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UOT: 37
Xülasә. Qloballaşma XXI әsrin әsas fenomeni olaraq, bir-biri ilә sıx әlaqәdә olan insan, ekologiya vә cәmiyyәti özündә cәmlәşdirәn unikal vә vahid bir sistemi yaradır. Bu sistemin önündә olan
elm müasir informasiya texnologiyalarının sürәtli inkişafı vasitәsi ilә bütün fәaliyyәt növlәrini әhatә
edir. Rәqәmsal texnologiyalar sahәsindә yaranan innovasiyalar yeni düşüncә tәrzini formalaşdıraraq, elmin tәdqiqat metodologiyasının yenilәnmәsinin әhәmiyyәtini vә vacibliyini ön plana
çәkir.
Əsası insan, onun tәrbiyәsi, tәlimi, tәhsili vә inkişafı olmaqla yanaşı, ekologiya vә cәmiyyәtlә
vәhdәtdә tәrәqqiyә aparan elmlәrdәn biri dә pedaqogikadır. Pedaqogika elminin metodologiyasının
yenidәn nәzәrdәn keçirilmәsi vә bunun әsasında bütün tәdris prosesinin modernlәşdirilmәsi müasir
dünyada inkişaf üçün çox vacib bir mәsәlәdir. Belә ki, pedaqogika elmi zamanın daima tәkmillәşәn
vә yüksәlәn tәlәblәrini nәzәrә alaraq öz milli tәhsil sisteminin keyfiyyәtinin sәmәrәli olması üçün
zәmin yaradır. Bu baxımdan da pedaqogika elmi üzrә aparılan tәdqiqatların metodologiyasına yeni
baxış aktuallıq kәsb edir.

Açar sözlәr: qloballaşma, informasiya texnologiyaları, tәdqiqat, elm, cәmiyyәt, pedaqogika,
metodologiya.
Key words: globalization, information technology, research, science, society, pedagogy, methodology.
Ключевые слова: глобализация, информационные технологии, исследования, наука,
общество, педагогики, методология.

Q

loballaşma proseslәri nәticәsindә
beynәlxalq alәmdә yaranmış informasiyanın iqtisadi vә elmi birliyin aparıcı qüvvәsi olması üçün
milli tәhsilin zaman ilә uzlaşması vә onun daima
inkişafı müstәqil dövlәt üçün әn önәmli bir
mәsәlәdir. Onun fәrdi problemlәrinin hәllindә,
tәhsilә tәmәl qoyulmasında, özünün vә bütövlükdә cәmiyyәtin inkişafında böyük imkanlar

yaradır. Əsrlәr boyu insan hәmişә özünü vә әtrafındakı gәnc nәsli hәyatı yaşamaq vә gәlәcәyi
qurmaq üçün hazırlamışdır.
Pedaqogika bir elm olaraq insan, onun şәxsi
hәyatı vә yaşadığı cәmiyyәtin inkişafı üçün
zәrrә-zәrrә toplanmış müsbәt tәcrübәnin sintezi
әsasında yaradılmışdır. Belә ki, pedaqogika insanın müstәqil yaşamaq, işlәmәk vә ünsiyyәt
qurmaq üçün mütaliә әsasında mәqsәdyönlü
5
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tәhsil vә tәlim metodlarını hazırlayır. Pedaqogika
elmi – tәbiәtin, cәmiyyәtin vә onların tәrkib
hissәsi olan insanın inkişaf yollarını göstәrir vә
tәmin edir. Pedaqoji elmin mәnbәlәri vә tәdqiqat
metodları bir-biri ilә әlaqәdardır. Pedaqoji
tәdqiqat metodları pedaqoji metodologiyaya
dayanaraq pedaqoji elmin mәnbәlәrinә uyğun
olaraq seçilir [1]. Cәmiyyәtin sürәtlә inkişafda
olduğu, texnologiya vә robotların insan әmәyini
әvәz etdiyi dövrdә insanın şәxsi vә peşәkar bacarıqlarına qoyulan tәlәblәr daima genişlәnir vә
artır. Müasir zamanın inkişafda olan tәlәblәri
elmdә dә öz hәllini tapmalıdır.
Müasir texnologiyaların inkişafı dövründә
onların sәmәrәli istifadәsi hәr kәs üçün vacibdir.
Lakin biz insanın mükәmmәl inkişafı üçün uzun
yol keçmiş vә öz vacibliyini әsrlәr boyu sübut
etmiş tәcrübәni daima qorusaq, öyrәnsәk vә onu
müasir qloballaşma dövr ilә uyğunlaşdırsaq onda
ekologiyanın, cәmiyyәtin vә onların tәrkib
hissәsi olan insanın gәlәcәyini proqnozlaşdıra
bilәrik [22]. Pedaqogika insanın bilik, bacarıq vә
vәrdişlәrinin hәyatın bütün sahәlәrindә uğur әldә
etmәsi, cәmiyyәtdә stresә vә psixoloji duruma
möhkәm vә davamlı olması, onun fәrdi vә
peşәkar keyfiyyәtlәrinin formalaşdırması üçün
yaradılmış dәrin vә çoxşaxәli bir elmdir. Pedaqogika, hәmçinin müasir insanın bilik, bacarıq vә
vәrdişlәrinin fәlsәfi vә psixoloji mahiyyәtini dә
әks etdirir. Digәr elmlәr kimi, pedaqogika üzrә
tәdqiqatlar da fәlsәfә vә psixologiyadan qaynaqlanaraq insanın vә cәmiyyәtin mәqsәdәuyğun
vә sәrbәst şәkildә yaşaması, yaratması vә inkişaf
etmәsi üçün imkanlar yaradır. Bu bilik, bacarıq
vә qabiliyyәtlәr insana hәyatda qarşısına mәqsәd
qoyaraq ona nail olmaq, özünü ifadә etmәk vә
hәr hansı bir fәaliyyәt sahәsindә müvәffәqiyyәt
qazanmaq üçün ona geniş imkanlar yaradır. Bu
keyfiyyәtlәr insanın inkişafı üçün tәmәl qoyur,
müxtәlif millәtlәrin mәdәniyyәt irsinin müsbәt
tәcrübәsini eldә edәrәk onların daima qorunması
vә davamlı olması üçün zәmin yaradır. Nәticәdә
onu yeniliklәrә açıq edir, insanın tәbiәt, cәmiyyәt
vә özü ilә mükәmmәl bir vәhdәtini yaradır [11].
XVII әsrin әvvәllәrindә fransız filosofu
F.Bekon pedaqogikanı fәlsәfәdәn ayıraraq ona
müstәqil bir elm kimi yanaşmışdır. XVII әsrin
ortalarında isә böyük çex pedaqoqu Yan Amos
Komenski (1592-1670) pedaqogikanın nәzәri vә
6

tәcrübi mәsәlәlәrini ilk dәfә olaraq ayrıca,
müstәqil bir elm kimi әtraflı vә geniş şәrh
etmişdir. Göründüyü kimi, ilk yaranışdan pedaqogika elmi fәlsәfә ilә, sosial elmlәrlә sıx bağlı
olmuşdur ki, buradan da pedaqogikanın metodologiyası meydana gәlir. Professor Rüfәt Hüseynzadә yazır ki, pedaqogika elminin tarixi özü
metodologiya ilә sıx bağlı olmuşdur. Bu baxımdan da pedaqogika elminin tarixi vә onun
metodologiyası bir-biri ilә sıx bağlı olduğundan
bir yerdә öyrәnilir vә tәdrisi birlikdә nәzәrdә
tutulur. Bәzәn metodologiyanı pedaqogika elmindә mücәrrәd, real hәyatdan uzaq bir anlayış
kimi tәsәvvür edirlәr. Əslindә isә bu belә
deyildir. Metodologiya nәzәri vә praktik fәaliyyәtin tәşkili üçün müәyyәn edilmiş prinsiplәr
sistemi, müxtәlif metod, üsul vә vasitәlәrin
mәcmusudur. Metodologiya elmi idrakın vә
dünyanın dәrk edilmәsi metodları haqqında
tәlimdir. Müasir pedaqoji әdәbiyyatda metodologiya anlayışı adı altında hәr şeydәn әvvәl
elmi idrak metodologiyası başa düşülür. Yәni
elmi-idrak fәaliyyәtinin forma vә üsulları, tәşkili
prinsiplәri nәzәrdә tutulur. Metodologiyaya
әnәnәvi nәzәri anlayış kimi deyә bilәrik ki, bu
elmi idrak nәzәriyyәsinin bir tәrkib hissәsi olaraq
metodlar haqqında, elmi fәaliyyәtin proseduraları haqqında elmdir. Metodologiya tәtbiqi
anlayış kimi, tәdqiqatçının, alimin elmi fәaliyyәtindә әsaslandığı, bir-biri ilә qarşılıqlı әlaqә vә
asılılıqda olan prinsiplәr sistemidir ki, bunun
sayәsindә konkret elm sahәsindә müәyyәn elmi
nәticәlәr әldә edilir [25, 4].
Hәr bir elmin metodologiyası mövcuddur.
“Metodologiya” yunan sözü olub, “metodlar
haqqında elm” demәkdir. Metodologiya anlayışının hamı tәrәfindәn qәbul olunmuş tәrifi
yoxdur. Pedaqoji әdәbiyyatda metodologiya
bәzәn tәdqiqatın metodik priyomlarının mәcmusu, bәzәn xarici alәm haqqında biliklәrin әldәedilmә qaydaları, alәmin dәrk olunması vә
yenilәşdirilmәsi metodları haqqında nәzәriyyә
hesab olunur. Əslindә çox geniş mәzmuna malik
olan metodologiya rәhbәr prinsiplәrә istinad
edәn elmi tәdqiqatların silahı, elmi tәhlilin vә
sintezin tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsinin konkret vasitәsi rolunu oynayan nәzәri biliklәr sistemidir. Pedaqoji metodologiya isә elmi-pedaqoji
tәdqiqatların әsas qaydaları, quruluşu, funksi-
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yaları vә metodları haqqında tәlimdir [1,46-48].
Müasir texnologiyadan qaynaqlanan vә
qloballaşma proseslәri әsasında tәbiәt, cәmiyyәt
vә insanın inkişafı vә fәaliyyәtinin yaxşılaşdırılmasına yönәldilmiş yeniliklәrә pedaqogika,
fәlsәfә, psixologiya, etika, estetika vә mәntiq
elmlәrinin metodologiyası, tәdqiqat üsulları, metodları vә strategiyaları kimi müasir zamana
uyğun yenidәn baxılmalıdır. Metodologiya hәr
hansı bir elmin qәbul olunmuş metod vә yanaşmalar sisteminin vahid bir mәlumat bazasını
tәşkil edir. Platon, Aristotel, Bekon, Dekart,
Kant, Hegel vә fәlsәfәnin digәr klassiklәri hәr
hansı bir elmin özәyini vә davamlı olmasının tәşkili üçün elmi metodologiyanın vacibliyinә töhfә
vermişdirlәr [17]. Fәlsәfә elmi bütün mәlumatların xәzinәsi olaraq bәşәri bilik qaynaqlarının vә
mәnşәyinin etno-mәdәni köklәrindәn asılı olmayaraq, әxlaq, tәhsil vә ünsiyyәt amillәrini yenidәn araşdırdı vә qәbul etdi. Belәliklә, insanların
birgә fәaliyyәti vә ümumi maraqları onları
birlәşdirdi vә mәdәniyyәtlәrindә fәrqli vә ümumi
köklәri ortaya qoyaraq әsas mәlumat mәnbәyi
kimi insana xidmәt etdi. Mәlum olduğu kimi,
elmdә müxtәlif yanaşmalar müqayisә vә sintez
nәticәsindә әldә edilir. Bilik әsasında әldә edilmiş hәqiqәt dünyanın bütövlüyünü sübut edir [6].
Dahi mütәfәkkir Nizami Gәncәvinin fәlsәfi vә
etik baxışları, әsasәn, “Sirlәr xәzinәsi”-ndә –
“Adamiyәt” adlı ilk şeirindә daha qabarıq
görünür. Tәbiәtin qüdrәtindәn ruh alan dünya
şöhrәtli “Xәmsә”, “Sirlәr xәzinәsi”, “Xosrov vә
Şirin”, “Leyli vә Mәcnun”, “Yeddi gözәl” vә “İskәndәrnamә” bәşәri bilik xәzinәsi olaraq insanı
zamandan asılı olmayaraq zәnginlәşdirir. Dünyanın müxtәlif dillәrinә tәrcümә edilәn bu әsәrlәrdә “Oğula tәlimat”, “Mәhәmmәd Nizami üçün
tәlimat” başlığı altında olan xüsusi bölmәlәr
tәrbiyә problemlәrinә aiddir. Nizami hәr kәsin
hәyat boyu elm öyrәnmәsinә vә biliyә ehtiyacı
olduğuna inanırdı. Şeirlәrinin xüsusi hissәlәrindә
Aristotel vә Sokratın hikmәtinә toxunaraq, o,
dәrin bәşәri korifeylәrin tәsvirini tәqdim etmişdir. Onun әsәrlәrinin qәhrәmanları tәkcә yunanlar deyil, başqa millәtlәrә dә (çinlilәr, misirlilәr vә b.) böyük ehtiramla yanaşıb. Böyük şair,
hәtta öz oğlu Mәhәmmәddәn dә onlara qarşı әn
dәrin hörmәt vә ibadәt tәlәb edib. Nizami onların
dini mәnsubiyyәtinә fәrq qoymur. Digәr bir

Azәrbaycan şairi, riyaziyyat, fәlsәfә vә tәbiәt
elmlәrinin zirvәsinә qalxan Mәhәmmәd Nәsirәddin Tusi Nizami ilә bir dövrdә yaşamışdır. Tusinin 1259-cu ildә yaratdığı ilk rәsәdxanada tәdris akademiyası, xәstәxana vә özündә 400000dәn artıq әlyazmalar toplamış kitabxana açılmışdır. Çin vә Monqolustan alimlәri bu elm ocağına dәvәt edilmişlәr. Burada akademik işlәrlә
yanaşı, tәdqiqat işlәri dә aparılmışdır [13, 16].
Ərazisindәn Böyük İpәk Yolu keçәn Azәrbaycan hәmişә elmi hәqiqәtlәrin xәzinәsini
öyrәnmiş, Şәrqlә Qәrbi әlaqәlәndirәn maariflәndirmә vә bilik mәnbәyi kimi seçilmişdir.
Fәlsәfә vә psixologiya elmlәrinin tәtbiqindәn
irәli gәlәn pedaqogikanın köklәri bizi qәdim
dövrlәrә apararaq düşüncә tәrzi, tәhsil müәssisәlәrinin tәmәllәşmәsi, biliklәrin formalaşması
vә inkişafı ilә әlaqәlәndirir. Pedaqogika yarandığı zamandan tәrbiyә, tәlim vә ötәn dövrlәrdәn
toplanmış tәcrübә, bacarıq vә qabiliyyәtlәrin
yeni nәslә ötürülmәsi ilә mәşğuldur. Tarixdә
tәhsilin banisi yunan filosofu Sokrat idi. Dünya
elminin başqa bir dahisi, çin elminin aparıcı
qüvvәsi Konfutsi olmuşdur. Çindә “Master
Kong” vә ya “Kong Fuzi” kimi tanınan Konfutsi
Şәrqi Asiyanın intellektual vә sosial tarixinә tәsir
edәn bir filosof-mütәfәkkir idi. O, hәmçinin ilk
böyük müәllimlәrdәn biri sayılıb, qәdim dövrlәrdә müәllim filosof kimi tanınırdı. Tarixdә bәzәn pedaqogikanın әn vacib aspektlәrindәn olan
müәllim diqqәtdәn kәnarda qalırdı. O, yalnız
tәlimin praktiki mәqsәdlәrinә xidmәt edәn şәxs
kimi tәqdim edilirdi. Belә yanaşma tәdris prosesinin әsasını tәmin edәn, aparıcı qüvvәsi olan
müәllimi nәzәrә almırdı.
Pedaqogika müstәqil bir elm kimi, yalnız XIX
әsrin sonunda rәsmi qәbul edilmiş vә onun
mәqsәdi insanın özü vә onun cәmiyyәt üçün şәxsiyyәt kimi formalaşdırılması müәyyәn olunmuşdur [8]. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, pedaqogikanın bir elm olaraq öz tәdqiqat metodologiyası var vә o, daima inkişafdadır. Fәlsәfә
ensiklopediyasında metodologiyanın tәrifi belә
verilir: “Metodologiya idrakın vә varlığın dәyişdirilmәsi metodları, dünyagörüşü, prinsiplәrin
idrak prosesinә, ümumiyyәtlә, mәnәvi yaradıcılığa vә praktikaya tәtbiqi haqqında fәlsәfi
tәlimdir”. Mövcud fәlsәfi әdәbiyyatda metodologiyaya – “Tәbiәt vә cәmiyyәt hadisәlәrinә ya7
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naşma qaydası haqqında tәlim”, “Mәqsәdә
çatmaq, müәyyәn mәsәlәni hәll etmәk üçün
istifadә olunan metodlar haqqında tәlim”,
“Nәzәriyyә”, “Tәdqiqat metodları haqqında
tәlim”, “Metodika”, “Elmin bu vә ya başqa bir
sahәsindә tәtbiq olunan tәdqiqat metodlarının
mәcmusu” kimi tәrif verilir. Azәrbaycan alimlәrindәn V.H.Nәsirov vә Ə.B.Mәmmәdov metodologiyaya belә bir tәrifin verilmәsini mәqbul
saymışlar: “Metodologiya gerçәkliyin dәrk
olunması vә dәyişdirilmәsi metodları haqqında
dialektik materializmin prinsiplәrinin idrak
prosesinә, mәnәvi fәaliyyәtә vә praktikaya tәtbiq
olunması haqqında tәlimdir” [3]. Maraqlı tәriflәrdәn biri dә rus alimlәrindәn N.E.Kovolyov vә
B.F.Rayskiyә mәxsusdur: “Elmlәrin metodologiyası elmi tәdqiqatların metodlarını vә bu
elmin predmetinin öyrәnilmәsinә yanaşma
prinsiplәrini öyrәnәn sahәdir. Hәr bir elmin öz
tәdqiqat predmeti vә tәbii ki, onun üçün spesifik
tәdqiqat metodları var. Onların xarakteri tәdqiqatın qarşısında duran vәzifәlәrlә müәyyәn
edilir” [10]. Bununla belә, elmi idrakın ümumi
metodologiyası da mövcuddur. Ümumelmi
metodologiya hәr bir elmin daxilindә tәdqiqat
mәsәlәlәrinin işlәnmәsinin prinsipial әsasını
tәşkil edir [18, 316]. Ona görә dә pedaqogikanın
metodologiyasını ümumi metodologiyadan fәrqlәndirmәk lazım gәlir. Pedaqogikanın metodologiyası pedaqoji nәzәriyyәnin әsasları vә quruluşu, pedaqoji gerçәkliyi әks etdirәn biliklәrin
әldә edilmәsinә yanaşma prinsiplәri vә yolları,
habelә belә biliklәri әldә etmәk fәaliyyәti, proqramların, mәntiqi metodların, tәdqiqat işlәrinin
keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi haqqında sistemdir. Demәk, pedaqogika elminin metodoloji
әsaslarını idrak nәzәriyyәsi, cәmiyyәtin inkişaf
qanunauyğunluqları, insan vә onun tәrbiyәsi,
şәxsiyyәtin ahәngdar inkişafı vә formalaşması,
milli vә ümumbәşәri dәyәrlәr, onların vәhdәti
barәdә fәlsәfi, psixoloji vә pedaqoji nәzәriyyәlәr,
onlara sistemli yanaşma tәşkil edir. Pedaqoji
tәdqiqatların metodologiyası pedaqoji nәzәriyyәnin әsas qaydaları, pedaqoji hadisәlәrә yanaşmanın prinsiplәri vә onların tәdqiqat metodları,
hәmçinin biliklәrin tәrbiyә, tәlim, tәhsil tәcrübәsinә tәtbiqi haqqında biliklәr sistemidir.
Professor Yәhya Kәrimov yazır ki, “Pedaqoji
tәdqiqatların metodologiyası” [1] dedikdә, hәr
8

hansı pedaqoji problemin tәdqiqatının әsasına
qoyulmuş ümumi prinsipial başlanğıc vәziyyәt
başa düşülür. Pedaqogikada metodologiyaya
pedaqoji gerçәkliyin, yәni pedaqoji fakt, hadisә
vә proseslәrin dәrk edilmәsi vә dәyişdirilmәsi
haqqında nәzәri müddәaların mәcmusu kimi
baxılır... Mürәkkәb sistem olan metodologiyanın
sәviyyәlәri arasında müәyyәn asılılıq mövcuddur. Bu zaman fәlsәfi sәviyyә metodoloji әsas
kimi çıxış edir, varlığın dәrk olunması vә dәyişdirilmәsi prosesindә dünyagörüşü rolunu oynayır. Metodologiyanın nәzәri tәrәfi elmi axtarışın başlanğıc mühakimәsi kimi, әsas pedaqoji
qanunauyğunluqların müәyyәnlәşdirilmәsi ilә
әlaqәdardır. O, pedaqoji tәdqiqatın hansı fәlsәfi,
elmşünaslıq, bioloji vә psixoloji ideyalarda qurulduğunu müәyyәnlәşdirәn dünyagörüşü funksiyasını daxil edir, alınmış nәticәni izah edir, nәticә
çıxarır. Metodologiyanın normativ tәrәfi pedaqoji obyektlәrә yanaşmanın ümumi prinsiplәrinin öyrәnilmәsi, elmi-pedaqoji tәdqiqatların
ümumi vә xüsusi metod vә priyomlarının
sistemidir. Metodologiyaya görә, idrak metodlarının әsasında tәbiәt vә cәmiyyәtin obyektiv
qanunları durur. İdrak metodu, yalnız gerçәkliyin
obyektiv qanunlarını әks etdirdikdә elmi metod
olur. Mәhz elmi-tәdqiqat metodlarından istifadә
etmәklә biliyimizi artırırıq. Biz әtraf alәmdәki
bir çox şeylәrin strukturu vә hәrәkәt tәrzi haqqında mәlumata bәlәd olmadan idrak vә tәcrübәdә yeni nәticәlәrin әldә edilmәsi üçün ona –
yanaşma metoduna yiyәlәnә bilmәrik. Yalnız
müәyyәn biliklәrә yiyәlәndikdәn sonra hәmin
biliklәrin nә vaxt nisbәtәn tamamlanmış sistemә
düşәcәyini gözlәmәdәn yeni biliklәr vә nәticәlәr
әldә etmәk üçün onu tez tәtbiq etmәyә cәhd
göstәririk. Unutmaq olmaz ki, yalnız nәticә deyil, ona aparan yol da real olmalıdır [4].
Metodologiyanın predmeti vә vәzifәlәrini
tәdqiqat metodlarının tәhlili ilә mәhdudlaşdırmaq yanlışlıq olardı. Buna daha geniş miqyasda
yanaşan M.A.Danilov yazır ki, pedaqogikanın
metodologiyası pedaqoji nәzәriyyәnin çıxış
vәziyyәti, әsası vә quruluşu haqqında, biliklәrin
әldә edilmәsi qaydaları haqqında, inkişaf
etmәkdә olan cәmiyyәtdә fasilәsiz dәyişәn
pedaqoji hәqiqәti düzgün әks etdirәn mәlumatlara yiyәlәnmә qaydası vә yanaşma prinsiplәri
haqqında biliklәr sistemidir [7].
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V.İ.Zaqvyazinski yazır: “Pedaqogikanın metodologiyası pedaqoji biliklәr vә onu әldәetmә
prosesi haqqında, başqa sözlә, pedaqoji idrak
haqqında tәlimdir. Bura aşağıdakılar daxildir:
– pedaqoji biliklәr, hәmçinin pedaqoji problematikanın strukturu vә funksiyaları haqqında
tәlim;
– metodoloji mәna kәsb edәn әsas, hakim,
fundamental, fәlsәfi, ümumelmi vә pedaqoji
qayda (nәzәriyyә, konsepsiya, fәrziyyә);
– pedaqoji idrakın metodları (sözün dar
mәnasında metodologiya) haqqında tәlim” [8].
Belәliklә, pedaqoji metodologiya elmi-pedaqoji tәdqiqatların başlanğıc (açar) vәziyyәti,
strukturu, funksiyaları vә metodları haqqında tәlimdir. V.İ.Zaqvyazinski metodoloji biliklәrin
tәrkibinә aşağıdakıları daxil edir:
a) ümummetodoloji vә ümumelmi qanunlar,
qanunauyğunluqlar, onlardan doğan pedaqoji
qaydalar, pedaqoji fәaliyyәtә verilәn tәlәblәr vә
pedaqoji fәaliyyәt (mәsәlәn, dәrketmәdә әksolunma vә yaradıcılığın vәhdәti, idrakın subyektinin fәallığı, tәrbiyәnin ümumi mәqsәdi haqqında qayda);
b) daha ümumi vә әhәmiyyәtli pedaqoji qanunlar vә qanunauyğunluqlar, pedaqoji fәaliyyәt
vә onlardan irәli gәlәn tәlәblәr;
c) pedaqoji tәdqiqatların prinsiplәri vә metodları [8].
Metodoloji problematika beş qrupa ayrılır ki,
onların içәrisindә dә ümumi vә xüsusi metodologiyalar daha mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. Elmi
idrakın ümumi metodologiyası çoxdan mövcuddur. O dialektikanın qanunlarına uyğun olaraq hadisәlәrin xassәlәrinә, tәbiәtin, cәmiyyәtin,
insan tәfәkkürünün ümumi qanunlarına, tәfәkkür
prosesinә vә varlığın dәyişilmәsinә, bütün obyektiv alәmә xas olanları açır. Bu, hәr hansı
hadisәyә, qarşılıqlı asılılığa sıx әlaqәdә baxmaq
imkanı verir. Tәbiәt, cәmiyyәt vә insan tәfәkküründә baş verәn bütün proseslәrә xas olan
sәbәb-nәticә әlaqәlәri daxili vә xarici, mühüm vә
qeyri-mühüm әlaqәlәrdir. Onlar metodologiyanın inkişafının bütün mәrhәlәlәrinә daxil olur,
hәr hansı metodoloji biliklәrin әsası kimi çıxış
edir. Tәdqiqatın pedaqogika tarixinә, onun
nәzәriyyәsinә, didaktikaya, yaxud tәrbiyәyә aid
olmasından, nәzәri vә ya empirik, fundamental
vә tәtbiqi xarakter daşımasından, ümumi vә

konkret mövzuya hәsr edilmәsindәn asılı olaraq
metodoloji әsasda özünәmәxsus çalarlar nәzәrә
alına bilәr. Pedaqogikanın metodologiyası elmlәrin ümumi metodologiyasından nәşәt edәn
(әmәlәgәlmә), pedaqoji nәzәriyyәnin çıxış vәziyyәtinin, biliklәr sisteminin inkişafı әnәnәlәrinin öyrәnilmәsi, pedaqoji hadisәlәrә vә onların tәdqiqat metodları, hәmçinin әldә olunmuş
biliklәrin tәrbiyә, tәlim vә tәhsil tәcrübәsinә
tәtbiqi yolları haqqında elmdir. V.İ.Zaqvyazinskinin fikrincә, xüsusi pedaqoji problemlәr
pedaqogikanın vә pedaqoji tәdqiqatların özünәmәxsus problemlәridir. Onlara tәdqiqatın problematikası haqqında mәsәlәlәr, metodoloji status
qazanmış nәzәri qaydalar qrupu, elmi axtarışların nәticәlәrinin nәzәri biliklәr sisteminә
gәtirilmәsi, problemlәrin tәdqiqindәn әldә edilәn
nәticәlәrin tәcrübәyә tәtbiqi, didaktik vә metodik
qruplaşdırılmaların prinsipial әsası daxildir.
Müasir pedaqoji konsepsiyanın әsas әlamәtlәrini xarakterizә edәn nәzәri müddәalar
metodoloji әsaslar kimi çıxış edir. Didaktikada
bu müddәalar: tәlimin mәqsәdi, mahiyyәti, quruluşu, hәrәkәtverici qüvvәlәri, perspektiv inkişafı
vә s. şәrh edilir. Metodoloji müddәaların çoxu
didaktik prinsiplәrdә әks olunmuşdur. Filosoflar
göstәrirlәr ki, elmin strukturunun elementi olan
metod nәzәriyyәyә, qanuna vә qanunauyğunluğa
nisbәtәn daha çox hәrәkәtdәdir, dәyişkәndir.
Geniş istifadә olunan xüsusi pedaqoji, әnәnәvi
elmi-tәdqiqat metodları mәlum materialın alınması, onun qruplaşdırılması vә sistemlәşdirilmәsi, bu vә ya digәr münasibәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә çox faydalıdır.
Onlar pedaqoji obyekt vә hadisәlәrin keyfiyyәt
әlamәtlәrini, struktur elementlәrini tapmağa vә
formalaşdırmağa imkan verir, empirik faktların
öz-özünә toplanmasını tәmin edir. Onların qiymәti bundadır. Bununla yanaşı, daha çox yәqin
olur ki, yalnız әnәnәvi metodlardan istifadә
pedaqogikanın empirik bazisinin keyfiyyәtcә
kökündәn dәyişәrәk yenidәn yaranmasına, ciddi
pedaqoji qanunların vә nәzәriyyәlәrin formalaşmasına, pedaqogikanın öz proqnostik vәzifәsini hәyata keçirmәsinә ümid bәslәmәyә imkan
vermir. Tәsadüfi deyildir ki, XX әsrin 80-ci
illәrinin elmi-pedaqoji nәşrlәrindә belә işlәrin
nәzәri sәviyyәsini әhәmiyyәtli dәrәcәdә yüksәltmәyә imkan verәn metodların axtarılmasına
9

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 2, №4, 2019 s.5-13
diqqәt verilmişdir. Y.K.Babanski yazırdı: “Nәzәri tәhlil metodları hәr bir tәdqiqatın nәzәri
yeniliklәrinin tәlimin vә tәrbiyәnin qanunauyğunluqlarına bu vә ya digәr dәrәcәdә daxil olmasına imkan verir. Mәhz ona görә dә hәr hansı
elmi tәdqiqatda nәzәri metodların rolunun artmasına hәrtәrәfli cәhd göstәrmәk lazımdır” [5, 106].
Pedaqoji tәdqiqatların metodoloji әsası didaktikanın, tәrbiyә nәzәriyyәsinin yaradıcı rolunun
artmasına, elmi biliklәrin sürәtlә inkişafına,
texnologiya vә metodların yenilәşmәsinә, yeni
yanaşmanın tәtbiqinә, pedaqoji prosesdә inteqrasiya vә differensiyanın nәzәrә alınmasına geniş
imkanlar yaradır. Belәliklә, düzgün müәyyәnlәşdirilmiş metodoloji әsasın kömәyi ilә pedaqoji
prosesdәki gizli, qapalı, dәrin, çәtin, rәngarәng,
mürәkkәb komplekslәr hәll olunur. Nәticәdә
insanın bir şәxsiyyәt kimi formalaşması tәmin
olunur. Bu gün hәrtәrәfli, dәrin pedaqoji tәdqiqatların elmi nәticәlәri tәhsilimizin uğurla
inkişafına vә dünya tәhsil sisteminә müvәffәqiyyәtlә inteqrasiya olunmasına xidmәt edә bilәr.
Metodologiyanın әn fundamental problemi pedaqogikanın predmetinin vә pedaqoji hadisәlәrin
dәrk olunması mәntiqinin müәyyәnlәşdirilmәsidir. Metodologiyaya istinad etmәk şәxsiyyәtin
inkişafını, yeni insanın formalaşmasının qanunauyğunluqlarına müvafiq olaraq onun idrakını
inkişaf etdirmәyә, tәrbiyәsini lazımi sәviyyәdә
qurmağa imkan verir.
Pedaqoji tәdqiqatın metodologiyası tәdqiqatın
mәqsәdinә vә mәzmununa uyğun formalaşdırılmalıdır [2]. Pedaqogika öz mövzu vә obyekti
olan insanın hәrtәrәfli öyrәnilmәsi üçün digәr
elmlәrә istinad etmәyi üstün tutur. Pedaqogikanın metodologiyası obyektiv dünyanın inkişafı
haqqında ümumi qanunlar, hәmçinin tәbiәt vә
cәmiyyәtdә insanın mәnәvi rolu ilә bağlı әn
doğru vә dәqiq fikirlәri özündә әks etdirir [9].
Pedaqogikanın әn әhәmiyyәtli komponentlәrindәn biri olan didaktikanın әsas vәzifәlәri
tәdris prosesindә tәlim metodlarını müәyyәnlәşdirmәsidir. Tәlim nәzәriyyәsi kimi, didaktika
bütün akademik fәnlәri tәdris etmәk, tәlim
metodları ilә sıx әlaqә yaratmaq üçün xidmәt
edir. Bu әlaqәlәr ayrı-ayrı fәnlәrdә tәdris metodlarının nәzәriyyәsinin әsasını tәşkil edәn ümumi
tәhsil mәsәlәlәrini öyrәnәn pedaqogika elminin
bir bölmәsidir [14].
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Hәr bir akademik tәlim prosesi öz özәlliyinә
malikdir. Bu, didaktikada tәlim metodları nәzәriyyәsindә әks olunur. Tәdris isә müәllim vә tәlәbә arasında qarşılıqlı prosesdir. Müxtәlif tәlim
metodlarından istifadә edәn müәllim, özünün
düşüncә tәrzindә tәdris materialını әks etdirәn,
müәyyәn bilik, bacarıq vә qabiliyyәtlәri әldә
edәn bir şagirdin formalaşmasına tәsir göstәrir.
Belәliklә, pedaqoji proses dәrsin ayrılmaz tәrkib
hissәsi olaraq qarşılıqlı bir fәaliyyәt kimi
göstәrilir. Tәdris prosesinin tәşkili prinsiplәri
müәllim heyәtinin vә tәlәbәlәrin tәhsil fәaliyyәtinin idarәetmә proseslәrinin, xüsusilә dә
onların arasında qarşılıqlı pedaqoji әlaqәlәrin
yaradılması vә formalaşdırılmasını müәyyәn
edәn әsas mәrhәlәdir. Bu, öyrәnmә prinsiplәrinә,
metodların vә öyrәnmә formalarının istifadәsinin
effektivliyinә düzgün riayәt olunmasının nәticәsidir. İnkişaf tәhsil prosesinin daimi dәyişkәnliyini, ilk tәşkilati formalarından müәllim vә
şagird arasında effektiv vә mәhsuldar olaraq
davamlı inkişafı tәmin edir. Tәdris fәaliyyәti
prinsipi pedaqoji prosesin tәşkili, bilik, bacarıq
vә qabiliyyәtlәrin formalaşmasında vә tәkmillәşdirilmәsindә, vahid didaktik prosesdә maksimum anlayışa, birlik vә birliyә nail olmaq üçün
müәllim vә şagirdin tәşәbbüskarlıq vә yaradıcılıq
tәzahürü üzәrindә qurulur. Fәal iştirak prinsipi
müәllim, tәlәbә, dövlәt, cәmiyyәt vә tәhsil orqanları tәrәfindәn tәyin edilmiş müәyyәn funksiyaları yerinә yetirmәyi tәlәb edir. Müәllim
şagirdin fәaliyyәtinin tәşkilatçısı vә lider rolunu
oynayır, onun inkişafının effektivliyini, bilik,
bacarıq vә qabiliyyәtlәrinin mәnimsәnilmәsini
tәmin edir. Tәlәbә, öz növbәsindә, müәllim tәcrübәsinә vә pedaqoji bacarıqlarına istinad edәn
bir rol oynayır. Mәsuliyyәt prinsipi bütün iştirakçılardan tәhsil prosesindә yalnız onlara
verilәn mәsuliyyәtlәri yerinә yetirmәklә yanaşı,
onların hәrәkәtlәrini, fәaliyyәtinin nәticәlәrini,
verilmiş vә ya alınmış biliklәr, yaradılmış bacarıq vә qabiliyyәtlәrә daim nәzarәt etmәyi tәlәb
edir. Komanda yanaşması müәllim vә tәlәbәlәrin
bütün üzvlәri bir-birinә kömәk etmәyә hazır
olduqları, qarşılaşdıqları çәtinliklәri aradan
qaldırmaq, müәyyәn tәhsil mәqsәdlәrinә nail
olmaq üçün qarşılıqlı mәhdudluq vә sәbr
göstәrmәyә hazır olduqları bütün hallarda yaxşı
fәaliyyәt göstәrәn, sәmәrәli vә vahid bir qrup
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kimi fәaliyyәt göstәrdiyini qәbul edir [21].
Tәhlükәsizliyin bu mәqsәdi üçün müәyyәn
şәrtlәr, yüksәk mәnәvi vә etik iqlimin yaradılması bilik, bacarıq vә qabiliyyәtlәrin keyfiyyәtcә
formalaşmasına yardım edәrkәn öyrәnmә fәaliyyәtlәrinin artırılmasında psixoloji mәhsuldarlığın
böyük rolu var. Tәdris prosesinin tәşkili üçün
göstәrilәn bütün prinsip vә yanaşmalar bir-birini
tamamlayaraq, onların tәzahürlәrinә uyğun olaraq tәhsil fәaliyyәtinin sosial әhәmiyyәtli mәqsәdlәrinә nail olmağın tәminatıdır.
Müasir әdәbiyyatda tәdqiqatın metodologiyası әvvәlcә elmi biliyin mәnbәyi kimi qәbul
olunmuşdur. Yaradıcılıq prinsiplәrinin öyrәnilmәsi elmi vә bilik fәaliyyәtinin forma vә metodlarından biridir. Tәdqiqat metodikası elmin tәrkib
hissәsidir, fәlsәfi vә ümumi bilik prinsiplәri kimi
problemlәrin hәlli prosesindә tәdqiqatçının ardıcıllıq bacarığını sübut edir [24]. Tәdqiqat metodologiyası elmin araşdırma planının bir hissәsi
olduqda, onun mövzusuna vә obyektinә әsaslanmalıdır. Tәdqiqat metodologiyası tәdqiqatda
uyğun üsulların seçilmәsi vә onun qanunuyğunluğunu tәşkil edir. Metodologiya seçimi çox
vacibdir, çünki tәdqiqat planını müәyyәnlәşdirir,
bu da öz növbәsindә hansı mәlumatların necә
toplandığını vә necә tәhlil edildiyini müәyyәn
edir. Metodologiya tәdqiqat üsullarından daha
genişdir. Metodologiya elmin strategiyasıdır.
Effektiv tәdqiqat mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün
ümumi bir yol müәyyәn edәn vә ardıcıl strategiyaya malikdir. Hәr hansı bir elmin strategiyası vә metodologiyası zamanın vә cәmiyyәtin tәlәblәrinә uyğun olaraq müәyyәn edilmәlidir. Müasir zamanın tәlәblәrinә tam cavab
verәn metodologiya olmadan elm öz әhәmiyyәtini itirir vә elm tarixindә nәsildәn-nәslә keçәn, insanın, cәmiyyәtin inkişafını әks etdirәn
yalnız sәthi bir yanaşma kimi qәbul olunur.
Pedaqogika tәhsilin nәzәriyyәsi vә praktikası
ilә mәşğul olan bir fәndir. Onun metodologiyası
müәyyәn bir dövrdә tәdqiqat sahәsindә istifadә
edilәn metodların sistematik, nәzәri tәhlilidir.
Burada “metodologiya” termini tәdris vә tәlim
sisteminә istinad etmәk üçün istifadә olunur.
“Pedaqogika” isә elmi tәlәbәlәrin öyrәnmә prosesi ilә әlaqәlәndirmәk üçün tәdris planının
mәqsәdlәrini, mәzmununu vә metodologiyasını
әhatә edәn tәdris vә tәlim nәzәriyyәsinә aiddir.

Tәlәbәlәr problemlәri hәll etmәk, müasir dünyanın layihәlәrini araşdırmaq, öyrәnmәk, onların
tәhlili yolu ilә müvafiq qәrar qәbul etmәyi,
bacarıq vә qabiliyyәtlәri yaratmağı müstәqil
bacarmalıdırlar. 1920-ci illәrdә “layihә üsulu”
adlanan Kilpatrik “kәşf öyrәnmә” adlı pedaqoji
bir üsul kimi tanınmışdır [23].
Qarışıq öyrәnmә (blended learning) üç metoddan ibarәtdir. Birincisi, әnәnәvi tәhsil materialları, rәqәmsal e-kitablar vә onlayn qaynaqlarına istinad edilmiş biliklәrdir. Tәhsildә әnәnәvi oxu vә yazı mәlumatlarının ötürülmәsi vә
qeyri-elektron formatda ünsiyyәt nәticәsindә hәr
zaman aktual olaraq qalacaqdır. Qarışıq tәdqiqatın ikinci forması tәnqidi düşüncә, yaradıcılıq,
ünsiyyәt, әmәkdaşlıq vә rәqәmsal bacarıqların
inkişafına kömәk edәn innovativ proqramlar ilә
әnәnәvi tәdris metodlarını birlәşdirәn, tәdricәn
tәdris metodologiyasına aid olan qarışıq tәhsil
modelinә aiddir. Qarışıq öyrәnilmәnin bu forması da әsl mәnimsәmә imkanlarını inkişaf etdirmәk üçün әnәnәvi inteqrasiya tәlim proqramını әhatә edir. Qarışıq öyrәnmә tez-tez hibrid
öyrәnmә sinonimi kimi istifadә olunur (baxmayaraq ki, bәzi müәlliflәr onları fәrqlәndirirlәr). Qarışıq sinif modeli tәdris proqramının
mәnimsәnilmәsi üçün texnologiyadan istifadәni
әhatә edәn bir “qarışıq öyrәnmә” formasıdır.
Burada müәllim öz әvәzinә tәlәbәnin başqa tәlәbәlәrlә әlaqә qurmasına üstünlük verә bilәr. Bu,
tez-tez tәlәbәlәrin sinifdәnkәnar baxdıqları,
müәllimlәr tәrәfindәn hazırlanan video dәrslәrinin kömәyi ilә hәyata keçirilir. Hәmçinin bu
metod, “tәrs sinif”, “tәrs öyrәnmә”, “sinif növbәsi” vә “tәrs öyrәtmә” kimi dә tanınır. Bu hibrid
modellәr hәm tәlәbәlәrdә müstәqil öyrәnmәk vә
ya digәr onlayn mәzmunlarla qarşılıqlı әlaqә
yaratmağı tәlәb edir, hәm dә dәrs zamanı fәrdi vә
qruplar üçün müәllim vә tәlәbәlәr qarşılıqlı
әlaqәlәrdә qoyulmuş problemin hәlletmә imkanını yaradır [15].
Pedaqoji fikirlәrin әn vacib xüsusiyyәtlәri onların geniş vә çoxәsaslı olmasıdır. Pedaqoji
ideyaların yaranma tarixi, onların istifadәsi vә
inkişafı, bu fikirlәrin vә tәlim-tәrbiyә tәcrübәlәrinin gәlәcәk nәslә ötürülmәsi, onların davamlılığı, qarşılıqlı tәsirlәri, әvәz edilmәsi vә ya
kәsilmәsinә sәbәb olan mәdәni, sosial kontekstdә mütlәq öyrәnilmәsi vә tәdqiqat edilmәsi
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çox vacibdir. Bundan başqa, tarix boyu davamlı
olan pedaqoji fikirlәrin tәkmillәşdirilmәsi vә
onların gәnc nәslin ünsiyyәt tәcrübәlәrini daima
genişlәndirәn vә zәnginlәşdirәn aspekt kimi tәdqiqi dә әhәmiyyәtlidir.
Pedaqoji ideyalar tarix boyu insanın inkişafında böyük rol oynamışdır vә tarixdә pedaqoji
ideyaların inkişafı vә mәqsәdi nәzәrә alınmalıdır.
Pedaqoji fikirlәrin tarixin inkişafında öyrәnilmәsi, ilk növbәdә, onun semantik strukturunu,
inkişafın daxili mәntiqini izlәmәk, semantik
struktur mövqeyindәn yenidәn qurulması vә nәhayәt, semantik strukturların әlaqәlәrini izlәmәk
demәkdir. Fikirlәrin yeni bir anlayışı tez-tez adi
semantik seriyaların pozulması deyil, mәhv
edilmәsi, prinsipial yenidәn qurulması, orijinal
pedaqoji mövqeyinin yaranması, pedaqoji tәcrübәlәr üçün yeni çәrçivәlәr qoyan xüsusi hәdәf vә
normativ parametrlәrlә yeni pedaqoji konsepsiyanın formalaşmasıdır [12]. Pedaqoji tәdqiqatların sistemlәşdirilmәsi vә tәsniflәşdirilmәsi
problemi onun gәlәcәk inkişafını tәmin edir.
Bunu hәll edәrkәn, sistemlәşdirmә vә tәsniflәşdirmәnin tәklif olunan variantlarının әsaslandığı sәbәblәri açıq şәkildә müәyyәnlәşdirmәk
zәruriliyi ön plana çıxır. Tәlim prosesinin әsasını
tәşkil edәn pedaqoji ideyalar fәrdi tәlim
metodları ilә pedaqogikada müәyyәn bir istiqamәt vә yeni trendlәr yaradır.
Nәticә. Hәr bir elmin tәdqiqat metodologiyası
zaman keçdikcә dәyişir vә onun müasir tәlәblәrә
uyğun olaraq tәkmillәşdirilmәsi dә yeni yanaşmalar tәlәb edir. Pedaqogikanın mәzmunu olan
insan, onun tәbiәt vә cәmiyyәtdәki fәaliyyәti
pedaqogika elminin tәdqiqat metodologiyasında
öz әksini tapmalıdır. Pedaqogika tәbiәt vә cәmiyyәt ilә sıx әlaqәsi olan bir insanın, onun tәrbiyәsi, tәlimi, tәhsili vә inkişafı ilә әlaqәli elmdir.
Bu elm qloballaşma dövründә dünyanın inkişafı
vә tәrәqqisinә sәbәb olan aparıcı elmlәrdәn birinә çevrilir. Pedaqogika elminin tәdqiqat metodologiyasını yenidәn nәzәrdәn keçirtmәk, bütün
tәdris prosesini modernlәşdirәrәk dünya ictimaiyyәtinә uğurla inteqrasiya etmәk vә effektiv
milli tәhsil sistemini yaratmaq günün әn vacib
mәsәlәsidir. Bu baxımdan pedaqogika elminin
tәdqiqat metodologiyası yenidәn nәzәrdәn keçirilmәli vә yeni, qloballaşma zamanına uyğun
olan milli tәdqiqat metodologiyasının işlәnilmәsi
12
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H.Аhmadov
Methodology of research
in pedagogy
Abstract
Globalization, as the main phenomenon of the
21st century, creates a unique and unified system
of interconnected human, ecology and society.
Science at the forefront of this system covers all
types of activities through the rapid development
of modern information technologies. Innovations
in the field of digital technologies brought
science to a completely new level, creating innovative thinking, entailed the necessity and importance of reviewing the methodologies of all
scientific disciplines and pedagogy in particular.
Pedagogy – the subject, of which a person,
whose upbringing, education and development
occurs in close connection with ecology and
society, becomes one of the leading sciences

causing the development and prosperity of the
world. The revision of the research methodology
of pedagogical sciences and modernization of the
entire teaching process on this basis is a crucial
issue for the successful development of an
independent state in the modern world. From this
point of view, pedagogy provides a great basis
for the quality and effectiveness of its national
education system, taking into account the
constantly evolving and rising demands of time.
In this regard, a new look at the methodology of
researches on pedagogy history is important.
Г.Ахмедов
Методология исследования по
педагогической науке
Аннотация
Глобализация как основной феномен XXI
века создаёт уникальную целостную систему
экологии, общества и человека, где все элементы тесно переплетены и не могут быть
рассмотренны друг без друга. Наука, стоящая
у истоков данного единства, обусловила развитие всех сфер деятельности посредством
информационно-технологического бума. Инновации в области цифровых технологий,
создавшие инновационное мышление и
поднявшие науку на качественно новый уровень, повлекли за собой необходимость и
важность пересмотра методологий всех научных дисциплин, в том числе и педагогики.
Педагогика, предметом которой является
человек, воспитание, обучение и становление
которого происходит в тесной связи с экологией и обществом, становится одной из ведущих наук, обуславливающей развитие и процветание мира. Пересмотр методологии исследования педагогики как науки, и на этой
основе модернизация всего процесса образования является важнейшим вопросом успешного развития в современном мире. С
этой точки зрения, педагогика, принимая во
внимание постоянно развивающиеся и растущие требования времени, обеспечивает крепкую основу для качественной и эффективной
национальной системы образования. В связи
с этим становитсяактуальным новый взгляд
на методологию исследований педагогики.
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ALİ PEDAQOJİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ
PEŞƏYÖNÜMÜ İŞİNİN APARILMASI
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Xülasә. Müәllim hazırlığı prosesindә tәlәbәlәrin bir qisminin gәlәcәkdә bu sahәdә işlәmәyәcәklәri, bu peşәni yalnız ali tәhsil diplomu almaq üçün seçdiklәrini bildirmәlәri vә müәllim peşәsinin
sirlәrinә yiyәlәnmәyә laqeyd yanaşmaları kimi müәyyәn faktlar özünü göstәrir. Bu hal da gәlәcәkdә
bir çox, o cümlәdәn iqtisadi problemә sәbәb olacaq bu hal ali pedaqoji tәhsil müәssisәlәrindә tәlәbәlәrlә peşәyönümü işlәrinin aparılmasını birmәnalı şәkildә zәruri edir. Tәlәbәlәrlә peşәyönümü
üzrә sistemli vә mәzmunlu işlәrinin aparılması onların müәllim peşәsini dәrindәn öyrәnmәlәrinә,
ona bağlanmalarına, özünütәhsil, özünüinkişaf, özünüaktuallaşdırma motivlәrinin formalaşmasına
әlverişli zәmin yaradır. Peşә maarifi, peşә mәslәhәtlәri, peşә adaptasiyası işlәri tәlәbәlәrin müәllim
peşәsinә vә seçdiklәri ixtisasa daha dәrindәn yiyәlәnmәlәrinә, onu ürәkdәn sevmәlәrinә, seçdiklәri
ixtisas üzrә rәqabәtqabiliyyәtli mütәxәssislәr kimi formalaşmasına, gәlәcәkdә bu sahә üzrә işlәyә vә
inkişaf edә bilmәlәrinә sәbәb olur, ixtisasdәyişmә, peşәsini sevmәmә, işsizlik kimi halların baş
vermәsini minimuma endirir.

Açar sözlәr: peşәyönümü, peşә motivlәri, pedaqoji tәhsil, pedaqoji tәcrübә, peşә adaptasiyası.
Key words: career guidance, vocational motives, pedagogical education, teaching practice, professional adaptation.
Ключевые слова: профориентация, профессиональные мотивы, педагогическое образования, педагогическая практика, профессиональное адаптация.

S

on illәr Respublika rәhbәrliyi vә
Tәhsil Nazirliyinin gәlәcәk müәllimlәrin peşә-ixtisas hazırlığının dәrinlәşdirilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi sahәsindә apardıqları bir sıra kompleks işlәr öz
müsbәt nәticәsini göstәrmәkdәdir. Ali pedaqoji
tәhsilә diqqәtin artırılması, bu sahәdә qabaqcıl
ölkәlәrin tәcrübәsinin öyrәnilmәsi vә Avropa
tәhsil mәkanına inteqrasiyanın sürәtlәndirilmәsi
nәticәsindә son iki ildә qәbul imtahanlarında
yüksәk bal toplamış gәnclәrimiz arasında ali
pedaqoji tәhsilә marağın güclәnmәsi müşahidә
olunur vә bu tendensiya getdikcә artır. Ali mәktәblәrә qәbul imtahanlarında 500-600 bal top14

lamış abituriyentlәr arasında ixtisas seçimi üçün
yazdıqları әrizәlәrindә birinci yerdә müәllimlik
peşәsini yazan, hәmçinin tәlәbә kontingenti
arasında gәlәcәkdә müәllim işlәyәcәklәrini qәtiyyәtlә bildirәn tәlәbәlәrin sayı artmaqdadır.
Lakin bütün bunlarla yanaşı, orta mәktәbi yüksәk
göstәricilәrlә başa vuran mәzunlar arasında müәllimlik peşәsinә gәlmәk istәmәyәnlәrin çoxluğu,
hәmçinin pedaqoji ali vә orta ixtisas mәktәblәrindә tәhsilalanların bir qisminin gәlәcәkdә bu
sahәdә işlәmәyәcәklәrini açıq-aşkar bildirmәlәri
müәyyәn narahatlıq doğurur. Halbuki cәmiyyәt o
zaman daha yüksәk sәviyyәdә inkişaf edәr ki,
mәktәb әn istedadlı, әn yaxşı oxuyan mәzunlarını,
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mәhz müәllimlik peşәsinә istiqamәtlәndirsin. Bu
da bir hәqiqәtdir ki, müәllimi, mәktәbi, tәhsili
güclü olan xalqın iqtisadiyyatı da, siyasәti dә,
ordusu da, digәr sәnәt vә ixtisas sahiblәri dә
güclü olur. Hәlә XIII әsrdә Şәrqin böyük әxlaq
nәzәriyyәçisi N.Tusi yazırdı: “İnsanı kamilliyә
çatdırmaq mәqsәdini güdәn sәnәt dünya sәnәtlәrinin әn şәrәflisi olmalıdır”. Mәhz bu mәnada
müәllimlik peşәsi insanı kamilliyә çatdırmaq
mәqsәdini güdәn peşәlәr, sәnәtlәr sırasında birinci yerdә dayanır.
Apardığımız müşahidә vә tәhlillәr göstәrir ki,
pedaqoji tәhsil alan gәnclәrin bir qismi, xüsusәn
oğlanlar bәzi arqumentlәrlә çıxış edәrәk, bәzәn
dә maddi tәminatı bәhanә gәtirәrәk gәlәcәkdә
aldıqları ixtisas vә peşә sahәsindә işlәmәyәcәklәrini bildirirlәr. Bu da xeyli miqdarda әlavә
maliyyә vәsaitinin, vaxt itkisi vә işsizlik probleminin artması demәkdir. Tәbii ki, bu kimi halların aradan qaldırılması vә ümumiyyәtlә, onların
baş vermәmәsi üçün istәr orta mәktәblәrdә
şagirdlәrlә, istәrsә dә pedaqoji ali vә orta ixtisas
tәhsili müәssisәlәrindә tәlәbәlәrlә pedaqoji peşә
üzrә peşәyönümü işlәrinin aparılmasına ciddi
yanaşılmalı vә ona nail olunmalıdır. Müasir dövr
müәllim hazırlığı mәsәlәsinә elә yanaşmağı tәlәb
edir ki, pedaqoji sahәyә gәlәnlәrin hәm ümumtәhsil biliklәri, hәm pedaqoji sahәyә maraqları,
hәm dә ali tәhsil aldıqdan sonra bu sahәdә işlәmәk hәvәslәri güclü olsun.
Fikrimizcә, bunun üçün tәhsilalanlarla aşağıdakı
üç istiqamәtdә pedaqoji peşәyönümü işlәri üzrә
fәaliyyәt prosesinin tәşkilinә xüsusi ehtiyac vardır:
– orta mәktәbdә şagirdlәr arasında pedaqoji
peşәyönümü işlәrinin aparılması vә ona diqqәtin
artırılması;
– yaxşı oxuyan, pedaqoji sahәdә bacarıq vә
qabiliyyәti olan gәnclәrin müәyyәnlәşdirilmәsi vә
bu sahәyә yönәldilmәsi;
– pedaqoji tәhsil müәssisәlәrindә tәlәbәlәrlә
peşәyönümü işlәrinin aparılması vә güclәndirilmәsi.
Qeyd edәk ki, bunlar bir-biri ilә әlaqәli kompleks işlәrdir vә bir problemin hәllinin ayrı-ayrı
mәrhәlәlәridir. Lakin tәdqiqat obyekti kimi
onların aparılması texnologiyaları fәrqli xarakterә
malik olduğundan bu mәqalәdә yalnız üçüncü
istiqamәt üzrә, yәni pedaqoji tәhsil müәssisәlәrindә aparılan işlәrin nәzәri vә texnoloji
funksiyalarını nәzәrdәn keçirәcәyik.

