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Noyabrın 28-dә Bakı Konqres Mәrkәzindә Azәrbaycan Müәllimlәrinin XV Qurultayı keçirilib.
Qurultay iştirakçıları öncә Fәxri Xiyabana gedәrәk ümummilli lider Heydәr Əliyevin xatirәsini

yad edib, mәzarı önünә gül dәstәlәri qoyublar. Görkәmli oftalmoloq-alim, akademik Zәrifә xanım
Əliyevanın da mәzarı ziyarәt olunub. Sonra Şәhidlәr Xiyabanında Azәrbaycanın müstәqilliyi vә әrazi
bütövlüyü uğrunda mübarizәdә şәhid olanların xatirәsi anılıb, mәzarları üzәrinә qәrәnfillәr düzülüb.

Qurultay Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt himninin sәslәnmәsi ilә başlayıb.Tәdbir iştirakçıları
ümummilli lider Heydәr Əliyevin, Vәtәnimizin müstәqilliyi uğrunda canlarından keçmiş şәhidlәrin
vә Azәrbaycan Müәllimlәrinin XV Qurultayından ötәn dövr әrzindә vәfat etmiş tәhsil işçilәrinin әziz
ruhlarını bir dәqiqәlik sükutla yad ediblәr.

Qurultayda Prezident Administrasiyasının rәhbәri Ramiz Mehdiyev, Prezident Ad mi -
nistrasiyasının Humanitar siyasәt mәsәlәlәri şöbәsinin müdiri Fәrәh Əliyeva, Baş nazirin müavini
Əli Əhmәdov, Milli Mәclis sәdrinin müavini Bahar Muradova, tәhsil naziri Ceyhun Bayramov,
Dövlәt İmtahan Mәrkәzinin Direktorlar Şurasının sәdri Mәleykә Abbaszadә, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının tәhsil naziri Rәhman Mәmmәdov, Azәrbaycan Hәmkarlar İttifaqları Kon -
federasiyasının sәdri Sәttar Möhbalıyev, Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlәt
İdarәçilik Akademiyasının rektoru Urxan Əlәkbәrov, McKinsey şirkәtinin Azәrbaycan nüma -
yәndәliyinin rәhbәri Kadir Sinan Köksoy, dövlәt vә hökumәt rәsmilәri, millәt vәkillәri, media
qurumlarının rәhbәrlәri, tәhsil ekspertlәri iştirak ediblәr.

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti cәnab İlham Əliyevin qurultay iştirakçılarına ünvan -
lanmış tәbrik mәktubunu Prezident Administrasiyasının Humanitar siyasәt mәsәlәlәri şöbәsinin
müdiri Fәrәh Əliyeva oxuyub.

Tәhsil naziri Ceyhun Bayramov iştirakçıları salamlayaraq Azәrbaycan Müәllimlәrinin XV Qu -
rultayının işinә uğurlar arzulayıb.

Tәhsil naziri Ceyhun Bayramovun bütün tәhsil sferasını әhatә edәn hesabat mәruzәsindәn sonra
çıxış edәn  Baş nazirin müavini Əli Əhmәdov, Milli Mәclis sәdrinin müavini Bahar Muradova,
Dövlәt İmtahan Mәrkәzinin Direktorlar Şurasının sәdri Mәleykә Abbaszadә, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının tәhsil naziri Rәhman Mәmmәdov, Azәrbaycan Hәmkarlar İttifaqları Konfe -
derasiyasının sәdri Sәttar Möhbalıyev, Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  Dövlәt
İdarәçilik Akademiyasının rektoru Urxan Əlәkbәrov, McKinsey şirkәtinin Azәrbaycan nüma -
yәndәliyinin rәhbәri Kadir Sinan Köksoy, Cәbrayıl rayon Cocuq Mәrcanlı kәnd tam orta mәktәbinin
direktoru Zamin Hәziyev, gәnc müәllim Nigar Əliyeva XV qurultayın tәhsil sisteminin inkişafına
mühüm tәsir edәcәyinә әminliklәrini bildirib, Azәrbaycan tәhsilinin dünya tәhsil sisteminә inteq -
rasiyası, müәllim nüfuzunun daha da artırılması istiqamәtindә görülәn işlәri müsbәt dәyәrlәndiriblәr.

Eyni zamanda, qurultay çәrçivәsindә ölkә Prezidentinin sәrәncamlarına әsasәn “Əmәkdar
müәllim” fәxri adı vә “Tәrәqqi” medalı ilә tәltif olunmuş 127 tәhsil işçisinә dövlәt tәltiflәrinin
tәqdimetmә mәrasimi dә keçirilib.

Qurultay panel müzakirәlәrlә işini davam etdirib.
Respublika Prezidenti  İlham Əliyevin tәbrik mәktubunda öz әksini tapmış konseptual müddәalar,

Azәrbaycan Respublikası tәhsil nazirinin hesabat mәruzәsindә, mәruzә әtrafında çıxışlarda vә plenar
sessiyalarda irәli sürülәn tәkliflәr nәzәrә alınaraq, sonda bu istiqamәtlәri әhatә edәn Qәtnamә qәbul edib.

AZƏRBAYCAN  MÜƏLLİMLƏRİNİN 
XV  QURULTAYI
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Tәhsil naziri Ceyhun Bayramovun hesabat mәruzәsi

Hörmәtli qurultay iştirakçıları!
Hörmәtli qonaqlar!
Xanımlar vә cәnablar!
Bu gün bu möhtәşәm Konqres Mәrkәzindә keçirilәn

Azәrbaycan Müәllimlәrinin XV Qurultayında Tәhsil Na -
zirliyi adından, ölkәmizin bütün tәhsil işçilәri adından Sizi
ürәkdәn salamlayır, hörmәt vә ehtiramımı bildirir, әn xoş ar -
zularımı yetirirәm.

Əlamәtdar haldır ki, Qurultay Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin 100 illik yubileyini qeyd etdi -
yimiz bir dövrә tәsadüf edir. Bildiyiniz kimi, Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti dövlәtçilik tari ximizdә
silinmәz izlәr buraxmış, milli dövlәtçilik әnәnәlәrinin inkişafında, xalqımızın ictimai-siyasi vә
mәdәni hәyatında müstәsna rol oynamış, milli tәhsil quruculuğu sahәsindә tarixi qәrarlar qәbul
etmişdir. Xüsusi iftixar hissi ilә qeyd etmәk lazımdır ki, Cümhuriyyәtin müstәqillik ideallarını ulu
öndәr Heydәr Əliyev gerçәklәşdirdi vә әbәdilәşdirdi, özünün böyük dühası, zәngin idarәçilik
tәcrübәsi, dönmәz iradәsi ilә müstәqil vә güclü Azәrbaycanın möhkәm tәmәlini yaratdı. 

Ümummilli lider Heydәr Əliyevin ideyaları, tәmәlini qoyduğu nәhәng quruculuq işlәri möhtәrәm
Prezidentimiz İlham Əliyev tәrәfindәn böyük qәtiyyәt vә uğurla hәyata keçirilmәyә başlandı. Ölkә
Prezidentinin uğurlu xarici siyasәti nәticәsindә müstәqil ölkәmiz 155 dövlәtin dәstәyi ilә BMT
Tәhlükәsizlik Şurasının üzvü seçildi, müәllifi olduğu müasir inkişaf vә idarәetmә modeli nәticәsindә
Azәrbaycan yalnız regionda deyil, dünyada lider dövlәtlәrdәn birinә çevrildi, beynәlxalq
reytinqlәrdә mövqelәrini әhәmiyyәtli şәkildә yaxşılaşdırdı. Cari il üçün Qlobal Rәqabәtlilik Hesa -
batında Azәrbaycan 140 ölkә arasında 69-cu yerdә qәrarlaşmış, ölkәmizin mövqeyi 12 indikatordan
doqquzu üzrә yaxşılaşmışdır. O cümlәdәn, tәhsil indikatorları üzrә ciddi irәlilәyişә nail olunmuş,
Azәrbaycanın göstәricilәri dünyanın bir sıra inkişaf etmiş ölkәlәrinin göstәricilәrindәn dә yüksәk
olmuşdur. Belә ki, tәhsilin kәmiyyәt vә keyfiyyәt parametrlәrinә әsaslanan “Bacarıqlar” indeksi üzrә
ölkәmiz ümumilikdә 54-cü yerә, bu kateqoriyanın tәrkib hissәsi olan rәqәmsal bacarıqlar üzrә 15-ci,
tәdrisdә tәnqidi düşüncә üzrә 27-ci, bacarıqlı işçilәr tapmaq asanlığı üzrә 31-ci, mәzunların baca -
rıqları üzrә 32-ci, ibtidai tәhsildә müәllim-şagird nisbәti üzrә 48-ci yerә yüksәlmişdir.

Göründüyü kimi, son illәr çağdaş tәhsil tariximizdә yüksәk inkişaf bütün sahәlәrdә islahatların
daha da dәrinlәşmәsi dövrü kimi xarakterizә olunur, tәhsil sektorunun inkişafı dövlәt siyasәtinin әsas
prioritetlәrindәn biri kimi nәzәrә alınır. Dövlәt başçısının vurğuladığı “Biz maddi dәyәrlәrimizi,
iqtisadi potensialımızı insan kapitalına çevirmәliyik”, “Tәhsil Azәrbaycanın davamlı inkişaf stra -
tegiyasının әn öncül istiqamәtlәrindәn biridir” kimi konseptual müddәaların әsasında da mәhz hәmin
yanaşma dayanır. 

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №4, 2018 s.5-14
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Qeyd edilәn mәqsәdә nail olunması üçün ölkә Prezidentinin tәşәbbüsü ilә hazırlanmış tәhsilin
inkişafı üzrә Dövlәt Strategiyası 2013-cü il oktyabrın 24-dә qәbul edilmiş vә tәdbirlәrin icrasına
başlanmışdır. Tәsdiq edilmәsindәn 5 il ötmüş Strategiyanın әsas mәqsәdi ölkәdә keyfiyyәt nәticәlәri
vә әhatәliliyinә görә dünya ölkәlәri sırasında qabaqcıl mövqe tutan tәhsil sistemininin yaradılması,
tәhsilin mәzmununun, kadr hazırlığının, idarәetmә sisteminin vә infrastrukturun qabaqcıl beynәlxalq
tәcrübәyә vә Azәrbaycanın inkişaf konsepsiyasına uyğun yenidәn qurulması vә ölkәnin davamlı
inkişafının tәmin edilmәsidir.

Strategiyada 5 strateji istiqamәt – mәzmun, müәllim, idarәetmә, infrastruktur vә maliyyәlәşmә
üzrә islahatların aparılması nәzәrdә tutulmuşdur. 

Hörmәtli qurultay iştirakçıları!
Strategiyada nәzәrdә tutulmuş hәdәflәrә nail olunması istiqamәtindә ayrı-ayrı tәhsil pillәlәri üzrә

әldә edilmiş nailiyyәtlәr vә qarşıda duran vәzifәlәr barәdә mәlumatları diqqәtinizә tәqdim etmәk
istәrdim.

Tәmәl bacarıqların uşaqlıq dövründәn әldә edildiyi, uşaqların erkәn yaş dövründәn inkişaf et -
dirilmәsinin vacibliyi nәzәrә alınaraq, Tәhsil Nazirliyinin tәkliflәri әsasında Nazirlәr Kabinetinin
müvafiq qәrarlarına uyğun olaraq tәhsil tariximizdә ilk dәfә dövlәt büdcәsi hesabına ümumtәhsil
mәktәblәrindә 5 yaşlı uşaqların mәktәbәhazırlığına başlanılmışdır. 2016-cı ildә hәmin yaşda olan
uşaqların 55 faizi, 2017-ci ildә 65 faizi, cari ildә isә 75 faizi mәktәbәhazırlığa cәlb edilmişdir.
Müqayisә üçün qeyd edәk ki, 2013-cü ildә bu göstәrici 24 faiz tәşkil edirdi. Mәktәbәhazırlıq
qruplarında işlәyәn 10 minәdәk ibtidai sinif müәllimi tәlimlәrә cәlb edilmiş, yeni mәzmun vә tәdris
materialları hazırlanaraq tәtbiq edilmişdir. Hәyata keçirilәn tәdbirlәr nәticәsindә tarixәn mәk -
tәbәqәdәr tәhsil müәssisәlәri olmayan yaşayış mәntәqәlәrindә, ucqar kәndlәrdә dә uşaqların mәk -
tәbәhazırlığı tәmin edilmişdir. Hәdәfimiz әhatә sәviyyәsinin 2020-ci ildә 90 faizә çatdırılmasıdır,
növbәti illәrdә isә hәr bir uşaq üçün belә imkanın yaradılması istiqamәtindә tәdbirlәr hәyata
keçirilәcәkdir.  

2017-ci ildәn UNİCEF vә Avropa Birliyinin maliyyә dәstәyi ilә “3-5 yaşlı uşaqların icmaәsaslı
mәktәbәqәdәr tәhsilә cәlb olunması layihәsi”nin tәtbiqinә başlanmış, layihә Bakı şәhәrindә vә 10
rayonda 100 icmanı, 2 min uşağı әhatә etmәklә hәyata keçirilmәkdәdir.

Mәktәbәqәdәr tәhsilin әhatә sәviyyәsinin yüksәldilmәsi ilә bağlı özәl tәhsil müәssisәlәrinin
fәaliyyәti daim tәşviq edilmiş, son 5 ildә onların sayı 3 dәfәdәn çox artaraq 41-dәn 132-yә çatmışdır. 

Mәlumdur ki, şәxsiyyәtin formalaşmasında, zәruri hәyati bacarıqlara yiyәlәnmәsindә, müstәqil
fәaliyyәtә hazırlanmasında ümumi tәhsil müstәsna әhәmiyyәtә malikdir vә bu baxımdan әn geniş
әhatә dairәsi olan bu tәhsil pillәsinә hәmişә xüsusi diqqәt göstәrilmişdir. İdarәetmә sisteminin
tәkmillәşdirilmәsi nәticәsindә ümumi tәhsil müәssisәlәrindә buraxılış imtahanlarının keyfiyyәt
göstәricilәri әhәmiyyәtli şәkildә yüksәlmişdir. Belә ki, son illәrdә bütün imtahan fәnlәrindәn müsbәt
qiymәt almış IX sinif mәzunlarının sayı 50 faizdәn 67 faizәdәk yüksәlmiş, imtahan nәticәlәri 17%
artmışdır. 

