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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ

SƏRƏNCAM

№   625 s

Bakı şәhәri,                                                         “12”  sentyabr  2018-ci il     

2018/2019-cu tәdris ili üçün peşә tәhsili müәssisәlәrinә tәlәbә qәbulu ilә
bağlı bәzi mәsәlәlәr barәdә

“Peşә tәhsili haqqında” Azәrbaycan Respublikasının  Qanununa  vә “Tәhsil haqqında”   Azәr bay -
can Respublikası Qanununun tәtbiq edilmәsi barәdә Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu
il 5 sentyabr tarixli, 156 nömrәli Fәrmanının 2.2-ci bәndinә әsasәn, Azәrbaycan Respublikası Tәhsil
Nazirliyinin  vә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Turizm Agentliyinin tәklifini nәzәrә alaraq:

2018/2019-cu tәdris ili üçün peşә tәhsili müәssisәlәrinә tәlәbә qәbulu Azәrbaycan Res -
publikasının Tәhsil Nazirliyi üzrә 18980 yer, Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Turizm Agentliyi
üzrә 520 yer tәsdiq edilsin (әlavә olunur).

Novruz Mәmmәdov
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625

 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

030102 40 40 350 350

030103 20 20

030107 40 40

030109 20 20

030110 40 20 20 450 400

030111 20 20

030112 20 20

030113 20 20

030119
20 20 350 350

360 360

030201 20 20 500 400

030202
620 40 580 500 400

50 50 500 400

030203 60 60 450 400

030204

300 120 180 400 350

20 20 400 350

140 80 60 400 350

160 60 100 400 350
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1 2 3 4 5 6 7 8

030206
60 40 20 350 350

030207 20 20

60 20 40 450 400

40 20 20 450 400

40 20 20 450 400

030208 940 560 380 500 400

200 180 20 400 350

380 140 240 400 350

030209
20 20

030210 415 140 275 500 400

380 140 240 500 400

40 20 20 500 400

030213 100 100

030214

20 20

030215
40 20 20 400 350

030216
20 20

030217 20 20

030218

20 20 400 350

030219 840 80 760 500 400

300 200 100 500 400

40 40

260 120 140 500 400

120 80 40 500 400

030220 60 40 20 400 350

180 120 60 400 350

100 60 40 400 350

030221 20 20
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030301 720 720

120 80 40 350 350

80 80

80 80

030302

100 60 40 400 350

400 340 60 350 350

240 200 40 400 350

60 20 40 400 350

100 100

160 100 60 400 350

220 140 80 350 350

030303 120 100 20 350 350

160 140 20 350 350

030304

100 60 40 350 350

80 80

200 80 120 350 350

100 60 40 350 350

60 60

030306 100 100
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030307

100 60 40 350 350

100 60 40 400 350

40 20 20 350 350

030309 60 60

20 20 450 400

030310
20 20 450 400

030311 160 60 100 450 400

030319
20 20

030321

40 40

030322 20 20 350 350

 

030403

20 20

20 20

40 40

60 60

030405 20 20

030408
20 20

030409

620 460 160 400 350

030411 20 20 400 350
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100 60 40 350 350

100 60 40 400 350

40 20 20 350 350

030309 60 60

20 20 450 400

030310
20 20 450 400

030311 160 60 100 450 400

030319
20 20

030321

40 40

030322 20 20 350 350

 

030403

20 20
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40 40

60 60
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030414

40 20 20 400 350

030423

20 20 400 350

030429
60 40 20 400 350

030430
140 60 80 400 350

030431 40 40 400 350

20 20

030514 300 160 140 400 350

1015 600 415 450 400

030518 50 50 450 400

030523

20 20

030524

20 20

120 100 20 350 350

40 20 20 450 400

030527
80 60 20 450 400

180 140 40 350 350

030529 60 60

60 60

120 100 20 350 350

030601

80 60 20 400 350

030602

40 40
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030605

40 40

40 20 20 400 350

030607 20 20

030609 20 20 400 350

20 20

40 20 20 400 350

030611
20 20

030615 140 100 40 450 400

60 20 40 450 400

030616 40 20 20 400 350

20 20

80 60 20 400 350

20 20

030617 60 40 20 400 350

030618

20 20 400 350

030620
20 20 450 400

030622

40 20 20 450 400

80 20 60 450 400

030623
40 40 400 350

030624 40 40

40 20 20 400 350

40 40

180 80 100 400 350

415 220 195 400 350

300 140 160 450 400
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030625

20 20

030628
40 20 20 450 400

030631
20 20 400 350

030701 120 40 80 400 350

60 20 40 400 350

20 20 400 350

030713
40 20 20 400 350

030715 40 40

030807
20 20

030809 20 20

030810 20 20

030812

20 20

60 60

030813 20 20

20 20

20 20

030818 915 580 335 400 350

480 340 140 400 350

030819 140 80 60 450 400

60 60

030822 20 20 350 350

030824 200 80 120 500 400

40 40
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030905 140 140

60 60

030906 20 20

260 220 40 400 350

030907 140 140

20 20

20 20

030908 20 20

20 20

20 20

20 20

030910
20 20

030913

40 40

030915 20 20

030916

20 20 400 350

030918

20 20

030919

40 20 20 350 350

18 980 11 600 7380
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030204 100 60 40 400

030220 20 20

030208

20 20

160 160 400

40 40 400

030213 40 40

030210

20 20 400

20 20 400

030202 60 60 400

030824 40 40 400

520 140 380
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XXәsrin sonlarından etibarәn,
xüsusilә dә texnologiyanın
gündәlik  hәyatın bütün sahә -

lә rindә tәtbiqi inkişafın növbәti mәrhәlәsinә
keçidi tәmin etmiş vә bu da öz növbәsindә IV Sә -
naye İnqilabı üçün zәmin yarat mış dır. Texnoloji
inki şafın yeni mәrhәlәsi insanların yaşayışına,
işinә, bir-biri ilә münasibәtinә fundamental
dәyişik liklәr gәtirmiş, bu dәyişikliyin miqyas vә
әhatә dairәsinin mürәkkәbliyi dünyanın inkişaf
etmiş ölkәlәrini adekvat addım atmağa vadar
etmişdir. Tәbii ki, dәyişikliklәr inkişafın açarı
rolunu oynayan tәhsildәn dә yan keçmәmiş,
biliyin müәyyәn zaman vә mәkan daxilindә mә -
nim sәnilmәsi anlayışı ömürboyu tәhsil konsep -
siyasının  tәqdimatından  sonra dәyişmәyә baş -
lamışdır. 

İlk dәfә 1965-ci ildә “ömürboyu tәhsil” ide -
yası YUNESKO-nun konfransında tәqdim edil -
miş, 1970-ci illәrin ortalarından etibarәn isә
tәhsil islahatının әsası kimi bir çox ölkәlәrә
yayılmışdır. Hәlә 1979-cu ildә kanadalı tәdqi -
qatçı vә pedaqoq Allen Tough dәrc etdiyi mә -
qalәsindә öyrәnmә prosesinin 70%-nin formal
tәhsildәn kәnarda keçdiyini iddia etmiş vә
bununla da tәhsilin insanın müәyyәn yaş ara -
lığında tәhsil müәssisәsindә aldığı biliklәrlә
sәrhәdlәnmәdiyi ideyası geniş vüsәt almağa baş -
lamışdır. 

Tәrkibindә formal, informal vә qeyri-formal
tәhsili birlәşdirәn ömürboyu tәhsil konsepsiyası
nәzәri biliklәr vә praktiki vәrdişlәrin qarşılıqlı
mәnimsәnilmәsi üzәrindә qurulmuşdur. Bu isti -
qa mәtdә peşә tәhsilinin әhәmiyyәti önә çıxa raq
sürәtlә inkişaf edәn iqtisadiyyatda bacarıqlı işçi
qüvvәsinә olan tәlәbatı yalnız formal tәhsilli
gәnclәrin deyil, әmәk bazarının bütün iştirak -
çılarının çevik mexanizmlәrdәn istifadә edәrәk
ödәnilmәsi vasitәlәri hazır lanmışdır. Yaşlıların
tәhsili mәhz bu vasitәlәrdәn biri kimi, әmәk
bazarının iştirakçılarına yalnız tәhsil müәs -
sisәsindә deyil, iş yerindә dә sә riş tәlәr qazan -
maq, yeni bacarıqlara yiyә lәnmәk vә hәtta yeni
kvalifikasiyalar әldә etmәk imkanı yaratmışdır.
Ümumiyyәtlә deyә bilәrik ki, ömür boyu tәhsil
konsepsiyasının tәqdimatı tәhsil pillәlәri vә
sәviyyәlәri arasında sәrhәdlәri dә yişmiş, sosial
mobilliyi artırmış, formal tәhsilin hәlledici rolu -
nu azaltmış, bilikdәn çox sәriştә vә bacarıqlara
üstünlük verәn tәhsil sisteminin formalaşmasını
tәmin etmişdir.

XX әsrin sonlarındakı durğunluq dövründәn
sonra XXI әsrdә ölkәmizin iqtisadi inkişafa
qәdәm qoyması bu inkişafın dayanıqlılığını
tәmin edәcәk vә onu növbәti mәrhәlәyә ke çirә-
cәk insan resurslarına olan tәlәbatı önә çәk ә -
cәkdir. Tәhsildә aparılan islahatların nәti cәsindә
“Azәrbaycan Respublikasında tәhsilin inkişafı
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üzrә Dövlәt Strategiyası” tәsdiq edilmiş, müasir
tәlәblәrә cavab verәn tәhsil verәnlәrin formalaş -
dırılması, tәhsil müәssi sәlәrinin idarә edil -
mәsinin yeni prinsiplәrә әsaslanması, tәhsil
müәssisәlәrinin ömürboyu tәhsili tәmin edәn
infrastruktur vә maddi-texniki bazasının yara -
dılması, aparıcı beynәlxalq standartlara uyğun -
laşdırılması, hәmçinin tәhsilin maliy yәlәş -
dirilmәsinin yeni mexanizminin formalaşması
ilә yanaşı, sәriştәyә әsaslanan şәx siyyәtyönümlü
tәhsilin mәzmununun yara dılması әsas priori -
tetlәrdәn biri kimi müәyyәn edilmişdir. 

Ölkәmizdә peşә tәhsilinin yeni mәz mununun
formalaşdırılması islahatların öncül istiqa -
mәtlәrindәn biri kimi müәyyәn edilmiş vә  mәz -
munun әmәk bazarının tәlәblәrinә uyğun olaraq
formalaşdırılması, mәzunların hәm ölkәdә, hәm
dә ölkәdәn kәnarda, әmәk bazarında işlә tәmin
edilmәsinin rahatlığı әsas prinsip olaraq istifadә
edilmәkdәdir. Bu istiqamәtdә müasir peşә tәh -
silinin mәzmunu  – tәhsilalanın, cәmiyyәtin, döv -
lәtin maraq vә tәlәblәrini, milli vә ümum bәşәri
dәyәrlәri әks etdirmәklә, tәh silalanların yaş, fi -
zioloji vә psixoloji xüsusiy yәtlәri nәzәrә alın -
maqla onların dünyagörüşünün forma laş masını,
ömürboyu tәhsil konsepsiyasına vә bazar müna -
sibәtlәrinin tәlәblәrinә uyğun zәruri sәriş tәlәrә
yiyәlәnmәsini, müstәqil, yara dıcı şәxsiyyәt kimi
әmәk fәaliyyәtinә hazır lanmasını, cәmiyyәtin
faydalı vә mәhsuldar üzvünә çev rilmәsini vә
azәrbaycançılıq ideya larına sa diqliyini tәmin
edir.

Ömürboyu tәhsil konsepsiyasına vә müasir
peşә tәhsilinin mәzmun tәlәblәrinә uyğun olaraq,
peşә tәhsili sahәsi üzrә kadr hazırlığı peşә vә
ixtisaslar üzrә nümunәvi tәhsil proqramları
(kurikulumlar) әsasında hәyata keçirilir. Müasir
tipli kurikulumlar  müvafiq ixtisaslar üzrә әmәk
bazarının tәlәblәrini özündә әks etdirәn peşә
standartı, elәcә dә müxtәlif sәviyyәlәrdә kvali -
fikasiyaların verilmәsi üçün tәlәb olunan kom -
petensiyaları (sәriştәlәri), tәlim (öyrәnmә) nәti -
cәlәrini vә qiymәtlәndirmә meyarlarını tәsvir
edәn kvalifikasiya standartları әsasında tәhsil -
verәnlәr, mütәxәssislәr vә işәgötürәnlәr tәrә fin -
dәn birgә tәrtib edilәrәk hazırlanır.

Kurikulumlar tәlәbәlәrә әsasәn, praktiki sә -
riştәlәr verәn vә hәr biri müstәqil bloklardan
ibarәt olan modullardan ibarәtdir. Bir modul 30-

40 dәrs saatı çәrçivәsindә tәdris edilir vә hәr biri
3-4 tәlim nәticәsindәn ibarәt olur. Hәr tәlim
nәticәsini qiymәtlәndirmәk üçün tәlәbәlәrin
fәaliyyәti vә qiymәtlәndirmә üsulları müәyyәn
edilir.  

İşәgötürәnlәr vә digәr maraqlı tәrәflәrlә
aparılan sorğular nәticәsindә peşә tәhsilindә
tәhsilalanlara ixtisaslarına uyğun sәriştәlәrin
verilmәsi ilә yanaşı, sosial vәrdişlәri özündә
ehtiva edәn әsas bacarıqların da inkişaf et -
dirilmәsi vacib şәrtlәrdәn biri kimi vurğu lan -
mışdır. Bu istiqamәtdә müasir tәdris plan larının
tәrkib hissәsi kimi ana dilindә vә xarici dildә
yazılı vә şifahi peşәkar ünsiyyәt qurmaq baca -
rıqları, İKT-dәn istifadә etmәk, peşә üzrә hesab -
lama әmәliyyatlarını yerinә yetirmәk bacarıqları
ilә yanaşı, “peşә etikası”, “şәxsi inki şaf vә kar -
yera planlaşdırması”, “estetika vә mәdәni
özü nüifadә” vә “sahibkarlıq” modulları da
tәdris edilmәkdәdir. Bu modullar vasitәsi ilә
tәhsilalan  vaxtdan sәmәrәli istifadә etmәyi, qrup
daxilindә işlәmәyi, sahibkarlıq ideyalarını hәyata
keçirt mәyi, dövlәt vә özәl müәssisәlәrin iş prin -
sip lәrini anlamağı, karyera mәqsәdlәrini müәy -
yәn etmәyi, CV hazırlamağı, müsa hi bәlәrә hazır -
laş mağı, kreativ düşünmәyi vә estetik zövqü
inkişaf etdirmәyi öyrәnir. 

Son dövrlәr ümumilikdә 80-dәn artıq ixtisasın
tәhsil proqramı (kurikulum), o cümlәdәn, 150-
dәn çox modul tipli tәdris vәsaiti vә 55 yeni
dәrslik hazırlanmışdır. Hazırlanmış kurikulumlar
işәgötürәnlәr tәrәfindәn tәsdiq edilmiş, dәrs -
liklәrin hazırlanmasına peşә tәhsili müәssi -
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sәlәrinin, o cümlәdәn, ölkәnin aparıcı ali vә orta
ixtisas tәhsili müәssisәlәrinin nüma yәndәlәri
cәlb edilmişdir.  Müasir tipli tәhsil proqram la rı -
nın hazırlanması vә istifadәsi mәq sәdi ilә son
dövrdә peşә tәhsili müәssisә lәrinin 300-dәn artıq
mühәndis-pedaqoji heyәti beynәlxalq vә yerli
mütәxәssislәrin cәlb edildiyi tәlimlәr vә master-
klasslarda (usta dәrslәri) iştirak etmişdilәr.

Ömürboyu tәhsil çәrçivәsinin әsas kompo -
nentlәrindәn sayılan yaşlıların tәhsilinin peşә
tәhsili müәssisәlәrindә tәşkil edilmәsi, elәcә dә
informal vә qeyri-formal tәhsil әsasında for -
malaşan sәriştәlәrin tanınması istiqamәtindә dә
ciddi addımlar atılmış, “Vәtәn daşların qeyri-
formal vә informal tәhsil formaları vasitәsi ilә
әldә etdiklәri bilik, bacarıq,  sәriştә vә tәcrübәnin
qiymәtlәndirilmәsi vә tanınması qaydaları”,
“Yaşlı ların tәhsili vә ixti sasartırma kurslarının
peşә tәhsili müәssi sәlәrindә tәşkili mexanizmi”
sәnәdlәri hazırlanaraq tәsdiq üçün Tәhsil Na -
zirliyinә tәqdim edilmişdir. Qeyd edilәn mexa -
nizmlәrin növbәti tәdris ilindәn pilot olaraq ic rası
nәzәrdә tutulmuşdur. 

Peşә tәhsilinin imicinin yüksәldilmәsi mә -
zunların mәşğulluq imkanlarından birbaşa ası -
lıdır. Müasir peşә tәhsilinin inkişafı üçün әsas
cәhәtlәrdәn biri tәhsilin mәzmununun әmәk
bazarının tәlәblәrinә uyğun olaraq forma laş -
dırılmasıdır. Bu istiqamәtdә bütün maraqlı
tәrәflәrin prosesә cәlb edilmәsi mühüm әhә -
miyyәt kәsb edir. Mәhz ömürboyu tәhsil prin -
siplәri әsasında formalaşan mәzmun vasitәsi ilә
tәlәbәnin şәxsi inkişafını tәmin edәn vә cә -
miyyәtә faydalı fәrd olaraq hazırlanması, elәcә
dә gәlәcәk iş yerindә mütәxәssis kimi karyera
inkişafı tәmin edilә bilәr. 
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M
üasir dövr bütün sahәlәrdә ol -
duğu kimi, tәhsil sahәsindә dә
әsaslı dәyişikliklәrin ya ranma -
sını zәruri edir. Tarixi inkişaf

ictimai-iqtisadi, mәdәni xüsusiyyәtlәri ilә daha
dәrin köklәrә malik olduğunu göstәrir. Azәrbay -
canın tarixini, әvәzolunmaz tarixi әnәnәsini
tanıdan dahi lideri Heydәr Əliyevin ötәn әsrin
70-ci illәrindә Azәrbaycanda forma laş dırdığı
zәngin tarixi irs, durmadan yenilәşәn tәhsilimiz
hәya tımızın özülünü tәşkil edir. Tәhsil sahәsindә
fәaliyyәt göstәrәn hәr bir şәxs üçün onun “Tәhsil
millәtin gәlәcәyidir” fikri bir de vizә çevrilmişdir.

Cәmiyyәtin bütün üzvlәrinin yaşam yolu
mәktәb mәrhәlәsindәn keçir. Böyüyәn nәslin

kamillәşmәsinә, onların dünyagörüşünün, әxla -
qi-mәnәvi keyfiyyәtlәrinin formalaşmasına vә
ahәngdar inkişafına tәsir göstәrir. Azәrbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin qeyd
etdiyi kimi: “Mәktәb bilik demәkdir, maarif de -
mәkdir, savad demәkdir. Biz çalışmalıyıq ki,
gәnc lәrimiz bilikli, savadlı, tәrbiyәli olsunlar.
Buna nail olmaq üçün hәm ailәdә, hәm dә mәk -
tәbdә uşaqlarımız çox yaxşı vәtәnpәrvәrlik ru -
hunda tәrbiyә edilmәli vә әlbәttә ki, yüksәk
biliklәrә nail olmalıdırlar. Çünki bilik tәrәqqinin
әsasıdır”.

Respublikamızda tәhsilin sürәtli inkişafı,
istehsalat sahәlәrinin intensivlәşdirilmәsi әsa -
sında cәmiyyәtin sosial-iqtisadi inkişafının
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sәmәrәliliyi peşә tәhsilinin yeni dövrün tәlәb -
lәrinә uyğun qurulmasını zәruri edir. Peşә tәhsili
yüksәk intellektual sәviyyәyә vә praktiki iş qa -
biliyyәtlәrinә, yeni texnologiyalara yiyә lәnmәk,
informasiya axınında çevik istiqamәt tapmaq
qabiliyyәtini formalaşdırır. Cәmiyyәtin yüksәk
sәviyyәli vә rәqabәtqabiliyyәtli kadr potensialına
tәlәbatın ödәnilmәsi üçün ilk peşә-ixtisas tәhsili
böyük zәmin yaradır. Yeni iqtisadi durum vә
elmi-informasiya axınının sürәtlәnmәsi ixtisaslı
kadrlara daim ehtiyac olduğunu qarşıya tәlәb ki -
mi qoyur. Bu gün ixtisas sәviyyәsi, genişpro -
fillilik, peşә çevikliyi, bir istehsal sahәsindәn
digәrinә tez uyğunlaşa bilmәk bacarığı, istәnilәn
әmәk sahәsindә asanlıqla işlәmәk qabiliyyәti,
ona yaradıcı yanaşa bilmәk imkanı kadrların әsas
keyfiyyәt göstәricilәri kimi qәbul edilir.

Peşә tәhsili qәdim tarixә malikdir. Aparılan
tәdqiqatlarda Azәrbaycanda peşә tәhsilinin
inkişaf tarixi aşağıdakı kimi qruplaşdırılmışdır:

1. XIX әsrin birinci yarısından, 1920-ci ilәdәk
olan dövr. Tәsәrrüfatın iri inhisarçılıq forma sına
keçilmәsi, sәnayenin bütün sahәlәrindә isteh -
salatın miqyasının artması, peşә tәhsilinin for -
malaşması;

2. 1920-1940-cı illәr. Sovet peşә tәhsilinin
meydana gәlmәsi vә peşә tәhsilinin ilk inkişafı;

3. 1940-1950-ci illәr. Dövlәt әmәk ehtiyatları
idarәsinin mövcud olması. Hәmin qurumda
vahid sistem kimi gәnclәrdәn  ibarәt ixtisaslı
kadrların hazırlanması vә xalq tәsәrrüfatında yer -
lәş dirilmәsi;

4. 1959-1991-ci illәr. Dövlәt Texniki-Peşә
Tәhsili Komitәsinin yaradılması. Peşә tәhsilinin
elmi-texniki tәrәqqinin tәlәblәrinә uyğun qurul -
ması;

5. 1991-ci ildәn bugünәdәk olan dövr. Azәr -
baycanın müstәqillik qazanması vә bazar iqti -
sadiyyatına keçmәsi ilә әlaqәdar respub likada
peşә tәhsilinin cәmiyyәtin real tәlәblәrinә uyğun
qurulması, öyrәdilәn peşәlәrin tәrkibinin müәy -
yәn edilmәsi vә peşә hazırlığının region ların
marağına uyğun hәyata keçirilmәsi.

Bütün bu sadalananlardan onu demәk olar ki,
peşә tәhsili tarixi yol keçmәklә müasir inkişafa
stimul vermişdir. Peşә tәhsilinin hәyata keçiril -
mә sindә qarşıda duran әsas mәqsәdin aşağıdakı
kimi qruplaşdırılması da pedaqoqlar tәrәfindәn
mәqsәdәuyğun sayılmışdır:

– hәr bir insanın maraqlarına vә qabi liy -
yәtinә müvafiq olan ixtisasa yiyәlәnmәsi vә onun
ictimai-faydalı, mәhsuldar әmәyә cәlb edil mәsi
üçün şәraitin yaradılması;

– iqtisadiyyatın ixtisaslaşmış, rәqabәtәdö -
zümlü, geniş siyasi dünyagörüşün, peşә mo -
billiyinә vә ümumi mәdәniyyәtә malik kadr lara
olan cari vә perspektiv tәlәbatının ödә nilmәsi;

– işçi kadrlarının yenidәn hazırlanmasının,
onları müasir elmi-texniki tәrәqqinin tәlәblәrinә
uyğun istehsalatın sürәtlә dәyişәn tәlәblәrinә
müvafiq olaraq ixtisaslarının artırılmasını tәmin
etmәk;

– fәhlә kadrların qabaqcıl әnәnәlәri, ümum -
bәşәri dәyәrlәrin prioritetlәri әsasında sosial
fәallığa malik cәmiyyәtin yaradıcı üzvlәri olan
işçilәr tәrbiyә etmәk.

Bildiyimiz kimi, tәlim mürәkkәb prosesdir.
Bu prosesdә iki tәrәf iştirak edir: tәlәbәnin
fәaliyyәti-öyrәnmә qabiliyyәti vә müәllimin
öyrәtmә fәaliyyәti (tәdrisetmә). İstehsalatla bağlı
tәlimә şamil etdikdә isә bura müәllim-ustanın
fәaliyyәti aid edilir.

İstehsalat müәssisәlәrindә tәlimin mәqsәdi vә
mәzmunu bilavasitә әmәk bacarıq vә vәr -
dişlәrinin yaradılmasına yönәldilir. Bir qayda
olaraq bunlar tәlәbәyә usta tәrәfindәn çatdırılır.
Bu zaman ustanın tәlәbә qarşısında qoyduğu
mәqsәdin onlar tәrәfindәn qәbul edilmәsi, onun
öz arzusuna çevrilmәsi çox mühüm mәsәlә kimi
qәbul edilir. Belә halda tәlimin mәqsәdi tәlә -
bәnin daxili hislәrini, tәlәbatını vә ma raq larını
idarә etmәyә yönәlir, onda mәqsәdә çatmaq istә -
yi formalaşır.

Tәlәbәlәrin fәaliyyәti öyrәnmәnin әsası kimi
onun ideyaları ilә müәyyәnlәşir vә öyrәnmәnin
daxili (prosesual vә maddi) vә xarici tәrәflәrini
özündә birlәşdirir.

Tәlim prosesindә usta danışır, tәlәbә dinlәyir,
onun suallarına cavab axtarır, dәzgahı işә salır,
fәaliyyәtinә nәzarәt edir, materialın icrasına
yönәlir vә s. bütün bunlar öyrәnmәnin xarici tә -
rәfi kimi dәyәrlәndirilir. Öyrәnilәn әmәk әmә -
liyyatına müvafiq olaraq lazımi işi hәll etmәk
üçün tәlәbә qarşısında çoxlu tәdris-istehsalat
vәzifәlәri qoyur vә qazanılmış tәcrü bә yә (bilik -
lәrә vә fәaliyyәt üsullarına) әsas lanmağı tәlәb
edәn hәrәkәtlәr müәyyәn edir. Bununla yanaşı,
bu hәrәkәtlәrin yerinә yetirilmәsi prosesindә
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sadәcә әmәli iş görülmür, eyni zamanda, dü -
şüncә, tәcrübәnin qazanılması, peşәkarlıq qa -
biliyyәtinin yaranması baş verir. Öyrәnmәnin
uğuru, maddi tәrәfi onun daxili tәrәfini müәyyәn
edәn psixoloji proseslәrlә sıx әlaqәdә baş verir.

Peşә tәlimi zamanı öyrәnmә fәaliyyәtinin
daxili (әqli) yönümündә әsas tәlәbәnin ustanın
tәlimat vә göstәrişlәrini mәnimsәmәsi, onu başa
düşmәsi, qarşıda duran işi, nәzarәt vә özü -
nәnәzarәt üsullarını düşünmәsi vә plan laş -
dırması, işinin yerinә yetirilmәsinin daha faydalı
üsullarını axtarıb tapması, mülahizәlәr qurması
vә onları yoxlaması vә s. aid edilә bilәr.

Tәhsilverәn bütün bunları doğuran vә
formalaşdıran real maddi fәaliyyәti öyrәnmә
prosesinә, psixi proseslәr sisteminә daxil edir.
Psixi proseslәr sistemsiz, gözlәnilmәdәn baş
vermir. Onlar idraki vә tәdris-istehsalat mәsә -
lәlәrinin yerinә yetirilmәsi şәraitindә tәlәbәnin
hәrәkәtlәrinin nәticәsidir. Belәliklә, öyrәnmә
prosesinin xarici vә daxili tәrәflәrinin belә
әlaqәsi tәhsilalanlarda bacarıq vә vәrdişlәri
formalaşdırır, әvvәllәr әldә edilmiş biliklәri
möhkәmlәndirir, genişlәndirir vә konkret lәşdirir.

Tәlim fәaliyyәtinin xarici vә daxili tәrәflәri
tәlәbәlәrdәn bu fәaliyyәtin yerinә yetirilmәsi
üçün interaktiv üsullara malik olmalarını tәlәb
edir. Müvafiq istehsalat bacarıqlarından başqa,
bu raya müşahidә aparmaq, öz tәdris-istehsalat
әmәyini planlaşdırmaq vә ona nәzarәt etmәk,
müqayisә aparmaq, tutuşdurmaq, seçmәk, ümu -
milәşdirmәk, sübut etmәk, sәbәb-nәticә әlaqәsi
tapmaq, әsaslandırılmış qәrarlar qәbul etmәk vә
s. kimi bacarıqlar daxildir. Bu üsullara yiyә lәn -
mәdәn uğurlu nәticә әldә etmәk mümkün
deyildir.

Tәhsilalanların tәlim fәaliyyәtinin nәticәsi
olaraq deyә bilәrik ki, tәhsil prosesinin mәz -
mununa bilik, peşә fәaliyyәtinin üsulları vә
tәtbiqetmә bacarıqları, tәfәkkür tәcrübәsi, mә -
nim sәnilmәsi, hәmçinin onların şәxsi key fiy -
yәtlәrinin formalaşması aiddir.

Peşә tәhsili prosesinin mәzmun vә mahiy -
yәtini әks etdirәn bu üç anlayış – bilik, bacarıq
vә vәrdişlәr sistemi bir-biri ilә sıx әlaqәdardır.
Hәr hansı tapşırığı yerinә yetirmәk üçün hәr
şeydәn әvvәl onu necә icra etmәyi bilmәk
lazımdır. Hәr fәaliyyәt növünün özünәmәxsus
bilik dairәsi vardır. Belә ki, istәr mәişәt fәaliy -

yәti, istәrsә dә dәrin elmi fәaliyyәt bu qәbil -
dәndir. Bununla bәrabәr, tәlim fәaliyyәti biliklәrә
yiyәlәnmәkdәn daha çox, onları beyindә işıq -
landırır. Bu da qazanılan biliyin tәtbiqinә nail
olmaq üçün şәrtdir.

Bilik – tәbiәtә, cәmiyyәtә, tәfәkkürә aid qay -
da, qanun, qanunauyğunluqlar sistemidir. O
bacarıq demәk deyil. Dәzgahın necә işә salın -
ması haqda bilik olar, lakin bacarıq olmaya da
bilәr, hәmçinin maşını idarә etmәk qaydalarını
bilәrәk sükan arxasında әlacsız oturub baxmaq
da olar. Bacarıqlar tәcrübәdә biliyi tәtbiq etmәk
üsul larını istifadәyә yiyәlәnmәklә qazanılır.
Bilik yalnız fәaliyyәti hәyata keçirmәk üçün әsas
de yil, hәm dә o, bu fәaliyyәtdә özünü göstәrir.
Yalnız biliklәrin üzә çıxarılması vә işin icrasında
özünü tәzahür etdirәn zaman fәaliyyәt haqqında
mülahizә yürütmәk olar. Digәr tәrәfdәn bilik
fәaliyyәt zamanı özünü praktiki olaraq göstәrir.
Əmәk fәaliyyәtindә bi lik tәkmillәşir, dәrinlәşir,
konkretlәşir vә ge nişlәnir.

Bacarıqlar – biliyi özündә ehtiva edir. Onun
tәtbiqi üçün şәrtdir. Müvafiq dәzgahın qurul -
ması, lazım olan işin görülmәsi tәcrübi baca -
rıqlardır. Hesablamaların yerinә yetirilmәsi,
texnologiyaların qurulması vә işlәnilmәsi, mәsә -
lәlәrin hәll edilmәsi intellektual bacarıqlardır.

Bacarıqlar işin icrasından asılı olaraq mü -
kәmmәl vә keyfiyyәtli şәkildә özünü göstәrә
bilәr. Şüurun nәzarәti altında hәyata keçirilәn
bacarıqlar uğurlu olur. Bununla yanaşı, insan
fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi vә nәzarәtini, onun
yerinә yetirilmәsinin bütün elementlәrini heç
vaxt dәrk etmir. Onun tәrkibinә daxil olan ayrı-
ayrı әmәliyyatlar vә üsullar çoxlu tәkrarlanmalar
nәticәsindә avtomatik olaraq şüurun bilavasitә
nәzarәti olmadan da yerinә yetirilir, vәrdişә çev -
rilir. İstehsalat tәliminin mütәşәkkil prosesinin
gedişindә usta müәyyәn hәrәkәtlәrin yerinә ye -
tirilmәsi prosesini tәkmillәşdirmәk, onların ayrı-
ayrı elementlәrini vәrdişә çevirmәk mәqsәdi ilә
çoxlu olaraq tәkrarlanmasını xüsusi tәşkil edir.
İşin icrasının vәrdişә çevrilmәsi prosesin asan,
itkisiz, tez yerinә yetirilmәsinә tәkan verir. Belә
tәkrarlanmanın dәrәcәsi nә qәdәr geniş vә
yüksәk olarsa, insan o qәdәr tәcrübәli, ixti sas -
laşmış olar, onun ustalığı vә әmәk mәh suldarlığı
da bir o qәdәr yüksәk olar. Ümumilikdә isә deyә
bilәrik ki, insanın hәrәkәtlәri sonadәk eyni
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sürәtlә olmur, çünki insan hәrәkәti şüurun törә -
mә sidir vә şüurlu mәqsәdin nәticәsidir. Ona görә
dә bacarıq vә vәrdişlәr fәaliyyәtә yiyә lәn mә nin
göstәricilәrinin dәrәcәsi olaraq tam vә onun his -
sә lәri kimi nәzәrdәn keçi rilmәlidir.

Bacarıq vә vәrdişlәr – insanın fәaliyyәtindәn
asılı olaraq bir sıra sәviyyәlәrә bölünür. Belә ki,
insanın әmәk bacarıq vә vәrdişlәri taktiki әmә -
liyyat vә sәviyyәlәrә әsasәn nәzәrdәn keçirilә
bilәr. Elәcә dә, insanın bu әmәliyyatları yerinә
yetirmәk bacarığı kimi başa düşülür. Texnoloji
pro sesin, texniki tapşırıqların yerinә yetirilmәsi
üçün әmәliyyatlararası keçidlәrdәn istifadә et -
mәk, müxtәlif iş yerlәrinә tez uyğun laşmaq, isti -
qa mәtlәri seçmәk kimi bacarıqlar bura da xil dir.
Peşәlәrә yiyәlәnmәk o qәdәr dә asan başa gәlmir,
onun vasitәlәrini dәrk etmәk lazımdır. Amerika
psixoloqu L.E.İsaacson peşәlәrә yiyә lәnmәnin:
oyanış vә fәrqindә olmaq, peşәlәri kәşf etmәk vә
araşdırmaq, qәrar vermәk, hazır lıq, işә başlamaq,
inkişaf kimi mәrhәlәlәrini göstәrmәklә, bila va -
sitә peşәlәrә müvәffәqiyyәtlә yiyәlәnmәk imkan -
la rı nı verә bilmişdir. Bu baxımdan peşә öyrәdil -
mә sindә istehsalat tәlimi ustasının tәlim prose -
sindә öyrәdici fәaliyyәti olan tәlimatlandırma, bu
mәr hә lәlәrә әmәl etmәk  әsas şәrtlәrdәn biridir.
Bu nun la әlaqәdar olaraq istehsalat tәlimi prose -
sin dә bu komponentlәrin dәrk edilmәsi, ümumi
planda onun daha doğru mәnimsәnilmәsi zәru -
ridir. Peşәlәrә yiyәlәnәrkәn peşәkar usta aşağı -
dakı tәlim komponentlәrini dәrk etmәlidir:

• Proqnozlaşdırma istehsalat tәlimi ustasının
son mәqsәdә planlı vә mәqsәdyönlü şәkildә nail
olunmasını tәmin edir, tәdris prosesinin la yi -
hәlәndirilmәsi üzrә fәaliyyәtini xarakterizә edir.
Real tәlim prosesindә ustanın tәlim fәaliy yәtinin
bu elementi hәr şeydәn öncә istehsalat tәliminin
planlaşdırılmasında (perspek tiv vә cari plan laş -
dırma) әks olunur. Plan laşdırma tәdris-istehsalat
işlәrinin seçilmәsi vә onların normaya salın ma -
sın dan ibarәtdir. Usta yeni dәrs ilinә, mövzuya,
dәrsә hazırlaşarkәn planlaşdırılan sәnәdlәrin
yazılı tәlimat lan dırılmasının tәrtib edilmәsini,
ha zır lan masını, tәlim mate rial larını, onların öy -
rә dilmәsi metod larını vә fәn lәrinin seçilmәsini
planlaşdırır.

Tәlim prosesinin proqnozlaşdırılmasına da xil dir:
– tәdris emalatxanalarının vaxtında tәchiz

edilmәsi; 

– alәtlәrin, tәdris prosesinә hazırlanması;
– tәlәbәlәrin istehsalat tәcrübәsinin konkret

mәzmununun müәyyәn edilmәsindә iştiraketmә;  
– ustanın tәlәbәlәrә öyrәdәcәyi әmәk fәnni vә

әmәliyyatlarının qabaqcadan hazır lan ması.
Tәlim prosesinin tәşkili tәlәbәlәrin idrak vә

tәdris-istehsalat mәsәlәlәrinin uğurlu hәlli üçün
şәrait yaradılmasıdır. Tәlәbәlәrin öyrәdilmәsini
tәşkil etmәk vә ona rәhbәrlik etmәk üçün usta -
nın, hәqiqәtәn dә, böyük imkanları vardır. Bu cür
nәzarәti tәşkil etmәk üçün maksimum sәmәrә
verәn üsullar seçmәk lazımdır. Onları aşağıdakı
kimi qruplaşdırmaq olar: istehsalat tәliminin
tәdris vә istehsalat vәzifәlәrinin sәmәrәli şәkildә
uyğunlaşdırılması, şagirdlәrin idrak vә tәdris
istehsalat fәallığının daim yüksәk sәviyyәdә
olmasına yardım etmәk, problemli situasiya
yaratmaq, müşahidә aparmaq, tәlәbәlәri dü -
şünmәyә daima alışdırmaq vә s.

Tәlim prosesinin tәnzimlәnmәsi onun tәşkili
ilә sıx bağlıdır. Bu tәlәbәlәrin idrak vә tәcrübi
fәaliyyәtinә bilavasitә nәzarәt etmәk vә onu
istiqamәtlәndirmәk, tәlim prosesinin normal
getmәsindә baş verәn maneәlәri aradan qal -
dırmaq vә qarşısını almaq mәqsәdilә ona fәrdi
yanaşmanı hәyata keçirmәyi tәlәb edir.

D.E.Super qeyd edirdi ki, peşә inkişafı insanla
mühit arasındakı qarşılıqlı tәsirin nәticәsi olaraq
meydana çıxır vә bu tәsir davamlı xarakter
daşıyır. Ancaq insan hәr zaman bu tәsirin oldu -
ğunu hiss etmәyә dә bilәr. O göstәrirdi ki, peşәyә
yiyәlәnmә müәyyәn bir ünsiyyәt prosesi içindә
insanla mühitin qarşılıqlı tәsiri nәticәsindә mey-
dana gәlәn mәnlik şüurunun hәr hansı bir peşәdә
әksini tapması vә ifadә olunmasıdır.

Aparılan tәdqiqatlar göstәrir ki, uşaqları
peşәlәrә istiqamәtlәndirmәk üçün peşә sahәlәri
ilә onları tanış etmәk zәruridir. Bu zaman onlarda
peşәyә yiyәlәnmәk hissini müәyyәnlәşdirmәk
olar. Mәktәblәrdә apardığımız: – Sәn hansı peşә -
ni sevirsәn? sorğusuna әksәr şagird “hәkim”,
“hüquqşünas” sözlәrini bildirmişlәr. Buradan
belә qәnaәtә gәlә bilәrik ki, şagirdlәrin peşәlәrә
istiqamәtlәndirilmәsindә vә onlara nәzarәtin
güclәndirilmәsindә aparılan işlәr lazımi sәviy -
yәdә deyildir. Nәzarәt-tәlim prosesinin nәzәrdә
tutulmuş proqramının vә onun faktiki yerinә
yeti rilmәsinin tutuşdurulmasından asılıdır. Nә -
zarәt tәlimin tәşkilinin sәmә rәliliyini, onun
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metod vә vasitәlәrinin dәrinliyini, anlaşıqlığını
vә şüurluluğunu aşkar lamağa imkan verir.
Nәzarәt tәlimatlandırmanın struktur ele menti
kimi ustanın öyrәdici fәaliy yәtinә özünәnәzarәti
hәyata keçirir. Tәlәbәlәrin tәli matlandırılması,
onların idraki vә tәcrübi fәaliy yәtinә sәmәrәli
rәhbәrlik vә onun idarә edilmәsi ustadan tәlәb
edir ki, bu zaman tәlә bәlәrin hansı әqli
hәrәkәtlәri yerinә yetir diyini, bu hәrә kәtlәrin
mәzmununu, ardı cıllığını diq qәtlә tәhlil etsin,
gәlәcәk fәaliy yәtindә nәzәrә alsın. 

F.Mәmmәdov qeyd edirdi ki, texniki-peşә
mәktәb vә liseylәrindә şagirdlәrin seçdiklәri
peşәyә yiyәlәnәn zaman әldә etdiklәri bacarıqlar
yalnız o zaman uğurla formalaşa bilәr ki, onlar
öyrәndiyi hәrәkәtin әhәmiyyәtini başa düşsün,
onun mәqsәdini, mәzmununu vә yerinә yetirilmә
tәrzini dәqiq bilsin. Şagird әmәyinin bәhrәsini,
hәrәkәtlәrinin nәticәsini, onun keyfiyyәt vә
qәnaәtlәndirici xüsusiyyәtini, әmәk alәtlәrini,
maşınları, aqreqatları, alәtlәri, qurğuları, әmәk
prosesini, yәni onun hansı hәrәkәtlәrdәn ibarәt
olduğunu dәqiq tәsәvvür etmәlidir.

Peşә mәktәb vә liseylәrdә tәlәbәlәrin seç -
diklәri peşәyә yiyәlәnәn zaman әldә etdiklәri
bacarıqlar, hәm dә o zaman uğurla formalaşa
bilәr ki, o, öyrәndiyinin әhәmiyyәtini başa düş -
sün, onun mәqsәd vә mәzmununu dәqiq bilsin.
Qeyd olunan biliklәr sistemindәn әmәk hәrә -
kәtlәrinin yerinә yetirilmәsinin mәzmunu vә
tәrzlәri haqqında tәsәvvür, yәni hәrәkәtin sürәti
yaranır ki, sonra tәlәbәlәr dә bundan istiqamәt
alaraq tәcrübi hәrәkәtlәri yerinә yetirirlәr.
Tәcrübi hәrәkәtlәrin әmәli olaraq yerinә yeti -
rilmәsinin sәmәrәliliyi onun dolğunlu ğundan,
möhkәmliyindәn vә dәqiqliyindәn çox asılıdır vә
әlbәttә ki, buraya bacarıqların forma laşması da
daxildir.

Tәlәbәnin göstәrәcәyi fәaliyyәtin mәzmunu
vә tәrzlәri haqqında bu cür tәsәvvürlәri hәrәkәtin
yönәldici әsası adlanır. Tәlәbәlәrdә HYƏ yarat -
maq ustanın öyrәdici fәaliyyәtinin mühüm
vәzifәlәrindәn biridir. İstehsalat tәlimi zamanı
tәcrübә qazandıqca onlar fәaliyyәtlәrini sәrbәst
olaraq tәkmillәşdirir vә inkişaf etdirirlәr. Be lә -
liklә deyә bilәrik ki, hәrәkәtin yönәldici әsasına
daxildir: mәqsәd – nә etmәk, nәyә nail olmaq?,
Nәyi öyrәnmәk?, Hansı vasitәlәrin kömәyi ilә
etmәk?, Nәdәn istifadә etmәk?, Necә etmәk?,

Hansı tәlәblәrә әmәl etmәk? vә s.
F.Mәmmәdov hәrәkәtin әsasını aşağıdakı ki -

mi qruplaşdırmışdı:
Birinci növ – hәrәkәtin yönәldici әsasını hәm

hәrәkәtin özü, hәm dә onun mәhsulunun yalnız
nümunәlәri tәşkil edir. Bu zaman tәlәbәyә
hәrәkәti necә yerinә yetirәcәyi haqda göstәriş
verilmir, o, düzgün üsulu özü “sınaq vә sәhvlәr”
yolu ilә axtarır. Nәhayәt, o, hәrәkәti düzgün
yerinә yetirmәyi öyrәnәcәk, lakin möhkәm
bacarıqlar әmәlә gәlmәyәcәkdir.

İkinci növ – istiqamәtlәndirici әsas nәinki
hәrәkәtin nümunәlәrini, mәhsulunu, hәm dә bu
hәrәkәti necә yerinә yetirmәyin müfәssәl
tәlimatını da özündә ehtiva edir.

Hәrәkәtlәr “mәnim kimi et”, “tәlimatda gös -
tәrildiyi kimi et” prinsipinә әsasәn yerinә
yetirilir. Bu göstәrişlәrә ciddi riayәt etdikdә tәlim
prosesi sәhvsiz vә daha sürәtlә gedir, müәllim
tәrәfindәn qabaqcadan nәzәrdә tutulmuş şәrtlәr
sonra tәlәbә tәrәfindәn tәkrar edilir. Bunun әsa -
sında tәlәbә ilkin materialı tәhlil etmәk bacarığı
әldә edir ki, bu da öz növbәsindә hәrәkәtә keçi -
ril mәsinin mümkünlüyünü tәmin edir.

Üçüncü növ – burada ön plana konkret şәrait -
dә hәrәkәtlәrin öyrәdilmәsi üsulu deyil, daha çox
tapşırığın tәhlili, onun yerinә yetirilmәsi üçün
müvafiq vasitә vә üsulların sәrbәst axtarışının tә -
min olunması ortaya çıxır. Hәrәkәtlәr “düşün vә
özün et” prinsipi ilә yerinә yetirilir.

Dördüncü növ – yönәltmә üzrә tәlim çox
vaxt sәrf etmәyi tәlәb edir. Bununla belә hәrәkәti
mәnimsәdikdәn sonra tapşırıq birbaşa düzgün vә
tam yerinә yetirilir.

Tәlәbә onun üçün yeni olan hәrәkәtin icrasına
başlamazdan әvvәl onda yönәldici әsası for -
malaşdırmaq zәruridir. Mәhz elә bu mәqam da
çox vaxt ustanın nәzәrindәn qaçır. Bununla ya -
naşı, burada hәrәkәtin “proloqu”nun tәşki lindә,
onun astanasında mühüm pedaqoji mә sәlәnin
açarı gizlәnir, bu isә tәlәbәlәrә hәrәkәtin sәhvsiz
yerinә yetirilmәsini öyrәtmәk demәkdir. Son
olaraq deyә bilәrik ki, peşә vә pedaqoji fәaliy yә -
tinin bütün mәrhәlәlәrindә usta fәaliyyәti zamanı
bu mühüm pedaqoji qaydanı rәhbәr tutmalıdır.
Onu da qeyd edәk ki, bugünkü peşә tәhsili müәs -
sisәlәrinin işi vә vәzifәsi sadәcә böyüyәn nәsli
biliklә silahlandırmaq, bu biliklәri bacarığa vә
vәrdişә çevirmәk imkanı yaratmaqdan ibarәt
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deyildir. Bunun üçün dә böyüyәn nәsli sahib
olduqları bilik, qabiliyyәt, maraq vә meyillәr
istiqamәtindә dә cәmiyyәt üçün faydalı insanlar
kimi formalaşdırmaq vә eyni zamanda, özlәrini
istәdiklәri peşәlәrdә dәyәrli olduqlarını hiss
etmәlәrinә, seçdiklәri peşәnin sirlәrinә daha
dәrindәn yiyәlәnmәlәrinә kömәklik göstәrmәk
lazımdır.
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L.Gasimova, H.Alizade
Opportunities for the formation and

implementation of vocational education in
Azerbaijan

Summary
In the article, the author provides information

about the opportunities to arm the young
generation with professional knowledge and skills,
to get acquainted with relevant knowledge in this
area, and the features of the educational process in
the first specialized vocational schools. 

Considering the necessity of touching upon
the history of development of vocational
education in Azerbaijan, the author compared it
with today’s opportunities. 

Л.Гасымова, Х.Ализаде
Возможности формирования и

внедрения профессионального
образования в Азербайджане

Резюме
В статье автор рассматривает возможности

вооружения подрастающего поколения про -
фессиональными умениями и навыками, не об -
ходимости приобщения их к соот ветству ющим
знаниям в этой области, а также рас ска зывает об
особенностях учебного про цесса в  профес сио -
нальных учебных заве дениях. Автор посчитал
нуж ным кос нуться истории развития профес -
сио нального обра зования в Азербайджане, тем
са мым сопос тавив его с возможностями настоя -
щего вре мени.
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S
osial inkişafın bütün mәrhәlәlәrindә
insanlar cәmiyyәtin әsas mәhsuldar
qüvvәsi,  eyni zamanda, bütün isteh -
sal vә sosial әlaqәlәrin daşıyı cısı -

dırlar. Müasir qloballaşma vә iqtisadi inkişaf
şәraitindә әmәk olan bazarında müxtәlif ixtisas
sә viyyәli kadrlara tәlәbat artmaqdadır. Bu, işçi
qüvvәsinin keyfiyyәtinin yaxşılaş dırılması vә
istifadәsinin sәmәrәliliyinin artırıl ması zәrurәtini
yaradır. Burada әmәk bazarının işәgötürәnlә
muzdlu işçi arasında sosial-iqtisadi, hüquqi vә

mәnәvi-әxlaqi әlaqәlәr sahәsi kimi tәsiri dә
nәzәrә alınmalıdır.

Azәrbaycanda davamlı makroiqtisadi artım,
әhalinin sәmәrәli mәşğulluğu üçün şәraitin
yaradılması, iqtisadiyyatın diversifikasiyası vә
dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası istiqamәtindә
aparılan islahatlar insan potensialının inkişafı
üçün müvafiq tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsini
nәzәrdә tutur. Bu isә öz növbәsindә, tәhsilin key -
fiyyәtinin yaxşılaşdırılması vә rәqabәt qa biliy -
yәtli kadr potensialının formalaşdırılması ilә
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bağlıdır. Bu mәsәlәlәrin hәlli üçün tәhsil sis -
teminin әmәk bazarının ehtiyaclarına uyğun -
laşdırılmasının tәmin olunması әsas şәrtlәrdәn
biri hesab olunur.

Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә әmәk fәaliyyәti
ilә mәşğul olmaq vә ya olmamaq әsasәn fәrdi
xüsusiyyәt daşıyır. Belә ki, bazar iqtisadiyyatı
prinsiplәri vә qanunvericilik aktlarına müvafiq
olaraq hәr bir şәxs sәrbәst sürәtdә öz iradәsini
bildirmәk, әmәk fәaliyyәtinin növünü vә sahә -
sini seçmәk hüququna malikdir. Bir qayda
olaraq, müasir cәmiyyәtdә әmәkdә iştirak ilk
növbәdә, maddi vә mәnәvi motivlәrlә bağlıdır.
Əmәk qabiliyyәtli vәtәndaş әmәk bazarına bir
tәrәfdәn öz sosial-maddi rifahını tәmin etmәk,
digәr tәrәfdәn isә özünü tәkmillәşdirmә, özünü -
realizәetmә, öz sosial statusunu yüksәltmә mәq -
sәdi ilә daxil olur. Bütün bunlar cәmiyyәtin işçi
qüvvәsini bölüşdürmәk  üçün yalnız inzibati va -
si tәlәrdәn istifadә olunmasına imkan vermir.
Çün ki bazar iqtisadi sistemi seçim azadlığını vә
rәqabәti üstün tutaraq inzibati vasitәlәrlә yanaşı,
iqtisadi vә sosial-psixoloji vasitәlәrdәn dә istifa -
dә olunmasını tәlәb edir. Bazar iqtisadi sistemi
üçün әsas prioritet kimi sәmәrәli mәş ğulluq
çıxış edir.

