
rayonlarını, Gəncə və Naftalan şəhərlərini əhatə
edir. Bölgənin 546,7 min ha bərabər olan ümumi
sahəsi, ölkə ərazisinin təxminən 6,3%-ni təşkil
edir. Buranın qışı nisbətən mülayim və qısadır.
Nadir hallarda havanın temperaturu 00C-dən
aşağı enir. Lavanda isə 200C-dək dözə bilir [9].
Bölgənin aran hissəsində düşən yağıntıların
illik miqdarı 282-451 mm təşkil etdiyi halda,
dağətəyi və dağlıq hissəsində isə yağmurların
ortaillik miqdarı 346-525 mm-ə bərabər olur. Bu
miqdar çöküntünün düşməsi lavandanın burada
normal bitməsi üçün yetərlidir. Lavanda torpağa
çox da ehtiyac duymayan bitkidir. Əhənglə
zəngin və pH-ı 5,8-8,3 olan quru torpaqlarda çox
yaxşı bitir. Quraqlığa, istiyə, soyuğa olduqca
dayanıqlıdır. Ancaq qışı çox sərt keçən bölgə-
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lərdə bəzən soyuqdan zərər görür. Yaz aylarındakı yüksək yağış miqdarı ilk baharda sulanmasına ehtiyac duyulmur.
Qida sahəsi (cərgə arası 2 m, bitki ilə bitki
arası 0,5 m) 1 m2 götürüldüyündən (şəkil 1, 2) 1
ha üçün əkiləcək bitki sayı 10.000 (on min) ədəd
təşkil etməlidir. Böyük tarlalarda bu bitkinin
səpini və biçini (şəkil 3, 4) kənd təsərrüfatı maşın və alətlərinin köməyi ilə aparılır. Əl əməyinə
o qədər də ehtiyac qalmır.

Onu da qeyd etmək istərdik ki, lavanda bitkisi
öz yüksək fayda verməsi ilə nəinki, öz vətənində,
eləcə də introduksiya olunduğu Azərbaycanda da
qeyri-neft sektorunun inkişafında və neftdən asılılığa yox deməkdə əvəzsiz rola malikdir. Bunun
üçün cədvəl 1-ə nəzər salsaq, o zaman hər şey
aydın olacaq. Belə ki, 1 ha-dan 25 kq lavanda balı,
70 l isə lavanda yağı əldə etdiyimiz zaman 12537,5
AZN dəyərində qazanc əldə etmiş olarıq.

Şəkil 1. Səpindən adi
Şəkil 2. Hədəflənən
lavanda plantasiyası
bir görüntü
İlk 2-3 ildən sonra bir hektardan gül (çiçək və
saplaq) verimi 6,0-10,0 ton təşkil edir ki, bundan
da 40-70 kq uçucu lavanda yağı əldə edilir.

Ölkəmizdə lavanda məhsullarının istehsalının,
ixracının artırılmasına dair söylədiklərimiz reallaşarsa, nəticə etibari ilə bu respublikada məhsul
ixracının artmasına və “Azərbaycan Respublikası
regionlarının 2019-2023-cü ilərdə sosial-iqtisadi
inkişafına dair Dövlət Proqramı”nda [1] əsas hədəf
kimi qəbul olunmuş neftdən asılılığın aradan
qaldırılması və qeyri-neft sektoru üzrə ixracın
artırılmasına töhfə ola bilər.
Şəkil 3. Səpin aparan Səkil 4. Lavanda biçən
Nəticə. Təhlillərdən o qənaətə gəlinir ki,
aqreqat
Yağın bitkidən alınması əsasən, buxar distil- Azərbaycan tibbi və ətirli bitkilər, ədviyyat və
efir yağları istehsalı, ixracı sahələrində böyük
yatoru vasitəsi ilə reallaşır (şəkil 5).
ölçüdə xarici ticarət boşluğu olan bir ölkə
vəziyyətindədir. Belə ki, Azərbaycan bu sahədə
illik 153.000 ABŞ dolları və bu göstəricidən də
çox həcmdə məhsul idxal edərkən ixrac etməsi
yoxdur. Əgər bu sahəyə sərmayə yatırılarsa, peşə
təhsili səviyyəli lavanda yetişdiriciləri kimi
mütəxəssislər hazırlanarsa, o zaman Azərbaycan
məhsul idxalını azaldıqca, digər tərəfdən də xüsusilə, efir yağlarının ixracı ilə ölkə iqtisadiyyatına fayda verəcəkdir. Bu işdə iqlim şəraitinin
uyğun olması dünya lavanda ticarəti bazarında
rəqiblərə qarşı üstünlük yaradacaqdır. Həmçinin
qoyulacaq sərmayə əsas vəsait qismində həyata
keçiriləcəyi bölgədə işsizlik səviyyəsinin aşağı
salınmasına gətirib çıxaracaq, bölgə və ölkə iqtisadiyyatının
canlanmasına dəstək verəcəktir.
Şəkil 5. Buxar distillə sistemi
61
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Yatırılacaq sərmayə sonrakı mərhələlərdə müqaviləli istehsalat metodları əsasında bölgədəki
fermerlərə məhsul qəbulu qarantiyası ilə lavandanın yetişdirilməsinə imkan verəcəkdir. Xüsusilə tibbi və ətirli bitkilər yetişdirilməsi baxımından böyük potensiala malik olan Azərbaycan
mövcud imkanlarından daha əlverişli bir şəkildə
istifadə edərsə, o zaman lavanda ixracatı sektorunda dünya ölkələri ilə rəqabət aparmaq imkanları qazanmış olacaqdır.
Söylədiklərimiz və həyata keçirilməsi vacib
olan işlər mövcud standartlar əsasında qurularsa,
çevik strategiya işlənilərsə və ölkəmizin potensialı düzgün dəyərləndirilərsə, yuxarıdakı rəqəmlər də şübhəsiz, reallığa çevrilmiş olacaqdır.
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FERMER QUŞÇULUQ TƏSƏRRÜFATLARINDA
YOLUXUCU XƏSTƏLİKLƏR
UOT: 616

Xülasə. Məqalədə respublikanın fermer quşçuluq təsərrüfatlarında quşların pulloroz-tif yoluxucu
xəstəliyi, salmonella pullorum-qalinarum bakteriyalarının xüsusiyyətlərindən bəhs edilir. Qeyd edilir
ki, xəstəlik əsas etibarı ilə 20-25 günədək olan quşlarda iti septiki formada, yaşlı quşlarda isə
nişanəsiz, xroniki, bəzən yarımiti və iti formalarda keçir. Pulloroz-tif xəstəliyini keçirmiş quşlar
ömrünün axırınadək S.pullorum-qalinarumu bədənlərində gəzdirməklə yumurta vasitəsi ilə nəslə
keçirirlər.

R

Açar sözlər: salmonella, pulloroz-tif, infeksiya, septiki, kloaka, koloniya, mixbər şüşəsi, altekol.
Key words: salmonella, pullorosis-typhus, infection, septicus, cloaca, colony, mixer bottle, altecol.
Ключевые слова: сальмонелла, пуллороз-брюшной тиф, инфекция, септик, клоака, колония,
предметное стекло, альтекол.

еspublikamızda aqrar siyasətin
ümumi stratеgiyası “Ərzaq təhlükəsizliyi”, “2003-2005-ci illərdə
kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf
еtdirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”, “2008-2015ci illərdə Azərbaycan Rеspublikasında əhalinin
ərzaq məhsulları ilə təminatına dair Dövlət
Proqramı” və s. kimi bir çoх sənədlərdə öz əksini
tapmışdır. Son illər ölkə rəhbərliyinin diqqət və
qayğısı sayəsində ölkəmizin quşçuluq sahəsində
dinamik inkişaf əldə edilmişdir. 20 iyul və 21
avqust 2019-cu il tarixlərində “Quşçuluğun
davamlı inkişafı və yoluxucu xəstəliklər: salmonella-pulloroz-tif” mövzusunun icrasına uyğun və təsərrüfata əməli köməklik göstərmək
məqsədi ilə Xaçmaz-Xudat quşçuluq fermer
təsərrüfatında olduq.
Təsərrüfata böyük iqtisadi zərər verən yoluxucu xəstəliklərdən biri də pulloroz-tif xəstəliyidir. Bu xəstəlik toyuqlarda yumurta məhsulunun azalmasına, yumurtadan cücənin çıxım
faizinin aşağı düşməsinə, çıxan cücələrin yaşamaq qabiliyyətlərinin zəif olmasına və birinci
30 gün müddətində cücələrin ölüm faizinin
yüksək olmasına, cavanların inkişafdan qalmasına gətirib çıxarır. Xudatda fəaliyyət göstərən
təsərrüfatda 2000 baş cavan toyuq cücələri, 200
baş yumurtalıq toyuqlar, 250 baş ördək və 50 baş
qaz saxlanılan quşlar üzərində müşahidələr
aparılmışdır. Müşahidə və müayinə aparılan bu

təsərrüfatda müxtəlif yaşda olan toyuq və cücələr
qarışıq halda saxlanılır. Toyuqlar yaş qruplarına
görə açıq arakəsmələrlə bir-birindən təcrid olunsalar da, asanlıqla digər tərəfə keçərək, qaz və
ördəklərlə gündəlik təmasda olurlar. Təsərrüfatda
ördək və qazlar arasında ölüm halları müşahidə
olunmur, lakin xəstəlik azyaşlı toyuq cücələri
arasında tez-tez təsadüf edilir və ölümlə nəticələnir. İki min baş quşlarda gündəlik ölüm
halları 3-5 baş olduğu üçün tərəfimizdən yerində
patoloji-anatomik müayinə aparılaraq salmonella
pulloroz-tif xəstəliyinin xarakterik əlamətləri
müəyyən edilmişdir.

Ana toyuqlardan alınan yumurtaların bir
hissəsi seçilərək həmin təsərrüfatda inkubasiya
edilir. Cücələrin çıxımı orta hesabla 70-80%
təşkil edir. Təsərrüfata əməli köməklik göstərmək üçün kompleks tədbirlər planı hazırlanaraq
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quşların ümumi inkişafını təmin etmək məqsədi
ilə vitamin və dərman preparatları təyin edildi.
İzah edildi ki, pulloroz-tif toyuq, qaz, ördək, hind
quşu, qırqovul, kəklik, sesarka, bildirçinlərin
yoluxucu xəstəlikləri olmaqla, salmonella pullorum-qalinarum bakteriyaları tərəfindən törədilir. Xəstəlik əsas etibarı ilə 30 günədək olan
quşlarda iti septiki formada, yaşlı quşlarda isə
nişanəsiz, xroniki, bəzən yarımiti və iti formalarda keçir. Xəstə quşların iştahası azalır,
yaxud onlar tamamilə yemdən imtina edir, lakin
suyu həvəslə içirlər. Onlar zəif olmaqla ümumi
sürüdən ayrılıb istilik mənbəyinə yaxın toplanır,
gözləri tam, yaxud yarımaçıq olmaqla qanadları
sallanır. Xəstəliyin başlanğıcında həzm orqanlarının funksiyasının pozulmasının əlamətləri
müşahidə olunur. Peyinləri əvvəlcə duru,
yapışqanlı, sonra köpüklü, təbaşirvari, bəzən
sarımtıl rəngdə olur. Kloakanın ətrafında tüklər
peyinə bulaşmış olur, peyin quruyaraq tıxac
əmələ gətirir ki, bu da kalın sərbəst çıxmasına
mane olur. Kloaka tıxananda xəstəliyin gedişi
ağırlaşır və tələfat artır. Xəstə quşların tənəffüsü
çətinləşərək tezləşir, zəiflik nəticəsində cücələr
ayaq üstə dura bilmirlər, yıxılaraq qıcolma
əlamətləri ilə ölürlər. Xəstəliyi keçirmiş quşlar
ilk 2-3 ay müddətində öz həmyaşıdlarına nisbətən inkişafdan qalırlar. Pulloroz-tif xəstəliyini
keçirmiş quşlar ömrünün sonunadək S.pullorumqalinarumun daşıyıcısı olmaqla yumurta vasitəsi
ilə nəslə keçirirlər.

Törədicisi. S.pullorum-qalinarum 3-5 mk,
diametri 0,3-0,8 mk olan hərəkətsiz çöplərdir.
Vismut sulfit qida mühitində qəhvəyi koloniyalar, ƏPA-da (ət-peptonlu aqar) bir-birinə birləşən
şehvari koloniyalar, ƏPB (ət-peptonlu bulyon)
qida mühitində isə bərabər bulandırmaqla mixbər
şüşəsinin divarında zəif həlqə, dibində asanlıqla
həll olan balaca çöküntü əmələ gətirir. Təfriq
etmək üçün Endo və Ploskiryev qida mühitlərindən istifadə olunur. Pulloroz-tifin törədicisi
xarici mühitdə fiziki amillərin təsirinə davamlılığı ilə fərqlənir. Quş binalarında 10 gündən 105
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günə, həyətdə 2 gündən 35 günə, toyuq peyinində 100 gün, durğun suda 250 gün, torpaqda
400 gün, quru peyində 37 gün, torpaqda basdırılmış toyuq cəsədində 4 ay, gənə və taxtabitinin orqanizmində 16 ayadək salamat qalır.
Müxtəlif dezinfeksiya maddələrindən ksilonaftin
0,2%-li emulsiyası 16-180C temperaturda 50
dəqiqəyə, tərkibində 1% fəal xlor olan xlorlu
əhəng məhlulu 5 dəqiqəyə, 0,5%-li altekol
dezinfeksiya maddəsi 10 dəqiqəyə, 2%-li natrium qələvisi 5-10 dəqiqəyə pullorum törədicisini öldürür.
Salmonella pullorum-qalinarum bakteriyalarının xarici mühitdə fiziki amillərin təsirinə
davamlılığı

Epizootologiyası. Xəstəlik geniş yayılmaqla
fermer quşçuluq təsərrüfatlarında çox vaxt
stasionar xarakter daşıyır. Toyuq və hind quşu
balaları pullorozla əsas etibarı ilə 20 günlüyündə
xəstələnirlər. Lakin ən çox xəstələnmə və ölüm
halları ilk günlərdə müşahidə olunur. Müşahidələr göstərir ki, ətlik cinslər yumurtalıqlara
nisbətən xəstəliyə daha çox həssasdırlar. Qaz və
ördək balalarında isə S.pullorum-qalinarum
xəstəliyi nadir hallarda təsadüf edilir. Xəstəliyin
yayılma mənbəyi çox vaxt törədicini bədənlərində gəzdirən quşların yoluxmuş yumurtaları
olur. Yumurtalar inkubasiya üçün istifadə
olunacaq quşlar arasında nə qədər çox törədicini
bədənlərində gəzdirən quş olarsa, ona müvafiq
xəstə cücələrin sayı da çox olar. Xəstəliyin
yayılması gedişinin xarakteri yemləmə və saxlanma şəraitindən asılıdır. Cücələri qaranlıq,
rütubətli, pis havalandırılan binalarda saxladıqda, binaları yaxşı hazırlamadıqda, baytarlıqsanitariya qaydalarının tələblərinə əməl edilmədikdə, dezinfeksiya keyfiyyətsiz aparıldıqda
xəstəlik tez və asanlıqla yayılaraq çoxlu iqtisadi
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zərərə səbəb olur. Həmçinin xəstəlik yem
payında vitaminlər, mineral maddələr, mikroelementlər, yemləmə və suvarma qabları cücələrin sayına müvafiq olmadıqda, temperatur
rejiminə riayət edilmədikdə və orqanizmin müqavimət qüvvəsinin zəifləməsinə səbəb olan
digər çatışmazlıqlar olduqda daha tez və geniş
yayılır. Ona görə də belə təsərrüfatların sağlamlaşdırılması çətinləşir və xəstəlik stasionar
xarakter alır.
Patogenez. Pulloroz-tifin patogenezində
yemləmə və bəsləmə şəraitdən, yaşdan asılı olaraq orqanizmin dəyişən rezistentliyinin böyük
əhəmiyyəti vardır. Fermer təsərrüfatlarında xəstəliyin baş verməsinin əsas səbəblərindən biri də
temperatur şəraitinin pozulmasıdır. Belə ki,
yüksək temperaturda quşlarda mərkəzi sinir
sistemi tormozlanmaqla şərti reflekslər pozulur
və orqanizm zəifləyir. Pulloroz-tif baş verəndə
qanın turşu-qələvi nisbəti turşuluğa doğru
pozulur. Bağırsaqların selik təbəqəsinin epiteli
qatının bakteriyalarının buraxmaq qabiliyyəti
yüksəlir. Mikrob bağırsaqların divarına daxil
olaraq lokalizasiya edir və çoxalır. Quşların yemlənmə və saxlanma şəraiti normal olmadıqda,
həmçinin orqanizmin müqavimət qüvvəsini
zəiflədən amillər olduqda, pulloroz-tifin törədicisi bir sutka müddətində bağırsaqlarda inkubasiya olunaraq, qan vasitəsi ilə müxtəlif orqan
və toxumalara yayılır, beləliklə də xəstəliyin
kliniki nişanələrinin baş verməsinə səbəb olur.
Mikrob müəyyən müddətə qanda yoxa çıxa bilir,
lakin bu vaxt onlar böyük miqdarda qaraciyərdə,
öd kisəsində, bağırsaqlarda, dalaqda, yumurtalıqlarda toplanır.