Qabaqcıl beynәlxalq tәcrübәyә әsaslanaraq, tәhsil pillәlәrinin bütün sәviyyәlәrini әhatә edәn yeni
qiymәtlәndirmә mexanizmlәrinin tәtbiqinә başlanmışdır. Ümumi tәhsil müәssisәlәrinin IX vә XI
siniflәrindә buraxılış imtahanlarının mәzmununun müәyyәnlәşdirilmәsi, yeni qiymәtlәndirmә
vasitәlәrinin tәtbiqi sahәsindә Dövlәt İmtahan Mәrkәzi ilә birgә tәdbirlәr hәyata keçirilmişdir. 

Cari tәdris ilindә XI sinfi bitirәn şagirdlәr yeni mәzmun әsasında ümumi tәhsili başa vuran ilk
mәzunlar olacaqlar. Bu sәbәbdәn dә onların buraxılış imtahanlarının yeni formatda tәşkili ilә bağlı
Tәhsil Nazirliyinin yaxından iştirakı ilә DİM tәrәfindәn yeni qaydalar hazırlanmışdır. Hesab edirik
ki, yeni imtahan modeli mәktәbin vә müәllimin hәm mәsuliyyәtinin, hәm dә nüfuzunun artmasına
әhәmiyyәtli şәkildә tәsir edәcәk. 
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Tәhsil Nazirliyi tәrәfindәn tәhsilin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi istiqamәtindә hәyata keçirilәn
tәdbirlәr nәticәsindә son beş ildә ali tәhsil müәssisәlәrinә tәlәbә qәbulunun keyfiyyәt göstәricilәrindә
davamlı artım dinamikası müşahidә edilir. Belә ki, bu müddәtdә qәbul imtahanlarında 300 baldan
çox toplayanların sayı 26,5 faiz, 400 baldan çox toplayanların sayı 35,1 faiz, 500 baldan çox
toplayanların sayı 51,5 faiz, 600 baldan çox toplayanların sayı isә 81,3 faiz artmışdır. Cari ildә 3127
nәfәr abituriyent 600 baldan yuxarı nәticә göstәrmişdir ki, bu da 2013-cü ilә nisbәtәn tәxminәn 2
dәfә artım demәkdir. Ölkәdә ali tәhsilalma imkanları genişlәndirilmiş, son 5 il әrzindә qәbul olunan
tәlәbәlәrin sayında 20.8 faiz artım olmuş, bu göstәrici cari ildә 41 min nәfәr tәşkil etmişdir. 

İstedadlı uşaqlarla sistemli işin tәşkili nәticәsindә ölkәdә olimpiada hәrәkatı genişlәnmiş, bu
mәqsәdlә olimpiadaya hazırlıq mәrkәzlәri yaradılmışdır. Cari ildә respublika fәnn olimpiadalarında
33 mindәn çox şagird iştirak etmişdir ki, bu da 2013-cü ilә nisbәtәn 5 dәfә çoxdur. Hәyata keçirilәn
tәdbirlәr nәticәsindә 2013-2018-ci illәrdә mәktәblilәrimiz beynәlxalq fәnn olimpiadalarında 3 qızıl,
28 gümüş vә 100 bürünc medal olmaqla, ümumilikdә 131 medal qazanmışdır. Bu sahәdә yeni ideya
vә tәşәbbüslәrin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı “İstedadlı uşaq vә gәnclәrin inkişafı üzrә Dövlәt
Proqramı” hazırlanmış vә Hökumәtә tәqdim edilmişdir. Tәhsil Nazirliyinin tәşәbbüsü ilә “Tәhsil
haqqında” Qanuna edilmiş dәyişikliklәrә әsasәn beynәlxalq olimpiada qaliblәrinin istәnilәn ixtisas
üzrә, respublika fәnn olimpiadaları qaliblәrinin müvafiq ixtisas üzrә müsabiqәdәnkәnar ali
mәktәblәrә qәbulu tәsbit edilmәklә cәmiyyәtdә çoxdan müzakirә edilәn bu mәsәlә öz hәllini
tapmışdır. 

Son illәrdә Azәrbaycan beynәlxalq qiymәtlәndirmә tәdqiqatlarında iştirakını bәrpa etmiş vә
nәticәlәrini yaxşılaşdırmışdır. PIRLS beynәlxalq qiymәtlәndirmәsinin nәticәlәrinә görә, şa -
girdlәrimizin 2016-cı ildә oxu bacarıqları 2011-ci ilin müvafiq göstәricisi ilә müqayisәdә 10 bal,
“mükәmmәl” vә “yüksәk” sәviyyәyә uyğun nәticә göstәrmiş şagirdlәrin sayı 2 dәfә artmışdır.
Növbәti illәrdә ölkәmizin beynәlxalq qiymәtlәndirmә proqramlarında iştirakı tәmin edәilәcәkdir.  

Ümumi tәhsilin keyfiyyәtini yüksәltmәk, şagirdlәrә seçdiklәri ixtisas istiqamәtlәri üzrә daha
yüksәk kompetensiyalara yiyәlәnmәk imkanı yaratmaq mәqsәdi ilә 2015-ci ildәn tam orta tәhsil
sәviyyәsindә tәmayüllәşmәnin tәtbiqinә başlanmış, cari tәdris ilindә 2140 sinifdә 47930 şagird
tәmayüllәr üzrә tәhsilә cәlb edilmişdir ki, bu da X-XI siniflәrdә tәhsil alanların 28 faizini tәşkil
etmişdir. İlkin tәhlillәr göstәrir ki, tәmayül siniflәrini bitirәn mәzunlar ali mәktәblәrә qәbulda daha
yüksәk nәticәlәr nümayiş etdirirlәr. Qarşıda ölkә üzrә tәmayüllәşmәnin tәtbiqi vәziyyәtinin tәhlili,
әhatә dairәsinin genişlәndirilmәsi, tәmayül siniflәri üçün yeni proqram vә dәrsliklәrin hazırlanması,
peşәkar vә sәriştәli müәllimlәrin cәlb edilmәsi ilә bağlı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi vәzifәsi
dayanmışdır.  

Hörmәtli qurultay iştirakçıları!
Şagirdlәrdә mәntiqi, tәnqidi, yaradıcı tәfәkkürü inkişaf etdirmәk, tәdqiqatçılıq bacarıqları

formalaşdırmaq, innovasiyaları mәnimsәmәk vә tәtbiq etmәk, onların yüksәk texnoloji ixtisaslara
marağını artırmaq mәqsәdi ilә Tәhsil Nazirliyinin tәşәbbüsü ilә ötәn tәdris ilindәn Bakı vә Gәncә
şәhәrlәrinin 71 ümumtәhsil mәktәbindә 26 min şagird cәlb edilmәklә “Rәqәmsal bacarıqlar”
layihәsinә başlanmışdır. Elektron tәhsil texnologiyalarının tәtbiqi mәqsәdi ilә “Elektron mәktәb”
layihәsi 50 tәhsil müәssisәsindә davam etdirilmişdir.  

Onu da diqqәtә çatdırım ki, son illәrdә ölkәmizdә formalaşmış müsbәt demoqrafik şәraitә görә
birinci siniflәrә qәbulda artım dinamikası müşahidә edilir, belә ki, 2013-cü ildә bu göstәrici 138 min
olmuşdusa, bu il birinci siniflәrә 165 mindәn çox uşaq qәbul edilmişdir. Ümumilikdә şagird sayında
da müsbәt dinamika müşahidә edilmәkdәdir. Belә ki, 2013-cü illә müqayisәdә şagirdlәrin sayı 230
mindәn çox artaraq 1 milyon 500 min nәfәri ötmüşdür. Tәhsil Nazirliyi tәrәfindәn hәyata keçirilәn
mәqsәdyönlü tәdbirlәr nәticәsindә son 5 ildә müәllim-şagird nisbәti әhәmiyyәtli şәkildә yaxşılaşmış,
8.5-dәn 10.5-ә yüksәlmişdir. Optimallaşdırma tәdbirlәri növbәti illәrdә dә davam etdirilәcәkdir.  
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Tәhsil müәssisәlәrindә İKT әsaslı infrastrukturun vә elektron idarәetmә sisteminin yaradılması,
rәqәmsal şәbәkәnin inkişafı, elektron tәdris resurslarından istifadәnin genişlәndirilmәsi, pedaqoji vә
inzibati heyәtin potensialının güclәndirilmәsi vә digәr hәdәflәr әhatә olunmaqla “Tәhsil
müәssisәlәrinin İKT infrastrukturunun inkişafı üzrә Dövlәt Proqramı” hazırlanmış vә Nazirlәr
Kabinetinә tәqdim edilmişdir. 

Yüksәk nüfuzlu tәhsilverәnlәrin formalaşdırılması, müәllim peşәsinin nüfuzunun artırılması
istiqamәtindә son illәrdә әhәmiyyәtli tәdbirlәr hәyata keçirilmişdir. Ölkә Prezidentinin “Dövlәt
ümumi tәhsil müәssisәlәrindә çalışan bilik vә bacarıqlarının diaqnostik qiymәtlәndirilmәsi aparılan
müәllimlәrin dәrs yükünün vә әmәkhaqqının artırılması haqqında” Sәrәncamına әsasәn 142 mindәn
çox müәllimin diaqnostik qiymәtlәndirilmәsi başa çatdırılmış, onların hәftәlik dәrs yükü 1.5 dәfә,
vәzifә maaşı 2 dәfә artırılmış, orta aylıq әmәkhaqqı 500 manat civarında olmaqla ölkә üzrә orta aylıq
әmәkhaqqına yaxınlaşmışdır. Hәyata keçirilәn tәdbirlәr müәllim nüfuzunu artırmış, onlar arasında
sağlam rәqabәti vә motivasiyanı güclәndirmiş, tәhsilin keyfiyyәt göstәricilәrinin әhәmiyyәtli şәkildә
yüksәlmәsinә sәbәb olmuşdur.

Ümumi tәhsil müәssisәlәrinә müәllimlәrin işә qәbulu vә yerdәyişmәsi üzrә mәrkәzlәşdirilmiş
müsabiqә mexanizmi son illәrdә şәffaflıq vә obyektivlik baxımından daha da tәkmillәşdirilmişdir.
Cari ildә işә qәbul üzrә müsabiqәdә iştirak etmәk üçün 51 min müәllim elektron әrizә ilә müraciәt
etmişdir ki, bu da 2013-cü illә müqayisәdә 3 dәfә çoxdur. Son 5 ildә 18136 müәllim işә qәbul
olunmuş, onlardan kәnd mәktәblәrindә fәaliyyәtә başlamış 11600 nәfәrinә (64 faiz) Hökumәtin
qәrarı ilә hәvәslәndirmә tәdbirlәri tәtbiq edilmişdir. 

Tәhsil Nazirliyi tәrәfindәn “Gәlәcәyin müәllimi” layihәsi çәrçivәsindә davamlı olaraq
stimullaşdırıcı tәdbirlәr hәyata keçirilmiş, qәbul imtahanlarında 500 vә daha artıq bal toplamış vә
müәllimlik ixtisasını ilk sıralarda seçmiş tәlәbәlәr üçün tәqaüd müәyyәnlәşdirilmiş, son 5 ildә bu
tәqaüddәn 1500 tәlәbә faydalanmışdır.

Müәllimlәrin diaqnostik qiymәtlәndirilmәsi vә әmәkhaqqının әhәmiyyәtli artımı, şәffaf vә
obyektiv müsabiqә yolu ilә işә qәbulu, bu istiqamәtdә hәyata keçirilәn digәr tәdbirlәr nәticәsindә
müәllim peşәsinә maraq әhәmiyyәtli şәkildә artmışdır. Belә ki, 2018-ci ildә 500 vә daha artıq bal
toplayan mәzunlar arasında müәllimlik ixtisasını seçәnlәrin  sayı 2090 nәfәr olmuşdur ki, bu da
2013-cü ilә nisbәtәn 2,3 dәfә, ötәn ilә nisbәtәn isә 53,6 faiz artım demәkdir. 

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti  İlham Əliyev son illәrdә müәllimlәrlә bağlı hәyata ke -
çirilәn fәaliyyәti yüksәk qiymәtlәndirәrәk demişdir: “Müәllim peşәsinә maraq da çox böyük
dәrәcәdә artır. Aparılan islahatlar, o cümlәdәn maaşların әhәmiyyәtli dәrәcәdә artırılması,
mәktәblәrin tәmiri vә digәr stimullaşdırıcı addımlar nәticәsindә müәllim olmaq istәyәnlәrin sayı
dәfәlәrlә artıb vә bu il biz bunu әyani şәkildә görmüşük. Test imtahanlarında yüksәk ballar toplayan
abituriyentlәr arasında müәllim olmaq istәyәnlәrin sayı bir neçә dәfә artıbdır. Yәni bu, onu göstәrir
ki, humanitar sahәnin әsas hissәlәrindәn biri olan tәhsil sahәsinә çox böyük diqqәt göstәrilir vә gözәl
nәticәlәr vardır”.

İxtisasartırma tәlimlәrinin sәmәrәli vә peşәkar sәviyyәdә aparılmasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә
Nazirlәr Kabinetinin Qәrarı ilә 2015-ci ildә Tәhsil İşçilәrinin Peşәkar İnkişafı İnstitutu yaradılmışdır.
Beynәlxalq tәcrübә nәzәrә alınmaqla, ümumi tәhsil müәssisәlәrinin pedaqoji heyәti üçün modul-
kredit vә rәqabәtәsaslı tәlimlәr sistemi tәtbiq edilmiş, 2015-2018-ci illәrdә ümumilikdә 55 min
nәfәrә qәdәr müәllim modul-kredit sisteminә әsaslanan tәlimlәrә cәlb edilmişdir ki, onlardan 25 mini
yalnız cari ilin payına düşür. 