Əhalinin sәmәrәli mәşğulluğu ilk növbәdә,
ölkәnin iqtisadi potensialını müәyyәn edir,
ikincisi, әhalinin hәyat sәviyyәsi vә keyfiyyәtini
formalaşdırır, üçüncüsü, dövlәtin sosial-iqtisadi
siyasәtinin әsas vәzifәsi olan tam mәşğulluğun
tәmin olunmasının mühüm komponentidir.

Sәmәrәli mәşğulluq әn böyük maddi nәticә
әldә etmәklә işçi qüvvәsindәn istifadәnin itkisiz
hәyata keçirilmәsi kimi başa düşülür. Sәmәrәli
mәşğulluq әmәk mәhsuldarlığının hansı sәviy -
yәsindә әhalinin işә olan tәlәbatının ödәnildiyini
qiymәtlәndirmәyә vә tam mәşğulluğa nailolma
yollarını müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir. Sәmә -
rәli mәşğulluğun belә şәrhi insanın hәrtәrәfli
inkişafına yönәldilir vә olduqca mәqbuldur, lakin
çox genişdir vә bir göstәrici ilә ölçülә bilmәz.

Müasir iqtisadi әdәbiyyatda sәmәrәli mәş ğul -
luğa dair müxtәlif yanaşmalar vә şәrhlәr var dır.
Bunlardan әn geniş yayılmışı sәmәrәli mәş ğul -
luğun әsasәn, әmәk mәhsuldarlığının yüksәl dil -
mәsi yolu ilә әldә edilmәsi nöqteyi-nәzәridir. Be -
lә ki, bir sıra alimlәrin fikrincә, sosialyönümlü
bazar iqtisadiyyatı şәraitindә sәmәrәli mәşğulluq

ictimai mәhsuldarlığın artımı әsasında cәmiy yә tin
hәr bir üzvünün layiqli gәlir әldә etmәsini, sağ -
lamlığını, tәhsil vә peşәkarlıq sәviyyәsinin yük -
sәldilmәsini tәmin edәn mәşğulluqdur [11, s. 81]. 

Sәmәrәli mәşğulluq hәm iqtisadi sәmәrә -
liliklә bağlı ümumi tәsәvvür, hәm dә insanın
inkişafı, o cümlәdәn, intellektual inkişafı ilә
bağlı mәsәlәlәrdәn qaynaqlanır. Müasir şәraitdә
sәmәrәli iş yerlәrinin yaradılması әsasında mәş -
ğulluğun tәmin olunması, hәr bir şәxsin üstün
tutduğu mәqsәdi vә hәyat tәrzinә uyğun olaraq
mәşğulluq sahәsindә seçim imkanlarının geniş -
lәndirilmәsi kimi ifadә oluna bilәr [7]. Ən ümu -
mi şәkildә sәmәrәli mәşğulluğun mahiyyәti
mәşğul әhalinin mümkün qәdәr çox sayda
iqtisadi sahәlәr üzrә paylanması kimi tәsәvvür
oluna bilәr ki, bu da bütün iqtisadi sahәlәrdә vә
istehsalatlarda әmәyә qәnaәt yolu ilә әldә edilir
vә cәmiyyәtin sәrvәtinin artırılmasında, mәhsul -
ların hәcminin vә çeşidinin genişlәndirilmәsindә
әks olunur [8]. 

Sәmәrәli mәşğulluq iki aspektdә nәzәrdәn ke -
çirilir: iqtisadi vә sosial. 

İqtisadi aspekt işçi qüvvәsinin әn sәmәrәli
istifadәsini, yәni hәr bir әmәk vahidindәn mak -
simum gәlir әldә etmәyi nәzәrdә tutur. Sosial
aspekt işin insanın ma raq larına tam uyğun lu -
ğunu әks etdirir.  Belәliklә, sә mәrәli mәş ğul luq,
iqtisadi sistemin işçi qüv vә sinin tәkrar istehsalı
üçün iqtisadi vә sosial şә raiti tәmin etmәk
qabiliy yәtini nәzәrdә tutur [6, s. 402]. Mәhz sә -
mә rәli mәşğulluq sәmәrәli iqti sadiyyatın әn
yüksәk nailiyyәti vә әn mühüm şәrtidir [10].
Bun dan başqa, sәmәrәli mәşğulluğun tәmin
olunmasında işçi qüvvәsinin keyfiyyәti mühüm
rol oynayır. Çünki keyfiyyәtli işçi qüvvәsi yük -
sәk әmәk mәh sul darlığına nail olunması, yüksәk
sәviyyәdә әmәk gәlirlәrinin әldә edil mәsi, hima -
yәçilik yükünün azalması, işçinin öz әmәyindәn
mәmnun qalması vә s. sosial-iqtisadi şәrtlәrin
yaxşılaşdırılmasına vә son nәticәdә cә miyyәtin
mütәrәqqi inkişafına gәtirib çıxarır. İşçi qüv -
vәsinin keyfiyyәti iş çilәrin ümumi vә peşә-
ixtisas tәhsili, tәcrübәsi, sosial dәyәrlәri vә
meyllәri ilә birlikdә insanların fizio-psixoloji
qabiliyyәtlәrinin vә ictimai istehsalda müәyyәn
funksiyaları yerinә yetirmәk imkan larının mәc -
musunu ehtiva edir [5, s. 282]. 

İşçi qüvvәsinin keyfiyyәtinin әsas kompo-
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nentlәri – işçilәrin ixtisası, şәxsi xüsusiy yәtlәri,
uyğunlaşma bacarığı, mobilliyi, motiv lәşmәsi,
innovativliyi, peşәyönümü vә peşәyә yararlılığı
kimi çıxış edir [3]. 

İşçinin ixtisası – hәr hansı bir tәşkilati-texniki
şәraitdә müәyyәn mürәkkәbliyә malik konkret iş
növlәrinin yerinә yetirilmәsi üçün onun ümumi
vә peşә tәhsili, lazımi bilik, bacarıq, peşә sә -
riştәsi vә iş tәcrübәsi kimi keyfiyyәtlәrin mәc -
musu ilә xarakterizә olunur. 

Şәxsi xüsusiyyәtlәrinә – fiziki keyfiyyәtlәr,
zehni qabiliyyәtlәr, xüsusi meyllәr, maraqlar vә
şәxsiyyәtin özünәmәxsus xüsusiyyәtlәri daxildir. 

İşçinin uyğunlaşma bacarığı – onun әmәk
fәaliyyәtinin mәzmununa vә şәraitinә, bilavasitә
sosial mühitә uyğunlaşma, müstәqil sürәtdә
biliklәrә yiyәlәnmә, biliklәrini tәcrübәdә tәt -
biqetmә, kollektivdә işlәmә vә ünsiyyәtqurma
qabiliyyәtini bildirir. 

Mobillik – işçinin peşә, әrazi vә sosial ba xım -
dan dәyişikliklәrә hazırlıq vә çeviklik qa biliy -
yәtidir. 

Motivlәşmә – işçinin motivlәşdirmә amil lә -
rinә, yәni qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә nail olmaq
üçün onu müәyyәn bir әmәk davranışına sövq
edәn xarici faktorlara cavab vermәsi qa biliy -
yәtidir. 

İnnovativlik – insanın innovasiyalara hazır
olduğunu, yәni yeni ideyaları, texnologiya vә
mәhsulları hazırlamaq vә onları tәtbiq etmәk
qabiliyyәtinә malik olduğunu әks etdirir. 

Peşәyönümlülük – şәxsin müәyyәn fәaliyyәt
növünә davamlı marağını vә öz psixo-fizioloji
xüsusiyyәtlәrini, maraqlarını, bacarıqlarını,
hәmçinin әmәk bazarında tәlәbatı nәzәrә almaqla
özünә peşә seçmәk qabiliyyәtini xarakterizә edir.

Peşәyә yararlılıq – şәxsin ictimai cәhәtdәn
mәqbul әmәk sәmәrәliliyinә nail olmaq üçün
zәruri olan psixi vә psixo-fizioloji xüsu siy yәt lә -
rinin mәcmusu vә qarşılıqlı tәsirini ehtiva edir.

Bazar münasibәtlәrinin inkişafı işçi qüv -
vәsinin keyfiyyәtinin bütün komponentlәrinin re -
al laşdırılmasına şәrait yaradır ki, bu da bila vasitә
sәmәrәli mәşğulluqda әks olunur. 

Sәmәrәli mәşğulluğun mühüm atributu olan
keyfiyyәtli işçi qüvvәsinin formalaşmasında
insanları әmәk fәaliyyәtinә hazırlayan tәhsil
sisteminin dinamik inkişaf edәn әmәk bazarının
tәlәblәrinә adekvat cavab vermәsi böyük rol oy -

nayır. Hәr bir peşә mövcud vakansiyanı tut muş
vә ya onu tutmaq niyyәtindә olan insana qarşı
müәy yәn tәlәblәr irәli sürür, konkret keyfiy -
yәtlәrin, o cümlәdәn, zәruri biliklәrin, ba ca rıq la -
rın vә ixtisasın müәyyәn sәviyyәdә olmasını
şәrtlәndirir. Mövcud olan vә nәzәrdә tutulan va -
kan siyaların doldurulması üçün tәlәb olunan işçi
qüvvәsini isә tәhsil sistemi hazırlayır. 

Müasir tәhsil sistemi ictimai hәyatın әn vacib
sahәlәrindәndir. Burada baş verәn dәyişikliklәrin
mәzmunu, mahiyyәti vә istiqamәtlәri cәmiyyәtin
dәyәrlәri ilә müәyyәn olunur. Cәmiyyәtin sosial-
iqtisadi, demoqrafik vә siyasi hәyatında baş
verәn dәyişikliklәrin tәsiri ilә tәhsilin strukturu
vә rolu dәyişir: o iqtisadi yüksәlişin nәticәsi
deyil, onu şәrtlәndirәn amil kimi gәlәcәk ictimai
imkanların formalaşdırılması ictimai tәlәblәrini
ödәmәkdәn önә çıxır. Öz imkanlarını reallaş -
dırmaq üçün iqtidarlı, sosial cәhәtdәn dayanıqlı,
eyni zamanda,  mobil uyğunlaşa bilәn vә hәyat
şәraitinin dәyişmәsinә müvafiq olaraq şәxsi
strategiyasını hazırlamaq vә dәyişmәk bacarığına
malik şәxsiyyәtin formalaşması sosial sifarişlәrә
cavab verәn müasir tәhsil sisteminin әsas
mәqsәdidir [9].  

Lakin tәhsil sisteminin rolunun çox vacib
olmasına baxmayaraq, o bu prosesdә   funk siya -
larını öz-özünә, digәr ictimai institutlardan tәcrid
olunmuş şәkildә yerinә yetirmir. Yeni iqtisadi
şәrait işçiyә iki istiqamәtdә daha yüksәk tәlәblәr
irәli sürür: peşә-ixtisas vә әmәyә münasibәt.
Tәhsil sistemi hәr iki istiqamәtdә әmәk bazarı vә
cәmiyyәtlә birgә fәaliyyәt göstәrmәlidir. Bu
nöqteyi-nәzәrdәn,  müasir şәraitdә tәhsil siste -
minә tәkcә sosial institut kimi deyil, әmәk bazarı
ilә sıx bağlı olan bir xidmәtlәr bazarı kimi baxıl -
malıdır. Belә ki, tәhsil sisteminin yekun mәhsulu
olan işçi qüvvәsi әmәk bazarında reallaşır vә bu
işçi qüvvәsi nә qәdәr keyfiyyәtli olarsa, onun
işәdüzәlmә imkanı da o qәdәr yüksәk olur. Tәhsil
sisteminin mәzunlarının әldә etdiyi bilik vә ba ca -
rıqlar elә sәviyyәdә olmalıdır ki, onlar gәlәcәkdә
әmәk bazarındakı rәqabәtә davam gәtirsinlәr vә
işsizlik problemi ilә qarşılaşmasınlar. Əmәk
bazarı vә tәhsil sistemi arasındakı qeyri-tarazlıq
tәhsil müәssisәlәri mәzunlarının әmәk bazarının
çağırışlarına sosial-iqtisadi uyğunlaşması pro se -
sini mürәk kәb lәşdirir, әmәk fәaliyyәtinә başla -
yanlar üçün problemlәr yaradır. 
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Tәhsil sistemi hәm milli sosial-iqtisadi inkişaf
potensialının, hәm dә milli-mәnәvi ruhu forma -
laşdıran zәruri dәyәrlәr sisteminin inkişafını
tәmin edәn әn mühüm  alәtdir. Ona görә dә milli
tәhsil sisteminin formalaşması hәmin xalqa,
millәtә mәnsub olan insanların qarşılaşdıqları
zәruri problemlәrin hәllindәn üstün bir prosesdir.
Bu prosesdә tәhsilin mahiyyәtindәn irәli gәlәn
әsas prinsiplәrlә yanaşı, konkret dövr, ictimai
situasiya vә milli-mәnәvi gerçәklik dә mütlәq
nәzәrә alınmalıdır. Digәr tәrәfdәn cәmiyyәt
üzvlәrinin tәhsilli olması hәlә onların hәyat
sәviyyәsinin yüksәk olması demәk deyildir.
Tәhsil sisteminin qarşısında duran әsas mә -
sәlәlәrdәn biri şagird vә tәlәbәlәrә maksimum
işәdüzәlmә şansı verәn bilik vә peşәkarlığın
öyrәdilmәsi olmalıdır. Başqa sözlә, әgәr bugün -
kü tәlәbә sabah özünә iş tapa bilmәyәcәksә,
qazandığı bilik vә bacarıqları tәtbiq edә bilmәyә -
cәksә, demәli, ona çәkilәn xәrc dә, zәhmәt dә
havayı gedir [1]. Belәliklә, tәhsil sistemi әmәk
bazarının tәlәblәrini öyrәnmәli vә oradakı
dәyişikliklәrә çevik sürәtdә adekvat tәdbirlәrlә
cavab vermәlidir.

Tәhsil sisteminin nәzәrә almalı olduğu әmәk
bazarında baş verәn dәyişikliklәr әsasәn bun -
lardır: yeni, daha proqressiv texnologiyalar,
normativ-hüquqi baza,  işәgötürәnlәrin tә lәb -
lәri.

Müasir dövrdә texnologiyalar, xüsusәn dә
informasiya tutumlu texnologiyalar, hәm dә
tәkcә texniki cәhәtdәn deyil, elәcә dә proqram
tәminatı cәhәtindәn o qәdәr sürәtlә inkişaf edir
ki, tәhsil sistemi әmәk bazarını lazımi kadrlarla
tәmin etmәkdә lәngiyir. Bundan başqa, yeni
iqtisadi sistem normativ-hüquqi bazanın daim
tәkmillәşdirilmәsini tәlәb edir ki, bu da yenә dә
tәhsil sisteminin tez adaptasiya olunmasını zәruri
edir. Bu vә ya digәr sosial-iqtisadi faktorların
tәsiri ilә işәgötürәnlәrin tәlәblәri dәyişir vә
bununla birgә işçi qüvvәsinin kәmiyyәt vә
keyfiyyәt göstәricilәrinә olan tәlәbat da dәyişir.
Burada kadr potensialının keyfiyyәti xüsusi
önәm daşıyır.  Belә ki, işәgötürәnlәr çox vaxt
sәriştәli, yuksәk ixtisaslı, müasir tәlәblәrә cavab
verәn mütәxәssis tapmaqda çәtinlik çәkirlәr. Bu
da öz növbәsindә tәhsil sistemindә ciddi
dәyişikliklәrin aparılmasını tәlәb edir. Belә ki,
kadr hazırlığında başlıca diqqәt iş quvvәsinin

kәmiyyәt deyil, keyfiyyәt baxımından yüksәl -
dilmәsinә yönәldilmәlidir.

Şübhәsiz ki, tәhsil sisteminin vәzifәsi yalnız
fәrdlәrin mәşğulluq sәviyyәsinin artırılmasından
ibarәt deyil. Tәhsil biliklәrin, mәnәvi dәyәr vә
normaların varisliyinә, toplanılması vә tәkrar
istehsalına cavabdeh olan sosial institut kimi
cәmiyyәtin inkişafına çox güclü tәsir göstәrir.
Tәhsil bir tәrәfdәn millәtin intellektual poten -
sialının inkişafı, onun müstәqilliyinin vә rәqa -
bәtqabiliyyәtinin inkişaf etdirilmәsinin vә güc -
lәndirilmәsinin әsas amili, digәr tәrәfdәn isә in -
sanın öz vәtәndaş, siyasi, iqtisadi vә mәdәni
hüquqlarının fundamental şәkildә hәyata ke -
çirilmәsi kimi başa düşülür [4, s. 203]. 

Qeyd etmәk lazımdır ki, tәhsil sistemindә
mövcud olan çatışmazlıqlar işsizlik sәviyyәsinin
yüksәldilmәsinә tәsir göstәrir. Belә ki, ali, orta
ixtisas vә peşә tәhsili müәssisәlәrinә qәbul bir
çox hallarda әmәk bazarındakı tәlәb vә tәklif
nәzәrә alınmadan hәyata keçirilir. Nәticәdә bәzi
ixtisaslar üzrә kadrların artıqlığı, bәzi  ixtisaslar
üzrә isә çatışmazlıq problemi meydana çıxır.
İxtisaslı kadrların hazırlanması ilk növbәdә,
iqtisadiyyatın sahәlәrinin bu vә ya digәr ixtisas
üzrә mütәxәssislәrә olan tәlәbatına әsas lan -
malıdır. Peşәkar kadr hazırlığının kәmiyyәt vә
keyfiyyәtcә bazar iqtisadiyyatının tәlәblәrinә
uyğunlaşdırılması, peşә hazırlığının müntәzәm
mәktәb tәhsili ilә әlaqәlәndirilmәsi, peşәyönümü
fәaliyyәtin güclәndirilmәsi, orta tәhsilin pro -
fessionallaşdırılması, mәşğulluq xidmәti orqan -
larının tәlim prosesindә fәal  iştirakının tәşkili
hәlli vacib olan problemlәrdәndir. 

Tәhsil,  bilik vә әmәk fәaliyyәti arasında üzvi
әlaqә vardır. Lakin onları eynilәşdirmәk olmaz.
Tәhsil vә bilik öz ifadәsini әmәk vә yaxud
müvafiq peşә fәaliyyәtindә tapır. Ona görә dә
mәktәblә istehsalat, biliklә peşәlәr arasında
müvafiq әlaqәlәrin yaradılmasında peşәlәr haq -
qında mәlumatlar sisteminin tәşkili, peşәlәrә
bәlәdolma vә adamların peşә qabiliyyәtinin
düzgün qiymәtlәndirilmәsi mühüm rol oynayır
[2, s. 149]. 

İnkişaf etmiş ölkәlәrin tәcrübәsi göstәrir ki,
tәhsil bu gün dünyada gedәn qloballaşma
proseslәri nәticәsindә fәrqli bir paradiqma kimi
çıxış edir. Əmәk bazarının tәlәblәrinә yetkin
şәkildә hazırlanan kadrların mövcudluğu iqtisadi
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artımın әsas şәrtlәrindәn biri kimi hamı tәrә -
findәn qәbul olunur.  Eyni zamanda, әmәyә tәlәb,
onun keyfiyyәt parametrlәri vә ixtisas xüsu -
siyyәtlәri tәhsildә islahatın aparılması üçün
lazım olan bir başlanğıc nöqtәsi kimi çıxış edәn
әmәk bazarı tәrәfindәn formalaşır. Ona görә dә
dünyanın bir çox ölkәlәrindә prioritetlәr nәti -
cәdәn, yәni professional fәaliyyәtin xüsusiy -
yәtlәrindәn çıxış edәrәk tәhsilin mәzmununun vә
mәqsәdlәrinin müәy yәnlәşdirilmәsinә vә daha
sonra müvafiq tәşkilati formaların seçilmәsindәn
ibarәt olan yeni peşә vә tәhsil standartlarının
inkişaf etdirilmәsinә yönәldilir. Qeyd etmәk
lazımdır ki, tәhsilin nәticәlәri tәhsil sistemindә
deyil, әmәk sferasında özünü göstәrir. Tәhsilin
nәticәsi tәhsil başa çatdıqdan sonra şәxsin nәyi
bilәcәyinin vә nәyi bacaracağının göstәricisi
olub, әldә edilmiş bilik, bacarıq, tәcrübәni әmәk
fәaliyyәtindә istifadә etmәk qabiliyyәtini ifadә
edәn sәriştәlәrlә ölçülür.

Müasir peşә tәhsilinin keyfiyyәtinin idarә
edilmәsi sistemindә mәzunun әmәk potensialının
keyfiyyәt etalonu kimi ixtisas standartının, yәni
peşә sәriştәsinә tәlәblәrin formalaşması strate -
giyasına daha çox üstünlük verilir. Burada
“sәriştә” sözü altında tәlimin keyfiyyәti baxı -
mından konkret qabiliyyәtlәr, bacarıqlar vә
bununla bağlı biliklәr toplusu başa düşülür. Bu
bilik, bacarıq vә qabiliyyәtlәr iş yerindәki
tәlәblәrә uyğun tәtbiq etmәyә hazır olmaqla
müşayiәt olunmalıdır. Bu zaman işçinin sәriştәsi
üzәrinә qoyulan әsas tәlәblәr peşә tәhsili
nәticәsindә әldә olunmuş qabiliyyәt vә baca -
rıqların zәruri vә mәcburi tәlәblәri üzrә tәhsil
standartlarının formalaşması üçün baza rolunu
oynayır.

Sәriştәliliyin zәruriliyini onunla izah etmәk
olar ki, bütün xәrclәri cibindәn ödәyәn işә -
götürәnin (mәsәlәn, dәzgahlar, avadanlıqlar,
materiallar, müxtәlif inqrediyentler alır, istehsalı
tәşkil edir vә s.) sәriştәli işçiyә ehtiyacı vardır.
Hәm dә nәzәrә almaq lazımdır ki, o, işçilәrin
minimum sayı ilә maksimum gәlir әldә etmәk
istәyir. Bu o demәkdir ki, peşә standartları işlә -
nәrkәn konkret fәhlә işlәrinin yerinә yetiril -
mәsinә yönәldilmiş dar ixtisasların deyil, daha
geniş peşә sәriştәlәri olan hәrtәrәfli, möhkәm
qabiliyyәt vә bacarıqların әldә edilmәsinin
mümkünlüyü nәzәrә alınmalıdır. Tәbii ki, dina -

mik inkişaf edәn iqtisadiyyatın ixtisaslı kadrlara
artan ehtiyaclarının tәmin olunması mәhz bilik,
bacarıq  vә  vәrdişlәrin daim yeni lәnmәsi vasitәsi
ilә әldә edilә bilәr ki, bu da öz növbәsindә tәhsilә
yeni yanaşmanı – ömürboyu öyrәnmәni müәy -
yәnlәşdirir vә әsaslı islahat vә modernlәşdirmә
tәlәb edir.

Əmәk vә tәhsil sisteminin bir-birindәn tәcrid
olunması işçi qüvvәsinә tәlәb vә tәklif arasında
tarazlığın pozulmasına sәbәb olur. Eyni za -
manda, bir çox hallarda tәhsil vә tәlim proq -
ramları tәhsildәn dәrhal sonra öz vәzifәlәrini
keyfiyyәtlә yerinә yetirә bilәn yüksәk ixtisaslı
işçi almağa maraq göstәrәn işәgötürәnlәrin
tәlәblәrinә cavab vermir. Ona görә dә tәhsilin,
әmәk sferasının vә işәgötürәnlәrin birliklәrinin
dialoqu әn mühüm vәzifәdir vә tarazlaşdırılmış
әmәk bazarını yarada bilәcәk rәqabәt mühitinin
formalaşmasının tәmәlini qoyur. İşçi qüvvәsinә
tәlәb vә tәklif arasında tarazlığın pozulması
probleminin aradan qaldırılması üçün tәhsil
sisteminin modernlәşdirilmәsi, tәhsil, әmәk sfe -
rası vә cәmiyyәt arasında dialoqun tәmin edil -
mәsi, tәhsilin mәzmununun әmәk bazarının
ehtiyaclarına uyğunlaşdırılması istiqamәtindә
kompleks tәdbirlәr hәyata keçirilmәlidir.

Son illәrdә tәhsil sisteminin әmәk bazarının
tәlәblәrinә uyğunlaşdırılması bir çox ölkәlәrdә
aktualdır. Onun hәlli üçün aşağıdakılar vacibdir: 

–  tәhsil sisteminin bütün fәaliyyәtinin fәrdin
tәhsilalma tәlәbatlarının tәmin edilmәsi mәsә -
lәsinin hәllindәn әmәk bazarında müvafiq ixti -
saslı mütәxәssislәrә konkret tәlәbinin ödәnilmәsi
mәsәlәsinin hәllinә istiqamәtlәndirilmәsi; 

– peşәyә olan tәlәbin qiymәtlәndirilmәsi,
әmәk bazarında tәlәb olunan yeni perspektivli
peşә vә ixtisasların müәyyәnlәşdirilmәsi, bazarın
tutumunun peşәlәr nöqteyi-nәzәrindәn tәyini,
işәgötürәnlәr tәrәfindәn konkret peşәlәrdәn olan
işçilәrin fәaliyyәt növlәrinin vә peşәkarlıq tәlәb -
lәrinin tәyini kimi mәsәlәlәrin hәllini nәzәrdә
tutan әmәk bazarının monitorinqi sisteminә
qoşulması; 

– tәhsil sisteminin sosial partnyorlarla
birlikdә yeni peşә vә tәhsil standartlarının
forma laş dırılmasında vә mövcud olanların
dәyiş dirilmәsindә iştirakı.

Müşahidәlәr göstәrir ki, tәhsil müәssisәlәrinin
mәzunlarının innovasiyalara marağı güclü olsa
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da, adәtәn bu sahәdә müvafiq biliklәri qә -
naәtbәxş olmur. Çünki tәhsil sistemi yalnız
müәyyәn fәnlәr üzrә biliklәr verir, әmәk
fәaliyyәti üçün tәlәb olunan digәr bacarıqlar, o
cümlәdәn, yeni texnologiyalarla işlәmәk bacarığı
isә öyrәdilmir. Tәbii ki, tәhsil müәssisәlәri әmәk
bazarında tәlәb olunan bütün bilik vә bacarıqlara
uyğun işçi qüvvәsinin hazırlığını hәyata keçirә
bilmәz, çünki bu tәlәblәr çox sürәtlә dәyişir.
Bazar münasibәtlәri şәraitindә işәgötürәn müs -
tәqil, tәnqidi vә yaradıcı düşünmә, müxtәlif
problemlәrin hәlli üçün qәrar qәbuletmә, dәyişәn
hәyat vә iş şәraitinә tez uyğunlaşma, müstәqil
sürәtdә biliklәrә yiyәlәnmә, biliklәri tәtbiqetmә,
kollektivlә işlәmә vә işgüzar ünsiyyәt mәdә niy -
yәti kimi keyfiyyәt göstәricilәrinә malik işçilәr
tәlәb edir. Bundan başqa, müasir cәmiyyәtdә
yaşayan vә çalışan mütәxәssis xarici dillәri bil -
mәli vә informasiya texnologiyaları ilә işlә mәyi
dә bacarmalıdır. Bu tәlәblәrә cavab verәn kadr -
ların hazırlanmasında tәhsil sisteminin rolu
böyükdür. İşәgötürәnlәrin işçilәr üzәrinә qoy -
duğu tәlәblәrә cavab vermәk üçün tәhsil siste -
mindә şagird vә tәlәbәlәrә “öyrәnmәyi öy-
rәnmәk”, onların innovasiya potensialını inkişaf
etdirmәk istiqamәtindә fәaliyyәti güclәn diril -
mәlidir. Bununla bağlı, potensial işçi qüvvәsinin
müasir şәraitә uyğun aktiv әmәk fәaliyyәti
hәyata keçirmәsi üçün onlara әmәk bazarında
rәqabәtqabiliyyәtini artıran, sahibkarlıq fәaliy -
yәti ilә mәşğul olmağa imkan verәn bilik vә ba -
carıqlar öyrәdilmәli, müstәqillik, mәsuliy yәtlilik,
işgüzarlıq, tәşәbbüskarlıq, innovativlik, ko man -
dada işlәmә, qәrar qәbuletmә bacarıqları vә s.
keyfiyyәtlәr aşılanmalıdır. Mәhz bu keyfiy yәtlәr
әmәk bazarında iştirak edәn insanlara, nәinki
özünә layiqli yer tutmağa, hәmçinin cә miyyәti
aktiv surәtdә yenilәşdirmәyә imkan verir.
Bununla әlaqәdar olaraq insanların peşә fәaliy -
yәtinә, әmәk bazarına vә bazar münasi bәtlәrinә
hazırlıq sәviyyәsinin müәyyәn olun masında
“sosial-iqtisadi uyğunlaşma” termi nindәn isti -
fadә edilmәsi daha düzgün olar [12]. Belә ki, bu
termin insanların әmәk bazarına uyğun laşması
prosesini әks etdirmәklә yanaşı, hәm dә tә -
sәrrüfatçılığı, yәni iqtisadi aspekti әhatә edir.
Sosial-iqtisadi uyğunlaşma iqtisadi, sosial,
psixoloji, ideoloji vә mәdәniyyәt faktorlarını
әhatә edәn vahid ictimai proses kimi çıxış edir.

Sosial-iqtisadi adaptasiya prosesindә insan
sosial-iqtisadi әlaqәlәr sisteminә daxil olur vә
sosial әhәmiyyәtli şәrtlәri – әmәk, hәyat, so sial
münasibәtlәr, mәdәniyyәt vә sivilizasiyanın
dәyәrlәrini mәnimsәyir.

İnsanların sosial-iqtisadi uyğunlaşması key -
fiyyәtli әmәyә cәhdin formalaşması, istehsa-
latda baş verәn dәyişikliklәrә münasibәt, kollek -
tivdә işlәmәk bacarığı, tәşәbbüskarlıq vә
mәsuliyyәtlilik, habelә sahibkarlıq qabiliyyәti
kimi xüsusiyyәtlәri özündә әks etdirir. Sosial-
iqtisadi uyğunlaşmanın tәbii xarakteri ondan
ibarәtdir ki, o da  insanın yeni sosial-iqtisadi mü -
hitә inteqrasiya olunması üçün obyektiv vә zәruri
şәrtdir. Bu nöqteyi-nәzәrdәn, müasir şәraitdә
tәhsil xidmәtlәri bazarı ilә әmәk bazarının
qarşılıqlı әlaqәsi,  işçi qüvvәsinin ye ni biznes
mühitә daha tez uyğunlaşması vә düzgün isti -
qamәtlәndirilmәsi mәqsәdi ilә  dövlәtin vә yerli
ida rәetmә orqanlarının prioritet funksi yalarına
çevrilir.

Tәhsilin mәzmununun әmәk bazarının tәlәb -
lәrinә uyğunlaşdırılması üçün әmәk bazarının
geniş miqyasda, sistemli tәdqiq olunması va -
cibdir ki, bu da әmәk bazarında iştirak edәn mü -
tәxәssislәrin hazırlığını qiymәtlәndirmәyә vә
kadr hazırlığı sahәsinin tәnzimlәnmәsi üzrә әmә -
li tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsinә imkan ya -
radacaqdır.

Əmәk bazarının sistemli tәdqiqi dedikdә,
әmәk bazarında vәziyyәtin vә tendensiyaların
tәlәb olunan peşә vә ixtisaslar kәsiyindә tәhlili
nәzәrdә tutulur. Bura aşağıdakılar daxildir:

– mövcud statistik, informativ vә digәr mә -
lumatların tәhlili, mövcud vakansiyaların vә
qeyri-mәşğul әmәk qabiliyyәtli әhali sayının
müәyyәn olunması;

– müәssisәlәrdә vakansiyaların aşkara çı -
xarılması;

– potensial işәgötürәnlәr tәrәfindәn konkret iş
yerinin tutulması üçün mütәxәssisә qoyulan
tәlәbin öyrәnilmәsi.

Bu tәdqiqatların nәticәlәri işәgötürәnlәrin
tәlәblәrinә daha çox uyğun gәlәn tәdris proq -
ramlarının hazırlanması üçün әsas ola bilәr.

Tәdqiqat mәrhәlәsindә konkret peşә vә ixti -
saslar üzrә tәlәbin kәmiyyәt vә keyfiyyәt ölçülәri
öyrәnilir, iş yerlәrinin tәklifindәki dinamika
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aşkar edilir. Müәssisә rәhbәrlәri ilә görüşlәrin
tәşkili vә keçirilmәsindә lazımi mәlumatların
toplanılmasında yardımçı ola bilәr. Belә görüş -
lәri yerli hakimiyyәt vә mәşğulluq orqanları ilә
birgә keçirtmәk daha mәqsә dәuyğundur. Bu da
hazırda tәlәb olunan vә ya yaxın gәlәcәkdә daha
çox tәlәb olunacaq peşәlәri müәyyәn etmәyә,
tәhsil müәssisәlәrinin bu peşәlәrdәn hansılar
üzrә mütәxәssis hazırlamağa imkan yaratmasına
dair mәlumat әldә etmәyә imkan verәcәk. 

Əldә olunmuş mәlumatların işlәnilmәsi vә
tәhlili mәrhәlәsindә qarşıya aşağıdakı mәqsәdlәr
qoyulur: 

– әmәk bazarında peşәlәr vә ixtisas sәviyyәsi
üzrә tәlәbin müәyyәnlәşdirilmәsi, işәgö tü rәn lә -
rin peşәkar kadrların hansı cәhәtlәrinә üs tünlük
verilmәsinin aşkar olunması; 

– tәdris planı vә proqramlarının hazır lan -
masında әmәk bazarının tәhlilinin nәticә lәrindәn
istifadәyә dair tövsiyәlәrin hazır lanması.

Bu mәqsәdlәrә nail olmaq üçün mütәxәssislәr
toplanılmış mәlumatların tam vә hәrtәrәfli tәh -
lilinә imkan verәn müxtәlif riyazi-statistik me -
todlardan, o cümlәdәn,  interaktiv kompüter
proqram paketlәrindәn istifadә edirlәr. 

İşçi qüvvәsinә tәlәbat  onun kәmiyyәt para -
metrlәri,  mütәxәssisә olan ixtisas tәlәblәri әmәk
bazarı tәrәfindәn formalaşır, yәni tәhsil siste -
minin tәkmillәşdirilmәsi zamanı әmәk bazarı
әsas vә ilkin tәkan nöqtәsi olmalıdır. Öz növ -
bәsindә bu tәlәblәr tәhsil xidmәtlәri bazarı, yәni
son mәhsulu mәzunun әmәk potensialı olan tәlim
vasitәsi ilә tәmin olunurlar. Bu mәsәlәlәrdә
isәgötürәnlәrin mühüm rolunun qeyd olunması
onunla şәrtlәnir ki, bazar iqtisadiyyatı şәraitindә
işәgötürәnlәrin  şәxsindә istehsal  vә xidmәt  sa -
hәlәri tәlimin son mәhsulunun, yәni peşә tәh sili
müәssisәlәri mәzunlarının әsas alıcılarıdır.

İnsanların tәhsildәn aktiv әmәk hәyatına daxil
olması ilә onların peşә meyllәrinin müәy yәnlәş -
mәsi, peşә seçimi, әmәk fәaliyyәtinә hazır lığı
arasında sıx bağlılıq mövcuddur. Belә ki, işçi
qüvvәsinin әmәk hәyatına hazırlıq sәviyyәsi nә
qәdәr yüksәk olarsa, onun әmәk bazarında layiqli
yer tutması da bir o qәdәr asan olar, әks halda isә
aşağı sәviyyәli işlәrdә çalış maq vә ya işsizliyә
mәruz qalmaqla yanaşı, bir çox maddi vә sosial
problemlәrlә üzlәşәcәk.  Başqa sözlә, mәzunların

layiqli iş tapa bilmә mәsi, qazandığı bilik vә
bacarıqları tәtbiq edә bilmәmәsi insan kapitalının
inkişafına qoyulan sәrmayәnin boşa getmәsinә
sәbәb olur, әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsinә,
әmәk intizamına, işçi qüvvәsinin hәrәkәtinә
mәnfi tәsir göstәrir. Odur ki, insanların әmәk
bazarına hazırlıq sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
müasir cәmiyyәtin әn әhәmiyyәtli hәdәflәrindәn
biridir. Burada cәmiyyәt, tәhsil sistemi vә әmәk
bazarında aktiv fәaliyyәtin vahid bir sistem kimi
hәyata ke çirilmәsi әhәmiyyәtli rol oynayır.
İnsanların әmәk hәyatında problemsiz iştirak edә
bilmәlәri üçün iki әsas hәdәfә çatmaq vacib
hesab edilә bilәr. Bunlardan birincisi yuxarıda
gös tәrildiyi kimi, onların әmәk bazarının ehti -
yaclarına cavab verә bilәcәk bilik vә baca rıqlarla
tәchiz edilmәsi, ikincisi isә aktiv әmәk bazarı
proqramları va sitәsi ilә işәgötü rәnlәrlә әlaqәlәrin
yara dıl masıdır. Bundan başqa, әv vәlcә fәrdә
әmәk ba zarının tәlәb etdiyi xüsu siyyәtlәri qa zan -
dır maq vә onun әmәk bazarının fәal iştirak çısına
çev rilmәsiә imkan yaratmaq lazımdır.

Aktiv әmәk bazarı tәdbirlәri sırasında aşağı -
dakıları göstәrmәk olar:

– işçi qüvvәsinin tәklifi ilә iş yerlәrinin sayı
arasında tarazlığı tәmin edәn şәraitin yara -
dılması;

– insan kapitalının inkişaf etdirilmәsi üçün
peşә hazırlığı, yenidәn hazırlıq vә ixtisasartırma
sisteminin tәkmillәşdirilmәsi;

– kiçik vә orta sahibkarlığın, o cümlәdәn,
özünümәşğulluğun inkişafı üçün tarazlaşdırılmış
investisiya, güzәştli vergiqoyma vә digәr iqtisadi
hәvәslәndirilmә tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi;

– әmәk şәraiti, әmәyin ödәnilmәsi vә karyera
yüksәlişi baxımından müasir tәlәblәrә cavab
verәn iş yerlәrinin yaradılması vә mövcud iş yer -
lәrinin sәmәrәliliyinin artırılması;

– işәgötürәnlәrin nöqteyi-nәzәrindәn әlve riş -
siz işçi qüvvәsinin (uşaqlı qadınlar, ahıllar, әlil -
liyi olan şәxslәr vә s.) mәşğulluğunun artı rılması
üçün müxtәlif mәşğulluq formalarının (çevik iş
rejimi, qısaldılmış iş günü, evdә iş vә s.) tәtbiqi;

– daxili vә xarici әmәk miqrasiyası sahәsindә
ida rәetmә sisteminin tәkmillәşdirilmәsi;

– tәhsil sisteminin әmәk bazarının dәyişәn
tәlәblәrinә uyğunlaşdırılması mәqsәdi  ilә müa -
sir peşә vә tәhsil standartlarının ha zırlanması vә
tәtbiqi.
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İnsanların sәmәrәli işә düzәlmәsindә tәcrübә
vә xüsusi tәlimlәrin tәşkili mühüm rol oynayır.
Bir sıra ölkәlәrdә tәhsil sistemi vә әmәk
bazarının tәrәfdaşlığı tәlәbәlәrin tәcrübәli mütә -
xәssisin himayәsi altında istehsalatda tәcrübә
keçmәsi vә tәlimi onların әmәk bazarı ilә yaxın -
dan tanış olmalarına imkan yaradır. Bu sahәdә
Yaponiyada II Dünya Müharibәsindәn sonra
mәktәblәr vә işәgötürәnlәr arasında sabit vә
uzunmüddәtli bir әlaqәnin qurulmasını tәmin
etmәk mәqsәdi ilә yaradılmış vә mәktәb mәzun -
larının işә yerlәşdirilmәsindә xüsusi rol oynayan
mәktәbdәn iş hәyatına keçid sistemi (Jisseki-
Kankei sistemi) yaxşı bir örnәk ola bilәr.  Jisseki-
Kankei  Yaponiyada mәktәblәr vә işәgötürәnlәr
arasında qeyd-şәrtsiz olaraq bağlanılan müqa vi -
lәlәrә verilәn addır. Bu sistem sayәsindә Yapo -
niyada mәktәblәr vә işәgötürәnlәr arasında işә -
düzәlmә sahәsindә yaxın bir koordinasiya var dır.
Mәktәblәr özlәrindәn ayrılan gәnclәri işә -
yerlәşdirmә mәsuliyyәtini daşıyırlar. İşәgö -
türәnlәr isә şagirdlәrә mәktәb tәhsillәrinin son
ilindә bir karyera fürsәti tәqdim edirlәr. Bu vasitә
ilә mәktәbdәn ayrılan gәnclәrin tәxminәn yarısı
işә düzәlirlәr. İşәgötürәnlәr mәşğulluq şәrtlәrini,
iş yerlәrinin sayını, ödәnişlәri vә iş müddәtlәrini
mәşğulluq xidmәti orqanlarına bildirmәyә mәc -
burdurlar [13]. Belәliklә, müasir dövrdә әhalinin
sәmәrәli mәşğulluğunun tәmin edilmәsi, sәrbәst -
lәşmiş vә qeyri-formal iqtisadiyyatda çalışan işçi
qüvvә sinin әmәk bazarına inteqrasiyası, işçi qüv -
vәsinin keyfiyyәtinin artırılması, ölkәnin әmәk
potensialından daha dolğun istifadә edilmәsi
üçün aşağıdakıların hәyata keçirilmәsi zәruridir:

– әmәk bazarının vә mәşğulluq vәziyyәtinin
öyrәnilmәsi üzrә mütәmadi olaraq moni torinq -
lәrin keçirilmәsi;

– tәhsil müәssisәlәrinin mәzunlarının әmәk
bazarında işәdüzәlmә imkanlarının yaxşı -
laşdırılması vә sәmәrәli mәşğulluğunun tәmin
edilmәsi mәqsәdi ilә tәhsil proqramlarının
konkret fәnn yanaşmasından sәriştә yanaş -
masına (әmәk bazarında tәlәb olunan bacarıq vә
vәrdişlәrin әldә olunması) istiqamәtlәndirilmәsi;

– tәhsil müәssisәlәri ilә işәgötürәnlәrin sosial tәrәf–
daşlığının möhkәmlәndirilmәsi vә tәhsilin nәticәlәrinin
әmәk bazarının tәlәblәrinә uyğun laşdırılmasının işlәk
mexanizminin tәtbiq edilmәsi.
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N.Guliyeva, S.Bayramova
Partnership of the labor market and

education system in the formation of a
quality workforce as an important attribute

of effective employment

Summary

The article deals with the problems associated
with effective employment and the quality of the
labor force, which is its important attribute. The
issues of forming qualitative workforce, as well
as the correspondence of the quality of the labor
force to the needs of the labor market, were
studied. Particular attention was paid to the
importance of the partnership of the education
system with the labor market in the formation of
quality labor.

Н.Кулиева, С.Байрамова
Партнерство рынка труда и системы

образования в формировании
качественной рабочей силы как важного

атрибута эффективной занятости

Резюме

В статье рассмотрены проблемы, связан -
ные с эффективной занятостью и качеством
рабочей силы, являющейся ее важным атри -
бутом. Изучены вопросы формирования ка -
чественной рабочей силы, а также соот -
ветствия качества рабочей силы пот реб -
ностям рынка труда. Особое внимание бы ло
уделено значению партнерства системы обра -
зования с рынком труда в формировании ка -
чественной рабочей силы. Партнерство рын ка
труда и системы образования в форми -
ровании качественной рабочей силы как
важного атрибута эффективной занятости.
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Qısa tarixi xülasә
“Norma”, “nümunә”, “ölçü” mәnasını bildi -

rәn standart ingilis dilinә mәxsus  söz kimi ge -
niş yayılaraq dünyanın bir çox dillәrindә istifadә
edilir. “Öz ölçüsünә, formasına, key fiyyәtinә
görә tәlәbata cavab verәn hәr hansı bir şeyin
nümunәsi, bir şeyin tәşkilindә, qurul masında,
hazır lan  masında tәtbiq edilәn forma, eyni tip,
eyni nümunә” (1, 106) kimi izah olunur. Bundan
әlavә, bir anlayış kimi, әsasәn, idarә edici xarak -
terdә olan normativ-hüquqi sәnәdlәri ümumi -
lәşdirir. Adәtәn bu sәnәdlәr sәlahiyyәtli dövlәt
orqanları tәrәfindәn tәsdiq olunur. Ənәnәvi ola -
raq normativ-texniki sәnәd lәri әhatә edir. Odur
ki, ensiklopedik lüğәtlәrdә ona stan dartlaşdırma

obyekti barәdә kompleks normaları, qaydaları,
tәlәblәri müәyyәn edәn sәnәd kimi yanaşılır.
Standartlaşdırmanın başlıca mәqsәdi normativ-
texniki  sәnәdlәr sisteminin yaradılması kimi
izah edilir. Bu sistem xalq tәsәrrüfatının bütün
sahәlәrindә әhalinin ehtiyacları üçün hazırlanan
mәhsula, isteh sa lına vә tәtbiqinә verilәn mütә -
rәqqi tәlәblәri, ha belә bu sistemdәn düzgün isti -
fadә edilmәsi barәdә nәzarәti özündә ehtiva edir.

Dünyada belә standartların üç növә bölün -
düyü göstәrilir: dövlәt standartları; sahә stan -
dartları; respublika standartları: müәssisә vә
birliklәrin standartları (2, 3).

Tәbii ki, bu bölgü standart anlayışını daha ge -
niş miqyasda tәqdim etmәklә çox ümumi xarak -

UOT: 37

Xülasә. Mәqalәdә standart sözünün  lüğәvi mәnası izah edilir, ondan cәmiyyәtin inkişafının
müasir mәrhәlәsindәn daha geniş miqyasda istifadә olunması barәdә mülahizәlәr nәzәri vә praktik
cәhәtdәn әsaslandırılır. Pedaqoji sәnәd kimi tәhsil standartının mahiyyәti açıqlanır, onların
hazırlanmasından bәhs olunur.
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ter daşıyır vә mәntiqi nәticә olaraq ölkә lәrin xalq
tәsәrrüfatında standartların hazır lanması onu
diktә edir ki, tәhsil sahәsindә dә standartların
olması tәbiidir. Elә bu sәbәbdәn dә ötәn әsrin 70-
80-ci illәrindәn dünyanın inkişaf etmiş ölkә -
lәrindә tәhsil standartlarının yara dılmasına
başlanılmışdır. Başqa sözlә, “tәhsil standartları
sosial-pedaqoji fenomen kimi mey dana çıx -
mışdır” (3, 9). Lakin onun meydana gәlmәsi sa -
dәcә sәssiz keçәn bir hadisә olmamış, gәrgin
diskussiyalar şәraitindә baş vermişdir. Bu
müzakirәlәrdә daha çox maraq doğuran tәhsil
standartlarının mahiyyәti, onun necә olması,
hansı sosial-mәdәni, sosial-pedaqoji keyfiy -
yәtlәri daşıması olmuşdur. Əslindә bu dәyi -
şikliklәri doğuran sosial şәrait idi. Artıq ictimai
mühit insandan daha fәal olmağı tәlәb edirdi.
Tәhsil fәaliyyәtindә insan sadәcә tәdris prose -
sinin bir obyekti kimi qala bilmәzdi, о, tarixi-
inqilabi prosesin hәrәkәtverici qüvvәsi kimi fәal
olmalı, özündә sivilizasiyaların atributu kimi
dәyәrlәr kompleksini daşımalı idi. Pedaqoq alim
İ.A.Kolesnikova bu prosesi tәhlil edәrkәn belә
qәnaәtә gәlmişdir ki, artıq yeni tip tәhsil
sivilizasiyasının yaranması müşahidә olunur.
Onun fikrincә, kreativ-pedaqoji sivilizasiyanın
meydana gәlmәsi mövcud olan tәbii vә repro -
duktiv-pedaqoji sivilizasiyaların möv cudluğuna
son qoyur (4, 32). E.D.Dneprovun qeyd etdiyi
kimi, “yeni pedaqoji sistem”, “yeni tip pedaqoji
insan” haqqında qlobal suallar meydana çıxır (5,
79). Milli mәnsubiyyәti olan bu insan özünün
elmi-dünyagörüşü, tәfәkkür tәrzi, әxlaqi-mәnәvi
keyfiyyәtlәri ilә cәmiyyәtin bir üzvü kimi hәm
dә ümumbәşәri dәyәrlәri daşımalı, mәkandan
asılı olmayaraq özünü dünyәvi dәyәrlәrin sahibi
kimi tәqdim edә bilmәlidir. Cәmiyyәt üçün çox
vacib olan bu cәhәt hәm dә insan amilinin әsas
şәrt olmasını diqtә edir.

Şәxsiyyәtin bütövlüyü mәsәlәsi onun hәrtә -
rәfli olmasını, qabiliyyәtlәri ilә özünü reallaşdıra
bilmәsini meydana çıxarır. Sosial problem kimi
qarşıya çıxan bu hadisәnin hәlli yolu tәbii ki,
birmәnalı şәkildә mәktәbdәn keçir. Mәktәb
özünün imkanları daxilindә tәhsil alanın ehtiyac
vә tәlәbatlarına cavab vermәklә, onun bütün
qabiliyyәtlәrinin inkişaf etmәsinә şәrait vә imkan
yaradır. Mәktәbin potensial qüvvәsi kimi mey -
dana çıxan bu şәrait vә imkan ardıcıl vә sistemli

xarakter daşımaqla elmi-pedaqoji xarakter alır.
Şagirdlәrin bir şәxsiyyәt kimi formalaşmasında
hәlledici rol oynayır. Görkәmli psixoloq Əbdül
Əlizadә insan, şәxsiyyәt problemi üzrә araş -
dırmalarında belә qәrara gәlir ki, mәktәb üçün
insan problemi uşaq problemidir, necә deyәrlәr,
әlahәzrәt şagird problemidir, “yeni tәfәkkürün
konseptual modeli, mәhz insan amilinә әsaslanır.
Müasir tәhsil konsepsiyası şәxsiyyәtin forma -
laşdırılmasını tәhsil sisteminin başlıca vәzifәsi
kimi dәyәrlәndirir” (6, 15-16). Bu vәzifәnin ye -
rinә yetirilmәsindә mәsul olan mәktәb nә qәdәr
sәrbәst fәaliyyәt göstәrsә dә, müәyyәn nәticә -
lәrin әldә edilmәsindә yekdil olmalı, nailiy -
yәtlәrin çәkisi, hәcmi baxımından vahid tәlәblәrә
cavab vermәlidir. Tәbii ki, bu әlamәtin tәyin
olunması tәhsil müәssisәsinin mühüm dәyәr
atributlarından biri kimi meydana çıxmaqla daha
dәqiq, düzgün, obyektiv vә etibarlı bir qiymәt -
lәndirmә sisteminin qurul masını tәlәb edirdi.
Heç şübhәsiz, bu tәlәb, ilk növbәdә, sәviyyәlәri
ifadә edәn uyğun stan dartların yaradılmasını
meydana qoymuşdur. Araşdırmalar göstәrir ki,
dünyada tәhsil stan dartlarının yaşı о qәdәr dә çox
deyildir. Ötәn әsrin son onilliklәrindә başlayan
bu hәrәkat bugünün özündә daha yeni yanaş -
malarla zәngin lәşәrәk fәnnin prioritet problemi
kimi fun damental xarakter almaqdadır.