Ali pedaqoji tәhsil özünün bir sıra spesifik
xüsusiyyәtlәri ilә digәr tәhsil sahәlәrindәn fәrqlәnir. Bu peşә sahiblәri insan kapitalının formalaşması kimi böyük, çәtin vә mәsuliyyәtli bir
missiyanı yerinә yetirirlәr. Onun kredosu insan
şәxsiyyәtinin formalaşdırılması, gәlәcәk cәmiyyәtin hәr bir üzvünün yetişdirilmәsidir. Ona görә
dә pedaqoji tәhsil prosesindә tәlәbәlәrin
seçdiklәri ixtisaslar üzrә tәhsil aldıqları müәllim
peşәsinә ixtisas hazırlığı ilә yanaşı, psixolojipedaqoji cәhәtdәn hazırlanmaları da olduqca
mühüm әhәmiyyәt daşıyır. Belә bir hazırlığın
olması tәhsilalanların seçdiklәri peşә vә ixtisasa
daha dәrindәn bağlanmalarına vә onun
incәliklәrinә daha dәrindәn bәlәd olmalarına
güclü motivlәr yaradır ki, bu da gәlәcәkdә
tәlәbәlәrin müәllim kimi formalaşmalarına әsaslı
tәsir göstәrir.
Tәlәbәlәrin bir qisminin, yalnız ali tәhsil almaq xatirinә pedaqoji tәhsil müәssisәlәrindә
oxuması pedaqoji tәhsilә vә onun gәlәcәk inkişafına xeyli әngәllәr törәdir. Belә bir meylin
olmasının digәr sәbәblәri ilә yanaşı, pedaqoji
tәhsil müәssisәlәrindә tәlәbәlәrlә peşәyönümü
işlәrinin aparılmaması da әsas amil olaraq qalır.
Peşәyönümü tәhsilin bütün pillәlәrini vә
sәviyyәlәrini әhatә edәn, yalnız orta mәktәblәrlә
mәhdudlaşdırılan bir problem deyildir. Ali mәktәblәrdә peşәyönümü işlәri şagirdlәrlә aparılan
işlәrdәn fәrqli xarakterә malikdir. Eyni zamanda
onun aparılması peşәyönümü işlәrinin elә bir
mәrhәlәsidir ki, bu zaman aparılan pedaqoji,
psixoloji vә texnoloji işlәr tәlәbәlәrin aldıqları
tәhsilә, öyrәndiklәri peşә vә ixtisasa daha dәrindәn yiyәlәnmәlәrinә, ona bağlanmalarına, bu
sahәdә özünütәhsilә, özünühazırlığa, özünüaktuallaşdırmağa vә müәllim peşәsinә adaptasiya
olunmalarına әsaslı zәmin yaradır. Bunlar olmadan digәr peşә vә ixtisaslar kimi, pedaqoji peşәlәr
üzrә dә peşә-ixtisas hazırlığında müvәffәqiyyәt
әldә etmәk mümkün deyildir.
Ali pedaqoji tәhsil müәssisәlәrindә peşәyönümü işlәrinin aparılması zәruri olduğu qәdәr
dә çәtin vә mürәkkәbdir. Belә ki, tәlәbәlәr artıq
seçim etmişlәr. Başlıca mәsәlә seçdiklәri peşәni
sevmәk, onun incәliklәrinә bәlәd olmağa hәvәs
göstәrmәk vә ona bağlanmaqdır. Bunun üçün
pedaqoji ali vә orta ixtisas tәhsili müәssisәlәrindә
tәlәbәlәrlә peşәyönümü işlәrinin aparılmasına
aşağıdakı aspektlәrdәn yanaşmağın faydalı
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olacağını söylәmәk olar.
Tәlәbәlәrdә peşә motivlәrinin formalaşdırılması bu prosesdә әsas yerlәrdәn birini tutur.
Motivlәr tәlimin әsas elementi kimi tәlәbәlәrin
müәllim peşәsinә, seçdiklәri ixtisasa yiyәlәnmә
prosesindә rәhbәrlik mövqeyindә olan tәhriklәrdir. Onlar tәlәbәlәrdә müәllim peşәsinin sirlәrini
öyrәnmә vә bu sahәdә biliklәrә yiyәlәnmә maraqlarının artmasına sәbәb olur. Eyni zamanda, intellektual-tәhrikedici motivlәr kimi tәlәbәlәrdә
müәllim sәnәtinә, pedaqoji peşәnin sirlәrinә daha
dәrindәn yiyәlәnmә tәlәbatlarını daha da
güclәndirir.
Tәlәbәlәrin pedaqoji peşәyә bağlanmaları
istiqamәtindә aparılan işlәrdә onlarda özünütәhsil, özünütәhrik, özünәinam motivlәrinin yaranmasına vә tәrbiyә edilmәsinә dә xüsusi önәm
verilmәlidir. Bunun üçün tәhsilalanlarda müәllim
peşәsinin müqәddәsliyinә vә әn şәrәfli peşә
olmasına inamın formalaşdırılması, müәllimlәr
tәrәfindәn inamsızlığa sövq edәn heç bir söz vә
hәrәkәtlәrә yol verilmәmәsi, onlarda seçdiklәri
peşә sahәsindә yüksәk nailiyyәtlәr qazana
bilәcәklәrinә inam yaradılması vә s. kimi tәdbirlәrin aparılması vә işlәrin görülmәsi mühüm
tәsir gücünә malik mәsәlәlәrdir. Bunlar elә bir
proseslәrdir ki, nәinki tәkcә tәlәbәlәrin peşәixtisas hazırlığına, hәmçinin ali tәhsildәn sonrakı
peşәkar pedaqoji fәaliyyәtә dә öz müsbәt tәsirini
göstәrә bilir. Bu baxımdan peşә-ixtisas hazırlığı
prosesindә tәlәbәlәrdә yaradılan motivlәr aşağıdakı bir sıra mühüm nәticәlәrin әldә edilmәsini
reallaşdırmış olur:
– tәlәbәlәrә pedaqoji peşәnin sirlәrinә daha
dәrindәn yiyәlәnmәyә vә bu istiqamәtdә әsaslı
bilik, bacarıq vә vәrdişlәr qazanmağa tәhrikedici
tәsir göstәrir;
– müәllim üçün zәruri olan bir sıra peşә
keyfiyyәtlәrinin tәrbiyә olunmasına, müәllim peşәsinә dәrin vә davamlı maraq oyadılmasına zәmin yaradır;
– müasir dövrün artan tәlәblәrinә cavab verәn
peşәkar vә sәriştәli müәllimlәrә ehtiyac olması
tәsәvvürü vә pedaqoji peşәnin sosial dәyәrini
dәrk etmәk qabiliyyәtlәri formalaşdırır;
– müәllim peşәsinә adaptasiyaedici tәsir
göstәrmәklә gәlәcәk müәllimlәrin bu peşәyә vә
seçdiklәri ixtisasa dәrindәn bәlәd olmasına vә
bağlanmasına tәsir göstәrir;
– müәllim peşәsinin nüfuzunu qorumaq, onun
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şәrәfli adına layiq olmaq tәşәbbüsü formalaşdırır,
özünü müәllim kimi görmәk arzusunun reallaşmasına stimul yaradır.
Peşә motivlәri nә birdәn-birә yaranır, nә dә
bir-iki tәdbirin nәticәsindә meydana çıxır. Onun
tәşәkkülü vә formalaşması bir sıra kompleks vә
mәqsәdyönlü şәkildә hәyata keçirilәn tәdbirlәrin
nәticәsi kimi özünü göstәrir. Bu mәqsәdlә
pedaqoji tәhsil müddәtindә motivlәrin formalaşdırılmasına tәsir edә bilәcәk aşağıdakı bir sıra
kompleks tәdbirlәrin yerinә yetirilmәsini zәruri
hesab etmәk olar:
– cәmiyyәtdә müәllimin, müәllim peşәsinin
yeri, statusu, funksiyası vә cәmiyyәtin gәlәcәyinin
müәllim әmәyindәn nә dәrәcәdә asılı olması
haqqında tәlәbәlәrdә aydın tәsәvvürlәrin formalaşdırılması;
– son illәr dövlәt vә hökumәtin müәllim әmәyinә, müәllim peşәsinә verdiyi yüksәk qiymәtlәrlә
vә bu sahәdә gәlәcәk perspektivlәrlә tәlәbәlәrin
yaxından tanış edilmәsi;
– tәlәbәlәri praktik peşә fәaliyyәtinә cәlb etmәklә, onlarda bir sıra peşәkarlıq vә sәriştәlilik
elementlәrinin formalaşdırılması;
– ali pedaqoji tәhsil müәssisәlәrindә tәdrisә
cәlb olunan müәllimlәrin peşә-ixtisas hazırlıqlarının daim yüksәldilmәsinә vә tәkmillәşdirilmәsinә diqqәtin artırılması;
– ali pedaqoji tәhsil müәssisәlәrinin tәdris
planlarına tәlәbәlәrin müәllim peşәsinә praktik
hazırlıqları ilә bağlı “Müәllim peşәkarlığı vә
sәriştәliliyi”, “Müәllimin bәdәn dili”, “Pedaqoji
etika”, “Praktik pedaqogika” vә s. kimi yeni
tәdris kurslarının daxil edilmәsi.
Ali pedaqoji tәhsil müәssisәlәrinin bakalavriat
sәviyyәsindә tәlәbәlәrlә peşәyönümü işlәrinin
aparılmasında önәm verilmәli başlıca mәsәlәlәrdәn biri dә tәlәbәlәrin seçdiklәri ixtisas üzrә
müәllimlik peşәsinә adaptasiya olunmalarına
xüsusi diqqәtin verilmәsidir. Bu, olduqca önәmli
addımdır. Tәlәbәlәrlә peşә adaptasiyası işi
dәrinlәşdikcә, onlarda bu peşәnin incәliklәrinә
yiyәlәnmә istәklәri dә güclәnir. Onlar mәktәblә,
buradakı pedaqoji proseslә yaxından tanış
olduqca vә bu sahәdә ilkin әmәk vәrdişlәri
qazandıqca onlarda mәktәbә, şagirdlәrә, bütövlükdә pedaqoji peşәyә münasibәt daha da
dәrinlәşir, istәk vә maraq artır. Düzdür, bu zaman
әks tәsirlәr dә ola bilәr. Xüsusәn pedaqoji tәcrübә
dövründә tәlәbәlәrdә bәzәn özünәinamsızlıq
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halları yaranır ki, bunun da nәticәsindә onlar
müvәffәqiyyәt qazana bilmәyәcәklәrindәn qorxur, şagirdlәrlә, onların valideynlәri ilә ünsiyyәt
yarada bilmәyәcәklәrindәn çәkinirlәr. Belә hallar
da tәlәbәlәrin pedaqoji peşәyә adaptasiya olunmalarına vә bu sahәdә işlәmәk istәyinә mәnfi
tәsir göstәrir. Bu kimi halların baş vermәmәsi vә
tәlәbәlәrlә peşә adaptasiyası işlәrinin müvәffәqiyyәtlә reallaşa bilmәsi üçün ali pedaqoji tәhsil
müәssisәlәrindә bu problemә iki yanaşmanın
olmasını xüsusi ilә zәruri hesab edirik:
– ali pedaqoji tәhsil müәssisәlәrinin orta
mәktәblәrlә әlaqәsinin davamlı, dayanıqlı vә
sistemli şәkildә olmasına diqqәtin artırılması;
– tәdris edilәn fәnlәrin praktikyönümlülüyünün güclәndirilmәsi.
Qeyd edәk ki, hәr iki istiqamәt üzrә pedaqoji
tәhsil müәssisәlәrindә xeyli işlәr görülsә dә,
görülәcәk işlәr dә az deyildir. Hәlә dә pedaqoji
tәcrübәnin vaxtı vә keçirilmә sәviyyәsindәki bәzi
çatışmazlıqlar, mühazirә mәşğәlәlәrinin vaxtının
praktik mәşğәlәlәrdәn çox olması kimi hallar
davam etmәkdәdir.
Müәllimlik, hәm dә sәnәtdir. Sәnәti isә tәkcә
sözlә, nәzәriyyә ilә nә öyrәtmәk, nә dә öyrәnmәk
olar. Bunun üçün pedaqoji tәhsildә müәllimlik
peşәsinә vә konkret bir ixtisasa yiyәlәnmәyin
nәzәri әsaslarının mәnimsәnilmәsi ilә yanaşı,
praktik fәaliyyәtә dә geniş yer vermәk lazımdır.
Hәm tәdris edilәn fәnlәrin praktikyönümlülüyünün artırılması, hәm dә tәlәbәlәrin bilavasitә praktik fәaliyyәtә cәlb olunmaları bu prosesdә mühüm әhәmiyyәt daşıyır. Tәlәbәlәrin
vaxtaşırı orta mәktәblәrdә mәktәblilәrin dostu,
müәllimlәrin kömәkçisi kimi siniflәrdә şagirdlәr
arasında olmaları, könüllülәr kimi onların
müәyyәn tәlim-tәrbiyә işlәrinә cәlb olunmaları
bu baxımdan olduqca yaxşı nәticәlәrә sәbәb olar.
Tәlәbәlәr pedaqoji tәcrübә zamanı mәktәbdә
aparılan müxtәlif tәlim-tәrbiyә işlәrinә cәlb
olunur, müәllim vә sinif rәhbәrinin kömәkçisi
kimi pedaqoji fәaliyyәtlә mәşğul olurlar. Əyani
vәsaitlәr, tәqdimatlar hazırlayır, icmal tәrtib edir,
dәrslәrә hazırlaşır, dәrs aparırlar. Lakin bunlar
azdır. Müşahidәlәrimiz göstәrir ki, bu prosesdә nә
tәcrübәçi tәlәbәlәr şagirdlәrdә müәllimlik
peşәsinә maraq yaradılması istiqamәtindә, nә dә
pedaqoji tәcrübәyә rәhbәrlik edәn metodistlәr,
pedaqoq vә psixoloqlar tәlәbәlәrin pedaqoji
peşәyә motivlәrinin formalaşdırılması, onların bu

peşәyә adaptasiya olunması sahәsindә demәk olar
ki, heç bir iş aparmırlar. Ona görә dә işin әn
mәsuliyyәtli vә әn vacib tәrәflәrindәn biri bu
prosesdә tәlәbәlәrin müәllimlik peşәsinә maraq
vә meylinin dәrinlәşdirilmәsinә diqqәtin artırılması zәruridir. Çalışmaq lazımdır ki, pedaqoji
tәcrübә, yalnız sınaq dәrslәrinin keçirilmәsi,
müәyyәn tәlimatı tapşırıqların yerinә yetirilmәsi
ilә mәhdudlaşdırılmasın. Tәlәbәlәr şagirdlәrlә
maraqla, hәvәslә işlәmәlidir ki, pedaqoji tәcrübә
onların müәllimlik peşәsinә maraqlarını, motivlәrini artıra bilsin. Bu zaman hәm pedaqoji tәcrübә rәhbәrlәrinin (metodist, pedaqoq, psixoloq),
hәm dә mәktәb müәllimlәrinin müәyyәn stimullaşdırıcı tәdbirlәrdәn dә istifadә etmәlәrinә,
tәlәbәlәrin yaradıcılıq potensialının üzә çıxarılmasına, onlara müәyyәn müstәqilliyin verilmәsinә nail olunmalıdır.
Pedaqoji tәcrübә zamanı işlәrin bu mәzmunda
tәşkilinin nәticәsi göstәrir ki, tәcrübәdәn әvvәl
gәlәcәkdә müәllim işlәmәyәcәklәrini bildirәn
tәlәbәlәrin xeyli qismi pedaqoji tәcrübәdәn sonra
fikirlәrinin dәyişdiyini, müәllim peşәsinin qürurlu, şәrәfli peşә olduğunu, şagirdlәrlә işlәmәyin
maraqlı olduğunu qeyd edәrәk gәlәcәkdә
müәllim işlәyәcәklәrini sәmimi etiraf edirlәr.
Tәәssüf ki, reallıqda bunun әksi dә müşahidә
olunur ki, bu işin da başlıca sәbәbini, mәhz tәlәbәlәrlә peşәyönümü işlәrinin düzgün, sәmәrәli
aparılmamasında, onların müәllim peşәsinә
pedaqoji-psixoloji hazırlıqlarının zәif aparılmasında görürük.
Ali pedaqoji tәhsil prosesindә tәlәbәlәrlә peşәyönümü işlәrinin aparılmasına ciddi ehtiyac
duyulur. Tәdrisin yeknәsәq, tәlәbәlәrdә maraq
oyada bilmәyәcәk tәlim metodları ilә aparılması
bu prosesә özünün mәnfi tәsirini göstәrdiyi kimi,
tәdris prosesindә yeni tәlim texnologiyalarından
istifadәyә üstünlük verilmәsi, seminar vә laborator mәşğәlәlәrin mәzmununu dәrinlәşdirmәklә
tәlәbәlәrin praktiki peşә bacarıqlarının artırılması
bu prosesdә bir qәdәr müsbәt tәsir gücünә malik
olur. Bununla yanaşı, tәlәbәlәrdә hәm nәzәri, hәm
dә praktiki bacarıq vә vәrdişlәr aşılaya bilәcәk
auditoriyadan kәnar fәaliyyәt növlәrinin tәşkilinә
vә aparılmasına xüsusi diqqәt verilmәsi dә
mühüm әhәmiyyәt daşıyır.
Müәyyәn vaxtlarda tәlәbәlәrlә peşәsi vә
ixtisası üzrә karyera quruculuğu, peşәkar inkişaf
istiqamәtlәri, әmәk bazarına çıxış imkanları, tәlәb
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vә tәklif arasında olan münasibәtlәr, müasir әmәk
bazarının tәlәblәri, müәllim peşәsinin özünün
peşә vә ixtisas tәlәblәri, müәllimlik peşәsinin
standartları vә s. haqqında maariflәndirmә
işlәrinin, mәslәhәtlәrin aparılması, müәyyәn
müsabiqәlәrin tәşkili vә s. olduqca mühüm tәsir
gücünә malik olan tәdbirlәr peşәyönümü tәdbirlәri içәrisindә mühüm yer tutmalıdır. Tәcrübә
göstәrir ki, tәlәbәlәrdә tәhsil aldıqları peşә vә ixtisaslar üzrә informasiya qıtlığının olması onların
öz peşә vә ixtisaslarına daha dәrindәn nüfuz
etmәlәrinә vә bağlanmalarına mәnfi tәsir göstәrir.
Ona görә dә onlarla peşә vә ixtisas hazırlığı ilә
yanaşı, sistemli peşәyönümü işlәri, peşәyә maraq,
meyil vә motivlәrini inkişaf etdirmәk üzrә xeyli
işlәr görülmәlidir.
Nәticә. Pedaqoji peşәlәr üzrә peşәkar kadrların hazırlanması işinin sәmәrәli tәşkili, öz peşәsini, işini sevәn, ona bağlı olan, müәllimlik peşәsini bütün peşәlәrin fövqündә sayan yüksәk sәviyyәli kadrların hazırlanması pedaqoji peşә tәhsili müәssisәlәrindә tәlәbәlәrin ixtisas hazırlığının mәzmununun dәrinlәşdirilmәsi, tәkmillәşdirilmәsi ilә yanaşı, onların hәm dә tәhsil aldıqları ixtisası sevmәlәri, ona ürәkdәn bağlanmaları,
bu sahә üzrә yaxşı mütәxәssis olması arzusunun
formalaşması ilә sıx bağlıdır. Bu da peşә-ixtisas
tәhsili prosesindә tәlәbәlәrlә peşәyönümü işlәrinin sistemli şәkildә aparılmasını zәruri edir.
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M.İlyasov
Implementation of career guidance at
pedagogical higher education institutions
Abstract
There are some facts regarding the teacher
training process. For example, some students do
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not want to work as a teacher in the future, they
chose this profession only to obtain a higher
education diploma and they are indifferent to
mastering the secrets of teaching profession. Such
a situation will lead to multiple problems in
future, including the economic problems and
make it necessary to carry out career guidance
activities with students at the institutions of higher pedagogical education. Conduction of systematic and meaningful work on career guidance
with students helps to deeply learn their profession, be closer to this profession, and form the
motives of self-education, self-development and
self-actualization. Implementation of works in the
area of vocational education, vocational counseling and adaptation will help students to
deeply master the profession they choose and develop themselves as competitive specialists, work
and promote in this field in future. It will also
help to minimize the cases like changing and
dislike of profession, unemployment and etc.
М.Ильясов
Проведение работ по профориентации в
высших учебных заведениях
Aннотация
В процессе подготовки учителей некоторые
студенты не будут работать в будущем, они
выбрали эту профессию только для получения
диплома о высшем образовании и им
безразличны секреты педагогической профессии – это лишь некоторые факты. Такая
ситуация, которая в будущем приведет ко
многим, в том числе экономическим проблемам, заставляет профессионально работать
со студентами в высших учебных заведениях.
Ведение систематической и содержательной
работы со студентами помогает углубить их
обучение, установить с ними связь, сформировать самообразование, саморазвитие и
самореализацию мотивации. Профессиональное образование, профессиональное консультирование и профессиональная подготовка
помогут студентам получить больше знаний о
профессии, которую они выбирают и развить
ее в качестве конкурентоспособного специалиста в выбранной профессии, эта работа минимизирует случаи безработицы.
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İQTİSADÇI KADR HAZIRLIĞINDA AVROPA
TƏHSİL SİSTEMİNİN ROLU

Loğman Abdullayev,
Sumqayıt Dövlәt Universitetinin Maliyyә vә mühasibat uçotu
kafedrasının müdiri, iqtisad elmlәri üzrә fәlsәfә doktoru, dosent
e-mail: loğman.2005@mail.ru
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Xülasә. Azәrbaycanın Avropa tәhsil sistemi olan Balonya prosesinә qoşulması ölkәdә tәhsilin yeni
keyfiyyәt göstәricilәrinin yaranmasına vә inkişafına sәbәb olur. Mәqalәdә iqtisadçı kadrların hazırlanmasında beynәlxalq tәhsil imkanlarından istifadәetmә vә bu sahәdә mütәxәssis hazırlığının
yüksәldilmәsindәn bәhs edilir. Eyni zamanda qәbul olunan qanun vә qәrarlar, beynәlxalq әmәkdaşlıqdan bәhrәlәnmә gәlәcәkdә sosial-iqtisadi yüksәlişin tәmәli hesab edilә bilәr.
Açar sözlәr: Avropa tәhsil sistemi, Balonya prosesi, Maliyyә Hesabatının Beynәlxalq Standartları,
kredit sistemi.
Key words: European education system, Bologna process, International Financial Reporting
Standards, credit system.
Ключевые слова: Европейская система образования, процесс Болоньи, Международные
Стандарты Финансовых Отчетов, кредитная система.
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üasir ali tәhsil sistemindә keyfiyyәt göstәricisi mühüm amil
hesab olunur. Tәhsil sahәsindә
beynәlxalq әlaqәlәrin inkişafı,
xüsusәn Avropa tәhsil sisteminә inteqrasiya
olunma bütövlükdә hәmin ölkәlәrdә fәal hәyat
tәrzinin yüksәldilmәsi ilә şәrtlәnir. Tәhsil sistemindә mühüm istiqamәt olan Balonya sistemi
ilk dәfә XX әsrin 70-ci illәrindәn başlayaraq tәhsil sahәsindә yeni proqram kimi qәbul edilmişdir.
Ümumilikdә Balonya prosesinin başlanması 19
iyun 1999-cu ilә tәsadüf edir. Avropanın 29
ölkәsinin tәhsil nazirlәri İtaliyanın Balonya
şәhәrindә “Avropa ali tәhsil mәkanı” Bәyannamәsini qәbul etdilәr. Sonradan 46 ölkәni әhatә
edәn bu proses bir sıra mühüm mәqsәdlәrә nail

olmağı qarşısına mәqsәd qoymuşdur. Burada
Avropa mәkanında ali tәhsil müәssisәlәrinin
rolunun vә nüfuz dairәsinin yüksәldilmәsi, mәdәni, sosial vә elmi-texniki imkanlarının güclәndirilmәsi, tәhsildә keyfiyyәtin artırılması kimi
mühüm cәhәtlәr qәbul edilmişdir. Balonya hәrәkatına qoşulan ölkәlәrdә, mәhz qeyd olunan bu
sahәlәrlә bağlı qarşılıqlı әmәkdaşlığın hәyata
keçirilmәsi tәhsil müәssisәlәrinin әsas vәzifәlәrinә daxildir. Burada әn ali mәqsәd bütövlükdә Avropa ali tәhsil mәkanını formalaşdırmaq
vә onun imkanlarını dünyanın digәr dövlәtlәrindә dә inkişaf etdirmәkdәn ibarәtdir.
Sovetlәr birliyinin süqutundan sonra yeni yaranmış müstәqil dövlәtlәrin sosial-iqtisadi hәyatında müәyyәn tәnәzzüllәr müşahidә olunurdu.
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Bu zaman hәmin ölkәlәrin malik olduğu maddi
vә mәnәvi resursların istifadәsindә tәcrübәsizliyin olması müәyyәn çaşqınlıq yaradırdı. Lakin
müstәqil siyasәtә malik olan ölkәlәrdә dünyada
baş verәcәk inkişaf göstәricilәrindәn mәlumatlı
olmaq, beynәlxalq әlaqәlәrin yaradılması işi
nәticә etibarı ilә yeni yanaşmanı formalaşdırdı.
Tәhsil sahәsindә Balonya sisteminin uğurlu
inkişafı digәr ölkәlәrin dә bu hәrәkata qoşulması
zәrurәtini formalaşdırdı. Azәrbaycan 19 may
2005-ci ildә Norveçin Bergen şәhәrindә növbәti
tәhsil nazirlәrinin konfransında Balonya prosesinin hәqiqi üzvi seçildi.
Ali tәhsil sahәsindә iqtisadi biliklәrin әldә
olunması baxımından beynәlxalq tәcrübәdәn sәmәrәli istifadә edilmәsi zәrurәti mühüm әhәmiyyәtә malikdir. Hazırda ölkәmizdә ali tәhsil
sistemindә iqtisadçı kadrların hazırlanmasında
elmi-texniki bazanın müasir tәlәblәrә uyğun
yaradılması qarşıda duran әsas mәqsәdlәrdәndir.
Eyni zamanda Avropa tәhsil sisteminә qoşulmaqla bu ölkәlәrdә mövcud olan maliyyә-tәsәrrüfat
fәaliyyәtlәrini özündә cәmlәşdirәn iqtisadi idarәetmә sistemlәrinә dә uyğunlaşma tәlәb olunur.
Xüsusәn, uzun illәr dövlәt mülkiyyәtinә әsaslanan tәsәrrüfatçılıq fәaliyyәtinin xüsusi mülkiyyәtә keçmәsi prosesi yeni tәlәblәrә cavab verәcәk kadrların hazırlanması zәrurәti yaradır.
Mәhz Balonya hәrәkatına qoşulmaqla, Avropa
tәhsil sistemindә yeni müasir biliklәrә malik
olacaq mütәxәssislәrin hazırlanması işi keyfiyyәtin artırılması әsasında baş verә bilәr. Burada
iqtisadi biliklәrin әldә olunmasında yeni texnologiyalardan vә hüquqi әsaslanmalardan istifadә
etmәk üçün tәtbiq edilmiş fәaliyyәt istiqamәtlәrinә diqqәt yetirilmәlidir. Hazırda makro-iqtisadi biliklәrin formalaşması, yeni maliyyә münasibәtlәrinin tәtbiqi ölkәlәr arasında vahid әmәkdaşlıq prinsiplәrinә әsaslanır.
Çoxmülkiyyәtçilik әsasında maddi vә qeyrimaddi istehsalatda mәhsuldarlığın artırılması ali
tәhsilli iqtisadçı mütәxәssislәrin yeni tәlәblәrә
uyğun hazırlanmasını tәlәb edir. Artıq qәbul
olunmuş beynәlxalq standartlara әsasәn, maliyyә
münasibәtlәrinin formalaşmasında, hesabatların
hazırlanmasında beynәlxalq uçot mәnbәlәrinә
әsaslanmadan mümkün deyil. Müasir dünyada
inkişaf etmiş ölkәlәrin әksәriyyәti maliyyә
münasibәtlәrinin vahid bir formada tәtbiq
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edilmәsi baxımından yeni hesabat qaydaları yaradılmasına qәrar veriblәr. Maliyyә Hesabatının
Beynәlxalq Standartları Komitәsi tәrәfindәn
1973-cü ildә yeni Maliyyә Hesabatının Beynәlxalq Standartları (İFRS) hazırlanmışdır. Artıq
bu standartlar әsasında ölkәlәr arasında iqtisadi
әlaqәlәrin yaradılması zamanı maliyyә-tәsәrrüfat
göstәricilәri üzrә vahid hesabat qaydası formalaşmışdır. Ali tәhsil sistemindә keyfiyyәtin yüksәldilmәsi baxımından, mәhz iqtisadçı kadrların
hazırlanmasında beynәlxalq әlaqәlәrdә mәlum
olan yeni standartların öyrәnilmәsi tәlәb olunur.
Balonya hәrәkatına qoşulan ölkәlәrdә ali tәhsil
istiqamәti üzrә digәr sahәlәrdә olduğu kimi,
iqtisadi sahәdә dә bu biliklәrin әldә edilmәsi
bacarıqlı kadr potensialının artırılmasına sәbәb
olmuşdur. Balonya hәrәkatının tәlәblәrinә uyğun
kredit sisteminin tәtbiqi әsasında tәlәbәlәr digәr
ölkәlәrin ali mәktәblәrindә tәhsil mübadilәsini
hәyata keçirә bilirlәr. Belә bir yanaşma iqtisadçı
kadrların hazırlanmasında daha әhәmiyyәtli
hesab olunur. Azәrbaycanda praktik әhәmiyyәtli
dәrslәrin keçirilmәsindә müәyyәn qәdәr inkişaf
hәlә ki, digәr Avropa ölkәlәrindә olduğu kimi
deyil. Balonya hәrәkatına qoşulan ölkәlәrin ali
tәhsil müәssisәlәrindә tәcrübәlәrin aparılmasına
imkan verәn müasir texno-parkların vә mәrkәzlәrin olması tәlәbәlәrin tәhsilindә yeni inkişaf
sәviyyәsini әks etdirir. Artıq müәyyәn ixtisaslar
üzrә tәhsil alan tәlәbәlәr kredit sisteminin
şәrtlәrinә uyğun olaraq, Avropanın digәr ali
mәktәblәrindә tәhsillәrini davam etdirә vә tәcrübә proqramlarından bәhrәlәnә bilirlәr. İqtisadi
sahәdә xüsusәn, maliyyә vә mühasibatlıq sahәsindә tәhsil alan tәlәbәlәr Maliyyә Hesabatının
Beynәlxalq Standartlarının tәtbiqini (İFRS)
bilavasitә hәmin ölkәlәrin ali tәhsil müәssisәlәrinin tәcrübә mәrkәzlәrindә birbaşa görә
bilirlәr. Burada maraqlı mәqamlardan biri dә
hәmin ölkәlәrdә mövcud standartların tәtbiqinә
әsasәn hüquqi bazanın formalaşmasıdır.
Azәrbaycanda dövlәt müstәqilliyi bәrpa edildikdәn sonra, digәr sahәlәrdә olduğu kimi,
maliyyә vә mühasibat sahәsindә dә hüquqi bazanın formalaşması baxımından bir sıra qanun vә
qәrarlar qәbul edilmişdir. “Mühasibat uçotu haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu 29
iyun 2004-cü ildә qәbul edilmişdir. Lakin sonrakı
dövrlәrdә beynәlxalq әlaqәlәrin inkişafı әsasında
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maliyyә-tәsәrrüfat fәaliyyәti sahәsindә baş verәn
inkişafa uyğun olaraq hәmin Qanunda mühüm
dәyişikliklәr edilmişdir. 01 iyun 2018-ci ildә Qanunda edilmiş dәyişikliyә әsasәn, peşәkar mühasib statusunun yaradılması qaydaları hüquqi
әhәmiyyәtini tapmışdır. Hazırda Avropa ölkәlәrindә Peşәkar Mühasibatlıq İnstitutunun formalaşması vә inkişafı Azәrbaycanda da bu sahәdә
addımların atılması zәrurәtini yaratmışdır. Əvvәl
Milli Mühasibat Uçotu Standartları tәtbiq edilmiş vә bu standartlar, mәhz beynәlxalq standartlara uyğun tәrtib edilmişdir. Lakin Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyinin Kollegiyasının 2017-ci il 30 yanvar tarixli, Q-01 nömrәli Qәrarı ilә ölkәdә vahid qayda olaraq “Maliyyә Hesabatının Beynәlxalq Standartlarına әsasәn, mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”
tәsdiq edilmişdir. Artıq tәlәbәlәr Balonya tәhsil
imkanları әsasında digәr Avropa ölkәlәrindә tәhsillәrini davam etdirәrkәn vahid forma olaraq
mühasibatlıq sahәsindә dә biliklәr әldә edә bilirlәr. Digәr tәrәfdәn tәdris tәcrübә mәrkәzlәrindә hazırda tәtbiq edilәn proqram tәminatlarından da istifadә edilir.
Azәrbaycanda 2000-ci ildәn başlayaraq mütәmadi qaydada uçota alınmada bir sıra proqram
tәminatları tәtbiq edilmişdir. Avropanın aparıcı
ali mәktәblәrindә maliyyә hesabatlarının tәrtibi
müasir proqram tәminatına әsaslanır. Artıq ölkәmizin ali tәhsil müәssisәlәrindә hazırlanmış
proqram tәminatları Maliyyә Hesabatının Beynәlxalq Standartlarının (İFRS) tәlәblәrinә uyğun
tәrtib edilir. Tәlәbәlәrin bu proqramlardan istifadәetmә vәrdişlәrinin artırılması maliyyә vә
mühasibatlıq sahәsindә keyfiyyәtli tәhsili formalaşdırır. Eyni zamanda, onlar mübadilә proqramlarına qoşulmaqla digәr ali mәktәblәrdә dә bu
vәrdişlәri artırmaq imkanı әldә edirlәr. Sonda peşәkar mühasibatlıq sahәsindә yeni statuslara
malik olmaq üçün әldә etdiklәri biliklәr onlara
ACCA vә CİMA kimi tanınmış beynәlxalq sәviyyәli mühasiblәr assosiasiyalarının sertifikatlarının әldә edilmәsi imkanlarını yaradır.
Nәticә. Belәliklә, yazdıqlarımıza әsaslanıb
onu deyә bilәrik ki, Avropa tәhsil sisteminin imkanları çәrçivәsindә hәyata keçirilәn tәdbirlәr
Azәrbaycanda beynәlxalq miqyasda tәlәb olunan
iqtisadçı kadrların hazırlanmasında әldә edilәcәk
uğurlardan xәbәr verir.
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L.Abdullayev
Role of the European education system
in training of economists with
higher education
Abstract
Joining of Azerbaijan to the European education system, i.e. the Bologna process leads to
creation of new qualitative indicators and development in the field of education in the country.
The article deals with the use of international
education opportunities in training of economists
and improved level of specialist preparation in
this area. At the same time, adoption of new laws
and resolutions, benefiting from the international
cooperation can be considered as the foundation
of socio-economic growth in future.
Л.Абдуллаев
Роль Европейской системы образования
в подготовке экономистов
с высшим образованием
Аннотация
Присоединение Азербайджана к процессу
Болоньи, являющейся системой образования
Европы, способствовало появлению в стране
новых показателей качества образования и
развитию. В статье рассказывается об использовании возможностей международного образования, особенно в подготовке кадров-экономистов и повышении подготовки кадров в
этой отрасли. Также, принятые законы и решения, использование международного сотрудничества может восприниматься как основа будущего социально-экономического
развития.
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Xülasә. Mәqalәdә respublikanın fermer qoyunçuluq tәsәrrüfatlarının intensiv inkişafını tәmin
edәn, qoyun cinslәrindә cütlәşmә kampaniyası vә onların komqirasiya xüsusiyyәtlәri öyrәnilmişdir.
Hәmçinin qoç qatımına bir ay qalmış melatonin vә progesteron hormonlarının toz şәklindә arpa vә
qarğıdalı bulğuruna qatılıb ana qoyunlara verilәrәk hәvәsәgәlmә vә bala faizi tәdqiq edilmişdir.
Eyni zamanda Balbas cinsli qoyunların spesifik xüsusiyyәtlәri, onların cütlәşmә kampaniyası da
analiz edilmişdir.
Açar sözlәr: regionlaşdırma, eksteryer, rasional yemlәmә, döl kampaniyası, infeksion, seleksiya,
cins, adaptasiya.
Key words: zegionalization, exterior, rational feeding, infections, congenital company, selection,
breed, adapted.
Ключевые слова: регионализация, екстерьер, рациональное кормление, врожденная компания, инфекционный, селекция, порода, адаптирование.
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еspublikamızda aqrar siyasәtin
ümumi stratеgiyası Prezidentin
müvafiq sәrәncamları ilә “Azәrbaycan Respublikasının әrzaq tәhlükәsizliyi Proqramı”, “2002-2005-ci illәrdә
Azәrbaycan Rеspublikasında kiçik vә orta sahibkarlığın inkişaf еtdirilmәsi üzrә Dövlәt Proqramı”, “2008-2015-ci illәrdә Azәrbaycan Rеspublikasında әhalinin әrzaq mәhsulları ilә
etibarlı tәminatına dair Dövlәt Proqramı” vә bu
kimi bir çoх siyasi sәnәdlәrdә öz әksini tapmışdır. Son illәr ölkә rәhbәrliyinin qayği vә
diqqәti sayәsindә ölkәmizin kәnd tәsәrrüfatı
sahәsindә dinamik inkişafı әldә edilmişdir. Azәrbaycan hökumәti tәrәfindәn maliyyәlәşdirilәn vә
FAO-Azәrbaycan Tәrәfdaşlıq Proqramı çәrçi22

vәsindә 2018-ci ilin dekabr ayından icra olunan
“Qoyunçuluğun davamlı inkişafı vә әrzaq mәhsullarının istehsalı üzrә dәyәr zәncirinin yaradılması” layihәsi çәrçivәsindә çoxaltma vә
yemlәmә strategiyalarının hazırlanması, mәhsulun bazar tәlәbatına әsasәn hazırlanmasını tәmin etmәk üçün qoyunçuluq üzrә dәyәr zәncirinin fәaliyyәtini dayanıqlı şәkildә inkişaf
etdirmәk bir mәqsәd olaraq qarşıya qoyulmuşdur. Respublikada qoyunçuluğun davamlı,
dayanıqlı, rasional inkişafını tәmin etmәk vә
tәnzimlәmәk üçün lokal (yerli) qoyun cinslәrinin
spesifik xüsusiyyәtlәri analiz edilmәli vә
regionlaşdırılma zamanı bu nәzәrә alınmalıdır.
Bir çox qoyun cinslәrindә olduqca unikal
xüsusiyyәtlәr vә onların komqirasiyası (xәstә-
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liklәrә genetik davamlılıq, iqlim şәraitinin kәskin
dәyişilmәsinә adaptasiya olunmaq, yüksәk
balavermә vә s.) tәdqiq edilmәlidir. Belә ki,
qoyunlar müxtәlif iqlimә malik olan coğrafi
әrazilәrdә mühit amillәrinin tәsirinә çox asanlıqla adaptasiya olunurlar. Qoyunların genetik
biomüxtәlifliyinә güclü nәzarәt vә onun düzgün
idarә edilmәsi sisteminin yaradılması qlobal
әrzaq tәhlükәsizliyi, әhalinin yeyinti mәhsullarına, elәcә dә digәr xammala (gön-dәri, yun, bala
vә s.) olan tәlәbatının ödәnilmәsi üçün çox böyük tәminat verir. Odur ki, qoyun cinslәrinin
bioloji-tәsәrrüfat xüsusiyyәtlәrinә uyğun regionlaşdırılması düzgün aparılmalıdır. Belә ki,
Balbas cinsinin Naxçıvan MR-da, Azәrbaycan
Dağ Merinosunun Gәdәbәy vә Şәmkir rayonlarında, Abşeron vә Qala cinslәrinin Abşeron
yarımadasında, Qaradolaq cinsinin Ağcabәdi
rayonunda, Bozax cinsinin Gәncә vә Qazax
rayonlarında, Caro cinsinin Lәnkәran rayonunda,
Abşeron, Gödәk cinslәrinin Quba-Xaçmaz rayonlarında, Qarabağ, Lәzgi vә Herik cinslәrinin
Şәki-Zaqatalada, Şirvan cinsinin Kür-Araz
bölgәlәrindә yetişdirilmәsi daha mәqsәdәuyğun
olardı. Cinslәrin rayonlaşdırma planına uyğun
olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının әrazisindә geniş yayılan vә tәmizlikdә yetişdirilәn
Balbas cinsinin rәngi ağ, gözünün әtrafında,
qulaqlarında vә ayaqlarında çapma, oynağından
aşağı qara xalları vardır. Mәhsuldarlıq göstәricilәrinә görә Balbas qoyunları bu gün dә Cәnubi Qafqaz regionunda yetişdirilәn әn yaxşı
qoyun cinslәrindәn olmaqla, әtlik, yunluq, südlük istiqamәtlәrindә inkişaf etdirilir. Balbas
qoyunları buynuzsuz, yunu keyfiyyәtli vә südü
yağlı olur. Qoyunların diri çәkisi 55 kq-a qәdәr,
qoçların isә 65 kq-dan artıq olur. Quyruqda piy
toplusu qoçlarda 6-7 kq, ana qoyunlarda isә 4-5
kq olub, cinsin yunu ağ vә kifayәt qәdәr tiftikli,
12-17 sm uzunluğundadır. Qoçlarda yun qırxımı
3-4 kq, ana qoyunlarda isә 2,5-2,8 kq-dır. Balbas
qoyununun yunu toxuculuqda, xüsusilә dә
xalçaçılıqda yüksәk qiymәtlәndirilir. Balbas
cinsli qoyunların süd mәhsuldarlığı digәr yerli
qoyun cinslәrinә nisbәtәn yüksәkdir. Balbas
qoyunları laktasiya dövründә 70-75 kq әmtәәlik
süd verir. Bu cins xalq seleksiyası nәticәsindә
yaradılmışdır. Ayaqları uzun, yaxşı inkişaflı
oynaqlara malik olmaqla dırnaqları möhkәmdir.

Odur ki, bu qoyunlar köç zamanı sutkada 18-20
km yol qәt edib, dağ yamaclarında sәrbәst otlaya
bilirlәr. Yaxşı bәslәnmiş sürülәrdә ana qoyunların canlı kütlәsi 60-70 kq, qoçların canlı kütlәsi
isә 80-88 kq arasında, bәzәn 100-110 kq olur.
Balbas qoyunlarının әlamәtlәrini nәslәkeçirmә
qabiliyyәtlәri yüksәkdir. Odur ki, bu cinsin
bioloji-tәsәrrüfat xüsusiyyәtlәrinә uyğun muxtar
respublikada regionlaşdırılması mәqsәdәuyğundur.
Tәdqiqatın materialı vә metodları
Tәdqiqat işlәri әsasәn, Naxçıvan Muxtar Respublikasında fәaliyyәt göstәrәn akademik Hәsәn
Əliyev adına “Araz” Elmi-İstehsalat Birliyinin
yardımçı istehsalat tәcrübә tәsәrrüfatında vә Şahbuz rayon dayaq mәntәqәsindә saxlanılan tәcrübә heyvanlarında aparılmışdır. Tәcrübәnin
aparılmasında 40 baş Balbas cinsli ana qoyunlardan istifadә olunmuşdur. Tәdqiqatlarda muxtar respublikanın müxtәlif rayonlarının qoyunçuluq tәsәrrüfatlarında saxlanılan Balbas
cinsli qoyunların spesifik xüsusiyyәtlәri vә
onların cütlәşmә kampaniyası analiz edilmişdir.
Сütlәşmә kampaniyasını mütәşәkkil keçirtmәk
üçün qoç qatımına bir ay qalmış ana qoyunlara
arpa vә qarğıdalı bulğuru ilә bәrabәr, hәm dә
melatonin vә progesteron hormonları toz şәklindә yemә qatılaraq verilmişdir. Nәticәdә mayalanmış qoyunlar eyni vaxtda bala verirlәr. Melatonin vә progesteron hormonları tәtbiq edilәn
ana qoyunlarda yumurta sayı çox olduğu üçün
döllәnmә zamanı doğulan әkiz quzuların sayı da
çox olur. Tәrәfimizdәn qoyun cinslәrindә cütlәşmә kampaniyası vә onların komqirasiya xüsusiyyәtlәri öyrәnilmişdir. Bu mәqsәdlә qoç qatımına bir ay qalmış ana qoyunlar 4 qrupa bölünәrәk dörd formada yemlәndirilib: A (adi yemlәmә – nәzarәt qrupu), B (intensiv yemlәmә – 1ci qrup), C (arpa, sorqo vә qarğıdalı bulğurundan
hazırlanan qarışıq yem – 2-ci qrup), D (melatonin vә progesteron hormonlarının toz şәklindә
arpa vә qarğıdalı bulğuruna qatılaraq verilәn
yemlәmә – 3-cü qrup).
Aparılan tәdqiqatlar vә tәcrübәlәrin tәhlili
zamanı “Araz” Elmi-İstehsalat Birliyinin yardımçı tәcrübә tәsәrrüfatında müxtәlif yem norması ilә qidalanan ana qoyunlarda hәvәsәgәlmә
vә balalama aşağıdakı kimi tәdqiq edilmişdir.
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Cәdvәl
№

Tәcrübә
Cütlәşmәdәn bir ay HәvәsәBirgünlük
Qrup qoyunlarının
әvvәl yemlәmә
gәlmә (%-lә) Balalama quzularda diri
sayı
çәki (kq)
10

Adi yemlәmә

70

80

2,5-2,8

2
3

Anәzarәt
B-1
C-2

10
10

İntensiv yemlәmә
Qarışıq yem: arpa,
sorqo, qarğıdalı

80
90

90
110

2,6-3,0
2,0-2,7

4

D-3

10

Qarışıq yem: melatonin, progesteron, arpa, qarğıdalı bulğuru

100

140

1,8-2,5

1

Yeni doğulan quzular, A – nәzarәt qrupunda
aktiv hәrәkәtli olmaqla, 2,5-2,8 kq, balalama80%; B – 1-ci qrupda doğulan quzuların diri çәkisi 2,6-3,0 kq, balalama-90%, C – 2-ci qrupda
doğulan quzuların orta diri çәkisi 2,0-2,7 kq,
balalama-110%, D – 3-cü qrupda doğulan quzuların orta diri çәkisi әkiz quzulara nisbәtәn az
1,8-2,5 kq, balalama-140% olmuşdur. Göründüyü kimi, cütlәşmә kampaniyasını mütәşәkkil keçirtmәk üçün qoçqatımına bir ay qalmış
ana qoyunlara arpa vә qarğıdalı bulğuru ilә birgә
melatonin vә progesteron hormonları verilәrsә,
hәr yüz baş ana qoyundan ildә 120-140 baş bala
almaq mümkündür. Qoyunlar cinsi yetişkәnliyә
8-9 ayda çatır, lakin ilk cütlәşmәni 12-18 aylıqda
aparmaq mәslәhәt görülür. Qoyunlarda cinsiyyәt
tsikli orta hesabla 17 sutka, hәvәsәgәlmә 24 saat,
boğazlıq müddәti 145-150 gün davam edir.
Qoyun cinslәri qısagünlük heyvanlara aiddir,
yәni, onlarda cinsi fәaliyyәt payızda, gün qısaldıqda tәzahür edir. Bu zaman müxtәlif cütlәşmә
növlәrindәn istifadә edilir. Sәrbәst cütlәşmәdә
qoçlar qoyun sürüsünә sәrbәst buraxılır. (20-25
baş ana qoyuna bir qoç hesabı ilә). Bu cütlәşmә
növü sadә olsa da, çoxlu qoç tәlәb edir. Əl üsulu
ilә cütlәşmә zamanı sınaqçı qoçlar sürüyә
buraxılır, hәvәsdә olan qoyunlar müәyyәn edilәrәk xüsusi dәzgahda cütlәşdirilir. Belә cütlәşmәdә 60-80 baş ana qoyuna bir qoç saxlanılır.
Süni mayalanma әn qiymәtli törәdicidәn geniş
istifadә etmәyә imkan verir. Süni mayalanma
zamanı 300-400 baş ana qoyun bir qoçun toxumu
ilә mayalandırılır. Belә tәdbirin aparılması sayәsindә qoyunlar eyni vaxtda qoçalma istәyi göstәrirlәr vә mayalanmış qoyunlar eyni vaxtda bala
24

verirlәr.
Qoyunlarda normal balalama adәtәn, 30-40
dәqiqә çәkir. Quzu doğulan kimi dәrhal onun
ağzı silinmәlidir. Anası quzunu yalayıb qurudandan sonra dölә nәzarәt edәn şәxs quzunu
mayalandırmalıdır. Quzunun ana südü ilә mayalanması vacib şәrtlәrdәndir. Qoyunun südü olmadıqda hәmin quzu yumurta sarısı ilә, yaxud eyni
vaxtda doğmuş digәr qoyunun ağız südü ilә
mayalandırılır. Ağız südünün tәrkibindә işlәmә
qabiliyyәti olan maddәlәr vardır ki, bu da
quzunun mәdә vә bağırsaqlarını tәnzimlәyir.
Ağız südü orqanizmin müqavimәtini artırır, infeksiyaya, elәcә dә mәdә-bağırsaq sistemi xәstәliklәrinә yoluxmaların qarşısını alır. Doğmuş
qoyun quzu ilә 2-3 gün ağılda saxlanılır. Hәmçinin 6-7 gün ana qoyun sürüyә buraxılmır. Qoyunçuluqda quzulamanı qışda vә yazda keçirirlәr. Qışda keçirilәn quzulama üçün isti ağıllar
vә kifayәt qәdәr yem bazası olduğu zaman
yaşamağa qabil vә mәhsuldarlığı daha yaxşı olan
quzular alınır. Qışda doğulan quzular yüksәk
keyfiyyәtli yemlә qidalanmalıdırlar. Hәr quzuya
gündә әn azı 0,6-0,7 kq keyfiyyәtli quru otla
yanaşı, qarışıq yem (kombikorm) verilmәlidir.
Bir baş quzuya gündә 5-7 qram dәnәvәr duz
verilir. Bununla yanaşı, ağıla daş duz da qoyulur
(yalama duzu).
Nәticә. Yuxarıda deyilәnlәri nәzәrә alaraq әldә olunan nәticәni aşağıdakı kimi ümumilәşdirmәk olar:
1. Respublikada yetişdirilәn qoyun cinslәrinin
bioloji-tәsәrrüfat xüsusiyyәtlәrinә uyğun regionlaşdırılması cinslәrin rayonlaşdırma planına әsasәn aparılmalıdır.
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2. Cütlәşmә kampaniyasını mütәşәkkil keçirtmәk üçün qoçqatımına bir ay qalmış ana qoyunlara arpa vә qarğıdalı bulğuru ilә bәrabәr,
hәm dә melatonin vә progesteron hormonlarının
toz şәklindә yemә qatılaraq verilmәsi mәslәhәtdir.
3. Qışda günәşli günlәrdә boğaz ana qoyunlar
hәr gün açıq havada gәzintiyә buraxılmalıdır. Bu
ana qoyunların sağlamlığına, asan doğuma vә
balanın normal inkişafına yaxşı tәsir edir.
4. Ana qoyunların yem rasionu düzgün tәrtib
olunmalı vә otlaq şәraitindә saxlanılan qoyunlar
üçün yem norması 15-20% artırılmalıdır. Qışlama dövrü isә rasionda quru ot 70%, dәnli bitkilәr
20%, şirәli yem (yem çuğunduru) 8%, mineral
yem әlavәlәri 2% nisbәtindә olmalıdır.
5. Xarici mühit amillәri havanın vә tövlәnin
(pәyә) soyuq, yaxud hәddindәn artıq istiliyi,
havanın sәrt dәyişmәsi, tövlәdә ikitәrәfli hava
cәrәyanının olması ana qoyunların orqanizminә
mәnfi tәsir göstәrir. Tövlәdә istilik 10-1200C,
körpә quzuların saxlanıldığı yerdә isә 1500C olmalıdır. Qışda tövlәlәr quru, normal istilikdә vә
tәmiz saxlanılmalıdır.
6. Doğuşa 2 hәftә qalmış ana qoyunlar seçilmәli, tәcrübәli çobanların nәzarәti altında otarılmalı, hәmçinin ana qoyunlara qulluq edilmәli,
yemlәnmәli, tәmizlәnmәli vә digәr proseslәr iş
rejiminә uyğun hәr gün eyni vaxtda aparılmalıdır.
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S.Rustamova, M.Hasanov
Regionalization of sheep breeds and
hormonal polyovulation
Abstract
The article explores how the intensive development of sheep breeding farms of the republic is ensured, as well as the coupling campaign of sheep breeds and specifics of comgiration. Also, the motivation and lambing percentage was explored by mixing the powder of
melatonin and progesterone hormones with feed
for mother sheep (barley and corn bulgur) a
month before joining of rams. At the same time,
the specific features of Balbas sheep and their
coupling campaign was analyzed.
C.Рустамова, М.Гасанов
Регионализация пород овец и
гормональная полиовуляция
Аннотация
В статье исследуются особенности селекционной компании и ее комбинации (генетическая устойчивость к болезням, адаптация
к острым климатическим условиям, высокая
рождаемость и т. д.), что обеспечивает интенсивное развитие фермерских хозяйств в республике. Кроме того, за месяц до скрещивания гормоны мелатонин и прогестерон
были добавлены к рацион овцам путем
включения порошка в ячмень и кукурузу, и
была изучена воспроизводство овец.
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biologiya elmlәri üzrә fәlsәfә doktoru
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UOT: 636.93

Xülasә. Mәqalәdә arıçılığın qәdim tarixә söykәndiyi, insanların qәdimdәn arı mәhsulları әldә
etmәk üçün müxtәlif üsullardan istifadә etmәklә arı ailәlәrinin saxlanılması vә qulluq qaydalarına
әmәl olunmasının müasir dövrümüzә gәlib çıxmasından bәhs edilir. Tәbii zәnginliyi ilә seçilәn
Azәrbaycanımızda da insanlar qәdim zamanlardan bu günәdәk arıçılıqla mәşğul olmuş vә yeni,
müasir üsullarla yüksәk sәviyyәdә arı mәhsulları әldә etmişlәr. Bundan әlavә, mәqalәdә arıçılıq (arı
mәhsulları) haqqında statistik mәlumatlar da öz әksini tapmışdır.
Açar sözlәr: arıçılıq, qәdim, bal, arı mәhsulları, arı populyasiyası, bal istehsalı, statistika.
Key words: bee-keepin, ancient, honey, bee products, bee population, honey production, statistics.
Ключевые слова: пчеловодства, древний, мед, пчелиные продукты, пчелиная популяция,
производство меда, статистика.

A

rıçılığın inkişafı qәdim tarixә malikdir. Bal arısının yaratdığı bal ilk
dövrlәrdәn insanlar üçün әn әhәmiyyәtli qida qaynaqlarından biri
olub. İspaniyada bir mağaradan tapılan rәsmdә
qayaya kәndirlәrlә dırmaşan insanların bal toplaması vә qaya üzәrindә çәkilәn dәliyin әtrafında
arıların әks olunması sübut edilmişdir (şәkil 1, 2).
Şәkil 2. Qaya dәliyindә bal toplamağa çalışan
qadın vә arı rәsmlәri
Bu rәsmlәr bizә arıçılığın ilk dövrlәrdәn yaHәmçinin İspaniyanın Bikorp Valensiya qәrandığını göstәrir.
Arıçılıq haqqında Avropada kifayәt qәdәr mә- sәbәsindәn tapılan mağara rәsmlәrindә dә arılumat yoxdur, ancaq Yaxın Şәrqdә – Mesopota- lardan bal toplayan qadın rәsmi vardır (şәkil 3).
miyada, Afrikada vә Qәdim Misirdә әhәmiyyәtli
mәlumatların olduğu müәyyәn edilmişdir.

Şәkil 1. Kәndirlәrlә arı balı toplamağa
can atan insanlar
26

Şәkil 3. Bal toplayan qadın
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Arxeoloji tapıntılara görә arının ilk mәdәni
tapıntıları Qәdim Misirdәdir. İsadan öncә e.ә. 5ci minillikdәn başlayaraq torpaq qabların pәtәk
olaraq işlәnildiyi öyrәnilmişdir (şәkil 4). Bu gün
dә Afrikada belә qablarda arı ailәlәrinin saxlanıldığı mәlumdur. Dövr dәyişdikcә cәmiyyәtlәr
kәnd tәsәrrüfatını inkişaf etdirәrәk, arıçılıq üçün
dә daha uyğun vә yeni yaşam tәrzlәri seçirlәr.
Sәbәt pәtәklәri e.ә. 3-2-ci minilliklәrdәn bu günümüzә gәlib çıxmış vә Yaxın Şәrqin, Avropanın
bәzi yerlәrindә hәlә dә istifadә edilmәkdәdir.

• 1851-ci ildә çәrçivәli yeşiklәr icad edilmişdir.
• 1857-ci ildә pәtәk qәliblәri yaradılmışdır.
• 1865-ci ildә balsüzәn maşınlar icad edilmişdir.
• 1882-ci ildә ana arının yetişdirilmәsi texnikası öyrәnilmişdir.
• 1926-cı ildә ana arının süni mayalanma yolu
müәyyәn edilmişdir.
Artıq arıçılıq texnikası arıçılar tәrәfindәn kifayәt qәdәr mәnimsәnilmiş vә hazırda arıçılığın
idarә edilmәsi müasir üsullarla hәyata keçirilmәkdәdir. Arıçılıqda müasir avadanlıqlardan
istifadә etmәklә, müasir texnikalar vasitәsi ilә arı
ailәlәrini mәqsәdәuyğun, çiçәkli yerlәrdә (köç)
yerlәşdirmәklә, arı ailәlәrinә kalorili kömәkçi
yemlәr vermәklә, profilaktika vә müalicә tәdbirlәrini qanunauyğun aparmaqla daha yüksәk arı
mәhsulları (bal, arı südü, çiçәk tozu vә s.) әldә
etmәk mümkündür (şәkil 6, 7).

Şәkil 4. Pәtәk әvәzi torpaq qablar

Misir fironlarının mәzarlıqlarından tapılan bal
mumları e.ә. 4-3-cü minilliklәrdә arılardan bal
alındığını kәskin dәlil kimi ortaya qoyur.
İnsanların ağac kötüklәrindә arı ailәlәrini kәşf
edәrәk orada yığılan balların bir qismini özlәrinә
götürüb, digәr qismini isә arıların ehtiyacı üçün
saxlamaları insanların arıçılıq fәaliyyәtinin başlaması anlamına gәlir (şәkil 5).
Şәkil 6. Arıçılıq avadanlıqları

Şәkil 5. Kötük pәtәklәr

Arıçılıqda ilk tüstü körüyü Qәdim Misirdә, arı
ailәlәrinin çöldәn yemlәndirilmәsi isә ilk dәfә
romalılar tәrәfindәn hәyata keçirilmişdir.
Arıçılıq qәdim dövrlәrdәn müxtәlif mәrhәlәlәrdәn keçәrәk müasir dövrümüzәdәk gәlib
çıxmış vә bu dövrlәr әrzindә aşağıdakı müxtәlif
tapıntılarla da yadda qalmışdır:
• 1787-ci ildә ana arının havada cütlәşmәsi
müşahidә olunmuşdur.
• 1845-ci ildә arı artımının biologiyasının izahı verilmişdir.

Şәkil 7. Arı pәtәyi

Azәrbaycanda arıçılıq. Hәlә eramızdan әvvәl IX-VIII әsrlәrdә Zaqafqaziyada arıçılıqla
mәşğul olmuşlar. Azәrbaycanda isә X-XII
әsrlәrdә arıçılıq daha da inkişaf etmişdir. Hәtta
hәmin dövrlәrdә xaricә arıçılıq mәhsullarından
bal, mum vә s. satılmışdır. Dahi Nizami vә mütәfәkkir Xaqani Azәrbaycan balını öz şeirlәrindә
ilham coşğusu ilә tәrәnnüm etmişlәr.
Ölkәmizdә arıçılığın qәdimliyi bir dә onunla
izah edilir ki, kifayәt qәdәr yaşayış mәntәqәlә27
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rimiz vә elә yerlәr var ki, onlar arı vә arı mәhsullarının adı ilә mәşhurdur. Bu adların әksәr
hissәsi bu gün dә qalmaqdadır: Gәdәbәy rayonunda Arıqıran vә Arısu kәndlәrini, Ağdәrә rayonunda Arıqayası vә Ballıqayanı, Şahdağdan
başlanğıcını götürәn Arısu çayını misal göstәrmәk olar.
Azәrbaycan torpaqlarının ibtidai insanların әn
qәdim mәskәnlәrindәn olduğunu vә arxeoloqların Azıx mağarasında apardıqları qazıntılar zamanı üzәrindә arı şәkli olan kasa (kürә) tapdığını
nәzәrә alsaq, arıçılığın yaşı 150 min il bundan
әvvәlә tәsadüf edir (şәkil 8). Bu da o demәkdir
ki, әcdadlarımız balı nәinki tanımış, hәtta ondan
qida mәhsulu kimi dә istifadә etmişlәr.