Ümumi tәhsil sistemindә idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsi, peşәkar kompetensiyalara vә idarәetmә
bacarıqlarına malik menecerlәrin hazırlanması, ümumi tәhsil müәssisәlәrinin direktoru vәzifәsinә
sәriştәli, peşәkar, yüksәk idarәçilik qabiliyyәtinә malik şәxslәrin seçilib yerlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә
Tәhsil Nazirliyi tәrәfindәn yeni mәrkәzlәşdirilmiş müsabiqә mexanizmi tәtbiq edilmiş, son 5 ildә
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700 nәfәr direktor vәzifәsinә işә qәbul edilmişdir. Bu istiqamәtdә daha çevik mexanizmlәrin tәtbiqi,
ehtiyat kadrların hazırlanması ilә bağlı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi nәzәrdә tutulmuşdur.

Strategiyada nәzәrdә tutulmuş müasir tәlәblәrә cavab verәn vә ömürboyu tәhsili tәmin edәn tәhsil
infrastrukturunun yaradılması hәdәfinә nail olunması istiqamәtindә mühüm tәdbirlәr hәyata
keçirilmişdir. Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin diqqәt vә qayğısı nәticәsindә, Birinci vitse-
prezident, Heydәr Əliyev Fondunun rәhbәri Mehriban xanım Əliyevanın tәşәbbüsü ilә ümumi tәhsil
müәssisәlәrinin infrastrukturu әsaslı şәkildә müasirlәşdirilmiş, son 5 ildә 500-dәn çox, 2003-2018-ci
illәr әrzindә isә ölkәdә 3200-dәn çox mәktәb binası tikilmiş vә ya әsaslı tәmir edilmiş, nәticәdә 1
milyondan çox şagirdin tәlim şәraiti әhәmiyyәtli şәkildә yaxşılaşdırılmışdır. Ölkә Prezidentinin
tәşәbbüsü ilә ilk dәfә olaraq ucqar kәndlәrdә az şagird kontingenti olan qәzalı mәktәblәrin yeni
binalarla әvәz edilmәsi çәrçivәsindә modul tipli mәktәb tәcrübәsi tәtbiq edilmiş, 2017-ci ildә 40
rayonda 6 min şagird yerlik 106 modul tipli mәktәb quraşdırılmışdır. Modul tipli mәktәblәrin
üstünlüyü onların azmәsrәfli olması ilә yanaşı, qısa müddәt әrzindә istәnilәn relyefdә quraşdırılması,
asan daşınması, sinif otaqlarının sayının şagirdlәrin sayına uyğun olaraq rahatlıqla azaldılıb-
artırılmasıdır. Cari ilin sonunadәk 43 regionda 8120 şagird yerlik daha 137 modul tipli mәktәbin
quraşdırılması işlәri başa çatdırılacaq, azkomplektli vә qәzalı vәziyyәtdә olan kәnd mәktәblәrinin
problemi әsasәn hәll edilәcәkdir. 

Sağlamlıq imkanları mәhdud şәxslәrin tәhsili fәaliyyәtimizin әsas prioritetlәrindәn birini tәşkil
edir. Hәmin kateqoriyadan olan uşaqların hüququnun tәmin edilmәsi vә cәmiyyәtә inteqrasiyası
mәqsәdilә Heydәr Əliyev Fondunun vә UNİCEF-in dәstәyi ilә “2018-2024-cü illәrdә Azәrbaycan
Respublikasında әlilliyi olan şәxslәr üçün inklüziv tәhsilin inkişafı üzrә Dövlәt Proqramı”
hazırlanmış vә 2017-ci ilin sonunda tәsdiq edilmişdir. Proqramın mәqsәdi tәhsilin bütün pillәlәri üzrә
sağlamlıq imkanları mәhdud şәxslәrin tәhsilini digәr hәmyaşıdları ilә bәrabәr sәviyyәdә tәmin
etmәkdәn vә onların tәhsili üçün maneәsiz mühit yaratmaqdan ibarәtdir.

Son illәrdә mәktәbdәnkәnar tәhsil müәssisәlәri tәrәfindәn gәnclәrin yaradıcı vә intellektual
inkişafı ilә bağlı intellektual oyunlar, ayrı-ayrı idman növlәrinin tәbliği, perspektivli idmançıların
aşkar edilmәsi, onlarda idmana marağın artırılması, sağlam hәyat tәrzinin formalaşdırılması mәqsәdi
ilә çoxsaylı idman yarışları vә tәdbirlәri, musiqi, incәsәnәt vә bәdii yaradıcılıq sahәsindә istedadlı,
yaradıcı gәnclәri üzә çıxarmaq mәqsәdi ilә müxtәlif festival, müsabiqә vә konsertlәr, şagirdlәrin elm
vә texnologiyalara, innovasiyalara marağını artırmaq, yaradıcılıq qabiliyyәtini inkişaf etdirmәk,
onlarda ekoloji mәdәniyyәt formalaşdırmaq, eyni zamanda onların vәtәnpәrvәrlik ruhunda tәrbiyәsi
mәqsәdi ilә çoxsaylı tәdbirlәr hәyata keçirilmişdir. Hәr il bu tәdbirlәrdә 100 minlәrlә şagird vә tәlәbә
iştirak etmişdir. 

Bu sahәdә hәyata keçirilәn mәqsәdyönlü tәdbirlәr nәticәsindә 2013-2018-ci illәrdә Tәhsil
Nazirliyinin idman vә şahmat mәktәblәrinin yetirmәlәri beynәlxalq yarışlarda 537 qızıl, 468 gümüş,
681 bürünc medal qazanmışlar. 

Əldә edilmiş bu nailiyyәtlәrlә yanaşı, hesab edirәm ki, mәktәbdәnkәnar vә ümumi tәhsil
müәssisәlәrinin qarşısında duran әsas vәzifәlәrdәn biri tәrbiyә işinin sistemli tәşkili, Azәrbaycançılıq
ideologiyasının tәbliği, Azәrbaycan dilinә, әdәbiyyatına, tarixinә, mәdәniyyәtinә mәhәbbәt hissinin,
milli-mәnәvi dәyәrlәrә hörmәt hissinin aşılanması, Vәtәnә sәdaqәt, vәtәndaşlıq mövqeyinin forma -
laşdırılması, vәtәnpәrvәrlik tәrbiyәsi mәsәlәlәri olmalıdır.

Hörmәtli qurultay iştirakçıları!
Bildiyiniz kimi, peşә tәhsili ölkәnin sosial-iqtisadi inkişafına tәkan verәn, iqtisadiyyatın bütün

sahәlәri üçün ixtisaslı kadr hazırlığını tәmin edәn aparıcı tәhsil pillәsidir. Peşә tәhsilinin inkişafı
ÜDM-in sәviyyәsinin yüksәlmәsinә, insan kapitalının formalaşmasına, işsizliyin vә yoxsuluğun
aradan qaldırılmasına, xüsusilә gәnclәr arasında mәşğulluğun tәmin edilmәsinә xidmәt edir. Ölkәnin
iqtisadi inkişaf strategiyasında peşә tәhsilinin prioritet rolu nәzәrә alınaraq, 2016-cı ildә ölkә
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Prezidentinin Fәrmanı ilә Tәhsil Nazirliyi yanında Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt Agentliyi yaradılmış,
peşә tәhsili vә tәliminin inkişafı üzrә strateji yol xәritәsi tәsdiq edilmiş vә icrasına başlanmışdır. 

2016-2017-ci illәrdә Bakı, Gәncә şәhәrlәrindә vә Qәbәlә rayonunda yerlәşәn peşә tәhsili
müәssisәlәri şәbәkәsinin rasionallaşdırılması hәyata keçirilmiş, ümumilikdә 34 peşә tәhsili
müәssisәsinin bazasında müxtәlif istiqamәtlәr üzrә ixtisaslaşmış 14 Peşә Tәhsil Mәrkәzi
yaradılmışdır. Tәhsil Nazirliyi tәrәfindәn iri sәnaye mәrkәzlәrindә vә regionlarda rasionallaşdırma vә
optimallaşdırma tәdbirlәrinin davam etdirilmәsi ilә bağlı tәkliflәr hazırlanaraq Nazirlәr Kabinetinә
tәqdim edilmişdir.

Mingәçevir şәhәrindә regionun xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınaraq ixtisaslaşmış “ASAN Peşә” tәhsili
mәrkәzi yaradılmışdır. Koreya İqtisadi İnkişaf vә Əmәkdaşlıq Fondu ilә imzalanmış Kredit Sazişinә
әsasәn sәnaye vә innovasiyalar üzrә ixtisaslaşmış peşә tәhsili mәrkәzinin tikintisinә başlanılmışdır. 

Peşә tәhsili vә tәlimi mәrkәzlәrinin müasirlәşdirilmәsi üzrә Avropa İttifaqının 4 qrant layihәsinin
icrasına başlanmışdır. Layihә çәrçivәsindә Gәncә, Qәbәlә, Qax, İsmayıllı vә Bәrdә rayonlarında peşә
tәhsili müәssisәlәrindә infrastrukturun müasirlәşdirilmәsi, yeni kurikulumların hazırlanması vә
mühәndis-pedaqoji heyәt üçün tәlimlәrin keçirilmәsi tәdbirlәri hәyata keçirilmәkdәdir.  

2016-cı ildәn başlayaraq peşә tәhsili müәssisәlәrinә qәbulda şәffaflığın vә vәtәndaşların
rahatlığının tәmin edilmәsi üçün “ASAN Peşә” layihәsinә başlanmış, hazırda ölkәni tam әhatә
etmişdir. Qәbulun keyfiyyәt göstәricilәri üzrә әhәmiyyәtli dәyişikliklәr olmuş, qәbul edilәnlәrin
20%-nin orta attestat balı “4”-dәn yuxarı olmuşdur. Ümumilikdә, sәnәd qәbulunda iştirak edәnlәr
arasında attestat qiymәtlәri “4” vә “5” olanların sayı son 2 ildә 3 dәfәdәn çox artmışdır. 

İşәgötürәnlәrlә sıx әmәkdaşlıq nәticәsindә hәyata keçirilәn pilot layihәlәr çәrçivәsindә turizm-
xidmәt sektoru üzrә mәzunların 62.3 faizi, informasiya texnologiyaları sektoru üzrә 73 faizi, xidmәt
sahәsi üzrә 68.4 faizi işlә tәmin edilmişdir. 

Peşә tәhsili müәssisәlәrindә müәllimlik peşәsinin ictimai nüfuzunun yüksәldilmәsi, yüksәk
hazırlıqlı peşәkar insanların bu peşәni seçmәsinә stimulun yaradılması istiqamәtindә ölkә
Prezidentinin Sәrәncamına әsasәn 2017-2018-ci illәrdә 60 peşә tәhsili müәssisәsindә çalışan 2
minәdәk müәllim vә istehsalat tәlimi ustasının bilik vә bacarıqlarının diaqnostik qiymәtlәndirilmәsi
aparılmış, onların hәftәlik dәrs yükü norması 1,5 dәfә, aylıq vәzifә maaşı orta hesabla 2 dәfә
artırılmışdır. 

Orta ixtisas tәhsilinin inkişafı ilә bağlı Tәhsil Nazirliyi tәrәfindәn müәyyәn addımlar atılmışdır.
Nazirlәr Kabinetinin qәrarlarına әsasәn 14 kollec birlәşdirilәrәk 7 kollec, o cümlәdәn 3 regional
kollec yaradılmış, 6 kollec profillәrinә uyğun ali tәhsil müәssisәlәrinin nәzdinә verilmişdir. Bununla
әlaqәdar hәmin kollec vә ali tәhsil müәssisәlәrinin ixtisasları unifikasiya olunmuşdur. Növbәti illәrdә
orta ixtisas tәhsili sahәsindә kadr hazırlığı vә idarәetmә sisteminin qabaqcıl beynәlxalq tәcrübәyә vә
Azәrbaycanın inkişaf konsepsiyasına uyğun yenidәn qurulması istiqamәtindә tәdbirlәr hәyata
keçirilәcәkdir. 

Danılmaz faktdır ki, iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafında ali tәhsil müstәsna әhәmiyyәt daşıyır.
Sürәtli dәyişikliklәrin baş verdiyi hazırkı vaxtda mәhz ali tәhsil iqtisadiyyatın müxtәlif sahәlәrindә
davamlı inkişafa tәkan verәn real qüvvә hesab edilir. Bununla әlaqәdar ötәn qurultaydan sonrakı
dövrdә ali tәhsilin inkişafı sahәsindә bir sıra tәdbirlәr hәyata keçirilmişdir. 

Ali tәhsil müәssisәlәrinin şәbәkәsinin optimallaşdırılması, kadr hazırlığının keyfiyyәtinin
yüksәldilmәsi, regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramına uyğun olaraq yeni istehsalat vә xidmәt
sahәlәrinin ixtisaslı kadrlara ehtiyacını tәmin etmәk mәqsәdi ilә ölkә Prezidentinin Sәrәncamlarına
әsasәn ali tәhsilin bütün sәviyyәlәri üzrә kadr hazırlığını hәyata keçirәn Mingәçevir Dövlәt
Universiteti, mühәndis kadrlarının hazırlığını, bu sahәdә ali vә әlavә tәhsil proqramlarını hәyata
keçirәn, fundamental vә tәtbiqi elmi tәdqiqatlar aparan Bakı Mühәndislik Universiteti,
vәtәndaşlarımıza yüksәk ali tәhsil standartları çәrçivәsindә keyfiyyәtli tәhsil vә ikili diplom almaq
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imkanı verәn Fransız-Azәrbaycan Universiteti (UFAZ) yaradılmışdır. Ölkәnin 10 universitetindә
ikili diplomların verilmәsi tәcrübәsi vә beynәlxalq proqramlar tәtbiq olunmuş, bununla әlaqәdar
tәdris planları vә proqramları tәrәfdaş universitetlәrin standartlarına uyğunlaşdırmışdır. Hazırda
hәmin ali mәktәblәrdә 10 minәdәk tәlәbә ingilis dilindә tәhsil alır.