Tәhsil standartı nәdir?
Bu sual әtrafında fikir söylәyәn dünyanın tәh -

silşünas alimlәri özlәrinin araşdırmalarında tәh -
silin müxtәlif parametrlәr üzrә ölçülә bil mәsini
zәnn etmişlәr. Ona görә dә onların bir qismi
tәhsil sahәsindә sistemli olaraq bütün mәr -
hәlәlәrdә standartların yaradılması fikrini irәli
sürmüş, tәhsilin mәzmunundan tutmuş idarә
olunmasına qәdәrki bütün işlәrin standart çәrçi -
vәsindә yerinә yetirilmәsini mәqbul hesab etmiş -
dir. Bu yanaşma çәrçivәsindә tәlim pro sesinin
standart modelinin olması, metod vә üsulların
hazır qәliblәr kimi istifadәyә yaraması onun daha
çox inzibati bir xarakter daşıması vә qeyri-
demokratik xüsusiyyәtlәrә malik olması ilә sә -
ciyyәlәnmişdir.

İkinci qisim alimlәr tәhsil standartlarını yalnız
tәhsilin mәzmununa şamil etmişlәr. Tәdris
olunan materialların tәsvirini vermәklә minimum
mәzmunu ifadә etmiş, eyni zamanda, onu mini -
mum standart qismindә nәzәrә almışlar. Əslindә
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bu fikir dә әnәnәvi tәhsilin prizmasında inan -
dırıcı tәsir bağışlayır. Çünki uzun illәr yaddaş
mәktәbinin xarakterik cәhәti kimi tәdris mate -
riallarının sәrhәdinin müәyyәnlәşdirilmәsi, onun
yadda saxlanılması, deklorativ xarakterli mate -
rial kimi öyrәnilmәsi önәmli hesab edilmişdir.
Bundan әlavә, hәmin materialların mәnim sәnil -
mәsi tәlim-tәdris fәaliyyәtinin baş lıca mәqsәdinә
çevrilmişdir.

İkinci qrup alimlәr standarta mә nim sә -
nilmәsi nәzәrdә tutulan bacarıqlar kimi ya -
naşmış, onun nәticәlәr formasında qәbul edil -
mәsini mәqbul saymışlar. Azәrbaycan peda qoji
fikrindә dә son qәnaәtlәr hәmin yanaşma tәrzinә
uyğun gәlir: “Tәlim nәticәsi müәyyәn bir mәr -
hәlәdә mәnimsәnilmәsi nәzәrdә tutulan vә
әvvәlcәdәn müәyyәnlәşdirilmiş tәlim nailiy -
yәtlәrinin konkret bir sәviyyәsidir” (7, 408). Tә -
lim nәticәlәri kurikulumlarda xüsusi yer tut -
maqla müasir tәhsilin mәzmununu ifadә edir. Bu
mәzmun isә mahiyyәt etibarı ilә tәhsil stan -
dartlarıdır.

Tәhsil standartlarının yaradılması tәhsilin
standartlaşdırılması zәrurәtindәn irәli gәlir.
Tәhsilin standartlaşdırılmasının vacibliyi mәsә -
lәsi olmadan standart anlayışının gündәmә gәl -
mәsi qeyri-real hesab edilir. Ona görә dә stan -
dartların yaradılması, onlardan danışılması, ilk
növbәdә, standartlaşdırma mühitinin olmasını
vacib şәrt kimi qarşıya qoyur.  Azәrbaycanda be -
lә bir mühit vardırmı? Bu suala cavab verәrkәn
ondan başlamaq lazımdır ki, Azәrbaycanda baş
verәn siyasi, iqtisadi, mәdәni dәyişikliklәr, bila -
vasitә, tәhsil sisteminin dә yenilәşmәsini tәlәb
edirdi. Yeni qurulan cәmiyyәt özünün inkişaf
sәviyyәsini fәal vә yaradıcı üzvlәrinin nümu -
nәsindә daha qabarıq ifadә edir, şәx siyyәtin idrak
fәallığının tәmin olunmasına üstünlük verirdi.
Son dövr psixo pedaqoji araş dırmalarda da bu,
birmәnalı şәkildә vurğulanırdı: “Şa girdlәrdә
intellektin inkişafı vә tәrbiyәsi mәk tәbin başlıca
vәzifә lәrindәn biri kimi qiy mәt lәndirilmәlidir”
(8, 20). Şәxsiyyәtin inkişafını izlәmәk, müşahidә
et mәk, istiqamәtlәndirmәk üçün, birinci növ -
bәdә, ölçülmәsi zәruri olan sәviyyәlәri müәy yәn -
lәş dir mәk lazımdır.

Azәrbaycan özünün maddi vә mәnәvi durumu
baxımından dünyanın inkişaf etmәkdә olan
ölkәlәri cәrgәsindә olduğundan çox maraq

doğurur, özünün inkişaf tempinә görә başqa
ölkәlәrin cәrgәsinә qoşulur. Bütün bunlar onu
qlobal dünyanın mütәrәqqi ölkәlәri sırasında
addımlamağa sövq edir. Heç şübhәsiz, bu xәtti-
hәrәkatda tәhsilin daha modern olması, onun
reqressiv platformadan çıxaraq proqressiv bir yol
tutması әsas şәrtlәrdәn biri kimi vacib hesab
edilir. Burada tәhsilin standartlaşdırılması ilә
bağlı hәlledici addımların atılması böyük
uğurlardan biri kimi nәzәrә alınır. Elә bu
sәbәbdәn dә 90-cı illәrdәn başlayaraq Azәr -
baycanda tәhsil standartlarının yaradılmasına
zәruri bir tәlәbat әmәlә gәlir. Bu tәlәbat ilkin
olaraq 1992-ci ildә qәbul olunmuş Azәrbaycan
Respublikasının Tәhsil Qanununun 7-ci mad -
dәsindә öz ifadәsini tapır: “Azәrbaycan Res -
publikasında dünya standartlarına müvafiq olan
dövlәt tәhsil standartları tәtbiq edilir”  (9, 8).

1995-ci ildә qәbul olunan “Azәrbaycan Res -
publikasının Konstitusiyası”ında bu mәsә lәyә
xüsusi olaraq diqqәt yetirilir. “Tәhsil hüqu qu”
adlı 42-ci maddәdә tәsbit olunur ki, “dövlәt
ümumi tәhsil standartlarını müәyyәn edir” (10,
14). Artıq 1999-cu ildәn respublikada başlayan
tәhsil sahәsindә İslahat Proqramından irәli gәlәn
bir vәzifә kimi tәhsil standartlarının hazır -
lanmasına tәşәbbüs göstәrilir. İlk tәşәbbüs Azәr -
baycan Respublikası Nazirlәr Kabineti tәrә -
findәn 1999-cu ildә tәsdiq edilәn “Azәrbaycan
Respublikasında ümumtәhsilin dövlәt stan -
dartları” (11, 106-115) olur. Çox da böyük olma -
yan bu sәnәdin maraqlı cәhәti mәzmununda
Bazis tәdris planını әhatә etmәsi vә orada әksini
tapan tәhsil sahәlәrinin mәqsәd vә vәzifәlәrinin
açıqlanmasına tәşәbbüs göstәrilmәsi idi. Standart
adı ilә qәbul olunmuş bu sәnәd öz dövrünün
mühüm sәnәdi kimi müәyyәn boşluğu doldursa
da, dünyada geniş miqyasda qәbul olunmuş
tәhsil standartlarının ümumi tәlәblәrinә cavab
verә bilmirdi. Orada inkişafın tәminatçısına
çevrilәn qiymәtlәndirmә sisteminin qurulması
üçün konkretlik nәzәrә alınmamışdır. Tәhsilin
hәr hansı mәrhәlәsindә nailiyyәtin izlәnilmәsinә
imkan verәn tәlәblәr işlәnilmәmişdir.

Tәhsil sahәsindә 1999-cu ildәn başlayan
araşdırmalar bir daha onun mövcud durumunu
meydana çıxarmaqla, hәm dә perspektiv fәaliy -
yәt istiqamәtlәrini müәyyәnlәşdirmәyә imkan
verirdi. 2004-cü ildәn başlayaraq Dünya Ban -
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kının layihәsi çәrçivәsindә müxtәlif tәdbirlәr
hәyata keçirildi. Tәhsil layihәsi çәrçivәsindә
“Kurikulum isla hatı” üzrә işlәrin yerinә
yetirilmәsinә başlanıldı. Azәrbaycan tәhsilinin
tarixindә özünün mahiyyәt vә mәzmununa görә
tamamilә yeni bir tәhsil sisteminin qurulmasına
yönәldilmiş bu islahat yönümlü işlәr özünü әsaslı
şәkildә 2006-cı il oktyabrın 30-da Azәrbaycan
hökumәti tәrәfindәn qәbul olunmuş “Azәrbaycan
Respub likasında ümumitәhsilin Konsepsiyası
(Milli Kuriku lumu)” meydana çıxdıqdan sonra
büruzә verdi (12, 26). Bütövlükdә ümumtәhsilin
bütün problemlәri üzrә milli sәviyyәli stan -
dartları әhatә edәn bu mühüm sәnәd nәticәlәrdәn
ibarәt idi. Orada müәyyәn olunmuş mәqsәdlәr
bütövlükdә şәxsiyyәtin ümumi inkişafına yönәl -
mәklә onun tam formalaşmasını nәzәrdә tutur vә
mәzmuna da bu baxımdan yanaşılırdı. Onun nәti -
cәlәr formasında hazırlanması mәqbul sayılırdı.
Əslindә bu nәticәlәr mahiyyәt etibarı ilә tәhsil
standartlarının xüsusi bir növü idi. Sonralar
standartların hazırlanması işi davam etdirildi.
Ümumtәhsilin I-XI siniflәri üçün fәnn kuri -
kulumları hazırlanaraq tәsdiq olundu. “Tәh sil
haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanu -
nuna (13) әsasәn, Milli Kurikulum tәkmil -
lәşdirildi vә “Ümumtәhsil pillәsinin dövlәt stan -
dartı vә proqramları (kurikulumları)” (14) adı ilә
2010-cu ildә tәsdiq edildi. Elәcә dә tәhsilin digәr
sәviyyәlәri üçün standartlar, o cümlәdәn, “İlk
peşә-ixtisas tәhsili pillәsinin dövlәt standartı vә
proqramı” (kurikulum) (15) sәnәdi qәbul olundu.

Tәhsil standartı pedaqoji sәnәd kimi
Çox ümumi vә geniş imkanı ehtiva edәn stan -

dart cәmiyyәtin bütün istehsal sahәlәrinә aid
olur. Tәhsil standartı ifadәsi isә tәhsil sahәsinә
yönәlmәklә konkret bir mәna kәsb edir. Tәhsilin
bütün mәrhәlәlәrindәki nailiyyәtlәrin ölçülmәsi
üçün gәrәkli olan norma vә ya tәlәblәr kimi başa
düşülür. Tәhsildә inkişafın izlәnilmәsi, istiqa -
mәtlәndirilmәsi vasitәsi kimi çıxış edir, başqa
sözlә, tәhsil prosesinin daha sәmәrәli qurul -
masının stimuluna çevrilir. Pedaqoji mahiyyәt
daşımaqla mühüm pedaqoji problem sәviy -
yәsindә öyrәnilir, pedaqoji sәnәd kimi hazırlanır.

Ənәnәvi pedaqoji yanaşmalarda tәhsilin mәz -
munu bilik, bacarıq vә vәrdişlәrin sistemi kimi
tәqdim olunur. Ona görә dә proqram sәnәdindә
verilәn materiallarda şagirdlәrә tәdris olunan

materiallar әhatә edilir. Yeni konsepsiyaya uyğun
qurulmaqda olan tәhsil sistemindә mәzmun
tәhsil standartları şәklindә ifadә olunur. Göz -
lәnilәn nәticәlәr şәklindә verilәn hәmin stan -
dartlar mәzmununda bir sıra zәruri kom po -
nentlәri birlәşdirmәklә sinkretik xarakter daşıyır
vә aşağıdakı bir neçә xarakterik cәhәtinә görә
mühüm pedaqoji sәnәd kimi diqqәti cәlb edir:

1. Tәhsil standartlarında pedaqoji anlayış lar -
dan istifadә olunur. Standartı hazırlayanlar onun
şagirdlәrә yönәldiyini, şagirdlәrin müәyyәn yaş
dövründәki inkişaf sәviyyәsini ölçmәyә imkan
verdiyini, istәrsә dә fәaliyyәtin әhatә olun du ğunu
bildirirlәr. 

Tәhsil standartları pedaqoji anlayış kimi hәm
dә әhatә olunan çeşidli bilik, bacarıq vә sәriş -
tәlәri (kompetensiyaları) әhatә edir. Fәnlәr üzrә
onların hәr biri xüsusi halları ifadә etmәklә
spesifik xarakter daşıyır.

2. Tәhsil standartlarının obyekti pedaqoji pro -
sesdir. Bu tezis, ilk növbәdә, tәhsil stan dart -
larının xarakterini nәzәrә almaqla onun reallaş -
dırılması üçün şәraitin açıqlanmasını tәlәb edir.
Ona görә dә ilkin olaraq pedaqoji prosesin
ardıcıl vә sistemli qurulması, tәlim marağı
yarada bilmәsi, müәllimin yaradıcı fәaliyyәtinin
stimul laşdırılması, şagirdlәrin axtarışlar apara
bilmәk, “öyrәnmәyi öyrәnmәk” imkanlarını
geniş lәn dirmәsi mühüm vәzifә kimi qarşıya
qoyulur.

Müәllim vә şagird fәaliyyәtinin ardıcıllığı vә
mәhsuldarlığı tәhsil standartlarının fonunda
meydana çıxır. Başqa sözlә, irәlilәyişlәr vә
nailiyyәtlәr tәhsil standartlarının әsasında
qurul muş fәaliyyәtlәrdә özünü büruzә verir.

3. Tәhsil standartları tәhsil prosesinin mexa -
nizmlәrini istiqamәtlәndirdiyindәn, onun nәticә -
lәrinin proqnozu kimi ifadә edildiyindәn mәz -
munu ifadә edәn mühüm pedaqoji sәnәd kimi
tәhsil sistemindә özül rolunu oynayır. Çünki
bütövlükdә tәlim prosesi vә onun idarә olunması,
qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәlәri bu özülün üzә -
rindә qurulmaqla inkişaf etdirilir. Pedaqoji
mәqsәdin hәyata keçirilmәsinә xidmәt göstәr -
mәklә pedaqoji mәzmun daşıyır. Mәnim sәnilәcәk
bilik, bacarıq vә sәriştәlәri әhatә edir.

4. Tәhsil standartları pedaqoji sәnәd kimi ha -
zırlandığından vә öz mәzmununda müәllim vә
şagird fәaliyyәtinin parametrlәrini әhatә etdi -
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yindәn didaktik әhәmiyyәt daşıyır vә didaktik
әsaslara söykәnir.

5. Tәhsil standartları şagirdlәrin inkişafını
ifadә etdiyindәn hәm dә psixoloji mahiyyәt kәsb
edәn mühüm sәnәd kimi elmi-nәzәri әhәmiyyәtә
malik olur. Şagird şәxsiyyәtinin şәffaf dina -
mikasını düzgün әks etdirmәk üçün psixo -
pedaqoji araşdırmaların aparılmasını tәlәb edir. 

Bütün bunlar onu göstәrir ki, tәhsil stan -
dartları, onun hazırlanması müәyyәn tarixi
köklәrә, elmi-nәzәri prinsiplәrә söykәnmәklә
tәhsilşünaslıq elmindә yeni yanaşma tәrzi,
metodologiya kimi dәyәrlәndirilir. Tәhsilin idarә
olunmasının mexanizmlәrindәn biri kimi mühüm
pedaqoji әhәmiyyәt daşıyır. Onun Azәrbaycan
tәhsilindә daha geniş miqyasda tәtbiq olunması
üçün ilk növbәdә, pedaqoji, psixoloji araş -
dırmaların aparılması bugünün tәxirәsalınmaz
vәzifәlәrindәn biri kimi öz hәllini gözlәyir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azәrbaycan dilinin izahlı lüğәti. IV cild.
Bakı, Elm, 1987. 

2. Azәrbaycan Sovet Ensiklopediyası. IX cild.
Azәrbaycan Sovet Ensiklopediyasının baş re-
daksiyası. Bakı, 1986.

3. Банденко В.И. Образователъный стaн -
дарт. Опыт системного исследования. Нов -
город, 1999.

4. Колесникова И.А. Педагогические циви -
лизаций и их парадигмы. Педагогика, 1995, 
№ 5.

5. Днепров Е.Д. Школная реформа между
вчера и завтра.  M: 1996.

6. Əlizadә Ə.Ə. Yeni pedaqoji tәfәkkür.  Bakı,
Adiloğlu, 2001. 

7. Ümumtәhsil mәktәblәrinin I-IV siniflәri
üçün fәnn kurikulumları. Bakı, Tәhsil,  2008.

8. Əlizadә Ə.Ə. İdrak proseslәri vә hislәr.
Psixo-pedaqoji mәsәlәlәr. Bakı, 2006. 

9. “Azәrbaycan Respublikasında ümumtәh -
silin Konsepsiyası (milli kurikulumu)”. Kuri ku -
lum, 2008, № 1.

10. “Tәhsil haqqında” Azәrbaycan Respub li -
ka sının Qanunu. Bakı, Öyrәtmәn, 1993.

11. Azәrbaycan Respublikasının Konsti tu si -
yası. Bakı, Qanun, 2005.

12. Mәrdanov M., Şahbazlı F. Azәrbaycanın
tәhsil siyasәti 1998-2004. I kitab. Bakı, Çaşıoğ lu,
2005. 

13. “Tәhsil haqqında” Azәrbaycan Respub -
lika sının Qanunu. Bakı, Hüquq әdәbiyyatı, 2009.

14. Ümumtәhsil pillәsinin dövlәt standartı vә
proqramları (kurikulumları). Kurikulum, 2009,
№ 3.

15. https://edu.gov.az/az/page/354/1730
16. Kurikulumların hazırlanması vә tәtbiqi

mә sәlәlәri. Bakı, Kövsәr, 2008.

A.Abbasov
Education standards in Azerbaijan:

formation and development

Summary 

The article explains the definition of the word
“standard”, gives grounds, both from theoretical
and practical point of view, for considerations on
its broader use in present stage of society’s
development. It also discloses the essence of the
educational standards as a pedagogical docu -
ment, and informs about the preparation thereof. 

А.Аббасов 
Стандарты образования в Азербайджане:

формирование и развитие

Резюме

В статье объясняется значение слово
стандарт, из которого оправданы теоре ти -
ческие и практические рассуждения об ис -
пользовании  более широкого масштаба, чем
современный этап развития общества. В
качестве педагогического документа раскры -
вается сущность образовательного стандарта
и упоминается их подготовка.
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E
lm vә alim, peşә vә sәnәt adam -
larının obrazı Azәrbaycan әdәbi
fikir tarixindә hәmişә әn aktual
mövzulardan biri olmuşdur. Xalqı -

mızın görkәmli әdәbi simaları namuslu әmәyi,
şәrәfli peşәni, halal zәhmәti öz әsәrlәrindә yük -
sәk ehtiras vә coşqun ilhamla tәrәnnüm etmiş,
bütün maddi vә mәnәvi sәrvәtlәrin istedad vә
zәhmәtdәn yarandığını dönә-dönә qeyd etmiş -
dirlәr. Bu milli-bәşәri düşüncә qabaqcıl vә
mütәrәqqi sәciyyәsi ilә orta әsrlәr Azәrbaycan
intibah poeziyasının qüdrәtli nümayәndәlәrindәn
olan Marağalı Əvhәdinin yaradıcılığında parlaq
şәkildә öz әksini tapmışdır. Şairin 59 yaşında
qәlәmә aldığı “Cami-Cәm” (Cәmşidin camı)
poeması zәngin ensiklopedik biliklәrin obrazlı

ifadәsi kimi bütün Şәrq alәmindә mәşhurdur.
Professor Xәlil Yusiflinin qeyd etdiyi kimi,
“klassik Şәrq didaktik poemaları silsilәsinә daxil
olan bu әsәr Əvhәdinin 64 illik hәyat tәcrü -
bәsinin, 40 illik yaradıcılıq axtarışlarının yekunu,
bir növ şairin gәlәcәk nәsillәrә vәsiyyәtidir” [2,
5]. Bu poetik vәsiyyәtin geniş şöhrәt qazan -
masının başlıca sәbәblәrindәn biri kainat vә
cәmiyyәtin qlobal mәsәlәlәrindәn tutmuş әn
kiçik detallarınadәk әsәrdә yüksәk sәnәtkarlıqla
tәsvir olunmasıdır. Ənәnә vә novatorluğun
vәhdәtindә multikultural dәyәrlәr, “Cami-Cәm”
poemasında bәşәri mahiyyәti ilә yeni mәzmun
qazanır. Dostluq, sәdaqәt, halallıq, mәnәvi
tәmizlik vә s. kimi insani keyfiyyәtlәr şairin
fikrincә, insan-cәmiyyәt münasibәtlәrindә in -
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sanın humanist bir varlıq kimi formalaşmasına
xidmәt etmәli, onu pis әmәllәrdәn çәkin -
dirmәlidir. Maraqlıdır ki, Əvhәdi “әfsanәlәrlә
dolu cahanda” insanın peşә vә sәnәtindәn,
cәmiyyәtdә tutduğu mövqeyindәn asılı olma -
yaraq, әdalәti vә düzlüyü “dünya әhlinin yaşa -
yışının” әsas meyarı kimi qәbul edir vә hamını
buna әmәl etmәyә çağırır:

Bura gözәl yerdir, çalış tikmәyә,
Hәm öz zәhmәtinlә yeyib-geymәyә.
Bu evi әdl ilә tikәsәn gәrәk, 
Ədlә üz tutasan әvvәl sәn gәrәk! [2, 77].

Dәrindәn diqqәt etsәk, Əvhәdi insanın mәnәvi
tәkamülündә, onun әsl xoşbәxtliyә çatmasında
elm vә sәnәti başlıca әxlaqi-didaktik prinsiplәr
kimi dәyәrlәndirir vә bu dәyәrlәndirmәni fәlsәfi
ümumilәşdirmә sәviyyәsinә qaldırır. Başqa
sözlә, şair insanın bir fәrd kimi cәmiyyәt
qarşısında әsas borcunu daim öyrәnmәkdә,
öyrәndiyi peşә vә sәnәti tәkmillәşdirmәkdә
görür:

Maddi, ya mәnәvi olsa da bilmәk,
Yenә bilmәmәkdәn yaxşıdır, bişәkk.
Bir ovuc torpaqdır ruhsuz bir bәdәn,
Elmsiz bir ruhsa külәkdir hәmәn [2, 47].

Biz bir az әvvәl әnәnә, novatorluq vә
multikultural dәyәrlәr ifadәsini tәsadüfi olaraq
işlәtmәdik, çünki Əvhәdi özündәn әvvәlki
sәlәflәrinin toxunduğu problemlәri tәkrarlamır,
onları yeni bir әdәbi-fәlsәfi istiqamәtdә davam
vә inkişaf etdirir. Bu baxımdan da bәzi müqa -
yisәlәr aparmağı vә uyğun paralellәrә diqqәt
yetirmәyi lazım bilirik.

Erkәn orta әsrlәr ümumtürk әdәbiyyatının
qüdrәtli nümayәndәlәrindәn biri olan Yusif Xas
Hacibin (1017-1077) “Qutadğu bilig” poema -
sında da müәllif Əvhәdidәn iki әsr yarım әvvәl
bu kimi mәsәlәlәri qәlәmә almış, dövlәtin idarә
olunma sistemindә müxtәlif peşә, sәnәt vә vәzifә
adamlarının mövqeyinә münasibәtini bildir -
mişdir. Mәsәlәn, Yusif Xas Hacib әdalәtin tәm -
silçilәri hakimlәrdәn, elmin daşıyıcıları alim -
lәrdәn bәhs edәrkәn yazır:

Dünyada hakim vә alimlәr olmasaydı,
Əkilsәydi dә, yerdәn qida çıxmazdı [4, 293].
Əfzәlәddin Xaqaninin yaradıcılığında müx -

tәlif peşә vә sәnәt adamlarına yüksәk hörmәt vә

ehtiramın ifadәsini görmәk olar. Şair “Töh fәtül-
İraqeyn” poemasında “sәnәtcә toxucu olmuşdur
babam”, “atam nәccar (dülgәr-xarrat) idi”, “bir
aşpaz qızıydı sevimli anam”, “mәn tәbib
әmimdәn almışam ilham”, – deyә qürur vә fәxr
hissi ilә nәsil-nәcabәtindәn söhbәt açaraq daxili
zәnginliyi, mәnәvi paklığı insanın әn böyük
zinәti sayır. Onu da qeyd edәk ki, Ə.Marağalının
bәhrәlәndiyi yazılı әdәbi qaynaqlardan biri
Nizami Gәncәvinin yaradı cılığıdır. Nizaminin
elә bir poeması yoxdur ki, orada elm vә sәnәt
adamlarından, sadә insan lardan bu vә ya digәr
dәrәcәdә söhbәt açılmasın. Kәrpickәsәn (“Sirlәr
xәzinәsi”), Fәrhad (“Xos rov vә Şirin”), memar
Simnar, çoban (“Yeddi gözәl”), xidmәtçi (“Leyli
vә Mәcnun”), әkinçi (“İsgәndәrnamә”) vә digәr
obrazların simasında şair sәdaqәt vә vәfanı, halal
zәhmәti, mәnәvi zәnginliyi, әmәklә ucalan
insanların yüksәk humanizmini özünәmәxsus
sәnәtkarlıqla әks etdirmişdir. Tәsadüfi deyildir
ki, N.Gәncәvi dövlәtin idarә olunmasında,
dövlәtçilik әnәnәlәrinin qorunub saxla nıl ma -
sında vә inkişafında sadә peşә adamlarının
zәngin tәcrübәlәrindәn istifadә etmәyi mәslәhәt
görürdü. “Yeddi gözәl” poema sında şair başı
eyş-işrәtә qarışan Bәhram Gurun gözlәrindәn
qәflәt pәrdәsini götürәn müdrik çoban haqqında
şahın öz dili ilә belә deyir: 

Dedi ki: “Bu işә qalmışam heyran, 
Şahlığı öyrәtdi mәnә bir çoban.
Mәn çobanam, sürü rәiyyәtimdir. 
Bu hekayә mәnim hekayәtimdir [3, 283].

Əvhәdi dә “Cami-Cәm” poemasında dönә-
dönә sadә peşә adamlarını, zәhmәtkeş insanları
tәbliğ edir, insanpәrvәrliyi, mütәrәqqi ideyaları
onların obrazlarında әks etdirirdi. Klassik
әdәbiyyatımızın görkәmli tәdqiqatçısı R.Azadә
Əvhәdinin humanist ideallarını şәrh edәrәk
yazır: “Əvhәdi dә sәnәtinә dәrin mәhәbbәtlә
yanaşdığı sәlәfi Nizamidә olduğu kimi, zәh -
mәtkeş insana – sәnәtkara, әkinçiyә hörmәt vә
rәğbәt bәslәyir, onları insanların әn şәrәflisi
adlandırır, onların sadә, riyasız, boyasız hәyatına
qibtә edir. Nәhayәt, şair zәhmәt adamını –
sәnәtkarı hәyati nemәtlәrin yaradıcısı, hәyatın
aparıcı qüvvәsi kimi qiymәtlәndirir” [5, 131-
132].

Əvhәdi övlad-valideyn münasibәtlәrindәn
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bәhs edәrkәn uşağın tәlim-tәrbiyәsindә onu halal
zәhmәtә alışdırmağı tövsiyә edir. Şairin fikrincә,
“natәmiz insanların şәrindәn qorunmaq” üçün
valideyn uşağına müәyyәn bir peşәni öyrәtmәyә
borcludur. Hәm dә hәr kәs öyrәndiyi peşәnin
sirlәrinә dәrindәn bәlәd olmalı, sәnәtinin әsl
peşәkarı kimi tanınmalıdır:

Ən böyük nemәtdir, anlasan, peşә,
Peşәkar düz yolla gedәr hәmişә [2, 130].
“Əvhәdiyә görә, nәcib mәnәvi keyfiyyәtlәrә

yiyәlәnmәk üçün insanın ilk növbәdә, düzgün
ailә tәrbiyәsinә ehtiyacı var. Ata ocağından aldığı
tәcrübә fәrdin gәlәcәk formalaşmasında  istiqa -
mәtverici amil rolunu oynayır. Uşağın ko bud,
bacarıqsız vә şıltaq böyümәsindә ilk müqәssir
onun valideynlәridir” [1, 162].

Əvhәdi övladını tәrbiyә etmәkdә, onu
müәyyәn bir peşәni öyrәnmәyә yönәltmәkdә
atanın әn mühüm vәzifәsi, valideynlik borcu
hesab etdiyi kimi, gәnc nәslә dә övlad-valideyn
münasibәtindә eyni sosial-psixoloji mövqedәn
yanaşır. “Hәr bir insanın altı vacib borcu”
olduğunu xatırladan müәllif ulu Yaradandan
sonra ata-ana borcunun ikinci sırada dayandığını
qeyd edir. Şair cәmiyyәtin gәlәcәk taleyini
düşünәn bir sәnәtkar kimi gәnc nәsli düzgün yol
tutmağa, faydalı bir işlә mәşğul olmağa çağırır.
O, övladlıq borcunun nә qәdәr ağır mәnәvi bir
yük olduğunu ifadә edәrәk, halal zәhmәtә xor
baxanları, valideynin göstәrdiyi düz yoldan
azanları mәzәmmәtlәyir. “Əkib-sәpmәsәn dә,
atanın adını korlama”, – deyә gәnc nәslә nәsihәt
edir.  

“Düzәmәlli peşә sahiblәri haqqında” adlan -
dırdığı başlığın mәzmunu bu baxımdan ibrәtamiz
sәciyyә daşıyır. “Könlündәn bircә an haqqı
çıxarmayan” peşәkar insanları Əvhәdi “varlığın
rәmzi” adlandırır, kainatın nizamında onların
rolunu yüksәk qiymәtlәndirir:

Əhsәn, o peşәkar yoxsul insana!
Qanedir dünyanın azı-çoxuna.
Üzündә görünmәz qürrәdәn nişan,
Etdiyi taәtlә öyünmәz bir an.
Dünyanı nizama peşәkar salar,
Hәr nizam peşәdәn, hünәrdәn olar [2, 131].

Maraqlısı odur ki, şair peşәkar insanları yalnız
öz sәnәtinin ustası kimi dәyәrlәndirmir, o, belә
insanlara cәmiyyәtin böyük ehtiyacı olduğunu

söylәyir. Daxili zәnginliyin, mәnәvi saflığın
peşәkar insanların varlığında tәcәssüm etdiyi
qәnaәtinә gәlir. AMEA-nın müxbir üzvü, pro -
fessor Əliyar Sәfәrlinin qeyd etdiyi kimi,
“Əvhәdi insana mәxsus әn yüksәk sifәtlәri sadә
zәhmәt adamlarında tapır” [6, 261].

“Peşә әkinçilik, elm isә işdir” – qәnaәtinә
gәlәn Əvhәdi heç vaxt bu iki anlayışı bir-bi -
rindәn ayırmır, onların vәhdәtindә insanlığın
lәyaqәt vә şәrәfini görür. Böyük sәnәtkar
cәmiyyәtin bütün tәbәqәlәrinin әkinçilәrә, maddi
nemәtlәr yaradan peşә adamlarına möhtac oldu -
ğunu poetik misralarla ifadә edәrәk, fikirlәrini
әxlaqi-fәlsәfi ümumilәşdirmәlәrlә yekunlaşdırır:

Padşah, sәrkәrdә, ordu vә vәzir,
Zahidlә camaat, imamla dәbir
Hamı dәn ardınca qaçır doğrusu,
Hamısı axtarır çörәk, yemәk, su.
Əkinçi yemlәyir hamını bütün,
Onun da varını verir bulud, gün [2, 132].

Bu misralar bir daha tәsdiqlәyir ki, Əvhәdi
cәmiyyәtin iqtisadi bazasını yaradıb möhkәm -
lәndirәn peşә vә sәnәt adamlarının nә qәdәr
әhәmiyyәtli mövqeyә malik olduqlarını dәrk edir
vә dövlәtin iqtisadi gücünün inkişafında bu
cәhәti әn mühüm amillәrdәn biri kimi qiy -
mәtlәndirir.

“Cami-Cәm”dә hakimlәr, şairlәr, fәqihlәr vә
başqaları haqqında da maraqlı fikirlәr әks olun -
muşdur. Əvhәdi maddi nemәt isteh sal çılarının
әmәyinә xor baxmamağı, onların haqq-saylarını
qorumağı vacib şәrtlәrdәn sayır, hakimlәri, şәriәt
mәhkәmәsinin işçilәrini әdalәtli olmağa çağırır.
Ona görә dә poemada sadә peşә adamlarının
haqqını tapdalayan yalançı vә rüşvәtxor din
xadimlәri, fırıldaqçı ruhanilәr kәskin tәnqid
atәşinә tutulur. “Şair öz tәbәәlә rinin әmәyinә
layiqincә qiymәt vermәyi, onlarla әdalәtli
davranmağı feodal hakimlәrә tövsiyә edirdi.
Ölkәnin rifahı onun sakinlәri vә ilk növbәdә,
dövlәt başçısının fikri-ruhi zәnginliyi ilә әlaqә -
dardır” [1, 162].

Əvhәdi “tamah quyusundan özünü qoru”,
“çoxlu әzaba döz, yaxşılıq elә”, – deyә fәqihlәrә
müraciәt edәrkәn ilk növbәdә, әdalәt prin -
siplәrini gözlәmәyi, qanunların aliliyinә әmәl
etmәyi nәzәrdә tuturdu. Bu cәhәt Əvhәdi yara -
dıcılığında humanist vә demokratik ideyaların nә
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qәdәr mütәrәqqi vә bәşәri sәciyyә daşıdığını bir
daha nümayiş etdirir. Başqa sözlә, Əvhәdi
“Cami-Cәm”dә ayrı-ayrı peşә vә sәnәt adam -
larının obrazını yaratmaqla, onların şәrәfli әmә -
yini tәbliğ etmәklә kifayәtlәnmir. O, qabaqcıl
dünyagörüşә malik bir sәnәtkar kimi, maddi
nemәtlәri yaradanların hüquqlarının keşiyindә
dayanmağı dövlәtin vә onu idarә edәnlәrin әn ali
vәzifәsi hesab edir. Bütün bunlar onu göstәrir ki,
Marağalı Əvhәdi peşә vә sәnәt, sadә zәhmәt
adamları, namuslu әmәk vә s. kimi mәsәlәlәrә
kompleks halında yanaşmış, ilk baxışda sadә
görünәn bu mәsәlәlәrin cәmiyyәtin idarә
olunmasında, dövlәt quruculuğunda әhә miy -
yәtini daha geniş anlamda dәrk edәrәk, “Cami-
Cәm”dә yüksәk sәnәtkarlıqla әks etdir mişdir.
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A.Aghbaba
Issues of profession and crafts in the

poem “Jami-jam” by Maraghali
Ahvadi

Summary

Didactical moral ideas the glory of the work
of unskilled lab our takes main place in the poem
“Jami-Jam” by Maragali Avhadin.

Attitude toüards unskilled labour, their role in
the reign of society, the groüth of the young
generation in the spirit of love to labour,
Avhadin`s ideas and thought are explained in the
article. The auther explains all these from the
modern perpective and he also notes the poem`s
significance in the contemporary period (world).

А.Aгбаба
Вопросы, связанные с профессией и

ремеслом в поэме «Джами-Джам»
Авхади Марагалы

Резюме

В поэме Авхади Марагалы «Джами-Джам»
особое место занимают нравственнo- дидак -
тические взгляды, восхваление славного
труда  людей обычных профессий. В статье
анализируются взгляды и идеи Авхади каса -
тельно отношений к людям различных про -
фессий , их роли в управлении обществом в
воспитании у молодежи любви к труду и т.д.
Автор рассматривает все это под призмой
современности и отмечает значение произ-
ведения в современном мире.
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İ
nsan cәmiyyәtinin yarandığı ilk dövr -
lәrdә tәdricәn formalaşan münasibәtlәr
sistemi sonrakı dövrlәrdә yeni baxışların
yaranması ilә müşahidә olunur. Sinfi

cәmiyyәtin yaranması, dövlәtlәrin formalaşması,
zәngin resurslardan istifadә әsa sında tәlәbatların
ödәnilmәsinә yönәldilmiş işlәr hәmin dövr üzrә
mütәrәqqi addımların atılmasını tәlәb edirdi.
Tәdricәn tәdavül münasibәtlәri formalaşır, pul

dövriyyәsi yaranır vә bununla da ümumi ekvi -
valent olacaq mübadilә vasitәsindәn istifa -
dәolunma qaydaları meydana gәlirdi. Xüsusәn
girov әsasında borc vәsaitlәrindәn istifa dә -
olunma iqtisadi münasibәtlәrin inkişafına
yardımcı olurdu. Belә yanaşmada kredit müna -
sibәtlәri olaraq, elmә mәlum oldu ki, bu әsasda
da hәr bir dövr üzrә onun inkişaf istiqamәtlәri
müәyyәn olunurdu. Burada beynәlxalq tәcrübәyә
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әsaslanma daha әhәmiyyәtli idi. 
Mövcud dünya tәcrübәsinә әsaslanaraq ölkә -

mizdә kredit sisteminin inkişafı ilә bağlı hüquqi
bazanın tәmin olunması vә icra mexa nizminin
formalaşması xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir.

Ölkәmiz dünyada gedәn aktiv iqtisadi
fәaliyyәt sahәlәrinә uyğun istiqamәtlәnmәni
prioritet mәqsәd olaraq müәyyәn etmişdir.
Xüsusәn beynәlxalq tәcrübәyә әsaslanaraq
müxtәlif ölkәlәrdә olan mövcud iqtisadi inkişaf
göstәricilәri ölkәmizdә mәlum resursların aşkar
edilәrәk istifadә olunması prosesini sürәtlәndirir.
Tәbii ki, tәnәzzül dövrünün uğursuzluqlarından
sonra qısa vaxt әrzindә yüksәk göstәricilәrin әldә
olunması müәyyәn cәtinliklәrlә qarşılanır. Lakin
ölkәmizdә aparılan iqtisadi tәdbirlәr vә islahatlar
tez bir vaxtda köklü dәyişikliklәrin baş ver -
mәsinә sәbәb olmuşdur. Elmә mәlumdur ki,
iqtisadi sistemdә mövcud iqtisadi şәraitә uyğun
olaraq hüdudsuz tәlәbatların ödәnilmәsi fәrqli
iqtisadi yanaşmaların çevikliyini tәlәb edir. Bu
zaman xüsusi әhәmiyyәtә malik olacaq maliyyә
resurslarının әldә edilmәsi mәqsәdyönlü fәaliy -
yәtin sürәtlәnmәsinә tәkan vermiş olur. Cәmiy -
yәtin tarixi inkişafına diqqәt yetirdikdә mәlum
olur ki, ilk dövrlәr icma cәmiyyәtinin yaranması
tәdricәn yeni sinfi cәmiyyәt olan dövlәtlәrin
formalaşmasını vә inkişaf etmәsini tәmin edirdi.
İnsanlar daha tәminatlı iqtisadi şәraitdә yaşamaq
üçün mövcud imkanlara uyğun fәaliyyәt qayda -
larını vә istiqamәtlәri müәyyәn edirdilәr. Xüsu-
sәn mübadilә münasibәtlәrinin inkişafı әsasında
pulun formalaşması yeni bir tarixi iqtisadi
kateqoriya olan kredit fәaliyyәtinin yaranmasına
sәbәb oldu. Burada maliyyә imkanlarının artırıl -
masına yönәldilmiş tәdbirlәr daha әhәmiyyәtli
hal olaraq qәbul edilә bilәr. Qeyd etmәk lazımdır
ki, mәlum olan hәr hansı iqtisadi termin, iqtisadi
anlayış vә ya müddәa elmi-nәzәri baxışlara
әsaslanaraq şәrh edilir. Bu baxımdan kredit -
lәşmәnin aparılmasında mühüm mexa nizmlәrin
tәhlili xüsusilә әhәmiyyәtlidir. Ümu mәn “mexa -
nizm” sözü qәdim yunan sözü “mec hane”
olmaqla, әvvәllәr texnoloji sahәdә hәrәkәt
istiqamәtlәrinin bir sistemdә cәmlәşmәsini
nәzәrdә tuturdu. İqtisadi sahәdә mexanizm
olaraq yanaşma hәmin sahә ilә әlaqәdar sistemli
yanaşmanı müәyyәn edir. Elmi-nәzәri әsaslar
üzrә kredit mexanizminin inkişaf dövrünә diqqәt

yetirsәk mәlum olur ki, b.e.ә. XX-XVI әsrlәrdә
bu sahәdә fәaliyyәt formalaşmışdır. Qәdim
Babilistanda girovqoyma münasibәtlәri yaran -
mışdır. Sonralar b.e.ә. II әsrdә Meso potomiyada
ilk bank sahiblәri fәaliyyәt göstәrirdilәr vә onlar
tәrәfindәn tәminatlı ssudalar veririlirdi. Qәdim
Romanın inkişafında tәqdim olunan girova
uyğun olaraq kredit vәsaitlәrinin verilmәsi
üstünlük tәşkil edirdi. Burada artıq әmlakın girov
qoyulması münasibәtlәri formalaşmışdır. Borclu
tәrәf vaxtında borcu ödәdiyi halda әmlak ona
qaytarılırdı. Bununla da Roma tarixindә girovun
tiplәri daşınan vә daşınmaz әmlak olaraq
müәyyәn olunurdu. Artıq Romada, qәdim Misir -
dә girov qoyulmuş әmlak kredit ödәnilәnәdәk
borclu tәrәfdә olurdu. Yalnız kreditin tam
ödәnişindәn asılı olaraq әmlak sahibi yenidәn
müәyyәn olunurdu. Bu isә ipoteka (yunan sözü
olan “hypotheca”) adlanan yeni girovqoyma
növünün yaranmasına sәbәb oldu. Qәdim Çindә
b.e.ә. I minilliyin ortalarında iqtisadi sahәdә
köklü dәyişikliklәr vә yeni yanaşmalar forma -
laşmağa başladı. Əmtәә-pul münasibәtlәrinin
sürәtli inkişafı әsasında qәdim Çindә çoxlu
maliyyә resurslarına malik ticarәt adamları
adlanan tәbәqә formalaşırdı. B.e.ә. IV әsrdә
Çindә borc sahibinin mülkiyyәt üzәrindә şәxsi
mәsuliyyәtini müәyyәn edәcәk normativ qay -
dada dәyişiklik edildi vә tәminat mexanizminin
fәaliyyәtini qanunilәşdirәn hüquqi baza forma -
laşdı. Orta әsrlәrdә İngiltәrәdә girov qo yulması
zamanı yaranan münasibәtlәrlә әlaqәdar ilk
normativ-hüquqi sәnәdlәr vә aktlar tәsdiq olun -
muşdur. 1285-ci ildә qәbul edilmiş qanun әsa -
sında İngiltәrәdә ailә mülkiyyәtinә aid olan
әmlakların girov qoyulması qadağan olun -
muşdur. Lakin borc öhdәliklәri üzrә ödәnişlәrin
tәmin olunmasına әsaslanan problemlәrin art -
ması nәticәsindә girov qoyulacaq obyektlәrlә vә
ümumilikdә tәminat münasibәtlәrinin tәn -
zimlәnmәsi sahәsindә fәrqli hüquqi dәyişikliklәr
edilmişdir. Rusiyada XVIII әsrin әvvәlinәdәk
qәbul olunmuş normativ-hüquqi sәnәdlәr girov
saxlayan tәrәfin xeyrinә qәbul olunurdu. 1737-ci
ildә kreditlәr üzrә tәminat qaydaları dәyişdirildi.
1744-cü ildә Rusiyada ölkә üzrә girov saxla -
yanların tәlәblәrinә әsasәn, girovun satışının
aparılması lәğv edildi vә 1800-cü ildә müf -
lisolunma haqqında qanun qәbul olundu (1).
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Dünya ölkәlәrinin kredit münasibәtlәrinә
әsaslanacaq tәcrübәlәrinә baxdıqda müәyyәn
edilir ki, rәqabәt mühitinә uyğun olaraq sәmәrәli
fәaliyyәt göstәrmәk, mәhz maliyyә resurs -
larından düzgün istifadәolunma әsasında
mümkündür. Maliyyә resursları hәr zaman
sonsuz olaraq mövcud olmur. Lakin onun
bölgüsü әsasında mәqsәdyönlü biznes mühitini
formalaşdırmaq mümkündür. Fәaliyyәt göstәrәn
müxtәlif biznes subyektlәri struktur olaraq
fәaliyyәt sahәsini genişlәndirmәk mәqsәdi ilә
kreditin әldә olunmasında maraqlıdır. Bu әsasda
tәrtib olunan biznes planları kredit әldә etmәk
üçün әsaslandırılmış qaydada kredit verәcәk
quruma tәqdim olunur. Tәbii ki, burada cәlb
olunan vәsaitin istifadәsi vә qaytarılmasını
әsaslandıracaq müddәalar biznes strukturu
tәrәfindәn göstәrilmәlidir. Krediti tәqdim edәcәk
tәrәf hәm vәsaitinin mәqsәdyönlü istifadәsini,
hәm dә onun girov olaraq mәnbәyinin dәqiq
müәyyәn edilmәsini tәlәb edir. Kreditlәrin veril -
mәsindә onların tәminat mexanizminә uyğun -
laşması beynәlxaq miqyasda ölkәlәr üçün qәbul
olunmuş BASEL standartlarına әsaslanır. 1974-
cü ildә bank nәzarәti üzrә BASEL Komitәsi
yaradılmışdır. Bura Belçika, Kanada, Fransa,
Almaniya, İtaliya, Yaponiya, Lüksem burq,
Hollandiya, İspaniya, İsveç, İsveçrә vә İngil -
tәrәnin mәrkәzi bankları daxildir. Komi tәnin
tәsis olunmasında әsas mәqsәd bank vә bank
nәzarәti strukturlarına vәzifәlәrinin icrasını
tәmin edәcәk metodiki mәlumatların vә tövsi -
yәlәrin hazırlanmasıdır. 2004-cü ildәn BASEL II
standartı qәbul edilmiş vә biznes istiqamәtindә,
xüsusәn kiçik vә orta sahibkarlıqda kreditlәrin
verilmәsi buna әsaslanaraq hәyata keçirilir.
Mövcud standartda әn az miqdarda olacaq
kapitala aid tәlәblәr tәkmillәşdirilmiş vә maliyyә
vәziyyәti haqqında mәlumatların şәrhi göstә -
rilmişdir. Burada mәqsәd maliyyә sabit liyini
qorumaq, müxtәlif formada olacaq risk sәviy -
yәsini dәqiq tәyin etmәk vә әn tәhlükәli mә -
qamda mükәmmәl idarәetmәni yerinә yetir -
mәkdәn ibarәtdir. BASEL standartına әsas -
landıqda banklar mәcburәn riskin tәhlilini ön
plana çәkirlәr. Yalnız bundan sonra maliy -
yәlәşmәnin tәmin olunması üzәrindә mövcud
qәrarlar verilir. Hazırda beynәlxalq tәcrübәdә
әsasәn, iri müәssisәlәr BASEL standartlarına

uyğun dәrәcә alırlar vә onların kreditlәşmәsi da -
ha tez hәyata keçirilir. 

Azәrbaycan beynәlxalq şәraitdә formalaşan
kreditlәşmә mexanizminin ölkәmizdә tәtbiq
edilmәsindә maraqlı bir dövlәtdir. Bu gün ölkәdә
kredit sisteminin formalaşması bütün sahәlәrdә
iqtisadi fәallığın artmasına zәmin yaratmışdır.
Lakin kreditlәrin verilmәsi iqtisadi fәallığı artırsa
da, kredit verәn tәşkilatlar hәmin kreditlәr üzrә
risk dәrәcәlәrinin yüksәldilmәsinә maraqlıdılar.
Dünya praktikasında kreditlәrin verilmә şәrtlәri
vә tәminat mexanizmlәrinin formalaşma istiqa -
mәtlәri hәmin ölkәlәrin müәyyәn etdiklәri
qanunlara uyğun yerinә yetirilir. Azәrbaycanda
iqtisadi inkişafın vә maliyyә sabitliyinin tәmin
edilmәsi hәr bir sahәdә sәmәrәli fәaliyyәtlә
bağlıdır. Kredit münasibәtlәrinin yeni daha üstün
әsaslarda formalaşması, fәrqli sahәlәrin kredit
vәsaiti ilә tәmin olunması davamlı olaraq tәminat
mexanizminin inkişafına әsaslanmalıdır, amma
uzun illәr iqtisadi әlaqәlәrin formalaşaraq
istiqamәtlәnmәsi inzibati idarәetmә üsuluna
әsaslanmışdır.

Müasir dövrdә ölkәdә iqtisadi әmәkdaşlıq vә
fәaliyyәt istiqamәtlәri bazar iqtisadiyyatı prinsip -
lәrinә vә dünyada qәbul edilmiş inkişaf mo -
dellәrinә uyğun formalaşdırılır. Bu qaydalar
hәmçinin kredit münasibәtlәrinin dә tәtbiqindә
öz әksini tapmışdır. Artıq kreditlәrdәn istifadә
qaydaları hәr zaman yenilәşәn növlәrin tәtbiqi,
öhdәlik olaraq kreditlәrdәn istifadә edәn
tәrәflәrin daha müasir qaydalara uyğun sistemli
yanaşmaları bu sahәdә nәzәri, metodoloji vә
praktiki istiqamәtlәrin fәaliyyәt bağlılığını tәlәb
edir. Tәbii ki, kredit tәşkilatları kreditlәrin
verilmәsindә ilk olaraq öhdәlik götürәn tәrәfin
imkanlarını müәyyәn etmәkdә maraqlıdır. Eyni
zamanda, kredit tәşkilatlarının gәlirlәri bilavasitә
kredit faizlәrinә әsasәn formalaşır. Bank ol -
mayan kredit tәşkilatları müxtәlif hallarda biznes
layihәlәrinә qoşularaq kreditlәrin veril mәsindә
әldә edilәcәk faizlәrdәn başqa, ümumi layihә
gәlirlәrindәn dә vәsait әldә edә bilir. Lakin hәr
bir halda kredit tәşkilatlarının әsas strateji hәdәfi
vәsaitlәrin vaxtında qaytarılması vә faizlәr üzrә
gәlirlәrin әldә edilmәsinә nail olmaqdır. Bu
sahәdә bir sıra problemlәrin olması verilәn
kreditlәr üzrә tәminat mexanizminin forma -
laşması zәrurәtini yaradır.
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Dünya ölkәlәrinin tәcrübәsinә diqqәt yetir -
dikdә maraqlı forma vә yanaşmaların şahidi olu -
ruq. Burada girov mexanizminin forma laşması
müntәzәm olaraq daha sәmәrәli olacaq şәrtlәrlә
tәtbiq edilir. Kredit vәsaitindәn istifadә edәcәk
tәrәf hәr bir halda malik olduğu әmlakın girov
qoyulmasını tәklif edir. Lakin kredit tәşkilatı
tәqdim etdiyi kredit mәblәğinә uyğun daha
qiymәtli girov qoyulmanı tәlәb edir. Burada artıq
girovun qiymәtlәndirilmәsindә norma vә real
qiymәt mexanizminin tәtbiq edilmәsi işinә
xüsusi diqqәt yetirilir. Dünya tәcrübәsindә ma -
raqlı mәqamlardan biri dә daşınmaz әmlakla
yanaşı, digәr daşınar vә qeyri-maddi aktivlәrin
girov qoyulmasından geniş istifadә edilmәsidir.
İnkişaf etmiş ölkәlәrin vә inkişaf etmәkdә olan
döv lәtlәrin kredit münasibәtlәrinә diqqәt yetir -
dikdә, onlarda xüsusәn ipoteka kreditlәrinin
veril mәsindә dövlәtin dәstәyi yüksәkdir. Hәm -
çinin kreditlәr üzrә zәmanәtlәrin verilmәsi hәmin
ölkәlәrdә yalnız özәl qurumlar tәrәfindәn hәyata
keçirilmir. Burada kreditlәr üzrә zәma nәtin
tәmin edilmәsini hәmin ölkәlәrdә fәaliyyәt
göstәrәn dövlәt qurumları yerinә yetirir. Kredit -
lәrin verilmәsindә girov tәminatının forma -
laşması, onların vaxtında qaytarıla bilmә imkan -
larının öyrәnilmәsi Azәrbaycanda bank vә bank
olmayan kredit tәşkilatlarının әsas prob lem -
lәrindәndir. Kredit vәsaitlәrinin veril mәsini әks
etdirәcәk mәlumatlardan da aydın olur ki, 2014-
2015-ci illәrlә müqayisәdә 2016-2017-ci illәrdә
kredit verilmәsindә azalma müşahidә olunmuş -
dur. 2014-cü ildә 18542,6 milyon manat, 2015-ci
ildә 21730,4 manat kredit verildiyi halda, 2016-
cı ildә 16444,6 milyon manat vә 2017-ci ildә
ölkә üzrә kredit tәşkilatları tәrәfindәn 11757,8
milyon manat kredit veril mişdir (8). Sәbәblәrin
araşdırılması vә kredit lәrdәn istifadәetmә im -
kanlarının artırılması mühüm vәzifә olaraq qarşı -
da durma lıdır. Araş dırma zamanı mәlum olmuş -
dur ki, kreditlәr üzrә problemli kreditlәrin çoxluq
tәşkil etmәsi girov mexanizmindә qiymәt -
lәndirmәnin daha sәmәrәli tәtbiqini tәlәb edir.
Eyni zamanda, kredit alın masında maraqların
artırılmasına dövlәt dәstәyi dә tәkmil lәş diril -
mәlidir. Girov tәrkibi olaraq ölkәdә kredit tәş -
kilatları әsasәn, daşınmaz әmlaka üstünlük
verirlәr. Yalnız istehlak kredit lәrindә alınan әşya
girov olaraq şәrti qaydada qәbul edilir. Bu sahәdә

dünya tәcrübәsi әsasında ölkәmizdә kredit
tәşkilatları tәrәfindәn işlәrin görülmәsi vacibdir.