Kliniki nişanələri. İnkubasiya dövrü cücələrdə aerogen yolla yoluxanda 22-38 saat,
alimentar yolla isə 5-6 gündür. Xəstəlik ildırımvari (septiki), iti, yarımiti və xroniki-latent
formalarında keçir. Xəstəliyin septiki forması
yüksək virulentli törədicisi ilə yoluxmuş cücələr
kliniki əlamətləri görünmədən 1-2 gün ərzində

tələf olurlar. İti gediş çox vaxt 1-10 günlük
cücələr arasında olur. Yarımiti forma əsas etibarı
ilə 20 gündən yuxarı cücələrdə, xəstəliyin
xroniki forması yaşlı quşlarda və bir aylıqdan
yuxarı yoluxmuş cavan cücələr arasında müşahidə olunur. Binada olan quşlar arasında xeyli
miqdarda bakteriya daşıyıcı quşlar olduqda və
onların orqanizminin müqavimət qüvvəsi kəskin
zəiflədikdə, xəstəlik iti, yaxud da yarımiti
formaya keçir.
Patoloji-anatomik dəyişikliklər. Ölmüş embrionlarda sarılıq və xorioallantois pərdəsinin
iltihabi, damarların qanla dolğunluğu müşahidə
olunur.

Qaraciyər böyüyərək və onun səthində ağbozumtul nekroz düyünləri görünür. Çox vaxt
ağciyərlərdə iltihab-nekroz düyünləri tapılır.
Septik formada 1-3 günlük ölmüş cücələrdə
ağciyərin iltihabı, qaraciyərin böyüməsi, öd
kisəsinin şişməsi və sarılığın sorulmaması müşahidə olunur. İti və yarımiti formada ölmüş cücələrdə qaraciyərdə, ürəkdə, ağciyərdə çoxlu
nekroz düyünləri, serozlu, yaxud serozlu-fibrinozlu perekardit, qaraciyərin böyüməsi, ağciyərin iltihabı, böyrəklərin şişməsi, sidik axarlarına sidik duzlarının toplanması, nazik bağırsaqların selikli təbəqəsinin iltihabı, kor bağırsaq
çıxıntılarına bozumtul ağ rəngli kütlənin toplanması müşahidə olunur. Yaşlı quşlarda patolojianatomik dəyişikliklər əsas etibarı ilə yumurtalıqlarda gedir. Ayrı-ayrı follikullar girintiliçıxıntılı, büzüşmüş olmaqla əksəriyyətinin pərdəsi hiperemiya, tərkibindəki maye boz palçıq
rəngdə olur. Bəzən serozlu-fibrinozlu peritonit,
dalaq və qaraciyərin böyüməsi, onların parenximasında xırda nerkoz düyünləri, perikard
boşluğunda seroz, yaxud serozlu fibrinozlu eksudat toplanması, ürək əzələsi və ağciyərdə
düyünlər müşahidə edilir. Bağırsaqların selikli
təbəqəsi kataral fibrinozlu, yaxud difteriki iltihab
vəziyyətində olur.
Diaqnoz. Pulloroz-tifin diaqnozu epizootoloji
məlumata, kliniki nişanələrə, patoloji-anatomik
dəyişikliklərə, seroloji və bakterioloji müayi65
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nələrin nəticəsinə əsasən qoyulur. Törədicinin
kulturasını ayırmaq üçün ölmüş embrionların
xorioalantois mayesi və sarılığından, ölmüş
quşların ürək qanından, qaraciyərindən, öddən,
sümük iliyindən ƏPA, ƏPB və Bismut sulfit qida
mühitinə əkilir. Ayrılmış kulturaların identifikasiyası aqqlutinasiyaedici monoreseptor “O
və H” salmonellyoz serumları ilə şüşə üzərində
aqqlutinasiya damcı reaksiyası və qramla boyanmış yaxmaları mikroskopda müşahidə
etməklə aparılır. Diri quşlarda xəstəliyin kütləvi
diaqnostikası üçün qan damcı aqqlutinasiya
reaksiyasından istifadə olunur. Pulloroz-tifə
diaqnoz qoyarkən ona oxşar xəstəliklər olan
kolibakterioz, aspergillyoz, eşerixoz, koksidioz,
pastereliyozdan və yemlə zəhərlənmədən ayırd
etmək lazımdır.
Müalicə və profilaktika tədbirləri. Xəstəliklə mübarizənin müvəffəqiyyəti pulloroz-tifə
qarşı mübarizə tədbirləri haqqındakı təlimatda
nəzərdə tutulan ümumi baytarlıq-sanitariya və
xüsusi tədbirlərin vaxtında və keyfiyyətli aparılmasından asılıdır. İnkubasiya üçün yumurta
yalnız sağlam təsərrüfatlardan götürülməli, quş
yumurtaladıqdan 2 saata yaxın inkubasiya şkafına yığılandan 6 saat sonra və çıxış zalına köçürüləndən əvvəl mövcud təlimatlara müvafiq
dezinfeksiya olunmalıdır. İnkubatorun binasında
inkubasiya və çıxış şkaflarında, quş binalarında
mövcud qaydalarla qəbul olunmuş müddətdə
ciddi mexaniki təmizlik, dezinfeksiya və digər
baytarlıq-sanitariya tədbirləri aparılmalı, onların
nəticəsinə bakterioloji üsulla nəzarət edilməlidir.
Cücələr yetişdirilən birinci ayda onlara yem və
su ilə bakteriyalar əleyhinə dərman maddələri
verməklə yanaşı, binanın havasını 9-11 gündən
bir 3 gün dalbadal tərkibində xlor olan preparatla
aerozol üsulla dezinfeksiya olunması yaxşı
səmərə verir. Müalicə üçün dərman preparatını
seçərkən təsərrüfatda ayrılan törədicinin kulturasının ona həssaslığını nəzərə almaq lazımdır.
Xəstəlik körpələrdə septiki getdiyinə görə birinci
5 gündə yem, yaxud su ilə mədə-bağırsaqdan
yaxşı sovrulan dərman maddələrindən kolisten,
gentamisin, tilozin, neomisin, furazalidon və
digərləri işlədilməlidir. Müalicə və profilaktika
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məqsədi ilə baytril, enrolin, enroflaksin, enroflaksan və bu qrupdan olan digər preparatların
müvafiq təlimatlar əsasında verilməsi yüksək
səmərə verir.
Məhdudiyyət şərtlərinə görə aşağıdakılar
təklif olunur:
• Quşçuluq təsərrüfatlarında pulloroz-tif xəstəliyi təsdiq edildikdə, o zaman təsərrüfat bu
xəstəliyə görə qeyri-sağlam hesab olunur, təsərrüfata məhdudiyyət qoyulur.
• Xəstə və pulloroz-tif antigeninə müsbət
reaksiya vermiş quşların yumurtası yüksək
temperaturda bişirilən şirniyyat və çörək-bulka
məmulatı hazırlamaq üçün yeyinti müəssisələrinə göndərilir.
• İnkubasiya üçün nəzərdə tutulan yumurtalar
inkubatoriyanın anbarına daxil olub çeşidləndikdən və inkubatoriyaya yığılandan 6 saat
sonra, embrionlar çıxış şkafına köçürüləndən
əvvəl aerozol üsulla dezinfeksiya olunmalıdır.
• Xəstə və xəstəliyə şübhəli quşlar kəsildikdən
sonra onların əti baytarlıq-sanitariya cəhətdən
qiymətləndirilməli, kəsilən quşların müayinəsi ət
məhsullarının baytarlıq-sanitariya ekspertizası
qaydalarına müvafiq olaraq aparılmalıdır.
• Hər dəfə müayinə aparandan sonra müsbət
nəticə verən quşlar seçilərək dərhal kəsilməli,
binada isə quşlar içəridə olan vaxt aerozol üsulla
dezinfeksiya edilməlidir.
• Quş cəsədləri, inkubasiyanın qalıqları xüsusi
quraşdırılmış utilizasiya sexində 1200C-də 2 saat
müddətində zərərsizləşdirilməlidir.
• Quşçuluq təsərrüfatlarında müntəzəm olaraq
gəmiricilərə, ektoparazitlərə qarşı mübarizə
aparılmalı və çöl quşlarının quş binalarına daxil
olmasının qarşısı alınmalı, quşların tam keyfiyyətli və rasional yemlənməsini və zoogigiyenik şəraitə uyğun saxlanılması təşkil edilməlidir.
Nəticə. Beləliklə, deyilənlərdən belə nəticəyə
gələ bilərik ki, S.pulloroz-tifin quşlar arasında
yayılmasının səbəbi ördək və qazların toyuqlarla
birgə saxlanılmasıdır. Xəstəliyin yayılmasının
əsas amillərindən biri də inkubatorda və quş
sexində baytar-sanitar qaydalarının normativlərə
uyğun aparılmamasıdır.
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A.Asgarov, M.Hasanov, M.Nasibov
Infectious diseases in poultry farms
Abstract
The article explores the characteristics of
pullerosis-typhoid, salmonella pullorum-galinum
bacteria in birds on a farm. It was noted that the
disease occurs mainly in young birds aged 20-25
days with acute septic form and in elderly birds
without symptoms, chronic, sometimes semiacute and acute forms. Birds diagnosed with
typhoid fever were born through eggs that carried S. pullorum-galinum throughout their lives.

А.Аскеров, М. Гасанов, M.Насибов
Инфекционные болезни не только
на птице фабриках
Aннотация
В статье изложены результаты исследования в фермерском хозяйстве Хачмазского
города на сальмонелла и Пуллороз-брюшной
тиф. Отмечено, что заболевание встречается в
основном у молодых птиц в возрасте 20-25
дней при острой септической форме и у
взрослых птиц без симптомов, хронических,
иногда полуострых и острых формах. Птицы,
зараженные Пуллороз-брюшным тифом, передают S. pullorum-kalinarum своему потомству через яйца до конца своей жизни.
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Xülasə. Məqalədə fövqəladə hallar zamanı yaranan psixoloji proseslər və onları yaradan
səbəblər analiz olunmuşdur. Bu məsələ ilə əlaqədar olaraq psixologiyada vəziyyət faktoru araşdırılmış, fövqəladə hallar zamanı yaranan vəziyyət faktoru ilə müqayisə edilmiş, əhalinin fövqəladə
hallara mənəvi-psixoloji və fiziki hazırlıq üsulları təhlil edilmişdir.
Açar sözlər: fövqəladə hallar, fövqəladə hallar psixologiyası, vəziyyət faktoru, emosional şok,
psixofizioloji demobilizasiya.
Key words: emergency situations, emergency psychology, situational factor, emotional shock,
psychophysiological demobilization.
Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, психология в экстремальных ситуация, фактор
ситуации, эмоциональный шок, психофизиологическая демобилизация.

F

övqəladə halların qısa zaman ərzində
minimum itkilərlə aradan qaldırılması həmişə bütün dünya ölkələri
üçün aktual məsələ olmuş və bu gün
də aktual olaraq qalır. Çünki dünyanın ən ali
varlığı olan insanın müdafiəsindən söhbət gedir.
Qoyulan məsələnin optimal həlli yollarından biri
də əhalinin fövqəladə hallara psixoloji hazırlığının təşkilidir. Qeyd edilən problemin həlli o
qədər də asan deyildir. Çünki fövqəladə hallarda
yaranmış vəziyyət gündəlik həyatımızda yaranan
vəziyyət kateqoriyasından çox fərqli və çox
mürəkkəbdir. Bu nöqteyi-nəzərdən fövqəladə
hallara əhalinin psixoloji hazırlığının təşkili
məsələsinin düzgün istiqamətinin ilkin mərhələsi, fövqəladə hallar psixologiyasının tam şəkildə təhlili, ona təsir edən faktorların analizi və bu
faktorları idarə edən parametrlərin müəyyənləş68

dirilməsidir. Fövqəladə hallar psixologiyasının
tam fərqli, daha mürəkkəb bir psixologiya olması
təbiidir. Çünki fövqəladə hallar zamanı yaranmış
vəziyyətin özü də tam fərqlidir. Vəziyyət faktoru
ümumən psixologiyada ayrı, xüsusi bir sistem
olub, fərdin psixoloji xüsusiyyətlərinin formalaşmasında çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Uzun
müddət alimlər psixologiyada vəziyyəti bir
sistem olaraq ayrıca analiz etmişlər. Belə ki, vəziyyət faktoru və onun elementlərinin bir-birinə
təsiri, eyni zamanda bu elementlərin müxtəlif
parametrlərdən asılılığı psixoloji çevrilmələrin
əsas mənbəyidir. Bəzən vəziyyət ətraf mühit
anlayışının sinonimi kimi də qəbul edilir. Ətraf
mühit əsasən, xarici parametrlərin insana olan
təsiridir. Vəziyyət faktorunda fərq yalnız ondadır
ki, insan özü də burada iştirak edir.
D.Maqnusson vəziyyət faktorunun 5 səviyyə-

Peşə təhsili və insan kapitalı. Cild 3, №3, 2020 s.68-70
sini göstərmişdir: stimullar, epizodlar, fiziki-psixoloji parametrlər, ümumi parametrlər, mühit
[1].
A.Osuxovanın [1] fikrinə görə, vəziyyətin obyektiv və subyektiv elementləri əsas parametrlərdən biridir. Məhz insanın vəziyyətdən
asılı olaraq özünü aparmasının proqnozlaşdırılması bu elementlərdən asılı olaraq həyata
keçirilir. Hansı elementin daha çox təsiri də vacib
faktordur. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki,
subyektiv elementlər (insanın individual xüsusiyyətləri) daha çox bu prosesə təsir edir. K.Levinə görə insanın vəziyyətə uyğun davranışı həm
ətrafdan, həm də insanın individual xüsusiyyətlərindən asılıdır. O, bu ikiliyə bir sahə kimi
baxırdı [2]. Amerikan sosioloqu U.Tomson isə öz
tədqiqatlarında insanın davranışında vəziyyət
sərhədlərinin əsas olmadığını qeyd etmiş və belə
bir fikir irəli sürmüşdür ki, insanın mövcud
vəziyyətdə davranışı həmin vəziyyəti, fərdin
hansı mənada qəbul etdiyindən daha çox önəm
daşıyır. Burada şəxsin konkret vəziyyətdə davranışı, onun bütün ömrü boyu keçirdiyi həyat
tərzindən çox asılıdır. U.Tomsonun fikrinə görə,
əsas faktorlardan biri olan insanın ətraf aləmə
baxışı elmin müəyyənləşdirdiyi obyektiv baxış
deyil, yəni fərd ətraf mühitə öz dünyasından
baxır. Bu sahə üzrə əksər tədqiqatçıların fikrinə
görə, insanın ətraf mühiti dərk etməsi və reaksiyası onun baxış prizmasından asılıdır. İnsan
istənilən vəziyyəti elmi mövqedən qiymətləndirə
bilirsə, bu daha uğurlu hal sayıla bilər. Ancaq çox
vaxt belə olmur. Fərd vəziyyəti gördüyü və hiss
etdiyi kimi qiymətləndirir. Fərd və vəziyyət
arasında əlaqəyə 3 aspektdə baxmaq olar [3]:
1. Müxtəlif fərdlər eyni vəziyyəti müxtəlif cür
qəbul edir və müxtəlif reaksiya verirlər.
2. Fərdlər vəziyyətin onlara hansı şəkildə təsir
edəcəyini özləri seçmək qabiliyyətinə malikdirlər.
3. Fərdlər öz sosial vəziyyətlərini özləri yaradırlar.
Qeyd olunanlar adi vəziyyət üçün xarakterikdir. Lakin vəziyyətlə fərd arasındakı əlaqəni
analiz etmədən fövqəladə hallarda gedən psixoloji çevrilmələrin özəyini araşdırmaq mümkün
olmur. Fövqəladə hallarda yaranan vəziyyətin
mürəkkəbliyinin göstəriciləri onun qəfləti, birdən baş verməsi, inkişaf dinamikası, təhlükəli