Şәkil 8. Qәdim kasa üzәrindә arı şәkillәri

Ölkәmiz dünyanın әn mәhsuldar arılarından
olan Bozdağ Qafqaz arısının vәtәnidir. Bu arı
növü Qabaqtәpә arısının populyasiyasına hәyat
verib. Qabaqtәpә arısını Azәrbaycanda ilk dәfә
olaraq A.S.Skorikov 1927-ci ildә Daşkәsәn
rayonunun Qabaqtәpә kәndi әrazisindә aşkarladığı üçün hәmin arıları “Qabaqtәpә arıları”
adlandırıb. Bundan sonra Avropanın digәr ölkәlәrindә dә Gәncәbasar әrazisindә yerlәşәn Qabaqtәpә arısına olan maraq daha da artıb. Dünyanın bir çox ölkәlәrinin, o cümlәdәn Azәrbaycanın alimlәri vә arıçıları hәmin cins-populyasiyaların yetişdirilmәsi vә bütün dünyaya
yayılması üzәrindә çalışmışlar. Gәncә-Qazax,
Quba-Xaçmaz, Şәki-Zaqatala, Şamaxı, Lәnkәran-Astara, Kәlbәcәr-Qubadlı, Dağlıq Qarabağ
vә Naxçıvan regionları arıçılığın qәdim ocaqlarından sayılır. Hәmin bölgәlәrin balverәn
bitkilәrlә zәngin sahәlәri vә әlverişli iqlimi vardır. Azәrbaycan arıçılığı pәtәklәrin müxtәlifliyi,
ağac, budaq, gil vә samandan hazırlanan sәbәt vә
tәknә pәtәklәri ilә maraq doğurur.
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Arıçılıq ölkәmizdә vә bütün dünyada geniş
yayılmaqdadır. Arılardan әldә edilәn bal, bal
mumu, әsasәn dә tәbabәtdә istifadә olunan arı
südü, arı zәhәri kimi mәhsullar milli vә beynәlxalq bazarlara çıxarılaraq ölkәmizin iqtisadiyyatına müsbәt tәsir göstәrir.
Son statistikalara fikir verdikdә: dünyada orta
hesabla 55 milyon arı ailәsi vardır ki, bunlardan
da orta hesabla 1,5 milyon ton bal istehsal
olunur. Dünyada bir arı ailәsinin istehsal etdiyi
balın miqdarı orta hesabla 20 kq civarında
hesablanır. Lakin bir çox ölkәlәrdә fәrqli rәqәmlәr sәrgilәnir. Mәsәlәn, Çindә 33 kq, Argentinada 40 kq, Kanadada 64 kq, Meksikada 27 kq,
Macarıstanda 40 kq, Türkiyәdә 17 kq vә Azәrbaycanda isә orta hesabla 15-16 kq arasında dәyişir. Almaniya, Yaponiya, İtaliya, İsveçrә, Fransa, Avstraliya dünyada әn çox bal istehsal edәn
ölkәlәr sırasındadır.
“Azәrbaycan Respublikasında arıçılığın inkişafının stimullaşdırılması haqqında” Azәrbaycan
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 05 mart
tarixli, 3747 nömrәli Sәrәncamına әsasәn,
arıçılıqla mәşğul olan fiziki vә hüquqi şәxslәrә
saxladıqları hәr arı ailәsinә (pәtәyә) görә 10
manat subsidiya müәyyәn edilmişdir ki, bu da
ölkәdә arıçılığın inkişafına öz müsbәt tәsirini
göstәrmişdir. Tәsadüfi deyildir ki, әvvәlki illә
müqayisәdә 2018-ci ildә arı ailәlәrinin sayı 229,3
min, bal istehsalı isә 1950,8 ton artmışdır. Eyni
zamanda, arıçılığın inkişafı kәnd yerlәrindә
mәşğulluğun tәmin edilmәsi vә әhalinin gәlirlәrinin artımı baxımından da mühüm әhәmiyyәt
kәsb edir. Müşahidәlәr zamanı arıçılıq tәsәrrüfatları bu sahәnin daha da inkişaf etdirilmәsi
üçün dövlәt tәrәfindәn güzәştli kreditlәrin ayrılması, arıçılıq üzrә damazlıq tәsәrrüfatları vә
tәdarük mәntәqәlәrinin yaradılması, bal satışı
yarmarkalarının mütәmadi keçirilmәsi, qablaşdırılmış vә satışa çıxarılmış arıçılıq mәhsullarının keyfiyyәtinin yoxlanılması kimi tәkliflәr
irәli sürmüşlәr.
Nәticә. Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt
Statistika Komitәsi tәrәfindәn tәşkil olunmuş
statistik müşahidәnin nәticәlәrinә görә 2018-ci
ildә 30474 tәsәrrüfatda mövcud olan 501 min arı
ailәsindәn 4993,9 ton bal, 98,6 ton mum, 9,9 ton
vәrәmum, 7,7 ton gülәm vә 400,8 kq arı südü
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әldә olunmuşdur. Balın 1 kiloqramının orta satış
qiymәti 20,6 manat, mumun 14,2 manat, vәrәmumun 118,4 manat, gülәmin 71,1 manat, arı südünün 1 qramının orta satış qiymәti isә 4,6 manat
olmuşdur. 2018-ci ildә 71,5 min ABŞ dolları
dәyәrindә 8,3 ton (2017-ci illә müqayisәdә 1,8
ton çox) bal ixrac edilmişdir. Ümumiyyәtlә,
“Arıçılıq haqqında” Azәrbaycan Respublikasının
Qanununun qәbul edildiyi dövrdәn sonrakı 10
ildә hәm arı ailәlәrinin sayı, hәm bal istehsalı 3,5
dәfә, arıçılıqla mәşğul olan tәsәrrüfatların hәr
birinә orta hesabla düşәn arı ailәlәrinin sayı isә
11,1-dәn 16,4-dәk artmışdır.
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N.Najafov
Phase-by-phase development of apiculture
Abstract
The article deals with the centuries-old history

of apiculture. People used various ways to get
bee products, so compliance to the rules for preservation and maintenance of bee families has
been brought to modern times. The article shows
that people in Azerbaijan, which is popular for its
rich nature, have been involved in bee-keeping
since ancient times and get high-level bee
products today by using new modern methods. In
addition, the article provides statistical data on
bee-keeping (bee products).

Н.Наджафов
Поэтапное развитие пчеловодства
Аннотация
B статье говорится о возникновении пчеловодства в древние времена, об использовании
людьми еще в далеком прошлом различных
способов для получения пчелиного продукта,
об освоении при этом правил содержания и
ухода за пчелиными семьями и доведении их
в наши дни до современных форм. В статье
указывается, что, занимаясь пчеловодством с
древних времен и до наших дней, используя
при этом новые современные способы, и в
известном природными богатствами нашем
Азербайджане, люди добились высокого
уровня пчелиных продуктов. В статье дополнительно нашли отражение и статистические сведения о пчеловодстве (пчелиные
продукты).
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U

zun illәr enerji effektivliyi sahәsindә çalışan vә elmi-tәdqiqat işlәri aparan bir mütәxәssis kimi bu
sahәdә respublikamızda ilkin olaraq görülәcәk işlәr haqqında öz mülahizәlәrimi
oxucularla, elәcә dә uyğun sahәnin mütәxәssislәri ilә bölüşmәk istәrdim.
Müasir dövrdә elm vә texnikanın sürәtli inkişafı әtraf mühitin ekoloji vәziyyәtinә ciddi tәsir
edir. Son onilliklәr әrzindә ardıcıl aparılan tәdbirlәrә baxmayaraq, әtraf mühitin çirklәnmәsi bu
gün dә davam edir. Yaxın vә uzaq gәlәcәkdә әtraf
mühitin hansı vәziyyәtdә olacağı haqqında birmәnalı proqnoz vermәk mümkün deyil. Belә ki,
statistik mәlumatlara görә, bu gün dünyada üzvi
vә bәrpa olunmayan yanacaqların yandırılmasından әtraf mühitә hәr il 20 milyard tondan
artıq karbon qazı, 700 milyon ton digәr buxar vә
qazşәkilli birlәşmәlәr, bәrk hissәciklәr atılır
(hәtta tәmizlәndikdәn sonra). Mazut vә kömürün
yandırılmasından ildә 150 milyon ton kükürd
qazı ayrılaraq atmosferә yayılır. Bunun nәticәsindә planetimizin ekoloji vәziyyәti getdikcә
çirklәnmәkdә davam edir.
Bu gün bütün dünyada mövcud olan enerji
resurslarının ehtiyatı bir trilyon ton şәrti yanacaq
vahidindәn bir qәdәr artıqdır (680 milyard ton
kömür, 220 milyard ton qaz vә 220 milyard ton
neft). Son illәrin tәlәbat proqnozu göstәrir ki, bu
ehtiyat orta hesabla cәmi 70-75 ilә kifayәt
edәcәk.
30

Beynәlxalq Energetika Agentliyinin mәlumatına әsasәn, XXI әsrin әvvәllәrindә dünyada ilkin
enerji resurslarının ümumi istehsalı 13,1 milyard
ton, adambaşına isә 2,0 tona yaxın şәrti yanacaq
vahidinә bәrabәr olmuşdur. Son onilliklәrdә
enerjinin istehsalı vә tәlәbat rejimi bir qәdәr aşağı düşüb. Bu azalmanı 1973-cü ildә başlayan birinci dünya enerji böhranından sonra 40 ildәn
artıq bir müddәtdә aparılan enerjiyә qәnaәt
siyasәti ilә әlaqәlәndirmәk olar. Bu müddәt
әrzindә Qәrbi Avropa, Şimali Amerika, Yaponiya, Avstraliya, Yeni Zelandiya vә digәr
ölkәlәrdә enerji tәhlükәsizliyinin tәminatı, bütün
istehsal sahәlәrindә ardıcıl olaraq enerji effektli
texnologiyalardan istifadә edilmәsi xüsusi
әhәmiyyәtli mәsәlә kimi dövlәtlәrin nәzarәtindәdir.
Deyilәnlәr onu demәyә әsas verir ki, dünyanın enerji ehtiyatları sürәtlә azalmaqla bәrabәr,
üzvi yanacağın mәhdudiyyәt qoyulmadan istifadә olunması da yaşadığımız әtraf mühiti qarşısıalınmaz faciәlәrlә üz-üzә qoya bilәr. Buraya
elmin, texnikanın, avtomobil vә inşaat sәnayesinin sürәtlә inkişafını, meşәlәrin kәsilmәsini,
әtraf mühitin bir sıra sәnaye tullantıları ilә
çirklәnmәsini vә s. bu kimi problemlәri dә әlavә
etsәk, planetimizin öz dinamik tarazlığını itirmәk
tәhlükәsinin yaxınlaşdığını tәsәvvür etmәk çәtin
deyil. Avropa alimlәrinin verdiyi mәlumata görә,
son 250 ildә atmosferdә istixana effekti yaradan
çirklәndirici maddәlәrin miqdarı kәskin sürәtdә
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artmağa başlamışdır. Elm vә texnikanın sürәtlә
inkişafı bu prosesin daha da sürәtlәnmәsinә
gәtirib çıxarmışdır. Lakin bununla belә, dünya
alimlәrinin apardığı elmi-tәdqiqat işlәri onu
demәyә әsas verir ki, qeyd olunan dinamik
tarazlığın pozulmasının qarşısının alınması üçün
hәlәlik imkan var.
İqlim dәyişmәsi vә ekoloji böhran XXI әsrin
әn kәskin vә qlobal enerji problemlәrindәn
biridir. Üzvi yanacaq mәnbәlәrinin azalması vә
enerji böhranının ildәn-ilә kәskinlәşәn bir problem kimi dünyanın, demәk olar ki, әksәr ölkәlәrinin qeyd olunan sahә üzrә mütәxәssislәrini
getdikcә daha çox narahat etmәyә başlamışdır.
Yanacağın qiymәtinin qalxması, enerji resurslarına yiyәlәnmәk üçün ölkәlәr arasında münaqişә vә müharibәlәrin baş vermәsi (mәsәlәn,
ABŞ-ın İraqa qarşı “neft” müharibәsi, Rusiya ilә
Ukrayna arasında “qaz” münaqişәsi vә s.) buna
әyani nümunәdir.
Fikrimizcә, hәr gün kәskinlәşmәkdә olan vә
böyük geosiyasi әhәmiyyәt kәsb edәn ekoloji
böhranın qarşısını almaq üçün yeganә çıxış yolu –
bütün istehsal sahәlәrindә (ilk növbәdә, inşaat
sәnayesindә statistik mәlumatlara görә, bu sahәdә
istifadә olunmayan enerji potensialının xüsusi
çәkisi daha böyükdür) genişmiqyaslı enerji
effektli texnologiyalardan vә alternativ bәrpa
olunan enerji mәnbәlәrindәn (günәş, külәk, bioqaz
vә s.) istifadә edilmәsidir.
İnşaat sәnayesi Yer üzәrindә ekoloji vәziyyәtin dәyişmәsinә hәlledici tәsir göstәrir. Hesablamalara görә, atmosferә atılan zәrәrli tullantıların 25%-ә qәdәri inşaat sәnayesinin payına
düşür. Ona görә dә şәhәr vә ya qәsәbәnin baş
planı hazırlanarkәn hәmin әrazinin meteoroloji,
fenoloji, seysmoloji vә s. parametrlәri nәzәrә
alınmalıdır. Belә ki, istәnilәn tәyinatlı inşaat
işlәri aparılarkәn ekosistemin daxilindәki qarşılıqlı әlaqә pozulur vә nәticәdә hәmin әrazi vә ya
region üçün ciddi problemlәr yaranır.
Son zamanlar paytaxtımızda müxtәlif tәyinatlı binaların tikintisinin sürәtlә artması şәhәr
mühitindә ciddi dәyişikliklәrin yaranmasına
sәbәb olmuş, xüsusәn dә pәrakәndә tikilәn çoxmәrtәbәli yaşayış binaları şәhәrin iqliminә mәnfi
tәsir göstәrmişdir. Müasir binaların texniki
infrastrukturu, istismar şәrtlәri vә digәr parametrlәri gündәn-günә mürәkkәblәşir. Artıq bir

sıra Avropa ölkәlәrindә müsbәt enerjili, “sıfır
tәlәbatlı”, “passiv” vә “ağıllı” binaların tikintisi
geniş yayılmışdır. Son vaxtlar “ağıllı” şәhәrlәrin
tikintisi dә sürәtlәnmişdir. Bu gün dünyada 7
“ağıllı” şәhәr mövcuddur. Müasir binaların
strukturunun mürәkkәblәşmәsi, sahәsinin vә
enerji tutumunun artması, elәcә dә istismar
rejimlәrinin intensivlәşmәsi onu demәyә әsas
verir ki, hәmin binalarda ayrı-ayrı tәlәbatçılar
arasında istilik enerjisinin tәlәbat rejiminin
tәnzimlәnmәsi üçün tәtbiq olunan әnәnәvi
üsuldan istifadә etmәk mümkün deyil. Bu
üsulların istifadәsi enerji resurslarının artmasına
vә tәlәbat göstәricilәrinin aşağı düşmәsinә sәbәb
olur.
İnşaat sәnayesindә “intellektual”, başqa sözlә,
“ağıllı” texnologiyaların istifadәsi onların keyfiyyәt göstәricilәrinin vә effektivliyinin (tәhlükәsizlik, optimal komfort, informasiya servisi,
optimal idarәetmә, istilik enerjisindәn effektiv
istifadә vә s.) artırılması üçün imkanlar yaratmışdır. Müasir binalarda bütün mühәndis sistemlәrinin vahid dispetçer sistemi ilә idarә
olunması mümkündür. Bu isә xidmәt heyәtinin
xәrclәrinin vә qәzaların azaldılmasına, istilik
enerjisinin optimal tәlәbat rejiminin proqnozlaşdırılmasına vә idarә olunmasına imkan
verir. Hesablamalara görә, binaların mühәndis
sistemlәrinin intellektual komponentlәri binanın
bütün elementlәrinin maya dәyәrinin 5-7%-ni
tәşkil edir vә istismar dövrünün 6-cı ilindәn
başlayaraq qoyulan investisiya gәlir gәtirmәyә
başlayır.
Bu gün bütün dünyada istehsal olunan enerjinin 40%-i, Azәrbaycanda isә 50%-ә yaxını inşaat sәnayesindә – inşaat materiallarının istehsalında, binaların isti su tәchizatı, isitmә, soyutma, ventilyasiya vә kondisiyalaşdırma sistemlәrindә istifadә olunur. Son zamanlar, xüsusәn Bakı şәhәrindә sürәtlә aparılan tikintiquraşdırma işlәri enerji effektivliyinin artırılması
probleminә xüsusi yanaşma tәlәb edir. Binaların
tikintisindә köhnә inşaat norma vә qaydalarından
istifadә olunması, enerji tәhlükәsizliyi vә effektivliyi mәsәlәlәrinin arxa plana çәkilmәsi, yeni
tikilәn binaların layihәlәrindә enerji effektivliyi
vә tәhlükәsizliyi bölmәlәrinin, radon qazından
mühafizә normativlәrinin yüksәk sәviyyәdә
olmaması vә s. tәәssüf doğurur. Avropa ölkә31
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lәrinin әksәriyyәtindә, elәcә dә keçmiş sovetlәr
birliyinin әksәr respublikalarında yeni binaların
tikintisindә vә köhnәlәrinin rekonstruksiyasında
enerji effektivliyi mәsәlәlәri ön plana çәkilir.
Nәticәdә, binaların bir kvadrat metr sahәsinin
mikroiqlim parametrlәrinin normalara uyğun
tәmin olunması üçün il әrzindә 50-100 kVt.s
enerji tәlәb olunur. Bizdә isә bu göstәrici hәmin
qiymәtdәn 3-4 dәfә çoxdur (qeyd etmәk lazımdır
ki, hәmin Avropa ölkәlәrindә sәrt iqlim şәraiti
olduğu halda, Azәrbaycanda mülayim iqlim
şәraiti mövcuddur). Nәzәrә alsaq ki, ancaq paytaxtımızda 2006-cı ildәn 2013-cü ilin mart ayınadәk 13 milyon kvadrat metrdәn artıq yaşayış
sahәsi tikilib istifadәyә verilmişdir. Hәmin
binaların isitmә, soyutma, ventilyasiya, kondisiyalaşdırma vә isti su tәchizatı sistemlәri üçün
illik enerji sәrfinin fantastik bir rәqәm olduğu
aydınlaşar. Bu qәdәr enerjinin әldә olunması
üçün yandırılan üzvi yanacağın respublikamızın
ümumi enerji balansına mәnfi tәsirini, yanma
prosesindә yaranan tullantıların әtraf mühitә
atılmasını, şәhәrimizin onsuz da ürәkaçmayan
ekoloji durumunun daha da pislәşmәsini tәsәvvür etmәk çәtin deyil. Onu da qeyd etmәk
lazımdır ki, respublikamızda bugünәdәk enerji
effektivliyi haqqında qanun qәbul olunmamışdır.
Binaların bu cür pәrakәndә, enerji effektivliyi
normativlәri nәzәrә alınmadan tikilmәsi davamlı
şәkildә ola bilmәz. Bu gün ancaq Bakı şәhәrindә
tәxminәn 15 milyon kvadrat metr yaşayış
sahәsinә ehtiyac vardır. Bundan sonra tikilәcәk
binaların layihәsi hazırlanarkәn enerji effektli
tәdbirlәrin nәzәrdә tutulması ölkәmizin enerji
tәhlükәsizliyini tәmin etmәklә yanaşı, çox böyük
iqtisadi sәmәrә verә bilәr vә әtraf mühitin
sağlamlaşmasına müsbәt tәsir göstәrәr. Ümumiyyәtlә, binanın layihәsinin enerji effektivliyinә görә üstünlüyü aşağıdakı әsas göstәricilәrlә – binanın xarici qoruyucu konstruksiyalarının termiki müqavimәtlәrinin beynәlxalq
standartlara uyğunluğu, enerji tәlәbatının xarici
iqlim parametrlәrindәn vә әhalinin hәyat tәrzindәn asılı olaraq tәnzimlәnmәsi, keyfiyyәtli,
normativ qiymәtlәrә vә standartlara uyğun
mikroiqlimi tәmin edәn avtomatlaşdırılmış vә
intellektual mühәndis kommunikasiya sistemlәrinin olması, binanın ümumi intellektuallıq
sәviyyәsi, şәhәrin Baş Planına uyğun olaraq
32

optimal vә hakim külәklәrin tәsirini minimuma
endirәn istiqamәtdә yerlәşdirilmәsi (yeri
gәlmişkәn qeyd etmәk lazımdır ki, külәyin
tәsirinә görә binanın istilik itkilәrinin
hesablanma metodikası müasir inşaat sәnayesi
üçün özünü doğrultmur vә tamamilә yenidәn
işlәnmәlidir), formasının tikinti rayonunun iqlim
şәraiti vә әtraf mühitlә harmoniya tәşkil etmәsi,
mәnzillәrin ekoloji tәhlükәsizliyi, istifadә olunan
inşaat materiallarının radiasiya sәviyyәsi vә s. ilә
müәyyәnlәşdirilir.
İlkin olaraq, hәr bir yeni tikilәn vә ya istismarda olan binaya canlı orqanizm kimi, binanın
enerji tәlәbatına isә vahid energetik sistem kimi
baxmaq lazımdır. Bina xarici konstruksiyaları
vasitәsi ilә әtraf mühitlә tәmasda olmalı, nәfәs
almalı, daxilindә insanın yaşayışı vә fәaliyyәti
üçün normal iqlim şәraiti yaradılmalıdır. Nәzәrә
almaq lazımdır ki, yaşayış binalarında bir adamın
normal yaşayışı vә fәaliyyәti üçün otağa bir
saatda minimum 30 m3 tәzә hava verilmәlidir.
Ona görә dә xarici konstruksiyalar elә layihәlәndirilmәlidir ki, onların daxilindә olan istilik
(soyuqluq) körpücüklәri tamamilә yox olmasın.
Nәzәrә alınmalıdır ki, binanı tamamilә hermetiklәşdirmәk, xarici konstruksiyalar vasitәsi
ilә otaqlara tәzә havanın daxil olmasının qarşısını almaq olmaz. Bәzәn bir sıra mütәxәssislәr
dә belә bir yanlış fikir yürüdürlәr ki, binaların
enerji effektivliyini yüksәltmәk üçün xarici
konstruksiyaların materiallarını qalın götürmәk
vә ya konstruksiyanın üzәrinә istilik izolyasiya
materialı әlavә etmәk kifayәt edәr.
Enerji effektivliyi problemi kifayәt qәdәr
geniş vә mürәkkәb mәfhumdur. Binaların enerji
effektivliyi prosesinә şәhәrsalma layihәsindәn
başlanılmalıdır. Çünki binalar arasındakı mәsafә,
binanın şәhәrin Baş Planında fәrqli yerlәşdirilmәsi, bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn
istifadә olunması, xarici konstruksiyaların sәthlәrinin minimuma endirilmәsi vә onların istilikkeçirmәyә qarşı termiki müqavimәtinin artırılması, xarici iqlim parametrlәrinin dәyişmәsindәn
asılı olaraq binalara verilәn istiliyin vә ya
soyuqluğun miqdarının tәnzimlәnmәsi, mәnzillәrin otaqlarında quraşdırılan qızdırıcı cihazların üzәrindә otağın tәyinatına uyğun olaraq
temperaturun tәnzimlәnmәsi üçün termostatik
başlıqların quraşdırılması, mәrkәzlәşdirilmiş
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dispetçer mәntәqәsindә vә mәnzillәrin girişindә
istilik enerjisi sayğacının quraşdırılması, hakim
külәklәrin binaya tәsirinin nәzәrә alınması,
istilik enerjisinin istehsalçısı vә tәlәbatçılarının
bir-biri ilә optimal mәsafәdә yerlәşmәsi, enerji
daşıyıcılarının nәqli üçün mәsafәnin minimuma
endirilmәsi, infiltrasiya prosesinin minimuma
endirilmәsi vә s. mәsәlәlәr binanın enerji effektivliyinә ciddi tәsir edәn faktorlar sırasındadır.
Binanın hündürlüyü, fiziki ölçülәri, çoxgirişli
olması (birgirişli binalarda xarici konstruksiyalar
vasitәsi ilә itirilәn istiliyin miqdarı çox olur) vә s.
nәzәrә alınmalıdır. Tәkcә xarici konstruksiyaları
termomodernizasiya (izolyasiya qatı әlavә etmәk) etmәklә binaların enerji effektivliyini yüksәltmәk düzgün yanaşma deyil. Mәsәlәyә kompleks yanaşılmalı, yuxarıda qeyd olunan vә digәr
faktorlar layihә әrәfәsindә nәzәrә alınmalıdır.
Apardığımız tәdqiqatlar göstәrir ki, istifadә
olunmayan әn böyük enerji potensialı inşaat
sektorundadır. Yeni tikilәn binaları layihәlәndirmә әrәfәsindә şәhәrsalma üzrә mütәxәssislә (binanın memarı, konstruktor vә kommunikasiya sistemlәri üzrә mühәndislәr) birlikdә
işlәmәlidirlәr. Memar binanın ümumi görünüşünü müәyyәnlәşdirdikdәn sonra kommunikasiya mühәndisi ilә birlikdә daxili planlaşdırmanı aparmalıdır. Elә planlaşdırma aparılmalıdır ki, hәr bir mәnzilin heç olmasa iki
xarici divarı müxtәlif cәhәtlәrә yönәlmiş olsun.
Belә olduqda otaqlara xarici havanın daxil
olması asanlaşır. Tәәssüf ki, şәhәrimizdә inşa
olunan yaşayış binalarında bu faktor gözlәnilmir
vә ona görә dә xarici konstruksiyalarda infiltrasiya vә eksfiltrasiya proseslәri baş vermir,
mәnzillәr daxilindә havanın tәbii hәrәkәti
çәtinlәşir.
Araşdırmalarımız göstәrir ki, mәnzillәrin
optimal daxili planlaşdırılması, otaqların uzunluğunun vә eninin rasional qәbul olunması enerji
sәrfinә qәnaәt etmәklә bәrabәr, daxili havanın
keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinә vә otaqda istilik
enerjisinin uzun müddәt qalmasına sәbәb olur.
Uzunluğu böyük olan otaqlar kvadrat planlaşdırmaya nisbәtәn xarici iqlim dәyişmәlәrinә iki
dәfә artıq müqavimәt göstәrә bilir. Eyni zamanda
uzunluğu böyük olan otaqlarda temperatur rejimi

yaxşılaşır, amma tәbii işıqlanma vә hava mübadilәsi pislәşir. Müasir binalarda otaqların uzunluğu ilә eninin nisbәti 1,4-1,6 arasında olduqda
daxili temperatur vә hava rejimi daha stabil olur.
Daxili planlaşdırmanın qeyd olunan formada
optimallaşdırılması 8-10% istilik enerjisinә
qәnaәt etmәyә imkan verir. Tәkcә mühәndis
kommunikasiya sistemlәrinin işinin müasir
sәviyyәdә qurulması vә optimallaşdırılması hesabına binanın istilik enerjisinә olan tәlәbatını
40-45% azaltmaq mümkündür.
Sonda qeyd etmәk istәrdim ki, uzunmüddәtli
araşdırmalarımızın nәticәsindә müasir binaların
enerji effektivliyini artırmaq üçün 55 bәnddәn
ibarәt tәkliflәr paketi hazırlamışıq. Bu tәkliflәrin
siyahısına – enerjidәn sәmәrәli istifadәyә dövlәt
nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi, “Enerji sәmәrәliliyi haqqında” vә “Alternativ vә bәrpa olunan
enerji mәnbәlәri haqqında” qanunlarının qәbul
olunması (bu qanunların layihәsi hazırlanıb vә
müvafiq nazirlik vә Dövlәt komitәlәrindә baxılma әrәfәsindәdir), fiziki vә hüquqi şәxslәr
tәrәfindәn enerjinin uçotunun aparılması, enerjinin istehsalçısı ilә tәlәbatçının (әhalinin)
maraqlarının üst-üstә düşmәsi, әhalinin maariflәndirilmәsi, yeni vә rekonstruksiya olunan binaların layihәlәrinә enerji effektivliyi, enerji
tәhlükәsizliyi bölmәlәrinin daxil edilmәsi, tikinti-quraşdırma işlәri zamanı hәmin bölmәlәri
layihәlәndirәn mühәndislәr üçün müәllif nәzarәtinin olması, enerjinin tәlәbat rejiminin müasir
informasiya texnologiyalarından istifadә etmәklә
vә xarici iqlim parametrlәrindәn asılı olaraq
tәnzimlәnmәsi vә s. aiddir. Hәmçinin binaların
tikintisi zamanı bir kvadrat metr sahәyә düşәn
illik enerji tәlәbatı müәyyәnlәşdirilmәli vә dünya
standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır. Respublikamız mülayim iqlim zonasında yerlәşdiyindәn
bir kvadrat metr üçün illik enerji tәlәbatı sәrt
iqlim şәraitindә yerlәşәn ölkәlәr üçün müәyyәnlәşdirilәn normalardan aşağı olmalıdır.
Müasir elm vә texnikanın, xüsusәn informasiya texnologiyalarının nailiyyәtlәrindәn istifadә etmәklә istilik energetikası sektorunun әtraf
mühitә texnogen tәsiri minimuma endirilmәlidir.
Bu, zamanın tәlәbidir.
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Xülasә. Mәqalәdә termodinamik tәsәvvürlәrә görә işığın mәcburi şüalanma vasitәsi ilә güclәnmәsinә, atom vә molekulların kvant xassәlәrinә, yәni enerji sәviyyәlәrinin diskretliyinә әsaslanması nәticәsindә lazer şüalarının yaranmasından bәhs edilir. Hәmçinin bu şüaların xassәlәri
әsasında hazırlanmış lazer cihazlarından vә onun tәtbiqolunma әhatәsindәn danışılır.
Açar sözlәr: lazer şüaları, enerji sәviyyәsi, intensivlik, udulma, nüvә.
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lm vә texnikanın sürәtli inkişafı
müasir tәlәblәrә cavab verәn yüksәk
keyfiyyәtli, iqtisadi baxımdan sәmәrәli vә müxtәlif iş rejimlәrindә
dayanıqlı olan metalların kәsilmәsi, qaynaq edilmәsi, kiçik dәliklәrin açılması, qansız cәrrahiyyә
әmәliyyatları vә s. proseslәri aparmaq üçün yeni
xüsusiyyәtlәrә, xassәlәrә malik alәt vә avadanlıqların yaranmasını tәlәb edir. İlk növbәdә,
iqtisadi sәmәrәliliyi tәmin etmәk mәqsәdi ilә
lazerlәrin әsasında qurulan lazer qurğularının
hazırlanmasına sәrf olunacaq kapital vә istismar
xәrclәri, mәhsulun maya dәyәri müәyyәn edilmәlidir.
Kvant elektronikası müasir fizikanın әn sürәtli
inkişaf edәn sahәlәrindәn biridir. Kvant elektronikasının әsas mәqsәdi kvant sistemlәrinin kömәyi ilә elektromaqnit şüalarını almaq vә güclәndirmәkdәn ibarәtdir. Mәcburi şüalanma nәti34

cәsindә monoxromatik elektromaqnit dalğalarını
generasiya etdirәn vә güclәndirәn kvant sistemlәri (atomlar, molekullar, bәrk cisim) tәşkil
edir. Kvant generatorlarının vә güclәndiricilәrinin işlәmә prinsipinin әsasını mәcburi şüalanma hadisәsi tәşkil edir.
Bildiyimiz kimi, işıq şüası dx qalınlıqlı maddә
daxilindәn keçdikdә, onun intensivliyinin azalması Buger qanununa tabe olur. İntensivliyin
azalması işıq şüasının maddәni tәşkil edәn atomla qarşılıqlı tәsiri ilә әlaqәdardır. Yәni bu qarşılıqlı tәsir zamanı işıq şüası enerjisinin bir hissәsi atomlar tәrәfindәn udulur vә bu udulma
nәticәsindә atom E1 enerji sәviyyәsindәn E2
enerji sәviyyәsinә keçir. Atom E2 yuxarı sәviyyәsindәn aşağı E1 sәviyyәsinә keçәrәk bu
enerjilәr fәrqinә bәrabәr enerji şüalandırır. Hәlә
1915-ci ildә A.Eynşteyn göstәrmişdir ki, yuxarı
enerji sәviyyәsindәn aşağı enerji sәviyyәsinә
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keçid özbaşına (spontan) vә mәcburi (xarici tәsir
nәticәsindә) keçid kimi 2 yolla ola bilәr. Atomun
mәcburi keçidinә uyğun şüalanmaya mәcburi
şüalanma deyilir. Deyilәnlәrdәn aydın olur ki,
atomun E1 halından E2 halına keçidi işıq
şüasının mәcburi udulması ilә bağlı olub, işıq
intensivliyinin azalmasına sәbәb olursa, E2
halından E1 halına keçid isә mәcburi şüalanma
ilә bağlı olub, işıq şüalanmasının güclәnmәsinә
sәbәb olur. Buger qanununda olduğu kimi, işıq
şüasının intensivliyinin azalması udma әmsalının
k>0 qiymәtinә uyğun gәlir. Buna müsbәt udulma
da deyilir. Udulma әmsalının qiymәti k<0 olduğu
halda, işıq şüasının intensivliyi әksinә güclәnir.
Buna isә mәnfi udulma halı deyilir. Əgәr E1
halına uyğun (atomun normal halı) atomların sayı N1, E2 halına (hәyәcanlanma halı) uyğun
gәlәn atomların sayını isә N2 ilә göstәrsәk, tәbiidir ki, işığın müsbәt udulma halı N1>N2
şәrtini ödәmәlidir. Bu hala termodinamik tarazlıq
halı deyilir. N1<N2 olduğu halda isә, yәni termodinamik tarazlıq pozulduğu halda mәnfi udulma
baş verir. Burada işıq şüasının intensivliyi azalmayıb, әksinә güclәnib. Demәli, belә nәticәyә
gәlirik ki, işıq şüasının intensivliyini güclәndirmәk üçün atomların normal haldan hәyәcanlanma halına keçidini tәmin etmәk lazımdır.
A.Eynşteyn göstәrmişdir ki, atomun aşağı
sәviyyәdәn yuxarı sәviyyәyә keçmә ehtimalı
(P12) yuxarı sәviyyәdәn aşağı sәviyyәyә keçmә
ehtimalına (P21) bәrabәrdir. Yәni P12=P21, bu
keçmә ehtimalının özü isә işıq şüasının enerji
sıxlığı Uv=J/C ilә düz mütәnasibdir. Müsbәt
udulmaya mәruz qalmış atomların ΔN1,2 sayı
hәmin sәviyyәdә olan atomların ümumi N1 sayı
ilә, mәcburi keçidә mәruz qalmış atomların
ΔN2,1 sayı isә o sәviyyәdә olan atomların ümumi
N2 sayı ilә düz mütәnasibdir.
Deyilәnlәri nәzәrә alsaq,

baş verәn mәcburi udulma zamanı işıq intensivliyinin azalması (dәyişmәsi)

mәcburi şüalanma zamanı isә intensivliyin
dәyişmәsi

olar. Ümumi intensivliyin dәyişmәsi zamanı
isә

olar. Buradan da

olduğunu alarıq. Bu axırıncı ifadәni inteqrallasaq,

olduğunu alırıq.
Buradan udulma әmsalı üçün aşağıdakı ifadәni alırıq:

N1>N2-dirsә, yәni termodinamik tarazlıq halı
mövcuddursa, k>0 olur vә müsbәt udulma halı
alınır. Əgәr N2>N1-dirsә, yәni termodinamik
tarazlıq halı pozulmuşdursa, k<0 olur ki, bu da
mәnfi udulma halıdır. Demәli, işıq şüası maddә
daxilindәn keçdikdә zәiflәmәyib, әksinә, güclәnib.
Mәcburi şüalanma verә bilәn süni mühitin
yaradılması fikrini 1940-cı ildә verәn rus alimi
V.A.Fabrikant olmuşdur. 1953-cü ildә rus alimlәrindәn N.Q.Basov vә A.İ.Proxorov, amerikan
fiziklәrindәn isә Ç.Taunson vә Veber birbirindәn xәbәrsiz mikrodalğalar diapazonunda
işıq şüalarının mәcburi şüalanma yolu ilә
güclәnmәsini әldә etmişdilәr. Belә diapazonda
işlәyәn generatorlara mazerlәr deyilir. 1960-cı
ildә isә amerikan fiziki Meyman tәrәfindәn optik
diapazonda işıq şüasının güclәnmәsi әldә edilolduğunu alarıq. Burada B12 vә B21 uyğun mişdir. Bu diapazonda işlәyәn cihazlara isә
sәviyyәlәrә keçid üçün Eynşteyn әmsalları olub, lazerlәr vә ya optik kvant generatorları deyilir.
bir-birinә bәrabәrdir (B12=B21).
Lazerlәrin kristal növü optik kvant generatoru
Fәrz edәk ki, qalınlığı dx olan maddә üzәrinә mәcburi şüalanmanı yaradan fәal mühitdәn, bu
J intensivliyinә malik işıq şüası düşür. Bu zaman mühitin atomlarını hәyәcanlandıra bilәn mәn35
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bәdәn vә foton selini güclәndirәn rezonatordan keçirir. Bununla da E2 sәviyyәsindәn E1 sәviyibarәtdir (şәkil 1).
yәsinә keçid zamanı 6943 A0 dalğa uzunluqlu
qırmızı Lazer şüalanması yaranır.
Mәcburi şüalanmanın (lazer) özünün dörd
әsas xüsusiyyәti vardır:
* Onlar yüksәk dәrәcәdә monoxromatikdirlәr
(Δλ = � 0,1Å).
* Paralellik, yәni mәcburi şüalanmanın
istiqamәti onu yaradan şüa istiqamәtindә olur.
* Koherentlik, mәcburi şüa onu yaradan şüa
ilә koherentdir.
Şәkil 1. Süni yaqut kristalı
* Eyni cür polyarlaşma, yәni onu yaradan şüa
Fәal hissә alüminium oksidi (Al2O3) ilә xrom ilә eyni cür polyarlaşır.
oksidinin (Cr2O3) qarışığından alınan vә
Belә mümkün xassәlәrә malik olan lazersilindrik çubuq şәklindә hazırlanmış süni yaqut lәrdәn elmdә, texnikada, hәrbidә, tibdә, rabitә
kristalından ibarәtdir. Yaqut çubuğunun diametri vasitәlәrindә vә s. sahәlәrdә geniş istifadә edil2 sm-ә, uzunluğu isә 40-50 sm-ә qәdәr olur. mәsi perspektivini yaradır. Bu baxımdan
Yaqutun tәrkibindә olan Cr3+ atomlarının kon- lazerlәrin aşağıdakı tәtbiq sahәlәri vardır:
1. Lazer şüaları çox kiçik bucaq daxilindә
sentrasiyası çox cüzi olub 0,03-0,5% tәşkil edir.
Xrom atomlarının konsentrasiyasından asılı (A-4rad) yayılma qabiliyyәtinә malikdir. Əgәr
olaraq, onun rәngi al çәhrayıdan tünd çәhrayı belә şüanın Ay sәthinә verdiyi işıqlı dairәnin
rәngә çalır. Yaqut çubuğunda spiralvari 2 impuls diametri 1km tәşkil edirsә, adi projektorunku
lampası dolanmışdır. İ-induktoruna birlәşdirilmiş isә 40000 km-ә çatır. Onun bu xüsusiyyәtindәn
4 kondensatorunun hәr dәfә boşalması zamanı istifadә edәrәk uzaq mәsafәlәri çox böyük
yaranan 560 nm dalğa uzunluqlu yaşıl işıq şüası dәqiqliklә ölçmәk olur.
xrom atomlarını hәyәcanlandıraraq E1 enerji
2. Yüksәk dәrәcәdә monoxromatiklik, dәstә
sәviyyәsindәn E3 enerji sәviyyәsinә qovur. E3 şüalarında paralellik vә lazer şüalanmasının
sәviyyәsindәn E2 sәviyyәsinә keçid ehtimalı çox böyük gücә malik olması, onlardan elmi-tәdqiat
az olduğundan, atomların özbaşına keçidi, işlәri aparmaq üçün çox faydalı bir mәnbә kimi
әsasәn, 2-ci enerji sәviyyәsindә olur. Əgәr istifadә etmәk imkanı verir.
atomun 3-cü enerji sәviyyәsindә orta yaşama
3. Lazer şüaları vasitәsi ilә çox böyük
müddәti 10-8 saniyәdirsә, 2-ci enerji sәviyyәsin- enerjini kiçik hәcmә toplamaq mümkün oldudә onun bu yaşama müddәti 10-3 saniyә olur. ğundan bir çox faydalı texniki mәsәlәlәri hәll
Yәni 2-ci enerji sәviyyәsindә atomun yaşama etmәk olur:
a) Çәtin әriyәn maddәlәri buxarlatmaq mümmüddәti 105 saniyә dәfә artmış olur. Atomun bu
kündür.
halına metastabil halı vә ya metastabil sәviyyәsi
b) Lazer şüaları ilә suyu şәffaf olan qapalı
deyilir. Belәliklә, atomların özbaşına metastabil
qab daxilindә zәrif detallar qaynaq üsulu ilә
halına keçmәsi nәticәsindә termodinamik
yapışdırılır.
tarazlıq halı pozulmuş olur. Yәni N2>N1 şәrti
c) Bәrk maddәdәn hazırlanmış detallarda çox
ödәnmiş olur. Özbaşına keçid zamanı yaranan
zәrif dәliklәr açmaq olur.
şüalardan bir qismi, yaqut kristalının oxuna
d) Yüksәk temperaturdan plazma almaq mümparalel istiqamәtindә yayılaraq (bucaq altında
8
yayılan şüalar kristal sәthindәn çıxaraq onu tәrk kündür (Proxorov vә Basov hәlә T=10 K tәrkibli
edir) oxa perpendikulyar istiqamәtindә qoyulmuş temperatur olaraq termonüvә reaksiyası yaratrezenatorlara (qaytarıcı güzgü sәthlәrinә) düşür. mışlar).
e) Kimyәvi reaksiyanın gedişinә tәsir gösRezenatordan әks olunan şüalar isә öz yolunda
tәrmәk
mümkündür.
metastabil sәviyyәdә yerlәşmiş xrom atomlarına
f) Canlı orqanizmin xarici sәthinә dәymәdәn
tәsir edәrәk, onları mәcburәn E1 sәviyyәsinә
36
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orqan daxilindә zәrif cәrrahiyyә әmәliyyatı
aparmaq olar (Lazer şüasını praktiki olaraq bir
nöqtәyә fokslanma yolu ilә kestoru tәbәqәsini
ayırmaq vә onu gözdibi toxumalarına yapışdırmaq әmәliyyatı icra olunur. Bununla yanaşı,
digәr xәstәliklәrin dә qansız-ağrısız cәrrahiyyә
әmәliyyatlarının aparılmasında da geniş tәtbiq
olunur).
4. Televiziya lazer mikroskopu adlanan
qurğu ilә 3000 dәfә böyütmә yaratmaq mümkün olmuşdur.
5. Lazer şüaları Yerlә Ay arasındakı mәsafәni
çox yüksәk dәqiqliklә ölçmәyә imkan verir.
Bununla yanaşı, lazer şüaları yerin süni
peyklәri ilә әlaqә vә onların idarә olunması,
kosmosdan Yerin kartoqrafik şәkillәrinin
alınması kimi mәsәlәlәrin yerinә yetirilmәsindә
mühüm rol oynayır.
6. Lazer şüaları ilә atom vә molekulları
selektiv hәyәcanlandırma yolu ilә izotoplara
ayırmaq mümkün olmuşdur. Doğrudan da,
izotop qatışığı tәrkibindә selektiv hәyәcanlanmış atom vә molekullar kimyәvi fәallıq
әldә edir vә kimyәvi reaksiyaya girәrәk izotopları ayırmağa imkan yaradır. Hәmçinin
izotopları lazer şüalarının vasitәsi ilә atom vә
molekulları selektiv ionlaşdırma yolu ilә
ayırmaq olar.
7. Lazer şüalarının yüksәk dәrәcәdә koherent olması hәcmli şәkilçәkmә-holoqrafiya
işindә istifadә etmәk imkanı yaradır.
8. İfrat, böyük, güclü, qazodinamik lazerlәr
metalkәsmә, әritmә vә qaynaq işlәrindә, süni
peyklәrin uçuşu zamanı onların batareyalarını
yenidәn doldurmaq işindә vә s. istifadә olunur.
9. Radiotexnikadan mәlum olduğu kimi,
vahid zamanda verilәn informasiya buraxıcı
zolağın eni ilә düz mütәnasibdir vә dalğa
uzunluğunun kiçilmәsi ilә azalır. Ona görә dә
lazer şüalanması informasiya daşıyıcısı kimi
çox әlverişlidir. Qeyd edәk ki, rabitә işinә, yәni
lazer şüaları vasitәsi ilә informasiya ötürmәk
işinә gәldikdә özünәmәxsus texniki çәtinliklәr
(işıqötürücülәri әldә etmәk, yüksәk tezliklәrdә
modulyasiya vә demodulyasiya yaratmaq çәtin-

liklәri vә s.) yaranır.
10. Lazer әn güclü işıq mәnbәyi olub, onun
enerji impulsunun gücü 109Vt/sm2-ә bәrabәrdir.
Halbuki günәş şüasının verdiyi bu enerji
104Vt/sm2-dir. Optik linzalar vasitәsi ilә lazer şüalarını fokuslayaraq onun gücünü 1015Vt/sm2-ә
çatdırmaq olur ki, bu da onun tәtbiq dairәsinin
başqa sahәlәrdә daha da genişlәnmәsinә imkan
yaradır.
11. Yüksәk sürәt vә mәhvetmә dәqiqliyi,
şüanın işıq sürәti ilә hәrәkәt etmәsi vә demәk
olar ki, dәrhal hәdәfә çatması, hәdәfin mәhv
edilmәsinin saniyә әrzindә baş vermәsi, atәşin
başqa hәdәfә keçirilmәsinә minimum zaman
tәlәb olunması, şüaların әtrafdakı elementlәrә
vә obyektlәrә tәsir etmәdәn, yalnız yönәldildiyi
sahәyә tam tәsir göstәrmәsi vә digәr üstünlüklәrinin olması lazerin hәrbi sahәdә dә
kifayәt qәdәr istifadәsinә şәrait yaradır vә
әsasәn, tuşlanma, naviqasiya vә rabitәdә tәtbiq
edilir.
Lazerlәrin yaradılması invers mәskunlaşmaya
malik mühitin alınması ilә reallaşmışdır. Bu
mәqsәdlә ilk dәfә yaqut adlanan maddәdәn
istifadә edilmişdir. Hazırda yaqutdan başqa bir
sıra bәrk, maye vә qaz halında olan maddәlәr
әsasında geniş optik diapazonda işlәyәn lazerlәr,
hәmçinin bir sıra yarımkeçirici maddәlәrdә
yüksәk effektivliyә malik injeksiya lazerlәri dә
yaradılmışdır.
Nәticә. Gündәlik hәyatımızda da rastlaşdıqlarımızdan belә qәnaәtә gәlirik ki, lazer elm
vә texnologiyanın müxtәlif sahәlәrindә, hәmçinin mağazalardakı marka vә barkod oxuma
sistemlәri, kompakt diskli pleyerlәr vә dәqiq
mәsafә tәyin edәn cihazlar, qoloqrafiya (işıq
dalğalarının qarşılıqlı superpozisiyasına әsaslanan hәcmli görüntü әldәetmә üsulu) – bütün
bunlar “lazer” adlanan bu elmi ixtiranın sayәsindәdir. Bundan әlavә, lazerdәn sәnaye (kәsmә, lehimlәmә, oyma), tibb (cәrrahiyyә, kosmetologiya), naviqasiya, metrologiya vә digәr
sahәlәrdә dә ultra dәqiq ölçü cihazlarının yaradılmasında geniş istifadә olunur.
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S.Kazimov, S.Novruzova
Economic efficiency and areas of application
of laser devices and equipment
Abstract
The article discusses the emergence of laser
beams as a result of thermodynamic equilibrium
due to the mandatory effect of light and the
quantum properties of atomic molecules, based
on a mismatch of energy levels. It also speaks of
high-performance lasers and their field of
application based on the properties of these rays.
С.Кязимов, С.Новрузова
Экономическая эффективность лазерных
лучевых приборов и оборудования,
области применения
Аннотация
В статье речь идет о возникновении лазерных лучей согласно термодинамическим
представлениям вследствие усиления света
посредством вынужденного излучения и на
основании квантовых свойств атомов и молекул, т.е. дискретности энергетических уровней. Также говорится о лазерных устройствах, созданных на основании свойств этих лучей и области их применения.
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ПРЕВРАЩЕНИЕ АУСТЕНИТА В
ВЫСОКОПРОЧНОМ
ЧУГУНЕ С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ

Рамиз Гасанли,
Азербайджанский Технический Университет,
кандидат технических наук, доцент
e-mail: hasanli_dr@mail.ru
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Аннотация. Изучены особенности превращения аустенита в высокопрочном чугуне. Установлена возможность получения бейнитной структуры экономно-легированных и отливаемых в кокиль высокопрочном чугуне с шаровидным графитом. А также, отмечено, что в
высокопрочном чугуне, отливаемых в кокиль, обрабатываемом на бейнит, графитные
включения должны иметь шаровидную форму.
Ключевые слова: шаровидный графит, высокопрочный чугун, превращение аустенита,
экономное легирование, кокильное литье, термическая обработка, структура, свойства,
бейнит, аустенит.
Açar sözlәr: sferik qrafit, çelik çuqun(dәmir), austenit çevrilmәsi, iqtisadi alaşım, soyuq tökmә,
termik emal, xüsusiyyәtlәri, bainit, austenit.
Key words: high-strength pig-iron, spherical graphite, transformation of austenite, economically
alloyed, the metal form, thermal processing, structure, austenite, bainite, properties.

Н

астоящая работа посвящена
изучению особенности превращения аустенита в высокопрочном чугуне. Известно что, чугун, подвергаемый термической обработке с
непрерывным охлаждением для обеспечения
в нем бейнитной структуры, должен содержать добавки Ni, Cu и Мо [1,2]. Отсутствие Мо в составе исследуемых чугунов
потребовало проведения специального исследования.
Предполагаются, что при непрерывном охлаждении на воздухе экономно-легированного чугуна превращение
происходит при температурах 450-3500С (не

ниже 3500С). Реальный предел прочности чугуна после такой обработки может составлять
800-1100 МПа, что отвечает предъявленным
требованиям.
Справедливо считается, что «узким местом» для высокопрочных чугунов являются
недостаточная пластичность и ударная вязкость. Однако, установлено, что использование кокильного способа литья во многом
облегчает решение этой проблемы [3-5].
Термическую обработку отливок проводили по следующему режиму. Нагрев осуществляли до температур 870±100С и
900±100С с выдержками 15 и 40 мин. Охлаж39
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дение проводили на спокойном воздухе и
ускоренном, с обдувом воздушной струей.
Качества термической обработки оценивали
по твердости и получаемой структуре матрицы. После охлаждения на воздухе в структуре всех чугунов наблюдаются более или
менее крупные участки феррита вокруг
включений шаровидного графита. Такие
участки обогащены кремнием и поэтому
именно в них процесс насыщения углеродом
тормозится.
Установлено, что увеличение времени
выдержки при температуре аустенитизации
незначительно уменьшает размер ферритных
областей. Определено, что незначительное
количество феррита (2-3%) расположенное по
границам вторичных зерен, не оказывают
отрицательного влияния на триботехнические свойства кокильного чугуна [2].
На основе данных, приведенных в таблице,
для исследования были приняты следующий
режим термической обработки с непрерывным охлаждением: tнагр= 900±100С время
выдержки 30-40 мин., охлаждение, отпуск с
нагревом в течение 3 часа до температур от
200 до 4000С.
Как показали исследования, отпуск при
2000С способствует повышению ударной
вязкости не менее, чем на 20% без видимых
изменений в структуре. Отпуск при 3000С
снижает ударную вязкость всех исследованных чугунов, существенно не влияя на износостойкость [4,5]. Отпуск при 4000С способствует выделению мелких карбидов, также не
приводя к существенному повышению ударной вязкости как никелевых, так и никель медистых чугунов, снижая при этом (на 3-5%)
их износостойкость.
Влияние размера сечения исследовалось
на образцах диаметром 10 и 20 мм. Установлено, что в сечениях 20 мм и более возможно получение бейнитной структуры с
помощью исследуемой термообработки только в производственных условиях под мощным вентилятором. В лабораторных условиях
бейнитная структура может быть надежно
получена в образцах сечением не более 10 мм
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при достаточном количестве легирующих
добавок. Если же сечение детали составляет
20 мм, чугун приобретает структуру перлита
с различным количеством верхнего бейнита.
Количество легирующих добавок и их
состав определяют однородность структуры и
структурные составляющие, образующиеся в
чугуне после ускоренной нормализации. В
никель - медистых чугунах, содержащих 1,0%
Ni и 0,5% Cu, в лабораторных условиях, как
правило, образуется игольчатый нижний
бейнит.
На спокойном воздухе в этих сплавах
формируется перлито – бейнитная структура.
В чугуне, легированном только никелем (2%)
после термической обработки с ускоренным
охлаждением на воздухе в лабораторных
условиях образуется преимущественно бейнит верхний, в заводских-нижний игольчатый
бейнит. Уменьшение легирования приводит к
тому, что в чугунах с добавкой 1,5% Ni в
лабораторных условиях практически не
удается получить полностью бейнитную
структуру. Как правило, образуется смесь
перлита с небольшим количеством бейнита.
При более низком легировании (1% Ni)
наблюдается наличие феррита по границам
вторичных зерен. Матрица в основном перлитная, иногда с незначительными по величине участками верхнего бейнита.
Взаимное расположение структурных составляющих (перлита и бейнита) отражает
кинетику перектристаллизации сплава. Часто
бейнит располагается вокруг перлита, по
границам зерен, либо вокруг графитных
включений расходящимися лучами.
Таким образом, можно утверждать, что в
традиционно-отлитых чугунах кремний в
значительной степени локализуется вокруг
графитных включений. В перлитно-бейнитных чугунах, образовавшейся при недостаточно быстром охлаждении, нижний бейнит
располагается в виде характерных чередующихся полос. Важно, чтобы в чугуне,
обрабатываемом на бейнит, графитные включения имели шаровидную форму, допускается небольшое количество вермикулярного графита в пределах 10-20%.
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Заключение. Выявлены особенности
превращения аустенита в высокопрочном чугуне при обработке с непрерывным охлаждением. Выявлено, что в перлитно-бейнитных
чугунах, образовавшейся при недостаточно
быстром охлаждении, нижний бейнит располагается в виде характерных чередующихся
полос, соответствующие осям дендритов.
Установлена возможность и эффективность
получения бейнитной структуры в экономнолегированных никелем и медью чугунах,
отливаемых в кокиль с помощью непрерывного охлаждения. Определено, что в чугуне,
обрабатываемом на бейнит, графитные включения должны иметь шаровидную форму, при
этом возможно небольшое количество (в пределах 10-20%) вермикулярного графита.

5. Волощенко М.В. Высокопрочный чугун
с шаровидным графитом. Теория, технология
производства, свойства и применение Киев,
Наукова думка, 2004, 203 с.
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R.Hasanli
Transformation of austenite in the
spheroidal graphite cast iron
Abstract
Peculiarities of transformation of austenite in
the ductile cast iron were investigated in the
article. The possibility of obtaining a bainitic
structure economically alloyed and casted in
mold in spheroidal graphite cast iron was
established. It was also mentioned that the
graphite inclusions must be spheroidal in ductile
cast iron casted in mold and processed under the
bainite.

R.Hәsәnli
Austenitin sferik qrafitli çelik çuquna
çevrilmәsi
Xülasә
Mәqalәdә austenitin çelik çuquna çevrilmәsinin xüsusiyyәtlәri öyrәnilib. Sferik qrafit ilә
iqtisadi cәlbedici vә çelik çuqun bir bainit quruluş әldә etmәk imkanı tapıldı. Hәm dә qeyd olunur ki, çelik çuqun, soyuq qәlibdә tökülәn, bainit
üçün işlәnmiş, qrafit incәliklәri sferik formaya
malik olmalıdır.
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S

on dövrlәrdә Azәrbaycan tәhsili özünün yeni inkişaf mәrhәlәsinә qәdәm
qoymuşdur. Ölkә rәhbәri İlham Əliyev milli tәhsilimizin tәrkib hissәsi
olan peşә tәhsilinә daim diqqәt vә qayğı göstәrir.
O, peşә tәhsili müәssisәlәrinin fәaliyyәtinә
yüksәk qiymәt verәrәk demişdir: “Texniki-peşә
mәktәblәri ölkәmizin inkişafı üçün hәmişә lazımdır, insanlar da bundan böyük fayda görәcәkdir. Növbәti illәrdә dә peşә hazırlığı Azәrbaycanda geniş vüsәt almalıdır”. Bu fikirlәr peşә
tәhsili işçilәrinin vә tәlәbәlәrin qarşısında yeni
vәzifәlәr qoyur, onların mәsuliyyәtini daha da
artırır. Hazırda peşә tәhsili müәssisәlәrinin
infrastrukturunun tәkmillәşdirilmәsi vә inkişafı
sahәsindә mühüm işlәr görülür. Bu da tәhsil alan
tәlәbәlәrin işinin mütәxәssisi vә ixtisaslı peşәyә
sahib olmalarına zәmin yaradır.
İnsanların hәyatında әn mürәkkәb, әn önәmli
mәrhәlәlәrindәn biri peşә vә sәnәt seçimidir. Bu
mәrhәlәnin nәinki fәrdin gәlәcәk hәyatına,
hәmçinin ölkәnin inkişafına da böyük tәsiri
vardır. Peşә seçimi insanların hәyatında verdiyi
әn mühüm qәrarlardan biridir. Düzgün peşә
seçmiş insanda yaradıcılığa meyillilik güclәnir,
nәticәdә hәtta o, öz peşәsinin mütәxәssisinә dә
çevrilә bilir. Peşә insanın gәlәcәyini tәmin edir.
Şagirdin hansı peşәyә yiyәlәnmәsindә psixoloq
vә valideynin rolu böyükdür. Bu proses zamanı
tәbii ki, psixoloji xidmәtin, praktik psixoloqun
rolu vә әhәmiyyәti danılmazdır. Bir mütәxәssis
olaraq deyә bilәrәm ki, psixoloq şagirdi düzgün
peşә seçiminә istiqamәtlәndirir.
Düzgün seçilәn peşә insanın hәyatına necә
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tәsir edir? Bu barәdә psixoloqların aşağıdakı
fikirlәri olduqca önәmlidir:
1. Hәyatda davamlı bir iş sahibi olub-olmayacığını tәyin edir.
2. Hәyatda müvәffәqiyyәtli bir adam kimi
әhәmiyyәtli olub-olmayacağını tәyin edir.
3. Hәyatı boyunca yaşayacağı mühiti vә ya
әtrafdakıların xüsusiyyәtini, yerini tәyin edir.
4. Ailәsinin qazancını vә dolanışıq tәrzini
tәyin edir.
5. İşindәn zövq alıb-almayacağı, bunun nәticәsindә mәsuliyyәtli bir insan olub-olmayacığını
tәyin edir.
Bildiyimiz kimi, hәr bir insan müәyyәn temperament tipinә malikdir. Hәr temperament tipinin dә özünәmәxsus xüsusiyyәtlәri vardır. Bu
xüsusiyyәtlәri bilmәk insanın özünü tanıması
demәkdir. İnsanın hansı peşәyә meyilli olması
sırf onun temperament tipi ilә bağlıdır. Odur ki,
peşә seçimi etmәzdәn әvvәl hәr kәs öz temperament tipini müәyyәnlәşdirәrsә, gәlәcәkdәki iş
hәyatı daha uğurlu olar. Bunları nәzәrә alaraq
mövzu üçün xarakterik olan mәlum sanqvinik,
xolerik, fleqmatik, melanxolik temperament tipli insanların peşә seçimi ilә bağlı mәsәlәyә münasibәtlәrini aydınlaşdıraq:
Sanqviniklәr aşağıdakı peşәlәrә üstünlük
verirlәr: mühәndis, mәşqçi, pedadoq, hәkim,
kommersant, tibb bacısı, satıcı, psixoloq, sürücü,
jurnalist vә s. Sanqviniklәr sәbr, tәmkin tәlәb
edәn, yeknәsәk işlәri xoşlamırlar. Mәsәlәn, proqramçı, saatsaz vә s.
Xoleriklәri tәmin edәn peşәlәr: menecer,
cәrrah, inşaatçı, çilingәr, aşpaz, mәşqçi vә s.
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Xoşlamadığı peşәlәr: mühasib, kitabxanaçı vә s.
Fleqmatiklәri tәmin edәn peşәlәr: diş texniki, iqtisadçı, mühasib, kompüter operatoru, katibә-makinaçı, tikişçi, aşpaz, proqramçı, çilingәr
vә s. Xoşlamadığı peşәlәr: artist, kommersant,
bәrbәr vә s.
Melanxoliki tәmin edәn peşәlәr: kompüter
operatoru, bioloq, artist, kitabxanaçı, musiqiçi,
katibә-makinaçı vә s. Xoşlamadığı peşәlәr: sürücü, cәrrah, bir sözlә, risk vә mәsuliyyәt tәlәb
edәn işlәri xoşlamırlar.