Kreditlәşmә sistemindә girov mexanizminin
tәkmillәşdirilmәsi ilә bağlı “Girov haqqında”
Azәrbaycan Respublikasının Qanunu 15 iyul
1994-cü ildә qәbul edilmişdir. Bu Qanundan
sonra ölkәmizdә girov tәrkibinin daha da
tәkmillәşdirilmәsi zәrurәti yarandı vә girov
predmetinin müәyyәn edilmәsi baxımından iki
mühüm Qanun qәbul edildi. Daşınmaz әmlakın
dövlәt reyestri haqqında 29 iyun 2004-cü ildә vә
Daşınar әmlakın yüklülüyü haqqında 2 may
2017-ci ildә, Bank fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi
sahәsindә Mәrkәzi Bank haqqında Azәrbaycan
Respublikası Qanunu 10 dekabr 2004-cü ildә
qәbul olunmuşdur. Ölkәdә kredit verәn tәşki -
latların fәaliyyәtini genişlәndirmәk vә bu sahәdә
görülәcәk işlәrin tәmin edilmәsi baxımından
Bank olmayan kredit tәşkilatları haqqında Azәr -
baycan Respublikası Qanunu 25 dekabr 2009-cu
ildә qәbul olundu. Bununla da ölkә mizdә kre -
ditlәşmә sisteminin formalaşmasına vә inkişaf
etdirilmәsinә hüquqi zәmin yaradılmışdır. 
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L.Abdullayev 
The role of international experience in the

development of the credit system in
Azerbaijan

Summary

The goal – is to study the use of international
experience in the use of credit resources in
modern times, and to prepare proposals and
recommendations on them.

Methodology of  the research - along with
common scientific methods, systematic and
comparative analysis, the essence, role and
importance of the credit system, systematic and
purposeful organization of its use and the
importance of providing conceptual approaches
in this regard was summarized as basic
methodological approaches.

The results of the research -to formulate and
propose scientific considerations to ensure
maximum use of credit resources as a result of
summarizing research materials on topical issues

and trends in the resources in modern times.

Л.Абдуллаев
Роль международного опыта в

развитии кредитной системы в
Азербайджане 

Резюме

Цель статьи заключается в изучении ис -
пользования международного опыта в ис -
пользовании кредитных ресурсов в сов ре -
менных условиях, в подготовке  пред ло жений
и рекомендаций. 

Методологические исследования–как ос -
новные методологические  подходы наряду с
общими научными методами, а также расс -
мотрены системный и сравнительный анализ,
сущность, роль и значение кредитной сис -
темы, системная и целевая организация, ее
использования, связанные с этим, обобщения
о важности обеспечения концептуальных
подходов.

Итог  исследования – сформировать науч -
ные выводы и подготовить предложения по
максимально эффективному использованию
кредитных ресурсов в современных условиях
на основе обобщения исследовательских
материалов, актуальных проблем и нап -
равлений использования кредитных ресурсов
в современных условиях.                                                      
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D
ünya iqtisadiyyatında baş verәn
qlobal maliyyә böhranı şәraitindә
beynәlxalq bazarda ixtisaslaşma
güclәnir, innovasiyalara söykәnәn

vә yüksәk әlavә dәyәr yaradan elmtutumlu
iqtisadiyyat modelinә üstünlük verilir. Bu isә
qlobal vә regional sәviyyәdә rәqabәtin kәskin
artmasına sәbәb olur. Belә bir şәraitdә hәr bir
ölkә qarşısında yüksәk rәqabәtqabiliyyәtliliyә,
mәhsuldarlığa, sәmәrәliliyә malik dayanıqlı vә
davamlı iqtisadi inkişafın formalaşdırılması kimi
vәzifәlәr dayanmalıdır. Bu vәzifәlәr iqtisa diy -
yatın strukturunun tәkmillәşdirilmәsini, elmtu -
tumlu iqtisadiyyatın formalaşdırılmasını, mak -
roiqtisadi sabitliyin qorunmasını, investisiya
mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasını, qabaqcıl
texnologiyaların vә tәcrübәnin tәtbiqini, insan
kapitalının inkişaf etdirilmәsini, xarici inves -
tisiyaların tәşviqini nәzәrdә tutur. Müasir şә -
raitdә iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafının tәmin

olunmasında pul-kredit sistemini tәkmil lәş -
dirmәklә, investisiya siyasәtinin reallaşdırılması
istiqamәtindә mәqsәdyönlü islahatlar aparılması
mühüm vәzifә kimi qarşıya qoyulur. Odur ki, bu
problemin nәzәri vә praktiki cәhәtdәn araş -
dırılması aktual mәsәlәlәrdәn biridir.

Pul-kredit siyasәtinin әsas istiqamәtlәri 
Pul-kredit siyasәtinin әsas öhdәliklәrindәn

biri iqtisadi inkişafın dayanıqlığını vә davam -
lılığını tәmin etmәkdir. Dövlәtin investisiya
siyasәtinin reallaşdırılmasında pul-kredit siste -
minin xüsusi rolu vardır. Ölkәdә pul-kredit
siyasәtinin hәyata keçirilmәsi zamanı labüd
olaraq inflyasiyaya qarşı mübarizә ilә iqtisadi
artımın stimullaşdırılması problemi arasında
obyektiv ziddiyyәt yaranır. Bu baxımdan pul-
kredit siyasәti dövlәtin investisiya siyasәti ilә
әlaqәlәndirilmәli, vergi tәnzimlәmә sistemi ilә
tamamlanmalıdır.  

Qlobal maliyyә böhranı şәraitindә pul-kredit

UOT: 338; 658

Xülasә. Mәqalәdә ölkәmizdә investisiya siyasәtinin reallaşdırılması vasitәlәrindәn biri kimi bu
sahәdә pul-kredit sisteminin rolu vә onun müqayisәli, inkişaf dinamikası, sistemli tәhlili meto -
dologiyasından bәhs edilir. Nәticәdә pul-kredit sisteminin tәtbiqi mexanizmi vasitәsi ilә investisiya
siyasәtinin reallaşdırılması tәdbirlәri sistemlәşdirilmişdir. 

İNVESTİSİYA SİYASƏTİNİN REALLAŞ DIRIL MA -
SINDA PUL-KREDİT SİSTEMİNİN ƏHƏMİYYƏTİ

Aynurә Yәhyayeva, 
Sumqayıt Dövlәt Universitetinin Maliyyә vә mühasibat-uçotu kafedrasının müәllimi,

iqtisad elmlәri üzrә fәlsәfә doktoru, dosent
E-mail: ilqarosmanov1975@mail.ru
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siyasәtinin әsas istiqamәtlәri kimi aşağıdakıları
göstәrmәk olar:

1. Mәzәnnә sabitliyi.
2. İxracın stimullaşdırılması.
3. İnflyasiyanın qarşısının alınması, aşağı tәk -

rәqәmli inflyasiya sәviyyәsinin qorunması.
4. Əlverişli investisiya mühitinin yaradılması.
5. Tәdiyә balansının tarazlığının qorunub sax -

lanılması. 
6. Qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilmәsi

[1, sәh.175].
Pul-kredit siyasәtinin әsas istiqamәtlәrindәn

biri kimi әlverişli investisiya mühitinin yara -
dılması әsas prioritetlәrdәndir. İnvestisiya sahә -
sindә iqtisadi artım çevik pul siyasәti ilә dәs -
tәklәnmәli, bunun üçün Mәrkәzi Bank risklәrin
minimallaşdırılmasını, bank sektorunda maliyyә
dayanıqlığının qorunmasını tәmin etmәlidir.
Bank sektorunun maliyyә dәrinliyinin artırılması
vә onun investisiya fәaliyyәtindә daha effektiv
iştirakının stimullaşdırılması istiqamәtindә dә
fәaliyyәt güclәndirilmәlidir.

Ölkәnin investisiya potensialının artırıl -
masında bank sisteminin rolunun yüksәldilmәsi
olduqca vacibdir. Bu istiqamәtdә bank sisteminin
fәallığının tәmin olunması ilә bağlı imkanların
aşkara çıxarılması, ölkәdә әlverişli siyasi vә
iqtisadi şәraitin yaradılması mühüm rol oynayır,
elәcә dә bankların özlәrinin dә xüsusiyyәtlәri az
әhәmiyyәt kәsb etmir. Qeyd edәk ki, son illәr
respublikamızda bank sisteminin pul yaratma
qabiliyyәtini ifadә edәn pul multiplikatorunun
sәviyyәsindә artıb-azalmalar müşahidә olun -
muşdur. Belә ki, 2016-cı il әrzindә geniş pul
kütlәsi (M3) 1,9% azalaraq 20889,6 mln manat
olmuşdur. 2017-ci il әrzindә isә pul kütlәsi (M3)

9,01% artaraq 22772,1 mln manat tәşkil etmişdir.
M3 pul aqre qatının ÜDM-ә nisbәti 2015-ci ildә
39,2% tәşkil etdiyi halda, 2016 vә 2017-ci illәrdә
azalaraq 34,6% vә 32,7% tәşkil etmişdir.

2016-cı ildә M3 pul aqreqatının azalması
әsasәn, xalis daxili aktivlәrin azalması hesabına
baş vermişdir. Xalis xarici aktivlәr isә yeni -
dәnqiymәtlәndirmә nәticәsindә manat ifadәsindә
artmış vә pul kütlәsinә müsbәt tәsir etmişdir.
İnvestisiya fәaliyyәtinin iqtisadi sәmәrәliliyinin
artırılmasında pul aqreqatlarının mühüm rol
oynadığını nәzәrә alsaq, bu sahәdә dövlәt siya -
sәti dә tәkmillәşdirilmәlidir. Demәli, investisiya
layihәlәrindә yaxından iştirak edәn bankların
kapital bazası beynәlxalq, dünya standartlarına
cavab vermәlidir, çünki yalnız iri banklar
istehsala investisiya yatırmaq istiqamәtindә
vәsaitlәrinin әksәr hissәsini onların tәsәrrüfat
dövriyyәsindәn çıxarılmasına tab gәtirә bilәr.  

Bank kreditlәşdirilmәsi pul-kredit siyasәti
vasitәlәrindәn biri kimi 

İnvestisiya kreditlәşdirilmәsi pul-kredit siya -
sәti vasitәlәrindәn biri kimi çıxış edir. Mәlumdur
ki, investisiya kreditlәşdirilmәsi әsa sәn, orta vә
uzunmüddәtli olur vә borcalan üçün kreditә görә
faiz dәrәcәsinin sәviyyәsi müstәsna rol oynayır.
Uzunmüddәtli bank kreditlәşdirilmәsinin ob -
yektlәri müәssisә vә tәşkilatların tikintilәri, elәcә
dә vәtәndaşların özlәrinә mәxsus mәnzil tikin -
tilәri, istehsal vә sosial sferaya aid obyektlәr
tikintisi, mövcud obyektlәrin yenidәn qurulması,
genişlәndirilmәsi, avadanlıq, texniki vә nәqliyyat
vasitәlәri, elmi-texniki mәhsullar, intellektual
dәyәrlәr, eyni zamanda, digәr mülkiyyәt ob -
yektlәrinin yaradılması ola bilәr. Kommersiya
banklarını uzunmüddәtli kreditlәrin verilmәsinә

2013 2014 2015 2016 2017

İqtisadiyyata kre dit qoyuluşları 15422,9 18542,6 21730,4 16444,6 11757,8

Onlardan: qısamüddәtli 3335,4 3931,4 5297,3 3478,0 2101,3

yekuna görә faizlә 21,6 21,2 24,4 21,1 17,9

uzunmüddәtli 12087,5 14611,2 16433,1 12966,6 9656,5

yekuna görә faizlә 78.4 78,8 75,6 78,9 82,1
vaxtı keçmiş borclar 792,8 976,3 1508,6 1472,6 1626,7

Cәdvәl 1. 
İqtisadiyyata kredit qoyuluşları (ilin axırına mln manat) [3]
Mәnbә: Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsi. Bakı, 2017
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cәlb etmәyin әsas şәrtlәrindәn biri, borcların
sığorta şirkәtlәri, pensiya fondları vә başqa
qeyri-dövlәt şirkәtlәrinin bu әmәliyyata cәlb
edilmәsi vasitәsi ilә ola bilәr. Bu halda әn önәmli
mәsәlә uzunmüddәtli kreditlәr üzrә faiz dәrә -
cәlәrini aşağı salmaqdan ibarәtdir. Uzunmüddәtli
kreditlәrin alınmasını müştәri üçün әlverişli
etmәk mәqsәdi ilә güzәştli qiymәtlәrlә istiq -
razların buraxılışı mәqsәdәuyğun hesab edilir.
Belә olduqda borcalan uzunmüddәtli ssudanı bir
neçә ildәn sonra istiqrazların real laş dırıl ma -
sından daxilolmalar hesabına qaytara bilәr.

Cәdvәl 1-in mәlumatlarından da göründüyü
kimi, investisiyalaşdırma mәqsәdi ilә iqtisa -
diyyata kredit qoyuluşlarının hәcmindә son illәr
uzunmüddәtli kredit qoyuluşları üstünlük tәşkil
edir. Belә ki, 2017-ci ilә nәzәr saldıqda görәrik
ki, iqtisadiyyata  kredit qoyuluşlarının 17,9%-i
(2101,3 mln man) qısamüddәtli, 82,1%-i (9656,5
mln man) isә uzunmüddәtlidir. Son 2 il әrzindә
hәm uzunmüddәtli, hәm dә qısamüddәtli kredit
qoyuluşlarının hәcmindә azalma müşahidә
olunmuşdur. 

Uzunmüddәtli kreditlәrin artmasına passiv -
lәrin struktur xüsusiyyәtlәri müәyyәn dәrәcәdә
mane olur: banklarda şәxsi vәsaitlәr azlıq tәşkil
edir, cәlb olunan vәsaitlәr qısa müddәtlidir. Faiz
dәrәcәlәri ilә verilәn borcların riski arasında
ziddiyyәtlәr vәziyyәti bir qәdәr dә kәskinlәşdirә
bilәr. Dünya tәcrübәsindә uzunmüddәtli kreditlәr
daha etibarlı hesab olunur vә onlara görә faiz
dәrәcәlәri aşağıdır. Buna baxmayaraq, bu gün
respublikamızda uzun müddәtli kreditlәr daha
riskli hesab olunur vә onlara verilәn faiz dәrә -
cәlәri müәssisәlәrin maliyyә imkanlarının mәh -
dudluğu baxımından çox aşağıdır.

Qeyri-sabit, iqtisadi-siyasi şәraitdә banklar
tәrәfindәn hәyata keçirilәn investisiya siyasәti
aşağıdakı xüsusiyyәtlәrlә müşahidә olunur: 

– siyasi risklәrin yüksәk sәviyyәdә olması;
– dövlәt qiymәtli kağızlarına kapital qoyu luş -

larının gәlirlik sәviyyәsinin yüksәk olması; 
– korporativ qiymәtli kağızlar bazarının zәif

inkişaf etmәsi vә ya inkişaf etmәmәsi;
– fond bazarının inkişaf etmәmәsi sәbәbindәn

kreditin, banklarda investisiya aktivlәrinin ciddi
çatışmazlığı şәraitindә innovasiya-investisiya
layihәlәrinә kommersiya bankları tәrәfindәn bir
kömәk, yardım formasına çevrilmәsi;

– investisiya fәaliyyәtindә risk probleminin
ciddi әhәmiyyәt kәsb etmәsi.

İnvestisiya kreditinin müqabilindә qoyulan
girova qarşı likvidlik tәlәbini irәli sürәn inno -
vasiya-investisiya layihәlәrini kreditlәşdirәn
banklar üçün kredit riskinin minimuma en -
dirilmәsi әlverişli vә rahat yollardan biridir. 

Müәssisәlәr üçün bu imkan böhrandan çıxış
yollarından olsa da, maliyyә vәziyyәtinin acına -
caqlı olması onlara kredit verilmәsi imkanlarını
mәhdudlaşdırır.

İstehsalın investisiyalaşdırılmasına maliyyә
vәsaitlәrinin cәlb olunması perspektivlәrini araş -
dıran alimlәrin fikrincә, keçid iqtisadiyyatı şә -
raitindә maliyyә-sәnaye qruplarının yara dılması
hәm makroiqtisadi sabitlәşmә prosesinә vә iqti -
sadi artım üçün potensialın formalaş masına, hәm
dә bank sisteminin özünün daya nıqlığının yük -
sәldilmәsinә müsbәt tәsir göstәrir  [4, sәh. 43]. 

Əksәr şirkәtlәr açıq bazardan istifadә etmәklә
vәsait toplayırlar. Qiymәtli kağızların açıq (küt -
lәvi) yerlәşdirilmәsi, tәklif olunması – bazarda
özünü tәsdiqlәmiş, uğurlu fәaliyyәt göstәrәn,
kapitalın iri şirkәtlәr üçün xarakterik cәlbolunma
üsuludur. Adәtәn, kütlәvi şәkildә yerlәşdirmә
korporasiyaların gücünün artırılması, mәhsul vә
xidmәtlәrin çeşidinin genişlәndirilmәsi, dövriy -
yәsinin artırılması, әmәliyyatların coğrafi miq -
yasının genişlәndirilmәsi vә s. mәqsәdi ilә hәyata
keçirilir. Korporasiyanın qiymәtli kağızları
kütlәvi şәkildә yerlәşdirmәsi olduqca mürәkkәb
vә bahalı prosesdir. Bu prosesi hәyata keçir mәz -
dәn әvvәl korporasiya prosesin mәq sәdlәrini,
dәyәrini vә nәticәsini әvvәlcәdәn görә bilmәlidir.
İnkişaf etmiş ölkәlәrdә bu sahәdә dәqiq fәaliyyәt
alqoritmi mövcuddur vә burada mühüm cәhәt –
kredit tәminatıdır. Müştәrilәrә borc verilmәsi ilә
bağlı aparılan danışıqlar za manı müzakirә olunan
әsas mәsәlә tәminatın hәcmi vә keyfiyyәtidir.
Bu, borcun verilmәsi zamanı bank sahibinin
qәrar qәbulu prosesindә hәlledici cәhәtidir.

Borc vәsaitlәrinin qorunma obyekti kimi
aşağıdakılar ola bilәr: girov, kredit riskinin
sığortalanması, zaminlik, tәminat. Borcalan borc
müqavilәsinin möhkәmlәnmәsi üçün müxtәlif
formalardan istifadә edir. Kreditlәrin әn geniş ya -
yılmış qorunma növlәri – torpaq, bina, borca la -
nın digәr növ daşınmaz әmlakı, әmtәә-material
ehtiyatları, qiymәtli kağızlar vә s. ola bilәr. 
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İlkin inkişaf mәrhәlәsindә olan şirkәtlәr üçün
vençur kapitalı daha әlverişlidir. Belә növ kapital
yeni biznes fәaliyyәtinin sәhmlәr vә yaxud
qiymәtli kağızlarla maliyyәlәşdirilmәsidir. Bu,
yeni biznesә qoyulmuş pullar olub, bәzәn borc
öhdәliklәri çox vaxt da adi sәhmlәr formasında
olur. Borc öhdәliklәri onların buraxılışı qey -
diyyata alınmayanadәk satıla bilmәz, bir neçә il
onlar likvidli olmurlar. İnvestorlar ümid edirlәr
ki, firma bir neçә ildәn sonra tam formalaşaraq
inkişaf edәcәk vә artıq açıq bazarda öz şәxsi
sәhmlәrini satacaqdır. Öz növbәsindә, vençur
kapital sahiblәri sәhmlәri onların gәlirlәrindәn
bir neçә dәfә artıq qiymәtә satacaqlarına ümid
bәslәyirlәr. Bu, bir variantdır. Tәәssüf ki, digәr
variant da vardır. Yeni firmanın formalaşması ilә
bağlı yüksәk risklәr mövcuddur, ona görә
investorların qoyduqları vәsaitlәri itirmә ehtimalı
böyükdür. Belәliklә, investor bütün pullarını itirә
bilәr, lakin belә bir ehtimal var ki, onların dәyәri
10, hәtta 50 dәfә arta bilәr. Vençur kapital
sahibinin bütün investisiyalar üzrә gәliri uğurlu
kapital qoyuluşuna qarşı olduqca hәssasdır, yәni
bu fәaliyyәtin müvәffәqiyyәtindәn asılıdır.

Kapital axını öz mәzmununa görә dünya
iqtisadiyyatında unikal hadisәdir. Əksәr xarici
mütәxәssislәr bu problemә müxtәlif cür yana -
şırlar. Ən geniş yayılmış yanaşma isә belәdir ki,
kapital axını kifayәt qәdәr böyük hәcmdә
qısamüddәtli borc kapitalının sürәtlә bir ölkәdәn
digәrinә yerdәyişmәsidir. Ölkәlәrin fond bazar -
ları vә dünya fond bazarı arasında qarşılıqlı

asılılığın artması kapitalın axını riskini artırır,
miqyasını genişlәndirir vә ölkәnin maliyyә
vәziyyәtinә güclü tәsir göstәrir. Ona görә dә
Beynәlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı vә
digәr maliyyә tәşkilatları bu problemin tәdqiqinә
böyük maraq göstәrirlәr. Kapitalın sürәtlә yer -
dәyişmәsi kapital axınının әsas әlamәti kimi
xarici investorların sәlahiyyәtindә olan maliyyә
aktivlәrinin (sәhmlәrin, istiqrazların) kütlәvi
şәkildә onlara satılması, hәmçinin yerli banklar -
dakı hesablardan vәsaitlәrin kütlәvi şәkildә
götürülәrәk daha güclü valyutaya mübadilәsi
mühüm rol oynayır. Maliyyә aktiv lәrinin leqal
şәkildә satılması fond bazarının kifayәt dәrәcәdә
inkişafını tәlәb edir. Ona görә dә bәzәn fond
bazarının formalaşması prosesindә bu yolla
kapital axını baş vermәyә bilir. Bir faktı qeyd
etmәk yerinә düşәrdi ki, 1997-ci ildә Şәrqi-Asiya
ölkәlәrindә fond bazarlarında baş verәn böhran
bәzi ölkәlәrin fond bazarlarına öz mәnfi tәsirini
göstәrәrәk hәmin bazarlarda maliyyә aktivlәrinin
kütlәvi leqal satışına sәbәb oldu. Dünya fond
bazarının elastikliyi bir sıra hallarda hәmin pro -
sesin qarşısını alaraq, belә tәsirlә üzlәşәn ölkә -
lәrin fond bazarlarından xarici valyutanın axınını
dayandıra bilәr [6, sәh.15]. 

Kapital axınının baş verdiyi ölkәlәr üçün
ümumi oxşar әlamәt axının miqyasının böyük -
lüyü vә nәticәdә ölkәnin maliyyә-investisiya
potensialının azalması, eyni zamanda, onun xari -
ci valyutadan gәlәn gәlirlәri itirmәsidir. Kapi -
talın sürәtlә yerdәyişmәsinin әsas motivi, sәbәbi

Əsas tәminat әlamәtlәri Əlamәtlәrin  qiymәtlәndirilmәsi

1. Tәminat ölçüsü Bu ölçü böyük olduqca, qәrarın müsbәt hәlli ehtimalı artır. 

2. Tәminatın likvidliyi – mülkiyyәtin spesifikliyinin qiymәtlәndirilmәsi;
– mülkiyyәtin lәğvedilmә müddәtinin qiymәt lәn diril mә si;
– likvidlәrin tәsnifatı.

3. Tәminatın mövcudolma müddәti – mülkiyyәtin, әmlakın mövcudolma müddәti kreditin müd -
dәtindәn çox olmalıdır;
– mövcudolma müddәtinә görә likvidlәrin tәsnif lәş dirilmәsi. 

4. Tәminatın hüquqi cәhәtdәn әsas -
landırılması

– hüquqların reallaşmasının sadәliyi vә etibarlığı; 
– tәminatın tәşkil edilmәsi;
– biznes-planın  hazırlanması (olması).

Cәdvәl 2.
İnvestisiya  kreditlәrinin әsas tәminat әla mәtlәri [5, sәh.153]
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kommersiya mәqsәdli olmayıb, kapitalın daha
tәhlükәsiz yerdә saxlanılması vә әlverişli istifadә
şәraitinin tәmin olunması  tәlәbindәn irәli gәlir. 

Kapital axınından fәrqli olaraq, kapital ixracı
rezidentlәrin şәxsi vә dövlәt kapitalının rәsmi vә
qanuni qeydiyyatdan keçmiş müstәqim vә portfel
investisiyalarla aparılan әmәliyyatlar şәklindә
mәqsәdyönlü ixracı kimi başa düşülür. Bundan
başqa, ixrac olunan kapitalın strukturuna da -
şınmaz әmlak әldә etmәk, dövlәt kreditlәrinin
verilmәsi, qeyri-rezidentlәrә maliyyә kreditlә -
rinin lisenziyalaşdırılması, tәdiyәlәrin (ödәmә -
lәrin) vaxtının uzadılması üçün ticarәt kredit -
lәrinin lisenziyalaşdırılması, rezidentlәrin xarici
valyutalarının toplanılması, açılmış hesablardakı
qalıqların dәyişdirilmәsi şәklindә investisiya
yatırımları daxildir. Kapital ixracının başlıca
әlamәtlәrindәn biri dә ondan ibarәtdir ki, maliy -
yә resurslarının ixracı üzrә әmәliyyatlar onların
maliyyә aktivlәrinin artmasına sәbәb olur.
Kapital axını nәticәsindә isә әksinә, bu vәsait -
lәrin yönәldiyi ölkәlәrin maliyyә potensialı artır.
Kapital axınının sәbәblәri vә motivlәri müxtәlif
ola bilir vә keçid iqtisadiyyatının bazis әsası,
xarici iqtisadi fәaliyyәtin tәnzim lәnmәsinin
valyuta-maliyyә alәtlәrinin spesifi kası, bazar
subyektlәrinin, investorların davranış psixolo -
giyası, dövlәtin hәyata keçirdiyi siyasәtә onların
inamı, elәcә dә ölkәnin milli valyutasının sta -
billiyinә inamları ilә әlaqәdardır. 

Müasir cәmiyyәtdә baş verәn sürәtli tran s -
formasiya vә qlobal xarakterli dәyişikliklәr
istehlak qiymәtlәrinin yüksәk artım tempi ilә vә
uyğun olaraq yığım kapitalının dәyәrdәn düş -
mәsi ilә müşahidә edilir. Belә vәziyyәt istәr-
istәmәz ölkәnin maliyyә-kredit sisteminә vә
milli valyutasına qarşı әhalidә inamsızlıq yaradır.
Siyasi vә iqtisadi risklәrin artması bazar iqtisa -
diyyatyönlü islahatlardan uzaqlaşmaq, kәnara
çәkilmәk, onlara qarşı bir ümidsizlik hissi do -
ğursa da, geriyә, köhnә sistemә qayıtmağın
mümkünsüzlüyü islahatlar mexanizmindә ciddi
tәkmillәşmәlәr, düzәlişlәr edilmәsini tәlәb edir,
zәrurilәşdirir. Belә risklәrin tәsiri altında iqtisadi
sistemdә hökm sürәn qeyri-sabitlik iqtisadiyyata
yönәldilәn investisiyaların ilbәil azalmasına
sәbәb olur. Ona görә dә dövlәt tәrәfindәn
sәmәrәli investisiya siyasәti hәyata keçirilmәli
vә bu fәaliyyәt sahәsi daim tәnzimlәnmәlidir.
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A.Yahyayeva 
The role of the monetary-credit system in

the implementation of the investment policy

Summary
The article refers to the role of monetary-

credit system and its comparative growth
dynamics, and the methodology for its
systematic analysis as one of the tools for
implementation of the investment policy in our
country. As a result, the measures for imple -
mentation of the investment policy have been
systematized through the mechanism for intro -
duction of the monetary-credit system.

А.Яхьяева 
Роль денежно-кредитной системы в

реализации инвестиционной политики

Резюме
В статье рассматривается роль денежно-

кредитной системы в этой области и ее срав -
нительная динамика развития, систе ма -
тический анализ методологии как одного из
средств реализации инвестиционной поли -
тики в нашей стране. В результате были сис -
тематизированы меры по реализации инвес -
тиционной политики через механизм де-
нежно-кредитной системы. 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

M0 10152,5 4775,93 6376,9 7490,3

M1 12830,4 6897,2 8960,3 10544,2

M2 7435,8 8678,3 11546,3 12466,4

M3 21566,4 21286,9 20889,6 22772,1
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ŞƏRAB İSTEHSALI VƏ DÜNYA ŞƏRABÇILIĞININ
İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Hәlilә Mәmmәdova,
Azәrbaycan Turizm vә Menecment Universitetinin

Mehmanxana vә restoran biznesi kafedrasının müәllimi, 
Üzümçülük vә Şәrabçılıq Elmi-Tәdqiqat İnstitutunun doktorantı

E-mail: info@atmu.edu.az

Açar sözlәr: üzüm şәrabları, şәrabın coğrafiyası, Fransada şәrabçılıq, İtaliyada şәrabçılıq, dünya
şәrabçılığı, şәrabların tәsnifatı, şәrab istehsalı.
Key words: wines, geography of wine, winemaking in France, winemaking in Italy, winemaking in
the world, classification of wines, wine production.
Ключевые слова: виноградные вина, география вина, виноделие во Франции, виноделие в
Италии, виноделие в мире, классификация вин, производство вина.

Ü
züm şәrabları üzüm şirәsinin,
әzintisinin vә bütöv gilәsinin ta -
mamilә vә yaxud bir qәdәr qıc -
qırdılmasından alınan alkoqollu

içki olub, tündlüyü 8,5%-dәn az olmamalıdır.
Xüsusi tip şәrablar etil spirti vә şәrabçılıq qanun -
vericili yindә tәtbiqinә icazә verilәn bir sıra digәr
әlavәlәr qatılmaqla hazırlanır.

Üzüm şәrabları müxtәlif göstәricilәrdәn asılı
olaraq tәsnifatlaşdırılır. Tam tәsnifat yalnız üzüm
şәrablarına aid olur, digәr şәrablar (meyvә,
yaxud bitki) adәtәn primitiv qaydada hazırlanır,
yaxud istehsalat şәraitindә az miqdarda buraxılır.
Üzüm şәrabları yalnız bir sortdan hazırlanırsa
birsortlu, çox sortlardan hazırlanırsa çox sortlu

şәrablar adlanır. Bir sortlu üzüm şәrab larının
hazırlanmasında 15%-ә qәdәr digәr üzüm sortu,
yaxud şәrab materialından istifadә etmәyә icazә
verilir. Çoxsortlu şәrablar hazır lanma üsuluna
görә sepaj vә kupaj şәrabları kimi fәrq lәndirilir.
Sepaj şәrabları emala müәyyәn nisbәtlәrdә
sortlar qarışığı şәklindә daxil olan üzümdәn
hazırlanır (bir neçә sortun qıcqırması). Kupaj
şәrabları artıq hazır şәrab materiallarının (ayrıca
qıcqırdılmış sortların) qarışdırılmasından ha -
zırlanır. 

Şәrabların rәnginә görә tәsnifatı (Trio: ağ,
çәhrayı vә qırmızı şәrablar). Ən sadә, başa
düşülәn vә hamıya aydın olan tәsnifat rәngdәn
asılı olaraq verilәn tәsnifatdır. Belәliklә, ağ, çәh -

UOT: 33

Xülasә. Üzüm şәrabları rәngindәn, keyfiyyәtindәn vә yetişdirilmә müddәtindәn, karbon qazının
vә turşuların miqdarından, istehsal texnologiyasından asılı olaraq müxtәlif qruplarda tәs -
nifatlaşdırılır. Şәrab әnәnәvi vә xüsusi texnologiya ilә istehsala hazırlanır vә bir çox dünya
ölkәlәrindә istehsal edilir, onun geniş yayıldığı ölkәlәr sırasında Fransa, İtaliya vә İspaniya üstünlük
tәşkil edir. Azәrbaycanda da şәrabçılığın tarixi qәdim dövrlәrә tәsadüf edir. Aparılmış araşdırmalar
nәticәsindә ölkәmizdә şәrabçılığın tarixinin yeddi min il olduğunu tәsdiqlәyәn arxeoloji tapıntılar
әldә edilmişdir. 
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rayı vә qırmızı üzüm şәrabları fәrqlәndirilir
(şәkil 1). 

Ağ şәrablar – rәngi yaşılvari çalarlarla açıq-
samanıdan (cavan turş) tünd-kәhrәbaya qәdәr
(desert vә tündlәşdirilmiş) dәyişir. Ağ şәrablar
uzunmüddәtli yetişdirilmәdә öz rәngini dәyişir:
turşlar tutqunlaşır vә tünd-qızılı rәng alır; desert
vә tündlәşdirilmişlәr tünd-kәhrәba rәngi alır. Ağ
şәrabların çox hissәsi “ağ” üzüm sortlarından
hazırlanır. Lakin bәzәn onlar “qara”, yәni “qır -
mızı” adlanan üzüm sort larından da alınır. Belә
sortların rәngi qır mızıdan qarayadәk dәyişir.
Rәngli üzüm sortlarından ağ şәrablar hazır -
landıqda gilә әvvәlcәdәn rәng maddәlәri top -
lanmış qabıqdan ayrılır.

Çәhrayı şәrablar – rәngi açıq çәh rayı dan
tünd çәhrayıya vә açıq-qızılıyadәk olur. Çәhrayı
şәrablar “qara” üzümdәn, lakin bir çox hallarda
“qara” vә “ağ” üzüm sortla rının qarışığından
hazırlanır. Bu halda ağ şәrablar üçün sәciyyәvi
olan texnologiyadan istifadә olunur. 

Qırmızı şәrablar – bәnövşәyi çalarla tünd-
qızılıdan (cavanlarda) zәrif üst qatında qәh vәyi
kәrpic çalarları ilә tünd-nar (yetiş dirilmişlәrdә)
rәn gindә olur. Uzunmüddәtli yetiş dirmәdә qır -
mızı şәrabların rәng intensivliyi azalır vә

yetişdirilәn şәrablar cavandan hәmişә açıq
rәngdә olur. Şәrabın rәngini düzgün müәyyәn

etmәk üçün kifayәt qәdәr güclü işıq mәnbәyinә
vә onun mәxsusi istiqamәtlәnmәsinә nail
olunmalıdır. Çox vaxt ağ şәrablar yuxarıdan
düşәn şüalarla işıqlandıqda tam “şәffaf” tәsiri
bağışlasa da, “işıq” qarşısında baxdıqda onlarda
bulanıqlıq, yaxud digәr nüanslar nәzәrә çarpır. 

Keyfiyyәtdәn vә yetişdirilmә müddәtindәn
asılı olaraq tәsnifat.

Keyfiyyәtdәn vә yetiş dirilmә müddәtindәn
asılı olaraq bütün şәrablar iki qrupa bölünür:
ordinar vә yüksәk keyfiyyәtli. Yetişdirilmә
müddәtinin başlanması növbәti mәhsul ilinin 1
yanvarından hesab olunur. Or dinar şәrablar
(adi, tipik) – müxtәlif üzüm sort larından hazır -
lanan şәrablardır. Belә içkilәr üçün üzümün
bölgәlәr üzrә yetişdirilmәsi reqla mentlәşdirilmir.
Şәrab ümumi qәbul olun muş texnologiya ilә
istehsal olunur. Onlar uzun müddәt saxlanılmır
vә saxlanmaya qoyulduğu tarixdәn 6 ay gec
olmayaraq realizә edilir [2].

Ordinar şәrablar realizә müddәtindәn asılı
olaraq bölünür:

• Cavan şәrablar – natural süfrә şәrabları olub,
növbәti mәhsul ilinin 1 yanvarınadәk realizә edilir.

Şәkil 1. Üzüm şәrablarının tәsnifatı (QOST 7208-93)
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• Yetişdirilmәyәn şәrablar – cavan şәrab kimi
hazırlansa da, növbәti mәhsul ilinin 1 yanv a -
rından sonra realizә olunur.

Yüksәk keyfiyyәtli şәrablar (tipik vә yüksәk
keyfiyyәtli şәrablar) – üzümün yetişmәsi üçün
әlverişli olan illәrdә istehsal olunan vә key -
fiyyәtә görә yaxşı laşdırılmış şәrablardır. Yüksәk
keyfiyyәtli üzüm sortlarından alınmaqla, üzü -
mün regional yetiş dirilmәsi reqlamentlәşdirilir.
Üzümün yığımında ciddi nәzarәt mütlәq olub,
xammalın seçimi şәkәr keyfiyyәti vә sort
tәrkibinә görә aparılır. Mәhsul yığıldığı yerdә
emal edilir [3].

Şәrab әnәnәvi vә xüsusi texnologiya ilә
istehsal olunur. Texnologiyanın fәrqli xüsu -
siyyәti iri qablarda (metal sistern vә palıd
çәllәklәrdә), yaxud xırda tutumlarda (şüşә bu -
tulkalarda) uzunmüddәtli saxlanılmasıdır. Bu
zaman onların orqanoleptik xüsusiyyәtlәri әhә -
miyyәtli dәrәcәdә yüksәlir. Bu şәrablar daya -
nıqlığı, yüksәk keyfiyyәti ilә sәciy yәlәnmәklә bu
xüsusiyyәti ilbәil saxlayır. Spirt liyi (tündlüyü)
azı 10% tәşkil etmәlidir. 

Saxlanılıb yetişdirilmә müddәtindәn vә bu
mәqsәdlә istifadә olunan tutumlardan asılı olaraq
yüksәk keyfiyyәtli şәrablar 3 qrupa bölünür:

• Yetişdirilәn şәrablar – mütlәq iri stasionar
tutumlarda yetişdirilәn vә doldurulmadan әvvәl
azı 6 ay butulkada (növbәti mәhsul ilinin 1
yanvarından hazırlanır) saxlanan şәrablardır.

• Markalı şәrablar – yüksәk keyfiyyәtli olub,
stasionar tutumlarda yetişdirilmә müddәti ağ
markalı süfrә şәrabları üçün azı 1,5 il, markalı
tünd vә desert şәrablar üçün 2 il olmalıdır
(növbәti mәhsul ilinin 1 yanvarından hesablanır).

• Kolleksiya şәrabları – әn yaxşı markalı
şәrab olub, palıd, yaxud metal rezervuarlarda
saxlanılma müddәti başa çatdıqdan sonra butul -
kalarda – enotekalarda xüsusi şәraitdә әlavә
olaraq azı 3 il saxlanılan şәrablardır [3].

Müәyyәn şәrabçılıq regionlarında alınan bәzi
şәrablar qeyri-adi әtir-dad xüsusiyyәtlәri ilә
fәrqlәnir. Nәticәdә şәrabçılıqda “mәnşәyinә görә
nәzarәtli” adlanan xüsusi qrup şәrablar fәrq -
lәndirilir. Mәnşәyinә görә adlanmasına nәzarәt
olunan şәrablara orijinal orqanoleptik keyfiyyәti
ilә seçilәn yüksәk keyfiyyәtli içkilәr aiddir. Bu
şәrabların adlanmasında mütlәq istehsal yerinin
adı, yәni üzüm yığılan vә şәrab istehsal olunan

yerin adı göstәrilmәlidir. 
Karbon qazının miqdarından asılı olaraq

tәsnifat. Şәrabların başlıca әlamәtlәrindәn biri
onlarda karbon qazının miqdarıdır. Bu meyara
görә üzüm şәrabları iki böyük qrupa bölünür:

– sakit – karbon qazına malik olmayan, yaxud
az miqdarda malik olanlar;

– oynaq, yaxud şipuçi – artıq CO2-na malik
olanlar.

CO2 artığına malik olan şәrablar isә belә
bölünür:

– karbon qazı ilә süni şәkildә doydurulmuş,
qazlaşdırılmış;

– ilkin qıcqırmaya karbon qazı ilә doy -
durulmuş, natural oynaq vә ikinci qıcqırma yolla
karbon qazı ilә doydurulmuş oynaq;

–  sonuncu klassik (butulkalarda qıcqırma) vә
әnәnәvi üsulla istehsal olunan (hermetik iri
rezervuarlarda qıcqırma) oynaq şәrablar kimi
fәrqlәndirilir.

Turşuların miqdarına görә dә tәsnifat
mövcuddur. Bu baxımdan şәrablar fәrqlәn -
dirilir:

– turşusuz çox az miqdarda turşuluğa vә zәif
ifadә olunan dada malik olur;

– orta nә az, nә çox miqdarda turşuluğa malik
olmaqla, içkiyә ifadә olunan şәrab dadı verir;

– turş vә büzücü çox turş, güclü büzücü dada
malik olur.

Onu da qeyd etmәk olar ki, şәrabın bulanıqlığı
qüsur deyil. Bu әlamәtә görә şәrabın tәsnifatı
belәdir:

– bulanıq zәrif bulanıqlığa malik, çәtin çö kәn,
yaxud әksinә, iri bulanıqlar, asanlıqla stә kanın
dibinә çökәn;

– ölgün artıq bilinәn bulanıqlıqla, parlaqlığı
olmayan;

– şәffaf xüsusi parlaqlıq vә işıqla [2].
Bir çox dünya ölkәlәrindә istehsal edilmәsinә

baxmayaraq, istehsalın hәcminә vә istehsal
olunan şәrabın keyfiyyәtinә görә bәzi dünya
ölkәlәri bu sahәdә xüsusilә fәrqlәnmәkdәdir.

Şәrabçılığın coğrafiyası (şәkil 2). Mәlumdur
ki, üzümün yetişmәsi üçün istilik tәlәb olunur.
Zәrif şәrabların yetişmәsi üçün isә hәr şeydәn
әvvәl soyuq lazımdır. Soyuq üzümdә şәkәr
toplanmasına lәngedici tәsir göstәrәrәk şәrabın
hәddindәn çox ağır vә yüksәk spirtliyә malik
olmasına imkan vermir. Bundan başqa, yetişmә
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fazasında soyuq hava turşuların parça lanma -
masına daha çox zәmin yaradır. Turşuluq ağ vә
qırmızı şәrablara nәciblik verәn әsas element -
lәrdәndir. Alman alimlәri belә nәticәyә gәlmişlәr
ki, üzümün becәrilmәsi dövründә onun yetişmәsi
üçün ildә әn azı 1600 günәşli saat tәlәb olunur.
Amerika şәrab nәzәriyyәçilәri isә belә fikir -
dәdirlәr ki, üzümün yetişmәsi üçün ilә әn azı
2500 saat 100C-dәn aşağı olmayan temperatur
lazımdır. Son 25 ildә şәrabçılıq tәdricәn daha
soyuq iqlimli regionlara keçmәkdәdir. Xüsusilә
dә bu proses Avstraliya, Cәnubi Afrika vә Çili,
hәmçinin Yunanıstanda nәzәrә çarpır. Kalifor-
niya vә Oreqonda bu prosesә çoxdan baş -
lanılmışdır. Bununla xüsusilә ağ tәbii şәrab
istehsalçıları maraqlı olub, mәqsәdyönlü şәkildә
soyuq Sakit okean iqliminin tәsiri altında olan
әrazilәrin axtarışındadırlar.

Fransada şәrabçılıq. Romalıların Fransada
görünmәlәri ilә şәrabçılıq sәnәti ölkә әrazisinә
yayılmış oldu. Eramızın I әsrindә üzüm bitkisi
Rona vadisinә, II әsrdә Bordo vә Burqundiyaya,
III әsrdә Laura vadisinә, IV әsrdә isә Şampani vә
Mozel vadisinә gәtirilmişdir. Hәmin vaxtlar
qallar bal içkilәrini vә braqanı çox dәyәr -
lәndirirdilәr, lakin şәrabı tanıdıqdan sonra dәrhal
şәrabçılığı seçdilәr. Onların şәrablarının şöhrәti
çox sürәtlә yayılmağa başladı vә Roma impe -
ratoru Domitiy rәqabәtә dözmәyәrәk Qaliya
üzümlüklәrinin yarısını mәhv etmәyi әmr etdi.
Sonralar üzümlüklәri artırmaq hüququnu qallara
imperator Probus qaytardı. IV әsrin başlan -
ğıcında burada dinin qәbulu ilә şәraba tәlәbat
artmış oldu vә üzümlüklәr fransızların hәyatının
tәrkib hissәsinә çevrildi. XII әsrdәn başlayaraq
Fransa Flandriya, İngiltәrә vә alman ölkәlәrinә
şәrab ixrac edirdi. Fransa öz şәrablarının hazır -

lanması prosesinә nәzarәt edirdi vә hәmin
dövrdә sahibkar vә tacirlәrin formalaşması ilә
әlaqәdar olaraq şәraba tәlәbat daha da artırdı.
Lakin şәrabçılıqda itkilәr dә olurdu. İlk belә hal
Fransanın şimalında dәmir yolunun çәkilmәsi,
sonra isә Amerikadan filloksera zәrәrvericisinin
meydana çıxması ilә әlaqәdar oldu. Zәrәrverici
demәk olar ki, bütün şimal üzümlüklәrini mәhv
etmiş oldu. Bu bәlanın öhdәsindәn tәdricәn
gәlinsә dә, regionların bir çoxu üzüm
yetişdirmәkdәn imtina etmәli oldu. Fillokseranın
tüğyan etdiyi dövrlәrdә çoxlu miqdarda saxta
şәrablar meydana gәldi. Bununla әlaqәdar olaraq
1905-ci ildә ölkәdә saxtakarlıqla mübarizә
xidmәti yaradıldı. Sonralar şәrab istehsalının
zәiflәmәsinin bir neçә mәrhәlәsi dә olmuş vә
1935-ci ildә mәnşәyinә görә adlandırmanın milli
institutu yaradılmışdır. Hazırda fransız şәrab -
çılığı çiçәklәnmә dövrünü yaşamaqla ölkәnin
üzüm sortları vә şәrabları bütün dünyada mәş -
hurdur [1]. Şәkil 3-dә Fransanın üzümçülük
regionları verilmişdir.

İtaliyada şәrabçılıq (şәkil 4). Burada üzü -

mün becәrilmә tarixinin yazılı qaynaqlar mey -
dana gәlmәsindәn xeyli әvvәllәrә aid olduğu bil -

Şәkil 2. 
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dirilir. Üzüm bitkisinin İtaliyanın cәnubuna vә
Siciliyaya Yunanistandan gәtirildiyi mәlumdur.
Müasir İtaliya şәrab istehsalına görә dünyada
ikincidir. İtaliya şәrabları çox rәngarәngdir vә
möcüzәli yerli üzüm sortlarına görә fәrq -
lәnmәkdәdir. Burada 3 mindәn artıq üzüm sortu
fәrqlәndirilir.

İtaliyada 1963-cü ildә (fransızlara oxşar qay -
dada) şәrabların yüksәk vә dәyişmәz key -
fiyyәtini tәminat altına alan qanun qәbul
edilmişdir. Son 30 ildә İtaliya şәrabçılığı әsaslı
tәrәqqiyә nail olmuş, Toskana isә dünyanın daha
dinamik inkişaf edәn şәrabçılıq regionları
sırasına daxil olmuşdur. İtaliyada 1949-cu ildәn
İtaliya Üzüm vә Şәrab Akademiyası fәaliyyәt
göstәrir. Bu Akademiya ölkәnin şәrabçılıq
mәrkәzlәrinin işini koordinasiya edir [1].

İspaniyada şәrabçılıq (şәkil 5). Ərәblәrin

işğalından sonra (711-ci ildә) İspaniya şәrab -
çılığında uzunmüddәtli fasilә başlandı. Ərәblәr
şәrab içmәdiklәrinә görә texniki üzüm sortlarını
köklәyәrәk, yerinә aşağı turşuluğa malik vә şәrab
üçün yaramayan süfrә sortları әkdilәr. Ərәblәr
Pireneydәn çıxarıldıqdan sonra (VIII әsrin 223-
cü ilinin әvvәllәri, XV әsrin sonu) isә әksinә,
üzümlüklәr bәrpa edildi. Çünki kilsә mәra -
simlәrinin keçirilmәsi üçün şәrab lazım idi.
Kolumbun Amerikanı kәşf etmәsi (1492-ci il) ilә
İspaniya tarixindә, eyni zamanda, şәrab çılığında
“qızıl әsr” başlanmış oldu. XVII әsrdә  müstәm -
lәkәçi vә müs tәmlәkәlәr arasında dәniz ticarәti
çiçәklәndi. Lakin problem ondan ibarәt idi ki,
әnәnәvi şәrablar uzun dәniz yolunu pis ke -
çirirdilәr. İstәr Cәnubi, istәrsә dә Şimali Ame rika
üzümlüklәri şәraba olan tәlәbatı tam ödәyә
bilmirdi. Belә bir şәraitdә dәniz daşımalarına
dözümlü Xeres vә tündlәşdirilmiş şirin şәrablar

meydana gәlmiş oldu. XVII әsrdә Xeresә
Malaqadan ağ desert vә Alikantdan tünd qırmızı
şәrablar da әlavә olundu. XIX әsrin ikinci
yarısında Fransa üzümlüklәrinә Filloksera
kütlәvi ziyan vurdu. Bir çox fransız şәrabçıları
xoşbәxtlik axtarışı ümidi ilә İspaniya üzüm -
lüklәrinә üz tutdular [1].

