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B
u gün milli tәhsilimizin tәrkib his -
sәsi olan peşә tәhsili dә özünün yeni
inkişaf mәrhәlәsinә qәdәm qoy muş,
tәhsilin inkişafı isti qa mә tindә

mühüm addımlar atılmışdır. Ölkә prezi denti
İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә tәhsil sahә sindә
hәyata keçirilәn ardıcıl tәdbirlәr vә isla hatlar nәti -
cәsindә ümumi tәhsilin keyfiyyәt göstә ricilәrindә
müsbәt dinamika tәmin olunur. Peşә tәh sili
sahәsindә dә başlanılan islahatların nәticә lәri
artıq öz bәhrәsini vermәkdәdir. Belә ki:

– peşә tәhsili әmәk bazarı ilә әn sıx mü na -
sibәtdә olan tәhsil növü olmaqla, ölkәnin sosial-
iqtisadi inkişafına tәkan verәn aparıcı sahә lәrdәn
biridir; 

– әhalinin hәr yaş qrupu üçün tәhsili özündә
ehtiva edir;

– peşә tәhsili tәhsil pillәlәri arasında cәmiyyәt
üçün böyük sosial-iqtisadi yük daşıyan әsas pil -
lәdir; 

– peşә tәhsilinin inkişafı cәmiyyәtdә hәm ümu mi
daxili mәhsulun sәviyyәsinә, hәm dә işsizliyә,
vәtәndaş cәmiyyәtinin inkişafına, sosial gәrgin liyin

vә cinayәtkarlığın azaldılmasına xidmәt edir;
– Azәrbaycanda peşә tәhsili vә tәlimi milli

tәhsil sisteminin tәrkib hissәsidir.
Peşә tәhsili vә tәliminin ümumi iqtisadi in -

kişafdakı әhәmiyyәtini nәzәrә alaraq, bu sahәnin
inkişaf etdirilmәsi xüsusi diqqәt mәrkәzindәdir.
Bu baxımdan peşә tәhsili sahәsindә peşә hazır -
lığının sәmәrәliliyini artırmaq vә rәqabәt qabi liy -
yәtli ixtisaslı kadrların hazırlanmasını tәmin
etmәk mәqsәdi ilә Prezident İlham Əliyevin
2016-cı il 20 aprel tarixli Fәrmanı ilә Tәhsil Na -
zirliyi yanında Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt Agent -
liyinin yaradılması bu sahәdә dövlәt siyasәtinin
hәyata keçirilmәsi vә әlaqәlәndirilmәsi, әmәk
bazarının dәyişәn tәlәblәrinә müvafiq peşә tәhsili
müәssisәlәrinin işinin tәşkili, idarә edilmәsinin
tәkmillәşdirilmәsi, işәgötürәnlәrlә әmәkdaşlıq vә
iqtisadiyyatın yeni inkişaf mәr hәlәsinә uyğun
olaraq kadr hazırlığına nail olun ması istiqa -
mәtindә mühüm addımdır. Bununla yanaşı, dövlәt
başçısının 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fәrmanına
uyğun olaraq, peşә tәhsili vә tәliminin inkişafı
ölkәnin 11 әsas prioritet istiqamәtlәrindәn biri

PEŞƏ TƏHSİLİ SAHƏSİNDƏ  İSLAHATLAR
UĞURLA  DAVAM  ETDİRİLİR

 Eldәniz Rüstәmov, 
Tәhsil Nazirliyi yanında Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt Agentliyinin 

Peşә tәhsili müәssisәlәrinin idarә edilmәsi, 
keyfiyyәtin tәminatı vә monitorinq şöbәsinin baş mәslәhәtçisi

E-mail: eldaniz.rustamov @vet.edu.gov.az

Dünyanın iqtisadi mәnzәrәsi dәyişdikcә onun mühüm atributlarından biri olan tәhsil dә dәyişir.
Cәmiyyәtin böyük irәlilәyişlәrinin fonunda tәhsil daha çox inkişafyönümlü xarakter alaraq, nәinki
onu müşayiәt edir, eyni zamanda, qabaqlayıcı ideyaları, tәdbirlәri ilә ona töhfәlәr vermәklә
inkişafa yol açır. Ölkәmizin tәhsil hәyatında da bu dәyişikliklәr baş vermәkdәdir. Bu sәbәbdәn dә
dünya standartlarına cavab verәn yüksәk sәviyyәli tәhsil imkanlarını yaratmaq istiqamәtindә çox
ciddi addımlar atılmaqdadır. Bu addımlar ölkә başçısının müxtәlif sәrәncamlarında öz tәsdiqini
tapmış, tәhsilimiz demәk olar ki, dövlәt qayğısı ilә tam әhatә olunmuşdur.

Artıq yeni dәrs ili әrәfәsindәyik. Görülmüş işlәrә nәzәr salmaqla, qarşıda hәllini gözlәyәn
mәsәlәlәrin dә müzakirә edilmәsi, aktuallaşdırılması, peşә tәhsili müәssisәlәrinin yeni fәaliyyәt
istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi baxımından bu tәdris ilinin dә çox uğurlu olacağına inanırıq.
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kimi müәyyәn edilmiş, “Azәrbaycan Respub -
likasında peşә tәhsili vә tәliminin inkişafına dair
Strateji Yol Xәritәsi” tәsdiq edilmişdir. Sәnәddә
peşә tәhsili vә tәlimi sektoru üzrә qısa, orta vә
uzunmüddәtli strateji baxış müәyyәn olunmuşdur. 

“Peşә tәhsili haqqında” Azәrbaycan Respub -
likası Qanununun qәbul edilmәsi peşә tәhsilinin
inkişafı baxımdan mühüm hadisәlәrdәn biridir.
Qanunun qәbul olunması peşә tәhsili sahәsindә
normativ-hüquqi bazanın tәkmillәşdirilmәsi üçün
zәmin yaratdı. Qanunun mәqsәdi vәtәn daş ların
peşә tәhsili sahәsindә Azәrbaycan Respub -
likasının Konstitusiyası ilә nәzәrdә tutulmuş
tәhsil hüququnu tәmin etmәkdәn, peşә tәhsili
prose si iştirakçılarının hüquqlarını vә vәzifәlә rini
müәyyәn etmәkdәn, onlar arasında müna sibәti
tәnzimlәmәkdәn ibarәtdir. Yeni qanunun tәtbiqi
ölkәmizdә peşә tәhsilinin inki şafına, peşә
hazırlığının sәmәrәliliyinin artırıl ması vә rәqa -
bәtqabiliyyәtli ixtisaslı kadrla rın hazır lanmasına
öz töhfәsini verәcәkdir. 

Peşә tәhsili müәssisәlәrinin idarә edilmәsindә
operativliyә vә şәffaflığa nail olmaq mәqsәdi ilә
Nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә peşә tәhsili
müәssisәlәri şәbәkәsinin rasionallaşdırılması
hәyata keçirilmiş vә ümumilikdә 34 peşә tәhsili
müәssisәsinin bazasında (Bakıda 26, Gәncәdә 6,
Qәbәlәdә 2 tәhsil müәssisәsi) müxtәlif isti qamәt -
lәr üzrә ixtisaslaşmış 14 Dövlәt Peşә Tәhsil
Mәrkәzi (Bakıda 11, Gәncәdә 2, Qәbәlәdә 1 Tәh -
sil Mәrkәzi) yaradılmışdır. Bu istiqamәtdә hәyata
keçirilәn tәdbirlәrin davamı olaraq peşә tәhsili
müәssisәlәrinin mövcud vәziyyәtinin araş -
dırılması vә onların idarәedilmәsinin tәkmil -
lәşdirilmәsi, maliyyә vәsaitlәrindәn sәmәrәli
istifadә edilmәsi, keyfiyyәt göstәricilәrinin
yaxşılaşdırılması mәqsәdi ilә peşә tәhsili müәs -
sisәlәri şәbәkәsinin rasionallaşdırılması vә
optimallaşdırılması, fәaliyyәtinin dayandırılması
vә ya müvәqqәti dondurulması, yeni tәhsil müәs -
sisәlәrinin inşası ilә bağlı tәkliflәr hazırlanaraq
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinә
tәqdim edilmişdir.

Peşә tәhsili müәssisәlәrinin mühәndis-pe -
daqoji heyәtinin potensialının güclәndirilmәsi,
on ların tәlimlәrә cәlb edilmәsi vә maddi rifa hının
yaxşılaşdırılması mәqsәdi ilә “Azәr baycan
Respublikasında peşә tәhsili vә tәliminin inki -
şafına dair Strateji Yol Xәritәsi”nin Tәdbirlәr
Planında nәzәrdә tutulan aşağıdakı işlәrin icrası
tәmin edilmişdir: peşә tәhsili müәssisәlәrinin

mövcud müәllim-pedaqoji heyәtinin diaqnostik
qiy mәtlәndirilmәsi, onların bilik vә baca rıq larının
artırılması mәqsәdi ilә yeni ümum tәhsil fәnn
kurikulumlarının peşә tәhsili müәs sisә lәrindә
tәtbiqi ilә bağlı ümumtәhsil fәnn müәl limlәri
müvafiq tәlim kurslarına cәlb edilmiş vә Tәhsil
İşçilәrinin Peşәkar İnkişafı İnstitutu tәrәfindәn
test imtahanından keçәn 889 nәfәr müvafiq
sertifikatlarla tәmin edilmişdir. Bu işlәrin uğurlu
nәticәsi kimi, peşә tәhsili müәs sisәlәrinin
 müәllim-pedaqoji heyәtinin bilik vә baca rıq -
larının artırılması mәqsәdi ilә diaqnostik qiy -
mәtlәndirilmәsi davam etdirilmiş vә 1 iyul 2018-
ci il tarixinәdәk ümumilikdә 60 peşә tәhsili
müәssisәsinin ixtisas vә ümumtәhsil fәnn müәl -
limlәrinin, istehsalat tәlimi ustalarının iştirakı
tәmin edilmişdir. 2018-ci ilin sonunadәk bütün
dövlәt peşә tәhsili müәssisәlәrinin müәllim-
pedaqoji heyәtinin diaqnostik qiymәtlәn diril -
mәsinin başa çatdırılması nәzәrdә tutulur.

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 17
yanvar 2018-ci il tarixli Sәrәncamına әsasәn,
2018-ci il yanvarın 1-dәn dövlәt peşә tәhsili müәs -
sisәlәrindә çalışan, bilik vә bacarıqlarının diaq -
nostik qiymәtlәndirilmәsi aparılmış müәl lim lәrin
hәftәlik dәrs yükü norması 1,5 dәfә, aylıq vәzifә
maaşları orta hesabla 2 dәfә artırıl mışdır. 

Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabine -
tinin 1 fevral 2018-ci il tarixli Qәrarı ilә bilik vә
bacarıqlarının diaqnostik qiymәtlәndirilmәsi
aparılmış dövlәt peşә tәhsil müәssisәlәrindә
idarәetmә, tәhsil vә tәlim fәaliyyәti ilә mәşğul
olan işçilәrin vәzifә maaşları sxemi vә mәb lәğlәri
tәsdiq edilmişdir.

Əmәk bazarının dәyişәn tәlәblәrinә uyğun
nәticәyönümlü, modul strukturlu tәhsil proq ram -
larının (kurikulumların) vә tәdris materiallarının
(modulların) hazırlanması istiqamәtindә dә
mühüm işlәr görülür. Belә ki, Strateji Yol
Xәritәsinin Tәdbirlәr Planına uyğun olaraq, pilot
peşә tәhsili müәssisәlәrindә işәgötürәnlәrlә
tәrәfdaşlıq mexanizminin qurulması, peşә stan -
dartları vә kurikulumlarının tәtbiqinin hәyata
keçirilmәsi mәqsәdi ilә bir sıra ixtisaslar üzrә
nәticә yönümlü, modul strukturlu tәhsil proq ram -
ları (kurikulumlar) hazırlanmışdır. 2018/2019-cu
tәdris ilindә 168 ixtisas üzrә tәlәbә qәbulu
aparılmışdır. Onlardan 10-u әmәk bazarının
tәlәblәri nәzәrә alınaraq, “İlk peşә-ixtisas tәhsili
üzrә ixtisasların Tәsnifatı”na әlavә edilmiş yeni
ixtisaslardır. 
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Artıq 3 ildir ki, peşә tәhsili müәssisәlәrinә
tәlәbә qәbulu Tәhsil Nazirliyi ilә Azәrbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Vәtәndaşlara
Xidmәt vә Sosial İnnovasiyalar üzrә Dövlәt
Agentliyi (ASAN) arasındakı әmәkdaşlıq çәrçiv -
әsindә “ASAN peşә” layihәsi üzrә hәyata
keçirilir. 2016/2017-ci tәdris ilindәn başlayaraq
hәyata keçirilәn bu layihәnin әhatә dairәsi hәr il
genişlәndirilir. Bakı, Sumqayıt, Gәncә şәhәrlәri
vә Abşeron rayonu üzrә peşә tәhsili müәs -
sisәlәrinә hәm dövlәt, hәm dә ödәnişli әsaslarla
qәbul yalnız “ASAN xidmәt” tәrәfindәn hәyata
keçirilir. Mingәçevir şәhәri, Bәrdә, Masallı,
Sabirabad, Quba vә Qәbәlә rayonları üzrә peşә
tәhsili müәssisәlәrinә isә yalnız dövlәt hesabına
qәbul müvafiq “ASAN xidmәt” mәrkәzlәrindә
aparılır. Layihәnin әhatә dairәsinin genişlәnmәsi
ilә әlaqәdar olaraq vәtәndaşlara xidmәt göstәrәn
“ASAN xidmәt” mәrkәzlәrinin sayı da bu ildәn
artıb. Belә ki, iki “ASAN kommunal” prosesә
cәlb olunub. Əlavә olaraq Quba vә Mingәçevirdә
dә “ASAN xidmәt” mәrkәzlәri vәtәndaşlara
xidmәt göstәrir. Belәliklә, layihә bu il 13 “ASAN
xidmәt” mәrkәzindә hәyata keçirildi. “ASAN
xidmәt” mәrkәzlәrinin xidmәt göstәrmәdiyi
regionlarda, ucqar rayonlarda fәaliyyәt göstәrәn
peşә tәhsili müәssisәlәrinә qәbul olunmaq
istәyәnlәrin elә hәmin peşә mәktәblәrinin özün dә
elektron qaydada qeydiyyatdan keçmәlәrinә şәrait
yaradıldı. Cari ildә ölkә başçısının iştirakı ilә
açılışı olan Mingәçevir “ASAN hәyat” komplek -
sinә daxil olan “ASAN peşә” Tәhsil Mәrkәzinә
bu tәdris ilindәn qәbul aparıldı vә mәrkәz 5
ixtisas üzrә kadr hazırlığına başlayır.

Peşә tәhsili müәssisәlәrinin infrastrukturunun
yaxşılaşdırılması tәhsilin inkişafında, keyfiyyәtli
kadr hazırlığı işindә mühüm hesab edilir. Bunlar
nәzәrә alınaraq, pilot peşә tәhsili müәssisәlәrinin
qurulması, iqtisadiyyatın prioritet istiqamәtlәri,
işәgötürәnlәrin tәlәblәri vә peşә tәhsili müәs -
sisәlәrinin mövcud vәziyyәti araşdırılmış vә 10
peşә tәhsili müәssisәsi pilot olaraq müәy -
yәnlәşdirilmiş, 4 pilot peşә tәhsili müәssisәsinin
(Texnika vә Texnologiyalar, Dәniz Nәqliyyatı,
Gәmiqayırma vә Liman İşlәri üzrә Bakı Dövlәt
Peşә Tәhsil Mәrkәzlәri, Bәrdә vә Cәlilabad Peşә
Liseylәri) tәmiri, tikintisi vә yenidәn qurulması
ilә bağlı maliyyә vәsaiti ayrılmışdır. 

Pilot peşә tәhsili müәssisәlәrinin yaradılması
istiqamәtindә görülәn işlәrin davamı olaraq,
Sәnaye vә İnnovasiyalar üzrә Bakı Dövlәt Peşә

Tәhsil Mәrkәzinin bazasında Koreya tәhsil
standartları әsasında yeni Peşә Tәhsil Mәrkәzi
yaradılır. Azәrbaycan vә Koreya hökumәtlәri
arasın dakı razılaşmaya uyğun olaraq, Koreya
İqtisadi İnkişaf vә Əmәkdaşlıq Fondunun maliy yә
dәstәyilә yaradılan nümunәvi tәhsil müәs sisәsi
bütün növ zәruri avadanlıqlar, tәlim vә tәdris
vәsaitlәri ilә tәchiz olunacaq. Burada mexanika,
elektronika, elektrik mühәndisliyi, sәnayedә
quraşdırma işlәri, tikinti, informasiya texnolo -
giyaları, avtomobil vә avtomatlaşdırma istiqa -
mәtlәri üzrә ümumilikdә 8 ixtisas tәdris olunacaq.
Tikinti vә tәchizat işlәrinin 2019-cu ilin iyun
ayında başa çatacağı nәzәrdә tutulub. Bu Peşә
Tәhsil Mәrkәzindә dәrs deyәcәk müәl limlәr 2 ay
müddәtindә Bakıda 3 ay isә Koreyada tәlim
keçәcәk, mәrkәzdә istifadә edilәcәk avadan -
lıqlarla işlәmәyi, yeni tәhsil proqramını öyrәnә -
cәklәr. Peşә Tәhsil Mәrkәzindә tәhsilin mәz -
mununu ölkә reallıqları nәzәrә alınmaqla koreyalı
mütәxәssislәr hazırlayacaq. Artıq mәr kәzdә
işlәmәk üçün ixtisaslı mütәxәssislәrin işә qәbulu
prosesinә start verilib. 

İşәgötürәnlәrin peşә tәhsili vә tәliminә cәlb
olunması, ixtisaslı kadrlara dair әmәk bazarının
iştirakçılarının tәlәblәrinin öyrәnilmәsi mәqsәdi
ilә mütәmadi olaraq müxtәlif tәşkilatlarla,
sahibkarlıq subyektlәri ilә görüşlәr keçirilir, hәm
peşә tәhsili müәssisәlәri, hәm dә Agentlik tәrә -
findәn işәgötürәnlәrlә әmәkdaşlığa dair çoxsaylı
müqavilәlәr vә anlaşma memorandumları imza -
lanır. Bu sahәdә normativ-hüquqi bazanı güc -
lәndirmәk mәqsәdi ilә “İşәgö türәnlәrlә әmәk -
daşlıq mexanizminin qurulması, işәgötürәnlәrin
peşә tәhsili vә tәlimi sisteminә inteqrasiyasının
tәmin edilmәsi üçün sti mul laşdırıcı tәdbirlәr
haqqında Qaydalar” layihәsi hazırlanaraq Azәr -
baycan Respublikasının Nazir lәr Kabinetinә
tәqdim olunmuşdur.

Bu gün peşә tәhsili sahәsindә dә beynәlxalq
әmәkdaşlıq yüksәk sәviyyәdәdir. Belә ki, ölkә -
mizin dünyada nüfuzu, respublikamızdakı sabitlik
vә xarici investorlara yaradılan normal iş şәraiti
nәticәsindә artıq beynәlxalq әlaqәlәrimiz geniş -
lәndirilmiş, müxtәlif layihәlәrlә ölkәmizә üz tutan
iş adamlarının, tәşkilatların sayı art mış dır. Azәr -
baycanda fәaliyyәt göstәrәn Avropa şirkәtlәri peşә
tәhsili vә tәlimindәn, bu sahәdә hәyata keçirilәn
islahatlardan razılıqlarını ifadә ediblәr.

Avropa İttifaqının Avropa Qonşuluq Alәti Proq -
ramı çәrçivәsindә Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt Agent -
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liyi ilә birgә 30 yanvar 2017-ci il tari xindәn
etibarәn “Azәr baycanda Peşә Tәhsili vә Tәliminin
(PTT) İnkişafına Avropa İttifaqının dәstәyi” adlı
texniki-yardım layihәsi icra olunur. Bununla
yanaşı, Aİ-nin 4 qrant layihәsinin (Gәncәdә
Kompetensiyayönümlü Regional Sәnaye Peşә
Tәhsili Mәrkәzinin yaradıl masına dәstәk”; Lәn -
kәran iqtisadi rayonunda tәhsilin keyfiyyәtinin
artırıl ması vә әmәk bazarının tәlәblәrinә cavab
verәn Peşә Tәhsili sisteminin yaradılması; Qәbәlә
Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi, Qax Peşә Liseyi,
İsmayıllı Peşә Tәdris Mәr kәzindә kәnd tәsәrrüfatı
vә turizm sahәlәrindә 4 ixtisas üzrә “dual” sistemә
bәnzәr pilot peşә tәhsili vә tәlimi sisteminin
yaradılması; Bәrdә Peşә Liseyinin işәgötürәnlәr
vә digәr maraqlı tәrәflәr üçün “biznes vә sosial
partnyor” vә “nümunәvi mәr kәz” kimi inkişaf
etdirilmәsi) icrasına başlanılıb. Qrant layihәlәri
hesa bına Gәncә vә Qәbәlә şәhәrlәri, Cәlilabad,
Qax, İsma yıllı vә Bәrdә rayonlarında tәhsilin
keyfiyyәtinin ar tırılması, peşә tәhsilinin әmәk
bazarının tә lәblә rinә uyğunlaşdırılması vә kompe -
ten si yayönümlü kuriku lum vә tәdris mate rialla -
rının hazır lanması, sәriştәlәrin tanın ması mexaniz -
mi nin tәtbiq edilmәsinin dәstәk lәn mәsi nәzәrdә
tutulur. 

Şәbәkә texnologiyaları vә sistem inzibatçılığı,
kompüter qrafikası vә dizayn, proqram tәminatı
ixtisasları üzrә kadr hazırlığı sahәsindә
Ukraynanın “STEP IT Academy” şirkәti ilә birgә
fәaliyyәt hәyata keçirilir. Layihә çәrçivәsindә
2017-2018-ci tәdris ilindә mәzun olan 41 nәfәr
tәlәbәnin 70 faizdәn çoxu işlә tәmin olunmuşdur. 

Azәrbaycan Hökumәti ilә Çin Xalq Res -
publikası Hökumәti arasında imzalanmış texniki-
iqtisadi әmәk daşlıq sazişi çәrçivәsindә 70 adda 168
әdәd müxtәlif tәyinatlı simulyatorlar, tәlim
sistemlәri üzrә ava danlıqlar, iş masaları, me -
xanizmlәr, alәtlәr vә s. lәva zimatlar ölkәmizә gә -
tirilib vә peşә tәhsili müәssi sәlәrindә quraş dırılıb. 

“British Council” Azәrbaycan, Tәhsil Na zirliyi
vә turizm-xidmәt sektorunun işә gö türәnlәri ilә
әmәk daşlıq çәrçivәsindә “Turizm-xidmәt sahәsi
üzrә kadrların tәkmillәşdirilmәsi vә iş yerindә
tәcrübә proqramı” layihәsi hәyata keçirilir.
2016/2017-ci tәdris ilindәn icra olunan bu layihә
çәrçivәsindә peşә tәhsili müәssi sәlәrinin 240
mәzununun 60 faizdәn çoxu işlә tәmin olun -
muşdur. 

Mәlum olduğu kimi, müәyyәn dövrlәrdә peşә
tәhsili sisteminin nüfuzu aşağı düşmüş, cәmiy -

yәtdә ona inam vә maraq azalmış, bu sistemin
inkişafı demәk olar ki, diqqәtdәn kәnarda
qalmışdır. Ancaq son illәr dövlәtin bu sahәyә
diqqәt vә qayğısı artmış, dövlәt tәrәfindәn peşә
tәhsilinin ictimai statusunun yüksәldilmәsi ilә
bağlı uğurlu addımlar atılmışdır. Peşә tәhsilinә
marağın artırılması üçün peşә tәhsilinin yeni
pozitiv imicinin formalaşdırılması vә peşә -
yönümü işinin effektiv şәkildә qurulması priori tet
istiqamәtlәr kimi müәyyәn edilmiş, yerli, regional
vә beynәlxalq sәviyyәli yarış maların tәşkili, elәcә
dә yaşlılar, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gәnclәr,
qızlar, işsizlәr vә digәr hәssas әhali qruplarının
tәhsilә cәlb olunması üçün müvafiq tәhsil mühiti
vә şә raitinin yara dılması nәzәrdә tutulmuşdur. 

Ümumtәhsil mәktәblәrindә şagirdlәrin peşә
tәhsili ixtisasları ilә praktiki qaydada tanışlığını
tәmin etmәk mәqsәdi ilә müxtәlif tәdbir vә
müsabiqәlәr, peşә tәhsili müәssisәlәrindә “Açıq
qapı” günlәri mütәmadi tәşkil edilir vә bu
istiqamәtdә tәdbirlәr davam etdirilәcәkdir. Eyni
zamanda, tәhsilin әlçatanlığının tәmin olunması
üçün bir çox stimullaşdırma mexanizmlәri dә
nәzәrdә tutulmuşdur ki, buna da nailiyyәtlәri
yüksәk olan tәlәbәlәrә müvafiq maliyyә dәstә -
yinin göstәrilmәsi vә tәhsilinin davam etdirmәsi
üçün müvafiq tәhsil pillәsinә keçid mexa -
nizmlәrinin hazırlanması tәdbir lәrini göstәrmәk
olar. Kadr hazırlığı prosesinin müasir lәşdirilmәsi,
peşә tәhsili vә tәlimi müәssi sәlәrindә mühәndis-
pedaqoji heyәtin hazırlığı prose sinin tәk -
millәşdirilmәsi, peşә tәhsili vә tәlimi siste mindә
özәl sektorun iştirakının stimullaş dırılması,
işәgötürәnlәrin tәlәbatına uyğun kadr hazırlığının
tәşkili istiqamәtindә görülәcәk işlәr peşә tәhsili
müәssisәlәrinin imicinin artırılmasına xidmәt
edә cәkdir.  

Ümid edirik ki, növbәti tәdris ilindә әmәk
bazarının tәlәblәrinә cavab verәn yüksәk ixtisaslı,
rәqabәtqabiliyyәtli kadrların hazırlanması üçün
müasir vә beynәlxalq tәcrübә әsasında tәdris
proqramlarının (kurikulumların) hazırlanması
mәqsәdi ilә beynәlxalq vә yerli sәviyyәdә әmәk -
daşlıq güclәndirilәcәk, işәgötürәnlәrin peşә tәhsili
vә tәlimi sisteminә cәlb edilmәsi ilә bağlı mühüm
addımlar atılacaqdır. Əlavә olaraq qarşıya qoyul -
muş hәdәflәrә uyğun müxtәlif peşә istiqamәtlәri
üzrә ixtisaslaşmış dövlәt peşә tәhsili mәrkәz -
lәrinin yaradılması bundan sonra da davam
etdirilәcәk vә hәmin mәrkәzlәrdә müasir tәlәblәrә
uyğun idarәetmә tәtbiq edilәcәkdir. 
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A
zәrbaycan Respublikası Prezi den -
tinin 2015-ci il 19 yanvar ta rixli
Sәrәncamı ilә “Azәr bay can Res -
publikasında tәhsilin inkişafı üzrә

Dövlәt Strategiyası”nın hәyata keçirilmәsi ilә
bağlı Fәaliyyәt Planı vә 2016-cı il 6 dekabr ta -
rixli Fәrmani ilә tәsdiq edilmiş strateji yol xәritә -
lәrinә uyğun olaraq, peşә tәhsilli kadr hazırlığı
bu günün vә gәlәcәyin әsas strateji amili kimi
qalmaqdadır.

Avropa Tәhsil Fondunun (ATF) 2017-ci il
hesa batında göstәrildiyi kimi, peşә standartları
Azәrbaycanda tәhsil, iqtisadi inkişaf vә mәş -
ğulluq siyasәtlәrinә başlıca alәt kimi tәdricәn da -
xil edilir. Bir neçә il öncә Dünya Bankı vә Azәr -
baycan Respublikası Əmәk vә Əhalinin Sosial
Müdafiәsi Nazirliyi tәrәfindәn hәyata keçirilmiş
DİOS layihәsi çәrçivәsi daxilindә hazırlanmış
200 ixtisasın yeni standartlarının bәzilәri kadr
hazırlığında pilot istifadә edilsә dә, onların bir
çoxu istifadә edilmәdәn köhnәldi. Belәliklә,
strateji yol xәritәlәrinin tәsdiqi peşә stan dart -
larına ehtiyacın qaçılmazlığını reallaş dırdı.

Ölkәnin perspektiv inkişaf hәdәflәrini vә
istiqamәtlәrini müәyyәnlәşdirmәk, onların ger -
çәklәşdirilmәsini tәmin etmәk mәqsәdi ilә “Milli
iqtisadiyyat vә iqtisadiyyatın әsas sek torları üzrә
Strateji Yol Xәritәsinin başlıca istiqa mәtlәrinin
tәsdiqi vә bundan irәli gәlәn mәsәlәlәr haqqında”
Azәrbaycan Respublikası Prezi dentinin 2016-cı
il 16 mart tarixli, 1897 nömrәli Sәrәncamına uy -
ğun olaraq, prezidentin 6 dekabr 2016-cı il tarixli
Fәrmanı ilә aşağıdakı strateji yol xәritәlәri tәsdiq
olunmuşdur:

• “Azәrbaycan Respublikasında milli iqtisa -
diyyat perspektivi üzrә Strateji Yol Xәritәsi”;

• “Azәrbaycan Respublikasında neft vә qaz
sәnayesinin (kimya mәhsulları daxil olmaqla)
inkişafına dair Strateji Yol Xәritәsi”.

• “Azәrbaycan Respublikasında kәnd tәsәr -
rüfatı mәhsullarının istehsalına vә emalına dair
Strateji Yol Xәritәsi”.

• “Azәrbaycan Respublikasında kiçik vә orta
sahibkarlıq sәviyyәsindә istehlak mallarının
istehsalına dair Strateji Yol Xәritәsi”.

• “Azәrbaycan Respublikasında ağır sәnaye
vә maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol
Xәritәsi”.

• “Azәrbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış
turizm sәnayesinin inkişafına dair Strateji Yol
Xәritәsi”.

• “Azәrbaycan Respublikasında logistika vә
ticarәtin inkişafına dair Strateji Yol Xәritәsi”.

• “Azәrbaycan Respublikasında uyğun qiy -
mәtә mәnzil tәminatının inkişafına dair Strateji
Yol Xәritәsi”.

• “Azәrbaycan Respublikasında peşә tәhsili
vә tәliminin inkişafına dair Strateji Yol Xәritәsi”.

• “Azәrbaycan Respublikasında maliyyә xid -
mәtlәrinin inkişafına dair Strateji Yol Xәri tәsi”.

• “Azәrbaycan Respublikasında telekom muni -
kasiya vә informasiya texnologiyalarının inkişa -
fına dair Strateji Yol Xәritәsi”.

• “Azәrbaycan Respublikasında kommunal
xidmәtlәrin (elektrik vә istilik enerjisi, su vә qaz)
inkişafına dair Strateji Yol Xәritәsi”.

Peşә tәhsili vә tәlimi, milli iqtisadiyyatın inki -
şafı ilә bağlı strateji yol xәritәlәri digәr yol xәri -

STARTEJİ YOL XƏRİTƏLƏRİNDƏ PEŞƏ TƏHSİLLİ
KADR HAZIRLIĞI MƏSƏLƏLƏRİ

Rәsul Əsgәrov,
Tәhsil İnstitutunun Peşә-ixtisas tәhsili 

şöbәsinin müdiri, әmәkdar müәllim
E-mail: rasulasgar@mail.ru
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tәlәri arasında körpü rolunu oynayır. Strateji yol
xәritәlәri yeni qurum olan İqtisadi İsla hatların
Tәhlili vә Kommunikasiya Mәrkәzinin dәstәyi
ilә hazırlanmışdır. Bu qurum strateji yol xәritә -
lәrinin hazırlanmasına dәstәk göstәr mәkdәn
başqa, icra mәsәlәlәrinin monitorinqi vә qiy -
mәtlәndirilmәsinә dә cavabdeh olacaqdır. Hәr bir
Strateji Yol Xәritәsindә aid olduğu sahә ilә
әlaqәdar ümumi mәnzәrә tәhlil edilәrәk qısa, orta
vә uzunmüddәtli strateji hәdәflәr müәyyәn
olunmuş, hәdәf göstәricilәri, strateji mәqsәdlәr
vә hәmin mәqsәdlәrә aid olan fәaliyyәtlәr ehtiva
edilmişdir. Strateji yol xәritәlәrindә seçilmiş
iqtisadi sahәlәrin strateji inkişafı üçün peşә
tәhsilli kadr hazırığına xüsusi yer verilmişdir: 

* “Azәrbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış
turizm sәnayesinin inkişafına dair Strateji Yol
Xәritәsi”nin tәdbirlәr planında turizm sahәsindә
peşә tәhsili vә tәlimi proqramlarının әlaqәlәn -
dirilmәsi üçün işçi qrupun yaradılması, işçi qrup
tәrәfindәn bir sıra tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi,
Azәrbaycan Turizm vә Menecment Univer site -
tinin nәzdindә yeni regional turizm peşә mәk -
tәblәrinin yaradılması, turizm sektoru üzrә peşә
standartları vә tәhsil proqramlarının (kuri kulum -
ların) hazırlanması vә turizm bәlәd çilә rinin ser -
tifikatlaşdırılması üzrә tәdbirlәrin hәyata ke çi -
rilmәsi vә digәr sektor nümayәndәlәri üçün
maariflәndirici seminarların tәşkili, turizm üzrә
MBA proqramının yaradılması üçün tәdbirlәrin
görülmәsi (tәdbirlәr planının 4.1.1; 4.1.6 bәnd -
lәri). 

* “Azәrbaycan Respublikasında kiçik vә orta
sahibkarlıq sәviyyәsindә istehlak mallarının
istehsalına dair Strateji Yol Xәritәsi”nin tәdbirlәr
planında kiçik vә orta sahibkarlıq (KOS) sub -
yektlәri ilә peşә tәhsili müәssisәlәrinin işinin әla -
qәlәndirilmәsi KOS subyektlәri üçün “ömür boyu
öyrәnmәk” imkanlarının tәmin edilmәsi, ilk peşә
vә orta ixtisas tәhsili müәssisәlәrindә sahib kar -
lığın әsasları fәnninin tәdrisinin tәşkil edil mәsi
(tәdbirlәr planının 4.2.3; 4.2.4; 4.3.2 bәnd lәri).

* “Azәrbaycan Respublikasında ağır sәnaye
vә maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol
Xәritәsi”nin tәdbirlәr planında turizm sәnayesi
müәssisәlәrinin kadr tәminatının yaxşılaş dırıl -
ması (1.1.3.).

* “Azәrbaycan Respublikasında kәnd tәsәr -
rüfatı mәhsullarının istehsalına vә emalına dair

Strateji Yol Xәritәsi”nin tәdbirlәr planında aqrar
sahәdә peşә tәhsilinin inkişaf etdirilmәsi, aqrar
tәhsil müәssisәlәri ilә kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları
istehsalçıları vә emalı müәssisәlәri arasında
әmәkdaşlığın güclәndirilmәsi istiqamәtindә tәd -
birlәrin hazırlanması (2.5.3; 5.1.2; 5.1.3) nә zәrdә
tutulmuşdur. Bu tәdbirlәrin hәyata ke çirilmәsi
üçün kәnd tәsәrrüfatı vә qida emalı üzrә peşә
standartlarının hazırlanmasına ciddi ehtiyac
vardır. Avropa Tәlim Fondunun hesa batına görә
Azәrbaycanda kәnd tәsәrrüfatı mәşğulluq baxı -
mından әn böyük iqtisadi sek tordur, әn az mәh -
suldarlıq vә kvalifikasiyalı işçi qüvvәsi dә
buradadır. Kәnd tәsәrrüfatında çalışan işçi qüv -
vәsinin yalnız 10%-i kvalifi kasiyalıdır. Bu sahә
üzrә Strateji Yol Xәritәsinin tәdbirlәr pla nında
spesifik mәsәlәlәrә hәsr olunmuş qısa kurslar vә
fәrdi tәsәr rüfatlarda fermerlәrә dәstәk göstәrәcәk
mәslә hәtçi şәbәkә vasitәsi ilә әn mühüm tәlim
tәdbir lәrinin görülmәsi plan laşdırılır. Fer mer -
lәrin әksәriyyәti fәrdi şәkildә çalışır. Bir sıra
holdinq vә dövlәt tәşkilatları daha mәhsuldar
kәnd tәsәrrüfatı vә qida emalına sәrmayә yatırır
vә onların ixtisaslı kadrlara ehti yacları vardır.
Mәsәlәn, “Gilan Holding” tә sәrrüfatçılıq fәaliy -
yәtlәri üçün 3000-4000 işçini cәlb etmәyi plan -
laşdırır. Bu, Holdinq PTT Mәrkәzi, habelә Kәnd
Tәsәrrüfatı Nazirliyi ilә yaxından işlәyir. Kәnd
Tәsәrrüfatı Nazirliyi tәlim fәaliyyәtlәrini Gәncә
Aqrar Universiteti vasitәsi ilә hәyata keçirir,
hәmçinin burada PTT mәktәbi dә açacaq. Sәkkiz
әrazi mәşvәrәt mәrkәzi rayonlarda tәlim ehti -
yaclarının müәy yәnlәş dirilmәsindә vә qısa -
müddәtli tәlimlәrin tәş ki lindә yardımçı olacaq.

* Strateji Yol Xәritәsi çәrçivәsindә ASAN –
Vәtәndaşlara Xidmәt vә Sosial İnnovasiyalar
üzrә Dövlәt Agentliyi mәhsullarının marketinqi
vә hazırlanmasında ailә tәsәrrüfatlarını vә biz -
nesi dәstәklәmәk mәqsәdi ilә ABAD mәr kәz -
lәrini yaratmaqdadır. Bir çox fermerlәr yalnız
kiçik torpaq sahәlәrinә malikdir vә burada
tәsәrrüfatçılıq çox mәhsuldar ola bilmәz. Sahib -
karlar, eko-turizm, әl işlәri vә tikinti fәaliyyәtlәri
vasitәsi ilә ucqar zonalarda yaşayan şәxslәrin
fәaliyyәtlәrini çoxşaxәli etmәk üçün tәlimlәr
planlaşdırırlar. Qeyri-formal tәhsilin tәsdiq -
lәnmәsi dә yeni karyeralara keçidi dәstәklәmәk
üçün vacibdir.

* Tәlimlәrin әksәriyyәti qısamüddәtli vә
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xüsusi olsa da, müxtәlif maraqlı tәrәflәrlә hәyata
keçirdiyimiz müsahibәlәr göstәrir ki, onlar kәnd
tәsәrrüfatı sahәsi üzrә daha çox peşә standartının
olmasını istәyir. Peşә standartlarının Strateji Yol
Xәritәsindә qeyd edilmәmәsi, onların әhәmiy -
yәtinin Əmәk vә Əhalinin Sosial Mü dafiәsi Na -
zirliyindәn kәnarda kifayәt qәdәr tanın mamasına
dәlalәt edir.

* Əksәr tәlim proqramları bütünlükdә aq ro -
nomçuluğa istiqamәtlәnsә dә peşә standartları
әrzaq tәhlükәsizliyi, bağçılıq vә s. kimi peşәlәr
üçün hazırlanmalıdır.

* Tәsәrrüfatçılıqda tәlәb olunan bacarıqları
ehtiva etmәk üçün Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi,
Əmәk vә Əhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi,
Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt Agentliyi vә digәr ma -
raqlı tәrәflәr arasında daha geniş әmәkdaşlıq
imkanları vardır. Bu, kәnd tәsәrrüfatı üzrә stan -
dartlar, kurikulum vә kvalifikasiyalara dair sahә
çәrçivәsi formasında (ehtiyacları birlikdә ehtiva
edәn) ola bilәr. 

* “Azәrbaycan Respublikasında kommunal
xidmәtlәrin (elektrik vә istilik enerjisi, su vә qaz)
inkişafına dair Strateji Yol Xәritәsi”nin tәdbirlәr
planında kommunal xidmәtlәr sektorunda kadr
potensialının tәkmillәşdirilmәsi (1.1.5).

* “Azәrbaycan Respublikasında telekom -
munikasiya vә informasiya texnologiyalarının
inkişafına dair Strateji Yol Xәritәsi”nin tәdbirlәr
planında İKT sektorunun rәqabәtәdavamlılığını
tәmin edәn mәhsulların istehsalı vә xidmәtlәrin
göstәrilmәsi üzrә kadr hazırlığının güclәn di ril -
mәsi, biznes subyektlәrinin texnologiya sa -
vadlılığının artırılması, daha yüksәk İKT bilik vә
bacarıqlarının tәmin edilmәsi üçün rәqәmsal
tәhsilin inkişafı üzrә islahatların aparılması,
“Elektron mәktәb” sisteminin tәtbiqi vә inkişaf
etdirilmәsi, tәkmillәşdirmә kurslarının tәşkil
edilmәsi, bilik vә bacarıqların qiymәt lәn diril mә -
si (2.3.3; 2.3.4; 2.5.1; 2.5).

* “Azәrbaycan Respublikasında maliyyә xid -
mәtlәrinin inkişafına dair Strateji Yol Xәritә -
si”nin tәdbirlәr planında maliyyә sektorunda
çalışan mütәxәssislәrin bilik vә bacarıqlarının
tәkmillәşdirilmәsi (5.1.1; 5.1.2), istehlakçıların
ma liyyә savadlılığının artırılması vә hüquq ları -
nın müdafiәsinin güclәndirilmәsi (5.2.1; 5.2.4.)
tәdbirlәrinin icrası nәzәrdә tutulmuşdur.

Strateji maliyyә savadlılığının yüksәldilmәsi

adlandırılan hәdәfdә (hәdәf 5) göstәrildiyi kimi,
maliyyә sistemindә çalışanların bilik vә baca rıq -
larının keyfiyyәtcә yeni müstәviyә qalx ması, ha -
belә maliyyә xidmәtlәri istehlakçılarının ma liyyә
savadlılığının artırılması, sağlam, etibar lı, da -
yanıq  lı vә ef fektiv maliyyә sis teminin forma laş -
dı rıl masını dәstәklәyә bilәr. Buna nail olmaq
mәqsәdi ilә ma liyyә sistemi mütәxәs sislәrinin
ixtisaslaşmasının dәrinlәşmәsi vә maliyyә savad -
lılığının artırılmasına yönәldilmiş strateji hә -
dәflәr müәyyәn edilmişdir. Əhali nin davranış
modellәri dәyişir, maliyyә institutlarına qarşı
fәrqli gözlәntilәri vә kommunikasiya üsulları
olan real vaxt rejimindә (onlayn) vә sosial şәbә -
kәlәrә bağlı әnәnәvi müştәri loyallığı (loyallıq
proqramı sizdәn әn azı bir dәfә alış-veriş edәn,
onları alış etdiklәrinә görә müka fatlan dırmağa
imkan verәn qaydalar toplusudur) nümayiş etdir -
mәyәn yeni gәnc müştәri seq mentlәri mey dana
gәlir. Ortayaşlı müştәri vә tәqaüdçülәrin dә tәlәb
vә davranışları dәyişir. Bundan әlavә, inkişaf
etmәkdә olan ölkәlәrdә orta vә yüksәk gәlirli
tәbәqәnin artması maliyyә institutları üçün po -
tensial biznes imkanları da  yaradır.

Tәnzimlәyici qurumların idarә olun masına
dair tәlәblәrini sәrtlәşdirmәsi bu sahәdә çalışan
digәr mütәxәssislәrin peşәkar keyfiy yәtlәrinә aid
yeni bilik vә bacarıq lara olan tәlәb  lәri artır -
mışdır. Mövcud vәziyyәt yeni mütә xәs sis lәrin
cәlb edil mәsini vә mütә xәs sis peşә kar lı ğının
artırıl masını zәru ri edir. Eyni zaman da, ma liyyә
xidmәtlәri isteh lak çılarının rasional davranışı vә
mәsu liyyәtli borc lanması üçün ma liyyә savad -
lılığının yüksәl dilmәsi istiqa mәtindә tәşәb büslәr
art mışdır. Azәr baycanda maliyyә xid mәtlәri
isteh lakçılarının hüquqlarının tәmin edilmәsi vә
maliyyә savad lılığının artırılması ilә bağlı bir
sıra işlәr gö rülmüşdür. Bu istiqamәt üzrә insti -
tusional is lahatlar aparılmış, isteh lakçıların hü -
quq larının effektiv müdafiә mexa nizmlәrinin
formalaş dırılmasında vә әhalinin maariflәn -
dirilmәsindә irәlilәyişlәrә nail olun muşdur. Bu -
nunla belә, maliyyә xidmәtlәri sekto runun inki -
şafı, maliyyә vasitәçiliyinin dәrin lәşmәsi, maliy -
yә sektoru vә istehlakçılar ara sın da qarşı lıqlı
әlaqәlәrin geniş lәndirilmәsi maliyyә xidmәtlәri
istehlak çılarının maraqlarının qorun masını vә
maliyyә savad lılığının artırıl ma sını zәruri edir.
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M
üasir qloballaşma әsrindә hәr
bir dövlәtin, xalqın gәlәcәk ta -
leyi onun malik olduğu elmi-
intellektual vә mәnәvi poten -

sialından, yüksәk sәviyyәli mütәxәssis hazırlmaq
bacarığından çox asılıdır. Bu potensial isә, mәhz
tәhsil sahәsindә, xüsusәn dә ilk peşә-ixtisas
tәhsili müәssisәlәrindә yaradılır. Mәlumdur ki,
milli tәhsilimizin, o cümlәdәn, texniki-peşә
tәhsilinin inkişafı ulu öndәr Heydәr Əliyevin adı
vә fәaliyyәti ilә sıx bağlıdır. Xüsusilә Ulu Öndәr
respublikamıza rәhbәrlik etdiyi ilk dövrlәrdә
texniki-peşә tәhsili sistemi sürәtlә inkişaf etmәyә
başlayıb. Hәmin dövrdә elmi-texniki tәrәqqinin
uğurlu nәticәsi olan fabrik vә zavodların fәaliy -
yәti müxtәlif peşә ixtisaslarına malik böyük
potensiala ehtiyac yaradırdı. Mәhz ona görә dә
ümummilli lider peşә tәhsilinin inkişafını çox
әhәmiyyәtli hesab edәrәk, hәlә o dövrdә hәr
hansı bir iri müәssisәnin istifadәyә veril mә -
sindәn әvvәl hәmin müәssisә üçün ixtisaslı işçi
qüvvәsi hazırlaya bilәn texniki-peşә mәk tәbinin
yaradılmasını hәyata keçirirdi. 

Ümummilli liderin layiqli davamçısı, ölkә
prezidenti İlham Əliyevin uğurlu siyasәti nәticә -
sindә ölkәdә iqtisadiyyatın inkişafının dinamik -
liyi daha da artmaqdadır. Azәrbaycanın iqtisadi
potensialının sürәtli yüksәlişi, bazar yönümlü
 is lahatların dәrinlәşmәsi vә regionların
 in kişafın dakı müs bәt dәyişik liklәr, bütöv lükdә
öl  kә iq tisadiyyatında mü şahidә olunan müasir
meyllәr texniki-peşә tәhsili sistemi qarşı sında
ye ni tәlәblәr qoyur. Hazırda әmәk bazarında

rәqabәtәdavamlı yüksәk ixtisaslı kadrlara yara -
nan vә gündәn-günә artan tәlәbatı ödәmәk
qabiliyyәti, yeni tip tәhsil komplekslәrinin yara -
dılması әn vacib mәsәlә kimi ön plana çәkilir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqti sa diy -
yatı da ildәn-ilә güclәnir, yeni-yeni müәssisәlәr,
zavod vә fabriklәr yaranır, turizm sahәsi geniş -
lәnir, kәnd tәssәrrüfatı, tikinti sektoru sürәtlә
inkişaf edir. Bütün bunlar isә ixtisaslı fәhlә
kadrların hazırlanmasına diqqәti artırmağı tәlәb
edir. Müstәqillik illәrindә muxtar respub li -
kamızda ilk peşә-ixtisas tәhsili sahәsindә mühüm
nailiyyәtlәr qazanılmışdır. 1879-cu ildә “xar rat -
lıq” vә “çilingәr” ixtisasları üzrә sә nәt karlar
hazır layan peşә mәktәblәri fәaliyyәt göstәrmiş,
1980-ci ildә 8 peşә mәktәbindә 9800-dәk ixtisas -
lı fәhlә kadr hazır lan mış dır. Nax çıvanda ötәn
әsrin 80-90-cı illәrindә baş verәn hadisәlәr
nәticәsindә peşә mәktәblәrinin fәaliyyәti zәif -

NAXÇIVAN PEŞƏ  TƏHSİLİ YENİ İNKİŞAF
MƏRHƏLƏSİNDƏ

Seymur Xudanov,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Tәhsil Nazirliyinin 

Orta ixtisas tәhsili müәssisәlәri vә peşә mәktәblәri ilә iş şöbәsinin müdiri
E-mail: seymurxudanov.tehsilnaz@mail.ru



13

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №2, 2018 s.12-14

lәmişdir. Naxçıvan Muxtar Res publikası Ali
Mәclisinin Sәdri Vasif Talı bovun Sәrәncamı ilә
yeni peşә tәhsili müәs sisәlәrinin yaradılması,
“2014-2015-ci illәrdә Naxçıvan Muxtar Res pub -
likasında әhalinin mәşğul luğunun artırıl ması
üzrә Dövlәt Proq ramı” vә “2016-2020-ci illәrdә
Naxçıvan Muxtar Respub likasında әhalinin
mәşğul luğunun artırıl ması üzrә Dövlәt Proq -
ramı”nın tәsdiq edilmәsi muxtar respub likamız -
da peşә tәhsilinin inki şafına güclü stimul
vermişdir.

Muxtar respublikamızın gәlәcәyi üçün çox
әhәmiyyәtli olan bu sahәni Avropa standartları
sәviyyәsinә yüksәltmәk, onun beynәlxalq tәhsil
sisteminә geniş inteqrasiyasına nail olmaq,
iqtisadiyyatımızın müxtәlif sahәlәri üçün peşәkar
mütәxәssislәr ordusunun yaradılması, milli-
mәnәvi dәyәrlәrә hәssas münasibәt muxtar
respublika rәhbәrinin çoxşaxәli fәaliyyәtinin
әsas istiqamәtini tәşkil edib. İlk peşә-ixtisas tәh -
silinin әsas mәqsәdi geniş dünyagörüşünә malik,
tәşәbbüslәri, yeniliklәri qiymәtlәndirmәyi ba -
caran, nәzәri biliklәrә yiyәlәnәn, müasir tәfәk -
kürlü vә rәqabәtqabiliyyәtli mütәxәssis-kadrlar
hazırlamaqdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında da sosial-
iqtisadi infrastrukturun qurulmasında müstәsna
әhәmiyyәt kәsb edәn peşә tәhsili sistemindә şә -
bәkәnin optimallaşdırılması istiqamәtindә mü -
hüm tәdbirlәr hәyata keçirilmiş, bu müәssisәlәrin
bina şәraiti, maddi-texniki vә tәdris bazası, on -
ların idarәetmә strukturu, tәh silin mәzmunu vә

tәlim-tәdris proseslәrinin tәşkili, yüksәk ixtisaslı
kadrların hazırlanması müasir tәlәblәr ba xı mın -
dan yenidәn qurul muşdur. Qeyd olunan inkişaf
nәinki muxtar respublikamızda, hәtta Azәr -
baycanın bütün regionlarında yüksәk sәviyyәdә
inkişaf etdirilir vә dünya ölkәlәrinin bu sahәdәki
tәc rübәsi dә nәzәrә alınaraq tәcrübә mü ba -
dilәsinә üstünlük verilir.

2018-ci ilin may ayında Avropa İttifaqı
tәrәfindәn maliyyәlәşdirilәn “Azәrbaycanda peşә
tәhsili vә tәliminin (PTT) inkişafına Avropa

İttifaqının dәstәyi” layihәsi çәrçivәsindә Avropa
İttifaqının Azәrbaycandakı nümayәndәliyinin,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Tәhsil Nazir-
liyinin vә Tәhsil Nazirliyi yanında Peşә Tәhsili
üzrә Dövlәt Agentliyinin birgә tәş kilatçılığı ilә
Naxçıvan şәhәrindә yerlә şәn “Tәbriz” meh-man -
xanasında “Peşә tәhsili vә tәlimi, baca rıq ların
gәlәcәk inkişafı vә iqti sadiyyatın rәqa bәt -
qabiliyyәtinin güc lәn dirilmәsinә dair tәcrübә
mübadilәsi” adlı semi narın tәşkil olunması mux -
tar respublikada bu sahәnin daha da inkişafına öz
müsbәt tәsirini göstәrәcәkdir.

Avropa İttifaqının Azәrbaycandakı Nüma -
yәndәliyinin Rәhbәri Kestutis Jankauskas hәmin
tәdbirdә iştirak edәrәk, Naxçıvanda yüksәk qo -
naqpәrvәrliklә qarşılandıqları üçün minnәt dar -
lığını bildirmiş vә rәhbәrlik etdiyi nüma yәn -
dәliyin fәaliyyәt istiqamәtlәrindәn bәhs edәrәk
bildirmişdir ki, Avropa İttifaqı Azәr baycanda pe -
şә tәhsili vә tәlimi sahәsindә da vam edәn is la hat -
ları dәstәklәyir. Bu dәstәyin Naxçı van Muxtar
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Respublikasına da faydalı tәsirlәrini nәzәrә
alaraq, reallaşan seminar Avropa İttifa qının peşә
tәhsili vә tәlimi sahәsindә әn nümu nәvi tәc -
rübәlәrini paylaşmaq vә Azәrbaycanda peşә tәh -
sili sahәsindә, hәmçinin Agent liyin  hazırda da -
vam edәn vә gәlәcәkdә planlaşdırılan tәd bir lәrini
tәqdim etmәk, Nax çıvan Muxtar Res pub li -
kasında peşә tәhsili vә tәlimi sistemindә mövcud
praktika vә qarşıda duran mәsәlәlәrlә tanış ol -
maq mәqsәdi daşıyır.

Bu gün regionda peşә tәhsilinin inkişafına
yönәldilәn dövlәt qayğısı vә muxtar respublika
rәhbәrinin bu sahәyә olan böyük diqqәti sayә -
sindә gündәn-günә yenilәşәn Naxçıvan özünün
hazırkı sürәtli inkişafı dövründә ötәn hәr ili
sosial-iqtisadi hәyatda әldә olunan mühüm
nailiyyәtlәrlә başa vurur. Bu illәrdә uğurla hәyata
keçirilәn dövlәt proqramları әsasında muxtar
respublikanın sosial-iqtisadi inkişaf strate -
giyasına uyğun olaraq bir sıra mühüm tәdbirlәr
hәyata keçirilib, tәhsilin bütün pillәlәri kimi,
peşә tәhsilinin inkişafı da diqqәtdә saxlanılıb.
Peşә tәhsili müәssisәlәrindә tәdris prosesi
Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlәr Kabineti
tәrәfindәn tәsdiq edilmiş tәdris planları әsasında
hәyata keçirilir vә Azәrbaycan Respublikası Tәh -
sil Nazirliyi tәrәfindәn göndәrilmiş dәrs liklәrdәn
istifadә olunur, elektron tәdris vasi tәlәrindәn isti -
fadәyә daha çox üstünlük veri lir. Tәdrisin key -
fiyyәtinin yüksәldilmәsi vә mütәxәssislәrә lazı -
mi metodiki kömәkliyin edilmәsi mәqsәdi ilә nü -
munәvi dәrslәrin tәşkili diqqәtdә saxlanılır. Mü -
davimlәrin nәzәri biliklәrlә yanaşı, istehsalat
bacarıqlarının formalaşdırılması üçün praktiki
dәrslәr emalatxanalarda keçirilir. Muxtar Res -
publikada fәaliyyәt göstәrәn peşә tәhsili müәs -
sisәlәrindә tәhsilalan müdavimlәrin nәzәri bilik -
lәrinin praktiki bacarıqları ilә әlaqәli şәkildә
inkişaf etdirilmәsi mәqsәdilә hәr bir ixtisasa
uyğun gәlәn istehsalat sahәsi ilә tәhsil müәs si -
sәlәri arasında müqavilәlәr bağlanılır. Hәmin
müqavilәlәrә uyğun olaraq müdavimlәr isteh -
salat tәlimi ustalarının nәzarәti altında ixtisas -
larına uyğun sahә üzrә istehsalat tәcrübәsi ke çir -
lәr. Nәzәri biliklәrin praktikada möh kәm lәn di -
rilmәsini tәmin edәn istehsalat tәcrü bәsinin so -
nunda hәr bir müsbәt qiymәt alan müdavim üçün
istehsalat xasiyyәtnamәsi verilir ki, bu da onların

buraxılış imtahanlarında iştirakına zәmanәt verir.
Hәyata keçirilәn bu proses isә әmәk bazarı ilә
әlaqәnin daha da sıx qurulmasına vә azad iqtisadi
münasibәtlәr şәraitindә müxtәlif sahәlәrdә
ixtisaslı işçi qüv vәsinә yaranan tәlәbatın vaxtın -
da ödәnilmәsinә şәrait yaradır.

Hazırda Muxtar Respublikada 5 peşә tәhsili
müәssisәsi – Naxçıvan, Şәrur vә Ordubad şәhәr -
lәrin dә Texniki-Peşә vә Sürücülük Mәktәb Komp -
leksi, Naxçıvan şәhәrindә Peşә Liseyi vә Naxçı -
van Muxtar Respublikası Əmәk vә Əhalinin Sosi -
al Müdafiәsi Nazirliyinin tabe liyindә Regional
Peşә Tәdris Mәrkәzi fәaliyyәt göstәrir. Bu tәhsil
müәssisәlәri әn yeni tex nologiyalarla tәchiz olu -
nub, emalatxanalar yara dılıb, mәktәblәrә elek -
tron löv hәlәr, kom püter dәstlәri verilib. Bütün
bunlar adı çәkilәn tәhsil ocaqlarında oxuyan
gәnclәrin peşәlәrinә dәrin dәn yiyәlәnmәlәrinә
imkan verib. Tәhsilini başa vuran müdavimlәrin
işlә tәminatı da daim diqqәt mәrkәzindә sax -
lanılır.

Belәliklә, ölkәdә ali vә orta ixtisas tәhsili  ilә
yanaşı,  peşә tәhsilinin dә inkişafı  zәrurәti  yara -
nır. İlk peşә-ixtisas tәhsilinin әsas mәqsәdi  geniş
dünyagörüşünә malik, tәşәbbüslәri, yeniliklәri
qiymәtlәndirmәyi bacaran, nәzәri biliklәrә yiyә -
lәnәn, müasir tәfәkkürlü vә rәqabәtqabiliyyәtli
mütәxәssis-kadrlar hazırlamaqdır. Azәrbaycan
tәhsilinin  bu sahәdә böyük uğurları vardır.
Xüsusilә müstәqillik illәrindә ölkәdә ilk peşә
tәhsili  sa hәsindә mühüm uğurlar qazanılmışdır. 

Dövlәtimizin qayğı vә diqqәti nәticәsindә son
illәr  bu sahәdә әldә olunmuş nailiyyәtlәr uğurla
davam etdirilmәkdәdir. Bu gün muxtar respub li -
kamızda ilk peşә-ixtisas tәhsili müәssisәlәrinin
geniş şәbәkәsinin yaradılması da bu qayğı vә
diqqәtin nәticәsidir.

Əvvәlki illәrlә müqayisәdә son vaxtlar  peşә
tәhsili müәssisәlәrinә marağın artması bir daha
göstәrir ki, peşә tәhsili sahәsindә islahatlar doğru
yolla aparılır. Bunun başlıca sәbәblәri tәhsil
şәraitinin yaxşılaşdırılması, әmәk bazarında ilk
peşә-ixtisas tәhsilli kadrlara tәlәbatın artması vә
bir sıra peşә tәhsili müәssisәlәrinin işәgötürәn
tәş kilatlarla sәmәrәli әmәkdaşlıq әlaqәlәrinin ya -
ra dılması vasitәsi ilә mәzunlara iş tәklif etmәk
im kanının yüksәldilmәsi vә s. kimi mәsәlәlәrdir.
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S
on illәr ölkәmizdә çoxsaylı istehsalat
müәs sisәlәri, zavodlar, fabriklәr açı -
lır vә bu proses bu gün dә davam
etmәk dәdir. Eyni zamanda, xid mәt

sa  hәlә ri, tu rizm sek toru, kәnd tәsәr rü fa tı vә s.
sahәlәr yeni  inkişaf mәrhәlәsinә qәdәm qoy -
muşdur ki, bütün bunlar müasir düşüncәli peşә
ixtisasına malik kadrların hazırlanmasına yeni
tәlәblәr qoyur. Belәliklә, respublikamızda müx -
tәlif sәnaye sahәlәri, xidmәt sektoru inkişaf et -
dikcә, yeni peşә növlәri dә yaranır ki, bu da hә -
min sahәlәrdә çalışacaq mütәxәssislәrә ciddi
ehtiyac yaradır. İnkişaf etmiş ölkәlәrin prak -
tikasına baxsaq, görәrik ki, orta tәhsildә mә -
zunların tәxminәn yarıdan çoxu texniki-peşә
tәhsili alırlar ki, bu da sәbәbsiz deyil. Belә ki,
sәnaye, istehsalat vә xidmәt sahәlәrindә texniki-
peşәlәri bilәn mütәxәssislәrә kifayәt qәdәr
ehtiyac vardır vә bu hәmişә dә artan dinamika ilә
inkişaf edәcәkdir. Burada әsas mәsәlә bu sahәdә
müvafiq tәhsil müәssisәlәrinin rasional olaraq
tәşkil edilmәsi vә tәhsil proqramlarının düzgün
tәrtib olun ma sından ibarәtdir. Bu gün ilk peşә-
ixtisas tәhsilindә proqram elә tәrtib olunmalıdır
ki, mәzunlar sonradan orta ixtisas tәhsilinә ra hat -
lıqla keçә bilsinlәr. Orta ixtisas tәhsilinin proq -
ramları isә öz növbәsindә, mәzunların ali tәhsilә
rahatlıqla keçmәsini tәmin etmәk imkanına
malik olmalıdır. Bu gün bir qәdәr çәtin görünsә
dә, gәlәcәkdә ali tәhsil müәssisәlәrindә, xü su si lә
dә texnikiyönümlü ali tәhsil müәs si sә lәrinin nәz -
dindә belә peşә tәhsil müәssisәlәrinin tәşkili fa -

silәsiz tәhsil modelini yarada bilәr. Mәsәlәn,
respublikamıza yaxşı qay naqçı, tökmәçi,
elektrik, çilingәr, aşpaz vә s. kimi mütәxәssislәr
hәr zaman lazımdır. Öz işini yüksәk sәviyyәdә
bilәn peşә tәhsili almış belә sәnәtkarlar әmәk
bazarında asanlıqla yer tapa bilirlәr. Sonradan isә
hәmin mütәxәssislәr üçün ali tәhsil әlçatan
olmalıdır. Burada sadәcә olaraq peşә tәhsili elә
tәşkil olunmalıdır ki, praktiki biliklәr asanlıqla
verilә bilsin. Azәrbaycan sü rәtlә dәyişәn әmәk
bazarı ehtiyaclarını ödәyәn, iqtisadi baxımdan
da ya nıqlı peşә tәhsili sisteminә sahib olan xarici
ölkәlәrin tәcrü bәlәrindәn istifadә edә bilәr. Bu
sahәdә kifayәt qәdәr uğurlu modellәr möv -
cuddur.