Bәzәn valideynlәr övladlarını uğurlu vәkil,
babalar isә davamçıları kimi görmәk arzusunda
olurlar. Gәnc isә tam başqa gәlirli sahәdә çalışmaq istәyir, lakin gәlәcәk peşәnin seçimi
yalnız istәkdәn asılı deyil. Hәr bir peşә, sәnәt
peşә seçәnin qarşısına müxtәlif tәlәblәr qoyur.
Bәzәn müәyyәn sahәlәrdә enerjili, kreativ düşünәn, tәlәsmәyәn, tәmkinli, sәbrli, dәrindәn
analiz etmәyә meyilli mütәxәssislәr tәlәb olunur.
Ona görә dә temperament tipinin müәyyәnlәşdirilmәsi gәlәcәk peşәnin seçimindә mühüm rol
oynayır. Yeniyetmә gәnclәrin peşә vә ixtisaslara
düzgün istiqamәtlәndirilmәsi onların şüurlu,
mәqsәdyönlü seçim etmәlәri üçün geniş imkanlar yaradır.
XXI әsr ağıl, intellekt, psixologiya әsridir. Bu
öz tәsirini mәktәbә dә göstәrir. Cәmiyyәt inkişaf
etdikcә akselerasiya şәraitindә diqqәti mәktәbә
xas psixoloji xidmәtin vacibliyi cәlb edir. Hәr bir
mәktәbdә psixoloji xidmәtin göstәrilmәsi
mütlәqdir. Mәktәbin tәdris vә tәrbiyә müәssisәsi
olduğunu, vәtәndaş yetişdirdiyini nәzәrә alsaq,
psixoloqların tәhsil prosesindә nә qәdәr әhәmiyyәtli rol oynadığını vә onların üzәrinә çox
çәtin, mәsuliyyәtli iş düşdüyünü deyә bilәrik.

Tәhsildә mәktәb psixoloqunun peşә fәaliyyәti praktik psixoloji xidmәtin 6 әsas istiqamәti –
psixoloji maariflәndirmә, psixoloji konsiliumlar,
psixoloji diaqnostika, psixoloji profilaktika, psixoloji konsultasiya vә psixoloji korreksiya üzrә
tәşkil olunur.
• Psixoloji mariflәndirmә psixoloji xidmәtin
sәmәrәli tәşkilindә hәlledici rol oynayan, onun
nәticәlәrinin sәmәrәliliyini artıran başlıca sәbәblәrdәn biri psixoloji maariflәndirmәnin vaxtında vә düzgün tәşkilidir. Psixoloji maariflәndirmә aşağıdakı formalarda hәyata keçirilir:
mühazirә, psixoloji әdәbiyyatın tematik sәrgisi,
söhbәtlәr, seminarlar, valideynlәr klubu, psixoloji qәzet vә ya mәktәbdaxili mәtbu orqanı vә s.
• Psixoloji konsiliumlar psixoloji xidmәt
sahәsindә aparılan işlәrin istiqamәtlәrinin düzgün müәyyәnlәşdirilmәsi, bu sahәdә sәmәrәli
nәticәlәrin әldә edilmәsi mәqsәdi ilә vaxtaşırı
müxtәlif sahәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn mütәxәssislәrlә psixoloji konsiliumlar tәşkil olunur.
Bu sahәnin mütәxәssislәri hәkim psixiatr, nevropatoloq, pediatr, defektoloq, pedaqoq, hüquqşünas, sosioloq vә başqalarıdır.
• Psixoloji diaqnostika şәxsi keyfiyyәtlәrinin
öyrәnilmәsi üçün insanın özünü dәrk etmәsi,
fәrdiliyi, әxlaqi şüuru, davranışı, mәnәvi keyfiyyәtlәri, mәdәni sәviyyәsi, özünüqiymәtlәndirmә vә özünütәnzimlәmә qabiliyyәtini vә
ünsiyyәt tәrzini müәyyәnlәşdirmәsi çox vacibdir.
Bu sahәdә әn sәmәrәli yol psixoloji diaqnostikadan istifadә etmәkdir. Bu yolla tәlәbәnin tәlim fәaliyyәtinә münasibәtini öyrәnmәklә tәlim
motivlәrinin mәzmunu haqqında fikir bildirmәk
mümkündür. Profilaktik tәsirlәrlә tәlәbәnin diaqnostikaya cәlbi diqqәtin davamlılığına, qavramanın itiliyinә, tәfәkkürün mәntiqi mәzmununa,
yaddasaxlama vә yadasalmanın vaxtında mәqsәdyönlü korreksiyasına imkan verir.
• Psixoloji profilaktika psixoloq tәrәfindәn
tәlәbәlәrin şәxsi vә psixi inkişafında yarana bilәcәk xoşagәlmәz halların qarşısını almaq istiqamәtindә aparılan işdir. Eyni zamanda, bu,
tәlәbәlәrin yaş xüsusiyyәtlәrinә vә problemlәrinә
görә hazırlanmış sistematik psixoloji treninqlәr
vasitәsi ilә hәyata keçirilir.
• Psixoloji konsultasiya psixoloqa müraciәt
etmiş yaşlı vә ya uşaqların düşdüklәri çәtinliyin
dәrk olunmasında, müxtәlif hәyat situasiyala43
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rında, dostlar arasında, ailәdә, mәktәbdә özünü
büruzә verәn şәxsi xüsusiyyәtlәri ilә bağlı
psixoloji problemlәrin tәhlili vә hәllindә konkret
kömәk göstәrilmәsindәn ibarәtdir. Başqa sözlә,
psixoloji konsultasiya zamanı müәllimlәr, tәlәbәlәr vә valideynlәr mövcud problemlәrin hәllindә kömәk etmәk üçün psixoloqa müraciәt edir
vә әksәr hallarda onlar problemin mövcudluğunu
psixoloqun onlarla apardığı maariflәndirmә vә
profilaktika fәaliyyәtindәn sonra dәrk edirlәr.
Psixoloji konsultasiya fәrdi vә qrup halında
hәyata keçirilir.
• Psixoloji korreksiya zamanı tәlәbәlәrdә
oyun, әmәk, tәlim fәaliyyәtinә pozitiv münasibәt
formalaşdırılır. Bu halda baş verә bilәcәk lәngimә vә yayınmaların qarşısı alınır, eyni zamanda, birgә fәaliyyәtdә iştiraketmә bacarığı
yaranır. Onlar tәlim hәrәkәtlәrini yerinә yetirmәyi, mәktәb qaydalarına tabe olmağı öyrәnir,
biliklәrә yiyәlәnmәyә marağı artırırlar. Sistemli
korreksiya işi onların şәrti-dinamik (oyun) mövqeyindәn real-dinamik (tәlim) mövqeyinә keçmәsinә imkan verir, hәmçinin onlarda tәlim vәrdişlәri yaranır, tәhsildә, sosial hәyatda onlardan
mәqsәdyönlü istifadәetmә bacarığı formalaşır,
intellektual hazırlığın psixoloji tәnzimlәnmәsini
tәmin edir.

tәlәbәlәr arasında müşahidәlәr aparılır, ünsiyyәt
qurmaqla bәzi psixi xüsusiyyәtlәri üzә çıxarılır,
tәhsildә geriqalmanın psixoloji sәbәblәri müәyyәnlәşdirilir, dövrün tәlәblәrinә uyğun tәlәbәlәrin intellektual sәviyyәlәrinin inkişaf etdirilmәsinә kömәklik göstәrilir. Bundan başqa, tәlәbәlәrin hәm öz yaşıdları, müәllim vә valideynlәri
ilә, hәm dә müәllimlәrin bir-biri ilә qarşılıqlı
münasibәt-lәrinin düzgün qurulması ilә bağlı
işlәr hәyata keçirilir. Tәlәbәlәr arasında aparılan
müxtәlif anket sorğuları vә testlәr dә bu işdә
sәmәrә verir.
Bu gün peşә tәhsili müәssisәlәrindә sağlam
psixoloji mühitin yaradılması, pedaqoji kollektivin, elәcә dә valideynlәrin psixoloji maariflәndirilmәsi psixoloqdan çox asılıdır. Tәlәbәlәr
müxtәlif ailәlәrdәn gәlir, aldıqları tәrbiyә dә tәbii
ki, eyni deyil. Onu da nәzәrә almaq lazımdır ki,
bәzi valideynlәrin insan psixologiyası ilә bağlı
biliklәri çox kasaddır. Əlbәttә ki, psixoloji
xidmәtin әsas istiqamәtlәrindәn biri dә müәllimlәr, valideynlәr vә tәlәbәlәrlә aparılan fәrdi
konsultasiya işlәridir. Ailә vә mәktәb iki әsas
sosial institut kimi uşaqların tәlim-tәrbiyә vә
sosiallaşma prosesinә, şәxsiyyәtinin inkişafına
әsaslı tәsir göstәrir. Tәcrübә göstәrir ki, bәzi
ailәlәrdә uşağın tәrbiyәsi üçün zәruri olan psi-

Bu gün tәhsil müәssisәlәrindә illik iş planına
әsasәn, tәlәbәlәrlә psixoloji problemlәrin tәhlili
vә hәlli ilә bağlı psixoprofilaktik tәdbirlәr hәyata
keçirilir, diskussiyalar aparılır. Əlbәttә ki, mәktәb psixoloqunun әsas vәzifәlәrindәn biri dә hәr
bir tәlәbәyә fәrdi yanaşmaq, onların qabiliyyәtini, motiv vә maraqlarını, xarakterini aşkara
çıxartmaq vә inkişaf etdirmәkdir. Bu baxımdan

xoloji şәrait yaradılmadığından, hәmçinin onun
psixoloji xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınmadığından
bir çox psixoloji çәtinliklәr ortaya çıxır. Bu cür
çәtinliklәrin aradan qaldırılmasında ailәdә psixoloji xidmәtin rolu böyükdür.
Tәmәli düzgün qurulmayan tәrbiyәnin nәticәsidir ki, yeniyetmәlәr “küçә mühiti”nә alışır,
arzuolunmaz qrupların tәsiri altına düşür, narko-
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maniyanın geniş vüsәt aldığı dövrdә onun aludәçisinә dә çevrilә bilirlәr. Bunu nәzәrә alaraq,
çalışdığım Kürdәmir Peşә Liseyinin tәlәbәlәri
ilә “Narkomaniyaya yox deyәk!”, “İnsan alveri
vә әmәyin istismarına qarşı mübarizә!” ,
“Milli-mәnәvi dәyәrlәrimiz”, “Vәtәnpәrvәrlik”
vә s. kimi mövzularda vaxtaşırı maariflәndirmә
işlәri, söhbәtlәr aparırıq. Bu mәqamda onları
düzgün yola yönәltmәyi özümüzә borc bilirik.
Hazırda xalqımız üçün әn vacib işlәrdәn biri
orduda xidmәtlә bağlı psixoloji hazırlıq işlәrinin
aparılmasıdır ki, bu da gәnclәrimizdә hәrbi
xidmәtә marağı artırır, onlarda vәtәnә lәyaqәt vә
sevgi, torpağa mәhәbbәt hislәri aşılayır. Bütün
bunlarla yanaşı, yeniyetmә vә gәnclәrin cinsi
tәrbiyә mәsәlәlәri dә mühüm әhәmiyyәt kәsb
edir. Liseyimizdә tәlәbәlәrlә cinslәrarası mәnәvi
qarşılıqlı münasibәtlәrin formalaşması vә hislәrin tәrbiyә olunması, qızlarda qadınlıq, oğlanlarda isә kişilik keyfiyyәtlәrinin inkişaf etdirilmәsi, gәnclәrin nikaha, sağlam vә xoşbәxt ailә
hәyatına hazırlanması ilә әlaqәdar “Erkәn nikaha qarşı”, “Gәncliyimizi vә gәlәcәyimizi qoruyaq!”, “Mәn kimәm?” vә s. bu kimi mövzularda
maariflәndirmә mәqsәdi ilә mütәmadi olaraq
tәdbirlәr keçiririk.
Qeyd edәk ki, tәlәbәlәrin ixtisas-fәnn imtahanları, fәnn olimpiadaları zamanı, elәcә dә ali
mәktәbә hazırlıq mәqsәdi ilә özlәrindә stresi dәf
etmәk bacarığını formalaşdırmaqda, onları belә
sınaqlara psixoloji cәhәtdәn hazırlamaqda biz
psixoloqların üzәrinә düşәn әsas vәzifәlәrdәn biri dә onlarla aparılan özünәinamla bağlı söhbәtlәrdir. Bu mәqsәdlә aparılan söhbәtlәrin nәticәsi
olaraq, tәlәbәlәr hәyәcanlarını dәf etmәyә, stresdәn mühafizә olunmağa, imtahan zamanı uğur
qazanmağa nail olurlar. Biz onlara imtahana hazırlıq dövründә münaqişәlәrdәn uzaq olmağı,
düzgün qidalanmağı, materialı әzbәrlәmәklә
yox, anlamaqla, imtahanın necә keçәcәyi barәdә
әvvәlcәdәn düşünmәyib oxumağı mәslәhәt görürük.
Liseyimizdә tәlәbәlәrlә yanaşı, onların valideynlәri ilә dә görüşlәr tәşkil edilir, onlara övladlarına mәnәvi cәhәtdәn dәstәk olmağı, ailәdaxili problemlәri birlikdә hәll etmәyi vә onlarla
evdә dost münasibәtlәri qurmağı tövsiyә edirik.
Çağdaş dövrün gәnclәri öz mövqeyi, moti-

vasiyası, tәlәbatı, dәyәrlәr sistemi olan şәxslәrdir. Onlarla 25-30 il әvvәl olduğu kimi davranmaq mümkün deyil. Tәhsilalanların layiqli
vәtәndaş kimi böyümәsindә valideynlәrlә mәktәbin pedaqoji kollektivi birgә fәaliyyәt göstәrmәlidir. Mәlum olduğu kimi, tәlim fәaliyyәtinin müvәffәqiyyәti, tәlәbә şәxsiyyәtinin
formalaşması vә inkişafı onun böyüdüyü vә
tәrbiyә aldığı ailә mühitinin xüsusiyyәtlәrindәn
çox asılıdır. Psixoloq müәllim vә valideynlәrin
mövqelәrinә, problemlәrinә hәssas vә hörmәtlә
yanaşır, müxtәlif söhbәt vә sorğular keçirtmәklә
onların problemlәrini öyrәnir, tәhlil edir, düzgün
mәslәhәt vә tövsiyәlәr verәrәk problemi hәll edir.
Son vaxtlar tәlәbәlәrin bizә müraciәti psixoloji xidmәtin nә dәrәcәdә aktual olduğunu üzә
çıxarır. Artıq tәlәbәlәr psixoloji xidmәtdәn istifadә etmәkdәn çәkinmirlәr.
Psixoloji yardım göstәrilmәsinin hüquqi
әsaslarını tәnzimlәmәk mәqsәdi ilә Azәrbaycan
Respublikası Milli Mәclisinin 2018-ci il 7 dekabr
tarixli qәrarına әsasәn “Psixoloji yardım haqqında” Qanun layihәsi geniş müzakirәlәrdәn sonra qәbul olundu. Bu sәnәd ölkәmizdә psixoloqların peşә fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi, onların hüquq vә vәzifәlәrinin müәyyәn olunması,
habelә ayrı-ayrı sahәlәrdә çalışan psixoloqlar
üçün normativ-hüquqi aktların hazırlanmasında
vacib vә çoxdan gözlәnilәn baza – hüquqi sәnәd
oldu. Bu Qanunun qәbulundan sonra tәmsil
etdiyim Kürdәmir Peşә Liseyindә dә tәlәbәlәr
arasında münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi, sağlam
mühitin yaradılması istiqamәtindә işlәrimizin
yüksәk sәviyyәdә hәyata keçirilmәsinә çalışırıq.
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AZƏRBAYCANIN MİLLİ PARKLARINDA
EKOTURİZMİN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ

Hikmәt Əlizadә,
Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyinin
Bioloji müxtәlifliyin qorunması vә xüsusi
mühafizә olunan tәbiәt әrazilәrinin inkişafı
departamentinin direktoru
e-mail: alihikmet@rambler.ru

S

on illәr ölkәmizdә әtraf mühitin vә
tәbiәtin mühafizәsinә yönәldilmiş
ciddi tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
ölkә tarixindә ilk milli parklar vә
digәr mәsәlәlәrlә yanaşı, ekoturizm üçün dә
münasib şәrait yaratmaq mәqsәdi daşıyır. Xüsusi
mühafizә olunan tәbiәt әrazilәrinin inkişaf
etdirilmәsi vә ekoloji şәbәkәnin yaradılması istiqamәtindә Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi
tәrәfindәn hәyata keçirilәn mәqsәdyönlü tәdbirlәr nәticәsindә hazırda ölkәmizdә ümumi sahәsi 893 min hektaradәk xüsusi mühafizә olunan
tәbiәt әrazilәri – 10 milli park, 10 dövlәt tәbiәt
qoruğu vә 24 dövlәt tәbiәt yasaqlığına çevrilmişdir.
Mәlumdur ki, dünyada ilk milli park statuslu
әrazi Amerika Birlәşmiş Ştatlarında 1872-ci ildә
yaradılmış Yellouston Milli Parkı hesab edilir.
Bu o demәkdir ki, ölkәmizdә ekoturizm anlayışının formalaşması әnәnәsinin tarixi xeyli cavandır. 2003-cü ilәdәk bir milli parkı belә olmayan respublikamızda xüsusi mühafizә olunan
tәbiәt әrazilәri ölkә әrazisinin 10,31%-ni, milli
parklar isә ayrılıqda 4,87%-ni tәşkil edirdi. Qeyd
olunduğu kimi, 2003-cü ildә Azәrbaycanda ilk
milli parkların – akademik Hәsәn Əliyev adına
Zәngәzur, Şirvan vә Ağgöl milli parklarının
yaradılması, sonradan bu mәqsәdlә hәyata
keçirilәn ardıcıl tәdbirlәrin davamı olaraq, 2004cü ildә Hirkan vә Altıağac, 2005-ci ildә
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Abşeron, 2006-cı ildә Şahdağ, 2008-ci ildә
Göygöl, 2012-ci ildә isә Samur-Yalama milli
parklarının yaradılması, bu parkların zәngin
tarixi abidәlәri, özünәmәxsus landşaftı, geoloji
vә iqlim xüsusiyyәtlәri, rәngarәng biomüxtәlifliyi ekoturizm fәaliyyәtinin tәşkili üçün
әlverişli imkan yaratmışdır.

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2018ci il 26 sentyabr tarixli, 512 nömrәli Sәrәncamı
әsasında 99060,0 hektar sahәdә Qızılağac Milli
Parkı yaradılmışdır. BMT-nin İnkişaf Proqramı
tәrәfindәn hәyata keçirilәn “Qızılağac Milli Parkının yaradılması” layihәsi çәrçivәsindә parkın
infrastrukturunun genişlәndirilmәsi istiqamәtindә xeyli işlәr görülmüş, yeni inzibati bina vә
postlar tikilәrәk müvafiq avadanlıqlarla tәchiz
edilmişdir. Elәcә dә layihә üzrә milli parkın sәrhәdlәrinin demarkasiyası vә buraxılış-nәzarәt
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infrastrukturunun yaradılması, maddi-texniki
tәchizatın vә mühafizә vasitәlәrinin güclәndirilmәsi, milli park heyәtinin mühafizә vә nәzarәt
imkanlarının tәkmillәşdirilmәsi üçün müvafiq
işlәr hәyata keçirilmişdir. Turizm fәaliyyәtinin
hәyata keçirilmәsi üçün müasir standartlara
uyğun innovativ Turizm İnformasiya Mәrkәzi
yaradılmışdır. Mәrkәzin yaranması ilә turizm
fәaliyyәti üçün geniş imkanlar açılmış, turizm
marşrutları hazırlanmış vә bu marşrutlar mәlumatverici, istiqamәt vә mәntәqә lövhәlәri ilә tәchiz edilmişdir.

Hazırda bununla paralel olaraq “Zaqatala
biosfer qoruğunun yaradılması” layihәsi üzrә
işlәr aparılır. Layihәnin yekununda ZaqatalaBalakәn regionunda ölkә tarixindә ilk biosfer
qoruğu yaradılacaq. Xronologiya göstәrir ki, milli parkların yaradılması ardıcıl xarakter daşımaqla, ölkәnin xüsusi mühafizә olunan tәbiәt әrazilәri tarixindә sanki yeni bir mәrhәlә açmışdır.
Milli parklar özlüyündә xüsusi ekoloji, tarixi,
estetik vә digәr әhәmiyyәtli tәbiәt komplekslәrinin yerlәşdiyi, hәmçinin mühafizә, maarifçilik, elmi, mәdәni vә s. mәqsәdlәr üçün istifadә
olunan tәbiәti mühafizә vә elmi-tәdqiqat idarәlәri statusuna malik olan әrazilәrdir. Ərazinin
milli park statusuna malik olması artıq özözlüyündә orada ekoturizmin inkişafı vә rasional
tәşkili, әtraf mühitә zәrәr vurmadan onun nemәtlәrindәn turistlәrin estetik zövq alması üçün
hüquqi baza rolu oynayır. Eyni zamanda milli
parkların әrazisinin bioloji, landşaft, mәdәnitarixi imkanlarının yaxşı öyrәnilmәsi turizmin
hәmin әrazilәrdә inkişaf perspektivlәrinin vә
marketinqinin tәşkili üçün zәmin yaradır.
“Ekoturizm” anlayışı tәbiәt yerlәrinә sәyahәt, tәbiәtә minimum tәsir, tәbiәti mühafizә
fәaliyyәtinin yerinә yetirilmәsini, maariflәn-

dirmә komponentlәrini yerli әhalinin turist
fәaliyyәtindәn gәlir әldә etmәsini ehtiva edir ki,
bu da öz növbәsindә biomüxtәlifliyin qorunması
vә ekoloji tarazlığın bәrpası üçün stimul yaradır.
Milli parkların yarandığı dövrlәrdә ilk ekoturizm fәaliyyәtinin tәşkili vә inkişaf etdirilmәsi
üçün bu sahәni tәnzimlәyәn normativ-hüquqi
bazanın olmaması әsas problemlәrdәn idi. Problemin aradan qaldırılması mәqsәdi ilә müәyyәn
istiqamәtlәrdә Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr
Nazirliyi tәrәfindәn “Azәrbaycan Respublikasının Milli parklarında ekoturizm fәaliyyәtinin
tәşkili, mövcud problemlәr vә inkişaf perspektivlәrinә dair Milli Konsepsiya”, ekoturistlәr
üçün milli parklarda mümkün davranış hәddini
müәyyәn edәn “Milli parkların әrazisindәn
istifadәnin nümunәvi Qaydası”, parkın xidmәtlәrindәn istifadәnin hüquqi әsaslarını müәyyәn edәn “Milli parkların әrazisindә ekoturizm
xidmәtlәrinin göstәrilmәsinә dair Tәlimat”, milli
parkların әrazisindә ekoturistlәrin, biomüxtәlifliyin mühafizәsi vә profilaktika işlәrinin tәşkili ilә
әlaqәdar “Milli parklarda tәhlükәsizlik vә profilaktika tәdbirlәrinә dair Tәlimat” kimi müvafiq
sәnәdlәr hazırlanmışdır.
Dünya tәcrübәsinә әsasәn, turistlәrin Milli
Park әrazisinә sәfәri zamanı tәbiәt komplekslәrinә istәr-istәmәz antropogen tәsir olur, yәni
әrazinin tapdalanması, ağac vә güllәrin qırılması,
sәs-küy nәticәsindә vәhşi heyvanların hürkmәsi
vә s. kimi hadisәlәr baş verir. Bu sәbәbdәn dә
tәbiәtin verdiyi ekosistem xidmәtlәri, elәcә dә
rekreasiya tәzyiqinin aradan qaldırılması üçün
milli parkların әrazilәrindә giriş müәyyәn pul
ödәnilmәsi hesabına hәyata keçirilir. Milli parkların daxili hesablarına vә ya fondlara daxil olan
vәsaitlәrdәn gәlәcәkdә milli parka dәymiş tәzyiqlәrin aradan qaldırılması mәqsәdi ilә istifadә
olunur. Qeyd etmәk lazımdır ki, milli parklara
daxilolma haqqına әrazidә bir sıra hüquqlardan
istifadә, o cümlәdәn milli parkın әrazisi vә informasiya mәrkәzlәri ilә tanışlıq, bәlәdçi xidmәti,
avtonәqliyyat vasitәsinin saxlanılması vә s.
daxildir.
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2015-ci il 21 aprel tarixli, 114 nömrәli
Qәrarı ilә “Xüsusi mühafizә olunan tәbiәt
әrazilәrindәn vә obyektlәrindәn elmi, mәdәni,
tәdris, turizm vә rekreasiya, mәhdud tәsәrrüfat
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mәqsәdlәri ilә ödәnişli әsaslarla istifadә Qaydası
vә ödәnişin mәblәği”nin tәsdiq edilmәsi
haqqında Qәrara әsasәn, milli parklara daxil olmaq vә turist marşrutları ilә hәrәkәt etmәk üçün
adambaşına bir biletin qiymәti gündәlik 2 (iki)
manat, milli parkların yüksәk dağlıq hissәlәrinә
daxil olmaq vә turist marşrutları ilә hәrәkәt
etmәk üçün adambaşına bir biletin qiymәti gündәlik 4 (dörd) manatdır. Turistlәr biletlәri elektron qaydada Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyinin internet sәhifәsindәn vә milli parkın
buraxılış mәntәqәsindәn әldә etmәk imkanına
malikdirlәr.
Milli parklara daxil olan turistlәr barәdә mәlumatların әldә olunması, әrazidә pozuntuya yol
verәn şәxslәrin qeydiyyatının (mәlumat – kartoteka işi) aparılması üçün milli parkın turistlәri
qәbul edәn bütün girişlәrindә gün әrzindә 24 saat
fәaliyyәt göstәrәn vә kompüterlәrlә tәchiz olunmuş postlar qurulmuşdur.
Azәrbaycan Respublikasının qüvvәdә olan
qanunvericiliyi vә digәr xüsusi mühafizә olunan
tәbiәt әrazilәrindәn fәrqli olaraq milli parkların
әrazisindә turizm vә rekreasiya (istirahәt) fәaliyyәtinin tәşkilini tәsbit etmәklә, hәm ölkә, hәm dә
xarici iş adamları üçün geniş perspektivlәr
açılmış olar. Belә ki, Azәrbaycan Respublikası
Prezidentinin 2000-ci il 24 mart tarixli Qanununa
әsasәn, “Azәrbaycan Respublikasının Xüsusi
mühafizә olunan tәbiәt әrazilәri vә obyektlәri
haqqında”, hәmçinin Azәrbaycan Respublikası
Prezidentinin 2001-ci il 04 iyul tarixli Fәrmanı
ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan Respublikasının
milli parklarının ümumi Əsasnamәsi”nә müvafiq
olaraq milli parkların әrazilәrindә müәyyәn
edilmiş turizm vә istirahәt zonalarında tәbiәtdәn
istifadәnin ayrı-ayrı növlәrinә icazә verilir. Eyni
zamanda milli parkın әrazisindә yerlәşәn binaların vә qurğuların ayrı-ayrı fiziki vә hüquqi
şәxslәrә icarәyә (istifadәyә) verilmәsi yolu ilә
milli parkların әrazilәrindә mehmanxanaların,
kempinqlәrin, turbazaların, iaşә vә digәr obyektlәrin tikintisi vә istifadәsi, әhalinin istirahәti
mәqsәdi ilә digәr şәraitlәrin yaradılması milli
parkın fiziki vә hüquqi şәxslәrlә bağlanılmış vә
ekoloji ekspertizadan keçmiş müqavilәlәr әsasında hәyata keçirilmәsi mümkündür.
Yuxarıda qeyd olunanlar iş adamlarına turizm
fәaliyyәtlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün füsunkar
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vә zәngin tәbiәtә, nadir biomüxtәlifliyә malik
olan әrazilәrdә uzunmüddәtli investisiya yatırımları etmәsi, turizm obyekti vә qurğularının,
istirahәt mәrkәzlәrinin yaradılması sahә-sindә
böyük imkanlar açır. Milli parklarda ekoturizm
fәaliyyәtinin tәşkili vә әraziyә ekoturistlәrin cәlb
edilmәsi mәqsәdi ilә reklam-mәlumat tәminatı
vә marketinq işlәrinin hәyata keçirilmәsi xüsusi
әhәmiyyәt daşıyır. Belә ki, milli parkın müsbәt
imicinin formalaşdırılması vә xüsusiyyәtlәrinin,
cәlbediciliyinin reklam-mәlumat yolu ilә ictimaiyyәtә çatdırılması onun tәklif etdiyi turist
mәhsulunun vacib elementlәrinә aiddir. Bununla
әlaqәdar turistlәr üçün milli parklara dair daim
yenilәnәn reklam-mәlumat mәhsullarının dәrc
olunması (buklet, yol göstәricilәri, kartoqrafik
materiallar), milli parkların tarixi-estetik, tәbii
cәlbedici xüsusiyyәtlәri, rәngarәng marşrutlar,
tәklif edilәn xidmәtlәr barәdә mәlumat-informasiya sisteminin yaradılması mәqsәdi ilә yeni
internet sәhifәsinin açılması, turizm şirkәtlәri ilә
işgüzar әlaqәlәrin qurulması istiqamәtindә intensiv işlәr aparılır.
Hazırda milli parklarımızda beynәlxalq standartlara cavab verәcәk ekoloji turizm infrastrukturunun yaradılması, turizm-mәlumat (vizit)
mәrkәzlәrinin tikintisi vә onların milli parkların
xüsusiyyәtlәrini әks etdirәn vasitәlәrlә tәchizatı,
ekoturizm marşrutlarının müasir qaydalara uyğun inkişaf etdirilmәsi vә texniki tәchizatı,
müәyyәn iaşә xidmәtlәrinin göstәrilmәsi, suvenir
mağazalarının, tәbiәt qalereyalarının xidmәtindәn istifadә edilmәsi üçün şәraitin yaradılması
kimi mәsәlәlәr prioritet mәsәlәlәr hesab edilir.
Turist marşrutları ekoturizm fәaliyyәtinin
tәşkili zamanı әn mühüm әhәmiyyәt kәsb edәn
kateqoriyalardandır. Belә ki, bu marşrutlar Milli
Park әrazisindә siyahı üzrә qeyd olunmuş bütün
coğrafi mәntәqәlәrә vә yerlәrә gedilmәsini nәzәrdә tutan vә sәyahәt müddәtindә dayanacaqdan-dayanacağa qәdәr ekoturistlәr tәrәfindәn
gedilәn yolu әks etdirir.
Respublikamızda milli parkların yaradıldığı
vaxtdan indiyәdәk onların turizm-rekreasiya
potensialı olan әrazilәrindә tәbiәt turizminin
inkişaf etdirilmәsi, turist marşrutlarının tәkmillәşdirilmәsi vә sayının artırılması istiqamәtindә
aparılan işlәr nәticәsindә vahid qaydada 110-dәk
ekoturizm marşrutu pasportlaşdırılıb. Pasport-
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larda marşrutların başlanma vә bitmә nöqtәlәri,
marşrutun mәqsәdi, geniş tәsviri, şәkillәri,
xәritәsi, davametmә müddәti, hәr marşrut üzrә
tәlәb olunan lәvazimatlara dair geniş mәlumatlar
әks olunub. Bütün marşrutlar piknik vә ocaq
yerlәri, o cümlәdәn turistlәrin dincәlmәsi üçün
skamya vә digәr oturacaqlarla tәmin edilib.
2019-cu ilin aprel ayında çexiyalı mütәxәssislәr tәrәfindәn Şahdağ Milli Parkının İsmayıllı
bölmәsindә vә Hirkan Milli Parkında milli
parkların әmәkdaşlarına, Dövlәt Turizm Agentliyinin vә bir sıra turizm şirkәtlәrinin nümayәndәlәrinә treninqlәr keçirilmiş, hәmçinin tәyin
olunan marşrutlarda “çex modeli” üzrә nişanlanma işlәri aparılmış, bu әmәkdaşlığın davam
etdirilmәsinә, milli parklarımızda turist cığırlarının “çex modeli” üzrә nişanlanmasına razılıq
verilmişdir. Bu üsulla nişanlanmanın tәtbiqi
ekoturizm fәaliyyәtinin müasir standartlara uyğunlaşdırılmasına atılan addımdır. Belә ki, 2019cu ilin oktyabr ayında da Lәnkәran Dövlәt Universitetinin tәlәbәlәrindәn ibarәt eko-konüllülәrinin cәlb olunması ilә çexiyalı mütәxәssislәr
tәrәfindәn yenidәn Hirkan Milli Parkında nişanlama işlәri davam etdirilmişdir.

Turizm potensialının yüksәldilmәsi mәqsәdi
ilә ekoturizm marşrutlarının tәkmillәşdirilmәsi
istiqamәtindә işlәr davam etdirilәrәk, turistlәrin
mәlumatlandırılması üçün Azәrbaycan-ingilis
dillәrindә standart formada giriş, mәlumatverici,
mәntәqә vә istiqamәtlәri әks etdirәn lövhәlәr hazırlanaraq milli parkların әrazilәrindә yerlәşdirilmişdir. Azәrbaycan Respublikasının Turizm Şurasının turizm sahәsindә tәhlükәsizliyin tәmin
edilmәsinә dair işçi qrupu tәrәfindәn hazırlanan
tәkliflәrә әsasәn, bütün marşrutlar vahid standartlara uyğun mindәn artıq vahid yol nişanı ilә

tәchiz edilmiş, hәmçinin 2018-ci ilin sonlarından
başlayaraq, hәr bir Milli Park üçün ekoturizmlә
bağlı Azәrbaycan-ingilis dillәrindә, 2019-cu ilin
әvvәllәrindәn isә ingilis-rus dillәrindә bukletlәr
vә flayerlәr, nәfis tәrtibatda vә yeni sәpkidә ekoloji turizm marşrutlarından ibarәt kataloq nәşr
olunmuşdur. 2019-cu ilin ötәn dövrü әrzindә
mövcud ekoturizm marşrutları üzәrindәki mәlumatı artırmaq üçün lövhәlәrin sayı artırılmış,
milli parklarda azyaşlı turistlәr üçün “uşaq guşәlәri” tәşkil edilmişdir.

Azәrbaycanın milli parklarında ekoturizm
fәaliyyәtinin tәşkili istiqamәtindә aparılmış işlәri
qeyd etmәklә yanaşı, onun inkişafına maneçilik
törәdәn vә bu prosesi lәngidәn sәbәblәri dә qeyd
etmәk lazımdır. Bura turizm sahәsindә ixtisaslı
vә mәlumatlı kadrların azlığını, bununla da ekoturizmin marketinqi üzrә işin aşağı sәviyyәdә
tәşkilini, beynәlxalq ekoturizm bazarına çıxışın
mәhdudluğunu, milli parkların әtrafındakı bufer
zonalarında yerli әhalinin yaşayış sәviyyәsinin
yüksәk olmamasını aid etmәk olar.
Sonda onu qeyd edәk ki, ekoloji turizm vә
kәnd turizminin inkişafı yerli әhalinin bu fәaliyyәtdәn әlavә qazanc әldә etmәsinә, sosial-iqtisadi rifahına gәtirib çıxaracaqdır. Bununla belә,
hazırda ekoturizm fәaliyyәtinin tәşkili vә inkişafı
mәsәlәsinin ictimaiyyәti maraqlandıran aktual
mәsәlәlәrdәn olması, milli parklarda infrastrukturun qurulması istiqamәtindә aparılan mәqsәdyönlü tәdbirlәr, Nazirliyin beynәlxalq әlaqәlәrinin genişlәnmәsi vә bu sahәnin idarә edilmәsindә inkişaf etmiş dövlәtlәrin tәcrübәsinin
öyrәnilmәsi yaxın gәlәcәkdә ekoturizm fәaliyyәtinin dünya standartlarına uyğun vә sürәtli
inkişaf edәcәyinә zәmin yaradacaqdır.
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Xülasә. Mәqalәdә yeniyetmәlәrin, yәni yaşı 14-18 arasında olan gәnclәrin orqanizminin xüsusiyyәtlәrindәn bәhs edilir. Yeniyetmәlәrә dispanser nәzarәti, onlarda yaşla әlaqәdar yaranan xәstәliklәr – fiziki vә cinsi inkişafdan geri qalma, mәrkәzi sinir sistemindә baş verәn pozğunluqlar,
revmatizm, dәri xәstәliklәri, mәdә-bağırsaq, qaraciyәr, öd kisәsi, böyrәk xәstәliklәri, onların müalicә
vә profilaktikası haqqında informasiya verilir. Hәmçinin mәqalәdә yeniyetmәlәr üçün işdә, tәhsildә
müalicә mәsәlәlәrinә, xüsusәn dә sanator-kurort müalicәsinә göndәrilmәsindә edilәn güzәştlәr
barәdә hәrtәrәfli mәlumat verilir.
Açar sözlәr: yeniyetmәlәr, qadınlar, dispanser nәzarәtli xәstәliklәr, güzәştlәr, müayinәlәr.
Key words: teenagers, women, dispensary observation diseases, benefits, examinations.
Ключевые слова: подростки, женщины, диспансерное наблюдение болезни, льготы, обследования.
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eniyetmәlik dövrünә 14-18 yaşlarında olan oğlan vә qızlar aiddir.
Bu yaş hәddi bir sıra anatomikfizioloji xüsusiyyәtlәri, cinsi yetişkәnlik vә şәxsiyyәtin formalaşmasına görә
digәr yaş qruplarından fәrqlәnir. Yeniyetmәlәrin
orqanizmindә baş verәn neyro-requlyator vә
neyro-humoral dәyişikliklәr bәdәndә bir sıra
әhәmiyyәtli dәyişikliklәrә gәtirib çıxardır. Bu
yaş qrupunda sümüklәşmә proseslәrinin tempi,
yüksәk dәrәcәdә yeniyetmәlәrin bәdәninin ölçülәrinin artması müxtәlif olur vә 10 yaşınadәk hәr
iki cinsin bәdәn ölçülәri eyni sәviyyәdә artır,
sonra isә 14 yaşınadәk qızların boyartımı oğlanları üstәlәyir. 14 yaşından sonra isә qızların
boyartımı kәskin sürәtdә azalır. Artıq 16 yaşında
oğlanlar boyun artmasına görә qızları üstәlәyir
vә bu proses 18-20 yaşadәk davam edir. 18-20
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yaşlarında oğlanların әzәlә sisteminin inkişafı vә
әzәlәlәrin yığılma funksiyası intensiv şәkildә
artmağa davam edir. Yeniyetmәlәrin dәrisi çox
incә quruluşa malik olduğu üçün onun zәdәlәnmәsi yaşlı adamlara nisbәtәn daha tez baş
verir vә dәrinin bu yaşlarda qorunması böyük
әhәmiyyәt kәsb edir [1]. Onlarda ürәyin hәm çәkisi, hәm dә funksiyası intensiv şәkildә artır.
Lakin fiziki vә cinsi inkişafdan geri qalan
yeniyetmәlәrdә isә ürәyin ölçülәri dә kiçik olur
vә onlarda ürәk-damar sistemindәn bir çox
şikayәtlәr qeydә alınır. Ürәk-damar sistemindә
baş verәn dәyişikliklәr yavaş-yavaş arterial vә
venoz tәzyiqlәrin yüksәlmәsinә sәbәb olur. Qeyd
etmәk lazımdır ki, yeniyetmәlәrdә qanın hәrәkәt
sürәti yaşlılara nisbәtәn daha yüksәk olur [3, 4].
Onlarda sümüklәrin böyümәsi dövründә (13-15
yaşlarda) qanın yaranması prosesi zәiflәyir vә
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nәticәdә xüsusәn dә yaz aylarında qan azlığı
yaranması ilә nәticәlәnir. Hәmçinin fiziki vә
cinsi inkişaf dövründә mәdә şirәsi azalır vә
mәdәnin yığılma gücü zәiflәyir.
Yeniyetmәlәrdә mәrkәzi sinir sistemi çox
oyanmış vәziyyәtdә olduğundan kiçik qıcıqlar
onlarda güclü reaksiyaya sәbәb olur vә nәticәdә
maddәlәr mübadilәsi sürәtlәnir. Onlarda oyanma
proseslәri tormozlanmaya nisbәtәn üstünlük
tәşkil edir vә yeniyetmәlәr çox emosional olur,
özlәrinә çox inanırlar. Ona görә dә daxili vә xarici mühitin mәnfi tәsirlәrinә uyğunlaşa bilmirlәr. Xәstәliklәrin qarşısını vaxtında almaq
üçün onların fiziki inkişafına (boy, çәki) әzәlәlәrin daxili üzvlәrinin vәziyyәtinә, arterial qan
tәzyiqinin sәviyyәsinә, genetik xüsusiyyәtlәrinә,
onların cinsi inkişafına fikir vermәk lazımdır.
Bütün bu göstәricilәr yeniyetmәlәrdә yaranan
xәstәliklәrin müalicә vә profilaktikasında böyük
әhәmiyyәt kәsb edir [1, 4].
14-18 yaşlarında olan peşә tәhsili müәssisәlәri
vә kolleclәrin tәlәbәlәrinә, yuxarı sinif şagirdlәrinә vә işlәyәn yeniyetmәlәrә tibbi xidmәt
şәhәr poliklinikalarında yeniyetmәlәr üçün
yaradılan xüsusi kabinetlәrdә hәyata keçirilir.
Kәnd yerlәrindә isә yeniyetmәlәrә tibbi xidmәt
mәrkәzi rayon xәstәxanalarında işlәyәn vә әmәk
gigiyenası, hәmçinin yeniyetmәlәrin fiziologiyası vә patologiyası üzrә hazırlıq keçmiş hәkim-terapevt tәrәfindәn aparılır [3, 5]. Yeniyetmә
kabinetindә işlәyәn hәkim yüksәk terapevt
olmaqla yanaşı, yeniyetmәlәrin yaş xüsusiyyәtlәrini, әmәk gigiyenası mәsәlәlәrini dәrindәn
bilmәli, onlara yüksәk sәviyyәli tibbi xidmәt
göstәrmәli, 14-18 yaşlarında olanları dispanser
müayinәsindәn, hәmçinin onların arasında
müalicә vә profilaktik tәdbirlәri hәyata keçirmәlidir. Hәkimlәr bu yardımları hәm poliklinikada, hәm dә yataqxanalarda yaşayanlar üçün,
lazım olduqda isә ev şәraitindә aparmalıdırlar.
Yeniyetmә kabinetlәrinin hәkimlәri sanitarepidemioloji stansiyaların hәkimlәri ilә birlikdә
әn çox yayılmış xәstәliklәri, xüsusәn dә yoluxucu vә qurd xәstәliklәrini üzә çıxartmalı, onların müalicә vә profilaktikasını, sanitar hәkimlәrlә birgә yeniyetmәlәrin peşә mәktәblәrindә
dәrslәrin keçirilmә şәraitinә, işlәyәn yeniyetmәlәrin isә iş şәraitinә, onların qidalanmasına
nәzarәti hәyata keçirmәlidirlәr. Bu hәkimlәr işlә-

rini vәrәm әleyhinә vә psixonevroloji dispanserin hәkimlәri ilә sıx әlaqәdә qurmalıdırlar [1, 5].
Hәr il yaz aylarında bütün yeniyetmәlәr –
peşә, orta ixtisas vә ümumtәhsil mәktәblәrinin 9
vә 10-cu sinif şagirdlәri, hәmçinin sәnaye vә
kәnd tәsәrrüfatında işlәyәn, 14-18 yaş arasında
olanlar tibbi komissiyalardan keçirilirlәr. Bu
komissiyaların tәrkibinә terapevt, nevropatoloq,
cәrrah, okulist, LOR hәkimi, lazım olduqda
ftiziator, psixi-dispanserin hәkimi, hematoloq,
stomatoloq vә ginekoloqlar cәlb olunurlar.
Müayinәlәr nәticәsindә yeniyetmәlәr arasında
olan xәstәliklәr müәyyәn edilir vә onlar müvafiq
hәkimlәr tәrәfindәn müalicә olunur, lazım gәldikdә xәstәlәri sanatoriya vә kurortlara, hәmçinin istirahәt evlәrinә, sağlamlıq mәrkәzlәrinә
göndәrirlәr. Lazım gәldikdә isә onlar dispanser
nәzarәtinә götürülürlәr. Onların arasında müalicә-profilaktik tәdbirlәrlә yanaşı, iş şәraitinin
yaxşılaşdırılması vә başqa işlәrә köçürülmәsi
kimi tәdbirlәr dә hәyata keçirilir. Arterial qan
tәzyiqinin aşağı olması hallarında – hipotoniyalarda vә xüsusәn dә qan tәzyiqinin artması hallarında yeniyetmәlәr hәrtәrәfli dispanser müayinәlәrindәn keçmәli, sәbәblәri aydınlaşdırılmalı,
müvafiq müalicә vә profilaktik tәdbirlәr hәyata
keçirilmәlidir. Revmatizm xәstәliyi olan yeniyetmәlәr hәr 3-4 aydan bir lazımi müayinәlәrdәn
keçib antirevmatik müalicәlәr almalıdırlar.
Mәdә-bağırsaq, qaraciyәr vә öd kisәsi xәstәliklәri olan yeniyetmәlәr dispanser müayinәlәri
zamanı müәyyәn edilmәli, onlara başqa müalicәlәrlә yanaşı, pәhriz qidalar da tәyin edilmәlidir.
Onlarda kәskin böyrәk xәstәliklәrinin әlamәtlәri
olduqda, sidikdә qan, zülal aşkarlandıqda isә
yeniyetmәlәri lazımi müayinәlәrdәn keçirәrәk
müalicә tәyin olunmalıdır ki, xәstәlik xroniki
formaya keçmәsin. Xroniki burun-boğaz xәstәliklәri olan xәstәlәr LOR hәkimlәri tәrәfindәn
müayinә olunaraq müvafiq müalicә vә profilaktik tәdbirlәr hәyata keçirilmәlidir. İnkişafdan
geri qalan yeniyetmәlәr isә mütlәq dispanser
nәzarәtinә götürülmәli, bununla yanaşı, yoluxucu xәstәliklәrdәn sağalan yeniyetmәlәr tez-tez
xәstә olan vә cәrrahiyyә әmәliyyatlarından sonra
dispanser nәzarәtinә götürülürlәr [4, 5].
Yeniyetmәlәrin işә götürülmәsi xüsusi tibbi
komissiyaların yoxlamalarından sonra mümkün
olur. Komissiyaların tәrkibindә iştirak edәn hә51
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kimlәr yeniyetmәlәrin işlәyәcәyi iş şәraiti ilә,
istehsalatda orqanizmә mәnfi tәsir göstәrәn
zәrәrli faktorlarla yaxından tanış olmalıdırlar.
Yeniyetmәlәrin iş günü 4-6 saatdan artıq olmamalıdır. Bütün bu tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
nәticәsindә yeniyetmәlәr arasında hәm kәskin,
hәm dә xroniki xәstәliklәrin, xüsusәn dә yoluxucu vәrәm, revmatizm, bronxit, laringit, faringit, böyrәk, sinir sistemi vә s. kimi xәstәliklәrin
sayı kәskin sürәtdә azalmışdır [3, 4, 5].
İşlәyәn qadınlara tibbi yardım göstәrilәn
zaman onların anatomik-fizioloji xüsusiyyәtlәrini, xüsusәn dә qadınların uşaq dünyaya gәtirmәk vә nәsli davam etdirmәk funksiyalarını nәzәrә almaq lazımdır. Ona görә dә istehsalatda
çalışan qadınların bu funksiyalarının qorunması
çox mühüm vәzifәlәrdәn biridir. Deyilәnlәrә
riayәt edәrәk, qadınlara yeraltı işlәrdә, gecә növbәsindә, zәrәrli istehsalat faktorları olan yerlәrdә
işlәmәk qadağan edilir. Qadınlar ağır fiziki
işlәrә, toksiki maddәlәr olan kimya sahәlәrinә,
metallurgiya, metal emalı, poliqrafiya, neft vә
meşә tәsәrrüfatı sahәlәrinә, gәmiqayırma sahәsinә, balıq ovlayan gәmilәrә, magistral borular
çәkilәn yerlәrә qaynaqçı, asfalt çәkmәk vә s.
kimi yerlәrdә ağır işә götürülmürlәr. Qadınların
20 kq-dan artıq yük götürmәsinә icazә verilmir,
hәtta hamilәlik zamanı daha yüngül işә köçürülürlәr, sonra isә hamilәliyә görә mәzuniyyәtә
göndәrilәrәk onların orta aylıq әmәkhaqqı saxlanılır. Hәmçinin süd verәn vә bir yaşınadәk uşaqları olan qadınlar daha yüngül işlәrә göndәrilir vә
onların orta aylıq әmәkhaqları saxlanılır. Bundan
başqa, hamilә vә süd verәn qadınlar radiaktiv
maddәlәrlә tәmasa vә ionlaşdırıcı şüalanma olan
istehsalat sahәlәrindә işlәmәyә buraxılmırlar.
Nәticә. Deyilәnlәri ümumilәşdirәrәk o qәnaәtә gәlinir ki, hamilә vә süd verәn qadınlar
növbәdәnkәnar işlәrә, hәmçinin dә 8 yaşına çatmamış uşaqları olan qadınlar onların razılığı
olmadan növbәdәnkәnar işlәrә vә ezamiyyәtә
göndәrilә bilmәz. Hәyata keçirilәn bu tәdbirlәr
nәticәsindә qadınlar arasında, xüsusәn dә hamilә
vә süd verәn qadınlar arasında xәstәliklәrin sayı
kәskin şәkildә azalmışdır.
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Peculiarities of health care provided to
adolescents and women
Abstract
The article describes the characteristics of the
body of adolescents, i.e. the young people between the ages of 14-18. The information about
adolescents’ dispensary surveillance, age-related
diseases occurred among them – physical and
sexual retardation, disorders in the central nervous
system, rheumatism, skin diseases, diseases of the
gastrointestinal tract, kidney, liver and gallbladder diseases, as well as on the treatment and
prevention thereof is provided. The article also
provides comprehensive information on the
treatment issues of adolescents at workplaces and
education institutions, in particular the privileges
for adolescents in their referral to spa treatment.
А.Микаилов, Р.Гулиев
Об особенностях медицинской помощи
оказываемой подросткам и женщинам
Аннотация
В статье дана всесторонняя информация о
морфо-функциональных особенностях организма подростков. Дана широкая информация о
ревматизме,кожных заболеваниях, болезнях
почек, анемий, болезнях желудочно-кишечного
тракта и лор болезнях, которые часто наблюдается среди подростков. А также о лечебнопрофилактических мероприятиях этих заболеваний и о диспансеризации подростков. Также дана информация о льготах которые оказывают подросткам на работе и лечебных
учреждениях. В статье также дана информация
о анатомо-функциональных особенностях
женского организма. Дана информация о тех
льготах, которые оказывают женщинам, особенно беременным и кормящим женщинам на
рабочих местах и лечебных учреждениях.
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“Doğru yerdә doğru insan” ifadәsi hәr zaman idrak karyera nәzәriyyәsi (SCCT) ilә bağlıdır.
bir insanın cәmiyyәtdәki uğurlarını әks etdirir.
XX әsrdәn etibarәn peşәkar xarakter daşıyan
İnsan dәyәrinin başqaları tәrәfindәn tanınması hәr şәxsi uğur “peşәkar karyera” adlanır. İtalyan dilindәn
kәsin cәmiyyәtdә, hәyatda faydalıolma qabiliy- tәrcümә olunan “karyera” sözü qaçış, hәyat yolu,
yәtinә әsaslanır. Bu fayda, әsasәn şәxsin peşә sahә demәkdir. Karyera dedikdә, insanın sosial
fәaliyyәti ilә şәrtlәnir.
hәyatın axınında onun dayanıqlığını tәmin edәn
XX әsrin әvvәllәrindә amerikalı professor hәyat tәrzini mәnimsәmәk vә inkişaf etdirmәklә fәal
Frank Parsons karyera seçimi vә peşә inkişafı ilә irәlilәmәsi başa düşülür. Hәmçinin karyera tәşkilati
әlaqәli peşәkar insan davranışının öyrәnilmәsinin mövqelәr mәkanında funksiyaların, statusun, sosialәsasını qoydu. Onun tәklif etdiyi peşәseçimi mo- iqtisadi vәziyyәtin ardıcıl olaraq dәyişdirilmәsini ehdeli (matching model) optimal seçimin üç mәr- tiva edәn insanın hәrәkәti kimi dә şәrh olunur. Yәni
hәlәsini ehtiva etmişdir: özünü bilmәk, iş mühiti karyera – cәmiyyәtdә vә ya bir tәşkilatda tanınan dәbarәdә mәlumat vә daha yaxşı qarşılıqlı uyğunluq yәrlәri, faydaları mәnimsәmәk yolu ilә irәlilәmә
tәmin etmәk üçün onların әlaqәlәndirilmәsi üsul- prosesidir. Belәliklә, karyera insanın peşәkar
ları barәdә mәlumat [7].
inkişafı, onun iyerarxiya vә ixtisas pillәlәri
Son onilliklәr әrzindә peşәkar inkişaf, peşә boyunca irәlilәmәsi ilә ifadә olunan tәsirinin,
davranışı vә karyera yüksәlişi sahәsindәki әn nüfuzunun, gücünün vә statusunun artması proempirik tәdqiqatlar J.Hollandın peşә seçimi nәzә- sesidir. Karyera dinamik bir hadisәdir, yәni daim
riyyәsi, V.Deyvisin işә uyğunlaşma nәzәriyyәsi dәyişәn vә inkişaf edәn bir prosesdir.
(The theory of work adjustment, TWA), Svanson vә
Azәrbaycanlı alimlәrin fikrincә, “karyera işçiŞnayderin, D.Superin karyeranın peşә inkişaf nin әmәyinin gәlәcәyi haqqında subyektiv düşünәzәriyyәlәri, M.Savikasın karyera qurması nülmüş şәxsi mülahizәlәr, әmәklә özünü ifanәzәriyyәsi, R.Lent, S.Brovn vә J.Hasketin sosial dәetmә vә qaneolmanın gözlәnilәn yollarıdır. Bu,
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xidmәti nәrdivan üzrә irәlilәyәn hәrәkәtdir, işçinin
fәaliyyәti ilә bağlı olan vәrdişlәrin, bacarıqların,
ixtisas imkanlarının vә mükafatlandırma ölçülәrinin dәyişdirilmәsidir” [1].
Karyera hәm geniş, hәm dә dar mәnada
nәzәrdәn keçirilir. Geniş mәnada “karyera” anlayışı hәyatın әsas sahәlәrindә (ailә, iş, istirahәt)
insanın inkişafı mәrhәlәlәrinin ümumi ardıcıllığı
olaraq müәyyәn edilir. Dar mәnada karyera insanın
әmәk fәaliyyәti, peşә hәyatı ilә әlaqәlәndirilir.
Burada karyera mәqsәdyönlü vәzifә vә peşә artımı,
işçinin fәaliyyәti ilә әlaqәli mütәrәqqi yüksәlişi,
bacarıqları, ixtisas imkanlarının, qabiliyyәtlәrin vә
әmәyin ödәnilmәsi miqdarının dәyişilmәsi kimi
başa düşülür. Bütün bunlar karyeranın tәşkilati
aspektinә aiddir. Karyeranın şәxsi aspekti isә, bu
fenomenә insanın bir şәxs kimi mövqeyindәn yanaşması ilә әlaqәdardır vә karyera vizyonunun
xüsusiyyәtlәrini әks etdirir. Bununla bağlı fәrd öz
karyera yüksәlişinin xarakterinin, karyera inkişafının aralıq nәticәlәrinin vә bu barәdә şәxsi hislәrinin subyektiv qiymәtlәndirmәsini (özünәqiymәt)
ifadә edir. Demәli, karyeranı işçinin gәlәcәk әmәk
hәyatı, özünüifadәetmә vә әmәkdәn mәmnunolma
yolları barәdә subyektiv düşüncәlәri, fәrdi şәkildә
düşünülmüş mövqe vә davranışı kimi nәzәrdәn
keçirtmәk olar. Nәhayәt, cәmiyyәt baxımından
karyera vizyonun sosial aspektini dә qeyd etmәk
olar. Birincisi, bura cәmiyyәtin inkişafı prosesindә
hazırlanmış karyera marşrutları, istәnilәn peşә
fәaliyyәtindә, ictimai hәyatda müәyyәn yüksәkliklәrә (uğurlara) çatmaq üçün döyülmüş karyera yolları aiddir. İkincisi, bura sürәt, karyera
trayektoriyası, yüksәliş dәrәcәsi vә istifadә olunan
metodlarla әlaqәli olan karyera yolları boyunca
hәrәkәtin tәbiәti haqqında qurulmuş tәsәvvürlәr
aiddir. Burada müvәffәqiyyәtә doğru irәlilәmәnin
ümumi sxemlәri, habelә insanların hәyatında
onların reallaşma xüsusiyyәtlәri cәmiyyәt tәrәfindәn fәrdlәrin karyeralarının qiymәtlәndirmәsinә tәsir göstәrir vә müqayisә üçün bir növ
meyar rolunda çıxış edir.
Karyeranın uğurlu olması, ilk növbәdә onun
planlaşdırılması ilә bağlıdır, çünki mәhz karyeranın planlaşdırılması dayanmalardan, dalanlardan qaçmağa imkan verir. Bir sıra müәlliflәr,
fәrdi imkan vә mәhdudiyyәtlәri nәzәrә alaraq,
müәyyәn mәqsәdlәrә çatmaq üçün karyera
planlaşdırmasının vacibliyini şәxsi inkişaf yolları
axtarışında görәrәk onu xüsusәn vurğulayırlar.
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Belә ki, peşәkar inkişaf vә karyera sahәsindә
tanınmış mütәxәssis Donald Super karyera
qurmağın fәrqli rol, vәzifә vә peşә funksiyalarını
öyrәnmә vә uyğunlaşma prosesi olduğunu iddia
etdi, çünki bütün insanlar meyillәr, qabiliyyәtlәr
vә şәxsi keyfiyyәtlәr üzrә fәrqlәnirlәr [8].
Karyera planı – karyeranın әsas mәqsәdlәri,
onlara nail olmaq müddәti vә vasitәlәri, habelә
karyera planının hәyata keçirilmәsi üzrә şәxsi
qәrarların mәcmusudur. Karyera planı real hәyatda
baş verәn hadisәlәrin, insanın öz fәaliyyәtinin
nәticәlәrinin әks olunması әsasında qurulur, sәbәbnәticә әlaqәlәrini ehtiva edir, karyera hәdәflәrinin
hәyata keçirilmәsinin dinamikasını vә cәmiyyәtdә
özünü reallaşdırması üçün mövcud olan obyektiv
imkanlarını nәzәrә alır. Keçmişә vә bu günә
әsaslanan karyera planı gәlәcәyә baxır.
Sәmәrәli karyera planlaşdırmasının әsasını
hәdәflәrin vә konkret göstәricilәrin, mәqsәdә çatmaq
üçün lazımlı hәrәkәtlәrin vә vasitәlәrin, hәdәflәrin
müddәti, bir-birinә uyğunluğunun, alternativ variantlarının vә maneәlәrinin tanınması tәşkil edir.
Belә planlaşdırmanın funksiyası karyera optimallaşdırılması vә fәrdi inkişafın intensivlәşmәsidir.
Qeyd etmәk lazımdır ki, karyera hәdәfi yalnız
fәaliyyәt sahәsi, müәyyәn bir mövqe vә vәzifә deyil.
Karyera hәdәfi, insanın yaradıcılıqla mәşğul olmaq,
müstәqillik әldә etmәk, ailә vә işi birlәşdirmәyә
imkan verәn müәyyәn bir fәaliyyәtә, vәzifәyә sahib
olmaq istәyindә özünü göstәrir. Başqa sözlә,
istәnilәn vәzifә, mövqe şәxsin dәyәrlәri vә ehtiyacları ilә uyğunlaşmalıdır. Karyera hәdәfini kifayәt
qәdәr müәyyәn etmәk öz hәrәkәtlәrini planlaşdırmağa vә uğurla hәyata keçirtmәyә imkan verir.
Karyeranın mәqsәdi xüsusi, konkret vә dәqiq ölçülәn
vә әldә edilә bilәn, tәsirli olmalı, zaman çәrçivәsi ilә
seçilmәlidir [2].
Karyera qurmaq hәm dә cәmiyyәtdә nüfuzlu
bir mövqe vә yüksәk gәlir әldә etmәk demәkdir.
Bu, geniş ictimai rәy baxımından insanın nüfuzluğunu әks etdirir. Buna әsaslanaraq, muzdlu
işçidәn orta hesabla 10 dәfә artıq әmәkhaqqı alan
kommersiya bankının baş mühasibinin karyerasını
uğurlu hesab etmәk mәntiqlidir. Lakin uğurlu
karyera planlaşdırması üçün karyera hәdәflәrini
müәyyәnlәşdirmәk kifayәt deyil, karyeranın
yüksәldilmәsinә dair müvafiq strategiya vә taktikanı
işlәmәk lazımdır. Karyera strategiyası insanın
karyerası ilә bağlı mәqsәdlәri onun hәyat dәyәrlәri
ilә birlәşdirmәsini әhatә edir. Hәyat dәyәrlәri
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insanların münasibәtlәrini, davranışlarını, qәrarlarını vә xarakterlәrini formalaşdırması baxımından
olduqça vacib hesab edilir. Ona görә dә hәyat
dәyәrlәrini müәyyәn etmәdәn, insan öz hәyatını
istәdiyi kimi qura bilmir. Əgәr insan hәyatındakı
hәdәflәri xarici tәzahürlәrә, başqalarının istәdiklәrinә görә qoyursa, onda qarşısında duran mәqsәd insanın hәqiqi arzularına uyğun gәlmir vә onun
karyerasında, şәxsi inkişafında mәmnunluğa nail olmaq mümkün deyil.
Bir çox hallarda karyera kimi başa düşülәn vә
vәzifә pillәlәri üzrә mövcud olan yüksәliş xarici
qiymәtlәndirmә baxımından әn nәzәrә çarpan
karyera uğurudur. Lakin şirkәtlәrin әksәriyyәti
işçiyә status (“iyerarxik nәrdivan”la irәlilәmәklә
әlaqәli) karyera qurmaq üçün imkan vermirlәr.
Belә ki, kiçik müәssisәlәrdә “iyerarxik nәrdivan”lar adәtәn hündür deyil, cәmi iki vә ya üç
vәzifә pillәsindәn ibarәtdir vә bir qayda olaraq
onlarda boş yer (vәzifә) yoxdur. Bu da böyük bir
tәşkilat vә ya korporasiya işçinin status karyerası
üçün daha geniş imkanlar açır. Karyera planlaşdırması müәssisәnin idarәetmә strategiyasına
uyğun olaraq işçilәrin peşә mәqsәdlәri ilә karyeranın yüksәliş ehtiyacları arasındakı әlaqәni
tәmin etmәk mәqsәdi daşıyır. Şirkәtin işçilәrini
tәşviq etmәk bacarığını göstәrmәk üçün V.P.Çemekov “personal logistikası” anlayışını tәklif etdi.
HR (Human Resouces) logistikası – şirkәt
daxilindә işçilәrin hәrәkәt etmәsi üçün üsul vә
prosedurların mәcmusudur. HR logistikasının
tәşkili işlәri şirkәtin kadr ehtiyatlarına sistemli
baxışı, yerdәyişmәlәrin hәyata keçirmәsinә
analitik yanaşmanı tәlәb edir [5].
V.P.Çemekovun fikrincә, şirkәt daxilindә, hәtta
bir nәfәrin karyera yerdәyişmәsi zamanı qarşılıqlı
razılaşma vә razılaşdırılmış hәrәkәtlәr üzrә bir
neçә fәrqli bölmәlәri birlәşdirәn vahid loqistik
zәnciri qurmaq lazımdır. Bu zәncirin reallaşdırılması yalnız müәssisәnin bütün sәviyyәlәri vә
bölmәlәri üzrә sıx üfüqi әlaqәlәrinin olması
halında mümkündür.
Mürәkkәbliyinә baxmayaraq, HR logistikası
bir sıra danılmaz üstünlüklәrә malikdir:
– işçilәrә şirkәtdә karyera yüksәlişinin mümkün olduğunu göstәrir;
– peşә vә karyera yüksәlişini tәşviq edir;
– şirkәtdә işçilәrin birliyinә tәkan verir;
– işçilәr arasında üfüqi qeyri-rәsmi münasibәtlәri güclәndirir;