Şәrab burulğanının mәrkәzi Rioxa oldu.
Fransızlar ispan şәrabçılığını bir sıra yeniliklәrlә
zәnginlәşdirdilәr ki, onlardan biri dә qırmızı
şәrabların palıd çәllәklәrdә yetişdirilmәsi idi.
Bundan başqa, 1872-ci ildәn başlayaraq Kata -
loniyada әnәnәvi şampan metodu ilә sava oynaq
şәrabının istehsalına başlanıldı. 1925-ci ildә
şәrab istehsalını tәnzimlәyәn ilk qanun vericilik
aktları qәbul olundu. Hәlә o vaxtlar dörd
subreqionun (Rioxa, Xeres, Malaqa vә Montilya
Moriles) mәhsulları “mәnşәyinә görә nәzarәt
olunan” adlandırma statusuna layiq görüldü vә
eyni zamanda, tәnzimlәyici şura adlı nәzarәt
orqanı yaradıldı. İspan şәrablarının texnologiyası
(istәnilәn digәr şәrabların da) aşağıdakı әla -
mәtlәrә әsaslanır:

Rәng: qırmızı (tindo, rojo), ağ (blanco),
yaxud çәhrayı (rosado); karbon qazının olub,
olmamasına görә: oynaq (espş, noso), yaxud
sakit; şәkәrin miqdarına görә: turş (seco, bryut),
kәmturş (semiseco, abocado), kәmşirin (semi -
dulçe), yaxud şirin (dulçe, vino de licor). İspa -
niya zәngin şәrabçılıq әnәnәlәrinә malik olub,
burada faktik olaraq bütün tip şәrablar istehsal
olunur.

Şәrab istehsalı 2016-cı ildә dünya şәrab
istehsalı (şirәlәr istisna olunmaqla) 259 mln
hektolitrlә qiymәtlәndirilir. Belәliklә, qlobal
şәrab istsehsalı son 20 ilin әn zәif göstәricisi
kimi nәzәrә çarpır. 2016-cı il müxtәlif ölkәlәrdә
şәrab istehsalı üçün әlverişsiz iqlim şәraitinә
malik il kimi qeyd olunmuşdur. Göründüyü kimi,
2013-cü il şәrabçılıq üçün rekord il olmaqla,
istehsalın ümumi hәcmi 289 mln hektolitrә
(şirәlәr daxil edilmәdәn) çatmış vә 2014-cü ildә
azalaraq 271, 2015-ci ildә 274 vә tam dәqiq
olmayan mәlumatlara görә, 2016-cı ildә 259 mln
hektolitr tәşkil etmişdir. 

2016-cı ildә İtaliya dünyanın aparıcı şәrab
ölkәsi mövqeyini (48,8 mln hl-lә) tәsdiq etmiş,
onun ardınca Fransa (41,9 mln hl) vә İspaniya
(37,8 mln hl) gәlmişdir. İstehsalın xüsusilә
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yüksәk sәviyyәsi ABŞ-da (22,5 mln hl-ә) qeydә
alınmışdır. Cәnubi Amerikada әlverişsiz iqlim
şәraiti nәticәsindә şәrab istehsalı kәskin
azalmışdır. Argentina (8,8 mln hl), Çili (10,1 mln
hl), Braziliya (1,4 mln hl). Azalma meyllәrinә
baxmayaraq, Avropa yenә dә şәrabın әn iri isteh -
salçısı olaraq qalmaqdadır. Cәnub yarım kü -
rәsindә vә ABŞ-da istehsalın inkişafı davam edir.
Belә ki, 2014-cü ildә Argentina 15,2 mln hl
(+1%), Yeni Zellandiya rekord sәviyyәdә 3,2
mln hl (+29%), Cәnubi Afrika 11,3 mln hl (+4%)
vә ABŞ yüksәk istehsal sәviyyәsi ilә fәrqlәnәrәk
22,3 mln hl şәrab istehsal etmişdir.

Azәrbaycanda şәrabçılıq vә üzümçülük  qә -
dim zamanlardan mәlumdur. Bunu çoxsaylı әdә -
biyyat mәlumatları vә arxeoloji qazıntılar za manı
tapılmış qәdim әşyalar tәsdiq edir. Şәrab çılığa
aid olan әn qәdim maddi mәdәniyyәt nümunәsi –
şәrab saxlamaq üçün nәzәrdә tutul muş, gildәn
hazırlanmış küpdür. Hәmin küp 1931-ci ildә
Xanlar (indiki Göygöl) şәhәrinin yaxınlığında,
kurqan әtrafında aparılan qazıntılar zamanı
Y.İ.Hummel tәrәfindәn aşkar edilmişdir. Alimlәr
bu tapıntını bürünc әsrә (eramızdan әvvәl ikinci
minillik vә birinci әsrin әvvәli) aid etmişlәr.
1962-ci ildә Ağstafa rayonu әrazisindә yerlәşәn
Somutәpә adlanan tarixi abidәnin yaxınlığında
aparılan arxeoloji qazıntılar nәti cәsindә yan -
ğından kömürlәşmiş üzüm toxumları tapılmışdır.
Mәhz bu tapıntı әsasında Azәr baycanda üzüm -
çülüyün yeddi min illik tarixә malik olduğu
müәyyәn edilmişdir [4]. 

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-
ci il 15 dekabr tarixli, 1890 nömrәli Sәrәncamı
ilә tәsdiq edilmiş “2012–2020-ci illәrdә Azәr -
baycan Respublikasında üzümçülüyün inkişafına
dair Dövlәt Proqramı”nda respub likada üzümün
vә onun emal mәhsullarının istehsalının artırıl -
ması, ölkә әhalisinin tәzә vә keyfiyyәtli üzümә
tәlәbatının daha dolğun ödәnilmәsi, şәrabçılıq vә
üzüm emalı müәssi sәlәrinin xammal tәminatının
yaxşı laşdırılması nәzәrdә tutulmuşdur [5].

Hazırda üzümçülüyün vә şәrabçılığın inkişaf
etdirilmәsi ilә bağlı müvafiq normativ-hüquqi
bazanın tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtindә işlәr
davam etdirilir. 
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H.Mammadova 
Wine production and development features

of winemaking in the world
Summary

Wines are divided into different groups accor -
ding to their colors, qualities and cultivation
times, amounts of carbon dioxide gas and acids
and also production technologies. Wines are
made with traditional and special technology.
They are made in different countries of the
world. France, Italy and Spain are main wine
producing countries. History of winemaking in
Azerbaijan goes back to the ancient times.
Archeological discoveries found in Azerbaijan
prove that history of winemaking covers about
seven thousand years.

Х.Мамедова 
Производство вина и особенности

развития виноделия в мире
Резюме

Вины делятся на разные группы в зави -
симости от их цветов, качеств и времени куль -
тивирования, количества углекислого газа и
кислот, а также технологий производства. Ви -
на изготавливаются по традиционной и спе -
циальной технологии. Они сделаны в раз ных
странах мира. Франция, Италия и Испа ния
являются основными странами-произ води -
телями вина. История виноделия в Азер байд -
жане восходит к древним временам. Ар хеоло -
гические открытия, найденные в Азер байд -
жане, доказывают, что история вино де лия ох -
ватывает около семи тысяч лет.
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M
әlumdur ki, ipәkçilik kәnd tә -
sәrrüfatının mühüm sahә lә -
rindәn biridir. Bu sahәnin mәq -
sәdi xam ipәk әldә etmәk üçün

ipәkqurdunu yetişdirib, onlardan barama almaq -
dır. Dünya ipәkçiliyinin inkişaf etdiyi bir çox
ölkәlәrdә tәbii ipәyә olan ehtiyac ildәn-ilә artır.
Belә ki, 2000-ci ildәn başlayaraq, ipәk istehsalı
200 min tondan artıq olmuşdur. 

Son illәr Azәrbaycanda ipәkçiliyin inkişa -
fında mövcud olan qeyri-sabitlik ölkә Prezi -
dentinin nәzarәti altına alınmış vә 2017-ci ildә
“Azәrbaycan Respublikasında baramaçılığın vә
ipәkçiliyin inkişafına dair 2018-2025-ci illәr
üçün Dövlәt Proqramı” qәbul olunmuşdur.
Proqramda әsas hәdәf 2025-ci ilәdәk barama
istehsalını 6 min tona çatdırmaqdır. Kәnd
Tәsәrrüfatı Na zirliyinin Çin Respublikasından

aldığı 1 milyon tut tingi 2017-ci il noyabrın 29-
da ölkәmizә gәtirilmişdir. Bunlar Nazirlik tәrә -
findәn hazır lanmış bölgüyә әsasәn, 38 rayona
göndәrilәrәk fermer sahibkarlara ödәnişsiz
әsaslarla pay lanılmışdır. 2018-ci ildә respublika
üzrә 505 ton yaş barama tәhvil verilmiş vә 38
rayon arasında barama tәhvilinә görә Zәrdab
rayonu 53,9 tonla birinci yerdәdir.

Kәnd tәsәrrüfatının digәr sahәlәrindә olduğu
kimi, ipәkçiliklә dә fermer, sahibkar, kәndli
tәsәrrüfatları mәşğul olurlar. Onların әsas tәlәbi
qrenanın yüksәk keyfiyyәtli olması ilә yanaşı,
xәstәliklәrә dözümlü tırtılların kütlәvi çıxışı vә
bununla da yüksәk barama mәhsulu almaqdır.
Ədәbiyyat materiallarının analizindәn görünür
ki, bir çox tәdqiqatçılar işlәrini tut ipәkqurdunun
mәhsuldarlığı, bioloji göstәricilәri, baramanın
keyfiyyәti, ipәk mәhsuldarlığının artımına tәsir

TUT İPƏKQURDUNUN İNKİŞAFINA TƏSİR
GÖSTƏRƏN YENİ ÜSULLARIN HAZIRLANMASI
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Azәrbaycan Dövlәt Aqrar Universitetinin Bitkiçilik vә 
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Açar sözlәr: qrena, tırtıl, barama, fizioloji reaksiya, mәhsuldarlıq proqnozu.
Key words: grain, worm, cocoon, physiological reaction, forecast of fertility.
Ключевые слова: грена, гусеница, кокон, физиологическая реакция, прогноз плодовитости.
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Xülasә. Mәqalәdә ipәkçilik peşәsinin kәnd tәsәrrüfatının mühüm sahәlәrdәn biri kimi
xüsusiyyәtlәrindәn, onun ölkәnin iqtisadi inkişafındakı rolundan vә mәişәtdә gәrәkli bir vasitә kimi
istifadә imkanlarından danışılır. Eyni zamanda, dünyada vә ölkәmizdә bu sahәnin inkişafına
göstәrilәn qayğı vә diqqәt önә çәkilir vә onun rentabelli sahә kimi göstәricilәri qeyd olunur. 

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №3, 2018 s.59-62



60

göstәrәn amillәrin araşdırılmasına hәsr et -
mişdirlәr.

Mәlumdur ki, ipәkçiliyin rentabelliyinin әsas
göstәricisini Azәrbaycanda tut ipәkqurdu, dünya
ölkәlәrindә isә tut vә palıd ipәkqurdlarının biolo -
ji göstәricilәrinin yaxşılaşdırılması tәşkil edir.
Son illәr müxtәlif texnologiyaların tәtbiqi ilә
yüksәk mәhsuldarlığa malik olan tut ipәkqurdu
cinslәri vә hibridlәri әldә edilmişdir. Bunlardan
әldә olunmuş baramaların biotexnoloji göstә -
ricilәri yüksәk olsa da, emal prosesindә, bәslәn -
mә dövründә, yumurtaların (qrenaların) yetiş -
dirilmәsi, xüsusәn dә diapauza vә qışlama
zamanı müxtәlif xәstәliklәrin әlverişli şәraitin
tәsirinә qarşı dözümsüz olmaları әsas limit -
lәşdirici amil kimi qalır. Onu da qeyd etmәk
lazımdır ki, qrenaj tәsәrrüfatlarında veterinar-
sanitar vәziyyәtin tәlәb olunan sәviyyәdә
olmaması, ekoloji mühitin qeyri-әlverişli tәsiri
poikilotherm (daxili temperaturunu dәyişәn)
orqanizm olan tut ipәkqurdunun inkişafına
neqativ tәsir göstәrir. Hәtta bu tәsәrrüfatlarda
optimal hidrotermiki şәrait yaradılsa belә,
yumurtaların hәyat qabiliyyәtliliyi aşağı olur.
Buna sәbәb patogen mikroorqanizmlәrin tәsiri -
dir, çünki tut ipәkqurdunun ilkin inkişaf mәr -
hәlәsindә yumurtaların üzәrindә müxtәlif
mikroflora (bakterial tәbiәtlisi üstünlük tәşkil
etmәklә) toplanır. Bu, yumurtaların hәyatilik
qabiliyyәtinin sәviyyәsini aşağı salır, qışlama
dövründә ölüm faizinin yüksәk olmasına gәtirib
çıxardır. (R.Sato, H.Vatanabe, 1986, Al Koba -
vashi, 1990, L.F.Kaşkarova, 1994, V.A.Qolovko,
1996 vә s.). Hәr bir növün ontogenezinin әsas
mәrhәlәsi hesab olunan emriogenezin normal
gedişini tәmin etmәk yolu ilә sonrakı inkişaf
fazalarının yüksәk fizioloji göstәricilәrinә nail
olmaq mümkündür.

Göründüyü kimi, ipәkçilik tәsәrrüfatının
inkişafı yüksәk keyfiyyәtli barama mәhsulunun
ilkin tәminatı – tut ipәkqurdunun saxlanılma
şәraitinin yaxşılaşdırılması vә biotexnoloji göstә -
ricilәrin yüksәk olması üçün iqtisadi cәhәtdәn
sәrfәli, ekoloji cәhәtdәn tәmiz olan üsulların
hazırlanmasını tәşkil edir.

MATERİAL VƏ METODLAR
Bu gün mәqsәdimiz әsas hәdәf olaraq,

müxtәlif inqrediyentlәrin sulu mәhlullarının vә
tut ipәkqurdu yumurtalarının hәyatilik qabi -

liyyәti, tırtılların fizioloji göstәricilәri vә bara -
malarının keyfiyyәtinә tәsirini tәdqiq etmәk, әldә
olunmuş nәticәlәr әsasında yeni emal üsulunun
effektivliyini müәyyәnlәşdirmәkdir.

Bu mәqsәdә nail olmaq üçün plan üzrә
aşağıdakı işlәr hәyata keçirilmişdir:

– Gәncә-Qazax bölgәsindә tut ipәkqurdunun
yerli cinslәrinә aid olan yumurtalara inkubasiya
vә diapauza zamanı inqrediyentlәrin emal olun -
muş çәkil yarpaqlarının tırtıllar {5%-li H2O;
NaHCO3; yod tәrkibli mineral su} tәsirini
öyrәndik;

– әn effektiv inqrediyentin tut ipәkqurdunun
mәhsuldarlığına, baramalarının kәmiyyәt vә
keyfiyyәt göstәricilәrinә tәsirini öyrәndik;

– aşkar etdiyimiz optimal inqrediyent әsa -
sında tut ipәkqurdu yumurtaları vә çәkil yarpaq -
larının yeni üsulla emalı texnologiyasının effek -
tivliyini qiymәtlәndirdik.

Tәdqiqat zamanı metodikaya uyğun olaraq,
tut ipәkqurdunun Gәncә-Qazax bölgәsi şәraitin -
dә müxtәlif sorta aid olan yerli çәkil (“gözәl-tut”,
“arzu-tut”) yarpaqları üzәrindә inkişaf edәn tut
ipәkqurdu cinslәrinin bütün fazalarında biotex -
noloji tәdqiqatları hәyata keçirtdik. Burada
әsasәn, 2 istiqamәtdә elmi-tәsәrrüfat әhәmiyyәtli
tәdqiqat işlәri aparıldı. Müxtәlif inqrediyentlәrin
iştirakı ilә tәcrü bәlәrә götürdüyümüz tut ipәk -
qurdu yumur tala rında embriogenezin gedişini
fәal vә diapauzada olan variantlarda tәdqiq etdik.
10 seriyanın hәr birindә 20 yumurta olmaqla, 3
tәkrarda qoyduq.

Seçilmiş çәkil yarpaqlarının tırtılları qida lan -
dırmadan әvvәl ümumi qәbul olunmuş
P.A.Pervuşen vә U.A.Abdullayevin (1989) meto -
du ilә profilaktik emalı edildi. Bunun üçün hәr
bir tırtılın qidalandırılması aşağıdakı qaydada
cәmi 3 variant olmaqla, yarpaqların emalı (yәni
inqrediyentin sulu mәhlulu ilә işlәnilib) aparıldı:
a) 5% hidrokarbonatla emal; b) tәrkibindә yod
olan artezian mәdәn suyu ilә emal; c) yoxlama
(adi su ilә bir dәfә çilәmә vә quru, emalsız
variantlar), (Kuliyeva, 2002-2005).

Yumurtalara inqrediyentlәrin tәsiri +250C
temperatur vә 65% nәmlik şәraitindә (yәni
mәhlulun temperaturuna müvafiq) kağız üzә -
rindә vә ya cuna (marlya) düyünçәlәrindә apa -
rıldı. Emal, yәni tәsir bilavasitә yumurtalar inku -
basiyaya qoyulan zaman hәyata keçirildi.
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İnkubasiya bitdikdәn sonra ayılan (“dirilәn”)
yumurtaların sayı qeyd olundu. Mürcәlәr oyan -
dıqdan 5 gün әrzindә saydıq. Müx tәlif variant -
larda emalın effektivliyini qiymәt lәndirmәk üçün

sınaq qidalandırmalar da aparıldı. Hәr variant
üzrә 3 tәkrarda 100 tırtıl olmaqla, effek tivlik
(yәni inkişaf sonadәk – barama mәrhә lә sinәdәk
aparılıb) tәsdiqlәndi. Birinci vә ikinci yaş tırtıllar
doğranılmış yarpaq larla qidalan dırıldı. Effek -
tivliyi müәyyәn lәşdirmәk üçün apardığımız bu
sınaqda qidalan dırma zamanı aşağıdakı gös -
tәricilәri qeydә aldıq:

– oyanmış yumurtaların sayı (әdәdlә);
– onlardan çıxan tırtılların hәyat qabiliy yәt -

liliyi (%-lә);
– bir baramanın orta çәkisi pup daxilindә

olmaqla (mq-la);
– baramanın ipәk qatının orta çәkisi (mq-la);
– yaş baramaların çәkisi (mq-la).
İqtisadi effektivlik kәnd tәsәrrüfatında istifadә

olunan qaydada, yәni yeni üsulun sәmәrәliliyi
qiymәtlәndirilmә yolu ilә hәyata keçirlilәcәkdir:
inqrediyentlәrә verilәn vәsaitin miqdarı ilә әldә
olunmuş mәhsulun (tırtılların) qiymәti arasındakı
fәrqlә qiymәtlәndirilәcәkdir. Statistik analiz
N.A.Ploxiniski (1969) vә Q.F.Lakina (1990) gö -
rә aparılacaqdır. Tәcrübә zamanı “Rәhimli-1”,

“Gәncә-2”, “Vәtәn”, “Mizuri” cinslәrinin qrena -
larından istifadә edilmişdir. 

Apardığımız tәdqiqat işinin nәticәlәri aşa -
ğıdakı cәdvәldә göstәrilmişdir:

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR
1. Apardığımız tәdqiqat işlәrinin nәticәsinә

әsasәn, tut ipәkqurdu tırtıllarının sodalı mәhlulla
emal edilmiş hәyat qabiliyyәtliliyi digәr variant -
lara nisbәtәn yüksәk olmuşdur. Yod tәrkibli
mineral su vә emal edilmiş çәkil yarpaqları ilә
aparılmış yemlәmә variantlarında isә göstәricilәr
sodalı mәhlulla emal edilmiş variantlardan aşağı,
yoxlama variantlarından isә yüksәk olmuşdur. 

2. Apardığımız sınaq tәcrübәlәrinin nәticәlәri
göstәrir ki, tut ipәkqurdlarının qeyd edilәn
inqrediyentlәrlә emal edilmiş çәkil yarpaqları ilә
yemlәmә aparılması mümkündür vә alınan qrena
sәnaye istehsalı üçün faydalıdır. 

3. Müasir tәlәbata uyğun olaraq, ipәkçiliyi
hәrtәrәfli surәtdә inkişaf etdirmәk, yeni mәh -
suldar vә sәnayenin tәlәbatını ödәyәn, key -
fiyyәtli mәhsul әldә etmәk üçün aparılmış tәc -
rübәni tәsәrrüfatlarda tәtbiq etmәk olar. 

4. Aparılan yemlәmәnin bütün mәrhәlәlәrindә
ilkin materialın seçilmәsi, elәcә dә qrenanın
hazırlanması zamanı baramanın texnoloji xas -
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sәlәrini tәyin etmәk vacib mәsәlәlәrdәn biri
hesab edilir. Qrenanın seçilmәsi vә çoxal dıl -
masına hәlledici tәsir göstәrәn göstәricilәr dә
daxil olmalıdır.

Müasir tәlәbata görә ipәkçilik elminin qarşı -
sında duran әn vacib mәsәlәlәrdәn biri dә
mövcud tut ipәksarıyanı (ipәkqurdu) cinslәrinin
dözümlülüyünün artırılması vә baramanın key -
fiyyәtinin yaxşılaşdırılmasıdır. Ona görә dә son
illәr respublikamızda tut ipәksarıyanı (ipәk -
qurdu) cinslәrinin bioloji xüsusiyyәtlәrinә vә
baramanın keyfiyyәt göstәricilәrinә görә tәlәb
olunan sәviyyәdә saxlanılması ilә yanaşı, yeni
texnologiyalarının hazırlanması da çox aktual
mәsәlәlәrdәn hesab edilmәlidir.

Ölkәmizdә barama toxumu istehsalını qay -
daya salmaq, xaricdәn vә digәr respub likalardan
qrena gәtirmәk problemindәn azad olmaq vә
respublika ipәkçilәrini özümüzdә yetişdirilәn
qrena ilә tәchiz etmәk üçün barama toxumu
zavodlarının, hәmçinin stansiyalarının tәşkil
edilmәsi sahәsindә lazımi işlәrin görülmәsi çox
vacibdir.
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G.Baghirova
Preparation of new methods that

influence the growth of mulberry silkworm 
Summary  

The article deals with the features of silkworm
breeding as one of the key areas of agriculture,
its role in the economic development of the
country, and the opportunities for its utilization
in households as a necessary tool. The article
also highlights the care and attention to the
development of this field in the world and in our
country, and mentions its indicators as a cost-
effective area.

Г.Багирова
Подготовка новых методов, влияющих на

развитие тутового шелкопряда
Резюме

В статье рассматриваются характеристики
профессии шелкопряда как одной из
ключевых областей сельского хозяйства, ее
роли в экономическом развитии страны и ее
способности использоваться в качестве
средства жизни. В то же время подчер ки -
вается забота и внимание к развитию этой
области в мире и в нашей стране и упо ми -
наются ее показатели как рентабельной об -
ласти.

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №3, 2018 s.59-62



63

1. Robotlar kosmosda
Robot – verilmiş müәyyәn tapşırığı kompüter

proqramları nәzarәti ilә sәrbәst yerinә yetirmәk
qabiliyyәtinә malik elektromexaniki (elektro -
hidravlik vә ya elektropnevmatik) maşındır.
Qısaca olaraq demәk olar ki, robotlar – bilava sitә
insan nәzarәti altında olmaqla düşünәn qurğu -
lardır. Bunlar hәm radiasiya olan mühitdә isti -
fadә olunan, insan әllәri kimi hәrәkәt edәn qurğu
olmaqla, hәm dә operatorlarla teleida rәetmә
olunan, mürәkkәb tapşırıqları yerinә yetirәn
ağıllı sistemlәrdir. Kosmik Şatlın robo tunun qolu
buna yaxşı nümunәdir. Bu halda “tele -
manipulyator” vә ya “teleagent” terminlәri “ro -
bot” terminlәrindәn daha münasib sayıla bilәr.

İlkin mәrhәlәdә aparatlar kosmosa yerdәn
avtomatik rejimdә buraxılırdı. Kosmik tap -
şırıqların mürәkkәbliyi artdıqca, bu tәlәblәr daha

da çәtinlәşir vә avtomatik kosmik gәmilәrin
mürәkkәbliyi artırdı. Bu sahәyә maraq artdıqca,
kosmik robotlar qurğusunun mürәkkәbliyi artır,
tәtbiqi isә genişlәnirdi. Ona görә dә kosmosa
göndәrilәn stansiyalar robotlaşdırılmış stan -
siyalar adlandırılırdı. Baxmayaraq ki, onların
manipulyator qolları yox idi, avtonom şәraitindә
qәrarlar qәbul edә bilmirdi vә insan hәlә
kosmosa çıxmamışdır. Lunaxod ayda vә ya
planetdә hәrәkәt edәn robotdur. Robotlaşdırılmış
Lunaxodu bәzәn “avtomatlaşdırılmış Lunaxod”
da adlandırırlar. 

Bәzәn elә tәsәvvür yaranır ki, bu maraqlar
müәyyәn bir mәqsәdә xidmәt edәrәk, bu isti -
qamәtdәki missiyanı hәyata keçirir. Mütә xәs -
sislәr üçün bu, problem yaratmır, çünki onlar bu
maşınların bacarıqlarını vә mәh dudiyyәtlәrini
yaxşı bilirlәr. Belә ki, “Robot” ifadәsi geniş kütlә

KOSMİK  ROBOTLAR 

Rasim Əlizadә,
Azәrbaycan Texniki Universitetinin Maşın vә mexanizmlәr 

nәzәriyyәsi kafedrasının müdiri, texniki elmlәr doktoru, professor 
E-mail: alizada_rasim@hotmail.com, rasimalizade@iyte.edu.tr 

Açar sözlәr: kosmik gәmilәr, avtomatik aparatlar, süni intellekt, robotlar, kosmos, zondlar.
Key words: space ships, automatic devices, artificial intelligence, robots, space, probes.
Ключевые слова: космические корабли, автоматические устройства, искусственный ин -
теллект, роботы, космос, зонды.

UOT: 524

Xülasә. Kosmik stansiyalar, marsoxodlar, lunoxodlar, Şatl kosmik gәmisinin  robot qolu vә digәr
idarәolunan  manipulyatorlar mәkanında öz missiyalarını yerinә yetirir ya müstәqil, ya da yerdәn
idarә olunur. Gәlәcәkdә yaradılacaq intellektual robotlar ev, servis vә fәrdi istifadәdә hazırkı
personal kompüterlәr kimi istifadә edilәcәkdir. Tezliklә mәkanda yaradılmış robotlaşdırılmış
laboratoriyalar vә intellektual işlәrlә idarә olunan texnoloji xәtlәr yaranacaqdır. Mәqalәdә  inert
materialın  intellektual vә zehni sistemә keçmәsi sxemi göstәrilir.
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üçün aldadıcı ola bilәr, lakin müasir texnolo -
giyaların imkanlarından daha çox yararlanmaq
üçün zәmin yarada bilәr. Bu da öz növbәsindә,
prinsipcә tәhlükәli aspektlәrә gәtirib çıxarır: әgәr
ictimaiyyәtin ölçüyә gәlmәz gözlәntilәri varsa,
bu, müәyyәn çәtinliklәrә sәbәb ola bilәr. Ona
görә dә insanlar kosmosdakı kiçik, lakin mühüm
addımlar üçün xәrclәri, texnoloji vә elmi inkişafı
dәstәklәmәlidir. Belә liklә, daha proqressiv
texnologiyalarla yaradılan kosmik gәmilәrin
layihәlәndirilmәsinә vә yara dılmasına xәrclә -
nilәn pullar, bizi Günәş sis temindәki bütün
mәsәlәlәrin hәlli üçün daha mükәmmәl Robot
yaratmağa sövq edir.

2. İnsanlar vә robotlar
Kosmos tәdqiqatının ilkin çağlarından mәlu -

matlı vә kosmik missiyalarda iştirak edәnlәr
maraqlı sualları müzakirә edirdilәr. Şübhәsiz ki,
insanlarla uçan kosmik aparatların layihәsi
mürәkkәb qiymәti isә baha olurdu. Kosmik әsrin
әvvәlindә belә idi, indi isә qiymәtlәr daha da
artır.

Birincisi, kosmik gәmilәrin tәhlükәsizlik
tәlәblәri mühüm dәrәcәdә güclәndirilir. Avto -
matik aparatlardan istifadә edilәrsә, kosmik
stansiyaların sayını vә etibarlılığını artırmaq olar.
Layihәlәndirmәnin ilkin mәrhәlәsindә qiymәtin
azaldılması vә “nәticә/qiymәt” nisbәtinin artırıl -
ması vacib amillәrdәndir. Layihәlәndirmәnin
başlanması vә bitmәsi müddәti dә azaldıla bilәr.
Yüksәk tәhlükәsizliyin qaçılmaz olduğu kos -
monavtların kosmik gәmiyә mindiyi vaxt qiy -
mәtlәr әhәmiyyәtli dәrәcәdә artır. 

Kosmik gәmilәrdә kosmonavtların hәyat vә
fәaliyyәti tәminatı zәmanәtli olmalıdır. Onlar
adәtәn çәtin daşınan, böyük, bahalı olur vә
missiyanın müddәtindәn asılı olaraq mürәk -
kәbliyi artır. Ona görә dә alәtlәr vә elektron
cihazlar miniatürlәşdirilir. Texnoloji inkişaf
nәticәsindә robotlaşdırılmış stansiyalar yün-
güllәşdirilir, ölçülәri kiçildilir vә insanlarla
tәchiz olunmuş kosmik gәmilәrә nisbәtәn daha
rahat olur. Bu da orbitә buraxılan kosmik gә -
milәrin ölçülәrinin kiçildilmәsinә vә qiy mәtinin
azaldılmasına gәtirib çıxarır. Hәmçinin elektro -
nika vә kompüter elmlәri sahәsindәki nailiy -
yәtlәr robotlara daha çәtin tapşırıqları yerinә

yetirmәyә imkan verir. Lakin eksperimentlәr
göstәrir ki, kosmo navtların kosmosda olması
әhali arasında populyar deyil. Bununla belә,
kosmonavtların çoxfunksiyalı avtomatik cihaz -
ların işinin korreksiyası üçün müdaxilәsi  çoxluq
tәşkil edir. Qәfil baş verәn vәziyyәtlәrdә vә geniş
dairәdә mәsәlәlәrin hәlli kosmik sәyahәtlәrdә
kosmonavtların bacarıqlıq şәrtidir. Kosmo -
navtların çәkisizlik şәraitinә uyğunlaşmaq vә
kosmosda problemsiz işlәmәk bacarığı yox -
lanılır. Mәrkәzi Kosmik Teleskopun tәmiri vә
sonrakı modernizasiyası buna yaxşı nümunәdir
(şәkil 1). Bu şәkildәki tәsvirdә Mәrkәzi Kosmik
Teleskopun (NASA foto) tәmirini edәn astronavt
ekstra daşınma (ЕПД) hәyata keçirir. 

Şәkil 1.
Əgәr insanlar üçün Marsın tәdqiqi çәtindirsә,

onda robotlar üçün dә bu iş asan deyil. Kosmik
planetlәrin üzәrindә hәrәkәt edәn istәnilәn
avtomatik stansiya avtonom (müstәqil) rejimdә
işlәmәlidir. Ay planetindә olan kosmik stansiyanı
idarә etmәk üçün yerdәn göndәrilәn siqnal 3 san.
әrzindә gedib-qayıdır. Lakin Marsla belә әlaqә
yoxdur. Marsoxodun kamerasının maneәni gö -
rüb, Yerdәn marşurutun korreksiyasını alanadәk
bir neçә dәqiqә ötür.

Avtomatik stansiyalar planetin sәthindә
yavaş-yavaş hәrәkәt edirlәr. Mәsәlәn, Mars
missiyalı Robot-marsoxod (şәkil 2), 1997-ci ilin
tәdqiqatçısı vә ya nisbәtәn yeni “Spirit and
opportunity” robotu çox yavaş sürәtlә hәrәkәt
edir, müstәqil sürәtdә bir neçә әmәliyyatı idarә
edir. Lakin bu özüyeriyәn aparatlar çoxfunksiyalı
olaraq әllә idarә olunur. Baxmayaraq ki, giriş
siqnallarının alınması üçün çox vaxt tәlәb olunur.

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №3, 2018 s.63-68



65

Süni intellektә olan ümidlәr hәlә ki, reallıqdan
uzaqdır. Lakin kompüterlәrin imkanları sürәtlә
artır, insan düşüncәlәrini imitasiya edәn maşın
konstruksiyaları yaxın gәlәcәkdә daha geniş yer
tutacaq.

Şәkil 2.
Kompüterlәrin yığılması daha da yaxşılaşıb,

bir çoxlarının realizasiyası ağır getsә dә, onların
hәqiqi mәntiqi qabiliyyәti yüksәlir.

Hәlә heç kim “ağıl qabiliyyәti” ifadәsinin
tam tәyinini verә bilmәyib, bәlkә dә ona görә ki,
“ağıllı” sözü bir çox hallarda istifadә olunur –
ağıllı maşın, ağıllı struktur, ağıllı silah, hәtta
avtomobil texnologiyasında ağıllı amor tizator.
Bәlkә dә bu yaxşı mәna verir, çünki bu
qurğuların icra qabiliyyәti ötәn illәrlә müqa -
yisәdә çox yüksәkdir. “Ağıllı” ifadәsi düzgün
tәsәvvür yaratmalıdır: bir çox maşınlar müstәqil
sürәtdә bir çox әmәliyyatları yerinә yetirә bilir,
lakin insandan gözlәnilәn “ağıl qabiliyyәti” isә
tam başqadır. 

“Sobot” sözü işçi, әmәkdaş “Robot” sözündәn
irәli gәlir ki, bunun da mәqsәdi insanların
müdaxilәsi olmadan onlara kömәk edәn ma-
şınların ağıl qabiliyyәtini göstәrmәkdir. Nisbәtәn
yeni sahә olan “ev robotları” vә ya “servis
robotları” tez bir zamanda genişlәndi. Gәlәcәkdә
personal robot personal kompü terlәrin uğurunu
tәkrar edә bilәcәk vә robot kompüter kimi hәr
evdә vacib qurğu olacaq. Robotlar evlәrdә,
ofislәrdә, hospitallarda işlәyәrәk daha etibarlı,
istifadәsi daha asan vә müstәqil ola bilәr. Ona
görә dә onlar bugün vә gәlәcәkdә insanlara qarı -
şacaq, lakin sәnaye robotları bu missiyalara
riayәt vә әmәl etmәyә qadir deyillәr. 

Bәnzәr vә ziddiyyәtli istiqamәtlәr kosmosda
da aşkar olunur. Əvvәllәr maşınlara hәvalә edilәn
işlәr, indi dә hәrdәn insanlar tәrәfindәn daha
keyfiyyәtli hәyata keçirilir. Bu istiqamәtdә edi -
lәn cәhdlәr, avtomatik qurğuların qiy mәtindәn
qaçmaq mәqsәdi güdürdü. “Mir” kosmik gәmi -
sindә bir çox qәzalar baş verirdi. Belә ki, bir -
lәşmә zamanı avtomatik yük gәmisi “Proq ress”
dağılmışdır – sükanla idarәetmә zamanı o günәş
batareyaları ilә toqquşmuş vә bu böyük ziyana,
itkiyә sәbәb olmuşdur. Bu hadisә birlәşmә üçün
manevr edәndә әl ilә idarәetmә zamanı pilotların
aparat tәminatı vә onların tәhlükәsizliyi tәmin
edilmәmişdir. 1990-cı ilin axırında ESA tәrә -
findәn planlaşdırılan Ay kos mik stansiyasını
әvvәlki ay stansiyasından fәrqli olaraq, yerdәn
operator vasitәsi ilә idarә etmәk nәzәrdә
tutulurdu.

Gәlәcәkdә insanların kosmik gәmidә fәaliy -
yәti üçün kapital qoyuluşları artırılacaq, lakin bu
artımı nәzarәt sistemlәrinin qiymәti kompen-
sasiya edәcәk. Avtomatik görülmәsi nәzәrdә
tutulan bir çox әmәliyyatları astronavtlar daha
effektiv icra edә bilәr vә mümkündür ki,
Sobotların kömәyindәn istifadә edilsin. 

İnsan – maşın әlaqәsi daha dәqiq qarşılıqlı
әlaqәni inkişaf etdirir. Mәsәlәn, planetar  cәmiy -
yәt tәrәfindәn fәzaya buraxılmış “Mars – Zasta -
va”nın Marsı tәdqiqi insan – maşın qarşı lıqlı
әlaqәsinә nümunәdir. Burada robotlaşmış bir çox
elmi-tәdqiqat stansiyaları daimi kom munikasiya
vә naviqasiya sistemlәri ilә tәchiz edilәrәk
qırmızı planetә göndәrilә bilәr. Onlar orada
tәdqiqatlar aparmaqla Marsı tәdqiq edәn kosmik
gәmilәrin qәbulu üçün enmә mey dançalarının
lazım olan infrastrukturunu yara dacaq ki, in -
sanlar da oranı tәdqiq edә bilsinlәr.

Kosmik gәmilәrin faydalı yüklә yerin orbitinә
buraxılması xәrclәrinin azaldılması әn vacib
mәsәlәlәrdәn biridir. Bu zaman isә yeni, qabaqcıl
texnologiyalar vasitәsi ilә kosmosa buraxılan
kosmik gәmilәr insanların bilavasitә kosmosun
tәdqiqini asanlaşdırır. Qeyd edәk ki, bu kaskad
effekti dә ola bilәr: yәni insanların çoxu kos -
mosda yaşayacaq, başqa sәma cisimlәrindә
dayanacaq ki, bu yolla insanların vә yüklәrin
daşınması üçün Yerdәn buraxılan kosmik
gәmilәrin sayı azalacaq. Belәliklә, bizә tәh -
silimizdә böyük sәy göstәrmәk tәlәb olunur ki,
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bu da yavaş-yavaş sürәtlәnәcәk. Kosmik fәza
çox böyükdür, yerin yaxın qonşuluğunda avto -
matik laboratoriya vә sәnaye müәssisәlәri qu -
raşdırmaq üçün burada insan varlığı vacibdir.
İnsanlar kosmosda nәinki işlәmәyi, orada uzun
illәr necә yaşamağı, kosmosda tәyinat yeri
istiqamәtindә sәyahәt etmәyi dә öyrәnmәlidirlәr.
Burada tәkcә elmi-tәtqiqat bazaları deyil, hәm -
çinin yaşamaq üçün dә yer olacaqdır. Başqa
sözlә, insanlar kosmosa planeti öyrәnmәk üçün
robotexniki qurğuları göndәrmәklә kifayәt -
lәnmәyib, orada mәskunlaşa da bilәcәklәr.

İkinci yanaşma neyron şәbәkәsi olaraq, insan
vә heyvan beyinlәrini imitasiya edәrәk, süni
neyron şәbәkәsinin qurulmasına әsaslanır. Süni
Neyron Şәbәkәsi (SNŞ) elә yaradılıb ki, burada
proqram tәminatı ilә deyil, tәlimlә işlәyir. Bu iki
yanaşma bir-birindәn çox da fәrqlәnmir, çünki
çox vaxt neyron şәbәkәlәri kompüterlә model -
lәşdirirlәr, yәni onlar adi ma şınlarda işlәyәn
kompüter tәminatına gәtirilir. Belә liklә, ikinci
yanaşmaya birincinin xüsusi halı kimi baxmaq
olar. Hәr halda neyron yanaş ması hәll olun -
mayan problem sayılırdı vә 1960-cı illәrin
sonu bu iş dayandı. Əksinә ola raq alqoritmik
yanaş malar ümidverici nәti cәlәr vermәyә
başladı.

1980-ci illәrin ortalarında yuxarıda
göstәrilәn mәsәlәlәrin hәlli üçün neyron
yanaşması vüsәt almışdır, lakin intel lektual
maşınların yara dılması proqnoz laş dırılandan
sonra daha mürәk kәb oldu. 1960-cı ildә belә bir
tәsәvvür vardır ki, 2000-ci ildә texnoloji
nәticәlәr әldә edilәcәk, 2010-cu ildә isә hәyata
keçirilәcәk, amma adama elә gәlir ki, bu gün
hәlә çox uzaqdadır, çoxları da bunun müasir
texnologiyalarla mümkün süz lüyünü söylәyirlәr. 

3. Zondlar vә robotlar
Sxem 1-dә inert modellәrdәn ağıllıya vә

şüurlu sistemә aparan tәxmini yol sxemi göstә -
rilmişdir. Bu sxemә uyğun olaraq enerji ilә
manipulyasiya etmәk mümkündür. Buna görә dә
baxılan maddi sistem dinamik bir sistemdir. Əgәr
sözügedәn sistem siqnalı qәbul edib vә mәlu matı
manipulyasiya edәrsә, bu sistemi avtomatik
qurğu hesab etmәk olar. 

Qәrarları verәn blokla biliklәr bloklarının
hansının yuxarı, hansınınsa aşağı olması müba -

hisәlidir. Bir canlı (canlı vә ya robot) daxili mo -
deli qurmadan, xarici dünyanın girişlәrinә
reaksiya verә bilәcәk bir qәrar qәbul edә bilәcәyi
ehtimal olunur. Bloklarda terminlәrin mәnası ilә
tam bir razılaşma olmadığı görünür vә cavab
“bilik” vә “qәrar” sözlәrinin nә demәk oldu -
ğunun dәqiq bir şәklinә bağlıdır.

Aşağıdakı bloklara ayrı-ayrı addımlar kimi
deyil, davamlı tәkamül prosesinin sәviyyәsi vә
hәr biri arasında sonsuz çalarlar kimi baxmaq
lazımdır. Telemanipulyatorlar yәni, müәyyәn
vәzifәlәri yerinә yetirә bilәn, uzaqdan idarәetmә
agentlәri şübhәsiz ki, avtomatik olaraq müxtәlif
sәviyyәli digәr avtomatlar kimi ikinci sәviy -
yәdәdirlәr. Bir çox hallarda tele manipul yatorlar
yüksәk sәviyyәli vәzifәlәrin insanlar tәrәfindәn
idarә edilәrkәn aşağı sәviyyәli bәzi formalarını
nümayiş etdirir.

Sxem 1. İnert materiyadan ağıllıya vә şüurlu
sistemlәrә aparan ilkin sxem

İlkin yaradılan manipulyatorlar radioaktiv
materialların hazırlanmasında istifadә edilirdi.
Onlar tam olaraq mexaniki qurğular idi. Əl vә
tutqac mexanizmlәrindәn ibarәt olub, tam olaraq
insan-operator әl hәrәkәtlәrini tәkrar edirdi.
Sonra daha yüksәk sәviyyәli qәrarların qәbul
edilmәsi üçün insan vә kontroller tәrәfindәn
avtomatik nәzarәt vasitәsi ilә daha çox hәrәkәtlәr
hәyata keçirildi. Mәsәlәn bu avtomobil ötürmә
qutusu ola bilәr: sürücü maşının hәrәkәt yerinә
yetirmәsi üçün lazımi gücünü tәmin edәn mufta
pedalı vә ötürücü qolunu idarә etmәlidir. Yarı -
mavtomatik ötürü cülәrdә sürücü dişli ilişmәyә
qәrar verir vә cihaz enerji mәnbәyi istifadә
edәrәk, mufta vә ötürmә qutusuna nәzarәt edir.
Avtomatik ötürmә qutu larında sürücü sürәt -
lәndirici pedal vasitәsi ilә sürәtә nәzarәt edir, bu
da dişli ilişmәsinin dәyişmәsinә sәbәb olur.
Burada aşağı sәviyyәli bütün hәllәr cihaz tәrә -
findәn qәbul olunur, lakin yüksәk sәviyyәli
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hәllәr hәlә dә sürücü tәrәfindәn real vaxtda insan
müdaxilәsi olmadan öz vәzifәlәrini yerinә
yetirmәkdә olan müvafiq azadlıq sәviyyәsinә
malik olma lıdır. Robot hәmçinin әtraf mühitlә
qarşılıqlı әlaqәdә çevik vә asanlıqla yenidәn
proqramlaşdırma xüsusiyyәtlәrinә malik olma -
lıdır. Bu robot üçünçü sәviyyәyә aiddir.

İdeal robot insan müdaxilәsindәn daha da
müstәqil olmalı vә intellektual hәrәkәti vә şüuru
olmalıdır. Bu xüsusiyyәtlәrin hәr ikisi hәlә dә
robotlardan uzaqdır. Ümumiyyәtlә, avtonom
işlәyәn robotlar insan – operatordan uzaq olma -
lıdır. Ayda hәyata keçirilәcәk bütün vәzifәlәrә
telemanipulyator tәsәvvür etmәk mümkün olsa
da, Marsın tәtqiq edilmәsi üçün lazımi
muxtariyyat daha da inkişaf etdirilmәlidir. Xarici
günәş sisteminin peyklәri vә planetlәrin mәsa -
fәsinә görә pilotsuz tәdqiqatlar üçün әsl robotlar
lazımdır. İnsansız qurğular vasitәsi ilә pla -
netlәrarası mәsafәlәrin fәth olunması lazımi
ağıllı maşınlar tәrәfindәn hәyata keçirilәcәkdir.
Güclü süni intellekt bütün insan xüsusiy -
yәtlәrinin maşınlar tәrәfindәn tәkrarlana bilәcә -
yinә yalnız intellektual olacağı fәrziyyәsinә
әsaslanır, eyni zamanda, uyğun bir süurla gerçәk
zehinә sahib olacaqlar. Bu sübut olunaraq
tәsdiqlәnmәyib vә sonuncu hissәsi çox müba -
hisәlidir. Xüsusilә mübahisәli an V.Neymanın
maşınlarının, yәni özünü tәkrarlayan maşınların
istifadәsidir. V.Neymanın zondu özünü tәk -
rarlayan intellektli bir zonddur. Belә zondlar
nәzәrdә tutulan yerә çatdıqdan sonra bәrk fәza
cismlәrinin müәyyәn sәthinә, asteroid, bәrk
sәthli planet vә ya planetin peyki üzәrindә
oturaraq öz tәkrarını yaratmağa (qurmağa)
başlayacaqdır. Bu tip zondlara әsaslanaraq
kosmosun fәthi strategiyası Tipler tәrәfindәn
tәklif olunmuşdur. V.Neyman zondu müqayisәli
dәrәcәdә sadәcә hәrәkәtverici ilә qonşu ulduzdan
buraxıla bilәr vә bir neçә yüz  ya min ildәn sonra
tәyinat yerinә çatar.

Zond eniş edәrәk digәr zondlar yaradacaqlar,
onlar da günәşxarici sistemi tәrk edәrәk qonşu
ulduzlara uçacaqlar. Bir gün onun әsas mәqsәdi
olan başqa günәş sistemlәrinә doğru yayılması
baş tutarsa, zondlar geri Yerә hesabatlar gön -
dәrәrәk öz elmi işlәrinә başlayacaqlar. Vә әn
nәhayәt, bizim qalaktikanın çoxu bu zondlarla

tәdqiq olunacaq. V.Neymanın zondlarından
istifadә edәrәk bir ağıllı mikroprosessorla bütün
kainatı tәdqiq etmәk olar. Belә ağıllı maşınlar
tәkcә tәdqiqat deyil, üzvü hәyat da yarada bilәr.
V.Neymanın maşını qurulsa belә, o, öz-özünü
çoxlu sayda tәkrarlaması zamanı sәhvlәrә yol
vermәyәcәyinә heç vaxt әmin olmayacağıq.
Sonda bu tәkamülün yeni canlıları yaratmasında
vasitә olan mexanizmdәn biridir. Bununla
yanaşı, yerdә proqramlaşdırılmış bir zondun
digәr planet sistemlәrinin yeni şәrtlәri ilә hәmişә
düzgün işlәyәcәyinә әmin ola bilmәrik. Zond -
ların yoxlanılması, müәyyәn dәyişikliklәr edil -
mәsi, proqramlaşdırılması yalnız ilk bir neçә
tәkrarlama zamanı mümkündür.

Fәzadakı mәsafә zaman әrzindә o qәdәr
böyüyür ki, bütün bunları süni intellekt sistemi
kosmik gәmidә yerinә yetirmәlidir. İndiki vaxtda
vә perspektivdә ağıllı robotlar kosmik fәzanı fәth
etmәyә kifayәt edәcәk. Elmi axtarışların әn vacib
mәsәlәlәrindәn biri, yәni yerdәn kәnar hәyatın
axtarışının robotlarla tәdqiqi şübhә doğurur. Heç
şübhәsiz ki, robotları elә proqramlaşdırmaq olar
ki, onlar Yer tipli canlı materiya axtarsınlar. Bu
işi insanlar da hәyata keçirә bilәrlәr. Lakin
robotların bu işi görmәsi şansı daha azdır. Bәzi
misallar bunu tәsdiq edir. Marsda zondlar
vasitәsi ilә aparılan astrobioloji eksperimentlәr
inandırıcı deyildir vә indiyәdәk müzakirәlәr
davam edir. Başqa bir nümunә, tәxmin edilәn
hәyat forması Marsın meteoriti olan ALH-
84001-dә tapılıb. Bu mikroskopik nümunәlәrin
planetdә aşkar edilmәsindәn 20 ildәn artıq vaxt
keçmәsinә baxmayaraq, alınan nәticәlәr müba -
hisәlidir, belә ki, alimlәr tәdqiqatı axıra çatdıra
bilmәdilәr. 

Daha mürәkkәb robotlar yaratmaqdansa,
gәlәcәkdә bir-biri ilә qarşılıqlı әlaqәsi olan bir
növ kollektiv zәkaya malik bir sıra sadә maşınlar
yaratmaq olar. Bu, elә yanaşmanın özüdür:
tәkamül böcәklәrdәn vә digәr canlılardan (quş,
balıq) keçәrәk, onların fәrd sәviyyәsindә
davranışını tәsvir edir vә müxtәlif çәtin mәsә -
lәlәri hәll edir. Bu canlıların davranışı populyar
tәdqiqat predmetidir vә alimlәr belә hesab edir
ki, bu kosmik vә planet robotlarına yeni yanaşma
tәdqiqatları genişlәndirmәyә imkan verәcәk.
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R.Alizade
Space robots

Summary

Space stations, mars rovers, the robot arm of
the space ship Shuttle and other controlled
manipulators carry out their missions in space
and are controlled either authomatically or from
the ground. The development and creation of

home, service and personal robots will be used as
well as now personal computers. Robotic
laboratories and technological lines controlled by
intelligent robots will soon be created in space. İt
is shown the scheme of transition of inert matter
to the intellectual and mental system.

Р.Ализаде
Космические роботы

Резюме

Космические станции, марсоходы, луно -
ходы, рука робота космического коробля
Шатл и другие управляемые манипуляторы
выпоняют свои миссии в космосе и уп -
равляются либо автономно, либо с земли. Раз -
витие и создание домашних, сервисных и пер -
сональных интеллектуальных роботов будут
использованы также, как и сейчас исполь -
зуются персональные компьютеры. Скоро в
космос6е будут созданы робо тизированные
лаборатории и технологические линии, уп -
равляемые интеллек туальными работами.
Показана схема перехода инертной материи к
интеллектуальной и умственной системе.
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B
u gün bәşәriyyәti narahat edәn әsas
prob lemlәrdәn biri dә qlobal eko -
loji problemlәrdir. İqlim dә yiş mә -
lәri, әhalinin sayının artımı, ozon

qatının dağılması, sәhralaşma problemlәri, qa -
sırğalar, sunamilәr, buzlaqların әrimәsi, tәbii vә
bәrpa olunmayan yanacaq mәnbәlәrinin tü -
kәnmәsi vә s. kimi mәsәlәlәr daha çox narahatlıq
doğurur. Azәrbaycan Respublikasının ekoloji
siyasәtinin әsas istiqamәtlәri – әtraf mühitin eko -
loji keyfiyyәtini yüksәltmәk, ekoloji tәhlü kә -
sizliyi tәmin etmәk, insanların iş vә yaşayış şә -
raiti üçün normal ekoloji şәrait yaratmaq vә s.
ibarәtdir. Bu problemlәrin hәlli üçün prioritet
istiqamәtlәr müәyyәnlәşdirilmiş vә Azәrbaycan
Respublikasının Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn
1998-ci ildә tәsdiq olunmuş Ətraf Mühitin
Mühafizәsi üzrә Milli Fәaliyyәt Pla nında öz әk -
sini tapmışdır.