2014-cü ildәn ali tәhsil sahәsindә ilk dәfә olaraq yeni mәzmun vә tәdris texnologiyaları әsasında
SABAH layihәsinin hәyata keçirilmәsinә başlanmışdır. Hazırda SABAH qrupları 12 ali tәhsil
müәssisәsindә fәaliyyәt göstәrmәklә 39 ixtisas vә 2300-dәn artıq tәlәbәni әhatә edir. Son iki ildә
SABAH qruplarını 1572 mәzun bitirmişdir vә ilkin tәhlillәrә әsasәn onların 37 faizi tәhsillәrini
ölkәdә, 17 faizi xaricdә magistratura sәviyyәsindә uğurla davam etdirir, qalan hissәsi isә ixtisasları
üzrә әmәk fәaliyyәtinә başlamışdır. 

“2007-2015-ci illәrdә Azәrbaycan gәnclәrinin xarici ölkәlәrdә tәhsili üzrә Dövlәt Proqramı”
çәrçivәsindә 3558 nәfәr dünyanın nüfuzlu universitetlәrindә tәhsil almaq üçün tәqaüd qazanmışdır.
Eyni zamanda, ayrı-ayrı ölkәlәrlә imzalanmış hökumәtlәrarası sazişlәrә әsasәn ayrılmış kvotaya
uyğun olaraq hazırda ümumilikdә 535 nәfәr azәrbaycanlı tәlәbә müvafiq ölkәlәrin büdcәsi hesabına
mühәndislik, kompüter elmlәri, nanotexnologiya, kәnd tәsәrrüfatı vә digәr ixtisaslar üzrә tәhsil
alırlar.

Ali tәhsil sahәsindә keyfiyyәt göstәricilәrinin yüksәlmәsi nәticәsindә ölkәmizdә tәhsil alan әcnәbi
tәlәbәlәrin sayında müsbәt dinamika müşahidә edilmәkdәdir. 2017-2018-ci tәdris ilindә
Azәrbaycanda ali tәhsilin bütün sәviyyәlәri üzrә tәhsil alan әcnәbilәrin sayı 76 ölkәdәn olmaqla 5871
nәfәr tәşkil etmişdir ki, bu isә әvvәlki illә müqayisәdә 17 faiz artım demәkdir. 

Elmi fәaliyyәtin stimullaşdırılması ilә bağlı hәyata keçirilәn tәdbirlәr, eyni zamanda 2015-ci ildә
dünyanın tanınmış elmi-analitik informasiya tәminatçısı olan Clarivate Analytics şirkәti vә Tәhsil
Nazirliyi arasında bağlanmış Sazişә әsasәn ölkәmizin ali tәhsil müәssisәlәrinin “Web of Science®”
elmi mәlumat platformasına çıxışının tәmin edilmәsi ilә başlanan uğurlu әmәkdaşlıq öz müsbәt
nәticәlәrini vermәkdәdir. Belә ki, qlobal elmi bazadan istifadә aktivliyinin dinamikasında 2017-ci
ildә әvvәlki illә müqayisәdә 75% artım müşahidә olunmuş, impakt faktorlu jurnallarda çap olunmuş
mәqalәlәrin sayında isә son 4 ildә 68% artım qeydә alınmışdır. Nәşr aktivliyinin son 3 ildә artım
dinamikasına görә, Azәrbaycan regionda birinci yerә çıxmışdır. 2017-ci ildә nәşrlәrin sayı 1160
olmaqla son 25 ilin әn yüksәk göstәricisi qeydә alınmış, onların tәxminәn 43%-i ali tәhsil
müәssisәlәrinin payına düşmüşdür. Bununla belә, bu sahәdә mövcud olan potensial imkanlardan
daha sәmәrәli istifadә istiqamәtindә sәylәr daha da güclәndirilmәlidir.

Tәhsil Nazirliyi sistemindә olan universitetlәrin professor-müәllim heyәti tәrәfindәn ixtiraların
patentlәşdirilmәsinә dair son 5 ildә 216 sifariş verilmiş, ixtiralara alınan patentlәrin sayı isә 164
olmuşdur ki, onlardan 98-i Azәrbaycanda, 66-sı isә ölkә hüdudlarından kәnarda alınmışdır. Onu da
qeyd etmәk lazımdır ki, universitetlәrin mövcud elmi potensialı patentlәrin sayının әhәmiyyәtli
şәkildә artırılmasına imkan verir. Bu baxımdan mövcud elmi potensialdan sәmәrәli istifadә edәrәk
elmi tәdqiqatların keyfiyyәt әmsalının artırılması, nüfuzlu beynәlxalq nәşrlәrdә elmi mәqalәlәrin
çapının genişlәndirilmәsi, tәdqiqat nәticәlәrinin daha geniş tәtbiqinә nail olunması ali tәhsil vә elmi
tәdqiqat müәssisәlәri qarşısında duran әsas vәzifәlәrdәndir. 

Son illәrdә elmi kadr hazırlığını tәmin edәn doktorantura tәhsilinin tәkmillәşdirilmәsi
istiqamәtindә әhәmiyyәtli addımlar atılır. Belә ki, Tәhsil Nazirliyi, AMEA, ölkәmizin 9 vә Avropa
Birliyinin 5 ali tәhsil müәssisәsi tәrәfindәn “Azәrbaycanda doktorantura tәhsilinin tәkmillәşdirilmәsi
vә vahid Avropa tәhsil mәkanının tәlәblәrinә uyğun strukturlaşdırılması” NİZAMİ layihәsi hәyata
keçirilir. Layihә çәrçivәsindә ölkәmizdә doktorantura tәhsili sahәsindә qanunvericiliyin
tәkmillәşdirilmәsi, doktorantura tәhsili standartlarının Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması, bu
sәviyyәdә keyfiyyәtin tәminatı vә beynәlmilәllәşmәnin genişlәndirilmәsi istiqamәtindә tәdbirlәr
hәyata keçirilir.
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Hörmәtli qurultay iştirakçıları!
Tәcrübә göstәrir ki, elmi-texnoloji tәrәqqi, innovasiyalar vә modernlәşmә nәticәsindә praktiki

bilik vә bacarıqlarla zәnginlәşmәyәn, sırf nәzәri xarakter daşıyan tәhsil öz fundamental әhәmiyyәtini
itirmәkdәdir. Bu baxımdan tәhsilin mәzmununun formalaşmasında akademik biliklәrlә yanaşı,
praktik bacarıqların, sәriştәnin vacibliyi önә çәkilmәlidir. Tәhsilin mәzmunu texnoloji yeniliklәri
nәzәrә almaqla inkişaf etdirilmәli, ümumi tәhsil pillәsindә şәxsiyyәtin hәrtәrәfli formalaşdırılması
prioritet olduğu halda, peşә vә ali tәhsildә әmәk bazarının cari vә gәlәcәk tәlәblәri әsas götürülmәli,
әmәk bazarında iş tәklif edәn bütün subyektlәr, dövlәt vә özәl olmasından asılı olmayaraq, maraqlı
tәrәfә çevrilmәlidir.

Mәhz bu yanaşmadan çıxış edәrәk “Sәriştәyә әsaslanan şәxsiyyәtyönlü tәhsil mәzmununun
yaradılması” istiqamәtindә uşaqların erkәn yaş dövründә inkişafının sәmәrәli tәhsil modelinә
әsaslanan mәktәbәqәdәr tәhsilin standart vә kurikulumları, cәmiyyәtin tәlәblәrinә uyğun sәriştәәsaslı
ümumi tәhsil, peşә vә orta ixtisas tәhsili standartları vә kurikulumları, ali tәhsil müәssisәlәrinin
tәhsil-tәdqiqat-innovasiya mәrkәzlәrinә çevrilmәsinә dәstәk verәn vә rәqabәtqabiliyyәtli mütәxәssis
hazırlığını tәmin edәn ali tәhsil standartları hazırlanmış, onların tәsdiqi vә tәtbiqi ilә bağlı işlәr
davam etmәkdәdir.

Mәzmun islahatları çәrçivәsindә dәrslik hazırlığında yeni reqlament vә prosedurların tәtbiqinә
başlanmışdır. Hazırlanmış dәrsliklәr Dәrsliklәri Qiymәtlәndirmә Şurası, Dövlәt İmtahan Mәrkәzi,
AMEA-nın müvafiq institutları, ali tәhsil müәssisәlәri tәrәfindәn qiymәtlәndirilir, eyni zamanda bu
mәqsәdlә yaradılmış portalda yerlәşdirilәrәk ictimai müzakirәyә çıxarılır, tәkliflәr tәhlil edilәrәk
nәşriyyatlara vә müәlliflәrә yönәldilir. Qeyd olunan prosedurlar gözlәnilmәklә cari tәdris ilinә I-XI
siniflәr üçün 332 adda 6,7 milyon nüsxәdәn artıq dәrslik vә müәllimlәr üçün metodik vәsait  çap
edilib mәktәblәrә paylanmışdır. Daha bir yenilik ondan ibarәtdir ki, Tәhsil İnstitutu nәzdindә Tәdris
Resursları Mәrkәzi yaradılmış vә dәrslik hazırlığı üzrә mütәxәssislәr cәlb edilmiş, qabaqcıl tәhsil
sistemlәrinin tәcrübәsi vә bu sahәdә mövcud olan innovasiyalar tәdqiq edilmiş, dәrsliklәrin yeni
mәzmun konsepsiyası әsasında ümumtәhsil mәktәblәri üçün ehtiyat dәrsliklәrin hazırlanmasına
başlanmışdır. 

Hörmәtli qurultay iştirakçıları!
Bildiyiniz kimi, tәhsil daim dәyişәn vә yeniliklәr tәlәb edәn bir sahәdir. Bu baxımdan növbәti

qurultayadәk hәlli vacib olan bir sıra mәsәlәlәrә diqqәtinizi yönәltmәk istәrdim. Ümumi tәhsilin
mәzmununun tәkmillәşdirilmәsi, beynәlxalq qiymәtlәndirmә tәdqiqatlarının meyarlarına vә әmәk
bazarının gәlәcәk tәlәblәrinә uyğunlaşdırılması, o cümlәdәn innovasiyaların tәtbiqi qarşıda duran
başlıca vәzifәlәrdәndir. Qәbul etmәliyik ki, yaxın perspektivdә әmәk bazarında yeni bacarıqlara, yeni
ixtisaslara ehtiyac yaranacaq. Bununla әlaqәdar tәmayüllәşmәnin daha erkәn yaşlardan tәtbiqi,
xüsusilә riyaziyyat, informatika, tәbiәt fәnlәri, mühәndislik, o cümlәdәn robototexnika, süni intel -
lekt, nano-texnologiyalar vә bu kimi bir sıra innovativ mәzmunun ümumi tәhsildә tәtbiqi prioritet
hesab olunmalıdır. 

Yeni mәzmunun tәtbiqi, ilk növbәdә, yeni yanaşmaları mәnimsәyәn vә tәtbiq etmәyi bacaran
pedaqoji kadrlar tәlәb edir. Heç bir tәhsil sisteminin potensialı hәmin sistemdә çalışan müәllimlәrin
bacarıq sәviyyәsindәn yüksәk ola bilmәz. Bu fikir son illәrdә Tәhsil Nazirliyi tәrәfindәn dәfәlәrlә
vurğulanmışdır. Mәhz bu sәbәbdәn müәllim hazırlığı üzrә yeni mәzmunun tәtbiqi, tәcrübә
komponentinin әhәmiyyәtli şәkildә artırılması, tәhsil sistemi üçün vacib olan kurikulum,
qiymәtlәndirmә, mәktәb psixologiyası, tәhsili idarәetmә sahәsindә magistratura proqramlarının
hazırlanması vә tәtbiqi bu istiqamәtdә әsas hәdәflәr kimi müәyyәn edilmişdir. 

Peşә tәhsili sahәsindә son illәrdә әldә edilәn nailiyyәtlәrin davamı olaraq ixtisasların yeni
mәzmununun hazırlanması, әmәk bazarının tәlәblәrinin nәzәrә alınması baxımından biznes sub -
yektlәri vә işәgötürәnlәrlә sәmәrәli әmәkdaşlıq münasibәtlәrinin qurulması vә birgә proqramların
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hәyata keçirilmәsi mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. Eyni zamanda qeyri-formal vә informal yolla әldә
edilmiş sәriştәlәrin qiymәtlәndirilmәsi vә tanınması mexanizminin hazırlanması vә tәtbiqi dә bu
sahәdә әsas hәdәflәrdәn biri kimi müәyyәnlәşdirilmişdir.

Ali tәhsil sahәsindә fәaliyyәtimizin әn mühüm istiqamәtlәri әhatәliliyin vә keyfiyyәtin
artırılmasıdır. Bildiyiniz  kimi, bir neçә gün әvvәl ölkә başçısı tәrәfindәn “2019-2023-cü illәr üçün
Azәrbaycan Respublikasında ali tәhsil sisteminin beynәlxalq rәqabәtliliyinin artırılması  üzrә Dövlәt
Proqramı” tәsdiq edilmişdir. Proqramın birinci istiqamәti çәrçivәsindә ali tәhsil sisteminin mәzmun
vә keyfiyyәt göstәricilәrinin beynәlxalq ikili diplom proqramları vә xarici mütәxәssislәrin cәlb
olunması yolu ilә tәkmillәşdirilmәsi, yeni akademik mühitin yaradılması nәzәrdә tutulur. İkinci
istiqamәt isә ölkәmizin ali tәhsil müәssisәlәrinin akademik potensialının güclәndirilmәsi mәqsәdi ilә
milli kadrların hazırlanması üçün xaricdә doktorantura sәviyyәsindә tәhsilin maliyyәlәşdirilmәsini
әhatә edir. Hesab edirәm ki, proqramın növbәti illәrdә uğurlu icrası ali tәhsilin keyfiyyәtinin artı -
rılmasına vә kadr potensialının güclәndirilmәsinә әhәmiyyәtli töhfә verәcәkdir. 