– dar mütәxәssislәrin peşә tәcrübәlәrini zәnginlәşdirmәk vә karyerada uğur әldә etmәk üçün
imkanlar yaradır vә s.
Karyera planlaşdırmasının bir forması da
Yaponiyada geniş yayılmış “ömürboyu muzdlu iş”
adlanan sistemdir. Bu sistem İkinci Dünya
Müharibәsindәn sonra yaranıb vә öz canlılığını vә
sәmәrәliliyini sübut edib. Sistemin mahiyyәti
ondan ibarәtdir ki, insan tәhsil alaraq bir şirkәtә
işә qәbul olunur vә tәqaüdә çıxanadәk orada
çalışır. Bu müddәt әrzindә işçi bir neçә yerdә
fәaliyyәt sahәsini dәyişmәklә, karyerasında irәlilәyә bilәr. Bütün bunlar da bir şirkәt çәrçivәsindә
hәyata keçirilir. Belәliklә, hәr bir işçi düşüncәsindә özünü birbaşa çalışdığı şirkәtlә әlaqәlәndirir, şәxsi firavanlığının şirkәtinin rifahından
asılı olduğunu başa düşür. Bu sistem gәlәcәyә
inam yaradır, daimi mәşğulluğa zәmanәt verir,
lakin ölkәnin iqtisadiyyatında çalışanların yalnız
25-30%-ni әhatә edir.
Uğurlu karyera üçün davamlı inkişaf vacibdir.
Karyera yalnız tәcrübә vә biliklә mәhdudlaşmır.
Uğurlu karyera üçün (düşüncә, fikir vә ideyaları
ortaya qoymaq, sağlam rәqabәt tәzyiqinә dözmәk
vә ruhdan düşmәmәk) bәzi hallarda psixoloji güc
bilikdәn dә vacib olur, çünki әvvәl insan özünü
sübut edir, sonra bilik vә tәcrübәsini nümayiş
etdirir. Alimlәrin qeyd etdiyi kimi, karyera yalnız
xidmәt üzrә irәlilәyiş deyil. İşdәnkәnar hәyat da
karyeranın tәrkib hissәsi olmaqla, işçinin karyerasına әhәmiyyәtli tәsir göstәrir. Bu, insanın
hәyatı boyunca işgüzar tәcrübә vә fәaliyyәtlә
bağlı fәrdi düşünülmüş mövqe vә davranışdır [1].
Belәliklә, insanın peşәkar inkişafı peşә baxımından әhәmiyyәtli keyfiyyәt vә bacarıqlarının
artması, formalaşması, inteqrasiyası vә hәyata
keçirilmәsidir. Ən әsası odur ki, insan öz daxili
dünyasını aktiv vә keyfiyyәtli dәyişmәyә qadirdir.
Cәmiyyәtin müasir inkişaf şәraitindә innovativ
fәaliyyәt strategiyasını vә humanist hәyat tәrzini
müәyyәnlәşdirәn insanın mәqsәdyönlü şәxsi vә
peşәkar inkişafı böyük zәruriyyәtә çevrilir.
XXI әsrdә insan öz istәklәrindәn asılı olmayaraq, yalnız hәyatboyu tәkmillәşәn vә yenilәşәn peşәkar keyfiyyәtlәrә sahib olduğu halda,
müasir cәmiyyәtә inteqrasiya edә bilәr. Başqa
sözlә, davamlı tәhsil vә peşә hazırlığı sosial
inteqrasiya üçün yalnız zәruri şәrt deyil, hәm dә
әlverişli tәkan verir. İnsanlara şәxsi inkişaf vә peşә
tәhsili üçün fürsәt verәn tәhsil xidmәtlәri bazarı
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ilә yanaşı, dövlәtin bu sahәdә ardıcıl siyasәtini
xüsusәn vurğulamaq lazımdır ki, o sosial-iqtisadi
sistem vasitәsi ilә hәr bir vәtәndaşa әmәk bazarına
daxil olmaq imkanı verir.
Mövcud şәraitdә әmәk bazarı hәm onun xüsusi
keyfiyyәti kimi çıxış edәn çevikliklә, hәm dә
qeyri-müәyyәnliklә xarakterizә olunur. Çeviklik
yeni peşә fәaliyyәt növlәrinin yaranmasına sәbәb
olan müasir texnologiyaların vә onların ötürülmә
üsullarının tәkamülü nәticәsindә, qeyri-müәyyәnlik isә sosial-iqtisadi inkişafın bütün sahәlәrindә, o cümlәdәn әmәk bazarının konfiqurasiyasında baş verәn sürәtli dәyişikliklәrin nәticәsindә yaranır. Son illәrdә qlobal miqyasda әmәk
bazarında müәyyәn balanssızlıq var. Bu balansızlığa әsasәn, tәhsil vә peşә hazırlığı әlamәti
üzrә tәlәb vә tәklifin arasındakı ziddiyyәt tәsir
göstәrir. Belә ki, texniki tәrәqqi ilә şәrtlәşәn әmәk
bazarındakı qlobal tendensiyalardan biri tәlәbin
ixtisaslaşmış әmәyin xeyrinә dәyişmәsi kimi çıxış
edir. Hazırda sosial inteqrasiya vә әlverişli yaşayış
şәraitini tәmin etmәk şansları, mәhz peşә qabiliyyәtinә malik olan insanlarda var ki, bu da
onların şәxsi inkişafı üçün daha geniş şәrait
yaradır. Hәm dә hәyatın müxtәlif sahәlәrindә baş
verәn sürәtli dәyişikliklәr yeni peşә sәlahiyyәtlәrinin toplanılmasına yönәldilmiş fasilәsiz
tәlim tәlәb edir. Bu halda insanın şәxsi inkişafında
vә peşәkar fәaliyyәtindә yeniliyә hәssaslıq xüsusi
әhәmiyyәtә malikdir.
Müasir iqtisadiyyat innovasion, rәqәmsal xarakter daşıyır. Dünyada gedәn inteqrasiya proseslәri milli iqtisadi sistemlәri әhatә edәrәk, onlara
qlobal şәkildә tәsir göstәrir. Hәr bir insanın şәxsi
inkişafı vә peşәkarlığı bu tәsirin altında formalaşır
vә fәrdin yeniliyә hәssaslıq, innovasiya fәaliyyәti
ilә mәşğul olmaq qabiliyyәti nә dәrәcәdә yüksәkdirsә, onun karyera qurmaq imkanları da bir o
qәdәr böyük olacaqdır.
Nәticә. Müasir iqtisadiyyatımızın tәhlili onu
göstәrir ki, milli sәviyyәdә ölkә iqtisadiyyatının
inkişaf xüsusiyyәtlәri әmәk bazarının fәaliyyәtinin xüsusiyyәtlәrinә tәsir göstәrir. Lakin iqtisadiyyatın inkişaf sәviyyәsindәn asılı olmayaraq,
dövlәt әmәk bazarının ehtiyaclarına cavab verәn
tәhsil sistemi, peşәyönümü vә tәlim yolu ilә insan
resurslarının sәmәrәli şәkildә idarә olunmasını,
onların şәxsi inkişafını vә karyera qurmasını
tәmin etmәk üçün şәrait yaradır.
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vә peşә tәhsilinin idarәetmәnin funksiyası kimi göstәrilmәsi, XXI әsrdә peşә tәhsilinin professional
idarәetmәnin nәticәsi olaraq yüksәk inkişaf statusuna çatması vә dövlәt sәviyyәsindә peşә tәhsilinә
ayrılan xüsusi diqqәt öz әksini tapıb.
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darәetmә bazar iqtisadiyyatı şәraitindә
tәşkilat, şirkәt vә ya müәssisәnin idarә
edilmәsidir. İdarәetmә prosesi hәr hansı
tәşkilat, firma vә ya şirkәtin, yәni obyektin mövcudluğu prosesindә hәyata keçirilә
bilәr. İdarәetmә sistemi iki hissәdәn ibrarәtdir:
obyekt vә subyekt. İdarәolunan obyekt, idarәedәn isә subyekt adlanır.
İdarәetmә – özünün bütövlüyünü, quruluş vahidliyini saxlamaqla, müәssisәdә son mәqsәdә
nail olmaq üçün tәtbiq edilәn müxtәlif tәbiәtli
sistemlәrin tәsiretmә vasitәsidir. İdarәetmә –
hәm dә tәşkilatın mәqsәdini müәyyәnlәşdirәrәk
bu mәqsәdә çatmaq üçün planlaşdırma, tәşkiletmә, icra (motivlәşdirmә) vә nәzarәt proseslәridir.
İdarәetmә sahәsindә ixtisaslaşmış menecerin
3 әsas öhdәliyi vardır ki, onlardan birincisi vә әn
önәmlisi, işçilәrin idarә edilmәsidir. Bu öhdәlik
yüksәk peşәkarlıq sәviyyәsindә hәyata keçirilәrsә vә komanda şәklindә işçilәrlә әmәkdaşlıq
onlara tәlqin edilәrsә, bu zaman yüksәk perspek-

İ

tivli idarәetmәyә nail olmaq mümkündür. İdarәetmәnin yüksәk şәkildә hәyata keçirilmәsi bilvasitә menecerin idarәçilik qabiliyyәti ilә әlaqәlidir. İkincisi, rәhbәrlik etdiyi müәssisә vә ya
tәşkilatı idarә etmәkdir. Müәssisә vә tәşkilatın
mәqsәdәuyğun şәkildә idarә edilmәsi yuxarıda
qeyd edildiyi kimi, işçi vә ya kadrların komanda
şәklindә işlәmәsi vә digәr amillәrdәn asılıdır. İnformasiya axınının idarә edilmәsi dә bu işin
üçüncü tәrkib hissәlәrindәn biridir. Belә ki, işçi
vә tәşkilatın idarә edilmәsinin informasiyanın
idarә edilmәsi ilә qarşılıqlı şәkildә hәyata keçirilmәsi bu üç öhdәliyin kompleks şәkildә idarә
edilmәsidir [6].
Kiçik vә böyük tәşkilatlar daxil olmaqla idarәetmәnin 3 әsas sәviyyәsi vardır:
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İdarәetmәdә tez-tez müraciәt olunan “menecment”, “menecer”, “lider” anlayışları bәzәn yaxınmәnalı, bәzәn isә fәrqli sözlәr kimi tәzahür
edir. Qeyd etdiyimiz kimi, bu anlayışların müәyyәn oxşarlıq vә fәrqliliklәrini dә nәzәrә almaqla
belә ümumilәşdirә bilәrik:
• İdarәetmә obyektiv prosesdir.
• Obyektlәrin idarәetmә fenomeninin genezisindә iştirakı asimmetrikdir.
• Subyekt vә obyektin idarәetmә münasibәti
müәyyәn bir sistemi әmәlәgәtirmә xüsusiyyәtinә
malikdir.
• Mühit anlayışı vә sistemin tәyin edimәsi ilә
bağlı olan sistemin mühit anlayışını qeyd etmәk
mәqsәdәuyğundur [2].
İdаrәеtmә anlayışı vә tәcrübәsinin tarixi olduqca qәdimdir. Müasir dövrümüzdә işlәnilәn
idarәçilik anlayışı qәdim dövrlәrdә işlәdilәn eyniadlı anlayışdan fәrqlәnmişdir. İdаrәеtmә anla-

lәr tәrәfindәn idarә edilmişlәr. Qәdimdә böyük
tәşkilаtlаrın yаrаnmаsı аçıq göstәrir ki, оnlаr
idаrәеtmә strukturunа mаlik оlmuşlаr. Müәyyәn
dövrdәn sonra isә yaranan tәşkilatların idarәetmә
sahәsi genişlәnmiş vә onların idarә edilmәsinә
daha savadlı vә idarәetmә sahәsi üzrә daha yüksәk peşәkar kadrlar cәlb edilmiş, bir sözlә,
tәşkilatlar daha güclü vә dayanıqlı olmuşlar.
Rоmа impеriyаsı bunun bariz nümunәsidir.
Rоmа lеgiоnlаrı idаrәеtmәyә yüksәk şәkildә bәlәd olduqları üçün, o cümlәdәn intizam vә planlama cәhәtdәn yüksәk şәkildә inkişaf etdiklәri
üçün müxtәlif ölkәlәr üzәrindә parlaq qәlәbәlәr
qazanmışlar. Hәr dövrün öz inkişаf xüsusiyyәtlәri vә mülkiyyәt münаsibәtlәri müxtәlif оlduğu
üçün tәşkilаtlаrа vә оnlаrın idаrә оlunmаlаrınа
dа münаsibәt fәrqli оlmuşdur. Aşağıdakı cәdvәldә qәdim vә müasir tәşkilatların, onların idarәetmә xüsusiyyәtlәrinin müqayisәsi vеrilmişdir:

Cәdvәl 1. Qәdim vә müasir dövrdә tәşkilatların vә idarәetmә
xüsusiyyәtlәrinin müqayisәsi
yışının çоx qәdim оlmаsınа bаxmаyаrаq, о bir
Sosial psixoloqlar idarәetmә sahәsindә aşaеlm, tәsәrrüfаtçılıq vә tәdqiqаt sаhәsi kimi nis- ğıdakı 3 әsas üslubu fәrqlәndirirlәr:
bәtәn yеnidir. İdarәetmә XX әsrin әvvәllәrindә
fәaliyyәt sahәsi kimi öz tәsdiqini tapmışdır. Qәdim Şumеrdә tаpılmış sаxsı lövhәlәrdә kоmmеrsiyа sövdәlәşmәlәri vә qаnunlаrı bаrәdә mәlumаtlаr vеrilmişdir ki, bu dа оnu göstәrir ki,
qәdim Şumеrdә idаrәеtmә prаktikаsı mövcud оlmuşdur.
Аrxеоlоji qаzıntılаrdаn mәlum olur ki, ibtidai
icma dövründә belә insanlar müәyyәn mütәşәkkil qruplar şәklindә olmuş vә müәyyәn şәxsİdarәetmәnin üslubları
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Qeyd etmәk lazımdır ki, sosial psixologiyada
eyniadlı ailә tiplәri dә mövcuddur vә belә ailә
tiplәri dә bir növ idarәetmә sahәsinә aiddir.
Əlbәttә, bu üslublardan hәr birinә tәmiz halda
çox az rast gәlmәk olar. Praktikada onların çoxlu
çalarları mövcuddur, lakin hәr bir rәhbәr bu vә ya
digәr üsluba meyil edir.
Avtoritar üslub inzibati metod vә onlardan
istifadәyә әsaslanır. Avtoritar idarәedici qәbul
etdiyi qәrarları heç kәsin fikirlәrini nәzәrә
almadan qәbul edir vә icraya yönәldir. Bu üsluba
xas әlamәt ondan ibarәtdir ki, avtoritar idarәedicilәr rәhbәrliyi öz әlindә cәmlәşdirmәyә çalışır vә bunu әldә edirlәr. Tәşәbbüskarlığı vә
yaradıcı axtarışları lәngidәn avtoritar üslubun
elementlәri tәhsilә rәhbәrlikdә mәhdud sahәdә
tәtbiq edilә bilәr.
Qeyd edilәn üslublardan biri dә sәhlәnkar
üslubdur ki, bu üslub da mәqsәdyönlü vә effektli
rәhbәrlik sisteminin olmaması ilә xarakterizә
olunur. Bu üsluba xas әsas xüsusiyyәt ondan
ibarәtdir ki, sәhlәnkar idarәedici qәrar qәbul
etmәkdәn vә mәsuliyyәtdәn qorxur, hәtta öncәdәn qәbul etdiyi qәrarlardan belә imtina edir. Bu
isә öz növbәsindә, idarәetmәyә vә idarә olunan
tәşkilat vә müәssisәnin işinә mәnfi tәsir edir.
İdarәetmә sistemindә arzuolunan vә әn müsbәt cәhәtlәri öz әtrafında toplayan üslub demokratik üslubdur. Bu üslub kollegiallıqla vahid
rәhbәrliyi düzgün әlaqәlәndirir, idarә olunan
tәşkilatlarda istәr rәhbәr, istәrsә dә inzibati vә
kömәkçi heyәtin fikirlәri nәzәrә alınır, qәrar
qәbul edilәrkәn bәrabәrlik prinsipinә riayәt
olunur. İşçilәrin motivasiyasının düzgün qurulmasını әsas götürәn bu üslub ilә idarә olunan
tәşkilat vә ya müәssisәnin tam vә düzgün şәkildә
idarә olunmasına nail olunur [6].
İdarәetmә dörd dövrdә mövcud olmuş mәktәblәri birlәşdirir vә bu mәktәblәrin, müasir
idarәetmәnin inkişafında rolu böyükdür.
1. Elmi idarәetmә mәktәbi 1886-1920-ci
illәri әhatә edir. Bu mәktәbin nümayәndәlәri әl
әmәyinin tәkmillәşdirilmәsinә xüsusi diqqәt
yetirirdilәr. Belә ki, onlar müşahidә, ölçmә,
mәntiq vә tәhlili istehsalın idarә edilmәsindә
әsas hesab edirdilәr.
2. Klassik vә inzibati idarәetmә mәktәbi
1920-1950-ci illәri әhatә edir. Bu mәktәbin

nümayәndәlәri isә kompleks şәkildә tәşkilatın
idarә edilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsinin yollarını
axtarırdılar. Bu mәktәbin yaradıcısı, bәzәn dә
“idarәetmәnin atası” hesab olunan Anri Fayoldu.
3. İnsani münasibәtlәr vә davranış mәktәbi
1930-1950-ci illәri әhatә edir. Bu mәktәbin
yaranması vә inkişafında әn böyük xidmәti olan
iki alimin Meri Parker Follett vә Elton Meyonun
adını çәkmәk olar. Sözügeden mәktәbin nümayәndәlәri hesab edirlәr ki, әgәr rәhbәrlik işçilәrinә çox qayğı göstәrәrsә, onda onların razılığının sәviyyәsi artar, bu isә mәhsuldarlığın
artmasına gәtirib çıxarar. Onlar insanlar arasındakı münasibәtlәrinin idarә edilmәsi üsullarından istifadә etmәyi mәslәhәt görürdülәr.
4. Müasir idarәetmә vә ya kәmiyyәt mәktәbi 1950-ci illәrdәn bugünәdәk olan dövrü әhatә
edir. Bu mәktәbin riyaziyyat, statistika vә onlarla
bağlı olan bilik sahәlәri idarәetmә nәzәriyyәsinin
inkişafında böyük rol oynamışlar. Bu tip mәktәb
modellәrinin qurulması, kompüterlәrin tәtbiqi,
yüksәk rabitә texnologiyası iqtisadi-riyazi üsulların tәtbiqini idarәetmәyә gәtirdi vә çox böyük
dәqiqliklә hәyata keçirtdi.
Qeyd olunan bu dörd mәktәb tәrәfindәn
sistemlәşdirilәn prinsip vә metodlar eyni vaxtda
tәtbiq olunmalıdır. Bunun әksi baş verәrsә, idarәetmә sahәsindә uğur әldә etmәk mümkünsüzdür.
İdarәetmәnin nәzәriyyәsi vә praktikasının
inkişafında böyük rolu olan bir sıra әsas yanaşmalara nәzәr yetirsәk görәrik ki, bu yanaşmaların
hamısının düzgün şәkildә istifadәsinin nәticәsindә yüksәk statuslu idarәetmә modeli әldә
etmәk mümkündür. İdarәetmә yanaşmalarının üç
әsas tipi vardır.
1. Proses yanaşması – idarәetmә funksiyalarına ardıcıl proses kimi baxır.

Proses yanaşmanın ardıcıllıq sxemi

59

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 2, №4 2019 s.57-61
2. Sistem yanaşması – idarәetmәyә işçilәr,
tәşkilat vә әtraf mühit amillәrinin qarşılıqlı
әlaqәlәri (daxili vә xarici amillәr) kimi baxır.
Mövcud yaşamımızda açıq vә qapalı tipli sistemlәr vardır. Açıq sistemә tәşkilat, müәssisә vә
şirkәti nümunә göstәrә bilәrik. Qapalı sistem
kimi әtraf mühitdәn izolә edilmiş vә bu şәraitdә
fәaliyyәt göstәrәn qurğu vә cihazları başa
düşmәk olar ki, bunlar da nisbi xarakter daşıyır
(mәsәlәn, saat mexanizmi). Sistem yanaşması
şәraitindә yuxarıda qeyd olunan funksiyalarla
yanaşı, müәyyәn daxili vә xarici tәsir amillәrini,
hәmçinin qeyri-müәyyәnliklәri, mürәkkәbliklәri
vә dәyişkәnliklәri dә nәzәrә almaq lazımdır.
3. Situasiya yanaşması – rәhbәr şәxsin fәrdi
xarakter vә qabiliyyәtinә uyğun olaraq qәbul
etdiyi qәrarlar vә bu situasiyaya әsaslanan idarәetmә metodlarının tәtbiqidir. Burada yuxarıda
qeyd olunan proses vә sistem yanaşmaları ilә birlikdә vaxt amili vә onunla yanaşı, qәrar qәbul
edәn rәhbәrin şәxsiyyәti, qabiliyyәti vә digәr
xüsusiyyәtlәri dә nәzәrә alınmalıdır.
Qeyd olunan yanaşmalar tәk şәkildә, fәrdi
izolә edildiyi tәqdirdә uğursuzluğa düçar olarlar.
Belә ki, bu üç yanaşma tam şәkildә tәtbiq edilmәli vә kompleks işlәnilmәlidir [7].
Respublikamızın iqtisadi vә siyasi baxımdan
inkişafı demokratik idarәetmә prinsiplәrinin
nәzәri vә praktiki inkişafını zәruri etmişdir. Azәrbaycanda bu gün tam әminliklә demәk mümkündür ki, tәhsil sahәsindә yetәri qәdәr uğurlu
addımlar atılmışdır. Tәhsil Azәrbaycan Respublikasının prioritet istiqamәtidir. Peşә tәhsilinә
ayrılan diqqәt isә tәhsilin bu sahәsinin idarә
edilmәsindә çox mühüm tәşәbbüsdür. Belә ki,
Azәrbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin “Azәrbaycan Respublikasının Tәhsil
Nazirliyi yanında Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt
Agentliyinin yaradılması vә fәaliyyәtinin tәmin
edilmәsi haqqında” 2016-cı il 20 aprel tarixli,
869 nömrәli Fәrmanına әsasәn, Azәrbaycan Respublikasının Tәhsil Nazirliyi yanında Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt Agentliyi yaradılmış vә Agentliyin Əsasnamәsi tәsdiq edilmişdir. Agentlik peşә
tәhsili sahәsindә dövlәt siyasәtinin hәyata
keçirilmәsini tәmin edәn vә әlaqәlәndirәn, Tәhsil
Nazirliyinin tabeliyindәki peşә tәhsili müәssisәlәrinin fәaliyyәtini tәşkil edәn icra hakimiyyәti
orqanıdır [5].
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“Peşә tәhsili haqqında” Qanuna әsasәn, peşә
tәhsilinin әsas vәzifәsi peşә tәhsili sahәsindә
dövlәt siyasәtini formalaşdırmaq vә hәyata
keçirtmәk, peşә tәhsili vә tәlimi sisteminin
inkişaf istiqamәtlәrini müәyyәnlәşdirmәk, peşә
tәhsilinә dair normativ-hüquqi aktlar qәbul
etmәk, bu sahәnin inkişafı üzrә sәriştәlәrә әsaslanan, nәticәyönlü dövlәt tәhsil standartlarını vә
kvalifikasiyalara uyğun tәhsil proqramlarını
(kurikulumlar) tәsdiq etmәk vә icrasına nәzarәti
hәyata keçirtmәk, müvafiq peşә üzrә tәhsil
standartları vә proqramlarının (kurikulumlar)
hazırlanması üçün sahibkarlar vә onların birliklәri, peşә assosiasiyaları ilә әmәkdaşlıq etmәk,
peşә tәhsili müәssisәlәrinә qәbul qaydasını
tәsdiq etmәk, dövlәt sifarişini vә ödәnişli әsaslarla tәhsil haqqının mәblәğini müәyyәnlәşdirmәkdir.
Peşә tәhsili fasilәsiz tәhsil sisteminin pillәsi
kimi fәrdin, cәmiyyәtin vә dövlәtin maraqları
nәzәrә alınmaqla davamlı inkişaf etdirilәn vә
tәhsilalanlar tәrәfindәn bilik, bacarıq vә vәrdişlәrin mәnimsәnilmәsini, onların ixtisaslarının
daim artırılmasını, eyni zamanda zәruri әmәk
bacarıqlarına yiyәlәnmәlәrini tәmin edәn prioritet fәaliyyәt sahәsidir [1].
Bu ilin sentyabr ayının 13-dә Sәnaye vә
İnnovasiyalar üzrә Bakı Dövlәt Peşә Tәhsil
Mәrkәzinin açılışında iştirak edәn Tәhsil naziri
Ceyhun Bayramov bildirmişdir ki, Tәhsil Nazirliyi vә Koreya Respublikasının “KT Konsorsium” şirkәti arasında imzalanan saziş әsasında
2016-cı ildә yaradılan Sәnaye vә İnnovasiyalar
üzrә Bakı Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi beynәlxalq tәhsil standartlarına әsaslanan, qlobal
sәnaye ehtiyaclarına hazır rәqabәtqabiliyyәtli
kadr hazırlığını hәyata keçirәn peşә tәhsili
müәssisәsidir.
Mәrkәzdә sәnaye qurumlarında istehsal proseslәrini tәşkil edәn vә innovativ texnologiyalarla işlәmәk bacarığına malik olan mütәxәssislәrin hazırlanması nәzәrdә tutulur. Peşә
tәhsili müәssisәlәrinin büdcәdәnkәnar gәlir vә
xәrclәrinin şәffaf, sәmәrәli vә mәrkәzlәşdirilmiş
qaydada idarә olunmasının tәmin edilmәsi vә
peşә tәhsilinin inkişafında maliyyәlәşmә mexanizmi rolunu oynamasının hәyata keçirilmәsi
mәqsәdi ilә Peşә Tәhsilinin İnkişafı Fondu
yaradılıb vә peşә tәhsili sahәsindә bir sıra
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normativ-hüquqi aktlar hazırlanıb. Peşә tәhsili
müәssisәlәrinin birlәşdirilmәsi vә müәyyәn peşә
istiqamәtlәri üzrә ixtisaslaşmış peşә tәhsili
mәrkәzlәrinin yaradılması yolu ilә hәyata keçirilәn peşә tәhsili müәssisәlәri şәbәkәsinin rasionallaşdırılması vә optimallaşdırılması, müasir
standartlara cavab verәn pilot peşә tәhsili müәssisәlәrinin qurulması Strateji Yol Xәritәsindә
qarşıya qoyulan mühüm vәzifәlәrdәndir [3].
Nәticә. Son dövrlәr ölkәmizin peşә tәhsili sistemindә aparılan islahatlar vә sistemin dinamik
inkişafı onu da zәruri edir ki, artıq idarәetmәdә
dә dәyişiklik edilmәli, dünyanın mütәrәqqi vә
innovativ üsul-idarәlәrindәn bәhrәlәnmәk daha
böyük uğurlara imza ata bilәrik.
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теории управления в качестве системы научных знаний, о процессе эволюции управления, о взаимном сравнении существовавшем в древнее время и перешедшем в настоящее время теории управления и о указании
профессионального образования как функции
управления, о достижении профессионального образования, как результата профессионального управления, высшего статуса развития в XXI веке и о специальном внимании
уделенным профессиональному образованию
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Xülasә. Bu gün qurumlarda kadrların artan rolu insan amilinә, onun intellektual vә yaradıcı
funksiyasına olan ehtiyacdan irәli gәlir. İnsan resurslarının idarә edilmәsi iş mühitinin bütün
sahәlәrini әhatә edir vә müstәqil inteqrasiya tәlәb edir. Kadrların işini qiymәtlәndirәrkәn müvafiq
standartlar vә qiymәtlәndirmә metodlarından istifadә olunur.

Açar sözlәr: işçi heyәt, peşәkar kadr, innovasiyalı idarәetmә, insan amili.
Key words: personnel, professional personnel, innovative management, human factor.
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M

üasir dövrdә tәşkilatın fәaliyyәtindә kadrların rolunun artması insan amilinә, onun intellektual, yaradıcı funksiyasına
olan zәruri tәlәbatdan irәli gәlir. Kadrların idarә
edilmәsi işgüzar mühitin bütün aspektlәrini әhatә
edir vә inteqrasiya edilmәsi baxımından düzgün
yanaşma tәlәb edir. Çünki klassik iqtisadi nәzәriyyәnin bәzi nümayәndәlәrinin düşündüyü kimi,
dünyada qlobal rәqabәtin yüksәlmәsinin, milli
rәqabәt qabiliyyәtinin әn mühüm amillәrini torpaq, kapital vә tәbii resurslar deyil, yüksәk ixtisaslı, innovasiyalı vә motivlәşdirilmiş heyәt
tәşkil edir.
Kadrların işinin qiymәtlәndirilmәsindә müvafiq standart vә normalardan, qiymәtlәndirmә metodlarından istifadә edilir. Burada әn başlıca vәzifә hәm seçilmiş qiymәtlәndirmә meyarlarının
özünün keyfiyyәtli olması, hәm dә kadrların qiy62

mәtlәndirilmәsinin obyektiv aparılmasıdır.
Bazar münasibәtlәrinә keçid, iqtisadi әlaqәlәrin çәtinlәşmәsi, elmi-texniki irәlilәmә, hәmçinin mәhsuldar qüvvәlәrin intensiv inkişafı
әmәk metodlarının dәyişikliyinә sәbәb olur, tәşkilatlar daha nizamlı struktur tәlәb edir. Bu
strukturların fәaliyyәti isә öz növbәsindә, kadrların idarә edilmәsinin effektivliyinin artırılmasına yönәldilmişdir. Kadrların idarә edilmәsinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsini baza
dövrünün vә müәssisәnin hәdәflәri ilә onların
nәticәlәrinin әlaqәlәndirilmәsi üçün fәaliyyәt
proqramları ilә әlaqәdar xәrclәrin vә gәlirlәrin
ölçüsünә yönәldilmiş sistematik formallaşdırılan
proses kimi müәyyәn etmәk mümkündür.
Daim dәyişәn hәyat şәraitinә uyğunlaşmaq
üçün çevik olmaq, öz qabiliyyәtlәrini reallaşdırmağı bacarmaq, özünüinkişafa vә tәkmillәşmәyә hazır olmaq zәruridir. Dәyişiklik vә ye-
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niliklәrә sürәtlә uyğunlaşmanın artıq çәtin olKomanda idarәetmәsi tarixi baxımdan partiduğu müasir dövrdә müәssisәlәrin uzun müddәt sipativ tәşkilati mәdәniyyәtdәn әvvәl gәlәn
rәqabәtә davam gәtirә bilmәlәri üçün innova- ardıcıl dәyişikliklәrin üzvi sintezidir. Bu nöqteyisiyalı idarәetmәyә ehtiyacı vardır.
nәzәrdәn bu vә ya digәr milli, korporativ, tәşMüәssisәlәrin innovasiyalı idarәetmәyә me- kilati mәdәniyyәtdә hәr üç sәviyyәdәki mәyilli tәşkilati mәdәniyyәt yaratmağı üçün inno- dәniyyәtin tarixi öndәgәlәn vә modernlәşdirilmiş
vasiya mәdәniyyәtini bütün işçilәrinә mәnim- elementlәrinin – bürokratik çәtinliklәr, yeniliksәtmәlәri, işçi әmәyinin effektivliyini artıraraq çilik vә tәşәbbüskarlığın olmaması, fәaliyyәtin
mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsi vә komanda işinin tәşkilinin kifayәt qәdәr effektiv olmaması, qeyri-adekvat mәnәvi-psixoloji alәt vә peşәkarlığın
güclәndirilmәsi qaçılmazdır.
Əmәyin effektivliyi müştәri mәmnuniyyәti vә aşağı sәviyyәdә olması sәbәbindәn doktrinanın
xidmәt keyfiyyәtindә әsas müәyyәnedici nöqtә tam gerçәklәşdirilmәsini problematik edir. İdarәvә әn vacib amildir. Effektiv kadrlar müştәri ehti- etmәdә kadr idarә etmәsinin qabaqcıl üsullarının
yaclarının qarşılanması, tәşkilati problemlәrin müәyyәnliyi yerli kadr xidmәtlәrinin tәcrübәhәlli kimi mәsәlәlәrdә daha hazırlıqlı vә anlayışlı sindә kadr işinin әn effektiv vasitәsinin süni ködavrana bilirlәr. Yüksәk effektli iş rejimi işçi çürülmәsinin qeyri-mümkünlüyünü tәşviq edir.
heyәtinin vәzifәlәrinә daha çox adaptasiya olmaKadrların idarәetmә prosesinә hazırkı dövğını tәmin edir. Günümüzdә müәssisәlәrin xid- rümüzdә iri firmadaxili vә dünyamiqyaslı probmәt keyfiyyәtlәrini yüksәltmәsi vә müştәri göz- lem kimi yanaşılması başqa aspektlәrlә yanaşı,
lәntilәrini qarşılaya bilmәsi innovasiyalı ida- hәm dә aşağıda sadalanan mәsәlәlәrlә bağlıdır:
rәetmә sahәsindә tәşkilati strukturlarını vә mәdә- әmәyin çevikliyi vә sәmәrәli tәşkili; tәşkilatların
niyyәtlәrini formalaşdırmaq mәqsәdi ilә kadr- strateji vә operativ funksiyaları; peşә irәlilәyişi;
ların effektivliyinin artırılması sәylәrinә әhәiyyәt motivlәşdirmә modellәrinin seçilmәsi; menecvermәlәri vacibdir.
ment konsepsiyalarının tәkmillәşdirilmәsi; mәhMәsәlәnin hәlli üsulları. Effektiv kadr hәm sul keyfıyyәtinin vә şәxsi keyfiyyәtin yüksәldilmәözünә, hәm menecerlәrә, hәm dә müәssisәyә çox si; heyәtә istehsal sisteminin vacib amili kimi yayararlı olacaqdır. İnnovasiyalı kadrların aşağı- naşılması; firmadaxili sәmәrәliliyin artırılması.
“Kadrların idarә edilmәsi” xüsusiyyәtlәrinә
dakı üstünlüklәrini qeyd edә bilәrik: işçi heyәtinә
duyulan güvәnin ifadәsi; yaradıcılıq vә mәh- görә Amerika firmaları müasir Yapon idarәetmә
suldarlığın tәşviq edilmәsi; sәlahiyyәt dövrü ilә sistemindәn fәrqlәnir. Yapon firmalarında belә
menecerin daha da güc qazanması; daha tәsirli bir mәşhur fikir vardır ki, “tәşkilat öz işçilәrinә
vә iki istiqamәtli rabitәnin qurulması; menecer uyğunlaşmalıdır”. ABŞ-da ondan fәrqli olaraq
üçün daha vacib mövzularda istifadә edәcәyi aşağı sәviyyәlәrә dә işçilәr qәbul edәrkәn işçinin
zamana qәnaәt; fәrdi inkişafa icazә verilmәsi; ixtisas biliyinә, elmi vә praktik tәcrübәlәrinә,
bunları edәrkәn öyrәnmә bacarığı; mәsuliyyәt vә tәhsildә şәxsi potensialına vә keyfiyyәtlәrinә fitәşkilati mәnsubiyyәtin inkişafı; sadiqlik vә kir verirlәr. Kadrların idarә edilmәsindә kapital
öhdәliyin tәşkilati hissini güclәndirmәk; müxtәlif qoyuluşunun minimallaşdırılması ideyası “elmi
sahәlәrdә işçilәrin bacarıqlarının artması; baş- idarәetmә prinsiplәrinin әsasını tәşkil edirdi”
(Сәdvәl 1).
qasının yoxluğunu doldurmaq qabiliyyәti vә s.
Cәdvәl 1. Amerika vә Yapon idarәetmә sistemlәrinin müqayisәsi
Tip A – Amerika idarәetmә sistemi

Tip J – Yapon idarәetmә sistemi

Qısamüddәtli mәşğulluq
Fәrdi qәrarvermә
Fәrdi mәsuliyyәt
Sürәtli qiymәtlәndirmә vә vәzifә artımı
Açıq vә rәsmilәşdirilmiş nәzarәt
Professional peşә gedişi vә yüksәlişi

Ömürboyu mәşğulluq
Razılıq vә konsensusa әsaslanan qәrarlar
Birgә mәsuliyyәt
Yavaş qiymәtlәndirmә vә vәzifә
Qapalı vә qeyri-rәsmi nәzarәt
Qeyri-ixtisas peşә yüksәlişi

Şәxsi vә ailә hәyatını iş hәyatından ayırma

İşçini bağlı olduğu bütün sistemlәrlә әlәalma
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Hesab edilir ki, ABŞ-da әn yüksәk idarәetmә
kadrları olan tәşkilatlar daha yüksәk gәlirlәrә
malikdir. Əgәr ABŞ-da prezidentin vә ixtisassız
işçinin әmәkhaqqı arasında nisbәt 20/1-ә tәşkil
edirsә, onda Yaponiyada bu nisbәt 8/1-әdir.
XX әsrin ikinci yarısı vә XXI әsrin birinci
rübünün tәcrübәsi göstәrir ki, kadrların idarә
edilmәsi ümumilikdә firmanın idarә edilmәsindә
sosial-iqtisadi sәmәrәliliyin yüksәk sәviyyәsinә
nail olmağı, kadrların vә firmanın inkişaf mәqsәdlәrinin inteqrasiyasını nәzәrdә tutur. Kadrların idarә edilmәsi sahәsindә qabaqcıl ölkәlәrin
vә firmaların müvafiq nәzәri vә praktiki nailiyyәtlәrini әtraflı şәkildә tәdqiq etmәklә qarşıya
qoyulan mәqsәdlәrә nail olmaq mümkündür.
Alınan nәticәlәrin tәtbiqi. Kadrların idarә
edilmәsi strategiyasının tәkmillәşdirilmәsi tәşkilat rәhbәrliyini daima düşündürmәlidir. Necә
etmәli ki, heyәt daha effektiv idarә olunsun?
Tәkmillәşdirmәnin idarә edilmәsi üçün rәhbәr
daima axtarışda olmalı, xarici ölkә tәcrübәlәrindәn faydalanmağı bacarmalıdır. Bu işdә,
xüsusilә, Yapon vә Amerika firma vә tәşkilatlarının tәcrübәsi nәzәrә alınmalıdır. Yaponlarda insan amilinә necә dәyәr verilmәsi göz qabağındadır. Onlar anlayır ki, әn mәhsuldar kapital insan resurslarına sәrf olunan kapitaldır. Yapon firmalarında insanların çalışdığı tәşkilata öz evi
kimi yanaşması, kollektivdә ailә mühitinin olması heyәtin idarә edilmәsi sisteminin әsas
elementlәrindәndir.
Nәticә. Kadrların idarә edilmәsi strategiyasının tәkmillәşdirilmәsi yuxarıda qeyd edilәn bir
sıra vacib mәsәlәlәrin hәllini özündә әks etdirir.
Belәliklә, müasir tәşkilatlarda uğurlu fәaliyyәtin
әsasını yalnız hәmin müәssisә vә ya tәşkilatın
xammal, material, avadanlıqlarla tәmin edilmәsi
deyil, hәm dә heyәtin idarә edilmәsi problemlәrinin hәlli tәşkil edir. Tәşkilatın uğurla idarә
edilmәsi vә rәqabәtә davam gәtirmәsi üçün
menecerlәrin, idarәedicilәrin qeyd edilәnlәrlә
bağlı fәaliyyәti olduqca vacibdir. Kadrları düzgün vә effektiv idarә edilmәyәn tәşkilat rәqabәtdә daim uduzmağa mәhkumdur.
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S.Hajiyeva, F.Rahimov
The role of increased staff efficiency in
modern management
Absrtact
Today, the increasing role of personnel in the
organizations is caused by the need for human
factor, its intellectual and creative function.
Management of human resources cover all aspects of business environment and requires selfintegration. Appropriate standards and evaluation methods are applied when evaluating performance of the staff.
С.Гаджиева, Ф.Рагимов
Роль повышения эффективности
персонала в современном управлении
Аннотация
Повышение роли персонала в деятельности организации в наши дни обусловлено
необходимостью человеческого фактора, его
интеллектуальной и творческой функции.
Управление персоналом охватывает все аспекты бизнес среды и требует самостоятельной интеграции. При оценке работы персонала используются соответствующие стандарты и методы оценивания.
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REGİONLARDA PEŞƏ TƏHSİLİNİN İNKİŞAFI
DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR

Etibar Sadıqov,
Cәlilabad Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzinin direktoru,
Əmәkdar müәllim
e-mail: sadiqov.etibar56@mail.ru

T

әhsil sisteminin mühüm pillәsi olan
peşә tәhsilinin tәkmillәşdirilmәsi,
müasir standartlara uyğun olaraq
tәmamilә yenidәn qurulması işlәri
bu gün sistemli şәkildә hәyata keçirilir, peşә
tәhsili vә ixtisaslı kadr hazırlığının әmәk bazarının tәlәblәrinә uyğunlaşdırılması istiqamәtindә sәmәrәli işlәr görülür. Peşә tәhsili ilә
bağlı normativ-hüquqi baza tәkmillәşdirilir,
xarici ölkәlәrin tәcrübәsi öyrәnilmәklә yeni peşә
tәhsili müәssisәlәri istifadәyә verilir, peşә tәhsili
müәssisәlәrinin infrastrukturu yaxşılaşdırılır.
Strateji Yol Xәritәsinә uyğun olaraq istәr paytaxtımızda, istәrsә dә regionlarımızda müasir tәlәblәrә cavab verәn peşә tәhsil mәrkәzlәri yaradılır. Belә mәrkәzlәrdәn biri dә Cәlilabad Peşә
Mәktәbi vә Cәlilabad Peşә Liseyinin bazasında
yaradılmış Cәlilabad Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzidir. Mәrkәz peşә tәhsili müәssisәlәri şәbәkәsinin rasionallaşdırılması vә optimallaşdırılması prosesinin hәyata keçirilmәsi siya-sәtinin
davamı olaraq Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr
Kabinetinin 2018-ci il 28 noyabr tarixli, 507
nömrәli Qәrarına әsasәn yaradılmışdır. Yeni
yaradılan Mәrkәz “Peşә tәhsili haqqında” Qanuna uyğun olaraq peşә tәhsilinin ilkin, texniki
vә yüksәk peşә tәhsili pillәlәri üzrә tәhsil vermәk, hәmçinin peşә tәhsili ilә yanaşı, tam orta
tәhsil vermәk hüququ әldә etmiş vә peşә tәhsili
sahәsi üzrә mәqsәdlәrin әlçatan, sәriştәlәrin
inkişafı vә karyerayönlü fasilәsiz peşә tәhsili vә
tәlimini hәyata keçirtmәyi әsas hәdәf kimi

müәyyәn edәrәk milli-mәnәvi vә ümumbәşәri
dәyәrlәri qoruyan vә inkişaf etdirәn, geniş dünyagörüşünә malik tәşәbbüslәri vә yeniliklәri
qiymәtlәndirmәyi bacaran, nәzәri vә praktiki
biliklәrә yiyәlәnәn müasir tәfәkkürlü vә rәqabәtqabiliyyәtli kadrlar hazırlamağı hәdәf götürmüşdür.
Hazırda Cәlilabad Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzindә kәnd tәsәrrüfatı, mebel sәnayesi vә
iqtisadiyyatın digәr sahәlәri üzrә kadr hazırlığı
hәyata keçirilir. Mәrkәzdә hәm ümumi orta
tәhsil, hәm dә tam orta tәhsil bazasından kadr
hazırlığı aparılır. Ümumilikdә 1, 2 vә 3 illik tәhsil müddәtinә malik tәdris proqramlarına uyğun
dәrs aparılır. Tәhsil Mәrkәzindә 24 qrupda aşağıdakı müxtәlif ixtisaslar – “genişprofilli traktorçu-maşinist, tәmirçi-çilingәr, avtomobil sürücüsü”; “melorasiya işlәrinin traktorçusu,
tәmirçi-çilingәr, avtomobil sürücüsü”; “kәndin
elektriklәşdirilmәsi vә rabitәsi üzrә elektrik
montyoru, avtomobil sürücüsü”; “avtomobil vә
traktorların elektrik avadanlıqlarının tәmiri
üzrә çilingәr-elektrik, avtomobil sürücüsü”;
“kәnd tәsәrrüfatı maşın vә avadanlıqlarının
tәmiri üzrә çilingәr”; “heyvandarlıq mütәxәssisi”; “tikiş avadanlıqlarının operatoru, tikişçi”
üzrә kadrlar hazırlanır.
Mәrkәzin inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq burada Avropa İttifaqının maliyyә dәstәyi ilә
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının İnkişaf Proqramının “Lәnkәran İqtisadi rayonunda Model
Peşә Tәhsil Mәrkәzinin yaradılmasına dәstәk”
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layihәsinin hәyata keçirilmәsinә başlanılmışdır.
Bu pilot layihә üzrә işlәrә hәlә 2017-ci ilin iyun
ayından start verilmişdir. Belә ki, layihә çәrçivәsindә ilkin araşdırmalar aparılmış, regionun
әmәk bazarına uyğun tәlәbatı müәyyәn-lәşdirilmişdir. Nәticәdә müәyyәn edilmişdir ki,
kәnd tәsәrrüfatı vә mebel sәnayesi istiqamәtindә
ixtisaslı kadrlara böyük ehtiyac vardır. Birinci
mәrhәlәdә 2018/2019-cu tәdris ilinin tәlәbә
qәbulu üzrә aşağıdakı yeni üç ixtisasın – “kәnd
tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı üzrә
fermer”; “bitkiçilik mütәxәssisi”; “üzümçülük
vә şәrab ustası” qәbulu aparılmışdır.
İxtisasların yeni olmasına baxmayaraq, qәbul
planında nәzәrdә tutulmuş 80 nәfәr “ASAN
peşә” layihәsi çәrçivәsindә hәmin ixtisaslara qәbul olunmuşdur. Bu ixtisaslar üzrә nәzәri biliklәrlә yanaşı, tәcrübi biliklәrә yiyәlәnmәyin çox
mühüm olduğunu, hәmçinin yeni kurikulumların
tәtbiqi zamanı bu sahәyә böyük önәm verildiyini
nәzәrә alaraq, qısa müddәtdә mәrkәzin әrazisindәki torpaq sahәsindә “Göytәpә” adlanan yerdә yeni tәcrübә sahәsi yaradılıb. Tәcrübә sahәsindә tәdris proqramlarına (kurikulumlar) uyğun
olaraq müxtәlif növ dәnli bitkilәrin әkilib becәrilmәsi, çiyәlәk vә üzüm sahәlәrinin yaradılması
(tәlәbәlәrin iştirakı ilә) әyaniliyin tәmin edilmәsi
üçün mühüm әhәmiyyәt kәsb etmişdir. Bununla
yanaşı, istehsalat tәlimi dәrslәrinin әmәkdaşlıq
etdiyimiz “Günәşli” Aqroparkında keçirilmәsi
tәlәbәlәrdә bu sahәyә marağı daha da artırmışdır.
2019/2020-ci tәdris ilindә isә digәr yeni üç
ixtisas – “mebel ustası”; “dülgәr”; “üzlükçü dizayner” üzrә 100 nәfәr müvәffәqiyyәtlә tәlәbә
adını qazanıb. Belәliklә, layihә çәrçivәsindә
mәrkәzin tәlәbә heyәti yeni ixtisaslar üzrә 180
nәfәrlә formalaşmışdır. Onu xüsusi olaraq qeyd
etmәk istәrdim ki, yeni ixtisaslara qәbul balları
da yüksәk olmuş, nәticәdә seçim edilmişdir. Qızların tәhsilә cәlb olunmasında bu layihәnin
böyük kömәyi olmuşdur. Üzlükçü dizayner qrupuna 19 nәfәr qızın qәbul edilmәsi gender probleminin hәllinә öz töhfәsini verdi. Yeni ixtisasların fәaliyyәtә başlamasından әvvәl bu ixtisaslar üzrә mütәxәssislәrin araşdırılıb tapılması
vә tәdris prosesinә cәlb edilmәsi işi çox mühüm
vәzifә kimi qarşımızda dururdu. Mәrkәzin layihә
çәrçivәsindә keçirilәn tәlimlәrindә böyük rolu
oldu. Mәrhәlәli seçim nәticәsindә mәrkәzә bu
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ixtisaslar üzrә 5 nәfәr istehsalat tәlimi ustası işә
qәbul edildi.
Azәrbaycan vә Türkiyә arasında peşә tәhsili
sahәsindә әmәkdaşlıq çәrçivәsindә peşә tәhsili
müәssisәlәrinin mühәndis-pedaqoji heyәti üçün
Türkiyәdә tәşkil olunan tәlimlәrin dә mühüm
әhәmiyyәtini qeyd etmәk lazımdır.
Tәlimlәr Tәhsil Nazirliyi yanında Peşә Tәhsili
üzrә Dövlәt Agentliyi rәhbәrliyinin, peşә tәhsili
müәssisәlәrinin müxtәlif peşә istiqamәtlәri üzrә
istehsalat tәlimi ustaları vә ixtisas fәnn müәllimlәrinin iştirakı ilә Türkiyәnin Ankara, İstanbul
vә İzmir şәhәrlәrindә tәşkil olunmuşdur. Tәlimlәrdә “mebel ustası”, “dülgәr”, “bitkiçilik
mütәxәssisi” vә “avtomobillәrin tәmiri üzrә çilingәr” ixtisasları üzrә mәrkәzә işә yeni qәbul
olunmuş beş nәfәr istehsalat tәlimi ustası da iştirak etmişdir.
Mebel sәnayesi üzrә bu ixtisasların tәdrisinin
müasir tәlәblәr sәviyyәsindә qurulması üçün dә
çox mühüm işlәr görülmüşdür. Belә ki, bu ixtisasların maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması üçün emalatxana binası әsaslı tәmir edilәrәk, mebel sәnayesindә istifadә edilәn müasir
cihaz, alәt vә avadanlıqlarla tәmin edilmişdir ki,
bu da gәlәcәkdә tәlәbәlәrimizin sәriştәәsaslı
bilik vә bacarıqlara yiyәlәnmәsinә imkan yaradacaqdır. Qeyd etmәk istәrdim ki, mebel senayesi üzrә әmәkdaşlıq etdiyimiz “Woodpecker”
Mebel Şirkәti ilә daha yüksәk әlaqәlәr qurulmuş,
ilkin razılığa әsasәn, qәrara gәlmişik ki, daha
yüksәk göstәricilәri ilә fәrqlәnәn tәlәbәlәrimiz
gәlәcәkdә hәmin şirkәtdә işlә tәmin edilsinlәr.
Mәrkәzi bitirәn tәlәbәlәrin sonrakı mәşğulluq
imkanlarına dәstәk göstәrmәk mәqsәdi ilә bir
sıra özәl şirkәtlәrlә, o cümlәdәn “Günәşli”, “Aqropark”, “Cәlilabad Şәrab-2” Zavodu, “Woodpecker” vә “Embawood” şirkәtlәri ilә Anlaşma
Memorandumunun imzalanması nәzәrdә tutulub.
5 noyabr 2019-cu il tarixindә Cәlilabad Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzindә emalatxana binasının
әsaslı tәmirindәn sonra açılış mәrasimi keçirilib.
Mәrasimdә Tәhsil Nazirinin müavini İdris İsayev, Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt Agentliyinin
direktoru Pәrviz Yusifov, Avropa İttifaqının (Aİ)
Azәrbaycandakı nümayәndәliyinin rәhbәri sәfir
Kestutis Yankauskas, Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının İnkişaf Proqramının (BMTİP) Azәrbaycandakı rezident nümayәndәsi Alessandro
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Aİ-nin “Regional Model Peşә Tәhsili Mәrkәzinin yaradılmasına dәstәk” layihәsi çәrçivәsindә Peşә Tәhsil
Mәrkәzinin emalatxanası әsaslı tәmir edilmişdir.
Frakassetti, Cәlilabad Rayon İcra Hakimiyyәtinin Başçısı Namiq Zeynalov vә digәr qonaqlar
iştirak ediblәr. Onlar emalatxanada qurulmuş
avadanlıqlarla, tәdris prosesi vә tәcrübә sahәsindә görülmüş işlәrlә tanış olublar.
Açılışda iştirak edәn nazir müavini İdris
İsayev bildirib ki, yenidәn qurulan emalatxana
hәr cür şәraitlә tәmin olunub. Nazir müavini bu
peşә tәhsili mәrkәzinin cәnub regionu üçün peşәkar bacarıqlara malik kadrların hazırlanmasına
vә onların әmәk bazarına çıxış imkanları әldә
etmәlәrinә faydalı olacağını vurğulayıb. Daha
sonra çıxış edәn Avropa İttifaqının Azәrbaycandakı nümayәndәliyinin rәhbәri sәfir Kestutis
Yankauskas bildirib ki, emalatxana Aİ-nin “Regional Model Peşә Tәhsil Mәrkәzinin yaradılmasına dәstәk” layihәsi çәrçivәsindә tәmir olunub. Sәfir onu da qeyd edib ki, layihәnin әsas
mәqsәdlәrindәn biri Azәrbaycanda gәnclәrin işlә
tәmin olunmasına töhfә vermәkdir.
Tәhsil Nazirliyi yanında Peşә Tәhsili üzrә
Dövlәt Agentliyinin direktoru Pәrviz Yusifov da
öz növbәsindә vurğulayıb ki, emalatxananın
yenidәn qurulması vә istifadәyә verilmәsindә

әsas mәqsәd “Lәnkәran iqtisadi rayonunda Regional Peşә Tәhsili vә Tәlimi (PTT) Mәrkәzi”nin
tәsis edilmәsinә dәstәk göstәrmәkdәn ibarәtdir.
Layihә Strateji Yol Xәritәsinә vә mәrkәzin gәlәcәk inkişaf perspektivinә uyğun olaraq tәsdiq
edilmiş vә hazırda tikinti işlәrinin başlanılmasına
start verilmişdir. Onu da bildirәk ki, bu layihә
xarici vә yerli mütәxәssislәr tәrәfindәn hazırlanmışdır. Layihә çәrçivәsindә min yerlik dördmәrtәbәli tәdris korpusunun, ikimәrtәbәli yeni
emalatxana binasının, Avtoparkın, heyvandarlıq
fermasının, istilikxananın inşa edilmәsi vә digәr
infrastrukturun yaradılması nәzәrdә tutulmuşdur.
Hazırda beşmәrtәbәli yataqxana binasının әsaslı
tәmiri işlәri sürәtlә davam etdirilir vә yaxın
vaxtlarda tәmirinin başa çatdırılması nәzәrdә
tutulur.
Bu gün Cәlilabad Peşә Tәhsil Mәrkәzinin
missiyası – regionun әmәk bazarının tәlәblәrinә
cavab verәn, mebel vә kәnd tәsәrrüfatı sahәlәri
üzrә sәriştәli kadr hazırlığı aparan ölkә sәviyyәli
“Sәriştә mәrkәzinә” vә praktiki tәlimin tәtbiq
edilmәsinә nail olmaq vә bununla da regional vә
ölkә әhәmiyyәtli pilot mәrkәzә çevrilmәkdir.
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IV SƏNAYE İNQİLABINA KEÇİD ÜÇÜN PEŞƏ
TƏHSİLİ VƏ TƏLİMİNİN İNKİŞAFI MÖVZUSUNDA
BEYNƏLXALQ SEMİNAR

K

oreya Respublikasının paytaxtı Seul şәhәrindә 29 sentyabr – 19 oktyabr 2019-cu il
tarixlәrindә Koreya Beynәlxalq Əmәkdaşlıq Agentliyinin (KOICA) dәvәti ilә “IV
Sәnaye İnqilabının yayılması üçün Texniki-peşә Tәhsili vә Tәliminin (TVET)
Sistemlәşdirilmәsi üzrә Qlobal Tәlim” proqramı tәşkil edilmişdir. Sәfәrdә Tәhsil
Nazirliyi yanında Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt Agentliyinin Tәhsil standartları vә tәdris resursları
şöbәsinin müdiri Mәcid Bayramlı vә Texnika vә Texnologiyalar üzrә Bakı Dövlәt Peşә Tәhsil
Mәrkәzinin direktoru Mahir Namazov iştirak etmişdir.
Üç hәftәlik tәlim seminarının
әsas mәqsәdi IV Sәnaye İnqilabında peşә tәhsili vә tәliminin rolunun müәyyәn edilmәsi olmuşdur.
Bu istiqamәtdә sәnayelәşmәnin
yeni mәrhәlәsindә әmәk bazarında
sәriştәli kadrlara olan tәlәbat, avtomatlaşma nәticәsindә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә yarana bilәcәk çәtinliklәr (әsasәn artan işsizlik) vә bu problemlәrin aradan
qaldırılmasının hәlli yollarının tapılması mövzusunda müzakirәlәr
aparılmışdır. Koreyalı professorlar tәrәfindәn IV Sәnaye İnqilabında ixtisaslaşmış peşә tәhsili vә
tәlimi müәssisәsi, IV Sәnaye İnqilabı üçün Koreyanın siyasәti, peşә tәhsili vә tәlimi sisteminin bu
siyasәtdә rolu, IV Sәnaye İnqilabı әsasında peşә tәhsilinin formalaşdırılması, peşә tәhsili vә tәlimi
müәssisәsinin tәsis edilmәsi mövzularında seminarlar tәşkil edilmişdir. Tәlim әrәfәsindә Koreya
Politexnik Texnologiya İnstitutu, Gyeongbuk Technoparkın CMA QLOBAL MMC Sәnaye robotları
istehsalı üzrә ixtisaslaşmış müәssisә, POSCO Beynәlxalq Polad İstehsalı Kooperasiyası vә digәr
müәssisәlәrә sahә sәfәrlәri tәşkil edilmiş vә nümayәndәlәr işgüzar görüşlәrin iştirakçısı olmuşlar.
Sonda seminarda iştirak edәn ölkәlәrin nümayәndәlәrinә tәlimin mövzusuna uyğun peşә tәhsili vә
tәliminin inkişafı üçün “Fәaliyyәt Planı”nın hazırlanması tapşırığı verilmiş vә müxtәlif ölkәlәr üzrә
tәqdimatlar tәşkil edilmişdir. Bu istiqamәtdә ölkәmizin bu sahәyә yanaşması vә problemlәrinin hәlli
ilә bağlı tәkliflәr “Fәaliyyәt Planı” formasında hazırlanmış vә tәqdimatı hәyata keçirilmişdir.
Koreya Respublikası sәnayenin avtomatlaşdırılması vә bu sahәdә peşә tәhsilinin әmәk bazarına
yaxınlığı baxımından aparıcı rol oynayır. Bu ölkәdә keçirilәn seminar IV Sәnaye İnqilabının әmәk
bazarına olan çağırışları vә bu istiqamәtdә peşә tәhsilinin rolunun müәyyәnlәşdirilmәsi haqqında
tәsәvvürlәr yaratmış, ölkәmizdә sәnayenin avtomatlaşdırılması vә peşә tәhsilinin bu keçiddә
oynayacağı rola dair tәkliflәr formalaşdırılmışdır. Koreya Beynәlxalq Əmәkdaşlıq Agentliyinin
(KOICA) ölkәmizlә növbәti illәrdә dә әmәkdaşlığının davam etdirilmәsi prioritet istiqamәtlәrindәn
biri kimi peşә tәhsilinin әlavә edilmәsi tәklif edilmişdir.

Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt Agentliyi
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TƏLİMLƏR ÖLKƏLƏRARASI ƏMƏKDAŞLIĞIN
GÜCLƏNMƏSİNƏ TƏKAN VERİR

Kifayәt Bayramova,
5 nömrәli Bakı Peşә Liseyinin
tәdris-istehsalat işlәri üzrә direktor müavini
e-mail: kifayet_bayramova@mail.ru

A

zәrbaycanda peşә tәhsili fasilәsiz
tәhsil sisteminin pillәsi kimi cәmiyyәtin vә dövlәtin maraqları nәzәrә alınmaqla davamlı inkişaf
etdirilәn, ölkәnin sosial-iqtisadi inkişafına tәkan
verәn, hәmçinin iqtisadiyyatın bütün sahәlәri
üçün ixtisaslı kadr hazırlığını tәmin edәn prioritet fәaliyyәt sahәsidir. Ölkәmizdә peşә tәhsilinin
inkişafı insan kapitalının formalaşmasına, gәnclәr arasında mәşğulluğun tәmin edilmәsinә,
әmәk bazarında ixtisaslı kadr çatışmazlığının
aradan qaldırılmasına töhfә verir.
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2018ci il 24 aprel tarixli, 1071-VQ nömrәli Fәrmanı
ilә tәsdiq edilmiş “Peşә tәhsili haqqında” Qanunda qeyd olunduğu kimi, bu gün beynәlxalq
tәcrübәdәn yararlanmaq, rәhbәr vә mühәndispedaqoji heyәtin müasir biliklәrә, tәdris vә pedaqoji bacarıqlara yiyәlәnmәsi mәqsәdi ilә xarici
ölkәlәrin peşә tәhsili müәssisәlәrinin tәcrübәsinin öyrәnilmәsi әsas prioritetlәrdәndir. Bununla әlaqәdar olaraq bu ilin oktyabr ayında peşә
tәhsili müәssisәlәrinin rәhbәrlәri vә bir qrup
mühәndis-pedaqoji heyәt Türkiyәdә tәlimlәrә
cәlb edilib. Tәlimlәrdә bir sıra ölkәlәrin – Böyük
Britaniya, Koreya, Serbiya, Bosniya, Türkiyә vә
Herseqovinanın peşә tәhsili üzrә tәcrübәsi öyrәnilmişdir. Türkiyә Respublikası iqtisadiyyatın bir
sıra sahәlәri üzrә qabaqcıl tәcrübәyә malik olan
ölkәlәrdәn biridir.
Cari ildә Azәrbaycan Respublikası ilә Türkiyә
Respublikası arasında peşә tәhsili sahәsindә

әmәkdaşlıq çәrçivәsindә ölkәmizin peşә tәhsili
müәssisәlәrinin rәhbәrlәri vә 50 nәfәrә yaxın
mühәndis-pedaqoji, o cümlәdәn Tәhsil Nazirliyi
yanında Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt Agentliyinin vә
peşә tәhsili mәrkәzlәrinin idarә heyәtinin nümayәndәlәrindәn ibarәt bir qrup tәhsil işçisi Türkiyә
Respublikasının İstanbul Ankara vә İzmir şәhәrlәrindә iqtisadiyyatın müxtәlif istiqamәtlәri üzrә
ixtisaslaşan vә fәaliyyәt göstәrәn peşә tәhsili
müәssisәlәrindә keçirilәn tәlimlәrdә iştirak
ediblәr. Tәlimlәr turizm, inşaat, dәrzi, dizayn, incәsәnәt, avtomobil, kәnd tәsәrrüfatı, elektrik,
zәrgәrlik istiqamәtlәri üzrә hәyata keçirilmişdir.
Tәlimlәrin keçirilmәsindә mәqsәd mühәndispedaqoji heyәtin kvalifikasiyasının artırılması,
qarşılıqlı tәcrübә mübadilәsi vә kadr hazırlığının
keyfiyyәtinin yüksәldilmәsindәn ibarәt olub.
Liderlik, Strateji planlaşdırma, İşәgötürәnlәrlә
әmәkdaşlığın yaradılması, Büdcәdәnkәnar gәlirlәrin artırılması vә idarә olunması mövzularında
keçirilәn tәlimlәr İzmir şәhәri, Bornova Mazhar
Zorlu Mesleki vә Teknik Anadolu Liseyindә
keçirilmişdir. Tәlim çәrçivәsindә iştirakçılar bir
sıra işәgötürәn şirkәtlәrlә yanaşı, müxtәlif peşә
istiqamәtlәri üzrә ixtisaslaşmış Heydәr Əliyev
Mesleki vә Teknik Anadolu Liseyi, Hamdi
Başaran Mesleki vә Texnik Anadolu Liseyi,
Şehit İdari Ateşe Çağlar Yücel Mesleki vә
Ulusoy Dәnizçilik vә Texnoloji Mesleki vә
Texnik Anadolu Liseyindә olmuş, peşә tәhsili
müәssisәlәrinin maddi-texniki bazası, tәdrisin
tәşkili, ixtisaslı kadrların peşә tәhsilinә cәlb
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olunması, işәgötürәnlәrlә әmәkdaşlıq vә qarşılıqlı tәcrübә mübadilәsi aparılmışdır.

Onu da qeyd edәk ki, Türkiyәnin peşә tәhsili
müәssisәlәrindә ixtisaslaşma özünü daha çox
göstәrir. Mәsәlәn, turizm sektoru üzrә ayrıca liseylәr fәaliyyәt göstәrir vә tabeliyindәki otellәrdә onların praktiki dәrslәri tәşkil olunur, yaxud da avtomobil üzrә peşә liseylәrindә “Mercedes-Benz”, “Volkswagen” kimi avtomobil şirkәtlәrinin emalatxanaları qurulub. Bütün bunlar
peşә tәhsili üzrә hazırlanan kadrların praktiki bacarıqlarını daha da artırır.
Tәlim zamanı mühәndis-pedaqoji heyәt qardaş ölkәnin peşә tәhsili müәssisәlәri ilә yanaşı,
Ege Universitetindә dә olublar. Türkiyәnin dördüncü universiteti sayılan Ege Universitetindә
peşә liseylәri dә fәaliyyәt göstәrir. Kәnd tәsәrrüfatı sahәsi üzrә kadr hazırlığında uğurları olan
universitet kimi mütәxәssislәrimiz buradan yararlanmağa çalışıblar. Bundan әlavә, mühәndispedaqoji heyәt tәlim zamanı kәnd tәsәrrüfatı
sahәsi üzrә meyvә-tәrәvәz sahәsindәki aqrotexniki, incәsәnәt istiqamәti üzrә müxtәlif çәkiliş
studiyalarında praktiki işlәrlә yaxından tanış
olub, eyni zamanda İzmirdә keçirilәn idarәetmә
tәlimlәri zamanı bir neçә peşә liseyinә dә sәfәr
ediblәr. Onlar hәmin müәssisәlәrin maddi-texniki bazası vә tәdris olunan ixtisaslar barәdә mәlumatlanmaqla yanaşı, liseyin idarәetmә prose-

70

sindә dә iştirak ediblәr. Hәmçinin liderlik strateji
planının hazırlanması, işәgötürәnlәrlә әmәkdaşlıq, büdcәdәnkәnar gәlirlәrin idarә olunması
ilә bağlı maraqlı mәlumatlar öyrәniblәr.
Birgә әmәkdaşlıq çәrçivәsindә Azәrbaycanda
ortaq peşә mәktәbinin yaradılması layihәsi dә
nәzәrdә tutulub. İzmirdә fәaliyyәt göstәrәn ixtisaslaşmış 5 peşә liseyi ilә qardaş mәktәb layihәlәrinin imzalanması hәyata keçirilib. Sevindirici haldır ki, bu da qarşılıqlı әmәkdaşlığımız
çәrçivәsindә reallaşdırılmış yenilikdir. Ümumilikdә bu tәlim çәrçivәsindә İzmirdә fәaliyyәt
göstәrәn ixtisaslaşmış 5 peşә tәhsil mәrkәzi ilә
“Qardaş-mәktәb” protokolu imzalanmış, müәllim vә tәlәbәlәr üçün qarşılıqlı tәcrübә mübadilәsinin hәyata keçirilmәsi planlaşdırılmışdır:
1. Turizm vә Sosial Xidmәtlәr üzrә Bakı
Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi ilә İzmir şәhәrindә
yerlәşәn turizm sahәsi üzrә ixtisaslaşmış Konak
Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki vә
Texnik Anadolu Liseyi.
2. Sәnaye vә İnnovasiyalar üzrә Bakı Dövlәt
Peşә Tәhsil Mәrkәzi ilә Şәhid İdari Ateşe Çağlar
Yücel Mesleki vә Texnik Anadolu Liseyi.
3. Sәnaye vә Yüksәk Texnologiyalar üzrә
Sumqayıt Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi ilә Mazhar
Zorlu Mesleki vә Texnik Anadolu Liseyi.
4. İsmayıllı Peşә Tәdris Mәrkәzi ilә Bornova
Mesleki vә Texnik Anadolu Liseyi.
5. Mәdәniyyәt vә Sәnәtkarlıq üzrә Bakı
Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi ilә Konak Çinarlı
Mesleki vә Texnik Anadolu Liseyi.
Ümidvarıq ki, bu gün ölkәmizdә peşә tәhsili
sahәsindә aparılan uğurlu islahatlar, beynәlxalq
tәcrübә mübadilәsi vә Türkiyә Respublikasının
peşә tәhsili mәrkәzlәri ilә Azәrbaycanda mövcud
olan peşә tәhsil mәrkәzlәri arasında “Qardaşmәktәb” protokolunun imzalanması vә bu istiqamәtdә mühәndis-pedaqoji heyәtin kvalifikasiyasının artırılmasına, müasir biliklәrә vә
pedaqoji bacarıqlara yiyәlәnmәsinә, әmәk bazarının tәlәblәrinә uyğun ixtisaslı kadrların hazırlanmasına öz töhfәsini verәcәkdir.
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PEŞƏ TƏMAYÜLLÜ SİNİFLƏRDƏ
MODULLAR/FƏNLƏR ÜZRƏ TƏLİM
MATERİALLARININ PLANLAŞDIRILMASI, UÇOTU
VƏ TƏHSİLALANLARIN ATTESTASİYASI

Rәsul Əsgәrov,
Azәrbaycan Respublikası Tәhsil İnstitutunun
Peşә-ixtisas tәhsili şöbәsinin müdiri,
Əmәkdar müәllim
e-mail: resul1940@mail.ru

T

әhsil Nazirliyi tәrәfindәn 2019/2020ci tәdris ili üçün Bakı, Sumqayıt,
Gәncә, Şirvan şәhәrlәrindә vә o
cümlәdәn Abşeron, Masallı, Cәlilabad, Xaçmaz, Salyan, Bilәsuvar, Şәki, Qusar,
Şәmkir vә Sabirabad rayonlarında yerlәşәn,
ümumilikdә 20 ümumi tәhsil müәssisәsindә şagirdlәrin peşә seçiminә vә әmәk fәaliyyәtinә
hazırlanması istiqamәtindә peşә tәmayüllü siniflәr
tәşkil edilmişdir. Peşә tәmayüllü siniflәrdә tәlim
tam orta tәhsil sәviyyәsindә (X-XI siniflәr)
Tәhsil Nazirliyi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş tәdris
planı vә müvafiq modul spesifikasiyası üzrә
tәhsilalanların (şagirdlәrin) meyil, maraq vә
qabiliyyәtlәri nәzәrә alınmaqla tәşkil edilir.
“Peşә tәmayüllü siniflәrin tәşkili barәdә”
Azәrbaycan Respublikası Tәhsil nazirinin 2019cu il 26 sentyabr tarixli, F-580 nömrәli Əmrinә
әsasәn tәsdiq edilmiş “Ümumi tәhsil müәssisәlәrindә peşә tәmayüllü X sinfin tәdris planı vә
qeydlәr”dә aşağıdakı mәsәlәlәrә xüsusi diqqәt
yetirilmәlidir:
• Peşә tәhsilinin dövlәt standartında göstәrilmiş Ana dilindә ünsiyyәt sәriştәsi – Azәrbaycan dili fәnni; Xarici dildә ünsiyyәt sәriştәsi
– xarici dil fәnni; İnformasiya texnologiyaları
sәriştәsi – informatika fәnni; Hesablama әmәliyyatlarını yerinәyetirmә sәriştәsi isә riyaziyyat

fәnn kurikulumuna (proqramına) inteqrasiya
olunmuş şәkildә tәdris edilir.
• Seçilmiş peşә tәmayülü istiqamәtinә uyğun
olaraq kәnd tәsәrrüfatıprofilli layihәlәr üzrә
kimya fәnnindә gübrәlәr vә gübrәlәmә, torpaq
modulları, biologiya fәnnindә bitkilәrin inkişaf
mәrhәlәlәri, bitki xәstәliklәri, zәrәrvericilәr vә
onlara qarşı mühafizә tәdbirlәri modulları, digәr
profilli layihәlәr üzrә kimya fәnnindә materialların kimyәvi tәrkibi vә coğrafiya fәnnindә
turizm coğrafiyası modulları inteqrasiya edilmiş
formada tәdris olunur.
• Peşә etikası vә müştәrilәrә xidmәt, sahibkarlıq vә layihә planlaşdırılması, şәxsi inkişaf
vә karyera planlaşdırılması vә estetika vә mәdәni
özünüifadә modulları “Əsas sәriştәlәr”dә tәdris
olunur.
• Kәnd tәsәrrüfatıprofilli layihәlәrә çiyәlәk
әkini, kartof әkini, şәkәr çuğunduru әkini, tәrәvәz әkini, örtülü şәraitdә tәrәvәz әkini, meyvә
әkini vә arıçılıq modulları daxildir.
• Xidmәtprofilli layihәlәrә turoperator, aşpaz
kömәkçisi, qәnnadıçı kömәkçisi, ofisiant, mehmanxanada tәsәrrüfat işlәri üzrә işçi, bufetçi,
mehmanxana qeydiyyatçısı, dәrzi kömәkçisi,
İKT proqram istifadәçisi modulları daxildir.
• Tәmir-tikintiprofilli layihәlәrә kombi-kondisioner üzrә usta kömәkçisi, çilingәr-santexnik
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(su-kanalizasiya quraşdırma), mәnzil tәmiri işlәri
ustası, dülgәr kömәkçisi (döşәmә-parket işlәri),
mebel quraşdırma ustası modulları daxildir.
• Peşә tәmayüllü siniflәrdә xarici dil, fiziki
tәrbiyә, informatika peşә tәmayüllü layihәlәr
üzrә laboratoriya vә tәcrübә dәrslәrindә sinif yarımqruplara bölünür. Layihәlәrin seçimi zamanı
qruplar üzrә şagirdlәrin sayı minimum 10, maksimum 14 nәfәr olaraq müәyyәnlәşdirilir.
• Bu tәdris planı әsasında fәnlәrә/modullara
verilmiş ümumi saatlar saxlanılmaqla, pilot
ümumi tәhsil müәssisәlәrindә seçilmiş layihә
profilinә uyğun peşә tәmayüllü siniflәrin (X-XI)
işçi tәdris planları hazırlanıb layihә rәhbәri ilә
razılaşdırıldıqdan sonra mәktәbin direktoru tәrәfindәn tәsdiq edilir.
Tәsdiq edilmiş tәdris planında göstәrilmiş
ümumtәhsil fәnlәri üzrә perspektiv planlar
mütәxәssislәr tәrәfindәn tәrtib edilәrәk yerlәrә
göndәrilmişdir. Peşә tәhsili fәnlәri (modulları) vә
seçilmiş peşә tәmayüllü layihәlәr (mәsәlәn, kәnd
tәsәrrüfatı, turizm, iaşә vә xidmәt, tikinti-tәmir
vә s.) üzrә perspektiv-tematik planları müvafiq
mütәxәssislәr tәrәfindәn modul üzrә tәlim materiallarının kurikulumu әsasında hazırlanmışdır.
Peşә tәmayüllü siniflәrdә işlәyәn tәhsilverәnlәr
layihә tәrәfindәn tәqdim edilmiş bütün sәnәdlәri
diqqәtlә oxumalı vә işlәrini onlara uyğun qurmalıdırlar. Tәdris planında göstәrilmiş qeydlәrә
uyğun olaraq işin planlaşdırılması çox önәmlidir.
Tәsdiq edilmiş tәdris planı әsasında seçilmiş
hәr pilot mәktәbdә layihә tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş profillәrә (mәsәlәn, tәrәvәz әkini, aşpaz
kömәkçisi, isitmә-soyutma sistemi üzrә usta
kömәkçisi, mәnzil tәmiri ustası, İKT proqram
istifadәçisi vә s.) uyğun peşә tәmayüllü siniflәr
üzrә işçi tәdris planları mәktәb direktoru tәrәfindәn tәsdiq edilir. Bu zaman tәdrisdә maddi
bazadan, yerli şәraitdәn vә digәr sәbәblәrdәn asılı olaraq ümumtәhsil fәnlәri üzrә hәftәlik saatlar
vә tәdris planında göstәrilmiş digәr fәnlәrәmodullara verilmiş ümumi saatlar saxlanılmaqla,
müәyyәn vaxt kәsiyindә (rüblәr) hәmin fәnlәrәmodullara verilmiş saatlarda dәyişikliklәrә yol
verilә bilәr.
Tәhsilalanların seçimindәn vә pilot mәktәbdә
yaradılmış maddi-texniki bazadan asılı olaraq
Tәhsil Nazirliyinin icazәsi әsasında peşә tәmayüllü siniflәrdә laboratoriya vә praktiki dәrs72

lәrdә sinfin yarımqruplara bölünmәsi mәqsәdәmüvafiqdir. Qeyd etmәk lazımdır ki, peşә
tәmayüllü siniflәrdә tәhsilalanlar müәyyәn ixtisas istiqamәti üzrә bilik vә bacarıqlarla yanaşı,
hәm dә “Əsas sәriştәlәr” modulu vasitәsi ilә
sahibkarlıq, layihә planlaşdırılması vә öz biznesini yaratmaq barәdә ilkin sәriştәlәr әldә etmiş
olacaqlar. Bu da öz növbәsindә, hәm әmәk
bazarına ixtisassız daxil olmaların qarşısının
alınması, hәm dә әmәk bazarının ixtisaslı kadrlarla tәmin edilmәsi ilә ölkә miqyasında iqtisadi
inkişafa töhfә vermәsi, tәhsil-әmәk arasında keyfiyyәt uyğunsuzluğunun qarşısının alınması vә
digәr vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi ilә sәciyyәlәnir. Ona görә dә tәdris boyunca şagirdlәrin
sahibkarlarla (işәgötürәnlәr) görüşlәrinin tәşkil
edilmәsi dә unudulmamalıdır.
Peşә tәmayüllü siniflәrdә ümumi tәhsil fәnlәri
üzrә perspektiv-tematik planlar fәnn müәllimlәri
tәrәfindәn ümumtәhsil mәktәblәrinin tәmayülsüz
siniflәri üçün nәzәrdә tutulmuş kurikulumları
әsasında tәrtib edilir. Peşәyönümlü modullar üzrә perspektiv-tematik planlar isә ixtisas fәnn
müәllimlәri tәrәfindәn modulun kurikulumu
әsasında hazırlanır. Bütün peşәyönümlü modullar üzrә modulun adı, modulun nömrәsi, ümumi dәrs saatı, o cümlәdәn nәzәri vә tәcrübә
(praktiki) dәrs saatları, tәlim nәticәlәri, qiymәtlәndirmә meyarları, nәzәri vә tәcrübә mövzularını özündә ehtiva edәn sәnәd tәhsilverәnlәrә
tәqdim edilmişdir. Perspektiv-tematik planlar
müvafiq metodiki komissiyada (fәnn birlәşmәsi)
müzakirә edildikdәn sonra mәktәbin rәhbәrliyi
tәrәfindәn tәsdiq olunur. Perspektiv-tematik
planda tәhsil müәssisәsinin adı, tәdris ili, sinif,
tәlim nәticәlәri, qiymәtlәndirmә meyarları (standartlar), ümumi, o cümlәdәn nәzәri tәlim vә tәcrübә saatı, resurslar, inteqrasiya vә tarix yazılır.
Tәhsilverәnlәr tәrәfindәn perspektiv-tematik
plan әsasında dәrs planı tәrtib edilir. Dәrs planı
tәhsilverәnin әsas iş sәnәdlәrindәndir. Nәzәri
materialların tәdrisi ilә bağlı dәrs planında
müasir dәrsin aşağıdakı mәrhәlәlәrindә (motivasiya, tәdqiqat işi, mәlumat mübadilәsi, mәlumatın müzakirәsi vә onun tәşkili – kiçik qrupların cavablarının bir-birinә tәqdimatı, ümumilәşdirmә vә nәticәnin formalaşdırılması, qiymәtlәndirmә vә yaradıcı tәtbiqetmә) öz әksini
tapmalıdır.
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Peşә tәmayüllü siniflәrin tәşkil edilәcәyi ümumi tәhsil müәssisәlәrinin
siyahısı
Sıra

Ümumi tәhsil müәssisәsinin adı

1

Sumqayıt şәhәri N.Tusi adına 12 nömrәli tam orta mәktәb

2

Sumqayıt şәhәri 29 nömrәli tam orta mәktәb

3

Salyan rayonu Sarvan kәnd tam orta mәktәb

4
5
6
7
8

Bilәsuvar rayonu 4 nömrәli şәhәr mәktәbi
Cәlilabad rayonu Zәrifә Əliyeva adına 7 nömrәli mәktәb
Masallı rayonu 4 nömrәli Digah tam orta mәktәb
Xaçmaz rayonu 6 nömrәli tam orta mәktәb
Qusar rayonu Hil kәnd tam orta mәktәb

9

Şәki şәhәri 17 nömrәli tam orta mәktәb

10

Gәncә şәhәri 1 nömrәli tam orta mәktәb

11

Şәmkir rayonu Düyәrli kәnd tam orta mәktәb

12
13
14
15
16

Sabirabad rayonu Qaratәpә kәnd tam orta mәktәb
Şirvan şәhәri T.Bağırov adına 11 nömrәli tam mәktәb
Abşeron rayonu Ceyranbatan 1 nömrәli tam orta mәktәb
Bakı şәhәri 117 nömrәli tam orta mәktәb
Bakı şәhәri 274 nömrәli tam orta mәktәb

17
18

Bakı şәhәri 120 nömrәli tam orta mәktәb
Abşeron rayonu 1 nömrәli tam orta mәktәb

19

Bakı şәhәri 293 nömrәli tam orta mәktәb

20

Bakı şәhәri 234 nömrәli tam orta mәktәb

Dәrs zamanı vaxtın mәrhәlәlәr arasında
faydalı bölünmәsi tәhsilverәn tәrәfindәn hәyata
keçirilir. Fәal dәrsin әhәmiyyәti tәkcә onun
mәzmunu ilә deyil, hәm dә forması ilә şәrtlәnir
vә düşünmәyi öyrәtdiyinә görә faydalıdır. Dәrs o
zaman fayda verir ki, tәhsilalanda canlı maraq,
kәskin reaksiya doğursun, onları diskussiyaya
girmәyә, mәzmunla bağlı materiallara uyğun
hәrәkәtә sövq etsin. Bu fomada keçәn dәrs, tәkcә
canlı vә maraqlı olmaqla yadda qalmır, o hәm dә
tәhsilalanlarda ömürboyu faydalı olan sәrbәst
düşüncә vәrdişlәri aşılayır vә onların inkişafını
tәmin edir.
Müasir dәrsin planlaşdırılmasında dәrsә qәdәr, dәrs prosesi vә dәrsdәn sonrakı mәrhәlәlәrin
geniş tәhlili aparılır, dәrsin mәzmununa keçmәzdәn әvvәl mövzunun әhәmiyyәti, elәcә dә
onun tәhsilalanlar qarşısında qoyduğu mәqsәd vә
vәzifәlәrә dair suallar formalaşdırılır. Suallar elә
seçilmәlidir ki, tәhsilalanlarda bilmәk (informasiyanı eşitdiyi formada tәkrar etmәk), anla-

maq (mövzuya dair hәr hansı bir fikri öz sözlәri
ilә vә ya hәr hansı başqa bir yolla yenidәn
söylәmәk, tәtbiq etmәk, yeni bir tapşırığı hәll
etmәk), analiz (mürәkkәb bir ideyanın sәbәblәrini, nәticәlәrini vә digәr tәrkib hissәlәrini
tapmaq), sintez (bir neçә ideyanın bir yeni ideya
ilә birlәşdirilmәsi, köhnә ideyanın yeni variantını
tapmaq), qiymәtlәndirmә (konkret ideyanın,
yaxud da hәr hansı bir prosesin izahı üçün tam
uyğun gәldiyini dәyәrlәndirmәk) kimi bacarıqlar
formalaşdırılsın vә onlar dәrsin düşünmә mәrhәlәsindә özlәri üçün müәyyәn nәticәlәr çıxara
bilsinlәr.
Layihәlәr üzrә planlaşdırmada layihә üzrә
addımlar vә onların yerinә yetirilmәsi ardıcıllığı
qeyd edilir. Modul texnologiyalarının tәtbiqi (nәzәri materialların tәcrübә ilә birgә tәlimi) zamanı
tәhsilverәn tәrәfindәn tәrtib edilәn planda layihәnin mәqsәdi, maddi-texniki tәchizatı, şagirdlәr arasında işlәrin bölüşdürülmәsi vә iş
yerlәri üzrә onların yerlәşdirilmәsi, tәlim mәrhә73
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lәlәrinin mәzmunu, әmәk tәhlükәsizliyi mәsәlәlәri vә mәşğәlәlәrin aparılması üsulları әks
olunur. Tәdris planında nәzәrdә tutulmuş modulların (fәnlәrin) günlәr vә hәftәlәr әrzindә tәdris edilmәsinin ardıcıllığı dәrs cәdvәli ilә müәyyәn edilir. Dәrs cәdvәlindә tәhsilalanların gündәlik maksimum mәcburi nәzәri tәlim dәrs yükü
6 saatdan çox olmamalıdır. Dәrs cәdvәli direktor
müavini tәrәfindәn tәrtib edilir vә direktor
tәrәfindәn tәsdiq edilәrәk tәhsilverәnlәrin vә
tәhsilalanların nәzәrinә çatdırılır. Peşә tәmayüllü
siniflәrdә tәdrisin uçotu ümumi tәhsil mәktәblәri
üçün Tәhsil Nazirliyi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş
jurnallarda aparılır.
Tәmayüllü siniflәrdә tәhsilalanların ümumtәhsil fәnlәri üzrә attestasiyası Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyi Kollegiyasının 2018-ci
il 28 dekabr tarixli, 8/1 nömrәli Qәrarı ilә tәsdiq
edilmiş “Ümumi tәhsil pillәsindә tәhsilalanların
attestasiyasının (yekun qiymәtlәndirmә (attestasiya) istisna olmaqla) aparılması Qaydası”na,
yekun attestasiyası isә Azәrbaycan Respublikası
Nazirlәr Kabinetinin 2016-cı il 12 dekabr tarixli,
498 nömrәli Qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Ümumi
tәhsil pillәsindә tәhsilalanların yekun qiymәtlәndirilmәsinin (attestasiyasının) aparılması
Qaydaları”na uyğun hәyata keçirilir. Tәmayüllü
siniflәrdә tәhsilalanların peşә tәhsili layihәlәri
(modullar) üzrә attestasiyası Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyi Kollegiyasının 2019cu il 13 mart tarixli, KQ-06 nömrәli Qәrarı ilә
tәsdiq edilmiş “Peşә tәhsili pillәsindә tәhsilalanların attestasiyasının aparılması Qaydası”na uyğun hәyata keçirilir.
“Peşә tәmayüllü siniflәrin tәşkili barәdә”
Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin
2019-cu il 26 sentyabr tarixli, F-580 nömrәli
әmrinә uyğun olaraq şagirdlәrin peşә seçiminә
vә әmәk fәaliyyәtinә hazırlanması üçün respublikanın 20 tam orta mәktәbindә kәnd tәsәrrüfatı, xidmәt vә tәmir-tikinti istiqamәtlәri üzrә
tәşkil edilmiş X-XI siniflәr üçün tәdris planı, 31
modul proqramı tәrtib edilib müvafiq pilot
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mәktәblәrinә çatdırılmışdır. Pilot mәktәblәrinin
direktorları, tәdris işlәri üzrә direktor müavinlәri,
peşә tәmayüllü siniflәr üzrә mәsul şәxslәr, fәnn
vә layihә profillәri üzrә müәllimlәrlә birgә
tәlimlәr tәşkil edilmiş, onlar üçün müvafiq
tövsiyәlәr hazırlanmış vә dәrs vәsaitlәri dәrc
edilmişdir.
Bu ilin noyabrın 28-dә Tәhsil nazirinin müvafiq әmri ilә peşә tәmayüllü siniflәrin tәşkil
edildiyi belә mәktәblәrdәn birinә – Bakı şәhәrindәki 120 nömrәli tam orta mәktәbә mediatur
tәşkil edilib. Mediaturun mәqsәdi media nümayәndәlәrini bu ildәn pilot olaraq hәyata keçirilәn
“Peşә tәmayüllü siniflәr” layihәsi çәrçivәsindә
görülәn işlәrlә әyani tanış etmәk olub. Bildirilib
ki, sözügedәn mәktәbdә 1 peşә tәmayüllü sinif
tәşkil edilib. Sinifdә 24 şagird tәhsil alır. Bu
tәdris ilindә tәmayül sinfindә aqronom vә dәrzi
ixtisasları tәdris olunur. Bununla yanaşı, aşpaz
vә tәmir-tikinti profili ixtisaslar üçün dә şәrait
yaradılıb. Ümumtәhsil müәssisәsinin hәyәtindә
şagirdlәrin әkinçilik sahәsi üzrә peşә biliklәrinә
yiyәlәnmәsi üçün әkin sahәsi dә ayrılıb.

Belәliklә, sәriştәlәrә әsaslanan tәhsil proqramarının (kurikulumlar) tәtbiqi zamanı tәlim
fәaliyyәti maksimum dәrәcәdә qeyri-formal
xarakter daşımalı, tәhsilalanlar özlәrini sәrbәst
hiss etmәli, öz ideya vә fikirlәrini qorxmadan
ifadә etmәklә, öyrәnmәk istәklәrini ortaya qoymalıdırlar.
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eşә tәhsilinә marağı artırmaq mәqsәdi ilә dövlәtimiz ardıcıl tәdbirlәr
hәyata keçirir. Hәm paytaxtımızda,
hәm dә bölgәlәrdә yeni peşә tәhsili
müәssisәlәri inşa edilir, yaxud da fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrin maddi-texniki bazası yenilәnir, qabaqcıl dünya tәcrübәsi öyrәnilir vә milli
mentalitetimizә uyğun olaraq tәhsilimizdә tәtbiq
olunur. Bu baxımdan “Peşә tәhsili haqqında”
Azәrbaycan Respublikasının Qanunu mükәmmәl
bir hüquqi bazadır. Qanunda peşә tәhsilinә marağı artırmaq vә bu sahәnin inkişafını sürәtlәndirmәk üçün müәyyәn güzәştlәr dә nәzәrdә tutulub:
– peşә tәhsili alanlara hәrbi xidmәtdәn möhlәt
hüququnun verilmәsi;
– istehsalat tәcrübәsi sahәsindә әmәkhaqqının nәzәrdә tutulması;
– peşә tәhsili müәssisәlәrindә tam orta tәhsil
alan şәxslәrә tәhsili başa vurduqdan sonra
növbәti tәhsil pillәsinә qәbul prosesindә iştirak
etmәk üçün bir çağırış müddәtinә hәqiqi hәrbi
xidmәtdәn möhlәt hüququnun verilmәsi;
– növbәti tәhsil pillәsinә keçid zamanı üstünlük verilmәsi;
– dövlәt peşә tәhsili müәssisәsindә tәhsilalanların xüsusi geyim formaları ilә tәmin olunması;
– sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq istәyәnlәrә xüsusi imtiyazların verilmәsi;
– peşә tәhsili müәssisәsindә tәhsilalanların
tәcrübә keçmәlәri üçün xüsusi meyarlar әsasında
seçilmiş idarә, müәssisә, fermer tәsәrrüfatı vә
tәşkilatlara müvafiq icra hakimiyyәti orqanı

tәrәfindәn imtiyazların (vergi güzәştlәri, aşağı
faizli kreditlәr, yeni texnika vә texnologiyalarla
tәminat) verilmәsi vә s.
Ökәmizdә qәbul olunmuş yeni Qanun peşә
hazırlığının sәmәrәliliyinin artırılması vә rәqabәtqabiliyyәtli ixtisaslı kadrların hazırlanması
mәqsәdi ilә bu sahәdә dövlәt siyasәtinin prinsiplәrini, tәhsil sisteminin tәşkilati-hüquqi vә iqtisadi әsaslarını müәyyәn etdi. Eyni zamanda bu
Qanun tәhsil vә elm vasitәsi ilә ölkәmizin gәlәcәk tәrәqqisi üçün peşә hazırlığının bütün
formalarına şamil edilir.
Peşә tәhsili müәssisәlәrindә Qanunun tәhlili
vә tәbliği istiqamәtlәrindә diskussiyaların aparılması çox vacib, hәm dә mәqsәdәmüvafiqdir.
Hәmçinin olduqca az sayda mütәxәssisin şәrh
edә bilәcәyi “formal”, “qeyri-formal” vә “informal peşә tәhsili” anlayışlarının, “tәhsildә
inteqrasiya”, “ixtisaslaşma”, “peşә standartları”, “kvalifikasiya”, “peşә tәhsilinin inkişaf
fondu” vә digәr bu kimi söz vә terminlәrin şәrhi
dә auditoriya üçün maraq doğura bilәr.
Bu istiqamәtdә keçirilәn metodiki tәdbirlәrdә
peşә tәhsili almaq üçün bәrabәr imkanların
yaradılması, peşә tәhsilinin milli vә dünya tәhsil
sistemlәrinin, hәmçinin elmin, iqtisadiyyatın
nailiyyәtlәri, ailә vә ictimai tәrbiyәnin mәqsәdyönlü inteqrasiyası әsasında tәşkili, bu sahәdә
fasilәsiz öyrәnmәnin, varisliyin vә mobilliyin
tәmin olunması, peşә tәhsilinin müasir standartlara, habelә şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin
maraqlarına uyğunluğu kimi dövlәt siyasәtinin
әsas prinsiplәrinin müzakirәsi dә iştirakçılar
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üçün böyük önәm daşıyar. Stimullaşdırıcı tәdbirlәrin tәtbiqi, mәlumat bazasının, nәticәlәrә
әsaslanan maliyyәlәşdirmә sisteminin vә әmәk
bazarında rәqabәtәdavamlı әmәkhaqqı sisteminin yaradılması, sağlamlıq imkanları mәhdud
olan şәxslәrin inklüziv peşә tәhsilinin tәşkili
mәqsәdli peşә inkişafı proqramlarının hazırlanması kimi dövlәt siyasәtinin әsas istiqamәtlәrinin şәrhi dә peşә tәhsilinin tәbliği baxımından faydalıdır. Peşә tәhsilinә dair normativhüquqi aktların qәbulu, tәhsil standartları vә
proqramların hazırlanması üçün sahibkarlarla,
sahә vә peşә assosiasiyaları ilә әmәkdaşlıq,
dövlәt peşә tәhsili müәssisәlәrindә ödәnişli
әsaslarla tәhsilalanların tәhsil haqlarının müәyyәn edilmәsi, peşә tәhsilinin qeyri-dövlәt sektoru
tәrәfindәn dәstәklәnmәsi, peşә tәhsili müәssisәlәrinin fәaliyyәtinә lisenziyanın verilmәsi vә
onun lәğvi kimi mәsәlәlәrin dövlәt tәrәfindәn
hәyata keçirilmәsi dә Qanunda nәzәrdә tutulub.
Hәmçinin peşә tәhsili sisteminin quruluşu, peşә
tәhsili müәssisәlәrinin növlәri vә tәhsil müddәtinә dair hәr mәqama aydınlıq gәtirilib. Qanunda peşә tәhsilinin aşağıdakı 3 sәviyyәsi tәsbit
edilib:
1. İlk peşә tәhsili – müxtәlif peşә istiqamәtlәrinә aid fәaliyyәtin spesifik sahәsi üzrә sadә
vәzifәlәrin icrasına imkan verәn nәzәri, metodiki
vә praktiki hazırlıq.
2. Texniki-peşә tәhsili – müxtәlif peşә istiqamәtlәrinә aid fәaliyyәtin spesifik sahәsi üzrә
sadә, xüsusi vә mürәkkәb işlәri yerinә yetirmәk
imkanı verәn nәzәri, metodiki vә praktiki hazırlıq.
3. Yüksәk texniki-peşә tәhsili – müxtәlif
peşә istiqamәtlәrinә aid fәaliyyәtin spesifik
sahәsi üzrә hәyata keçirilәcәk işlәrin planlaşdırılması, tәşkili vә idarә edilmәsi daxil olmaqla
sadә, xüsusi vә mürәkkәb işlәri müstәqil yerinә
yetirmәyә imkan verәn yüksәk nәzәri, metodiki
vә praktiki hazırlıq.
Peşә tәhsili müәssisәlәri peşә mәktәbi, peşә
liseyi vә peşә tәhsil mәrkәzi olaraq fәaliyyәt
göstәrir. Peşә tәhsili almaq hәr kәsin hüququdur.
Bu hüquq ölkә vәtәndaşlarına hәlә ümumtәhsil
mәktәblәrindә oxuduğu vaxtdan verilir. Artıq
ümumtәhsil müәssisәlәrindә şagirdlәr ilk peşә
tәhsili alacaqlar. Peşә mәktәbinә qәbul olunanlara isә texniki-peşә tәhsili almaq hüququ verilir.
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Peşә liseyinә ümumi orta tәhsil bazasından qәbul
olunan şәxslәrә texniki-peşә tәhsili ilә yanaşı,
tam orta tәhsil; tam orta tәhsil bazasından qәbul
olunan şәxslәrә isә texniki-peşә tәhsili almaq
hüququ verilir. Peşә Tәhsil Mәrkәzinә ümumi
orta tәhsil bazasından qәbul olunan şәxslәrә
texniki-peşә tәhsili ilә yanaşı, tam orta tәhsil vә
yüksәk texniki-peşә tәhsili, tam orta tәhsil
bazasından qәbul olunan şәxslәrә texniki-peşә
tәhsili vә ya yüksәk texniki-peşә tәhsili almaq
hüququ verilir.
Peşә tәhsili müәssisәlәrindә tәhsil müddәti 6
aydan 4 ilә qәdәrdir. Tәbii ki, tәhsil müddәti peşә
sәviyyәsindәn, növündәn asılı olaraq dәyişir. Eyni zamanda ixtisasartırma vә yenidәn-hazırlanma
kursları da tәşkil olunur. Ümumi orta vә tam orta
tәhsil sәviyyәsini bitirib, istehsalatda vә ya digәr
iş sahәlәrindә müәyyәn nәzәri vә praktiki peşә
bacarıqları qazanmış şәxslәr üçün işәgötürәnlәrin vә fәrdlәrin öz vәsaiti hesabına sifarişlәri
әsasında hәmin vә ya digәr peşәnin öyrәnilmәsi,
ixtisasın artırılması vә yenidәnhazırlanması üzrә
kurslarda tәhsil müddәti 6 aya qәdәrdir.
Peşә mәktәblәrindә ümumi orta tәhsil bazasından qәbul olunmuş vә texniki-peşә tәhsili
alanlar üçün tәşkil edilәn qruplarda tәhsil müddәti peşәnin mürәkkәbliyindәn asılı olaraq 1 vә
ya 2 ildir. Tam orta tәhsil bazasından qәbul
olunmuş vә texniki-peşә tәhsili alanlar üçün tәşkil edilәn qruplarda isә tәhsil müddәti 1 il nәzәrdә tutulub.
Peşә liseylәrindә ümumi vә ya tam orta tәhsil
bazasından qәbul olunmasından asılı olaraq da
tәhsil müddәti dәyişir. Ümumi orta tәhsil bazasından qәbul olunan vә texniki-peşә tәhsili ilә
yanaşı, tam orta tәhsil alanlar üçün tәşkil edilәn
qruplarda bu müddәt 3 ildirsә, tam orta tәhsil
bazasından qәbul olunmuş vә yüksәk texnikipeşә tәhsili alanlar üçün tәşkil edilәn qruplarda
cәmi 1 ildir.
Peşә Tәhsil Mәrkәzlәrindә dә peşә liseylәrindә olduğu kimi, ümumi orta tәhsil bazasından qәbul olunmuş vә texniki-peşә tәhsili
ilә yanaşı, tam orta tәhsil alanlar üçün tәşkil
edilәn qruplarda tәhsil müddәti 3 il davam edir.
Ancaq tam orta tәhsil bazasından qәbul olunmuş
vә texniki-peşә tәhsili alan üçün tәşkil edilәn
qruplarda 1 il tәhsil almaq kifayәt edir.
Ümumi orta tәhsil bazasından qәbul olunmuş
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yüksәk texniki-peşә tәhsili alanlar üçün tәhsil
müddәti 4 il, peşә tәhsil mәrkәzlәrinә tam orta tәhsil
bazasından qәbul olunmuş yüksәk texniki-peşә
tәhsili alanlar üçün tәşkil edilәn qruplarda isә 3 ildir.
Peşә tәhsili müәssisәsi öz Nizamnamәsi ilә
müәyyәn edilmiş qaydada fiziki vә hüquqi şәxslәrә müxtәlif ödәnişli tәhsil vә digәr xidmәtlәr
göstәrә, hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn ianәlәr vә
könüllü yardımlar ala bilәr. Bәlәdiyyә vә özәl
peşә tәhsili müәssisәsindә tәhsilalanlar üçün nәzәrdә tutulan ödәniş haqqı әmәk bazarının tәlәbinә uyğun olaraq tәlәb-tәklif prinsipi әsasında
tәnzimlәnir. Peşә tәhsili müәssisәsinin digәr
maliyyә mәnbәlәri hesabına әldә etdiyi vәsaitlәr,
bilavasitә müәssisәnin maddi-texniki bazasının
inkişafına, istedadı ilә fәrqlәnәn şәxslәrin stimullaşdırılmasına, rәğbәtlәndirilmәsinә vә işçilәrin sosial müdafiәsinә yönәldilir.
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2019-cu il 23 yanvar tarixli, 24 nömrәli
Qәrarı ilә “Peşә tәhsili müәssisәlәrindә әlavә
müayinә vә müalicәyә ehtiyacı olan şәxslәrә
әlavә müalicә-bәrpa xidmәti göstәrilmәsi Qaydası”, 2019-cu il 26 fevral tarixli, 65 nömrәli
Qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Dövlәt vә bәlәdiyyә
tәrәfindәn yaradılan peşә tәhsili müәssisәsinin
Nümunәvi Nizamnamәsi” dә yeni qәbul edilmiş
dövlәt sәnәdlәridir.
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2019-cu il 11 mart tarixli, 85 nömrәli
Qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Peşә tәhsilinin dövlәt
standartları”nda (bundan sonra “Standartlar”)
peşә tәhsilinin mәzmunu, tәhsilin idarә olunması, maddi-texniki bazası, tәhsilin infrastrukturu, tәhsilverәnlәrin keyfiyyәt göstәricilәri,
tәhsilalanların bilik, bacarıq vә vәrdişlәri
sәviyyәsi vә bu kimi digәr mәsәlәlәr haqqında
kifayәt qәdәr geniş mәlumatlar әks olunmuşdur.
Xüsusilә “Peşә tәhsilinin dövlәt standartları”nın “Peşә tәhsili pillәsindә tәdris nәticәyönlü, sәriştәәsaslı vә modul strukturlu tәhsil
proqramları (kurikulum) әsasında hәyata keçirilir vә varislik tәmin olunur” bәndi bugünkü
peşә tәhsilinin baza standartıdır, onu bu sahәdә
çalışan hәr kәsin bilmәsi vә sәlahiyyәtlәri daxilindә icra etmәsi zәruridir. Hәmçinin “Standartlar”ın “6.5. Peşә-ixtisas fәnn müәllimlәrinin
vә istehsalat tәlimi ustalarının peşәlәrinә uyğun

әn geci iki ildәn bir Azәrbaycan Respublikası
Tәhsil Nazirliyinin müәyyәn etdiyi müәssisә vә
tәşkilatlarda yeni texnika vә texnologiyalar üzrә
istehsalat tәcrübәsi keçmәlәri tәmin olunur”
bәndi dә çox vacibdir. Çünki tәhsilverәnlәrin
hazırladıqları kadrlar gәlәcәkdә istifadә edәcәyi
yeni texnika vә texnologiyaları mükәmmәl
bilmәlidirlәr.
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin “Peşә tәhsili müәssisәlәrinin ayrı-ayrı peşә
istiqamәtlәri üzrә tәdris qruplarında orta sıxlığın
müәyyәn edilmәsi haqqında” 2019-cu il 11 mart
tarixli, 86 nömrәli Qәrarının da bölmә iclaslarında şәrhi olmalı vә qeyd edilmәlidir ki, aşağıdakı 14 ixtisas üzrә tәhsilalanların orta sıxlığı
10 nәfәrdәn az, 20 nәfәrdәn çox olmamaqla
müәyyәn edilir: – “memarlıq hissәlәrinin modellәşdirilmәsi vә yapılması”; “dekorativ suvaq vә
yapma mәmulatlarının bәrpası”; “inşaat işlәrinin bәrpası”; “xalça vә xalça mәmulatlarının
bәrpası”; “daş vә ağac memarlıq abidәlәrinin
bәrpası”; “musiqi alәtlәrinin bәrpası”; “interyer vә eksteryerin bәdii tәrtibatı”; “ağacdan,
keramikadan, metaldan hazırlanan bәdii mәmulatlar”; “ağac vә parça üzәrindә naxış vә rәssamlıq”; “xalq bәdii yaradıcılığı”; “kino-video
nümayişi”; “fotoqraf işi”; “tikiş istehsalatı”;
“modelçilik vә dizayner”.
Hәmçinin bu Qәrarla peşә istiqamәtlәri üzrә
tәdris qruplarının 16 nәfәrdәn az, 20 nәfәrdәn
çox olmamaqla formalaşdırılması da müәyyәnlәşdirilmişdir. Tәdris qruplarında tәhsilalanların sayı 16 nәfәrdәn çox olduqda laboratoriya
vә istehsalat tәlimi dәrslәrindә hәmin qrupların
iki yarımqrupa bölünmәsi dә rәsmilәşdirilmişdir.
“Cәzaçәkmә müәssisәlәri nәzdindә fәaliyyәt
göstәrәn peşә tәhsili müәssisәlәrindә vә xüsusi
peşә tәhsili müәssisәlәrindә tәtbiq edilәn dövlәt
peşә tәhsili standartları”nın vә “Peşә tәhsili
müәssisәlәrinә qәbul Qaydası” kimi sәnәdlәrin
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabineti
tәrәfindәn 2019-cu ildә tәsdiq edilmәsi dә uğurlu addımdır.
Belәliklә, peşә tәhsili müәssisәlәrinin işçi heyәti, tәhsilalanlar, onların valideynlәri vә bütövlükdә ictimaiyyәt peşә tәhsilinә dair dövlәt
aktları barәdә geniş mәlumata malik olmalıdırlar.
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MODUL TƏLİMLƏRİNDƏ ÖYRƏNƏNLƏRİN
SƏRİŞTƏLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Hikmәt Camalov,
Abşeron-Ceyranbatan Peşә Liseyinin ixtisas fәnn müәllimi,
peşә hazırlığı üzrә metodkomissiya sәdri
e-mail: camalov@bk.ru
UOT: 37

Xülasә. Mәqalәdә peşә tәhsili pillәsindә tәhsilalanların attestasiyasının keçirilmәsinin mәqsәd vә
nәticәlәrindәn, tәlәbә nailiyyәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsindәn söz açılır. Eyni zamanda sәriştәlәrә
әsaslanan modul tәlimlәri çәrçivәsindә qiymәtlәndirmәdә öyrәnәnlәrin yerinә yetirdiklәri
tapşırıqların tәlәb edilәn kriteriyalara uyğun ölçülmәsindәn vә öyrәnәnlәrin fәaliyyәtlәri müddәtindә
әldә etdiklәrinә fәrdi yanaşma vә fәrdi dәyәrlәndirmәni tәmin etmәlәrindәn danışılır.
Açar sözlәr: modul, sәriştә, qiymәtlәndirmә, doğruluq, yetәrlilik, resurslardan istifadә.
Key words: module, competence, valuation, reliability, competence, resource utilization.
Ключевые слова: модуль, компетенция, оценивание, истинность, достаточность, использование ресурсов.

A

zәrbaycan Respublikası Tәhsil
Nazirliyinin Kollegiyasının 2019cu il 13 mart tarixli, KQ-06 nömrәli Qәrarı ilә “Peşә tәhsili pillәsindә tәhsilalanların attestasiyasının aparılması Qaydası” tәsdiq edilmişdir. Qәrara müvafiq olaraq peşә tәhsili pillәsindә tәhsilalanların
attestasiyasının aparılması mәqsәdi ilә cari,
aralıq vә yekun qiymәtlәndirmә (attestasiya)
keçirilir. Cari qiymәtlәndirmәdә nәticәlәr jurnalda qeyd olunmur. Aralıq qiymәtlәndirmәnin
nәticәlәri isә jurnalda qeyd edilir. Aralıq qiymәtlәndirmә özü iki hissәdәn – tәlim nәticәlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi vә modulun qiymәtlәndirilmәsindәn ibarәtdir.