İnkişaf etmiş xarici ölkәlәrin peşә tәh silinin
tәşkili praktikasında müxtәlif  tip tәhsil növlәri
tәtbiq olunur: Almaniya, Böyük Brita niya, Ya po -
niya da sәrbәst tәhsil, Fransa da ali tәhsilin alt il -
kin mәrhәlәsi, İtaliyada isә qarışıq sistem tәtbiq
olu nur. 

XX әsrin 70-ci illәrindә ulu öndәr Heydәr
Əliyev peşә tәhsilinin inkişafını çox әhәmiyyәtli
hesab edәrәk, hәlә o dövrdә hәr hansı bir iri
müәssisәnin istifadәyә verilmәsindәn öncә, hә -
min müәssisә üçün ixtisaslı işçi qüvvәsi ha zır la -
ya bilәn texniki-peşә mәktәbinin yara dılmasına
önәm verirdi. Tәsadüfi deyildir ki, o zaman yara -
nan әn böyük müәssisәlәrdәn Bakı şәhәrindә
“Mәişәt kondisionerlәri”, “Azon” vә “Şin” za -
vod ları, hәmçinin Gәncәdә “Büllur vә çini qab -
lar” za  vod ları, “Xalça” fabriki üçün peşә-ixtisas
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kadr ları ha zırlayan texniki-peşә mәktәb
komplekslәri tikilib istifadәyә verilmişdir. Ölkә
rәhbәri hәmin müәssisәlәrdә işlәmәk qabiliy -
yәtinә malik çoxsaylı mütәxәssislәrin operativ vә
keyfiyyәtli hazırlanması üçün texniki-peşә
mәktәblәrinә böyük önәm verirdi.

Araşdırmalar göstәrir ki, XIX әsrin ortala -
rında respublikamızın bölgәlәrindә müxtәlif peşә
tәhsili müәssisәlәri fәaliyyәt göstәrmişdir. Peşә
tәhsilinin inkişafının әsas yüksәliş dövrü ulu
öndәr Heydәr Əliyevin hakimiyyәti illәrinә tә sa -
düf edir. XX әs rin 70-ci illәrindә respub lika -
mızda 100 mindәn artıq şagirdin tәhsil aldığı
200-ә yaxın peşә tәdris müәssisәsinin fәaliyyәt
gös tәr mәsi, ehtiyac duyulan peşә istiqamәtlәri
üzrә hazırlanan ixtisaslı fәhlә kadrların isteh sa -
lata göndәrilmәsi bu sahәnin inkişafına ciddi
töhfә vermişdir. 1990-cı ilin әvvәllәrindә ölkәnin
sosial-iqtisadi hәyatında baş verәn hadisәlәr bu
sahәnin inkişafına da mәnfi tәsir göstәrdi, peşә
tәhsili müәssisәlәrinin maddi-texniki bazası
sıradan çıxmağa başladı vә peşә tәhsili sistemi
tamamilә dağılmaq tәhlükәsi ilә üzlәşdi. 1990-cı
ilin ortalarından bu sahәyә diqqәt artırılaraq bir
sıra mәqsәdyönlü tәdbirlәr hәyata keçirildi.
Belәlik lә, Azәrbaycan Res publikası Nazirlәr Ka -
binetinin “Azәrbaycan Respublikasında ilk peşә-
ixtisas tәhsili siste minin tәkmillәşdirilmәsi
tәdbirlәri haq qında” Qәrarına (1996-cı il) uyğun
olaraq maddi-texniki bazası zәif olan, müasir
tәlәblәrә cavab vermә yәn peşә mәktәblәri birlәş -
dirildi vә ya lәğv edilәrәk texniki-peşә tәhsili
müәssisәlәrinә peşә mәktәbi vә peşә liseyi sta -
tusu verildi.

Son illәr Prezident İham Əliyevin iqtisadi
kapitalın insan kapitalına çevrilmәsi istiqa -
mәtindә apardığı siyasәt Azәrbaycanın davamlı
inkişafı üçün atılan әn strateji addımlardan biri
kimi öz bәhrәsini vermәkdәdir. Ölkәnin sәnaye -
lәşdirilmәsi istiqamәtindә atılan addımlar, neft
amilindәn asılılığın azaldılması, qeyri-neft sek to -
runun inkişaf etdirilmәsi istiqamәtindә hәyata
keçirilәn siyasәt yeni düşüncәli vә sәriş tәyә
malik işçi heyәtinin formalaşdırılmasını tәlәb
edir. Burada ali tәhsil müәssisәlәri dә ciddi rol
oynaya bilәr.

Dünya ölkәlәrinin inkişaf dinamikasının
analizlәri göstәrir ki, әhalinin müxtәlif sahәlәrdә
peşәkarlığının kәskin şәkildә aşağı düşmәsi

hәmin ölkәlәrdә sonradan siyasi stabilliyin
pozulmasına yol açan amillәrdәn biri olur. Bu,
xüsusilә gәnclәr arasında işsizliyin inkişaf
etmәsini gündәmә gәtirir. İnkişaf etmiş ölkәlәrin,
o cümlәdәn, Koreyanın son 50 ildәki inkişafına
nәzәr saldıqda, texniki-peşә tәhsilinin rolunu
aydın görmәk olar. Bu gün Koreya kimi yüksәk
sәviyyәdә inkişaf etmiş ölkәnin inkişafında,
әmәk bazarının peşәkar orta işçi qüvvәsi ilә
tәmin olunmasında belә mәktәblәrin әsaslı rolu
olmuşdur. Hazırda ölkәdә peşә tәhsilinin inkişafı
iki istiqamәtdә hәyata keçirilmişdir: texniki ali
tәhsil müәssisәlәrinin tәrkibindә fәaliyyәt
göstәrәn peşә mәktәblәri vә müxtәlif koorpo ra si -
yalar vә şirkәtlәrin bazasında yaradılan tex ni ki-
peşә mәktәblәri. Burada orta sәviyyәli texniki
personal hazırlanmışdır ki, onlar bu gün Koreya
sәnayesinin inkişafında çox ciddi rola malik dir -
lәr. Hәmin texniki-peşә mәktәblәri para lel olaraq
işçilәrin professionallığının artırılması üçün dә
әlavә xidmәtlәr hәyata keçi rirlәr. Kore yada işçi
heyәtin bilik vә baca rıqlarının saxlanıl ması vә
inkişaf etdirilmәsi üçün milli strategiya müәyyәn
edilmişdir. Strategiayaya әsasәn, bütün әmәk
ömürboyu işçilәrin sәriştәlәrinin inkişafı, iş vә
tәhsil har moniyası vә s. kimi amillәr nәzәrә alın -
mışdır ki, bütün bunlar da ölkәnin davamlı insan
kapita lının formalaşmasına şәrait yaradır. Bu
uğurlara mәrhәlәlәrlә nail olun muş dur. Ölkә dә
sәnayenin inkişafı ilә әlaqәdar XX әsrin 80-ci
illәrindә işçilәrin peşәkarlığının artırıl masına
yönәldilmiş qaydalar işlәnilәrәk hәyata keçiril -
mişdir. 90-cı illәrdә texniki-peşә tәhsili müәs si -
sәlәrinin artırılması vә keyfiyyәtli işçi heyәtin
formalaşdırılması hesabına o dövrdә ölkә Asiya
krizisindәn uğurla çıxmışdır. Bütün bunlar isә
әhalinin mәşğulluğu haqqında qanun vericiliyin
tәlәblәrinә uyğun hәyata keçiril mişdir. Texniki-
peşә tәhsilinin fәaliyyәti peşә vәrdişlәrinin
inkişafı qanunu ilә tәn zimlәnir. Maliyyәlәşmә
mәnbәlәrinә gәldikdә, burada hәm dövlәt tәrә -
fin dәn maliyyәlәşmә, hәm dә ayrı-ayrı özәl fond -
lar tәrәfindәn maliy yәlәşmә mexa nizmindәn isti -
fadә edilir. Bu ad dım peşә tәh silindә rәqabәt -
qabiliy yәtinin inki şafını tәmin etmәk mәqsәdilә
hәyata keçi rilmişdir. Elә bu mәqsәdlә qanun ve ri -
ciliyә lazımi düzәlişlәr edil miş, özәl tәhsil
sektoruna qoyulan mәhdu diy yәtlәr aradan
qaldırılmış vә müxtәlif koorpo rasiyaların peşә
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tәhsilini maliy yәlәş dirilmәsi üçün lazımi şәrait
yaradılmışdır. Digәr diqqәti cәlb edәn mәsәlә -
lәrdәn biri dә, peşә tәhsili üçün müәllim
kadrların hazırlığı mәsәlәsidir. Bu ölkәlәrdә
müxtәlif modellәrdәn istifadә edilir ki, bu da
müxtәlif qanunvericilik aktları ilә nizam -
lanmaqla әsasәn, universitetlәrdә vә kolleclәrdә
hәyata keçirilir. Mәsәlәn, Koreyada Koreya
Texnologiya vә Tәhsil Universiteti bu sahәdә
әsaslı tәcrübәyә malikdir. İnsan resurslarının
inkişafı vә peşә kompetensiyalarının verilmәsi
istiqamәtindә ciddi işlәr aparır.

Xarici orta peşә tәhsilinin inkişaf tәcrübәsi
vahid bir kompleksdә cәmlәnmiş vә universal
tәcrübәyә malik deyil, çox fәrqli vә çox yönlüdür.
Müasir peşә tәhsili islahatının әsas xüsusiy yәt -
lәrindәn biri onun qloballaşması vә beynәlmilәl -
lәşdirilmәsidir. İnsan hüquqları vә maraqlarının
qorunmasında “ümumi yanaş manın” formalaş -
ması vә bundan sonra cәmiy yәtin, dövlәtin
maraqlarının qorunmasıdır. Bu nöqteyi-nәzәrdәn
professional peşә tәhsilinә vә gәnclәrin cәmiy -
yәtdә mövqeyinin artmasına dair beynәl xalq
tәcrü bәnin hәrtәrәfli analizinin әhәmiyyәti artır.
Tәcrübәyә yönәldilәn praktiki istiqamәt lәn -
dirilmiş tәhsilin reallaşdırma mode lindәn asılı
olmayaraq, mәzmunun spesifikliyi onu peşә tәh -
sili sәviyyәsinin müstәqil, key fiy yәtcә müәyyәn
edilmiş sәviyyәdә başa düşül mәsi, mәşğulluğun
peşә-ixtisas sәviy yәsinin әhәmiyyәtli bir hissә -
sinin doldurulmasını tәmin etmәyә imkan verir.
Xarici әdәbiyyatda mövcud olan mәlu mat lar
bütün inkişaf etmiş ölkәlәrin iqtisadiyyatı
tәrәfindәn bu tәhsil sәviyyәsinin kadrlarına da -
vamlı tәlәbatını sübut edir. Qlobal avtomat laş dır -
ma vә insan hәyatının bütün sahәlәrindә mәlu -
matların inkişafı kontekstindә beynәlxalq tәc -
rübә yә uyğun olaraq, ümumi nәzәri biliklәrә vә
çoxfunksiyalı bacarıqlara malik olan orta sәviy -
yәli ixtisas üzrә mütә xәssislәr praktiki peşәkar
fәaliyyәtdә aparıcı sosial-iqtisadi inkişa fın әsası -
dır. Orta peşә tәh silini tәşkil etmәk tәcrü bәsi ilә
әlaqәdar xarici alimlәrin konseptual mövqelәri
(K.Brussling, M.Klark, T.Sikamoto, D.Finn,
D.J.Hockridge, C.Chadwick vә s.) müәyyәn
edilmişdir. Bunlar tәlәbәlәrin aka de mik mobillik,
tәlim proqramları baxımından kol leclәrarası

әmәkdaşlıq, tәdris materialları mәz mununun
Avropa konteksti, beynәlxalq tәlim kursları,
müәllimlәr üçün proqramlar, diplomların tanın -
ması vә tәhsil müd dәtinә görә proq ramların mü -
qayi sәsi, infor masiya tәhlili, tәhsil sahәsindә
akademik vә peşәkar kompo nentlәrin mәqbul bir
nisbәti, informasiya texno logiyalarından istifadә,
xarici dillәrin daha dәrindәn öyrәnilmәsi, geniş
proqramlarda çox funksiyalı istifadәsidir ki, bu
da modernlәş dirmә dövründә Azәrbaycanda peşә
tәhsilinin sosial tәhsil problemlәrinin hәllindә
böyük mәna kәsb edir.

Peşә tәhsilinin inkişafının tәmin olunması
üçün aşağıdakı strateji addımların atılmasını
tәklif etmәk olar:

– cәmiyyәtdә peşә tәhsilinin cәlbediciliyinin
tәmin olunması;

– müxtәlif peşәlәrin gәnclәr arasında daimi
olaraq tәşviq olunmasının tәmin olunması;

– peşә tәhsilinin әlçatan olması üçün çevik
mexanizmin yaradılması;

– peşә tәhsili tәşkilatçıları üçün maksimum
münbit şәraitin yaradılması vә onların moti -
vasiyası üçün lazımi addımların atılması;

– fasilәsiz tәhsil sistemi modeli çәr çivәsindә
sonrakı tәhsilalma imkanlarının yaradılması;

– orta ixtisas tәhsili vә ali tәhsil müәs si sә -
lәrindә peşә tәhsili verilmәsi imkanlarının ya -
radılması üçün mexanizmin qurulması;

– Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn iri isteh -
salat koorporasiyalarına peşә tәhsili vermәk
üçün imkanların yaradılması.

İlk peşә-ixtisas tәhsilinin qarşısında duran
problemlәrin hәll olunması üçün ali tәhsil
müәssisәlәrinin imkanlarından da istifadә etmәk
fayda verәrdi. Burada әsas istiqamәt fasilәsiz
tәhsil kompleksinin yaradılmasından ibarәt ola
bilәr. Yәni ali tәhsil müәssisәlәrindә “ilk peşә-
ixtisas tәhsili – orta ixtisas tәhsili – ali tәhsil”
sxemini tәtbiq etmәk mümkündür. Univer sitet -
lәrdә maddi-texniki baza, kadr potensialı varsa,
hәmin ali tәhsil müәssisәlәrindә ilk peşә-ixtisas
tәhsili tәtbiqetmә vә onların arasından bilikli
şagirdlәri seçәrәk orta ixtisas tәhsilinә cәlb etmәk
mümkündür ki, bu da dünyada tәtbiq olunan fa si -
lә siz tәhsilin tәmin olunması demәkdir.



18

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №2, 2018 s.18-20

Ö
lkәmizdә uğurla hәyata keçirilәn
tәhsil isla hatları onun  bütün pil -
lәlәrindә köklü dәyişik liklәrin
hәyata keçirilmәsinә imkan yarat -

mışdır. Müasir dövrdә tәhsilin şәxsiy yәt yönümlü
vә nәticәyönümlü olması hәr bir vәtәn daşın milli
vә bәşәri dәyәrlәri qorumağı bacaran, rәqa -
bәtәqabil şәxsiyyәt kimi forma laşmasına geniş
imkanlar açır. Bu baxımdan da tәhsil müәs -
sisәlәrinin, rәhbәr pedaqoji işçilәrin vә müәl -
limlәrin üzәrinә böyük mәsuliyyәt düşür. Bu gün
bütövlükdә cәmiyyәti düşündürәn әn vacib
mәsәlәlәrdәn biri dә kadr hazırlığı ilә bağlıdır.
Tәcrübә göstәrir ki, kadr hazırlığı cә miyyәtin
mәnәvi ehtiyac vә tәlәbatlarının ödәnil mәsindә
böyük rol oynayır. Gәnc nәslin sәriştәli mütә -
xәssislәr kimi forma laşdırılması, ilk növbә dә,
onların ixtisas bilik lәrinә nә dәrәcәdә yiyә lәn -
mәsi vә peşә tәhsilinin key fiyyәti ilә sıx bağ lıdır.
Hazırda peşә tәhsilinin keyfiyyәtliliyi insan
kapitalının formalaş dırıl masına çox ciddi tәsir
göstәrir. İnsan kapitalı isә nәticә etibarı ilә
cәmiy yәtin lokomotivi rolunda çıxış edir. Bu
baxımdan ölkә prezidenti İlham Əliyevin “Qara

qızılı insan kapitalına çevirәk” konsepsiyası
ölkәmizin davamlı inkişafını tәmin edәn kon -
septual baxışlar sistemi kimi qәbul olunur. 

İnsan kapitalının formalaşdırılması vә inkişafı
bilik iqtisadiyyatının formalaşmasına, istehsal
potensialnın tәlәb-tәklif әsasında daha da güc lәn -
dirilmәsinә, hәmçinin ayrı-ayrı fәrdlәrin, müәs si -
sә lәrin, bütövlükdә cәmiyyәtin, ölkәnin rәqabәt -
qa biliyyәtinin inkişafına әlverişli zәmin yaradır.
Bunlara nail olmağın yollarından biri dә ölkә -
mizdә peşә tәhsilinin daha da inkişaf etdirilmәsi
ilә bilavasitә bağlıdır. 

Azәrbaycan müstәqilliyini әldә etdikdәn son -
ra peşә tәhsilinin dә inkişafı ilә bağlı bir sıra
tәdbirlәr hәyata keçirildi. Ulu öndәr Heydәr
Əliyev vә onun layiqli davamçısı ölkә prezidenti
İlham Əliyev hәmişә peşә tәhsilinә diqqәt vә
qayğı göstәrmişdir. 

Son illәr tәhsil sahәsindә dövlәt siyasәtinin
tәrkib hissәsi kimi peşә tәhsili ilә bağlı qәbul
olunmuş qәrarlar, mühüm әhәmiyyәtli sәnәdlәr
bu sahәdә hәyata keçirilәn mәqsәdyönlü işlәrin
sürәtlәndirilmәsinә tәkan vermişdir. Bu baxım -
dan “Azәrbaycan Respublikasında tәhsilin inki -
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şafı üzrә Dövlәt Strategiyası”, “Azәrbaycan Res -
publikasının peşә tәhsili vә tәliminin inkişafına
dair Strateji Yol Xәritәsi”, “Peşә tәhsili haq qın -
da” Qanunun hazırlanması vә digәr dövlәt sәnәd -
lәri mühüm әhәmiyyәt kәsb edir (1, 2, 3, 4). 

Araşdırmalar göstәrir ki, dövlәt sәnәdlәri
insan kapitalının formalaşdırılması, cәmiyyәtin
iqtisadi sisteminin daha da möhkәmlәndirilmәsi
vә inkişafının tәminatına yönәldilmişdir. Nәzәri
vә praktik dәyәrliliyi ilә seçilәn bu sәnәdlәr peşә
tәhsilinin statusunun yüksәldilmәsinә, bu istiqa -
mәtdә mәktәb şәbәkәlәrinin genişlәn dirilmәsinә
әlverişli zәmin yaratmışdır. 

Ölkәdә peşә tәhsilinin mәzmununun yenilәş -
dirilmәsi, yeni ixtisaslar üzrә kadr hazırlığının
aparıl ması çox vacibdir. Cәmiyyәtin mövcud
tәlә bat larını әks etdirәn vә qәbul edilmiş dövlәt
sәnәd lәrinin dә әsas tәlәblәrindәn biri budur. Ona
görә dә hazırkı şәraitdә, ilk növbәdә, cәmiyyәtin
ehti yaclarına uyğun peşәlәrin bir daha dәqiq lәş -
dirilmәsi, onların standartlarının hazırlanması,
yeni tәdris planlarının işlәnilmәsi, müvafiq
tәhsilverәnlәrin bu prosesә cәlb olunması  vә
digәr zәruri tәdbirlәrin görülmәsi vacibdir. 

Tәcrübә vә araşdırmalar göstәrir ki, son illәr
respublikamızda yeni istehsal sahәlәri yara dıl -
mış, ölkәmizin iqtisadi hәyatı daha sürәtlә inki -
şaf etmәkdәdir. Lakin peşә tәhsilindә bir sıra
çatışmayan cәhәtlәrin  mövcudluğu problemin
köklü, sistemli hәllinә mәnfi  tәsir edir. Peşә tәh -
silindә hәlә dә әnәnәviliyin üstünlük tәşkil etmә -
si fikrimizi bir daha әsaslandırmış olur. Kadr ha -
zırlığında bazarın tәlәblәrinin nәzәrә alınması ol -
duqca vacib mәsәlәdir ki, bu da bütövlükdә peşә
tәhsili prosesinә  yeni yanaşma tәlәb edir. 

Peşә tәhsili üzrә kadr hazırlığında keyfiyyәtin
idarә olunması әn vacib problemlәrdәn biridir.
Araşdırmalar göstәrir ki, keyfiyyәtin idarә olun -
ması problemlә bağlı aşağıdakı mәsәlәlәrә
tәminat verilmәsi baxımından mühüm әhәmiyyәt
kәsb edir: peşә tәhsilinin keyfiyyәtinin yüksәl -
dilmәsi; müәllimlәrin peşәkarlıq sәviyyәsinin
inkişaf etdirilmәsi; tәlim vә tәrbiyә prosesinin
keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi (5). Bundan әlavә,
peşә tәhsili üzrә kadr hazırlı ğında keyfiyyәtin
idarә olunması tәkcә tәhsil sahәsinә deyil, bütöv -
lükdә ölkәnin sosial-iqtisadi inkişafına ciddi tәsir
göstәrir ki, bu da aşağıdakı mәsә lәlәrin hәllinә
im kan yaradır: müxtәlif peşәlәr üzrә kadr ha zır -

lığının tәlәbata uyğun düzgün plan laş dırılması vә
idarә olunması nәticәsindә maliy yә vәsaitinin
sәmәrәli istifadә edilmәsinә; ayrı-ayrı ixtisaslar
üzrә peşәlәrin nüfuzunun yüksәl dilmәsinә; әmәk
bazarının inkişafının sürәt lәndirilmәsinә; bazar
iqtisadiy yatının tez-tez dәyişәn tәlәblәrinә vә
yeni sosial-iqtisadi şәraitә uyğunlaşmaq üçün
fasilәsiz tәhsil almağa vә s.

Peşә tәhsili üzrә kadr hazırlığında keyfiyyәtin
idarә olunması tәlimin mәzmun vә metodlarına,
eyni zamanda, bu vә ya digәr ixtisaslaşmanın
mәzmununa müasir  yanaşmalar tәlәb edir. Öyrә -
nәnlәr tәhsil aldığı müddәtdә ixtisas biliklәri ilә
kifayәtlәnmәmәli, daim peşә sәriştәliliyini artır-
mağa çalışmalı, müvafiq innovasiyaları mә -
nimsәmәli vә tәtbiq etmәyi bacarmalıdırlar. 

Peşә tәhsili üzrә kadr hazırlığında keyfiyyәtin
idarә olunmasında tәhsilin nәticәlәri mühüm
әhәmiyyәt kәsb edir. Tәhsilin nәticәlәri tәk
öyrәnәnin tәhsilin müәyyәn pillәsini başa vur -
duqda qazandığı bilik vә bacarıqların sәviyyәsi
deyil, eyni zamanda, onların dünyaya baxışlarını,
cәmiyyәtin inkişafına münasibәtlәrini әks etdirәn
şәxsi keyfiyyәtlәrdir. Demәli, şәxsi tәhsil key -
fiyyәtlәrinә öyrәnәnin müәyyәn sәviyyәdә
yiyәlәndiyi bilik vә bacarıqlar sistemi ilә yanaşı,
tәbiәt, mәdәniyyәt vә sosial hәyat elementlәrinin
mәnimsәnilmә sәviyyәsi dә daxildir. Araşdır -
malardan mәlumdur ki, keyfiyyәtin idarә-
olunması tәlim nәticәlәri vә öyrәnәnlәrin, mә -
zunların sosiallaşması vә keyfiyyәtlә bağlı
kompleks mәsәlәlәrin hәlli sәviyyәsinә qoyulan
tәlәblәrlә bilavasitә bağlıdır. 

Peşә tәhsili müәssisәlәrindә  kadr hazır lı ğın -
da, keyfiyyәtin idarә olunmasında mәqsәd vә
nәticә lәrin uyğunluğu, tәdris-tәlim prosesinin
tәşkili sәviyyәsi mühüm әhәmiyyәt kәsb edir.
Belә ki, tәhsil müәssisәlәrindә pedaqoji-psi xoloji
vә informasiya-kommunikasiya texno logi yala -
rının tәtbiqi, innovasiya fәaliyyәti ilә bağlı
proqramların mәqsәdyönlü reallaşdırılması sә -
mәrәli nәticәlәrin әldә olunmasına şәrait yaradır.
Elmi-pedaqoji araşdırmalar göstәrir ki, kompüter
proqramları vasitәsi ilә öyrәnәnlәrin cari vә
yekun mәnimsәmә sәviyyәsinin müntә zәm
müәyyәn edilmәsi, onun daim izlәnilmәsi key -
fiyyәtin idarә edilmәsi ilә bağlı aşağıdakı zәruri
mәsәlәlәrin  müәyyәnlәşdirilmәsinә imkan verir:
hәr bir öyrәnәnin, sinfin vә ya siniflәr qrupunun
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bütün fәnlәr üzrә (bir fәndәn) tәlim fәaliy yәtinin
nәticәlәrinin tәdris-tәlim prosesinin istә nilәn
sәviyyәdә qiymәt lәn dirilmәsi; öyrә nәnlәrin tәlim
nailiyyәtlәrinә görә sinifdә nisbi yerlәrin müәy -
yәn lәşdirilmәsi; aşağı vә yüksәk tәlim gös tә ri ci -
lәrinә malik öyrәnәnlәr qrupunun seçilmәsi;
әvvәldәn müәy yәn edilmiş para metrlәrә әsasәn,
qrupların müqayisәli tәh lilinin aparılması; seçil -
miş qrupun vә ya siniflәr qru punun ayrı-ayrı fәn -
lәr üzrә tәlim nәticәlәri әsasında öyrәdәnin
(müәllimin) işinin keyfiyyәt göstәricilәrinin qiy -
mәt lәn dirilmәsi vә bunların sinfin digәr müәl -
lim lәrinin fәaliyyәti ilә müqa yisәli tәhlilinin apa -
rılması; tәlim nәti cәlәrinin dәyişmә dinami ka sı -
nın ilbәil tәhlili vә iz lәnilmәsi (5; 6).

Müasir tәlәblәrә görә  tәhsil paradiqmaları
dәyişmişdir. Əgәr әvvәllәr “bilikli adam” para -
diqması әsas götürülürdüsә, bu gün “hәyati
fәaliy yәtә hazır adam” (fәal, yaradıcı düşünәn,
yara dı cı fәaliyyәt göstәrә bilәn, özünüinkişafa,
intel lektual, mәnәvi vә fiziki özü nütәk millәş dir -
mәyә qadir) paradiqması qәbul edilir. Cәmiy yә -
tin, dünyanın inkişaf dinamikasının sürәtlә dә -
yiş mәsi tәhsil para diqmasının yeni mәzmun daşı -
masına tәsir göstәrmişdir.

Peşә tәhsili üzrә kadr hazırlığında keyfiyyәtin
idarә olunması mәktәb direktoru, direktor müa -
vini, metodbirlәşmә sәdri, fәnn vә ixtisas müәl -
limlәrinin fәaliyyәt planlarının müasir tә lәblәr
әsasında hazırlanmasına, onların icra yol larının
sәmә rәliliyinin artırılmasına, hәlli   müd dәtindә
çevik liyin vә intensivliyin nәzәrә alın masına tә -
sirsiz ötüşmür. Əlaqәlilik vә varisliyin gözlә -
nilmәsi ilә fәaliyyәt planlarında müasir tәhsil
proqramlarının, yeni qiymәtlәn dirmә me xa nizm -
lәrinin tәtbiqi, müәllimlәrin ixti sasartır maya
cәlbi, yeni tәdris materialları vә tex niki avadan -
lıqlardan fayda lanmaq, kitab xanadan isti fadәnin
sәmәrәliliyinin yüksәl dilmәsi kimi mü hüm
mәsәlәlәrin mәktәb sәnәd lәrindә nәzәrә alın ma -
sının tәtbiqinә diqqәt ye tirilmәsi bu istiqa mәtdә
aparılan işlәrin xarakter sәviyyәsi ba rәdә lazımi
informasiya әldә etmәyә imkan verir (5).

Tәlim prosesindә tәkcә nәyin öyrәnilmәsi
deyil, hәm dә necә öyrәnilmәsi mәsәlәsinә
diqqәt yetirildikdә keyfiyyәtin tәminatı üçün
әlverişli zәmin yaranır. Belәliklә, problemin bu
cәhәtinә diqqәt yetirilmәsi tәhsilalanların yara -
dıcılıq qabiliyyәtlәrinә, tәşәbbüskarlığına, fәal -

lığına, dәrketmә imkanlarının inkişafı vә key fiy -
yәtin yüksәldilmәsinә tәsir göstәrir.
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The article refers to the current state of
professional education in the modern period.
Existing problems and the ways of overcoming
them are touched upon in the article. The
theoretical and practical significance of state
documents in this field are substantiated. The
direct influence of vocational education on the
development of society is explained.
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управления качеством в
профессиональном образовании

Резюме
В статье говорится о нынешнем состо -

янии профессионального образования в совре -
мен ный период,  отмечаются возникшие
проб ле мы и ука зываются пути их преодо ле -
ния. Обос новы ваются теоретические и прак -
ти ческие значи мости  госу дарственных до -
ку ментов в этой области. Объяс няется не -
пос редственное влияние профес сиональ ного
образования на развитие экономики и об -
щества.
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“Tәhsil” dedikdә, öyrәnmә nәticәlәrinin
tәtbiqinә nail olmaq üçün ibtidai, orta vә ali
tәhsil mәktәblәrindә tәşkil edilmiş mütә -

şәkkil vә uzunmüddәtli tәhsil prosesini hә -
yata keçirәn xüsusi bir sistem nәzәrdә tutulur
[1]. Tәh silin, ümumilikdә öyrәnmә pro -
seslәrinin for mal, qeyri-formal vә informal
kimi üç әsas for maları mövcuddur (sxem 1).
Qeyd etmәk la zım dır ki, formal tәhsil nәzә -
riyyәsi öz baş lanğıcını J.Lokkadan (XVII

әsr), I.Q.Pes ta lozzidәn, I.Kantdan vә baş qala -
rından (XVIII-XIX әsrlәr) götürәrәk inkişaf
etmәyә başlamışdır.

TƏHSİL FORMALARI: İNFORMAL VƏ 
QEYRİ-FORMAL ÜSULLA ƏLDƏ EDİLMİŞ

SƏRİŞTƏLƏRİN TANINMASI

İlqar Nadirov, 
Tәhsil Nazirliyi yanında Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt Agentliyinin 

Tәhsil standartları vә tәdris resursları şöbәsinin müdir müavini, 
texniki elmlәr üzrә fәlsәfә doktoru, dosent
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Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin
24 oktyabr 2013-cü il tarixli, 13 nömrәli
Sәrәn camı ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan
Respub likasında tәhsilin inkişafı üzrә Döv -
lәt Strate giyası”nın vә Azәrbaycan Respub -
likası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il ta -
rixli, 1138 nömrәli Fәrmanı ilә tәsdiq edil -
miş “Azәr baycan Respub likasında peşә
tәhsili vә tәli minin inkişafına dair Strateji
Yol Xәritәsi”nin müvafiq bәnd lәrindә infor -
mal vә qeyri-formal üsulla әldә edilmiş
sәriştәlәrin tanın ması mәsәlәsinin hәyata
keçirilmәsini tәmin etmәk mәqsәdi ilә tәhsil
formaları, onların inkişafı, dünya ölkә -
lәrinin qeyd edilәn istiqa mәtdә tәcrü -
bәlәrinin öyrәnilmәsi sahәsindә әldә
edilmiş araş dırmaların qısa nәticәlәrini
tәqdim edirәm. Sxem 1. Tәhsil formaları

İnformal

İnformal

Formal

Qeyri-formal
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Pedaqogika vә tәhsil tarixi üzrә mәnbәlәrә
әsasәn, ömürboyu tәhsilin tәrkib hissәsi olan
qeyri-formal vә informal tәhsil formalarının
tәşәkkül tapması vә inkişafı XIX әsrә tәsadüf
edir. Elә hәmin dövrdәn dә formal tәhsil ilә
qeyri-formal vә informal tәhsil arasında fәrq -
lәrin ilk әlamәtlәri üzә çıxmağa başlamışdır.
Hәmin dövrdә formal tәhsilә әsasәn, cәmiy -
yәtin elit tәbәqәlәri cәlb edilir di. Bu tәhsil
formasında әsasәn, elmlәrin, dillәrin, tarix vә
klassik sәnәtin әsasları öyrәdilirdi. Qeyri-
formal vә informal tәhsil isә әsasәn, orta
sinfin zәruri vә aktual biliklәrә olan ehtiyac -
larını tә min edirdi. Belәliklә, Avropa qitә sin -
dә yaran dığı ilk dövrdәn qeyri-formal vә in -
formal tәhsil artıq formalaşmış tәhsil qurulu -
şu olan formal tәhsilә bir alternativ kimi dә -
yәrlәndirilir, tәtbiq edilmiş yenilik kimi qәbul
edi lirdi. Bununla belә hәmin dövrdә cәmiy -
yәtdә bu tәhsil formalarına müәyyәn şübhә
ilә dә yanaşılırdı.

R.E.Fordham qeyri-formal vә informal
tәh sil formalarını şәxsә, onun maraqlarına vә
ehtiyaclarının ödәnilmәsinә yönәldildiyi
üçün onları tәbiәtәn daha humanist sistem
kimi dәyәrlәndirirdi [2]. Ona görә dә artıq
XX әsrdә bu tәhsil formaları “aşağıdan
yuxa rıya” prinsipinә uyğun for malaşdığı
kimi qiymәt lәndirilirdi. Eyni za manda,
T.Jeffs vә M.K.Smith formal tәhsil ilә qeyri-
formal tәhsilin tәdris planlarının tәrtibindә
mövcud olan ziddiyyәtlәri qabardaraq, dövlәt
tәrә findәn tәtbiq edilәn bütün tәhsil proq ram -
larını formal tәhsil kateqoriyasına aid edir vә
“yuxarıdan aşağıya” prinsipinә uyğun tәşkil
olunduğunu, qeyri-formal vә informal tәhsili
tәhsilalanların maraqlarını hәyata keçirtmәk
mәqsәdini daşıdığını qeyd edәrәk, onun
“aşağıdan yuxarıya” prinsipinә uyğun tәşkil
edildiyini bildirirdi [3]. Hazırda infor mal vә
qeyri-formal tәhsil for maları Birlәşmiş Mil -
lәtlәr Tәşkilatı (BMT), Elm, Tәhsil vә Mәdә -
niyyәt üzrә Birlәşmiş Millәtlәr Tәş kila tı
(YUNESKO) kimi qlobal tәşkilatlar tәrә fin -
dәn fәal şәkildә tәbliğ edilir. 2005-ci ildәn
başlayaraq, YUNESKO infor mal vә qeyri-
formal tәhsilin әhalinin sosial cәhәtdәn hәs -
sas vә aztәminatlı ailәlәrdәn olan uşaq vә
gәnclәrin işlә tәmin olun masında rolunu xü -

susi olaraq vurğulayır [4]. Müasir dövrdә isә
informal vә qeyri-formal tәhsil formal tәh -
silin әsasәn, tamam layıcısı vә ya alter na ti vi
kimi dәyәr lәndirilir. Belәliklә, yuxa rıda qeyd
edilәnlәrә әsasәn, formal tәhsilin informal vә
qeyri-formal tәhsilә müna sibәtini şәrti olaraq
üç dövrә ayırmaq olar: tәhsilin formal vә for -
mal dan kәnar tәhsil formalarına “ayrılması”
dövrü (XIX әsr), for mal vә for maldan kәnar
tәhsil formaları arasındakı “müxalifәt”
dövrü (XX әsr), for mal vә for maldan kәnar
tәhsil forma ları nın bir-birini “tamam la yı -
cısı” dövrü (XXI әsr). Hazırda Avropa ölkә -
lәrinin әksәriy yәtindә formal tәhsil vә ayrı-
ayrı şәxslәrin formal tәhsildәn kәnar әldә et -
diklәri bilik, bacarıq vә sә riştәlәrә loyal mü -
nasibәt bәs lәyir. Bununla belә bu tәhsil for -
malarının effektivliyinin qiymәtlәndirilmәsi
zamanı müәyyәn fikir ay rı lıqları meydana
gәlir. Ümumilikdә isә for mal tәhsil ilә mü -
qayisәdә qeyri-formal vә informal tәhsil tәh -
silalan üçün daha effektiv üsul olduğu
qәnaәtinә gәlinir, çünki bu halda fәrdin
mövcud imkanlarından (bilik, bacarıq vә
tәcrübәsindәn) maksimum dәrә cәdә istifadә
olunur. Tәdricәn effektiv alәt lәrin tәtbiqi ilә
qeyri-formal vә informal tәli min tanınması,
sertifikat laş dırılması prose sindә keyfiyyәtin
tәmin olun ması istiqa mәtindә dә müәyyәn
uğurlar әldә olunur. Qeyri-formal vә informal
tәlimin tanın masına, adәtәn ömürboyu tәh -
silin, xüsusәn yaşlıların tәhsilinin tәrkib his -
sәsi kimi baxılır. Kredit çevirmәlәrinin tәmin
edilmәsi vә kvalifikasiya standartlarının
yaradılması (bilik, bacarıq vә sәriştәlәrin
harada әldә olun masından asılı olmayaraq)
insanların nәyi bildiyini vә bacardığını müәy -
yәn edәrәk, onların tәhsillәrini әvvәldәn
deyil, onu davam etdirmәlәrinә stimul
yaradır. Bütün bunlar formal tәhsildә olan
әnәnәvi xәrclәri (vaxt, tәhsil, nәqliyyat
xәrclәrini vә s.) vә mümkün itkilәri (itirilmiş
әmәkhaqqını vә s.) azaldır. Şübhәsiz ki,
bütün bunlar qey ri-formal vә informal tәli -
min tanın masının lehinә olan arqu ment -
lәrdәndir.

Son dövrlәr dünya ölkәlәrinin әksәriy -
yәtindә qeyri-formal vә informal tәlimin ta -
nınmasını müzakirәlәr vә sadә tәcrübәlәr
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mәrhәlәsindәn tәdricәn milli sәviyyәdә qә -
rarların qәbul edilmәsi sәviyyәsinә yüksәl -
diyini görmәk olur. Qeyri-formal vә informal
tәlimin tanınması metodologiyası vә onun
tәtbiqinә Avropa ölkә lәrinin әksәriyyәtindә
münasibәt müs bәtdir. Bu tәcrübәnin fayda -
lılığını hәm dövlәt, hәm dә özәl sahәlәr aydın
şәkildә ifadә edirlәr. İnformal vә qeyri-
formal tәhsilin nәticәlәrinin formal tәhsilin
müәyyәn sәviyyәsi ilә ekvi valentinin müәy -
yәnlәşdirilmәsi ayrı-ayrı fәrd lәrin malik
olduqları bilik, bacarıq vә sәriş tәlәrә uyğun
sәviyyәdәn başlayaraq, tәhsil lәrinin davam
etdirmәlәrinә böyük motivasiya yaradır. Bu
isә tәlim vә kvalifi kasiya pro seslәrinә sәrf
olunan zaman vә maliyyә vә saitinin azal -
dılmasına sәbәb olur. Bu sәbәbdәn dә bir çox
ölkәlәr bu tәhsil növlәri arasında siyasi sәviy -
yәdә müәyyәn әlaqә qurmağa çalışırlar. Aşa -
ğıda bu istiqamәtdә bir çox ölkәlәrin
tәcrübәlәri qeyd edilmişdir.

Koreya Respublikasında mükәmmәl
struk turlaşdırılmış akademik kreditlәrin bank
sis temi formalaşmışdır. Bu tәhsil sistemi
yalnız mәktәbi deyil, hәm dә mәktәbdәn
kәnarda olan tәhsilin müxtәlif formalarını
rәsmәn tanıyır. Açıq tәhsil sistemi olan bu
sistem ömürboyu tәhsili tәmin edir, hәr bir
şәxsә istәnilәn yerdә vә istәnilәn vaxt, elәcә
dә istәnilәn sürәtlә oxumağa imkan verir,
çünki qiymәtlәndirmә krediti vermәklә
hәyata keçirilir. Hazırda bu sistemlә 24 peşә
istiqamәti üzrә bakalavr, 14 peşә istiqamәti
üzrә magistr sәviyyәsindә kadr hazırlığı hә -
yata keçirilmәkdәdir [5].

Fransanı qeyri-formal vә informal tәh -
silin tanınması sahәsindә әn qabaqcıl Avropa
ölkәsi kimi xarakterizә etmәk olar. Fran -
sızların bu istiqamәtdә ilk tәşәbbüsü, 1985-ci
ildә kompe tensiyaların qeydiyyata alınma
siste minin tәtbiqi ilә bağlı olmuşdur. İşәgö -
türәnlәrә vә işçilәrә peşәkarlıq kompe ten -
siyalarının müәyyәnlәşdirilmәsinә vә qiy -
mәtlәn diril mә sinә kömәk edәn bu sistem
qazanılmış kom petensiyalardan istifadә et -
mәklә, hәm dә müәssisә daxilindә profes -
sional inkişafın tәmin edilmәsindә mühüm
rol oynayırdı. Fransada qeyri-formal vә infor -
mal tәhsilin tanınması, artıq formal tәhsilin

bir hissәsi halına gәlmiş vә kvalifikasiyaların
әldә edilmәsi üçün alternativ yolların
tapılmasına kömәk edir [6]. Bu ölkәdә qeyri-
formal vә informal tәhsilin tanınması üçün
tәtbiq edilәn beş mәrhәlәli tәsdiqlәmә pro -
sesi ümumiliyi ilә seçilir:

Birinci mәrhәlә – insanların mәlumat -
landırılması mәrhәlәsidir. Bu mәrhәlәdә
tәsdiqlәmәni hәyata keçirәn tәşkilatlar tәsdiqi
panlaşdırılan peşә istiqamәtlәri vә onun
hәyata keçirilmәsi haqqında mәlu matları
insanlara çatdırırlar. Buna әsasәn, hәr bir fәrd
öz imkanlarına vә tәcrübәsinә uyğun olan
variantı seçә bilir.

İkinci mәrhәlә – әrizәnin tәsdiqi mәrhә -
lәsidir. Bu mәrhәlәdә tәsdiq üçün müraciәt
etmiş fәrd tәrәfindәn verilmiş әrizә rәsmi
tәsdiq edilir.

Üçüncü mәrhәlә – dәlil vә sübutların top -
lanılması mәrhәlәsidir. Bu mәrhәlәdә nami -
zәdlәrә prosesә nәzarәt edә bilәcәk bir mәs -
lәhәtçi kömәk edir.

Dördüncü mәrhәlә – qiymәtlәndirmәnin
hәyata keçirilmәsi mәrhәlәsidir. Bu mәrhә -
lәdә xüsusi akkreditә olunmuş mәrkәzlәrdә
mün siflәr heyәti dәlillәri araşdırır, nami -
zәdlәri xüsusi testlәr vasitәsi ilә yoxlayır vә
ya onların praktiki iş prosesini izlәyirlәr.

Beşinci mәrhәlә – qәrarın verilmәsi mәr -
hәlәsidir. Bu mәrhәlәdә qәbul edilmiş qәrar
namizәdә çatdırılır, qismәn tәsdiq edildikdә
isә ona әlavә olaraq gәlәcәk fәaliyyәt planı da
tәqdim edilir.

Kanadada dövlәt kolleclәrinin әksәriy -
yәtindә әvvәlki tәhsilin tanınması prosesi
hәyata keçirilmәkdәdir. Bәzi universitetlәrdә
dә bu, fasilәsiz tәhsil adı altında hәyata
keçirilir. Kanadada orta tәhsil sәviyyәsindә,
habelә yaşlıların tәhsili çәrçivәsindә әvvәlki
tәhsilin tanınması xidmәtlәrini göstәrәn tәş -
kilatlar da mövcuddur. Əvvәlki tәhsilin qiy -
mәtlәndirilmәsi zamanı müxtәlif üsul lardan
istifadә olunur: nümayiş, formalaş dırılmış
intervyu (müsahibә), nümunә vә ya mәh -
sulun tәqdimatı. Lakin yadda saxlamaq la -
zımdır ki, qiymәtlәndirmә tәcrü bәni deyil,
insanların tәcrübә hesabına qazandığı bilik vә
bacarıqları tanıyır. Qiymәtlәndirmәnin mü -
rәk kәbliyindәn asılı olaraq, bu prosesә sәrf
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olunan zaman bir neçә saatdan bir neçә günә
kimi dәyişә bilәr. Qiymәtlәndirmәni hәyata
keçirәn tәşki latların әksәriyyәtindә namizәd -
lәrә kömәk mәqsәdi ilә onlara tәhkim olunan
xüsusi yardımçı kadrlar da fәaliyyәt göstәrir.
Hәmin tәşkilatlar prosesin mürәkkәbliyindәn
asılı olaraq, göstәrilәn xidmәtin müqabilindә
maliy yә vәsaiti müәyyәn edirlәr. Ödәnilәcәk
mәb lәğә bu prosesә cәlb olunan ekspertlәrin
xid mәti dә әlavә edilir.

Müşahidәlәr göstәrir ki, bilik vә baca -
rıqların tanınması namizәdlәrdә özlәrinә
inam vә hörmәt hissini artırır, tәhsilә moti va -
siya ya radır. Milli sәviyyәdә әvvәlki tәh silin
tanın ması mәsәlәlәri ilә Kanadanın tәhsil üz -
rә Nazirlәr Soveti vә Kanadanın әv vәlki tәh -
silin tanınması assosiasiyası mәşğul olur [7].

Latviyada әvvәlki tәhsilin tanınması üçün
Yaşlıların Tәhsili Assosiasiyasının, Tәhsil
Nazirliyinin vә tanınma prosesini hәyata ke -
çirәn regional hakimiyyәtin nüma yәndә lәri -
nin daxil olduğu üçtәrәfli komitә yara -
dılmışdır.

Yuxarıda qeyd edilәnlәri Litva, Esto niya,
Kanada, Türkiyә, Cәnubi Afrika, Uk rayna,
Moldova vә s. ölkәlәrin dә informal vә qeyri-
formal üsulla әldә edilmiş sәriştә lәrin tanın -
ması ilә әlaqәdar tәcrübәlәrini vә yerli şәraiti
nәzәrә alaraq, ölkәmizdә bu prosesin aşağı -
dakı ardıcıllıqla hәyata keçiril mәsini tәklif
edirik:

Azәrbaycan Respublikasının Tәhsil Nazir -
liyi Əmәk vә Əhalinin Sosial Müdafiәsi
Nazirliyinin vә digәr maraqlı tәrәflәrin iştira -
kı ilә informal vә qeyri-formal yolla әldә
edilmiş sәriştәlәrin tanınmasını hәyata keçi -
rәcәk özünümaliyyәlәşdirәn publik hü quqi
şәxs olan “Sertifikatlaşdırma Mәr kә zi” (bun -
dan sonra Mәrkәz) yaradır:

– Mәrkәz müvafiq sahә komis siyalarının
(assosiasiyalarının) vә hәmin sahә üzrә
aparıcı işәgötürәnlәrin nümayәn dәlә rinin
iştirakı ilә sahәlәr üzrә ekspertlәr şәbәkәsini
yaradır;

– seçilmiş ekspertlәr peşә standartları vә
kvalifikasiya standartlarına әsasәn, әldә edil -
miş sәriştәlәrin tanınmasına, qiymәt lәndir -
mәnin aparılma metod vә üsullarına dair
nәti cә lәrin sәnәdlәşdirilmәsi barәdә tәlim -

lәrә cәlb edilir;
– nәzәri vә praktiki qiymәtlәndirmә pro se -

sinin hәyata keçirilәcәyi vә müvafiq kvali -
fikasiya sәviyyәsi verәcәk müәssisәlәrә qo yu -
lan tәlәblәr müәyyәnlәşdirilir;

– Mәrkәz müvafiq sahә komissiyasının vә
hәmin sahә üzrә aparıcı işәgötürәnlәrin
nüma yәndәlәrinin iştirakı ilә sahә vә ixti -
saslar üzrә nәzәri vә praktiki qiymәt lәn dir -
mәni hәyata keçirәcәk, iddiaçıya müva fiq
kvali fikasiya sәviyyәsi verәcәk müәssi sәlәri
(ilk peşә-ixtisas tәhsili müәssisәlәri, tәlim
mәr kәzlәri, istehsalat vә xidmәt sahәlәri) se -
çәrәk onların şәbәkәsini yaradır;

– sәriştәlәrin tanınması istiqamәtindә icti -
maiyyәtin maariflәndirilmәsi vә iddia çıların
müra ciәti üçün “Sertifikatlaşdırma Mәrkә -
zi”nin elektron portalı yaradılır.

Mәrkәzin strukturu, onun fәaliy yәtinin
әsas istiqamәtlәri, informal vә qeyri-formal
üsulla әldә edilmiş sәriştәlәrin tanın masını
hәyata keçirәn ixtisaslar, bu ixtisasların peşә
standartları, onların kvali fikasiya stan dartları,
hәmin ixtisasların kuriku lumları, sәriş tәlәrin
tanınmasına dair elanlar, gös tәrilәcәk xid mә -
tә görә tәlәb olunan maliyyә vәsaiti vә s.
qeyd olunan por talda yer lәş dirilir.

İddiaçıların sәriştәlәrin tanınması üçün
müraciәti “Sertifikatlaşdırma Mәrkәzi”nin
elektron portalı vasitәsi ilә hәyata keçirilir vә
onların qeydiyyatı zamanı aşağıdakı sәnәdlәr
tәlәb olunur.

• Şәxsiyyәt vәsiqәsi vә ya (vәtәndaşlığı
olmayanlar üçün) şәxsiyyәti tәsdiq edәn sә -
nәd.

• Əmәk münasibәtlәri faktını tәsdiq edәn
sәnәdin surәti (әgәr varsa) vә müvafiq
kvalifikasiya sәviyyәsindә iş tәcrübәsini
sübut edәn sәnәd (müvafiq kvalifikasiya
sәviyyәsinә uyğun ixtisas xasiyyәtnamәsi).

• Tәhsil sәnәdinin әsli (әgәr varsa) vә ya
xarici tәhsil sәnәdinin müvafiq tanınma sә -
nәdi.

• 3X4 sm ölçüdә foto şәkil.
• Sağlamlıq haqqında vә seçdiyi peşә üzrә

işlәmәyә icazә verәn arayış.
• İnformal vә qeyri-formal peşә tәhsili nә -

ticәlәrinin tәsdiq edilmәsinә dair işә götürәnin
(mümkün olduqda) göndәriş mәk tubu.
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İnformal vә qeyri-formal üsulla әldә edil -
miş sәriştәlәrin tanınması mәrhәlәlәri (sxem
2) göstәrilmişdir.

Qeydiyyatdan elektron şәkildә keçmiş
iddiaçı müәyyәn olunmuş vaxtda Mәrkәzә
dәvәt olunur.

1. İddiaçının Mәrkәzdә qәbulu vә ilkin
qiymәtlәndirmә mәrhәlәsi

– mәslәhәtçi-ekspert tәrәfindәn qәbul edi -
lir vә lazımi sәnәdlәr toplanılır, ilkin qiy mәt -
lәndirmә hәyata keçirilir;

– mәslәhәtçi-ekspert öz sahәsinin peşә karı
olan, lakin әsaslı dәlillәr tәqdim etmәkdә
çәtinlik çәkәn iddiaçılara yardımçı olaraq,
onlara qiymәtlәndirmә üçün sübut-material
hazırlayıb, tәqdim etmәyә kömәk edir;

– iddiaçıya qiymәtlәndirmә haqqında
ümu mi mәlumat verir;

– dәlil hazırlamaq, tәrtib etmәk vә onu tәq -
dim etmәkdә iddiaçını dәstәklәyir, bu nunla
bağlı faydalı mәslәhәtlәr verir;

– әldә edilmiş dәlillәr aydın, sәlist vә qiy -

mәtlәndirmәnin aparılması standartlarına
uy ğun olmalıdır;

– ehtiyac olduğu tәqdirdә iddiaçı qiymәt -
lәndirmә mexanizmi, metodu, alәtlәri haq -
qında seminarlara cәlb edilir;

– iddiaçının sübut-materialları qiymәt lәn -
dirilib ona ilkin rәy verilir;

– uyğun olmadığı tәqdirdә alternativ se -
çimlәrlә bağlı mәslәhәtlәr verilir (әlavә tәhsil
vә tәlim vә s. yönlәndirilir).

2. Qiymәtlәndirmә mәrhәlәsi
– mәslәhәtçi-ekspert tәrәfindәn müsbәt

qiy mәtlәndirilәn sәnәdlәr toplusu hәmin sahә
üzrә ekspertlәrә tәhvil verilir;

– dәlillәr ardıcıl, etibarlı vә yetәrli olma -
lıdır;

– ekspertlәrә tәqdim olunan dәlil mate -
rialı nın hazırlıq sәviyyәsi qiymәtlәndirmә
pro sesinin daha obyektiv vә sәmәrәli ke çiril -
mәsinә kömәk edir;

– qeydiyyatdan keçmiş hәmin sahә üzrә
ekspertlәr tәrәfindәn iddiaçının dәlil mate -
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rialları  şәffaf, әdalәtli qiymәtlәndirilir vә rәy
verilir;

– tәlәblәrә nәzәrәn sübut materiallarda
aş karlanan boşluqlar ayırd edilir vә müvafiq
tәdbirlәr görülür.

Müvafiq tәdbirlәr dedikdә, aşkarlanan
boşluqlar iddiaçının zәif tәrәflәrini әks
etdirdiyi hallarda ona verilәn mәslәhәt vә ya
fәrdi tәlim nәzәrdә tutulur. İddiaçı kifayәt
qәdәr rәqabәtәdavamlı olmadıqda, o, müva -
fiq prosedurlar çәrçivәsindә tәhsilini davam
etdirmәyә vә ya әlavә tәcrübә qazanmağa
yönlәndirilir.

3. Müdafiә mәrhәlәsi
– müvafiq sahә vә ixtisaslar üzrә bilik,

baca rıq vә sәriştәlәrin qiymәtlәndirilmәsinә,
müva fiq kvalifikasiya sәviyyәsi vermәsinә
lisenziya qazanmış müәssisә, emalatxana vә
ya tәşkilatlarda nәzәri vә praktiki qiymәt -
lәndirmә prosesi hәyata keçirilir;

– qiymәtlәndirmә komissiyasının 3 üzvün -
dәn әn azı biri hәmin sahә vә ixtisaslar üzrә
seçilmiş ekspert olmalıdır;

– şәffaflığın tәmini mәqsәdi ilә qiymәt lәn -
dirmә prosesi bütövlükdә sәsli video ilә
çәkilir.

Qiymәtlәndirmәnin nәticәsinә әsasәn, id -
diaçıya ixtisası üzrә Milli Kvalifikasiya Çәr -
çivәsinә uyğun müvafiq kvalifikasiya verilir
vә ya namizәd kifayәt qәdәr rәqabәtәdavamlı
olmadıqda isә (nәzәri vә ya praktik baca rıq -
larda aşkar edilmiş nöqsan ların aradan qal -
dırılması üçün) o, müvafiq prosedurlar çәrçi -
vәsindә tәhsilini davam etdirmәyә (tre ninq,
seminar vә kurslara) vә ya әlavә tәcrübә qa -
zan mağa yönlәndirilir.

4.  Appelyasiya
İddiaçı Qiymәtlәndirmә Komissiyasının

çıxartdığı rәylә razı olmadığı tәqdirdә Appel -
yasiya Komissiyasına müraciәt edә bilәr.
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В статье описываются этапы разви -
тия формальных, неформальных и инфор -
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A
zәrbaycanın dövlәt müstәqilliyi
bәrpa edil dikdәn sonra bir çox
sahәlәrdә olduğu kimi, tәhsil
sahәsindә dә köklü islahatlar hә -

yata keçirilir. Bu islahatların keçirilmәsindә
mәqsәd elm vә texnikanın sürәtli inkişafı nәzәrә
alın maqla, tәhsilin keyfiyyәtini yüksәltmәk vә
qabaqcıl ölkәlәrin tәhsil sisteminә inteqrasiyasını
tәmin etmәkdir. Bununla әlaqәdar tәhsilin mәz -
mununa, müәllim hazırlığına yenidәn baxıl ması
zәrurәti yaranmışdır. Mәqsәd müasir dövrә
uyğun hәrtәrәfli inkişaf etmiş, bilikli, sәriştәli,
keçmiş irsi yaşadıb, bu günün reallığını görüb,
gәlәcәyi tәsvir edәn insan hazırlamaqdır.

“Azәrbaycan Respublikasında tәhsilin inki -
şafı üzrә Dövlәt Strategiyası” da “sәriştәyә әsas -
lanan şәxsiyyәtyönümlü tәhsil mәzmununun
yaradılması”nı әsas hәdәf kimi götürür. Bunun
üçün tәhsilin keyfiyyәti mühüm әhәmiyyәt kәsb
edir. Tәhsilin keyfiyyәti kimin nәyi necә öyrәt -
mәsindәn asılıdır. Strategiyada göstәrilir: “Tәh -
silalanın savadlı vә sәriştәli şәxs kimi for ma -
laşması, müәllimin tәsiri vә akademik bacarı -
ğından, tәdris tәcrübәsindәn vә peşәkarlıq sәviy -

yәsindәn xeyli asılıdır”. Eyni zamanda, strate -
giyanın ikinci istiqamәti tәhsil sahәsindә insan
resurslarının modernlәşdirilmәsi, yәni innovativ
tәlim metodlarını tәtbiq edәn sәriştәli, peşәkar
müәllimlәrin formalaşdırılmasını nәzәrdә tutur.
Qabaqcıl ölkәlәrin tәcrübәsindәn aydın olur ki,
müәllimin sәriştәlilik vә peşәkarlıq sәviyyәsinin
yüksәldilmәsindә interaktiv tәlim metodlarından
sәmәrәli istifadәnin rolu böyükdür. 

Şәxsiyyәtin inkişafı müasir tәlimin әsasını
tәşkil edir. Tәlim-tәrbiyә prosesindә tәlәbәlәrin
(mәktәblilәrin) psixi, әqli inkişafı, biliklәri
onların tәtbiqi mexanizmlәri vә şәx siyyәtinin
ümumi xassәlәrinin inkişafı forma sın da meydana
çıxır. Burada mәqsәd tәdris prose sindә yeni
informasiya texnologiyalarının tәtbiqi ilә
fәnlәrin tәdrisinin tәkmillәşdirilmәsi mode linin
qurulmasıdır, çünki yeni peda qoji tәlim texno -
logiyalarının tәdris prose sinә gәtiril mәsi,
onlardan sәmәrәli istifadә olunması yolu ilә
tәlәbәlәrin (şagirdlәrin) mәntiqi tәfәk kürünü, id -
rak qabiliyyәtini inkişaf etdirmәk, onlara düşün -
mәyi, müstәqil әqli nәticәlәr çıxart mağı öyrәt -
mәk kimi tәlim qarşısında duran mühüm
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vәzifәlәri hәll etmәk mümkündür. Tәlim-tәrbiyә
prosesindә inkişafetdirici tәlim prinsipinin vә
yeni tәlim metodlarının tәtbiqi tәhsilin keyfiy -
yәtinin yüksәldilmәsinә müsbәt tәsir göstәrir. 

İnteqrasiya mәktәb direktoru vә müәllimlәr
tәrәfindәn hәyata keçirilir. Müәllim dәrsә hazır -
laşarkәn mövzunun mәzmununa, fәnlәrә vә
elmlәrә, ictimai (sosial) mәdәni dәyәrlәrin
müqayisәli tәqdimatına da istinad edir. Belә bir
inteqrasiya ağlın, intellektin inkişaf etdirilmәsini
ön plana keçirir, tәlәbәlәrdә dünya haqqında
tәsәvvür yaradır. İnteraktiv tәlimin mәqsәd -
lәrindәn biri dә tәlәbәlәri (şagirdlәri) әqli vә
fiziki cәhәtdәn daha da inkişaf etdirәrәk dünya -
görüşlü şәxsiyyәt kimi formalaşdırmaqdır. Bu
halda “interaktiv yanaşma” tәlim prosesinә
dәyişiklik gәtirir. Dәrsdә inteqrasiya müәllimin
nәzәri, metodiki, psixoloji, pedaqoji vә ümumi
hazırlığından, dәrsi necә planlaşdırmasından,
müәllim tәfәkkürünün, düşüncә tәrzinin itili -
yindәn asılıdır.

Respublikamızın tanınmış pedaqoqları, mәk -
tәbşünaslar, müәllimlәr pedaqoji tәlim texnolo -
giyaları ilә bir sıra zәruri mәsәlәlәrin izahına
xüsusi diqqәt yetirirlәr. Bu baxımdan Ə.Paşayev
vә F.Rüstәmovun “Tәlim texnologiyasının struk -
tur vә funksional komponentlәri” mövzu sunda
mәqalәsi çox mühüm nәzәri vә praktiki әhәmiy -
yәt kәsb edir: “Praktiki mәnada pedaqoji texno -
logiya dedikdә, hәm dә qarşıya qoyulmuş mәqsә-
dәuyğun bilik, bacarıq, vәrdiş vә müna sibәtlәri
formalaşdırmaq, onlara nәzarәti hәyata keçirt -
mәk üçün әmәliyyatlar komplekti başa düşülür.

Pedaqoji texnologiyada müәllimin fәaliy yә -
tini aşağıdakı funksional komponentlәrә ayır maq
olar: qnostik (idrakı), layihәlәşdirici, kons truktiv,
tәşkilatçılıq vә kommunikativ (ün siyyәt) kom -
ponenti. Belәliklә, müәllimin tәlim texno -
logiyalarını aşağıdakı әmәliyyatlar tәşkil edir:
biliklәri toplamaq (әldә etmәk) üçün әmә -
liyyatlar; tәlimin, tәhsil-tәrbiyәnin mәqsәd lәrini
layihәlәndirmәk üçün әmәliyyatlar; tәlim, tәhsil-
tәrbiyә prosesini tәşkil etmәk üçün әmәliy yatlar;
biliklәri kommunikatordan (müәllimdәn) şagird -
lәrә ötürmәk üçün әmәliyyatlar. Demәli, bu
sahәdә yeni tәlim texnolo giya larının rolu, yeri vә
quruluşu ilә bağlı cә hәtlәr xüsusi olaraq öz әksini
tapmışdır. Bu isә tәlimin inkişafetdirici istiqa -
mәti ilә sıx bağlıdır, çünki müxtәlif mәrhәlәli

әmәliyyatlar da nәticә etiba rı ilә biliklәr siste -
minә, dünyagörüşün formalaş masına zәmin
yaradır. A.Mehrabov, Ə.Abbasov, Z.Zeynalov vә
R.Hәsәnovun “Peda qoji texnolo giyalar” әsәri
problemin aktuallığı baxımından mühüm әhә -
miyyәt kәsb edir. Burada pedaqoji texnolo -
giyaların sosial mahiyyәti geniş planda öz hәllini
tapmışdır. V.T.Lixaçova görә tex no logiya tәlim-
tәrbiyә vasitәlәrinin pedaqoji-psixoloji qurulu -
şunun forma, metod, üsul vә yollarının mәcmusu
olub, prosesin tәşkilati-metodiki alәtidir: “Peda -
qoji texnologiya psixoloji-pedaqoji xüsusiy -
yәtlәrin mәcmusu olub, tәlim-tәrbiyә vasitә -
lәrinin hәyata keçirilmәsindә forma, metod,
vasitә vә yollarının tam şәkildә xüsusiyyәtini
müәyyәnlәşdirir”. Yeni pedaqoji tәlim texnolo gi -
yaları hәm dә әmәkdaşlıq tәlimi sistemi kimi
kollektivin әlbir işinә arxalanan vahid bir didak -
tik ideologiyaya istinad edәn tәlimin prinsiplәri
vә konsep siyasının mәcmusudur. Yeni pedaqoji
texnolo giyaların tәtbiqi prosesindә tәlimin baş lı -
ca ideyası nәyi isә birlikdә icra etmәk yox, qar şı -
lıqlı öyrәnmәkdir. Demәli, yeni pedaqoji texno -
lo giyaların tәtbiqi tәlimdә başlıca şәrt kimi tәlә -
bә fәaliyyәtinin interaktivliyini ön plana çәkir. 