Əlavә olaraq, keyfiyyәtin tәminatı sistemi kimi akkreditasiya mexanizmlәrinin tәkmillәşdirilmәsi,
o cümlәdәn beynәlxalq akkreditasiyadan keçmiş ali tәhsil proqramlarının sayının artırılması, ali
tәhsil sahәsindә tәdqiqatlar, innovasiyalar vә inkişaf tәdbirlәrinin, habelә tәlәbә-sahibkarlıq tә şәb -
büslәrinin dәstәklәnmәsi dә başlıca hәdәflәrdәndir.

Hörmәtli qurultay iştirakçıları!
Müasir dövrün çağırışlarına uyğun olaraq dünyada tәhsilin inkişaf tendensiyaları dәyişmәkdәdir.

Hazırda süni intellekt hәyatımızın vә mәişәtimizin bütün sahәlәrinә nüfuz etmәkdәdir. Cәmiyyәt
yeni sәnaye vә texnoloji inqilab әrәfәsindәdir vә tәhsil sistemi bu reallığa hazır olmalı, gәnc nәsli
müasir dövrdәn kәskin fәrqlәnәcәk gәlәcәk dövrә hazırlamaq üçün onlara yeni kompetensiyalar,
ixtisaslar vә peşәlәr vermәlidir. Dövlәt vә özәl sektor, tәhsil orqanları, tәhsil müәssisәlәri vә bütün
cәmiyyәt sәylәrini bu mәqsәd әtrafında cәmlәşdirmәlidir. Yalnız birgә tәşәbbüslәr vә fәaliyyәtlәr
nәticәsindә keyfiyyәtli vә rәqabәtqabiliyyәtli insan kapitalı formalaşdırmaqla ölkәmizin tәrәqqisinә,
ölkә Prezidenti tәrәfindәn qarşımıza qoyulmuş mәqsәdlәrә nail olmaq olar.

İnanıram ki, müasir dövrün çağırışlarına, tәhsilin inkişafı üzrә Dövlәt Strategiyasına vә ölkәmizin
inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq növbәti illәrdә Azәrbaycan tәhsili keyfiyyәt göstәricilәrinә,
әhatәliliyinә vә rәqabәtqabiliyyәtliliyinә görә aparıcı tәhsil sistemlәrindәn birinә çevrilәcәkdir. Bu
yolda hamınıza yeni-yeni nailiyyәtlәr arzulayıram. 

Diqqәtinizә görә tәşәkkür edirәm.
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Peşә tәhsili müәssisәlәri şәbәkәsinin rasionallaşdırılması vә Azәrbaycan
Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2011-ci il 15 iyul tarixli, 118 nömrәli Qәrarı ilә
tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin strukturuna daxil
olmayan tabeliyindәki qurumların Siyahısı”nda dәyişikliklәr edilmәsi haqqında
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin Qәrarı

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli, 13 nömrәli Sәrәncamı ilә
tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan Respublikasında tәhsilin inkişafı üzrә Dövlәt Strategiyası”nın 4.2-ci,
4.4-cü bәndlәrinә vә Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli, 1138 nömrәli
Fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan Respublikasında peşә tәhsili vә tәliminin inkişafına dair
Strateji Yol Xәritәsi”nin “10. Tәdbirlәr Planı” hissәsinin 1.1.3-cü yarımbәndinә uyğun olaraq,
Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin tәkliflәrinә әsasәn Azәrbaycan Respublikasının
Nazirlәr Kabineti

QƏRARA  ALIR:

1. Abşeron-Binә Peşә Liseyi Aviasiya vә Avtomobil Nәqliyyatı üzrә Bakı Dövlәt Peşә Tәhsil
Mәrkәzinә birlәşdirilsin.

2. 1 nömrәli Sumqayıt Peşә Liseyi vә 10 nömrәli Sumqayıt Peşә Liseyi birlәşdirilsin vә onların
bazasında Sәnaye vә Yüksәk Texnologiyalar üzrә Sumqayıt Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi yaradılsın.

3. 3 nömrәli Sumqayıt Peşә Liseyinin bazasında Xidmәt Sahәlәri üzrә Sumqayıt Dövlәt Peşә
Tәhsil Mәrkәzi yaradılsın.

4. Xaçmaz Peşә Mәktәbi vә Xaçmaz Peşә Liseyi birlәşdirilsin vә onların bazasında Xaçmaz
Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi yaradılsın.

5. Lerik Peşә Mәktәbi vә Lәnkәran Peşә Liseyi birlәşdirilsin vә onların bazasında Lәnkәran
Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi yaradılsın.

6. Cәlilabad Peşә Mәktәbi vә Cәlilabad Peşә Liseyi birlәşdirilsin vә onların bazasında Cәlilabad
Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi yaradılsın.

7. Ağstafa Peşә Mәktәbi, Vüqar İdris oğlu Süleymanov adına Qazax Peşә Liseyi vә Tovuz Peşә
Liseyi birlәşdirilsin vә onların bazasında Tovuz Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi yaradılsın.

8. 1 nömrәli Şәki Peşә Mәktәbi vә 2 nömrәli Şәki Peşә Mәktәbi birlәşdirilsin vә onların bazasında
Şәki Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi yaradılsın.

9. 1 nömrәli Balakәn Peşә Mәktәbi vә 2 nömrәli Balakәn Peşә Mәktәbi birlәşdirilsin vә onların
bazasında Balakәn Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi yaradılsın.

10. 2 nömrәli Ağdam Peşә Mәktәbi vә 4 nömrәli Ağdam Peşә Mәktәbi birlәşdirilsin vә onların
bazasında Ağdam Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi yaradılsın.

11. 1 nömrәli Füzuli Peşә Mәktәbi vә 2 nömrәli Füzuli Peşә Mәktәbi birlәşdirilsin vә onların
bazasında Füzuli Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi yaradılsın.

12. Bu Qәrarla yaradılan Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi Azәrbaycan
Respublikası dövlәt büdcәsinin mәrkәzlәşdirilmiş xәrclәrinin “Tәhsil” bölmәsindә Azәrbaycan
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Respublikasının Tәhsil Nazirliyi üçün nәzәrdә tutulmuş vәsait hesabına hәyata keçirilsin.
13. Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2011-ci il 15 iyul tarixli 118 nömrәli Qәrarı

(Azәrbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 7, maddә 745, № 10, maddә 969, №
12, maddәlәr 1241, 1245; 2012, № 3, maddә 257, № 4, maddә 399, № 6, maddәlәr 633, 634, № 12,
maddә 1346; 2013, № 6, maddә 775, № 9, maddә 1130; 2014, № 1, maddә 72, № 2, maddә 214, №
6, maddә 751, № 7, maddә 907, № 9, maddә 1120; 2015, № 3, maddә 336, № 6, maddә 807, № 8,
maddә 966, № 10, maddәlәr 1226, 1229, № 12, maddә 1571; 2016, № 1, maddә 176, № 2 (II kitab),
maddә 373, № 3, maddә 622, № 5, maddә 957, № 6, maddә 1209, № 10, maddә 1723, № 11, maddә
1919; 2017, № 2, maddәlәr 285, 302, 319, № 6, maddәlәr 1223, 1226; Azәrbaycan Respublikası
Nazirlәr Kabinetinin 2018-ci il 8 noyabr tarixli 479 nömrәli Qәrarı) ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan
Respublikası Tәhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindәki qurumların Siyahısı”nın
“İlk peşә-ixtisas tәhsili müәssisәlәri” bölmәsindә aşağıdakı dәyişikliklәr edilsin:

13.1. 23-cü, 26-cı, 42-ci, 72-ci, 73-cü, 82-ci, 84-cü, 86-cı, 93-cü, 102-ci vә 110-cu hissәlәr lәğv
edilsin;

13.2. 24-cü, 25-ci, 34-cü, 35-ci, 44-cü, 45-ci, 85-ci, 87-ci, 103-cü vә 112-ci hissәlәr aşağıdakı
redaksiyada verilsin:

“24. Xidmәt Sahәlәri üzrә Sumqayıt Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi
25. Sәnaye vә Yüksәk Texnologiyalar üzrә Sumqayıt Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi
34. Cәlilabad Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi
35. Lәnkәran Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi
44. Tovuz Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi
45. Xaçmaz Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi
85. Şәki Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi
87. Balakәn Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi
103. Füzuli Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi
112. Ağdam Dövlәt Peşә Tәhsil Mәrkәzi”.
14. Azәrbaycan Respublikasının Tәhsil Nazirliyi Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi

vә Azәrbaycan Respublikasının Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi ilә birlikdә bu Qәrardan irәli
gәlәn mәsәlәlәri hәll etsin.

Novruz Mәmmәdov,
Azәrbaycan Respublikasının Baş naziri

Bakı şәhәri, 28 noyabr 2018-ci il
№ 507
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Y
er üzünün әşrәfi, incisi sayılan in -
sanların mәnәvi zәnginliyi hәmişә
diqqәt mәrkәzindә olub. Hәyatın
hәr üzünü görәn, ayrı-ayrı peşәlәr

sahәsindә insaniliyi, ünsiyyәti ilә tanınan, sevi -
lәn insanlar xoşbәxtlәrin xoş bәxtidirlәr. Bәşәr
sivilizasiyasının әn böyük, dәyәrli hadisәsi әqlә,
kamala yiyәlәnәn müasir insanların әxlaqi ka -
millik zәminindә formalaş masıdır. Mәhz belә bir
inkişafın nәticәsidir ki, respublikamızda, habelә
dünyanın bir sıra inkişaf etmiş ökәlәrindә insan
amilinә, fәal mövqeyi ilә tanınan vә müxtәlif
nәsildәn olan insanların mәnәvi zәn ginliyinә xü -
susi fikir verilir. Müxtәlif profilli tәhsil müәs -
sisәlәrindә mühüm hәyati әhәmiyyәt kәsb edәn
vәzifәlәr diqqәt mәrkәzinә gәtirilir. 

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-
cü il 24 oktyabr tarixli, 13 nömrәli Sәrәncamı ilә
tәsdiq olunan “Azәrbaycan Respublikasında
tәhsilin inkişafı üzrә Dövlәt Strategiyası”ndan
tәhsil sisteminin başlıca vәzifәlәri olan aşa ğıdakı

cәhәtlәri diqqәtә çatdırırıq: 
– ölkәnin modernlәşdirilmәsi üçün zәruri olan

insan kapitalını inkişaf etdirmәk vә bununla da
respublikamızın beynәlxalq rәqabәtqabiliyyәtini
yüksәltmәk;

– mәsuliyyәtini dәrk edәn, demokratiya prin -
siplәrinә vә xalqının milli әnәnәlәrinә, insan hü -
quq vә azadlıqlarına hörmәt edәn, azәrbay -
cançılıq ideyalarına sadiq olan, müstәqil vә ya -
radıcı düşünәn vәtәndaş, şәxsiyyәt yetiş dirmәk;

– milli-mәnәvi vә ümumbәşәri dәyәrlәri qoru -
yan, inkişaf etdirәn, geniş dünyagörüşünә malik,
tәşәbbüslәri, yeniliklәri qiymәtlәndirmәyi baca -
ran, nәzәri vә praktiki biliklәrә yiyәlәnәn, müasir
tәfәkkürlü, rәqabәtqabiliyyәtli kadrlar hazır -
lamaq (1, 12).

Xüsusi olaraq sübuta ehtiyac yoxdur ki, tәhsil
sisteminin başlıca vәzifәlәri kimi nәzәrә çat -
dırılan hәmin keyfiyyәtlәr tәhsil, peşә sә viy -
yәsindәn asılı olmayaraq şәxsiyyәtin mәnәvi-etik
cәhәtlәri kimi dәyәrlәndirilir. Ona görә dә hәr

PEŞƏ ETİKASI

UOT: 17; 37

Xülasә. Mәqalәdә şәxsiyyәtin mәnәvi zәnginliyinin keyfiyyәt göstәricilәrindәn sayılan peşә
etikasının әsas mahiyyәti şәrh olunur. Peşә etikasının başlıca istiqamәtlәri nәzәrә çatdırılır vә
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hansı elm, tәhsil, istehsalat müәssisәlәrindә
çalışan, habelә müәyyәn peşә texnikasına
yiyәlәnmәyә sәy göstәrәn, müxtәlif nәsildәn
olan insanlar peşә etikasının әsas mahiyyәti
haqqında aydın tәsәvvürә malik olmalıdırlar.
Tәsadüfi deyildir ki, keçmiş sovet dönәmindә ali,
orta ixtisas, habelә peşә mәktәblәrindә “Peşә
etikası”, “Etika” fәnni üzrә müvafiq mühazirә vә
seminar, laborator mәşğәlәlәr keçirilirdi. Bu
istiqamәtdә aparılan mәşğәlәlәrdә әn çox ali
mәktәblәr üçün Moskvada görkәmli alimlәr
tәrәfindәn hazırlanan vә Azәrbaycan dilinә
tәrcümә ediәn “Marksist etika” (2) dәrsliyindәn
istifadә olu nurdu. Buna baxmayaraq, tәcrübәli
alimlәr, müәllimlәr ayrı-ayrı mövzuların tәdrisi
pro sesindә milli xüsusiyyәtlәri, әxlaqi dәyәrlәri
әks etdirәn materiallardan, müvafiq mono qrafi -
yalardan da istifadә edirdilәr. Problem dairәsindә
fundamental tәdqiqatları ilә tanınan akademik
Ziyәddin Göyüşovun “Əxlaqi sәrvәtlәr” (3),
“Fәzilәt vә qәbahәt” (4), “Daxilә pәncәrә” (5)
monoqrafiyaları bu sahәdә yaranan boşluğu ara -
dan qaldırırdı. Yeri gәlmişkәn onu da qeyd edәk
ki, şәrqin günәşi sayılan Azәrbaycan keçәn әsrdә
ikinci dәfә 1991-ci ilin 18 oktyabrında müs -
tәqillik hüququnu qazandıqdan sonra kadr ha -
zırlığında, xüsusilә bütün peşәlәrin inki şafında,
formalaşmasında mühüm rol oynayan müә -
llimlәrin pedaqoji etikası problemi xüsusi tәd -
qiqat obyektinә çevrildi. 