faktorların yaranması, kütlə psixologiyası və s.
parametrlərdir. Lakin bu parametrlərin tək fövqəladə hallara deyil, həm də bir-birinə təsiri
məsələni daha da mürəkkəbləşdirir. Məhz qoyulan məsələnin uğurlu həlli yollarından biri də
bu parametrlərin analizi, onları idarə edən
faktorların aşkar edilməsidir. Qoyulan məsələni
daha da mürəkkəbləşdirən digər amillər hər bir
fövqəladə hadisənin özəl xüsusiyyətlərinin
inkişaf dinamikası, onu yaradan səbəblərin tam
fərqli olması və s. kimi faktorlardır. Aydın olur
ki, məsələnin daha düzgün istiqaməti hər bir
fövqəladə hadisə zamanı baş verən psixoloji
çevrilmələrin analizi, ona təsir edən parametrlərdən asılı olaraq baş verə biləcək psixoloji
çevrilmələrin proqnozlaşdırılması və modelləşdirilməsidir.
İlk olaraq fövqəladə hadisə zamanı baş verən
psixoloji çevrilmələrin ardıcıllığına baxaq.
Ümumi şəkildə fövqəladə hallar zamanı insanda əsasən, aşağıdakı psixoloji çevrilmələr
baş verir.
• Güclü emosional şok zamanı güclü psixi
gərginlik yaranır. Yaranmış vəziyyət fərd tərəfindən qəbul edilə bilinmir.
• Psixofizioloji demobilizasiya zamanı fərd
tamamilə özünü itirir, panik vəziyyət yaranır,
özünüidarəetmə aşağı düşür. Sonrakı mərhələdə
psixi çevrilmələrin xarakteri fövqəladə halların
inkişaf dinamikasından, növündən, fərdin individual xüsusiyyətlərindən asılı olur.
• Qəbuletmə mərhələsində fərd artıq baş
verənləri müəyyən qədər anlamağa, qəbul etməyə başlayır, emosionallıq aşağı səviyyədə olsa
da qalır. Artıq fərd ətrafda baş verənləri qiymətləndirməyə başlayır və beynində onun
koqnitiv emalı gedir. Lakin bunu da birmənalı
olaraq qəbul etmək olmaz. Hadisənin inkişaf
dinamikasından, fərdin individual xüsusiyyətlərindən asılı olaraq ola bilər ki, birinci mərhələ
uzun müddət davam etsin.
• Bərpa mərhələsində psixofizioloji və psixoemosional vəziyyət qəbul edilir.
Əlbəttə, bu mərhələlər ümumi sxemdir. Məsələnin optimal həlli onu dəyişən parametrləri ilə
bağlıdır. Nəzərə alsaq ki, fövqəladə hadisələrin
təsnifatı müxtəlifdir, bu sxemin hansı şəkildə
dəyişmə mexanizminin analizi qoyulan məsələnin müəyyən qədər həlli ola bilər. Digər vacib
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məsələ fərd tərəfindən fövqəladə halların
qəbuludur [4].
Fövqəladə halların fərd tərəfindən qəbulu iki
anlayışla ifadə olunur: rasional və patoloji.
Rasional yanaşma zamanı özünüidarəetmə
və emosional idarəetmə normada olur. Patoloji
yanaşma zamanı isə tam əksinə. Qoyulan
məsələnin həlli üçün mühüm addımlardan biri də
fərdin fövqəladə hadisələrə rasional və patoloji
yanaşmasının asılı olduğu faktorlar və onların
idarə edilməsi, patoloji yanaşmadan rasional
yanaşmaya keçid üsulları və onların analizidir.
Yuxarıdakıları nəzərə almaqla, əhalinin fövqəladə hallar zamanı mənəvi-psixoloji və fiziki
hazırlığının proqramını qurmaq olar. Daha
uğurlu nəticə bu faktorları idarə edən, dəyişən
parametrlərin asılılıq modellərinin qurulması və
hər bir hadisə zamanı baş verə biləcək psixoloji
çevrilmələrin proqnozlaşdırılmasıdır. Burada iki
istiqamətin kəsişməsi yaranır: fövqəladə hallar
və onun psixologiyası. Hər birinin özəl xüsusiyyətləri, tərəfləri və tərəfləri idarə edən faktorları vardır. Məhz bu faktorlar geniş şəkildə
analiz edilməli, alınmış nəticələr əsasında əhalinin informasiya təminatı həyata keçirilməlidir.
Araşdırılan məsələnin optimal həlli yollarından
biri də baş verən hadisənin elmi səbəblərinin
lokanik, aydın, müasir səviyyəyə uyğun şəkildə
əhaliyə çatdırılmasıdır. Əlbəttə, informasiya
təminatının təşkilinin düzgün istiqamətdə aparılması, onun optimal həlli yollarının analizi daha
vacib və məsuliyyətli bir məsələdir. Çünki
əhaliyə informasiyanın təqdim üsulu çox böyük
əhəmiyyət kəsb etməklə, demək olar ki, qarşıya
qoyduğumuz məsələnin əsas və həlledici hissəsidir.
Nəticə. Dünyanın ən aktual məsələlərindən
biri olan fövqəladə halların qısa zaman ərzində
aradan qaldırılmasında əhalinin fövqəladə hallara mənəvi-psixoloji hazırlığının olmaması çox
böyük çətinliklər yaradır. Çünki fövqəladə halların başvermə anında tüğyan edən kütlə psixologiyası prosesin tənzimlənməsi gedişinə ciddi
maneələr yaradır. Bunun da əsas səbəblərindən
biri elmi məlumatlara əsaslanan informasiya
təminatının kasadlığıdır. Bu təminat xüsusi

70

proqram əsasında və tam müasir səviyyədə
olmalıdır ki, nəticə qaneedici olsun.
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Psychological processes occurred in the
populationin emergencies and their analysis
Abstract
The article analyzes the psychological processes that occur during emergencies and their causes. In connection with this issue, the situation
factor in psychology was studied, compared with
the situation factor during emergencies, the
methods of moral-psychological and physical
preparation of the population for emergencies
were analyzed.
Е.Керимов, Н.Абдуллаева
Психологические процессы у населения
при чрезвычайных ситуациях
и их анализ
Аннотация
В статье анализированы психологические
процессы ,происходящие при чрезвычайных
ситуациях. Анализировано понятие ситуаций
в общей психологии и сравнено в чрезвычайных ситуациях. Проанализированы методы морально-психологической и физической подготовки населения к чрезвычайным
ситуациям.
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Abstract. Have been investigated atmosphere of the stars HR157 (G2 II), HR8170 (F8 V),
HR8778 (G8 IV). Using comparison of the observational and theoretical given, some spectral and
photometric parameters characterizing atmospheres of the star, and application of a method of a
parallax as well effective temperature and surface gravity of star:
HR157 Teff=5330±200K, lgg=2.25±0.2,
HR8170 Tefff=5990±200K, lgg=4.25±0.2,
HR8778 Teff=5200±200K, lgg=3.1±0.2.
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ccording to the modern evolution
theory of the stars, the process of
mixing a deep substance was
observed in super giant and giant
stars of A, F, G spectral classes. As a result,
CNO-circulating nuclear reaction products should be brought into the atmosphere and should
cause to change in the amount of C, N and O in
the atmosphere. Indeed, in the atmosphere of A,
F, G spectral classes, it was found that the C is
less, N is more and O is slightly less [1, 2, 3].
It has also been found that, is observed an
excess of Na in addition to the amount of
deviations in C, N and O in the atmosphere of
super giant and giant stars of A, F, G spectral
classes [2]. The opinion is suggested that excess
Na is a consequence of the transformation of Ne

into Na in NeNa-cyclic reactions. Na is removed
into the atmosphere in the deep ingredients
mixing process. Thus, the study of the atmosphere of super giant and giant stars of A, F,
G spectral classes is important from the point of
view of the evolution of stars. It has also been
discovered that, was observed an excess of Na in
addition to the amount of deviations in C, N and
O in the atmosphere of super giant and giant stars
of A, F, G spectral classes. It has also been
discovered that, was observed an excess of Na in
addition to the amount of deviations in C, N and
O in the atmosphere of super giant and giant stars
of A, F, G spectral classes.
It is known that in order to analyze the
chemical composition of the stars, it is necessary
to know their two fundamental parameters: the
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effective temperature (Teff) and surface gravity
(g) in the star atmosphere. Teff and logg parameters are necessary to calculate atmospheric
models and based on these models, the chemical
composition of the star is being determined.
Also, by knowing the of Teff and lgg, we can
evaluated other parameters of the stars, like their
mass M, radius R, brightness L and age t.
In this study, the effective temperature of the
star HR157, HR8170, HR8778 was determined
by modeling and parallax application methods. It
was noted that the method of applying parallax is
a new method and is not related to atmospheric
models.
HR157=HD3421 star’s spectral class is G2,
lighting class is II [4], visual magnituda is
mv=5m.33, parallax is π"=0.00385 [5], absorption in interstellar space is Av=0,352 [6].
HR8170=HD203454 star’s spectral class is
F8, lighting class is V [7], visual magnituda is
mv=6m.40, parallax is π"=0.03702 [5], absorption in interstellar space is Av=0,032 [6].
HR8778=HD217944 star’s spectral class is
G8, lighting class is IV [4], visual magnituda is
mv=6m.44, parallax is π"=0.01145 [5], absorption in interstellar space is Av=0,176 [6].
HR157, HR8170, HR8778 star's the fundamental parameters have been determined by a
number of authors: For HR157 star Kovtyukh [8]
Teff=5302K, Lyubimkov [9] Teff=5130K, lgg=2.15,
Gorlava [10] Teff=5310K, lgg=2,3, Y.Takeda [11]
Teff5287K, lgg=1,88. For HR8170 star Guillant
[12] Teff=5874K, lgg=4,14, Gray [13] Teff=6051K,
logg=4.16, Boesgaard [14] Teff=6146K, lgg=4,5,
Boesgaard [15] Teff=6300K. For HR8778 star
Massarottin[16] Tefff=4898K, lgg=3,1.
In this study, the effective temperature of the
star HR157, HR8170, HR8778 and the surface
gravity are calculated by more accurate methods
and compared with the results of the above
authors.
Knowing Teff and g you can estimate the
mass of the stars, then calculate their radius and
brightness with the help of theoretical evolution
curves [17].
lgR/Ro=2.22+0.5lgM/Mo-0.5lgg
(1)
(2)
lgL/Lo=15.045+0.5lgR/Ro+4lgTeff
In here Ro, Lo, Mo-according to the radius,
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brightness and mass of the Sun. Note that when
performing calculations, the parameters of the
star are given in units of solar parameters.
From the evolution curves is determined for
HR157 star: lg M/Mo=0.75. The radius and
brightness of the star are calculated from the (1)
and (2) formulas:
lg R/Ro=2.22+0.5×(0.75)-0.5×(2.25)=1.47,
lg L/Lo=-15.045+2×(1.47)+4×(3.73)=2.82.
For HR157 star were calculated: Teff =5330 K
və lgg=2.25, lg M/Mo=0.75 (M=5.62Mo), lg
R/Ro=1.47 (R=29.51 Ro), lg L/Lo=2.82 (L=
6.6∙102Lo).
From the evolution curves is determined for
HR8170 star: lg M/Mo=0.10. The radius and
brightness of the star are calculated from the (1)
and (2) formulas:
lg R/Ro=2.22+0.5×(0.10)-0.5×(4.25)=0.145,
lg L/Lo = -15.045 + 2×(0.145)+ 4×( log 5990)
= 0.355.
For HR8170 star were calculated:Teff=5990 K,
lgg=4.25, lg M/Mo=0.10 (M=1.26Mo),
log R/Ro=0.145 (R=1.39Ro),
lg L/Lo=0.355 (L=2.26Lo).
From the evolution curves is determined for
HR8778 star lg M/Mo=0.4.
The radius and brightness of the star are calculated:
lg R/Ro = 2.22 + 0.5×(0.4) - 0.5×(3.1) = 0.87,
lg L/Lo = -15.045 + 2×(0.87)+ 4×(3.72) = 1.58.
For HR8778 star were calculated: Teff=5200K
və logg=3.1, lg M/Mo=0.4 (M=2.51 Mo),
lg R/Ro=0.87 (R=7.41 Ro), lg L/Lo=1.58 (L =
37.58 Lo).
The location of the star HR157, HR8170,
HR8778 in the evolution curve is shown (Figure 1).

Figure 1. The location of the star HR157,
HR8170, HR8778 in the evolution curve
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Determination effective temperature and
surface gravity
It is known that in order to analyze the
chemical composition of the stars, it is necessary
to know their two fundamental parameters: the
effective temperature (Teff) and surface gravity
(g) in the star atmosphere. Teff and lgg parameters are necessary to calculate atmospheric
models and based on these models, the chemical
composition of the star is being determined.
Also, by knowing the of Teff and lgg, we can
evaluated other parameters of the stars, like their
mass M, radius R, brightness L and age t. Effective temperature and surface gravity of HR157,
HR8170 and HR8778 stars were determined
using the following criteria:
1. Comparison of the observation and theoretically calculated values of equivalent width
of the lines Hα and Hβ of the Balmer series of
Hydrogen. nəzəri hesablanmış və müşahidədən
tapılmış qiymətlərinin müqayisəsi. From observation values for HR157 star W(Hα)=2.05Å and
W(Hβ)=1.904Å, for HR8170 star W(Hα)=2.57Å
və W(Hβ)=2.99Å, for HR8778 star W(Hα)=1.286Å və W(Hβ)=0.987Å was calculated.
2. Comparison of the observation and theoretically calculated values of [c1] index. [c1] index
in four-color, narrow lane uvby photometric
system is being determined with [c1] =c1-0.2(b-y)
formula. This quantity is independent from the
influence of absorption in interstellar medium.
Therefore it is reasonable to use this quantity for
the determination of interstar fundamental parameters by the model method. For this quantity
from the observations the following results were
obtained for HR157 star: b-y=0.555, c1=0.375 [18]
and [c1]=0.264, for HR8170 star b-y=0.352,
c1=0.326 [18] and [c1]=0.256, for HR8778 star by=0.569, c1=0.388 [18] and [c1]=0.274 was
calculated. Theoretical value of [c1] was taken
from Kuruch [19].
3. Comparison of observation and theoretically calculated values of Q index. Q index is
determined in photometric system of UBV:
Q=(U-B)-0.72(B-V). This quantity has a great
importance because it is also independent from
absorption in interstar space as the [c1] index.

Values obtained from observation for this quantity of HR157 star are B-V=0.m89, U-B=0.m41
[20] and Q=-0.231, for HR8170 star B-V=0.m53,
U-B=-0.m01 [21] and Q=-0.392, for HR8778
star B-V=0.m9, U-B=0.m52 [22] and Q=-0.128
was calculated. Theoretical values of Q index
was taken from Kuruch [19].
4. Application method of parallax. This technique is a new method for determining the star's
fundamental parameters (logg, Teff that are not
related to star atmosphere models. Observation
values of annual parallax of HR157 star is
π"=0.0385 [5], HR8170 star is π"=0.03702 [5],
HR8778 star is π"=0.00044 [5].
logg, Teff diagram assigned with the abovementioned methods is being set up (Fig 2. a, b, c)
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based on comparison of the observed and theoretically calculated values of some photometric
and spectral parameters characterizing the star,
also as well as the application of parallax: for
HR157 star is Teff=5330±200K, lgg=2.25±0.2, for
HR8170 star is Teff=5990±200K, lgg=4.25±0.2, for
HR8778 star is Teff=5200±200K, lgg=3.1±0.2.
2. Were determined the radius and brightness
of the star from the evolution curves: for HR157
star is lg M/Mo=0.75 (M=5.62Mo), lg R/Ro=1.47
(R=29.51 Ro), lg L/Lo=2.82 (L=6.6∙102Lo), for
HR8170 star is lg M/Mo=0.10 (M=1.26Mo), log
R/Ro=0.145 (R=1.39Ro), lg L/Lo=0.355 (L=2.26Lo),
for HR8778 star is lg M/Mo=0.4 (M=2.51 Mo),
lg R/Ro=0.87 (R= 7.41 Ro), lg L/Lo=1.58 (L=37.58
Fig. 2 (a, b, c). lgg – Teff diagram
Lo).
The effective temperature and the surface
3. The assigned values were compared with
gravity of the star are determined according to the results of other authors, and it was compared
the geometric center of the intersection of the that the results obtained by other authors corgraphs in the Teff - lgg diagram:
respond to our results.
For HR157 star Teff=5330±200K, lgg=2.25±0.2,
For HR8170 star Tefff=5990±200K, lgg=4.25±0.2,
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Ü.Rüstəm
HR157 (G2 II), HR8170 (F8 V), HR8778
(G8 IV) ulduzlarının fundamental
parametrlərinin təyini
Xülasə
HR157 (G2 II), HR8170 (F8 V), HR8778 (G8
IV) ulduzunun atmosferi tədqiq edilmişdir. Ulduzu xarakterizə edən bir sıra spektral və fotometrik parametrlərin müşahidə və nəzəri hesablanmış qiymətlərinin müqayisəsi, həmçinin,
parallaksın tədbiqi əsasında HR157, HR8170,
HR8778 ulduzunun effektiv temperaturu və səthində ağırlıq qüvvəsinin təcili təyin edilmişdir:
Teff=5330±200K, lgg=2,25±0.2,
Teff=5900±200K, lgg=4,25±0.2,
Teff=5200±200K, lgg=3,1±0.2