Müәllim әmәyinin sәmәrәli tәşkilindә peda -
qoji texnologiyaların rolu hәmişә özünü әks
etdirir. Tәhsilin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsindә
pedaqoji texnologiyaların tәtbiqi mühüm әhә -
miyyәt kәsb edir vә müәllimin elmi-nәzәri vә
praktik hazırlığında әsas rol oynayır. Müәllim
hazırlığının әn mühüm tәlәblәrindәn biri dә pe -
daqoji texnologiyaların mәnimsәnilmәsidir.
Müәllim yeni tәlim texnologiyalarından sәmәrәli
istifadә etmәk üçün tәdris proqramlarını (kuriku-
lumları), pedaqogikanın yeni sahәlәrini, elektron
resurslarını vә s. mütәmadi olaraq izlәmәlidir.

Yeni pedaqoji tәlim texnologiyalarından sә -
mәrәli istifadә etmәk üçün müәllim fәal tәlimin
sadә modelini ehtiva edәn kompo nentl әrin (tәli -
min mәzmunu, üsulları, öyrәdici mühit, moni -
torinq vә qiymәtlәndirmә) mahiy yәtini, nәzәri,
elmi, praktik әsaslarını bilmәli, öyrәnmәli vә
әmәli fәaliyyәtindә düzgün istifadә etmәlidir.
Müasir müәllimin pedaqoji hazırlığı yeni infor -
masiyalarla şәrtlәnәrәk inkişafı daim qabaq -
lamalıdır. Bunun üçün yeniliklәri bilmәk, anla -
maq, tәtbiq vә tәhlil etmәk lazımdır. Müasir
dövrdә müәllimlәr tәdqiqatçılığı ilә seçilmәli,
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pedaqoji fәaliyyәtә yaradıcı yanaşmalıdırlar. Bu
günün müәllimi hәm dә klassik tәcrübәyә söy -
kәn mәklә yanaşı, qabaqcıl tәcrübәlәr әsasın da
işini qurmalı, tәhsil texnologiyalarına müna si -
bәtdә açıq siyasәt yeritmәlidir. Q.K.Selevko
“Müasir tәhsil texnologiyaları” adlı tәdqiqatında
texnologiyaları aşağıda göstәrilәn formada
qruplaşdırır: pedaqoji prosesdә şәxsi oriyen -
tasiya әsasında pedaqoji texnologiyalar; öyrә -
nәnlәrin fәaliyyәtinin intensivlәşdirilmәsi vә
fәallaşdırılması әsasında pedaqoji texnolo -
giyalar; tәbii vasitәlәr texnologiyası (özünü
inkişaf texnologiyası); inkişafetdirici tәlim
texnologiyası vә s. Q.K.Selevko texnologiyaların
tәhlilini vә tәsvirini vermәklә onların strukturunu
da göstәrir: sistematikliyin qәbul edilmәsinә
müvafiq olaraq hazırkı pedaqoji texnologiyanın
eynilәşdirilmәsi (ixtisaslaşdırılmış sistem); tex -
nologiyanın adı, әsas keyfiyyәtin әksi, prin sipial
ideya, tәlim-tәrbiyә proseslәrinin modern lәş -
dirilmәsi istiqamәtlәri әsasında tәlimin qәbul
edilәn sisteminin mahiyyәti; konseptual hissә
(rәhbәr ideyanın qısa tәsviri, fәrziyyә, texnoloji
prinsiplәr, dәrketmә imkanları, onun şәrh edil -
mәsi vә funksiyaları); tәhsilin mәzmununun xü -
susiyyәtlәri; prosessual xüsusiyyәtlәr; proq ram-
metodik tәchizat.

H.Əhmәdovun “Pedaqogika” adlı dәrs vә -
saitindә isә tәtbiq sahәsinә, fәlsәfi әsasa, psixi
inkişafa vә digәr sahәlәr üzrә texnologiyalara
fәrqli baxılır: pedaqoji münasibәtlәrin huma -
nistlәşdirilmәsi vә demokratiklәşdirilmәsi әsa -
sında aparılan pedaqoji texnologiya; şagird
şәxsiyyәtinin formalaşdırılması vә intensiv -
lәşdirilmәsi әsasında pedaqoji texnologiyalar; tә -
lim prosesinin tәşkilinin sәmәrәliliyi vә idarә -
edilmәsi әsasında qurulan pedaqoji texnolo -
giyalar; tәbiәtәuyğunluq, milli pedaqogikanın
metodlarından istifadә vә uşagın tәbii inkişaf
prosesinә söykәnәn tәbiәtәuyğunluq, tәlim,
savadlılıq tәrbiyәsi vә digәr texnologiyalar;
alternativ metodlar; müәllif mәktәbi. Daha sonra
N.V.Bordovskoyun “Müasir tәhsil texnolo -
giyaları” adlı dәrs vәsaitindә isә pedaqoji tex -
nologiyaların mahiyyәti, mәzmunu vә xarakterik
xüsusiyyәtlәri geniş şәkildә araşdırılır, hәmçinin
tәlim texnologiyaları ilә tәhsil texnologiyalarının
ümumi vә fәrqli cәhәtlәri göstәrilir. Vәsaitdә
tәhsil texnologiyasının әnәnәvi vә innovasiya,

interaktiv, infor masiya, kommunikativ, huma -
nitar  vә tәlim texnologiyaları, hәm dә modul,
problemli vә kontekst tәlim, әmәkdaşlıq texnolo -
giyası, dialoq formasında seminar vә debat
texnolo giyasının növlәri işıqlandırılmışdır.

Tәhsil texnologiyaları tәhsilverәnlәrlә tәhsil -
alanların qarşılıqlı әmәkdaşlığı, tәdris prosesinin
layihәlәndirilmiş, müәyyәnlәşdirilmiş struktu -
runun reallaşdırılmasını vә tәhsil sahәsindәki
yeniliklәri, tәhsilalanlara humanist yanaşma,
tәhsil prosesindә iştirakçıların fәallaşdırılmasını
vә yeni tәlim texnologiyalarının yaranmasını
zәruri edir. Yeni tәhsil texnologiyalarını belә
tәsnif etmәk olar. İnteraktiv tәhsil texnolo -
giyaları tәhsilalanların fәallaşmasına yönәldilәn
tәlimә üstünlük verir. Burada müәllim bәlәdçi
rolunda çıxış edir, problemin hәlli tәlәbәlәrin
fәallaşdırılması zamanı baş verir. Ənәnәvi tәhsil
yaddaşa әsaslanır vә burada tәfәkkür әsas götü -
rülür. İnformasiya tәhsil texnologiyaları, kom -
munikativ tәhsil texnologiyaları, müәllim-tәlәbә,
tәlәbә-müәllim münasibәtlәrinin formalaş ma -
sında әhәmiyyәtli yer tutur, tәdrisdә işgüzar
münasibәtin formalaşmasına sәbәb olur, tәlәbә -
lәrin fәrdi imkanlarını, bacarıq vә qabiliyyәtini
üzә çıxardır, müәllimin mәsuliyyәtini artırır.
Humanitar tәhsil texnologiyaları ali tәhsili başa
vurduqdan sonra aldığı ixtisasdan, işlәdiyi
sahәdәn asılı olaraq mütәxәssisdә zәruri milli vә
bәşәri dәyәrlәrin formalaşdırılmasını tәmin edir.

Dünya tәcrübәsinin öyrәnilmәsi tәhsildә
innovasiyaların uğurlu tәtbiqindә başlıca amil
kimi dәyәrlәndirilmәlidir. Azәrbaycan Respub -
likasının Prezidenti İlham Əliyev Azәrbaycan
Dövlәt Neft vә Sәnaye  Universitetinin 90 illik
yubileyindә demişdir: “Biz inkişaf etmiş ölkә -
lәrin tәcrübәsini bilirik vә görürük ki, o ölkәlәr,
sözün әsl mәnasında inkişaf edir ki, orada
tәhsilin sәviy yәsi yüksәkdir. Biz çalışırıq ki,
Azәrbaycanda bu sahәyә daim diqqәt göstәrilsin,
praktiki tәdbirlәr görülsün, hәm tәhsil sisteminin
maddi-texniki bazası güclәndirilsin, eyni za -
manda, әn önәmlisi tәhsilin keyfiyyәti artsın.
Hәm orta, hәm dә ali mәktәblәrdә bu proses
ardıcıllıqla, vahid sistem şәklindә aparılmalıdır
vә aparılır”. Konseptual sәciyyә daşıyan tәlәb -
lәrin reallaşdırılması tәhsilimizin dünyanın
inkişaf etmiş ölkәlәrinin tәhsil sisteminә inteq -
rasiyasına tәminat verә cәyinә inanırıq.
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İnnovasiya anlayışının mahiyyәti dәrk olun -
madıqda, onun tәhlili, tәrkibi vә dәyәr lәndiril -
mәsindә müәyyәn çәtinliklәr meydana çıxır.
“İnnovasiya” termini latın dilindә “inno vato”
sözündәn olub, “yenilәşmә” vә “yaxın laşma” de -
mәkdir. İnnovasiya yüksәk sәmәrәli liyә malik
yeniliyin tәtbiqi, insanın intellektual fәaliy -
yәtinin, kәşfinin, ixtirasının son nәticәsi kimi
şәrh olunur. İnnovasiya fәaliyyәtinin nәticәsi
yeni vә ya tәkmillәşdirilmiş mәhsul (iş, xidmәt),
texnoloji proses, hәmçinin ictimai münasi -
bәtlәrin müxtәlif sahәlәrindә tәşkilati-texniki,
maliyyә-iqtisadi vә digәr hallar hesab edilir.
Tәhsildә innovasiyanın reallaşdırılması, mәhz
qeyd olunan xüsusiyyәtlәrin bu sahәyә tәtbiq
olunması ilә bağlıdır. Pedaqoji tәhsilin İKT әsa -
sında innovativ inkişaf layihәlәrinin hazırlan -
ması vә icrası zәruri maliyyә dәstәyi olmasa
mümkünsüzdür. Bu, müasir tәlәblәrә cavab ve -
rәn müәllim kadrlarının hazırlanması üçün
zәruridir.

Tәhsilin informasiyalaşdırılması elә bir
prosesdir ki, burada beynәlxalq tәcrübә mühüm
әhәmiyyәt kәsb edir. Lakin bu tәcrübәni olduğu
kimi ölkәmizdә tәtbiq etmәk mümkün deyil.
Burada zaman, mәkan vә imkan amillәri nәzәrә
alınmalıdır. Rusiya Federasiyasında ümumtәhsil
mәktәblәrinin informasiyalaşdırılması prose -
sindә pedaqoji tәhsil müәssisәlәri mühüm rol
oynayır. Respublikamızda da orta tәhsilin (elәcә
dә orta ixtisas, ali vә ilk peşә-ixtisas tәhsilinin)
informasiyalaşdırılması istiqamәtindә pedaqoji
tәhsil müәssisәlәrinin böyük perspektivlәri var.
Mәlum olduğu kimi, bu tәhsil pillәlәrinin hәr
birinin inkişafı üçün xüsusi dövlәt tәhsil proq -
ramları tәsdiq edilmiş, icrasına maliyyә vәsaiti
ayrılmışdır. Bu inkişaf hәr bir tәhsil pillәsindә
proqramların mühüm tәrkib hissәsi kimi tәhsilin
informasiyalaşdırılmasına xidmәt edir. Milli
tәhsilin informasiyalaşdırılması prosesinin
strateji-konseptual, elmi-metodiki, resurs, kadr
tәminatı problemlәrinin hәllindә pedaqoji
institutların potensialını yüksәltmәklә, bu
sahәdәki problemlәri hәll etmәk olar. Ölkәmizdә
pedaqoji elmlәr üzrә olan alimlәrin böyük qismi
ali pedaqoji tәhsil müәssisәlәrindә çalışır. 

Orta ixtisas tәhsili üzrә kurikulumlar hazır -
lanarkәn hәr bir istiqamәt üzrә dövlәt tәlәbini
müәyyәnlәşdirәn konseptual sәnәd olmalıdır.

Bundan әlavә, hәr ixtisas vә tәdris olunan hәr bir
fәnn üzrә ayrıca kurikulum sәnәdlәri ha -
zırlanmalıdır. Belәliklә, belә bir nәticәyә gәlmәk
olar ki, dövlәt tәlәbi olmadan fәnlәrin mәz -
mununun qiymәtlәndirilmәsi vә tәlim strate -
giyalarını müәyyәn etmәk mümkün deyil. Fәnn
kuriku lumlarının tәlәbyönümlü vә nәticә -
yönümlü olması, inteqrativ mahiyyәt kәsb
etmәsi, bu prinsiplәr әsasında hazırlanacaq
dәrsliklәrin tamamilә yeni formatda tәrtibi
ixtisas müәllimlәrindәn yaradıcı münasibәt tәlәb
edir.

Şәrqi İngiltәrә Universitetinin professoru,
tәhsil üzrә beynәlxalq mәslәhәtçi Rob Mak
Braydın vә Bakı Dövlәt Universitetinin profes -
soru, tәhsil üzrә Milli Mәslәhәtçi Aydın Kazım -
zadәnin müәllim hazırlığı ilә bağlı yekun
hesabatında tәklif olunan “Tәhsilin әsasları”
fәnninin inkişaf etdirilmәsi vә onun müәllim
hazırlığının bütün istiqamәtlәrindә tәtbiq edil -
mәsi Azәrbaycanın Avropaya inteq rasiya etmәsi,
ümumiyyәtlә, sürәtlә dәyişәn dünyaya uyğun -
laşması üçün tәhsildә humanist vә demokratik
baxışların daha da inkişaf etdirilmәsi baxımından
da faydalı vә vacibdir. 

“Müәllim hazırlığının müasir problemlәri:
texnologiya, tәhsil vә inkişaf” mövzusunda III
Beynәlxalq elmi konfransın plenar iclasında
çıxış edәn tәhsil naziri Ceyhun Bayramov sürәtlә
inkişaf edәn Azәrbaycanda tәhsil sisteminin
insan kapitalının inkişafı çağırışlarına cavab
vermәsi istiqamәtindә yeni hәdәflәrin müәyyәn -
lәşdirilmәsinә vә tәhsilin keyfiyyәt göstәri -
cilәrinin Avropa standartlarına uyğunlaş dırıl -
masına ehtiyac duyulduğunu bildirmişdir. Bu
baxımdan ölkә prezidenti İlham Əliyevin imza -
ladığı “Azәrbaycan Respub likasında tәhsilin
inkişafı üzrә Dövlәt Strate giyası” adlı sәnәt
mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. Hәmin konseptual
sәnәddә ölkәmizdә beynәl xalq standartlara
cavab verәn tәhsil sisteminin inkişaf istiqa -
mәtlәri vә başlıca hәdәflәri dәqiq şәkildә
müәyyәnlәşdirilmişdir. Müәllim hazır lığı, ixti -
sasartırma vә müәllimlәrin işә qәbulunda ölkә -
mizin aparıcı mütәxәssislәri vә beynәlxalq
ekspertlәr cәlb olunmuşdur. Tәhsil Nazirliyi tәrә -
findәn ümumtәhsil mәktәblәrinә müәllim lәrin
işә qәbulu sahәsindә beynәlxalq tәcrübәyә uyğun
yeni mexanizmin tәtbiqinә başlanılmışdır. Bu
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mexanizmin üstünlüyü ondan ibarәtdir ki,
müәllim kadrlarının seçilmәsi vә yerlәşdirilmәsi
elektron müraciәt, elektron imtahan, elektron
yerlәşdirmә vasitәsi ilә hәyata keçirilir.

Azәrbaycanda tәhsil infrastrukturunun әsaslı
şәkildә yenilәşdirilmәsi, mәzmun islahatları,
yeni nәsil dәrsliklәri, yeni qiymәtlәndirmә
sisteminin tәtbiqi sahәsindә әldә olunmuş
nailiyyәtlәr tәhsilin keyfiyyәtinә tәsir edәn
başlıca amillәrdәn biridir. Müәllimlәrin peşәkar -
lığının artırılmasına nail olmadan tәhsil sahә -
sindә uğurlu nәticәlәr әldә etmәk mümkün deyil.
Daim yeni biliklәr әldә etmәk hәvәsi, öyrәnmәk
vә özünü tәkmillәşdirmәk sәylәri, mәnәvi inkişaf
müәllimin әsas xüsusiyyәtlәri olmalıdır. Bütün
bunlar müәllimlәrin peşәkarlıq sәviyyәsinin
yüksәldilmәsi istiqamәtindә beynәlxalq tәcrü -
bәyә uyğun yeni mexanizmlәrin tәtbiqini zәruri
edir.

Nәticәdә, müasir müәllim necә olmalıdır,
sualını belә cavablandıra bilәrik: 
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B.Mammadova
Role of teaching technics in secondary

education
Summary

The article reflects the high value of quality
improvement of education, the requirements for
the teacher in student-centered education. The
article states the importance of interactive
teaching methods, positive results on the use of
ICT in educational process. 

Studies of outstanding scientists in this field,
requirements for the modern teacher are defined
in the article.

Б.Мамедова
Роль педагогических технологий в

среднем образовании
Резюме

Статья отражает высокое значение
повы шения качества образования, требо -
вания к учителю в личностно-ориен ти ро -
ванном обра зовании. На первый план выд -
вигается важ ность интерактивных мето -
дов обучения, образовательных техно логий в
воспи та тельно-образовательном процессе,
положи тельные результаты по применению
ИКТ в учебе. 

Исследуются работы выдающихся учен -
ных в этой сфере, определяются требования
к современному учителю.
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İ
stedadlıların tәlimi ümumtәhsil mәktәb -
lәrindә tәlimin fәrdilәşdirilmәsi vә
diferen siasi yası әsasında tәşkil edilә
bilәr. Fәrdi tәlim planı bir fәnn sahәsini

әhatә edәrsә, bu şagirdin digәr sahәlәrdәki
qabiliyyәtlәrinin aşkarlan masını әngәllәyә bilәr
vә belә tәlim planı vә ya eksternat üsulu ilә tәlim
alan istedadlıların yaşıdlarından tam tәcrid
olunması yol veril mәz dir. Fәrdilәş dirilmiş tәlim -
dә şagirdlәrin alim lәr, hamilәr, ustadlar vasitәsi
ilә düzgün yönәl dil mәlәri ciddi әhә miyyәt kәsb
edir. Yönәlt mәnin әsas mәqsәdi istedadlıya
sәmәrәli fәrdi inkişaf strategiyasının seçil -
mәsindә kömәk etmәkdir. Yönәltmә prose sindә
istedadlı uşağın fәrdi özü nәmәxsusluğu, onun
hәyat tәrzi vә tәlim mәzmu nunun müxtә lifliyi
düzgün әlaqәlәn dirilmәlidir. İstedadlıların tәlim
fәaliyyәtindә tәdqiqat qrup larının yara dılmasının
böyük imkanları var. Şa gird isteda dının sonrakı
inkişafı onun tәdqiqat işlәrinә cәlb olunması ilә
şәrtlәnir. Şәxsiyyәtin yaradıcılıq qabiliyyәtlәri,
mәhz tәdqiqatçılıqda formalaşır. Tәdqiqatçılıq
biliyin yüksәk sәviy yәdә sis temlәşdirilmәsinә
imkan verir. Yәni, “daha çox bilәn, daha yaxşı
bilәnә çevrilir” [5]. 

İstedadlı uşaqların inkişafı üçün әhәmiyyәtli
olan tәhsil müәssisәlәri sırasında aşağıdakıların
rolu çox önәmlidir: mәktәbәqәdәr tәhsil müәs si -

sәlәri, uşaq bağçaları, uşaq inkişaf mәr kәzlәri,
mәktәbәqәdәr vә kiçikyaşlı uşaqların tәlimi ilә
mәşğul olan müәssisәlәr; iste dad lıların tәliminin
fәrdilәşdirilmәsinә yara dılan şәrait, onların im -
kanlarının dәstәklәnmәsinә vә inkişaf etdiril -
mәsinә yönәldilmiş mәktәblәr sis temi (liseylәr,
gimnaziyalar, internat, yüksәk kate qoriyalı qeyri-
әnәnәvi tәhsil müәssisәlәri vә s.); istedadlı
uşaqların daima dәyişәn sosial-mәdәni, tәhsil
tәlәbatlarını tәmin etmәyә, onların qabiliy yәt lә -
rinin aşkarlanmasını, dәstәk lәn mәsini vә inki şa -
fını mәktәbdәnkәnar fәaliyyәt çәrçivәsindә tәmin
etmәyә yönәldilmiş әlavә tәlim sistemi.

İstedadlıların tәdqiqatçılığa cәlb olunmasının
geniş yayılmış forması layihә metodudur. Şagird
maraq dairәsi vә istedad sәviyyәsinә uy ğun
müәyyәn bir layihә hazırlayır, tapşırığın hәllini
tapır, işini kütlәvi mәruzә vә tәqdimatla bitirәrәk
mövqeyini müdafiә edir. Layihәlәr fәrdi vә qrup
halında yerinә yetirilә bilәr vә hәr bir formanın
şagirdin tәlim vә tәrbiyәsi üçün öz üstünlüklәri
vardır. İstedadlı uşaqlarla iş üçün mәktәb vә
mәktәbdәnkәnar tәlimin әlaqәlәn dirilmәsi daha
sәmәrәli olur. 

ABŞ-da istedadlıların tәlim istiqamәtlәrindәn
biri kimi ümumtәhsil mәktәblәrindә tәtbiq edilәn
vә hәr biri üçün xüsusi tәlim mәqsәdlәri
müәyyәnlәşdirilmiş 10 tәhsil sәviyyәsini (Kali -
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forniyada 20 sәviyyә) göstәrmәk olar. Hәr bir yaş
qrupu üçün müxtәlif fәnlәr bu 10 sәviyyәdәn biri
üzrә tәdris olunur vә şagirdlәr “fәrdi irәlilәmә
sürәti” әsasında tәhsil alırlar. İstedadlılar әn
yüksәk sәviyyәdә tәhsil almaq imkanı әldә edir
vә bundan başqa vaxtlarının 20%-ni maraq vә
tәlәbatlarına uyğun sahәlәrdә fәaliyyәtә hәsr
edirlәr ki, bu da ilkin ixtisaslaşmaya әlverişli şә -
rait yaradır. ABŞ-da istedadlılar üçün tәdris proq -
ramları tәhsil müәssisәlәri yanındakı xüsusi
komitәlәr tәrәfindәn hazırlanır. Bu proqramlar
adi proqramlardan aşağıdakı amillәrә görә
fәrqlәnirlәr:

* mәzmununa görә – mәzmunun sıxlaş dırıl -
ması, fәnlәrarası yanaşmalar tәlәb edәn mövzu
vә problemlәrin daxil edilmәsi, daha mürәkkәb
konsepsiya vә materiallarn nәzәrdәn keçiril -
mәsi); 

* tәlim prosesinә görә – qrup işlәri, tәlimin
sürәtlәndirilmәsi, özünüidarә vә özünütәh sil lәn -
dimә); 

* tәlim mühitinә görә – tәlim fәaliyyәtinin
for ma vә növünün seçilmәsi, mәhdudiyyәtsiz
mәş ğәlәlәrin tәşkili, yaradıcılıq qabiliyyәtlәrinin
vә müstәqil tәfәkkürün inkişaf etdirilmәsi, tәdqi -
qatçılığın rәğbәtlәndirilmәsi.

İstedadlıların tәliminin harada tәşkil olun ma -
sından asılı olmayaraq vacib olan onlara  “nә -
yә?”, “necә?” vә “nә vaxt?” öyrәdilmәsidir.
İstedadlı uşaqlar üçün nәzәrdә tutulmuş tәlim
prosesinin xüsusiyyәtlәri, tәlim proqramı, forma
vә metodları istedadın növündәn asılı olaraq bir
sıra spesifik tәlәblәrә cavab vermәlidir.

Ümumi intellektual inkişaf baxımından iste -
dadlı uşaqların imkan vә tәlәbatlarını, tәlimin
әsas mәqsәdlәrini nәzәrә alaraq, tәlim proq -
ramları aşağıdakı tәlәblәrә cavab vermәlidir: 

– istedadlı uşaqların universallığa, ümumiliyә
vә ümumilәşdirmәyә, nәzәri mühakimәlәrә vә
gәlәcәyә olan maraqlarının tәmin edilmәsi mәq -
sәdi ilә proqrama geniş mövzu vә problemlәrin
öyrәnilmәsinin daxil edilmәsi;

– müxtәlif bilik sahәlәrinә aid problem vә
mövzuların inteqrasiyası әsasında fәnlәrarası
yanaşmalardan istifadә edilmәsi, istedadlı uşaq -
ların biliklәrini artırmağa, dәrinlәş dirmәyә vә
problemlәrin hәlli yollarını müxtәlif bilik sahә lә -
rinin kәsişmәsindә axtarmağa stimullaş dırıl -
ması;

– şagirdlәrin tәdqiqatçılıq davranışlarına,
problemli tәlimә meyllәrini nәzәrә almaq vә
“açıq tipli” problemlәrin araşdırılmasını tәklif
etmәklә, onlarda tәdqiqatçılıq işinin vәrdiş vә
metodlarının formalaşdırılması;

– istedadlıların maraqlarının maksimum
nәzә rә alınması vә onun özünün seçdiyi
mövzuların dәrindәn öyrәnilmәsinin tәqdir vә
tәmin edil mәsi;

– biliklәrin әldә edilmәsinin imkan vә yolla -
rının öyrәdilmәsi;

– tәlim prosesinin mәzmun, forma vә metod -
ları baxımından mütәhәrrikliyinin vә variativ -
liyinin, istedadlı uşaqların dәyişәn tәlәbatlarına
vә fәrdi fәaliyyәt xüsusiyyәtlәrinә görә düzә -
lişlәrin tәmin edilmәsi;

– tәlimdә müstәqilliyin dәstәklәnmәsi vә
inkişaf etdirilmәsi;

– müxtәlif informasiya mәnbәlәri vә istifadә
vasitәlәrinin varlığının vә onlardan istifadәnin
sәrbәstliyinin tәmin edilmәsi;

– zәrurәt yarandıqda tәlim situasiyasının
özündә vә tәlim materialında keyfiyyәt vә kә -
miyyәt dәyişikliyinin mümkünlüyünün nәzәr dә
tutulması (xüsusi avadanlıqlarla tәmin olun muş
kabinetlәrin, dәrs vәsaitlәrinin yaradıl ması,
zәruri tәcrübәlәrin tәşkili, laborato riya larda,
muzeylәrdә, emalatxanalarda vә s. “iş yer -
lәrinin” yaradılması;

– uşaqlara mәzmunlu (tutarlı) kriteriyalarla
öz fәaliyyәt nәticәsinin qiymәtlәndirilmәsini,
möv qeyini, ideyalarını vә yaradıcılıq fәaliyyәti
mәh sullarının kütlәvi müzakirәsinin öyrәdilmәsi;

– әsaslandırmaq, müdafiә vә oponentlik et mәk
vәrdişinin aşılanması;

– refleksiya, özünüdәrk vә başqalarının fәrdi
xüsusiyyәtlәrinin başa düşülmәsi qabiliyyәtinin
inkişaf etdirilmәsi;

– hәr bir istedadlı uşağın şәxsiyyәt kimi özü -
nәmәxsusluğunun nәzәrә alınması ilә fәrdilәş -
dirilmiş psixoloji dәstәk vә yardımın tәtbiq
edilmәsi.

Nәzәrә alınmalıdır ki, istedadlı uşaqların xü -
susi müәssisәlәrdә qruplaşdırılması uşaq isteda -
dının dәyişkәnliyi, elitarlıq sindromu vә ünsiyyәt
mәsәlәlәri baxımından problemlәrlә müşayiәt
oluna bilәr. İstedadlı uşaqların adi siniflәrdә vә
adi proqramlarla tәlimi isә böyük intellektual
itkilәrә sәbәb olur.
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İstedadlıların tәlimi ilә bağlı mәsәlәlәrdә
tәhsilin mәzmunu olduqca vacib amildir. Ensik -
lopedizm konsepsiyanın tәrәfdarları şagirdlәrә
müxtәlif bilik sahәlәrinә dair maksimum hәcmdә
bilgi verilmәsini vacib hesab edirlәr ki, bu
biliklәr dә şagirdlәrin gәlәcәk inkişaflarını vә
peşә fәaliyyәtlәrinin tәmәlini tәşkil etmәlidir.
Uşaqların böyük hәcmdә bilik mәnimsәmәlәri
avtomatik olaraq onların tәfәkkür qabiliy yәt -
lәrini dә inkişaf etdirir. “Formalizm”in tәrәf -
darları şagirdlәrin tәfәkkürünün inkişaf etdiril -
mәsini vә idraki tәlәbatlarının ödәnil mәsini
tәlimin әsas mәqsәdi hesab edirlәr. Onların
fikrincә, tәfәkkür qabiliyyәtlәri yaxşı inkişaf
etmiş uşaqlar sonra zәruri olan bilgilәri mәnim -
sәyә bilәcәklәr. Hazırkı dövrdә tәlim yeni
kurikulumun tәtbiqinә qәdәr bәzi istisnalar
olmaqla, Azәrbaycanın tәhsil mәkanında “ensik -
lopedizm”ә әsaslanır. Bu amil tәdris vaxtını
müx tәlif fәnlәr arasında ciddi şәkildә paylaşdıran
tәlim proqramlarında özünü aydın şәkildә ifadә
edir. Paylanma zamanı müәyyәn utilitar әhәmiy -
yәtinә görә hәr bir fәnnin dәrәcәsi nәzәrә alınır
vә hәr bir fәnn müәllimi vә ya metodist hesab
edir ki, şagirdlәrin mәlumatlılıq vә intellektual
sәviyyәlәrinin inkişafı, mәhz onların tәdris
etdiklәri fәnn üzrә aldıqları biliklәrdәn asılıdır.
Sadalananlar bu tәdris materialının vә saatların
artırılması yarışını şәrtlәndirir. Belә şәraitdә
müәllimin şagirdin inkişafını tam halda izlә -
mәsinә nә ehtiyac, nә dә imkanı olmurdu. Çünki
müәllim fәaliyyәtinin vә tәhsilin qiymәt lәndiril -
mәsi şagirdlәrin mәnimsәdiklәri biliklәrin hәc -
minә әsaslanır. Şagirdlәrin intellektual vә yara -
dıcılıq qabiliyyәtlәrinin inkişafı isә diqqәt dәn
kanarda qalır.

Elmi informasiyanın sürәtlә artdığı şәraitdә
şagirdlәrә zәruri olan bütün bilgilәri vermәk,
onların sağlamlıq, fiziki, fizioloji, psixoloji, vaxt
vә s. imkanları sәbәbindәn qeyri-mümkündür.
Müxtәlif fәaliyyәt sahәlәrinin çoxluğu, müvafiq
biliklәrin tәrkibinә vә hәcminә olan tәlәbin
dәyişkәnliyi şagirdlәri mümkün qәdәr çox infor -
masiya ilә yüklәmәkdәnsә, onlara zәruri infor -
masiyaları müәyyәnlәşdirmәyi, toplamağı, tәhlil
edib nәticә çıxartmağı, tәdqiqat aparmağı, bir
sözlә, intellektual fәaliyyәtlә sәmәrәli mәşğul
olmağı öyrәtmәyi daha mәqsәdәuyğun hesab
edir. Bu yanaşma tәhsilin gәlәcәk inkişafı

baxımından da perspektivlidir. 
Yanaşmanın әsas nәzәri-psixoloji ideyası

ondan ibarәtdir ki, koqnitiv qabiliyyәtlәr kiçik
bir mәzmun bazasında formalaşdıqdan sonra
asanlıqla digәr sahәlәrә transformula köçürülә
bilir. Bu fikir eksperimentlәr vasitәsi ilә dәfәlәrlә
tәsdiqlәnib vә mütәxәssislәrin böyük әksәriyyәti,
o cümlәdәn, C.Bruner, A.M.Matyuşkin, B.İ.Pa -
nov, Ə.Əlizadә, Ə.Bayramov vә b. tәrәfindәn
dәstәklәnir. Biz dә bu fikrin tәrәfdarıyıq vә hesab
edirik ki, koqnitiv qabiliyyәtlәr formalaşma vә
tәtbiqin mәzmunu baxımından universaldır.
Bizim dә tәdqiqatlarımız bu fikrin doğruluğunu
birmәnalı tәsdiqlәyir. Digәr tәrәfdәn J.Piaje vә
onun ardıcılları tәlimin mәzmunu ilә bağlı qeyd
edirlәr ki, mәzmunla intellektual fәaliyyәtin for -
ması arasında әhәmiyyәtli bağlılıq vardır. Hәqi -
qәtәn dә hәr hansı bir faktlar toplusu ilә onların
şәrtlәndirdiklәri intellektual әmәliyyatlar ara -
sında müәyyәn әlaqәsinin mövcudluğu tәdqi -
qatlar vasitәsi ilә tәsdiqlәnmişdir. Bunun
nәticәsidir ki, dilimizdә vә elmi әdәbiyyatda
“riyazi tәfәkkür”, “verbal tәfәkkür”, “praktik
tәfәkkür”, “nәzәri tәfәkkür” vә s. ifadәlәr geniş
yayılmışdır. 

Şәxsiyyәtin yaradıcılıq potensialı qiymәt -
lәndirilәrkәn onun yeni biliklәr әldә etmәk
bacarığı nәzәrә alınmalıdır. Yaradıcı şәxs yeni -
liklәrә – yeni tәcrübәyә açıq olmalı, tez öy rәn -
mәyә vә yenidәn öyrәnmәyә qabil vә meylli
olmalıdır. Tәcrübәdә müşahidә edilmişdir ki,
bәzәn geniş vә hәrtәrәfli biliklәr yeni, qeyri-
standart vә yaradıcı yanaşma tәlәb edәn mәsә -
lәlәrin hәllindә ciddi әngәllәrә, maneәlәrә çev -
rilir. Bu zәmin dә yaradıcılıq psixolo giyasının
paradokslarından biri keçmiş tәcrübә, başqa
sözlә, biliklә yenilik yaratmaq qabiliyyәti ara sın -
da ziddiyyәtin olması aşkarlanmış vә psixo lo -
giyada “keçmiş tәcrübә maneәsi” anlayışı
yaranmışdır. K.Duker bu aspektdә apardığı
tәdqiqatlara әsasәn qeyd edir ki, şәxs yeni bir
mәsәlәnin hәlli zamanı qarşısındakı problemin
daxili qanunauyğunluqlarına fikir vermәdәn öz
keçmiş tәcrübәsinә müraciәt edir. Sanki müs tәqil
hәldәn vaz keçәrәk, hazır hәll variantları olan
lüğәtә müraciәt edir. Bu fikirlә razılaşmayan
L.Sekey qeyd edir ki, keçmiş tәcrübәnin biliyin
sәmәrәliliyi onun verbal reproduktivliyindә de -
yil, әmәliyyatlıq dәyәrindәdir.  
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Müasir dövrdә inkişaf etmiş ölkәlәrdә inki -
şafetdirici tәhsil sistemlәrinin formalaşmasına
önәm verilir. İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә dә
inkişafetdirici tәlim modellәri geniş yayılmaqda
vә onlara olan maraq artmaqdadır. Bu hal tәhsil
tarixinin hazırkı dövründә “formalizm”in “en -
siklopedizm”i üstәlәmәsinә dәlalәt edir. Bu ya -
naşmada şagirdlәrin intellektual vә yaradıcılıq
qabiliyyәtlәrinin inkişaf etdirilmәsinә xüsusi
önәm verildiyindәn istedadlı uşaqların tәliminin
tәşkili üçün geniş imkanlar açılır. Hazırda bu xәtt
bir çox inkişaf etmiş ölkәlәrdә mәktәb tәhsilindә
mәzmun dәyişikliyinin әsasını tәşkil edir. 

Tәhsildә tәdbiq edilәn yeniliklәr bir-birindәn
nә qәdәr fәrqlәnsәlәr dә onların çoxunda әsa sәn,
İ.Q.Gerbartın didaktika sistemi durur. Tәlimdә
“öyrәtmә” prosesi “öyrәnmә”yә nәzә rәn
üstünlük tәşkil edir. Aparılan tәhsil siyasәti,
mövcud proqramlar, dәrsliklәr vә müәllimlәr
cәmiyyәt adından şagirdlәrә nәyin vә necә
öyrәdilmәsi barәdә qәrarlar verir vә ya icra
edirlәr. Ən mütәrәqqi tәhsil sistemlәrindә belә
“fikirlәri” vә “fikirlәşmәyi” öyrәtmәk barәdә
qәrarlar şagirdlәrin iştirakı olmadan qәbul edilir.
Belә sistemlәrin mәzmun konsepsiyaları da
maraqlarına, tәlәbatlarına vә imkanlarına görә
bir-birindәn fәrqlәnәn real şagirdlәrә deyil, daha
çox “mücәrrәd şagird”ә istiqamәtlәndirilmiş
olur. Tәhsildә şagirdlәrә belә münasibәt hazırda
uşaqların vә “uşaqlıq dövrü”nün sivil cәmiy -
yәtlәrdә xüsusi dәyәr kimi formalaşmış fәlsәfi-
psixoloji statusları ilә uzlaşmır. Bu status tәhsilin
mәzmununda ciddi dәyişikliklәr tәlәb edәrәk,
“sәrbәst tәrbiyә” nәzәriyyәsinin yaranmasını vә
geniş yayılmasını şәrtlәndirmişdir. 

Tәhsilin mәzmunu şagirdlәrin tәlimә mara -
ğını şәrtlәndirәn әsas amillәrdәn olduğu üçün
daima tәhsillә bağlı elmlәrin tәdqiqat obyektidir.
“Əqli tәәssüratlara”, başqa sözlә, qavramağa,
dәrk etmәyә olan tәbii tәlәbat uşaqların genetik
xüsusiyyәtidir. Ümumiyyәtlә, canlı varlıqlar
inkişaf baxımından nә qәdәr yüksәkdәdirsә,
onların әtraf alәmi dәrk etmәk marağı da bir o
qәdәr böyük olur. Uşaqların idrakı tәlәbatları,
mәhz bu amildәn qaynaqlanır vә onlar dünyaya
onu dәrk etmәyә yönәldilmiş genetik tәlәbatlarla
doğulurlar. Tәlimin dә әsas mәqsәdlәrindәn biri
uşaqları sosial tәcrübәlәrә yiyәlәndirmәk vә
onların idraki tәlәbatlarını ödәmәkdir. Hәr iki

tәrәfdәn qarşılıqlı maraq var ikәn tәlim asan,
sәrbәst vә mәhsuldar olduğu halda, bәzәn şa gird
vә müәllimlәr üçün ağır, sәmәrәsiz vә arzu -
olunmaz bir yükә çevrilir. Bunun sәbәbi dә tәlim
prosesindә uşaqların vә uşaqlıq dövrünün
xüsusiyyәtlәrinin dolğun şәkildә nәzәrә alınma -
masıdır. Tәhsildә mәcburiyyәtin vә zorakılığın
yolverilmәz olduğunu Sokrat da qeyd edirdi. Ke -
çәn әsrin әvvәllәrindә isә bu fikirlәri E.Klapared
vә C.Dyui geniş tәbliğ ediblәr. E.Klapared qeyd
edirdi ki, uşaqlıq dövrünün şәxsiyyәtin hәyatında
bioloji rolu çox әhәmiy yәtlidir. Bu sәbәbdәn tәli -
min mәzmununu formalaşdırarkәn uşaqlıq
dövrünün tәbii dav ranışları nәzәrә alınmalı vә tә -
lim-tәrbiyә prosesi buna uyğun tәşkil edilmәlidir.
Elә etmәk lazımdır ki, uşaqlar qabaqcadan tәrtib
edilmiş proqram vә metodların tәlәblәrinә deyil,
proqram vә metod lar uşaqların maraq, tәlәbat vә
imkanlarına uy ğunlaşdırılsın. “Sәrbәst tәrbiyә”
konsep si yasının tәrәfdarlarından: E.Parkxest
(ABŞ), K.Ventsel (Rusiya), O.Dekroli vә P.Ker -
qomar (Fransa), M.Montessori (İtaliya); Avro -
panın “yeni mәktәb” nümayәndәlәrindәn: E.De -
molen vә S.Frene (Fransa), A.Ferer (İsveçrә);
“әmәk mәktәblәri” tәmsilçilәrindәn: Q.Ker -
şenşteyner vә s.; “fәaliyyәt pedaqogikası” nü -
ma yәn dәlәrindәn; V.Lay (Almaniya), P.Kapterev
(Ru siya) vә s.; “eksperimental peda qo gi ka”
tәmsilçilәrindәn; E.Meyman vә E.Tron dayk
(ABŞ) vә başqalarını göstәrmәk olar.

C.Dyui özünün mәzmun konsepsiyasında
qeyd edirdi ki, tәlim uşaqların anadangәlmә vә
tәbii keyfiyyәtlәrinin inkişafına istiqamәt lәn -
dirilmәlidir. Ona görә dә tәhsilin mәzmu nunun
formalaşmasında mәrkәzi mövqedә müxtәlif
plan, proqram vә mәqsәdlәrlә “silah lanmış bö -
yüklәr” – tәhsil mәmurları, mütәxәs sislәr, müәl -
limlәr, valideynlәr vә s. deyil, özünәmәxsus ma -
raqları, tәlәbatları vә imkanları olan uşaqlar da -
yanmalıdır. Nәyin vә necә öyrәdil mәsi heç kәs
tәrәfindәn diktә edilmәmәlidir.

Tәhsil tarixinin yaxın keçmişindә tәhsilin әsas
mәrkәzi subyekti müәllim, obyekti isә şagird idi.
Tәhsil prosesinin “mәrkәz”i ilә bağlı baş verәn
dәyişikliklә Kopernikin astronomiyadakı kәşfi
arasında bir paralellik vardır. Bu kәşf әsasında
mәlum olmuşdur ki, әslindә Günәş sistemi Yerin
әtrafında deyil (qeosentrik sistem), yer özünün
peyki olan Ay ilә birlikdә Günәşin әtrafında
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fırlanır (heliosentrik sistem). Bu hadisә astrono -
miyaya yeniliklәr gәtirdiyi kimi, şagirdin tәlim
prosesinin mәrkәzinә yerdәyişmәsi dә tәhsil
sistemindә müvafiq dәyişikliklәri zәruri edir.

Şagird tәlim prosesinin ağırlıq mәrkәzidir.
Dövlәt büdcәsindәn tәhsilә ayrılan vәsaitlәrin dә
әsil sahibi şagirdlәrdir. Tәhsil Nazirliyi vә tәhsil
şöbәlәri, çoxsaylı tәhsil müәssisәlәri, yazılan
dәrsliklәr vә digәr vәsaitlәr, müәllim hazırlayan
ali mәktәblәr, çoxminlik müәllim vә pedaqoji
kadrlar ordusu vә s. tәhsilә aidiyyәtı olan bütün
subyekt vә obyektlәr, onların maliy yәlәş diril -
mәsi dövlәtin gәlәcәk vәtәndaşına olan marağı
vә qay ğısı zәminindә baş verir. Başqa sözlә,
tәhsil sis temi hәqiqәtәn dә şagirdin әtrafında
“fırlanır”. Daha dәrindәn tәhlil edilәrsә, yalnız
tәhsil sis te mi deyil, ailәlәr nәsil davamçıları olan
övlad ları nın әtrafında “fırlandığı” kimi, bütün
cәmiy yәt dә gәlәcәyi olan uşaqların әtrafında
“fır la nır”. 

Tәlimin mәzmunu bu konsepsiya әsasında
formalaşdıqda real şagirdlәrin maraqları, tәlә -
batları vә imkanları dövlәtin, cәmiyyәtin, iqtisa -
diyyatın vә s. mücәrrәd şәkildә tәsbit edilәn
maraqlarına yönәldilmiş bilik, bacarıq vә vәrdiş -
lәrә nәzәrәn dominantlıq etmәlidir. Tәlimin kә -
miyyәt vә keyfiyyәt parametrlәri dә müәy yәn -
lәşdirilәrkәn real uşaqların fәrdi imkan, maraq vә
tәlәbatları obyektiv şәkildә nәzәrә alınmalıdır.
Burada “maraq” anlayışı “maraqlı olan” mәna -
sında deyil, şagirdin “marağına – mәnafeyinә
uyğun” kimi başa düşülmәlidir. C.Dyui qeyd
edirdi ki, “Sosial irsә yiyәlәnmәyin yeganә yolu
sivilizasiyanı sivilizasiya edәn müxtәlif fәaliy -
yәtlәrin uşaqlara mәnimsә dilmәsidir”. Əslindә,
bu yanaşmada tәhsilin mәzmununda әsas diqqәt
nә biliklәrin mәnim sәnilmәsinә, nә dә tәfәk kü -
rün inkişaf etdiril mәsinә deyil, sәmәrәli vә
konstruktiv fәaliyyәtә, yaradıcılığa vә tәdqi qat -
çılığa yönәldilmәlidir. Bu aspektdә C.Dyuinin
әsas müddәaları bunlardır: 

– qabaqcadan tәrtib edilmiş tәlim proqram -
larından imtina edil mәlidir; 

– tәlimdә şagirdin tәcrübәsinә istinad edil -
mәlidir; 

– şagird tәlimin kәmiyyәt vә keyfiy yәtini 
mü әyyәnlәşdirmәkdә iştirak etmә lidir; 

– şagirdlәrin tәlimi praktiki tәdqiqatçılıq fәa -
liyyәtlәri әsasında tәşkil edilmәlidir vә s.

Yalnız bu halda tәlim tәbii xarakter alır, mәktәb
şagirdin ictimai hәyat mәkanına çevrilir vә tәlim
fәa liyyәti isә şagirdlәrin fәrdi vә şәxsiyyәt
keyfiyyәtlәrinin inkişaf vә gerçәklәşmә vasitәsi
olur [3]. ABŞ psixoloqu U.Kilpatrik bu yanaş -
maya әsaslanaraq hazırda tәhsil tәcrü bәsindә
geniş yayılmış “layihәlәr metodu”nu, başqa
sözlә, “tәdqiqatçılıq metodu”nu tәrtib etmişdir.
Burada şagirdlәr müәllimlә birlikdә maraqlarına
uyğun praktiki mәsәlәlәri layihә lәndirәrәk hәll
edir vә bu fәaliyyәtdә yeni biliklәri mәnim -
sәyirlәr. Ənәnәvi tәlimdә şagird lәrә әvvәlcә
nәzәri biliklәr öyrәdilir, sonra onların tәtbiq
sahәlәri barәdә mәsәlәyә baxılır. Bu yanaşmada
isә әvvәlcә problem qoyulur vә onun hәlli üçün
әlavә biliklәrә – tәlimә yaranan tәlәbat nәzә -
riyyәyә müraciәti zәruri edir. Şa girdlәr biliklәri
hazır şәkildә deyil, әsil yara dıcılıq prosesindә,
tәdqiqatçılıq fәaliy yәtindә mәnimsәyirlәr. Bu
zaman lazımi biliyin әldә edilmәsi ilә problemin
hәlli şagirdlәrdә bir kәşf tәәssüratı yaradır vә
emosional sahәyә әhәmiy yәtli pozitiv tәsir
göstәrir. Ənәnәvi tәlimdә nәzәri biliklәrә maraq
göstәrmәyәn şagirdlәr belә yanaşmada nәzәri
biliklәri hәvәslә öyrә nir vә öyrә nilәn bilgi yaxşı
yad daqalma vә sәrbәst tәtbiq edilmә baxı mından
daha sәmәrәli olur. Belә tәlimdә şa gird lәrin hәm
idraki (intel lektual), hәm emosional (affektiv),
tәlәbatları ödәnilir vә nәti cәdә tәlim motivasiyası
әhәmiy yәtli dәrәcәdә yüksәlir.  

Nәzәrdәn keçirilәn tәlim konsepsiyası iste -
dadlı uşaqların tәliminin tәşkili üçün geniş
imkanlar yaradır. Bu konsepsiya uzun illәrdir ki,
müxtәlif ölkәlәrdә uğurla tәtbiq edilib vә yüksәk
nәticәlәr verib  “kütlәvi longitüd”dәn keçib [12,
s.117]. Aparılan eksperimentlәrdәn fәrqli olaraq
kütlәvi tәcrübә tәtbiq edilәn metodikaları onların
real tәrkiblәri olmayan vә müәlliflәrin tövsiyә,
tәklif vә yanaşmalarından ibarәt olan süni
“yamaq”lardan tәmizlәyir. 

Tәhsilimizdә gedәn islahatlar vә yeni Milli
Kuri kulumun tәtbiqi tәlim prosesindә mütәrәqqi
metodların tәtbiqinә geniş imkanlar açır. Yeni
kurikulumun istinad etdiyi tәlim taksono miyaları
bu istiqamәtdә fәaliyyәtin nәzәri psixo-pedaqoji
әsaslarını tәsbit edir, eyni zamanda, praktiki
fәaliyyәtdә dә rәhbәr tutulmalıdır. Görkәmli
psixoloqumuz Ə.Əlizadә tәrәfindәn hazırlanmış
bu taksonomiyanın “inkişafetdirici” kom ponenti
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inkişafetdirici tәlimin demәk olar ki, bütün zәruri
aspektlәrini ehtiva etmәklә, әn yüksәk tәlәblәrә
cavab verir vә hazırda dünya tәhsil sistemindә
mövcud olan taksonomiyaların әn kamillәrindәn
biridir [2, s. 125]. 

İnkişafetdirici tәlim konsep siyası uşaqlarda
artıq mövcud olan qabiliyyәt vә istedadın tәza -
hürü, aktuallaşdırılması vә özünüinkişafı ilә ya -
naşı, hәm dә onlarda hәlә olmayan qabiliyyәt vә
bacarıqların yaranması, formalaşması üçün zә -
ruri şәraitin yaradıl masını nәzәrdә tutur [12, s.
118]. Bu zaman şagirdlәrin inkişafı hәm әnәnәvi
tәlimdә olduğu kimi zahiri tәsirlәrlә, hәm dә
daxili potensialın fәallaşdırılması hesabına
yönlәndirilir. Bu halda tәlim prosesi müәllim vә
şagirdin birgә fәaliyyәti nәticәsindә şagirdin
tәlәbatı, maraq vә imkanları üçün optimallığa
mümkün qәdәr yaxınlaşmaqla layihәlәndirilir.
Aydındır ki, tәlim modellәri qabaq cadan tәsbit
olunmuş, sәrt qayda vә norma tivlәrlә çәr çivәlәnә
bilmәz. Burada vacib olan tәlim pro sesinin
mәdәni, tarixi, sosial vә psixo-pedaqoji aspektdә
düzgün әsaslan dırılmasıdır.  
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E.Beylerov
Psychological-pedagogical problems in the

education of talented children
Summary 

In article the formation maintenance is
considered as the major factor of development of
children's endowments. Ways and methods of the
decision of this question in different concepts of
the maintenance of formation at various times
and in different conditions are analyzed,
compared. Results of researches give the chance
to find out the reasons of occurrence of many
phenomena and specify ways of the decision of
arising problems to this question.

Е.Бейлеров
Психолого-педагогические проблемы в

воспитании талантливых детей
Резюме

В статье отмечается, что содержание
образования является одним из решающих
факторов в развитии талантливых детей. В
разных концепциях, отражающих образо -
вательный контент в разное время и при
разных обстоятельствах, пути и методы
реше ния этой проблемы анализируются срав -
нительно. Результаты исследования поз -
воляют нам исследовать многие причины
этого процесса и предоставить решения.
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U
şaq vaxtlarında gәlәcәkdә kim
olacağı haqqında böyük әksә -
riyyәt öz xәyallarını qurur vә
dostlarına, soruşanlara arzularını

bildirir. Vaxt gәlir, ötәn illәrdә tez-tez dәyişәn
fikrini dәqiqlәşdirmәk üzәrindә düşünür vә
müәyyәn götür-qoy edir. Odur ki, insan müәy yәn
seçim qarşısında qaldıqda düzgün qәrar qәbul
edә bilmәsi onun әn üstün keyfiy yәt lәrindәndir.
Gәnclik әbәdi deyildir, hәyat yo lunda bizә
verilәn böyük vә tükәnәn sәrvәtdir. Bu, düzgün
xәrclәnmәlidir. Gәnclik yaşamağa dәyәn bir
fürsәtdir. Əsas mәsәlә bu fürsәti әldәn ver mә -
mәk, gәlәcәk üçün lazım olacaq bir çox mә -
sәlәlәri hәll etmәkdir. Bu, belә dә olmalıdır. Peşә
üzrә sәnәti, ixtisası düzgün seçmәk insanın hәyat
yolunun başlanğıcıdır. Gәnclәrin gәlәcәk  kar -
yerası bu seçimdәn çox asılıdır. Lakin insan hәr
zaman belә seçimi istәdiyi kimi edә bilmir. Bu -
nun әsas sәbәblәrindәn biri peşә seçiminin elmi
әsasları haqqında onun müәyyәn biliyә, mәlu -
mata malik olmamasıdır. Müasir dövrdә ölkә -
mizin sosial-iqtisadi, mәdәni hәyatında baş verәn
intensiv tәrәqqinin tәlәblәrinә uyğun kompleks
islahatlar proqramı hәyata keçirilir. Bu gün
“Yeniyetmә vә gәnclәr gәlәcәk hәyat yolunu
müәyyәnlәşdirәrkәn hansı mәsәlәlәrә diqqәt
yetirilmәlidir?”, “Bacarıq vә qabi liy yәt lәri necә
qiymәtlәndirilmәlidir?”, “İstәk lәrinә, peşә vә
ixtisaslara uyğun müstәqil qәrar qәbul edә
bilәrmi?”, “Peşә özünütәyini”, “Özü nü dәrk -
etmә zamanı birinci növbәdә kim olmalı, hansı
peşәni seçmәli?”, “Gәlәcәk karyeranı nece qur -

malı? Necә olmalı?” vә s. kimi suallara cavab
tapmaq üçün özünüdәrketmә, özünәnәzarәt vә
özünü tәhlilin xüsusi önәm daşıdığını gәnclәrin
diqqәt mәrkәzinә çәkmәk vacibdir.
Özünümüşahidә zamanı “Mәn necә insanam?
Hansı bacarıqlara mali kәm?” suallarını
cavablandırmaq lazımdır. Gәnc lәrdә bu vә digәr
xüsusiyyәtlәr, keyfiy yәtlәr mәrhәlәlәr üzrә
formatlaş dırıldıqdan sonra ailә nin, yaşıdların,
yoldaşların, dostla rın, müәl   limlәrinin vә s. tәsir
imkanları (müs bәt vә mәnfi tәsir)
araşdırılmalıdır. Burada şәxsin peşәyә marağı,
meyli, tәlәbatı kimi amillәrә dә istinad edilmәsi
zәruridir. Şәxsiyyәtin sosial tipi tәyin edilmәklә
peşә seçimi imkanları müәy yәnlәşdirilә bilәr.
Tәbii ki, seçilәn ixtisas vә peşә hәr bir şәxsin
istәk vә arzularına, cәmiyyәtin sosial-iqtisadi
tәlәbinә müvafiq olmaqla bәra bәr, seçim edәnin
dә gәlәcәk hәyatını tәmin edә cәk sәviyyәdә
olmalıdır. Bu baxımdan peşә seçәrkәn
mәktәblilәrin aşağıdakı psixo-pedaqoji tәlәblәri
nәzәrә almaları mәqsәdәuyğundur: seçilәn peşә
nüfuzlu olmalıdır;  әmәk haqqı münasib olma -
lıdır; peşә maraqlı olmalı vә peşә sa hibini özünә
cәlb etmәlidir;  әmәk şәraiti yaxşı  olmalıdır;
valideynlәrin arzu vә marağı nәzәrә alın malıdır;
seçim bazarın tәlәblәrinә uyğun olmalıdır; seçim
gәlәcәk karyera üçün tәminatlı ol malıdır. 

Peşә seçimindә sәhvә yol vermәmәk üçün
maraq, motiv, bacarıq vә qabiliyyәt kimi psixo-
pedaqoji amillәrin nәzәrә alınması da çox vacib
şәrtlәrdәndir. Peşәözünәtәhsili, tәrbiyәsi, vali -
deyn-müәllim mәslәhәtlәri vә s. bәhrәlәnmәyin
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vacibliyi ön plana çәkilmәlidir. Yeniyetmә vә
gәnclәrin peşә vә ixtisaslara düzgün istiqa -
mәtlәndirilmәsi, onların şüurlu, mәqsәdyönlü
seçim etmә lәrinii belә qrup laşdırmaq lazımdır:
yeniyetmә vә gәnclәr; müәllimlәr; vali deynlәr;
cәmiyyәt.

Elm vә texnikanın sürәtlә inkişaf etdiyi bir
dövrdә yeni istehsal sahәlәrinin meydana gәl -
mәsi diqqәti cәlb edir. Hazırda insan hәyatı vә
fәaliyyәtinin elә bir sahәsi yoxdur ki, psixologiya
elmi ora nüfuz etmәsin. Mübaliğәsiz demәk olar
ki, bu bütün dünyada hәr bir fәaliyyәt sahәsindә
psixoloji biliklәrin sәmәrәliliyini artırmaq üçün
tәtbiq edilir. Bәs psixologiya nәdir? Psixoloji
anlayışlar ilk dәfә sistem şәklindә Aristotelin
“Ruh haqqında” traktatında şәrh olunmuşdur.
Traktatın psixologiya deyil, “Ruh haqqında”
adlandırılması tәsadüfi deyil. XIX әsrin son -
larına kimi psixologiya elmi fәlsәfәyә, ilahiy yәtә
aid edilmişdir. Avropa әdәbiyyatında bәzәn onu
mental (“mental” – latın sözü olub, psixi olan
demәkdir) fәlsәfә, ruhiyyәt; pnev mato logiya
(pnevma – yunan sözü olub, nәfәs, ruh de -
mәkdir) adlandırmışlar. Azәr baycanda isә psixo -
logiya termini XIX әsrin әvvәllәrindә rus
psixoloqlarının әsәrlәri vasitә si ilә yayılmışdır.

Psixologiya termini iki yunan sözündәn
“psyuxe” – ruh, ruhi alәm, “loqos” – bilik, elm
sözlәrindәn әmәlә gәlmiş, “psixika haqqında
elm” demәkdir.

Hesablamalara görә, insanı 200-dәn artıq elm
sahәsi öyrәnir. Onlardan biri dә psixologiyadır.
Psixologiya termini evristik baxımından elmin
predmetini dәqiq ifadә edir. Psixologiya elminin
predmeti mürәkkәb vә çoxcәhәtlidir. Burada pe -
daqogika elminin imkanlarından inteqrativ
istifadә olunur. Pedaqogika vә psixologiyanın
obyekti insandır. Pedaqogika insanın tәrbiyә -
sindәn bәhs edәn elmdir. Psixologiya elmi hәm
dә fәaliyyәt vә ünsiyyәtin psixoloji problemlәrini
öyrәnir. Psixika fәaliyyәt vә ünsiyyәt prosesindә
müxtәlif formalarda tәzahür edir. Psixologiya
beyindә obyektiv alәmin subyektiv surәti kimi
әmәlә gәlәn psixikanın faktları, qanuna uy ğun -
luqları vә mexanizmlәri haqqında elmdir.
Əslindә, psixologiya heç dә yeni elm sahәsi
sayıla bilmәz. Sadәcә olaraq, son dövrlәr daha
geniş araşdırılaraq inkişaf etdirilir. Psixologiya
gәnclәrin peşә seçimindә reallıqları nәzәrә alaraq

hәqiqәti üzә çıxarır. Mәhz ona görә dә gәnclәr
peşә seçiminә istәr pedaqoq, istәrsә dә
valideynlәri tәrәfindәn psixoloji cәhәtdәn hazır -
lanmalıdırlar. Gәnclәrin talantı, istәyi, bacarıq vә
vәrdişlәri, seçdiyi sәnәtә hәvәsi vә s. nәzәrә alın -
malıdır.

Yuxarıda da qeyd olunduğu kimi, şәxsiyyәtin
sosial tipi tәyin edilmәklә peşә seçimi imkanları
müәyyәnlәşdirilә bilәr. Bu da psixologiyada test -
lәr vasitәsi ilә mümkündür. Belә testlәrdәn biri
dә “xarakterә görә peşә seçimi” testidir. Bu
testin mahiyyәtini diqqәtinizә çatdırmaq istәr -
dim.

Xarakterә görә peşә seçimi insanın özünü
tanıması, zәif vә güclü tәrәf lәrini bilmәsi, onun
istәklәrinin formalaşmasında xüsusi rol oynayır.
Öz gücünә bәlәd olan insan, eyni zamanda, hansı
peşәnin ona daha uyğun olduğunu müәy -
yәnlәşdirә bilәr. Bildiyimiz kimi, peşә seçimi
xarakterә görә dәyişә bilir. Araşdırmalar nәticә -
sindә mәlum olub ki, xaraktercә sakit insanlar
daha çox ünsiyyәt bacarığı tәlәb edәn işlәrdә,
aktiv hәyat tәrzini sevәn insanlar isә passiv iş
şәraitindә özlәrini narahat hiss edirlәr. Nәticәdә
isә tez bir zamanda bu sahәdәn uzaqlaşırlar. Ona
görә dә hәr kәs öz xarakterinә uyğun peşә seç -
mәyә çalışmalıdır.