Professor Ramiz Mәmmәdzadәnin “Müәlli -
min peşә etikası” (6), pedaqogika üzrә fәlsәfә
doktoru  Mәcid İsmixanov vә Samirә Vәliye -
vanın “Pedaqoji etika” (7 – pedaqoji tәmayüllü
universitet vә institut tәlәbәlәri üçün dәrs vә -
saiti), pedaqogika üzrә elmlәr doktoru, professor
Akif Abbasovun “Milli әxlaq vә ailә etikası” (8 –
universitetlәrin magistratura pillәsi üçün dәrslik)
vәsaitlәri, ümumәn götürdükdә peşә etikası
pedaqoji prosesdә, habelә cәmiyyәtdә, hәyat vә
mәişәtin, istehsalatın müxtәlif sahәlәrindә etik
mәdәniyyәtin inkişafına, etik tәsәvvürlәrin elmi
әsaslarda formalaşmasına әhәmiyyәtli tәsir
göstәrir. 

Tәqdirәlayiq cәhәtlәrdәn biri dә budur ki,
nәzәrә çatdırdığımız elmi-metodiki mәnbәlәrdә
etikanın tәrifi, mahiyyәti, başlıca istiqamәtlәri
üzәrindә dayanılır. Professor Akif Abbasov
yazır: Etika – әxlaq, mәnәviyyat, adәtlәr haq -

qında elmdir. “Etika” etimoloji baxımdan qә dim
yunan sözü olan ethosla bağlıdır. Vaxtı ilә etika
“yurd”, “birgә yaşayış” mәnasında işlә nilirdi.
Homerin “İliada”sında bu barәdә müfәs sәl
mәlumat almaq mümkündür.

İctimai şüurun qәdim formalarından biri olan
әxlaq etikanın tәdqiqat obyektidir. Etika әxlaqı,
insanların mәnәvi alәmini, mәnәviyyatını öy -
rәnir. O bir tәrәfdәn insanların davranış qay -
dalarını vә әxlaq normalarını tәnzim etmәk, digәr
tәrәfdәn isә mәnәviyyatın nәzәriyyәsini öy rәnәn
mәnәvi prinsiplәr barәdә tәlim mәnasını kәsb
edir. Getdikcә etika yeni mәnalar daşı mışdır:
azәrbaycanca bu söz adәt, xasiyyәt, xarakter,
temperament, davranış, fikir tәrzi mә nalarını
verir (8, 5). 

Etika elminin mahiyyәtinin bu cür әlverişli
şәkildә nәzәrә çatdırılması onunla bağlı zәruri
keyfiyyәt göstәricilәrini, habelә hәr hansı peşә
ilә bağlı spesifik cәhәtlәri daha anlaşıqlı şәkildә
izah etmәyә әsas verir. Heç şübhәsiz, hәmin
cәhәtlәr haqqında aydın tәsәvvürә yiyәlәnmәdәn
hәr hansı peşә etikasının әsas xüsusiyyәtlәrini dә
mükәmmәl şәkildә mәnimsәmәk vә ayrı-ayrı
mütәxәssislәri әmәli fәaliyyәtә sәfәrbәr etmәk
mümkün deyil. Ona görә dә peşә etikası ilә
әlaqәdar aşağıdakı cәhәtlәr, fәaliyyәt göstә -
ricilәri diqqәt mәrkәzindә olmalıdır:       

– “Etika ümumi әxlaqi prinsip, kateqoriya vә
normaları araşdırmaqla yanaşı, bu prinsip vә nor -
maların cәmiyyәtin müxtәlif sosial qrup larında,
peşә sahәlәrindә tәzahür xüsusiyyәtlәrini dә
müәyyәnlәşdirir. Ayrı-ayrı peşә fәaliyyәti sa hәsi
ilә bağlı özünәmәxsus әxlaqi norma vә әnәnәlәr
yaranır, müxtәlif peşә qruplarının (müәllim,
alim, hәkim, satıcı, aktyor, sürücü vә s.) fәaliy -
yәtindә mәnәvi-әxlaqi baxmdan fәrqli cәhәtlәr
özünü göstәrir. Etika elmindә gedәn differen -
sasiya prosesi müxtәlif sahәlәrlә bağlı peşә
etikalarının (pedaqoji, tibbi, hәrbi, hüquqi, elmi
vә s.) yaranmasına gәtirib çıxarır.

Peşә etikası konkret peşә әxlaqının spesifik
xüsusiyyәtlәrini öyrәnmәklә mәşğul olur. Etika
nәzәriyyәçilәrinin dediyi kimi, hәr peşәnin öz
eikası vardır. Başqa sözlә, insanın peşә fәaliyyәti
ilә әxlaqi mövqeyi arasında müәyyәn әlaqә
mövcuddur. Peşә fәaliyyәti insana, onun әx -
laqına, münasibәt vә davranışına öz tәsirini
göstәrir” (7, 5).
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Haqlı deyimdir, haqlı qәnaәtdir. Bununla belә
unutmaq olmaz ki, ayrı-ayrı peşәlәrә yiyәlәnәn
şәxslәr üçün başlıca prinsiplәr kimi nәzәrә
çatdırılan ümumi cәhәtlәr dә vardır. Hәr hansı
peşәyә yiyәlәnәn insan unutmamalıdır ki, ilk
uğurlar işdә, әmәk fәaliyyәti prosesindә xoş
ünsiyyәtdәn, әtrafdakıların xarakterinә uyğun
ruh yüksәkliyi yarada bilәn münasibәtdәn baş -
lanır.  İxtisasından, vәzifәsindәn asılı olma yaraq
hәr kәs xeyirxahlığı ilә tanınmalı, gördüyü işin
dәyәr göstәricisini daima diqqәtdә sax lamalı,
saxtakarlıqdan uzaq olmalı, zay mәh sulun araya
gәlmәsinә (әgәr istehsal prose sindә çalışırsa) yol
vermәmәlidir. Əmәk fәaliy yәti dövründә ün -
siyyәtdә olduğu hәm karlarını incik salmamalı,
lazım gәldikdә faydalı mәs lәhәtlәrini, kömәyini
dә әsirgә mәmәlidir. Unut maq olmaz ki, borc,
vicdan, lәyaqәt, sәdaqәt kateqoriyaları vә
bunların әsas mahiyyәti ilә bağlı keyfiyyәtlәr
peşә etikasının әsas dәyәr göstәricilәrindәn
sayılır. Sevib-seçdiyi peşәyә ürәkdәn bağlanmaq,
hәr cür çәtinliyә sinә gәrәrәk onları aradan
qaldırmaq, seçdiyi peşә sahәsindә dәyanәtli
olmaq, ruhdan düşmәmәk, hәmkarlarının uğur -
ları ilә sevinmәk әxlaqi kamilliyin әsas cәhәtlәri
kimi tәravәtli olur. 

Peşә etikasının başlıca cәhәtlәrinә yiyәlә -
nәnlәr necә deyәrlәr, hәr şeyi әvvәldәn yüz
ölçüb, bir biçәrәk çalışmalıdırlar ki, gördüklәri
işin keyfiyyәti olsun. Belәlәri çox yaxşı bilirlәr
ki, iş vaxtını, iş saatlarını boş-boşuna keçirtmәk,
yaxud  “başdan sovdu” iş görmәk gec-tez nәzәrә
çarpacaq vә onlar qınaq obyektinә çevrilәcәklәr. 

Hәr hansı peşә üzrә fәaliyyәt göstәrәnlәr iş
prosesindә meydana çıxan çәtinliklәrdәn qorx -
mamalı, hәr işi yoluna qoymaq üçün potensial
imkanlarından maksimum sәmәrәli istifadә
etmәlidirlәr. Heç şübhәsiz, hәmin cәhәtlәri әmәli
fәaliyyәtlәrindә әsas götürәnlәr hәmişә tanınır,
sevilir, necә deyәrlәr, barmaqla göstәrilirlәr. Seç -
diyi peşә sahәsindә çalışanların uğur qa zan -
malarının mühüm bir cәhәti dә әmәk inti zamına
ciddi riayәt etmәlәri ilә sıx bağlıdır. 

Etika sahәsindә fundamental әsәrlәrin müәl -
lifi kimi tanınan akademik Ziyәddin Gö yüşov
mәşhur “Fәzilәt vә qәbahәt” әsәrindә yazır:

– “Əxlaqi fәzilәtlәr içәrisindә intizam vә sәli -
qә mühüm yerlәrdәn birini tutur. İntizam in san
hәyatının nizamıdır, ömrün düzgün isti qa -

mәtlәndirilmәsidir. Bәzilәri intizama nәdәnsә
insana kәnardan mәcburi surәtdә, zorla qәbul
etdirilәn bir şey kimi baxırlar. Şübhәsiz ki,
“intizam etikası”na qarşı bu cür çıxışların heç bir
elmi әsası yoxdur. Insanları hәr sahәdә ciddi
intizama çağırmaq heç dә onların azadlıq vә
sәrbәstliyini әlindәn almaq demәk deyildir,
әksinә, hәrәkәt vә davranışlarda hәr cür intizamı
rәdd etmәk, anarxizm vә özbaşınalığı tәbliğ
etmәk әxlaqın özünü mәhv etmәk demәkdir.
Intizam hәr bir insanda potensial surәtdә mövcud
olan fiziki vә intellektual qüvvәlәrin sәfәrbәrliyә
alınması vә bu qüvvәlәrdәn daha sәmәrәli
istifadә edilmәsi demәkdir” (4, 319).

Hәr iş günü üçün aydın mәqsәd yolunda
fәaliyyәt anlarını qabaqcadan planlaşdırmaq
vacibdir. Görülәn işin xarakteri vә hәcmindәn
asılı olaraq iş günüdә özünә hesabat verәn hәr
kәs şәxsi nümunәsi ilә tanınır, rәğbәt qazanır.

Bu gün nә etdim? Qarşıya qoyduğum vәzifәni
yerinә yetirә bildimmi? Sabaha nә qaldı? –
suallarına faktlar, reallıqlar әsasında cavab
verәnlәr  çalışdığı kollektivin sevimlisi olurlar.
Belә hallar peşәkarlıq sәviyyәsinin daha da
yüksәlmәsinә, şәxsiyyәtin fәal mövqeyinә, әmәk
kollektivlәrindә etik mühitin yaranmasına zәmin
yaradır. Şeir, sәnәt dünyasının böyük memarı
Əfzәlәddin Xaqaninin dillәrdә dastan olan
sözlәrini yada salaq:

İstәsәn güzgü tәk saf olsun ürәk,
Sinәndәn on şeyi atasan gәrәk.
Haram, qeybәt, kin, paxıllıq, tamah,
Kibr, riya, hәsәd, әdavәt, kәlәk.
Çox böyük uzaqgörәnliklә deyilәn bu sözlәr

elә etik mahiyyәti ilә diqqәti cәlb edir. Hәr hansı
peşә sahәsindә çalışanlara o qalır ki, hәmin
sözlәri ulu babamızın nәsihәti kimi bir an belә
yaddan çıxarmasınlar, gündәlik iş, әmәk fәaliy -
yәti prosesindә inama, müsbәt nәticәyә, tәrәq -
qiyә nail olmaq zәmini kimi dәyәr lәndirsinlәr. 

Problemin belә bir cәhәtini dә unutmaq olmaz
ki, insanın mәnәviyyatının әsas dәyәr göstә -
ricilәrindәn olan etik keyfiyyәtlәr bütövlükdә
onun ölkә, cәmiyyәt qarşısında mәnlik sәviy -
yәsini nәzәrә çatdırır. Hәr hansı peşәnin daşı -
yıcısı olan insanın  hәyatının dәyәr göstәricilәrini
diqqәtә çatdıran onun әmәyә münasibәti, әmәk
fәaliyyәti әsas götürülür. Başqa cür dә ola
bilmәz. Çünki insanın istedad, qabiliyyәt,

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №4, 2018 s.17-20



20

bacarıq sәviyyәsi mәhz әmәk prosesindә daha
aydın, inandırıcı şәkildә nәzәrә çarpır. Ömrü
boyu işi, әmәllәri, peşә fәaliyyәti ilә tanınan
insanlar hamı tәrәfindәn bәyәnilir. Tәsadüfi
deyildir ki, mәnәvi dәyәrlәrdәn bәhs olunarkәn
hamı tәrәfindәn bәyәnilәn, tәqdir olunan belә bir
fikir tez-tez nәzәrә çatdırılır:

- İnsanlara, elә-obaya, bütövlükdә cәmiyyәtә
fayda verәn әmәk fәaliyyәti xoşbәxtliyә gedәn
yolun әsas açarıdır... 

Əmәk, mәişәt prosesindә ara-sıra meydana
çıxan çәtinliklәri heç bir sarsıntı keçirmәdәn ara -
dan qaldıranlar  mәnalı yaşayır, digәrlәrindәn se -
çilir, ümumixalq mәhәbbәti qazanırlar. 

Etikası, etik keyfiyyәtlәri ilә tanınan, müxtәlif
peşә fәaliyyәti göstәrәn insanlar öz hәddini
gözlәyir, tay-tuşlarının, onunla ünsiyyәtdә olan
insanların xәtrinә dәymir, ancaq vә ancaq yax -
şılıq etmәk, iş saatlarında, habelә asudә vaxt larda
xeyirxah olmaq idealı ilә yaşayır, hörmәt-izzәt
sahibi kimi tanınırlar. 

Yeri gәlmişkәn qeyd edәk ki, müxtәlif qә -
bildәn olan insanların mәnәvi tәrәqqisindә
mühüm rol oynayan etikadan söhbәt açarkәn çox
zaman bu adla qoşa çәkilәn “etiket” anlayışı da
diqqәtә çatdırılır. Belә bir mövqe tәsadüfi deyil.
Çünki bu söz dә öz mahiyyәti etibarı ilә etika ilә
sıx bağlıdır. Müxtәlif xarakterli ensklope -
diyalarda, lüğәt-mәlumat kitablarında göstәrilir
ki, etiket saraylarda, diplomatik dairәlәrdә vә
digәr mötәbәr yerlәrdә qәbul edilmiş davranış vә
nәzakәt formalarıdır. 