У.Рустам
Oпределение фундаментальных параметров звезды HR157 (G2 II),
HR8170 (F8 V), HR8778 (G8 IV)
Аннотация
Исследована атмосфера звезды HR157(G2
II), HR8170(F8 V), HR8778(G8 IV). Используя
сравнение наблюдательных и теоретических
данных, некоторых спектральных и фотометрических параметров, характеризующих атмосферу звезды, а также применяя величину
параллакса, определена эффективная температура и ускорение силы тяжести звезды:
HR157 Tэфф=5330±200K, lgg=2.25±0.2,
HR8170 Tэфф=5990±200K, lgg=4.25±0.2,
HR8778 Tэфф=5200±200K, lgg=3.1±0.2.
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PEŞƏ TƏHSİLİNDƏ SƏRİŞTƏƏSASLI, MODUL
STRUKTURLU, NƏTİCƏYÖNÜMLÜ TƏHSİL
PROQRAMLARININ (KURİKULUM) TƏTBİQİ

H

Qənirə İsmayılova,
Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin
Təhsil standartları və tədris resursları şöbəsinin müdir müavini
e-mail: qanira.ismayilova@ptda.edu.az

azırkı dövrdə beynəlxalq əmək
bazarının inkişaf tendensiyasını
təhlil edərkən, belə bir qənaətə
gəlmək olar ki, cəmiyyət və iqtisadi sistem bu bazarın tələblərinə uyğun işçi
qüvvəsi hazırlamağı bacaran peşə təhsili sistemi
olmadan mövcud ola bilməz. Müasir peşə təhsili
sistemi təhsilalanlara təkcə standart peşə bilikləri
və bacarıqları verməklə yanaşı, onlarda çevik
idarəetmə və qərarvermə qabiliyyətlərinin, kollektivdə işləmək, təşəbbüskarlıq vərdişləri və
sahibkarlıq bacarıqlarının formalaşmasına yardım etməlidir.
Peşə təhsili sistemində tədrisin təşkilinin
müasir standartlara cavab verməsi məqsədi ilə
yeni təhsil proqramları (kurikulum) həyata
keçirilməkdədir. Peşə təhsili və təliminin əsas
məqsədlərindən biri də peşə təhsili müəssisələrinin tələbələrini əmək bazarının tələblərinə
uyğun olaraq səriştəli kadr kimi hazırlamaqdır.
Bu məqsədlə özəl sektorun nümayəndələrinin
müəyyən etdiyi ehtiyaclar əsasında təhsil proqramları (kurikulum) hazırlanmalıdır. Həmin ehtiyacları peşə standartlarından əldə etmək mümkündür. Ümumiyyətlə, kurikulum peşə təhsilinin
dövlət standartlarını, ixtisasın peşə standartını və
peşə təhsilinin məzmununa dair məlumatları əks
etdirən sənəddir. Nəticədə peşə standartları əmək
bazarının ehtiyaclarını (tələb), kurikulum isə
peşə təhsili sisteminin bu ehtiyacları necə
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qarşılayacağını (təklif) müəyyən edir.
İş dünyasında müvafiq ixtisaslar üzrə tələb
edilən səriştələrin müəyyən edildiyi sənəd Peşə
Standartı adlanır. Bu standartlar peşələr üzrə
tələb olunan vəzifə və fəaliyyətləri eyni zamanda
şəriştələri özündə əks etdirir.
Kurikulumun tərtibatı üzrə qrupun vəzifəsi
peşə standartlarını kurikulumdakı təlim nəticələri
vasitəsilə təlimlər zamanı tələbələrin əldə
edəcəyi səriştələrə çevirməkdir. Təlim nəticələri
tələbənin təlimdən sonra hansı işləri yerinə yetirə
biləcəyini əks etdirir və Səriştəəsaslı Təlim üzrə
kurikulumun əsasını təşkil edir. Nəticədə Peşə
standartları əmək bazarının ehtiyaclarını (tələb),
kurikulum isə PTT sisteminin bu ehtiyacları necə
qarşılayacağını (təklif) müəyyən edir. Kurikulumun işlənib hazırlanması prosesi sözün əsl
mənasında “Çevrilmə prosesi”dir. Belə ki bu,
“Olduğu kimi köçürmə” prosesi deyil, əksinə,
bu, kurikulumu hazırlayan qrup üçün peşə
standartlarında müəyyən edilən bilik, bacarıq və
yanaşmaların peşə təhsili müəssisələrinin təlim
ehtiyaclarına çevrilməsini təmin edən intellektual prosesdir. Bu proses zamanı sənaye
müəssisələrinin nümayəndələri bütün tələb olunan səriştələrin kurikulumda əks olunduğunu
təsdiq etməlidirlər. Pedaqoqların rolu isə kurikulumun tələbə və müəllimlər tərəfindən istifadə
üçün münasib olduğunu təmin etməkdir.
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Kurikulum tədrisin təşkili prosesinin düzgün
qurulmasını təmin edir. Peşə təhsilində tətbiq
olunan kurikulumlar səriştəəsaslı, modul strukturlu kurikulumlar hesab olunur. Kurikulumda
ixtisasın “Peşə təhsili üzrə ixtisasların Təsnifatı”ndakı şifri (kodu), olduğu ixtisas qrupu,
istinad edilən peşə standartı, AzMKÇ səviyyəsi,

məzunların təhsilini davam etdirmə istiqamətləri,
iqtisadiyyatın əhatə olunan sahələri, modul spesifikasiyaları və təhsil müddəti haqqında məlumatlar əks olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 18 iyul 2018-ci il tarixli, 311 nömrəli Qərarı
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının
ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar
Çərçivəsi” (AzMKÇ) milli kvalifikasiyaların
sistemləşdirilməsi üçün bir vasitə olmaqla bütün
təhsilalanlar, təhsilverənlər və işəgötürənlər üçün
hazırlanmışdır və milli kvalifikasiyaların beynəlxalq kvalifikasiyalarla uyğunluğuna xidmət
edir.

Kvalifikasiya nədir? Kvalifikasiya – şəxsin
müvafiq standartlara uyğun səriştələrə, bacarıqlara malik olduğunun dövlət təhsil sənədi ilə
təsdiq edilməsidir.
AzMKÇ ömürboyu təhsilin tanınması məqsədi ilə hazırlanmışdır və bura aşağıdakı kvalifikasiyalar daxildir:
– ümumi təhsil üzrə kvalifikasiyalar;
– peşə təhsili üzrə kvalifikasiyalar;
– orta ixtisas təhsili üzrə kvalifikasiyalar
(subbakalavr təhsili);
– ali təhsil üzrə kvalifikasiyalar;
– əlavə təhsil üzrə kvalifikasiyalar.
Peşə təhsili proqramları Milli Kvalifikasiyalar
Çərçivəsinin 2-5-ci səviyyələri üzrə həyata
keçirilir.
Aşağıdakı cədvəldən AzMKÇ üzrə peşə təhsilinin səviyyələrini aydın görmək mümkündür:

Qeyd etdiyimiz kimi, peşə təhsilində tətbiq
olunan kurikulumlar səriştəəsaslı hesab olunur.
Səriştəəsaslı kurikulum dedikdə isə özündə bilik,
bacarıq və yanaşmanı birləşdirən komponentlər
nəzərdə tutulur.
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Modul ixtisası hər hansı bacarığın tələbədə
formalaşdırılmasına xidmət edir. Modullar müstəqil təlim blokudur və tələbənin konkret kvalifikasiya üzrə müəyyən olunmuş təlim nəticələri
üzrə bilik və bacarıqları əldə etməsinə imkan
verir. Həmçinin modullar “divar tikmək üçün
kərpic rolunu da oynayır”. Ona görə də tələbələr
müxtəlif modulları keçdikcə öz səriştələrini
tədricən inkişaf etdirirlər.
Peşə təhsili müəssisələrində tətbiq olunan
kurikulumlar modul strukturlu olduğundan ümumi təhsil fənn kurikulumlarından fərqlənir. Belə
ki, modul və fənn arasında fərqlərə nəzər
saldıqda deyə bilərik ki, fənlər biliklərə əsaslanır
və informasiyanın təmin edilməsinə yönəldilmişdir. Tələbələr müxtəlif sahələr üzrə biliklər
əldə edirlər, lakin modulu bitirdikdən sonra onlar
“nə etməyi bacaracaqdır?” sualına cavab tapırlar. Hər bir modul kurikulumda əks olunan
modul spesifikasiyasında təsvir olunur. Modul
spesifikasiyasının əsasını təlim nəticələri və
qiymətləndirmə meyarları təşkil edir. Təlim nəticələri tələbənin təlimdən sonra hansı bacarıqlara
malik olduğunu nümayiş etdirir. Kurikulumun
həyata keçirilməsinə dəstək göstərmək üçün hər
modul üzrə tədris materialı (dərslik) hazırlanır.
Tədris materialları həm tələbələr, həm də müəllimlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu dərsliklər
təhsilverən tərəfindən təhsilalanın tədrisin məzmununu tam olaraq mənimsəməsi üçün istifadə
edilir.
Müasir dövrdə baş vermiş dəyişikliklər nəzərə
alınaraq təlim üsulları dəyişmiş və fəal təlim
üsulları yaranmışdır. Fəal təlim üsullarının
inkişaf etdirilməsi səbəbi texnoloji inkişafla
bağlı tələbələrin diqqətinin cəlb edilməsi prosesinin çətinləşməsi və inteqrativ təlim mühitinə
olan ehtiyacla bağlıdır. İnteqrativ təlim üsullarının yaranması, həmçinin müəllimlərin bu
prosesə uyğunlaşmasını tələb edir. Fəal təlim
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üsullarında, ilk növbədə, tələbələrdə motivasiyanın yaradılması əsas götürülür və müəllim
əvvəlcədən dərsə hazırlaşmalı və dərs üçün
materiallar hazırlamalıdır.
Peşə təhsilində də kurikulumların tətbiqi zamanı aşağıdakı fəal təlim üsullarından istifadə
oluna bilər: ziqzaq; layihənin hazırlanması; sorğu vərəqələri və müsahibə; ideyalar xalısı;
qərarlar ağacı; akvarium; BİBÖ; rol oyunları;
əqli hücum; müzakirə; karusel.
Müasir təlim üsullarının tətbiq edilməsinin tələbənin dərsi yaxşı mənimsəməsinə təsiri böyükdür. Belə ki, bu üsullar yadda saxlamanı
asanlaşdırır. Bunu “Yadda saxlamanın öyrənmə piramidası”nda daha aydın görmək
mümkündür:

Müasir dövrdə səriştəəsaslı kurikulumlar
təhsilin inkişafında əhəmiyyət kəsb edir və hərzaman inkişafetmə və çevik olaraq dəyişmə potensialına malikdir. Bununla əlaqədar əmək
bazarının dəyişən tələbləri nəzərə alınaraq tətbiq
olunan kurikulumlar daima yenilənməlidir.
ƏDƏBİYYAT

1. Peşə təhsilində kurikulum üzrə tədrisin
təşkilinə dair təlimat və məlumatlar toplusu.
Bakı, 2019.
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ünya təbabətinin atası, dahi Hippokratın qiymətli kəlamlarından
biri olan “Bütün kütləvi xəstəliklər hava ilə keçir. Hava bizə
həm həyat verir, həm də xəstəlik gətirir” fikri bu
gün də öz aktuallığını saxlayan və son zamanlar
dünyada geniş yayılan, bəşəriyyəti gözlənilməz
təhlükəyə salan, hələlik elmə tam məlum
olmayan, həmçinin həlli bu gün də problem olaraq qalmaqda davam edən quş qripi, koronavirus
və aşağıda qeyd olunan digər xəstəliklər də
təəssüf ki, heyvanlardan insanlara və bir insandan digərinə hava vasitəsi ilə keçir. Planetimizdə
neqativ antropogen fəaliyyət şəraitində günbəgün kəskinləşən ekoloji böhran və kataklizmlər
nəticəsində yaranan qlobal istiləşmə, iqlim
anomaliyaları və fəsadlarının nəticəsi kimi dünyada elmə məlum olmayan yeni quş, donuz,
balıq qripi, koronavirus, MDM, QİÇS, atipik
pnevmaniya, “ekoli” infeksiyası, talassemiya,
immunçatışmazlığı, metabolik sindrom – sürətlə
kökəlmə və s. xəstəliklərin əmələ gəlməsi və
arealının genişlənməsi, həmçinin digər klassik
yoluxucu infeksiyaların (taun, qarayara, quduzluq, vərəm, bruselyoz, malyariya, dezinteriya,
helmintozlar və s.) isə yeniləşməsi baş verir.
Çünki həmin ekoloji böhranlar və təbii fəlakətlər
(qlobal istiləşmə, ozon ekranı, leysan yağışlar,
sel və daşqınlar, qasırğalar, sunamilər, tornadolar, torpaq sürüşmələri, meşə yanğınları, zəlzələ, vulkan püskürməsi və s.) ekoloji tarazlığı
pozur, patogen agentləri (virus, bakteriya, göbələk, parazit, helmint və s.) modifikasiyaya uğra-

dır, yeni daha təhlükəli xəstəliklər törədir. Narahatlıq və həyəcan yaradan səbəblərdən biri də
odur ki, qeyd olunan həmin infeksion agentlər
əvvəlkilərdən fərqli dəyişərək yüksək patogenliyə və virulentliyə malik olmaqla yanaşı,
həm də mövcud dərman preparatlarının və
dezinfeksiya maddələrinin təsirinə də həddindən
artıq davamlılıq göstərirlər. Ona görə də ən
dəhşətli müharibə və fəlakətlərdən belə daha
qorxulu olan epizootiyalarla və epidemiyalarla
mübarizəyə hazır olmalı, eləcə də bəşəri və
planetar əhəmiyyətli yeni, daha mütərəqqi elm
sahələrinin yaranmasına və həmin xəstəliklərin
müalicəsini müasir dərmanlarla mümkün olmadığından onların genetik aspektdə molekulyar –
xromosom, gen, RNT, DNT səviyyəsində və
biotexnoloji əsasda qarşısının alınmasına nail
olmaq üçün müvafiq fundamental elmi axtarışlar
aparılmalıdır.
Hazırda həlli aktual problemlərdən olan
xəstəliklərdən biri də quş qripidir.
XXI əsr bəşər tarixinə hər şeyin insan sağlamlığına xidmət etməsi əsri kimi daxil olmaqla,
bu sahədə ÜST-nın və BEB-nin fəaliyyətlərinin
prioritet istiqamətlərindən biri də heyvan və
quşlardan insanlara keçə bilən antropozoonoz
xəstəliklərə, o cümlədən insan və quşların qrip
xəstəliyinə qarşı mübarizəyə dair elmi axtarışların aparılmasıdır. Virusoloq alimlər ilk
növbədə maraqlanıblar ki, görəsən insanlar nə
üçün quş qripinə az yoluxur, yoluxanlar isə çətin
sağalırlar. Belə məlum olub ki, (H5N1) virusuna
2003-2006-cı illərdə cəmi 184 nəfər insan
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yoluxmuş və onların 103 nəfəri (56%) ölmüşdür.
O zaman Azərbaycanın Salyan rayonunda da 3
nəfərin bu xəstəlikdən ölməsi ÜST tərəfindən
təsdiq edilmişdir. Quş qripi (H5N1) virusundan
fərqli olaraq, insanlar arasında geniş yayılan qrip
virusları yuxarı tənəffüs yollarının hüceyrələrinə
çox rahat daxil ola bilir. İnsanlar arasında qrip
hava-damcı yolu ilə, öskürmə, asqırma və
həmçinin xəstə insanın seliyi ilə çirklənmiş qabqacaq və s. vasitəsilə bir-birinə çox rahat ötürülür. Digər tərəfdən qrip virusları daima, dayanmadan genetik modifikasiyaya uğrayaraq dəyişdiyinə görə insan orqanizmi onların hücumuna
uyğunlaşmağa macal tapmamış yenisi əmələ
gəlir və xəstəlik insanlarda həmişə davam edir.
Məhz buna görə də qripə qarşı hazırlanan mövcud vaksin və serumlar yeni əmələ gələn virus
mutantlarının qarşısını ala bilmir və digər
dərman preparatları da tam səmərə vermir. Ona
görə də xəstəlik müasir elmi-texniki tərəqqi
dövründə belə əvvəllər olduğu kimi yenə də
problem olaraq qalır. Belə hesab edilir ki, (H5N1)
quş qripi virusunun insanın yuxarı tənəffüs
yolları hüceyrələrinə rahat daxil olması üçün o
mütləq insan qripi viruslarının biri ilə calaşmalıdır. Bu gen mübadiləsi və mutasiya prosesi o vaxt baş verə bilər ki, quş, insan və donuz
eyni vaxtda (H5N1) və insan qripi virusu ilə yoluxmuş olsun. Məhz bu zaman hər iki virus gen
mübadiləsi edərək yeni qrip virusu yarada bilər
və bəşəriyyətə böyük müsibətlər gətirə bilər. Bu
nə vaxt olacaq və ya olmayacaq heç kimə məlum
deyil, lakin bir şey məlumdur ki, qrip virusları
təbiətdə daima mutasiya edir və çox asanlıqla
dəyişirlər. Ona görə də yoluxmanı adi hallarda da
gözləmək olar. Ümumiyyətlə, heyvanlardan və
quşlardan insanlara keçən xəstəliklər hələ
qədimdən əhali arasında geniş yayılaraq kütləvi
ölümə səbəb olmuş və böyük müsibətlər törətmişlər. Həmin zooantroponozların biri də quş
qripidir. Hazırda mövcud olan infeksion xəstəliklərin təxminən 70%-i qrip və qripə bənzər
xəstəliklər hesab olunur. Hər il qriplə bir neçə
dəfə təkrar yoluxma nəticəsində və onun mürəkkəbləşməsindən insanlarda tonzilit, bronxit,
pnevmoniya, haymorit, ooforit, ensefalit,
miokardit, nefrit və s. kimi xəstəliklərin əmələ
gəlməsinə təsadüf olunur.
Təbiətdə qrip virusunun əsas 3 – A, B, C növ80