Xarakterә uyğun peşәlәr
Özünәqapalı insanlar daha çox proqramist,

mühasib, aşpaz vә bu kimi ünsiyyәt tәlәb et mә -
yәn peşәlәri seçmәlidirlәr. Ünsiyyәtçillәrә mene -
cer, satış mütәxәssisi, jurnalist, turizm üzrә
mütәxәssis vә s;

Qayda-qanunlara riayәt etmәyi sevәnlәr –
bank işçisi, vәkil, mühasib, mühәndis vә s.;

Humanist vә fәdakar insanlar – müәllim,
hә kim, tibb bacısı vә s.;

Yenilik etmәyi sevәn novatorlar – reklam
mü tәxәssisi, memar, qrafik tәrtibatçısı vә s.;

Xüsusi qabiliyyәtә malik olan yaradıcılığı
sevәn insanlara – aşpaz, reklamçı, yazar vә s.
kimi peşәlәrdә ixtisaslaşmaq tövsiyә olunur. 
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R
әngkarlığımızın XX әsrin sonuna
kimi davam edәn inkişaf mәn -
zәrәsi, ilk növ bәdә, onun yeni-yeni
adlarla hәm dә fәrqli dәst-xәtlәrlә

zәnginlәşmәsi ilә diqqәt çәkir. Bu, qәdim vә
zәngin bәdii әnәnәlәrә malik olan rәngkarlığa,
onun müxtәlif janrlarına azәr baycanlı rәssamlar
tәrәfindәn yaddaqalan töh fәlәr vermәlәri ilә
bağlı olmuşdur. Çeşidli rәng lәri hәr bir әsәrin
obraza çevrilmәsinә yö nәlt mәk, onun әn tәzadlı
çalarlar toplusuna fikir vә ovqat daşıyıcılığını
etibar etmәklә әsәrin tә sirliliyinә nail olmaq,
yәqin ki, Azәrbaycan rәs samlarının bu sahәyә әn
böyük yaradıcı xid mәtlәridir. Bu sahәnin, yәni
obraz axtarış larının Azәrbaycan rәngkarlığında
tәsirli ifadә vasitә sinә çevrilmә prosesinә nәzәr
salmaqla, onun nә qәdәr önәmli bәdii-estetik
mәziyyәt daşıyıcısı olduğuna әmin olmaq
mümkündür. Belә ki, XX әsrin әvvәllәrindә heç
bir ixtisas tәhsili almayan Əzim Əzimzadәnin vә
ilk professional tәhsil alanlardan biri olan Bәhruz
Kәngәrlinin yaradı cılığının milli rәssam lığı -
mızda dәrin iz burax ması şübhәsiz ki, onların
әsәrlәrindә özünәmәxsus bәdii dәyәrlәrin möv -
cudluğu ilә bağlı idi. Azәrbaycan boyakarlıq
tarixindә hәddindәn artıq müraciәt olunmuş
mövzulara belә yeni vә yaradıcı yanaşan, әsәr -
lәrinin hәmişәyaşarlığını tәmin edәn sәnәt -
karlarımız da az olmayıb. Amma bununla belә bu

dolayısı vә birbaşa asılılığın tәsviri sәnә tin
tәşәkkülünә, әsәrlәrin bәdii tutumuna tәsir gös -
tәrmәsi danılmazdır. Bu mәnzәrә 1940-50-ci
illәrin tәsviri sәnәt әsәrlәrindә izlәnil mәkdәdir.
1940-50-ci illәrdә әrsәyә gәtiri lәn nümunәlәrin
çoxunun vәtәn pәrvәrlik ruhuna köklәnmәsini dә
tәbii saymaq olar. Buna sәbәb 1941-ci ildә
Almaniyanın Sovet İttifaqına qarşı hücuma
başlaması oldu.

İkinci Dünya Müharibәsinin başlandığı dövr -
dә hәr sahәdә olduğu kimi, incәsәnәt alәminin
nümayәndәlәri, xüsusilә dә, rәssamlar düşmәnlә
mübarizәdә әn aktiv fәaliyyәtә keçdilәr. İn -
sanların hәqiqi qәhrәmanlığı, onlarda mövcud
olan milli ruh yüksәkliyi incәsәnәt sahәsindә
yaradıcılığa o qәdәr güclü stimul verirdi ki, hәr
dәfә yeni-yeni obrazlar meydana gәlirdi. Vәtәnә
sәdaqәt, mәhәbbәt hislәri, şәrәf vә lәyaqәt fırça
ustalarımızın düşüncәlәrini qidalandıran әsas
mәnbәlәr idi. Çoxmillәtli birliyin üzәrini alan
tәhlükә hәmin mәkanda yaşayanların bütün
sahәlәrdә әmәkdaşlığını tәlәb etdiyindәn, tәsviri
sәnәt sahәsindә dә fәaliyyәt göstәrәnlәrin bütün
sәylәrini ümumi qәlәbәnin әldә olunmasına
yönәltmәlәri tәbii idi. Arxa cәbhәdә çalışanlar, o
cümlәdәn, rәssamlar döyüşәn orduda olanlara
bütün vasitәlәrlә mәnәvi dayaq olmağa çalı -
şırdılar. Müharibә illәrindә Bakıda fәaliyyәt gös -
tәrәn gәnc rәssamlar xalqı düşmәnә nifrәt

AZƏRBAYCAN  BOYAKARLIQ  SƏNƏTİ  
MÜHARİBƏ  İLLƏRİNDƏ

Açar sözlәr: İkinci Dünya Müharibәsi, boyakarlıq, rәssam, yaradıcılıq.
Ключевые слова: Вторая Mировая Bойна, живопись, художник, творчество.
Key words: World War II, painting, artist, creative activity..

Xanım Əsgәrova,
Azәrbaycan Rәssamlıq Akademiyasının müәllimi,

sәnәtşünaslıq üzrә fәlsәfә doktoru, dosent
E-mail: xanumaskerova@mail.ru



41

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №2, 2018 s.40-42

ruhunda, elәcә dә onlar üzәrindә qәlәbәyә kök -
lәyәn әsәrlәr yaratmağa çalışırdılar. Rәssam -
larımızın müharibә dövrü yaradıcılığında kon -
kret şәxsiyyәtlәrin portretlәri ilә yanaşı, xalqı -
mızın şәrәfli tarixi keçmişini әks etdirәn süjetli
tablolar da geniş yer tutmuşdur. Bu rәngkarlıq
әsәrlәrindә tәsvir olunanlar yaddaqalan obraz
sәviyyәsinә qaldırıldığından bu gün dә әhәmiy -
yәtini saxlamışdır. Tәsviri sәnәtdә, o cümlәdәn,
boyakarlıq sahәsinin sәnәtkarları çәkdiklәri
әsәrlәrlә ön vә arxa cәbhәdә olanları qәlәbәyә
ruhlandırmağa vә mәnәvi dayaq olmağa ça -
lışırdılar. Əgәr bu prossesi obrazlı şәkildә dәyәr -
lәndirmәli olsaq, onda 1941-1945-ci illәrdә
Bakının ön cәbhәni yanacaqla tәmin etdiyi halda
arxa cәbhәnin dә fırçasıyla “döyüşdüyünü” de -
mәk mümkündür. Artıq tarixә qovuşmuş hәmin
illәrin tәhlili göstәrir ki, Azәrbaycan rәssam -
larının dünya incәsәnәtindәn o vaxta kimi fay -
dalana bildiyi bәdii-texniki vasitәlәr müha ribә
dövründә faşizmlә mübarizәyә qalxmış sovet
xalqına böyük mәnәvi dәstәk oldu. 1942-ci ilin
mayında Bakıda tәşkil olunmuş “Azәrbaycan
xalqının oğulları – Vәtәn müharibәsinin qәh -
rә manları” sәrgisindә ekspozisiyaya daxil edil -
miş әsәrlәrdә rәssamlardan Qәzәnfәr Xalıqov,
Baba Əliyev, Mikayıl Abdullayev, Sadıq
Şәrifzadә, Kamil Xanlarov, Salam Salamzadә vә
başqaları artıq müharibәnin elә birinci ilindә
böyük qәhrәmanlıqlar göstәrmiş Hüseynbala
Əliyev, Mәzahir Abbasov, Kamal Qasımov vә
Novruz Aslanovun yaddaqalan obrazlarını yarat -
mağa nail olmuşdular. Bakının bir neçә yerindә
quraşdırılmış tәbliğat guşәlәrindә Azәr baycan
rәssamlarının vaxtaşırı nümayiş etdirilәn әsәr -
lәrinin xoş sorağı, tәsirli ideoloji mübarizә apar -
maları, hәtta Moskvaya Kremlә gedib çıxmışdı.
1943-cü ildә Rusiyanın mәşhur Tretyakov
qalereyasında Azәrbaycan rәssam larının müha -
ribә vә vәtәnpәrvәrlik mövzusunda әsәrlәrinin
nümayişi bilavasitә İ.V.Stalinin göstәrişi ilә baş
tutmuşdur. Sadıq Şәrifzadә vә Tağı Tağıyevin
qәhrәman tәyyarәçi Mәzahir Abbasov vә
Hüseynbala Əliyevә hәsr etdiklәri portretlәr
(1942), Kamil Xanlarovun “Cavanşir” (1942),
Sadıq Şәrifzadә, Mikayıl Abdullayev vә Böyük -
ağa Mirzәzadәnin “Babәkin yürüşü” (1942), Tağı
Tağıyevin “Koroğlu” (1942), Sadıq Şәrifzadәnin
“Babәk” (1944), Qәzәnfәr Xalı qovun “Qafqaz

xalqları faşist işğalçıları ilә mübarizәdә” (1943)
adlı tabloları belә sәnәt nümunәlәrindәn idi. Heç
şübhәsiz bu boyakarlıq әsәrlәrinin hәm Bakıda,
hәm dә Moskvada uğur qazanmasının kökündә
rәssamların dünya incәsәnәti әnәnәlәrinә yara -
dıcı münasibәti dururdu. 

Müharibә dövrünün tarixi hadisәlәrindәn biri
kimi 1940-cı ildә Nizami Gәncәvinin anadan
olmasının 800 illiyinin qeyd olunmasına hazır -
lıqla bağlı onun portretinin yaradılması üçün
keçirilәn müsabiqәdә Qәzәnfәr Xalıqovun
birinci mükafata layiq görülmәsi, şübhәsiz ki,
onun obraz yaratmaq sahәsindә malik olduğu
bәdii potensialın ifadәsinin yeni mәrhәlәsi oldu.
Bu gün hamıya yaxşı tanış olan bu portret
zahirәn nә qәdәr real biçimli görünsә dә, daha
çox dövrünün yaradıcı şәxsiyyәtlәrinin әn yaxşı
etik-insani keyfiyyәtlәrini özündә әks etdirәn
obraz kimi qәbul olunur. Rәssam larımızın hәmin
dövrdә yaratdıqları dәyәrli nünunәlәrdәn söz
açanda o zamanlar çox gәnc olan Mikayıl
Abdullayevin dahi bәstәkar Üzeyir Hacıbәyova
(1943), yazıçı Mirzә İbrahimova (1944) vә
mәşhur aktrisa Mәrziyә Davudovaya (1944) hәsr
etdiyi portretlәrin adını xüsusu vurğulamaq
istәrdik. Belә ki, reallığı ilә seçilәn hәmin әsәr -
lәrdә fırça ustasının insan psixologiyasına nüfuz
etmәk ustalığı kifayәt qәdәr qabarıqdır. Onun
müharibә illәrindә әrsәyә gәtirdiyi “İşğalçılar”
(1941) vә “Dövlәt Müdafiә Komitә sinin iclası”
(1941-1943) tablolarında da boya karlıq vә
kompozisiya qurmaq istedadı mәxsusi idi. Bu
nümunәlәr әslindә o zamanlar hәlә tәlәbә olan
M.Abdullayevin uğurlu gәlәcәyindәn xәbәr
verirdi vә çox qısa bir müddәtdәn sonra onun
özünü böyük boyakar kimi tanıda bilmәsi dә
bunun tәsdiqi oldu. 

Hәmin illәrdә kişilәrlә bәrabәr qadın rәssam -
larımız da böyük sәylә çalışırdılar. Kişi müәllif -
lәrinin işlәrindәn fәrqli olaraq, onların әsәrlәri
daha çox sülhsevәr vә insanpәrvәrlik hislәri ilә
dolu idi. Ümumiyyәtlә, o dövrdә rәssamların
gәrgin yaradıcılıq fәaliyyәtini sübut edәn mühüm
amillәr içәrisindә Rәssamlar İttifaqı tәrәfindәn
tәşkil olunan vә respublikanın bir çox şәhәr vә
rayonlarında nümayiş olunan çoxsaylı sәrgilәr
böyük әhәmiyyәtә malik idi. Əlbәttә, müharibә
dövrünün sәrgilәri әvvәlkilәrdәn öz mövzuları
ilә kәskin şәkildә fәrqlәnirdi. Rәssamların canlı
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tәәssüratlara әsasәn, yaratdıqları әsәrlәrdә möv -
zu kasadlığı nәzәrә çarpmırdı. Müәlliflәr tәrә -
findәn düşünülmüş kompozisiya hәr zaman
alınmır, mövzunun mahiyyәtinin, fәlsәfәsinin
bütövlüklә açıqlanmasına nail olmaq mümkün
olmurdu. Lakin bu tablolarda böyük sәmimiyyәt
vә hәqiqәt mövcud idi. Yaranan әsәrlәr içәrisindә
әsasәn, tematik süjetlәr vә portretlәr üstünlük
tәşkil edirdi. Bu sәrgilәrdә qadın rәssamlarımız –
Gülnaz Salamovanın “Cәbhәdәn mәktub” vә
“Muştuluq” (1943), Reyhan Topçubaşovanın
“Cәrrah Topçubaşov döyüşçünün hәyatını xilas
edir” (1942), Marqarita Əfәndinin “Qafqaz dağ -
larından artilleriyanın keçirilmәsi” (1942), İzzәt
Seyidovanın “Mirvarid Dilbazinin portreti”
(1943), Natalya Miklaşevskayanın “Cәbhәyә isti
әşyalar” (1943), Güllü Mustafayevanın vә digәr -
lәrinin sәmimi hislәrlә yüklәnmiş әsәrlәri dә
yüksәk qiymәtlәndirilir. 1943-cü ildә qadın
rәssamların III sәrgisindә ilk dәfә olaraq Xalidә
Sәfәrova, Sara Aşurbәyli (Salamova), Bәdurә
Əfqanlı, Zәhra İsmayılova da iştirak etmişdilәr.
Onların yaradıcılığında mәnzәrә vә mәişәt
janrlarına daha çox üstünlük verilmişdir. Mәhz
bu illәrdә qadın rәssamlarımız – Reyhan Topçu -
başova, Natalya Miklaşevskaya vә Maral Rәh -
manzadәnin daxil olduğu qrup da ilk dәfә olaraq,
neft mövzusunda әsәrlәr yaratmaq üçün mәdәn -
lәrә göndәrilmişdilәr. Bir sözlә, faşizm ilә
mübarizә illәrindә rәssamlar tәrәfin dәn müha -
ribәnin bütün faciәsini әks etdirәn vә qәlәbә
çalmış xalqın qәhrәmanlığını tәrәnnüm edәn
çoxsaylı әsәrlәr milli incәsәnәtimizә qәhrә -
manlıq sәhifәlәri kimi daxil olub.

Böyük Vәtәn Müharibәsinin qәlәbә ilә başa
çatması qırxıncı illәrin ikinci yarısında yara -
dılacaq sәnәt nümunәlәrinin mәna vә mәzmun
tutumunu şәrtlәndirmişdir. Qәlәbә sevin cindәn
qaynaqlanan insanların quruculuq işlәrindә
çeşidli әmәk meydançalarında göstәr diklәri fәda -
karlıqların bәdilәşdirilmәsi rәssam ların müxtәlif
nәsillәrinin yaradıcılığında әsas meyar idi desәk,
yanılmarıq. Boyakar lığı mızın 1940-50-ci illәr
mәrhәlәsi, ilk növbәdә, rәs samların süjetli tablo
sahәsindә uğurlu әsәrlәr yaratması ilә diqqәt
çәkir. Mikayıl Abdullayev bu sahәdә xüsusi
fәallıq göstәrmişdir. Onun lirik-poetik ovqatlı
tablolarının süjet xәttini müasir lәrinin gündәlik
hәyatı tәşkil edir. Əgәr o, “Ax şam” (1948) tab -

losunu sәciyyәlәndirәn duyğu landırıcı ovqatı
rәnglәrin açıq-gümüşü vә tünd yaşıl boyaların
uyarlı ğın dan yaranmış koloritlә әldә edibsә,
“Sәadәt quranlar” (1951), “Rәfiqәlәr” (1952-
1953), “Mingәçevir işıqları” (1948), “Beşilliyin
yolla rında” (1949) vә “Ekskavatorçu Sarvan
Salma novun portreti” (1949) tablolarında isә
motiv lәrin nikbinliyinin qabarıqlığına şux
rәnglәrin birlәşmәsi ilә nail olub. Artıq adları
vurğulanan әsәrlәrindә insanın vә onun әmәyinin
tәntәnә sinin bәdiilәşdirilmiş tutumuna nail olan
gәnc rәssam gözümüzdә adilәşәn şәhәr vә mәişәt
motivini, Mingәçevirin әzәmәtli tikinti meydan -
çalarını, elәcә dә bu mәkanları varlıqları ilә
rövnәqlәndirәn zәhmәt keşlәrin görünәnlәrinin vә
yaşananlarının vәh dәti şәklindә tәqdim etmәklә,
XX әsr Azәr baycan boyakarlığını özünәmәxsus
tablo larla zәngin lәş dirdiyini tәsdiqlәmişdir.
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Kh.Asgerova
Art of painting of Azerbaijan 

during the war
Summary

The given article is devoted to the research of
the art in Azerbaijan during World War II. The
main focus is on the analysis of the art works
created by the leading artist of this period.

Х.Аскерова
Азербайджанская живопись 

во времена войны
Резюме

Данная статья посвящена исследованию
искусства живописи Азербайджана в годы
Второй Мировой Войны. Поддаются тща -
тельному анализу творческие работы, соз -
дан ныев этот период передовыми худож ни -
ками рес публики. 
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Q
әdim vә zәngin tarixә malik olan
Azәr baycanın görkәmli sәnәt -
karlarının za man-zaman yarat -
dıqları sәnәt әsәrlәri dünya mәdә -

niyyәti xәzinәsini daha da zәngin lәş dir miş dir.
Onların yaratdığı sәnәt әsәrlәrinә vә mәdә niyyәt
abidә lәrinә ölkәmizә maraq göstәrәn xarici
sәyyahlar hәr zaman yüksәk qiymәt ver mişdilәr.
Görün düyü kimi, xalqımız çoxәsr lik tarixi
boyunca zәngin vә özünәmәxsus mәdә niy yәt
yaratmışdır.

Qәdim sәnәt növlәrindәn biri, ölkәmizin
müxtәlif bölgәlәrindәn tapılmış hәkkaklıq sәnәti
nümunәlәri e.ә. I minilliyin әvvәlindәn eramızın
XX әsrinәdәk olan dövrün müxtәlif mәr -
hәlәlәrindә yaradılmışdır. Müxtәlif cisimlәr (daş,
metal, әlvan metal, gil, şüşә vә s.) üzәrindә
müxtәlif naxışların, fiqurların tәsvirinin, kitabә -
lәrin (yazı) itiuclu alәtlәr vasitәsi ilә oyulması
(cızılması) hәkkaklıq sәnәtini yaratmışdır. Hәk -
kaklıq sәnәtinin yaranması vә inkişafı deko rativ
tәtbiqi incәsәnәtin dulusçuluq, zәrgәrlik, daş
üzәrindә oyma, sümük üzәrindә oyma, ksiloqra -
fiya, qravüra, linoqravüra, estamp, ofort, litoqra -
fiya, avtoliqrafiya vә s. kimi sәnәt növ lәrinin
meydana gәlmәsinә әlverişli şәrait yarat dı.

Görkәmli sәnәt ustaları vә tәdqiqatçılar incә -
sәnәtin inkişaf dövrlәrinin öyrәnilmәsindә hәk -
kaklıq sәnәtini әn etibarlı mәnbәlәrdәn biri hesab
edirlәr. Hansı ki, bu sәnәt nümunәlәrinin kömәyi
ilә müxtәlif dövrlәrdә oyma sәnәti ilә mәşğul
olan sәnәtkarların ustalıq sәviyyәsini öy rәnmәk
mümkündür. 

Daşlar üzәrindә çәkilmiş tәsvirlәrә qemma
deyilir. Qemma iki cür olur:

1. Daşların üzәrindәki tәsvirlәr cızılmış for -
mada olanda intaliya adlanır.

2. Daşların üzәrindәki qabardılmış formada
olanda isә kameya adlanır.

İtiuclu polad qәlәmlә bәrk materiallar (daş,
gil, şüşә, metal) üzәrindә yazılar, naxışlar, müx -
tәlif tәsvirlәri olan sәnәtkarlar hәkkak adlanır.

QƏDİM  EL  SƏNƏTİ  – HƏKKAKLIQ

Rәfail Cәfәrov, 
Azәrbaycan Dövlәt Pedaqoji Universitetinin
Tәsviri incәsәnәt kafedrasının baş müәllimi, 

pedaqogika üzrә fәlsәfә doktoru
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Lövhә üzәrinә hәkk edilmiş rәsm әsәrinin basma
(çap) üsulu ilә kağıza vә ya başqa mate riallara
köçürülәn әksi qravüra adlanır. İşlәnilmә tex -
nikasına görә rәsmlәr qabarıq vә çökük olur.
Qabarıq hәkketmәdә rәsm lövhәlәrin üzәrindә
konturları boyunca ucu iti alәtlәrlә 2-5 mm
dәrinlikdә oyulur. Nәticәdә tәsvirlәr löv hәnin
sәthindәn hündürdә qabarıq müstәvi üzәrindә
relyef әmәlә gәtirir. Çökәk hәkketmәdә isә rәsm
metal lövhә (mis, latun, aliminium) üzә rindә ucu
iti alәtlәrlә (xüsusi nәqqaş qәlәmi) cızılır. 

Qeyd edim ki, ölkәmizin müxtәlif bölgә -
lәrindә – Mingәçevir, Topqala, Qәbәlә, Örәnqala
vә qәdim Gәncәdәn tapılmış hәkkaklıq sәnәt
nümunәlәrinin әksәriyyәti Alban dövrünә aiddir.
Azәrbaycan әrazisindә tapılmış hәkkaklıq sәnәti
nümunәlәrinә Yunan, Roma, Sasani sәnәtkar -
larının әsәrlәri vә qәdim Azәrbaycan oymaçı
ustalarının kiçik әşyalar üzәrindә çәkdiklәri tәs -
virlәri daxildir. 

E.ә. IV-III әsrlәrdә Azәrbaycana antik hәk -
kaklıq sәnәti nümunәlәri İrandan, antik oyma
әşyaları isә e.ә. I әsrin orta larında Romadan gәti -
rilmişdir.

Hәkkaklıq sәnәti nümunәlәrindәn әsasәn,
şәxsiyyәti bildirәn möhürlәrin çәrçivәsini tunc,
gümüş vә qızıldan, qaşı isә әqiq, xalsedon,
lazurit, dağ bülluru kimi daşlardan, bәzәn dә
metaldan düzәldirdilәr. Möhürlәrin üzәrindә
insan, dini ayinlәr, fantastik varlıqlar, heyvanlar,
quşlar, nәbatat, müxtәlif işarәlәr vә yazılar tәsvir
edirdilәr.

Qәdim azәrbaycanlılar eramızın I minilliyinin
әvvәlindәn hәkkaklıq texnikasını yaxşı bilirdilәr.
Yerli ustaların yaratdıqları ilk hәkkaklıq nümu -
nәlәri e.ә. IV-III әsrlәrә aiddir. Buna çax maqdaşı
kimi adi daşlar üzәrindә cızılmış sxematik
rәsmlәri misal göstәrmәk olar. Sasani dövründә

isә yerli möhürlәrdә heyvan, nәbatat, sәma
cisimlәri (günәş, ay) vә müxtәlif işarәlәrin
rәsmlәri cızılırdı.

Sәnәtkarlar daş möhür qaşlarını müxtәlif
materialların çәrçivәsinә salırdılar ki, onların
tәsvirlәrini hәr hansı bir materialın üzәrinә kö -
çürtmәk asan olsun. Çox zaman tunc vә gümüş

üzüklәrin dairәvi vә düzbucaqlı möhürlüyündәn
istifadә edirdilәr. Metal rәsmlәrdә isә ay mo -
tivinin müxtәlif formaları cızılırdı. Hәmçinin
Azәrbaycanda hәkkaklıqdan mal sahibini göstә -
rәn möhür, insanları bәdxah ruhlardan qoruyan
tilsim vә bәzәk kimi dә istifadә olu nurdu. Tilsim
olan qemmalarda ilahi qüv vәlәrin, qәdim to -
temlәrin, tanrıların, xeyirxah ruhların tәsvir lәri
verilirdi. Azәrbaycan әra zisindә әn qәdim mad -
di-mәdәniyyәt nümunәlәri olan meqalitik abi -
dәlәr, mağaralar, kurqanlar, mü dafiә tikililәri,
dulus çuluq, zәrgәrlik, hәk kaklıq sәnәti yaşayış
mәs kәni üçün xarakterik olmuş dur. Monumental
qaya rәsmlәrindә xalqın mәdәniyyәti vә estetik
tәsәvvürlәri öz ifadәsini tapmışdır. 

E.ә. VIII-V әsrlәrdәn qalmış Qobustan qaya
tәsvirlәri, Kәlbәcәr rayonunun Zalxa gölü әtra -
fında “Ayıçınqıllı” vә “Pәriçınqıllı” dağ ların dakı
Tunc dövrünün başlanğıcına (e.ә. III minil lik) aid
rәsmlәr vә Ordubaddan şimalda, “Gәmi qaya”

Qafqaz Albaniyası
dövrünә aid qızıl mö -

hür-üzük 

Sasani dövrünә
aid qızıl möhür

Qobustan petroqlifi                                             Gәmiqaya  petroqlifi

Yaşı 4min ildәn
çox olan kurqanAzıx mağarası                                                              
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dağlarındakı qayaüstü tәsvirlәr dә böyük әhә -
miyyәtә malikdir. Qobustanın “Bö yükdaş”, “Ki -
çikdaş”, “Cingirdağ” vә digәr dağ larında hәkk
edilmiş rәsmlәrdә orada yaşamış qәdim insan -
ların hәyat tәrzi, mәişәti, әmәyi ilә әlaqәdar
tәsvirlәri xüsusilә diqqәti cәlb edir. Eyni za man -
da, burada ovçuluq, maldarlıq, әkinçilik vә
mәişәtin digәr sahәlәri ilә bağlı müxtәlif süjetlәr,
sәhnәlәr, insan vә heyvan tәsvirlәri çox dinamik
tәrzdә hәkk edilmişdir. Qobustan qaya tәsvirlәri
piktoqramlar ibtidai icma quruluşundan feoda -
lizm mәrhәlәsinәdәk çoxәsrlik tarixi dövrü әhatә
edir.

Tәsviri sәnәtin qәdim nümunәlәri arasında
dulusçuluq, daş vә metal mәmulatlarını bәzәyәn
dekorativ naxışlar, rәsmlәr, qabartmalar (relyef
tәsvirlәri), heykәllәr mühüm yer tutur. Hәkkaklıq
vә heykәltәraşlıq nümunәlәri Alban (Qafqaz)
dövrü sәnәtindә geniş yayılmışdır. Mingәçevir
mәbәdlәrinin (V-VI әsrlәr) daş kapitelinin
sәthindә dә müqәddәs dirilik ağacının sol vә
sağında üz-üzә dayanan iki Tovuzquşunun qa -
bartma tәsviri Alban dövrü heykәltәraşlığının әn
kamil nümunәlәrindәndir.

Mingәçevir kilsә kompleksindәn aşkar
edilmiş qoşa tovuzquşu tәsviri

Bәdii metal mәmulatlarının (torevitka) tәrti -
bindә plastik formalara tez-tez rast gәlinir.
Mingәçevir, Topqala vә s. yerlәrdәn tapılmış gü -
müş camların, tuncdan hazırlanmış su qab larının
üzәrindә maral, şir, tovuzquşu, buta tәs virlәri
verilmişdir. VII әsrdәn başlayaraq, İslam dininin
yayılması ilә bağlı Azәrbaycanın qәdim tarixi
şәhәrlәrindә – Qәbәlә, Gәncә, Naxçıvan, Bәrdә,
Şamaxı, Beylәqan, Tәbriz, Marağa vә Ərdәbildә
Memarlıq Komplekslәri – saray, qәsr, mәscid vә
türbәlәr inşa edilirdi. Hәmin tikililәrin dekorativ
tәrtibatında kal liqrafiya – kitabә, ornament, kaşı
vә qabart ma elementlәrindәn ge niş istifadә

olunmuşdur. Şirvan-Abşeron Me marlıq Mәktә -
binә mәnsub olan binalarda daş üzәrindә oyma
sәnәti nümunәlәri, hәndәsi vә nәbati naxışlar,
Naxçıvan Memarlıq Mәktәbini tәmsil edәn
binaların dekorativ bәzәklәrindә isә şirli kәr -
picdәn vә kaşı bәzәklәrindәn ibarәt ornament
motivlәri başlıca yer tutur. 

Heykәltәraşlıq sәnәtinin әn mәşhur nümu -
nәlәri arasında XIII әsrdә Bakı limanında
tikilmiş Şirvanşahların “Bayıl qәsri”, yaxud
“Sәbail” Memarlıq Abidәsinin içәrisindәki yazı
vә qabartma tәsvirlәri binanın dekorativ tәrti -
bindә hәlledici rol oynamışdır. “Bayıl daş -
larında” yazılarla birlikdә insan vә heyvan
(pәlәng, dәvә, at, öküz, quş) tәsvirlәri dәrin oy -
ma üslubunda işlәnilmişdir.

Müxtәlif sәnәt növlәri kimi, hәkkaklıq sәnәti
dә qәdim dövrlәrdәn başlayaraq, Naxçıvanda da
çox әhәmiyyәtli sәnәt növlәrindәn biri olmuşdur.
X-XII әsrlәrdә Naxçıvanda müxtәlif sәnәt
növlәri ilә mәşğul olan mәşhur ustalar çalış -
mışdırlar. Şәhәrdә memarlıq, başmaqçılıq, dulus -
çuluq, xalçaçılıq, zәrgәrlik, dәmirçilik, boyaq -
çılıq kimi sәnәtlәr sırasında hәkkaklıq sәnәtinin
dә özünәmәxsus yeri olmuşdur.

İnkişaf etmiş feodalizm dövründә Azәrbay -
canda yüzlәrlә sәnәt vә peşә sahiblәri olub ki, bu

Şәki xan sarayının
interyer detalı    

Şah mәscidinin
fasadı

“Sәbayıl qәsri”
kitabәlәri  

Möminә Xatun
türbәsinin fasad

detalı
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sәnәt vә peşә sahәlәrinin әksәriyyәtinin әsasını
qoymuş hәkkaklıq sәnәtinin yaradıcıları (hәk -
kaklar) kufi xәtt yazılarının imkanlarından çox
yaradıcılıqla istifadә etmişdirlәr. Belә ki, onlar
mis qablara Quran ayәlәri dә daxil olmaqla,
müxtәlif kәlamlar hәkk edib, onları epoqrafik
ornamentlәrlә bәzәyirdilәr.

VI әsrin sonu, VII әsrin әvvәllәrindә yeni
Alban sülalәsinin yaradıcısı Mehran tәrәfindәn
tikilmiş Lahıc kәndindә dabbaqlıq, çәkmәçilik,
papaqçılıq, sәrraflıq, dәmirçilik, hәkkaklıq,
qalayçılıq, dulusçuluq, dәrzilik, xalçaçılıq, bәn -

nalıq vә s. kimi müxtәlif sәnәt növlәri fәaliyyәt
göstәrmişdir. Lahıcda bu peşәlәr arasında hәk -
kaklıq sәnәtinә xüsusi önәm verilirdi. XIX әsrin
ortalarında Lahıcda 200-dәn artıq yüksәk sәviy -
yәdә tәşkil olunmuş sәnәt karlıq ema latxanası
olub. Fәaliyyәtdә olan ema latxanaların әksә -
riyyәti, mәhz hәkkaklıq sәnә tinә mәnsub olub.
Lahıc sәnәtkarları vә ustaları odlu (tüfәng,
müxtәlif tipli tapançalar) vә soyuq (xәncәr, beh -
bud, qılınc, bıçaq vә s.) silahları da xüsusi zövqlә
çox yüksәk sәnәtkarlıqla dü zәldirdilәr. Bu
silahlar orna mentlәrlә bәzәdilir vә onlara sәnәt -
karların  möhürü  vurulurdu. Tәәssüf hissi ilә
qeyd etmәk istәyirәm ki, Azәrbaycanın müxtәlif
bölgәlәrindә fәaliyyәt göstәrmiş hәkkaklıq sәnәti
yalnız İsmayıllı rayonunun Lahıc kәndindә
bugünәdәk qorunub saxlanılmışdır. Sәnәtkarlar

bu gün dә öz qәdim adәt-әnәnәsinә sadiq qa -
laraq, qәdim hәkkaklıq sәnәtini yaşadır vә
yüksәk sәnәtkarlıqla müxtәlif çeşidli sәnәt
әsәrlәri yara dır vә bu sәnәti tәbliğ  edirlәr.
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R.Jafarov
Ancient art of people – engraving 

Summary
The article covers interesting facts about the

evolution history of one of the ancient
handcrafting, xylography from the beginning of
the 1st millennium BC until today.

Author provides valuable information about
establishment of xylography art centres in
various regions of Azerbaijan such as
Mingachevir, Topgala, Gabala, Orangala,
Ganja, Tabriz, Ardabil, Lahij etc. Activities and
deve lop ment history of these art centres. As well
as their role on arising other kinds of art have
been explicitly presented in the article.

Р.Джафаров

Древнее искусство – гравирование
Резюме

В статье говорится о древнем народном
творчестве – гравюра, начиная с первого
тыс ячи летия до н.э. и до сегодняшнего дня,
прошедшие пути развития, предоставлена
очень интересное факты.

Автор рассказывает о развитии этого
мас терство в различных регионах Азер -
байджана Мингачaур, Топгала, Габала, Оран -
гала, древняя Гянджа, Тебриз, Ардабиль,
Лауч. Они являются центрами развития
этого искусства.    
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Ə
nәnәvi enerji mәnbәlәrindәn isti -
fadә sahә sindә malik oldu ğumuz
zәngin tәcrübә ölkә mizin tәlә -
batına tam cavab versә dә, pers -

pektiv inkişaf baxımından alternativ vә bәrpa
olunan enerji mәnbәlәrindәn geniş istifadә
edilmәsi mütlәqdir. Bu sәbәbdәn ölkәmizdә
alternativ vә bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn
istifadә üzrә mütә xәssislәrin hazırlanması, elәcә
dә mövcud ener jiyә qәnaәt etmәklә yanaşı,
alternativ vә bәrpa olunan enerjidәn istifadәnin
әhәmiyyәti vә zәruriliyini tәbliğ etmәk mәqsәdi
ilә enerji isteh lakçılarının maariflәndirilmәsi
olduqca әhәmiy yәtlidir. Bu baxımdan 21 oktyabr
2004-cü il ta rixli, 462 nömrәli Sәrәncamla tәsdiq
edilmiş “Azәrbaycan Respublikasında Alternativ
vә Bәr pa Olunan Enerji Mәnbәlәrindәn istifadә
olun ması üzrә Dövlәt Proqramı”nda nәzәrdә
tutulan tәdbirlәrdәn biri dә, mәhz alternativ vә
bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn istifadә üzrә
mütәxәssislәrin hazırlanması vә enerji istehlak -
çılarının maariflәndirilmәsi istiqamәtindә işlәrin

aparılmasıdır. [1].
İxtisaslı mütәxәssislәrin hazırlanması
Alternativ vә Bәrpa Olunan Enerji Mәnbәlәri

üzrә Dövlәt Agentliyi bu sahә üzrә mütә xәs -
sislәrin hazırlanması vә enerji istehlak çıla rının
maariflәndirilmәsi mәqsәdi ilә respub likanın qa -
baqcıl elm vә tәhsil ocaqları olan Azәrbaycan
Diplomatik Akademiyası, Bakı Ali Neft Mәktәbi,
Azәrbaycan Texniki Universiteti, Azәrbaycan
Elmi-Tәdqiqat vә Layihә-Axtarış Energetika
İnstitutu, hәmçinin Azәrbaycan Milli Elmlәr
Akademiyasının (AMEA) Fizika vә Geolo giya
İnsti tutu, Ra diasiya Problemlәri İnstitutu, vә
digәrlәri ilә sıx әmәkdaşlıq әlaqәlәri qur muşdur.
Bunun praktiki nәticәsi olaraq, alter nativ vә
bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn isti fadә üzrә
mütәxәssislәrin hazırlanması istiqa mәtindә
aşağıdakı bir sıra әhәmiyyәtli işlәr gö rülmüşdür.
[4].

• Azәrbaycan Texniki Universitetindә Alte r -
nativ vә bәrpa olunan enerji mәnbәlәri labo rato -
riyası yaradılmış, hәmçinin “bәrpa olunan enerji

ALTERNATİV  VƏ  BƏRPA  OLUNAN  ENERJİDƏN
İSTİFADƏ  ÜZRƏ MÜTƏXƏSSİSLƏRİN

HAZIRLANMASI  VƏ  İSTEHLAKÇILARIN
MAARİFLƏNDİRİLMƏSİ

Coşqun Mәmmәdov,
Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin

Elm vә Tәhsil Komitәsinin eksperti, 
Xәzәr Universitetinin doktorantı 

E-mail: joshgun.mammadov@hotmail.com

Açar sözlәr: alternativ vә bәrpa olunan enerji mәnbәlәri, mütәxәssis hazırlığı, maariflәndirmә,
informasiya, seminar.

Ключевые слова: альтернативные и возобновляемые источники энергии, подготовка
специалистов, просвещение, информация, семинар.

Key words: alternative and renewable sources of energy, training of specialists’ education,
information, seminar.
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mәnbәlәri” vә “bәrpa olunan enerji çev rilmә lә -
rindә gedәn proseslәrin istilik fizikası” ixtisası
üzrә bakalavr sәviyyәsindә kadr hazırlığı aparıl -
maqdadır. 2012-2013-cü tәdris ilindә univer -
sitetdә müvafiq ixtisaslar üzrә tәhsil proqramına
daxil edilmiş külәk vә günәş qurğularının layihә -
lәndirilmәsi, bәrpa olunan enerji qurğuları,
termokimya vә s. fәnlәr tәdris olunmuşdur.
Yalnız 2010-2013-cü illәr әrzindә sözügeden
ixtisas üzrә 50-dәn artıq ixtisaslı kadr hazır -
lanmışdır. Hәmin tәdris ilindә isә II vә IV kurs
tәlәbәlәrinin nәzәri biliklәrinin möhkәm lәn -
dirilmәsi mәqsәdi ilә AMEA-nın Radiasiya
Problemlәri İnstitutunda onların tәcrübә keçmә -
lәri üçün müvafiq şәrait yaradılmışdır.

• Azәrbaycan Dövlәt Neft vә Sәnaye Univer -
sitetinin energetika fakültәsindә bakalavr hazır -
lığı aparılan ixtisasların tәdris planında nәzәrdә
tutulmuş energetika vә enerji resursları fәnni
daxilindә tәlәbәlәrә alternativ enerji mәnbәlәri
barәdә mövzular tәdris olunur. Universitetdә bu
ixtisas üzrә 2013-cü ildә 18 nәfәr mәzunun
buraxılışı olmuşdur. Hazırda isә hәmin ali tәhsil
müәssisәsinin “enerji menecmenti”, “elektrik
şәbәkә vә sistemlәri” ixtisasları üzrә magis tra -
tura sәviyyәsindә alternativ enerji mәnbәlәri vә
regenerativ enerji istehsalı vә saxlanılması fәn -
lәri tәdris olunur. 

• Sumqayıt Dövlәt Universitetindә 2009-
2010-cu tәdris ilindәn başlayaraq, “istilik energe -
tikası mühәndisliyi” ixtisası bakalavr sәviy -
yәsinin tәhsil proqramına daxil edilmiş vә bu
ixtisas üzrә kadr hazırlığına başlanılmışdır.
2012-2013-cü dәrs ilindә universitetin Elektro -
texnika kafedrasında “Alternativ enerji mәnbә -
lәrindәn istifadә olunması sahәsindә “asinxron”
vә “sabit cәrәyan” generatorlu külәk elektrik
qurğusunun iş rejiminin tәdqiqi” mövzularında
magistr dissertasiya işlәri yerinә yetirilmişdir.
Universitetdә yaradılmış Sәnaye ekologiyası
elmi-tәdqiqat laboratoriyalarında isә hazırda üzvi
mәnşәli tullantıların utilizasiyası vә termiki
parçalanması prosesi nәticәsindә alternativ enerji
növlәrinin alınması sahәsindә yeni texnologi -
yaların hazırlanması vә tәdqiqat işlәrinin apa -
rılması da davam etdirilir. Hәmçinin univer -
sitetin iki elmi-tәdqiqat laboratoriyası bu prob -
lem üzәrindә çalışır. Elektromexanika kafed -
rasının әmәkdaşları isә külәk enerjisi qurğu -

larının tәdqiqi ilә mәşğul olurlar.
• Azәrbaycan Dövlәt Aqrar Universiteti, Nax -

çıvan Dövlәt Universiteti vә Mingәçevir Poli -
texnik İnstitutunda (indiki Mingәçevir Dövlәt
Universiteti) 2009-2010-cu tәdris ilindәn başla -
yaraq, bәrpa olunan enerji mәnbәlәri ilә bağlı
“istilik energetikası mühәndisliyi” ixtisası üzrә
bakalavr hazırlığı aparılmaqdadır. 

• AMEA-nın Radiasiya Problemlәri İnstitu -
tunda “Alternativ vә qeyri-әnәnәvi enerji mәn -
bәlәrinin istifadәsi, enerji çevrilmә proseslәrinin
vә ekoloji tәmiz energetikanın fundamental
problemlәri” elmi istiqamәtindә doktorantura
fәaliyyәt göstәrir. İnstitutun alimlәri tәrәfindәn
“Energetikanın problemlәri” vә digәr jurnallarda
alternativ enerji mәnbәlәrinә hәsr olunmuş
mәqalәlәr çap edilmiş, bir neçә patent üçün iddia
әrizәlәri aidiyyәti quruma tәqdim edil mişdir.
Eyni zamanda, alternativ vә bәrpa olunan enerji
mәnbәlәri üzrә yüksәk sәviyyәli kadrların tәhsil
alması, mütәxәssislәrin hazırlanması mәq sәdi ilә
Dövlәt Agentliyi vә Bakı Ali Neft Mәk tәbi
(BANM) arasında 21 aprel 2016-cı il tari xindә
әmәkdaşlıq haqqında razılaşma imza lanmışdır.
Razılaşmaya әsasәn, tәrәflәr arasında BANM-in
tәlәbәlәri üçün Agentliyin tabeliyindә olan
obyektlәrә tanışlıq sәfәrlәri vә istehsalat tәcrü -
bәlәrinin tәşkilinә şәraitin yaradılması, alternativ
vә bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn sәmәrәli
istifadә edilmәsi istiqamәtindә birgә elmi-
tәdqiqat işlәrinin aparılması, Agentliyin mütә -
xәssislәri tәrәfindәn BANM-in tәlәbәlәrinә vә
әmәkdaşlarına alternativ vә bәrpa olunan enerji
ilә bağlı mәruzәlәrin tәqdim edilmәsi, alternativ
vә bәrpa olunan enerji mәsәlәlәrinә hәsr olun -
muş seminar vә konfransların birgә tәş kili vә
digәr mәsәlәlәr haqqında razılıq әldә olun -
muşdur. Əldә olunan әmәkdaşlıq gәlәcәkdә
BANM-in kampusunda Bәrpa olunan enerji
mühәndisliyi üzrә tәdris vә tәdqiqat mәrkәzi,
“bәrpa olunan enerji mühәndisliyi” ixtisası üzrә
mühәndis kadrların hazırlanması layihәsinә vә
bu istiqamәtdә digәr işlәrin hәyata  keçirilmәsinә
geniş imkanlar yaradacaqdır [6]. Bununla yanaşı,
perspektivli gәnclәrin xarici ölkәlәrdә tәhsil alıb
yüksәk ixtisaslı kadrlar kimi ölkәmizә qayıt -
maları üçün “Maddi Dәstәk Proqramı”nın icra -
sına da başlanılmışdır. Bu mәqsәdlә dә Azәr -
baycan Texniki Universiteti ilә әmәkdaşlıq mü -
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qavilәsi çәrçivәsindә müvafiq tәdbirlәr görül -
mәkdәdir [4].

• Alternativ enerji sahәsindә mütәxәssis ha zır -
lığının genişlәndirilmәsi mәqsәdi ilә Agent li yin
mütәxәssislәri biliklәrinin tәkmil lәşdirilmәsi vә
beynәlxalq tәcrübәnin öyrәnilmәsi üçün mütә -
madi olaraq, beynәlxalq vә ölkә daxilindә
keçirilәn konfrans, simpozium vә seminarlarda
da fәal iştirak edirlәr. Belә ki, 2016-cı il 16-18
yanvar tarixlәrindә Dövlәt Agentliyinin nüma -
yәndә heyәti Birlәşmiş Ərәb Əmirliyinin Əbu-
Dabi şәhәrindә baş tutan Beynәlxalq Bәrpa
Olunan Enerji Agentliyinin (IRENA) 6-cı sessi -
yasında vә Gәlәcәk üçün Qlobal Enerji Foru -
munda iştirak etmişdirlәr [3, s.4].

• 2016-cı ilin 18-21 oktyabr tarixlәrindә isә

Beynәlxalq Enerji Agentliyi (IEA), Beynәlxalq
Bәrpa Olunan Enerji Agentliyi (IRENA), BMT
İnkişaf Proqramının (UNDP) Azәrbaycan ofisi,
Enerji sәmәrәliliyi üzrә Kopenhagen Mәrkәzi
(C2E2), XXI әsr üçün Bәrpa olunan Enerji
Siyasәti Şәbәkәsi (REN21), Alternativ vә Bәrpa
Olunan Enerji Mәnbәlәri üzrә Dövlәt Agentli -
yinin birgә tәşkilatçılığı ilә Bakı şәhәrindә
“Dayanıqlı İnkişaf üçün Enerji” 7-ci Beynәlxalq
Forumu keçirilmişdir. Tәdbirdә beynәlxalq enerji
ekspertlәri, hökumәt rәsmilәri, biznes, maliyyә
sektorunun nümayәndәlәri, alimlәr vә vәtәndaş
cәmiyyәti üzvlәri olmaqla, ümumilikdә 400
nәfәrә yaxın nümayәndәnin iştirakı ilә dayanıqlı
inkişaf mәqsәdlәrinin hәyata keçirilmәsi istiqa -
mәtindә tәcrübә mübadilәsi aparılmışdır. Hәm -
çinin Foruma “Bәrpa olunan energetikanın inki -
şafı” adlı beynәlxalq konfrans vә ilk dәfә olaraq
BMT AİK-in Bәrpa olunan Enerji vә Enerji
Effektivliyi üzrә Ekspertlәr Qrupunun növbәti
sessiyaları da daxil edilmişdir [3, s.4].

• Azәrbaycan Texniki Univer siteti, Azәr bay -

can Dövlәt Neft vә Sәnaye Uni versiteti vә Sum -
qayıt Dövlәt Universitetindә enerji isteh lak -
çılarının maariflәndirilmәsi  mәqsәdi ilә müxtәlif
tәdbirlәr, qısamüddәtli tәlim vә seminarlar
keçirilmişdir. Hәmin ali tәhsil müәs sisәlәrindә
ixtisasartırma kursları da tәşkil edilmiş vә bu
sahәdә çalışan mütәxәssislәr hәmin kurslara dә -
vәt olunaraq tәlimlәrdәn keçmişdirlәr [4]. Eyni
zamanda, Dövlәt Agentliyi tәrәfindәn alternativ
enerji mәnbәlәrinin tәdqiqi vә bu sahә üzrә yerli

mütәxәssislәrin hazırlanması, tәlәbә lәrin tәcrübi
biliklәrinin artırılması mәqsәdi ilә mövcud
alternativ vә bәrpa olunan enerji mәnbә lәri stan -
siyalarında, hәmçinin Qobustan rayonu әrazi -
sindә yerlәşәn Qobustan Eksperimental Poliqonu
vә Tәdris Mәrkәzindә elmi-praktik seminar ların,
tәlim vә tәdris kurslarının keçiril mәsi tәşkil olu -
nur. Burada yaradılan labora toriyada qurğuları
yoxlamaq vә eksperimentlәr aparmaq müm -
kündür. Onu da qeyd edim ki, bu sahә üzrә
fәaliyyәt göstәrәn alimlәrin vә hәmin sahәyә
marağı olan hәvәskar mütәxәssislәrin elmi
ixtiralarının vә sәmәrәlәşdirici tәkliflәrinin ilk
sınaq tәcrübәlәri dә hәyata keçirilir [4, 2, s.6].

• Alternativ vә bәrpa olunan enerji mәnbә lә -

rindәn istifadә üzrә beynәlxalq tәcrübәnin öy rә -
nilmәsi vә tәtbiqi mәqsәdi ilә 19 iyul 2013-cü il
tarixindә Bakı şәhәrindә Alternativ vә Bәrpa
Olunan Enerji Mәnbәlәri üzrә Dövlәt Agentli -
yinin rәhbәrliyinin, AMEA-nın Geologiya vә
Fizika institutlarının aparıcı alimlәrinin, eyni
zamanda, Azәrbaycanın İqtisadiyyat Nazirliyinin
sәlahiyyәtli nümayәndәsinin iştirakı ilә “Azәr -
baycan Respublikası üzrә geotermal enerji
mәnbәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi” vә “Nazik
tәbәqәli günәş batareyalarının tәkmillәşdirilmәsi
vә tәtbiqi” mövzuları üzrә seminar keçirilmişdir.
20-22 noyabr 2013-cü il tarixlәrindә Bakıda
İqtisadi Əmәkdaşlıq Tәşkilatının Bәrpa Olunan
Enerji Mәnbәlәri (BOEM) üzrә ekspertlәr
qrupunun 2-ci iclası vә 4-cü seminarı da tәşkil
olunmuşdur [4]. Elәcә dә 2013-cü il 20-22
noyabr tarixlәrindә Alternativ vә Bәrpa Olunan
Enerji Mәnbәlәri üzrә Dövlәt Agentli yinin
tәşkilatçılığı ilә Bakı şәhәrindә Bәrpa Olunan
Enerji Mәnbәlәri üzrә İqtisadi Əmәk daşlıq
Tәşkilatı (İƏT) Ekspertlәr Qrupunun 2-ci iclası
vә Qobustan Eksperimental Poliqonu vә Tәdris
Mәrkәzindә 4-cü seminarı keçirilmişdir. Tәd -
birlәrdә alternativ vә bәrpa olunan energetika
sahәsindә әmәkdaşlıq haqqında İƏT-in Tәdbirlәr
Planının (2011-2015-ci illәr) tәtbiqi ilә әlaqәdar
görülәn işlәr barәdә mәruzәlәr dinlәnilmiş,
qarşıda duran vәzifәlәrlә bağlı müzakirәlәr
aparılmışdır. Tәdbirdә Azәrbaycan, Əfqanıstan,
İran, Qırğızıstan, Pakistan, Tacikistan vә Türkiyә
dövlәtlәrinin nümayәndәlәri dә iştirak etmiş -
dirlәr [4]. Alternativ vә Bәrpa Olunan Enerji
Mәnbәlәri üzrә Dövlәt Agentliyinin, Amerika



50

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №2, 2018 s.47-52

Ticarәt Palatasının, Amerika Mәzunlarının
Avropa Şәbәkәsi Assosiasiyasının vә ABŞ Tәh -
silli Azәrbaycan Mәzunlarının (AAA) birgә
tәşkilatçılığı ilә 22 aprel 2016-cı il tarixindә
ADA Universitetindә Beynәlxalq Yer Günü ilә
әlaqәdar “Enerji, bәrpa olunan mәnbәlәr vә
dayanıqlılıq” mövzusunda konfrans keçiril -
mişdir. Konfransda ABOEM sahәsindә Azәrbay -
canda hәyata keçirilәn dövlәt proqramlarından
vә reallaşdırılan layihәlәrdәn, onların әhәmiy -
yәtindәn, gәlәcәk perspektivlәrdәn bәhs edilmiş,
vә bu sahәnin inkişafında maariflәn dirmә işlәri -
nin önәmi dә xüsusi qeyd edil mişdir [5; 3, s.5].

İstehlakçıların maariflәndirilmәsi
Dövlәt Proqramında nәzәrdә tutulduğu kimi,

alternativ vә bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn
istifadә üzrә mütәxәssislәrin hazırlanması ilә
yanaşı, enerji istehlakçılarının maariflәndirilmәsi
istiqamәtindә dә işlәrin aparılması әsas prioritet
mәsәlәlәrdәn biridir. Bu mәqsәdlә Alternativ vә
Bәrpa Olunan Enerji Mәnbәlәri üzrә Dövlәt
Agentliyi bu istiqamәtdә aşağıdakı bir sıra
uğurlu layihәlәri hәyata keçirmişdir [4].

• Alternativ vә bәrpa olunan enerji vә ener -
jidәn sәmәrәli istifadә üzrә mәlumatlandırma
kampaniyası vә texnologiyalarına dair informa -
siyaların yayılması ilә bağlı işçi qrupu yaradılmış
vә ekspertlәr tәrәfindәn maariflәndirmә üzrә
mütәmadi olaraq kompleks tәdbirlәr hәyata ke -
çirilir. Hәmçinin enerji istehlakçılarının maarif -
lәndirilmәsi vә alternativ vә bәrpa olunan enerji
mәnbәlәri sahәsinin tәbliğini tәşkil etmәk mәq -
sәdi ilә media qrupu yaradılmışdır. Belәliklә dә,
kütlәvi informasiya vasitәlәrindә alternativ vә
bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn istifadә möv -
zusunun işıqlandırılması üzrә tәdbirlәr hәyata
keçirilmәkdәdir.

• Alternativ vә bәrpa olunan enerji mәnbә -
lәrindәn istifadәnin mahiyyәti, praktik imkanları,
respublikamızda tәtbiqi ilә bağlı broşuralar,
bukletlәr hazırlanıb ümumtәhsil mәktәblәrinә
paylanılmışdır. Bundan başqa, Qobustan Ekspe -
rimental Poliqonu vә Tәdris Mәrkәzinә tәlәbә vә
mәktәblilәrin sәfәrlәri tәşkil olunmuş, mütәxәs -
sislәr tәrәfindәn onlara alternativ vә bәrpa
olunan enerji mәnbәlәri ilә bağlı açıq dәrslәr
keçirilmişdir.

• İctimaiyyәtin bu sahәyә marağını daha da
artırmaq mәqsәdi ilә BMT-nin Azәrbaycandakı

rәsmi nümayәndәliyi tәrәfindәn elmi-kütlәvi
xarakterli “Alternativ enerji” sәnәdli filmi çәkil -
mişdir.

• Alternativ vә Bәrpa Olunan Enerji Mәnbә -
lәri üzrә Dövlәt Agentliyinin yaradılmasının
birinci ildönümünә hәsr olunmuş “Azәrbaycanda
alternativ vә bәrpa olunan enerji mәnbәlәrinin
potensialı, istifadә imkanları, üstünlüklәri, görül -
müş işlәr vә perspektivlәr” mövzusunda jurnalist
müsabiqәsi tәşkil edilmişdir.

• Ölkә әrazisindә fәaliyyәt göstәrәn müәssisә
vә tәşkilatlarda, beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn
tәşkil olunmuş tәdbirlәrdә, televiziya kanal -
larında, o cümlәdәn, tәhsil müәssisәlәrindә tәlә -
bә vә mәktәblilәr qarşısında “Alternativ enerji
mәnbәlәrinә keçmәk zәruridir”, “Üzvi tullan -
tılarla işlәyәn bioqaz vә digәr alternativ enerji
növlәrinin sәmәrәliliyi”, “Yaşıl texnologiyalar”,
“Alternativ enerjidәn istifadә atmosferin çirklәn -
mәsinin qarşısını alır”, “Azәrbaycan Respub -
likasında alternativ vә bәrpa olunan enerji
mәnbәlәrindәn istifadә olunması üzrә Dövlәt
Proqramı”nın hәyata keçirilmәsi istiqamәtindә
görülmüş işlәr vә onun üstünlüklәri, “Alternativ
vә bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn istifadә,
ekoloji cәhәtdәn dayanıqlı sosial-iqtisadi inki -
şafın tәrkib hissәsidir” vә s. kimi mövzularda
çıxışlar edilmişdir.

• Alternativ enerji mәnbәlәrindәn istifadә

olun masının stimullaşdırılması vә ekoloji prob -
lemlәrin hәllindә ictimaiyyәtin daha geniş iştira -
kının tәmin olunması mәqsәdi ilә regionlarda da
tәbliğat vә tәşviqat işlәri hәyata keçirilir [4].

• Balakәn rayonunda “Yer günü”, “Ətraf mü -

hit” tәqvim günlәrinә hәsr olunmuş dәyirmi ma -
salar, mәktәblilәr vә gәnclәr arasında yarış
müsabiqәlәri, әhali ilә keçirilәn sәyyar görüş vә
qәbullarda rayonda mövcud olan alternativ enerji
mәnbәlәrinin növlәri vә istifadә imkanlarına dair
fikir mübadilәlәri aparılmış, hәmçinin “Rüzgar”
Ekoloji Cәmiyyәti tәrәfindәn alternativ enerji
mәnbәlәrindәn istifadәni stimullaşdırmaq mәq -
sәdi ilә treninq keçirilmişdir.

• Qax rayonu üzrә isә 1, 2, 3, 4 vә 5 saylı tam

orta mәktәblәrin müәllim vә şagirdlәri Bakı
şәhәrindә keçirilәn “Alternativ enerjidәn istifadә
etmәk, enerjiyә qәnaәt vә ekoloji problemlәrin
hәlli”, “Biokütlәnin vә suyun enerjisindәn isti -
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fadә”, “Arx sularından enerjinin alınması” vә
“Enerji vә әtraf mühit” layihәlәrindә iştirak et -
miş, diplom, sertifikat vә medallarla tәltif olun -
muşdular. Bununla yanaşı, regionlarda payız-qış
mövsümlәrindә kәnd tәsәrrüfatı mәh sullarının
istehsalı üzrә istixanaların qızdırıl masında
geotermal su mәnbәlәrindәn istifadә edilmәsi
mәqsәdi ilә Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi vә onun
yerli strukturları tәrәfindәn istixanaların fәaliy -
yәt göstәrdiyi әrazilәrә yaxın yerlәrdә mövcud
olan geotermal su mәnbәlәrindәn istifadәnin
üstünlüklәri barәdә sahibkarlar arasında müvafiq
maariflәndirmә işlәri aparılır. Onu da qeyd edim
ki, Dövlәt Agentliyi tәrәfindәn “1000 ev-1000
elektrik stansiyası” layihәsinin konsepsiyası
hazırlanıb ictimaiyyәtә tәqdim edilmişdir. La -
yihә ölkәnin müxtәlif region larında, ilk növbәdә,
qaçqın vә mәcburi köçkün lәrin mәs kunlaşdığı
әrazilәrdә günәş panellәrinin (PV modulları) vә
günәş kollektorlarının istifadә edilmәsi ilә
elektrik vә istilik stansiyalarının yaradılmasını
nәzәrdә tutur. Günәş panellәrinin (PV modulları)
istifadәsi ilә fәrdi evlәrin elektrik enerjisinә olan
tәlәbatının, günәş kollektorları vasitәsilә fәrdi
evlәrin isti su ilә tәmin olunması nәzәrdә tutulur.
Layihәnin әsas hәdәfi әhalinin gәlir sәviyyәsi
aşağı olan tәbәqәlәrinә, xüsusәn dә qaçqın vә
mәcburi köçkün ailәlәrinin maddi rifahının
yaxşılaşdırılmasına xidmәt etmәkdir. Bu layi -
hәlәrin icrasının әsas üstünlüyü ondadır ki, artıq
ailәlәr özlәri hәm istehsalçı, hәm dә istehlakçıya
çevrilirlәr. Dövlәt Agentliyi tәrәfin dәn yeni
stimullaşdırıcı tәdbir kimi tәşviq edilәn bu
layihәlәr energetika sahәsindә sahib karlığın, özәl
sektorun yaranıb inkişaf etmәsinә müsbәt tәsir
göstәrmәklә, cәmiyyәtin bu sahәyә diqqәt vә ma -
rağını artırmış olur [4].

• Dövlәt Agentliyinin iştirakı ilә alternativ vә

bәrpa olunan enerji mәnbәlәri sahәsi istiqa -
mәtindә beynәlxalq tәşkilatlarla birgә maarif -
lәndirmә, tәbliğatyönümlü layihәlәr dә hәyata
keçirilir. Belә ki, BMTİP-nin “Azәrbay canda
Dayanıqlı Enerjinin İnkişafına Dәstәk” layihәsi
çәrçivәsindә şagirdlәr üçün iş dәftәrlәri vә digәr
materiallar çap etdirilmiş, tәrәfdaş qurumlara,
ümumtәhsil mәktәblәrinә vә ictimai tәşkilatlara
paylanılmışdır. Hәmçinin Dövlәt Agentliyinin
mütәxәssislәri tәrәfindәn Yaponiya Beynәlxalq
Əmәkdaşlıq Agentliyinin (JİCA) “Kiçik Qrant

Layihәlәr” müsabiqәsi üçün hazırlanmış “Günәş
enerjisindәn istifadә vә enerjiyә qәnaәt sahәsindә
tәbliğat vә mәlumat landırma” layihәsi çәrçivә -
sindә 12 adda maarif lәndirici çap vә promo
mәhsulları layihәnin mәqsәdinә uyğun olaraq
Bakı şәhәrinin bir neçә mәktәblәrindә şagirdlәrә
paylanılmışdır [3].

• Alternativ vә bәrpa olunan enerji mәnbә lә -

rindәn sәmәrәli istifadә edilmәsi mәqsәdi ilә
Mәlumat Bazasının, Vahid Əlaqәlәndirmә Elmi
Metodik Mәrkәzin yaradılması vә AMEA-nın
Azәrbaycanda energetik vә ekoloji göstәricilәrin
toplanılması üçün qlobal kompüter şәbәkәsi
yaradılmışdır. Bu mәqsәdlә, ilk növbәdә, res -
publikanın müxtәlif bölgәlәrindә energetik para -
metrlәrlә bağlı bilgilәr әldә edilmişdir. Qlobal
şәbәkәyә nәzarәt vә onun işinin optimal laş -
dırılması üçün zәruri parametrlәrin qeydedi cilәri
hazırlanmış vә sonradan onlardan alınan infor -
masiyaların baş kompüterә ötürül mәsi tә min
olunmuşdur. Belәliklә, Azәrbaycanda alter nativ
enerji ehtiyatlarına nәzarәt mexanizmi kifayәt
qәdәr çevik vә bu sahә üzrә çalışan in sanlar üçün
dolğun mәlumat әldә etmәk baxı mından sәmәrәli
olan alternativ enerji mәn bәlәri haqqında ümumi
Mәlumat Bazası yara dılmışdır. Gәlәcәkdә bu
baza әsasında Vahid әlaqәlәndirmә Elmi-Meto -
diki Mәrkәzinin yara dılması da nә zәrdә tutulur.
Vahid Əlaqә lәndirmә Elmi-Metodiki Mәrkәzin
yaradıl mamasının әsas sәbәbi isә alternativ
enerji mәn bәlәri haqqında kifayәt qәdәr metodiki
vәsaitin toplanılmaması vә bu sahә üçün maliyyә
vәsaiti nin ayrılmamasıdır [4].

Ölkәmizdә alternativ enerjinin inkişaf etdiril -
mәsi üçün ilkin mәrhәlәdә ixtisaslaşdırılmış kadr
potensialının yaradılması әsas şәrtdir. Odur ki,
bәrpa olunan energetika sahәsindә respub lika -
mıza gәtirilәn vә ya yerli istehsal edilәn texniki
avadanlıq vә qurğuların istismarını tәmin edәcәk
vә buna nәzarәt edә bilәcәk mütәxәssislәrin,
energetik mühәndislәrin hazırlanması olduqca
zәruridir.