Hesablamalara görә, dünyada neft ehtiyatı 50-
55 ilә, tәbii qaz ehtiyatı 75-80 ilә, kömür ehtiyatı
isә 500 ilә kifayәt edәr. Son zamanlar Azәr -
baycanda yeni tәbii qaz yataqlarının tapılması ilә
әlaqәdar bәzi informasiyalar olsa da bu, hәlәlik
proqnozdur vә tam şәkildә öz tәsdiqini tapmayıb.
Bununla belә, tәbii (üzvi) yanacaqların bugünkü
templә yandırılması ekoloji fәlakәtlәrin daha da
yaxınlaşmasına gәtirib çıxarır. Qeyd edәk ki,

Respublikanın kommunal tә sәrrüfatında yanacaq
vә enerjidәn istifadәnin effektivliyinin artırılması
ölkә rәhbәrliyinin diqqәt mәrkәzindәdir.

Son zamanlar Azәrbaycanda tikinti sәnayesi
sürәtlә inkişaf edir. Bakı şәhәri, respublikanın
bütün şәhәr vә rayonları, demәk olar ki, tikinti
meydançasını xatırladır. Tәkcә Bakı şәhәrindә
2005-2012-ci illәrdә 12,6 milyon kvadrat metr -
dәn çox yaşayış sahәsi olan yeni binalar ti -
kilmişdir.

İnsan gün әrzindә orta hesabla 1,5-2,0 kq ye -
mәk, 2-3 litr su vә 25-30 kq hava qәbul edir.
Yemәyin vә suyun tәmizliyinә nәzarәt edә bilsәk
dә, qәbul etdiyimiz havanın tәmizliyinә, insan
orqanizmi üçün nә dәrәcәdә tәhlükәli olub-
olmamasına nәzarәt edә bilmirik.

Artıq 15 ildәn çoxdur ki, bütün dünyada mik -
roiqlimin ekoloji problemlәri ilә mәşğul olan
alimlәr “xәstә binalar” adlı termindәn istifadә
edirlәr. Bu tip binalarda daxili havanın gös -
tәricilәri normativ qiymәtlәrdәn dәfәlәrlә aşa-
ğıdır. “Xәstә binalar” sindromunun yaran masının
әsas sәbәblәri – otaqlar daxilindә hava nın key -
fiyyәtinin normalara uyğun olmaması, tozluluq
dәrәcәsinin yüksәk olmasıdır.

Amerika alimlәrinin mәlumatına görә, ABŞ-
da 20-30% binalarda bu sindrom mövcuddur.
Tәәssüf ki, bu tip binalar haqqında  respub lika -
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mızda statistik mәlumat yoxdur. Lakin bu
sindromun әlamәtlәrini araşdırsaq (mәnzil lәrdә
nәfәs almağın çәtinlәşmәsi, oynaqlarda ağrılar,
baş ağrıları, yuxusuzluq, immun siste minin
pozulması, әsәbilik vә s.) görәrik ki, Bakı şәhә -
rindә xüsusәn son vaxtlar tikilәn binalarda da bu
problem yaşanmaqdadır. Bir sıra Avropa ölkә -
lәrinin tikinti normalarında yeni tikilәn yaşayış
binalarında otaqlara tәmiz hava vurmaq üçün
mexaniki ventilyasiya sistemlәrinin layihә lәn -
dirilmәsi nәzәrdә tutulmuşdur. Respub lika mızda
qüvvәdә olan tikinti normalarında isә bu mәsәlә
öz hәllini tapmayıb. Nәzәrә alsaq ki, insan
sağlamlığına tәsiretmә dәrәcәsinә görә yaşayış
şәraiti yemәk vә әmәk şәraitindәn sonra üçüncü
yeri tutur, bu mәsәlәnin nә qәdәr ciddi bir prob -
lem olması aydınlaşar.

İnsanlar öz hәyatının 85-90%-ni qapalı yer -
lәrdә (evdә, işdә, nәqliyyatda vә s.)  keçirir. Son
illәrin araşdırmaları göstәrir ki, hәtta әn çirkli
şәhәrlәrdә belә bu tip qapalı yerlәrin havasının
çirklilik dәrәcәsi xarici havanın çirklilik dәrә -
cәsindәn 4-6 dәfә çox olur. Başqa sözlә, yaşayış
vә iş otaqlarında qәbul etdiyimiz havanın para -
metrlәri standartlardan, komfort şәraitdәn çox
uzaqdır (komfort şәrait dedikdә elә hava şәraiti
nәzәrdә tutulur ki, otaqda olan insan isti-so -
yuqluğu, havanın hәrәkәtini vә nisbi nәmliyini
hiss etmәsin).

Urbanizasiya prosesinin bәzi müsbәt cәhәtlәri
ilә yanaşı, mәnfi cәhәtlәri dә az deyil. Sanitar-
gigiyenik vә ekoloji problemlәr, hava, su vә
torpağın çirklәnmәsi, sәs, informasiya bolluğu,
infrastruktur, internet vә mobil rabitәnin sıxlığı,
mәişәt tullantıları, nәqliyyat vә s. mәsәlәlәr şәhәr
mühitindә yaşayan insanların sağlamlığına ciddi
tәsir edir. Şәhәrin demәk olar ki, hәr yerindә
pәrakәndә şәkildә aparılan tikinti işlәri isә eko -
loji durumu çox pis vәziyyәtә salır (yәqin ki,
hamımız hava limanı tәrәfdәn şәhәr istiqamәtinә
gәlәrkәn Bakının üstünün qatı duman şәklindә
olduğunun şahidiyik).

Son vaxtlar inşaat sәnayesindә ekologiya
problemlәrinә hәsr olunmuş bir sıra beynәlxalq
vә Respublika statuslu elmi konfranslarda iştirak
etmişәm. Dünyanın bir çox ölkәlәrindәn gәlmiş
vә dünya çapında tanınmış mütәxәssislәrin dә
iştirak etdiyi bu konfranslarda müzakirә olunan
әsas problem – әtraf mühit, ekologiya prob lem -

lәri vә onların hәlli yollarının araşdırılması
olmuşdur. Xüsusәn 7-10 sentyabr 2017-ci ildә
Türkiyәnin Antalya şәhәrindә keçirilәn 1-ci Türk
Dünyası Mühәndislik vә Fәnn Bilimlәri Bey -
nәlxalq Konqresindә İngiltәrәdәn xüsusi dәvәt
olunmuş, iqlim dәyişmәlәri vә әtraf mühit
problemlәri sahәsindә Nobel mükafatı laureatı,
professor Geoffrey Levermore ilә tanışlığım,
onunla apardığım çox maraqlı vә faydalı dis -
kussiyalar mәni bu sahәdә daha ciddi axta rışlar
aparmağa vadar etdi (qeyd edim ki, bu konqresdә
dәyәrli dostum, gözәl insan, univer sitetimizin
kafedra müdiri Sahib Fәr zәliyev dә maraqlı mә -
ruzә  etmişdir). 

Əvvәlcәdәn deyim ki, bu konfranslar vә orada
aparılan elmi mәruzәlәr öz spektrinә görә çox
müxtәlif olur. Diqqәtimizi çәkәn әsas  fakt odur
ki, demәk olar bütün mәruzәçilәr çox maraqlı vә
müasir dövrün ekoloji problemlәrinin hәlli üçün
vacib olan tәkliflәr irәli sürürlәr. Lakin әksәr
mәruzәlәrdә, xüsusәn inşaat sektoruna aid olan
mәruzәlәrdә problemin hәllinә birtәrәfli ya -
naşma hiss olunur. Fikrimizcә, XXI әsrin qlo bal
probleminә – ekologiya probleminә birtәrәfli ya -
naşma istәnilәn effekti vә nәticәni verә bilmәz.
Problemin hәllinә kompleks yanaşma olmalıdır.

Bir neçә onilliklәr bundan әvvәl mәlum oldu
ki, atmosferdә mövcud olan vә istixana  effek -
tinin yaranmasına sәbәb olan zәrәrli tullantıların
miqdarı son 250 il әrzindә kәskin surәtdә art -
mışdır. Bunun әsas sәbәbini alimlәr ilk növbәdә,
üzvi yanacağın kortәbii vә sәmәrәsiz yan dı -
rılması, meşәlәrin qırılaraq mәhv edilmәsi vә
kәnd tәsәrrüfatı istehsalının artımı ilә izah
edirlәr.  Bura elmin, texnikanın, avtomobil vә ti -
kinti sәnayesinin sürәtlә inkişafını, әtraf mühitin
bir sıra energetik tullantılarla çirklәn mәsini vә s.
bu kimi problemlәri dә әlavә etsәk, planetimizin
öz dinamik tarazlığını itirmәk tәhlükәsinin
yaxınlaşdığını tәsәvvür etmәk çәtin deyil. Lakin
bununla belә dünya alimlәrinin apardığı elmi-
tәdqiqat işlәri onu demәyә әsas verir ki, hәmin
dinamik tarazlığın pozulmasının qarşısını almağa
hәlәlik imkan var.

Bu sәbәbdәn vә bu gün dünyada istehsal olu -
nan enerjinin 40%-dәn çoxunun inşaat sәna -
yesindә istehlak olunduğunu nәzәrә alsaq, әtraf
mühitin ekoloji durumuna tәsir edәn amillәrdәn
biri, bәlkә dә birincisi inşaat sәna yesidir. Ona
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görә dә bu problemin üzәrindә bir qәdәr әtraflı
dayanmaq istәyirik.

Müәyyәn olunmuşdur ki, dünyada atmosferә
atılan zәrәrli tullantıların 25%-ә qәdәri inşaat
sektorunun payına düşür (buraya sement, daş,
kәrpic, әhәng, polad vә digәr inşaat mate rial -
larının istehsalı, onların nәqli, bilavasitә tikinti
meydançasında aparılan işlәr, tullantı sularının
emalı, binaların isitmә, isti su tәchizatı, ventil -
yasiya vә kondisiyalaşdırma sistemlәrinin istis -
marı vә s. daxildir).

Bununla әlaqәdar olaraq belә nәticәyә gәlirik
ki, әtraf mühitin ekoloji durumunun yaxşı -
laşdırılması vә dinamik tarazlığın pozulmasının
qarşısının alınması әn real çıxış yollarından biri
inşaat materiallarının istehsalından başlayaraq
binaların mühәndis kommunikasiya sistem -
lәrinin istismarına qәdәr olan bütün mәrhәlәlәrdә
enerji sәrfini azaltmaq, binaların enerji effek -
tivliyini yüksәltmәkdir. Xüsusәn Bakı şәhәrindә
sürәtlә aparılan tikinti-quraşdırma işlәri vaxt
itirmәdәn enerji effek tivliyinin artırılması mә -
sәlәsinә kompleks ya naşma tәlәb edir. Bugünkü
inşaat işlәrindә köhnә inşaat norma vә qay -
dalarından istifadә olunması, enerji tәhlü kә -
sizliyi vә enerji effektivliyi mәsә lәlәrinin arxa
plana çәkilmәsi, yeni tikilәn binaların layihә -
lәrindә enerji effektivliyi bölmә lәrinin olmaması
tәәssüf doğurur. Əksәr Avropa ölkәlәrindә,
keçmiş sovetlәr birliyinin bәzi respublikalarında
yeni binaların tikintisi vә köhnә binaların rekons -
truksiyası zamanı enerji effektivliyi mәsәlәlәri
ön plana çәkilir, “intel lektual”, “passiv”, müsbәt
enerjili, ekoloji tәmiz binalar tikilir. Bu binaların
daxilindә tәlәb olunan mikroiqlim parametrlәrini
tәmin etmәk üçün bir kvadrat metr sahәyә il
әrzindә 50-60 kvt enerji tәlәb olunur. Bizdә isә
hәmin ölkәlәrә nisbәtәn daha mülayim hava
şәraiti olmasına baxmayaraq qeyd olunan gös -
tәrici 3-4 dәfә çoxdur. Nәzәrә alsaq ki, ancaq
Bakı şәhәrindә 2006-2013-cü illәrdә 13 milyon
kvad rat metrdәn artıq yaşayış sahәsi tikilib
istifadәyә verilmişdir, ancaq bu sahәdә enerji
itkilәrinin fantastik rәqәm olması aydın olar. Bu
enerjinin әldә olunması üçün yandırılan üzvi
yanacağın respublikanın ümumi enerji balansına
tәsiri, şәhәrimizin onsuz da ürәkaçan olmayan
ekoloji durumunun daha da pis vәziyyәtә düş -
mәsini tәsәvvür etmәk çәtin deyil.

Azәrbaycan nisbәtәn mülayim coğrafi iqlim
zonasında yerlәşmәsinә vә öz daxili resursları
hesabına enerji tәlәbatını ödәmәsinә bax ma ya -
raq, enerji effektivliyi bizim üçün digәr ölkә -
lәrdәn az aktual deyil. İlk növbәdә qeyd edәk ki,
bu mәsәlә bilavasitә әtraf mühitin ekoloji
durumu ilә әlaqәdardır. Ona görә dә inşaat
sәnayesindә enerji sәmәrәliliyi üzrә inqilabi yol -
la daha ağıllı vә innovativ modelin yara dılması
vacibdir.

Uzun illәr әrzindә inşaat sektorunda enerji
effektivliyi sahәsindә çalışan vә elmi-tәdqiqat
işlәri aparan bir mütәxәssis kimi respub lika -
mızda bu sahәdә ilkin olaraq görülәcәk işlәr
haqqında öz mülahizәlәrimi oxucularla vә bu
sahәnin mütәxәssislәri ilә bölüşmәk istәyirәm.

İlkin olaraq qeyd edim ki, hәr bir yeni tikilәn,
rekonstruksiya olunan vә ya istismarda olan
binaya canlı orqanizm kimi, binanın enerji tәlә -
batına isә vahid energetik sistem kimi baxmaq
lazımdır. Mәcazi mәnada desәk, bina öz xarici
konstruksiyaları vasitәsi ilә әtraf mühitlә tә mas -
da olmalı, nәfәs almalıdır. Bina daxilindә yaşa -
yan vә ya işlәyәn insanlar üçün normativ tә -
lәblәrә uyğun mikroiqlim şәraiti yara dıl malıdır.
Bәzәn belә fikir yürüdürlәr ki, binaların enerji
effektivliyini yüksәltmәk üçün xarici konstruk -
siyaları qalın götürmәk vә ya kons truksiyanın
üzәrinә xarici sәthdәn istilik izol yasiya materialı
çәkmәk kifayәtdir.

Enerji effektivliyi mәsәlәsi kifayәt qәdәr
geniş vә mürәkkәb anlayışdır. Enerji effektivliyi
mәsәlәsinin hәllinә şәhәrsalma layihәsindәn
başlanılmalıdır. Binalar arasındakı mәsafә,
binanın şәhәrin baş planında yerlәşdirilmәsi, ha -
kim külәklәrin istiqamәti, bәrpa olunan enerji
mәnbәlәrindәn istifadә, şaquli xarici konstruk -
siyaların sәthlәrinin sahәsinin minimuma en -
dirilmәsi vә onların istilik keçirmәyә qarşı müqa -
vimәtinin artırılması, cәhәtlәrdәn asılı olaraq gü -
nәş radiasiyasının istiliyindәn mak simum istifa -
dә olunması, xarici iqlim para metrlәrinin dә -
yişmәsindәn asılı olaraq binalara verilәn istiliyin
vә ya soyuqluğun miqdarının mәrkәzi vә ya yerli
tәnzimlәnmәsi, istilik enerjisinin dis petçer uçotu,
istilik enerjisinin istehsalçısı vә tәlәbatçının bir-
biri ilә optimal mәsafәdә yer lәşmәsi, enerjinin
mәsafәyә nәq linin mini muma endirilmәsi,
infiltrasiya vә eksfiltrasiya proses lәrinin tәnzim -
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lәnmәsi vә s. mәsәlәlәr ümumi enerji effek -
tivliyinә ciddi tәsir edir. Binanın hündürlüyü,
ölçülәri, girişlәrin sayı vә s. dә nәzәrә alın -
malıdır.

Yeni tikilәn vә ya rekonstruksiya olunan
binaların layihәlәndirilmәsi әrәfәsindә şәhәr -
salma mütәxәssislәri, memarlar vә konstruk tor -
lar, elektrik vә mühәndis kommunikasiya sis -
temlәri üzrә mütәxәssislәr birlikdә işlә mәlidirlәr.
Memar kommunikasiya sistemlәri üzrә mütә -
xәssislә birlikdә daxili planlaşdırma aparmalıdır.
Hәr bir mәnzilin xarici divarları müxtәlif
cәhәtlәrә yönәldilmәlidir. Bu halda otaqlarda
infiltrasiya vә eksfiltrasiya prosesini tәn zim lә -
mәk vә otaqlara xarici havanın daxil olmasını
tәmin etmәk olar (insanların normal fәaliyyәti
üçün yaşayış binalarının bir kvadrat metr
sahәsinә bir saat әrzindә 3 m3 miqdarında tәmiz
hava daxil olmalıdır). Tәәssüf ki, şәhә rimizdә
son vaxtlar tikilәn müasir binaların әksәriy yә -
tindә bu prinsip gözlәnilmir vә otaqlara tәmiz
havanın daxil olması çәtinlәşir.

Uzunmüddәtli araşdırmalarımız nәticәsindә
müasir binaların enerji effektivliyini artırmaq
üçün 55 bәnddәn ibarәt tәkliflәr paketi hazır -
lamışıq. Buraya enerjidәn sәmәrәli istifadәyә
dövlәt nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi, fiziki vә
hüquqi şәxslәr tәrәfindәn enerjinin uçotunun
aparılması, enerjinin istehsalçısı, nәql etdirәnin
vә tәlәbatçısının maraqlarının üst-üstә düşmәsi,
әhalinin maariflәndirilmәsi, layihәlәrә enerji
effektivliyi vә tәhlükәsizliyi bölmәlәrinin әlavә
olunması, müәllif nәzarәtinin tәşkili, müasir

informasiya texnologiyalarından istifadә etmәklә
enerjinin tәlәbat rejiminin tәnzimlәnmәsi vә s.
aiddir.

XXI әsr – memarlıq әsri olmalıdır. Memar
istәnilәn layihәnin üzәrindә işlәyәrkәn tәkcә
sifarişçinin tәlәbini yerinә yetirmәk vә öz imicini
qorumaq üçün yox, hәm dә әtraf mühitin ekoloji
durumuna xәlәl gәtirmәmәk, enerji effektiv -
liyinin parametrlәrini gözlәmәk, binanı bir insan
ömrünә deyil, gәlәcәk nәsillәrә hesablamaq üzә -
rindә düşünmәlidir.

Ümumiyyәtlә, memarların vә mühәndislәrin
müasir hazırlıq metodikası kökündәn dәyiş -
dirilmәli, riyaziyyatçı, bioklimatik memarlar
hazırlanmalıdır (bioklimatik memarlıq dedikdә,
tәbiәtlә harmoniyada olan insanın hәyat tәrzini
bilavasitә canlı tәbiәtә yaxınlaşdıran memarlıq
nәzәrdә tutulur). Gәlәcәk nәsillәr üçün normal
yaşayış şәraiti yaratmaq, sәrnişini olduğumuz
gәminin – planetimizin ekoloji vәziyyәtini gәlә -
cәk nәsillәrә çatdırmaq üçün yeni salınacaq vә ya
rekonstruksiya olunacaq şәhәrlәr, qәsә bәlәr vә
kәndlәr layihәlәndirilәrkәn yeni nәsil memarlarla
ekodizaynerlәr, mühәndislәr, eko loqlar, bioloq -
lar, fiziklәr, riyaziyyatçılar birlikdә çalış -
malıdırlar. Binalar әtraf mühitlә, tәbiәtlә bila -
vasitә harmoniyada olmalıdır. Tikintidә elm vә
texnikanın müasir nailiyyәtlәrindәn, nano tex -
nologiyalardan istifadә olunmalı, tәbii ven -
tilyasiya sistemlәrinә üstünlük verilmәli, ağır
konstruksiyalar yüngüllәri ilә әvәz olunmalı, bi -
naların daxilinә radon qazının daxil olmasının
qarşısı alınmalıdır.
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S
on illәr Azәrbaycanda sosial-iqtisadi
inkişaf sayәsindә әldә olunan uğurlar
ölkәmizә davamlı inkişafa keçidi
mühüm bir mәsәlә kimi qarşıya qoy -

muşdur.
Ölkәmizdә hәyata keçirilәn iqtisadi siyasәtin

vә islahatların davamlılığını tәmin etmәk üçün
mövcud vәziyyәtin dәrindәn tәhlili vә yeni
iqtisadi inkişaf strategiyasının hazırlanması
mәqsәdi ilә Azәrbaycan Respublikası Prezi -
dentinin 2016-cı il 16 mart tarixli, 1897 nömrәli
Sәrәncamına әsasәn, “Milli iqtisadiyyat vә iqti -
sadiyyatın әsas sektorları üzrә Strateji Yol
Xәritәsinin başlıca istiqamәtlәri”nin tәsdiqi vә
bundan irәli gәlәn mәsәlәlәr haqqında milli
iqtisadiyyat vә iqtisadiyyatın sektorları üzrә (8
әsas, 3 yardımçı olmaqla) 11 sahәni әhatә edәn
12 Strateji Yol Xәritәsi hazırlanmışdır [1].
Strateji Yol Xәritәsinin hәyata keçirilmәsi üçün
onun әhatә etdiyi sektorlardan asılı olaraq
müvafiq dövlәt qurumları üzrә tәdbirlәr planı vә
proqramlar hazırlanır. Mәsәlәn, Əmәk vә Əha -
linin Sosial Müdafiәsi Nazirliyinә ümumi likdә 7
Strateji Yol Xәritәsi üzrә tapşırıqlar veril miş vә
fәaliyyәt planı hazırlanmışdır. Onu da qeyd
etmәk lazımdır ki, strateji yol xәritәlәri yalnız
dövlәtin maliyyә vәsaitlәri vә ya tәdbirlәri әsa -
sında davamlı inkişafın tәmin olunmasını nә -
zәrdә tutmur. Özәl sektorun da bu sahәyә maraq -
larının cәlb olunması vә bu sahәlәrә inves tisiya
axınının artırılması әsas mәqsәd lәrdәn biridir.

Strateji Yol Xәritәsinә әsasәn, insan kapi talının
inkişafını tәmin etmәk mәqsәdi ilә “Azәr baycan
Respublikasında peşә tәhsili vә tәliminin inki -
şafına dair Strateji Yol Xәritәsi” sәnәdi dә hazır-
lanmış vә respublikamızın peşә tәhsili vә tәlimi
prosesindә bu hәdәflәr qarşıya qo yul muşdur [1]:

– işәgötürәnlәrin peşә tәhsili vә tәlimi sis -
teminә inteqrasiyası;

– nәticәlәrә әsaslanan güclü maliyyәlәşdirmә
sisteminin yaradılması;

– mәqsәdli peşә inkişafı proqramlarının yara -
dılması;

– sektorlar üzrә spesifik proqramların yara -
dılması;

– peşә tәhsili vә tәlimi üzrә hәdәflәrin әldә
olunmasına tәkan verәcәk vasitәlәrin tәtbiqi.

Bu sәnәd peşә tәhsili vә tәlimi sahәsindә
dünyada mövcud meyillәr nәzәrә alınmaqla,
ölkәdә әmәk bazarının tәlәblәrinә uyğun tәhsil
proqramları әsasında ixtisaslı kadrlar hazırlayan
peşә tәhsili sisteminin inkişaf etdirilmәsi
mәqsәdi ilә çeviklik vә inteqrasiya prinsiplәri
әsasında hazırlanmışdır. Peşә tәhsili vә tәlimi
sektoru üzrә 2020-ci ilәdәk strateji baxış, 2025-
ci ilәdәk olan dövr üçün uzunmüddәtli baxış vә
2025-ci ildәn sonrakı dövr üçün hәdәf baxış
müәyyәn edilmişdir. Belә ki, 2020-ci ilәdәk olan
dövr müddәtindә Azәrbaycan Respublikasının
peşә tәhsili vә tәlimi sistemindә strateji hәdәflәr
aşağıdakı kimi müәyyәnlәşdirilmişdir: 

– ölkәdә әmәk bazarının tәlәblәrinә cavab
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verәn mühәn dis-pedaqoji heyәtә, yenilәnmiş
tәhsil proq ramlarına (kuriku lumlara) vә peşә
standartlarına malik optimal laşdırılmış müәssi -
sәlәrdәn ibarәt peşә tәhsili vә tәlimi sisteminin
forma laşdırılması;

– 2025-ci ilәdәk olan dövr üçün uzunmüddәtli
strateji baxışda әmәk bazarının tәlәblәrinә cavab
verәn peşә standartları vә tәhsil proqramları
(kurikulumlar) әsasında ixtisaslı işçi qüvvәsi
hazırlayan, hәr bir sektor üzrә işәgötürәnlәrlә
sıx әmәkdaşlıq әlaqәlәrinin qurulduğu, funk -
sional peşә tәhsili vә tәlimi müәssisәlәrinә malik
peşә tәhsili sisteminin formalaşdırılması;

– 2025-ci ildәn sonrakı dövr üçün strateji hә -
dәf baxışda potensial istedadlı gәnclәri aşkar -
layaraq, cәlb edәn prioritet sektorları innovativ
vә yüksәk әmәk mәhsuldarlığına malik işçi
qüvvәsi ilә tәmin edәn vә beynәlxalq sәviyyәdә
tanınan rәqabәtqabiliyyәtli sistemin qurulması
nәzәrdә tutulur.

Sәnәddә әks etdirilir ki, aparılan proqramlar
real ümumi daxili mәhsula (ÜDM) 6 milyon
manat tәsir edәcәkdir. Lakin digәr sektorlara
dolayı tәsiri nәticәsindә ümumi iqtisadiyyatdakı
tәsiri 1 milyard manat hesablanmaqdadır. Bunun
әsas sәbәbi isә sәnәdin әsas prioriteti olan insan
kapitalının inkişafı iqtisadiyyatın digәr sek -
torlarında da yüksәk peşәkarlığa sahib işçi lәrin
cәlb olunması ilә әmәk mәhsul dar lığının, rәqa -
bәtqabiliyyәtliliyin artılmasına sәbәb olmaqla
onların gәlirlәrindә dә yüksәk artıma tәsir etmә -
sidir. Belәliklә, insan kapitalının iqtisa diyyata
multiplikativ tәsiri nәticәsindә milli iqtisa -
diyyatın demәk olar ki, bütün sektorlarında artım
müşahidә olunacaqdır. Peşә tәhsili vә tәlimi sә -
nәdi tәrtib olunarkәn bu sektorda qlobal mühitdә
müasir trendlәr nәzәrdәn keçirilmiş vә bu
trendlәrә uyğun fәaliyyәt planı hazırlan mışdır.
Əmәk bazarının tәlәblәrinә cavab verәn kadr -
ların hazırlanması hazırda demәk olar ki, bütün
dünya ölkәlәrinin әsas problemlәrindәn biridir.
Bu problemi hәll etmәk mәqsәdi ilә müxtәlif
ölkәlәrdә fәrqli strategiyalar hәyata keçirilir.
Mәsәlәn, ABŞ-da işçi qüvvәsinin idarә olun -
masının intensiv modeli, Yaponiyada hazır da bir
çox ölkәlәr tәrәfindәn istifadә olunan tex-
nologiyaya әsaslanan “öyrәtmәklә öyrәnmәk”
modelinin tәtbiqi bu strategiyalara aid ola bilәr.

Hazırda әsas trendlәrdәn biri dә tәhsilin

kәmiyyәt, keyfiyyәt vә gözlәntilәr baxımından
әmәk bazarının tәlәblәrinә uyğunlaşdırılmasıdır.
Əmәk bazarında – iş yerlәrindә vә iş yerlәrindәn
kәnarda peşәkarlığın artırılması mәqsәdi ilә
tәlimlәrin hәyata keçirilmәsi diqqәti cәlb
etmәkdәdir. Müasir dövrdә әsas qlobal trend -
lәrdәn biri dә, kiçik vә orta sahibkarlığın stimul -
laşdırılması mәqsәdi ilә gәnclәrin şәxsi bizne -
sinin yaradılması istiqamәtindә biliklәn diril -
mәsidir. Bundan әlavә, marketinq kompa niyaları
vasitәsi ilә peşә tәhsili vә tәlimi proq ramlarının
ictimailәşdirilmәsi dә diqqәti cәlb edәn mәsә-
lәlәrdәndir. 

“Peşә tәhsili vә tәlimi üzrә Strateji Yol Xәritә -
si”nin tәtbiqi ölkәdә bu sahәyә marağın artma -
sına vә sektorun kompleks şәkildә analiz
edilmәsi ilә inkişaf planlarının hazırlanmasına
sәbәb olmuşdur. Yol Xәritәsindә mövcud peşә
tәhsili vә tәlimi sisteminin SWOT tәhlili aparıl -
mışdır [2, s. 9]. Tәhlilә әsasәn respublikamızda
peşә tәhsili sisteminin zәif vә üstün cәhәtlәri әks
olunmuşdur. Maddi-texniki bazanın zәifliyi, pe -
daqoji vә rәhbәr kardların azlığı, özәl sektorun
marağının az olması vә zәif maliyyәlәşdirmә
mәn bәyi bu sistemin әsas çatışmazlıqlarındandır.
2020-ci ilәdәk strateji baxışda әsas prioritet -
lәrdәn biri peşә tәhsili vә tәlimi sisteminin hüqu -
qi bazasının formalaşmasıdır. Hәmçinin bu dövr
әrzindә zәif maddi-texniki bazaya malik tәhsil
müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin dayan dırılması vә
ya onların birlәşdirilmәsi, o cümlәdәn, xarici
tәcrübәlәrin öyrәnilmәsi yolu ilә bu sahәdә mad -
di-texniki bazanın möhkәmlәndirilmәsi dә әsas
mәsәlәlәrdәndir. Bundan әlavә, mühәndis-peda -
qoji heyәtin diaqnostik qiymәt lәn dirilmәsinin
aparılması vә onlara lazımi tәlim lәrin keçi -
rilmәsi, ümumilikdә mühәndis-peda qoji heyәtin
inkişaf etdirilmәsi nәzәrdә tutul muşdur. 2025-ci
ilәdәk işәgötürәnlәrin vә digәr maraqlı şәxslәrin
dә maliyyә vәsaitlәrinin bu sahәyә cәlb olunması
hәdәflәnmişdir. Mövcud vәziyyәtdә әksәr şir -
kәtlәr peşә tәhsili müәssisәlәrini bitirәn şәxslәrin
әmәk bazarının tәlәblәrinә cavab vermә diklәrini
qeyd edirlәr. Strateji Baxışda bu mәsәlәnin hәlli
üçün özәl sektorla dövlәtin birgә fәaliyyәtinә
әsaslanan pilot peşә tәhsili müәs sisәlәrinin
fәaliyyәti hәdәflәnmişdir. Bu müәssi sәlәrdә veri -
lәcәk biliklәr daha çox şirkәtlәrin öz işçilәrindәn
tәlәb etdiklәri bacarıqlarla bağlı olacaqdır. Bu isә
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öz növbәsindә, hәm әhalinin işlә tәmin olun -
masını, hәm dә mәhsuldarlığın yüksәl dilmәsini
tәmin edәcәkdir.

Peşә tәhsili vә tәlimi sektoru üzrә 2025-ci
ilәdәk olan bu dövr üçün uzunmüddәtli baxışın
әsas mәqsәdi işәgötürәnlәrlә әmәkdaşlığın tәmin
olunmasıdır. Bu әmәkdaşlıq peşә tәhsili vә tәlimi
müәssisәlәrinin hәm maddi-texniki bazasının,
hәm dә maliyyә mәnbәlәrinin möhkәm lәndiril -
mәsinә imkan yaradacaqdır. Eyni zamanda,
qarşılıqlı olaraq işәgötürәnlәrin dә müasir
dövrün tәlәblәrinә cavab verәn kadr ehtiyatı ilә
tәmin olunmasına şәrait yaranacaqdır. “Milli
Kvalifikasiyalar Çәrçivәsi”nin qәbulu vә tәtbiqi
dә nәzәrdә tutulur. Peşә tәhsili müәssisәlәrini
bitirәn şәxslәrin ali tәhsil müәssisәlәrinә qәbulu
prosesindә güzәştlәrin olması, eyni zamanda, bu
müәssisәlәri yüksәk nәticәlәrlә bitirәn tәlәbә -
lәrin ali mәktәblәrә imtahansız qәbulu üçün
mexanizmlәr yaradılacaqdır. Peşә tәhsili müәssi -
sәlәrinin qiymәtlәndirilmәsinin tәkmillәş diril -
mәsi üçün dövrün tәlәblәrinә cavab verәn
mexanizmlәr vasitәsi ilә tәhsil müәssisәlәrini
bitirәn tәlәbәlәrin monitorinqinin aparılması
hәyata keçirilәcәkdir.

Peşә tәhsili müәssisәlәrinә dә beynәlxalq
sertifikatlar verilәcәk vә standartlara cavab verәn
tәhsil sistemi yaradılacaqdır. Hәmçinin işә-
götürәnlәrin bu sistemә daha yaxından inteq -
rasiya etmәsi onların bu sistemdә tәhsil prose -
sindәn başlamış, maliyyәlәşdirmә mexa nizm -
lәrinә qәdәr bütün mәsәlәlәrdә yaxından iştira -
kına şәrait yaradacaqdır. Tәhsil müәssisәlәri qis -
mәn vә ya tamamilә özәl sektor tәrәfindәn
maliyyәlәşdirilәcәkdir. Bu da öz növbәsindә,
tәhsil müәssisәlәri arasında rәqabәtin artmasına
vә nәticәdә aşağı rәqabәtqabiliyyәtli müәssi -
sәlәrin sıradan çıxmasına sәbәb olacaqdır.  Bun -
dan әlavә, peşә tәhsili müәssisәlәrindә sa hib -
karlığın vә yaradıcı ideyaların dәstәklәnmәsi
mәqsәdi ilә bu işlә mәşğul olan tәlәbәlәrin ide -
yalarının hәyata keçirilmәsi üçün laboratoriyalar
yaradılacaqdır. 

“Peşә tәhsili vә tәlimi üzrә Strateji Yol
Xәritәsi”nin icrası üçün 190 milyon 950 min
manat investisiya tәlәb olunur. Layihәnin hәyata
keçirilmәsi üçün lazım olan maliyyә mәnbәlәrinә
aşağıdakılar aiddir:

– dövlәt büdcәsi vә büdcәdәnkәnar fondlar;
– Sahibkarlığa Kömәk Milli Fondunun vә -

saitlәri;
– yerli büdcәlәr; 
– mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq yerli

idarә, müәssisә vә tәşkilatların vәsaitlәri;
– birbaşa xarici investisiyalar; 
– ölkә bank sisteminin kreditlәri vә qrantlar;
– beynәlxalq tәşkilatların vә xarici dövlәtlәrin

kreditlәri, texniki vә maliyyә yardımları;
– qanunvericiliklә qadağan olunmayan digәr

mәnbәlәr.
Hәyata keçirilәn tәdbirlәrin yoxlanılması vә

onlara nәzarәt edilmәsi, elәcә dә baş verә bilәcәk
mәnfi halların qarşısının alınması mәqsәdi ilә
koordinasiya qurumu yaradılacaq (delivery unit).
Strateji Yol Xәritәsinin nәticәlәrinin qiymәt -
lәndirilmәsi vә monitorinqinә beynәlxalq stan -
dartlara cavab verәn mexanizmlәr tәtbiq oluna -
caqdır. Monitorinq vә qiymәtlәndirmә әsasәn,
rüb әrzindә әldә olunmuş nәticәlәrlә hәdәf in -
dikatorları arasındakı kәmiyyәt vә zaman uy -
ğunluğuna әsaslanacaqdır. Rüb üzrә görülmüş
işlәrә dair hesabat rüblük iclasdan әn azı 10 gün
әvvәl әsas icraçı tәşkilatın rәhbәrlәri tәrәfindәn
koordinasiya qurumuna tәqdim edilәcәkdir vә
burada 10 gün әrzindә bu mәsәlәlәrin tәhlili
hәyata keçirilәcәkdir.

Belәliklә demәk olar ki, Strateji Yol Xәritә -
sinin son mәqsәdi peşә tәhsili vә tәlimi siste -
minin kompleks şәkildә inkişafını tәmin etmәk, o
cümlәdәn, işәgötürәnlәrlә sıx qarşılıqlı әlaqә -
lәrin yaradılması ilә müasir әmәk bazarı tәlәb -
lәrinә cavab verәn yüksәk mәhsuldarlığa sahib,
beynәlxalq standartlara cavab verәn işçi qüv -
vәsinin yaradılmasıdır. 
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M
üasir dünyada inkişaf etmiş vә
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
arasında әsas fәrq insan kapi -
talının inkişaf sәviyyәsi әsa -

sında formalaşır. Mәhz buna görә dә, insan kapi -
talının qorunması vә inkişaf etdirilmәsi davamlı
sosial-iqtisadi inkişafın rәhni kimi qәbul edilir.
Bu mәnada 2015-ci ilin 25-27 sentyabr tarix -
lәrindә Nyu-York şәhәrindә keçirilmiş BMT-nin
Davamlı İnkişaf Sammitindә 2016-2030-cu illәr
üçün tәsdiq edilmiş Dayanıqlı İnkişaf Mәq sәdlәri
(DİM), (17 mәqsәd vә 169 hәdәf) sosial-iqtisadi
inkişafın müxtәlif sahәlәrini әhatә et mәklә, son

nәticәdә insan kapitalının vә onun po tensialının
davamlı inkişafına xidmәt edir (1, 2). 

Hәr bir ölkәnin davamlı sosial-iqtisadi inki -
şafını tәmin edәn tәhsil alәtlәrindәn biri dә Peşә
Tәhsili vә Tәlimi (PTT vә ingiliscә VET-voca -
tional education and training) sistemidir. Bu
sistem gәnclәrә vә yaşlılara professional inki -
şafla bağlı ali tәhsilә alternativ yol tәklif etmәklә
yanaşı, hәr bir ölkәnin iqtisadiyyatının bütün
sektorları üzrә әmәk bazarında ixtisaslı kadrlara
olan defisiti aradan qaldırmalı vә әhalinin başlıca
sosial problemlәrindәn olan işsizlik mәsәlәsinin
hәllindә başlıca rol oynamalıdır.

PEŞƏ TƏHSİLİ VƏ TƏLİMİ SİSTEMİNİN ÖLKƏNİN
DAVAMLI İNKİŞAFINDA ROLU: BEYNƏLXALQ VƏ

AZƏRBAYCAN TƏCRÜBƏSİ
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vә vәzifәlәrinә nail olunmasında peşә tәhsili sisteminin rolu vә әhәmiyyәti araşdırılır. Bu
baxımdan, peşә tәhsili sahәsindә müasir beynәlxalq tәcrübәnin müqayisәli tәhlili vә onun tarixi
inkişafı kontekstindә tәhsilin bu sahәsindәki Azәrbaycan tәcrübәsi tәmin edilmişdir.
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Peşә Tәhsili vә Tәlimi sistemi strukturlu,
yarım-strukturlu vә ya struktursuz tәhsilin
tәqdim edilmәsindәn asılı olaraq, formal, qeyri-
formal vә informal növlәrә bölünür. Belә ki,
strukturlu peşә tәhsilinin tәqdim edilmәsi, tәhsil
prosesindә iş yerlәri üzrә tәlim-tәcrübәnin vә
sonda dövlәt tәhsil sәnәdinin verilmәsini nәzәrdә
tutan tәhsil forması formal peşә tәhsili adlanır.
Yarım-strukturlu tәhsil prosesindә vә ya
özünütәhsil yolu ilә biliklәrә yiyәlәnmә (dövlәt
tәhsil sәnәdinin verilmәsi ilә müşayiәt olun -
mayan) qeyri-formal peşә tәhsili adlanır. İş pro -
sesindә, ailәdә, müxtәlif kurslarda, dәr nәklәrdә
vә fәrdi mәşğәlәlәrdә, internet vasitәsi vә s.
üsullarla (dövlәt tәhsil sәnәdinin verilmәsi ilә
müşayiәt olunmayan), qeyri-strukturlu su rәtdә
sәriştәlәrin (kompe ten siya ların) әldә edil mәsi
informal peşә tәhsili adlanır.

PTT-nin hәr bir ölkәnin davamlı inkişafındakı
rolu vә әhәmiyyәti barәdә bәhs edәrkәn, onun
2016-2030-cu illәr üçün tәsdiq edilmiş Dayanıqlı
İnkişaf Mәqsәdlәri Gündәliyindәki (2030 Agen -
da for Sustainable Development) yeri barәdә söz
açmaq lazımdır. Belә ki, 4-cü Dayanıqlı İnkişaf
Mәqsәdinә (hamı üçün, ayrı-seçkiliyә yol veril -
mәyәn vә bәrabәr keyfiyyәtli tәhsili tәmin etmәk
vә ya ömürboyu öyrәnmәk imkanlarını tәşviq
etmәk) nail olunması üzrә hәdәfdә birbaşa qeyd
edilmişdir ki, 2030-cu ilәdәk bütün qadınlar vә
kişilәr üçün әlçatan vә keyfiyyәtli texniki, peşә
vә ali tәhsilә, o cümlәdәn, universitet tәhsilinә
bәrabәr çıxış imkanlarını tәmin etmәk lazımdır.
Bundan әlavә, hәmin mәqsәdin 4.4. hәdәfindә
isә 2030-cu ilәdәk mәşğulluq, layiqli iş imkanları
vә sahibkarlıq fәaliyyәti üçün uyğun vәrdişlәrә, o
cümlәdәn, texniki vә peşә vәrdiş lәrinә malik
olan gәnclәrin vә yaşlıların sayını әhәmiyyәtli
dәrәcәdә artırmaq bilavasitә vurğu lanmışdır.
Eyni zamanda, hәmin mәqsәdin 4.b. hәdәfindә
2020-ci ilәdәk inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr,
xüsusәn dә әn zәif, kiçik adalarda yerlәşәn inki -
şaf etmәkdә olan ölkәlәr, Afrika ölkәlәri üçün
inkişaf etmiş ölkәlәrdә vә digәr inkişaf etmәkdә
olan ölkәlәrdә ali tәhsil, o cümlәdәn, peşә tәlimi,
informasiya vә kommunikasiya texnologiyaları,
texniki mühәndislik vә elmi proqramlar üzrә
tәqaüdlәrin sayının әhәmiyyәtli dәrәcәdә artırıl -
ması kimi mәsәlәlәr göstәrilmişdir. Göstәrilәn
davamlı inkişaf mәqsәdi üzrә digәr hәdәflәrdә dә

peşә tәhsili vә tәliminin әhatәliliyi vә key -
fiyyәtinin artırılması barәdә dolayısı ilә bәhs
edilmişdir. Bundan әlavә, 2030-cu ilәdәk 8-ci
Dayanıqlı İnkişaf Mәqsәdinә (davamlı, inklüziv
vә dayanıqlı iqtisadi artımı tam vә sәmәrәli
mәşğulluğu vә hamı üçün layiqli әmәk im kan -
larını tәşviq etmәk) nail olunması üzrә hәdәflәrin
demәk olar ki, hamısında (birbaşa olmasa da)
iqtisadi artım, işsizlik problemi, layiqli әmәk vә
uşaq әmәyinә son qoyulması kimi mәsәlәlәrdә
PTT-nin әhәmiyyәti vә rolundan bәhs edilmişdir.

Dünya tәcrübәsinә müraciәt etsәk, hazırda
dünyada öz mükәmmәl PTT sistemi ilә digәr
ölkәlәrә nümunә olan ölkәlәrdәn – Almaniya,
Avstriya, İsveçrә vә digәr ölkәlәri qeyd etmәk
lazımdır. Bu ölkәlәrdәki PTT dual sisteminin
әsas sәciyyәvi cәhәti ondan ibarәtdir ki, burada
dövlәt vә özәl sektor tәrәfindәn birlikdә dәs -
tәklәnәn peşә tәhsili sistemi şirkәtlәrdә şagirdlik
(iş yeri üzrә tәlim-work-based learning) ilә
dövlәt peşә mәktәblәrindә formal tәhsil vahid
kurs şәklindә uğurla kombinә edilmişdir. Eyni
zamanda, bu peşә mәktәblәrinin bir hissәsi özәl
sektor (әsasәn iri şirkәtlәr) nәzdindә tәşkil
edilmiş, digәrlәri isә dövlәt tәrәfindәn yaradıl-
mışdır.

Qabaqcıl, inkişaf etmiş ölkәlәrin hamısında
PTT sisteminin ümumi uğuru tәkcә tәhsil
mәsәlәlәrinә diqqәt yetirilmәsi ilә әldә edil -
mәmişdir. Burada PTT mәzunlarının, ixtisaslı
işçi qüvvәsinin xaricә miqrasiya etmәmәsi üçün
ölkәnin texnoloji inkişaf vә miqrasiya siyasәtinә,
habelә xarici investisiya, infrastruktur inkişafı,
sosial mәsәlәlәrә, әmәk bazarında ixtisaslı işçi
qüvvәsinә olan ehtiyacın proqnozlaşdırılması vә
uyğunlaşdırılması kimi problemlәrә xüsusi
diqqәt yetirilmәkdәdir. Burada önәmli mәsә -
lәlәrdәn biri әmәk bazarında ixtisaslı işçi qüvvә-
sinә olan ehtiyacın öyrәnilmәsi vә onun gәlәcәk
illәrdә proqnozlaşdırılması mәqsәdi ilә xüsusi
araşdırmaların sistematik aparılmasından iba -
rәtdir (3). Onu da qeyd edәk ki, ilk baxışda
uğurlu PTT sisteminә malik olan dövlәtlәrin bu
tәhsil modelini digәr ölkәlәrә “ixrac” etmәklә,
onların da bu sahәdәki problemlәrinin asan hәll
olması tәәssüratı yaranır. Lakin burada nәzәrә
almaq lazımdır ki, hәr bir ölkәnin, xüsusәn dә
uzun müddәt sovet peşә tәhsili sisteminin
tәsirindәn azad olmamış ölkәlәrin iqtisa -
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diyyatının, özәl sektorunun vә tәhsil sisteminin
spesifik inkişaf yolu vә zәif inkişaf sәviyyәsi,
habelә әhalinin peşә tәhsilinә olan qeyri-
qәnaәtbәxş münasibәti mәsәlәlәri vә s. möv -
cuddur. Ona görә dә bu ölkәlәrә hazır şәkildә
digәr dövlәtlәrin uğurlu PTT sistemini tәtbiq vә
ya proyeksiya etmәk elә dә asan iş deyildir.
Mәsәlәn, hәtta Almaniyanın qonşuluğundakı
eks-sosialist dövlәtlәrinin bir çoxunda әnәnәvi
peşә tәhsili artıq tarixә qovuşmuş vә hazırda
burada work-based learning, yәni iş yeri üzrә
tәlimә әsaslanan PTT sisteminin yenidәn qurul -
masına cәhd edilir (4).

Hәr bir ölkәdә effektiv PTT sisteminin qu -
rulması üçün hәr şeydәn әvvәl uğurlu dövlәt-özәl
strateji tәrәfdaşlığına (DÖST), әmәk bazarının
perspektiv inkişaf trendlәri barәdә qabaqlayıcı
mәlumatların әldә edilmәsinә, PTT üzrә dövlәt
siyasәtini hәyata keçirәn qurumların keyfiyyәtli
idarәçiliyinә böyük ehtiyac vardır. Bir çox
inkişaf etmәkdә olan dövlәtlәrdә, o cümlәdәn,
bir sıra post-sovet ölkәlәrindә hazırda peşә
tәhsili vә tәlimi sistemi әsasәn, formal peşә tәhsil
ilә bir qәdәr zәif surәtdә tәmsil olunmuş qeyri-
formal, informal tәhsilin simbiozu şәklindә
mövcud olmaqdadır. Eyni zamanda, mәsәlәn,
Cәnubi Asiya vә Afrika ölkәlәrinin bir çoxunda
PTT sistemi әsasәn, kiçik vә orta sahibkarlıq
subyektlәrindә tәşkil edilmiş әnәnәvi şagirdlik
tәlimi bazasında qurulmuşdur. Bu ölkәlәrdә
formal peşә tәhsili müәssisәlәrindәki tәlәbәlәrin
sayı ölkә üzrә peşә öyrәnәn bütün gәnclәrin
sayının cәmi 5 faizini tәşkil edir (4, 5). Hazırda
inkişaf etmiş ölkәlәrin digәrlәrindәn әsas
fәrqlәrindәn biri dә formal iqtisadiyyat ilә PTT
sistemi arasındakı üzvi inteqrasiyanın mövcud
olmasıdır. Belә ki, inkişaf etmәkdә olan döv -
lәtlәrdә tәhsildәn әmәk bazarına keçid, istәr ali
tәhsildә, istәrsә dә PTT-dә әn ağrılı prosesdir.
Tәsadüfi deyildir ki, İqtisadi Əmәkdaşlıq vә
İnkişaf Tәşkilatının (OECD) son illәrdәki rәsmi
statistikasına görә, dünyada hәtta ali tәhsil
müәssisәlәri mәzunları bütün iş yerlәrinin yalnız
30 faizindә uğurla çalışa bilirlәr. Bu da o
demәkdir ki, tәhsil müәssisәlәrindә әldә edilmiş
bilik vә bacarıqlar onlara әmәk bazarına
asanlıqla inteqrasiya olmağa imkan vermir. Qeyd
olunan mәsәlәdә әsas problem tәhsilin market-
oriented, yәni әmәk bazarına uyğunlaşdırılmış

olmaması vә әmәk bazarında baş verәn elmi-
texniki nailiyyәtlәrә cavab vermәmәsidir. Bu
mәnada istәr ali tәhsil, istәrsә dә PTT müәs -
sisәlәrindә әmәk bazarındakı aktual proseslәr
haqqında tәhlillәrin aparılmasına, әvvәlki
illәrdәki mәzunların işlә tәmin olunma faizinin
vә onların ilk iş yerlәrindә rastlaşdığı prob -
lemlәrin araşdırılmasına (trace-analiz) böyük
ehtiyac vardır (6-8).

Azәrbaycanda peşә tәhsili vә tәlimi sistemi
milli tәhsil sisteminin tәrkib hissәsi kimi zәngin
tarixә malikdir. Belә ki, hәlә Rusiya İmpe -
riyasının tәrkibindә, industrial dövrün ilk illә -
rindә, yәni 1879-cu ildә Naxçıvanda “xarratlıq”
vә “çilingәrlik” üzrә sәnәtkarlar hazırlayan peşә
mәktәblәri açılmışdır. Bir qәdәr sonra, yәni
1883-cü ildә Şәkidә İpәkçilik Mәktәbi vә 1884-
cü ildә isә Yelizavetpolda (indiki Gәncә)
müxtәlif ixtisaslar üzrә peşә mәktәblәri fәaliy -
yәtә başlamışdır. Hәmin dövrdә ölkәmizdә
yanacaq sәnayesinin sürәtli inkişafı ilә bağlı
1887-ci ildә Bakıda sәnәt mәktәblәri yaradılmış
vә 1914-cü ilәdәk bu mәktәblәrin sayı 10-a
çatmışdır. Bütün peşә mәktәblәrinin açılmasında
dövlәtlә yanaşı, hәmin dövrdә özәl sektor, yәni
milli burjuaziyamız, yәni Zeynәlabdin Tağıyev,
Musa Nağıyev, Şәmsi Əsәdullayev vә digәrlәri
dә böyük rol oynamışdır.