ləri məlumdur. B və C tipləri yalnız insanlarda
olur. A tipi isə həm insanları, həm də donuz, quş və
digər heyvanları yoluxdura bilir. Məhz elə A tipli
viruslar həmişə ağır epidemiyalara və pandemiyalara səbəb olmuşdur. Bu tip virus tərkibində
olan zülal antigenlərinə görə hemaqqlütinin (H) və
neyroaminidoza (N) subtiplərinə klassifikasiya
edilir. Hazırda antigenə görə A tipinin 15 hemaqqlütini (H1H15) və 9 neyroaminidoza (N1N9) sub
tipləri mövcuddur. Hələ XII əsrdən etibarən A tipli
qrip virusu yayılmış, 1918-1919-cu illərdə A
(H5N1) virusu 50 milyona yaxın insanın ölümünə
səbəb olmuş, 1958-1968, 1970-1997-ci illərdə
Honkonqda insanlar arasında quş qripinin insan
virusuna oxşar yeni yüksək patogen mutantları
(H3N2), (H5N1) və s. serovariantları aşkar edilmişdir. 1998-1999-cu illərdən Çində (H9N2)
virusu ilə insanların yoluxması qeydə alınmış,
onun donuzların və insanların qrip virusunun
donuzlarda mutasiya etmiş variantı olduğu müəyyən edilmişdir.
Hazırda alimlər belə hesab edirlər ki, A
(H1N1) serovariantı quş, donuz və insanların qrip
viruslarının donuzlarda mutasiya etməsi nəticəsində əmələ gəlmişdir. Beləliklə, H1N1, H2N2,
H3N3, H5N1 və s. viruslar uzun müddət, ilbəil
mutasiya edib dəyişərək yeni xüsusiyyətlər
qazanmış və bəşəriyyəti bu gün də təhlükə
altında saxlamaqda davam edirlər. Onlar birbirinin ardıcıl dəyişilmiş davamçılarıdır və öz
virulentliyini təkamül nəticəsində möhkəmləndirərək nəsildən-nəslə ötürürlər.
ÜST-nın nəzdində qripi öyrənən mərkəzin
ABŞ, İngiltərə və digər ölkələrdə olan mütəxəssisləri qrip virusu nümunələrini tədqiq
edərkən onların DNT fraqmentlərinin insan, quş
və donuz virusuna aid genetik material daşıyıcısından qurulduğunu dəqiqləşdiriblər. Onlar
qrip virusunun yoluxmaya cavabdeh genetik
ardıcıllığının hələ öyrənilmədiyini və bunu
aydınlaşdırmağın zəruri olduğunu vurğulayıblar.
Qriplə yoluxmaya soyuqdəymə nəticəsində
yuxarı tənəffüs yollarında olan mikrofloranın
fəallaşması, orqanizmin ümumi müqavimətinin
azalmasının əlverişli şərait yaratması xəstəliklə
mübarizədə mütləq nəzərə alınmalıdır. Qrip
virusu yuxarı tənəffüs yolları, ağız, burun və
traxeyanın epiteli hüceyrələrində məskən salaraq
orada çoxalır, sonra fəallaşmış viruslar qanla
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bütün orqanizmə yayılaraq özünün həyat fəaliyyəti və məhvi nəticəsində əmələ gətirdiyi toksiki
maddələrlə mürəkkəb toksikoinfeksiyalara səbəb
olur, mərkəzi və periferik sinir sistemi də daxil
olmaqla qaraciyər, dalaq, limfa düyünləri və
digər orqanlarda nekroz və digər patoloji proseslər törədir. Ağciyər ağırlaşması pnevmaniya,
ürəkdə miokard, böyrəkdə nefrit, beyində meningitlə mürəkkəbləşə bilir.
İnsanlarda qripin inkubasiya dövrü 12 saatdan
3 günədək tərəddüd edir. Başlanğıcda tərləmə, 45 saat ərzində temperatur 38-39 0C qalxır, ağızda,
udlaqda və qırtlaqda quruma, təngənəfəslik, nəbzin tezləşməsi, bəzən aritmik olması, kəskin
toksikoinfeksiya nəticəsində ürəkdə miokard,
sistolik küy müşahidə olunur. Qripin ağır toksiki
və mürəkkəbləşmiş formalarında meninqoensefalit, ensefalomielit, mieloradikulit və periferik
nevritlər əmələ gələrək xəstənin həyatını təhlükə
altına alır. Hazırda insanların qrip problemini
həll etmək üçün yeni-yeni dərman preparatları,
vaksinlər, serumlar hazırlamağa səy göstərilsə
də, bu viruslar tez-tez, ilbəil dəyişdiyinə görə
müəyyən çox qısa vaxtdan sonra mövcud virus
öz nəslini davam etdirmək naminə mutasiya edərək, yeni qrip virusuna çevrildiyinə görə həmin
preparatlara dözümlü olur, mövcud dərmanlar
ona təsir edə bilmir və xəstəlik yayılaraq bəşəriyyətə külli miqdarda ziyan vurmağa davam edir.
ÜST bütün bunları nəzərə alaraq hər bir
ölkənin tibb və baytar mütəxəssislərindən öz
regionlarına uyğun tədbirlər hazırlamağı və
tətbiq etməyi, eləcə də digər qabaqlayıcı tədbirlər
görməyi tövsiyə edir. Ona görə də dünyanın
digər ölkələrində olduğu kimi, respublikamızda
da həmin xəstəliyin vaxtında aşkarlanması və
ciddi qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi bu gün də
aktual olaraq qalır. Bunun üçün Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyinin mütəxəssisləri mütəmadi monitorinqlər keçirməli, xəstəlik müşahidə edilərsə,
karantin qoyulmalı, ev quşları qapalı şəraitdə
saxlanılmalı, diri quş satışı məhdudlaşdırılmalı,
xəstə, zəif və yoluxmaya şübhəli quşlar məhv
edilməli, səhiyyə orqanları ilə birlikdə insanların
yoluxmasının qarşısını almaq istiqamətində
təxirəsalınmaz tədbirlər görülməlidir. Xəzəryanı

qoruqlarda və su hövzələrində köçəri quşlarla
təmasda olan və digər sinantrop quşların
(göyərçin, qarğa, sərçə və s.) quş qripinin mənbəyi olduğu nəzərə alınmalı, xəstəliyin daşıyıcısı
və rezervuarı olan gəmiricilərə, həşəratlara qarşı
da müvafiq tədbirlər görülməlidir.
Temperaturun kəskin dəyişilməsinin, havada
zərərli qazların və nəmliyin çox olması, sıxlığın,
yaş həddinin pozulmasının, yemdə vitamin,
makro və mikro element çatışmazlığının, müxtəlif mənşəli zəhərlənmələrin quş qripinin baş
verməsində rolunu nəzərə alaraq, quşların
saxlanılması prosesində yuxarıda qeyd olunan
istilik-hava, mikroiqlim, yemləmə rejimlərinə və
s. zoobaytar qaydalarına da ciddi əməl olunmalıdır. Quşların nyukasl xəstəliyinin xroniki
formasının, alimentar distrofiya, ağciyər və yuxarı tənəffüs orqanlarının digər xəstəliklərinin
quş qripi xəstəliyinin başlanmasına və sonra da
qarışıq infeksiya şəklində mürəkkəbləşməsinə
səbəb olması da nəzərə alınmalıdır. İstər quşlar,
istərsə də insanlar üçün quş qripinə qarşı
vaksinlər, zərdab və s. preparatların hazırlanmasına dair elmi araşdırmalar prioritet olaraq qalır
və istənilən vaxt quş qripi ilə mübarizəyə hazır
olmaq lazımdır. Ona görə də ölkəmizdə də qeyd
olunan elmi axtarışları və səmərəli qabaqlayıcı
mübarizə tədbirlərini hazırlamağa, eləcə də digər
problemləri həll etməyə qadir yüksək ixtisaslı
kadr potensialının hazırlanması təhsil müəssisələrinin üzərinə düşür və biz bu sahəyə diqqətimizi daha da artırmalıyıq.
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ünyada gedən qloballaşma həyatın
bir çox sahələrində özünü göstərməkdədir. Təhsilin keyfiyyətini
yüksəltmək, yeni texnologiyanı öyrənmək və onlardan səmərəli istifadə etmək əsas
bir vəzifə kimi qarşıda durur. Yenilikləri həyata
keçirərkən təcrübənin yayılmasına və mübadiləsinə böyük ehtiyac duyulur.
Müasir dərs dedikdə, öncə öyrətmə prosesində
müəllimin göstərdiyi pedaqoji məharət, ustalıq
nəzərdə tutulur. Onlayn keçirilən dərs isə müəllimin dərsə daha ciddi hazırlaşmasını, eləcə də
tələbələrin dərs fəallığını tələb edir. Müəllim hansı üsullardan necə istifadə edəcəyini əvvəldən
müəyyənləşdirməli, müxtəlif mənbələrdən alınmış əlavə məlumatlarla təhsilalanların dərketmə
qabiliyyətini artırmalıdır.
COVID-19 virusunun yayılması ilə əlaqədar
karantin şəraitində bütün dünyada təhsilin formasında kəskin surətdə yeniliklər edildi. Demək
olar ki, bu işlər hər gün daha da sürətlə davam
etdirilir. Ağıllı dərs otaqları, onlayn dərslər, rəqəmsal texnologiyalar təhsili tam əhatə etməkdədir. Onlayn dərslər müəllimlər qarşısında belə
bir məsələ qoymuşdur ki, texnologiyaları təlim
prosesinə necə uyğunlaşdırsınlar?
Müəllimlər onlayn dərslərin təşkil olunmasında ağılın, zehnin, insan təfəkkürünün bilikləri
necə assimilyasiya etməsində, sürətlə dəyişən
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mühitdə əldə olunan təcrübənin məsafədən ötüülməsində çox böyük çətinliklərlə üzləşdilər. Onlayn təlimin və təlim texnologiyalarının yeganə
məqsədi dərslərin planlaşdırılmış çərçivədən geri
qalmamasını təmin etmək idi. Bunun üçün hansı
işləri görmək daha yaxşı olardı?
Respublikamızın fəal müəllimləri məsafədən,
internet üzərindən tədrisin təşkilinin önəmli cəhətlərini sübut etməyə çalışır və hər kəs öz arqumentlərini gətirməyə cəhd edirdi. Məlumdur ki,
müəllim tərəfindən ciddi məntiqi ardıcıllıqla şərhin, tələbələrlə üzbəüz olmadan məsafədən biliyin ötürülməsinin texniki problemi yoxdur, əgər
yaxşı internet varsa, bu işin baş tutacağı mümkündür. Bununla yanaşı, ötürülən materialın, biliyin mənimsənilməsinin müəllimin şərh metodlarından məharətlə istifadə etməsindən asılı olduğunu yaddan çıxartmaq olmaz. Peşə təhsili
müəssisələrində çalışan müəllimlər də onlayn
üsulu ilə keçirilən dərslərdən heç də geri qalmır.
Onlar onlayn öyrətmə vasitəsi ilə tələbələrə
izahedici metodlarla dərsləri daha yaxşı izah
etməyə çalışırlar.
İzahedici-illüstrativ metod – tələbələr tərəfindən mənimsənilmənin təşkili və hazır məlumatın dərk edilməsindən, eyni zamanda ən çətin
mövzunun müəllim tərəfindən ciddi məntiqi ardıcıllıqla şərhindən ibarətdir. Bundan əlavə,
izahedici metodun xarakterik cəhətləri vardır ki,
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bu da tələbələrdə yaddaşın, diqqətin, əqli nəticənin, yüksək təfəkkür proseslərinin inkişafına
gətirib çıxarır. Lakin biz onlayn öyrətmə vasitəsi
ilə izahedici metodu necə formalaşdırmağı
bilmədən, lazımi nəticəni əldə edə bilməyəcəyik.
Çünki təlim metodlarının xarakteri təlimin
vəzifələri və məzmunu ilə sıx surətdə bağlıdır.
Üzbəüz dərsin izahının müsbət nəticə verməsi,
yəni öyrənilən tədris materialının tələbələr
tərəfindən dərin və möhkəm mənimsənilməsi əyani vasitələrdən geniş istifadə olunması ilə yaranır.
Onlayn dərs üsuluna da bunun tətbiq olunması
vacib şərtlərdən biridir. Lakin məlumdur ki, tətbiq
olunan onlayn dərslərinin də fərqli cəhətləri
vardır ki, bunları da yaddan çıxartmaq olmaz.
Tam onlayn dərslər üçün tətbiq edilən digər
metodlardan biri də müsahibə metodudur. Müsahibə metodunun əsas vəzifəsi isə tələbələrin
fəallığını təmin etməkdən ibarətdir. Bu metodun
tətbiqi sahəsi çox genişdir. Müsahibə metodu
onlayn dərs zamanı tələbələrdə yalnız hafizə ilə
deyil, diqqət və müşahidəçi təfəkküründə fəallığı
da artırır. Onlayn dərs zamanı geniş təcrübəyə
malik müəllimin müsahibəsinin müvəffəqiyyət
vüsəti öyrəniləcək yeni mövzunun tələbələr
tərəfindən irəli sürülməsi ilə təyin edilə bilər.
Çox zaman müəllimlər fəndaxili inteqrasiya
etmədən yeni mövzu üzrə motivasiya yaratmağa
çalışır, lakin tələbələrin diqqətini cəlb edə bilmir.
Doğrudan da, bir sıra hallarda müəllim dərsin
başlanğıcında tələbələr qarşısında bir neçə sual
qoyaraq, onları əvvəlcə öyrəndikləri bəzi mövzuları xatırlatmağa məcbur edir və bir növ
motivasiya yaradır. Beləliklə, o, yeni mövzunun
tələbələr tərəfindən irəli sürülməsinə nail olur.
Lakin motivasiyanın yaradılması, hələ müəllimin
dərsdə müvəffəqiyyət qazana biləcəyinə tam inam
yaratmır. Müvəffəqiyyəti təmin etmək üçün
tələbələrin fəallığı bütün müsahibə müddətində
saxlanılmalıdır. Müsahibə aydın, hərtərəfli, dürüst
suallar əsasında aparılmalıdır ki, tələbələr mənimsədikləri biliklər əsasında məntiqi mühakimələr
irəli sürə bilsinlər. Müsahibə metodunun mühüm
şərtlərindən biri də, onlara verilən biliklər əsasında nəticələrin, ümumiləşdirmələrin dürüst
çıxarılmasıdır. Onlayn dərs zamanı bu üsul tələbələri fəallaşdıran və onların idraki fəaliyyətini
inkişaf etdirən effektli bir təlim metodudur.