Hazırda ölkәmizә gәtirilәn müasir texniki
avadanlıqlar nasaz olduqda onun tәmirinә böyük
vәsait tәlәb olunur. Tәmirlә bağlı xarici ölkә -
lәrdәn mütәxәssislәrin cәlb edilmәsi maliyyә
baxımından müәssisә üçün sәrfәli deyildir. Belә
olduğu tәqdirdә isә yerli mütәxәs sislәrә daha çox
ehtiyac duyulur. Bu baxımdan onların nәinki
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alternativ energetika sahәsindә nәzәri biliklәrinin
artırılması, elәcә dә yeni vә müasir texnika vә
texnologiyanın da lazımi sә viyyәdә mәnim -
sәnilmәsi üçün mövcud biliklә rinin zәngin -
lәşdirilmәsi mәqsәdi ilә sәylәr daha da artırıl -
malıdır. Onların bilik vә tәcrübәlәrinin tәkmil -
lәşdirilmәsi üçün xarici ölkәlәrin aparıcı tәhsil
ocaqlarında vә elmi-tәdqiqat mәrkәzlәrindә
nәzәri bilik vә praktik vәrdişlәrinin mәnims ә -
nilmәsi vә möhkәmlәndirilmәsi mәqsәdi ilә
müәyyәn müddәtә tәkmillәşdirmә kurslarında,
xüsusi treninq proqramlarında iştirakı tәmin
edilmәlidir. Eyni zamanda, ölkәmizdә fәaliyyәt
göstәrәn peşә tәhsili müәssisәlәrindә (peşә
mәktәbi vә liseyi, peşә tәhsil mәrkәzi) alternativ
vә bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn istifadә
üzrә ixtisaslı kadrların hazırlanması mәqsәdi ilә
peşә-ixtisas hazırlıq qrupları yaradıla bilәr.
Belәliklә, yazılanlardan belә qәnaәtә gәlmәk olar
ki, ictimaiyyәt arasında alternativ vә bәrpa
olunan enerji mәnbәlәrindәn istifadәnin sәmә -
rәliliyinin tәbliği daha da genişlәndirilmәlidir.
Belә ki, mövcud enerjiyә qәnaәt etmәklә,
alternativ vә bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn
istifadәnin hәm ölkә iqtisadiyyatına, hәm dә әtraf
mühitә göstәrdiyi müsbәt tәsirlәri barәdә onların
mәlumatlandırılması gәlәcәkdә bu sahәnin
inkişafı baxımından olduqca әhәmiyyәtlidir.
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Js.Mammadov 
Training of specialists on the use of

alternative and renewable energy and giving
information to consumers 

Summary
The article studies the training of specialists

and enlightening of consumers in the use of
alternative and renewable energy sources in the
country. At the initial stage, the need of creating
specialized human resource potential has been
noted in order to develop this area. To this end, it
was proposed to create groups in vocational
schools to train highly qualified specialists in the
use of alternative and renewable energy sources.
At the same time, it was emphasized the need for
further acceleration of the process of promoting
the efficiency of alternative and renewable
energy sources in the society.

Дж.Мамедов
Подготовка специалистов по

альтернативным и возобновляемым
источникам энергии и просвещение

потребителей
Резюме

В статье рассматривается подготовка
специалистов в области использования аль -
тер нативных и возобновляемых источников
энергии, а также просвещение потре би -
телей энергии в стране. На начальном этапе
для развития этой области была отмечена
необходимость создания квали фициро ван -
ного кадрового потенциала. С этой целью
было предложено создать груп пы в профес -
сионально-тех нических учили щах для подго -
товки высокок валифи циро ванных специалис -
тов по исполь зованию аль терна тивных и
возобновляемых источников энер гии. В то же
время была подчеркнута необхо димость
ускорения процесса общест венной пропа -
ганды в отношении исполь зования альтер -
нативных и возобновляемых источ ников
энергии.
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Yanğından mühafizә insanların hә -
yatının, dövlәt vә ictimai mülkiy -
yәtin, vәtәndaşların şәxsi mülkiy -
yәtinin yanğından müha fizәsinә

yönәldilәn dövlәt vә ictimai tәdbirlәr sistemi,
yanğınla mübarizәni hәyata keçirәn tәşkilatdır.
Yanğından mühafizәnin әsas mәq sәdi yanğın
profilaktikasıdır. Yanğın çox vaxt odla ehtiyatlı
davranılma ması, yan ğınaqarşı tәd birlәrә düz -
gün әmәl edilmәmәsi, mate rialların öz-özünә
alışıb yan ması, statik elektrik boş al maları vә
ildırım düşmәsi nәticәsindә baş verir. 

Yanğının söndürülmәsini yan ğınsöndürәn
texnikasından istifadә edәn yan ğından müha -
fizә dәstәlәri hәyata keçirir. Azәr baycanın bü -
tün şәhәrlәrindә müasir  yanğın söndürmә tex -
nikası ilә tәchiz olunmuş peşәkar yanğın dan
mühafizә dәstәlәri xidmәt gös tәrir.  Bu mәsә lә -
nin aktuallığını, xalqımızın әsrlәr boyu qu rub-
yaratdığı maddi-mәnәvi dәyәr lәrinin qoru nub
saxlanılmasınının vacibliyini nәzәrә alaraq
aşağıdakı yazını oxucularımıza tәqdim edirik.

Yanğınaqarşı sәdlәr dedikdә, normativ
tәlәb lәr vә ya tәhlükәsizlik şәrtlәri ilә reqla ment -
lәşdirilәn, qabaqcadan müәyyәn edilmiş vaxtda
yanğının yayılmasına maneә törәdәn ixtiyari
konstruktiv vә hәcmi planlaşdırma hәd lәri başa

düşülür. Yanğının yayılmasının mәh dudlaş -
dırılması üçün ümumi (yanğınaqarşı divarlar,
arakәsmәlәr, örtüklәr, zonalar, bina vә qurğular
arasında yanğınaqarşı mәsafә) vә yerli (xәn dәk -
lәr, bәndlәr, drenaj üçün arx vә borular, kons -
truksiyaların sәthindә yanğınaqarşı qurşaq, zo -
nalar vә diafraqmalar) yanğınaqarşı sәdlәr layi -
hәlәndirilir. Yerli sәdlәr funksiyalarını (çәn lәrin
bәndlәnmәsi, konstruksiyaların boşluq larında
diafraqmalar vә s.) müstәqil icra edir vә ümumi
sәdlәrin tәrkibinә (yanğınaqarşı divar vә ara kәs -
mәlәrdәki keçid lәrin qorunması üçün müxtәlif
qurğular) daxil olur. Yanğınaqarşı sәdlәr tәyi -
natına görә müxtәlif mәqsәdlәrә xidmәt edir ki,
bu da onların effektivliyini vә iqtisadi mәqsә -
dәuyğunluğunu şәrtlәndirir. Mәsәlәn, yanğına -
qarşı divarlar, arakәsmәlәr, örtüklәr partlayış vә
yanğın-partlayış tәhlükәli proseslәrә malik olan
binaların normal istismar şәraitindә texnoloji,
sanitar vә yanğınaqarşı funksiyaları icra etmәklә
yanaşı, partlayış tәhlükәli qatışıqların bir otaq -
dan digәrinә sızmasını istisna edir. Yanğın baş
verdikdә adı çәkilәn sәdlәr yanğının müvәf -
fәqiyyәtlә söndürülmәsini, eyni zamanda, dәyәn
ziyanın azaldılmasını tәmin edir.

YANĞINAQARŞI  DİVARLAR
Yanğınaqarşı divarlar binanın hәcminin

YANĞINDAN MÜHAFİZƏNİN ƏSAS
PROFİLAKTİKASI

Rafiq Verdiyev,
Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Universitetinin 
Mülki Müdafiә kafedrasının müәllimi, 
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Yalçın Zeynalov,
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yanğınaqarşı bölmәlәrә ayrılmasına xidmәt edir
vә bünövrәlәrә, bünövrә tirlәrinә dayaqlanır,
binanın hündürlüyü boyu quraşdırılır, bütün
konstruksiya vә mәrtәbәlәrlә kәsişir. Eyni
zamanda, onlara bitişik konstruksiyaların bir -
tәrәfli uçulması baş verdikdә öz funksiyalarını
qoruyub saxlayırlar. Binalarda yerlәşdirilmәsinә
görә yanğınaqarşı divarlar iki növә (daxili vә
zahiri) bölünürlәr. Daxili yanğınaqarşı divar lar
bir yanğın bölmәsindәn digәrinә alovun yayıl -
masının qarşısını almağa xidmәt edir. Za hiri
yanğınaqarşı divarlar isә qurğular vә binalar ara -
sında yanğının yayılmasının qarşısını almağa
yönәldilmişdir. Zahiri yanğınaqarşı divarlar, bina
vә qurğular arasındakı mәsafә yanğın tәhlü -
kәsizliyi tәlәblәrinә cavab vermә dikdә tәtbiq edi -
lir. Konstruktiv icrasına görә yanğınaqarşı di -
varları aşağıdakı növlәrә bölürlәr:

a) karkaslı kәrpic vә ya bloklarla dәnәvari
doldurulmuş – karkaslı;

b) karkas-panelli;
v) dәnәvari mәmulatlardan (kәrpic vә boş

bloklar) icra olunmuş – karkassız.
Yükgötürmә qabiliyyәtinә görә yanğınaqarşı

divarlar özüdaşıyıcı vә qeyri-daşıyıcı olur.
Bәzәn karkas-panelli divarları özüdaşıyıcı vә
qeyri-daşıyıcı kimi qruplara bölürlәr. Onu da
qeyd edәk ki, layihәlәndirmә norma larına әsa -
sәn, yanğınaqarşı divarları yalnız yanmayan
materiallardan hazırlayırlar. Bu za man minimal
odadavamlıq hәddi I tip divarlar üçün 2,5 saat -
dan, II tip divarlar üçün isә 0,75 saatdan az
olmamalıdır. Kәrpic vә boş blok lardan dәnәvari
elementlәrin tәtbiqi ilә icra olunmuş karkassız
yanğınaqarşı divarların oda da vam lılığı bir qayda
olaraq şübhә doğurmur. Onların oda davamlıq
hәddi, adәtәn, norma ların tәlәblәrinә uyğun olur.
Mәsәlәn, 0,5 kәrpic qalınlığında divar – 2,5 saata
bәrabәr faktiki odadavamlılıq hәddinә malikdir.
Konstruktiv tәlәblәrә görә karkassız kәrpic
divarları 25, 38 vә 51 sm qalınlığında nәzәrә
alırlar. Tәbii olaraq onların odadavamlılıq hәddi
2,5 saatdan çox olur. Bu nöqteyi-nәzәrdәn әn
qüsurlu sayılan, külli miqdarda elementlәrdәn
ibarәt karkaslı yan ğınaqarşı divarlardır. Belә
divarların oda davamlılıq hәddini müәyyәn etmәk
üçün onun hәr bir elementinin vә düyününün
odadavamlılıq hәddi müәyyәn edilәrәk, әn kiçik
qiymәti yekun oda davamlılıq hәddi kimi qәbul

edilir. 
Yanğınaqarşı divar karkas-panel konstruk -

siyalı olduqda dirәk üç tәrәfdәn qızdırılır. Belә
qızma sxemi zamanı dәmir-beton dirәk vә
tirlәrin maksimal oda davamlılıq hәddi 1,5 saatı
ötmür. Bu da I tip yanğınaqarşı divarlar üçün
kifayәt etmir. Ən optimal hәll dәnәvari ele -
mentlәrlә doldurulmuş dәmir-beton karkaslı
binalardır. O halda dirәk yalnız bir tәrәfdәn qız -
dırılır, bu da öz növbәsindә divarın oda davam -
lılıq hәddini xeyli artırır. Konstruktiv icrasından
asılı olmayaraq, yanğınaqarşı divar lara mәrtә -
bәlәrarası örtüklәr vә tavanlar dayaq landıqda, bu
divarlar daşıyıcı funksiyanı yerinә yetirir. Bu
birlәşmәlәr elә icra olunmalıdır ki, yanğınaqarşı
divarların oda davamlılıq hәddi mәrtәbәlәrarası
örtüklәrin vә tavanların oda davamlılıq hәddin-
dәn asılı olmasın. Yanğınaqarşı divarların zahiri
qoruyucu konstruksiyalarla birlәşdirilmәsi elә
nәzәrdә tutulmalıdır ki, yan ğın bir yanğınaqarşı
bölmәdәn digәrinә keçә bilmәsin. Bu zaman
yanğınaqarşı divarlar şaquli vә üfüqi istiqamәtdә
binanın bütün yanan vә çәtin yanan kons -
truksiyaları ilә kәsişir. Binaların dam örtüyü ilә
birlәşәrkәn, yanğınaqarşı divar dam örtüyünün
elementlәri vә ya damın daşıyıcı konstruksiyaları
yanan materialdan olduqda, dam örtüyündәn 60
sm hündür, damın daşıyıcı elementlәri vә örtük -
lәr yanmayan ma terialdan olduqda, yanğınaqarşı
divar dam örtü yündәn 30 sm hündür olmalıdır.
Çәtin yanan materiallardan icra olunmuş zahiri
divarlı binalarda yanğı naqarşı divarlar zahiri
divarların sәthindәn 30 sm kәnara çıxır. 

YANĞINAQARŞI  ARAKƏSMƏ  VƏ
ÖRTÜKLƏR

Yanğınaqarşı arakәsmәlәr yanğınaqarşı sәd -
lәrin bir növü kimi hәm istehsalat, hәm dә mülki
tikintidә geniş tәtbiq edilir. Onlar yanmayan
materiallardan iki tipdә hazırlanır. I tip ara -
kәsmәlәr 0,75 saatdan, II tip arakәsmәlәr isә 0,25
saatdan az olmayaraq, odadavamlılıq hәddinә
malik olmalıdır. İstisna hal kimi normalar
DÜİST 6266-81 üzrә gips-karton tәbәqәlәrdәn
yanğınaqarşı arakәsmәlәrin tәtbiq olunmasına
yol verir. Bu yanğınaqarşı arakәs mәlәrin oda -
davamlılıq hәddi 1,25 saatdan az olma malıdır.
Belә arakәsmәlәrin digәr konstruk siyalarla
birlәşmә düyünlәri dә 1,25 saatdan az olma -
yaraq, odadavamlılıq hәddinә malik ol malıdır.
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Bundan başqa, yanğınaqarşı ara kәsmәlәri is -
tehsalat binalarında yanğın vә partlayış-yanğın
tәhlükәli texnoloji proseslәrin, müәyyәn yanğın
tәhlükәsinә malik müxtәlif funksional pro -
seslәrin vә qiymәtli materialların saxlanılması
yerlәrinin izolәedilmәsi, insanların binalardan
müvәffәqiyyәtlә tәxliyyә edilmәsi bir otaq vә ya
yanğınaqarşı seksiya hәdlәrindә yanğının mәh -
dudlaşdırılması üçün tәtbiq edirlәr. Digәr tәyi -
natlı binalarda yerlәşdirilmiş partlayış tәhlükәli
qaz, buxar vә ya toz-hava qatışıqlarının ayrılması
ilә gedәn proseslәri, yanğınların xә bәrdar edil -
mәsi mәqsәdi ilә bütün digәr otaq lardan vә bina -
nın hәcmindәn (tәxliyyә dәhlizlәri, kütlәvi insan
toplaşan yerlәr, normal icrada elektrik ava dan -
lıqlı otaqlar, yanğın tәhkükәsinә görә “B”, “Q”
vә “D” kateqoriyalı texnoloji proseslәr) I tip qaz
keçirmәyәn yanğınaqarşı ara kәsmәlәrlә ayırırlar.
Yanğın yüklәnmәsi olmayan akkumul yator vә
digәr bu tip otaqların ayrılması mәqsәdi ilә II tip
yanğınaqarşı arakәsmәlәr nәzәrdә tutula bilәr.

Yanğınların yayılmasının mәhdudlaşdırılması
vә onlardan dәyәn ziyanın azaldılması üçün nor -
malar aşağıdakı mәqsәdlәrlә I tip yan ğına qarşı
arakәsmәlәrin tәtbiq edilmәsini nә zәrdә tutur:

– zirzәmi otaqlarının sahәsinin bölünmәsi;
– müxtәlif tәyinatlı binalardakı ambar otaq -

larının ayrılması;
– qablaşdırılmış neft mәhsulları ambar ları -

nın, saxlanılan maddәlәrin miqdarından asılı
olaraq, ayrı-ayrı otaqlara bölünmәsi;

– yanğınaqarşı divarlar tәlәb olunmadıqda
daxili otaqların ayrılması.

Bina vә qurğuların yanğınaqarşı layihә lәn -
dirmә normaları, hәmçinin lift şaxtalarının,
liftlәrin maşın bölmәlәrinin otaqlarının, kommu -
nikasiya çәkilişi üçün kanalların vә şaxtaların
qoruyucu konstruksiyalarında I tip yanğınaqarşı
arakәsmәlәri nәzәrdә tutur. Bu onunla şәtrlәn -
dirilir ki, lift vә kommunikasiya şaxtaları yanğın
zamanı yanma mәhsullarının yayılması üçün әn
әlverişli yollardır. Bu da hәm yanğının sön-
dürülmәsindә, hәm dә binadan insanların tәx -
liyyә olunmasında müәyyәn çәtinliklәr törәdir.
Diqqәt yetirmәk lazımdır ki, II tip yan ğınaqarşı
divarlar vә I tip yanğınaqarşı ara kәsmәlәr eyni
odadavamlılıq hәddinә malik dirlәr. Bununla
bәrabәr yanğınaqarşı arakәsmәlәr yanğınaqarşı
divarları әvәz edә bilmәz. Belә ki, arakәsmә

yalnız bir mәrtәbә hәdlәrindә yanğının yayıl -
masını mәhdudlaşdırır. Asma tavanlı otaq larda
yanğınaqarşı arakәsmәlәr bu tavanların üzәrin -
dәki boşluqları da bölür. Bu zaman ara kәs -
mәlәrin mәrtәbәlәrarası örtüklәrlә birlәşmә
düyünlәri vә çoxmәrtәbәli binalarda mәrtәbә -
lәrarası örtüklәrin özlәri dә onlara birlәşәn uyğun
tip yanğınaqarşı arakәsmәlәrin tәlәb olunan
odadavamlılıq hәddinә malik olmalıdır.

Yanğınaqarşı arakәsmәlәri dәnәvari ele -
mentlәrdәn (karkaslı vә ya karkassız) vә karkas-
panelli olmaqla yığma arakәsmәnin faktiki
odadavamlılıq hәddini arakәsmәnin element -
lәrindәn birinin әn kiçik odadavamlılıq hәddinә
görә müәyyәn edirlәr. Bu zaman panellәr ara -
sındakı vә arakәsmәlәrlә digәr konstruk siyaların
birlәşmә düyünlәrinin hermetikliyinә fikir ver -
mәk lazımdır. Bir qayda olaraq bu düyünlәrin
mineral lifli araqatları ilә kiplәşdirilir, sonra isә
qalınlığı 20 mm olan sement mәhlulu ilә örtürlәr.

Yanğınaqarşı mәrtәbәlәrarası örtüklәri 3 tipdә
nәzәrdә tuturlar:

I tip – odadavamlılıq hәddi 2,5 saatdan az
olmayaraq; II tip –  odadavamlılıq hәddi 1 saat -
dan az olmayaraq;  III tip – odadavamlılıq hәddi
0,25 saatdan az olmayaraq.

Bu örtüklәr yanmayan materiallardan hazır -
lanır. Onlar tәlәb olunan odadavamlılıq hәddinә
bәrabәr zaman müddәtindә yanğının binanın
mәrtәbәlәri üzrә yayılmasını mәhdudlaşdırmaq
üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Yanğınaqarşı örtüklәr
yanmayan materiallardan icra olunmuş zahiri
divarlara kip birlәşirlәr. Alovu yayan zahiri di -
varlı vә örtüklәr sәviyyәsindә şüşәlәnmiş bina -
larda yanğınaqarşı örtüklәr bu divarlarla vә şüşә -
bәndlә kәsişir.

Yanğınaqarşı mәrtәbәlәrarası örtüklәri bir
qayda olaraq keçidlәrsiz nәzәrdә tuturlar. Ke çid -
lәrin quraşdırılması tәlәbatı olduqda, onları uy -
ğun tipli lyuk vә klapanlarla qoruyurlar. Yanğı -
naqarşı örtüklәrin tәtbiq sahәlәri TN vә Q-nın
xüsusilәşdirilmiş vә sahә bölmәlәri ilә reqla -
mentlәşdirilir. I vә II odadavamlılıq dәrәcәli bi -
nalarda zirzәmi, kürsülü vә çardaq otaqlarının
izolәedilmәsi üçün uyğun olaraq II vә III tip
yanğınaqarşı örtüklәrin tәtbiq olunması geniş
yayılmışdır. Yanğınaqarşı mәrtәbәlәrarası örtük -
lәr, hәmçinin divar vә ya arakәsmәlәri oda -
davamlılıq hәddi 0,75 saatdan az olmayan
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otaqlarda üfüqi qoruyucu konstruksiya kimi dә
istifadә olunur. Əgәr I vә II odadavamlılıq dәrә -
cәli binaların mәrtәbәlәrarası örtüklәrinin kons -
truktiv icrası yanğınaqarşı normaların tәlәb lәrinә
cavab verirsә, onlar yanğınaqarşı örtüklәr kimi
qәbul edilә bilәr.  

YANĞINAQARŞI  ZONALAR
İqtisadi vә ya texnoloji anlayışlardan binaların

yanğınaqarşı bölmәlәrә bölünmәsi üçün I tip
yanğınaqarşı divarların tәtbiq edilmәsi mәqsә -
dәuyğun hesab edilmir, onda I vә II tip yanğı -
naqarşı zonalar nәzәrdә tutulur. I tip yan ğınaqarşı
zonanı binanın bütün uzunluğu (eni) vә hündür -
lüyü üzrә ayıran, eni 12 m-dәn az ol mayan әlavә
aralıq şәklindә icra edirlәr. Bu aralıq özündә
yanğın bölmәlәrindәn II tip yanğınaqarşı divarla
ayrılmış binanın hәcminin bir hissәsini әks
etdirir. Yanğınaqarşı zonanın bütün elementlәri
yanmayan materiallardan nәzәrdә tutulur. İstisna
hallarda zonanın örtü yündә kiplәşdirici kimi
çәtin yanan materialdan, dam örtüyündә isә
yanan materiallardan istifadә edilә bilәr. Zona
hәdlәrindә yerlәşәn otaqlarda yanar qazlar, ma -
yelәr vә materiallar tәtbiq edil mir vә saxla nılmır,
hәmçinin yanar tozların әmәlә gәlmәsi ilә bağlı
texnoloji proseslәr yerlәşdirilmir. Zonanın mәr -
tәbәlәrә vә otaqlara bölünmәsi üçün III tip
yanğınaqarşı mәrtә bәlәrarası örtüklәrdәn vә II
tip yanğınaqarşı arakәsmәlәrdәn istifadә edilir. I
tip yanğınaqarşı zonalardakı örtük elementlәri vә
zahiri divarlar 0,75 saatdan, sütunlar isә 2,5
saatdan az ol mayaraq, odadavamlılıq hәddinә
malik olma lıdırlar. Eyni zamanda, I tip yanğı -
naqarşı zonalar,  insanların tәxliyyә olunması vә
mümkün yan ğınların söndürülmәsi üçün gәlәn
yanğından mühafizә bölmәlәrinin qüvvә vә
vasitәlәrinin yerlәşdirilmәsi üçün tәhlükәsiz
zonalardır. II tip yanğınaqarşı zonalar kons t -
ruktiv icrasına görә I tip zonalardan fәrqlәnir vә
yanğınaqarşı sәdd kimi etibarlılığına görә onlar -
dan әhәmiyyәtli dәrәcәdә geri qalır, hәmçinin
onları yanğı naqarşı dam zonaları da adlandırırlar.
Zonanın örtüyündә mineral-pambıq plitәlәrdәn
istilik izolәe dici lәrinin vә yanan materiallardan
dam örtük lәrinin tәtbiq edilmәsinә icazә verilir.
Bu şәrtlә ki, zonanın sәrhәdlәrindә hündürlüyü
60 sm-dәn az olmayaraq çıxıntılar nәzәrdә tu -
tulsun. Örtüyün daşıyıcı konstruksiyalarının
hündürlüyü hәdlә rindә (ancaq 1,5 m-dәn az

olmayaraq) yanğı naqarşı bölmәlәri olan zonanın
sәrhәd lәrindә yanmayan materiallardan şaquli
diafraq malar vә drençer tipli su pәrdәlәri nәzәrdә
tutu lur. Zonanın hәdlәrindә dama çıxmaq üçün
yanğın nәrdivanları, zonanın zahiri divarlarında
isә qapı vә ya darvazalar nәzәrdә tutulur. Hәm I,
hәm dә II tip yanğınaqarşı zonalar yanar maddә
vә materialların nәqli üçün nәzәrdә tutulmuş
boru kәmәrlәri, kanal vә şaxtalarla kәsiş mәmә -
lidir. II tip yanğınaqarşı zonaların tәtbiqi sahәsi
çox mәhduddur: yanar tozların әmәlә gәlmәsi ilә
müşayiәt olunmayan proseslәrә malik, hәmçinin
yanar qaz vә mayelәr saxlanılmayan vә istifadә
olunmayan III-IV odadavamlılıq dәrә cәli bir -
mәrtәbәli binalar. Lakin yanğınaqarşı nor malar
onun altında yanar materialları yerlәş dir mәyi vә
emal etmәyi qa dağan etmir. Bu da nәticә etibarı
ilә bu növ yanğınaqarşı sәdlәrin etibar lılığına vә
effek tiv liyinә öz tәsirini göstәrir.

Sonda onu da qeyd etmәk lazımdır ki, yanğı -
naqarşı zonalardan bir sәdd kimi birlәşdirici
qurğularda – qalereyalarda vә estakadalarda
istifa dә edilir. Onların konstruktiv hәlli vә tәtbiq
sahәlәri TN vә Q-nın bәndlәrindә açıqlanır. 
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M
әlumdur ki, ilk peşә-ixtisas
tәhsili ümumi orta tәhsil baza -
sında cәmiyyәtin vә әmәk baza -
rının tәlәbatına uyğun olaraq

müxtәlif sәnәt, kütlәvi peşәlәr üzrә ixtisaslı kadr
hazırlığını tәmin edir. Bu tәhsil pillәsi mülkiyyәt
forma sından asılı olmayaraq, ilk peşә-ixtisas tәh -
sili müәssisәlәrindә, ayrı-ayrı tәşkilat, müәssisә,
әmәk birjaları, mәşğulluq idarәlәri vә s. kimi
qurumların tәhsil struk turlarında hәyata keçirilir
vә mәzunlara müvafiq istiqamәtlәr üzrә ilk peşә
dәrәcәlәrinin verilmәsi ilә başa çatır.

Son illәrin uğuru kimi xarici ölkәlәrin bu sahә
üzrә tәcrübәsi nәzәrә alınaraq, eyni zamanda,
ölkәdә peşә tәhsili sahәsindә vәziyyәtin monito -
rinqinin keçirilmәsi vә mövcud vәziyyәtin öyrә -
nilmәsi әsasında hazırlanaraq ölkә prezidenti
tәrәfindәn tәsdiq edilәn “Peşә tәhsili haqqında”
Qanun 5 fәsil, 26 maddәdәn ibarәtdir. Qeyd edәk
ki, bu Qanun ölkә Konstitusiyasının 94-cü
maddәsinin I hissәsinin müvafiq bәndinә uyğun
olaraq, Azәrbaycanda peşә hazırlığının sәmә -
rәliliyinin artırılması vә rәqabәtqabiliyyәtli ixti -
saslı kadrların hazırlanması mәqsәdi ilә peşә
tәhsili sahәsindә dövlәt siyasәtinin prinsiplәrini,
peşә tәhsili vә tәlimi sisteminin tәşkilati-hüquqi
vә iqtisadi әsaslarını müәyyәn edir. Bu sәnәd

tәhsil vә elm vasitәsi ilә ölkәnin gәlәcәk tәrәqqi
vә rifahını yüksәltmәk mәqsәdi ilә müxtәlif növ
kadr hazırlığının bütün formalarına şamil edilir.
Milli Mәclisin Elm vә Tәhsil Komitәsinin sәdri,
akademik İsa Hәbibbәylinin qeyd etdiyi kimi, bu
yeniliklәrә görә peşә tәhsili müәssisәlәrinin
mәzunlarına növbәti tәhsil pillәsinә keçid
zamanı üstünlük verilir vә dövlәt tәhsil müәs -
sisәlәrindә tәhsil alanlar isә xüsusi iş, geyim
formaları ilә tәmin edilirlәr. Hәmçinin Qanunun
4-cü (dövlәtin vәzifәlәri) maddәsinә әsasәn, peşә
tәhsili müәssisәlәrindә tam orta tәhsil alan
şәxslәrә tәhsillәrini başa vurduqdan sonra növ -
bәti tәhsil pillәsinә qәbul prosesindә iştirak
etmәk üçün 1 çağırış müddәtinә hәqiqi hәrbi xid -
mәtdәn möhlәt hüququ da verilir.

Tәhsil Nazirliyinin ölkәdә peşә tәhsili ilә
bağlı strukturun dәyişdirilmәsi, 3 pillәli peşә
tәhsilinin tәtbiqi kimi tәkliflәri Qanunda öz
әksini tapıb. Tәhsil Nazirliyi yanında Peşә
Tәhsili üzrә Dövlәt Agentliyinin direktoru Famil
Mustafayevin tәbirincә desәk, “Biz tәklif edirik
ki, peşә tәhsili 3 pillәli olsun: ilk peşә tәhsili,
texniki-peşә tәhsili vә yüksәk texniki-peşә
tәhsili. Amma burada yüksәk peşә tәhsili ali
tәhsil deyil. Bu tәhsil subbakalavr dәrәcәsinin
verilmәsi ilә bitәcәk. Yüksәk texniki-peşә tәhsili
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dedikdә, mükәmmәl bacarıqlara malikolma
nәzәrdә tutulur. Müasir dünyada bilik әsasdır.
Peşә tәhsilindә isә bacarıqlar vacibdir. Ona görә
dә peşә tәhsili bacarıqların formalaşdırılması
üzәrindә tәşkil edilmәlidir”.

“Peşә tәhsili haqqında” Qanunun әsas müd -
dәalarından olan aşağıdakı bәndlәrdә onlar belә
ifadә olunmuşdur:

1.1.30. 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;

1.1.33. yüksәk texniki-peşә tәhsili – müxtәlif
peşә istiqamәtlәrinә aid fәaliyyәtin spesifik
sahәsi üzrә hәyata keçirilәcәk işlәrin planlaş -
dırılması, tәşkili vә idarә edilmәsi daxil olmaqla
sadә, xüsusi vә mürәkkәb işlәri müstәqil yerinә
yetirmәyә imkan verәn yüksәk nәzәri, metodiki
vә praktiki hazırlıq;

1.1.9. innovasiya – müxtәlif tәşәbbüs vә
elmi-tәdqiqatlar әsasında formalaşan mütәrәqqi
xarak terli yeniliklәr.

Tәkliflәrin әsaslı olduğu vә vacibliyi nәzәrә
alınaraq innovativ yeniliklәrin tәhsildә vacib -
liyinin Qanunda da öz әksini tapmasını mütә -
rәqqi hal kimi qiymәtlәndirir vә bu istiqamәtdә
bәzi mülahizәlәrimi oxucuların diqqәtinә çat -
dırmaq istә yirәm.

Fundamental vә tәtbiqi tәdqiqatların zәnciri
innovasiya dövrünü tәşkil edir. Hәlә sovet
dövrünün 70-80-ci illәrindә elm-istehsalat birlik -
lәri yaradılmış vә onlar tәtbiqi tәdqiqatlardan
başlayaraq, sonuncu satış mәrhәlәsinә kimi
innovasiya tsiklinin bütün mәrhәlәlәrini özündә
birlәşdirirdi. Hazırda Azәrbaycanda bu istiqa -
mәtdә fәaliyyәt göstәrәn iri tәşkilatlardan –
“Ulduz” Sәnaye Birliyi, Azon, Foto – elektro -
nika, Kosmik Tәdqiqatlar Mәrkәzini nümunә
göstәrmәk olar.

Konseptual sәciyyә daşıyan tәlәblәrin reallaş -
dırılmasının tәhsilimizin dünyanın inkişaf etmiş
ölkәlәrinin tәhsil sisteminә inteqrasiyasına tәmi -
nat verәcәyinә әminlik ifadә edirәm. Demәli,
innovasiya anlayışının mahiyyәtini dәrk etmәdәn
onun tәhlili, tәrkibi vә dәyәrlәndirilmәsindә
müәyyәn çәtinliklәr yaranacaqdır. İnnovasiya –
yüksәk sәmәrәliliyә malik yeniliyin tәtbiqi,
insanın intellektual fәaliyyәtinin, kәşfinin, ixtira -

sının son nәticәsi kimi şәrh olunur. İnno va siya
fәaliyyәtinin nәticәsi yeni vә ya tәk millәş dirilmiş
mәhsul (iş, xidmәt), texnoloji proses, hәmçinin
ictimai münasibәtlәrin müxtәlif sahә lәrindә
tәşkilati-texniki, maliyyә-iqtisadi vә digәr hallar
hesab edilir. Tәhsildә innovasiyanın reallaş -
dırılması, mәhz qeyd olunan xüsusiy yәtlәrin bu
sahәyә tәtbiq olunması ilә bağlıdır. Bu mәnada
pedaqoji kadrların keyfiyyәtcә hazırlığının
yüksәldilmәsi qarşıda duran başlıca vәzifәlәrdәn
biridir. 30 il әvvәl Azәrbaycan Dövlәt Pedaqoji
İnstitutunu bitirәn müәllimin bugünkü yenilik -
lәrdәn mәlumatsızlığı onun sәmәrәli fәaliy -
yәtinin sәviyyәsinin aşağı salın masına sәbәb
olur. Qarşıya çıxan problemin hәllindә “tәhsilin
әsasları” fәnninin әhәmiyyәti çox böyükdür. Bu
fәnn pedaqoji ali mәktәblәrdә tәdris olunur vә
tәlәbәlәr müәllimlik peşәsinә müasir yanaş -
malarla yiyәlәnirlәr. İxtisasartırma tәhsilindә dә
“Tәhsilin әsasları” fәnni üzrә nәzәri biliklәrin vә
praktiki bacarıqların aşılanmasına geniş yer
ayrılmasını mәqsәdәuyğun sayırıq. Bu fәnnin
vәzifәlәri ilә yaxından tanış olduqdan sonra onun
tәdrisinә nә dәrәcәdә ehtiyac oldu ğunu dәrk
etmәk olar. Pedaqoji tәfәkkür müasir tәlәblәrә
uyğun formalaşdırılır, nәticәdә tәhsil siyasәtini
hәyata keçirәn, nәzәri biliklәrini peşәkarlıqla
tәtbiq edә bilәn aşağıdakı baca rıqlara malik
müәllim hazırlanır:

– tәlim prosesindә öyrәnәnin şәxsiyyәtini ön
plana çәkir;

– uğurlu öyrәdәn-öyrәnәn, mәktәb-ailә müna -
sibәtlәri yaradır;

– öyrәnәnlәrin nailiyyәtlәrini qiymәt lәndir -
mәyin üsul vә vasitәlәrindәn uğurla istifadә edir;

– qiymәtlәndirmә nәticәlәrinin tәhlilinә әsa -
sәn, müvafiq qәrarlar qәbul edir vә s.

Müasir dövrdә tәhsilin inkişafında telekom -
munikasiyanın, internet resurslarının, dәyişәn vә
inkişaf edәn multimediya vasitәlәrinin rolu
danılmazdır. Bütün bu vasitәlәr dәrs prosesini
canlandırır vә fәal öyrәdici mühit yaradır. Elmin
innovativ inkişafı yeni bir tәdris üsulunu –
uzaqdan tәhsili (distant) meydana gәtirdi. Bu
tәhsilin әsas mәqsәdi texnoloji imkanlardan
istifadә edәrәk uzaq mәsafәdә olan öyrәnәnlәrә
tәdrisi müstәqil öyrәtmәkdir. Uzaqdan tәhsil
proqramı öyrәnәnlәrә imkan verir ki, texnolo -
giyanın fasilәsiz inkişafını izlәsin, arzu vә
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ideyalarını reallaşdırsın. Əsasәn, multimediya
qurğuları – kompüter, radio, video, elektron proq -
ramlar vasitәsi ilә reallaşan distant tәhsil müasir
dövrdә üstünlüyü әldә edәn, mәqsәdlәrә çatmağı
sürәtlәndirәn tәhsil üsulu kimi önәm daşıyır.
Hazırda tәhsillә yanaşı, bir çox iqtisadi
sahәlәrdә, sәnayedә vә digәr özәl şirkәt vә
tәşkilatların iş prosesindә bu üsuldan geniş
istifadә edilir. Distant tәhsilin bir çox üstün -
lüklәri vardır. Onların bәzilәrini sadalasaq görә -
rik ki, yaşadığınız, yaxud da olduğunuz mühit -
dәn ayrılmadan bilik vә bacarıqlarınızı möh -
kәmlәndirmәk, dünyanın bir çox ölkәsindә
sınaqdan çıxan bu tәhsil vasitәsi ilә müәyyәn
peşәyә yiyәlәnmәk, ixtisası artırmaq vә ümumiy -
yәtlә, әlçatmaz görünәn arzulara çatmaq müm -
kündür. Dәrs prosesindә vә dәrsdәnkәnar fәaliy -
yәtdә nisbәtәn zәif oxuyan uşaqların tәhsil sә -
viyyәsini yüksәltmәk üçün mәsafәli tәhsilin hәr
bir müәllimә böyük dәstәyi vardır. Bu gün dәrs
keçdiyimiz şagirdlәrә verilәn biliyin qav rama
dәrәcәsi fәrqli olduğu üçün, onların ara sında
orta, zәif oxuyan şagirdlәri seçib onlar üçün
xüsusi tapşırıqlar – test, interaktiv oyun vә s.
hazırlaya bilәrik. Vacib sәbәblәrә görә dәrsә gәlә
bilmәyәn şagird vә valideynlәr dәrsin gedi şini
video görüntülü proqramla, sosial şәbәkәlәr
vasitәsi ilә evdәn izlәyә bilәrlәr. Bu proses şagir -
din dәrsdәn geri qalmasının qarşısını almaqla
yanaşı, valideynlәrdә dәrsin gedişi vә övladının
bilik sәviyyәsi haqqında real tәsәvvür yaradır.
Dәrsin gedişi zamanı mövzunu tam başa dü ş -
mәyәn şagirdlәrә dәrsdәn sonra müvafiq zaman
ayırıb, internetin vә müasir texnologiyanın
imkanlarından istifadә edәrәk onlarla mәşğul
olmaq vә dәrsdәn geri qalmamaları üçün dәrsә
vә özlәrinә olan inamlarını artırmaq çox vacibdir.

Son illәr peşә tәhsili sistemindә yeni tәdris
edilәn “Avtomatlaşdırma texnologiyaları” ixtisas
proqramında verilәn materiallar peşә tәhsili
müәssisәlәrindә avtomatlaşdırılmır, texnolo -
giyaların öyrәnilmәsinә xidmәt edir. Yeni tәdris
planına әsasәn, peşә mәktәbi vә liseylәrindә
xüsusi texnologiya fәnninin tәdrisinә proqrama
uyğun müәyyәn saatlar verilmişdir. Mövzular
planı vә proqramı hәr tәdris qrupu tәrәfindәn
mütlәq yerinә yetirilmәli olan dövlәt sәnәdidir.
Tәdris prosesindә proqramın ayrı-ayrı mövzu -
larına ayrılmış saatların miqdarı vә öyrәnilmәsi

ardıcıllığı hökmәn nәzәrә alın malıdır. Bu fәnnin
mәqsәdi – tәhsilalanlara “avtomatlaşdırma tex -
nologiyaları” ixtisası üçün sensor sistemlәri, icra
mexanizmlәri haqqında anlayışları, avtomat -
laşdırmada istifadә olunan texniki avadanlıqları
vә bu avadanlıqların iş prinsipinin öyrәnilmәsi,
tәmiri, avadanlıqlar haq qında ümumi mәlumat,
onların әsas hissәlәri vә texniki xarakteristikası
sahәsindә lazımi bilik lәrin verilmәsidir ki, bu da
tәhsilalanların “avtomatlaşdırma texnolo gi ya -
ları” ixtisasına dәrindәn yiyәlәnmәlәrinә im kan
verir.
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R.Rahimov
Vocational education and innovations

Summary
The article deals with the introduction of

innovations in the vocational education system.
Innovative activities are considered as organi -
zational, technical, financial and other aspects of
the new or improved product, technological
process, as well as in various spheres of public
relations. Implementation of innovation in
education is related to the application of these
features to this area.

Р.Рагимов
Профессиональное образование и

инновации
Резюме

Статья посвящена внедрению инноваций в
систему профессионального образования.
Инновационная деятельность рассмат ри -
вается как организационные, технические,
финансовые и другие аспекты нового или
улучшенного продукта, технологического
процесса, а также в различных сферах об -
щественных отношений. Внедрение инно -
ваций в образовании связано с применением
этих функций.
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С
егодня всё больше подростков
идут подрабатывать. Чаще всего
это, конеч но, происходит на лет -
них каникулах, но неко торые

подростки подрабатывают даже на выходных
или после учёбы. Поэтому вопрос «Стоит ли
подрабатывать подросткам?» приобретает всё
большую актуальность. 

Давайте попробуем разобраться с преиму -
ществами и недостатками этого вопроса.

Преимущества: 
1. Подросток может попробовать свои

силы в той или иной профессии. Для стар -
шеклассников это действительно очень важ -
ный фактор, ведь совсем скоро они должны
будут выбрать для себя дело по душе,
заниматься которым им, возможно, придётся
всю жизнь. Конечно, зачастую сразу стано -
вится понятно, что такая подработка – это
нечто большее, чем обыкновенный способ
заработка, если, например, это работа на
стройке или заводе. Но всё равно это при -
носит жизненный опыт, который никогда не
помешает в будущем, а многим под рост кам

даже даст особую мотивацию учиться.
2. Зарабатывание денег своими силами –

это то, через что, по моему мнению, должен
пройти каждый подросток. Это не только
помогает стать ему более самостоятельным,
но и даёт возможность осознать, как непросто
родителям зарабатывать деньги. Таким обра -
зом, подработка помогает приоткрыть двери
во взрослую жизнь и научиться ценить
всякий труд.

3. Деньги, которые подросток заработает,
придадут ему уверенности в себе и помогут
стать более независимым. Подросток осоз -
нает свою ценность для общества. К тому же,
на заработанные деньги он сможет купить
что-то для себя, не прося постоянно денег у
родителей. Зарабатывая деньги своим трудом,
он научится управлять своими желаниями и
более рационально обращаться с деньгами.

4. Если семья находится в сложном фи -
нансовом положении, то ребёнок может внес -
ти свой, пусть небольшой, вклад в семейный
бюджет. Очень важно будет, если он придёт к
этому сам, а не по просьбе роди телей. То, что

ПОДРОСТОК   И   ЗАРАБОТОК

Лейла Вахабова,
ведущий специалист отдела “Профессионального образования”

Института Образования, эксперт по курикулумам
E-mail: leyla1968@mail.ru

«Воспитание есть усвоение хороших привычек» 
Платон
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подросток идёт подра батывать, чтобы помочь
своей семье – показатель хорошего воспи -
тания. Такой человек, гото вый прийти на
помощь, всегда будет цениться среди друзей и
в обществе.

Недостатки:
1. Если подросток подрабатывает после

школы, это мешает ему сосредоточиться на
учёбе. Он и впрямь может решить: зачем мне
учиться, если я уже могу зарабатывать
деньги? Пренебрежение учёбой может при -
вести к страшным последствиям, поэтому,
если подросток не может совместить работу и
учёбу, лучше ему не подрабатывать.

2. Подросток – еще недостаточно взрослый
человек, и ему рано становиться самос -
тоятельным. Подростки часто не умеют пра -
вильно распоряжаться деньгами, поэтому их
заработок будет только подвергать их всячес -
ким соблазнам, которые могут принести вред
их здоровью.

3. Если подросток начнёт сам зарабатывать
деньги, он может выйти из-под контроля
своих родителей, что может сильно испортить
отношения в семье. Если зарабатываемые им
деньги сделают его чересчур самос тоятель -
ным, это может повлечь за собой и нега -
тивные последствия.

4. Когда подросток сам зарабатывает день -
ги, то не исключено, что желание заработать
как можно больше денег может овладеть им и
превратить его в человека, для которого
заработок станет основной жизненной целью.

Как видно, подработка подростков имеет
как положительные, так и отрицательные
стороны, а также ставиться под сомнение
вопрос умения подростка правильно обра -

щаться с деньгами. С этим же вопросом стал -
киваются рано или поздно любые родители. 

А как, в действительности, научить детей
этому, и когда, в каком возрасте это надо де -
лать?

Поэтому прежде чем начать подра баты -
вать, нужно взвесить все за и против. Можно
ли использовать деньги как средство воспи -
тания ребенка, развития его личности, воспи -
тания бережливости, ответственности? Если
правильно сформировать отношение под -
ростка к деньгам, то они могут стать мощным
развивающим, обучающим и воспиты ваю -
щим средством. Хотя, безусловно, этот мо -
мент не должен быть решающим в фор -
мировании личности и мировоззрения.

Итог: 
Складывается впечатление, что работа

подростков по найму воспринимается как еще
одно воспитательное средство, которое
должно применяться под надзором и по
усмотрению родителей и педагогов, но не как
начало самостоятельной жизни и не как
определенный этап вхождения во взрослую
жизнь.

Родители ценят скорее воспитательную
функцию труда, но не тот факт, что подросток
начинает реально зарабатывать деньги.
Разграничение труда и заработка, поло -
жительное отношение к первому и насто -
роженное – ко второму хорошо прос лежи -
вается  выше.  Но, какую бы точку зрения
каждый из нас ни поддерживал, если уж наши
дети устраиваются на работу, наш долг
защитить их интересы и обезопасить под -
ростка от недобросовестного рабо тодателя.
Если работодатель говорит: “Пора ботай пару
недель. Посмотрим, как у тебя получится, а
потом и о зарплате поговорим…”, лучше
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всего сразу повернуться и уйти – пахнет
обманом. При решении этих вопросов нужно
быть рядом с подростком, не в прямом смыс -
ле слова, а чтобы они чувствовали, что вы

защитите его интересы.
А, в общем, каждый выбирает приоритеты

для себя сам, поэтому исходите из ваших
потребностей и постарайтесь сформировать
своё мнение. И не забывайте:

• Зачем подростку работа?
• Что говорит закон?
• Кто должен искать работу для под -

ростка?
• Где могут работать подростки?
• В каких отраслях лучше работать под -

ростку?

“QƏDİM AZƏRBAYCAN MÜASİR GƏNCLƏRİN GÖZÜ İLƏ”  
ART  FESTİVALI  

Azәrbaycan Respublikasının
Pre zidenti İlham Əliyevin

2015-ci il 26 yanvar tarixli Sәrәn -
camı ilә tәsdiq edilmiş “2015-2025-
ci illәrdә Azәr baycan gәnclәrinin
İnkişaf Strate giyası”nın 5.2.3 bәn -
dinin (gәnclәrin elm, texnika, mәdә -
niyyәt, incәsәnәt sahәsindәki baca -
rıqlarını vә tәşәb büskarlığını stimul -
laşdıran tәdbirlәr hәyata keçirtmәk)
icrasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә hәr
il olduğu kimi, bu ilin mart ayında
da Gәnclәr vә İd man Nazirliyinin
tәş kilatçılığı ilә Muzey Mәrkәzinin
sәrgi qale re ya sında “Qәdim Azәr -
baycan müasir gәnclәrin gözü ilә”
adlı art festivalı keçirilib. Açılış
mәrasimindә rәsmi şәxslәr, müxtәlif ölkәlәrin sәfirliklәrinin әmәkdaşları vә gәnclәr iştirak ediblәr.

Festivalda Bakı şәhәri ilә yanaşı, Sumqayıt, Şәki, İsmayıllı, Bilәsuvar, Quba, Şәmkir, Gәncә vә
Mingәçevirdәn 14-29 yaşlı istedadlı gәnclәrin heykәltәraşlıq, tәkәlduz, dәmirçilik, qrafika, qravüra,
keramika, xalçaçılıq, sәrraclıq, misgәrlik, qadın vә kişi baş örtüklәri, zinәt әşyaları, musiqi alәtlәri,
milli geyimlәr üzrә dekorativ-tәtbiqi sәnәt ustalarının әl işlәri, xalq sәnәtkarlığı nümunәlәri nümayiş
olunub.

Art festivalının keçirilmәsindә mәqsәd gәnclәrin Azәrbaycanın milli-mәdәni irsi haqqında
mәlumatlandırılması, onlara dövlәt qayğısının artırılması, eyni zamanda, adәt-әnәnәlәrinin qorunub
saxlanılması vә tәbliğ edilmәsidir. 

Festivalda Mәdәniyyәt vә Sәnәtkarlıq üzrә Bakı Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzinin “zәrgәr”,
“interyer vә eksteryerin bәdii tәrtibatçısı” vә “xalçaçılıq” ixtiasları üzrә tәhsil alan şagirdlәri dә öz әl
işlәrini nümayiş olunub. Sәrginin sonunda iştirakçılara Gәnclәr vә İdman Nazirliyinin diplomları
tәqdim edilib.
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Tәәcrübә göstәrir ki, tәhsil müәs -
sisәsinin me todist vә müәl limlәri
kompeten si ya lara әsas lanan modul
tәlim proqramları ilә işlәyәrkәn bu

tәlimin tәşkili vә metodiki mәsә lәlәrindә
әnәnәvi tәlim dәn fәrqli olaraq nәzә rә çarpacaq
dәyişikliklәrin olması ilә әlaqәdar müxtәlif
çәtinliklәrlә üzlәşirlәr. Bu da onunla bağlı olur
ki, әnәnәvi tәlimlәrdәn fәrqli olaraq modul
tәlimlәrindә tәlimin nәticәlәri bir çox hallarda
kom petensiyalara artıq yiyәlәnmiş, tez-tez
yenilәnәn vә dәyişәn әmәk funksi yalarını
dәrindәn bilәn işә götürәnlәrlә bir likdә for -
malaş dırılmalıdır. Bәzәn dә bu işi onlar reallaş -
dıra bilmir vә modul tәliminin proq ramlarında
nә zәrdә tutulan kompe tensiyaları öyrәnәnlәrә
tam öyrәdә bilmir lәr. Bu, bir daha onu göstәrir
ki, işәgötürәnlәrin peşә tәhsilinә inteqrasiyası
günümüzün reallı ğıdır vә bundan qaçmaq
mümkün deyil. Bu mәsәlә “Azәrbaycan Res -
pub likasında peşә tәhsili vә tәliminin inkişa fına
dair Strateji Yol Xәritәsi”nin 2020-ci ilәdәk
nәzәrdә tutulan dövründә vә Azәr baycan Res -
publikası Tәhsil Nazirliyi yanında Peşә Tәhsili
üzrә Dövlәt Agentliyinin Əsas namәsindә xüsusi
bәnd kimi qeyd edilib. 

Kompetensiyalara әsaslanan modul tәhsil
texnologiyalarının әsas ideyası ondan ibarәtdir
ki, tәhsilalanlara tәlim üçün nәzәrdә tutulan iş
yerlәrindә aktiv fәaliyyәt üçün geniş imkanlar

yaradılıb. Bu da  tәhsilalanlara imkan verir ki,
onlar real әmәk fәaliyyәtinә tez bir zamanda
adaptasiya olunsun, öyrәndiklәrini inkişaf etdirә
bilsin vә işәgö türәnlәrin peşәlәrә dair tәlәb
etdiklәri kompe tensiyalara sahib olsunlar.

Praktiki tәlimin tәşkili. Tәlim prosesini
tәşkil edәrkәn yalnız nәzәriyyә ilә praktikanın
inteq rasiyası ilә kifayәtlәnmәk olmaz. Bundan
әlavә, tәlim prosesi elә tәşkil olunmalıdır ki, tәh -
sil alanlara kompetensiyalara әsaslanan peşә -
karlığa yiyәlәnmәni daha mükәm mәllәşdirәn vә
buna nail olmanın açarını (ipucunu) verәn ef -
fektli mü nasibәtlәr qurmağı, yaradıcı olmağı,
nail ol-duqlarını “çәrçivәyә” salmağı aşılasın.
Hәr mo dula başlamazdan әvvәl tәhsilalanlar
mo du lun spesifikasiyası vә bu moduldan nәlәri
öyrәn mә lәri, hansı nәticәlәrin onlardan göz -
lәnildiyi haq da mәlumatlarla tanış olmalıdırlar.
Tәlimin bu formada qurulması tәhsilalanlarda
tәlimlәrin effektliyini vә keyfiyyәtinin yük -
sәltmәlәri  tәlimin nәticәlәrinә çatmaları üçün
motivasiya aşılayır.

Tәhsilalan şüurlu olaraq başa düşmәlidir ki,
tәlimin nәticәlәrinә görә yalnız öyrәdәnlәr deyil,
onun özü dә mәsuliyyәt daşıyır. Bundan ötrü
tәhsilalan tәlimlәr zamanı işlәrin kiçik qruplarda
tәşkil olunmasında, layihәlәrin işlәnilmәsindә,
problemlәrin hәll olunması üzrә tapşırıqların
yerinә yetirilmәsindә öndә olmağa çalışmalı vә
bir növ mübarizә aparmalıdır. Tәhsilalan nәzәri

KOMPETENSİYALARA  ƏSASLANAN  MODUL
TƏHSİL  PROQRAMLARI ÜZRƏ PRAKTİKİ TƏLİM

PROSESLƏRİNİN TƏŞKİLİ VƏ PLANLAŞDIRILMASI

Hikmәt Camalov,
Abşeron-Ceyranbatan Peşә Liseyinin

ixtisas fәnn müәllimi, peşә hazırlığı üzrә metodkomissiya sәdri
E-mail: camalov@bk.ru 
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tәlimlәrdә peşәsinә uyğun kompetensiyaların
formalaşdırılmasına dair yal nız mәlumatlar әldә
edir vә bu mәlumatlar da kom petensiyalara o
zaman gәtirib çıxara bilәr ki, tәh silalan hәmin
mәlumatları praktiki olaraq tәtbiq etsin.

İşçilәr bilik vә bacarıqlarını peşәlәrinә uyğun
yeniliklәrlә, әmәyin istәnilәn sferada cәld dәyiş -
dirilmәsinә dair mәlumatlarla mütәmadi tәkmil -
lәşdirmәlidirlәr ki, ümumi inkişafdan geridә
qalmasınlar. Modul tәlimi bu mәqsәdi vә buna
nailolma (özünütәhsil) yollarını aşılayır. Ona
görә dә öyrәdәnlәr yeri gәldikcә tәh silalanlara
maksimum imkan ver mәlidir ki, biliklәri mәnim -
sәmәk üçün mәlu matları onlar özlәri axtarsınlar
vә yeni biliklәrin qaz a nılmasında onların da öz
rollarının olduğunu görsünlәr. Yuxarıda qeyd
edildiyi kimi, bu addım onlara yeni axtarışlara
yönәltmәk üçün bir stimul rolunu oynayacaqdır.

Söylәnilәnlәri nәzәrә alaraq belә qәnaәtә
gәlmәk olur ki, bütün bunların әldә edilmәsini
tәmin etmәyin “bünövrәsi” kompetensiyalara
әsa slanan modul tәliminin planlaşdırılmasında
әksini tapır. Hәr modul üzrә tәlim prosesinin
planlaşdırılması “Modulun hәyata keçirilmәsi
alqoritmi”ni әks etdirәn sәnәdin tәrtib olunması
ilә başlayır. 

Bu sәnәd aşağıdakı elementlәrdәn ibarәtdir:
– modulun adı vә nömrәsi;
– modulun mәqsәdi;
– modulun mәzmunu (bura modulun spesifi -

kasiyasındakı fәaliyyәtlәrin sırası daxildir);
– mәqsәdli yaradılan qrupların xarak teris ti -

kası (tәhsilalanlarda öyrәnmә üçün tәlim planı
vә mühitinin formalaşdırılmasını xarakterizә
edir).

Mәqsәdli qrupların xarakteristikasını
işlәyib hazırlayarkәn aşağıdakıları nәzәrә
almaq tövsiyә edilir:

– tәlim vә işlәmә motivasiyalarının dәrә cәsi;
– әvvәlki tәlimdәn әldә edilәn tәcrübәlәr vә

onların müvәffәqiyyәt, “qeyri-müvәffәqiyyәt”
dәrәcәsi, bundan әlavә, tәhsilalanlarda tәlim
planlarını vә mühitini formalaşdırmaqda kömәk
edәn hәyat tәcrübәsi vә baxışlarının dәrәcәsi;

– peşәkarlıq dairәsindә tәhsilalanların mә -
nim sәmәk istәdiklәri bilik vә bacarıqların sә viy -
yәsi;

– tәlim üsulları;
– cәdvәlin vә mәşğәlәnin keçirildiyi yerin

strukturu (tәlim auditoriyaları – emalatxana, la -
boratoriya, müәssisә);

– müәssisә nümayәndәlәrinin tәlim pro se sin -
dә iştiraka cәlb edilmәsi;

– mәnimsәnilmәsi lazım olan biliklәr (modul
spesifikasiyası);

– mәşğәlәnin planı (hәr mәşğәlә modul spesi -
fika siyasının bir fәaliyyәtinin mәnimsәnilmәsinә
hәsr edilmәlidir).

Hәr bir mәşğәlәni planlaşdırarkәn aşağıda -
kılar müәyyәnlәşdirilmәlidir:

– mәşğәlәnin mәqsәdi;
– mәzmun (modul spesifikasiyasının “bilik -

lәr” elementi);
– tәlim metodları, mәsәlәn, işgüzar oyunlar,

layihәlәr, problemlәrin hәlli, “әqli hücum”,
prak tiki mәşğәlә, kiçik mühazirә, müzakirәlәr,
nü ma yişetdirmә vә s.;

– lazım olan material resursları, tәlim mate -
rialları;

– mәşğәlәnin qısa ssenarisi (tәlim fәaliy yәti -
nin növlәrinin ardıcıllığının tәsvir edilmәsi).

Bu tәlәb müәllim vә istehsalat tәlimi usta -
larının yaradıcılıqlarının mәhdudlaşdırılması
kimi başa düşülmәmәli, әksinә, onlar hәr ad -
dımda öz yaradıcılıq vә yanaşmalarını ortaya
qoymalıdırlar. 

Modulun hәyata keçirilmәsinin (icrasının)
alqoritmi (ardıcıllığı) nümunә:

Modulun adı: “İş yerindә әmәk tәhlü kә siz -
liyinin tәmin edilmәsi”.

Modulun mәqsәdi: Modulu başa vurduqdan
sonra tәhsilalanlar iş yerlәrindә әmәk tәhlü kә -
sizliyini tәmin etmәyi bacaracaqlar.

Modulun mәzmunu: 
– müәssisәdәki insan sağlamlığı üçün tәhlükә

sayılan müxtәlif risk mәnbәlәrini müәyyәn etmәk
vә onları siniflәrә ayırmaq;

– tәhlükәsiz әmәk mühiti formalaşdırmaq;
– әmәk fәaliyyәtindә әmәk tәhlükәsizliyinin vә

tibbin tәlәblәrini nәzәrә almaq.
Tәhsilalanların xarakteristikası:
(birinci kursun tәhsilalanları)
Mәşğәlәnin strukturu:
Müddәti – hәftәdә 3 saat, 4 hәftә.
Öyrәdәnlәr – tәhsil müәssisәsindәn vә işә -

götürәn müәssisәdәn texniki-tәhlükәsizlik üzrә
menecer.

Tәlimin keçirildiyi yer – tәlim auditoriyası,



65

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №2, 2018 s.63-67

tәhsil müәssisәsinin emalatxanası, müәssisә.
Material resursları:
Əmәk mühafizәsinә vә tibbә dair normativ-

hü quqi baza.
Müәssisәdә әmәk mühafizәsi vә tibbә dair

tәlimat sәnәdlәri.
Yanğın tәhlükәsizliyinә qarşı tәlimat.
Tәlim planının tutulması (nümunә):
Mәşğәlә 1. (Giriş mәşğәlәsi).
Mәqsәd: (tәlim nәticәsi). Tәlimin tәşkili, göz -

lәnilәn nәticәlәr vә qiymәtlәndirmәlәrlә tәh -
silalanların tanış edilmәsi.

Tәlim metodu: söhbәt.
Tәlimin keçirildiyi yer: tәlim auditoriyası.
Lazım olan material resursları: tәlәb olunmur

(bu addım modulun mәzmunundan asılı olaraq
tamamlanır).

Mәzmun: modul tәliminin vәzifәsi vә qiy -
mәtlәndirmәyә olan tәlәblәr.

Lazım olan tәlim materialları: modul spe -
sifikasiyası, qiymәtlәndirmә üzrә yaddaş.

Mәşğәlәnin qısa ssenarisi: tәhsilalanlar özlә -
rini tәqdim edirlәr, müәllim onları modul
spesifikasiyası vә qiymәtlәndirmә üzrә yaddaşla
tanış edir, tәhsilalanlara tәlimin tәşkili vә
qiymәtlәndirilmәnin aparılma qaydalarını izah
edir vә onların suallarına cavab verir.

Mәşğәlәnin davametmә müddәti: (30 dә -
qiqә).

Mәşğәlә 2. Müәssisәdә әsas sağlamlıq vә
tәhlükәsizlik risklәri.

Mәqsәd: tәhsilalan müәssisәdә әsas sağ -
lamlıq vә tәhlükәsizlik risklәrinin aşkar edilmәsi
qaydalarını bilir.

Tәlim metodları: texniki-tәhlükәsizlik üzrә
tәlimat,  müәssisәyә ekskursiya zamanı müәssi -
sәnin binalarının nümayiş etdirilmәsi, praktiki
tapşırıqlar, söhbәt, nәzәri materialın sәrbәst öy -
rәnilmәsi.

Tәlimin keçirildiyi yer: müәssisә, tәlim
auditoriyası.

Mәzmun: әmәk mühafizәsinә vә tәhlü kә -
sizlik texnikasına olan tәlәblәr.

Lazım olan tәlim materialları: texniki-tәh -
lükә sizliyә vә әmәk mühafizәsinә dair tәli matlar,
müәssisәyә ekskursiya zamanı sağlamlıq vә
tәhlükәli risklәrin mini mumlaş dırılmasına dair
praktiki tapşırıqlara uy ğun qeydlәrin edilmәsi
üçün vәrәqlәr.

Mәşğәlәnin qısa ssenarisi: müәllim ekskur -
si yanın mәqsәdini izah edir, bundan sonra
texniki-tәhlükәsizliyә dair tәlimatlandırma apa -
rır, sonra müәssisәyә ekskursiyaya gediş startı
veri lir. Ekskursiya zamanı tәhsilalanlarla tәhlü -
kәsizlik qaydaları haqqında söhbәtlәr aparılır vә
şagirdlәr vәrәqlәrindә lazımi qeydlәr edirlәr.
Tәhsil müәssisәsinә qayıtdıqdan sonra tapşı -
rıqların yerinә yetiril mәsinin müzakirәsi aparılır,
bundan sonra praktiki tapşırıqları tәtbiq edirlәr
(riskli mәnbәlәri siniflәrә ayırırlar, onların
minimal laşdırılmasının yollarını axtarırlar) vә
sәrbәst olaraq texniki-tәhlükәsizlik vә әmәk mü -
ha fizәsinin tәlәblәrini öyrәnirlәr.