Sovet dövrünün ilk illәrindә isә Azәr baycanda
neft-qaz sәnayesinin bütün SSRİ-nin iqtisa -
diyyatının lokomotivinә çevrilmәsi ölkәnin tәhsil
sisteminә, xüsusәn dә PTT-ә müvafiq tәsirini
göstәrmiş, ölkәdә әsasәn yanacaq sәna yesi
ehtiyaclarına görә әlavә peşә mәktәblәri açılmış
vә inkişaf etdirilmişdir.

1969-cu ilin iyulunda respublikaya rәhbәr
tәyin edilmiş ümummilli lider Heydәr Əliyev öz
yüksәk tәşkilatçılıq vә idarәetmә qabiliyyәti
sayәsindә ölkәnin istәr neft-qaz sәnayesinin inki -
şafında, istәrsә dә iqtisadiyyatın bütün sahә -
lәrindә qısa zamanda fundamental işlәr görmәyә
müvәffәq olmuşdur. Bu dövrdә Heydәr Əliyev
tәrәfindәn hәyata keçirilmiş effektiv iqtisadi
siyasәt nәticәsindә iqtisadiyyatın bütün sek torları
xeyli dәrәcәdә inkişaf etdirilmiş vә onun geniş
infrastrukturu yaradılmışdır. Qısa zamanda
tikinti sәnayesi, yüngül vә yeyinti sәnayesi,
nәqliyyat sferası vә digәr sahәlәr üzrә inkişaf
ölkәmizin tәhsil sistemi, xüsusәn dә peşә tәhsili
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vә tәlimi sisteminin dә sürәtli inkişafına öz
tәsirini göstәrmişdir. Belә ki, ölkәdә PTT üzrә
yeni mәktәblәrin yaradılması, onların maddi-
texniki bazasının güclәndirilmәsi, ixtisaslı
müәllim heyәtinin formalaşdırılması prosesi baş
vermişdir. Mәsәlәn, hәmin dövrdә Azәrbaycan
mütәxәssislәri SSRİ-nin bir sıra neft-qaz
rayonlarında, habelә bir çox sosialist döv-
lәtlәrindә ixtisaslı işçi qüvvәsinin hazırlığında
bilavasitә iştirak etmiş, ölkәmizdәki PTT müәs -
sisәlәrindә әcnәbi mütәxәssislәrin hazırlığını
hәyata keçirmişdilәr. Qeyd olunmalıdır ki, sovet
dövründә uzun müddәt Azәrbaycanda ali tәhsil
nazirliyi ilә yanaşı, orta vә ixtisas tәhsili
nazirliyinin fәaliyyәt göstәrmәsi hәmin dövrdә
peşә tәhsilinә verilmiş böyük әhәmiyyәt ilә
әlaqәdar olmuşdur (9-12).

Göstәrilәn sahәnin keyfiyyәtcә yeni inkişaf
sәviyyәsinә çatdırılması mәqsәdilә Azәrbaycan
Respublikası Prezidentinin “Azәrbaycan Res -
publikasının Tәhsil Nazirliyi yanında Peşә
Tәhsili üzrә Dövlәt Agentliyinin yaradılması vә
fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi haqqında” 20 aprel
2016-cı il tarixli, 869 nömrәli  Fәrmanına әsasәn,
Azәrbaycan Respublikasının Tәhsil Nazirliyi
yanında Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt Agentliyi
yaradılmışdır. Bundan әlavә, Azәrbaycan Res -
publikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli
Fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan Respub -
likasında peşә tәhsili vә tәliminin inkişafına dair
Strateji Yol Xәritәsi”ndә isә Azәrbaycanın peşә
tәhsili vә tәlimi sistemi üzrә hәdәf baxışı kimi
potensial istedadlı gәnclәri aşkarlayaraq cәlb
edәn prioritet sektorları innovativ vә yüksәk
әmәk mәhsuldarlığına malik işçi qüvvәsi ilә
tәmin edәn vә beynәlxalq sәviy yәdә tanınan
rәqabәtqabiliyyәtli sistemin qurul ması qeyd
olunmuşdur.

Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt Agentliyi tәrәfindәn
göstәrilәn dövrdә PTT sahәsinin inkişafını lәn -
gidәn aşağıdakı problem vә çağırışlar aşkar
edilmişdir:

– infrastruktur, avadanlıq, kadrların, o
cümlәdәn, müәllim-pedaqoji heyәtin hazırlıq
sәviyyәsinin qәnaәtbәxş olmaması;

– maddi-texniki bazanın köhnәlmәsi, tәhsil
müәssisәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi mexaniz -
minin qeyri-tәkmil olması;

– şagird kontingentinin aztәminatlı vә nailliy -

yәt göstәricilәrinin aşağı olması;
– peşәyönümü işinin qәnaәtbәxş sәviyyәdә

aparılmaması;
– orta әmәkhaqqının ölkә üzrә orta әmәk -

haqqından iki dәfәdәn artıq aşağı olması;
– ilk peşә-ixtisas tәhsili sistemindә geniş vә

mәrkәzlәşdirilmiş mәlumat bazasının olmaması;
– peşә tәhsili sahәsindә hüquqi bazanın zәif

olması;
– müxtәlif peşәlәr üzrә işә qәbul zamanı peşә

vә ya ixtisası tәsdiq edәn sәnәdin tәlәb edil-
mәmәsi;

– ölkәdә rәqabәtqabiliyyәtli mәhsul istehsal
edәn müәssisәlәrin kifayәt qәdәr olmaması;

– ölkәdә kiçik vә orta sahibkarlığın zәif inki -
şaf etmәsi;

– ölkәdә işәgötürәnlәrin tәhsil müәssisәlәri ilә
әmәkdaşlıq etmәlәri üçün stimullaşdırıcı mexa -
nizmlәrin olmaması;

– insanların peşә tәhsilinә qeyri-pozitiv mü -
na sibәti vә peşә tәhsilinin imicinin aşağı olması.

Qeyd olunan problem vә çağırışları ümumi vә
spesifik mәsәlәlәrә bölmәk olar. Burada sırf peşә
tәhsili vә tәliminin maddi-texniki bazası vә
keyfiyyәti, onun ölkәdә imici, әmәkhaqqı sә-
viyyәsi vә s. ilә әlaqәdar olan mәsәlәlәrlә yanaşı,
post-sovet ölkәlәrinin әksәriyyәtindә mövcud
olan makro-iqtisadi mәsәlәlәr, mәsәlәn,  kiçik vә
orta sahibkarlığın zәif inkişaf sәviyyәsi vә ya
işәgötürәnlәrin tәhsil müәssisәlәri ilә әmәkdaşlıq
etmәlәri üçün stimullaşdırıcı mexanizmlәrin
mövcud olmaması vә s. göstәrmәk olar.

Göstәrilәn mәsәlәlәrin ardıcıl hәlli üçün Peşә
Tәhsili üzrә Dövlәt Agentliyi tәrәfindәn ilk
növbәdә, mövcud PTT müәssisәlәrinin statu -
sunun müәyyәn edilmәsi vә onların rasional -
laşdırılması prosesi hәyata keçirilmişdir. Belә ki,
texniki-peşә tәhsili müәssisәlәrinә peşә mәktәbi
vә peşә liseyi statusu verilmişdir. Konkret olaraq,
peşә mәktәbi elә tәhsil müәssisәsidir ki, burada
tәhsil müddәti 1-2 il olan tәhsil proqramları ilә
tәhsilalanlar müәyyәn peşә qazanırlar. Peşә
liseylәrindә isә ümumi orta tәhsil bazasından
olan şagirdlәr 3 il tәhsil alaraq müәyyәn peşә ilә
yanaşı, tam orta tәhsil dә ala bilirlәr. Bundan
әlavә, peşә mәktәbi statusunda olan peşә tәdris
mәr kәzlәri vә peşә liseyi statusunda olan peşә
tәhsili mәrkәzlәri fәaliyyәt göstәrirlәr.

Yuxarıda qeyd olunan problemlәrin hәlli üçün
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hazırda aşağıdakı beş istiqamәt üzrә fәaliyyәt
hәyata keçirilir:

– normativ-hüquqi bazanın tәkmil lәş diril -
mәsi;

– tәhsilin mәzmununun müasir tәlәblәr baxı -
mından yenilәşdirilmәsi;

– kadr hazırlığı işinin tәkmillәşdirilmәsi;
– maliyyә tәminatı vә maddi-texniki bazanın

yenilәşdirilmәsi;
– idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsi.
Şübhәsiz ki, Azәrbacan Respublikasında

effektiv PTT sisteminin yaradılması üçün ilk
növbәdә, xüsusilәşmiş sahәvi qanuna böyük
ehtiyac vardır vә bu mәnada “Peşә tәhsili
haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun
qәbul edilmәsi ictimaiyyәt tәrәfindәn yüksәk
qiymәtlәndirilir. Bundan әlavә, peşә tәhsilindә
ilkin tәhsil ilә yanaşı, ömürboyu tәhsilin, xü -
susәn formal vә informal tәhsil almış şәxslәrin
keyfiyyәtli sertifikasiyalaşdırılması mexa-niz -
minin yaradılması vә bununla yanaşı, Azәr bay -
can Respublikasının “Ömürboyu tәhsil üzrә Milli
Kvalifikasiyalar Çәrçivәsi”nin tәsdiq edilmәsi
böyük әhәmiyyәt kәsb edir.

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, ölkәmizdә PTT
sahәsinin inkişafını lәngidәn mәsәlәlәrdәn biri
dә özәl sektorun peşә tәhsili sisteminә zәif cәlb
olunması problemidir. Bu işin tәşviqi vә müvafiq
maliyyә-iqtisadi mexanizmlәrin hazırlanması
hazırda olduqca vacib mәsәlәlәrdәndir. Belә ki,
hazırda SOCAR, Azersun, FAB vә s. kimi iri
şirkәtlәrdә peşә akademiyaları artıq yara dılmış
vә faktiki olaraq, öz müәssisәlәri üçün ixtisaslı
kadr hazırlığını hәyata keçirirlәr. Lakin burada
vacib mәsәlәlәrdәn biri göstәrilәn tәhsilin
ölkәdәki ümumi PTT sisteminә uyğunluğu vә
onun sertifikasiyasıdır. Eyni zamanda, özәl
sektorun hamılıqla work-based learning, yәni iş
yeri üzrә tәlimlәrә cәlb edilmәsi üçün hәvәs -
lәndirici maliyyә-iqtisadi mexanizmlәrin tәtbiqi
hazırda günümüzün aktual mәsәlәlәrindәndir.
Belә ki, hәmin şirkәtlәrdә tәcrübәli әmәkdaşlar
sırasından tәlәbәlәr üçün mentor, yәni hamilәrin
ayrılması, xüsusәn onların arasından tәlәbәlәrlә
iş tәcrübәsi, pedaqoji vәrdişlәri olanların
seçilmәsi böyük önәm daşıyır vә hazırda nәinki
kiçik vә orta sahibkarlıq subyektlәri, hәtta iri
şirkәtlәr dә bu mәsәlәdә peşә mәktәblәrinә vә
liseylәrinә kömәk göstәrmәyә maddi cәhәtdәn

maraqlı deyillәr. Eyni zamanda, yuxarıda qeyd
edildiyi kimi, Avropa ölkәlәrindә effektiv PTT
sistemi dövlәtlә yanaşı, mәhz özәl sektorun
tәşәbbüsü vә maddi dәstәyi ilә formalaşmışdır.
Azәrbaycan Respublikasında bu mәsәlәyә dәstәk
verәn özәl sektor subyektlәrini maliyyә cәhәtdәn
stimullaşdırmaq üçün onların verdiyi töhfәyә
uyğun vergi yükünü azaltmaq vә ya biznesinin
inkişafına dövlәt dәstәyini genişlәndirmәk vә s.
bu kimi mexanizmlәr tәtbiq edilә bilәr.

Sonda onu da qeyd edәk ki, PTT sisteminin
formalaşdırılması zamanı tәlәbәlәrә yeni tex -
nologiyaların inkişafı vә innovasiyaların tәtbiqi
nәticәsindә istehsala qoyulan texnoloji vә ekoloji
tәlәblәri, xüsusәn dә enerji effektivliyi, resurs
sәmәrәliliyinә әsaslanan “yaşıl texnologiya”
barәdә tәdrisin tәqdim edilmәsi, “yaşıl tәfәk -
kürün formalaşması” da aktual mәsәlәlәrdәndir.
Digәr tәrәfdәn bir sıra hallarda PTT mәk -
tәblәrindә tәdris edilәn, hәtta müasir bilik vә
bacarıqlar belә qısa müddәtә köhnәlir vә
aktuallığını itirir. Bu da öz növbәsindә, mәzun-
ların әmәk bazarına asan inteqrasiyasına imkan
vermir. Ona görә dә istәr peşә mәktәblәrindә,
istәrsә dә şirkәtlәrdә iş yeri üzrә tәlimlәr zamanı,
mәhz әtraf mühitin qorunmasına yönәldilmiş әn
yeni texnologiyalar vә innovasiyalar әsasında
tәdrisin aparılması böyük әhәmiyyәt daşıyır.
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F.Humbatov 
Role of the vocational education and

training system in sustainable development
of the country: international and local

experience  

Summary
The paper is devoted to the role and impact of

the vocational education and training system in
sustainable development of each country, in
achievement of the SDG and tasks. In this
regard, there’s given the comparative analysis of
modern international experience in VET with the
experience of Azerbaijan in the relevant branch
of education in the context of its historical
development. 

Ф.Гумбатов
Роль профессионально-технического

образования в устойчивом развитии
страны: международный опыт и опыт

Азербайджана

Резюме
В статье исследуются роль и значение

системы профессиональное образование и
обучение в устойчивом развитии каждой
страны, в достижении целей и задач УР. В
связи с этим, предоставляется сравнительный
анализ современного международного опыта
в профессиональном образовании  и опыта
Азербайджана в данной отрасли образования
в разрезе его исторического развития.
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A
zәrbaycan modern islahatlar mәr -
hәlәsini yaşayan bir ölkәdir vә
ölkәnin qanunvericilik sistemindә
dә cәmiyyәtin ümumi inkişaf

proses lәrindәn irәli gәlәn yenilәşmә, tәkmil lәş -
mә tendensiyası davam edir, müasir dövrün
tәlәblәri ilә sәslәşәn, ayrı-ayrı sosial mәsәlәlәrin
hәllindә yeni hüquqi imkanlar yaradan qanunlar
qәbul olunur. Dünyada yüksәk demokratik vә
huma nitar dәyәrlәri tәbliğ edәn mötәbәr bey -
nәlxalq tәşkilatlarla sәmәrәli әmәkdaşlıq hәyata
keçirilir, insan hüquq vә azadlıqları, hәmçinin
insanların sosial müdafiәsi sahәsindә milli qa -
nunvericilik bazası davamlı beynәlxalq әmәk -

daşlıq şәraitin dә, mütәrәqqi beynәlxalq tәcrübә
öyrәnilmәklә, dünyәvi dәyәrlәrә uyğun olaraq
daim tәk millәşdirilir.

Azәrbaycan Respublikası BMT-nin dünyada
sosial hüquqları tәbliğ edәn әsas beynәlxalq
sәnәdlәrini, habelә Beynәlxalq Əmәk Tәş kila -
tının 56 Konvensiyasını, o cümlәdәn, әmәk
hüquqları sahәsindә 8 fundamental konv en si -
yasını, Avropa Şurasının Dәyişdirilmiş Avropa
Sosial Xartiyasını ratifikasiya etmişdir.

13 dekabr 2006-cı il tarixindә BMT-nin Baş
Mәclisi tәrәfindәn “Əlillәrin hüquqları haq -
qında” Konvensiyanın qәbul olunması ilә әlilliyi
olan şәxslәrin hәyatında yeni dönәm forma -

AZƏRBAYCANDA ƏLİLLİYİ OLAN ŞƏXSLƏR ÜÇÜN
TƏHSİLİN ƏLÇATANLIĞI SAHƏSİNDƏ MÖVCUD

VƏZİYYƏT VƏ ƏSAS PROBLEMLƏR

Vüqar Hәsәnov,
Azәrbaycan Respublikası Əmәk vә Əhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyinin 
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Xülasә. Mәqalәdә Azәrbaycanda әlilliyi olan şәxslәrin tәhsil hüquqlarının hәyata keçirilmәsi
sahәsindә hüquqi bazaya vә әlilliyi olan şәxslәrin tәhsilinin tәşkili formalarına nәzәr salınmış, bu
sahәdә beynәlxalq tәcrübә araşdırılmış, mövcud olan әsas problemlәr aşkarlanmış vә bu
problemlәrin aradan qaldırılması baxımından tәkliflәr verilmişdir.

Açar sözlәr: әlilliyi olan şәxslәr, inklüziya, sosial infrastruktur, әlilliyi olan şәxslәr üçün mü -
yәssәrlik, inteqrasiyalı tәhsil, inklüziv tәhsil.
Key words: persons with disabilities, inclusion, social infrastructure, accessibility for people with
disabilities, integrated education, inclusive education.
Ключевые слова: люди с инвалидностью,инклюзия, социальная инфраструктура, дос туп -
ность для людей с инвалидностью, интегрированное образование, инклюзивное обра зо -
вание.

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №3, 2018 s.82-87



83

laşmağa başladı. Qeyd etmәk lazımdır ki, bu
Konvensiya dünyada әlillik anlayışını köklü
şәkildә dәyişib vә bununla әlaqәli olaraq, әlilliyә
olan yanaşmada tibbi modeldәn sosial modelә
keçidi tәklif edib [1].

Əlilliyi olan şәxslәrin sosial müdafiәsi, tibbi,
sosial vә peşә reabilitasiyası sahәsindә dövlәt
siyasәtinin formalaşdırılması vә hәyata keçiril -
mәsi, әlilliyi olan insanların cәmiyyәtә inteq -
rasiyasını gerçәklәşdirә bilәcәk proqramların vә
sosial layihәlәrin, onların sosial müdafiәsinә dair
normativ-hüquqi sәnәdlәrin, tәlimati-metodiki
göstәrişlәrin hazırlanması, bu kateqoriyadan olan
şәxslәrin ictimai hәyatın bütün sahәlәrindә
iştirakına şәrait yaradılması, onların öz fәrdi
maraq vә qabiliyyәtlәrinә uyğun dolğun hәyat
sürmәsi üçün mühüm sosial adaptasiya tәd -
birlәrinin reallaşdırılması, ictimai tәşkilatlarla
qarşılıqlı işin tәşkili sosial siyasәtin әsas priori -
tetlәrinә daxil edilmişdir.

1. Azәrbaycanda әlilliyi olan şәxslәrin
tәhsili sahәsindә hüquqi baza

Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına
әsasәn, hәr bir vәtәndaş tәhsil almaq hüququna
malikdir [2]. Ölkәmiz 2008-ci ildә BMT-nin Baş
Mәclisi tәrәfindәn qәbul edilmiş “Əlillәrin
hüquqları haqqında” Konvensiyaya qoşulmaqla
öz üzәrinә mühüm öhdәliklәr götürmüşdür.
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının “Əlillәrin
hüquqları haqqında” Konvensiyasının 24-cü
maddәsinә әsasәn, iştirakçı dövlәtlәr әlilliyi olan
şәxslәrin tәhsil hüququnu tanıyırlar. İştirakçı
dövlәtlәr, o cümlәdәn, Azәrbaycan Respublikası
әlilliyi olan şәxslәrin ümumi ali tәhsilә, peşәkar
tәdris prosesinә, böyüklәr üçün tәhsilә vә bütün
ömürboyu tәlimә heç bir diskriminasiya olmadan
digәr şәxslәrlә birlikdә cәlb olunmasını tәmin
etmәlidir. Bu mәqsәdlә iştirakçı dövlәtlәr әlilliyi
olan şәxslәrә lazımi vәsaitlәrin tәqdim olun -
masının da qayğısına qalmalıdır [1]. 

Qeyd edilmәlidir ki, 5 iyun 2001-ci il tarixdә
“Sağlamlıq imkanları mәhdud şәxslәrin tәhsili
(xüsusi tәhsil) haqqında” Azәrbaycan Respub -
likasının Qanunu qәbul edilmişdir. Bu Qanun
sağlamlıq imkanları mәhdud şәxslәrin tәhsili
sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzimlәyir,
xüsusi tәhsilin tәşkilati-hüquqi vә iqtisadi әsas -
larını müәyyәn edir [3].

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 24

oktyabr 2013-cü il tarixli Sәrәncamı ilә tәsdiq
edilmiş “Azәrbaycan Respublikasında tәhsilin
inkişafı üzrә Dövlәt Strategiyası”na vә 19 yanvar
2015-ci il tarixli Sәrәncamı ilә tәsdiq edilmiş
“Azәrbaycan Respublikasında tәhsilin inkişafı
üzrә Dövlәt Strategiyası”nın hәyata keçirilmәsi
ilә bağlı Fәaliyyәt Planına әsasәn, xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan uşaqlar üçün inkişaf vә inklüziv
tәlim proqramlarının hazırlanması, xüsusi
qayğıya ehtiyacı olan uşaqların tәhsili vә sosial
adap tasiyası üçün imkanların tәmin edilmәsi
mәqsәdi ilә optimal inklüziv tәhsil modellәrinin
tәtbiq edilmәsi, mәktәbәqәdәr vә ümumtәhsil
müәs sisәlәri tәhsilverәnlәrinin inklüziv tәhsil
üzrә mәqsәdli әlavә tәhsilinin tәmin edilmәsi
kimi әsas strateji hәdәflәr vә tәdbirlәr nәzәrdә tu -
tulmuşdur [4, 5].

Azәrbaycanda әlilliyi olan şәxslәrin sosial
müdafiәsi sistemi 1992-ci ildә qәbul edilmiş
“Əlilliyin vә uşaqların sağlamlıq imkanları mәh -
dudluğunun qarşısının alınması, әlillәrin vә
sağlamlıq imkanları mәhdud uşaqların reabili -
tasiyası vә sosial müdafiәsi haqqında” Azәr -
baycan Respublikasının Qanunu ilә tәnzim lәnir
[6]. “Əlillәrin hüquqları haqqında” Kon ven -
siyada olan müddәaların hәyata keçirilmәsi
mәqsәdi ilә Azәrbaycan Respublikasının Əmәk
vә Əhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi tәrә -
findәn “Əlilliyi olan şәxslәrin hüquqları haq -
qında” yeni Qanun layihәsi hazırlanmışdır. La -
yihәdә әlilliyi olan şәxslәr barәsindә dövlәt
siyasәtinin әsas prinsiplәri, onlarla bağlı dövlәt
tәminatları, әlilliyi olan şәxslәr üçün müyәs -
sәrlik, onların tәhsili vә peşә hazırlığındakı mü -
yәssәrlik, әlilliyin qarşısının alınması, әlilliyi
olan şәxslәrin abilitasiyası vә reabilitasiyası,
әlilliyi olan şәxslәrin mәşğulluğunun tәmin
edilmәsi vә sosial tәminatları kimi mәsәlәlәr öz
әksini tapmışdır. 

Yeni Qanun layihәsinin 19-cu maddәsindә
müvafiq icra hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn
әlilliyi olan şәxslәrin ayrı-seçkiliyә yol veril -
mәdәn vә digәrlәri ilә eyni әsaslarla mәktә -
bәqәdәr, ümumi, ilk peşә-iхtisas, orta iхtisas, ali
tәhsil alması üçün lazımi şәraitin yaradılmasını,
әlilliyi olan şәxslәrin tәhsil vә peşә hazırlığı üçün
zәruri olan tәdris vә әyani vәsait, texniki
lәvazimatla, o cümlәdәn, fәrdi tәlәbatı nәzәrә
alan vasitәlәrlә dövlәt hesabına tәmin edilmәsi
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mәsәlәlәri qeyd edilmişdir. Bununla yanaşı,
Azәrbaycan Respublikasının Əmәk vә Əhalinin
Sosial Müdafiәsi Nazirliyi tәrәfindәn “Əlilliyi
olan şәxslәrin hüquqlarının müdafiәsinә dair
Milli Fәaliyyәt Proqramı”nın layihәsi dә
hazırlanmışdır. Bu Proqramın Tәdbirlәr Planında
bir neçә әsas fәaliyyәt istiqamәti müәyyәn
edilmişdir ki, onlardan da biri kimi әlilliyi olan
şәxslәrin vә sağlamlıq imkanları mәhdud
uşaqların tәhsilinin vә peşәyönümünün yaxşı -
laşdırılması mәsәlәsi xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir.
“Əlilliyi olan şәxslәrin hüquqları haqqında” yeni
Qanun layihәsi vә “Əlilliyi olan şәxslәrin
hüquqlarının müdafiәsinә dair Milli Fәaliyyәt
Proqramı”nın layihәsi rәy vә tәkliflәrin verilmәsi
mәqsәdi ilә müvafiq nazirliklәrә vә dövlәt
qurumlarına göndәrilmiş, hazırda hәr iki layihә
sәnәdlәri müzakirә mәrhәlәsindәdir.

2. Azәrbaycan Respublikasında әlilliyi olan
şәxslәrin tәhsilinin tәşkili formaları

Son illәr әrzindә Azәrbaycan Respublikasında
tәhsilin inkişafı istiqamәtindә mühüm nailiy -
yәtlәr әldә edilmişdir. Hәyata keçirilәn dövlәt
proqramları çәrçivәsindә ölkәnin bütün region -
larında ali vә ümumi tәhsilin infrastruk turu
әhәmiyyәtli şәkildә yenilәnmişdir. Ölkәdә
tәhsilin müasir tәlәblәrә cavab verәn normativ-
hüquqi bazası yaradılmışdır. Ali tәhsildә Bolon -
ya Bәyannamәsindәn irәli gәlәn başlıca prin -
siplәrin tәtbiqi, tәhsil müәssisәlәrinin müasir
informasiya vә elmi-metodiki tәminatı, tәhsil
infrastrukturunun yenilәnmәsi, dәrsliklә tәmi -
natın yaxşılaşdırılması, ucqar kәnd mәktәb -
lәrinin pedaqoji kadr tәminatı, mәktәbәqәdәr vә
peşә tәhsili xidmәtlәrinin müasir tәlәblәr
sәviyyәsindә qurulması mәqsәdi ilә dövlәt
proqramları qәbul edilmiş, layihәlәr hәyata
keçirilmişdir. Bütün bunlarla yanaşı, ali vә
ümumtәhsil müәssisәlәrinin tәlәbә, şagird vә
mәzunlarının keyfiyyәt göstәricilәrinin yaxşılaş -
dırılması aktual mәsәlәlәrdәndir. Ali vә ümum -
tәhsil üzrә dәrsliklәrin elmi vә metodiki baxım -
dan tәkmillәşdirilmәsinә ehtiyac vardır.

Azәrbaycan Respublikasında әlilliyi olan
şәxslәrin tәhsilinin tәşkili formaları aşağıdakı
kimidir:

Evdә tәhsil 
• evdә tәhsilә cәlb olunmuş әlilliyi olan uşaq

tәcrid olunmuş qaydada tәhsil alır; 

• xüsusi tәhsil mәktәblәrinin fәaliyyәt göstәr -
diyi әrazini әhatә edir.

Xüsusi tәhsil 
• әlillik növünә görә tәşkil olunur;
• adәtәn internat tipli olur. 
İnteqrasiyalı tәhsil

• әlilliyi olan uşaqlar öz icmasında (yaşadığı
әrazi üzrә) ümumtәhsil mәktәblәrinә gedir;

• xüsusi siniflәrdә tәhsil alırlar.
İnklüziv tәhsil
• әlilliyi olan uşaqlar ümumtәhsil mәk tәb lәrdә

digәr hәmyaşıdları ilә eyni sinifdә key fiyyәtli
tәhsil alır;

• uşağın sistemә deyil, sistemin uşağa uyğun -
laşmasını nәzәrdә tutur;

• nәticә etibarı ilә inklüziv tәhsil inklüziv cә -
miyyәtin qurulmasına xidmәt edir.  

Yuxarıda qeyd olunan әlilliyi olan şәxslәrin
tәhsilinin tәşkili formaları yalnız ümumtәhsil
mәktәblәrini әhatә edir. Qeyd edilmәlidir ki,
әlilliyi olan şәxslәrin tәhsili zamanı diqqәt yalnız
mәktәblәrә deyil, ali tәhsil müәssisәlәrinә dә
yönәldilmәlidir.

Bununla yanaşı, aparıcı beynәlxalq tәş -
kilatların statistik tәhlillәri Azәrbaycan tәhsilinin
beynәlxalq rәqabәtә davamlılıq göstәricilәrinin
vә Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә yerlә -
şәn ali tәhsil müәssisәlәrinin reytinq sәviy -
yәsinin yüksәldilmәsinin zәruri olduğunu gös -
tәrir.

2014-cü ildәn “Əlilliyi olan şәxslәrin Azәr -
baycanın ali tәhsil müәssisәlәrinә inteqra si -
yasının tәmәlinin qoyulması” (ESFIDIP) adlı
Tempus layihәsi hәyata keçirilir. Layihәnin
mәqsәdi әlilliyi olan şәxslәrin Azәrbaycanın ali
tәhsil müәssisәlәrinә inteqrasiyasına zәmin
yaradılması, bu sahәdә Avropa tәcrübәsinin
Azәrbaycan  universitetlәrindә tәtbiq edilmәsi,
Azәrbaycanın ali tәhsil müәssisәlәrinә әlilliyi
olan tәlәbәlәrin cәlb edilmәsi vә dәstәklәnmәsi
üçün uyğun siyasәtin vә tәlimatların hazır -
lanması, ali tәhsil müәssisәlәrindә tәlәbәlәrin,
müәllimlәrin vә işçilәrin tәlim lәndirilmәsi, yerli
tәrәfdaş universitetlәrdә (ilkin olaraq Xәzәr Uni -
versiteti (koordinator), Gәncә Dövlәt Univer -
siteti, Naxçıvan Dövlәt Univer siteti, Sumqayıt
Dövlәt Universiteti, Lәnkәran Dövlәt Uni -
versiteti vә Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Uni -
versiteti) “Əlilliyi olan tәlәbәlәr üçün Mәr -
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kәz”lәrin yaradılması vә layihә barәdә icti maiy -
yәtin mәlumatlandırılmasından ibarәtdir [7]. 

3. Əsas problemlәr 
Əlilliyi olan şagird vә tәlәbәlәrin rastlaşdığı

bir çox problem var ki, onlar inklüziv cәmiyyәtin
yaranmasına vә ümumiyyәtlә, әlilliyi olan
şәxslәrin tәhsilinә ciddi әngәllәr törәdir. Başlıca
problem ölkәmizdә inklüziv tәhsil sisteminin
geniş tәtbiq olunmamasıdır.

Müyәssәr sosial infrastrukturun olmadığı
şәraitdә tәhsillә bağlı proqramlar da heç bir ciddi
sәmәrә verә bilmәz. Hazırkı nәqliyyat strukturu,
küçәlәrin vә yolların quruluşu әlilliyi olan
şәxslәrin müstәqil hәrәkәtinә ciddi ma neәlәr
törәdir. İndiki vәziyyәtdә istәnilәn növ әlillikdәn
әziyyәt çәkәn şagird yaxud tәlәbәnin tam
müstәqil şәkildә tәhsil müәssisәsinә qәdәr yol
qәt etmәk imkanları olduqca mәhduddur, bәzi
hallarda isә mümkün deyildir. Hәtta dövlәt
qurumlarının, tәhsil müәssisәlәrinin vә şirkәt -
lәrin bir çoxunun binası da müyәssәrlik cәhәtdәn
geri qalaraq әlilliyi olan şәxslәrin hәrәkәti üçün
uyğunlaşdırılmamışdır. Tәlәbә yataqxanalarında
vә kitabxanalarda da bu mәsәlәdә problemlәr
vardır.

Digәr bir ciddi problem isә әlilliyi olan
şәxslәrin ali tәhsil müәssisәlәrinә qәbul imtahanı
zamanı üzlәşdiyi çәtinliklәrlә bağlıdır. İlk olaraq
qeyd etmәk lazımdır ki, tәlәbә qәbulu imta ha -
nının tәşkili zamanı sağlamlıq imkanları mәhdud
şәxslәrin ehtiyaclarına diqqәt yetirilmir. Onlar
sağlamlıq imkanları qaydasında olan şәxslәrlә
eyni mühitdә rәqabәt aparmalı olurlar, ehti -
yaclarına uyğun imtahan materialları ilә, әlilliyi
olan şәxslәrlә bağlı digәr dәstәklәyici texnoloji
avadanlıqlarla tәmin edilmirlәr. Bu da qaçılmaz
olaraq onların perspektivlәrinә mәnfi tәsir edir.

Əlilliyi olan şәxslәrin tәhsil sahәsindә üzlәş -
diyi digәr problemlәrdәn biri dә onlara göstәrilәn
yanlış vә mәnfi münasibәtdir. Bu cür halların
azaldılmasında maariflәndirmә işlәri әsas rol
oynaya bilәr. Hәm tәhsil müәssisәlәrinin daxi -
lindә, hәm dә media tәrәfindәn bütün icti -
maiyyәtdә sağlamlıq imkanları mәhdud şәxslәrә
qarşı belә davranışların yolverilmәzliyi, mәnfi
tәrәflәri, onların malik olduqları bacarıq vә iş
potensialı barәdә mütәmadi tәbliğatın vә mә -
lumatlandırmanın aparılması vacib mәsә lәlәrdәn
biridir.

4. Əlilliyi olan şәxslәrin  ali tәhsilә çıxış im -
kanlarının yaxşılaşdırılması sahәsindә  bey -
nәlxalq tәcrübә

Böyük Britaniya
Britaniya Tәhsil Nazirliyi, tәlәbә qәbul ko -

missiyaları vә dövlәt universitetlәrinin әlilliyi
olan tәlәbәlәrә vә abituriyentlәrә göstәrdiyi diq -
qәt nәzәrә çarpır. Ali tәhsil müәssisәlәrinә qәbul
imtahanlarına girәn sağlamlıq imkanları mәhdud
abituriyentlәr üçün xüsusi test kitab çaları (görmә
qabiliyyәti mәhud şәxslәr üçün Brayl әlifbası ilә
hazırlanan) hazırlanır, onlara әlavә vaxt (adәtәn
30-60 dәqiqә)  vә  imtahana xüsusi hazırlıq mate -
rialları da verilir. Bәzi orta vә ali tәhsil müәs -
sisәlәrindә hәtta xüsusi dәstәklәyici tex noloji
avadanlıqlar vardır [8].

Bütün universitetlәr vә mәktәblәr 2010-cu il -
dә qüvvәyә minәn Bәrabәrlik Aktı Qanunu çәr -
çivәsindә әlilliyi olan tәlәbәlәr üçün hәm tәhsil
müәssisәsinin binası vә kitabxanası, hәm dә ya -
taqxanasında bütün mümkün şәraitin yara dılması
öhdәliyinә sahibdirlәr.

Son olaraq isә qeyd edilmәlidir ki, istәr
Böyük Britaniya, istәrsә dә bir çox digәr ölkә -
lәrdә әlilliyi olan şәxslәrin tәhsil sahәsindә
üzlәşdiyi problemlәrdәn biri dә onlara göstәrilәn
münasibәtdir. Bu problemin hәlli o qәdәr asan
olmasa da, Britaniya mәktәblәri bu istiqamәtdә
müәyyәn addımlar atmışlar. Tәhsil Nazirliyi vә
digәr qeyri-hökumәt tәşkilatlarının birlikdә ha -
zırladıqları proqramlar bu sahәdә hәm maarif -
lәndirmә işlәrinin aparılmasında, hәm dә cәza
mexanizmlәrinin yaradılmasında istifadә edilir.
Maariflәndirmә işlәrindәn bir neçәsi bunlardır –
şagirdlәrin iştirakı ilә keçirilәn yı ğıncaqlar,
mәktәb rәhbәrliyinin mütәmadi olaraq apardığı
tәbliğat kampaniyaları vә mәktәb kol lektivi
tәrәfindәn hazırlanan müxtәlif video çarxlar [9]. 

Türkiyә 
Türkiyәdә sağlamlıq imkanları mәhdud

şagirdlәrә dövlәt qayğısı 1997-ci ildәn etibarәn
nәzәrә çarpacaq dәrәcәdә artmışdır. 2005-ci ildә
qәbul edilәn Əlillik Haqqında Qanuna әsasәn,
heç bir şagird sağlamlıq imkanlarının mәh -
dudluğuna görә tәhsildәn kәnar qala bilmәz [10].
2006-cı ildә ölkәdә Xüsusi Tәhsil Xidmәtlәrinә
dair Qanun qәbul edilmişdir. Qanunda sağlamlıq
imkanları mәhdud şagirdl әrlә bağlı görülmәli
işlәr, onların haqları kimi müxtәlif mәsәlәlәr yer
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almışdır. Türkiyә Tәhsil Nazirliyi vә onun yerli
şöbәlәri bu qanuna әsasәn, doğulduğu andan
әlillik dәrәcәsi olduğu müәyyәn edildiyi tәq -
dirdә, uşağı qarşıdakı 6 il әrzindә izlәyir, uşağın
ona uyğun tәhsil proqramı ilә tәmin olun ması
üçün çalışır. Burada әsas mәqsәd şa girdi inklüziv
tәhsil ilә tәmin etmәkdir ki, bunun üçün dә müm -
kün olduğu qәdәr bu qәbildәn olan şagirdlәrin
sağlamlıq problemi olmayan hәm yaşıdları ilә bir
yerdә tәhsil alması üçün işlәr görülür.

Türkiyәdәki xüsusi tәhsil müәssisәlәrindә
tәhsil alan şagirdlәrin faydalandığı digәr xidmәt
isә pulsuz nәqliyyatdır. Onlar tәhsil müәssisәlәri
tәrәfindәn tәşkil edilәn avtobus xidmәtindәn
istifadә edәrәk tәhsil müәssisәlәrinә vә evlәrinә
gedib-gәlә bilirlәr. Türkiyә Tәhsil Nazirliyi
xüsusi tәhsil müәssisәlәri açan vә işlәdәn hüquqi
şәxslәrin sağlamlıq imkanları mәhdud şagirdlәrә
çәkdiyi xәrcin böyük bir qismini ödәyir. Türkiyә
Tәhsil Nazirliyi, tәlәbә qәbul komissiyası vә
dövlәt universitetlәrinin dә әlilliyi olan tәlәbәlәrә
vә abituriyentlәrә göstәrdiyi diqqәt nәzәrә çarpır.
Ali tәhsil müәssisәlәrinә qәbul imtahanlarına
girәn әlilliyi olan abituriyentlәr üçün xüsusi test
kitabçaları hazırlanır, onlara әlavә vaxt (adәtәn
30 dәqiqә) verilir. Bundan başqa, әlilliyi olan
abituriyentlәr “xüsusi növ” kateqoriyasına daxil
edilir ki, bu da onlara qiymәtlәndirmә zamanı
әlavә balların verilmәsinә imkan yaradır. Ali
tәhsil müәssisәlәrindә tәhsil alan tәlәbәlәrә
müxtәlif universitetlәr müxtәlif maddi güzәştlәr
edirlәr. Bәzi dövlәt universitetlәri tәlәbәlәri ta-
mamilә tәhsil haqqından azad edir, bәzilәri isә
tәlәbәlәrin tәhsillә bağlı digәr xәrclәrini qar -
şılayır.

Estoniya
Avropa Birliyinә 2004-cü ildә qoşulan Esto -

niyada sağlamlıq imkanları mәhdud uşaq vә
tәlәbәlәrin tәhsillә tәminatı istiqamәtindә nәzәrә
çarpacaq işlәr görülmüşdür. Əlilliyi olan şәxslәrә
qarşı diskriminasiya Bәrabәr Davranış Aktı ilә
qadağan olunmuşdur. Ölkәnin әlilliyi olan şәxs -
lәrlә bağlı dövlәt siyasәti 2006-cı ildә Birlәşmiş
Millәtlәr Tәşkilatı tәrәfindәn qәbul edilәn  “Əlil -
lәrin hüquqları haqqında” Konven siyaya bö yük
ölçüdә uyğunlaşdırılmışdır.

Ölkә Konstitusiyası vә qanunvericiliyi sağ -
lamlıq imkanları mәhdud uşaqlara normal
mәktәblәrdә tәhsil almaq haqqı versә dә, reallıq

olduqca fәrqlidir. Çünki mәktәblәr hәlә dә bu
kateqoriyadan olan şagirdlәr üçün uyğun hala
gәtirilmәyib.

Sağlamlıq imkanları mәhdud şagirdlәr üçün
fәrdilәşdirilmiş adekvat kurikulumlar hazırlanır.
Bu kurikulumlar yalnız xüsusi tәhsil ocaq larında
deyil, normal mәktәblәrdә dә tәtbiq edilir (xüsusi
tәlim kursları keçmiş müәllimlәr tәrә findәn).
Lakin ölkәdә kadr çatışmazlığı vә tәlim kurs -
larının xüsusi qaydada tәşkil edilmә mәsi bir çox
şagirdlәrin normal mәk tәbdәn kәnar qal masına
sәbәb olur. İnklüziv tәhsil qanunla tanı naraq qә -
bul edilmişdir vә bu istiqamәtdә ciddi işlәr gö -
rülmüşdür [11].

Ali tәhsil müәssisәlәrindә әlilliyi olan tәlә -
bәlәrә müxtәlif güzәştlәr verilir. İnternatlarda
böyümüş vә sonradan universitetә daxil olmuş
tәlәbә xüsusi tәqaüd üçün universitetә müraciәt
edә bilәr. Bu halda, onun alacağı mәblәğ 60-510
avro arası dәyişir. Bundan әlavә, digәr ehtiyacı
olan tәlәbәlәr kimi әlilliyi olan şәxslәr dә hәm
orta mәktәbdә, hәm dә ali mәktәbdә oxuyan
zaman maliyyә yardımı alırlar. Ən yüksәk mәb -
lәği doktorantura pillәsinin tәlәbәlәri alırlar.
Lakin ölkәdә tәhsil sahәsindә, әsasәn dә sağ -
lamlıq imkanları mәhdud şagirdlәrlә işlәyә bilә -
cәk müәllim vә pedaqoqların kәskin çatış mazlığı
müşahidә edilir. Bundan başqa, Avropa Birliyinә
qoşulmasına baxmayaraq Estoniyadakı tәhsil
müәssisәlәrinin böyük әksәriyyәti hәlә dә әlilliyi
olan şәxslәr üçün uyğunlaşdırılmamışdır.

Nәticә vә tәkliflәr
Azәrbaycanda әlilliyi olan şәxslәrin  ali

tәhsilә çıxış imkanlarının yaxşılaşdırılması üçün
aşağıdakı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi mәq -
sәdәuyğundur:

• Ali tәhsil müәssisәlәrinin, kitabxanaların vә
tәlәbә yataqxanalarının infrastrukturunun әlil -
liyi olan şәxslәr üçün uyğunlaşdırılması; 

• Qәbul imtahanları vaxtı әlilliyi olan şәxslәrә
әlavә imtahan vaxtının verilmәsi, onların dәstәk -
lәyici texnoloji avadanlıqlarla vә ehtiyaclarına
uyğun imtahan materialları ilә tәmin edilmәsi;

• Ali tәhsil müәssisәsinә qәbul olan әlilliyi
olan tәlәbәnin dövlәt vә ya universitet tәrәfindәn
maddi dәstәklә tәmin olunması;

• Ali tәhsil müәssisәlәrindә әlilliyi olan
tәlәbәlәr üçün xüsusi fәrdi proqramların ha -
zırlanması;

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №3, 2018 s.82-87



87

• Görmә qabiliyyәti mәhdud şәxslәr üçün
tәhsil müәssisәlәrindә kitabxananın yaradılması
vә ya mövcud kitabxanaların onlara uyğunlaş -
dırılması, xüsusi şriftlәrlә, brayl әlifbası ilә
dәrsliklәrin çap olunması vә onların xüsusi -
dәstәklәyici texnoloji avadanlıqlarla tәmin
olunması.

“Əlilliyi olan şәxslәrin Azәrbaycanın ali tәhsil
müәssisәlәrinә inteqrasiyasının tәmәlinin qo -
yulması” (ESFIDIP) adlı Tempus layihәsinin,
qonşu Türkiyәnin vә inkişaf etmiş Böyük Brita -
niyanın әlilliyi olan şәxslәrin ali tәhsili sahәsindә
apardığı işlәri ölkәmiz üçün nümunә sayıla bilәr.
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V.Hasanov
Current situation and key challenges

in access to education for persons
with disabilities in Azerbaijan 

Summary
The article highlights the legal basis for the

education of people with disabilities in
Azerbaijan, the forms of education for disabled
people, the main problemsandinternational
experience in this area, as well as recom -
mendations for elimination of existing problems.

В.Гасанов
Существующее положение и основные

проблемы доступа к образованию для лиц
с инвалидностью в Азербайджане

Резюме
В статье рассматриваются правовая база

для реализации образовательных прав инва -
лидов и формы организации образования для
инвалидов в Азербайджане, изучен меж -
дународный опыт и выявлены основные
проб лемы в этой области. Представлены ре -
ко мендации по устранению существующих
проблем.
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F
әal dәrsin sәmәrәliliyini artırmaq
üçün әn mühüm şәrtlәrdәn biri dәrsin
düzgün  planlaşdırılmasıdır. Fәal
dәr sin yara dıcı xarakterinә baxma -

yaraq, onun uğuru dәrsin bütün mәrhәlәlәrinin
öncәdәn “ölçü lüb-biçilmәsi”ndәn asılıdır.

Planlaşdırma tәlimin mәqsәdlәrinin düzgün
müәyyәnlәşdirmәsindәn başlanılır.

Tәlim mәqsәdlәrinin bir neçә tәsnifatı möv -
cuddur:

– müәllimin fәaliyyәtinin xarakteri üzrә
(öy rәdici, inkişafedici, tәrbiyәedici);

– idrak sahәsindә әldә olunan nәticәlәrinin
sәviyyәsi üzrә;

– idrak prosesinin sәviyyәsi, hafizәnin vә
tәfәkkürün müxtәlif növlәri üzrә (mәntiqi, tәn -
qidedici, yaradıcı).

Müәllimlәr çox zaman tәlimin mәqsәdlәrinin
müәyyәn edilmәsinә әhәmiyyәt vermir vә ya onu
etmәyi bacarmırlar. Onlar tәlimin mәqsәdi kimi
yalnız öyrәdici mәqsәdlәr müәyyәn edirlәr.
Lakin inkişafedici vә tәrbiyәedici mәqsәdlәr isә
kölgәdә qalır vә müәllim fәaliyyәtini istiqa mәt -
lәndirmir. Tәlim mәqsәdlәrini müәyyәn edәr kәn
aşağıdakı amillәr nәzәrdә tutulmalıdır:

– tәdris materiallarının xüsusiyyәti;
– dәrsin keçirilәn mövzu üzrә dәrs silsilәsindә

tutduğu yeri vә sinfin hazırlıq sәviyyәsi. 
Planlaşdırma zamanı müәllim 4 әsas suala

cavab vermәlidir:
Nә öyrәdilmәli?
Necә öyrәdilmәli?
Hansı şәraitdә?
Nәticәlәri necә qiymәtlәndirmәk olar?
Bu suallara cavab kimi tәlim-tәrbiyә pro -

sesinin strukturu şәrti olaraq aşağıdakı tәrkib
hissәlә rindәn ibarәt sistem kimi tәsvir edilir:

– tәdris plan vә proqramları vә ya tәlimin
mәzmunu (nә öyrәdilmәli?);

– tәlim metodları (necә öyrәdilmәli?);

– tәlim-tәrbiyә prosesinin tәşkili (hansı şә -
raitdә?);

– şagirdlәrin nailiyyәtlәrinin qiymәt lәn dirilmәsi
(nәticәlәri necә qiymәtlәndirmәk olar?).

Real tәlim prosesindә bu komponentlәrin
xüsu silә, sistemin tәlim-tәrbiyә prosesinin tәşkili
kimi mühüm tәrkib hissәsinә adәtәn az әhәmiy -
yәt verilir. Çünki tәlimin tәşkilinin ancaq formal
cәhәtlәri nәzәrә alınır. Müәllim işindә dә şagirdә
çatdırmalı dәrsin mәzmununu (yәni hansı bilik
öyrә dilmәlidir?) üstün tutur. Lakin bununla
müәllim tә lim-tәrbiyә prosesinin әsas tәrkib
hissәsinin yalnız birini nәzәr dә tutur vә tәlim
proseslәrindә әhә miy yәt daşı yan digәr amillәri
(necә, hansı şәraitdә) nәzәrdәn qaçırır. Bu kimi
nöq sanları aradan qaldırmaq mәqsәdi ilә xüsusi
tәlim modeli müәyyәnlәşdirilmişdir. 

Tәlim modelinin 4 әsas komponenti var:
mәqsәd, mәz mun, öyrәdici mühit, qiymәt lәn -
dirmә.

Bu komponentlәr arasında әlaqә yaradan ün -
sürlәr tәlim prosesinin 2 әsas istiqamәtini gös tәrir:

1. Şagirdlәrin idrak prosesinin, yәni tәfәkkür,
hafizә, diqqәt, tәxәyyül proseslәrinin vә bununla
әlaqәdar әsas bilik, bacarıq vә vәrdişlәrinin inki şafı.

2. Şagirdlәrin şәxsiyyәtinin inkişafı, yәni şa girdin
sosial-psixoloji, emosional-iradi inki şafı.

Bu iki amil tәlim-tәrbiyә prosesinin uğurunun
әsas meyarı olmalı vә hәmin prosesin qurul -
masının istiqamәtini müәyyәn etmәlidir. Fәal
dәrsin planlaşdırılmasında mәzmun xәttinin әsas
standart vә alt standartlarının seçilmәsi dә va -
cibdir. Dәrsi planlaşdırarkәn müәllim dәrsin han -
sı növә aid olduğunu da müәyyәnlәşdirir. 

Fәal (interaktiv) dәrsin 2 әsas növü var: in -
duktiv vә deduktiv tәdqiqat. 

İnduktiv tәdqiqat – xüsusi biliklәrdәn ümu -
mi biliklәrә doğru irәlilәyir, deduktiv tәdqiqat isә
әksinә. İnduktiv tәdqiqat daha çox yeni möv -
zunun keçirilmәsi zamanı istifadә olunduğu hal -

MÜASİR  DƏRS  VƏ  FƏAL  TƏLİM

Respublikamızda kurikulum islaha tının uğur lu davamı kimi bu tәdris ilindәn başlayaraq peşә tәhsili
müәssisәlәrindә dә kurikulumların tәtbi qinә başla nılmış vә bu müәssisәlәrdә ümum tәhsil fәnlәrini tәdris
edәn müәllimlәr tәlim kurslarına cәlb edilәrәk müәyyәn biliklәrә yiyә lәnmişlәr. Bunun peşә tәhsili
müәssisәlәrindә ilk dәfә tәtbiq olunduğunu nәzәrә alaraq, müasir dәrs vә onun tәşkilinә verilәn tәlәblәr, fәal
(interaktiv) tәlim vә onun quruluşu kimi  mәsә lәlәrin izahına hәsr edilmiş yazının çapını vacib hesab etdik.
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da, deduktiv tәdqiqat daha çox mövzunun möh -
kәm lәndirilmәsi vә dәrinlәşdirilmәsindә tәtbiq
edilir. 

Dәrsin mәqsәdini vә tipini müәyyәn lәş dir -
dikdәn sonra müәllim artıq fәal tәlimin quru -
luşuna әsasәn, dәrsi mәrhәlәlәr üzrә plan laşdırır.