Tәhsilverәnlәr bu qayda ilә yaxından tanış olmalı vә orada qeyd edilәn qiymәtlәndirmә qaydalarını öyrәnәrәk öz pedaqoji fәaliyyәtlәrindә
tәtbiq etmәlidirlәr. Tәhsilverәnlәrә tәhsilalanların attestasiya qaydalarında nәzәrdә tutulanlardan әlavә, tәlәbә nailiyyәtlәrini qiymәtlәndirәrkәn aşağıda qeyd edilәn amillәri dә nәzәrә
almalarını tövsiyә edirik.
Sәriştәlәrә әsaslanmış modul tәlim texnologiyalarında qiymәtlәndirmә tәlәbә fәaliyyәtinin
tәlәb olunan nәticәlәrә gәtirib çıxarılmasına yardımçı olan vә qiymәtlәndirmә meyarlarının mәzmununun mәnimsәnilmәsinә әsaslanan sәriştәlәrin dәyәrlәndirilmәsi prosesidir. Modul tәlim
texnologiyalarında qiymәtlәndirmә bir növ sübut
Mq=((tn1+tn2 + ....+ tnk)/k) x 40/100 + Sqx 60/100) edir ki, öyrәnәnlәr modulun tәlim nәticәlәrinin
Yekun qiymәtlәndirmә dә iki hissәdәn – müәyyәn bir tapşırığını hansı sәviyyәdә mәnimixtisas (sınaq) istehsalat işlәri vә dövlәt bura- sәyiblәr vә modul әtrafında istәnilәn nәzәri vә
xılış imtahanından ibarәtdir.
praktiki fәaliyyәtlәri yerinә yetirmәyә hansı sә78
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viyyәdә yiyәlәniblәr.
Sәriştәәsaslı modul tәlim texnologiyalarında
qiymәtlәndirmә zamanı aşağıdakı amillәr qiymәtlәndirәnlәr tәrәfindәn nәzәrә alınmalıdır:
– qiymәtlәndirәnin nәzarәti altında öyrәnәnin
fәaliyyәtinin başlanğıcdan sonadәk izlәnilmәsi;
– öyrәnәnlәrin yerinә yetirdiklәri tapşırıqların texnoloji ardıcıllığının nәzәrә alınması;
– öyrәnәnlәrin şifahi vә yazılı suallara verdiklәri cavabların tamlığı;
– öyrәnәnlәr tәrәfindәn oynanılan rollu oyunların nәticәlәri;
– tәlәbәlәrin şәxsi jurnallarında (portfoliolarında) müvafiq qeydlәrin aparılması.
Sәriştәlәrin dәlillәrә әsasәn qiymәtlәndirilmәsi zamanı aşağıda qeyd edilәnlәr kriteriyalar
kimi qәbul edilmәlidir:
Doğruluq – qiymәtlәndirmәdә yoxlanılanların mövzunun mәzmunu ilә birbaşa әlaqәliliyi;
Yetәrlilik – müәyyәn edilmiş müddәt әrzindә
tәlәbәlәrin fәaliyyәtlәrindә tәlәb olunan mәzmunu tamamlayacaq dayanıqlığın vә keyfiyyәtin
nümayiş etdirilmәsi.
Sәriştәlәrin qiymәtlәndirilmәsinin әsasını aşağıdakı prinsiplәr tәşkil edir:
– qiymәtlәndirmәnin dәqiq kriteriyalara әsaslanması;
– kriteriyaların modul spesifikasiyasının tәlim
nәticәlәrinin tәrkib hissәlәri olan qiymәtlәndirmә meyarları üçün müәyyәn edilmәsi;
– qiymәtlәndirmә zamanı sәriştәlәrin tәlәbәlәr tәrәfindәn mәnimsәnilmәsinin tәlәb edilәn
standartlara әsaslanmasının nәzәrә alınması.
Öyrәnәn fәaliyyәti zamanı tapşırıqlarını hissә-hissә, texnoloji ardıcıllıqla yerinә yetirdikcә iş
fәaliyyәti cilalanır vә hazırladığı tapşırıqların dәlillәrlә izahını verә bilir. Bir sözlә, öyrәnәnin sәriştәlәri fәaliyyәti müddәtindә addım-addım
püxtәlәşir.
Modul tәlimlәrindә öyrәnәnin sәriştәlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi әnәnәvi qiymәtlәndirmәdәn
әsaslı şәkildә fәrqlәnir. Tәlim nәticәlәrinin
әnәnәvi qaydada qiymәtlәndirilmәsi olduqca
sadәdir vә bu zaman yalnız şifahi sorğulardan,
testlәrdәn, yazılı tәqdimatdan vә s. istifadә edilir.
Bu da qiymәtlәndirmәdә obyektivliyi tәmin edә
bilmir. Ümumiyyәtlә, әnәnәvi qiymәtlәndirmә
tamamlanmış nәticәlәri nümayiş etdirmir.
Ənәnәvi qiymәtlәndirmәnin nәticәlәri bir çox

hallarda öyrәnәnin özünün dә narazılığına sәbәb
olur. Belә ki, әnәnәvi qiymәtlәndirmә metodu
öyrәnәnlәrdә bu qiymәtlәndirmә metoduna qarşı
inamsızlıq yaradır vә onlarda özünәinam hissini
azaldır.

Sәriştәlәrә әsaslanan modul tәlimlәrindә isә
bilik vә bacarıqları öyrәnәnin özü mәnimsәyir vә
öyrәndiklәrinin mәnimsәnilmәsinin ardıcıllığını
vә tamlığını özü idarә edir. Sәriştәәsaslı kompetensiyaların qiymәtlәndirilmәsindә istifadә edilәn metod vә yanaşmalar imkan verir ki, öyrәnәn
tәrәfindәn qazanılan sәriştәlәrin әhatәli ölçülmәsi mümkün olsun vә belә qiymәtlәndirmә
metodları öyrәnәndә marağı daha da artırır vә
onun fәaliyyәtini yüksәltmәyә motivasiya verir.
Bu da sәriştәlәrә әsaslanan modul texnologiyalarının әn vacib bir xüsusiyyәti hesab edilir.
Sәriştәlәrә әsaslanan modul tәlimlәrindә qiymәtlәndirmә öyrәnәnlәrin yerinә yetirdiklәri tapşırıqların tәlәb edilәn kriteriyalara uyğun ölçülmәsini, öyrәnәnlәrdәn fәaliyyәtlәri müddәtindә
qazandıqlarına fәrdi yanaşmanı vә fәrdi dәyәrlәndirmәni tәmin edir. Başqa sözlә, modul tәlimlәrindә öyrәnәnlәrin sәriştәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi o istiqamәtә yönәldilib ki, burada iki
suala aydınlıq gәtirilsin – öyrәnәn uyğun tәlim
nәticәsini qiymәtlәndirmә meyarının tәlәblәri
üzrә mәnimsәyәrәk sәriştәlәrә yiyәlәnib ya yox,
yәni son nәticә “bilir” vә yaxud “bilmir”
sonluğu ilә tamamlanır.
Keyfiyyәtli qiymәtlәndirmәnin әldә olunması
üçün qiymәtlәndirmә zamanı aşağıda qeyd edilәn şәrtlәr nәzәrә alınmalıdır:
Dәqiqlik – tәkcә mexaniki yaddaşın yoxlanılmasında deyil, eyni zamanda sәriştәlәrin qazanılmasında da istinad olunan bilik vә tәcrübәdәn
yerindә istifadә etmәk qabiliyyәtini ifadә edir.
79

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 2, №4 2019 s.78-80
Resurslardan istifadә – qiymәtlәndirmә zamanı tәlәbәlәrin tapşırıqları yerinә yetirәrkәn
resurslardan (avadanlıqlar, alәtlәr, materiallar
vә s.) yerindә vә düzgün istifadә edib-etmәmәlәrini nәzәrdә tutur.
Qiymәtlәndirmә zamanı, hәmçinin aşağıda
qeyd edilәn amillәrin dә nәzәrә alınması vacibdir:
• Tәlәbәlәr obyektivliyә vә әdalәtә әmin olmalıdırlar.
• Verilәn qiymәtlәr tәlәbәlәrә izah edilmәli vә
onlar bilmәlidirlәr ki, bu qiymәt hansı sәbәbdәn
verilir.
• Zәif bir tәlәbәnin qiymәtlәndirilmәsi zamanı,
onun yol verdiyi sәhvlәrә, yanlış hәrәkәtlәrinә
kәskin reaksiya verilmәmәlidir. Bu zaman bir
tәlәbәnin nә qәdәr zәif bilik vә bacarıq nümayiş
etdirmәsinә baxmayaraq, qiymәtlәndirәnlәr onu
yalnız irәli getmәyә vә yoldaşlarından geri
qalmamağa hәvәslәndirmәlidirlәr.
Nәticә. Aparılan tәdqiqat vә müşahidәlәrin
nәticәsi olaraq onu demәk olar ki, bu gün tәlim
nәticәlәrinin әnәnәvi qaydada qiymәtlәndirilmәsi obyektivliyi tәmin etmәdiyindәn özünü doğrultmur. Artıq öyrәnәnlәr dә bu ehtiyaclarını ödәmәk üçün yeni qiymәtlәndirmә mexanizminә –
modul tәlimlәrindә öyrәnәnin öyrәndiklәrinin
ardıcıllığını vә tamlığını özü idarә etmәyini
tәmin edәn yeni qiymәtlәndirmәyә üz tutur vә
nәticәdә daha mükәmmәl sәriştәlәrә yiyәlәnirlәr.
Bütün bunlar onu demәyә imkan verir ki, keyfiyyәtli qiymәtlәndirmәnin әldә edilmәsi üçün
tәlәb olunan amillәr mütlәq nәzәrә alınmalıdır.
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H.Jamalov
Assessment of learners’ competences in
modular training
Abstract
The article talks about the purpose and
outcomes of attestation of students in vocational
education and assessment of educational attainment of students. At the same time, the focus is
given on how the learners’ tasks are measured in
line with required criteria during the assessment
carried out within the framework of a competence-based modular training, how an individual approach and individual assessment of
students’ achievements are provided.
Х.Джамалов
Оценка компетенций обучающихся в
модульном обучении
Aннотация
В статье раскрываются цель и результаты
аттестации обучающихся в сфере профессиональногообразования и оценкидостиженийучащихся. В то же время, основанные на
компетенции упражнения по оценке фокусируются на том, как задачи учеников измеряются в соответствии с требуемыми критериями и что они обеспечивают индивидуальный подход и индивидуальную оценку
того, чего студенты достигают в ходе своей
деятельности.

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 2, №4, 2019 s.81-85

MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN PEŞƏLƏRLƏ
TANIŞ EDİLMƏSİNİN YOLLARI
Pәrvanә İmanova,
Bakı Humanitar Kollecin müәllimi,
Azәrbaycan Dövlәt Pedaqoji
Universitetinin dissertantı
e-mail: imanova.pervane@bk.ru
Sevda Balakişiyeva,
202 nömrәli mәktәbin
ibtidai sinif müәllimi, metodbirlәşmә sәdri
e-mail: balakishiyeva.sevda.v.200@teacher.edu.az

UOT: 373

Xülasә. Mәktәbәqәdәr yaşlı uşaqların peşәlәrlә tanışlığı hәr bir uşağın sosiallaşmasının mühüm
vәzifәlәrindәn biridir. Peşәlәrlә tanışlıq uşaqları böyüklәrin dünyasına daha dәrindәn nüfuz etmәyә,
onları başa düşmәyә vә qәbul etmәyә imkan yaradır, onlarda peşәlәrә marağı formalaşdırır, öz
gәlәcәyini xәyal etmәyә sәbәb olur vә yaxın qohumlarının, ümumiyyәtlә, insanların işlәrinin
nәticәlәri ilә fәxr etmәyә imkan verir. Böyüklәrin әmәyinin onlara tәsirini hiss edәn uşaqlar praktik
olaraq bunun әhәmiyyәtini mәnimsәyirlәr.
Açar sözlәr: peşә, mәktәbәqәdәr tәhsil, şәxsiyyәt, tәrbiyәçi, inkişaf.
Key words: profession, preschool education, personality, educator, development.
Ключевые слова: профессия, дошкольное образование, личность, педагог, развитие.

T

әhsilin ilk pillәsi olan mәktәbәqәdәr
tәhsil yetişmәkdә olan nәslin hәrtәrәfli inkişafında, yüksәk mәnәvi
keyfiyyәtlәrә yiyәlәnmәsindә, qabiliyyәt vә bacarıqlarına uyğun formalaşmasında
mühüm yerlәrdәn birini tutur. Cәmiyyәtdә uşaqların davranışı, sosiallaşması, şәxsiyyәtyönümlü
inkişafı üçün zәruri olan keyfiyyәtlәrin formalaşması, mәhz mәktәbәqәdәr yaş dövründә hәyata keçirilir. İnsan ömürboyu öyrәndiyinin
böyük bir hissәsini altı yaşınadәk mәnimsәyir.
Bu yaş dövründә uşaqların idraki vә fiziki
inkişafının tәmәli qoyulur.
Mәktәbәqәdәr yaş dövründә uşaqların sosial
vә idraki inkişafının planlı şәkildә tәşkili onun
bütün gәlәcәk inkişafına öz tәsirini göstәrir. Hәlә
kiçik yaşlarından uşaqlarda müxtәlif peşәlәr,

peşә adamlarının fәaliyyәti, onların faydalı xüsusiyyәtlәri haqqında tәsәvvürlәr formalaşmağa
başlayır. Uşaqların peşәlәr dünyası ilә tanış edilmәsi tәyinetmә prosesindә vacib bir mәrhәlә hesab edilir. Bu zaman uşaqlarda peşәlәr dünyası
haqqında biliklәr zәnginlәşir.
Yetişmәkdә olan gәnc nәslin sәnәtә, peşәyә
yiyәlәnmәsinin zәruriliyi hәlә yazılı әdәbiyyatımız meydana gәlmәmişdәn çox-çox әvvәllәr dә
xalqın aqil, müdrik adamları tәrәfindәn yüksәk
qiymәtlәndirilmiş vә xalq yaradıcılığı nümunәlәrindә öz әksini tapmışdır. Nağıllarımızda,
bayatılarımızda, atalar sözlәrimizdә, dastanlarımızda vә digәr şifahi xalq әdәbiyyatı janrlarında sәnәt vә peşәseçmә işinin vacibliyini әks
etdirәn xeyli sayda nümunәlәr onu sübut edir ki,
xalqımız hәr hansı bir peşә vә sәnәt öyrәnmәyi
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bir çox titullardan, var-dövlәtdәn, mal-sәrvәt
toplamaqdan üstün tutmuş, bu işә xüsusi diqqәt
yetirmişdir [1, s. 5].
Azәrbaycan xalqının mütәfәkkir oğlu, dahi
şairimiz Nizami Gәncәvi әsәrlәrindә peşәyә, sәnәtә, halal ruzi ilә yaşamağa yüksәk qiymәt
vermişdir:
“Onunçün öyrәtdim ki, әlimi bu sәnәtә,
Bir gün sәnә әl açıb düşmәyim xәcalәtә”.
Dahi şair bu misraları ilә insanın zәhmәtlә
yaşamasını üstün tutaraq, әmәyi, zәhmәti, peşә
sahibi olmağı onun zinәti hesab edirdi.
Cәmiyyәtin inkişafı ilә әlaqәdar peşәlәr dünyası da mürәkkәb, dinamik, daim inkişaf edәn bir
sistemә çevrilir. Əgәr biz әvvәllәr uşaqları aşpaz,
satıcı, sürücü, hәkim, hәrbiçi vә s. peşәlәrlә tanış
etmәklә kifayәtlәnirdiksә, indiki müasir mәrhәlәdә bu kifayәt etmir. Müasir cәmiyyәtin inkişafı
bizә qarşı yeni tәlәblәr irәli sürür. Elm vә texnikanın inkişafı yeni peşәlәrin meydana gәlmәsinә vә inkişaf etmәsinә sәbәb olur. Mәktәbәqәdәr yaşlı uşaqların tanış olmadıqları peşәlәr
meydana gәlir. Bu yaş dövrü uşaqların inkişafı
baxımından әhәmiyyәtli bir dövrdür.
Mәktәbәqәdәr yaşlı uşaqların peşәlәrlә tanışlığı hәr bir uşağın sosiallaşmasının mühüm
vәzifәlәrindәn biridir. Peşәlәrlә tanışlıq uşaqları
böyüklәrin dünyasına daha dәrindәn nüfuz etmәә, onları başa düşmәyә vә qәbul etmәyә imkan
yaradır, peşәlәrә marağı formalaşdırır, öz gәlәcәyini xәyal etmәyә sәbәb olur vә yaxın qohumlarının, ümumiyyәtlә, insanların işlәrinin nәticәlәri ilә fәxr etmәyә şәrait yaradır. Böyüklәrin
әmәyinin onlara tәsirini hiss edәn uşaqlar praktik
olaraq bunun әhәmiyyәtini mәnimsәyirlәr.
Hazırda tәhsilin digәr pillәlәrindә olduğu kimi, mәktәbәqәdәr tәrbiyә müәssisәlәrindә çalışan tәrbiyәçilәrin qarşısında da çox mühüm
tәlәblәr qoyulmuşdur. İnkişafetdirici tәlim mühiti uşaqların tәfәkkür, sosial, emosional, fiziki vә
yaradıcı inkişafına böyük tәsir göstәrir. Tәrbiyәçilәr fiziki vә psixoloji baxımdan tәhlükәsiz vә
hәvәslәndirici mühit yaradaraq uşaqların müstәqil vә ya qrup layihәlәri çәrçivәsindә oyun, digәr uşaqlar vә böyüklәrlә qarşılıqlı әlaqә vasitәsi
ilә inkişafını dәstәklәyirlәr.
Uşaqyönümlü mühitin yaradılması işindә aşağıdakı prinsiplәr nәzәrә alınmalıdır:
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– uşaqların әtraf mühitdә olan әşyalar vә onları әhatә edәn insanlarla qarşılıqlı әlaqәnin qurulması vә biliklәr qazanması;
– uşaqların inkişafını vә öyrәnmәsini tәmin
etmәk üçün onların maraq, ehtiyac vә güclü tәrәflәrinin nәzәrә alınması [2, s. 52].
Mәktәbәqәdәr yaşlı uşaqları peşәlәrlә tanış
edәrkәn qarşıya qoyulan vәzifәlәrin yüksәk
sәmәrәliliyi tәrbiyәçinin inkişafetdirici mühit
yarada bilmәsi qabiliyyәtindә öz әksini tapır. İnkişafetdirici mühit vasitәsi ilә tәrbiyәçi uşaqları
әtraf mühitin hәqiqәtlәri – obyektlәr, tәbiәt hadisәlәr haqqında biliklәrlә zәnginlәşdirir, peşә
sahәsindәki qarşılıqlı münasibәtlәr haqqında
biliklәrini inkişaf etdirir. Bu inkişafetdirici mühit
şәraitindә uşaqların maraq dairәlәrini genişlәndirmәk, müxtәlif vasitәlәrdәn istifadә edәrәk
onları müasir dövrün tәlәblәrinә uyğun peşәlәrlә
tanış etmәk vә uşaqlara gәlәcәkdә seçәcәklәri
peşә sahәlәri üzrә tәlәb olunan mütәxәssis olmaq
arzusunu aşılamaq tәrbiyәçilәrin mühüm vәzifәlәrindәn biri kimi qarşıya çıxır. Mәktәbәqәdәr
yaş dövründә uşaqlarda әmәyә, әmәk adamlarına
müsbәt münasibәt formalaşdırmaq üçün müxtәlif
peşәlәr vә bu peşәlәrin insanların hәyatındakı
әhәmiyyәti, onun nәticәlәri vә insanları işlәmәyә
aparan motivlәr barәdә anlayışlarını zәnginlәşdirmәk vacibdir.
Yaşlıların әmәyi ilә tanışlıq mәktәbәqәdәr
yaşda uşaq şәxsiyyәtinin hәrtәrәfli inkişafında
hәlledici rol oynayır. Yaşlıların әmәyi, onun cәmiyyәtdәki rolu vә hәr bir insanın hәyatı haqqında ilkin fikirlәrin uşaqlarda formalaşmasının
aktuallığı mәktәbәqәdәr tәhsilin mәzmununda öz
әksini tapmışdır. Uşaqlarda peşәlәrin müxtәlifliyi, әmәyin quruluşu (insanın nәyi vә necә
etdiyini, niyә bu işi etdiyini, işin nәticәlәrinin
nәdәn ibarәt olması) barәdә tәsәvvür yaradılması
nәticәyönümlülük prinsipinә әsaslanır. Uşaqlara
müxtәlif peşәlәr, fәaliyyәt növlәri tәqdim edәrkәn mәktәbәqәdәr tәhsilin tәmәli olan fәrqli vә
fәrdi yanaşmalardan, innovativ tәhsil metodlarından vә oyun texnologiyalarından istifadә etmәk lazımdır.
Mәktәbәqәdәr tәhsilin dövlәt standartlarında
ümumi tәlәblәr aşağıdakı kimi qeyd olunur:
1. Fәrdin, cәmiyyәtin, dövlәtin maraq vә tәlәbatlarının nәzәrә alınması.
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2. Tәhsilalanların yaş, fiziki, psixoloji vә
fizioloji xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınmaqla, onların
fiziki inkişafının, sağlamlığı vә tәhlükәsizliyinin,
idraki, estetik vә yaradıcı, sosial-emosional inkişafının tәmin olunması, sadә әmәk vәrdişlәrinә,
zәruri hәyati bacarıqlara, sosial, milli vә ümumbәşәri dәyәrlәrә yiyәlәnmәsi.
3. Uşaqların mәktәb tәhsilinә hazırlanmasının
tәmin olunması [3, s. 2].
Uşaq şәxsiyyәtinin ön plana çıxarılmasında
mәktәbәqәdәr tәrbiyә müәssisәlәrindә әsas
fәaliyyәt növü oyundur. Oyun böyüklәrin hәrәkәtlәrini vә onların arasındakı münasibәtlәri әks
etdirmәkdәn ibarәt olan uşaqların tәqlidi fәaliyyәtidir. Mәktәbәqәdәr yaş dövründә oyun başlıca
tәrbiyә vasitәsi olaraq onlarda әqli tәrbiyәnin,
әtraf alәm haqqında tәsәvvürlәrin inkişafına
sәbәb olur. Oyunlar, xüsusilә dә süjetli vә rollu
oyunlar mәktәbәqәdәr yaşlı uşaqların tәrbiyәsindә әvәzsizdir. Oyun prosesindә uşaqların
hәrәkәtlәrinә yaradıcılıq elementi gәtirilir. Əmәk
prosesi uşaqların oyunları ilә yaxından әlaqәlidir.
Oyunda uşaqlar böyüklәrin işlәrini tәqlid edirlәr.
Uşaqların böyüklәrin әmәyi ilә tanışlıq yollarını
rollu oyunların kömәyi ilә hәyata keçirtmәk
mәqsәdәuyğundur. Oyunlara hazırlıq prosesi hәr
bir uşağın peşәlәrin bu vә ya digәr keyfiyyәtlәri
ilә tanış ola bilәcәyi, lazımi miqdarda mәlumat
toplayacağı, peşә növünә müәyyәn mәnada
bәnzәrlik yaradılması mümkün olan mәkanlarda
tәşkil olunur. Qrup otağında müxtәlif müәssisәlәrin (mağaza, aptek, klinika vә s.) işini tәsvir
edәn oyunlar tәşkil olunur. Bu zaman tәşkil olunan peşәlәrin (satıcı, poçtalyon, aktyor, hәkim,
polis, sürücü, dәnizçi, pilot) әks olunduğu
oyunlar inkişaf etdirilir. Uşaqlar onlara tapşırılan
işi yerinә yetirmәyi, roluna uyğun oynamağı
öyrәnirlәr. Oyunlarda uşaqlar valideynlәrinin vә
yaxınlarının peşәlәrini tәsvir etmәyә çalışırlar.
“Klinika” oyunu
Mәqsәd: Oyun hәrәkәtlәrinin, hekayәlәrin
әhatәsini genişlәndirmәk üçün uşaqların hәyat
tәcrübәlәrini zәnginlәşdirmәk, klinika, hәkim,
tibb bacısının işi haqqında fikir formalaşdırmaq,
oyunda stereotipdәn yayınmağı, süjet hazırlamağı, oyunun digәr iştirakçılarının razılığı ilә әlavә
detallar tәqdim etmәyi öyrәnmәkdir.
Əyani vәsaitlәr: ağ xәlәt, papaq vә örtük, fonendoskop, dәrmanlar, resept formaları, tibbi

alәtlәr, göz müayinәsi üçün masa.
Lüğәt üzrә iş: hәkim, tibb bacısı, klinika, ofis,
xәstәlәnmәk, qan, asqırıq, öskürәk, müalicә, sağlam olun.
Rollar: hәkimlәr, tibb bacıları, xәstәlәr.
Oyunun gedişi: Xәstәlәr tibbi müayinә üçün
klinikaya gәlir vә fәrqli otaqlarda hәkimlәri
ziyarәt edirlәr. Hәkimlәr onların boylarını,
çәkilәrini ölçür, gözlәrini, dişlәrini müayinә edir,
fonendoskopla qulaq asır, tәzyiqlәrini ölçürlәr.
Tibb bacıları isә qan analizi aparırlar. Xәstәlәrin
sәhhәtindә şikayәtlәri varsa, hәkim bir resept
yazır, tibb bacısı iynә vurur, qolundakı, başındakı
yaraları sarıyır vә xәstәni müalicә edir.
Tәrbiyәçi oyunu hәyәcanverici bir fәaliyyәtә
çevirmәk üçün lazımi şәraiti әvvәlcәdәn tәşkil
etmәlidir. Şәraitin yaradılması әtraf mühit haqqında hәqiqәtlәrlә uşaqların zәnginlәşmәsini
tәmin edir, әşyalar, hadisәlәr vә insanlar arasındakı münasibәtlәr haqqında biliklәrini inkişaf
etdirir. Oyunda әsas mәqsәd uşaqların peşә
haqqında tәsәvvürlәrini formalaşdırmaqla yanaşı, oyundakı obrazların hiss vә hәyәcanını dәrk
etmәkdәn ibarәtdir.
Süjetli vә rollu oyunlardan başqa, didaktik
oyunlardan da istifadә yüksәk tәrbiyәlilik әhәmiyyәtinә malikdir. Didaktik oyun vasitәsi ilә
uşaqlarda zehni qabiliyyәt inkişaf edir vә hadisәlәr arasında әlaqәlәr möhkәmlәnir, uşağın hiss
üzvlәrini inkişaf etdirir, әşyaların ayrı-ayrı xassәlәrini dәrk etmәyә xidmәt edir, başlıca olaraq
әqli fәaliyyәtin daha mürәkkәb proseslәrini,
yәni, iradi diqqәtin, mәntiqi tәfәkkürün inkişafına vә xarakterin tәrbiyә olunmasına tәsir göstәrir. Hәmçinin bu oyunlar uşaqlarda assimilyasiya, bilik, bacarıq vә qabiliyyәtlәrin inkişafına kömәk edir. Oyunların mәzmunu müxtәlif peşә adamları haqqında biliklәri formalaşdırır vә
dәrinlәşdirir, uşaqların nitqini inkişaf etdirir, söz
ehtiyatını tamamlayır vә aktivlәşdirir, düzgün
tәlәffüzü formalaşdırır vә ardıcıl nitqi inkişaf
etdirir.
“Kim çox bilir?” oyunu
Mәqsәd: Uşaqların peşәlәr haqqında bilik vә
tәsәvvürlәrini genişlәndirmәk, möhkәmlәndirmәk.
Əyani vәsait: orta ölçüdә top.
Oyunun gedişi: Uşaqlar dairәdә düzülürlәr.
Tәrbiyәçi oyunun qaydasını izah edir:
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– Mәn sual verib, әlimdәki topu bir nәfәrә
atacağam. Topu tutan uşaq suala cavab verib
yenidәn özümә atmalıdır. Cavab verә bilmәyәn
topu bir dәfә yerә vurub, sonra atmalıdır. Hәr
düzgün cavaba görә bir xal qazanacaqsınız.
Sonra tәrbiyәçi sual verәrәk topu növbә ilә
uşaqlara atır.
– Rәssam nә edir?
– Rәssam şәkil çәkir.
– Şair nә edir?
– Şair şeir yazır.
– Bәnna nә edir?
– Bәnna ev tikir.
– Bağban nә edir?
– Bağban ağac әkir, bağ salır.
– Hәkim nә edir?
– Hәkim xәstәlәri sağaldır.
– Dәrzi nә edir?
– Dәrzi paltar tikir.
Oyun bu qayda ilә davam edir. Çox xal toplayan oyunun qalibi sayılır.

Uşaqları böyüklәrin işi ilә tanış etmәyin әn
tәsirli yollarından biri dә onların әldә etdiklәri
biliklәrin sәmәrәliliyini tәmin edәn müşahidә vә
ekskursiyalardır. Müşahidә zamanı uşaqlara böyüklәrin әmәyinin tәşkili, onun sosial әhәmiyyәti, onların öz işlәrinә qarşı necә mәsuliyyәt
daşıdıqları haqqında mәlumatın verilmәsi uşaqlarda böyüklәrin әmәyinә qarşı hörmәt hissi formalaşdırır, böyüklәrin әmәyi haqqında biliklәrini
zәnginlәşdirir. Sonrakı söhbәtlәr zamanı tәrbiyәçinin әlavә mәlumatları vasitәsi ilә müşahidәlәr zamanı әldә edilәn mәlumatlar dәqiqlәşdirilir, sabitlәnir vә әvvәlki biliklәrә әlavә olunur.
Müşahidә vә ekskursiyanın mәqsәdi uşaqların
yaş vә anlaq sәviyyәlәrinә uyğun tәşkil olunur,
tәrbiyәçi tәrәfindәn izah edilir:
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Tibb otağına ekskursiya zamanı uşaqlar
müalicә otağını müşahidә edir, orada olan tibbi
avadanlıqlarla – sarğı, pambıq, şprislәr, termometr, tablet, yod vә s. tanış olurlar. Müalicә otağında olan bütün dәrmanların soyuducuda saxlanılmasının, peyvәndlәrin, iynәlәrin dә müalicә
otağında vurulmasının vә bu otaqda hәr bir әşyanın çox tәmiz, steril olunmasının vacibliyi
uşaqlara başa salınır.
Uşaq bağçasında tibb bacısı ilә söhbәt zamanı
uşaqlar onun fәaliyyәti haqqında mәlumatlar
әldә edirlәr: uşaqların qeydiyyatını aparır, menyunun hazırlanmasında iştirak edir, peyvәndlәr
edir, uşaqların sağlamlığına, onların inkişafı
üçün hazırlanan qidaların tәrkibinә nәzarәt edir
vә s. Tibb bacısı tәmiz ağ rәngli xәlәtdәn vә baş
geyimindәn istifadә edir.
Uşaqların peşәlәr haqqında tәsәvvürlәrinin
formalaşmasında bәdii әsәrlәrin oxunması mühüm rol oynayır. Bәdii әsәrlәr böyüklәrin әmәk
fәaliyyәtlәri, peşәlәri ilә tanışlıqda tәrbiyәedici
tәsirә malik olub, uşaqlarda әdәbi әsәrlәrin
qәhrәmanlarını tәqlid edir vә әmәyә müsbәt
münasibәt hissi formalaşdırır.
Mәktәbәqәdәr yaşlı uşaqların peşәlәrlә tanışlığının müasir formalarından biri dә texnologiyalardan (kompüter, proyektor, internet vә s.)
istifadәdir. Bu texnologiyaların kömәkliyi ilә
uşaqları maraqlandıran müasir peşәlәr, onların
xüsusiyyәtlәri, şәraitlәri vә istehsal münasibәtlәri haqqında mәlumatları anında әldә etmәk
mümkün olur. Mәktәbәqәdәr tәrbiyә müәssisәlәrindә elektron materialların miqdarı vә hәcmi
daim artır vә tәrbiyәçilәr bu mәnbәlәrdәn istifadә
edәrәk uşaqların bilik, bacarıq vә vәrdişlәrinin
inkişafına nail olurlar.
Hazırda Prezident İlham Əliyevin vә Birinci
vitse-prezident Mehriban Əliyevanın mәktәbәqәdәr tәhsil sahәsinә olan diqqәt vә qayğısının
nәticәsindә yeni, müasir tәlәblәrә tam cavab
verәn mәktәbәqәdәr tәrbiyә müәssisәlәri inşa
olunur, tәmirә ehtiyacı olan tәrbiyә müәssisәlәri
davamlı olaraq әsaslı tәmir edilir vә maddi-texniki avadanlıqlarla tәmin olunur. Bu gün demәk
olar ki, respublikamızın paytaxtında, elәcә dә
paytaxtdan kәnarda yerlәşәn mәktәbәqәdәr tәrbiyә müәssisәlәri müasir tәlәblәrә cavab verәn
texnologiya vә avadanlıqlarla tәmin olunub.
Mәktәbәqәdәr tәrbiyә müәssisәlәrindә yara-
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dılmış bu cür şәrait tәrbiyәçilәrә öz işlәrinә daha
yaradıcı vә peşәkarcasına yanaşmağa zәmin yaradır.
Mәktәbәqәdәr tәrbiyә müәssisәlәrindә uşaqların peşәlәrlә tanışlığı prosesi ailә mühitindә
valideynlәrinin peşәlәri, iş xüsusiyyәtlәri haqqında aparılan söhbәtlәrlә davam etdirilir. Ailәdә
valideynlәrin peşәlәri ilә tanışlıq uşaq şәxsiyyәtinә, onun gәlәcәkdә peşә seçmәk imkanlarına
müsbәt tәsir göstәrir.
Nәticә. Mәktәbәqәdәr tәhsil uşaqların intellektual, fiziki vә psixoloji inkişafında, onların
şәxsiyyәtinin formalaşmasında xüsusi әhәmiyyәtә malikdir. Uşaqlar oyun, әmәk vә әmәli
fәaliyyәtә, kollektivdә davranma qaydalarına
dair ilkin bacarıqlara bu tәhsil müәssisәsindә
yiyәlәnirlәr. Tәlim zamanı onlar bir tәdqiqatçı kimi fәaliyyәt göstәrir, mәnimsәdiklәri biliklәri bacarıqlara çevirirlәr. Dövlәtimiz tәrәfindәn göstәrilәn ciddi tәlәbkarlıq vә nәzarәt mәktәbәqәdәr
tәhsil müәssisәlәrindә tәlim-tәrbiyә işlәrinin
düzgün qurulmasını, pedaqoji kollektivi öz gündәlik әmәli işinә daha da mәsuliyyәtlә yanaşmağı tәlәb edir.
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P.Imanova, S.Balakishiyeva
Ways of familiarizing preschoolers
with occupations
Abstract
Familiarizing preschoolers with occupations
is one of the important tasks of socialization of
every child. Acquaintance with occupations will
allow children to penetrate more deeply into the
adults’ world, understand and accept adults. It
builds an interest in professions, leads to dream
about their own future, and allows them to be
proud of the outcomes of works carried out by
their close relatives and the people in general.
Children, who feel the impact of adults’ work on
them practically understand the importance of it.

П.Иманова, С.Балакишиева
Способы познакомить дошкольников
с профессиями
Аннотация
Ознакомление детей дошкольного возраста
спрофессиями является одной из важных
задач социализации каждого ребенка. Знакомство с профессиями позволит детям глубже проникнуть, понять и принять детей в мир
взрослых. Это создает интерес к профессиям,
дает им иллюзию их собственного будущего и
позволяет им гордиться работой своих ближайших родственников и людей в целом.
Дети, которые осознают влияние взрослой
работы на них, практически понимают ее
важность.
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TEXNOLOGİYALARA ƏSASLANIR

Cәmilә Qarayeva,
Bakı Dövlәt Universitetinin Qazax filialının
Pedaqoji fәnlәr kafedrasının baş müәllimi
e-mail: abdullayevagulnar03@gmail.com
UOT: 37; 004

Xülasә. Mәqalәdә dünyada müasir sosial-iqtisadi inkişafla әlaqәdar olaraq yeni texnologiyaların
rolu әsaslandırılır vә bu sahәdә texnologiya fәnninin imkanları, mәqsәd vә vәzifәlәri qeyd olunur,
peşәyә olan marağın sәbәblәri aydınlaşdırılır, kompüter-internet әlaqәlәrinin mahiyyәti dәyәrlәndirilir.
Açar sözlәr: sosial-iqtisadi texnologiya, kurikulum, insan kapitalı, müasir internet.
Key words: socio-economic technology, curriculum, human capital, modern internet.
Ключевые слова: социально-экономические технологии, учебный план, человеческий
капитал, современный интернет.
“Azәrbaycan Respublikasında ümumi tәhsilin
Konsepsiyası”nda (Milli kurikulum) qeyd edilir:
“Milli kurikulum ictimai-siyasi, mәdәni vә sosial
hәyatın qloballaşdığı vә universallaşdığı, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının rolunun artdığı, rәqabәtin güclәndiyi müasir dövrdә
hәr bir şәxsin istedad vә qabiliyyәtinin müstәsna
әhәmiyyәt kәsb etdiyi nәzәrә alınaraq müstәqil
qәrarlar qәbul etmәsi üçün onun zәruri tәhsil sәviyyәsinә vә bacarıqlara malik olmasına, cәmiyyәtin inkişafının әsas hәrәkәtverici qüvvәsi
olan insanın formalaşdırılmasına vә problemlәrin
hәllinә yönәlmişdir”.
Bu mühüm strateji әhәmiyyәtli vәzifәlәrin
hәllindә texnoloji biliklәrin rolu praktiki әhәmiyyәtinә görә dәyәrlәndirilmәlidir. Ümumi tәhsil
mәktәblәrindә (peşә tәhsili müәssisәlәrindә)
texnologiya fәnninin tәdrisi öyrәnәnlәrin emal
texnologiyalarından müstәqil hәyatda istifadә
etmәlәrinә, onlarda yaradıcılıq qabiliyyәtinin
formalaşdırılmasına, texniki sahәlәr üzrә tәhsillәrini davam etdirmәlәrinә hәrtәrәfli şәrait ya86

radır. Tәlim prosesindә öyrәnәnlәr texniki fәaliyyәt imkanlarını müәyyәnlәşdirir, problemlәrin
hәlli üçün ideyalar irәli sürür, sadә texnoloji işlәri yerinә yetirir vә nәticәlәri qiymәtlәndirmәk
imkanı әldә edirlәr. Eyni zamanda bu fәnnin tәdrisi öyrәnәnlәrin xarakterinin formalaşdırılmasına, onların mәnәvi, intellektual vә estetik inkişafına, dövrә uyğun texnoloji bacarıqlar әldә
etmәklә sosial-iqtisadi şәraitә uyğunlaşmalarına
zәmin yaradır.
Texnologiya fәnni vasitәsi ilә öyrәnәnlәr ayrıayrı xidmәt sahәlәri üzrә mәhsuldar әmәyә
hazırlanır, onların politexnik dünyagörüşü genişlәnir vә şüurlu peşә seçmәlәri tәmin olunur. Bu
fәnni öyrәnmәklә şagirdlәr (tәlәbәlәr) kompüter
texnikası vә müasir texnologiyalarla әtraflı tanış
olur, istehsalatdakı emal texnologiyalarına aid
bilik vә bacarıqlara yiyәlәnir, qarşıya çıxan problemlәri hәll etmәk qabiliyyәtlәrini mәnimsәyirlәr.
Texnologiya fәnninin mәqsәdi müasir sosialiqtisadi şәraitdә öyrәnәnlәrin müstәqil hәyata,
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kütlәvi vә perspektivli peşәlәrә hazırlanmalarını,
ümumәmәk bacarıq vә vәrdişlәrinә yiyәlәnmәlәrini, yaradıcı düşüncә vә aktiv fәaliyyәt әsasında müxtәlif şәraitlәrә asanlıqla uyğunlaşmalarını tәmin etmәkdir. “Azәrbaycan Respublikasında ümumi tәhsilin Milli Kurikulumu” çәrçivә sәnәdinә uyğun olaraq ümumtәhsil mәktәblәrindә texnologiya fәnninin vәzifәlәri “ibtidai tәhsil” vә “ümumi orta tәhsil” sәviyyәlәrindә aşağıdakı kimi müәyyәnlәşdirilmişdir:
İbtidai tәhsil sәviyyәsindә şagirdlәrdә müqayisә vә çeşidlәmә, ilkin emal, özünәxidmәt vә
birgәfәaliyyәt vәrdişlәri, sadә layihәlәndirmә,
tәrtibat, modellәşdirmә, dizayn, canlı tәbiәtә xidmәt bacarıqları, ölçü, mütәnasiblik, simmetriya
vә digәr hәndәsi anlayışlar formalaşdırılır, sadә
konstruksiyalar vә yaradıcı işlәrin yerinә yetirilmәsi üzrә qabiliyyәtlәr aşılanır.
Ümumi orta tәhsil sәviyyәsindә ibtidai tәhsil
sәviyyәsindә tәyin olunmuş funksional vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi istiqamәtindә nәzәrdә
tutulan fәaliyyәtlәri inkişaf etdirmәklә şagirdlәrdә texnoloji vә tәtbiqi bacarıqların tәkmillәşdirilmәsi, sadә olmayan texnoloji proseslәrin
hәyata keçirilmәsi, yaradıcı texniki tәfәkkürün
formalaşdırılması, müasir informasiya texnologiyalarından istifadә imkanlarının genişlәndirilmәsi, onların peşә seçmәyә istiqamәtlәndirilmәsi, zәhmәtsevәrlik vә yaradıcılıq ruhu
tәrbiyә olunur [1, s.12].
Texnologiya fәnninin vәzifәlәrinin dünya
sivilizasiyasının insan tәfәkkürünün nailiyyәtinә
çevrilәn qlobal mәdәniyyәtin yaradılmasında öz
töhfәsi vardır. Müxtәlif tarixi dövrlәrdә yaşayan
insanlar elmi fikir vә maddi nemәtlәrin istehsal
praktikası da daxil olmaqla, fәaliyyәt sahәlәrindә
dәqiq, elәcә dә humanitar sahәdә yaradıcı әmәklә mәşğul olmuşlar. XX әsrin sonu vә XXI әsrin
ilk onilliyindә informasiya vә kommunikasiya
texnologiyaları cәmiyyәtin inkişafına tәsir
göstәrәn әsas amillәrdәn olmuşdur. Araşdırmalardan aydın olur ki, inkişaf etmiş ölkәlәr informasiya vә kommunikasiya texnologiyalarının
verdiyi sәmәrәdәn hәmişә faydalanır. Elm vә
tәhsilin inkişafı bütün dünyada vәtәndaş cәmiyyәtinin yaradılmasını tәmin edәcәk әsas istiqamәtdir. Pedaqoji prosesdә tәlim-tәrbiyәsi ilә
mәşğul olduğumuz nәsil yaradılan şәraitdәn faydalanıb. Mәsәlәn, uşaqlardan hәmişә soruşulan

“Böyüyәndә kim olacaqsan?” – әnәnәvi sualına
verilәn cavablar: hәkim, vәkil, mühәndis, müәllim kimi standart seçimlәrdәn ibarәt әzbәrlәnmiş
mәntiqli olmayan ifadәlәr olmuşdur. Yeni nәsil
isә bu peşәlәrә bir o qәdәr dә maraq göstәrmir,
mәsәlәyә tәlәb vә tәklif prizmasından yanaşırlar.
Peşәlәr sosial-iqtisadi tәlәbatlar nәticәsindә
daim artır vә yenilәşir [2, s.30]. Peşә seçimi xoşbәxt vә uğurlu hәyatın әn başlıca şәrtlәrindәn
birinә çevrilir. Son illәrin әn populyar peşәlәrinә
– iqtisadçı, menecer, hüquqşünas, kompüter
proqramçısı vә s. daxildir. Buna әsas sәbәb isә bu
ixtisas sahiblәrinin özlәri vә ailәlәrinin maddi
durumlarını tәmin edә bilmәlәridir. Ona görә dә
gәnclәr, mәhz hәmin peşәlәrә yiyәlәnmәyә daha
çox üstünlük verirlәr. Peşә seçimi ilә әlaqәdar
mütәxәssislәr müxtәlif araşdırmalar apararaq,
insanların әmәk fәaliyyәtinin beş әsas motivini
müәyyәnlәşdiriblәr: maddi vәsait; işin stabilliyi;
hәmkarlarla ünsiyyәt; peşәnin nüfuzlu olması
vә peşәkarlıq. Belә sosial-iqtisadi vә insan kapialı baxımından әhәmiyyәtli mәsәlәnin hәllinә
maraq yaratmağa mәktәblәrdә ibtidai siniflәrdәn
başlamaq lazımdır.
XXI әsr yeni texnoloji tәtbiqini insan fәaliyyәtinin müxtәlif sahәlәrindә tapmışdır. İstәnilәn
texnologiya birbaşa tәhsil prosesi ilә sıx bağlıdır.
Burada tәlim vә idrak mәdәniyyәti vәhdәtdә
olmaqla, insanın mәnәvi alәminin intellektuallaşdırılması daim diqqәtdә saxlanılmalıdır. İnternet, kompüterlәr, mobil şәbәkәlәr vә onlayn
resurslar “iş axtarışı” anlayışına yeni mahiyyәt
gәtirdi. Bu gün onlayn iş tәkliflәri әmәk bazarlarının tәhlili üçün geniş imkanlar yaratmışdır. Pedaqoji fәaliyyәtlә mәşğul olan insanlar
internet resurslarının kömәyi ilә çәtinlik çәkmәdәn ixtisaslarına uyğun iş yerlәri tapmağa nail
olurlar. Ümumiyyәtlә, işәgötürәnlәr potensial
әmәkdaşların axtarışı zamanı informasiya texnologiyalarından geniş istifadә etmәyә başlamışlar.
Qeyd olunan texnoloji imkanlar nәticәsindә
işәgötürәnlәr vaxta qәnaәt etmәklә yanaşı, sәriştәli vә peşәkar ixtisaslı kadrlar tapmağa da
müvәffәq olurlar.
İnformasiya texnologiyalarının inkişafı hesablama, kompüter texnologiyası, internet, internet resursları, veb-dizayn vә digәr texnologiya
sahәlәrindә dә iş yerlәrinin yaradılmasını optimallaşdırmışdır.
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Tәcrübәdәn aydın olur ki, tәlim texnologiyasının nәzәri vә praktiki problemlәrinin hәlli, öyrәnәnlәrin qazanmış olduqları biliklәrlә onları
tәtbiq etmәk bacarıqları arasında ziddiyyәtlәrin
hәlli onların ahәngdar inkişafına yönәlir [4, s.47].
Yeni texnologiyalara әsaslanan müasir sosialiqtisadi inkişaf son yüz il әrzindә dünya әhaisinin
böyük sürәtlә artması ilә şәrtlәnir. Tәhlillәrdәn
aydın olur ki, bu artım 1-2% arasındadır. 2009-cu
ildә artımın ildә 1%-dәk azalmasına baxmayaraq,
hәmin göstәrici çox әhәmiyyәtlidir. Yer kürәsi
әhalisinin 70 milyonluq artımı әlavә olaraq 30-35
milyon işçi qüvvәsi demәkdir. Bu nәticә dünya
әmәk bazarına şübhәsiz böyük tәsir göstәrir.
Ənәnәvi biznes mexanizmlәri ilә 35 milyon yeni iş
yerinin yaradılması mümkünsüzdür.
Bizә hәmişә bitkilәri yetişdirmәk üçün әkin
sahәlәri, binaları tikmәk üçün inşaatçılar vә ya
bizim siyasi fikirlәrimizi tәmsil etmәk üçün siyasәtçilәr lazımdır. Bunun üçün qeyri-әnәnәvi işlәrә üstünlük verilmәlidir. Aparılan tәdqiqatlar, yürüdülәn fikirlәr vә tәklif olunan ideyalar texnologiyaların sürәtli inkişafına sәbәb olmuşdur. Müasir texnologiyaların inkişafı çox böyük zәhmәt
tәlәb edәn işlәrin yüngüllәşәcәyinә inamı artırır.
İnsanın fiziki vә mәnәvi qüvvәsinin tәtbiqi
sahәsi olan peşә xüsusi hazırlıq vә iş tәcrübәsi
sayәsindә qazanılan nәzәri biliklәri vә әmәli
vәrdişlәri әks etdirәn әmәk fәaliyyәti olub,
müasir texnologiyalardan sәmәrәli istifadәyә
әsaslanır [5, s.25]. Mütәxәssislәr qeyd edirlәr ki,
informasiya cәmiyyәtinin әsasını vә mәqsәdini
informasiya vә biliklәr tәşkil edir. Ötәn әsrin
ikinci yarısında radio-televiziya ölkәdaxili dil,
mәdәni folklor vә digәr fәrqliliyi qismәn aradan
qaldırsa da, bәzi problemlәr (internet uyğunsuzluğu) hәlә dә qalmaqdadır.
Müsbәt haldır ki, müasir İKT-nin yaratdığı
imkanlar hesabına ölkәlәr arasındakı informasiya, bilik mübadilәsi imkanları genişlәnir. Kompüterin, internetin meydana gәlmәsi insanlar
arasındakı intellektual әmәyi yüksәldir, onun kapitallıq keyfiyyәtini artırır.
İnformasiyanın tәsiri ilә bütün bazar növlәri
transformasiyaya uğraya bilir. Virtual әmәk münasibәtlәri şәraitindә insanlar yalnız vәzifәlәrini
deyil, hәm dә şәxsi maraqlarını nәzәrә almaqla
fәaliyyәtlәrini tәşkil edir. Bu qlobal problem olan
urbanizasiyalaşmanı lәngidir. İnternetin sosial
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fәallığa tәsir göstәrәn әn mühüm amillәrindәn
biri insanlar arasında informasiya mübadilәsi
üçün yaratdığı şәraitdir. İnternet yeni ünsiyyәt
mәrhәlәsi olub, informasiya üçün heç bir nәzarәt
vә mәhdudiyyәt qoymur.
Nәticә. Müasir sosial-iqtisadi inkişafın tәmin
olunmasında texnoloji biliklәr onun praktiki
tәtbiqi mühüm әhәmiyyәtә malikdir vә bu fәnn
vasitәsi ilә öyrәnәnlәr mәhsuldar әmәyә hazırlanır, onların şüurlu peşә seçmәlәri tәmin olunur.
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Q

eyri-neft sektorunun inkişafına
xüsusi qayğı göstәrәn Prezident
İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu
vәzifәlәri icra etmәk üçün zәngin
flora vә faunası olan Azәrbaycanın kәnd tәsәrrüfatının strateji inkişafı günün vacib tәlәblәrindәndir. Bu tәlәblәrin yerinә yetirilmәsi üçün
kәnd tәsәrrüfatının intensivlәşdirilmәsinә, texnoloji proseslәrin sürәtlәndirilmәsinә, iqtisadi
münasibәtlәrin tәkmillәşdirilmәsinә, müxtәlif tәsәrrüfatçılıq növlәri vә mülkiyyәt formalarının
inkişafına çalışılmalı vә bunların qarşılıqlı şәkildә әlaqәlәndirilmәsinә nail olunmalıdır. Kәnd
tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalının hәcminin
artırılması, әmәk mәhsuldarlığının vә sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinin hәyata keçirilmәsi vә
aqrar sahәnin (heyvandarlığın) dinamik inkişafı
tәhsilin vә peşә tәhsili sisteminin modernlәşdirilmәsini aktuallaşdırır. Peşә tәhsili müәssisәlәrinin modernlәşdirilmәsinin әsas mәqsәdi bu
gün reallaşan kütlәvi tәhsil şәraitindә yüksәk
keyfiyyәtә nail olmaq vә maddi kapitalı insan
kapitalına çevirmәkdir.
Son zamanlar müasir siyasi, elmi vә gündәlik
hәyatda “modernizasiya” anlayışından geniş
istifadә edilir. Modernizasiya (ingiliscә, modernyenilәnmiş, müasir dәyişiklik, tәkmillәşdirilmә)
inkişafı sürәtlәndirmәk mәqsәdi ilә obyektin yeni
tәlәb vә normalara, texniki şәrtlәrә vә keyfiyyәt

göstәricilәrinә uyğunlaşdırılmasıdır.
Dünya tәcrübәsi göstәrir ki, peşә tәhsili vә
tәliminin modernlәşdirilmәsi rәqabәtәqabil şәxsiyyәtin formalaşmasına, cәmiyyәtin inkişaf
tempinin yüksәldilmәsinә geniş imkanlar açır.
Qeyd etmәk lazımdır ki, Azәrbaycanda hәyata
keçirilәn tәhsil islahatları tәhsilin modernlәşdirilmәsinә yönәldilmiş vә modern tәhsilin formalaşdırılmasına tәminat verir. Ölkәmizdә tәhsil
sistemindә struktur vә mәzmun yeniliklәri Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasında, “Tәhsil
Qanunu”nda vә digәr dövlәt sәnәdlәrindә öz әksini
tapmış, aqrar sahәdә elmi tәminat vә kadr hazırlığının daha da yaxşılaşdırılması, әmәk mәhsuldarlığı vә insan kapitalının inkişaf sәviyyәsi ilә
bağlı vәziyyәt xüsusi diqqәtә alınmışdır.
Beynәlxalq tәcrübәdә yenilәnmә aşağıdakı
sahәlәrin modernlәşdirilmәsinә istiqamәtlәnmişdir:
– tәhsilin mәzmunu;
– tәhsilin strukturu;
– tәlim texnologiyaları;
– resurs tәminatı.
Bu gün peşә tәhsilinә diqqәt vә qayğının
getdikcә artması tәhsilin inkişaf istiqamәtlәrinin
vacib şәrtlәrindәn biridir. Tәhsilin inkişafının
әsas istiqamәtlәri onun modernlәşdirilmәsindә
öz әksini tapır. Tәhsilin modernlәşdirilmәsi mәqsәdyönlü olaraq aşağıdakı prioritet istiqamәtlәr
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üzrә aparılmalıdır:
– millilik vә bәşәrililik;
– qabaqlayıcı tәhsilvermә;
– universal biliklәrә yiyәlәnmә;
– ömürboyu tәhsilalma;
– yeni maliyyәlәşmә modelinә keçid.
Tәhsildә millilik vә bәşәrililik. Bu istiqamәtlәr arasında millilik mühüm yer tutur.
Tәhsilin milli zәmin üzәrindә qurulması vә inkişafı şәxsiyyәtin mәnsub olduğu dövlәtә, adәtәnәnәlәrinә, soy-kökünә bağlılığı ilә yanaşı,
bәşәri xarakter dә daşımalıdır.
Qabaqlayıcı tәhsilvermә. XX әsrin sonu,
XXI әsrin әvvәllәrindә dünyada baş verәn ciddi
qlobal dәyişikliklәr insanları әsaslı dәyişikliklәrә
qabaqcadan hazırlamalıdır. Qabaqlayıcı tәhsilvermәnin praktik surәtdә reallaşdırılmasında
İKT-nin böyük rolu var. Ona görә dә peşә tәhsili
müәssisәlәrindә İKT-dәn istifadәyә, cәmiyyәtin
informatlaşdırılmasına (informasiyaların alınması, toplanılması, ötürülmәsi, tәhlili, istifadә
vasitәlәri vә texnologiyaları) xüsusi diqqәt verilmәli, Milli Kurikulumda әksini tapmış mәzmun standartlarının mәnimsәnilmәsindә onun
imkanları nәzәrә alınmalıdır. Keyfiyyәtli qabaqlayıcı tәhsilvermәnin reallaşdırılmasını tәmin
edәn informasiya texnologiyalarının tәtbiqi vә bu
texnologiyaların intensiv surәtdә inkişafı daim
diqqәt mәrkәzindә saxlanılmalıdır.
Universal biliklәrә yiyәlәnmә. Müasir tәhsil
universal biliklәrә yiyәlәnmәni tәlәb edir.
Universal biliklәrә yiyәlәnmiş şәxs bütövlükdә
kamil bir insan kimi yetişәrәk milli vә bәşәri
dәyәrlәrә hörmәtlә yanaşır, cәmiyyәtin әn
mürәkkәb hadisә vә proseslәrindәn baş çıxara
bilir.
Ömürboyu tәhsilalma. Tәhsilin modernlәşdirilmәsinin әsas istiqamәtlәrindәn biri dә insan
kapitalının inkişafıdır. Ömürboyu tәhsillәnmәnin
nәticәsidir ki, inkişaf etmiş ölkәlәrdә bu, insan
kapitalının 70-80%-ni tәşkil edir. Ömürboyu
tәhsil müxtәlif formalarda keçirilir: әlavә tәhsilә
cәlb olunmaqla ixtisasartırma, yenidәnhazırlanma, tәkmillәşdirmә kursları vә s.
Yeni maliyyәlәşmә modelinә keçid. Tәhsilin
maliyyәlәşdirilmәsinin yeni sisteminә keçirilmәsi dedikdә, ilk növbәdә, adambaşına normativlәr әsasında düşәn xәrclәrin hesablanması,
peşә tәhsili müәssisәlәrinin maddi-texniki baza90