Mәşğәlәnin davametmә müddәti: (4 saat).
Mәşğәlә 3. Bәdbәxt hadisәlәrin sәbәblәri vә

onların aradan qaldırılma qaydaları.
Mәqsәd: tәhsilalan bәdbәxt hadisәlәrin sә -

bәb lәri vә onların aradan qaldırılmasını  bilir. 
Tәlim metodları: müәssisәlәrdә baş verәn

bәdbәxt hadisәlәrә hәsr edilmiş videomateriala
baxış vә müzakirәsi, tәcrübә zamanı öyrәnilmiş
praktiki tapşırıqların yerinә yetirilmәsi.

Tәlimin keçirildiyi yer: tәlim auditoriyası.
Lazım olan tәlim materialları: video mate -

riallar, xilasetmәdә istifadә olunan vasitәlәr.
Mәzmun: müәssisәdә baş verә bilәcәk ha -

disәlәrin qarşısının alınması üçün әmәk müha -
fizәsinә vә texniki-tәhlükәsizlik qayda la rına olan
tәlәblәr. 

Mәşğәlәnin qısa ssenarisi: videoma terial lar -
la iş, videoya baxmaq vә müzakirә etmәk, prak -
tiki tapşırıqları yerinә yetirmәk (kiçik qrup larda
videomaterialda nümayiş etdirildiyi kimi, müәs -
sisәdә baş verә bilәcәk bәdbәxt hadisә lәr dәn
qaçmağın yollarına dair tәkliflәrin işlә nilmәsi vә
tәcrübәdә hәqiqәtәn baş vermiş bәd bәxt hadi -
sәnin öyrәnilmәsi). Tapşırıqları yerinә yetirәrkәn
texniki-tәhlükәsizlik vә әmәk müha fizәsinә dair
tәlimatların tәlәblәrinә riayәt etmәli. 

Mәşğәlәnin davametmә müddәti: (3 saat).
Modul alqoritminin işlәnilmәsi vә hәyata

keçirilmәsi zamanı aşağıdakı qeyd olunanları
yadda saxlamaq vә onlardan istifadә etmәk
lazımdır.

• Tәlimin mәzmunu, modulun tapşırıqları vә
fәaliyyәt addımları, modulun spesifikasiyasında
göstәrildiyi kimi dәqiq vә uyğun olmalıdır. 

• Tәlimin gedişinә, modulun spesifika siya sın -
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da göstәrilәn bütün addımlara uyğun hәrәkәt
etmәk lazımdır. 

• Hәr mәşğәlәdә şagirdlәrin nәzәri vә praktiki
tapşırıqları yerinә yetirmәk üçün sәrbәst fәaliy -
yәtlәri tәmin olunmalıdır. 

• Şagirdlәrin hәr mәşğәlәdә kiçik qruplarla
işlәmәlәri üçün onlara maksimum imkan yara -
dılmalıdır.

• Bütün mәşğәlәlәr uyğun resurslarla tәmin
olunmalıdır. 

Tәlim prosesini vә tәlim metodlarını plan -
laşdırarkәn insanın qavrama, yaddasaxlama
imkanları nәzәrә alınmalıdır. Belә ki, insan eşit -
mәklә 20%, görmәklә 40%, eşitmәklә + gör -
mәklә 60%, eşitmәklә + görmәklә + tәtbiq et -
mәklә 80% yadda saxlayır vә qavrayır. Tәlim
metodu, müәllim vә ya istehsalat tәlimi ustası ilә
tәhsilalanların elә bir birgә tәlim fәaliyyәtidir ki,
sonda öyrәnәnlәr peşәlәrinә dair әldә etdiklәri
bilik, bacarıq vә vәrdişlәrә yiyәlәnirlәr. Eyni
zamanda, birgә fәaliyyәt onların tәrbiyә olun -
malarına vә tәlimlәrdә әldә etdiklәri bilik vә
bacarıqların inkişaf etdirilmәsinә istiqamәt -
lәndirilir. 

Tәlim metodlarına başqa cür yanaşmalar da
mövcuddur. Belә ki, tәlim metodları tәkcә öyrә -
dәnlәrlә şagirdlәrin ümumi mәqsәdә yönәldilәn
qarşılıqlı fәaliyyәti deyil, eyni zamanda, metod -
lara tәlim prosesinin nәticәyönümlü vә inki -
şafyönümlü başa çatmasının tәminatçısı kimi dә
yanaşıla bilәr. Tәlim metodunun bu cür şәrh
olunmasına nümunә kimi praktiki tәlimlәri gös -
tәrә bilәrik. Yәni, şagirdlәrdә peşәyә dair bilik vә
bacarıqların aşılanması onlar üçün yaradılmış
xüsusi şәraitdә: tәhsil müәssisәsinin emalatxana
vә laboratoriyalarında vә ya birbaşa istehsal
müәssisәsindә (istehsalatda) hәyata keçirilir.
Baş qa sözlә, şagirdlәr tәhsil müәssi sәsindә әldә
et diklәri ilkin bilik vә bacarıqları istehsalatda
birbaşa praktiki işlәrin icrasını tәtbiq etmәklә,
pe şә bacarıqlarını inkişaf etdirir vә tәk mil lәş -
dirirlәr.

Tәklif olunan tәlim texnologiyaları çәrçi -
vәsindә әn geniş yayılmış tәlim formaları vә
metodlarına aiddir: cütlәrlә iş, qruplarla iş vә
müzakirә, tәcrübәdәn götürülmüş konkret hadi -
sәnin öyrәnilmәsi, әmәk proseslәrinin izlәnil -
mәsi, layihәlәr, praktiki tapşırıqlar, kompüterin
kömәyi ilә öyrәnmә, müәssisәyә sәyahәt (әn

sәmәrәli metod, burada müәssisәnin nüma -
yәndәlәri tәhsilalanları müasir texnologiyalar,
istehsal proseslәri, materiallar vә avadanlıqlarla
tanış edirlәr). 

Sәrbәst tapşırıqlar. Modul tәlimlәrindә öyrә -
nәnlәrә peşәlәrinә uyğun kompetensiyaları
aşılayan amillәrdәn biri şagirdlәrә yerinә yetir -
mәlәri üçün sәrbәst tapşırıqların verilmәsi vә
digәri praktiki işlәrә dair laboratoriya-tәcrübә
tәlimlәrinin aparılmasıdır. Sәrbәst tapşırıqlar
konkret sual üzrә tәhsilalanın biliyindә olan
kәsirlәri tamamlamaq vә dәrinlәşdirmәk funksi -
yası daşıyır. Fәrdi oxunun mәqsәdi hәr bir şagird
üçün dәqiq istiqamәtlәnmiş şәkildә tәşkil
edilmәlidir. Oxunanların nәticәlәri tövsiyә olu -
nur ki, qrupla vә ya müәllimlә müzakirә olunsun. 

Tapşırıqlar dedikdә, müәyyәn olunmuş işlәrә
dair yerinә yetirilәcәk iş (icra) hәrәkәtlәrinin
şagird tәrәfindәn çoxsaylı tәkrar edilmәsi başa
düşülür. Başqa sözlә desәk, işlәrin tәkrarolunma
sayları keyfiyyәtә keçididir ki, bu zaman şa -
girdlәrdә düzgün iş fәaliyyәtinin, bacarıq vә
vәrdişlәrin әldә olunması baş verir. Çoxsaylı
hәrәkәtlәrlә yerinә yetirilәn hәr hansı bir tapşırıq
hәmişә keyfiyyәtin әldә olunmasını tәmin edә
bilmir. Keyfiyyәtin әldә olunması tapşırıqların
mәqsәd vә mәzmunundan, metodlardan, müәllim
vә ya usta tәrәfindәn şagirdlәrә verilәn tap -
şırıqların necә tәşkil olunmasından, hәmçinin iş -
lәrin icrasına düzgün rәhbәrlik etmәkdәn çox
asılıdır. 

Tapşırıqlar aşağıda qeyd olunan tәlәblәrә ca -
vab vermәlidir.

1. Tapşırıq yalnız işlәrin tәkrarı deyil, irәliyә
doğru vә peşәnin sirlәrini mәnimsәmәkdә növ -
bәti bir addımdır.

2. Hәr bir tapşırıq dәqiq mәqsәd daşımalıdır:
tәlimdә nәyi öyrәnmәli, nә әldә etmәli, hansı
addımları tәkmillәşdirmәli, möhkәmlәndirmәli,
inkişaf etdirmәli vә s. Tәlimin mәqsәdi şagird -
lәrә dәqiq vә aydın çatdırılmalıdır. Mәqsәd tә -
limin nәticәli sonluqla başa çatmasında әsas
vasitәdir. 

3. Tapşırıqlar müәllim vә ya istehsalat tәlimi
ustasının rәhbәrliyi altında yerinә yetirilir. Onlar
tapşırıqların yerinә yetirilmәsinә rәhbәrlik vә
nәzarәt edәrkәn qarşısına hansı mәqsәdi qoyursa,
bunu şagirdlәrin mәqsәdi kimi dә qәbul etmәk
olar. Şagirdlәr tapşırıqları yerinә yetirәn zaman
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ustanın etdiyi düzәlişlәr mütlәqdir ki, bu da işin
mәzmununa vә tәlim mәqsәdinә xidmәt etsin.

4. Şagird işlәri yerinә yetirәrkәn özünün mәn -
tiqi tәfәkkürünә әsaslanaraq işlәrin necә yerinә
yetirilmәsini anlayır.

5. Tapşırıqların effektliyi o zaman yüksәk olur
ki, şagirdlәrdә görülәn işlәrә dair maraq aşı-
lansın.

6. Tapşırıqların yerinә yetirilmәsi prosesindә
şagirdlәr gördüklәri işlәrin gedişinә vә nәticә -
lәrinә sәrbәst olaraq ciddi nәzarәt etmәyi
bacarmalıdırlar.

7. Hәr bir tapşırığı yerinә yetirdikdәn sonra
şagird hansı nәticәlәri әldә etdiyini bilmәlidir.

Tapşırığa dair işlәrin yerinә yetirilmә pro -
sesindә şagirdlәrin psixoloji vә praktiki fәaliy -
yәtlәri dәyişilmәz qalmır. Şagird әvvәl ona tanış
olmayan bir işlә üz-üzә durur, tәdricәn tap -
şırıqları mәrhәlә-mәrhәlә yerinә yetirdikcә vә
yerinә yetirilәn işlәr tәkrarlandıqca onda özünә
inam vә öyrәnmәk hәvәsi artır, sonda işlәri
sәrbәst vә kömәksiz yerinә yetirmәyә başlayır. 

Laboratoriya-tәcrübә işlәri. Laboratoriya-
tәcrübә işlәri nәzәri vә praktiki tәlimlәr ilә aralıq
bir vәziyyәt tәşkil edir vә burada nәzәriyyә ilә
praktika әsas rabitә vasitәsi hesab olunur.
Laboratoriya-tәcrübә mәşğәlәlәri ixtisas fәnn
müәllimi ilә istehsalat tәlimi ustasının vә ya
müәllimin bir yerdә reallaşdırdıqları tәlimdir.
İstehsalat tәlimi dәrslәrinin mükәmmәl sonluqla
başa çatması laboratoriya-tәcrübә dәrslәrinin
şagirdlәr tәrәfindәn necә mәnimsәnilmәsindәn
çox asılıdır. Laboratoriya-tәcrübә işlәri istehsalat
tәlimi prosesindә mәşğәlәnin әsas hissәsi hesab
olunur vә işin әsas struktur elementlәrindәn
biridir. Bundan әlavә, usta laboratoriya-tәcrübә
iş lәrinә  şagirdlәri tәlimatlandırma forma sında
rәhbәrlik edir: giriş, cari vә yekun tәlimatlar.
Bu tәlimatlar haqda әvvәlki yazıla rımızda mәlu -
matlar vermişdik. Odur ki, sizlәri labo ratoriya-
tәcrübә işlәrinin növlәri ilә tanış etmәk istәrdik.

Praktiki tәlim üçün xarakterik olan labo -
ratoriya-tәcrübә işlәrinin әsas növlәri bun -
lardır.

• Maşınların, mexanizmlәrin, aqreqatların,
aparatların, cihazların quruluşlarının vә işinin
öyrәnilmәsi. Mәsәlәn, sökmә-yığma işlәri, gö -
rülәn işin xarakterinә uyğun kәskilәrin seçilmәsi,

elektrik dövrәsinin yığılması, elektrik mühәr rik -
lәrinin şәbәkәyә qoşulması vә s.

• Texniki ölçülәrin, parametrlәrin, xarak teris -
tikaların, keyfiyyәtin vә onlar arasındakı asılı -
lıqların tәdqiq edilmәsi vә s.

• Nәzarәt-ölçü cihazları vә alәtlәrdәn istifadә
qaydaları. Mәsәlәn, ştangerpәrgardan, bucaqöl -
çәndәn, mikrometrdәn istifadә vә s.

Nasazlıqların diaqnostikası, tәnzimlәmәlәr,
sazlamalar, avadanlıqların qurulması. Mәsәlәn,
dәzgahların işlәmә dәqiqliyinin yoxlanılması,
traktorların vә kәnd tәsәrrüfatı maşınlarının sis -
temlәrinin, düyün vә aqreqatlarının tәn zim lәn -
mәsi, sazlanması vә s. Belә işlәri yerinә yetir -
dikcә şagirdlәrin әldә etdiklәri bilik vә bacarıqlar
hәm dәrinlәşir, hәm genişlәnir vә hәm dә yeni
mәzmun alır. İstehsalat tәlimi prosesindә yerinә
yetirilәn laboratoriya-tәcrübә işlәri şagirdlәr
üçün müәyyәn dәrәcәdә tәcrübi tәdqiqat xarak-
teri daşıyır.  

Laboratoriya-tәcrübә işlәrini başa çatdır -
dıqdan sonra hәr bir şagird vә ya bir neçә şa -
girddәn ibarәt manqa üzrә nümayәndә görülәn
işlәri vә bu iş üzrә aparılan hesabatları (әgәr işin
xarakteri bunu tәlәb edirsә) ustaya tәqdim edir.
Onu da qeyd edәk ki, laboratoriya-tәcrübә dәrs -
lәrinin keyfiyyәti bütünlüklә müәllimin pedaqoji
bacarığından vә tәlimә hazırlığından çox asılıdır.
Keyfiyyәt dedikdә, laboratoriya-tәcrübә dәrs -
lәrinin yekununda şagirdlәrin proq ram mate -
rialının mәzmununa dair әldә etdiklәri bilik,
bacarıq vә vәrdişlәrin keyfiyyәti nәzәrdә tutulur.
Öyrәdәn laboratoriya-tәcrübә dәrslәrinә hazır -
laşarkәn dәrsin hәr mәrhәlәsini planlaş dırmalı,
tәlim materialına uyğun işlәri yerinә yetirmәyin
әhatә olunduğu metodiki vә texniki әdәbiyyatları
öyrәnmәli, hәmçinin bu sahәyә aid elm vә
texnikanın nailiyyәtlәri ilә tanış olmalı, qabaqcıl
müәllimlәrin tәcrübәlәrinә istinad edәrәk tәlim
materialını savadlı, başa düşülәn tәrzdә başa
salmalı vә şagirdlәrә işlәri yerinә yetirәrkәn isti -
fadә edilәcәk alәt vә tәrtibatlardan düzgün isti -
fadә qaydalarını praktiki formada gös tәrmәlidir.
Eyni zamanda, tәlimin maddi-texniki tәchizatını
hazırlamalı, şagirdlәr üçün tam tәhlükәsiz iş
şәraiti yaratmalı vә sökmә-yığma vә tәnzimlәmә
işlәrini yerinә yetirmәk üçün iş yerlәrini kifayәt
edәcәk sayda alәt vә tәrtibatlarla tәmin etmәlidir. 
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M
üstәqil Azәrbaycanın iqtisa -
diyyatının hәrtә rәfli vә sürәtli
inkişafı, bütün sahәlәrdә böyük
nailiyyәtlәrә imza atması ölkә -

mizi dünyada lider dövlәtlәr sırasında durmasına
kömәk edir. Bütövlükdә ölkә iqtisa diyyatının, o
cümlәdәn, nәqliyyat sisteminin inkişaf konsep -
siyası Respublika Prezidenti İlham Əliyevin
rәhbәrliyi altında daha uğurla davam etdirilir. Bu
sahәdә aparılan ardıcıl islahatlar ölkәnin nәq -
liyyat sektorunu da perspektivli sahә lәr -
dәn birinә çevirmişdir. Nәqliyyat siste -
minin inkişaf konsep siyası dәmir yolu
nәqliy yatının inkişa fında da açıq-aydın
büruzә ver mәkdәdir. Son illәrdә bu
proses daha sürәtlә gedir. İstifadәyә
verilmiş Bakı-Tbilisi-Qars vә tikil -
mәkdә olan Şimal-Cәnub dәmir yolu
xәtti Azәrbaycanı Türkiyә, Avropa
ölkәlәri, İran, Hin distan vә digәr Asiya
ölkәlәri ilә bağla yacaqdır. Əlәt lima -
nından yola salınmış ilk yük qatar ları
artıq Qars dәmir yolu stansiyasında
qәbul olun muşdur. Dәmir yolu nәq -
liyyatının belә perspek tivli inkişafı yük daşı -
malarını artırır ki, bu da qatarları qәbul edәn vә
göndәrәn stan siya növ bәtçilәrinin mәsuliy yәtli
ol mağını vә onların daha operativ işlәmә lәrini
tәlәb edir. Bu işlәrin hәyata keçirilmәsindә
bilavasitә iştirak edәn vә cavabdehlik daşıyan
stansiya növbәt çisinin işini xüsusi qeyd etmәk
lazımdır. Bu mәqsәdlә dә aşağıda dәmir yolu
stansiyası növbәtçisinin işi, sәla hiy yәtlәri,
qatarların qәbulu vә gön dә rilmәsi proseslәrini

oxucuların diq qәtinә çatdırmağa çalışacağıq.
Dәmir yolu nәqliyyatında yük vә sәrnişin

daşımaları prosesıni kәnardan izlәmәklә işin
gedişi vә planından bilavasitә xәbәrdar olmaq
mümkün deyildir. Maraqlıdır ki, kifayәt qәdәr iri
qabaritli elektrovoz, teplovoz vә vaqonlarla
yerinә yetirilәn daşımalar ölkә әhalisinin sosial
hәyat tәrzini pozmadan ustalıqla hәyata keçirilir.
Bu proseslәrdә mühәndis, texnik vә fәhlәlәr
olmaqla böyük işçi heyәti iştirak edir. İşlәrin

çoxu tәsәrrüfatlarda yerinә yetirilir ki, onların da
öndә gedәni dәmir yolu stansi yalarıdır. Bu
stansiyalarda işlәr әsasәn, müddәti 12 saat
olmaqla dördnövbәli tәşkil olunur. Növbәdә
çalışan qatar tәrtibatçıları, texnoloji mәrkәzin
operatorları, vaqon-sürәt tәnzim lә yicilәri (baş -
maqçılar), işarәvermә postunun vә vaqon  çeşid -
lәmә  parkının  növbәtçilәri, növbә dә qatarların
hәrәkәti ilә әlaqәli işlәri yerinә yetirәn lokomotiv
briqadaları, vaqon, yol, işa rәvermә, elektrik

DƏMİR YOLU STANSİYASI NÖVBƏTÇİSİNİN İŞİ  

Zülfüqar Əsgәrov,
“Azәrbaycan Dәmir Yolları” QSC-nin 

yük vә kommersiya xidmәti gömrük işlәri üzrә aparıcı mühәndisi
E-mail: z.askarov@ady.az
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tәsәrrüfatı işçilәri dә stansiya növbәtçisinә
tabedirlәr. Növbәdә çalışan işçilәrin qarşılıqlı
fәaliyyәtini tәkbaşına idarә edәn stansiya növ -
bәtçisini hәm dә “komandir” adlan dırırlar. Çün -
ki onun işçiyә verdiyi tapşı rıqlar әmr xarak terli
olmaqla qeydiyyata alınır vә işçi tәrәfindәn
sözsüz yerinә yetirilmәlidir. Hәm dә stansiya
növbәtçisi stansiya rәisinin növbәtçi kö mәk -
çisidir.

Əvvәlcә stansiya növbәtçisinin növbә әrzin -
dәki normal iş fәaliyyәtini nәzәrdәn keçirәk.

Stansiya növbәtçisi işini Stansiyanın Tex niki
Sәrәncam Aktının (TSA) tәlәblәrinә, Azәr baycan
Dәmir Yollarının Nizamnamәsinә vә mövcud
tәlimatlara әsasәn planlaşdırır. İşә baş lamazdan
әvvәl işçilәr әmәyin mühafizәsi vә texniki-
tәhlükәsizlik qaydaları, hәmçinin qarşıda duran
işlәrin planlaşdırılması barәdә tәlimat landırılır.
Hәr bir işçi tәlimatı mәnimsәmәsini TNU-19
formalı jurnalda öz imzası ilә tәsdiq edir vә iş
otağındakı tormoz başmaqlarının, idarәetmә tab -
losundakı plombların, növbәtçiyә aid jurnalların,
TSA-nın, alәt vә avadanlıqların işlәk vәziyyәtdә
olmasını yoxlayaraq, stolüstü DU-2 formalı
jurnalda növbәni qәbul etmәsini imzası ilә
tәsdiqlәyir. Tabeçiliyindә çalışan işçilәrin yerin -
dә olmaları vә onların iş yerinin vәziyyәti barәdә
hәr birindәn şәxsәn mәlumat alaraq işә başla -
mağa hazırlıq barәdә qatar dispetçerinә mәlumat
verir. Normal halda stansiyada bir qatar döv -
riyyәsinin yerinә yetirilmәsi prosesinә nәzәr
salaq.

Qonşu stansiyadan yük qatarının gәlmәsi
barәdә telefon vasitәsi ilә mәlumat alan stansiya
növbәtçisi qatarı qәbul etmәk üçün stansiyanın
müvafiq boş yoluna marşrut hazırlayır. Yәni
qatarı hәmin yola istiqamәtlәndirәrәk yoldә-
yişәnlәri lazım olan vәziyyәtә dәyişir. Qatar
yaxınlaşdıqda giriş işıqforunda icazәverici işa -
rәni açır. Bu proses stansiya növbәtçisinin
otağında quraşdırılmış idarәetmә tablosu vasitәsi
ilә yerinә yetirilir. Stansiya növbәtçisi qatarın
stansiyaya yaxınlaşması barәdә texnoloji mәrkә -
zin operatorlarını, vaqon tәsәrrüfatı işçi lәrini,
başmaqçıları vә stansiyada manevr işlәri aparan
lokomotiv briqadalarını xәbәrdar edir. Bu
mәlumatı işçilәrә telefonla, sәsucaldanla vә ya
şәxsәn çatdırır. Vaqon tәsәrrüfatı işçilәri hәrә -
kәtdә olan qatarı iki tәrәfdәn şahmat formalı

yoxlayırlar. Bu zaman vaqonların hәrәkәt edәn
hissәlәrinә diqqәt yetirilir. Stansiyanın Texniki
Sәrәncam Aktının tәlәblәrinә әsasәn, stansiya
növbәtçisi qatarı idarәetmә tablosundan müşa -
yiәt edir vә ya otağının önündә maşinistin onu
görә bilәcәyi yerdә qarşılayır. Stansiyaya qәbul
olunmuş qatarın vaqonları başmaqçı tәrәfindәn
tormoz başmaqları ilә bәrkidilir vә stansiya

növbәtçisi qatarın tam tәrkibdә stansiyaya
çatması barәdә qatar dispetçerinә telefonla
mәlumat verir. Bunu axırıncı vaqonun nömrәsini
uyğunlaşdırmaqla hәmin vaqonun son hissәsin -
dәki qırmızı işarәnin olması yolu ilә müәy -
yәnlәşdirir. Uyğunluq olmadığı halda, dәrhal bu
barәdә qatar dispetçerini vә qatargöndәrәn qonşu
stansiyanın növbәtçisini mәlumatlandırır. Stan -
siya növbәtçisi stolüstü DU-2 formalı jurnalda
qatarın çatma vaxtını, tәrkibindәki yüklü vә boş
vaqonların sayını, qatarın netto vә brutto çәki -
sini, maşinistin soyadını, lokomotivin qәbul
yolunun, baş vә quyruq vaqonun nömrәsini
dәqiqliklә qeyd edir. Sonra qatardan açılmış
lokomotivi qatar dispetçerinin әmrinә әsasәn
göndәrir. Lokomotiv qatardan açıldıqdan sonra
vaqon tәsәrrüfatının növbә ustası stansiya
növbәtçisinin nәzarәtindә olan VU-14 formalı
jurnalda qәbul olunmuş qatarı texniki baxışa
qәbul etmәsi barәdә imza edir. Bundan sonra
qatar sәyyar işarәlәrlә çәpәrlәnir. Texniki baxış
müddәtindә qatara lokomotiv vә ya vaqon
qoşmaq, hәmçinin onu açmaq qadağandır. Tex -
niki baxışın başa çatmasını növbә ustası VU-14
formalı jurnalda qeyd edәrәk imzası ilә tәsdiq
edir. Bundan әlavә, sәyyar işarәlәr yığışdırılır.
Paralel olaraq texnoloji mәrkәzin operatorları
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vaqonların sәnәdlәrini araşdırır, stansiya növ -
bәtçisinә vә müvafiq yük rayonlarının işçi lәrinә
mәlumat verirlәr. Yük rayonlarının işçilәri dә öz
növbәsindә yükün gәlmәsi barәdә yükalan
tәşkilata yazılı vә ya şifahi mәlumat verir,
stansiya növbәtçisinә verilәn arayışda isә hәr bir
vaqonun tәyinatı da qeyd edilir.

Növbәti mәrhәlәdә stansiya növbәtçisi ra -
diorabitә vasitәsi ilә manevr heyәtinә sәrәncam
verәrәk vaqonların yük rayonları üzrә yerlәş -
dirilmәsini tәşkil edir. Bu zaman lokomotiv ola -
raq manevr teplovozlarından istifadә edilir. Bu
teplovozlar vasitәsi ilә manevr işlәri vaqon lar
qabaqda vә ya arxada olmaqla aparıla bilәr. Va -
qonlarla manevr zamanı bütün heyәt manevr
rәhbәrinә tabedir. Bu rәhbәr qatar tәrtibatçısıdır.
O, vaqonların açılıb qoşulmasına, bәrki dilmә -
sinә, manevr sürәtinә, işçilәrin әmәyinin müha -
fizәsi vә texniki-tәhlükәsizlik qaydalarına әmәl
etmәlәrinә cavabdehdir. Manevr vaxtı manevr
rәhbәrinin komandalarını başa düşdüyünü maşi -
nist radiorabitә vә ya lokomotivin fiti ilә tәsdiq -
lәyә bilәr. Mәsәlәn, irәliyә hәrәkәt bir uzun fitlә,
geriyә hәrәkәt iki qısa fitlә, hәrәkәti dayan -
dırmaq isә üç qısa fitlә cavablandırılır. Vaqon -
ların  birinin digәrinә qoşulması avtoqoşqu
vasitәsi ilә avtomatik olur vә birinin digәrindәn
açılmasını, tormoz qollarının  qoşulub açıl ma sını
isә qatar tәrtibatçısı hәyata keçirir.

Yük hәyәtindә vaqonların yüklәnilmәsi vә
boşaldılması yük sahibi tәrәfindәn tәşkil olunur.
Yüklәmә vә boşaltma işlәrinә nәzarәt isә stan -
siyanın yük qәbuledicisi tәrәfindәn yerinә
yetirilir. Yüklәnmiş vә boşalmış vaqonlar
yükgöndәrәn tәrәfindәn sәnәdlәşdirilәrәk stansi -

yanın yük kassasına tәhvil verilir, mәhz bu andan
etibarәn yük daşınmaya hazır hesab olunur. Bu
barәdә yük kassasından mәlumat alan stansiya
növbәtçisi manevr briqadasına vaqonun stansiya
yoluna gәtirmәk әmrini verir. Bu üsul ilә eyni
tәyinatlı bütün vaqonlar stansiya yolunda biri-
birinә qoşularaq qatar tәrtib olunur. Stansiyaya
qәbul olunmuş qatarda aparılan әmәliyyatlar
göndәrilmәyә hazırlanmış bu qatar üçün dә
tәtbiq edilir. Texnoloji mәrkәzdә baş operator
qatarın tәrkibindәki vaqonların sәnәdlәrini son
dәfә dәqiq yoxlayaraq qatarın natura vәrәqini
tәrtib edir. Bu vәrәqdә qatarın tәrkibindәki
vaqonların nömrәlәri, tarası, yükün çәkisi (net -
to), tәyinat stansiyası, mәnsubiyyәt kodu ayrı-
ayrılıqda qeyd edilir. Vәrәqin ikinci sәhi fәsinin
sonunda ümumi tara, netto, brutto, ox ların
ümumi sayı, qatarın şәrti uzunluğu, qatarın tәyi -
natı, baş vә quyruq vaqonun nömrәsi qeyd edilir.
Vәrәqin birinci sәhifәsinin әvvәlindә isә qatarın
nömrәsi yazılır. Bütün vaqonların daşıma sәnәd -
lәri bir yerdә bükülәrәk qaytanlanır. Bu pro -
seslәrin başa çatması barәdә mәlumatı alan
stansiya növbәtçisi qatarın göndәrilmәyә hazır
olmasını qatar dispetçerinә çatdırır. Qatar dis-
petçeri lokomotiv deposunda sәfәrә hazır olan
lokomotivә briqada çağırılması barәdә depo
növbәtçisinә göstәriş verir. Depo növbәtçisi
maşinisti vә onun kömәkçisini telefon vasitәsi ilә
işә çağırır. Lokomotiv deposuna gәlmiş loko -
motiv briqadası tәlimatçı-maşinist tәrәfindәn
tәlimat alaraq TNU-19 formalı jurnalda imza
edirlәr. Sonra hәkim müayinәsindәn keçәrәk
lokomotivi qәbul edirlәr. Sәfәrә hazır olan qatar
lokomotiv qatar dispetçerinin әmri ilә stansiyaya
yola salınır. Yol vaqonlarla tutulu olduğuna görә
yaxınlaşan lokomotivә stansiyanın giriş işıq -
forunda icazәverici işarә açmaq mümkün olma -
dığından yerli tәlimata uyğun olaraq loko motiv 3
km/saatdan artıq olmayan sürәtlә vaqona qo -
şulur. Maşinist kömәkçisi avtoqoş quların nor mal
qoşulmasına әmin olaraq tormoz qol larını biri-
birinә qoşur vә sonluq kranlarını açır. Bun dan
sonra maşinist qatarın tormoz sisteminә sıxılmış
hava axını buraxan kranı açır. Lo komotivin
kompressoru bütün vaqonları eyni tәzyiqdә
sıxılmış hava ilә tәmin edir. Hәr bir vaqona
quraşdırılmış havapaylayıcı isә tormoz lama za -
manı tormoz yastıqlarının tәkәrlәrә eyni vaxtda
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sıxılmasını tәmin edir. Vaqon tәsәrrüfatı işçisi
vaqonların tormoz sisteminin işlәk vәziyyәtdә
olduğunu yoxla dıqdan sonra maşinistә VU-45
formalı arayış tәqdim edir. Paralel olaraq
texnoloji mәrkәzin operatoru da әvvәl cәdәn
hazırlanmış daşıma sәnәdlәrini maşinistә tәqdim
edir. Bundan sonra maşinist radiorabitә vasitәsi
ilә sәfәrә hazır olması barәdә stansiya
növbәtçisinә mәlumat verir. Stansiya növbәtçisi
qatar dispetçerinin icazәsi ilә qatarı göndәrmәk
üçün yoldәyişәnlәri müvafiq vәziy yәtә gәtirir vә
çıxış işıqforunda icazәverici işarәni açır.
Vaqonların altından tormoz başmaq ları götü -
rüldükdәn sonra qatarın yola düşmәsinә icazә
verir vә DU-2 formalı jurnalda qatarın mә -
lumatlarını qeyd edir. Sonda isә qatar dispet -
çerinә vә qonşu stansiyanın növbәtçisinә qatarın
getmә vaxtını deyir vә DU-2 formalı jurnalda
hәmin mәlumatları qeyd edir. Bununla da bir yük
qatarının stansiyaya qәbulu, vaqonların tәyinatı
üzrә yüklәmә-boşalt ma yerlәrinә verilmәsi,
hәmin vaqonların stan siya yoluna gәtirilmәsi vә
qatar qәbul edilәrәk tәyinatı üzrә göndәrilmәsi
prosesi bitmiş hesab edilir. Yuxarıda qeyd olunan
proseslәr qüvvәdә olan tәlimatlara, qәbul olun -
muş normativlәrә uyğun yerinә yetirilәrsә,
әmәyin mühafizәsinә, texniki tәhlükәsizliyә,
hәmçinin yük daşımalarının artmasına zәmanәt
verilmiş olar.

Biz burada stansiya növbәtçisinin vәzifә
borcundan, ümumiyyәtlә, stansiyada ona aid
olan işlәrin tәşkilindәn hәrtәrәfli söz açdıq. Bir
mәsәlәni dә qeyd etmәk istәyirәm ki, istәr
stansiya növbәtçisi, istәrsә dә digәr peşә növ -
lәrini öyrәnәn şagirdlәrin nәzәri biliklәrlә yanaşı,
praktiki iş vәrdişlәrinә dә yiyәlәnmәlәri çox
vacibdir. Çünki alәt, avadanlıq vә texni kalarla
bilavasitә tәmasda olan şagird istehsalat üçün әn
önәmli olan әmәyin müha fizәsi vә texniki-
tәhlükәsizlik qaydalarına әmәl etmәyi mükәm -
mәl öyrәnә bilәr.

Peşә tәhsili alan hәr bir şagird nәzәri biliklәrlә
paralel olaraq istehsalat müәssisәsinin baza sında,
ya da tәlim-tәdris laboratoriyasında tәc rübә keç -
mәlidir. Hazırkı dövrdә Dәmir Yolu vә Met -
ropoliten üzrә Bakı Dövlәt Peşә Tәhsil Mәr -
kәzinin mövcud ixtisaslar üzrә labora toriyası

olmadığına görә istehsalat tәcrübәlәri baza
müәssisәlәri olaraq Azәrbaycan Dәmir Yolla rının
vә Bakı Metropoliteninin stansi yalarında,
lokomotiv depolarında vә dartı elektrik yarım -
stansiyalarında tәşkil olunur ki, iş yerlәrindә
şagirdlәr tәcrübә saatlarından tam yararlana
bilmirlәr. Çünki qatarların hәrәkәtini vә manevr
işlәrini idarә edәn stansiya növbәtçisi, elektro -
vozu vә ya teplovozu idarә edәn maşinist, dartı
elektrik yarımstansiyalarının, kontakt şәbә -
kәlәrinin vә işarәvermә qurğularının tәmiri üzrә
montyoru Nizamnamәyә vә mövcud tәli matlara
әsasәn, öz iş yerinә başqa şәxslәrin müdaxilә
etmәsinә yol vermәmәlidir. Aydındır ki, belә
spesifik peşәlәri öyrәnmәk üçün şagird alәt,
avadanlıq vә texnikalarla birbaşa tәmasda
olmalıdır. Yalnız bu halda şagird nәzәri biliyini
tәtbiq edәrәk ona verilәn iş normasını yerinә
yetirәr. Bunun üçün ya bu tәhsil mәrkәzindә
müasir tәlәblәrә cavab verәn trenojorlarla tәchiz
edilmiş laboratoriyalar tәşkil olunmalı, ya da
baza müәssisәlәri ilә iş birliyi qurularaq, әmәk
normalarına әsasәn, şagirdlәr istehsalata cәlb
olunmalıdırlar. Bundan әlavә, istehsalçı ölkәlәrin
ali vә peşә tәhsili müәssisәlәri ilә әmәkdaşlıq
edәrәk yeni texnika vә texnologiyalar sistemini
peşә tәhsili proqramımızda tәtbiq edilmәsinә nail
olmalıyıq.

Hazırda Azәrbaycanın dәmir yollarında yeni
işarәvermә vә rabitә qurğuları, hәmçinin dәyi şәn
cәrәyanlı dartı elektrik yarımstansiyaları tikil -
mәkdәdir. Yeni istismara verilmiş lok o motivlәrin
vә idarәetmә sistemlәrinin işinin dә bu qurğulara
istinad edәcәyini nәzәrә alaraq, tәdris proq -
ramlarında da köklü dәyişikliklәrә vә müasir
texnologiyaları mәnimsәmiş peşәkar kadrlara
ehtiyac vardır. Ona görә dә tәlim-tәdris pro -
seslәrindә baza müәssisәlәrinin tәcrübәli vә
hәvәsli kadrlarından maksimum istifadә etmәk
mәqsәdәuyğundur.

Bu praktik işlәr ardıcıl, mütәmadi vә tәlimata
uyğun aparılarsa, şagirdlәrin tәcrübәsi artar, peşә
vәrdişlәrinә yiyәlәnәr vә gәlәcәkdә bundan ya -
rarlanarlar. Son nәticәdә bunlar işin düzgün qu -
rulmasını, istehsalatda bәdbәxt hadisәlәrin azal -
masını, әmәyin mühafizәsi vә texniki-tәh lü -
kәsizliyi tәmin etmiş olar.
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TƏDRİS  LABORATORİYASININ  FƏALİYYƏT
İSTİQAMƏTLƏRİ 

M
üasir dövrdә insan cәmiy yә -
tinin, sәna yenin, texnikanın, o
cümlәdәn, avto mobil tex ni ka -
sının sürәtli inkişafı peşә mәk -

tәblәri vә liseylәrindә tәdrisin sәmәrәli apa -
rılmasının çevik liyini vә inkişafla ayaqlaşmasını
tәlәb edir. Cәlilabad Peşә Liseyindә dә hәmin
işlәrin davamlı aparılması üçün müvafiq tәd -
birlәr hәyata keçirilir. Liseydә yeni tәdris olunan
“avtomobillәrin vә traktorların elektrik ava dan -
lığının tәmiri üzrә çilingәr-elektrik, avto mobil
sürücüsü” ixtisası bu baxımdan daha çox diqqәti
cәlb edir. İxtisasın yeni olması ilә yanaşı, hәm dә
müasir avtomobillәrin elektrik ava danlığının
mürәkkәbliyi  onun öyrәnilmәsinә yeni pedaqoji
yanaşmalar tәlәb edir. Ənәnәvi plakatlar, әdәbiy -
yatlar, maketlәr vә s. müasir avtomobillәrin elek -
trik avadanlığının tam öyrә nilmәsini tәmin etmir.
Çünki klassik elektrik sxemlәrinin cәrә yan mәn-
bәlәrindәn, cihazlardan vә işlәdicilәrdәn ibarәt
olduğu halda, müasir avtomobillәrin elek trik
sxemlәrinә sadala nan lardan әlavә,  elektron-yad -
daş  qurğu ları, elektron idarәetmә vә kom muta -
siya elementlәri, mәlumat  daşıyıcıları vә s. da -
xildir. Bu ele mentlәrin quruluşu vә iş prin sipinin
öyrәnilmәsi ixtisas fәnlәrinin (avto mobillәrin vә
traktorların elektrik ava danlığı vә elektro tex -
nikanın әsasları, avto mobil vә trak torların
elektrik avadanlığının tәmiri vә s.) tәdrisi ilә ya -
naşı, İKT, fizika, kimya vә s. ümumtәhsil fәn -
lәrinin dә tәdrisindә yeni ya naşma vә üsullar
tәlәb edir. 

Fәnnin tәdrisinin keyfiyyәtli vә sәmәrәli apa -
rılması, bilavasitә maddi-texniki bazanın sәviy -

yәsindәn çox asılıdır. Liseydә yeni tәdris edilәn
“Avtomobillәrin vә traktorların elektrik ava -
danlğı vә elektrotexnikanın әsasları” fәnninin
mövcud maddi-texniki bazası bu fәnnin әnәnәvi
sә viyyәdә tәdrisi üçün yetәrlidir. Lakin müasir
avtomobillәrin mürәkkәb elektrik avadanlığının
öyrәnilmәsi vә yüksәk sәviyyәli keyfiyyәtin
qazanılmasını tәmin etmir. Bu istiqamәtdә ciddi
dönüş yaratmaq, tәdrisin keyfiyyәtini vә sәmә -
rәliliyini artırmaq üçün liseyin rәhbәrliyi yeni
maddı-texniki bazanın “avtomobillәrin elek trik
avadanlığı üzrә tәdqiqat labora tori yası” nı ya -

ratmağa nail oldu. Laboratoriya qısa müd dәtdә
liseyin mühәndis-pedaqoji heyәti tәrә findәn
yaradılmış vә müvafiq avadanlıqla tәchiz edil -
mişdir. Laboratoriyanın әsas fәaliyyәt isti qa mәt -
lәri aşağıdakılardır: 

– avtomobillәrin elektrik avadanlığının mü -
kәmmәl öyrәnilmәsini tәmin etmәk; 

– avtomobillәrin elektrik avadanlığının tәk -
millәşdirilmәsi yolları üzrә tәdqiqat işlәrinin

Rasim İbrahimov, 
Cәlilabad Peşә Liseyinin ixtisas fәnn müәllimi

E-mail: İbrahimov.1963@bk.ru
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aparılması; 
– avtomobillәrin elektrik avadanlığında baş

verә bilәcәk nasazlıqların imitasiyası vә onların
aradan qaldırılması yollarının tәdqiqi;

– avtomobillәrin elektrik avadanlığının ümu -
mi dövrәsinin vә ayrı-ayrı işlәdicilәrin döv rә -
sinin hesablanması; 

– avtomobilin elektrik avadanlığına daxil olan
elementlәrin vә işlәdicilәrin elektrik para metrlә -
rinin tәyin edilmәsi; 

– müxtәlif tәmir işlәrinin aparılması vә s. 
Laboratoriyada tәdrisin aparılması üçün avto -

mobilin elektrik avadanlığının fәza modeli
“rentgen” sxemi qurulmuşdur. Burada elektrik
sxeminә aid olan bütün hissә vә detallar göz
qabağındadır. Şagird istәnilәn işlәdici vә ya ele -
mentin elektrik sxeminә necә vә haradan qoşul -
duğunu әyani görür, onun işinә nәzarәt edir.
Avtomobillәrin elektrik avadanlığının tәkmillәş -
dirilmәsi yollarının araşdırılması laboratoriyanın
әsas fәaliyyәt istiqamәtlәrindәn biridir. Burada
elektrik avadanlığında baş verә bilәcәk әsas
nasazlıqlar әvvәldәn vә ya tapşırığın gedişindә
usta (müәllim) tәrәfindәn müәyyәn edilir. Belә
halların şagird tәrәfindәn müәyyәn edilәrәk
aradan qaldırılması öyrәnilir. Laboratoriyada

müxtәlif hesablama vә ölçmә işlәri dә aparmaq
mümükündür. Mәsәlәn, işıqlandırma sistemindә
baş işıqforların uzaq işıqlarının dövrәsindәn
keçәn cәrәyanın vә müqavimәtlәrinin müәyyәn
edilmәsinә diqqәt edәk. Bunun üçün hәmin
dövrәnin elektrik sxemi aşağıdakı kimi qurulur:
Sxemdәn göründüyü kimi, lampalar elektrik
dövrәsinә paralel qoşulub. Fizika kursundan da
mәlumdur ki, paralel dövrәdә gәrginlik kәmiy -
yәtcә sabit qalır, cәrәyan şiddәtlәri isә ayrı-ayrı
işlәdicilәrdәn keçәn cәrәyanların cәminә bәra -
bәrdir. Hesablama bir neçә üsulla aparıla bilәr.
Bu üsullardan birinә baxaq. 

Dövrәnin ümumi cәrәyan şiddәti İ, A amper -
metri, gәrginliyi (elektrik hәrәkәt qüvvәsi) isә U

voltmetri ilә ölçülür. Ümumi cәrәyan şiddәti İ, İ1
vә İ2 cәrә yan larının cәmindәn ibarәtdir.  İ1 vә İ2
cәrә yan larının  qiymәtlәri isә müvafiq olaraq A1
vә A2 ampermetrlәri ilә ölçülür. Om qanu nun -
dan istifadә edib, müvafiq ola raq sol vә sağ
işıqforların uzaq işıqlarının közәr mә tellәrinin
müqavimәtini hesablamaq olar. 

Hesablama aşağıdakı qaydada aparılır. 
Birlәşdirici naqillәrin vә kommutasiya cihaz -

larının müqavimәtini nәzәrә almasaq belә yaz -
maq olar. Ölçmә cihazlarının göstәrişlәrini qeyd
edәk: 

İ = 10 A 
U= 12 V 
İ1 = 5 A
İ2 = 5 A 

İ1 vә İ2 cәrәyanlarının bir-birinә bәrabәr ol -
ması onu göstәrir ki, lampaların uzaq işıqlarının
müqa vimәtlәri (R1 vә R2) bәrabәrdir vә onlar
eyni işıq seli yaradacaqlar. Bu isә hәrәkәtin tәh -
lükәsizliyi üçün çox vacibdir. Sol vә sağ işıq -
forların uzaq işıqlarının közәrmә tellәrinin mü -
qa vimәtlәri müvafiq   R1 = U/  İ1 = 12/5 = 2,4 om
vә R2 = U/  İ2 = 12/5 = 2,4 om  olur. Hesab la -
malardan göründüyü kimi R1 = R2. Əlavә olaraq
közәrmә telinin gücünü dә hesab lamaq olar.
Müqa vimәtlәrin vә cәrәyan şid dәtlәrinin bir-
birinә bәrabәrliyi onu göstәrir ki, sol vә sağ
lampaların güclәri bir-birinә bәra bәrdir.  Yәni sol
vә sağ lampaların gücü müvafiq olaraq, P1= U x
İ1 = 12 x 5 = 60 vt vә P2= U x İ2 = 12 x 5 = 60
vt olar.  Lampaların istifadә etdiyi ümumi güc isә
P= P1+ P2= 60+60 = 120 vt olur. 

Tәlimdә bu cür әyaniliyin olması elektrik ava -
danlığının mahiyyәtinin, onun quruluşunun, iş
prinsipinin şagird tәrәfindәn tez vә yaddaqalan
formada mәnimsәnilmәsini tәmin edir. Tәdris
prosesindә tamlığı tәmin etmәk üçün gәlәcәkdә
dә belә laboratoriyaların vә digәr fәnlәrin tәdrisi
üçün yaradılması zәruridir.
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Ş
agird şәxsiyyәtinin ahәngdar inki -
şafına verilәn әn mühüm tәlәblәrdәn
biri onun әmәyә, әmәk adamlarına
şüurlu münasibәt göstәrmәk qabiliy -

yәtinә malik olması prinsipinә müasir sosial-
iqtisadi baxımından yanaşmanı zәruri edir.
Əmәk – fiziki vә әqli fәaliyyәtin mәcmusu olub,
vәhdәt tәşkil edir. Bu sahәdә bacarıq vә vәrdiş -
lәrin mәnimsәnilmәsi әmәk tәrbiyәsi vasitәsi ilә
hәyata keçirilir. Əmәk tәrbiyәsi sistemli vә
mәqsәdyönlü şәkildә tәlim-tәrbiyә müәssisә -
lәrindә aparılır. Burada tәdris olunan bütün
fәnlәrin imkanları pedaqoji әsaslara müvafiq
olaraq reallaşdırılır. Şagirdlәrin әqli fәaliyyәti
tәlim әmәyi nәticәsindә müxtәlif fәnlәr üzrә
qazanmış olduqları biliyin keyfiyyәti ilә şәrtlә -
nir. Aparılan araşdırmalardan mәlum olur ki,
intellektual әmәk fiziki әmәyin keyfiyyәtindә
mühüm rol oynayaraq, aparıcı mövqeyә malik -
dir. Əmәk hazırlığının nәzәri vә praktiki
problemlәrinin tәdqiqindә, mәhz bilik (intellek -
tuallıq) vә bacarıq (fiziki) arasında qarşılıqlı
faydalılıq dәrәcәsi öyrәnilmәklә bunlar arasında
tәlәb vә imkana görә yaranan ziddiy yәtlәr aşkar
edilir. Hәmin uyğunsuzluqların, biliyә uyğun
(tәlәb) bacarığın olmaması (imkan) sәbәbinin
aradan qaldırılması üçün pedaqoji әsaslarla
müәyyәn olunan qanunauyğunluqlar, prinsiplәr

vә metodlar dәqiqlәşdirilir. Bunun nәticәsindә
intellektual әmәklә fiziki әmәk arasında trans -
formasiyanın sәmәrәliliyini artıran hәrәkәtverici
qüvvә yaranır. Qeyd olunan metodoloji yanaşma
barәdә baş verәn proses demәk olar ki, pedaqoji
әsas kimi lazımınca dәyәrlәndirilmәmişdir.
Əmәk hazırlığı texnologiya dәrslәrindә aparılır.
Bu dәrslәrdә әmәk fәaliyyәtinin maddi-istehsal
prosesi haqqında zәruri elmi mәlumatlar verilir,
müvafiq bacarıq vә vәrdişlәr formalaşdırılır.
Birinci sinifdәn başlayaraq şagirdlәr әmәk
vәrdişlәrinә hazırlanırlar. Əmәk hazırlığı tәhsil
müәssisәlәrindә şagirdlәrin tәlim fәaliyyәtindә
mәmulatın emalı zamanı nәzәri biliklәrin prak -
tiki tәtbiqi prosesindә hәyata keçirilәn әmәliy -
yatların mәcmusu ilә şәrtlәnir. Sәmәrәli tәşkil
olunmuş tәlim prosesindә tәrbiyә olunanlar
әmәyә alışır, biliklәrinin qiymәtlәndirilmәsi ilә
fәaliyyәtlәrinin nәticәsini görürlәr.

Dahi Azәrbaycan şairi vә mütәfәkkiri M.Fü -
zulinin ölmәz әsәrlәri içәrisindә uşaqların elm
öyrәnmәsi, sәnәt secmәsi kimi mәsәlәlәr dә
xüsusi yer tutur. “Rindu-Zahid” adlı әsәrindә o,
bildirir ki, yeniyetmәlik dövründә düzgün se -
çilmәyәn sәnәt insana bütün ömrüboyu öz mәnfi
tәsirini göstәrir. Ümumiyyәtlә, M.Füzuli vә digәr
klassiklәrin әsәr lәrindә insanın әmәk hazır -
lığından sәnәt karlığa yüksәlmәsi ideyalarından

İNSAN SƏNƏTKARLIĞA ƏMƏK HAZIRLIĞI 
İLƏ YÜKSƏLİR 

Şahrza Ağayev,
ADPU-nun müәllimi, pedaqogika üzrә fәlsәfә doktoru, dosent,
qabaqcıl tәhsil işçisi
E-mail: sharza-a@mail.ru

Açar sözlәr: әmәk hazırlığı, sәnәtkarlıq, fiziki vә әqli fәaliyyәt, dulusçuluq, әyiricilik, hörmә
tәkәlduz, hәsirçilik.

Ключевые слова: трудовая подготовка, мастерство, физическая и умственная деятель -
ность, керамика, спиннинг,  циновка.

Keywords: labor preparation, craftsmanship, physical and mental activity, pottery, spinning,
witchcraft, handicraft.

Cәmilә Qarayeva,
Bakı Dövlәt Universitetinin 

Qazax filialının baş müәllimi



75

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №2, 2018 s.74-78

sәmәrәli istifadә olunmasına, dünya tәcrübәsinin
öyrәnil mәsinә müasir sosial-iqtisadi şәraitdә
ciddi ehtiyac vardır.

Almaniyanın peşә tәhsili öyrәnәnlәrin gәlә -
cәyinә tәminat verir vә onların bu sahәdә
tәcrübәsi maraqla öyrәnilir. Ölkәdә tәhsil peşә
mәktәbindә vә müәssisәdә aparılır. Paralel tәhsil
sistemi sayәsindә gәnclәr mәktәbdә vә müәs -
sisәdә gәlәcәk peşәlәrinә optimal surәtdә hazır -
laşırlar. Almaniyanın peşә tәhsili sisteminin
üstün cәhәtlәrini aşağıda qeyd olunan fәrqlәnmә
әlamәtlәri ilә xarakterizә etmәk olar.

• Dövlәt, iqtisadiyyat vә sosial tәrәfdaşlar
birlikdә peşә tәhsilinin çәrçivә şәrtlәrini tәmin
edirlәr.

• Almaniyada tәcrübәdәn keçirilәn peşә tәhs i -
linin mәqsәdi şagirdlәrә sәriştәyә yönәldilmiş
hәrtәrәfli kompetensiyaların aşılanmasıdır: bu
mәqsәdә çatmağın әn yaxşı yolu bir tәrәfdәn
müәssisәdә, digәr tәrәfdәn mәktәbdә aparılan
tәlimdir.

• Bütün müәssisәlәrdә tәhsil standartlarının
eyni olması vә imtahanlara tәqdim olunan vahid
tәlәbat tәhsilin keyfiyyәtinә zәmanәt verir vә
tәhsilin insanların hәyatı boyu onları müşayiәt
etdiyini tәsdiqlәyir.

• Fasilәsiz olaraq әmәk ehtiyatları bazarı vә
peşә tәhsilinin öyrәnilmәsi onun texniki, iqtisadi
vә ictimai inkişafa adaptasiya olunmasına şәrait
yaradır.

• Xüsusi ixtisası vә pedaqoji tәhsili olan per -
sonal şagirdlәrdә peşә kompetensiyalarının
daimi inkişafına, hәmçinin tәlim vә tәdrisin
yüksәk keyfiyyәtinә tәminat verir.

Peşә tәhsilindә şagirdlәrin kompe ten siya -
larının inkişaf etdirilmәsinә әsaslanan qayda -
lara aiddir: 

– şәxsi vә sosial kompetentlilik, yәni daxili
motivasiya, kollektivdә işlәmәk bacarığı vә qәrar
qәbul etmәk;

– istehsalatda işlәmәk, işçi avadanlıqlarla
davranmaq vә istehsal prosesini anlamaq;

– problemi hәll etmәk üçün hәll strategiyası
axtarmaq bacarığı vә ondan çıxış etmәk
qabiliyyәti.

Almaniyada mәktәbi bitirәnlәri belә bir sual
düşündürür: hara getmәk, hansı ixtisası öyrәn -
mәk vә hansı ixtisasın perspektivli gәlәcәyi var?
Bu ölkәnin peşә tәhsilindә mәktәbin yeni -

yetmәlәri cәmiyyәtin gәlәcәk hәyatına hazır -
lamaq kimi xüsusi әnәnәsi vardır. Yeniyet mәlәr
peşә mәktәbindә vә müәssisәdә 2-3 vә 5 il
müddәtindә tәhsillәrini davam etdirirlәr. Tәlim
әrәfәsindә şagirdlәr tәlim-istehsalat müәssi -
sәlәrindәn tәqaüd alırlar. Qeyd olunan bu uğur -
ların dinamik inkişaf edәn Azәrbaycanda da
yaxın gәlәcәkdә reallaşmasına tam әminliyimizi
ifadә etmәk istәyirik.

Dünya praktikasına görә sәnәt seçimindә, ilk
növbәdә, әmәk bazarının tәlәblәri nәzәrә alın -
malıdır. Son illәr ölkәnin iqtisadiyyatı sürәtlә
inkişaf edir vә yeni yaradılmış iş yerlәri qabaqcıl
texnologiyalar әsasında qurulur. Müasir istehsal
müәssisәlәrindәn – “Gilan-Dәri” MMC, “Lalә-
Tekstil” MMC, “ARFA” LTD MMC, “Azәr to -
xum” toxumçuluq müәssisәsi, “Karvan-K”
MMC vә bir çox müәssisәlәr yeni texnologiya
әsasında qurulduğu üçün hәmin müәssisәlәrdә
informasiya texnologiyaları üzrә peşәlәrә yiyә -
lәnmiş işçi qüvvәsinә tәlәbat artır.

Azәrbaycan sәnәtkarlar diyarıdır. Uzun illәr
mәktәblilәrin әmәk hazırlığının nәzәri vә prak -
tiki problemlәrinin hәlli istiqamәtindә aparılan
tәdqiqatdan mәlum olmuşdur ki, sәnәtә marağın
yaranması tәhsil alanın tәlәb vә imkanı arasında
olan ziddiyyәtin hәlli texnologiyası ilә şәrtlәnir.
Bu cәhәtdәn alman modelinin tәtbiqinә ehtiyac
vardır. 

Sәnәtkarlıq paytaxtı olan Şәkinin şöhrәti
bütün dünyaya öz töhfәsini vermişdir. Hazırda bu
diyara olan maraq onun tarixi keçmişini,
sәnәtkarlıq nümunәlәrinin texnoloji әsaslarını,
tәbiәtini öyrәnmәyә insanları sövq etdir -
mәkdәdir. Tәdqiqatçıların hesablamalarına görә
dağlar diyarı olan Şәkinin 2700 ilә yaxın yaşı
vardır. Böyük Qafqaz sıra dağlarının cәnub әtәk -
lәrinin Qanıq-Əyriçay dәrәsi ilә birlәşdiyi yerdә
güclü sellәri ilә mәşhur olan Kiş çayının sol
sahilindә yerlәşir. 1772-ci ildә Kiş çayından
gәlәn dәhşәtli sel onun bir hissәsini dağıtmışdır.

Tarix boyu bu dağlar diyarını tanıtdıran onun
füsunkar tәbii gözәlliklәri vә adı dillәr әzbәrinә
çevrilmiş sәnәtkarları olub. Şәkinin şan-şöhrәti
memarlıq, daşoyma, taxtaoyma, dulusçuluq,
dәmirçilik, misgәrlik, zәrgәrlik, ipәkçilik,
papaqçılıq, nalbәndlik, şәbәkәçilik kimi sәnәt
nümunәlәri dünyaya yayılıb. Şәkinin lәziz
yemәklәri – pitisi, halvası, növbәnöv şirniyyatı
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milli kulinariyamızın özәyidir. Şәki sәnәtkar -
larının istehsal etdiklәri mәhsullar daxili tәlәbatı
ödәmәklә yanaşı, xarici ölkә bazarlarında da
maraqla qarşılanır. Avropanın mәşhur kollek -
sionerlәri Şәkinin parça mәmulatlarının tәrtiba -
tına, rәng çalarlarının davamlılığının sirlәrinә
xüsusi diqqәt ayırırlar. 

Müstәqillik illәrindә mәdәni irsin qorunub
saxlanılmasına, xalqımızın zәngin mәdәniy -
yәtinin tәbliğinә dövlәt sәviyyәsindә qayğı daim
artmaqdadir. 2007-ci ildә Şәkidә ilk dәfә olaraq,
“Sәnәtkarlar günü” bayramının keçiril mәsi
bunun bariz nümunәsidir.

Aparılan araşdırmalar göstәrir ki, uzaq
keçmişdә Şәki sәnәtkarlığının sahәlәri bu gün ilә
müqayisәdә daha geniş olmuşdur. 1848-ci ildә
Şәki әhalisinin tәkcә geyim vә bәzәk ehtiyac -
larını ödәmәk üçün şәhәrdә 235 papaqçı, 178
dabbaq, 147 başmaqçı, 154 dәrzi, 82 şәridçi, 41
gümüşbәnd çalışırmış. Tәdqiqatçı alim, profes -
sor Mәhәrrәm Qasımlının lakonik ümumi lәşmәsi
bu diyarı aydın tәsәvvür etmәyә imkan verir:
“Şәki Azәrbaycanın milli tarixi varlığının elә bir
möcüzәli gerçәkliyidir ki, onun hәr zәrrәsindә
hәm özümüzü, hәm dә özgәlәri heyrәtlәndirәn
çeşid-çeşid sirr-hikmәt bәrqә rardır. Burada tәbiәt
möcüzәsi ilә sәnәt möcüzәsi baş-başadır. Şәkinin
suyu, havası, axar-baxarı, bağ-bağatı Tanrının bir
lütfüdürsә, könlü mehr-mәhәbbәtlә dolu, şirin-
şәkәr lәhcәli, fәdakar adamları da bu lütfә layiq
görülәnlәrdir”.

Tarixi mәnbәlәrә görә 1927-ci il Şәkinin
(Nuxanın) ipәk sәnayesi tarixindә yeni mәrhә -
lәnin başlanğıcı oldu. Hәmin ilin iyun ayında
vaxti ilә Şәkinin ilk ipәkçilik müәs sisәsinin
Alekseyev vә Voronin qardaşlarının fabrikinin
yerlәşdiyi әrazidә Zaqafqaziyada әn böyük
İpәkçilik kombinatının tәmәli qoyuldu. Şәkili
ipәkçilәr 1941-1945-ci illәrdә hәrbi hava
qüvvәlәri üçün paraşüt ipәyi, ipәk saplar vә
cәbhәnin ehtiyaclarını ödәmәk üçün digәr
mәhsullar da istehsal etmişdilәr. Alman faşiz -
minә qarşı döyüşlәrdә yaralanan әsgәrlәrin
cәrrahiyyә әmәliyyatları zamanı tikiş qoymaq
üçün Şәkidә istehsal olunan ipәk saplardan
istifadә olun muşdur. 1931-ci ildә açılışı böyük
rezonansa sәbәb olmuş Şәki İpәk Kombinatının
adı 1999-cu ildәn dәyişdirilәrәk, “Şәki İpәk”
ASC kimi fәaliyyәt göstәrir. 1998-ci ildә Böyük

İpәk Yolunun bәrpası Azәrbaycanın siyasi,
iqtisadi vә sosial inkişafına әsaslı şәkildә tәsir
etdi. Şәki ipәyi, o cümlәdәn, burada istehsal
olunan xalçalar, kәlağayılar, şәrflәr, xammal
mәmu latları yenә keyfiyyәti, rahatlığı ilә seçilir.
Gәnc xalça ustalarının toxuduğu “Qımı”,
“Gülüstan”, “Şirvan” xalçaları milli koloritinә,
rәnglәrin cazibәsinә, estetik görünüşünә görә ilk
baxışdan maraq doğurur.

İpәkçiliklә bağlı olan qәdim sәnәt sahә lә -
rindәn biri әsrlәr boyu ev peşәsi sayılan tәkәl -
duzluqdur. XIX әsrin әvvәllәrindә Şәkidә yәhәr
üzü bәzәyәn 22, başmaq üzü bәzәyәn 16, püştü
üzü bәzәyәn 50 tәkәlduz dükanının olduğu qeyd
olunur. Mәlumata görә keçәn әsrin ortalarında
Azәrbaycana sәyahәt etmiş Aleksandr Düma
Şәkinin tәkәlduz ustalarının bәdii tikmә sahә -
sindәki mәharәtinә heyranlığını gizlәdә bil -
mәmişdir: “Mәn 24 manata Şәkidә bәdii tikmәli
2 әdәd yәhәr aldım. Belә yәhәri Fransada 200
franka da ala bilmәzdim. Düzünü desәm, onu
bizdә heç bir qiymәtә tapmaq mümkün deyil”.