Onlayn dərs zamanı çox işlənən üsullardan biri
də mühazirə üsuludur. Bu üsul məlumatın
müəllimdən tələbəyə ötürməsidir. Bu üsuldan
mövzu ilə bağlı məzmunun zənginləşdirilməsi,
tamamlanması məqsədi ilə istifadə etmək məqsədəuyğundur. Mühazirə materialının tələbələr
tərəfindən şüurlu olaraq qavranılmasına nail
olmaq üçün aparılan izah məntiqi surətdə planlı
olmalıdır. Bu üsul onlayn dərs zamanı tələbələrin
maraq və diqqətinin arasıkəsilmədən mühazirəni
dinləməyə cəlb edilməsinə imkan yaradır.
Müəllim mühazirə prosesini verbal (suallar vermək) və vizual (tələbələrin sifətlərinin ifadəsini
müşahidə etmək) tənzimləməli və tələbələrin sual
vermələri üçün vaxt ayırmalıdır. Müəllim tərtib
etdiyi sualları onlayn yolla planlı surətdə tələbələrə çatdırmalıdır. Mühazirədə izah olunan
materialı tamamilə yazmağa ehtiyac yoxdur.
Mühazirə zamanı müəllim tərəfindən tələbələrə
izah olunan materialın əsas hissələrindən qeydlər
etməyə lazımi göstərişlər verilməlidir. Müəllim
onlayn üsulu ilə Zoom proqramında “demonstrasiya” (nümayiş etdirmək) düyməsini basmaqla qısaca nəticələri qeyd edir. Bu üsul ilə
müəllim tərəfindən diqqətlə hazırlanmış müvəffəqiyyətli nümayişlərlə müşayiət olunan mühazirə özünün bütövlüyü, məzmun dolğunluğu,
ideyalılığı, ardıcıllığı və bitkinliyi ilə tələbələrə
gözəl təsir bağışlayır və uzun zaman onların hafizəsindən silinmir. Onlayn üsulu ilə dərs tələbələrin fəal idraki fəaliyyətinə əsaslanan və təhsil
prosesinin digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq
şəraitində həyata keçirilən təlim formasıdır.
Respublikamızda təhsilalanların fasiləsiz və
keyfiyyətli təhsil almaq hüququ vardır. Bunu necə
təmin etmək isə müəllimin üzərinə düşür.
Müəllim tələbələrdə fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırır, onları vətənpərvərlik, azərbaycançılıq
və dövlətçilik ruhunda tərbiyə edir, müstəqil
həyata və əmək fəaliyyətinə hazırlayır. Bununla
yanaşı, müəllim tələbələrdə müsbət keyfiyyətlərin
formalaşmasına və inkişafına təkan verəcək
müasir təlim texnologiyaları və strategiyalarından
istifadə etməli, çalışmalıdır ki, onlayn üsulu ilə
keçirilən dərs tələbələrin dünyagörüşünü inkişaf
etdirsin, müxtəlif mənbələrdən alınmış əlavə
məlumatlarla onlarda dərketmə qabiliyyətlərini
artırsın.
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tən ilin sonundan Çin Xalq Respublikasının Hubey əyalətinin Uhan
şəhərində başlayan və gündən-günə
miqyası daha da genişlənən koronavirus (COVID-19) pandemiyasının yaratdığı
böhranlı vəziyyət həyatın bir çox sahələrinə,
xüsusilə də təhsilə ciddi təsirini göstərməkdədir.
Mövcud vəziyyətlə əlaqədar dünyanın bir çox
ölkələrində – ABŞ, Almaniya, İngiltərə, İtaliya,
Türkiyə, Azərbaycan və digər ölkələrdə onlarla
beynəlxalq universitetlər və məktəblərdə tədris
prosesinin əyani forması dayandırılmış, onlayn
sistemdə həyata keçirilməsinə başlanılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
dərhal bu gözlənilməz hadisəyə doğru və operativ
reaksiya verdi. Qısa müddət ərzində teledərs, virtual məktəb layihələrini həyata keçirtməklə yaranan boşluğu qismən də olsa doldurdu. Belə ki,
müəllimlər müxtəlif tətbiq proqramları ilə şagird
və tələbələri bilgiləndirməyə çalışdılar. Azərbaycan müəlliminin fədakarlığı bu prosesdə bir daha
önə çıxmış oldu.
Təhlükəli virusla üzləşdiyimiz bir dövrdə qarşılaşdığımız ən böyük problemlərdən biri təhsilalanları məktəbdənkənar məsafədən təhsilə cəlb
etməkdir ki, bu istiqamətdə də ən böyük yük əlbəttə ki, mübarizənin ön cərgəsində dayanan və
təhsilin davamlılığının təmin edilməsi kimi ağır
bir missiyanı öz çiyinlərində daşıyan fədakar
müəllimlərimizin üzərinə düşdü. “Müəllim” adı
özü bir məsuliyyətdir. Müəllim – ilk növbədə,
insandır, bilikli, savadlı, tərbiyəli, uşaqları və
peşəsini sevən, gəncləri xalqın, vətənin gələcəyi
üçün hazırlayan vətənpərvərdir, vətəndaşdır,
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ictimai xadimdir. O, gənc nəslin mənəvi aləminin
memarı, cəmiyyətin etibar etdiyi şəxsdir. Bir çox
dahi şəxsiyyətlər də müəllimlik sənətini peşəkarcasına izah etmişdilər. Dahi Üzeyir Hacıbəyov
belə yazırdı: “Müəllimlik vəzifəsi çox çətin və ən
məsuliyyətli bir vəzifədir. Hər adam onun öhdəsindən gələ bilməz və hər bir adama müəllim
deyib, uşaqları ona tapşırmaq böyük xətadır”.
Həqiqətən də bu pandemiya dövründə ən çox
əziyyət çəkən ön cəbhədə həkimlər, arxa cəbhədə
isə müəllimlər oldu.
Qeyd edək ki, ev şəraiti hər zaman həm müəllimlərə, həm də tələbələrə məsafədən dərslərdə iştirak
etməyə imkan vermir. Belə ki, rəqəmsal çıxışı
olmayan ailələrdə notebook və internetin olmaması
onlayn təhsildə ciddi problemlər yaradır. Həmçinin
onu da nəzərə almaq lazımdır ki, çox az sayda
müəllimin güclü İKT və rəqəmsal bacarıqları olduğu
üçün tədris materiallarının qısa müddətdə rəqəmsal
formata çevrilməsi problemlər yaratmışdır. Belə bir
vəziyyətdə müəllim-valideyn əlaqələrinin mütəşəkkil
qurulması vacib məsələlərdəndir. Valideynin övladı
qarşısında əsas vəzifələrindən biri də, onu elmə
yönləndirmək və bu yolda ona kömək göstərməkdir.
Övladlarının işıqlı gələcəyi üçün çalışan valideynlər
“təhsilli övlad sabahın gələcəyidir”, düşüncəsi ilə yaşayırlar. Elm, bilik və gözəl tərbiyə insanın qarşısında
duran açıq qapıdır. Düşünürəm ki, bu qapını açmağı
övladına valideyni öyrətməlidir. Dövrünün dahi xeyriyyəçisi Hacı Zeynalabdin Tağıyev demişdir: “Bir
oğlana təhsil verməklə təhsilli bir adam, bir qıza təhsil
verməklə təhsilli bir ailə qazanırıq”.
Virtual təhsilin təxirəsalınmaz qərar olaraq
verilməsini nəzərə alsaq, qəbul etməliyik ki, nə
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müəllimlər, nə valideynlər, nə də şagird və tələbələr bu təhsil formasına hazır deyildirlər, hətta
çoxları (əsasən rayonlarda yaşayanlar) məlumatsız
idilər. Nəticədə başlanğıc olaraq valideynlərin
müəyyən faizi distant təhsilə qənaətbəxş olmayan
bir forma kimi yanaşmışlar. Distant təhsil (onlayn
dərs prosesi) tələbələrlə ev mühitində keçirildiyindən valideynlərin də bu prosesdə iştirakını
önəmli hala gətirmişdir. Belə olan hallarda valideynlər dərslərin keçirilməsi zamanı övladlarının
yanında olmalı, dərs prosesini təşkil etməkdə
onlara köməklik göstərməli və bu prosesin effektiv keçirilməsi üçün şərait yaratmalıdırlar. Ümumiyyətlə, valideynin məsuliyyəti və övladlarının
dərs proseslərinə nəzarəti, yalnız onlayn dərslər
zamanı deyil, tədrisin bütün formalarında çox
vacib və zəruridir.
Yaranmış qeyri-müəyyən vaxtlarda müəllimlər
daha artıq stress və narahatlıq keçirirlər. Belə bir
vəziyyətdə tədris edənlər təhsili təmin etmək üçün
onlara göstərilən əlavə təzyiqlərə qarşı durmaq və
təhsilalanların emosional ehtiyaclarını dəstəkləmək üçün sosial dəstəyə ehtiyac duyurlar. Sevindirici haldır ki, pandemiyanın yaratdığı bu çətin
vəziyyətdə müəllimlər yekdilliklə bir-birini dəstəkləyir və cəmiyyət də onların bu dəstəyinə qoşulur. Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) və başqa
qurumlar təhsilalanlar, xüsusilə də abituriyentlər
üçün pulsuz test tapşırıqları, eləcə də müəllimləri
dəstəkləmək məqsədi ilə dərs vəsaitləri və digər
resurslarla onları təmin edir. Dövlətimizin fədakar
müəllimlərimizə verdiyi ən mühüm dəstəklərindən biri də heç bir əlavə narahatlıq olmadan öz
missiyalarına diqqət yetirmələri üçün Təhsil Nazirliyi tərəfindən əməkhaqqının vaxtında ödənilməsini təmin etməkdən ibarət olmuşdur.
“COVİD-19” pandemiyası ölkənin onlayn
təhsilə, virtual təhsilə nə qədər tələbat olduğunu
göstərdi. Pandemiyadan sonrakı dövrdə də onlayn
təhsilə, virtual təhsilə tələbat olacaqdır. Məlum
olduğu kimi, hazırda “2019-2023-cü illər üçün
Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin
beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət
Proqramı” icra edilir. Bu proqrama görə gənclərin
də müəyyən bir qismi xaricdə doktorantura təhsili
alacaqlar. Dövlət Proqramının əsas hissəsi isə 5
istiqamət üzrə ikili diplom verilməsinə həsr edilib.
Proqramda qeyd edilir: “Beynəlxalq ikili diplom
proqramları yolu ilə əcnəbi professor-müəllim
heyətinin Azərbaycan Respublikasının ali təhsil

müəssisələrində əmək fəaliyyətinə cəlb olunması
müasir tədris texnologiyalarının daha sürətli
yayılmasına şərait yaratmaqla yanaşı, təhsillərini
Azərbaycan Respublikasında davam etdirən gənclərimizə də yeni imkanlar açmalıdır”. Bu məqsədlə hər hansı bir xarici universitetlə birgə
konkret ixtisas üzrə tədris planı hazırlanacaq və
həmin universitetin professorları Bakıya gələrək
universitetlərimizdə dərs deyəcəklər. Bu layihənin
də distant təhsil üzərindən daha tez, ucuz və daha
əhatəli reallaşdırmağın mümkünlüyü pandemiyadan sonra həll ediləcək əsas məsələlərdəndir.
İlk dəfə 1840-cı ildə İsaak Pitman distant təhsil
formasını yaratmağa cəhd edib. Həmin vaxt o, poçt
məktubları vasitəsi ilə Birləşmiş Krallıqda tələbələrə stenoqrafiyanı öyrətməyə başlamışdır. Azərbaycanda isə distant təhsilin rəsmi yaranma tarixini
“Təhsil haqqında” yeni Qanunun təsdiq edildiyi 19
iyun 2009-cu ili hesab etmək olar. Qanunun 13-cü
maddəsinə əsasən, əyani və qiyabi təhsil forması da
qəbul olunmuşdur.
Qarşılaşdığımız bu proses bizə bir daha sübut
etdi ki, (baxmayaraq ki, distant təhsil adi təhsil
sistemini əvəz etmir) distant təhsilin gələcək üçün
inkişafının təmin edilməsinin vacib olduğunu
nəzərə alıb, ölkəmizdə təhsilin bu formasının
metodologiyası işlənilib hazırlanmalı, valideyn və
müəllimlər üçün yaratdığı üstünlük və çatışmazlıqlar müəyyən edilib, daha səmərəli istifadəsinin təşkilinə diqqət yönəldilməlidir.
Bütün təhsil müəssisələrində olduğu kimi,
Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Sumqayıt Dövlət Texniki Kollecinin
müəllim heyəti də tələbələri ilə onlayn dərsləri
davam etdirirlər. Kollecimizin tələbələri bu
dərslərdə çox fəal və aktiv iştirak edirlər. Hətta
rayon və kəndlərdə yaşayan tələbələrimiz maksimum çalışırlar ki, dərslərdə fəallıq göstərsinlər.
Nəzərə alsaq ki, şəhərdən fərqli olaraq rayonlarda
internet sürəti nisbətən zəifdir, lakin onların
onlayn təhsilə göstərdiyi həvəs və marağı təqdirəlayiq hesab etmək olar. Həmçinin kollecimizin
tələbələri bu çətin zamanda dərsləri ilə yanaşı,
ictimai işlərdə də fəaldırlar.
Məlumdur ki, hər bir xalqın inkişafı onun təhsili, elmi ilə bağlıdır. Kollecimizdə fəaliyyət
göstərən hər bir müəllim dövlətimizi sevən, onun
dəyərlərinə hörmət bəsləyən Ulu Öndərin “Təhsil
millətin gələcəyidir”, – fikri ilə daim çalışmaqdadır.
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TELEKOMMUNİKASİYA İXTİSASI ÜZRƏ KADR
HAZIRLIĞINA MÜASİR YANAŞMA

H

Humay Quliyeva,
Emal Sənayesi üzrə Bakı Dövlət
Peşə Təhsil Mərkəzinin ixtisas fənn müəllimi
e-mail: konul.qulu.95@mail.ru

azırda dünyada dinamik inkişaf
edən informasiya texnologiyaları
sahəsi respublikamızda da prioritet sahəyə çevrilib. İqtisadiyyatın
bu sahəsi də ölkə rəhbərinin diqqətindən kənarda
qalmamışdır. Ölkə prezidentinin 2016-cı il 6
dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında Telekommunikasiya və
informasiya texnologiyalarının inkişafına dair
Strateji Yol Xəritəsi”ndə 2025-ci ilədək həyata
keçirilməsi nəzərdə tutulan qərarları bu sahəyə
olan diqqət və qayğısının göstəricisidir. Uzunmüddətli perspektivdə ölkədə keyfiyyətli genişzolaqlı şəbəkəyə çıxış imkanı verən güclü telekommunikasiya infrastrukturunun yaradılması,
xüsusən də sabit və mobil genişzolaqlı şəbəkə
texnologiyaları vasitəsi ilə genişzolaqlı şəbəkənin əhatə dairəsinin 95%-ə çatdırılması hədəflənir. Həm fiber-optik şəbəkənin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədi ilə infrastrukturun daha da təkmilləşdirilməsi, həm də simsiz
şəbəkənin əhatə dairəsi üçün tezlik spektrindən
səmərəli istifadənin təmin edilməsi bu hədəfə
çatmağa imkan verəcəkdir. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları sektorunda 2025-ci
ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli baxış bu
sektorda innovasiyayönümlü islahatları davam
etdirmək, müasir xidmətlərin çeşidini və həcmini
artırmaq, sürətli genişzolaqlı şəbəkənin əhatə
dairəsini genişləndirmək, telekommunikasiya
sektorunda mühüm beynəlxalq tələblərə cavab
verən standartların tətbiqini təmin etmək yolu ilə
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ölkənin inkişafına, cəmiyyətin texniki savadlılıq
səviyyəsinin yüksəldilməsinə və rəqəmsal iqtisadiyyatın formalaşmasına nail olmaqdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017ci il 13 fevral tarixli Sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi ilə birləşdirilərək, onların əsasında Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yaradılmışdır. Hazırda ölkədə telekommunikasiya sektorunda tənzimləyici funksiyanı həyata
keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyidir.
Telekommunikasiyanın inkişafı ondan səmərəli istifadə edən kadrların hazırlanmasını zəruri
edir. Respublikamızda bu sahə üzrə yüksək ixtisaslı kadr hazırlığı Azərbaycan Texniki Universitetində aparılsa da, bu sahədə ixtisaslı fəhlə
kadrlarına olan təminatı peşə təhsili müəssisələri
həyata keçirir.
Peşə təhsili və təlimi sistemində bir çox problemlərin mövcud olmasına baxmayaraq, ölkə səviyyəsində aparılan məqsədyönlü islahatlar çərçivəsində, bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatında müşahidə olunan müsbət meyillər peşə təhsili sistemi qarşısında yeni tələblər qoyur.
İstehsal proseslərinin kompleks avtomatlaşdırılması, mütərəqqi texnologiyanın tətbiqi,
mövcud istehsalın yenidən qurulması, yeni istehsal sahələrinin yaradılması, avadanlıqların
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modernləşdirilməsi nəticəsində əməyin məzmunu, xarakteri fəhlələrin icra funksiyaları ilə
dəyişilir. Nəticədə fəhlələrin peşə-ixtisas tərkibi
dəyişilir, onların əməyinin təşkilindəki zehni
əməyin payı getdikcə artır. Belə ki, köhnə peşələr
tədricən ləğv edilir, yeni məzmunlu peşələr
meydana gəlir. Belə vəziyyət müasir tələblərə
uyğun sürətlə davam edir və fəhlələrin peşəixtisas səviyyəsinə tələbatını artırır. Bu hal da
istehsalın yeni texnika əsasında qurulmasını və
ondan istifadə edə bilən yüksək ixtisaslı işçi
qüvvəsinin hazırlanmasını tələb edir. Beləliklə,
fəhlələrin əməyi daha intellektual, yaradıcı,
məzmunlu, müxtəlif növlü və çevik olur, dar ixtisaslaşmadan peşə inteqrasiyasına və universallaşmaya keçid meyli daha da güclənir.
Müasir şəraitdə respublikamızda keyfiyyətli
işçi qüvvəsinin formalaşması probleminin düzgün həlli, iqtisadiyyatın davamlı inkişafının
aparıcı şərtlərindən olan əmək bazarının müvafiq
tələblərinə uyğun kadr hazırlığının həyata keçirilməsi insan resurslarının potensialından tam
şəkildə və səmərəli istifadə edilməsidir. Bu nöqteyi-nəzərdən respublikamızda son dövrlərdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin əsas hədəflərindən biri də ixtisaslı fəhlə kadr hazırlığının səmərəliliyinin yüksəldilməsi olmuş və
zərurətə çevrilmişdir. Ona görə də ölkəmizin təhsil sistemində insan kapitalının inkişafı çağırışlarına uyğun istiqamətdə yeni addımların atılması, kadr hazırlığının Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması olduqca zəruridir. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə təhsilin inkişafı, müasir tələblərə cavab verən kadr hazırlığı istiqamətində
xeyli önəmli işlər həyata keçirilmişdir. Müasir
şəraitdə milli təhsil sisteminin tərkib hissəsi olan
peşə-ixtisas təhsili sahəsində başlanılan islahatın
nəticələri demək olar ki, öz bəhrəsini göstərməkdədir.
Bu sahədə qəbul olunan Dövlət Proqramı
(2007-2012-ci illər) ölkəmizdə peşə təhsilinin
inkişafına əhəmiyyətli stimul verdi. Belə ki, ölkə
iqtisadiyyatının sürətlə inkişafı, yeni iş yerlərinin
açılması, yeni istehsal sahələrinin yaradılması,
elmi-texniki tərəqqinin son nailiyyətlərinin istehsala tətbiqi, zavodların işə salınması bu sahəyə tədricən marağı artırdı. Peşə təhsilinin
inkişafı üçün qəbul edilmiş Dövlət Proqramı ilə
yanaşı, ölkənin inkişafına xidmət edən digər