Bәli, cәmiyyәtdә, mәnsub olduğu ölkәdә ya -
şayan hәr kәs eyni zamanda, etiket qaydalarına
da riayәt etmәlidirlәr. Bunları mәnәvi zәn gin -
liyin tәminatı kimi dәyәrlәndirmәlidirlәr. 
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V.Khalilov
Professional ethics

Summary
The article comments on the essence of

professional ethics, which is considered to be one
of the qualitative indicators of individual’s
spiritual wealth. It also draws attention to the
main aspects of professional ethics, which are
regarded as a basis of success gained over the
independent labor activity.   

В.Халилов
Профессиональная этика

Резюме
В статье прокомментирована сущность

профессиональной этики, которая считается
одним из качественных показателей духов -
ного богатства личности. Основные аспекты
профессиональной этики учитываются и
расс матриваются как основа успехов, дос тиг -
нутых в самостоятельной трудовой деятель -
ности.

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №4, 2018 s.17-20



21

Ö
tәn әsrin әvvәllәrindә “Oxut mu -
ram, әl çәkin!” ifadәsi ilә uşa ğını
tәhsildәn yayın dır mağa çalı şan in -
sanların “fәryadı” onların düşün -

cәsindә tәhsil ilә peşә arasında böyük bir uçu -
rumun mövcud olmasından xәbәr verirdi. Hәr -
çәnd ki, bütün dövrlәrdә xalqımız ağıllı adamlara
hәmişә hörmәt vә ehtiramla yanaş mış dır.

“Kitabi-Dәdә Qorqud” dastanında insan ağ -
lının möcüzәlәri vәsf olunub. Molla Nәsrәddin
vә Bәhluli-Danәndә öz ağıllarının qeyri-adi key -
fiyyәtlәri ilә xalqın rәğbәtini qazanmışdılar. Əs -
lindә bu obrazlar xalqın düşüncә tәrzini vә
dәyәrlәr alәmini әks etdirirdi. Bu dәyәrlәrdә ağ -
lın keyfiyyәtlәri xüsusi yer tutur, ağıllı oğlan vә
qız xalqın tәrbiyә idealı kimi sәslәnirdi. Eldә-
oba da ağıllı adamlara hәmişә hörmәtlә yanaşılır,

onları sayır vә onlarla mәslәhәtlәşirdilәr. Orta
әsrlәrdә Azәrbaycan fәlsәfi vә psixoloji poezi -
yasında Fәrhadın, Şirinin vә Nüşabәnin şәxsindә
insan ağlının keyfiyyәtlәri tәrәnnüm edilirdi.

İnsanın әqli imkanlarının formalaşmasında
tәhsilin xüsusi rol oynadığını nәzәrә alsaq, ortaya
metodoloji әhәmiyyәt kәsb edәn sual çıxır: – Bәs
görәsәn, insanlar niyә әsrin әvvәllәrindә uşaq -
larını tәhsildәn yayındırmağa cәhd edirdilәr?
Cәlil Mәmmәdquluzadәnin “Danabaş kәndinin
әhvalatları”, İsmayıl Şıxlının “Ayrılan yollar” vә
“Dәli Kür” әsәrlәrindә dә insanların tәhsilә belә
münasibәti tәnqidi notlarla vәsf olunur.
Düşünürük ki, hәmin dövrdә valideynlәrin tәh -
silә belә münasibәti idarәetmәnin asan laş -
dırılması mәqsәdi ilә insanların mәqsәdyönlü
“avam” sәviyyәdә saxlanılmasının nәticәsi idi.

PEŞƏ VƏ İXTİSAS SEÇİMİNİN  
BƏZİ SOSİAL-PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏRİ
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“Avam insan” tәhsilin peşә әldә etmәk isti -
qamәtindә rolunu görmürdü. Bu sәbәbdәn, hәtta
maarifçi insanların satirik qamçısı da, bir çox
hallarda lazımi tәsir effektinә malik olmurdu. 

Keçәn әsrin әvvәllәrini xatırlayaq. Cәlil
Mәmmәdquluzadәnin felyetonlarının birindә bu
gün bәlkә dә çox adama tәәccüblü görünәn
faktlar tәsvir olunurdu: Kәnddә üçillik rus-tatar
mәktәbi tәsis etmişdilәr. Uşağının zorla mәktәbә
aparıldığını görәn ana fәryad edirdi, ah-nalә ilә
“uşkola gedәn balam, vay” – deyәrәk şivәn qopa -
rırdı. Böyük Mirzә Əlәkbәr Sabir dә “Oğul mә -
nimdir әgәr, oxutmuram, әl çәkin!” satirasını elә
hәmin illәrdә yazmışdır. 

Nәhayәt, keçәn әsrin 20-30-cu illәrindә insan -
ların şüurunda tәhsilә münasibәt tәdricәn dәyi -
şildi. İnsanlar tәhsilin xüsusәn peşә әldә etmәk
istiqamәtindә rolunu dәrk etmәyә başladılar. 

İnsanların şüurunda tәhsilә münasibәtin dәyi -
şilmәsindә şübhәsiz ki, 2019-cu ildә yüzil liyini
qeyd edәcәyimiz Bakı Dövlәt Univer site tinin ya -
radılması da mühüm rol oynadı. Bu tәhsil müәs -
sisәsindә ilk yaradılan tarix-filologiya vә tibb
fakültәlәri oldu. Tezliklә tarix-filologiya fakül -
tәsini bitirәnlәrin dövlәt idarәçiliyindә irәli çә -
kilmәsi, ictimai, siyasi, mәdәni-maarif fәaliy yә -
tinә, tibb fakültәsini bitirәnlәrin hәkimlik fәaliy -
yәtinә cәlb edilmәsi insanlarda bu peşәlәrә, o
cümlәdәn dә ali tәhsilә marağın yaranmasına sә -
bәb oldu.

1930-cu ildә Universitetin bazasında Ali
Pedaqoji İnstitutun (indiki Azәrbaycan Dövlәt
Pedaqoji Universiteti), Azәrbaycan Ticarәt
Kooperasiya İnstitutunun (indiki Azәrbaycan
Dövlәt İqtisad Universiteti), Tibb İnstitutunun
(indiki Azәrbaycan Tibb Universiteti) yaradıl -
ması ilә müәllimlik, iqtisadiyyat vә tibb sahә -
lәrinә maraq formalaşmağa başladı.

20-ci illәrәdәk uşaqlara “dәdә-baba” üsulu ilә
müxtәlif peşәlәr öyrәdirdilәr. 30-cu illәrdә peşә
mәktәblәri artıq aktuallaşmışdır. 40-50-ci illәrdә
isә peşә mәktәblәri, hәtta tәhsil sistemindә
mühüm yer tuturdu, uşaqlar bu mәktәblәrә
hәvәslә daxil olurdular. İkinci Dünya Mühari -
bәsindәn sonrakı illәrdә әhalinin tәhsilә müna -
sibәtindә artıq köklü dәyişikliklәr baş vermişdir.
Hamı istәyirdi ki, övladı tәhsil alsın, ali mәktәbә
daxil olsun, necә deyәrlәr “adam olsun”. Bu,
xalqın mәnәvi inkişafının önәmli göstә rici -

lәrindәn biri idi. 
Cәmiyyәtdә ali tәhsilli adamın statusunun gü -

nü-gündәn artması ali tәhsilin rolunu getdikcә
artırırdı. Ali tәhsil әslindә cәmiyyәtdә müәyyәn
bir sosial mövqe tutmaq üçün başlıca vasitә kimi
böyük әhәmiyyәt kәsb etmәyә başlayırdı. Uşağın
“gәlәcәk hәyatını” tәmin etmәk istәyәn vali -
deynlәr onların xoşbәxtliyini dә yaxşı tәhsil al -
maqda görürdülәr. Valideynlәrin dә tәhsil sәviy -
yәsi yüksәldikcә, onların sosial-mәnәvi dәyәr -
lәrindә tәhsil xüsusi yer tutmağa başlayırdı. La -
kin onlarda qәribә bir meyl ortaya çıxırdı. İn -
sanların çoxu ali mәktәbә qәbul zamanı şagirdin
maraq vә qabiliyyәtlәrini nәzәrә almır, onları
mәhz özlәrinin (valideynlәrin) perspektivli say -
dıqları sahәyә istiqamәtlәndirirdilәr.

İnkişaf perspektivi meyarı әsasında şa -
girdlәrin tәhsilә istiqamәtlәndirilmәsi 70-ci illәr -
dә, hәtta o hәddә çatmışdır ki, bәzi vali deynlәr,
xüsusilә bir çox ziyalılar övladlarının rus böl -
mәsindә tәhsil almasına üstünlük vermәyә baş -
ladılar (2,43). Respublikamızın mәrkәzindә,
Gәncә, Sumqayıt, Əli-Bayramlı vә başqa şәhәr -
lәrdә, kәnd rayonlarında rus mәktәblәrinә tәlәbat
artdı vә onların sayı getdikcә çoxaldı. Ayrı-ayrı
rayonlarda beynәlmilәl mәktәblәr dә mövcud idi.
Onu da әlavә edәk ki, 80-ci illәrin sonu, 90-cı
illәrin әvvәllәrinәdәk rus mәktәblәri RSFSR-in
tәdris plan vә proqramları әsasında fәaliyyәt
göstәrirdi. Tәbii ki, rus mәktәblәrinin yara dıl -
ması vә fәaliyyәt göstәrmәsi öz müsbәt nәti -
cәsini göstәrirdi. Belә ki, bu mәktәblәrin mә -
zunları tәkcә ölkәmizdә deyil, Sovet İttifaqının
müxtәlif şәhәrlәrindә hәm elmin, hәm dә ictimai
tәsәrrüfatın müxtәlif sahәlәrindә böyük uğurlar
qazanırdılar. Lakin valideynlәrin uşaqlarını öz
meyarları әsasında tәhsilә istiqamәtlәndirmәlәri,
onların maraq vә qabiliyyәtlәrini nәzәrә alma -
maları uzun müddәt uğur qazandıra bilmәzdi.
Nәhayәt, tәxminәn 80-ci illәrdә sosial-pedaqoji
baxımdan mühüm әhәmiyyәt kәsb edәn mәsә -
lәlәrdәn biri dә şagirdlәrin özlәrinin tәhsilә
müna sibәtlәri ilә bağlı oldu. Şagirdlәrin bir qismi
ali mәktәbә qәbul olduğu sahәdә öz perspektivini
görmәmәyә başladı vә tәdricәn onlarda tәhsilә
laqeyd münasibәt formalaşdı. Bu tendensiya get -
dikcә coğrafiyasını genişlәndirirdi. Ali mәktәbdә
tәhsil alan tәlәbәlәrin bir qismi әldә edәcәyi peşә
üçün zәruri biliklәri deyil, müxtәlif yollarla
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(“şparqalka”dan istifadә vә kimәsә xahiş etmәklә
vә s.) qiymәt almağa çalışırdı. Uşağının tәlim
uğursuzluğunu görәn valideynlәr hansı yollarla
olursa-olsun, onların qiymәt almasına “kömәk
etmәyә” başladılar. Tәbii ki, valideynlәrin belә
“himayәçiliyi” tәdricәn öz әhatә dairәsini geniş -
lәndirirdi vә nәhayәt ali mәktәb divarları ara -
sından çıxaraq orta mәktәb hәyatına da daxil
oldu. Peşәni şagirdin maraq vә qabiliyyәtini nә -
zәrә almadan valideynin müәyyәn etmәsi böyük
nöqsan idi vә bu nöqsan şagirdlәrin tәhsil almaq
meylindә müәyyәn çatışmazlıqların yaranmasına
şәrait yaratdı. Bu ilk növbәdә, tәdricәn әnәnәvi
peşә mәktәblәrinin әhәmiyyәtini itirmәsi ilә
nәticәlәndi. 

Mәlum olduğu kimi, xüsusәn müharibәdәn
sonrakı illәrdә mәktәbin 8-ci sinfini bitirәn şa -
girdlәrin çoxu maraq vә qabiliyyәtinә görә tәh -
silini texniki-peşә mәktәblәrindә davam etdi -
rirdi. Bu illәrdә texniki-peşә mәktәblәri perspek -
tivinә görә orta mәktәbdәn geri qalmır vә yüksәk
ixtisaslı fәhlә kadrların hazırlanmasında mühüm
rol oynayırdı. Texniki-peşә mәktәbini bitirәnlәrә
ali tәhsil almaq hüququ da verilirdi. Tezliklә
istehsalatda uğurlar qazanan texniki-peşә mәktә -
binin mәzunları olmuş bir çox әmәk adam larının
irәli çәkilmәsi (deputat seçilmәsi, fәxri adlar
alması, fәhlә fakültәlәrinә qәbul olaraq ali tәhsil
alması vә s.) texniki-peşә mәktәblәrinin pres ti -
jini artırmışdır. Lakin 80-ci illәrdә tәhsil sahә -
sindә “valideyn himayәçiliyinin artması” tex -
niki-peşә mәktәbinә qәbulu çәtinlәşdirirdi. Bu
zaman vәziyyәtdәn çıxış yolu kimi mәk tәblәrdә
yeni tendensiya yarandı. Texniki-peşә mәktәb -
lәrinә qәbul planı dolsun deyә, әn pis oxuyan
(әslindә qiymәtlәri aşağı olan) şagirdlәr texniki-
peşә mәktәblәrinә göndәrildi. Amma bu çıxış
yolu deyildi. Hәmin dövrdә mәktәblәrin prob-
lemlәri onsuz da getdikcә çoxalırdı. Dünya tәhsil
sistemi inkişafetdirici tәhsil konsep siyasından
(3) gen-bol bәhrәlәndiyi dövrdә, sovetin tәhsil
işçilәri bu yeniliklәri etmәyә geci kirdilәr.
Mәktәblәrdә hәyata keçirilәn islahatlar formal
xarakter daşıyırdı. Bu çәtin liklәr içә risindә
yaşayan mәktәb, tәbii ki, texniki-peşә mәktә -
binin problemlәrinә kömәk etmәk imkan larını
itirirdi. Bir tәrәfdәn dә şagirdlәrin tәh silindә
valideyn himayәçıliyinin artması vә ziy yәti daha
da çәtinlәşdirirdi.         