Azәrbaycanda toxuculuq sәnәtinin köklәri
çox qәdim tarixә malik olub, onun meydana
gәlmәsinә insanların mәişәt tәlәbatları vә
әrazidә xammal ehtiyatının bolluğu sәbәb olmuş -
dur. Lifli bitkilәr lığ, ziyәlığ, kәtan, pambıq vә s.
әsrlәr boyu yun vә ipәklә yanaşı, toxuculuq
sәnәtinin başlıca xammalı olmuşdur. Toxu -
culuğun ilk mәrhәlәsi hörmә sahәsindә әmәlә
gәlәrәk, bәsit texniki qaydalarla üzvi surәtdә
bağlı olub. Toxuculuğu, xüsusәn dә onun başlan -
ğıc mәrhәlәsini tәşkil edәn әyirmә mәşğu -
liyyәtini araşdırarkәn eneolit dövrünün (eneolit
daş dövrünün sonu – metal әsrinin baş langıcı
hesab edilir vә b.e.ә. VI-IV minillik lәri әhatә
edir) bütün abidәlәrindә demәk olar ki, müxtәlif
tipli әyiricilәrә rast gәlmәk olur. Bu alәtlәrin
forma vә müxtәlifliyi tunc vә dәmir dövrü abi -
dәlәrindә daha da aydın nәzәrә çarpır. Zaman
keçdikcә onların müxtәlif növlәri yaranmışdır. 

Ölkәmizin әrazisindә toxuculuğun tarixini
müәyyәnlәşdirmәk üçün toxuma keramika
qalıqlarının әhәmiyyәti böyükdür. Əyiricilik vә
hörmә sәnәtinin inkişafı parça istehsalını da
labüd etmişdir. Toxuculuq dәzgahı hörmә
әmәliyyatından toxuma texnikasına keçid
mәrhәlәsindә qәdim dövrә xas olan texniki
vasitәlәr içәrisindә әn mürәkkәb әmәk alәti idi.
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Mingәçevirdә ilk orta әsrlәrә aid katakomba
(İtalyanca сatacomba, latınca catacumba-yeraltı
sәrdabә) qәbrindә vә ona yaxın әrazidә toxucu
dәzgahının hissәlәrinә rast gәlinmişdir. Hörmә
texnikasının tәkmillәşdirilmәsi müxtәlif sahә -
lәrin meydana gәlmәsinә zәmin yaratdı. Onlar -
dan biri dә hәsirçilikdir. Ağac çubuqları, lifli vә
dәnli bitkilәrin külәşindәn ibarәt hörmә sәnәtinin
qәdim növü olan hәsirçilik bu gün dә öz
әhәmiyyәtini itirmәmişdir. Bu sәnәtlә lığ vә ya
ziyәlığdan burub eşmә üsulu ilә ciyә hazır -
lanması cәnub zonasında indi dә davam etdirilir.
Hәsir toxuculuğunda әriş üçün işlәnәn lığ eşmә
ev mәişәtindә geniş yayılmışdır. Zәnbil, kövsәrә,
süfrә üçün ciyәlәr, mәhz hәmin üsulla hazırlanır.
Çubuqdan hörülәn hәsir mәmulatları sәbәt,
aşsüzәn vә s. özünün tәsәrrüfat vә mәişәt
әhәmiyyәtini saxlamaqdadır. Hәsir dәzgahlarının
şaquli vә üfüqi olmaqla iki әsas tipi müasir
dövrümüzәdәk gәlib çatmışdır. Saya (sadә) hәsir
toxuculuğunda tәtbiq olunan şaquli dәzgah növü
– “dasko” hәlә dә qalmaqdadır. Saya hәsirdәn
fәrqli olaraq, güllü hәsir tipoloji cәhәtdәn yer
hanasını xatırladan üfüqi dәzgahda toxunur.
Güllü hәsir isә mürәkkәb toxuma texnikası
әsasında pizәdәn toxunur. Pizә tayları gah sağ,
gah da soldan olmaqla müәyyәn qaydada әriş
taylarının arasından keçirildikcә paral vasitәsi ilә
döyәclәnib bәrkidilir. Güllü hәsirin ayaq vә baş
hissәsi kәtansayağı sadә toxuma texnikası ilә,
yan haşiyәsi isә “nәfsә” adlanan kәnar әrişlәr
üzrә “döndәrmә” üsulu ilә toxunur. Gül hәsir bir
qayda olaraq әrişin alt vә üst tayları üzrә pizә
dәstәsinin çarpaz mövqeyini müәyyәn qaydada
dәyişdirmә üsulu ilә salınır. Naxış növünün
tәlәbinә uyğun olaraq, pizә dәstәsi әriş taylarının
biri digәrlәrindәn keçirilәrәk istәnilәn nәticә әldә
edilir. Bunun müqabilindә müxtәlif hәndәsi
görkәmә malik naxışlar әmәlә gәlir. Hәsirin
nәlbәki, güllü, şanagül, girdәgül, cinaği, teşti,
әnzәli vә digәr növlәri dәbdә olan çeşidlәr
sırasındadır.

Hәr bir xalqın tarixi sәnәtkarlıq nümunә -
lәrindә öz tәsdiqini tapır. Daş dövründәn bugünә -
dәk biri-birini әvәzedәn ictimai-iqtisadi formasi -
yalarda bu nümunәlәr zәngin inkişaf yolu keçib.
Sadә әl әmәyinә әsaslanan әşyalar, mәişәt ava -
danlıqları sonralar hәmin dövrlәrdәn xәbәr verәn
maddi-mәdәniyyәt nümunәlәrinә çevriliblәr.

Belә sәnәtkarlıq nümunәlәrindәn sayılan dulus -
çuluq Azәrbaycanda әn qәdim istehsal sahә -
lәrindәn biri olmaqla, әhәmiyyәtini  qoruyub
saxlayıb, bәşәr mәdәniyyәti incilәri sırasına
qәbul edilib. Aparılan arxeoloji tәdqiqatlardan
mәlum olur ki, dulusçuluq neolit dövrünә aiddir.
(Arxeoloji araşdırmalar göstәrir ki, e.ә. VII-VI
minilliklәrdә mezolit dövrü neolit dövrü ilә әvәz
olunmuşdur). Bu sәnәtin ilk dәfә meydana
gәlmәsindә qadınların xüsusi әmәyinin olması
maraq doğurur. Dulusçuluq sәnәti nümu nәlәrinin
“xәmiri” torpaqdan yoğrulur. Hәmin dövrlәrdә
isә tәbii ki, kişilәr torpaqdan “xәmir yoğurmaq”
kimi әl әmәyi ilә mәşğul ola bilmәz-dilәr (artıq
matriarxat dövrü arxada qaldığından, idarәetmә
kişilәrin sәlahiyyәtinә keçmiş, qadınlar әn ağır
işlәr görmәyә mәhkum edilmiş dilәr). Gildәn
qab-qacaq düzәltmәk kimi ağır işlәrin qadınlar
tәrәfindәn görülmәsi o dövrlәr üçün adi hal
sayılardı.

Orta әsrlәrin sonlarından başlayaraq, Azәr-
baycanda dulusçuluq istehsalı daha yüksәk
sәviyyәyә çatıb. Bu sәnәtin inşikafı monqolların
Qafqaza yürüşünәdәk davam edib. Tәәssüf ki,
bütün dövrlәrdә olduğu kimi, o zamanlar da
işğalçılıq tәkcә torpaq itkisi, mal-mülkün darma -
dağın edilmәsi ilә tarixә yazılmayıb. Ölkәmizdә
hәmin dövrәdәk dulusçuluq sәnәtkarlığı sahә -
sindә dә güclü dәyişiklik baş verib. Əvvәllәr
yalnız bәsit, kustar üsula әsaslanan dulusçuluqda
artıq ayaqla hәrәkәt etdirilәn çarx vә kürәlәrin
tәtbiqi, yalnız kәmiyyәtә deyil, keyfiyyәtә dә öz
tәsirini göstәrib. Hәmin dövrlәrdә Azәrbaycanda
şirәli vә şirәsiz saxsı qabların daha geniş
yayılması da, mәhz dulusçuluq sәnәtinin inkişafı
ilә әlaqәdardır. Demәk olar ki, o zaman ölkәnin
hәr yerindә bu sәnәtә maraq dulusçuluq mәmu -
latlarına tәlәbatla bağlı olmuşdur. 

Etnoqrafik tәdqiqatlar göstәrir ki, mәişәtdә
istifadә olunan dulusçuluq mәmulatları bir neçә
qrupa bölünürdü. Onlardan su, әrzaq, süd mәh -
sulları qablarını vә s. göstәrmәk olar. Mәişәtdә
işlәdilәn su qabları müxtәlif forma vә adda
düzәldilib. Sәhәng, cürdәk, bardaq, parç, kuzә su
daşımaq üçündür. Dulusçuların söylә diyinә görә
bu sәnәtin ustaları 50-dәn artıq müxtәlif növlü
gil qab-qacaq hazırlayıblar ki, onların da bәzilәri
artıq sıradan çıxıb.

Ən qәdim sәnәtkarlıq növlәrindәn sayılan
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dulusçuluq Azәrbaycanda e.ә. II minilliyә tәsa -
düf edir. Bu sahәnin istehsalının Bakıda da
mövcud olması öz tәsdiqini tapıb. Şәhәrin
әtrafındakı müxtәlif növ gil yataqları burada
saxsı qabların istehsalı üçün şәrait yaradırdı.
1946-cı ildә şәhәrin Qala әrazisindә aparılmış
qazıntı işlәri zamanı XVII-XVIII әsrlәrә aid
xeyli miqdarda şirәli qablar – kasa, boşqab, bad -
ya vә s. tapılıb ki, bunların da әksәriyyәti yerli
istehsalın mәhsulları olmuşdur. Qarabağda apa -
rılmış arxeoloji qazıntılar göstәrir ki, IX-XIII
әsrlәrdә dulusçuluq sәnәt sahәsi kimi inkişaf
etmişdir. Bu dövrdә istehsal edilәn saxsı qablar
istәr hazırlanma texnikasına, istәrsә dә zәngin
bәzәk elementlәrinә görә әvvәlki vә sonrakı
dövrlәrlә müqayisәdә yüksәk texnoloji sәviy -
yәyә qalxmışdır. Su kәmәrlәri üçün saxsı boru -
ların tikinti işlәrindә geniş istifadә edilәn kaşı vә
bәzәk kәrpiclәrinin istehsalına başla nılması da,
mәhz bu dövrlә bağlıdır. Monqol işğalları Qara -
bağda, ümumiyyәtlә, Azәrbay canda sәnәt kar -
lığın digәr sahәlәri kimi dulus çuluğun inkişa fına
da ağır zәrbә vurub. Gerilәmә özünü mәişәt-dә
işlәdilәn saxsı qabların isteh salında daha aydın
göstәrib. Lakin bununla belә mәişәt kera mi -
kasının istehsalında yaranmış bu gerilik sonrakı
әsrlәrdә tikinti keramikasının hәcminin artması
ilә әvәz olunub. XV-XVII әsrlәrdә tikinti
işlәrinin genişlәnmәsi bәzәk sahәsindә istifadә
edilәn dekorativ kәrpic vә kaşı istehsalının hәc -
minin artmasına sәbәb olmuşdur. 

Əldә olunan arxeoloji mәlumatlar göstәrir ki,
orta әsrlәrdә Qarabağda saxsı mәmulatı istehsalı
üç böyük qrupa ayrılıb: şirәsiz, şirәli qablar vә
tikinti materialları. Şirәsiz saxsı mәmulatı
sırasına hәr birinin müxtәlif növlәri olan küplәr,
qazanlar, sәhәnglәr, bardaqlar, aftafalar, silbiçlәr,
süd qabları, dolçalar, çıraqlar, qәlyanlar vә s. aid
edilir. Bu qabların bәdii tәrtibatı zamanı xәtti vә
nöqtәvari naxışlardan, yәni, hәndәsi fiqurlardan
geniş istifadә edilirdi. Tәmiz saxsı qabların
uzunömürlülüyü onların hazırlanma texnolo -
giyasından asılıdır. Sәnәtkarın qәnaәtinә görә
keyfiyyәtli saxsı qabın üstünә çıxanda o sınma -
malıdır. Saxsıları biri-birinә toxundurduqda, şüşә
sәsi çıxarmalı, qızılı rәngә çalmalıdır. Xalqın
tarixi keçmişini yaşadan sәnәt nümunәlәri zaman
keçdikcә özünün әhәmiyyәtini daha da artırır.
Dulusçuluq forma vә mәzmunca dәyişsә dә,

mәhz ölmәz sәnәt nümunәlәri kimi qorunur,
istifadә dәyәrini özündә saxlayır. Nәticә olaraq
mövzunun aktuallığı vә problemin yeniliyi ba -
rәdә aşağıdakı fikirlәri söylәmәk olar.

Mәktәblәrdә tәhsil alan şagirdlәrin әmәyә
hazırlığının onların gәlәcәkdә sәnәtkar kimi
inkişa fında böyük әhәmiyyәti vardır. Bununla
yanaşı, xalqımızın sәnәtkarlıqla bağlı zәngin
tarixi vardır. Xalqın sәnәtkarlıq nümunәlәri
yetişәn yeni nәslin bu sahәdә meyl vә maraq -
larının artırılmasına öz tәsirini göstәrir. Prob -
lemin yeniliyi ondadır ki, mövzu ilә әlaqәdar
elmi tәdqiqat sahәlәrindә yeni istiqa mәtlәri
zәnginlәşdirәrәk onun mahiyyәtini artırır vә
tәhsilin keyfiyyәtini yüksәldir.
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A
rtıq hamıya bәllidir ki, gündәn-
günә dәyişәn vә inkişaf edәn
dövrdә müәllimә verilәn peda qoji
tәhsil onun peşә fәaliyyәtinin XXI

әsr stan dartlarına cavab vermәsinә kifayәt etmir
vә ümu miyyәtlә, özünütәhsil müasir müәllimә
qoyu lan tәlәblәrdәn biri hesab olunur. Yeri
gәl mişkәn, fasilәsiz pedaqoji tәhsil vә müәllim
ha zırlığının mәzmununu müәyyәn edәn ilkin
prin sip şәxsiy yәt yönümlülükdür ki, bu da
“Azәr baycan Res publikasının fasilәsiz pedaqoji
tәhsil vә müәllim hazırlığının konsepsiya vә
strate giyasının tәsdiq edilmәsi haqqında” sәnәd -
dә aşağıdakı şәkildә öz әksini tapmışdır:
“Şәxsiy yәt yö nüm lülük prinsipi, fasilәsiz peda -
qoji tәhsilin mәqsәdi müәllimin peşә fәaliy -
yәtinin subyekti kimi inkişaf etdiril mәsidir. Ona
görә dә pedaqoji tәh silin әsas mәz munu özü -
nütәhsilin üsul vә vasitә lәrinә malik olmaq dan
vә öz peşәkarlığını inkişaf etdir mәk dәn ibarәtdir.
Bu prinsipә uyğun olaraq pedaqoji tәhsil  stan -
dartlarına pedaqoji fәaliyyәtin layihә lәn diril -
mәsi, hәyata keçirilmәsi vә özü nütәhlil üçün
qabiliyyәtlәr toplusu kimi baxıla bilәr” [1]. 

Müәllimin özünütәhsili fasilәsiz tәhsilin hәl -
ledici hәlqәsi olub vә üç mәrhәlәdә olduğu qeyd
edilir. Bura daxildir: 

– özünün tәdris praktikasını tәhlil edib, çatış -
mazlıqları görmәk vә güclü tәrәflәri müәyyәn
etmәk;

– güclü tәrәflәri daha da inkişaf etdirmәk,
çatışmazlıqların sәbәbini araşdırmaq vә hәlli
yol larını axtarmaq;

– şagirdlәrin tәlim nәticәlәrini yüksәltmәk,
dәrslәrin daha maraqlı vә sәmәrәli keçmәsi üçün
qabaqcıl tәcrübәdәn yararlanmaq vә özünün
metodlarını yaratmaq.

Özünütәhsil qeyri-formal tәhsil növü oldu -
ğundan, qeyd olunan bu mәrhәlәlәr şәrti xarak ter
daşıyır vә real proses zamanı әks istiqamәtdә
sadalanan bütün komponentlәr iştirak etmәyә dә
bilәr. Bununla belә, müәllim özünütәhsil yoluna
hansı mәqsәdlә qәdәm qoyursa-qoysun, son nәti -
cәdә qazanan onun şagirdlәri, hәmkarları, çalış -
dığı müәssisә vә bütövlükdә cәmiyyәt olur. Özü -
nütәhsil yolu bilavasitә özünütәhlildәn ayrıl maz
olub, müәllimdәn bir sıra bilik, bacarıq vә vәrdiş
tәlәb edir. Azәrbaycan reallığından çıxış etsәk,
peşәkar inkişaf yolundakı ilk addım müәllimin
dünyanın aparıcı dillәrindәn birini yüksәk
sәviyyәdә bilmәsidir. Bunun vasitәsilә müәllim
onu maraqlandıran istәnilәn sahәdә әn son
yeniliklәri öyrәnәr, effektiv tәlim metodları vә
yanaşmalarla tanış olar. Dil bilgisi müәllimә
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yalnız hәmin dildә mövcud olan әdәbiyyatı
oxumağa deyil, hәm dә bu dildә mövcud olan bir
çox tәdqiqat nәticәlәri ilә – youtube, teachertube,
teachers.tv, open 2study. com, edx. org, coursera.
com, futurelearn. com, universariu. org vә digәr
saytlarda olan saysız-hesabsız video vә onlayn
kurslara da çıxışı tәmin edәcәkdir.

Müәllimin özünütәhsili onun özünәinamını vә
peşәsinә bağlılığını daha da artırır vә şagird lәri -
nin (tәlәbәlәrinin) uğuru onu bu yolda daha da
qәtiyyәtlә addımlamağa hәvәslәndirir. Elә bu sә -
bәbdәndir ki, belә müәllimlәr qazandıqları bilik -
lәri digәrlәri ilә paylaşmaq hәvәsindә olur vә
müxtәlif sosial şәbәkәlәrdә (mәs., facebookda
 qapalı qrup, yaxud da sәhifә yara dırlar) ya da
youtube kanalından öz tәcrübәlәrini bölü şürlәr.
Sonuncu, hәm dә resursların bölüş dürülmәsi vә
virtual әmәkdaşlığın tәmәlini qoy maq baxı -
mından da önәmlidir. Deyәk ki, şirniy yatçı qru -
punda oxuyan şagirdlәrә müәllim “tәrsi nә çev -
rilmiş dәrs” (flipped classroom) modelinә uyğun
olaraq, evdә “Emma nәnәnin” kanalından hәr
hansı bir reseptin hazırlanmasına aid videoya
(Рецепты Бабушки Эммы: https://www.-youtu -
be.com/ channel/ UCJWMFd7J8nug8ehS1no-
Ew) baxmağı tap şıra bilәr. Növbәti dәrsdә resepti
şagirdlәrlә (tәlәbәlәrlә) tәkrar vә müza kirә edәr,
daha sonra isә kiçik qruplarda reseptin hazır -
lanmasına başlanıla bilәr. Göründüyü kimi,
müәllimin özünәtәhsili müәllimlәrarası peşәkar
qrupların yaranmasını tәşviq etmәklә bәrabәr,
digәr müәllimlәri dә özünәtәhsilә sövq etdirir. 

Müәllimin özünütәhsili xüsusilә dә ilk peşә-
ixtisas tәhsili sahәsindә çalışan müәllimlәr üçün
böyük aktuallıq kәsb edir. Bu, özünü hәm
mövcud yerli vә dünya tәcrübәsini mәnim -
sәmәkdә, hәm dә şagirdlәr (tәlәbәlәr) vә XXI әsr
bacarıqlarını әsasәn, dörd növ bacarıqları
(communication-ünsiyyәt, collaboration-әmәk -
daşlıq, critical thinking-tәnqidi düşüncә vә
creative thinking-yaradıcı düşüncә) inkişaf
etdirәrәk onların yeniliklәrә açıq olmasını, isteh -
lakçıların nәinki meyl vә maraqlarını duyaraq
onlara uyğun yeni mәhsul yaratmaq, yaxud da
xidmәt tәklif etmәkdә, hәm dә öz yaradı -
cılıqlarını ortaya qoymaqla onları yönlәn -
dirmәkdә göstәrir. Bәs müәllimlәrimiz bu yeni -
liklәrdәn xәbәrdardırlarmı? Yeni bacarıqlara
yiyәlәnmәk üçün hansı cәhdlәri göstәrirlәr?

Kifayәt qәdәr tәnqidi vә yaradıcı düşüncәyә
malikdirlәrmi? Şagirdlәrarası (tәlәbәlәrarası)
әmәkdaşlığı cütlәrlә vә qrup işlәri vasitәsilә
möhkәmlәndirә bilirlәrmi? Tәkcә bir faktı yada
salmaq yerinә düşәr ki, müasir hәyat inkişaf
etdikcә onun problemlәri dә mürәkkәblәşir vә
artıq bir sahәnin mütәxәssisi, digәr sahәlәrin
mütәxәssislәri ilә әmәkdaşlıq qurmadan öz
probleminin hәllini tapa bilmir. 

Öyrәnәnlәrdә ünsiyyәt, әmәkdaşlıq, tәnqidi
vә düşüncә üzrә bacarıqlarını formalaşdırmaq
üçün müәllim mövcud әdәbiyyatdan istifadә
etmәlidir. Mәs., Edvard de Bononun, Lev
Vıqotskinin, Con Hәttinin, Todd Uitaker, Patrik
Qriffin vә b. kitabları nәzәriyyәni praktik tәc -
rübәyә çevirmәkdә әvәzedilmәz rol oynayır. 

Xarici dili bilmәyәn, yaxud da yeni bir dili
öyrәnmәyә vaxtı olmayan müәllimlәr üçün әn
sәmәrәli vasitә iş yoldaşları ilә sıx әmәkdaşlıq
yaratmaq vә dәrslәrin qarşılıqlı müşahidә vә
müzakirәsini tәşkil etmәk, türk dilindә olan
әdәbiyyatdan yararlanmaq vә nәhayәt, özünün
tәdqiqatına başlamaqdır. Beynәlxalq tәcrübә dә
tәsdiq edir ki, mәktәblәrdә әn az istifadә olunan
resurs, ilk növbәdә, müәllimlәrin özlәri, digәri
isә şagirdlәrdir. Niyә müәllimlәr? Çünki çox
zaman eyni mәktәbdә çalışan hәmkarlarının әn
yaxşı tәcrübәsindәn sonadәk bixәbәr qalıb,
vaxtlarını müәllimlәr otağında şagirdlәrindәn
giley-güzar etmәklә keçirirlәr. Niyә şagirdlәr,
çünki biz hәlә dә sinifdәki şagirdlәrimizin hәr
birini tәlimin hәm subyektinә, hәm dә obyektinә
çevirmәklә dәrslәrimizi qura bilmirik. Əgәr
müәllimdә hәlә şagird olarkәn autodidaktik
bacarıqlar formalaşmışdısa, özünütәhsil bir növ
tәlәbata çevrilir vә elә müәllim tәdris prak -
tikasındakı çatışmazlıqları müәyyәn edib, mәq -
sәdyönlü (problemi aradan qaldırmaq, tәlim
nәticәlәrini qaldırmaq vә s.) planlı şәkildә (necә,
nә zaman, hansı metod, nә qәdәr müddәt, hansı
mәnbәlәr vә s.), әhәmiyyәtini vә faydasını anla -
yaraq, eyni zamanda, müәllim yoldaşları ilә
әmәkdaşlıq şәraitindә mütәmadi olaraq, peşә -
karlığını vә özünә inamını artırır, qabaqcıl
fikirlәri sınaqdan keçirir vә yeni bilgilәrә sahib -
lәnir. 

Özünütәhsil mәsәlәsi “Müәllimlәrin etik
davranış qaydaları”nın da tәrkib hissәlәrindәn
biridir. Belә ki, Tәhsil Nazirliyinin 16 may 2014-
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cü ildә tәsdiq etdiyi sözügedәn sәnәdin 3.4-cü
bәndindә deyilir: “Müәllim әlavә tәhsil vә
özünütәhsil yolu ilә ixtisasını, elmi-pedaqoji vә
peşәkarlıq sәviyyәsini daim artırır, tәhsilin nәticә
vә göstәricilәri üzrә araşdırma vә tәhlillәr aparır,
keyfiyyәtin yüksәldilmәsi vә nailiyyәtlәrin әldә
edilmәsi üçün tәkliflәrlә çıxış edir” [2]. Burada
bir mәsәlә ortaya çıxır ki, o da özünütәhsilin bu
qәdәr әhәmiyyәt daşıdığı vә bütün müәllim -
lәrdәn gözlәnildiyi halda, niyә heç dә hamının bu
vasitәyә әl atmaması, yaxud da istәnilәn nәticәni
vermәmәsidir. Bunun da әn asan çıxış yolu
müәllimlәri hәlә peşә tәhsili alarkәn özünü -
tәhsilin metodologiyası ilә tanış etmәk vә praktik
mәşğәlәlәr vasitәsilә onların bu bacarıqlara
yiyәlәnmәsini tәmin etmәk olardı. Mәsәlәni bu
aspektdәn tәhlil edәndә özünütәhsilә iki cür
yanaşmanın olduğu ortaya çıxır: formal vә
qeyri-formal (terminlәr Samaras vә Friz tәrә -
findәn tәklif edilmişdir) [3]. Əgәr formal
özünütәhsil sistematik xarakter daşıyıb, ardıcıl
vә planlı şәkildә, hәtta tәdqiqat aparılmaqla
keçirilirsә, qeyri-formal özünütәhsil әsasәn,
müәllimin ehti yacları ilә bağlı olub şәxsi tәc -
rübәsinә söykәnir. 

Anastasia Samaras uzun illәr әrzindә müәlli -
min özünütәhsili mәsәlәsini araşdırmış vә bu
sahәdә dәyәrli kitablar yazmışdır. Onun “Müәl -
lim tәşәbbüsü ilә aparılan tәdqiqat” kitabının
beşinci fәsli tamamilә özünütәhsil metodlarına
hәsr olunmuşdur. Sözügedәn kitabda özünü tәh -
silin bir çox metodlarının olması xüsusi vurğu -
lanır vә onlardan altısı daha әhәmiyyәtli sayı lır.
[4, 89]:

• İnkişaf portfoliosu (Samaras vә Freese,
2006).

• Şәxsi tarix (Samaras, Hicks vә Garvey
Berger, 2004).

• Canlı tәhsil nәzәriyyәsi (Whitehead, 1989).
• Müştәrәk özünütәhsil (Samaras vә Freeseç

2006).
• Tәsviri incәsәnәt әsaslı özünütәhsil (Weber

vә Mitchell, 2004).
• Yaddaş әsaslı özünütәhsil (Weber vә

Mitchell, 1999).
Qeyd olunan metodların mahiyyәtini aydın -

laşdırmağı mәqsәdәuyğun sayırıq:
İnkişaf portfoliosu müәllimә imkan verir ki,

müәyyәn müddәt әrzindә mәlumat toplayıb

kataloqa salsın vә hәmin vaxt әrzindә peşәkar
inkişafını izlәsin. Portfolio müxtәlif sahәlәrdәn
ibarәtdir ki, bunu cәdvәl şәklinә salıb tәdqiqatın
mövzusunu, görülәn işin tәsvirini, mәqsәdlәri vә
istifadә olunan әdәbiyyatı әlavә etmәk olar [4,
90]. Fәrdi şagird tәlәbә portfoliosu da müәllimә
imkan verir ki, hәm öyrәnәnlәrin inkişafını
izlәsin, hәm dә özünün tәdris tәcrübәsini
qiymәtlәndirsin.

Şәxsi tarix müәlliminin tәcrübәsini, mәn -
subiyyәtini, mәxsus olduğu mәdәniyyәti, tәdris
etdiyi fәnnә özünün necә yiyәlәndiyi vә s. kimi
şәxsi mәsәlәlәri tәhlil edib, onlardan fayda -
lanmasını ehtiva edir. Hәmçinin bura müәllim
kimi necә insandır, qarşısına qoyduğu tәdris
mәqsәdlәrini nә motivasiya edir, hansı çәtin -
liklәrlә rastlaşır, kimlәrdәn dәstәk alır vә sinfә
hansı dәyәrlәri gәtirir vә s. kimi suallar da da -
xildir [4, 95].

Canlı tәhsil nәzәriyyәsi müәllimin öz әqidә
vә tәdris praktikasının, gәldiyi qәnaәtlәrin
düzgün lüyünü yoxlamasını, özünün nәzәriy -
yәsini yarat masından ibarәtdir. Mәn nә üçün dәrs
zamanı belә deyirәm, nәyi daha yaxşı edә
bilәrәm, nәzәrdә tutduqlarımı dәrsdә necә hәyata
keçirә bilirәm, bu necә uğurlu alınar vә s. [4, 98-
99].

Müştәrәk özünütәhsil adından da görün düyü
kimi, әmәkdaşlıq formasında aparılır, lakin bu
zaman layihәdә iştirak edәn hәr bir müәllimin
özünün rol vә vәzifәsi olur [4, 99].

Tәsviri incәsәnәt әsaslı özünütәhsil tәdris
praktikası haqqında fikirlәrin simvollardan isti -
fadә etmәklә, qurub-yaratmaq, yaxud de -
konstruksiya etmәklә, portret, ifa, fotoqrafiya,
sәnәdli film, kollaj, qraffitlәr, kiber qrafiklәr,
diaqramlar, rәsm, kino, metaforlar, şeir vә s.
formada ifadәsini bildirir [4, 99-100].

Yaddaş әsaslı özünütәhsil avtobioqrafik
tәdqi qat metodu olub, özünütәnqid vә reflek -
siyaya әsaslanır: şәxsiyyәtimiz necә formalaşıb,
biz nәyi xatırlayırıq, hazırkı kimliyimizi şәrtlәn -
dirәn hadisәlәri necә xatırlayırıq vә s. Bu zaman
әsas mәqsәd keçmiş tәcrübәdәn sәmәrәli istifadә
edib, gәlәcәk hәdәflәri müәyyәnlәşdirmәkdir ki,
bu zaman müxtәlif qrafik vә kreativ vasitәlәrdәn
istifadә etmәk olar [4, 100].

Özünütәhsilin formal tәhsilә nisbәtdә bir sıra
üstünlüklәri dә vardır:
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– istiqamәt, mövzu, strategiya vә s. seçimindә
sәrbәstlik; (bu da imkan verir ki, sinifdә mövcud
olan tәcili mәsәlәlәr (ehtiyaclar) öz hәllini
gecikmәdәn tapsın);

– sәrbәst “qrafik”lә işlәmәk imkanı;
– insanın gәldiyi nәticә, gәtirdiyi yenilik daha

yaxşı yadda qalır vә effektiv şәkildә icra olunur;
– kitab, material vә s. seçimindә sәrbәstlik.
Özünütәhsillә bağlı bir önәmli mәqamı da

vurğulamaq lazımdır ki, o da müәllimlәrin qa -
zandıqları dәyәrli tәcrübәni iş yoldaşlarına
ötürmәlәri vә müәllim yoldaşlarını da bu işә
hәvәslәndirmәlәridir. Müәllimin özünütәhsili
birbaşa tәdris etdiyi siniflәrlә bağlı olduğundan
bu işdә şagirdlәrin fikrini öyrәnmәk dә şәrtdir.
Dәrsin sonunda şagirdlәrin fikrini şifahi, yaxud
da yazılı şәkildә almaqla, aşağıdakı tipli sualları
vermәk olar:

• Dәrsdә әn çox nә xoşuna gәldi?
• Dәrsin mәqsәdi sәnә aydın oldumu?
• Dәrs zamanı sәni darıxdıran nә oldu?
Özünütәhsil olmadan peşәkar müәllim olmaq

mümkünsüzdür. Eyni zamanda, özünü hәm
müәllim, hәm dә şagird rolunda hiss etmәk
müәllimә imkan verir ki, şagirdlәrinin ehti -
yaclarını daha yaxşı anlasın vә buna uyğun effek -
tiv dәrslәr qursun. Biz müәllimlәr bütün peşә
sahiblәrinin ilkin müәllimiyik, nümayiş etdir -
diyimiz münasibәt vә davranış istәr-istәmәz
örnәk kimi qәbul edilir. Bu sәbәbdәn bizim daim
üzәrimizdә işlәmәyimiz, daha yaxşı insan vә
müәllim olmağa çalışmağımız vacibdir.
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Kh.Jafarova 
Modern approach to self-study of teachers

Summary
Self-study is an essential part of continuous

pedagogical education and therefore, is a skill
required of modern teachers. Whatever the
purpose of self-study is, its results have positive
effect on his/her students, colleagues, educa -
tional education and society overall. There are
two approaches to self-study: formal and in -
formal. While self-study is systematic, planned
and implemented consistently and can also
involve a research, informal self-study stems
from the immediate needs of the teacher and is
based on reflection. Self-study is carried out
using different methods and it is capital to
introduce them to the new teachers before they
start their teaching practice.

Х.Джафарова
Современный подход 

к самообразованию педагогов
Резюме

Одним из главных условий современного
образования является непрерывное само -
образование педагога. Независимо от цели,
которую ставит перед собой учитель
результат его самообразования поло жи -
тельно сказывается на учащихся, коллегах,
учебном заведении и обществе в целом.
Существует два подхода к самообразованию:
формальное и неформальное. Если фор -
мальное самообразование носит систе -
матический характер, осуществляется
последовательно и согласно плану, а также
может включать в себя исследовательскую
работу.
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A
vropa Kvalifikasiya Çәrçivәsinin
5-ci sәviy yәsinә uyğun gәlәn
tәhsil әsasәn, peşә fәaliy yәtinin
ixtisaslaşmış sahәlәrini әhatә

etdiyi üçün bu gün hәm tәhsil alanlar, hәm dә işә
götürәnlәr üçün böyük әhәmiyyәt kәsb edir. Bu
sәviyyәni bitirmiş mütәxәssislәrin imkanlarının
digәr lәrindәn daha geniş olması tәcrübәsi onu
hәm işә götürәnlәr, hәm dә tәhsil alanlar üçün

daha da cәzbedici edir. Sәviyyәnin tәtbiqi çevik
tәhsil trayektoriyasına malik olduğundan bir sıra
üstün imkanlar yaradır: qısa zaman kәsiyindә
tәhsil almaq, işә düzәlmәk, karyera qurmaq,
tәhsili davam etdirmәk.

Avropanın bir çox dövlәtlәrindә Kvalifikasiya
Çәrçivәsinin 5-ci sәviyyәsinә uyğun gәlәn mütә -
xәssis hazırlığı, adәtәn ali tәhsil müәssi sәlәri vә
peşә-ixtisas tәhsili kolleclәrindә hәyata keçirilir.
Tәhsil müәssisәlәrindә bir qayda olaraq bu
sәviyyәyә uyğun gәlәn mütәxәssis hazırlığına
ayrılan müddәt ali tәhsilin bakalavr sәviyyәsinә
ayrılan müddәtdәn nisbәtәn xeyli az olur. Bir çox
ölkәlәrdә bu sәviyyәyә uyğun tәhsil proqram -
larına, hәtta formal tәhsil sistemindәn kәnarda
kompetensiyalar qazanmış şәxslәr dә cәlb
olunurlar. Belә geniş imkanlara malik 5-ci sә -
viyyә, müxtәlif yaş qrupları, müxtәlif peşә
tәcrübәsi, tәhsil sәviyyәsi vә yeni karyera maraq -
ları olan insanların tәhsil almaq hәvәslәrinә tam
uyğun gәlir. Bütün bu üstün cәhәtlәrinә baxma -
yaraq, Avropa Tәhsil Fondunun әmәkdaşlıq
etdiyi bir çox ölkәlәrdә bu sәviyyәyә uyğun
ixtisaslara yiyәlәnmәk, tәhsil almaq bir o qәdәr
dә cәzbedici deyildir. Bu ölkәlәrdә Kvalifikasiya
Çәrçivәsinin 5-ci sәviyyәsinә uyğun gәlәn
ixtisaslar ya köhnәlmiş, ya da әmәk bazarında öz
mövqeyini itirmişdir. Bir qrup ölkәlәrdә isә 5-ci
sәviyyәyә uyğun mütәxәssis hazırlığı tәhsilә
aidiyyәti olmayan cәmiyyәt vә tәşkilatlar
tәrәfindәn hәyata keçirildiyindәn, bu ölkәlәrin

AVROPA  KVALİFİKASİYA  ÇƏRÇİVƏSİNİN  5-ci
SƏVİYYƏSİNİN FORMALAŞDIRILMASI TƏHSİLƏ

NƏ VERƏCƏK

Vidadi Orucov,
Bakı Dövlәt Sosial-İqtisadi Kollecinin direktoru, 

pedaqogika üzrә elmlәr doktoru
E-mail: vidadi_orucov@mail.ru

7-8 iyun 2018-ci il tarixlәrindә İtaliyanın
Turin şәhәrindә Avropa Tәhsil Fondu vә Tәhsil
Şurasının birgә tәşkil etdiyi Avropa Kvali -
fikasiya Çәrçivәsinin 5-ci sәviyyәsinin forma -
laş dırıl masına hәsr olunmuş beynәlxalq kon -
fransda Tәhsil Nazirliyinin nümayәndәlәri dә
iştirak ediblәr. Avropa Şurasına üzv ölkә lәrin,
Avropa Komissiyası, SEDEFOP vә Avropa
Şurası, Avropa Tәhsil Fondunun bütün region -
larını әhatә edәn 60-a yaxın ekspert, maraqlı
tәrәflәrin vәzifәli şәxslәri vә nüma yәndәlәrin
dә iştirak etdiyi konfransın әsas mәq -
sәdlәrindәn biri tә rәfdaş ölkәlәrdә kva lifikasiya
sisteminin yeni lәnmәsi ilә bağlı aparılan
islahatlara kömәk vә tәsir göstәrmәk, mövcud
tәcrübәlәr vә ma raqlı suallarla bağlı qarşılıqlı
mәlumat müba dilәsi aparmaq, işә düzәlmә
prizmasından 5-ci sәviy yәnin forma laşmasında
müxtәlif ölkәlәrdә tәdrisin tәşki linin, ixti -
sasvermәnin güclü vә zәif tәrәflәrini müzakirә
etmәk idi.
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Milli Kvalifikasiya Çәrçivәsi tәrәfindәn rәsmi
olaraq qәbul edilmir. Belә mütәxәssislәrin
proqram mәzmunu tәhsilin bir sәviyyәsindәn
digәrinә keçirilmәsinә imkan vermir. Başqa bir
sәbәb dә 5-ci sәviyyәyә uyğun әnәnәvi aka demik
tәhsilin vә peşә hazırlığının müxtәlif alt-
sistemlәrә bölünmәsidir. Bir qayda olaraq Kva -
lifikasiya Çәrçivәsinin 5-ci sәviyyәsinә uyğun

tәhsilli mütәxәssislәr özlәrini ya ali tәhsil
sisteminә, ya da peşә-ixtisas tәhsili sisteminә
mәnsub hesab edirlәr. Ona görә dә onların
fәaliyyәti müxtәlif keyfiy yәtlәrin vә normativ-
hüquqi mәsәlәlәrin tәmin olun duğu sistemlәrdә
tәnzimlәnir. Bu tәcrübә ali tәhsil vә peşә-ixtisas
tәhsilinin arasın dakı keçidin etibarlı әlaqәlәrinin
qurul masına, effektli tәhsil sisteminin inkişafına
maneәlәr yaradır. Eyni za manda, әmәk bazarında
layiqli yer tutmaq, ömürboyu tәhsil prosesinә
qoşul maq kimi imkanlarını da mәh dudlaşdırır.

Mövcud problemlәrin oxşarlığı, onların
aradan qaldırılması ilә bağlı bәzi ölkәlәr tәrә -
findәn göstәrilәn birgә sәylәr, qlobal laşan dün -
yanın yeniliklәri vә maraqları bu prob lemlәrin
hәlli ilә bağlı müxtәlif addımların atıldı ğını
göstәrir. Mәsәlәn, 5-ci sәviyyәyә uyğun gәlәn
ixtisasların hazırlan masında, xüsusilә dә tәhsilin
kre dit-modul sistemi ilә formalaş dırıl masının tәt -
biqi, müxtәlif tәhsil formaları vә proq ramlar
çoxluğunun giriş qapısı ola bilәr. Hәr bir ölkәnin
Milli Kvalifikasiya Çәrçi vәsi öz işini әsasәn,
belә mәsәlәlәrin hәl linә yönәltmәlidir. Onlar
müxtәlif tip ixti sasları qruplaşdıraraq bundan
tәhsilin nәticәlәrinә görә ixtisasların ümumi kon -

septual bazasının müәyyәn lәşdiril mәsindә istifa -
dә etmәlidirlәr. Bununla da 5-ci sәviyyәyә uy ğun
ixtisas üzrә tәhsil almış şәxs lәrә bir sıra geniş
imkanlar yaratmaq olar:

– müstәqil әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq;
– seçdiyi istiqamәt üzrә tәhsilini davam et dir -

mәk;
– mәqsәdyönlü olaraq tәhsilin istiqamәtini

dәyişdirmәk. 
Bu gün Avropa Tәhsil Fondu vә Tәhsil

Şura sını maraqlandıran әsas suallardan
biri dә: “Avropa Kvalifikasiya Çәrçi -
vәsinin 5-ci sәviy yәsinә uyğun gәlәn
ixtisasların formalaş dırılmasına tәrәfdaş
ölkәlәrin Milli Kvalifikasiya Çәrçivәlәri
necә tәsir göstәrә bilәr?” – prob lemidir.
Qeyd olunanların daha sәmәrәli olması
üçün işә götürәnlәr  peşә-ixtisas tәhsili vә
ali tәhsil müәssisәlәrinin 5-ci sәviyyәnin
modern lәş diril miş nümu nәlәrinin birlik -
dә öyrәnilmәsi mәqsәd yönlü hesab
olunur. Bunları nәzәrә alan Avropa Tәh -
sil Fondu vә Tәhsil Şurası konfransda bu

mәsәlәlәri bir neçә istiqamәtә bölür:
– ixtisasların tanınmasının yeni sis teminin,

ixtisaslar spektrinin, innovativ tәcrü bәsinin nü -
mayişi vә müzakirә edilmәsi;

– müxtәlif problemlәrin hәlli yollarının gös -
tәrilmәsi, o cümlәdәn, Milli Kvalifikasiya Çәr -
çivәsindәn istifadәnin müxtәlif hәlli yol larının
tәklif edilmәsi;

– 2019-2020-ci illәrdә Avropa Tәhsil Fondu
vә Tәhsil Şurası tәrәfindәn 5-ci sәviyyәnin
tәtbiqindә maraqlı ölkәlәrin tәhsil sisteminin
inkişafında әmәkdaşlığın vә dәstәyin yollarının
tәrәfdaş ölkәlәrlә birlikdә müәy yәnlәş dirilmә -
sinin müza kirәsini tәşkil etdilәr.

Konfrans iştirakçıları beynәlxalq ekspertlәrin
kömәyi ilә Avropa Kvalifikasiya Çәrçivәsinin 5-
ci sәviyyәsinin müxtәlif funksiyaları bu sә -
viyyәyә uyğun gәlәn ixtisaslarla uyğunlaşan
innovativ tәcrübә vә metodları ilә yaxından tanış
olublar. Hәr bir ölkәyә, o cümlәdәn, Azәr bay -
canın tәmsilçilәrinә dә Avropa Tәhsil Fondu vә
Tәhsil Şurasının dәstәyi ilә birgә görülәcәk
işlәrin vә maraq doğuran sualların müzakirәsinә
işgüzar şәrait yaradılıb.
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Peşә Liseyi) Azәrbaycan Milli Kulinariya Asso -
siasiyası, Azәrbaycan Dillәr Universitetinin nәz -
dindәki Konfutsi İnstitutu, Tәhsil Nazirliyi ya -
nında Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt Agentliyinin tәş -

kilatçılığı vә “Savalan” şәrablarının istehsal çı sı
“ASPİ AQRO” MMC-nin dәstәyi ilә çinli aş paz -
ların usta dәrslәri (master klass) tәşkil edilib.

Xatırladım ki, 2016-cı ildә dә Tәhsil Nazir -
liyi, Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyinin dәstәyi
ilә Azәrbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyası vә
Azәrbaycan Milli Kulinariya Mәrkәzi tәrәfindәn
ölkәmizin әn aparıcı aşpaz ixtisası üzrә kulina -
riya tәhsili verәn 4 peşә tәhsili müәssisәsindә 4
gün müddәtindә peşәkar aşpazlarımız tәrәfindәn
usta dәrslәri (master klass) keçirilmiş vә müha -
zirәlәr oxunulmuşdur.

Bu dәfә tәşkil edilәn tәdbirdә peşәkar mü -
tәxәssislәrimizlә yanaşı, xaric dәn gәlәn çinli aş -
pazlar – LI CHANG RONG, ZHANG MIN,
FAN ЛA HAO, CHEN QIAN QIU Bakı Qida
Sәnaye Kolleci, Bakı Turizm Mәktәbi, 5 nömrәli
vә 12 nömrәli Bakı Peşә liseylәrinin müәllim vә
şagirdlәrinә usta dәrslәri keçiblәr. 

Usta dәrslәrinin keçirilmәsindә mәqsәd ölkә -
mizdә turizmin sürәtli inkişafı ilә әlaqәdar yeni

Çin mәtbәxi dünyanın әn zәngin mәtbәxi
hesab olunur. İstәnilәn xarici ölkәdә bu

mәtbәxin qiymәti çox yüksәkdir. Hәr ölkәdә
olduğu kimi, Çindә dә yemәk çeşidlәri böl -
gәdәn-bölgәyә dәyişir. Mәsәlәn, şimal әhalisi
düyü vә әtdәn çox istifadә edir. Cәnub-şәrqlilәr
isә düyü nün yerini “mian” adlı Çin vermәşili
ilә әvәz lәyir vә әlavә olaraq xәmir yemәklәrinә
üstünlük verirlәr. Çin mәtbәxindә yemәklәri
hәr kәsin fikirlәşdiyi kimi, it, siçovul, qurbağa
vә ya digәr yeyilmәsi normal qarşılanmayan
heyvan lardan hazırlamırlar. Belә yemәklәri
onlar yalnız restoranlarda sifariş verirlәr.
Əksinә, onların çox maraqlı vә fәrqli dada
malik yemәklәri var. Mәsәlәn, çinlilәrin limon
souslu ördәklәri çox dadlıdır. Kәmşirin sousda
toyuq vә mal әtindәn yemәklәri var ki, bu da
öyrәş mә diyimiz, ancaq zövqverici dada ma -
likdir. Şirniy yatlarına gәldikdә isә daddı ğımız
standart şir niyyatlardan fәrqlidir. 

Çinlilәrin bişirdiklәri yemәklәrin tәrkibi
bildiyimiz tәrәvәz vә qidalardan ibarәtdir.
Sadәcә, çinlilәr әdviyyat vә souslardan daha
çox istifadә edir deyә, dadı fәrqli olur. Demәk
olar ki, duzdan istifadә etmirlәr, xüsusi Çin
duzlarından az miqdarda istifadә edir vә desert
olaraq әsasәn dә qidalardan bәhrәlәnirlәr. 
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çağırışlara cavab vermәklә yanaşı, beynәlxalq
restoran sistemindә aşpazların tәhsili ilә bağlı
qoyulan tәlәblәr vә milli mәtbәxin modern -
lәşdirilmәsi, xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi,
xüsusilә dә Çin mәtbәxinin öyrәnilmәsi, tanın -
mış çinli aşpazların hazırladıqları xörәklәri azәr -
baycanlı mütәxәssislәrә vә şagirdlәrә nüma yiş
etdirmәk olub. 

Liseyin akt zalında baş tutan tәdbiri Azәr -
baycan Milli Kulinariya Mәrkәzinin direktoru
Tahir Əmiraslanov açaraq, çıxış üçün sözü
qonaqlara verib. Sonra Çin mәtbәxini әks etdirәn
videoçarx nümayiş etdirilib, daha sonra
tәdbir iştirakçıları liseyin mәtbәxinә dәvәt
olu nublar. Burada çinli aşpazlar müәllim vә
şagirdlәrә usta dәrslәri keçәrәk, yemәk
bişirmәyin sirlәrini, mәhsulların seçilmәsi
ilә müxtәlif milli yemәk lәrin ha zır lanması
qaydalarını öyrәdib vә Azәr baycan mәt bәxi
ilә Çin mәtbәxinin ortaq nümu nәlәrini gös -
tәriblәr. Beynәlxalq sәviy yәli çinli aşpazlar
yemәk lәri hazırlayarkәn әn keyfiy yәtli
tәrәvәz vә әrzaqlardan – mal әti, balıq, ba -
dım can, soğan, un, gilas vә “Azәrsun Hol -
ding”in istehsalı olan yağlardan istifadә
ediblәr. Tәdbir zamanı maraqlı mәqam lardan
olan “Savalan” yerli istehsal şәrab larının Çin
mәtbә xinin bәzi xörәklәrinә “Pekin ördәyi”
xörә yinә uyğun gәldiyi barәdә verilmiş Sertifikat
da göstәrilib.                                                                                                                                                 

Dünyada 4 mindәn artıq yemәk çeşidi olan
çinli aşpazların tәqdim etdiyi xәmir xörәklәrinin
milli mәtbәximizlә oxşarlığı daha çoxdur. Çin
mәtbә xinin vacib şәrtlәrindәn biri yemәklәrin
yüksәk desertdә hazırlanmasıdır. Aşpazların
fikrincә, Çin әnәnәsindә qida yalnız dadlı vә

faydalı deyil, hәtta müalicәvi dә olmalıdır. Ona
görә dә çinlilәr yemәk hazırlayarkәn mütlәq
müalicәvi әhәmiy yәti olan müxtәlif әdviyyat vә
otlardan istifadә edirlәr ki, bu da yemәklәrә
xüsusi tam verir. Qidanın qәbul prosesi isә hәr
zaman millәtin mәdәniyyәti ilә tanışlıq anı kimi
qәbul edilmәlidir. Usta dәrslәrindә aşpazlar
dәniz mәhsullarından balıq, düşbәrә, gürzә,
xingәl (mal әti ilә), Çin salatı vә digәr yemәk
nümunәlәri hazırlayıb iştirakçılara tәqdim
ediblәr. Çin milli mәtbәxinin maraqlı nümu -
nәlәrindәn olan bambuk yar paqlarına bükül müş
içlik dә dadı ilә hamını heyran edib. Tәqdim
olunan yemәklәrdәn düşbәrә vә xingәl de mәk
olar ki, bizim qutabla eynidir. Fәrqli cәhәtlәrә
gәl dikdә isә, bu yemәklәri çinlilәr, ilk növbәdә,
әnәnәvi olaraq yemәk çubuqlarının kömәkliyi ilә
yeyirlәr. Fürsәtdәn istifadә edib çinli mütәxәs -
sisә belә bir sualla müraciәt etdim: – Çinin milli
yemәyi varmı vә hazırlanma qaydası necәdir? O
isә cavabında: “Əlbәttә var. Çinin milli yemәyi
dal nızdır. Bu yemәk әvvәl tәrәvәzlә qarış dırı -
laraq hazırlanır. Çindә festival olanda vә ya xud
digәr böyük әlamәtdar günlәrdә dә bu yemәyi
bişiri rik”, – deyir. Belәliklә, mәşhur Çin mәt -

bәxinin yemәklәrini hazırlayan aşpazlar mәh -
sulların seçilmәsi ilә bağlı tövsiyәlәrini, milli
yemәk lәrinin hazırlanmasının sirlәrini liseyin
müәllim vә sagirdlәri ilә bölüşüblәr. 

Ölkәmizin baş kulinarı Tahir Əmiraslanov
mәtbәxtdә yemәklәrin dadına baxış keçirәrkәn
Çin mәtbәxi ilә bağlı fikirlәrini media nüma -
yәndәlәrinә çatdırıb: “Bu ölkәdә türklәrin tәsiri
çox böyükdür. Mәtbәxdәn dә gördüyünüz kimi,
düşbәrә tam bizim düşbәrә şәklindә bükülmüş vә
gürzә şәklindә bükülmüş yemәklәri dә vardır ki,
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bizim yemәklәrә bәnzәyir. Demәk olar ki, burada
bizim mәtbәxlә oxşar cәhәtlәr çoxdur. Hәm
Çindә, hәm dә bizdә otlardan istifadә çox dәb -
dәdir”. Deyilәnlәrә әlavә olaraq Konfutsi İnsti -
tutunun direktoru, professor Rafiq Abbasov
tarixi üç min ildәn artıq olan Çin mәtbәx әnәnә -
lәri haqqında danışıb. O, Konfutsi İnstitutu ilә
AMKM arasında әmәkdaşlıq haqqında müqavilә
imzalandığını vә bu mәqsәdin hәr bir ölkә
arasında әmәkdaşlığın genişlәndirilmәsinә, ixti -
saslı aşpaz vә kulinarların hazırlanmasına töhfә
verәcәyini söylәyib. Yeri gәlmişkәn onu da qeyd
edәk ki, Konfutsi İnstitutunda hәftәdә bir dәfә
usta dәrslәri (master klass) keçirilir. 

Usta dәrslәri zamanı bu peşәni seçәn peşә tәh -
sili müәssisәlәrinin şagirdlәri vә kollec tәlәbәlәri
çox fәal iştirak ediblәr. Onlar hәm öyrәnib, hәm
dә yemәklәrin dadına baxıblar. 12 nömrәli Bakı
Peşә Liseyinin I kurs, 304-cü qru pun şagirdi
Hüseyn Hәsәnov ürәk sözlәrini bizimlә
bölüşüb: “Yaxşı olardı ki, liseyimizdә belә
möhtәşәm tәdbirlәr tez-tez tәşkil edilsin.
Burada çox ma raqlı vә müxtәlif yemәk re -
sept lәrini öyrәn dik. Bu dәrsdә öyrәn dik -
lәrimiz gәlә cәkdә fәaliy yәtimizә uğur gәti -
rәcәkdir”. Sözü gedәn liseyin II kurs, 284-cü
qrupun digәr şagirdi Sahil Baxşıyev isә qeyd
edib: “Biz şagirdlәr usta dәrslәrindә iştirak
etmәyimizlә çox tәcrübә qazanırıq. Burada
Çin mәtbәxi ilә yaxından tanış olduq. Onların
necә yemәk bişirdiyini vә hansı üsullardan
istifadә etdik lәrinin sirlәrini öyrәndik, hәm dә
yemәk lәrinin dadına baxdıq”, – deyәrәk öz mü -
na sibәtini bil dirib. 

Daha sonra Çin mәtbәxi ilә bizim mәtbә -
ximizin oxşarlığı nә oldu vә şagirdlәr bu dәrs dәn
nәyi öyrәndilәr? – sualı ilә liseyin aşpaz ixtisası
üzrә istehsalat tәlimi ustası Mәtanәt Vәli -
yevanın fikirlәrini öyrәnmәk istәdim. O, fikir -

lәrini belә ifadә edib: “Öncә onu qeyd edim ki,
aşpazlar xörәklәri hazırlayarkәn әn keyfiy yәtli
әrzaq lardan, dәniz mәhsullarından tәrәvәz vә
digәr әrzaqlardan mәharәtlә istifadә ediblәr.
Milli yemәklәrimizә yaxın olan xәmir xörәklәri
vә qiymәnin hazırlanması oldu. Sadәcә bizdәn
fәr qi, onların qiymәyә qatdığı әdviyyatlar idi.
Dәniz mәhsulları bizdәki kimi hazırlanmır,
onların özü nәmәxsus hazırlanma texnologiyası
vardır. Am ma Çin mәtbәxini öyrәnmәyimizin
böyük әhә miyyәti oldu. Çünki bizim bilmә -
diyimiz vә onlara aid olan dәniz mәhsullarının
hazırlanma qaydaları, digәr süfrә tәrtibatı vardır.
Nәinki çinlilәrin, ümumiyyәtlә, dünya mәtbә -
xinin sirlә rini öyrәnmәyimizin çox böyük әhә -
miyyәti var. Bu dәrsdә şagirdlәrimiz dәniz mәh -
sul ların dan hazırlanan Çin yemәklәrinin da dına
baxdılar vә hazırlanma texnologiyasını öyrәn -
dilәr. Bu da onlarda seçdiklәri peşәlәrinә olan

marağı daha da artırır. Bir müәllim kimi çox
istәrdim ki, lisey lәrdә belә usta dәrslәri ildә bir
dәfә deyil, tez-tez keçirilsin”. 

Belәliklә, tәdbirin sonunda AMKA tәrәfindәn
çinli mütәxәssislәr vә tәdbirә tәşkilati dәstәk
olan qonaqlar mükafatlandırılıb vә xatirә şәkli
çәkdiriblәr. Şagirdlәr  isә “Azәrsun Holding”in
tәşkil etdiyi çaya vә pizzaya qonaq olublar.                              
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Əsas tәrәfdaşları Azәrbaycan Res -
publikasının Tәhsil Nazirliyi vә Ko -
reya Respublikasının İqti sadi İnkişaf

Əmәkdaşlıq Fondu (IIƏF) olmaqla, 11 aprel
2014-cü il tarixindә imzalanan Sazişә әsa sәn,
Bakı şәhәrindә Peşә Tәdris Mәrkәzinin yara -
 dılması nәzәrdә tutul muş dur. 

Müqavilәyә әsasәn, (la -
yihә 15 dekabr 2017 vә 15
iyun 2019-cu illәri әhatә
edir) Sәnaye vә İnno va -
siyalar üzrә Bakı Dövlәt
Peşә Tәhsili Mәr kәzinin ba -
zasında Kore ya tәhsil stan -
dartları әsa sında yara dılacaq
Peşә Tәhsili Mәr kәzindә – 2
emalatxana, di  zel generator
otağı, ya rım stansiya, qazan -
xana, na sos stansiyası, xarici
rabitә xәtlәri, kompressor
otağı, yanacaq deposu inşa
edilә cәk,  hәmçinin dә tәd ris
korpusu, 2 yataqxana binası
әsaslı tә mir edilәrәk ava dan -
lıq larla tәchiz edi lәcәkdir. Eyni za manda, müәl -
lim lәrin tә limi üçün dәrs liklәr ha zırlanaraq
onların maarif lәndirilmәsi işi hәyata keçi ri -
lәcәkdir. Mәrkәzin rәsmi tәmәl qoyma mәrasimi
bu ilin әvvәllәrindә ke çirilmişdir. Mәrasimdә
Tәhsil Nazirliyinin rәhbәrliyi, Na zirlәr Kabi -
netinin Beynәlxalq maliyyә tәş kilatları ilә iş
şöbәsinin müdiri, Koreyanın ölkә mizdәki sәfiri,
Koreyanın Bi liklәrin Transferi üzrә Qlobal İnsti -
tutunun Prezi denti çıxış edәrәk, iki ölkә ara sın -
dakı әmәk daşlıqdan, tәhsil sahә sindә qar şlıqlı
tәcrübә mübadilәsindәn danı şıb, yeni mәrkәzin
bazarın tәlәblәrinә cavab verәn ixtisaslı kadrların
ha zırlanmasında vә işlәk peşә tәhsili modelinin
qu rulmasında әhәmiyyәtli rol oynayacağına inan -
dıqlarını bildiriblәr.

Layihәnin inkişaf mәqsәdlәri:
– sәnayenin hәrtәrәfli inkişafı nöqteyi-nә -

zәrindәn Azәrbaycanın iqtisadi dayanıqlığını
güc lәndirmәk;

– Azәrbaycan sәnayesi üçün әhәmiyyәtli olan

müxtәlif sahәlәrdә әmәk resurslarını çoxaltmaq
vә güclәndirmәk;

– peşә tәhsili üçün digәr qurumlar tәrә fin dәn
müqayisә edilәcәk model-peşә tәhsil mәr kәzini
yaratmaq.

Qeyd edәk ki, layihәyә uyğun olaraq Sәnaye
vә İnnovasiyalar üzrә Bakı Dövlәt Peşә Tәhsil

Mәrkәzinin bazasında – mexanika, elektronika,
elektrik mühәndisliyi, sәnayedә quraşdırma iş lәri,
tikinti, informasiya texnologiyaları, avto mobil vә
avtomatlaşdırma istiqamәtlәri üzrә әn müasir
maddi-texniki baza, Koreyanın tәdris planı vә bu
ölkәnin mütәxәssislәrinin iştirakı ilә nümunәvi
tәhsil müәssisәsinin yaradılması nәzәrdә tutulur.

Bugünәdәk layihә çәrçivәsindә bir çox işlәr
görülmüşdür. Cari hesabat dövründә tәmir-tikinti
işlәri iş qrafikinә uyğun aparılmış, 1 emalatxana,
idman zalı, yataqxana vә 2-ci ema latxanada isә
tikinti-tәmir işlәrinin böyük his sәsi tamam lan-
mışdır.

Mәrkәzin әsaslı tәmir işlәrinin 1/3 hissәsi başa
çatdırılmış, suvaq vә hörgü iş lәri, su, elektrik,
kanalizasiya, istilik xәtlәrinin quraş dırılması
işlәri davam etdirilir. Bununla yanaşı, mәrkәzin
avadanlıqlarla tәchizatı, müәllim lәrin tәlimi vә
dәrsliklәrin hazırlanması işi 2018-ci ilin 4-cü
rübündә nәzәrdә tutulur.

MÜASİR PEŞƏ TƏHSİLİ MƏRKƏZİ YARADILIR
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1918-ci il mayın 28-dә yaradılan
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti

müsәlman Şәrqindә ilk demokratik respublika
olmaqla yanaşı, xalqı mızın tarixindә mühüm bir
hadisәyә çevrildi. Müstәqillik arzusu ilә yaşayan
xalqımız nәhayәt ki, öz dövlәtinә sahib oldu.
Prezident İlham Əliyevin 2017-ci il mayın 16-da
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin 100 illik
yubileyinin qeyd edilmәsi ilә bağlı Sәrәncam
imzalaması, elәcә dә bu il yanvarın 10-da
Nazirlәr Kabinetinin 2017-ci ilin sosial-iqtisadi
inkişafının yekun larına vә qarşıda duran vәzi -
fәlәrә hәsr olunan iclasında 2018-ci ili ölkәmizdә
“Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti İli” elan
etmәsi hәmin tarixi fak ta ehtiramın nümunәsidir. 

...1918-ci il mayın 27-dә Zaqafqaziya Sey -
minin müsәlman fraksiyası yaranmış siyasi
vәziyyәtin ciddiliyini nәzәrә alaraq fövqәladә
iclas çağırdı. Uzun müzakirәlәrdәn sonra
Müvәqqәti Milli Şura yaratmaq qәrara alındı.
“Müsavat” Parti yasının tәklifi ilә Batumda
konfransda iştirak edәn  M.Ə.Rәsulzadә qiyabi
olaraq  Milli Şura nın sәdri, H.Ağayev vә M.Se -
yidov isә sәdrin müavinlәri seçildilәr. Hәmin il
mayın 28-dә Tif lisdә Azәrbaycan Milli Şurası
Azәrbaycanın dövlәt müstәqilliyi haq qında
“İstiqlal Bәyan namәsi”ni qәbul etdi. Milli Şura -
nın 24 sәslә qәbul etdiyi qәrar vә altı bәnddәn
ibarәt “İstiqlal Bәyannamәsi” Azәr baycan millә -
tinin varlığını bütün dünyaya bәyan etdi. Belә -
liklә, Azәr baycan döv lәt çiliyi tari xindә “İstiqlal
Bә yannamәsi”nin qәbulu ilә Azәrbaycan dövlәt -
çiliyi “Xalq Cüm hu riyyәti” for masında elan
olundu. Bu hüqu qi vә siyasi sә nәddә müstәqil
Azәr baycan döv lәtinin yarandığı bәyan edildi,

onun haki miy yәt inin şamil olunduğu әrazinin
hüdudları müәy yәnlәş dirildi, hәmçinin dövlәtin
әsas fәaliyyәt prinsiplәri bu bәyan namәdә öz
әksini tapdı. 