Fәal dәrsin ümumi quruluşu 
Dәrsin I mәrhәlәsi
Motivasiya (problemin qoyulması). Mәlum

olduğu kimi, hәr bir tәdqiqata başlamazdan әvvәl
problemi ortaya gәtirmәk lazımdır. Əsl problem
hәmişә çoxsaylı fәrziyyәlәr, ehtimallar doğurur
vә bunları yoxlamaq üçün ilk növbәdә, tәdqiqat
sualı formalaşdırılmalıdır. Mәhz tәdqiqat sualı
yeni bilgilәrin kәşfinә aparan bәlәdçi, “yol -
göstәrәn ulduz” rolunu oynayır. Fәal tәlimin 1-ci
mexa nizminә әsasәn, mәhz problemin olması id -
rak fәallığının yaranmasının başlıca addımı olur.

Bәs nә üçün biz dәrsin bu mәrhәlәsini, mәhz
motivasiya adlandırırıq? Psixoloji amil kimi
motivasiya hәr hansı fәaliyyәtin mexanizmini işә
salan sövqedici qüvvәdir. Fәal dәrsdә tәfәkkür
prosesini işlәmәyә sövq edәn vә tәhsilalanların
idrak fәallığını artıran motivasiya qismindә
ortaya gәtirilmiş problem vә onun hәlli tәlәbatı
kimi çıxış edir. Bu prosesin әn mühüm nailiy -
yәtlәrindәn biri düşünmә qabiliyyәtinin sәr -
bәstliyi vә müstә qilliyidir. Uşaq öz fikrini

“Zәnnimcә,…”, “Mәnә belә gәlir ki,…”, “Mәn
belә hesab edirәm ki,…” sözlәrindәn istifadә
etmәklә ifadә edir.

Dәrsin II mәrhәlәsi
Tәdqiqatın aparılması. Problemin hәlli üzrә

fәrziyyәlәrin meydana gәlmәsinin tәbii nәticәsi

olaraq, irәli sürülәn fәrziyyәlәri tәsdiq vә ya
tәkzib edәn, habelә qoyulan tәdqiqat sualına
cavab vermәyә kömәk edә bilәcәk faktları
tapmaq zәrurәti ortaya çıxır. Buna şagirdlәri irәli
sürülmüş problemin hәllinә mәqsәdyönlü şәkildә
aparan, özündә yeni informasiyanı vә yeni
sualları daşıyan müxtәlif çalışmalar kömәk
etmәlidir. Mәhz yeni faktların öyrәnilmәsi vә bu
suallara cavabların tapılması gedişindә düşün -
mәk vә yeni bilgilәri kәşf etmәk üçün münasib
şәrait yaranır. Tәdqiqat müxtәlif formalarda:
bütün siniflә birgә, kiçik qruplarda, cütlük
şәklindә vә ya fәrdi şәkildә aparıla bilәr. Lakin
“interaktiv tәlim” anlayışının özü әnәnәvi
tәlimdә tәtbiq edilәn frontal vә ya fәrdi forma -
larla müqayisәdә daha fәal iş formalarının
mövcudluğunu ehtiva edir. Tәlimin interaktiv xa -
rakteri kiçik qruplarda vә ya cütlük şәklindәki
işlәrdә daha qabarıq formada tәzahür edir.

Dәrsin III mәrhәlәsi 
İnformasiya mübadilәsi. Bu mәrhәlәdә

iştirak çılar tәdqiqatın gedişindә әldә etdiklәri

№ Fәal dәrsin mәrhәlәlәri Nәticә

1 Motivasiya (problemin qoyulması, fәrziyyәlәrin
irәli sürülmәsi

Tәdqiqat sualı vә fәrziyyәlәr 

2 Tәdqiqatın aparılması (fәrziyyәlәri yoxlamaq üçün
faktların axtarılması)

Tәdqiqat işlәri, yeni faktlar

3 Mәlumat mübadilәsi (әldә edilmiş mәlumatların vә
öz tәdqiqatların tәqdimatı)

Müzakiirә üçün yeni mәlumat

4 Mәlumatın müzakirәsi vә tәşkili (әldә edilmiş
mәlumatların müzakirәsi, müxtәlif faktların
әlaqәlәndirilmәsi, onların sistemlәşdirilmәsi)

Sistemlәşdirilmiş mәlumat

5 Ümumilәşdirmә vә nәticәlәrin çıxarılması
(ümumilәşdirmәlәr, nәticәlәrin fәrziyyәlәrlә
müqayisәsi vә onların tәsdiq vә ya tәkrib edilmәsi
haqqında nәticә, tәdqiqat sualına cavab

Əldә edilmiş bilik (ümumilәşdirmә) 

6 Produktiv (yaradıcı) tәtbiqetmә (yeni şәraitdә
tәtbiqetmә, praktika, mәsәlәlәrin hәlli)

Biliyi tәtbiqetmә yolları vә tәcrübәsi

7 Qiymәtlәndirmә vә ya refleksiya (şәxsi fәaliyyәtin
inikası vә qiymәtlәndirilmәsi istәnilәn mәrhәlәdә
aparıla bilәr)

Özünüqiymәtlәndirmә vәrdişi,
öyrәnmәyin qaydalarının mәnimsәnilmәsi,
müstәqil öyrәnmә vәrdişi
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tapıntıların, yeni informasiyanın mübadilәsini
aparırlar. Qoyulmuş suala cavab tapmaq zәrurәti
tәdqiqatın bütün iştrakçılarını bir-birinin tәqdi -
matını fәal dinlәmәyә sövq edir. Tәqdimat bir
növ yeni biliklәrin dairәsini cızır vә hәlәlik bu
biliklәr natamam vә xaotik xarakter daşıyır.
Mәhz bu mәrhәlәdә yeni bir tәlәbat – hәmin bi -
liklәri qaydaya salmaq, sistem lәşdirmәk, müәy -
yәn bir nәticәyә gәlmәk üçün tәdqiqat sualına
cavab tapmaq zәrurәti yaranır.

Dәrsin IV mәrhәlәsi
İnformasiyanın müzakirәsi vә tәşkili. Bu,

әn mürәkkәb mәrhәlәdir vә bütün zehni vәr -
dişlәrin, tәfәkkürün müxtәlif növlәrinin (mәntiqi,
tәnqidi, yaradıcı) sәfәrbәrliyini tәlәb edir. Müәl -
lim fasilitasiya әsasında (yönәldici, kömәkçi
suallardan istifadә etmәklә) әldә edilmiş fakt -
ların mәqsәd yönlü müzakirәsinә vә tәşkilinә
kömәk edir. İnformasiyanın tәşkili bütün faktlar
әsasında әlaqәlәrin aşkara çıxarılmasına vә on -
ların sistem lәşdirilmәsinә yönәl dilir. Nәticәdә
mövcud tәdqiqat sualına cavabın cizgilәri aydın
seçilmәyә başlayır.

Dәrsin V mәrhәlәsi
Nәticә, ümumilәşdirmә. Belәliklә, şagirdlәrә

yeni bilginin kәşfi yolunda son addımı atmaq,
konkret nәticәyә gәlmәk vә ümumilәşdirmәnin
tәrifini vermәk işi qalır. Bunun üçün şagird
nәinki әldә olunan bilgilәri ümumilәşdirmәli,
hәm dә gәldiyi nәticәni tәdqiqat sualı ilә (bu
nәticә hәmin suala cavab verirmi?) vә irәli
sürülmüş fәrziyyәlәrlә (onların arasında düzgün
olanı varmı?) müstәqil olaraq tutuşdurmalıdır.
Bu çox mühüm mәqamdır. Dәrsin kulmi nasi -
yasını isә bilgilәri, mәhz özlәri kәşf etdiklәri
üçün şagirdlәrin duyduqları bәnzәrsiz sevinc vә
mәmnuniyyәt hissi tәşkil edir.

Dәrsin VI mәrhәlәsi
Yaradıcı-tәtbiqetmә. Mәlum olduğu kimi,

biliklәrin mәnimsәnilmәsinin başlıca meyarı
onun yaradıcı surәtdә tәtbiqidir. Yaradıcı
tәtbiqetmә biliyi möhkәmlәndirir, onun praktiki
әhәmiyyәtini uşağa açıb göstәrir. Ona görә
müәllim imkan daxilindә şagirdlәrә tәklif edә
bilәr ki, onlar müәyyәn mәsәlәlәrin hәlli üçün,
yaxud hansısa yeni suallara cavab tapmaq üçün,
qazanılmış biliklәri tәtbiq etmәyә çalışsınlar.
Əgәr yaradıcı tәtbiqetmә dәrhal mümkün deyilsә
vә әvvәlcә biliklәrin mәnim sәnilmәsi yolunu

sona qәdәr (model üzrә tәtbiqdәn başlamış yeni
şәraitdә tәtbiqә qәdәr), keçmәk tәlәb olunursa,
demәli, bu yolu keçmәk lazımdır. Lakin son
nәticәdә yaxşı olar ki, şagirdlәrә, onların kәşf
etdiklәri bilgilәrin yaradıcı surәtdә tәtbiqinә dair
çalışma verilsin, bu halda hәmin bilgi hәmişәlik
onların şüurunda hәkk olunar. Bu mәrhәlә vaxt
etibarilә yalnız bir akademik dәrslә mәh -
dudlaşdırılmaya da bilәr, yәni onun hәyata ke -
çirilmәsi sonrakı dәrslәrdә dә mümkündür.

Dәrsin VII mәrhәlәsi
Qiymәtlәndirmә vә refleksiya. Qiy mәt -

lәndirmә istәnilәn prosesin tәkmillәş dirilmәsini
tәmin edәn bir mexanizmdir. Tәkmillәşmәk üçün
vaxtında öz qüsurlarını vә nailiyyәtlәrini aşkar
etmәk, uğur qazanılmasına nәlәrin mane oldu -
ğunu vә kömәk etdiyini müәyyәnlәşdirmәk
vacibdir. Şagirdlәrin tәlim fәaliyyәtinin qiymәt -
lәndirmә vә refleksiya proseslәri, mәhz bu
mәqsәdә xidmәt etmәlidir.

Yuxarıda göstәrildiyi kimi, fәal tәlimin mü -
hüm xüsusiyyәtlәrindәn biri müstәqil tәlim
“öyrәnmәyi öyrәnmәk” müstәqil inkişaf vәrdiş -
lәrinә yiyә lәnmәk imkanıdır. Dәrs başa çatd -
ıqdan sonra göstәrilmiş prosedurlardan birini –
qiymәtlәndirmә vә reflek siyanı hәyata keçi -
rәrkәn müstәqil öyrәnmә prosesinin nәzәrdәn
keçirilmәsi vә bunun nәti cәsindә öz öyrәnmә
fәaliyyәtinin tәkmil lәşdirilmәsi mәqsә dәuyğun
olardı. Bәzәn qiymәt lәndirmә vә reflek siyanı
dәrsin müxtәlif mәrhә lәlәrinә daxil etmәk olar,
bunun özü dә tәlim prosesinin daha uğurla
keçmәsinә kömәk edәr.

Şagirdlәrin işinin effektivlik dәrәcәsi hәm kә -
miyyәt, hәm dә keyfiyyәtcә qiymәtlәndirilә bilәr,
müxtәlif üsullar vә formalarda hәyata keçirilә
bilәr (bax: qiymәtlәndirmә bölmәsinә). Lakin
müәllim yadda saxlamalıdır ki, qiymәtlәndirmә
ilk növbәdә, şagird üçün özünüqiymәtlәndirmә
vә özünәnәzarәt vasitәsi rolunu oynamalıdır.

Mövcud fәnn kurikulumları vә qüvvәdә
olan digәr normativ sәnәdlәr әsasında

hazırlayanı:
Sәdaqәt Mәmmәdova, 

Bakı Şәhәri üzrә Tәhsil İdarәsinin Tәlimә
Dәstәk Mәrkәzinin metodisti
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B
irlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının İnki -
şaf Proqramının (UNDP) “Bö yük
Qafqaz Landşaftında Torpaq vә
Meşәlәrin Davamlı İdarә olunması”

layihәsi çәrçivәsindә Qәbәlә Dövlәt Peşә Tәhsil
Mәrkәzindә pilot olaraq yeni yaradılmış kәnd
tәsәrrüfatı ixtisasları (aqro servis, bitkiçilik, hey -
vandarlıq) üzrә mütә xәssislәrin hazırlanması,
müәllim vә tәlәbәlәrin peşә fәaliyyәtlәri üzrә
bilik vә bacarıqlarının artırılması mәqsәdi ilә
modullar hazırlanmış vә bir neçә modullar üzrә
tәlimlәr tәşkil edilmişdir. Layihә üzrә bu mo -
dullar hazırlanmışdır: әtraf mühit vә iqlim; güb -
rәlәr vә onlardan istifadә; kimyanın әsasları;
torpaqşünaslıq; botanika, seleksiya vә bitki mü -
hafizә; bitkilәrin inkişaf mәrhәlәlәri; aqrar iqti -
sadiyyat; heyvandarlıq; zoologiya; yemlәmә.

Tәhsil Nazirliyi yanında Peşә Tәhsili üzrә
Dövlәt Agentliyinin müraciәti vә Qәbәlә Dövlәt
Peşә Tәhsil Mәrkәzinin tәlim ehtiyacı әsasında
UNDP tәrәfindәn müәllim vә tәlәbәlәr üçün
aşağıdakı modullar üzrә tәlimlәr tәşkil edil miş -
dir: әtraf mühit vә iqlim; gübrәlәr vә onlar dan
istifadә; kimyanın әsasları; aqrar iqtisa diyyat;
heyvandarlıq; yemlәmә.

UNDP-nin yerli ekspert-tәlimçisi kimi kәnd
tәsәrrüfatı ixtisasları üzrә tәhsil alan tәlәbәlәr vә
aidiyyәti modulları tәdris edәn müәllimlәr üçün
әtraf mühit vә iqlim, gübrәlәr vә onlardan isti -
fadә, kimyanın әsasları adlı modul lar üzrә tә -
limlәr keçmiş, fәrdi peşә mәslәhәtlәri, meto diki
tövsiyәlәr vә digәr informasiya-mәslә hәt xid -
mәtlәri göstәrmişәm. Ümumilikdә, hәr tә limdә

5-6 nәfәr müәllim, o cümlәdәn, “heyvan darlıq
mütәxәssisi” ixtisası üzrә 20 nәfәr, “bitkiçilik
mütәxәssisi” ixtisası üzrә 20 nәfәr vә “aqroservis
mütәxәssisi” ixtisası üzrә 20 nәfәr tәlәbә iştirak
etmişdir. Nәticә etibarı ilә bir tәlim günündә
göstәrilәn konsaltinq xidmәtlәrindәn 66 nәfәr
benefesiar fayda lanmışdır. Müqavilәyә әsasәn,
aidiyyәti modullar üzrә ümumilikdә 60 tәlim
keçirilmәli olduğu halda, fәaliyyәt dövrü әrzindә
167 tәlim keçirilmişdir. Artıq tәlimlәr ekspertin
könüllü şәkildә müqa vilәdәnkәnar tәdris etdiyi
modullarla әlaqә dar olmuşdur. Tәlә bәlәrin dәrsә
davamiyyәti vә müәllimlәrin işti rakı qәnaәtbәxş
sәviyyәdә olmuş, Mәrkәzin rәhbәrliyi tәrәfindәn
tәdrisdә nizam-intizamın qorunmasına xüsusi
diqqәt yetirilmişdir.

Fәaliyyәt dövrü әrzindә müәllim vә tәlә -
bәlәrin keçirilәn tәlim modulları üzrә bilik vә
bacarıqlarının artırılması üçün praktiki tәlimlәr
tәşkil edilmişdir. Praktiki tәlimlәrin keçirilmәsi
üçün Azәrbaycan Dövlәt Aqrar Universitetinin
aqronomluq fakültәsinin Aqrokimya vә torpaq -
şünaslıq kafedrasının yeni istifadәyә verilmiş
müasir laboratoriyasına, hәmçinin universitetin
aqromühәndislik fakültәsinin Kәnd tәsәrrüfatı
texnikaları qarajına, Dәnli taxıl vә paxlalı bit kilәr
sahәvi laboratoriyasına, aqronomluq fa kültәsinin
Bitkiçilik vә bitki mühafizә kafed rasının müasir
bitki diaqnostika laboratoriyasına, aqronomluq
fakültәsinin Ümumi әkinçilik, genetika vә se -
leksiya kafedrasının torpağın su-fiziki xassә -
lәrinә dair müasir laboratoriyasına, Samux rayo -
nunda Netafim şirkәtinin inşa etdiyi müasir
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hidroponika üslublu istixanaya, ADAU-nun
Baytarlıq tәbabәti vә zoomü hәndislik fakül -
tәsinin Parazitologiya vә mikro biologiya kafed -
rasının müasir mikro biologiya laboratoriyasına,
baytarlıq tәbabәti vә zoomü hәndislik fakül tә -
sinin süni balıq yetişdirmә mәntәqәsinә, ADAU-
nun istixanasına vә Göygöl Milli Parkına sәfәrlәr
tәşkil edilmiş vә mövcud biomüxtәliflik vә eko -
loji tarazlıq haqqında praktiki tәlimlәr keçi -
rilmişdir. 

13 aylıq fәaliyyәt dövrü әrzindә “heyvan -
darlıq mütәxәssisi”, “bitkiçilik mütәxәssisi” vә

“aqroservis mütәxәssisi” ixtisasları üzrә tәhsil
alan tәlәbәlәrә vә bu ixtisaslar üzrә tәhkim olun -
muş müәllimlәrә 5 modul vә 1 kurikulum tәdris
metodları haqqında 71 tәlim günü әrzindә 116
mövzuda 167 tәlim keçirilmişdir (cәdvәl 1).
Bundan başqa, 40 gün әrzindә dәrslәrin inte rak -
tiv keçirilmәsi, summativ qiymәt lәndir mәnin
aparılması, әyani vasitәlәrdәn istifa dә olunması
vә s. tәdris-metodiki mәsәlәlәrlә bağlı peşә mәr -
kәzinin müәllimlәrinә fәrdi mәslәhәtlәr dә
verilmişdir. 

S/s Modullar Modul üzrә ümumi
mövzuların sayı

Modul üzrә ümumi
tәlimlәrin sayı

1 Ətraf mühit vә iqlim 38 59
2 Gübrәlәr vә onlardan istifadә 44 70
3 Kimyәvi әsaslar 10 10
4 Torpaqşünaslıq 18 22
5 Botanika, seleksiya vә bitki mühafizә 4 4
6 Modul tipli innovativ tәdris metodları,

interaktiv tәlim metodologiyası
2 2

Yekun: 116 167

Şәkil 1. Keçirilmiş tәlimlәrdәn görüntülәr

Cәdvәl 1. Fәaliyyәt dövründә (13 ay) modullar üzrә keçirilmiş tәlimlәr haqqında mәlumat
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Tәlimlәrә başlamazdan әvvәl benefesiarların
sözügedәn modullar haqqında ilkin bilik sәviy -
yәsi yoxlanılmış, onların tәlim ehtiyacları öyrә -
nilmiş, iştirakçıların bilik vә bacarıq sәviy -
yәlәrinә uyğun tәlimin keçirilmә metodologiyası
müәyyәnlәşdirilmişdir.

Keçirilәn sorğuların nәticәlәrinә әsasәn mә -
lum olmuşdur ki, müәllim vә tәlәbәlәrin sözü -
gedәn modullar üzrә tәlimatlandırılmasına böyük
ehtiyac vardır. Mәlumdur ki, hәqiqәtәn peşә ixti -
sasına yiyәlәnmәk istәyәn şagirdlәr istis na ol -
maqla peşә tәhsili müәssisәlәrinә orta mәk tәbdә
zәif oxuyan vә ali mәktәbә qәbul olmayan şa -
girdlәr dә üz tuturlar. Belә şagirdlәr çoxluq tәşkil
edir vә onlarla işlәmәk bir qәdәr çәtinlik yaradır.

Sorğuların nәticәlәri analiz edildikdәn sonra
iştirakçıların tәlim ehtiyaclarına, bilik vә bacarıq
sәviyyәlәrinә uyğun olaraq, tәlim modulları üzrә
mövzular dәqiqlәşdirilmiş, әyani vasitәlәr, tәlim
metodologiyası sadә dildә tәrtib olunmuş vә
tәqdimatlar (prezentasiyalar) başa düşülәn tәrzdә
hazırlanmışdır. 

Fәaliyyәt dövrü әrzindә sadalanan modullar
üzrә tәlim materialları hazırlanmışdır. Belә ki,
hәmin modullar üzrә slaydlar vә video-çarxları
özündә birlәşdirәn tәqdimatlar (prezentasiya)
hazırlanmış, iştirakçıların bilik vә bacarıqlarını
müәyyәnlәşdirәn yoxlama sualları vә testlәr
işlәnilmiş, benefesiarların göstәrilәn konsaltinq
xidmәtlәrindәn mәmnuniyyәtini müәyyәn edәn
sorğu anketlәri tәrtib edilmiş, tәlim zamanı әyani
vәsaitlәrdәn istifadә edilmişdir. Bütün bunlar
tәlimin interaktiv keçmәsinә sәbәb olmuşdur.
Tәlimlәrin interaktiv vә müasir metodlarla
keçirilmәsi, istifadә olunan әyani vasitәlәr vә
qarşılıqlı müzakirәlәr benefesiarların müvafiq
mövzulara dair biliklәrinә nәzәrә çarpacaq
dәrәcәdә tәsir göstәrmişdir. Keçirilәn tәlimlәrin
interaktivliyini vә sәmәrәliliyini artırmaq üçün
bir çox metodlar vә iş formaları tәtbiq olun -
muşdur. Belә ki, tәlimlәrdәn әvvәl vә sonra işti -
rakçılar arasında yoxlama sualları üzrә sorğular
keçirilmiş, hәr tәlimin sonunda sözü gedәn
problemә dair fikir mübadilәsi aparılmış vә hәr
bir iştirakçı fikrini lövhәdә qeyd etmәklә, mәsәlә

әtrafında müzakirәlәr keçiril mişdir. Tәlim
dövründә nәzәri mәsәlәlәrlә yana şı, iştirakçılar
cihaz vә alәtlәrdәn istifadә etmәklә praktiki
tapşırıqları da yerinә yetirmiş, bene fesiarlara
tәlim mövzularına uyğun video-roliklәr nümayiş
etdirilmiş vә hәr bir iştirakçı videolarda
müşahidә etdiyi mәsәlәlәrә dair müvafiq şәrhlәr
vermişdir. Şәrh olunan mәsә lәlәrә dair foto-
şәkillәr, sorğu anketlәri, test materialları, aylıq-
rüblük hesabatlar vә s. tәs diqedici materiallar
mövcuddur. 

Fәaliyyәt dövrünün sonunda ekspert tәrә -
findәn xidmәtin sәmәrәliliyinin öyrәnilmәsi
mәqsәdi ilә modullar üzrә keçirilәn tәlim möv -
zularına dair bütün ixtisaslarda test imtahanı
aparılmışdır. İmtahan cavabları yoxlanılmış, nә -
ticәlәr sistemlәşdirilmiş aşağıdakı cәdvәllәrdә
verilmişdir. İmtahanlar fәaliyyәtin son dövr -
lәrindә tәlәbәlәrә xәbәrdarlıq edilmәdәn keçiril -
mişdir. Burada gübrәlәr vә onlardan istifa dә
modulunun bütün 4 bölmәsini әhatә edәn 75
sual, әtraf mühit vә iqlim modulunun bütün 5
bölmәsini әhatә edәn 60 sual әsasında imtahan
keçirilmiş vә hәr bölmә üzrә suallar aşağıdakı
kimi tәrtib edilmişdir:

a) aşağıdakı ifadәlәrin düzgün vә ya yanlış
olduğunu müәyyәn edin;

b) aşağıdakı cümlәlәrdәki boşluğa uyğun
gәlәn söz yazın;

c) test üsülu ilә yoxlama (1 düz vә 3 sәhv
cavab).

Qiymәtlәndirmәdә “heyvandarlıq mütә xәs -
sisi” üzrә 9 nәfәr,  “bitkiçilik mütә xәssisi” üzrә
15 nәfәr vә “aqroservis ixtisası” üzrә 13 nәfәr
tәlәbә iştirak emişdir. Hәr bir iştirakçının sual
vәrәqi arxiv materialı kimi qorunur. Düz
cavablar ümumi suala görә bal şәklindә (hәr bir
düz cavab 1 bal) vә faizlә qeyd olunmuşdur.
İxtisaslar üzrә tәlim nәticәlәri müqayisәli şәkildә
aşağıdakı cәdvәllәrdә verilmişdir. İxtisaslar
arasında tәlәbәlәrin әtraf mühit vә iqlim, o
cümlәdәn, gübrәlәr vә onlardan istifadә modulu
üzrә bilik sәviyyәlәrinә dair әn yaxşı nәticәlәr
“bitkiçilik mütәxәssisi” ixtisa sında müşahidә
edilmişdir (cәdvәl 2). 
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Tәlim ehtiyaclarının ilkin qiymәt lәn diril -
mәsinin sorğuları göstәrdi ki, tәlәbә arasında
yazmaq-oxumaq bacarığı vә intellektual sә -
viyyәsi aşağı olan şagirdlәr vardır. Bu baxımdan
fәaliyyәtin son dövrlәrindә dә hәmin tәlәbәlәrin
bilik sәviyyәsi az artmışdır. Belәlәri çoxluq tәşkil
etmәklә onlarla işlәmәk bir qәdәr çәtinlik
yaradır. Tәlimlәrdә qarşıya qoyulmuş vәzifә
hәmin qrup şagirdlәrlә fәrdi yanaşma şәklindә
işlәmәkdәn ibarәt olmuşdur. 

Fәaliyyәt dövrünün әvvәlindә benefesiarların
tәlim ehtiyacları müәyyәnlәşdirilәrkәn aydın
olmuşdur ki, hәm yerli müәllimlәrin, hәm dә
şagirdlәrin sözügedәn modullar haqqında bilik
vә bacarıq sәviyyәlәri aşağıdır vә onların
tәlimatlandırılmasına böyük ehtiyac vardır.
Fәaliyyәtin sonunda aparılan test imtahanları
göstәrdi ki, әvvәlki nәticәlәrlә müqayisәdә
müәllimlәrin sözügedәn modullar üzrә bilik
sәviyyәsi 70-80%, tәlәbәlәrlә isә 40-45% art -
mışdır. Sözügedәn modullar üzrә müәllimlәrin
mәnimsәmә faizi 85-90% tәşkil etmiş, tәlә -
bәlәrdә isә bu rәqәmlәr aşağı olmuşdur. Belә ki,
real vә şәffaf şәkildә aparılan test im-tahan -
larının nәticәlәrinә әsasәn, әfraf mühit vә iqlim
modulu vә “bitkiçilik mütәxәssisi” ixtisası üzrә
tәhsilalanların mәnimsәmә sәviyyәsi 55%, “aq -

roservis mütәxәssisi” ixtisası üzrә 48%, “hey -
vandarlıq mütәxәssisi” ixtisa sında tәhsil alan
şagirdlәrin mәnimsәmә sәviy yәsi 41%, ümumi
ixtisaslar üzrә orta mәnimsәmә sәviyyәsi 49,2%
tәşkil etmişdir.

Real vә şәffaf şәkildә aparılan test imta han -
larının nәticәlәrinә әsasәn, gübrәlәr vә onlardan
istifadә modulu üzrә “bitkiçilik mütә xәssisi”
ixtisası üzrә tәhsilalanların mәnimsәmә sәviy -
yәsi 50%, “aqroservis mütәxәssisi” ixtisası üzrә
tәhsilalanların mәnimsәmә sәviyyәsi 35%, ümu -
mi ixtisaslar üzrә orta mәnimsәmә sәviyyәsi
43% tәşkil etmişdir.

Fәaliyyәt dövründә keçirilmiş tәlim vә gös -
tәrilmiş informasiya-mәslәhәt xidmәtlәrinin
keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi, iştirakçıların
mәslәhәt xidmәtindәn faydalanma sәviyyәsi vә
mәmnunluğu müәyyәnlәşdirilmişdir. Keçirilmiş
tәlim vә göstәrilmiş informasiya-mәslәhәt xid -
mәtlәrindәn iştirakçıların mәmnuniyyәt vәziy -
yәtini öyrәnmәk üçün yazılı sorğular keçiril -
mişdir. Burada müvafiq suallar ilә tәrtib olunmuş
sorğu anketlәri iştirakçılara paylanılmış vә onlar
tәlimin keyfiyyәtini vә tәlimçinin peşәkarlığını
qiymәtlәndirmişdirlәr. Bene fesiar ların cavab -
landırdıqları mәmnuniyyәt sorğuları sistem -
lәşdirilәrәk yekun nәticәlәr verilmişdir.

İxtisaslar
Ətraf mühit vә iqlim modulu

üzrә orta nәticә
Gübrәlәr vә onlardan istifadә

modulu üzrә orta nәticә

Orta bal Mәnimsәmә  faizi Orta bal Mәnimsәmә faizi

Bitkiçilik mütәxәssisi 42 55 30 50

Aqroservis mütәxәssisi 36 48 21 35

Heyvandarlıq mütәxәssisi 30 41

Cәdvәl 2.
İxtisaslar üzrә tәlәbәlәrin әtraf mühit vә iqlim modulu üzrә bilik sәviyyәlәri
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Р
оссийские социально-полити чес -
кие  и экономические рыночные
реформы на рубеже тысячелетий
одним из своих последствий име -

ли существенную перестройку системы
отношений между федеральным центром и
региональными социокультурными систе -
мами. Вызванные российскими реформами
90-х годов ХХ века процессы социально-
политического кризиса разрушили советскую
социалистическую культурную идентичность
и сделали проблематичной интеграцию Се -
верного Кавказа в российскую циви лиза цию,
активизировали региональный сепа ратизм,

вызвали кризис локальной культур ной  иден -
тичности. Трансформация ре гио нальной
идентичности самобытных регионов России
тесно связана с изменением форм интеграции
этих регионов в рос сийскую цивилизацию. В
связи с этим в отношениях между феде раль -
ным центром и регионами возникает проб -
лема поиска оптимального баланса взаимо -
отношений, который должен пре дотвратить
две проти воположные край ности: регио -
нальный сепа ратизм и жесткий диктат феде -
рального центра.

Возникла проблема в ревизии полити -
ческого и культурного самосознания. Затем

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО СТАТУСА

СЕВЕРНОГО  КАВКАЗА

Эльхан Гурбанов,
Преподаватель кафедры Гостинично-ресторанный бизнес

Азербайджанского Университета Туризма и Менеджмента
E-mail: info@atmu.edu.az
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Резюме. В данной статье автор рассматривает альтернативные концепции со -
циокультурного статуса Северного Кавказа. Затем для определения социокультурного
статуса Северного Кавказа он указывает на такие подходы как:  локально-цивилизационный
и регионалистский. Так же автор считает необходимым отметить полиэтничность и
поликультурность Северного Кавказа. Географическое и геополитическое положение региона
стало ареной борьбы за влияние и контроль между российской, восточно-исламской и
западноевропейской культур и цивилизаций. Подводя итог о социокультурном статусе
региона  обосновывается концепция Северного Кавказа как  самобытного социокультурного
региона  российской цивилизации.
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поиск новой идеологии национальной иден -
тичности народов Северного Кавказа и пе -
рестройка отношений с Россией как с
государством и с российской культурой, а
также проблема новой интеграции северо -
кавказского региона в российское цивили -
зационное пространство.

Очевидно, что без формирования новой
культурной идентичности Северный Кавказ
не может определить свое место в Рос -
сийском государстве.  Формирование нового,
современного, социокультурного самосоз -
нания Северного Кавказа является актуаль -
ной задачей для самоопределения данного
региона России.

Социокультурную идентичность Север но -
го Кавказа невозможно исследовать, не выяс -
нив социокультурный статус этого ре гиона
российской цивилизации, который является
дискуссионным в современной литературе. 

Существующие в современной российской
социальной мысли подходы к проблеме
социокультурного статуса Северного Кавказа
можно разделить на две группы, которые мы
условно назовем:                                                                                                       

– локально-цивилизационные подходы; 
– регионалистские подходы.
Локально-цивилизационные подходы

предполагают, что Северный Кавказ образует
некое реальное социокультурное единство
или общность. Эта группа подходов может
быть разделена на два типа позиций:                    

– признания цивилизационного единства
Северного Кавказа.                                               

– признания культурного единства Север -
ного Кавказа. 

В рамках локально-цивилизационных под-
ходов сложилось также разделение на две
группы интерпретаций единства Северного
Кавказа:         

– Северный Кавказ выделяется как от -
дельное цивилизационное или культурное
единство (или исторический субъект);                                                                       

– Северный Кавказ рассматривается в
контексте общих категорий «кавказская
цивилизация» или «кавказская культура» без
разделения Северного Кавказа и самос -
тоятельных государств Южного Кавказа.

Таким образом, локально-цивили зацион -

ные подходы к проблеме социокультурного
статуса Северного Кавказа включают в себя
четыре концепции: 

– концепии кавказской цивилизации; 
– концепции северокавказской циви лиза -

ции; 
– концепции единства кавказской куль -

туры; 
– концепции единства северокавказской

культуры.
Регионалистские подходы рассмат ри -

вают Северный Кавказ как специфический,
само бытный регион, но не как единую ло -
кальную цивилизацию или реальное куль -
турное единство местных народов. Эти под -
ходы включают в себя три основных типа
кон цепций: 

– концепции цивилизационной самобыт -
ности отдельных этносов (народов) и рес -
публик Северного Кавказа, утвер ж даю щие,
что определённые этносы и рес публики Се -
верного Кавказа является само бытной ло -
кальной цивилизацией;                                    

– концепция кросскультурного прос тран -
ства, утверждающая, что Северный Кав каз
является специфическим геопо лити ческим
пространством, где происходит кон такт и
столкновение различных культур и циви -
лизаций, но не происходит при этом их
синтеза и образования самобытной куль -
туры и цивилизации; 

– концепция Северного Кавказа как са -
мобытного региона российской циви ли зации.

Что же представляет собой Северный Кав -
каз как субъект социокультурной иден -
тичности?  Мы в понятие Северный Кавказ
включаем только систему самобытных ло -
кальных этносоциальных систем, интег ри -
рованных в российскую цивилизацию. Эта
система включает в себя с Запада на Восток:
Республику Адыгею, Карачаево-Черкесскую
Республику, Кабардино-Балкарскую респуб -
лику, Республику Северная Осетия - Алания,
Республику Ингушетия, Чеченскую рес -
публику,  Республику Дагестан. 

Каковы главные особенности этого ре гиона?
Полиэтничность Северного Кавказа отме -

чают практически все исследователи, как
одну из его главных особенностей. Этот
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самый густонаселенный регион Российской
Федерации - колыбель кавказских народов 20
разных этнических групп. По данным всерос -
сийской переписи населения 2002 года на
Северном Кавказе проживали предста вители
67 национальностей, из них предс тавители 24
местных национальностей. 

Оценивая республики Северного Кавказа с
учетом различия моделей полиэтнического
общества, мы, опираясь на статистические
данные, должны констатировать, что Адыгея
является в основном биэтническим общест -
вом с примесью, причем титульный этнос
составляет меньшинство населения. Кара -
чаево-Черкесия приближается к модели муль -
тиэтнического общества, в котором второй
титульный этнос – черкесы занимает третье
место после русских, численность которых
чуть меньше первого титульного этноса –
карачаевцев. Кабардино-Балкария прак ти -
чески повторяет модель Карачаево-Чер кесии:
кабардинцы образуют главный титульный
этнос (55%), русские, не будучи титульным
этносом составляют 25% насе ления. А второй
титульный этнос балкарцы – составляет 11%
населения. Северная Осетия близка к модели
биэтнического общества с примесью, где
старшим братом выступают осетины, а
младшим – русские. Ингушетия и Чечня близ -
ки к монодоминантной модели, поскольку,
несмотря на большое количество мелких
этнических групп, абсолютное преобладание
принадлежит титульным этносам – свыше
80% населения. Дагестан является класси -
ческим примером мультиэтнической модели,
в которой можно насчитать свыше 10 основ -
ных этнических групп, не считая десятков
более мелких.

Следствием специфического геопо лити -
ческого положения и истории севе рокав -
казского региона стала такая его особен ность
как поликультурность, которая отме чается
многими исследователями. Северный Кавказ
на протяжении своей истории подвергался в
основном культурному дав лению с Юга со
стороны исламских циви лизаций (Османская
империя, Турция и Персия, Иран), а также с
Севера со стороны российской цивилизации,
в которую он и был геополитически окон -

чательно интегрирован в XIX веке. В наше
время в условиях глоба лизации Северный
Кавказ, как и весь мир, подвергается мощ -
ному воздействию запад ной культуры.

Этническое многообразие культур Север -
ного Кавказа образует горизонтальный срез
поликультурности. Вертикальный срез поли-
культурности образует своеобразная комби -
нация культур, которая сложилась в северо -
кавказских обществах. Эта комбинация есть
определенное сочетание, комбинация мест -
ной, автохтонной культуры, а также рос -
сийской, исламской и западной культур. Мы
говорим именно о комбинации, а не о куль -
турном синтезе, поскольку при взаимо -
действии различных культур, хотя и происхо -
дит их взаимное изменение, но не происходит
интегрального синтеза.

Третья особенность Северного Кавказа
связана с его геополитическим статусом. С
распадом СССР изменился статус Северного
Кавказа: он стал пограничной зоной рос -
сийской цивилизации между Южной Россией
и независимыми государствами Южного
Кавказа. В связи с сепаратистскими тенден -
циями, принявшими на Северном Кавказе
достаточно выраженную форму, в 90-е годы
ХХ века в определенной степени актуали-
зировался и другой момент геополитического
статуса Северного Кавказа - оставаясь погра -
ничным регионом России, он в то же время
стал ареной борьбы за влияние и контроль
над регионом между Россией, государствами
Южного Кавказа и ислам скими госу -
дарствами Среднего и Ближнего Востока. В
эту борьбу включена в опреде ленной степени
западноевропейская циви лизация и США.

Вывод: Анализируя самобытность северо -
кавказского общества в историческом кон -
тексте, мы должны учитывать тот геопо -
литический момент, что Северный Кавказ
действительно находится на стыке рос -
сийской и восточной культуры и цивили -
заций, а также является зоной влияния
западной цивилизации и культуры. 

Наша позиция состоит в том, что Север -
ный Кавказ является самобытным социокуль -
турным регионом российской цивилизации,
состоящим из самобытных, автономных
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этносоциальных систем. Этот регион обла -
дает некими формальными общими приз -
наками: поликультурностью, полиэтнич -
ностью, географическими особенностями и
геополитическим положением, но местные
этносоциальные системы не образуют ло -
кальной северокавказской цивилизации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдулатипов Р.Г. Кавказская циви ли за -
ция: самобытность и целостность. /Р.Г. Аб ду -
латипов. //Научная мысль Кавказа. 1995, №1.

2. Аникеев А.А. Концепция Севе рокав -
казской цивилизации как современная пара -
дигма кавказоведения. /А.А. Аникеев. //Науч -
ная мысль Кавказа. 2000, №2.

3. Гаджиев К.С. Этнонациональная и
геополитическая идентичность Кавказа. /К.С.
Гаджиев //Мировая экономика и между на -
родные отношения: РАН Институт мировой
экономики и международных отношений/Гл.
ред. А.В. Рябов. 2010, №2. 

4. Гегель Г.В.Ф.  Лекции по философии ис -
то рии. [Текст] /Г.В.Ф. Гегель. СПб.: Наука,
2000, 480 с.

5. Манапова В.Э. Проблема цивилиза цион -
ной идентификации Кавказа. [Текст]: дис.
канд. филос. наук: 09.00.11 /Манапова Вио -
летта Эльдаровна. Махачкала, 2007, 146 с. 

6. Названия субъектов РФ даны в соот вет -
ствии с текстом Конституции РФ.

7. Русские на Северном Кавказе: вызовы
XXI века /Под ред. В.В. Черноуса. Ростов-на-
Дону: СКНЦ ВШ, 2001, 169 с.

8. Семенова О.В. Социокультурные осно -
вания формирования цивилизационного соз -
нания народов Северного Кавказа. [Текст]:
Автореферат дис. канд. филос. наук: 24.00.01
/Семенова Ольга Валерьевна. Ростов-на-
Дону., 2009, 30 с. 

9. Тхагапсоев Х.Г. Концепция локальной
цивилизации в методологии этнической исто -
риографии. [Текст] /Х.Г. Тхагапсоев, М.З.
Индрисова //Научная мысль Кавказа. 2008, № 1. 

10. Huntington S.P. The Clash of Civili za -
tions and Remak0ing of the World Order /S.P.
Huntington. N.Y., 1996. 

E.Qurbanov 
Şimali Qafqazın sosial-mәdәni  statusunun

alternativ konsepsiyası

Xülasә

Bu mәqalәdә müәllif Şimali Qafqazın sosial-
mәdәni vәziyyәtinin alternativ konsepsiyalarını
araşdırır. Şimali Qafqazın sosial-mәdәni vәziy -
yәtini müәyyәn etmәk üçün o, yerli sivilizasiyalı
vә regionalist kimi yanaşmaları göstәrir. Müәllif
Şimali Qafqazın çoxmillәtli vә multi kul tu -
ralizminә diqqәt yetirmәk lazım olduğunu dü -
şünür. Bölgәnin coğrafi vә geosiyasi mövqeyi
Rusiya, Şәrq-İslam vә Qәrbi Avropa mәdәniy yәt -
lәri vә sivilizasiyalar arasında tәsir vә nәzarәt
üçün mübarizәnin arenasına çevrildiyini qeyd
etmәyini zәruri sayır. Bölgәnin sosial-mәdәni
vәziyyәtini yekunlaşdıraraq, Şimali Qafqazın rus
mәdәniyyәtinin özünәmәzsus sosial-mәdәni böl -
gәsi kimi konsepsiyasını әsaslandırır.

E.Gurbanov
Active concept of socio-cultural status of the

North Caucasus

Summary

In this article, the author examines alternative
concepts of the socio-cultural status of the North
Caucasus. Then, to determine the socio-cultural
status of the North Caucasus, he points to such
approaches as: local-civilizational and regiona -
list. The author also considers it necessary to
note the multi-ethnicity and multiculturalism of
the North Caucasus. The geographic and
geopolitical position of the region became the
arena of the struggle for influence and control
between Russian, East-Islamic and Western
European cultures and civilizations. Sum mari -
zing the socio-cultural status of the region, the
concept of the North Caucasus as an original
socio-cultural region of Russian civilization is
justified. 
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O
ktyabrın 11-dәn 13-dәk Bakı Ekspo Mәrkәzindә 12-ci Azәrbaycan Beynәlxalq Tәhsil
Sәrgisi keçirilib. “Uşaqların gәlәcәyinә sәrmayә” devizi altında tәşkil edilәn sәrgidә
çıxış edәn tәhsil naziri Ceyhun Bayramov bildirib ki, sәrgi dünyanın 12 ölkәsindәn
135 iştirakçını bir araya gәtirәrәk 90-dan çox müxtәlif fakültәlәri әhatә edib. Tәhsil

naziri “Azәrbaycan Respublikasında tәhsilin inkişafı üzrә artıq Dövlәt Strategiyası”nın son beş ildә
әldә olunmuş nailiyyәtlәrindәn danışıb vә sәrgidә Tәhsil Nazirliyinin geniş pavilyonda tәmsil
olunduğunu bildirib.

Beynәlxalq Tәhsil Sәrgisi aparıcı ali tәhsil müәssisәlәrini, o cümlәdәn, peşә tәhsili müәssisәlәrini
vә ixtisasartırma mәrkәzlәrini bir araya gәtirib. Sәrginin keçirilmәsindә mәqsәd hәr kәsә hәm
ixtisası, hәm dә tәhsil müәssisәsini seçmәk üçün imkan yaratmaqdan ibarәt olub. Sәrgidә işgüzar
görüşlәr, panel müzakirәlәr, media tәqdimatları vә ayrı-ayrı mövzulara dair mühazirәlәr tәşkil olu -
nub. Azәrbaycanın әksәr ali tәhsil müәssisәlәrinin qatıldığı sәrgidә iştirakçılara “Mәktәbәhazırlıq”,
“Olimpiadalara Hazırlıq Mәrkәzi”, “Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt Agentliyi”, “Tәhsil” Respublika İdman
Mәrkәzi, “Uşaq-Gәnclәr İnkişaf Mәrkәzi”, “SABAH” qrupları, “İçәrişәhәr Ənәnәvi İncәsәnәt Mәr -
kәzi”, “Sağlam tәhsil-sağlam millәt”, “Maarifçi” Tәlәbә Kredit Fondu, “Mәktәblinin dostu”, “Modul
tipli mәktәblәr”, “İT STEP”, “Media Mәrkәz – Tәhsil TV” vә digәr stendlәr tәqdim edilib. 

Sevindirici haldır ki, sәrgidә  Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt Agentliyinә dә xüsusi yer ayrılmışdır. Bu
da son dövrlәr peşә tәhsilinin Azәrbaycan iqtisadiyyatına verdiyi uğurların nәticәsi kimi
dәyәrlәndirilir. Sәrgilәnәn stendlәrdә peşә tәhsili müәssisәlәrinin tәlәbә kontingentinin әl işlәri vә
hazırladıqları  mәhsullar iştirakçıların marağına sәbәb olub.

Sәrgi geniş işgüzar proqramı ilә dә fәrqlәnib. İştirakçılarla xaricdә tәhsil mәsәlәlәri ilә mәşğul
olan şirkәtlәr arasında ikitәrәfli görüşlәr keçirilib. İşgüzar proqram çәrçivәsindә valideynlәr vә sәrgi
iştirakçıları, elәcә dә xaricdә tәhsil mәsәlәlәri ilә mәşğul olan şirkәtlәr arasında “B2B” formatlı
görüşlәr, hәmçinin “Azәrbaycanda vә ya xaricdә tәhsil” mәşhur sualı vә “Ali tәhsil üçün düzgün ölkә
seçimi vә ona aparan yol” mövzularında seminarlar tәşkil olunub. 

Tәhsil sәrgisi ilә paralel 12-ci Azәrbaycan Beynәlxalq Karyera “Career-2018” sәrgisi dә start
götürüb.

12-ci AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ TƏHSİL SƏRGİSİ 
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O
ktyabr ayının 8-dәn start götürәn
peşә tәhsili müәssisәlәrinin tәlә-
bәlәri arasında Kulinariya üzrә II
Respublika Çempionatına bu ayın

12-dә yekun vurulub.
Yarış Azәrbaycan Milli Kulinariya Mәrkә -

zinin yaranmasının 27 illiyi, Dünya Kulinariya
Tәşkilatının 90 illik yubileyi münasibәti ilә gәnc
kulinarlar arasında keçirilib. Tәhsil Nazirliyi
yanında Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt Agentliyi,
Azәrbaycan Dövlәt Turizm Agentliyi, Milli Ku -
linariya Mәrkәzi, Azәrbaycan Milli Kulinariya
Assosiasiyasının birgә tәşkilatçılığı vә “Azәr -
baycanda Peşә Tәhsili vә Tәliminin (PTT) İnki -
şafına Avropa İttifaqının Dәstәyi” ilә keçirilәn
müsabiqәdә 7 peşә tәhsili müәssisәsi – Turizm
vә Sosial Xidmәtlәr üzrә Bakı Dövlәt Peşә Tәhsil
Mәrkәzi, Emal Sәnayesi üzrә Bakı Dövlәt Peşә
Tәhsil Mәrkәzi, Mәdәniyyәt vә Sәnәtkarlıq üzrә
Bakı Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi, İctimai-İaşә vә
Xidmәt üzrә Bakı Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi,
Qәbәlә Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi, İsmayıllı
Peşә Tәdris Mәrkәzi vә Dövlәt Turizm Agentli -
yinin Bakı Turizm Peşә Mәktәbinin tәlәbә vә
tәlim ustalarından ibarәt 7 komanda iştirak edib. 

Beş gün davam edәn çempionatda – plov, ka -
bab, dolma vә şirniyyat yarışları müvafiq ola raq
Emal Sәnayesi üzrә Bakı Dövlәt Peşә Tәhsil
Mәrkәzindә, çay süfrәsi yarışları isә Bakı Turizm
Peşә Mәktәbindә baş tutub. 

Çempionatın dörd günündә milli yemәklәrin
vә şirniyyatların hazırlanması texnologiyasının
nümayişi, beşinci gün isә sәrbәst mövzuda “Çay
süfrәsi” tәqdim olunub. Belәliklә dә, gәnc kuli -
narlar mili mәtbәx nümunәlәri, çay süfrә sinin
tәrtibi üzrә öz bacarıqlarını nümayiş etdiriblәr.

Yarışın sonuncu günü qaliblәr müәyyәn olunub.
Plov nominasiyası üzrә:

Bakı Turizm Peşә Mәktәbi – I yer
Turizm vә Sosial Xidmәtlәr üzrә Bakı Dövlәt
Peşә Tәhsil Mәrkәzi (5 nömrәli Bakı Peşә Li -
seyi) – II yer
Mәdәniyyәt vә Sәnәtkarlıq üzrә Bakı Dövlәt
Peşә Tәhsil Mәrkәzi (13 nömrәli Bakı Peşә
Mәktәbi) – III yer

Kabab nominasiyası üzrә: 
Turizm vә Sosial Xidmәtlәr üzrә Bakı Dövlәt
Peşә Tәhsil Mәrkәzi (5 nömrәli Bakı Peşә
Liseyi) – I yer
İctimai-İaşә Xidmәt üzrә Bakı Dövlәt Peşә
Tәhsil Mәrkәzi (18 nömrәli Bakı Peşә Liseyi) 
– II yer
Qәbәlә Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi – III yer

Dolma nominasiyası üzrә:
İctimai-İaşә Xidmәt üzrә Bakı Dövlәt Peşә
Tәhsil Mәrkәzi (18 nömrәli Bakı Peşә Liseyi)
– I yer

Bakı Turizm Peşә Mәktәbi – II yer
İsmayıllı Peşә Tәdris Mәrkәzi – III yer

Şirniyyat nominasiyası üzrә:
Emal Sәnayesi üzrә Bakı Dövlәt Peşә Tәhsil
Mәrkәzi (12 nömrli Bakı Peşә Liseyi) – I yer
Mәdәniyyәt vә Sәnәtkarlıq üzrә Bakı Dövlәt
Peşә Tәhsil Mәrkәzi (13 nömrәli Bakı Peşә
Mәktәbi) – II yer
Bakı Turizm Peşә Mәktәbi – III yer

Çay süfrәsi nominasiyası üzrә: 
İctimai-İaşә Xidmәt üzrә Bakı Dövlәt Peşә
Tәhsil Mәrkәzi (18 nömrәli Bakı Peşә Liseyi) – I yer
Emal Sәnayesi üzrә Bakı Dövlәt Peşә Tәhsil
Mәrkәzi (12 nömrli Bakı Peşә Liseyi) – II yer
Turizm vә Sosial Xidmәtlәr üzrә Bakı Dövlәt Peşә
Tәhsil Mәrkәzi (5 nömrәli Bakı Peşә Li seyi) – III yer

Sonda “Qran Prix” mükafatı Bakı Turizm
Peşә Mәktәbinә tәqdim olunub.  

KULİNARİYA  ÜZRƏ  II  RESPUBLİKA
ÇEMPİONATI

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №3, 2018 s.100



101

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

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

2. Mәqalә Microsoft Word mәtn redaktorunda A4 formatında (soldan, yuxarıda, aşağıdan vә sağdan –
2 sm.), Times New Roman şrifti ilә 12 pt. ölçüdә, vahid sәtirarası intervalla vә mәtndaxili yazıda 1sm.
abzas buraxmaqla 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 mәqalәlәrә 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; key words-italics, in the end 6 font, interval introduction and other sub-headings-from left, bold,
and at the beginning end 6 font, interval.

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

6. 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 библиогра -
фическому 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
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