proqramların icrası da bu sahənin inkişafına
təkan verdi. Dövlət Proqramının qəbulu, həmçinin peşə təhsili müəssisələrinin maddi-texniki
bazasının da genişlənməsinə şərait yaratdı.
Hazırda ölkədə peşə təhsilinin hüquqi bazasının
möhkəmləndirilməsi sahəsində görülən işlər də
olduqca əhəmiyyətlidir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları ilə “İlk peşəixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartları və
proqramı”, “Təhsil haqqında dövlət sənədlərinin
nümunələri və onların verilməsi qaydaları”, “İlk
peşə-ixtisas təhsili üzrə ixtisasların Təsnifatı”
sənədləri qəbul edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili
üzrə Dövlət Agentliyi ilk peşə-ixtisas təhsilinin
dövlət standartlarını hazırlamış və bu standartların tətbiqinə 2017-2018-ci tədris ilindən
başlanılmışdır.
Telekommunikasiya prioritet sahələrdən biri
olduğundan bu sahə üzrə təhsilin dinamik inkişafı da zəruridir. Telekommunikasiya ixtisası
üzrə təhsil alan tələbələrə də digər ixtisaslarda
olduğu kimi, yeni kurikulum sitemi ilə tədris
həyata keçirilir. Peşə təhsilinin inkişafı üçün
vacib olan səriştələrə əsaslanan kurikulumlar
hazırlanmış və artıq pilot şəklində tətbiqinə başlanılmışdır. Səriştələrə əsaslanan kurikulumlarda
təhsilin məzmununun formalaşmasında akademik biliklərlə yanaşı, praktiki bilik və bacarıqların, səriştənin vacibliyi də önə çəkilir. Səriştələrə əsaslanan kurikulumlarda ixtisas üzrə
modulların mənimsənilməsində baza modulları
xüsusi yer tutur. Baza modulları fənn xarekteri
daşıyır və ənənəvi təlimdə olduğu kimi ayrı-ayrı
fənlər vasitəsi ilə verilir. Modul təhsil proqramının və ya təlim müddətinin müstəqil bölməsi
olub, konkret peşə-ixtisas səriştələrinin formalaşdırılması üzrə materialların ayrı-ayrı bloklar
halında strukturlaşdırılmış şəkildə bir-biri ilə əlaqəli öyrənilməsini nəzərdə tutan təlim sistemidir.
“Telekommunikasiyada kompüter texnikasının istismarı üzrə operator” ixtisası həm rabitə,
həm də kompüter biliklərini əlaqəli şəkildə tədris
edir. Bu da fənlərarası inteqrasiya metodunun
tətbiqinə şərait yaradır. Modul nəticəyönümlüdür
və nəzəriyyə ilə təcrübəni birləşdirir. Həmçinin
modullar təlim fəaliyyətlərini, məqsədləri, qiymətləndirmə meyarlarını və üsulları özündə
birləşdirir.
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“Telekommunikasiyada kompüter texnikasının istismarı üzrə operator” ixtisası peşə hazırlığı modulunun tətbiqi zamanı təlim nəticələrinin yekununda tələbə artıq telefon şəbəkəsinin elementlərini və rəqəmsal qurğular idarə
etməyi bacarır, müvafiq rəqəmsal texnologiyalardan istifadə etməklə telefon şəbəkəsini qurur, ümumdövlət telekommunikasiya sistemləri
ilə peşəkarcasına əməkdaşlıq edir, bəzi media
vasitələrindən istifadə etməklə, peşəkar şəkildə
əlaqə qurmağı və əməkdaşlıq etməyi bacarır, rəqəmsal texnologiyalar vasitəsi ilə peşəkar şəkildə
qarşılıqlı əlaqə qurur, rəqəmsal mühitdə kommutasiya qovşaqlarını və rəqəmsal məzmunu
idarə edir, həmçinin VEB SERVER-də qarşılıqlı
əlaqə yaradır, kompüterin texniki problemlərini
həll edir, rəqəmsal məzmun hazırlamağı bacarır.
Nəticə. Peşə təhsili müəssisələrində keyfiyyətli, səriştəli kadrların hazırlanmasına təsir göstərən amillərdən biri nəzəri və praktiki təlimlərin
əlaqəli tədrisinin aparılmasıdır. Təcrübə göstərir
ki, peşə təhsili müəssisələrində nəzəri və praktiki
təlimlər əlaqəli tədris edildikdə öyrənənlərdə mənimsəmə faizi yaxşı olur, nəticəyönümlülük yüksəlir. Bütün bunları nəzərə alaraq telekommunikasiya ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin ATSlərdə təcrübə keçməsinin təmin edilməsi əsas
şərtdir. Qloballaşma şəraitində, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya edən zamanda telekommunikasiya kadrlarına tələbatın artdığını nəzərə
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almaq və peşə təhsili müəssisələrinə qəbulu
artırmaq məqsədəuyğundur. 2019-2020-ci tədris
ilində rabitə üzrə respublikamızda qəbula ayrılmış yer gündən-günə artan tələbat üçün yetərli
olmamışdır. Gələcəkdə bunların nəzərə alınması
bazar iqtisadiyyatında olan rəqabətin yüksəldilməsinə müsbət təsir göstərməsinə şərait yaradacaqdır.
ƏDƏBİYYAT

1. Quliyeva H.N., Əliyev H.Ə., Hüseynov
M.E. Telekommunikasiyada kompüter texnikasının istismarı üzrə operator (dərs vəsaiti). Bakı, 2019, 316 səh.
2. Соколов Н.А. Телекоммуникационные
сете. Санкт-Петербург, 2004, 192 стр.
3. Quluyev T.Ə. İnsan resurslarının idarə edilməsi. Bakı, 2013, 828 səh.
4. Azərbaycanda telekommunikasiya. Vikipediya.
5. Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi. Bakı, 2016.
6. Eyvazova M. Kabel xətlərinin quraşdırılması və təmiri üzrə elektrik montyoru ixtisasının
səriştəəsaslı nümunəvi təhsil proqramının (kurikulum) hazırlanması metodikası. “Peşə təhsili və
insan kapitalı” jurnalı, cild 2, №1, 2019.

Peşə təhsili və insan kapitalı. Cild 3, №3, 2020 s.89-92

XARİCİ DİLDƏ ÜNSİYYƏT

Dərs nümunəsi

Esmira Alverdiyeva,
Xidmət sahələri üzrə Sumqayıt Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin
(3 nömrəli Sumqayıt Peşə Liseyi) ingilis dili müəllimi
e-mail: esmira.alverdiyeva@mail.ru
Təhsilimizin dünya təhsilinə inteqrasiyasını şərtləndirən amillərdən biri də xarici dil kursunun
daha geniş və mükəmməl tədrisidir. Belə ki, bu gün peşə təhsili müəssisələrində peşə-ixtisas
modullarının tədrisi zamanı belə səriştələrin əldə edilməsi ixtisaslı kadr hazırlığı işinin keyfiyyətini
daha da artırmış olur. Bu baxımdan əsasən texniki fənlərdə “Xarici dildə ünsiyyət” modulundan
istifadə olunur. Bunun səbəbi də texniki terminologiyanın əsasən beynəlxalq terminlərdən ibarət
olmasıdır. Müəllimlər və ya istehsalat təlimi ustaları bu amili nəzərə alaraq modulun tədrisində
ixtisasyönümlü terminləri tələbələrin diqqətinə çatdırmalıdır.
Bunları nəzərə alaraq, aşağıda təqdim etdiyimiz açıq dərs nümunəsinin öyrədənlər üçün
əhəmiyyətli olacağını düşünürük.

Fənn: İngilis dili.
Resurslar: Dərslik, kompüter.
http: //enwikipedia.org/wiki/water_pollution
Mövzu: Pollution.
Standartlar:
www.janegoodal.org
http://library.thinkquest.org
1.1. Dinlədiyi nitqin məzmununu izah edir.
http://www lenntech.com
2.1.1. Fakt və hadisələri şərh edir.
http://www FAQ-air-pollution.htm
3.1.4. Mətndəki fakt və hadisələri təhlil edir.
www.google.images.az və s.
4.1.1. Mənbələrdən istifadə etməklə yazısına
Dərsin mərhələləri
düzəlişlər və əlavələr edir.
Təlimin məqsədi:
I Motivasiya (problemin qoyulması):
Bildiyiniz kimi, motivasiya fəal təlimdə
1. Çirklənmə nə deməkdir?
2. Çirklənmənin yaranma səbəbləri və onun dərsin mühüm mərhələsidir. Burada İKT-dən
istifadə etməklə şəkillər nümayiş etdirilir. Tələqarşısının alınması yolları.
* This lesson will use critical thinking ana- bələr şəkillərə baxıb fikirlərini bildirirlər. Beləlysis along with listening, speaking, reading
and writing to understand and relate introduction, description, resources (web quest),
evaluation and conclusion to teach types,
reasons and affect of pollution in the world.
The lesson can be given to grade 10.
İş forması: Qruplarla iş, fərdi iş.
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi.
İnteqrasiya: 3.2.1. coğrafiya.
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liklə, mövzunun adı tələbələr tərəfindən alınır.
söz birləşməsi və cümlə şəklində yazmaları
Şəkil ekranda verilir. Müəllim tələbələrə sual tapşırılır.
II Tədqiqat sualı:
verir:
- What do you see in the picture?
1. What is traffıc pollution?
Əlbəttə ki, fərqli cavablar alınır. Sonda bütün
2. What is water pollution?
cavablar alındıqdan sonra dərsin adı lövhədə
4. What is air pollution?
Tələbələri 3 qrupa bölünür:
açıqlanır.
I qrup – The Earth
II qrup – Life
III qrup – Ozone
Tələbələrə tədqiqat sualı təqdim edilir:
You must work in three groups. It must be
three pupils in each group. The first must search
in internet. The second must work in the library.
The others must work with encyclopedia. The
first group must search “Traffic pollution”,
second group “Water pollution’’ and the third
Factories usually throw away their waste into “Air pollution”.
(1-ci qrup Traffic pollution – internetdən istithe rivers, seas and oceans. Trees and animals
feed on this water, so trees become dry and fadə etməklə, 2-ci qrup Water pollution –
animals die. And their smog rises to air causes kitablardan istifadə etməklə və 3-cü qrup Air
pollution – ensiklopediyadan istifadə etməklə
the acid rain and global warming.
Trees are important for us.They produce tapşırığı yerinə yetirirlər).
Bunun üçün tələbələrə bütün imkanlar yaoxygen and control climate. But people cut trees
down for their needs. Some types of trees are radılır.
http://www.earthday.net/ncliact
disappearing now. For example irontree, east
http://ww2.earthday.net/ccscsite/FodorEarthD
plane, box tree.
These problems are very serious for our future ayPDF.pdf
http://ww2.earthday.net/plasticbags
but we can do something now! Many countries
http://www.lbl.gov/Education/ELSI/pollution
now use the wind, the sun and the sea to make
electricity. In some cities, for example, you -main.html
Bununla yanaşı, hər verilən tədqiqat sualına
cannot drive your car on certain days. In other
places they use electric cars and buses. There are uyğun hər qrup rəsm çəkib, orada vəziyyəti təsvir
also many other things we can do. For example edə bilər. Beləliklə, qrupun bütün üzvlərində
in Azerbaijan we can use the sun and wind to dərsə maraq yaranacaq. Bunların yerinə yetirilməsi üçün lövhədə vaxt yazılır. Vaxt bitdikdən
produce electricity.
sonra işlər təqdim edilir.
Daha sonra yeni sözlər təqdim edilir.
NEW WORDS
* 10 minutes preparation;
annual [ænjuəl] illik
* 6 minutes group leaders will present their
work;
conservation [konsə veiʃn] saxlanma
destruction [di strakʃn] dağıntı
* 1 minute students will summarize the
topic.
fear [fiə] qorxmaq
III İnformasiya (məlumat) mübadiləsi:
forthcoming [fo:Ө kamiŋ] irəlidə, gələcəkdə
Hər 3 qrup verilən müddət ərzində sualları
extinction [ekstiŋkʃǝn] məhv olma
yerinə yetirdikdən sonra, qrup lideri sualların
pave [peiv] döşəmək
kimin təqdim edəcəyini bildirir. Hər bir qrupun
rehabilitation [riə bili teiʃn] reabilitasiya
cavabları müdaxilə edilmədən dinlənilir və onlar
relevance [reləvəns] uyğunluq
iş vərəqlərində əks olunmuş təqdimatlarını lövrun out [ran aut] qaçmaq, getmək
Sözlər oxunub tələffüz edilir, sonra isə sözləri hədə təqdim edirlər.
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Öncə The Earth qrupu – What is Traffic
Pollution?
Cars throw out dangerous gases into the air
and it makes breathing difficult. The gasses are
thrown away from cars increase carbon in the
air. So the weather is getting warmer and it
causes global warming in the world. İndustrials
wastes pollute our environment. Many dangerous
gasses, wastes kill animals and plants make
people ill.
As we mentioned above the ozone layer stops,
ultraviolet radiation from the sun and protects
us. But today there is a big hole, in the ozone
layer which makes life dangerous for people.
Sonda “The Earth” qrupu “Tıxac çirklənməsi”nə aid çəkdikləri şəkli də təqdim edirlər.
İkinci “Life qrupu” – What is water Pollution?

The contamination of water bodies such as
lakes, rivers, oceans, and groundwater. All water
pollution affects organisms and plants that live in
these water bodies and in almost all cases the
effect is damaging either to individual species
and populations but also to the natural
biological communities.
Fish, birds and reptiles can’t live in them.
There is not enough oxygen in the water. In such
places all the birds leave their habitats and many
plants die.
In an exclusive interview with IRNA, he said
despite various warnings by experts there is no
immediate action to this end.
Continuatiolead to extinction of fish as well
Caviar in that regionn of such hazardous
situation would .
Bu qrup da çəkdikləri şəkli təqdim edirlər.
Üçüncü “Ozone qrupu” – What is Air
Pollution?

Air pollution, both indoor and outdoor, is a
significant cause of health problems worldwide.
Urban and rural outdoor environments contain

infections, allergens, irritants and chemical
toxins that can reduce the quality of life and
cause disease
Air and nuclear pollution, destruction of
countryside beauty. The world is full of wonderful things You see the blue sky and the grey
rain, the black night and the shiny stars, trees
and mountains, and seas. These things are the
world, and they are all around you.
Bu qrup da çəkdikləri şəkli təqdim edirlər.
IV İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili.
Bu mərhələdə əldə edilən faktların müəllimin
köməyi sayəsində müzakirəsi təşkil olunur.
What have we learned?
We learned in big cities, cars and buses have
polluted the air. Many people in cities now have
very bad health problem. Factories have also
polluted the land and the water.
• Walk or use a bicycle instead of going by car.
• Don’t litter with paper, cans or bottles.
• Recycle used materials such as metals, bottles and paper.
• Plant more trees.
• Feed birds in winter and help them survive
in the cold.
• Save energy. Use less gas and energy. Turn
off the lights when you leave the room.
• Clear rubbish from lakes and rivers.
V Nəticə və ümumiləşdirmə.
Sonda nəticəyə gəlmək üçün müəllim tələbələrin köməyi ilə əldə edilmiş məlumatları
birləşdirir.
What have we learned?
We learned in big cities, cars and buses have
polluted the air. Many people in cities now have
very bad health problem. Factories have also
polluted the land and the water.
This is our environment and the place where
we live in. The environment means what is
around us. The air which we breath, the soil on
which we stand and walk, the water we drink are
all parts of the environment – OUR WORLD
AND WE.
We want our government to use the sun and
wind to produce electricity. They mustn’t allow to
drive their car on certain days. They use electric
cars and buses, to move “Oil Plants’’ to the
countryside from the centre of the city, to close
the chimney of the factories. We want our
91

Peşə təhsili və insan kapitalı. Cild 3, №3, 2020 s.89-92
government to protect the seas and rivers from
pollution waters. That is why we will collect the
all students’ signatures of our lisey.
1. We must learn new words and to build new
sentences.
2. We must learn to work in web-site.
3. We must work in computer and publication
of pupils.
4. We must learn the air pollution, the traffic
pollution, water pollution.
VI Yaradıcı tətbiqetmə.
Bu mərhələdə tələbələrin biliyi möhkəmləndirilir.