“İstiqlal Bәyannamәsi”ni qәbul edәn Milli Şu -
ra Azәrbaycan hökumәtini tәşkil etmәyi bitәrәf
Fәtәli xan Xoyskiyә tapşırdı. İlk hökumәti
“Müsavat”, “Müsәlman Sosialist Bloku”, “Hüm -
mәt”, “İttihad” vә bitәrәflәrdәn ibarәt 9 na zir
tәmsil edirdi. 

Cәnubi Qafqazın özünü müstәqil elan etmiş
üç dövlәti – Azәrbaycan, Gür cüstan vә Ermә -
nistanın nümayәndәlәri Batumda Osmanlı döv -
lәti ilә danı şıqlar apararaq, iyunun 4-dә ayrı-
ayrılıqda müqa vilә imzaladılar. Müqa vilәni
Azәrbaycan tәrә findәn Mil li Şuranın sәdri
M.Ə.Rәsulzadә vә xarici işlәr naziri M.H.Ha -
cınski imzaladılar. Müqavilәnin şәrtlәri Ermәnis -
tan vә Gürcüstan üçün çox ağır idi, lakin
Azәrbaycanla Osmanlı dövlәti arasında “daimi
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Sumqayıt Dövlәt Texniki Kollecinin tarix müәllimi
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sülh vә dostluq münasibәtlәri”ni bәrqәrar edirdi.
Bununla yanaşı, Ənvәr paşa İstanbulda M.Ə.Rә -
sulzadә ilә görüşündә Azәrbaycan Milli Ordu -
sunun tәşkil edilmәsinin vacibliyini xüsusi ola -
raq qeyd etmişdir. 

1918-ci il iyulun 16-da Azәrbaycan Milli
Şura sının vә hökumәtin Gәn cәyә köçürülmәsi ilә
әla qәdar milli qüvvәlәr ara sında mübarizә kәs -
kin lәşdi. Milli Şuradan kә narda qalan burjua-
mül kәdar dairәlәrinin mәh dud dünyagörüşlü
mürtәce his sәsi Türkiyәnin Azәr bay canda olan
ordusunun başçısı Nuru paşanın vasitәsi ilә Milli
Şuranı hakimiyyәtdәn uzaq laşdırmağa cәhd etdi -
lәr. Azәrbaycanın Türkiyәyә ilhaq edilmә sinin
tәrәfdarı olan bu dairәlәr Milli Şuraya qarşı fәal
kampaniya aparırdı. Gәncәdә yerlәşәn Qafqaz-
İslam Ordusu Komandanlığı ilә milli qüvvәlәr
arasında müna sibәtlәr gәrgin bir şәkil almışdır.
Nuru paşanın müs tәqilliyini elan etmiş döv lәtin
daxili işlәrinә qarışması, F.X.Xoyskinin başçılıq
etdiyi hökumәtә etimad sızlıq göstәrmәsi siyasi
böhranla nәticәlәndi. Möv cud siyasi böhranı
aradan qaldırmaq üçün Azәr baycandakı türk
qoşunları rәhbәrliyi ilә Azәrbaycan Milli Şurası
arasında güzәştli qәrar qәbul olundu. İyunun 17-
dә axşam Gәncәdә F.X.Xoysk i nin rәhbәrlik ediyi
ikinci hökumәt tәş kil edildi. İyunun 19-da
Azәrbaycanda yaranmış gәrgin vәziyyәti nәzәrә
alaraq, hökumәt bütün Azәr baycan әrazisindә
hәrbi vәziyyәt elan etdi. İyunun 26-da Azәr -
baycan Milli Ordusunun yaradılması haqqında
fәrman verildi.  Hәmin vaxt Azәrbaycan әhalisi
Osmanlı qoşunlarını böyük sevinclә qarşıla yaraq
onların gәlişini bayram edirdilәr. Osman lıların
beşinci piyada diviziyası vә general Ə.Şıx -
linskinin başçılıq etdiyi müsәl man milli korpusu
әsasında Qafqaz-İslam Or dusu tәşkil edildi.
Nuru paşanın rәhbәrlik etdiyi bu orduya
türklәrdәn vә azәrbay canlılardan ibarәt 15 min
әsgәr vә zabit daxil idi. Qafqaz-İslam Ordusu
vasitәsi ilә Azәrbaycan hökumәti öz hakimiy -
yәtini tezliklә yerlәrdә yaya bildi – ucqarlarda
dövlәt orqanları yaratmağa başladı. Bakı Xalq
Komissarları Sovetinin lider lәri Azәrbaycan
Xalq Cümhuriyyәtini “bәlәkdә ikәn boğmaq”
üçün yollar arayırdılar. Hәlә Gәncә üzәrinә
yürüşә başlamazdan әvvәl V.Leninin tapşırığı ilә
S.Şaumyan türk qoşun larının Azәrbaycana
yolunu bağlamaq üçün Gürcüstan hökumәtinin

başçısı Jordaniyaya müraciәt etdi. Şaumyan
Jordaniyaya vәd edirdi ki, әgәr Gürcüstan türk
qoşunlarını öz әra zisindәn Azәr baycana burax -
masa, Sovet Rusi yası onun müstә qilliyini tanı -
yacaqdır. Azәr baycanın şәr qindә kommunist
diktaturası yara dan Şaum yan Bakı Sovetinin
ixtiyarında olan 18 min döyüşçü ilә Cәnubi Qaf -
qazdakı milli hәrә katı boğmaq üçün qәti hücuma
başladı. 

1918-ci il iyunun 10-da Bakı Sovetinin Gәncә
istiqamәtindә yürüşlәri başlandı. İyunun 12-dә
Kürdәmiri işğal edәn qüvvәlәr Göyçaya yaxın -
laşdılar. İki hәftәdәn çox davam edәn qanlı
döyüşlәr Türkiyәdәn göndәrilәn әlavә qüvvәlәrin
vә Azәrbaycan könüllülәri hesabına Qafqaz-
İslam Ordusunun qәlәbәsi ilә nәticәlәndi. Qaf -
qaz-İslam Ordusunun Göyçay әtrafındakı qәlә -
bәsi Azәrbaycanın şәrq hissәsini, o cümlәdәn,
Bakını bolşevik-daşnak işğalından azad etmәk
uğrunda apardığı şәrәfli mücadilәdә dönüş
nöqtәsi oldu. Qafqaz-İslam Ordusu bolşevik-
daşnak birlәşmәlәrini darmadağın edәrәk, Bakı
istiqamәtindә azadlıq yürüşünә başladı. İyulun
20-dә bu istiqamәtdә mühüm strateji mәntәqә
olan Şamaxı şәhәri azad edildi. İyulun sonunda
S.Şaumyanın rәhbәrlik etdiyi Bakı Soveti istefa
vermәyә mәcbur oldu. 1918-ci il avqustun 1-dә
Bakıda eser, menşevik vә daşnaklardan ibarәt
“Sentrokaspi” diktaturası adlanan mürtәce bir
qurum yaradıldı. İngilislәrin Bakıya çağırılması
da “Sentrokaspi” diktatu ra sını xilas edә bilmәdi. 

Qafqaz-İslam Ordusu sentyabrın 15-dә Bakı
üzәrinә hәlledici hücuma başladı. Şәhәr böyük
müqavimәt hesabına alındı vә Azәrbaycan
hökumәti sentyabrın 17-dә Gәncәdәn Bakı şәhә -
rinә köçdü. 1918-ci il mayın 28-dә Bakı azad
edildi vә Azәrbaycan hökumәti tam heyәtdә

Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti 
Parlamentinin açılışı
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paytaxtda qәrarlaşdı. Azәrbaycan torpaqlarının
azad olunmasında Qafqaz-İslam Ordusu 4 min
әsgәr vә zabitini şәhid verdi. Azәrbaycanda si -
yasi hadisәlәrin inkişafı Birinci Dünya Müha -
ribәsinin gedişindәn vә nәticәlәrindәn asılı idi.
İki hәrbi qruplaşma arasında gedәn impe rialist
müharibәsindә Azәrbaycan öz mәnafeyi baxı -
mından Osmanlı dövlәtinin qalib gәlmәsini
arzulayırdı. Lakin hadisәlәr başqa cür cәrәyan
edirdi. Türkiyә ilә Antanta dövlәtlәri arasında
imzalanan 1918-ci il 30 oktyabr tarixli Mudros
müqavilәsinә görә mәğlub sayılan Osmanlı
qüvvәlәri Bakını tәrk etmәli, Antanta qüvvәlәri
tәrәfindәn Bakının tutulmasına mane olmamalı,
Zaqafqaziya dәmir yolu üzәrindәki nәzarәt
hüququnu Antantaya güzәştә getmәli idi. İranın
Ənzәli limanında yerlәşәn ingilis hәrbi hissәlәri
müttәfiqlәr adından Bakını tutmalı idi. Ənzәliyә
danışıqlar aparmaq üçün gәlәn Azәrbaycanın
nümayәndә heyәti ingilis hәrbi hissәlәrinin
komandanı, general Tomsona Azәrbaycan әraz i -
sinә daxil olmazdan әvvәl Azәrbaycan Xalq
Cümhuriyyәtini tanımaq haqqında bәyanat
verilmәsini tәklif etdi. Lakin general Tomson bu
tәklifi rәdd edәrәk bildirdi ki, “Azәrbaycan
Respublikası türklәrin intriqası nәticәsindә ya -
ranmışdır vә xalq arasında heç bir dayağa malik
deyildir. Bir halda ki, siz bunun әksini iddia
edirsiniz, o halda hәr şeyi yerindә yoxlayıb buna
münasib dә qәrar verәrik. Müttәfiqlәr dağıt maq
üçün yox, qurmaq üçün gәliblәr”. General
Tomson bәyanat verәrәk elan etdi ki, noyabrın
17-si sәhәr saat 10-dәk Bakı şәhәri Azәr bay can
vә türk ordularından tәmiz lәn mәlidir. Bakı vә
onun neft mәdәnlәri ingilis lәrin nәzarәti altına
keçәcәk, ölkәnin qalan hissәsi isә Azәr baycan
hökumәtinin vә ordu sunun nәzarәti altın da ola -
caqdır. Lakin 1918-ci il noyabrın 17-dә Tomso -
nun hәrbi dәstәlәrinin Bakıya gәlişini şәhәr
әhalisi eyni cür qarşı lamadı. Rus vә ermәni milli
şuralarının tәrәf darları sevinc içәrisindә idilәr. 

Milli Şura hazırkı fövqәladә şәraitdә  Mәc -
lisin çağırılmasının qeyri-müm künlüyü ilә
әlaqәdar özünü parlamentә çevir mәyi qәrara
aldı. Azәrbaycan parlamentinin yaradılması
haqqında qanun layihәsi Milli Şura tәrәfindәn
1918-ci il noyabrın 20-dә qәbul edildi. 1918-ci il
noyabrın 16-da Milli Şura beş aylıq fasilәdәn
sonra yenidәn fәaliyyәtә başladı. Azәrbaycan

hökumәti tәhrikçi hücumlara bax mayaraq, dövlәt
quruculuğu işini davam etdirir, parlamentin
açılışına hazırlaşırdı. Parlament açılanadәk onun
funksiyasını Milli Şura yerinә yetirirdi.
Parlamentin әsas özәyini keçmiş Milli Şuranın
44 üzvü tәşkil edirdi. Daha 36 deputat isә keçmiş
milli komitәlәrin xәtti ilә şәhәr vә qәzalarda
seçilmişdir. Azәrbaycan parlamenti 120
deputatdan ibarәt olmalı, milli tәrkibә uyğun
olaraq 80 yer azәrbaycanlılara, 21 yer ermә -
nilәrә, 10 yer ruslara verilmәli idi. Yәhudi, al -
man, gürcü vә polyak icmasının hәrәsi üçün 1
yer, Hәmkarlar İttifaqı Şurası vә Neft Sәnaye
İttifaqı üçün 3 yer nәzәrdә tutulmuşdur. 

1918-ci il dekabrın 7-dә Azәrbaycan parla -
menti tәntәnәli iclasla açıldı. F.X.Xoyski ha -
kimiyyәti parlamentә tәhvil verdi. Ciddi müza -
kirәlәrdәn sonra Türkiyәdә danışıqlar aparan
Ə.M.Topçubaşov parlamentin sәdri, H.Ağayev
sәdrin birinci müavini, R.Vәkilov isә katib se -
çildilәr. Hökumәtin tәşkili yenidәn F.X.Xoyskiyә
tapşırıldı. Dekabrın 26-da höku mәtin tәrkibi elan
edildi. Koalisyon hökumәtin tәrkibindә 3 nәfәr
rus var idi, ermәnilәr isә onlara tәklif olunan 2
nazir kürsüsündәn imtina etdilәr. Yeni hökumәtin
tәşkilindәn iki gün sonra dekabrın 28-dә müt -
tәfiqlәrin Bakıdakı nüma yәndәsi general V.Tom -
son elan etdi ki, F.X.Xoyskinin başçılığı ilә
yaradılmış Azәr baycan hökumәtini yeganә qa -
nuni hakimiyyәt orqanı hesab edir.

Birinci Dünya Müharibәsi 1918-ci ilin no -
yabrında başa çatsa da, onun nәticәlәrini reallaş -
dırmaq uzun bir vaxt tәlәb edirdi. Qalib dövlәtlәr
müharibәdәn sonrakı dünyanın vacib mәsә -
lәlәrini hәll etmәk üçün Parisdә beynәlxalq sülh
konfransının çağırılmasına qәrar verdilәr. Azәr -

Gәncәdә Xalq Cümhguriyyәti binası
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baycan parlamenti Paris sülh konfransında iştirak
etmәk üçün tam sәlahiyyәtli vә geniş hüquqlara
malik nümayәndә heyәti göndәrmәk haqqında
qәrar qәbul etdi. Nümayәndә heyәtinә rәhbәrlik
parlamentin sәdri Ə.M.Topçubaşova tapşırıldı.
Azәrbaycan nümayәndә heyәtinin Paris sülh
konfransında iştirak etmәkdә әsas mәqsәdi
dünya dövlәtlәri tәrәfindәn Azәrbaycan Xalq
Cümhuriyyәtinin tanınmasına nail olmaq idi. Üç
aylıq gәrgin diplomatik-siyasi mübarizәdәn
sonra Azәrbaycanın nümayәndә heyәti ingi -
lislәrin kömәyi ilә 1919-cu ilin mayın әv -
vәllәrindә Parisә gedib çıxa bildi. Mayın 28-dә
Azәrbaycan nümayәndә heyәtini ABŞ prezidenti
V.Vilson qәbul etdi. Vilsona tәqdim edilmiş
memo randumda Azәrbaycan Respublikasının
yaranma tarixi, onun bir ildә azadlıq yolunda
verdiyi qurbanlardan bәhs olunurdu. Nәhayәt,
1920-ci il yanvarın 11-dә Parisdә Müttәfiq
Dövlәtlәrin Ali Şurası Azәrbaycanın istiqla -
liyyәtinin “de-fakto” tanınması haqqında yek -
dilliklә qәrar qәbul etdi. Azәrbaycan Xalq
Cümhuriyyәtinin “de-fakto” tanınmasına qәdәr
dövlәt quruculuğu sahәsindә heç bir tәcrübәsi
olmayan xalq qısa bir müddәt әrzindә normal
fәaliyyәt göstәrәn dövlәt aparatı yaratmağa, 20-
dәn artıq dövlәtlә, o cümlәdәn, Türkiyә, Gür -
cüstan, Ermәnistan, İran, Belçika, Hollan diya,
Yunanıstan, Danimarka, İtaliya, Fransa, İsveçrә,
İngiltәrә, ABŞ, Ukrayna, Litva, Polşa, Fin -
landiya vә başqaları ilә baş konsulluq, konsul
agentliklәri sәviyyәsindә әlaqәlәr qur mağa nail
oldu. 

Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin dövlәt qu -
ruluşu parlamentli respublika idi. Yeni yaranmış
fәaliyyәti dövründә “Türklәşmәk, islam laşmaq
vә müasirlәşmәk” ideyası uğrunda mübarizә
aparırdı. Hökumәt Gәncәdәki fәaliyyәti döv -
ründә 1918-ci il iyunun 27-dә Azәr baycan dili nin
dövlәt dili elan edilmәsi haqqında fәrman
imzaladı. İyunun 24-dә üzәrindә ağ rәngli aypara
vә sәkkizguşәli ulduz tәsviri olan qırmızı bayraq
Dövlәt Bayrağı kimi qәbul edildi, noyabrın 9-da
isә hәmin bayraq üçrәngli – mavi, qırmızı vә
ya şıl zolaqlardan ibarәt olan bayraqla әvәz
olundu. Sentyabrın 1-dә Hәrbi Nazirliyin yara -
dılması haqqında qәrar qәbul olundu. Dekabrın
25-dә general Sәmәd ağa Mehman darov hәrbi
nazir, general Əliağa Şıxlinski hәrbi nazirin

müavini, general Süleyman Sülkeviç Baş qәrar -
gah rәisi tәyin edildilәr. 1919-cu ildә Milli Ordu
yaratmaq mәqsәdi ilә 400 milyon manat vәsait
ayrılmışdır. Ordunun yaradılması prosesi 1920-ci
ilin yanvarında başa çatdırıldı. 40 min nәfәrlik
nizami ordunun 30 mini piyada, 10 mini isә
süvari qoşun hissәlәrindәn ibarәt idi.  

Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin müba -
hisәsiz әrazisi 97,3 min kvadrat kilometr idi.
Gürcüstanla 8,7 min kvadrat kilometr, Ermә -
nistanla isә 7,9 min kvadrat kilometr hәmsәrhәd
әrazi Azәrbaycan hökumәti tәrәfindәn müba -
hisәli torpaq sayılırdı. Azәrbaycanın әhalisi 2
milyon 862 min nәfәr idi ki, onun 70 %-ni mü -
sәlmanlar tәşkil edirdi. Azәrbaycanın beynәlxalq
alәmdә tanınmasına baxmayaraq, ölkәnin şimal
sәrhәdlәrindәki vәziyyәt gәrgin olaraq qalırdı.
Sovet Rusiyasının Xarici İşlәr Komissarı
G.Çiçerin 1920-ci ilin yanvar ayının әvvәllәrindә
Azәr baycan hökumәtinә göndәrdiyi notada
Denikin әleyhinә hәrbi ittifaq bağlamağı tәklif
edirdi. Azәrbaycan rәhbәrliyi başa düşürdü ki,
Sovet hökumәtinin әsas mәqsәdi bu gәnc res -
publikanı Denikinlә qeyri-bәrabәr hәrbi müna -
qişәyә cәlb edib zәiflәtmәk, sonra isә onun
istiqlaliyyәtinә son qoymaq id. Azәrbaycan Xalq
Cüm hu riyyәtinin Xarici İşlәr Naziri F.Xoyski
cavab notasında yazırdı ki, Denikinlә Sovet
hökumәti arasındakı mübarizә rus xalqının daxili
işidir vә Azәrbaycan hökumәti Rusiyanın daxili
işinә qarışmaq niyyәtindә deyil. Çiçerin yanvarın
23-dә ikinci notasında Azәrbaycanın müstә -
qilliyinә münasibәtini bildirmәkdәn yan keçir vә
Azәrbaycan hökumәtini Denikinә qarşı mübarizә
aparmaqdan imtina etmәkdә günah landırırdı.
F.Xoyski isә notasında Azәrbaycanın istiq -
laliyyәtinin Sovet Rusiyası tәrәfindәn qeyd-
şәrtsiz tanınmasını tәkid edirdi. Getdikcә aydın
olurdu ki, Rusiyanın bu hәrәkәtlәri Azәrbaycana
qarşı hazırlanan hәrbi müdaxilәni pәrdәlәmәk vә
Azәrbaycan hökumәtinin sayıqlığını azaltmaq
mәqsәdi güdürdü. 

1920-ci ilin әvvәllәrindә ermәni nüma -
yәndәlәri Moskvada әrazi güzәştlәri müqav ilindә
Azәrbaycan höku mәtini devirmәk plan larını
Sovet Rusiyasına tәklif etdilәr. Qarabağda vә
Gәncәbasarda ermә ni әhalisinin qiyamı vә Azәr -
baycana qarşı Ermә nistanın müharibәsi bu planın
tәrkib hissәsi idi. Azәrbaycanın bütün ordusu
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1920-ci ilin Novruz bayramı gün lәrindә Qarabağ
istiqamәtindә ermәni qiyam çılarına qarşı vuru -
şurdu, ölkәnin şimal sәrhәdlәri isә müda fiәsiz
qalmışdır. Digәr tәrәfdәn Azәr baycan hö ku -
mәtinin Qәrbdәn gözlәdiyi yardım gәlib çıx -
mırdı. 

Sovet Rusiyasına münasibәt mәsәlәsindә dә
Azәrbaycan hökumәtindә birlik yox idi. Xarici
İşlәr Naziri F.Xoyski Rusiyaya müna sibәtdә sәrt
xәttin, Daxili İşlәr Naziri Mәmmәd Hәsәn
Hacınski isә Azәrbaycan bolşe viklәri ilә danışığa
girib onlara güzәştә getmәyin tәrәfdarı idi.
M.H.Hacınskiyә görә Sovet Rusi yasına geniş
güzәştlәr vermәklә, Azәr baycanın istiqlalını
qorumaq mümkün idi. 1920-ci ilin martında
hökumәtin keçirdiyi konfransda M.H.Hacınski -
nin tәrәfdarları qalib gәldilәr. N.Yusifbәyli isә
Baş nazir vәzifәsindәn istefa verdi, yeni höku -
mәtin tәşkili M.H.Hacınskiyә tap şırıldı. Lakin
M.H.Hacınski bu hökumәtin tәş kilinә tәlәsmirdi,
az sonra bolşeviklәr partiyasına daxil oldu. Yeni
hökumәtin tәşkilinin yuba dılması onsuz da
gәrgin olan vәziyyәti bir qәdәr dә çәtinlәşdirdi.
Parlamentdә müxtәlif partiyalar arasında gedәn
mübarizә son hәddә çatdı. Mövcud hakimiyyәtә
qarşı daim müxalifәtdә olan vә hökumәti de -
virmәyә çalışan ittihadçılar Rusiya ilә hәrbi
ittifaqa girmәyi tәlәb edirdilәr. Azәrbaycan
bolşeviklәri isә guya ölkәdә qayda-qanun ya -
ratmaq naminә hәrbi yardım üçün sovet Rusi -
yasına  müraciәt etmәyә vә XI rus ordusunu
Azәr baycana dәvәt etmәyә çağırırdılar. 

1920-ci ilin aprelindә Denikinin qoşunlarını
mәğlub edәn XI rus ordusu Azәrbaycan sәrhәd -
lәrinә yaxınlaşdı. Aprelin 15-dә F.X.Xoyski
Çiçerinә göndәrdiyi notada rus ordusunun Azәr -
baycan sәrhәddindә toplanmasının sәbәblәri vә
mәqsәdi barәdә mәlumat verilmәsini tәlәb etdi.
Lakin Çiçerin bu notaya heç bir әhәmiyyәt
vermәdi. Hәmin günlәrdә A.Mikoyan başda
olmaqla, Bakı bolşeviklәri Azәrbaycan xalqı
adından XI rus ordusunu Azәrbaycana dәvәt et -
dilәr. Qabaqcadan razılaşdırılmış plana görә rus
ordusu Bakıda bolşevik qiyamının başlan ma -
sından 1-2 gün sonra Azәrbaycana daxil olmalı
idi. Lakin Bakıda qiyam başlanmamış aprelin 26-
dan 27-nә keçәn gecә XI rus ordu hissәlәri
Azәrbaycan әrazisinә daxil olub, Bakıya doğru
irәlilәmәyә başladılar. Azәrbaycan ordu hissәlәri

düşmәnә müqavimәt göstәrә bilmәdi. Hәrbi
gәmilәrin topları dәnizdәn parlament binasına
tuşlandı. XI rus ordusunun Azәrbaycana hücumu
ilә eyni vaxtda aprelin 27-dә gündüz saat 12-dә
AK(b)P MK vә RK(b)P Qafqaz Diyar Komi -
tәsinin Bakı bürosu adından hakimiyyәti tәhvil
vermәk haqqında Azәrbaycan Parla mentinә
ultimatum verildi. Azәrbaycan Parla mentinin
fәaliyyәti hәmin gün axşam  başa çatdı. Be -
lәliklә, Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti 23 aylıq
fәaliyyәtindәn sonra süqut etdi. 1920-ci il aprelin
28-dә Azәrbaycan Sovet Sosialist Respublikası
elan olundu. Lakin 70 il mövcud olduğu dövrdә
imperiya xalqın qәlbindә yaşayan azadlıq atәşini
söndürmәyә müvәffәq olmadı. Xalq özünün
istiqlal arzularını nәsildәn-nәslә ötür mәyi ba -
cardı. Nәhayәt, 1991-ci ildә Azәr baycan yenidәn
öz dövlәt müstәqilliyini bәrpa etdi, bugünkü
Azәrbaycan Respublikasının 1918-ci il mayın
28-dәn, 1920-ci il aprelin 28-dәk mövcud olmuş
Azәrbaycan Xalq Cümhu riy yәtinin varisi oldu -
ğunu ümumxalq iradәsi ilә tәsdiqlәdi. Belәliklә,
1993-cü ilin ikinci yarı sında Hey dәr Əliyevin
hakimiyyәtә qayıdışı Azәrbaycanda müstәqil
dövlәtçilik ideyalarının bәrqәrar ol masına şәrait
yaratdı. Prezident İlham Əliyevin Azәrbaycan
Xalq Cümhuriyyәtinin 100 illik yubileyinin qeyd
edilmәsi vә 2018-ci ilin ölkәmizdә “Azәr -
baycan Xalq Cümhuriyyәti İli” elan edilmәsi
haqqında imzaladığı Sәrәncam onun Azәr -
baycanın dövlәt çilik tarixindә çox mühüm vә
şәrәfli bir mәrhәlә olan ilk parla mentli respub -
likanın әhәmiyyәtini hәr zaman uca tutdu ğunun,
elәcә dә dövlәtçilik әnәnәlәrinә bö yük dәyәr
verdiyinin bariz nümu nәsidir.

Bu il Azәrbaycan xalqının müqәd dәra tında
taleyüklü әhәmiyyәtә malik hadisәlәrin hәr
birinin 100 ili tamam olur. Cümhuriyyәtin möv -
cudluğunda “ilk”ә imza atılan bütün hadi sәlәrlә
yanaşı, Azәrbaycan Xalq Cümhuriy yәtinin ya -
ranması әrәfәsindә azәrbaycanlılara qarşı törә -
dilmiş kütlәvi qırğınların 1918-ci il Mart soy -
qırımının da 100 ili tamam olur. Azәr baycan xal -
qının müqәddәratı ilә birbaşa bağlı olan bu
faciәnin 100 illiyinin qeyd edilmәsi, hәm dә
torpaqlarımızı bu gün işğal altında saxlayan
Ermәnistanın tәcavüzkarlıq tarixinin mahiyyәtini
geniş ictimaiyyәtә çatdır maqdır.
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Bü gün Azәrbaycan gәncliyi hәyatın
bütün sahәlәrindә − siyasi, iqtisadi,
humanitar, sosial tәdbirlәrin hә yata
keçiril mәsindә dinamik fәaliy yәti ilә

seçilir. Gәnclәr üçün yaradılan geniş imkanlar
onları cәmiy yәtin avanqard qüv vәsinә çevirib.
Ötәn illәrlә müqayisәdә yeni nәslin beynәlxalq
alәmә inteq rasiyasında ciddi dönüş yaranıb. Bu
inkişaf dövlәtimizin gәnclәrә göstәr diyi diqqәt vә
qayğ ısının nәticәsidir. Azәr bay canda fiziki tәrbi -
yәyә vә idmana  hәmişә bö yük әhә miy yәt verәn
unudulmaz ümummilli lider Heydәr Əliye vin
sayә sindә bu sahәnin inkişafı optimal laş dırılmış,
mil lәtin sağlamlığı ölkәnin gәlәcә yini müәyyәn
edәn vacib amil kimi nәzәrdәn keçirilmişdir. Ha -
zırda İlham Əliyevin bu siyasi kursu uğurla
davam et dir mәsi әnәnәlәrә әsaslanan milli
dövlәt quru culuğunun inkişafını göstәrir, çünki
dövlәtin inkişafı nәinki onun iqtisadi nailliy -
yәtlәri, elәcә dә millәtin mәnәvi vә fiziki sağ -
lamlığı ilә müәy yәn olunur. 

Son vaxtlar gәnclәrin idman yarışlarında,
müsabiqә vә festivallarda ölkәmizi layiqincә
tәmsil etdiklәrinin şahidi oluruq. İdmançı larımız
beynәlxalq yarışlarda uğurlar qazana raq dövlәt
bayrağımızı ucaldır, himnimizi sәslәndirirlәr ki,
mәhz bu uğurların sayәsindә Azәrbaycan artıq
dünyada idman ölkәsi kimi tanınır. Müasir yeni -
yetmәlәri peşәyә yönәldәr kәn onları idmana ne -
cә istiqamәtlәndirmәk olar? Ümumiyyәtlә, idma -
nı peşә hesab etmәk olarmı?. Bu suallara cavab
almaq mәqsәdi ilә respublikamızın bir neçә peşә
lisey vә mәktәb lәrindә gәnclәrin sağlam hәyat
tәrzinә istiqa mәtlәndirilmәsi, fiziki inkişaflarının
tәmin edilmәsi üçün şәraitin yaradılması,
idmanın müxtәlif növlәrinin fәaliy yәtinin sәmә -
rәli qurulmasını nәzәrә alaraq, müasir gәnclәrin

idmana münasibәti vә qalib idmançılarımızın
fәaliyyәti ilә maraqlandıq. Onlardan bir neçәsi
bu günlәrdә redaksiyamızın qonağı oldu.

3 nömrәli Sumqayıt Peşә Liseyindә fiziki
tәrbiyә dәrslәrini yüksәk sәviyyәdә tәşkil etmәk
mәqsәdi ilә müasir texnologiyalara cavab verәn
idman zalı vә maddi-texniki baza yaradılmışdır.
Liseyin ixtisas fәnn müәllimi Nazim Harunov
yaradılmış şәraitdәn istifadә edәrәk şagirdlәrinә
bu fәnni layiqincә sevdirmәyi bacarıb. “Dәrzi”
ixtisası üzrә  III kursda tәhsil alan Gültac Mәm -
mәdәliyeva idman uğurlarını, mәhz bun ların
nәticәsindә әldә edib. O, әvvәl mәktәb dәn kәnar
müәssisәdә Zaur Rәcәblinin tәşkil etdi yi mәşq -
lәrdә idmanla mәşğul oldu ğundan lisey dә dә bu
fәaliyyәtini uğurla davam etdirib. Ölkәdә
keçirilәn müxtәlif yarışlarda qalib olaraq növbәti

uğura imza atıb. Rusiyanın Sankt-Peterburq
şәhәrindә gәnclәr arasında keçirilәn “Avropa
kuboku” yarışının qalibi olmuş, 1 qızıl, 3 gümüş
vә 2 bürünc medal qazanmışdır. Xüsu silә
idmanın iki növü üzrә (cüdo vә futbol) mә harәt
göstәrәrәk sәrbәst gülәşdә şәhәrlәrarası tur nirin
qalibi olub vә idman ustası adına layiq görülüb.
Hazırda cüdo üzrә Azәrbaycanın yığma koman -
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dasının üzvüdür. O, 12-13 iyun tarix lәrin dә 23
yaşadәk qızlar arasında cüdo üzrә Azәr baycan
birinciliyindә şәhәr yığma koman dasının tәrki -
bindә iştirak edәrәk tәmsil etdiyi koman daya I
yeri qazandırıb. 

5 nömrәli Bakı Peşә Liseyinin “kompüter
operatoru” ixtisası üzrә tәhsil alan III kursun
şagirdi Ruslan Əliyev idman hazırlığına 7 ya -
şında olarkәn Rusiya Federasiyasının paytaxtı
Moskva şәhәrindә başlayıb. 2007-ci ildә Uşaq-
İdman Mәktәbindә taekvando idman növü üzrә
dәrslәrdә iştirak edәrәk hәm futbol, hәm dә
kikboksla mәşğul olub. Hәlә orta mәktәbdә oxu -
yarkәn kikboks üzrә yarışlara qatılıb. Orta mәk -
tәbi bitirdikdәn sonra yaşadığı şәhәrdә menec -
ment ixtisası üzrә kolleci bitirib. 2015-ci ildә
ailәsi ilә birlikdә Bakı şәhәrinә köçәn Ruslan
әmәkdar mәşqçi Rәhim Allahverdiyevin rәhbәr -
liyi ilә fәaliyyәtini davam etdirib. Hazırda tәhsil
aldığı liseydә fiziki tәrbiyә müәllimi Hәsәn
Hәsәnovun apardığı dәrslәrdә idmanın digәr
növlәrinә – futbol, voleybol, şahmat, şaşki vә s.
maraq göstәrir. Qeyri-adi bacarığı ilә seçilәn
gәnc hәm ölkә daxilindә, hәm dә beynәlxalq
yarışlarda fәal iştirak edib. 19 yaşının olmasına
baxmayaraq, 13 ildir ki, idman sahәsindә böyük
uğurların sahibi olub. 2016-cı ildә beynәlxalq
yarışlarda Azәrbaycanın tәmsilçisi kimi “Rusiya
kuboku”, “Rusiya çem pionatı”, dörd dәfә
“Moskva çempionu”, “İkiqat dünya kuboku”
sahibi, “Avropa mükafat çısı” adını qazanaraq
beynәlxalq arenalarda Azәr baycan bayrağını
zirvәlәrә qaldırıb. 2017-ci ildә CPRO tәşkilatının
dәstәyi ilә Moskva şәhәri vә Gürcüstanda
keçirilәn yoldaşlıq görüşündә qalib gәlir vә
peşәkar idmançı kimi tanınır. Açıq yarışlarda 2
dәfә ermәni idmançısı ilә qarşıla şaraq ona qalib
gәlib. Nәhayәt, Ruslan Əliyev 2018-ci il mayın
16-da Naxçıvan Muxtar Res publikasının Şәrur
rayonunun Olimpiya İdman Kompleksindә
ümummilli lider Heydәr Əliyevin anadan
olmasının 95-ci ildönümünә hәsr olun muş
kikboksinq üzrә “Azәrbaycan Kәmәri” uğ runda
peşәkarlar arasında keçirilәn turnirdә 63,5 çәki
dәrәcәsindә azәrbaycanlı rәqibini mәğlub edәrәk
reytinq döyüşünün qalibi olub.

Gәnc vә perspektivli kikboksçu özünü idman
sahәsindә tapdığına görә çox qürurlu, hәyata
olan baxışı daha fәrqlidir. Söhbәt zamanı hәyatın

müәyyәn sahәlәrindә peşә seçiminә necә nail
olmağı, uğuru hansı yolla qazanmağı söylәdyi
ifadәlәrdә özünәinamı birmәnalı şәkildә belә әks
etdirir: “Qarşısına mәqsәd qoyan hәr bir kәs öz
işinә uğurla nail olar vә qalib gәlәr”. Mütaliә et -
mәyi, idmana aid kitabları oxumağı daha çox se -
vәn Ruslan özünü gәlәcәkdә top-kikboksçu kimi
tanınmasını, eyni zamanda, idmanın bu sa hә sin -
dә Azәrbaycanda mәşhur Zabit Sәmәdov, Alim
Nәbiyev kimi idmançıların ölkәmizә gәtir diyi
qәlәbәlәrin davamçısı kimi görmәk istәyin dәdir.

Hәmin peşә liseyinin “ofisiant, barmen, bu -
fetçi” ixtisası üzrә tәhsil alan II kurs şagirdi
Surәt Qarayev idman mәşqlәrinә Vüqar Ağa -
larovun rәhbәrliyi ilә 2007-ci ildәn başlayıb. O, 5
il idmanın karate, 3 il isә kikboks növü ilә mәş -
ğul olub. Respublika üzrә keçirilәn karate yarış -
larında 56 çәki dәrәcәsindә ikinci yeri, 60 çәki
dәrәcәsindә birinci yeri, 69 çәki dәrәcәsindә
yenә birinci yeri qazanıb. Bu nәticәlәrdәn sonra
valideynlәrinin mәslәhәti ilә kikboks üzrә mәşq -
lәrә hazırlaşıb vә formalaşdıqdan sonra bey -
nәlxalq yarışların iştirakçısına çevrilib. 2013-cü
ildә Gürcüstanda keçirilәn yarışlarda gürcüs tanlı
döyüşçüyә qalib gәlәrәk birinci yerә, kabar din
millәtindәn olan döyüşçü ilә ikinci yerә, yenә dә
gürcüstanlı ilә yarışaraq birinci yerә çıxıb. Surәt
2016-cı ildәn etibarәn olim piyanın әsas növü
olan boksla mәşğul olmağa başlayıb. Hәmin
ildәn respublika üzrә keçirilәn boks yarışlarında
III yerә çıxaraq milli yığma koman dasının
heyәtinә düşüb. 2016-cı ilin sonunda peşәkarlar
arasında “Dünya kuboku” çem pionatında iranlı
rәqibini nakaut edәrәk, yarışın çempionu olub.
2017-ci ildә “Azәrbaycan çem pionatı”nın çem -
pionu olaraq milli yığma koman dasının bir
nömrәli üzvü olub. Bu әzm karlığı ilә sonrakı
qәlәbәlәrini dә yarışlara qatılaraq әldә edib.
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Bolqarıstanın Sofiya şәhә rindә 34 ölkәnin yer
aldığı “A” kateqoriyalı Avropa çempionatına
lisenziya turnirindә III yerә çıxıb. Ondan iki ay
sonra iyun ayında Gürcüstanın Kutaisi şәhәrindә
keçirilәn beynәlxalq turnirdә II yerә, iki ay sonra
Moskva şәhәrindә keçirilәn bey nәlxalq turnirdә
isә I yerә sahib olub. Bu yarışda yarım finalda
olan rәqibi ermәni әsilli rus id mançısına qalib
gәlәrәk I yerә çıxıb. 2017-ci ildә Türkiyәnin
Antalya şәhәrindә keçirilәn “Avropa çem -
pionatı”nda bürünc medal qazanıb. Peşәkar id -
mançı bu ilin yanvarında açıq “Bakı çem -
pionatı”nın, fevralında isә “Azәrbaycan birinci -
liyi”nin çempionu olub. May ayının 11-dә Hey -
dәr Əliyevin 95 illiyinә hәsr olunmuş beynәlxalq
turnirdә boks üzrә peşә kar lar arasında keçiri lәn
tur nirdә çempion adını qazan mışdır.

16 nömrәli Bakı Peşә
Liseyinin II kurs şagir di
Ədalәt Sayılov “motor çu-
maşinist” ixtisası üz rә tәh -
sil alır. İdmana birin ci si -
nifdәn hәvәs göstә rәrәk
әv vәl gülәş, yeddinci sinif -
dәn isә artıq boks üzrә
mәşqlәrә başlayıb. Ümumi
tәhsil mәk tәbindә oxu yar -
kәn mәktәblilәr arasın da

keçirilәn yarışlarda işti rak edib. 2016-cı ildә
Əlipaşa Bağı rovun tәşkil etdiyi boks mәşqlәrinә
qatılıb. Hә min ildәn dә ölkәdaxili yarışların
iştirakçısı olaraq uğurlar әldә edib. Ədalәt
liseydә tәhsil aldığı illәr әrzin dә dә mütәmadi
olaraq keçirilәn yarışlarda çempion adını
qazanıb. 2016-cı ildә Bakıda 10 nәfәr arasında
70 çәki dәrәcәsindә keçirilәn boks turnirindә I
yerә çıxıb. 2017-ci ilin martında “Respublika
çempionatı”nın birinci liyindә finala çıxsa da, III
yerlә kifayәtlәnir. 2017-ci ilin fevralında Astara
rayonunda gәnclәr arasında 66 çәki dәrәcәsi ilә
keçirilәn yarışda vә hәmin ilin aprel ayındakı
yarışlarda da I yerin qalibi olub. Söhbәt zamanı
43 il bu sahәdә çalı şan fәnn müәllimi Vaqif
Əliyev Ədalәtin gәlәcәk idman karyerası haq -
qında yüksәk fikirdә oldu ğunu bildirdi: “İdman
qabiliyyәtinә malik olsa da mükәmmәl mәşqçiyә
ehtiyacı vardır ”.

2012-ci ildә idmandan bәhs edәn “Olimpә
doğru” adlı jurnalda “Araz idman klubu”nun

üzvlәrinin fәaliyyәti vә onların qәlәbәlәri işıq -
landırılmışdır. Hәmin idman klubunun üzvl ә -
rindәn biri Azәrbaycanda karate idman növü üzrә
yarışların iştirakçısı 12 yaşlı Babәk Qәlәm zadә
idi. O, hazırda 12 nömrәli Bakı Peşә Lise yinin
“genişprofilli dәzgahçı” ixtisası üzrә I kursda
tәhsil alır. 8 yaşından mәşqlәrә başlayaraq

müәllimi Sәyavuş Bayramovdan bu idman
növünün incәliklәrini öyrәnib. Buna baxma -
yaraq, әldә etdiyi qәlәbәlәri onu daha da
ruhlandırıb. O, 2016-cı il 22-23 aprel tarixlәrindә
BAKU OPEN turnirindә Azәrbaycanda keçirilәn
beynәlxalq yarışlarda III yerә çıxaraq Diploma
layiq görü lüb. 2017-ci il dekabrın әvvәlindә
Sum qayıtda “Qara dәniz ölkәlәri” arasında keçi -
rilәn yarışın qalibi olub. 2017-ci ilin sonlarında
Bakı şәhә rindә keçirilәn Respublika çem -
pionatında I yerә layiq görülüb. Eyni zamanda,
“Heydәr Əliyev” kuboku uğrunda karate-do
idman növü üzrә Naxçıvan Muxtar Res -
publikasının açıq çem pionatında 16-17 yaş
qrupunda 76 çәki dәrәcә sindә I yerә layiq
görülüb. 20-22 aprel tarix lә rindә Türkiyәnin
İstanbul şәhәrindә karatenin “şotokan” növü üzrә
keçirilәn Dünya çem pionatında uğurla iştirak
edәrәk I yerә layiq görülmüş vә qızıl medal
qazanmışdır. Onun bu uğuru rәhbәrlik tәrәfindәn
dә qiymәtlәndirilәrәk Tәrifnamә ilә tәltif
edilmişdir. Seçdiyi peşәsini uğurla davam
etdirәrәk 2018-ci il 4-5 may tarix lәrindә karate-
do üzrә yarışda qalib gәlәrәk Diploma layiq
görülüb. Bu qәlәbәlәrdәn sonra onun arzusu
Dünya olimpiya vә Avropa çem pionatlarının
oyunlarında iştirak etmәkdir. 

14 nömrәli Bakı Peşә Liseyinin şagirdlәrinin
dә idman uğurları tәqdirәlayiqdir. Elmina
Mәhәr rәmova “avtomatlaşdırılmış texnolo -
giyalar vә istehsal üzrә operator” ixtisası üzrә I
kurs şa girdidir. Əvvәl kikboksla, sonra qaydasız
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döyüş,  hazırda isә qılıncoynatma ilә mәşğul
olur. 2014-cü il dekabrın 21-dә Azәr baycan
Qılın coy natma Federasiyası tәrә findәn bacarıq,
qa biliyyәt vә hazırlıq sәviyyәsinә görә “Gәnc
müşketyor” Sertifi katına, Gәnclәr vә İdman
Nazirliyi tәrә findәn 40 çәki dәrәcәsindә kikboks
üzrә II yerә çıxdığına görә “Ağ canavar” Diplo -
muna la yiq görülüb. Eyni zamanda, 8 nöm rәli
ixtisas laş dırılmış olimpiya ehtiyatları Uşaq
Gәnclәr Mәk tәbi tәrәfindәn qılıncoynatma yarış -
larında 2001-2004-cü il tәvәllüdlü uşaqlarla
yarışda III yerә çıxaraq Diplomla tәltif edilib.

“Nәzarәt-ölçü vә avtomatika cihazlarının
çilingәri” ixtisası üzrә tәhsil alan Tacir Hacıyev
klassik Yunan-Roma gülәşi ilә mәşğul olur.
2015-ci ildә Balakәndә Yunan-Roma gülәşi üzrә
yeniyetmәlәr arasında keçirilәn yarışda 54 çәki
dәrәcәsindә II yeri tutub. “Bakı-2015” Avropa
oyunları “Mәhsul” KKNKİC-nin Respublika
Şurasının Yunan-Roma gülәşi üzrә yeniyetmәlәr
arasında keçirilәn yarışda 46 çәki dәrәcәsindә II
yeri tutduğuna görә medal vә Diplomla tәltif
olunub. O, beynәlxalq görüşlәrin qalibi kimi,
2016-cı il avqustun 27-dә Ərdәbilin Mişkin
kәndindә keçirilәn yarışda 46 çәki dәrәcәsindә II
yeri, Gürcüstanda 54 çәki dәrәcәsindә bey -
nәlxalq turnirdә I yeri әldә edib. Iranda keçirilәn
görüşdә 58 çәki dәrәcәsindә I yerә, Dağıstanda
isә III yerә layiq görülüb. 17 yaşlı gәnc Yunan-
Roma gülәşi üzrә azyaşlılar vә yeniyetmәlәr
arasında Füzuli rayonunun açıq birinciliyinin
yarışında 54 çәki dәrәcәsindә I yerә çıxıb.

Liseyin I kurs şagirdi Nicat Zeynalov id -
manın karate növü üzrә 2016-cı ildә beynәl xalq
turnirdә Bakı çempionatının iştirakçısı olub.
2016-cı il noyabrın 12-dә Dünya azәrbay -
canlılarının hәmrәylik gününә hәsr olunmuş
beynәlxalq “şotokan karate-do” üzrә keçirilәn

görüşdә finalın açıq çempionatında karate üzrә
bacarıq göstәrәrәk 63 çәki dәrәcәsindә III yerә
layiq görülüb. Azәrbaycanın “Vado karate-do”
klubunun yoldaşlıq görüşündә şәxsi kumitedә on
dörd yaşlı uşaqlar arasında I yeri tutub. 2018-ci il
martın 16-da Bakı şәhәri Gәnclәr vә İdman Baş
İdarәsi şәxsi kumite üzrә 14-15 yaş arasında 52
çәki dәrәcәsindә karate-do üzrә Bakı şәhәri
birinciliyindә III yeri qazanıb. Azәrbaycan Vado
karate-do klubunun tәşkil etdiyi imtahanda baca -
rıq göstәrәrәk (6-KYU) “6-cı Yaşıl Kәmәr”ә la -
yiq görülüb. 

Nazim Kәrimov “texnoloji avadanlıqların
sazlayıcısı” ixtisasının I kurs şagirdidir. 2 il rәqs -
lә, 2 il üzgüçülüklә, 3 il cüdo vә qaydasız dö yüş -
lә mәşğul olub. 2018-ci ilin yanvarında Dün ya
çempionatı üzrә 57 çәki dәrәcәsindә II yeri, Tbi -
lisidә keçirilәn beynәlxalq turnirlәrin qalibi olub.

“Avtomatlaşdırılmış texnologiyalar vә isteh -
sal üzrә operator” ixtisası üzrә tәhsil alan I kurs
şagirdi Aqil Abbasov da Yunan-Roma gülәşi
üzrә hәvәskar kimi mәşqlәrә başlayıb. Onun da
arzu su dostları kimi qәlәbәlәrә nail olmaqdır.

Sonda hәmin peşә liseyinin fiziki tәrbiyә
müәllimi Vüqar Quliyev şagirdlәrinin idman
dәrslәrindәki fәaliyyәtindәn vә qәlәbәlәrindәn
danışdı. Fiziki tәrbiyә fәnninin mәktәbdә tәdrisi
barәdә, hәmçinin idmanın bütün növlәri üçün hәr
cür şә raitin tәşkil olunduğunu bildirәrәk, şa -
girdlәrin dә hәmin dәrslәrdәn yetәrincә fay -
dalandıqlarını söylәdi.

Göründüyü kimi, peşә liseyi idmançılarının
bu uğurları artıq onların bu peşәni sevdiklәrini,
eyni zamanda, bir peşә olaraq seçdiyi idman
növlәrini gәlәcәkdә dә davam etdirәcәklәrinә
inamın ifadәsidir. Onlar idmançı kimi, hәm dә
çox vәtәnpәrvәrdirlәr. Onu da qeyd edәk ki,
onların bir neçәsi bu yaxınlarda hәrbi xidmәtә
yollanıb. Əminik ki, onlar özlәrini cәmiyyәtdә
lәyaqәtlә apardıqları vә beynәlxalq alәmdә
tanıtdırdıqları kimi, hәrbi xidmәtdә olarkәn
döyüş meydanında da uğurlu qәlәbәlәrә nail
olacaqlar. Ümummilli dәyәrlәrә malik olan
ölkәmizin belә mәrd, qürurlu oğulları olan Vәtәn
torpağı heç zaman basılmaz. Ümid edirik ki, bu
idmançılar Azәrbaycan bayrağını dünyanın
idman arenalarında dalğalandırdıqları kimi,
“odlar ölkәsi”nin bir parçası olan Qarabağ
torpağında da yüksәklәrә qaldıracaqlar. 
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У
мирового сообщества появился
новый враг №1. Он силен и
опасен, жесток и кова рен. Имя
ему – международный терро -

ризм. Пока он не будет побежден никто и
нигде  не может чувствовать себя в полной
безопас ности. Терроризм – это целенап рав -
ленная деятельность организационно-терро -
рис ти ческих форми рований, направ ленная на
из менения социально-эконо мической форма -
ции, разрушение госу дарственной идеологии,
изменение формы государственного прав -
ления и госу дарствен но-политического режи -
ма, разру шение территориальной целостнос -
ти, нару шение функционирования государст -
ва, осу ществляемая  криминальными либо
терро рис тическими методами.

Уже сейчас терроризм можно назвать
“чумой ХХ1 века”, ведь он не уступает этой
болезни в разрушительной силе. По статис -
тике один раз в два дня происходит теракт, в
результате которого гибнут невинные люди.
Число терактов неуклонно растет с каждым

годом. Растет жестокость. Растет число
жертв. Растет подготовленность, организо -
ванность террористов. Каждый после дующий
теракт всегда страшнее преды дущего.Террор
пока ни кем не понятное человеческое деяние
по отношению достиже ния политических,
религиозных и мирских разногласий, доби -
вания превосходства путём насилия и смерти.

В русском языке термин «террор» пони -
мается как устрашение – запугивание физи -
ческого лица путём насилия в плоть до унич -
тожения. А терроризм – это практика террора,
в этом понимании  речь идёт о физи ческих
лицах, а как понимать уничто жение мирного
населения, запугивание цело го госу дарства
или расстрел мирного насе ления в Сирии
организацией ИГИЛ, за под держку ими за -
конного государства. 

И в исламском, и в христианском мире, а
также до их развития периодически возникал
терроризм и террор. К террору возможно
отнести также  христианскую инквизицию,
где убиты и преданы огню многие святыни и

ТЕРРОРИЗМ РОЖДЁН ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ 
И ИМ ЖЕ БУДЕТ УНИЧТОЖЕН
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учёные. Терроризм как фактор политической
дестабилизации подрывает систему госу -
дарственной власти и управления, пытаясь
влиять на эффективность своеобразного уп -
равления – центром социально-поли тичес ких
процессов. Ослабляя государственные и об -
щественные структуры терророизм также
является питательной средой для образования
и поддержки аппозиционных организаций.
Тоесть, террористическая деятельность всег -
да нацелена на принятие политического
решения или отказа от него в интересах
центра социально-политических процессов,
посредством дестабилизации социально-по -
литической обстановки в обществе путём
устрашения, давления и насилия (Сирия, Со -
мали, Югославия, Франция, Германия и т д).
Террор и их деятельность опасная орга -
низация, которая существует в ХХ1 веке, в
веке химической, бактериологической  и
термоядерной опасности, есть вероятность и
в том, что эти опасные оружия могут попасть
в террористические организации.Сегодня в
нашей жизни мы являемся свидетелями
террористического действия, центр которого
сейчас переместился в Египет, Сирию, Ли -
вию, Афганистан, Пакистан, Турцию и в дру -
гие государства. Только в Турции от рук
террористов (по дан ным РИА Но вости)
погибли бо лее 378 человека и раненны более
800 человек в 2016 году. В Азер байджане от
рук армянских террористов в городе Ходжалы
(Геноцид в Ходжалы - одно из самых чудо -
вищных прес туплений ХХ века - Azeri.Ru.) в
1992 году 26 фев раля были убиты 613
человек, включая 63 ребёнка и 106 жен щин,
было пол ностью уничтожено  8 се мей. Взры -
выв Бакинском метро (www. 1news. az/ -
news/20-let-nazad-v-etot-den-v-bakinskom-
metro-proizo shel-terakt) 1994 года – два терро -
рис ти чес ких акта, произошедших в марте и
июле 1994 года на стан циях Ба кинского
метро политена от рук армянских терро рис -
тов. Первый теракт произошёл 19 марта на
станции «20 января», второй – 3 июля между
станциями «28 мая» и «Гянджлик»  Ба -
кинского метрополитена. После взрыва ваго -
ны электропоезда вспых нули. В резуль тате
теракта погибли 13 чело век, ещё 58 пасса -

жиров были ранены. ООН и Евро пейский
Союз рассматривают эти действия двусмыс -
ленно-двумя стандартами. Армянские терро -
ристы уже более 25 лет не возвращяют
исконно азербайджанские земли, хотя и
имееются 4 резолюции ООН требу ющие
немедленное возвращение этих земель. В
мире путём террора начаты 1 и 2 мировые
войны где погибли около 100 млн. ни в чём не
повинные люди, она всё ещё продолжается,
но уже с другой категорией терроризма, более
подготовленной и дерзкой где погибают мир -
ное население, а значит дети и женщины. 

Террор и терроризм сам по себе су -
ществовать не может, если нет их покро -
вителей, которые их финансируют и воору -
жают. Как можно понять деятельность неко -
торых «демократических»  государств, гумa -
нитарная помощь которых попадают в руки
террористических организаций или оружие
предназначенное для защиты мирного насе -
ления, которые сбра сываются на тер ри торию
подвластную террористам. Сегодня с целью
защиты себя и своих детей, насе ле ние
иссламского мира эмигрируют в Европу.
Некогда мирно су ществующие и про цве -
тающие госу дарства востока, се годня на -
ходятся в огне террора, есть опасность их
дальнейшего существования как суверенного
государства.

Опасность терроризма заключается и в том
что, их очень трудно обнаружить и распоз -
нать, так терроризм не имеет национальности
и родины, а значит необходимо чтобы всё
население нашего Государства было подго -
товленно к этой опасности и были бдительны
и наблюдательны, для этого очень важно
более серьёзно изучать предметы «Граж -
данская оборона» и «Безопасность жиз -
недеятельности». Что изучает предмет БЖД,
в чём заключается необходимость изучения
этого предмета? Безопасность жиз недеятель -
ности этой науки о комфортном и безопасном
взаимодействии человека с техносферой,
представляет собой область научных знаний,
изучающая опасности угрожающие человеку
и разрабатывающие способы защиты от них в
любых условиях обитания человека. Эта фор -
мулировка достаточна чтобы понять всю
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важность изучения этого предмета в совре -
менных условиях. 

Закон Азербайджанской Республики «Об
образовании» от 19 июня 2009 года опре -
деляет образование как «целенаправленный
процесс воспитания и обучения в интересах
человека, общества, сопровождающийся
констатацией достижения гражданином (обу -
чающимся) установленных государством об -
разовательных уровней». Следовательно, це -
ли и задачи  БЖД изменяются под влия нием
требований социально-экономического раз -
вития и научно-технического прогресса,
особенностей социально-экономических от -
ношений на каждом конкретном исто ри -
ческом этапе развития общества нашего Госу -
дарства. Поэтому, качество современного
образования является важнейшим условием
выживания и развития нашего общества в
условиях новых опасностей и угроз, глоба -
лизации, является фундаментом националь -
ной безопасности, необходимым средством
повышения конкуренто способности Азер -
байд  жана на мировой арене. Состояние обра -
зования во многом определяет развитие всех
слагаемых государственности, мате риальное
и духовное благополучие общества и кон -
крет ного человека.

В современных условиях необходимо об -
ратить серьёзное внимание на формирование
культуры безопасности подрастающего поко -
ления. Умелое, целенаправленное  исполь зо -
вание интернет – инфориации и со циальной
сети играют очень важную роль в воспитании
современной молодёжи.  Воспи тывая совре -
менную молодёжь в духе мульти культу ра -
лизма, патриотизма и высокой нравствен -
ности. Тем самым  мы обеспе чи ваем своё бе -
зопасное будующее и бу дующее нашего го -
сударства и только так можно победить всё
ныне существующее зло.
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S.Mәhәrrәmova 
Terrorizmi bәşәriyyәt  yaradıb vә

bәşәriyyәt  dә mәhv edәcәk
Xülasә

Terror vә terrorçuluq fәaliyyәti bәşәriyyәtin,
bәzi dövlәtlәrin xüsusi xidmәt orqanlarının
dәstәyi ilә genişlәnir vә daha aqressiv olur,
sürәtlә yayılır. Terrorizmin dövriliyi var. Demәli,
terrorla mübarizә dünya xarakteri daşımalıdır vә
bütün dövlәtlәrin siyasi, hәrbi, dini, iqtisadi
qurumların yaxından iştirakı olmalıdır.  Gә lәcәk
mütәxәssislәrin nәzәri vә praktiki tәlim istiqa -
mәtlәrini müәy yәnlәşdirmәk üçün “Hәyatın
Tәhlü kәsizliyi” vә “Mülki Müdafiә” fәnlәrinin
tәdris vәzifәlәrini qeyd etmәk lazımdır. 

S.Maharramova 
Terrorism was created by mankind,

and it will be removed by
mankind, too

Summary
Terror and terrorism activity are expanding

with the support of humanity and the support of
special service branches of some countries and
getting more aggressive and spreading fastly.

Terrorism has periodicity. The fight against
terrorism must be of world character and should
be closely linked to all political, military,
religious, economic institutions of all nations.



101

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №2, 2018 s.21-26

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

1. Mәqalә azәrbaycan, rus vә ingilis dillәrindә 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 hazırlanmalı vә 8 sәhifәdәn artıq olmamalıdır.

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 şiriftlә, sonda

6pt. interval; mәqalәnin adı – ortadan, böyük hәrflәrlә, qalın şriftlә; müәlliflәrin iş yeri, şәhәr, ölkә vә e-
poçt 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 istifadә
olunma ardıcıllığına uyğun olaraq nömrәlәnir. Mәnbәnin biblioqrafiq tәsviri Ali Attestasiya
Komissiyasının dissertasiya işlәrindә mәnbәnin biblioqrafik tәsvirinә irәli sürdüyü tәlәblәrә uyğun olaraq
göstәrilmәlidir.

6. Ədәbiyyat siyahısından sonra mәqalәnin hazırlandığı dildәn fәrqli, digәr 2 dildә mәqalәnin adı,
müәllifin soyadı, adı, atasının adı, müәlliflәrin iş yeri, şәhәr, ölkә vә e-poçt ünvanı, xülasә vә açar sözlәr
tәqdim olunur.

7. 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.

8. Mәqalәdә istifadә olunan ölçü vahidlәri beynәlxalq ölçü vahidlәri sisteminә uyğun olmalıdır. Qәbul
olunmuş sözlәrdәn başqa vә s., vә i.a., qısaldılmış sözlәrdәn istifadә etmәk olmaz.

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

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

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

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

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

hüququnu özündә saxlayır.
15. 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 müәllifin mәqalәnin çapına yenidәn baxılması xahişi ilә redaksiya heyәtinә müraciәt
etmәk hüququ var.

MƏQALƏLƏRİN TƏRTİBATI QAYDALARI
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16. Mәqalәnin korrekturası müәllifә göndәrilmir. Mәqalә çap olunandan sonra redaksiya otisklәri
yazışma üçün göstәrilәn ünvana göndәrir.

17. 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.

18. 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

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 not exceed 8 pages.

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 ande-mail address-
fromthe left in the end 6 fond interval summary (in the language of the article)-italics in the end 6 font,
interval; keywords-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. List of bibliography must be followed by the article name, summary and keywords in 2 distinguished
languages.

7. 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.

8. All measurements and data should be given in SI units, or if SI units, do not, in an international
accepted unit. The authors are advised to avoid abbreviations except for generally accepted ones.

9. 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.

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

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

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

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

paper contents.
15. 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
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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.

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

17. 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.

18. 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

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 Microsoft Word в
формате A4 (поля: левое, правое, верхнее и нижнее – 2 см), шрифтом Times New Roman размером
12 пт. Междустрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1 см, размер статьи не должен
превышать 8 страниц.

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. После списка литературы название статьи, инициалы и фамилии авторов, место работы
авторов, страна, город и адрес электронной почты, аннотация и ключевые слова представляются
также на двух других языках.

7. В статье нумеруются таблицы и рисунки: таблица – в верхней части таблицы, курсивом, в
центре (например, таблица 1), рисунок – под рисунком, курсивом, в центре (например, рисунок 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.

8. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной
системе единиц измерений (СИ). Не следует употреблять сокращенных слов, кроме общепринятых
(т.е., и т.д., и т.п.).

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

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

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

12. Автор несет ответственность за информацию и факты, указанные в статье.
13. Статьи, поступившие в редакцию, направляются на отзыв; статьи, получившие

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

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

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

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

17. Статьи, не отвечающие перечисленным требованиям, к рассмотрению не принимаются и
возвращаются авторам. Датой поступления рукописи считается день получения редакцией
окончательного текста.

18. 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

müxbir-redaktor
Rәna Rüstәmova

korrektor 
Lalә Niyazqızı 

texniki-redaktorlar 
Şahrza Ağayev, Sәfayә İsmayılova

Yaradıcı   heyәt

Baş redaktor müavini
Əfsanә Zülfüqarova

mәsul katib
Afaq Xanpaşayeva  

şöbә redaktorları
Fikrәt Əhәdov

Vüqar Sәlimova
Sevinc Mәmmәdova
Pәrvanә İbrahimova

Jurnal Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Na zir li yi nin 23.11.2017-ci il tarixli, 416 №-li әmri ilә tәsis
edilmiş vә dövlәt qey diy ya tına alınmışdır. Qeydiyyat №:2000314101

* * *
Jurnalın yaradıcı kollektivi Azәrbaycan Jurnalistlәr Birliyinin Hәsәn bәy Zәrdabi adına

Diplomuna layiq gö rülmüş vә jurnal Azәrbaycan Mәtbuat Şurasının üz vüdür.

Redaksiyanın ünvanı: AZ 1033, Bakı şәhәri, Nazim Hacıyev 4;        
Tel./Fax: 566-09-67; 566-09-87; www.jurnal.vet.edu.az  
E-mail: peshetehsili.jurnali@vet.edu.gov.az

R e k v i z i t l ә r
Müştәri:  “Peşә tәhsili vә insan kapitalı” jurnalı    VÖEN:     1401555071
VÖEN:    2000314101                                         M/hesab:   AZ41NABZ01360100000000003944
H/h:         AZ36CTRE00000000000002167908    SWIFT:     CTREAZ22
Bank:       Dövlәt Xәzinәdarlıq Agentliyi              D3. Büdcә tәsnifatının kodu:     142319
Kodu:      210005                                                D4. Büdcә sәviyyәsinin kodu:    03

“Peşә tәhsili vә insan kapitalı” jurnalı  redaksiyasında yığılıb vә “Letterpress” MMC-nin
mәtbәәsindә çap olunub. Çapa imzalanmışdır: 25.08.2018

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №2, 2018 s.101-104