sının möhkәmlәndirilmәsi, keyfiyyәtin yüksәldilmәsi, idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsi nәzәrdә
tutulur.
Digәr tәdqiqatlar göstәrir ki, tәhsilin, xüsusilә
peşә tәhsilinin modernlәşdirilmәsi bir sıra
amillәrlә bağlıdır. Hәmin amillәri aşağıdakı kimi
qruplaşdırmaq olar:
– müasir dövrdә cәmiyyәtin inkişaf dinamikasının sürәtlәndirilmәsi;
– rәqabәtin getdikcә güclәndiyi dövrdә aqrar
sahәnin (heyvandarlığın) inkişaf tempinin sürәtlәndirilmәsi;
– kadrların peşә sәriştәliliyinin formalaşdırılmasına vә inkişafına verilәn tәlәblәrin müasirliyi;
– xarici ölkәlәrlә әmәkdaşlıq vә peşә tәhsili
mәkanının yaradılması.
Peşә tәhsilinin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
tәhsilin modernlәşdirilmәsinin әn vacib mәsәlәlәrindәn biridir. Pedaqoji kadr hazırlığı sisteminin daha da tәkmillәşdirilmәsi, әmәk bazarının tәlәblәrinin nәzәrә alınması, monitorinq vә
qiymәtlәndirmәnin, akkreditasiyanın, lisenziyalaşdırmanın mәqsәdәuyğun aparılması da peşә
tәhsili müәssisәlәrinin modernlәşdirilmәsinin
mühüm şәrtlәri sırasında qeyd oluna bilәr.
Müşahidәlәr göstәrir ki, peşә tәhsilinin
struktur vә mәzmununun yenilәşdirilmәsi, tәtbiqi
vә onun ardıcıl, sistemli olaraq tәkmillәşdirilmәsi tәhsilin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi ilә
yanaşı, mütәxәssis-kadrların peşә sәriştәliliyinin
inkişafına şәrait yaradır. Sәriştәli mütәxәssiskadrların hazırlanması üçün müәssisәnin madditexniki bazasının möhkәmlәndirilmәsi, onun
lazımi avadanlıqlarla (cihazlar, materiallar, әyani
vәsait vә s.), İKT, müasir mәzmunlu tәdrismetodiki әdәbiyyatlarla tәchiz edilmәsi başlıca
tәlәblәrdәn sayılır. Eyni zamanda bunlar tәhsilin
modernlәşdirilmәsinin zәruri komponentlәridir.
Modernizasiya prosesi әmәyin intellektual
yükünün artırılmasını zәruri edir. “Əmәyin intellektuallaşdırılması” әqli әmәyin fiziki әmәyә nisbәtәn üstünlüyünün artırılması demәkdir. Modernizasiya prosesindә aqrar mütәxәssislәrin
әmәyinin mürәkkәblәşmәsi işçi qüvvәsinin peşәkarlıq sәviyyәsinin artımını tәlәb edir. Hazırda
kәnd tәsәrrüfatı istehsal vahidlәrinin әvvәllәr
tәlәb duymadıqları bir sıra mütәxәssislәrә, mәsәlәn, heyvandarlıqda biotexnologiyanı bilәn
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zootexnik, effektiv qәrarların verilmәsini tәmin
edәn proqram tәminatı üzrә mühәndis-proqramçı
vә s. ehtiyacı vardır.
Yeri gәlmişkәn onu qeyd edәk ki, respublikanın Bәrdә rayonunda müasir innovativ
texnologiyalarla işlәyәn vә Avropa standartlarına
uyğun iri heyvandarlıq Aqrar-Sәnaye Kompleksi
yaradılmışdır. Bu kompleks kompüterlә (İKT)
idarә olunur. Hәr bir heyvan haqqında ayrıayrılıqda bütün mәlumatları operativ әldә etmәk
mümkün olur. Belә modernlәşdirilmiş tәsәrrüfatlar üçün peşә tәhsili müәssisәlәri qısa müddәtdә mükәmmәl İKT biliklәrinә yiyәlәnmiş,
çevik, modern tәhsil almış ixtisaslı fәhlә kadrlar
hazırlamalıdır.
Dövlәt başçısı İlham Əliyevin göstәrişlәri
әsasında aqrar sahәdә aparılan uğurlu islahatlar,
regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrә Dövlәt
proqramlarına uyğun olaraq heyvandarlığın
inkişafının tәmin edilmәsi ilә bağlı verdiyi
tapşırıqların icrası nәticәsindә respublikamızın
müxtәlif rayonlarında (Bәrdә, Qәbәlә, Göyçay,
İmişli, Goranboy, Tәrtәr, Ağdaş, Ağdam, Ağcabәdi, Masallı, Kürdәmir, Füzuli, Şamaxı, Samux,
Xızı, İsmayıllı vә s.) Avropa texnologiyasına
mәxsus 12 iri südçülük vә daha 3 yeni әtliksüdlük Heyvandarlıq komplekslәrinin, bir sağım
dövründә 28, hәtta 40 baş inәk tutumlu Karusel
tipli müasir sağım avadanlıqları vә soyutma
sistemlәrinin mövcudluğu aqrar sahәdә (heyvandarlıqda) texnoloji proseslәrin geriliyini aradan
qaldırmağı bacaran, әmәk bazarında rәqabәtqabiliyyәtli modern tәhsil alaraq hәyati bacarıqlara
yiyәlәnmiş yüksәk ixtisaslı peşәkar sәriştәli
kadrların hazırlanması modernlәşdirilmiş peşә
tәhsili müәssisәlәrinin üzәrinә düşür. Bu baxımdan peşә tәhsili vә tәlimi sistemi әmәk bazarının bu cür artan vә dinamik dәyişәn tәlәbatını
ödәyәn qabaqlayıcı kadr hazırlığını tәmin etmәlidir. Belә kadr hazırlığı işinin hәyata keçirilmәsi zamanı aşağıdakı istiqamәtlәr mütlәq
nәzәrә alınmalıdır:
– peşәkar-ixtisaslı kadrlara ümumi vә әlavә
tәlәbatın müәyyәn edilmәsi;
– peşәkar-ixtisaslı kadrların hazırlanması
sistemlәrinin gәlәcәk inkişafının elmi istehsal
texnologiyası ilә әlaqәlәndirilmәsi;
– ixtisaslı kadrların hazırlanmasının peşәlәr
vә ixtisaslar üzrә struktur proqnozunun tәmin

edilmәsi vә s.
Bu istiqamәtlәrdәn irәli gәlәrәk modul tipli
kurikulumlar hazırlanmalı vә hazırlanacaq kurikulumlar aqrar sahәnin inkişafına xidmәt edәn
bilik vә bacarıqları, sәriştәni aşılayan mәzmuna
malik olmalıdır. Qazanılmış sәriştә әldә edilmiş
bilik vә bacarıqların praktiki fәaliyyәti vә tәtbiq
edilәn qabiliyyәtidir. Araşdırmalar sübut edir ki,
sәriştәyә әsaslanan tәhsil texnoloji proseslәri
sürәtlәndirәrәk әmәk mәhsuldarlığına, insan
kapitalının inkişafına zәmanәt verir. Ona görә dә
әmәk sferasında texnoloji vә әmәyin tәşkili
sahәsindә dәyişikliklәrә nail olmaq üçün peşә
tәhsili sisteminin çevikliyi vacibdir. Mәhz modul
tipli kurikulumlar peşә tәhsili sisteminin çevikliyini vә fasilәsiz tәhsili (ömürboyu tәhsil)
tәmin edәn әsas amildir.
Modul nәdir? Modul qısa müddәtdә kadrların hazırlanması, yenidәn hazırlanması, ixtisasının artırılmasına vә qısamüddәtli kursların
fәaliyyәtinә şәrait yaradır. Başqa sözlә, modul
tәhsilalana seçdiyi ixtisas üzrә müәyyәn olunmuş
tәlim nәticәsini mәnimsәmәk imkanı verәn ayrıayrı tәlim bloklarıdır. Modul modul spesifikasiyasına istinad etmәlidir. Modul spesifikasiyası
ixtisasa dair sertifikatların verilmәsi üçün әsas
sayılan standartları tәyin etmәklә, tәhsilalanın
nәlәri vә hansı parametrlәr çәrçivәsindә әldә
etmәli olduğunu müәyyәnlәşdirir. Modul spesifikasiyası, hәm dә tәhsilalanın aldığı ixtisasa
uyğun iş әldә etmәk vә inkişafı üçün imkan yaradır. Eyni zamanda modul spesifikasiyası işәgötürәnlәr vә peşә tәhsili müәssisәlәri üçün әsas
informasiya mәnbәyidir. Modul proqramlarının
tәtbiqi nәticә etibarı ilә tәhsilalanlarda aşağıda
qeyd olunan kompetensiyaları formalaşdıracaq:
– tәhsil aldığı ixtisas vә peşә üzrә effektiv
әmәk fәaliyyәtini yerinә yetirmәk;
– şәxsi әmәk fәaliyyәtini tәşkil etmәk;
– yoldaşları ilә münasibәt qurmaq vә qarşılıqlı fәaliyyәt göstәrmәk;
– müәssisәdә әmәyin idarә olunması;
– tәhlükәsizlik texnikasının tәlәblәrinә düzgün
riayәt etmәk.
Bu proqram üzrә tәdris prosesinin tәşkili hәr
bir tәlәbәnin özünü reallaşdırmasına imkan yaradır, özünün istәk, maraq vә imkanlarına uyğun
olaraq tәhsil tәlәblәrini ödәyә bilir.
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osial-iqtisadi dәyişikliklәr dövründә
cәmiyyәtimizdә gәnc nәslin tәrbiyәsi
işi böyük әhәmiyyәt kәsb edir. Bu
baxımdan mәktәb tәrbiyә sistemindә
öz funksiyaları ilә fәrqlәnir. Müasir mәktәbdә
tәrbiyә yeniyetmәnin yalnız zәkasını deyil, ruhunu, qәlbini, davranışını, ünsiyyәtini, münasibәt tәrzini dә cilalayır. Müәyyәn biliklәrә yiyәlәnmiş gәncdә Vәtәn tәәssübkeşliyi, xalqına
mәhәbbәt, vәtәndaşlıq lәyaqәti yoxdursa, o,
vәtәnә heç bir xeyir verә bilmәz. Ona görә dә
kadr hazırlığı prosesindә tәhsilin keyfiyyәtini
yüksәltmәklә yanaşı, gәlәcәyin vәtәndaşlarının
vәtәnә sevgi ilә şәxsiyyәt kimi formalaşması
üçün tәrbiyәnin sәmәrәli forma, vasitә vә metodlarından mәqsәdyönlü şәkildә istifadә edilmәlidir.
Uzun illәrdәn bәri insanlarda belә bir fikir
formalaşmışdır ki, peşә tәhsili müәssisәlәri
ümumi tәhsil mәktәblәrindә zәif oxuyan, dәrslәrdәn yayınan, nizam-intizama riayәt etmәyәn
şagirdlәrin cәlb olunduğu müәssisәdir. Hәtta
mәktәb direktorları vә müәllimlәr çәtin tәrbiyә
olunan şagirdlәri hәmin müәssisәlәrә göndәrәcәklәri ilә hәdәlәyirdilәr. Bu hallar yerli
tәhsil orqanları vә ümumi tәhsil mәktәb rәhbәrliyinin peşә tәhsili müәssisәlәri ilә әlaqә
yaratmamasının, hәmçinin tәhsilalanların peşәyönümü işlәrinin tәşkilindә mövcud imkanlardan
lazımınca yararlanmamasının göstәricisi idi.
Əlbәttә, belә şәraitdә tәhsil alan gәnclәrin hәyata
olan baxışları da müxtәlif olurdu. Buna baxmayaraq, tam ailәdәn gәlәn gәnclәr hәr hansı
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peşәyә yiyәlәnmәk üçün bu müәssisәdә tәhsil
alırdılar. Bәzәn müxtәlif ailәlәrdәn çıxmış gәnclәr arasında bir-birinә qarşı münasibәtlәrdә
fәrqlilik özünü göstәrirdi. Lakin zaman keçdikcә
tәhsil sahәsindә atılan addımlar hәm mühiti, hәm
dә insanları dәyişdirdi. Pedaqoji vә metodiki
dәyәrlәrin, elәcә dә mәktәbdә tәşkilati işin yenidәn qurulması zamanın tәlәbinә çevrildi.
Bu gün tәhsil müәssisәlәrindә mövcud qanunvericiliyә әsasәn, tәrbiyә işlәrinin sәmәrәli
tәşkili, gәnclәrin hәrtәrәfli inkişafı vә onların
hәyata hazırlığı üçün yetәrincә şәrait yaradılıb.
Peşә tәhsili müәssisәlәrindә isә tәrbiyә işlәrinә
daha çox önәm verilir. Son dövrlәrdә peşә tәhsilinә dövlәtimizin göstәrdiyi diqqәt vә qayğı
danılmazdır. Peşә tәhsili ölkәnin sosial-iqtisadi
inkişafına tәkan verәn, iqtisadiyyatın bütün sahәlәri üçün ixtisaslı kadr hazırlığını tәmin edәn
aparıcı tәhsil pillәsidir. Bu tәhsil pillәsi insan
kapitalının formalaşmasına, işsizliyin vә yoxsulluğun aradan qaldırılmasına, xüsusilә gәnclәr
arasında mәşğulluğun tәmin edilmәsinә xidmәt
edir. Danılmaz faktdır ki, dövlәt qayğısı tәhsildә
keyfiyyәtin yüksәldilmәsinә zәmin yaradır, daha
yüksәk hazırlıqlı nәsillәrin yetişdirilmәsi işinә
güclü tәkan verir. Peşә tәhsilinin inkişafı dövlәt
siyasәtinin әsas prioritetlәrindәn biri kimi nәzәrә
alınır. Odur ki, belә tәhsil müәssisәlәrindә tәrbiyә işlәrinin yüksәk sәviyyәdә aparılması günün
vacib mәsәlәlәrindәn biridir.
Peşә tәhsili müәssisәlәrindә tәrbiyә işlәrinin
tәşkilinә tәrbiyә işlәri üzrә direktor müavini,
qrup (sinif) rәhbәri, elәcә dә istehsalat tәlimi
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ustası qruplarda tәrbiyә işlәrinin keyfiyyәtli
tәşkili üçün cavabdehdir. “Peşә mәktәbi vә peşә
liseyinin qrup rәhbәri haqqında” Azәrbaycan
Respublikası Tәhsil Nazirliyinin 2002-ci il 15
mart tarixli, 250 nömrәli әmri ilә tәsdiq edilmiş
Əsasnamәsindә qrup rәhbәri tәhkim olunduğu
tәdris qrupunda tәrbiyә işlәri üzrә direktor
müavini ilә tәrbiyә prosesinin sәmәrәli tәşkili
üçün tәdbirlәr görür, tәlәbәlәrlә işlәyәn istehsalat
tәlimi ustalarının, müәllimlәrin vә tәlәbә özünüidarә orqanlarının fәaliyyәtini әlaqәlәndirir,
onlarla birlikdә dәrsdәnkәnar tәrbiyә işlәrini
tәşkil edir vә valideynlәrlә әlaqә saxlayır. Nәzәrә
almaq lazımdır ki, bu gün peşә tәhsili müәssisәlәrindә qrup rәhbәri işlәmәk çox çәtin vә
mәsuliyyәtlidir. Vәzifә borclarının qeyri-müәyyәnliyi vә müәllimin fәaliyyәtinә qoyulan yüksәk tәlәblәr, tәhsilalanlar arasında inkişaf cәhәtdәn qeyri-bәrabәrsizlik kimi xüsusiyyәtlәr hәr
bir qrup rәhbәrinin işinә çox diqqәtli yanaşmasını tәlәb edir. Qrup rәhbәri hәr iki şәxs ilә
birlikdә işlәyәrkәn tәrbiyә işlәrinin hәyata keçirilmәsi işi daha çox sәmәrә verir. Onlar yeni
metodlara üstünlük vermәklә tәlәbәyә fәrdi
yanaşmağı, onların bir-biri ilә, müәllimlәrlә, әtrafdakı insanlarla әlaqәsinin möhkәmlәndirilmәsini dә tәmin edirlәr.
“Peşә mәktәbi vә liseyindә tәlim-tәrbiyә
işlәrinin planlaşdırılması vә uçotu haqqında”
Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin
2002-ci il 02 may tarixli, 403 nömrәli әmri ilә
tәsdiq edilmiş Tәlimatında göstәrilir ki, peşә
tәhsili müәssisәlәrindә ixtisaslı fәhlә kadrlarının
hazırlanmasında tәrbiyә işlәrinin düzgün planlaşdırılmasında әsas rol oynayır. Bu işdә müәssisә
rәhbәri, o cümlәdәn tәrbiyә işlәri üzrә direktor
müavini Tәlim-tәrbiyә işlәrinin planlaşdırılması
vә uçotunun aparılmasına dair işlәrin hәyata
keçirilmәsindә bilavasitә iştirak edir. Tәlimtәrbiyә işlәrinin planlaşdırılması vә uçotu tәdris
işlәrinin sәmәrәli tәşkilini, tәrbiyәnin vәhdәtini,
tәdris proqramlarının düzgün yerinә yetirilmәsini, mühәndis-pedaqoji işçilәrin vә tәlәbәlәrin әmәyindәn, tәhsil müәssisәsinin bina vә
avadanlığından mәqsәdyönlü şәkildә istifadә
olunmasını, tәrbiyә prosesinә, tәlәbәlәrin bilik,
bacarıq vә vәrdişlәrinin sәviyyәsinә müntәzәm
nәzarәti vә onların tәhlilini tәmin etmәk mәqsәdi
ilә hәyata keçirilir. Qeyd etmәk lazımdır ki, qrup

rәhbәrinin apardığı tәrbiyә işindә әsas yeri
tәşkilati fәaliyyәti tutur. O, bütün tәşkilati funksiyaları – nәzәrdә tutulan mәqsәdlәri, planlaşdırmanı, әlaqәlәndirmәni, sәmәrәliliyin tәhlilini kompleks şәkildә reallaşdırır. Pedaqoji
fәaliyyәtin müvәffәqiyyәti dә bu işin mәqsәdyönlü, prinsipiallıq vә konkretlik әsasında
aparılmasından çox asılıdır. Tәhsil müәssisәlәrindә tәrbiyә işlәrini aparmaq üçün psixologiya
vә pedaqogikanın elmi әsaslarını bilmәk, tәrbiyә
prosesindә hәmin ideyaları gәnclәrә aşılamaq ön
plana çәkilmәlidir. Odur ki, çәtin tәrbiyә olunan
tәlәbәlәrlә iş aparmaq psixoloqun üzәrinә düşür.
O, tәlәbәlәrdә mәnfi xüsusiyyәtlәrin yaranma
sәbәbini diaqnostik metodların kömәyi ilә
vaxtında araşdırıb sәbәbini taparaq ona uyğun
psixoprofilaktik işlәr aparmalıdır. Bu zaman tәlәbәlәrin fәrdi xüsusiyyәtlәri dә nәzәrә alınmalıdır.
Bәzi hallarda müәllimlәr belә tәlәbәlәrlә işlәmәkdәn çәkinir, onlardan yaxa qurtarmağa çalışır, onlarla heç bir tәrbiyәvi söh-bәtlәr aparmırlar. Bu da tәrbiyә işlәrinin düzgün tәşkil olunmamasına gәtirib çıxarır.
Bu gün peşә tәhsili müәssisәlәrinin bir çoxunda tәrbiyә mәsәlәlәrinin düzgün tәşkil olunmaması nәticәsindә tәlәbәlәrdә xoşagәlmәz vәrdişlәr yaranır. Bәzәn tәlәbәlәr arasında bir-birini
anlaya bilmәmәk sәbәbindәn münaqişәlәr baş
verir. Bu münaqişәlәr bәzi hallarda faciәlәrә dә
sәbәb olur. Natamam ailәdәn gәlәn bәzi tәlәbәlәrdә psixoloji gәrginlik yaşanır. Bu işlәrin nizamlanmasında müәssisә rәhbәrliyi daha çox
mәsuliyyәt daşıyır. Tәәssüflәr olsun ki, bu gün
mövcud olan vә yuxarıda adı çәkilәn Əsasnamәdә, elәcә dә Tәlimatda xeyli boşluqlar vardır ki, bunlar da peşә tәhsili müәssisәsindә tәhsilin inkişafına әks tәsir göstәrir, tәrbiyә işlәrinin
düzgün qurulmasında müәyyәn problemlәr yaradır. Hazırda onların hәr ikisinin yenilәnmәsinә
daha çox ehtiyac duyulur, çünki zaman dәyişdikcә yeni nәslin inkişafı da mәnәvi cәhәtdәn
yeni üsullarla formalaşmağa meyillidir.
Tәrbiyә mәsәlәlәrindә bәzi mәnfi halların
qarşısını almaq mәqsәdi ilә bir çox tәhsil müәssisәlәrinә örnәk olan vә bu sahәdә nümunәvi tәrbiyә işini liseydә mәharәtlә tәtbiq edәn 5 nömrәli Bakı Peşә Liseyinin tәrbiyә işlәri üzrә
direktor müavini Zibaxanım Cәfәrli ilә görüşüb, bu barәdә söhbәt etdik.
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Öncә bildirәk ki, ömrünün 23 ilini gәnc nәslin
tәlim-tәrbiyәsinә hәsr edәn Zibaxanım Cәfәrli
1997-ci ilin sentyabrından liseydә tarix müәllimi
kimi, 2014-cü ildәn isә tәrbiyә işlәri üzrә direktor müavini vәzifәsindә çalışır. Vәzifәsinin
mәsuliyyәtini dәrk edәrәk tәdris müәssisәsindә
işini Azәrbaycan Respublikasının qanunlarına vә
“Dövlәt vә bәlәdiyyә tәrәfindәn yaradılan peşә
tәhsili müәssisәlәrinin Nümunәvi Nizamnamәsi”nә uyğun qurur, o cümlәdәn praktik psixoloqun, kitabxananın, idman, dәrnәk, hәrbi vә qrup
rәhbәrlәrinin fәaliyyәtini tәnzimlәyir vә istiqamәtlәndirir. Söhbәt zamanı mәlum oldu ki, liseydә tәrbiyә prosesi kompleks şәkildә aparılır.
Yeni tәhsilә başlayanlar vә onların valideynlәri
daxili nizam-intizam qaydaları ilә tanış edilir,
elәcә dә valideyn iclaslarının keçirilmәsinә ciddi
nәzarәt olunur.
Hәmsöhbәtimiz uzun illәr peşә tәhsili müәssisәlәri haqqında xoşagәlmәyәn fikirlәrin olduğunu, orta mәktәblәrdә zәif oxuyan, çәtin tәrbiyә
olunan şagirdlәrin hәmin müәssisәyә yerlәşdirilmәsi kimi fikirlәrin tamamilә yanlış olduğunu söylәyәrәk bildirdi ki, tәlәbә peşә mәktәbinә zәif oxuduğu üçün deyil, sevdiyi peşәyә
sahib olması üçün üz tutmalı vә ixtisaslı kadr kimi iqtisadiyyatın müxtәlif sahәlәrindә әmәk
fәaliyyәtinә başlayıb, özünün maddi vә mәnәvi
ehtiyaclarını ödәmәyi bacarmalıdır. Artıq iki ildir
ki, peşә tәhsili müәssisәlәrinә qәbul “ASAN xidmәt” mәrkәzlәrindә fәaliyyәt göstәrәn “ASAN
peşә” layihәsi çәrçivәsindә hәyata keçirilsә dә,
liseyә tәhsil almaq arzusu ilә müraciәt edәn 18
yaşından aşağı yaş hәddindә olan hәr bir gәncin
sәnәdi liseydә valideynlәrinin iştirakı ilә qәbul
olunur. Onlara tәhsil ocağının nizam-intizam
qaydaları, tәhsilalanın hüquq vә vәzifәlәri, seçdiyi ixtisas haqqında әtraflı mәlumat verilir.
Ərizә ilә yanaşı, tәlәbәdәn anket sorğu da alınır.
Bununla da hәr bir tәlәbә haqqında mәlumat
bazası toplanılır. Risk qrupuna daxil olan natamam ailәnin övladları müәyyәnlәşdirilir. Mәlumdur ki, belә tәlәbәlәrin diqqәt vә qayğıya
daha çox ehtiyacları olur. Ona görә dә tәdrisin ilk
ayı әrzindә hәr birinin valideyni ilә әlaqә qurulur
vә digәr müәssisәlәrdәn fәrqli olaraq son illәrin
uğuru kimi, mәktәb – tәlәbә – valideyn üçbucağı
yaradılır. Bu yanaşmanın әsas tәlәbi rәhbәrlik
tәrәfindәn tәlәbәnin dәrsә davamiyyәti, tәhsili,
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davranışı haqqında mütәmadi olaraq valideyninә
yazılı vә şifahi mәlumat verilmәsidir. İldә bir
neçә dәfә valideyn iclasları tәşkil edilir, zәif
oxuyan, intizamsız tәlәbәlәr üçün liseyin psixoloqu tәrәfindәn testlәr tәşkil olunur vә onun әsasında hәr bir tәlәbә üçün psixoloji xәritә hazırlanır. Psixoloq tәlәbә vә onun valideyni ilә birlikdә söhbәt aparır.
Tәhsil müәssisәsindә aparılan әsas işlәrdәn
biri dә tәhsilalanların tәrbiyәsinә fәrdi yanaşma
mәsәlәsidir. Direktor müavininin sözlәri ilә desәk, çәtin tәrbiyә olunan tәlәbә yoxdur, tәrbiyә
etmәyi bacarmayan müәllim var. Tәrbiyәçi mәnәvi cәhәtdәn bütöv, әxlaqca saf olmalı, xoş söz,
xeyirxah әmәl prinsipinә әmәl etmәlidir. Eyni
zamanda özü şәxsiyyәt olmalıdır ki, tәlәbәsini dә
şәxsiyyәt kimi formalaşdıra bilsin. Tәrbiyәnin
özülünün ailәdә qoyulmasına baxmayaraq, o,
mәktәbdә cilalanır, vәtәnә, millәtә, dövlәtә mәhәbbәt hissi mәktәbdә aşılanır. Müәllimindәn aldığı vәtәnpәrvәrlik dәrsini düzgün mәnimsәyәn
tәlәbә sabah sәngәrdә qәhrәmana çevrilir. Ona
görә dә hәr bir müәllim tәlәbәyә müsbәt mәnada,
sevgiylә yanaşmalıdır.
Peşә tәhsili müәssisәlәrindә tәhsilalanların
әksәriyyәti yeniyetmәlikdәn gәncliyә keçid
dövründәdir. Onların içәrisindә dәrslәrini yaxşı
vә ya zәif oxuyanlar olur. Zәif oxuyanlarda bәzәn müәyyәn problemlәrin olduğu ortaya çıxır.
Bu nöqteyi-nәzәrdәn tәrbiyә işinin düzgün
nizamlanması üçün tәrbiyә edәnlә tәrbiyә olunan
arasında münasibәt sәmimi olmalı, dürüstlüyә
әsaslanmalıdır. Yeniyetmәni inandırmaq üçün
tәrbiyә edәnin sözü әmәli ilә üst-üstә düşmәlidir.
Tәrbiyә edәnin vәzifәsi cәmiyyәtә kamil vәtәndaş qazandırmaqdır. Bu halda “Tәrbiyә olunmayan tәlәbә yoxdur!” anlamı öz hәqiqi yerini
alır. Tәrbiyәsindә müәyyәn qüsurları olan tәlәbәlәrdә mәsuliyyәt hissini aşılamaq mәqsәdi
ilә onlara müәyyәn ictimai öhdәliklәr – tapşırıqlar verilir. Bu yolla da hәmin tәlәbәdә xarakter
formalaşır, gәlәcәkdә qarşılaşa bilәcәyi problemlәrin hәlli yollarını axtarıb tapmağa nail olur.
Liseydә gәnclәrin sağlam ruhda, hәr növ
hüquq pozuntusu vә cinayәtkarlıq hallarından
uzaq olması, milli adәt vә әnәnәyә, dövlәtçiliyә
dәyәr verib vәtәnpәrvәr ruhda tәrbiyә olunması
mәqsәdi ilә hüquq mühafizә orqanlarının, ictimai
tәşkilatların vә valideynlәrin kömәyi ilә ge-
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nişmiqyaslı profilaktik işlәr tez-tez aparılır.
Liseyin illik “Tәdbirlәr Planı”na uyğun olaraq
Daxili İşlәr Nazirliyi, Qeyri-Hökumәt tәşkilatları, Ailә, Qadın vә Uşaq Problemlәri üzrә
Dövlәt Komitәsi ilә birlikdә erkәn nikah, insan
alveri, gender bәrabәrliyi, narkomaniya, zәrәrli
vәrdişlәr vә digәr aktual mövzularda maariflәndirici tәdbirlәr tәşkil edilir. Asudә vaxtlarından sәmәrәli istifadә etmәlәri mәqsәdi ilә tәlәbәlәr tәdrisin ilk ilindәn liseydә fәaliyyәt göstәrәn dәrnәklәrә (idman, bәdii qiraәt, rәqs vә s.)
cәlb edilir. Liseydә dәrnәk rәhbәrlәrinin kömәyi
ilә dәrnәk üzvlәri әlamәtdar günlәr vә bayramlarda tәşkil olunan tәdbirlәrin, yazıçı vә
şairlәrin yaradıcılığına hәsr olunmuş әdәbi-bәdii
gecәlәrin fәal iştirakçısına çevrilirlәr. S.Vurğunun, H.Cavidin yaradıcılığı ilә bağlı “Ədәbiyyat
gecәsi”, İ.Nәsiminin 650 illik yubileyinә hәsr
olunmuş tәdbirlәr tәşkil edilir. Hәmçinin Azәrbaycanın tarixindә müstәsna xidmәtlәri olmuş
şәxsiyyәtlәr, xalqımızın azadlığı vә әrazi bütövlüyü uğrunda şәhid olmuş qәhrәmanlarımızın
(aprel şәhidi Pәncәli Teymurov, Milli Qәhrәman
Mübariz İbrahimov) vә s. xatirәsinin ehtiramla
yad olunması mәqsәdi ilә tәdbirlәr keçirilir.
Tәdris ili әrzindә “Şәhidlәr Xiyabanı”, Xәtai rayonu әrazisindә ucaldılmış “Ana harayı” abidәsi
ziyarәt olunur. Bundan әlavә, muzeylәrә, tarixi
memarlıq abidәlәrinin yerlәşdiyi mәkanlara
ekskursiyalar da tәşkil edilir.
Liseyin tәlәbәlәri xeyriyyә işlәrindә dә fәallıq
göstәrirlәr. Uzun illәrdir lisey sağlamlıq imkanları mәhdud (lal-kar) uşaqlar üçün 3 nömrәli
Xüsusi İnternat Mәktәbi ilә әmәkdaşlıq edir.
Yeni il vә Novruz bayramlarında liseyin tәlәbәlәri qonaq kimi bayram tәdbirlәrindә iştirak edirlәr. Eyni zamanda bәrbәr ixtisası üzrә tәhsil alan
tәlәbәlәr internat mәktәbindә tәhsil alan şagirdlәrin saç düzümlәrini sәliqәyә salır, hәyatlarına rәng qatmaq, bayram ab-havası yaratmaq
mәqsәdi ilә onlara müxtәlif nağıl qәhrәmanlarının qrimlәrini edәrәk mәnәvi cәhәtdәn dәstәk
olmağa çalışırlar.
Qeyd etmәk yerinә düşәr ki, hәr il liseyi bitirәn tәlәbәlәrdәn tәhsilini davam etdirmәk mәqsәdi ilә ali mәktәblәrә qәbul olunan vә sәnayenin
müxtәlif sahәlәrindә çalışanlar da az deyildir.
Onların sırasında vaxtilә bu liseydә dәrzi ixtisası
üzrә tәhsil alan Nadirә Süleymanova Mәdәniyyәt

vә İncәsәnәt Universitetinin dekorativ sәnәt
fakültәsini bitirdikdәn sonra bu liseydә dәrzi
ixtisası üzrә istehsalat tәlimi ustası kimi әmәk
fәaliyyәtinә başlayıb. 2019-cu ilin mәzunları
arasında da ali mәktәblәrә qәbul olunanlar az
deyildir. Turizm agenti ixtisası üzrә mәzun olan
Alondra Əliyeva Azәrbaycan Turizm vә
Menecment Universitetinin menecment fakültәsinә, dәrzi ixtisası üzrә mәzun Milanә Vәliyeva
Azәrbaycan Dövlәt Pedaqoji Universitetinin
tәsviri incәsәnәt fakültәsinә, yerli bәlәdçi ixtisası
üzrә mәzun Saraxanım Hacıyeva Bakı Dövlәt
Universitetinin coğrafiya fakültәsinә qәbul olub.
Bundan әlavә, liseyin onlarla yetirmәsi hәm
ölkә daxilindә, hәm dә ölkәdәn xaricdә mәşhur 5
ulduzlu otellәrdә aşpaz vә turizm mütәxәssisi
kimi әmәk fәaliyyәtlәrini davam etdirirlәr.
Qürurverici haldır ki, liseyin mәzunları müxtәlif
peşә yarışlarında, müsabiqәlәrdә iştirak edәrәk
uğurlu nәticәlәr әldә etmişlәr. Belә ki, aşpaz

ixtisası üzrә tәhsil alan tәlәbәlәr 2018-ci ilin
oktyabrında tәşkil olunmuş II Kulinariya Çempionatında, 2019-cu ilin may ayında tәşkil
olunmuş I BBQ Çempionatında vә iyun ayında
tәşkil olunmuş II Beynәlxalq İslam Kulinariya
Çempionatında iştirak edәrәk uğurlu nәticәlәr
göstәrmiş, qızıl, gümüş vә bürünc medallara,
elәcә dә sertifikatlara layiq görülmüşlәr. Bundan
başqa, liseyin idman, incәsәnәt sahәsindә dә
nәinki respublikamızda, o cümlәdәn beynәlxalq
arenalarda tanınan mәzunları vardır. İdman sahәsindә Azәrbaycan Pauerliftinq Federasiyasının
prezidenti, ikiqat Avropa vә Dünya çempionu,
Beynәlxalq dәrәcәli idman ustası Əlәddin Əliyev, kikboksinq üzrә ikiqat Dünya Kubokunun
sahibi, Avropa çempionatının qızıl medal
95
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mükafatçısı Ruslan Əliyev, boks üzrә Beynәlxalq
turnirlәrin gümüş vә bürünc mükafatçısı Surәt
Qarayev, digәr sahәlәr üzrә “Qaya” vokal
qrupunun üzvü Pәrişani Cahangir, hәm Türkiyәdә keçirilmiş “Yetenek Sizsiniz” müsabiqәsinin iştirakçısı, hәm dә Azәrbaycanda mәşhur
“Kubik-rubik” oyununda düzgün yığma üzrә
Azәrbaycan rekordçusu Hәzrәt Mәmmәdrzayev
vә başqalarının adlarını çәkmәk olar. Belә tәdbirlәrin müvәffәqiyyәti onları öz işlәrinә mütәşәkkil olmağa hazırlayır. Mәzunlar vaxtaşırı liseyә dәvәt olunur, görüşlәr keçirilir, tәhsilalanlar
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onların uğur hekayәlәri ilә canlı
tanış olurlar.
Yeniyetmәlәrin tәrbiyәsi hәr
zaman diqqәtdә olmalıdır. Çünki onlar inkişaf etmiş elm vә
texnika әsrindә yaşayır, hәr birinin özünәmәxsus dünyagörüşü
vardır. Hәr biri bir ailәni tәmsil
edir. Tәhsil müәssisәsi tәrbiyә
mәsәlәlәrindә daha çox mәsuliyyәt daşıyır. Yeniyetmәlәrin
hәr birindә incә hislәri, düyğuları oyatmaqla, onların tәrbiyәsindә müsbәt keyfiyyәtlәr aşılamaq, әn çәtin tәrbiyә olunan
uşağın da tәrbiyәsindә müsbәt dәyişiklik etmәk
mümkündür. Deyilәnlәrin sonu olaraq nәzәrә
almalıyıq ki, tәhsil müәssisәlәrindә tәrbiyә işini
tәcrübәli, üzәrinә düşәn vәzifәnin mәsuliyyәtini
dәrk edәrәk vә sevәrәk yerinә yetirәn mütәxәssislәrә tapşırsaq, bu, sözsüz ki, tәrbiyә işinin
müvәffәqiyyәtinin, elәcә dә hәr bir tәlәbәnin
xeyirxah insan olmasının tәminatı olar. Bu
mәnada haqqında söhbәt açdığımız 5 nömrәli
Bakı Peşә Liseyindә tәrbiyәvi mövzularda aparılan işlәrin nәticәsi artıq öz bәhrәsini vermәkdәdir.
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P

eşә tәhsili sahәsindә hәyata keçirilәn sistemli vә ardıcıl tәdbirlәr nәticәsindә әldә edilmiş
uğurların davamlılığının tәmin olunması, peşә tәhsilinin ictimai statusunun yüksәldilmәsi, bu sahәdә peşә hazırlığının sәmәrәliliyinin artırılması vә rәqabәtqabiliyyәtli
ixtisaslı kadrların hazırlanmasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә ölkәmizdә peşә tәhsilinin
mәzmun vә keyfiyyәtcә dәyişilmәsi istiqamәtindә zәruri islahatlar aparılır. Bu sahәnin inkişafı
istiqamәtindә görülәn işlәr peşә tәhsili müәssisәlәrinin maddi-texniki bazasının güclәndirilmәsinә,
tәlimin keyfiyyәtinin artırılmasına vә inkişaf sәviyyәsinin daha da yüksәldilmәsinә xidmәt etmәkdәdir. Çalışdığım peşә tәhsili mәrkәzindә dә bu istiqamәtdә işlәr aparılır. Aparılan islahatlarla
әlaqәdar görülәn işlәr fizika fәnninin tәdrisinin dә keyfiyyәtcә yüksәldilmәsinә xidmәt edir. O cümlәdәn fizika fәnninin tәdrisindә laboratoriya işlәrinin düzgün tәşkili nәzәri biliklәrin praktikaya
tәtbiq olunması ilә tәlәbәlәrdә praktiki bacarıq vә vәrdişlәr aşılayır. Fizika fәnni laboratoriya şәraitindә praktik öyrәnilәn elmdir. Fәnnin tәdrisi zamanı tәlimin nәticәlәri araşdırmalara, müşahidәlәrә, dәrin nәzәri tәdqiqatlara istinad edilәrәk öyrәnilir. Bu fәnnin praktik öyrәnilmәsi tәlәbәlәr
üçün nәinki resursların seçilmәsi, hәm dә bilik mәnbәyidir.
Aparılan nәzәri biliklәrin nәticәlәri laboratoriya işlәrini ümumilәşdirmәk üçün әsas verir. Öyrәnilәn hadisә, qanun vә nәzәriyyәlәr fizika elmini daha dәrindәn praktik öyrәnmәyә, bilavasitә mәnimsәmәyә kömәk edir vә tәlәbәlәrdә motivasiya yaradır.
Hazırda peşә tәhsili sahәsindә müәyyәnlәşdirilmiş araşdırmalar sisteminә aşağıdakı növlәr daxildir:
– nümayiş araşdırmaları vә müxtәlif müşahidә araşdırmaları;
– frontal laboratoriya işlәri;
– fiziki praktikumlar.
Nümayiş araşdırmaları vә müxtәlif müşahidә araşdırmaları tәlәbәlәr vә ya müәllim tәrәfindәn hazırlana bilәr. Keçirilәn nümayiş araşdırmaları, öyrәnilәn fiziki hadisәlәr müxtәlif müşahidә
araşdırmalarını mәqsәdyönlü izlәmәyә imkan verir. Bundan başqa, nümayiş araşdırmaları tәlәbәlәrin
bilik vә bacarıqları әsasında qazandıqları dәyәrlәrdir.
Frontal laboratoriya işlәri tәlәbәlәr tәrәfindәn eyni vaxtda, eyni bir mövzuya әsasәn, eyni resurslarla aparıla bilәr. Frontal laboratoriya işlәri tәlim strategiyalarının düzgün seçilmәsindә mühüm
rol oynayır. Belә ki, tәlәbәlәr frontal laboratoriya işlәrini yerinә yetirәrkәn praktik bilik әldә etmәklә
bәrabәr, müәyyәn sadә quruluşlu ölçü, qızdırıcı cihazlardan düzgün istifadә etmәk, işıq vә enerji
mәnbәlәri, bir sözlә, müxtәlif resurslarla rәftar etmәk kimi bacarıq vә vәrdişlәr qazanırlar.
Fiziki praktikumlar peşә tәhsili müәssisәlәrindә tәlәbәlәrin apardıqları müstәqil laboratoriya
mәşğәlәlәrinin növbәti daha yüksәk mәrhәlәsidir. Fiziki praktikumlar әsas standartlarda ifadә
olunmuş fikrin müәyyәn hissәsini tәkrar edir, dәrinlәşdirir vә müәyyәn bir sistemә salır. Tәlәbәlәrdә
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şәxsiyyәti şәrtlәndirәn keyfiyyәtlәrdәn biri dә müstәqil olaraq laboratoriya işlәrinin fizika
praktikumunda daha geniş kompleks tәdris mәsәlәlәri qoymasıdır. Bu isә frontal mәşğәlәlәrdә
qazanılmış bilik, praktiki bacarıq vә vәrdişlәrdәn daha tam istifadә olunmasını tәlәb edir.
Yeri gәlmişkәn onu da qeyd etmәk olar ki, peşә tәhsili müәssisәlәrindә tәlәbәlәrin texniki
yaradıcılığı vә araşdırmaları öyrәnmәsi üçün fakültativ mәşğәlәlәrin nәzәrdә tutulması mәqsәdәuyğun olardı.
Araşdırmalar sisteminin bütün növlәri qarşılıqlı sıx әlaqәdәdir. Mәsәlәn, frontal laboratoriya işlәri
müәllimin vә ya tәlәbәnin araşdırmalar sistemindә sәrbәst yerinә yetirdiklәri işlәri arasında әlaqә
yaratmaq imkanı verir. Araşdırmalar praktikumları, öz növbәsindә frontal mәşğәlәlәri tamamlayır vә
inkişaf etdirir. Dәrsliklәrdә verilәn müxtәlif araşdırmalar tәlәbәlәrin düşünmә qabiliyyәtini
fәallaşdırır, onların hәrtәrәfli harmonik inkişafını tәmin edir vә müxtәlif texniki yaradıcılıqlarının
daha yüksәk pillәsinә qalxmağa imkan verir. Nümayiş araşdırmaları vә laboratoriya işlәri tәlәbәlәrin
qarşısında müxtәlif eksperimental metodlar açır. Bu zaman tәlim-tәrbiyә prosesinin effektivliyi artır,
tәlәbәlәrdә yüksәk motivasiya yaranır. Belәliklә, fizikaya aid tәdris resurslarının effektiv istifadә
olunması onun keyfiyyәtindәn çox asılıdır. Resursların keyfiyyәti müәyyәn ümumi vә tәdris resurslarının ayrı-ayrı növlәrinә verilәn tәlәblәrlә tәyin edilir.
Ümumi tәlәblәrә aid tәdris resursları:
• Müasir elmi vә texniki sәviyyәyә uyğun olmalıdır.
• Konstruksiyalarına görә sadә, istismarı әlverişli vә etibarlı olmalıdır.
• Resurslardan istifadә prosesindә hәll olunan metodiki mәsәlәlәrә, hәmçinin texniki estetikanın
tәlәblәrinә cavab vermәlidir.
• Əmәyin tәhlükәsizliyi vә gigiyenasının bütün tәlәblәrinә uyğun olmalıdır.
Yuxarıda göstәrilәnlәri nәzәrә alaraq deyә bilәrik ki, araşdırmaların vә laboratoriya işlәrinin icrası
peşә tәhsili müәssisәlәrindә fizika fәnni üzrә tәlәbәlәrin idrak fәaliyyәtini inkişaf etdirir vә әldә
etdiklәri nәzәri biliklәrin praktiki işdә tәtbiqinә dair bacarıq vә vәrdişlәri aşılamağı tәmin edir. Bu
mәqsәdlә aşağıdakı laboratoriya işinin aparılması metodikasını tәqdim edәk.
Mövzu: Sәrbәstdüşmә tәcilinin düşәn kürәcik vasitәsi ilә tәyini (praktik iş).
Standartlar: 3.1., 3.1.1.
3.1. Tәcrübәlәr aparır, nәticәlәri tәqdim edir.
3.1.1. Mexaniki vә istilik hadisәlәrinә dair qanunları tәcrübi üsulla yoxlayır, nәticәlәrini tәqdim edir.
Dәrsin mәqsәdi: Cismin sәrbәstdüşmә tәcilinin düşәn kürәcik vasitәsi ilә tәyin edilmәsini
düzgün izah etmәklә, nәzәri biliklәrin praktiki işdә tәtbiqini vermәklә idrak fәaliyyәtini inkişaf
etdirmәk.
İnteqrasiya: Riy.: 1.2.2., 2.1.1., 2.2.2, 2.2.3., 2.2.5., 2.2.6., 3.1.2., 3.1.3.;
İnf.: 3.1.1., 3.3.2., 4.1.1., 4.1.2.
Resurslar: İnteraktiv lövhә, kompüter, proyektor, tәbaşir, xәtkeş-rәqqas, ştativ, saniyәölçәn, ölçü
lenti, sap, metal kürәcik.
Motivasiya: İxtiyari kütlәli sәrbәst düşәn cismin eyni tәcillә bәrabәr yeyinlәşәn hәrәkәt olduğunu
izah etmәk üçün tәlәbәlәrә aşağıdakı suallarla müraciәt etmәk olar:
1. Cismin eyni vaxtda düşmәsinә sәbәb nәdir?
2. Ağırlıq qüvvәsinin aldığı tәcil necә adlanır?
3. Sәrbәst düşәn cismin üçüncü saniyәdәn sonra sürәti nә qәdәr olar?
4. Müәyyәn hündürlükdәn şaquli sәrbәst düşәn cismin hәrәkәt tәnliyi hansıdır?
5. Maksimal qalxma hündürlüyünün düsturu hansıdır?
Daha sonra aparılan nәzәri sualların müzakirәsı tәdqiqat sualını formalaşdırır.
Tәdqiqat sualı: Müәyyәn hündürlükdәn sәrbәst düşәn cismin hәrәkәtini necә xarakterizә etmәk
olar?
Tәdqiqatın aparılması: Dәrs zamanı tәlәbәlәr qruplaşdırılır vә onların laboratoriya işinә hazırlığı nәzәri müzakirә olunur. Sonra göstәrilәn resurslar hazırlanır.
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Mәlumat mübadilәsi: Dәrslikdә verilәn araşdırmada “Cisimlәrin eyni vaxtda düşmәsinә sәbәb
nәdir?” – sualını müzakirә edәrәk (tәlәbәlәr vә müәllim tәrәfindәn) cisimlәrin sәrbәstdüşmә
hәrәkәtinin xarakteri haqqında açıqlamalar verilir, sonra iş vәrәqlәri paylanılır vә laboratoriya işi
zamanı bu suallar cavablandırılır:
• Sәrbәstdüşmә hadisәsi niyә baş verir?
• Nә üçün bütün cisimlәr kütlә vә ölçülәrindәn asılı olmayaraq sәrbәstdüşmә halında eyni tәcilә
malikdir?
Mәlumat müzakirәsi: Laboratoriya işini yerinә yetirmәk üçün dәrslikdә verilәn cismin sәrbәst
düşmәyә başlayan andan t saniyә sonra onun düşdüyü hündürlük düsturlarını tәkrar edirik. Tәlәbәlәr
aşağıdakı düsturları yazır vә hәmin düsturların izahını verirlәr:

Yaradıcı tәtbiqetmә: Laboratoriya işi zamanı verilәn cihazın quruluşu vә ondan istifadә.
Düşәn cisim olaraq metal kürәcik götürülür. Düşmә mәsafәsini ölçü lenti, düşmә müddәtini
xәtkeş-rәqqas vә saniyәölçәnlә tәyin edirik. Saniyәölçәnlә kürәnin mәxsusi düşmә müddәti deyil,
xәtkeşin bir neçә rәqsi üçün keçәn zaman ölçülür ki, bu da axtarılan zaman fasilәsinin bir neçә
mislinә bәrabәr olur.
Praktikumun icrasında istifadә olunan cihaz uzunluğu 1 m taxta xәtkeş (1) olub, yuxarı ucuna ip
vasitәsi ilә metal kürәcik (2) bağlanmışdır. Xәtkeş ştativin sıxacına bәrkidilәn oxdan asılmışdır vә o
hәmin oxun kömәyi ilә şaquli müstәvi üzrә rәqs edә bilir. Kürәcik öz ağırlığının tәsiri altında xәtkeşi
şaquli vәziyyәtdәn çıxardaraq meyil etdirir. Ona görә dә onun tilinә toxunur. Kürәciyin xәtkeşi şaquli
vәziyyәtdәn çıxartmasının qarşısını almaq üçün onun yuxarı tәrәfindәn kürәciyin toxuna
bilmәyәcәyi boyda hissә kәsilib çıxarılır. Kürәnin asıldığı sapın uzunluğu elә götürülür ki, kürәnin
mәrkәzi xәtkeşin yuxarı ucundan tәxminәn 10 sm mәsafәdә yerlәşәn oxla üst-üstә düşsün. İşә
başlamazdan әvvәl xәtkeşin aşağı ucunun sağ tilinә nazik ağ kağız tәbәqә çәkilir vә onun üzәrinә
zolaq şәklindә surәtçıxaran kağız yapışdırılır.
Kürәciyin düşmә mәsafәsi vә düşmә müddәti aşağıdakı üsulla tәyin edilir:
– Sap yandırıldıqda kürәcik sәrbәst düşür, xәtkeş
şaquli vәziyyәt alır. Bir müddәtdәn sonra kürәcik xәtkeşә
toxunur vә ona yapışdırılmış kağız zolaq üzәrindә lәkә
salır. Aydındır ki, kürәciyin başlanğıc vәziyyәtindәn
onun xәtkeş üzәrindә buraxdığı izә qәdәr olan mәsafә
Şәkil 1. Cismin sәrbәstlәşdirmә tәcilinin
sәrbәstdüşmә nәticәsindә gedilәn yola bәrabәr olacaqdır.
tәyini mexanizmi
Mәsafә ölçü lenti vasitәsi ilә tәyin edilir.
Düşmә müddәti xәtkeşin sadә rәqs periodunun yarısına bәrabәr olur vә belә hesablanır: rәqqas
işin başlanğıcında kürәnin onu meyil etdirdiyi bucaq qәdәr kәnara çәkilir vә әldәn buraxılaraq rәqsә
gәtirilir. Hәmin anda saniyәölçәn işә salınır. 20-30 rәqs sayılır vә bu qәdәr rәqs üçün keçәn zaman
hesablanır. Hәmin zaman rәqslәrin sayının iki mislinә bölünәrәk kürәciyin düşmә müddәti (t1) ilә
tәyin edilir, yәni
Burada n – rәqslәrin sayı,
t – rәqslәr üçün keçәn zamandır.
Kürәciyin düşәrkәn getdiyi yol
(h) sәrbәstdüşmә tәcili düsturu ilә
hesablanır.
İş aşağıdakı ardıcıllıqla icra olunur:
1. Qurğu yığılır (şәkil 1).
2. Kürәnin asıldığı ipin uzunluğu elә tәnzim edilir ki, onun radiusu rәqqasın oxu ilә bir sәviyyәdә
olsun vә kürә xәtkeşin tilinә toxunaraq onu şaquli vәziyyәtdәn çıxartsın.
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3. Xәtkeş sakit vәziyyәtә gәtirildikdәn sonra ip yandırılır. Bu halda kürәcik düşür vә xәtkeşә
toxunaraq ona yapışdırılan kağız zolaq üzәrindә lәkә salır.
4. Rәqqasın (xәtkeşin) oxundan lәkәyә qәdәr olan mәsafә ölçülür (bu kürәciyin düşmә hündürlüyü, yәni gedilәn yolun uzunluğu olacaqdır).
5. Rәqqasın 20-30 rәqsi sayılır vә kürәciyin düşmә müddәti (1) ifadәsi ilә hesablanır (n = 20-30
rәqs).
6. Tәcrübә 5 dәfә tәkrar edilir, hәr dәfә alınan nәticәlәr tәrtib edilmiş cәdvәlә yazılır.

7. Ölçmә vә hesablamalardan alınan nәticәlәrә görә sәrbәstdüşmә tәcili (2) ifadәsindәn hesablanır.
8. (g) sәrbәstdüşmә tәcili üçün xәtalar belә hesablanır:

Δh = 0,5 sm, Δt1 = 0,2 san. götürülür.
Nәticә vә ümumilәşdirmә: İnsan hәyatının, әmәk vә mübarizәsinin mәnası dәrin bilik qazanmağın vә bu biliklәri әmәli fәaliyyәtә çevirmәk bacarıqlarına yiyәlәnmәyin yollarıdır. Bunlar
dәrslikdә verilәn vә ya müәllimlәrlә tәlәbәlәrin bir araya gәtirdiklәri araşdırmalardır. Tәlәbәlәr aparılan laboratoriya işinin nәzәri vә praktiki hissәsini mәnimsәdikdәn sonra müәyyәn hündürlükdәn
düşәn cismin sәrbәst düşmәsinin fiziki mahiyyәtini başa düşür, cismin yuxarı vә aşağı bәrabәrtәcilli
hәrәkәtini izah etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә: Aşağıdakı meyarlar әsasında tәlim mәqsәdlәrinә nail olmaq dәrәcәsini müәyyәn etmәk olar:
Meyarlar

I sәviyyә
II sәviyyә
III sәviyyә
Laboratoriya işinin
Laboratoriya işinin
Laboratoriya işinin
Şәrhetmә nәzәri hissәsini şәrh et- nәzәri hissәsini az sәhvlәrә nәzәri hissәsini qismәkdә çәtinlik çәkir.
yol vermәklә şәrh edir.
mәn şәrh edir.

IV sәviyyә
Laboratoriya işinin
nәzәri hissәsini düzgün şәrh edir.

İzahetmә Laboratoriya işinin fiziki mahiyyәtini sәrbәst
izah edә bilmir.
Müstәqil Laboratoriya işini müstәqil yerinә yetirә biliş
mir.

Laboratoriya işinin
fiziki mahiyyәtini
düzgün şәrh edir.
Laboratoriya işini
müstәqil yerinә yetirir.

Laboratoriya işinin fiziki
mahiyyәtini kiçik qüsurlarla
izah edir.
Laboratoriya işini müstәqil
yerinә yetirәrkәn qüsurlara
yol verir.

Laboratoriya işinin
fiziki mahiyyәtini
әsasәn izah edir.
Laboratoriya işini
müstәqil yerinә yetirәrkәn
qismәn
sәhvlәrә yol verir.

Dәrsin sonunda hәr bir tәlәbә tәrәfindәn hesablanan laboratoriya (işi vәrәqlәri yığılır vә tәlәbәlәrin portfoliosuna әlavә olunur.
ƏDƏBİYYAT
1. Murquzov M. Fizika (dәrslik). 2019.
2. Прохоров А.М. Ускорение свободного падения. 1994.
3. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. Учебник для овщеобразовательных учреждений
М.: Дрофа, 2015.
4. Учебное видео. 37К – SUBSCRIBE https: www.youtube.com/chamel/
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MƏQALƏLƏRİN TƏRTİBATI QAYDALARI
Dәrc olunacaq mәqalә redaksiyaya hәm kağız, hәm dә elektron formada tәqdim olunmalıdır. Mәqalә
hazırlanarkәn aşağıdakı tәlәblәr nәzәrә alınmalıdır:
1. Mәqalә azәrbaycan, rus vә ingilis dillәrindәn birindә hazırlanmalı, mәqalәnin adı, xülasә vә açar
sözlәr hәr üç dildә tәqdim olunmalıdır.
2. Mәqalә Microsoft Word mәtn redaktorunda A4 formatında (soldan, yuxarıda, aşağıdan vә sağdan –
2 sm.), Times New Roman şrifti ilә 12 pt. ölçüdә, vahid sәtirarası intervalla vә mәtndaxili yazıda 1sm.
abzas buraxmaqla hazırlanmalıdır vә hәcminә mәhdudiyyәt qoyulmur.
3. Mәqalәnin mәtninin aşağıdakı bölmәlәrdәn ibarәt olması tövsiyә olunur:
• giriş (mәsәlәnin aktuallığı, problemin hazırkı vәziyyәti);
• tәdqiqatın mәqsәdi, mәsәlәnin qoyuluşu;
• mәsәlәnin hәll üsulları aprobasiyası;
• alınan nәticәlәrin tәtbiqi;
• nәticә.
4. Mәqalә aşağıdakı ardıcıllıqla hazırlanmalıdır: UOT – soldan, böyük hәrflәrlә, qalın şriftlә, sonda 6pt.
interval; mәqalәnin adı – ortadan, böyük hәrflәrlә, qalın şriftlә; müәlliflәrin iş yeri, şәhәr, ölkә vә
e-mail ünvanı – ortadan, sonda 6pt. interval; xülasә (mәtn tәqdim olunan dildә), sonda 6pt. interval; açar
sözlәr – kursivlә, sonda 6pt. interval; giriş vә digәr alt başlıqlar – soldan, qalın şriftlә, әvvәlindә vә
sonunda 6 pt. intervalla.
5. Ədәbiyyat siyahısı: hәr bir istinad olunan mәnbәnin adı tәrcümә olunmadan, mәqalәdә istifadәolunma ardıcıllığına uyğun olaraq nömrәlәnir. Mәnbәnin biblioqrafiq tәsviri Ali Attestasiya Komissiyasının
dissertasiya işlәrindә mәnbәnin biblioqrafik tәsvirinә irәli sürdüyü tәlәblәrә uyğun olaraq göstәrilmәlidir.
6. Mәqalәdә cәdvәl vә şәkillәr nömrәlәnir: cәdvәl cәdvәlin yuxarısında, kursivlә, ortadan, (mәs.,
Cәdvәl 1.) şәkil şәklin altında, kursivlә, ortadan (mәs., Şәkil 1.) vә mәtn hissәdәn (yuxarıdan vә aşağıdan)
1 boş sәtir buraxmaqla göstәrilmәlidir. Cәdvәllәr bilavasitә mәqalәnin mәtnindә yerlәşdirilmәlidir. Hәr
cәdvәlin öz başlığı olmalıdır. Cәdvәllәrdә mütlәq ölçü vahidlәri göstәrilmәlidir. Əlyazma mәtndә şәkillәr
vә cәdvәllәrin yeri göstәrilir. Eyni bir mәlumatı mәtndә, cәdvәldә vә әlyazmada tәkrarlamaq yolverilmәzdir.
7. Düsturlar Microsoft Equation-dә standart parametr ilә yığılır. Mәtndә ancaq istifadә olunan düsturlar
nömrәlәnir. Düsturun nömrәsi sağda mötәrizәdә yazılır.
8. Redaksiyaya mәqalә göndәrildikdә müәlliflәr haqqında mәlumat: soyadı, adı, elmi dәrәcәsi, elmi
rütbәsi, iş yeri, vәzifәsi, telefon nömrәsi, e-mail ünvanı da tәqdim olunmalıdır.
9. Müәssisәdә yerinә yetirilәn tәdqiqatın nәticәlәrini açıqlayan mәqalәnin çap edilmәsi üçün müvafiq
yazılı razılıq olmalıdır.
10. Mәqalәdә göstәrilәn mәlumat vә faktlara görә müәllif mәsuliyyәt daşıyır.
11. Redaksiyaya daxil olan mәqalәlәrә rәy tәqdim olunur vә müsbәt rәy almış mәqalәlәr çapa tövsiyә
olunur.
12. Redaksiya mәqalәnin әsas mәzmununa xәlәl gәtirmәyәn redaktә dәyişikliklәri vә ixtisarları etmәk
hüququnu özündә saxlayır.
13. Mәqalә çapa verilmәdikdә redaksiya heyәtinin qәrarı barәdә müәllifә mәlumat verilir vә әlyazma
müәllifә qaytarılmır. Redaksiyanın mәqalәni yenidәn işlәmәk haqqında müraciәti, onun çapa verilәcәyini
ehtiva etmir. Belә ki, ona әvvәl rәyçilәr, sonra isә redaksiya heyәti yenidәn baxır. Çap üçün mәqbul
sayılmayan mәqalә müәllifinin mәqalәnin çapına yenidәn baxılması xahişi ilә redaksiya heyәtinә müraciәt
etmәk hüququ var.
14. Mәqalәnin korrekturası müәllifә göndәrilmir. Mәqalә çap olunandan sonra redaksiya otisklәri
yazışma üçün göstәrilәn ünvana göndәrir.
15. Mәqalә sadalanan tәlәblәrә cavab vermәzsә, baxılmaq üçün qәbul edilmir vә müәllifә qaytarılır.
Əlyazmanın daxil olduğu vaxt redaksiyanın mәtnin son variantının redaksiyaya daxil olduğu gündәn
sayılır.
16. Redaksiyanın ünvanı: Bakı, AZ 1033, N.Hacıyev 4. Tel. (+994 12) 566 -09 -67
Fax: (+994 12) 566-09-87; www.jurnal.vet.edu.az; e-mail: peshetehsili.jurnali@vet.edu.gov.az
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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 N.Hajiyev 4. Phone (+994 12 )566 09 67;
Fax (+994 12) 566 09 87; www.jurnal.vet.edu.az; e-mail: peshetehsili.jurnali@vet.edu.gov.az
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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. Н.Гаджиев 4, Тел: (+994 12) 566 09 67;
факс: (+994 12) 566 09 87; www.jurnal.vet.edu.az; e-mail: peshetehsili.jurnali@vet.edu.gov.az
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