* Why is important to keep water clean?
* What will happen if we can not protect the
water?
* What types of pollution are there in the
water?
* Who is responsible solving this problem?
If you have such kind of problem who do you
go to get help to solve problem?
VII Qiymətləndirmə:

Verilmiş şəkillərdən istifadə etməklə cümlə
qurun.
Homework:
Write essay about water pollution about the
questions.
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Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
2020-ci il 19 avqust tarixli
466s nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmişdir.
2020/2021-ci tədris ili üçün peşə təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi üzrə
Yerlərin sayı,
o cümlədən

İxtisasın şifri

İxtisasın qrupu

İxtisasın adı

Cəmi

1

2

3

4

dövlət
hesabına

ödənişli
əsaslarla

5

6

İllik təhsil haqqı
(manatla)
Bakı şəhədigər bölgələrrindəki təhsil
dəki təhsil
müəssisələrində müəssisələrində

7

8

1. “Sənətşünaslıq, mədəniyyət və incəsənət” peşə istiqaməti üzrə
030102
030103
030110
030111

030112

030119

030202
030203

030204

Kargüzarlıq

kargüzar

120

80

40

400

400

Reklam işi

reklam işçisi
interyer və
eksteryerin bədii
tərtibatçısı
florist

60

40

20

500

450

40

40

20

20

Zərgərlik
Ağacdan,
keramikadan,
metaldan
hazırlanan bədii
məmulatlar

zərgər

20

20

ağac nəqqaşçısı

80

60

20

400

400

Xalq bədii
yaradıcılığı

misgər

20

20

xalçaçı

400

380

20

400

400

İnteryer və
eksteryerin bədii
tərtibatı

2. “İqtisadiyyat, xidmət, avtomatika və idarəetmə” peşə istiqaməti üzrə
əməliyyatçı580
80
500
550
mühasib
Mühasibat işi
mühasib
80
80
550

450

Sığorta işi

sığorta agenti

120

40

80

500

450

80

60

20

400

400

320

180

140

450

400

Kommersiya

dayə
ərzaq və qeyriərzaq malları
satıcısı, nəzarətçi-xəzinədar
kənd təsərrüfatı
məhsullarının
saxlanılması və
anbarlanması
üzrə logistika
mütəxəssisi
tədbirlərin
təşkilatçısı

100

100

40

40

450
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030207

030208

030210

Kino-video
nümayişi

İaşə xidməti

Bərbərlik

030213

Bələdçilik

030214

Avtomatlaşdırılmış texnologiyalar və istehsal

030215

030219

030220

030221

94

Mühafizə-yanğın
siqnalizasiyası

İnformasiyakommunikasiya
texnologiyası və
hesablama
texnikasının
təmiri və servis
xidməti

Mehmanxana işi

Mühafizə işi

işıq operatoru

20

20

kinomontajçı

20

20

səs operatoru
20
video çəkiliş üzrə
40
operator
aşpaz
1080
qənnadıçı,
360
şirniyyatçı
turizm
sahəsində iaşə
260
üzrə mütəxəssis
bərbər
480
bərbər-vizajist480
manikürçü
qrimçi-pastijor
20
turizm
220
təşkilatçısı
Avtomatlaşdırılmış texnologiyalar və
20
istehsal üzrə
operator
avtomatika üzrə
60
usta
mühafizə-yanğın
siqnalizasiyasının 20
elektromontyoru
kompüter
680
operatoru
kompüter ustası
360
lokal şəbəkələrə
xidmət üzrə
20
texnik
telekommunikasiyada kompüter
260
texnikasının
istismarı üzrə
operator

20
20

20

500

450

680

400

550

450

240

120

500

400

200

60

450

400

240

240

550

450

340

140

550

450

60

500

450

40

500*

450

100

580

550

450

180

180

550

450

100

160

550

450

20
160

20

20
20

20

veb-dizayner

120

40

80

550

450

veb-dizayner və
proqram
təminatçısı

80

40

40

550*

450

140

120

20

450

400

20

20

20

20
60

450

400

mehmanxana
inzibatçısı
mehmanxanada
təsərrüfat işləri
üzrə nəzarətçi
oteldə konsiyerj
mühafizəçi

60
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030301

030302

030303
030304
030306
030309
030311
030319

030321

030322

Bitkiçilik

3. “Kənd təsərrüfatı, balıq və meşə təsərrüfatı” peşə istiqaməti üzrə
bitkiçilik
460
440
20
400
mütəxəssisi
80
80
baramaçı

Kənd təsərrüfatı
nəqliyyatı və
elektrik
avadanlığına
xidmət

Maşın-traktor
parkına texniki
xidmət
Heyvandarlıq üzrə
mütəxəssis
Arıçılıq
Yeraltı mədən
işləri
Neft və
qazçıxarma
Bağ-park və
landşaft
sahələrinə nəzarət
Ağac emalı
qurğuları, mebel
sənayesi, ağac
məmulatları və
yarımfabrikatların
hazırlanması
Balıqçılıq

400

meyvə ustası

80

80

tərəvəz ustası
avtomobil və
traktorların
elektrik avadanlıqlarının təmiri
üzrə çilingərelektrik, avtomobil sürücüsü
genişprofilli
traktorçumaşinist,
təmirçi-çilingər
genişprofilli
traktorçumaşinist, təmirçiçilingər,
avtomobil
sürücüsü
(BC kateqoriyası)
kənd təsərrüfatı
məhsullarının
istehsalı üzrə
fermer

220

160

60

400

400

100

60

40

450

400

160

120

40

400

400

180

160

20

450

400

20

20

440

320

120

400

400

380

280

100

400

400

120

100

20

400

400

20

20

160

60

100

550

450

bağbandekorator

40

20

20

400

400

mebel ustası

200

80

120

450*

400

üzlükçü
dizayner

40

20

20

450

400

balıq
yetişdirilməsi
üzrə mütəxəssis

40

20

20

450

400

aqroservis
mütəxəssisi
heyvandarlıq
mütəxəssisi
arıçı
dağ-mədən işləri
üzrə mütəxəssis
neft və
qazçıxarma
operatoru
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4. “Energetika, elektrotexnika, cihazqayırma və optik texnika, radiotexnika, rabitə
və informasiya texnologiyaları” peşə istiqaməti üzrə

030403

Elektrik
stansiyalarının və
şəbəkələrinin
avadanlıqlarına
xidmət və təmir

030404

Yüksəkgərginlikli
hava xətlərinin və
kontakt şəbəkələrinin quraşdırılması

030405

Lift təmiri

030409

030420

030423

030428
030429

Elektrik
avadanlıqlarına
xidmət və təmir
(sahələr üzrə)
Elektrik
avadanlıqlarının
və şəbəkələrinin
quraşdırılması
Radiomexanika
Radio və telefon
avadanlıqlarının
quraşdırılması
Mobil telefonların
təmiri

elektrik xətlərinin
quraşdırılması və
təmiri üzrə mütəxəssis

60

20

450

400

20

40

450

400

560

220

450*

400

40

20

20

500*

400

60

40

20

450

400

40

40

60

40

20

450

400

yüksəkgərginlikli
hava xətlərinin və
kontakt şəbəkələri20
nin quraşdırılması
üzrə elektrik
montyoru-xətçi
lift üzrə elektrome60
xanik
elektrik avadanlıqlarına xidmət
780
və təmir üzrə
elektrik montyoru
elektronika ustası
radio-televiziya
aparatlarının təmiri
və xidməti radiomexaniki
rabitə avadanlıqlarının quraşdırıcısı
mobil telefonların
təmiri ustası

40

20

5. “Metallurgiya, maşınqayırma və metal emalı” peşə istiqaməti üzrə

030514

030527

030529

96

Qaynaq (elektrik
qaynağı və qaz
qaynağı işləri)

Torna və frezer
dəzgahı

Çilingərlik

əl elektrik
qaynaqçısı
elektrik qaz
qaynaqçısı
sənayedə
quraşdırma işləri
üzrə usta
rəqəmli idarə
olunan
dəzgahların
kompüter
operatoru
tornaçı
torna və frezer
dəzgahlarının
operatoru
alətçi-çilingər
mexaniki yığma
işləri üzrə çilingər
təmirçi-çilingər

240

140

100

450

400

880

540

340

500

450

40

20

20

500*

450

20

20

180

160

20

400

400

40

20

20

500*

450

80

80

60

60

240

180

60

400

400
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030601

030605

030611

030615

030616

030617

030618

030620

030622

030624

6. “Aviasiya, kosmik raket, dəniz texnikası və nəqliyyat vasitələri” peşə istiqaməti üzrə
Uçan aparatların
planer və
planer və
20
20
450
mühərrik üzrə
sistemlərinin
mexanik
təmiri və istismarı
gəmi maşın
Gəmi maşın və
mexanizmlərinin
mexanizmlərinin
40
20
20
450
təmiri üzrə
təmiri və istismarı
çilingər
tankerlərdə
Dokerman-matros yükləmə-boşaltma 20
20
əməliyyatçısı
elektrovoz
maşinisti
80
80
köməkçisi
Maşinist
teplovoz maşinisti
40
20
20
500
köməkçisi
dəmiryol
40
40
stansiyasının
növbətçisi
vaqon baxıcısıHərəkət tərkibinin
20
20
təmirçisi
təmiri və xidməti
texniki xidmət məntəqələrində lokomotiv20
20
450
lərin baxıcısı və təmiri
çilingəri
kontakt
Dartı
20
20
şəbəkəsinin
yarımstansiyası
elektrik montyoru
işarəvermə,
İşarəvermə,
mərkəzləşdirmə, blokmərkəzləşdirmə,
lama qurğularının
20
20
bloklama
təmiri və xidməti
qurğuları (İMB)
elektrik montyoru
elektrik qatarının
Elektrik qatarı
20
20
maşinist
(metropoliten)
köməkçisi
avtomobil (dəniz,
çay) nəqliyyatında
hərəkət və yükNəqliyyat
ləmə-boşaltma
20
20
terminalına
işləri üzrə dispetçer
xidmət
məntəqəsinin
operatoru
kran maşinisti
60
20
40
500
(krançı)

Avtomobillərin
təmiri - sürücülük

avtomobil rəngsazı
avtomobil üzrə
dəmirçi
avtomobil üzrə
elektrik
avtomobillərin
təmiri çilingəri
avtomobillərin
təmiri çilingəriavtomobil

400

400

400

400

450

60

20

40

450

400

40

20

20

450

400

120

60

60

450

400

400

260

140

450

400

220

140

80

500

450
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sürücüsü

030625
030631

030701

030713

030715

030802
030805

030812

avtomobil
diaqnostikası və
100
40
60
500*
təmiri ustası
Avtomotonəqliyavtomobil
yat vasitələrinin
mühərriklərinin
40
40
texniki vəziyyəti
yığıcısı
metropolitenin
Metropolitendə
20
20
stansiya
stansiya növbəsi
növbətçisi
7. “Kimyəvi və biokimyəvi texnologiya” peşə istiqaməti üzrə
kimyəvi analiz
160
120
40
450
laborantı
Laborant-analitik
laborant40
20
20
450
mikrobioloq
neft-kimya
sənayesinin
Neft-kimya
100
60
40
450
aparatçısısənayesinin
aparatı
operatoru
texnoloji
Neft emalı
qurğuların
20
20
operatoru
8. “İlkin tələbat və ərzaq mallarının texnologiyası” peşə istiqaməti üzrə
Çörək
çörək ustası
20
20
məmulatlarının
hazırlanması
utfel
Şəkər istehsalı
20
20
qaynadıcısının
aparatı
aparatçısı
Yeyinti
üzümçülük və
məhsulları
180
140
40
450
şərab ustası
istehsalı
avadanlıqları
dərzi

030818

030819

030824

Tikiş istehsalatı

Modelçilik və
dizayner

Elektron yığma və
səhifələmə

tikiş
avadanlıqlarının
operatoru, tikişçi
geyim üzrə
dizayner
kostyum ustası və
dərzi
kompüter üzrə
operator, dizayner
poliqrafiya üzrə
dizayner

450

400
400
400

400

1180

920

260

500

450

380

260

120

450

400

320

220

100

500

450

80

40

40

500

450

600

340

260

550

450

40

20

20

500

450

9. “İnşaat və arxitektura” peşə istiqaməti üzrə
030905

Mənzilkommunal
təsərrüfatı

030906

Xarrat-dülgər və

98

çilingər-santexnik
mənzil təsərrüfatı
xidməti üzrə
mütəxəssis
dülgər

260

180

80

450

400

120

60

60

450

400

280

200

80

450

400
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parket istehsalı

inşaat xarratı

030907

Bəzək tamamlama
işləri

030908

Ümumi inşaat
işləri

rəngsaz və suvaq
ustası
quru inşaat ustası

030913

İnşaatda sanitartexniki sistemlərin
hissə və
qovşaqları

040530

Kompüter
sistemlərində
proqram təminatı

040550

Nəqliyyat
vasitələrinin
texniki istismarı

100

60

40

450

400

320

200

120

450

400

180

100

80

450

400

60

60

450*

400

40

60

450

400

40

60

450

400

inşaat ustası*
120
isitmə və soyutma
sistemlərinə
100
xidmət üzrə
mütəxəssis
isitmə-soyutma,
havalandırma sistemləri və ava100
danlıqları üzrə
montajçı
plastik boru
20
qaynaqçısı
kompüter
sistemlərində
20
proqram
təminatı***
nəqliyyat
vasitələrinin
20
texniki
istismarı***
Cəmi
18780

20
20

20
11960

6820

* Koreya təhsil standartları əsasında yaradılan Peşə Təhsil Mərkəzində təhsil haqqı 850 manat olmaqla.
** Özəl peşə təhsili müəssisələrində təhsil haqqı müəssisənin xərcləri nəzərə alınaraq müəssisə tərəfindən
müəyyən edilir.
*** Pilot olaraq 2 ixtisas üzrə tam orta təhsil bazasından yüksək texniki peşə təhsili üçün ixtisaslar Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 17 aprel tarixli, 140 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Orta ixtisas
təhsili üzrə ixtisasların Təsnifatı”na uyğun veirlmişdir.
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi üzrə

İxtisasın
şifri

İxtisas qrupu

İxtisasın adı

Cəmi

030202

Mühasibat işi

030208

İaşə xidməti

əməliyyatçı-mühasib
aşpaz
qənnadıçı-şirniyyatçı
turizm sahəsində iaşə
üzrə mütəxəssis
bərbər
bərbər-vizajistmanikürçü
mehmanxana
inzibatçısı
turizm təşkilatçısı

40
160
40

Bərbərlik
030210

Mehmanxana
işi
Bələdçilik
Elektron
kompüter üzrə
yığma və
operator, dizayner
səhifələmə
CƏMİ

030220
030213
030824

Yerlərin sayı,
o cümlədən
dövlət
hesabına

ödənişli
əsaslarla

İllik təhsil haqqı
(manatla)

40
160
40

500
500
500

20

20

500

20

20

500

40

500

40

500

20

20

20

20

140

100

40
500

140

360

“Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti üzrə
İxtisasın
şifri

İxtisas qrupu

030219

İnformasiyakommunikasiya
texnologiyası və
hesablama
texnikasının
təmiri və servis
xidməti

030409

Elektrik
avadanlıqlarına
xidmət və təmir
(sahələr üzrə)

030514

030526

030527

Qaynaq (elektrik
qaynağı və qaz
qaynağı işləri)
Mexaniki emalda
dəzgah və
avadanlıqların
sazlanması
Torna və frezer
dəzgahı
CƏMİ

100

İxtisasın adı

veb-dizayner
və proqram
təminatçısı
elektrik
avadanlıqlarına
xidmət və təmir
üzrə elektrik
montyoru
sənayedə
quraşdırma
işləri üzrə usta
proqramla
idarə olunan
dəzgahların
operatoru
torna və frezer
dəzgahlarının
operatoru

Cəmi

Yerlərin sayı,
o cümlədən
dövlət
ödənişli
hesabına əsaslarla

20

20

20

40

20

20

20

20

20

120

80

İllik təhsil haqqı
(manatla)

20

600

20

600

40
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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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