70-80-ci illәrdә aparılan tәdqiqatlar göstәrirdi
ki, şagirdlәrin şübhәsiz ki, hәm dә ailәnin
“hәyat” planlarında ali tәhsil nә qәdәr önәmli yer
tutsa da, onların ayrı-ayrı fәnlәrә münasibәti
birmәnalı deyildir. Sosial-pedaqoji baxımdan son
dәrәcә maraqlı olan bu faktlar ilk dәfә psixo -
loqların diqqәtini cәlb etmişdir. Müәyyәn olun -
muşdur ki, şagirdlәr gәlәcәkdә daxil olmaq
istәdiklәri ali mәktәblәrin profilinә uyğun gәlәn
fәnlәri sәylә öyrәnir, necә deyәrlәr, qeyr-profil
fәnlәrә әslindә әhәmiyyәt vermirdilәr (4,92).
Mәsәlәn, Azәrbaycan Tibb Universitetinә daxil
olmaq istәyәn şagird kimya vә biologiya fәn -
lәrinә xüsusi diqqәt yetirdiyi halda, tarix dәr -
sindә әslindә qonaq kimi iştirak edir. BDU-nun
tarix fakültәsinә daxil olacaq şagird tarixi әtraflı
öyrәnirsә, riyaziyyat, biologiya vә kimya dәrs -
lәrini dәyәrlәndirmir. Hәyәcanlı faktlar müәyyәn
olunmuşdur. Onların sosioloji, psixo loji vә peda -
qoji kontekstdә tәhlili göstәrirdi ki, şagirdlәrin
profil fәnlәrinә xüsusi münasibәt bәslәmәsi
tәhlükәli meyldir. Profil vә qeyri-pro fil fәnlәrә
birtәrәfli münasibәt şagirdlәrin ümumi tәhsil
sәviyyәsinә son dәrәcә mәnfi tәsir göstәrir. Bәs
görәsәn, bu meyl nә ilә bağlı idi?

Müәyyәn olunmuş faktları hәmin kontekstdә
araşdıranda, hәr şeydәn öncә, ailәnin peşә sәr-
vәtlәri diqqәti cәlb edir. Peşә sәrvәtlәri hәr bir
dövrdә hansı peşәnin daha perspektivli әhәmiy -
yәt daşıması ilә bağlıdır. Mәsәlәn, 20-30-cu illәr -
dә müәllimlik әn prestijli peşә sayılırdı. Görünür,
bunun müxtәlif sosial vә mәnәvi sәbәblәri var
idi. O dövrdә bir tәrәfdәn müәllimlәrin әmәk -
haqqı yüksәk idi, digәr tәrәfdәn isә hәlә partiya
vә dövlәt, elәcә dә tәsәrrüfatın idarә olunması
sahәsindә kadr hazırlığı sistemi yaradılmamışdır.
Bu mәqsәdlә pedaqoji kadrlardan geniş istifadә
edilirdi. Ali pedaqoji tәhsil vәzifә ierarxiyasında
yüksәlmәk imkanı verirdi. Müәllim nәinki mәk -
tәb direktoru vә rayon xalq tәhsil şurasının mü -
diri, hәm dә kolxoz sәdri, rayon icraiyyә komi -
tәsinin sәdri vә ya raykom katibi vәzifә lәrinә
irәli çәkilirdi. 

30-cu illәrdә repressiya qurbanları nәticәsindә
әdәbiyyat vә incәsәnәt xadimlәri, alimlәr, xarici
ölkәlәrdә tәhsil almış mütәxәssislәr xüsusilә
fәqlәnirdi. Bu cәhәt әhalinin hәmin peşә sahә -
lәrinә münasibәtinә dә tәsirini göstәrmişdi.
Müharibәnin sonrakı illәrindә, xüsusilә 50-60-cı
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illәrdә әdәbiyyat vә incәsәnәt sahәlәrinә maraq
yenidәn yüksәlmәyә başladı. Bu, görünür repres -
siya qurbanlarının bәraәt qazanması ilә bağlı idi.
Şairlik, yazıçılıq, tәnqidçilik mәramı ilә ADU-
nun (indiki BDU) vә APİ-nin (indiki ADPU)
filologiya fakültәsinә daxil olmaq istәyәn mә -
zunların sayı hәddindәn artıq çox idi. Azәr bay -
can Dövlәt Konservatoriyası (indiki Musiqi Aka -
demiyası), Azәrbaycan Tibb İnstitutu (indiki
ATU) prestijli ali tәhsil ocağı sayılırdı Bütün
bunlarla yanaşı, Azәrbacyan neftçilәrinin dә
uğurları böyük idi. Respublika gәnclәrinin çoxu
ümumtәhsil mәktәblәrini bitirib, hәvәslә neftçi
peşәsini seçirdi. Ali mәktәblәrin nomenkla -
turasında AZİ-nin (indiki Azәrbaycan Dövlәt
Neft Akademiyası) imici son dәrәcә yüksәk idi.

70-80-ci illәrdә prestijli peşәlәr piramidasında
da köklü dәyişikliklәr әmәlә gәldi. Şәrqşünaslıq,
hüquqşünaslıq peşәlәri artıq әhalinin gözündә
xüsusi imicә malik idi. Hәmin dövrlәrdә ADU-
nun (indiki BDU) şәrqşünaslıq vә hüquq fakül -
tәlәrinә qәbul olmaq istәyәn mәzunların sayı
günü-gündәn artırdı. Belәliklә dә, 90-cı il lәrdә
bazar iqtisadiyyatı şәraitindә yeni prestijli peşә -
lәr yaradıldı. Hüquqşünaslıq, beynәlxalq müna -
sibәtlәr, idarәetmә, beynәlxalq iqtisadi әla qәlәr,
gömrük işi, biznes peşәlәri, ingilis dili mütә -
xәssisi, musiqişünas, jurnalist vә s. kimi peşәlәr
kütlәvilәşdi. XXI әsrin әvvәllәrindә qeyd olunan
ixtisaslar liderliyini qoruyub saxlaya bildilәr.

Müstәqilliyimizi әldә etdikdәn sonra respub -
likamızın mәktәblәrindә özünәmәxus bir meyl
müşahidә olunmağa başladı. İlk növbәdә qeyd
etmәk lazımdır ki, ali mәktәbә qәbul imta -
hanlarının test üsulu ilә hәyata keçirilmәsi
aktuallaşdı. Bu da ilk növbәdә, valideyn hima -
yәçiliyini aradan qaldırdı vә tәhsildә şәffaflığın
yaranmasına böyük tәkan verdi. Bu, test
üsulunun әn üstün cәhәtidir. Lakin imtahanların
belә keçirilmәsi müәyyәn çәtinliklәrin yaran -
masına sәbәb oldu. Belә ki, bәzi valideynlәr
uşaqlarını ali mәktәbә hazırlamaq üçün X-XI
sinifdә repititor tutmağa başladılar. Repititorlar
müәyyәn cәdvәl üzrә öz mәntiqi ilә ya şagirdin
ailәsindә, ya da işlәdiyi mәktәbdә “uşaqlarla”
ilboyu mәşğul olur. Onların iş metodu bir qayda
olaraq, tәfәkkürün deyil, hafizәnin gücündәn
daha sәmәrәli istifadәyә arxalanır. Qәbul imta -
hanlarına hazırlıqda “repititorluq mәktә binin”

yaranması bir çox valideynlәrdә “hima yәçilik”
imkanlarının yeni istiqamәtinin forma laşmasına
sәbәb oldu. Repititor yanına gedәn şagirdlәrin
sayı getdikcә artmağa başladı. Bu gün ali
mәktәbә qәbul olmaq istәyәn şagirdlәrin demәk
olar ki, әksәriyyәti imtahanlara repiti torun rәh -
bәrliyi ilә hazırlaşır. Tәbii ki, bu meyli mәq sә -
dәuyğun saymaq olmaz. Belә ki, orta mәk tәb dә
tәhsil alan şagirdlәrin çoxu repititor hazır lığı ilә
ali mәktәbә qәbul olanacağına ümüd bәs lәyәrәk,
mәktәbin yuxarı siniflәrindә dәrs lәrinә lazımi
diqqәt yetirmir. Başqa sözlә desәk, “repititorluq
mәktәbi” şagirdin tәlim fәaliyyәtinә mәnfi tәsir
göstәrir. 

Bir sıra hallarda valideynlәr vә şagirdlәr elә
düşünürlәr ki, repititor yanına getmәklә ali
mәktәbә qәbul ola bilәcәklәr. Lakin tәbii ki,
repititor yanına gedәn şagirdlәrin imtahan
nәticәlәri müxtәlif olur. Burada qeyri-adi heç nә
yoxdur. Şagirdlәr repititorun yanına getdiklәri
üçün deyil, öyrәndiklәri biliyin dәrinliyi vә hәc -
mi әsasında imtahanda uğur qazanırlar.

Tәbii ki, imtahan verәn şagirdlәrin hamısı ali
mәktәbә qәbul ola bilmәz. Lakin imtahan nәti -
cәlәri elan olunanda, ali mәktәbә qәbul olmayan
xeyli şagirdin aşağı nәticә göstәrdiyi mәlum olur.
Bunu da tәbii saymaq olar. Amma problemi
sosial-pedaqoji müstәvidә tәhlil etdikdә qarşıya
belә bir sual çıxır: – Görәsәn, ali mәktәbә qәbul
olmayan şagirdlәr nә ilә mәşğul olurlar? Axı,
onların heç bir sәnәti yoxdur. Niyә onlar (100 bal
vә ya 200 baldan aşağı nәticә göstәrәnlәr) 9-cu
sinfi bitirәndәn sonra tәhsillәrini texniki-peşә
mәktәbindә davam etdirmirlәr? Onlar nәyә ümid
edir, tәsadüfәmi? Fәrz edәk ki, tәsadüf nәticә-
sindә ali mәktәbә qәbil olub. Bәs o, bu biliklә ali
mәktәbdә necә tәhsil alacaq? 

Müşahidәlәr göstәrir ki, hәmin şagirdlәrin
çoxu hәr hansı bir sahәdә, hansısa bir mütә -
xәssisin yanında “şagird” kimi fәaliyyәtә başla -
yır, bir müddәtdәn sonra artıq әmәk vәrdişlәri
formalaşır işә qәbul edilirlәr. Biz belә mәktәb
mәzunları ilә maşın tәmiri yerlәrindә, kişi vә
qadın bәrbәrxanalarında, banklarda, evlәrdә vә
fәrdi qaydada işlәyәn ustaların yanında vә s.
yerlәrdә rastlaşa bilәrik. Halbuki, bu “şagirdlәr”
mәktәbi bitirdikdәn sonra vaxtında qabiliy -
yәtlәrinә görә texniki-peşә mәktәblәrindә tәhsil
alsaydılar, hәm müәyyәn ixtisas әldә etmiş olar -
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dılar, hәm dә әlavә ali mәktәblәrә qәbul olmaq
hüququ qazanardıar. Mәsәlәnin belә qoyuluşu
hәmin şagirdlәrin tale yoluna müәyyәn bir işıq
sala bilәrdi. Lakin mәktәblәrdә peşә tәhsili ilә
bağlı tәbliğat vә maariflәndirmә işinin zәif olma -
sı sonda şagirdlәrin gәlәcәk hәyat yolunda keş -
mәkeşli aşırımların yaranmasına gәtirib çıxardır.

Bir cәhәti dә qeyd etmәk sosial-pedaqoji ba -
xımdan әhәmiyyәt kәsb edir. XIX әsrin sonları,
XX әsrin әvvәllәrindә maarifçi insanların qız
mәktәblәri açmasına baxmayaraq, valideynlәr
qızların tәhsil almasına maraq göstәrmirdilәr.
Lakin cәmiyyәt inkişaf etdikcә, valideynlәrin
tәhsil sәviyyәsi artdıqca qız uşağına da müna -
sibәt tәdricәn dәyişirdi. Bu gün valideynlәr
oğlanlarla yanaşı, hәtta qızların ali tәhsil alma -
sına daha çox üstünlük verirlәr. Bәzi vali deynlәr
üçün “ali tәhsil diplomu” qız uşağı üçün әn yaxşı
cehiz kimi qiymәtlәndirilir. Onlar bәzәn bu hissi
qızlara da aşılayırlar. Qızlar tәhsili elmә qo -
vuşmağın әn yaxşı vasitәsi kimi qiymәt lәn -

dirirlәr. Son zamanlar respublikamızda son za -
manlar alimlәr, әdәbiyyat vә incәsәnәt xadim lәri,
elәcә dә hüquqşünaslar, müәllimlәr, hәkim lәr,
mühәndislәr vә s. arasında qadınların sayının art -
ması buna әn yaxşı örnәkdir.

Hazırda ali mәktәblәrdә tәhsilalan tәlәbәlәr
arasında qızlar üstünlük tәşkil edirlәr. Bu, çox
sevindirici haldır. Lakin bu meylin nәticәsindә
elә ixtisaslar vardır ki, orada qadınların çoxluq
tәşkil etmәsi pedaqoji-psixoloji müstәvidә
müәyyәn çatışmazlıqların yaranmasına yol açır.
Mәsәlәn, bu gün mәktәblәrdә çalışan müәl -
limlәrin demәk olar ki, әksәriyyәtini qadınlar
tәşkil edir. Psixoloqlar bu vәziyyәtlә bağlı hә -
yәcan tәbili çalırlar. Mәktәblәrdә kişi müәl -
limlәrinin azlığı istәr qızların, istәrsә dә oğlan -
ların şәxsiyyәt kimi formalaşmasında nata -
mamlıq yaradır. Görünür bu problemin yaxın
vaxtlarda hәllini gözlәmәk çәtindir. Qeyd edilәn
bu nöqsanların aradan qaldırılması üçün müәl -
limlәr praktik psixoloqun iştirakı ilә, xüsusilә
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yuxarı sinif şagirdlәri arasında peşәyönümü
istiqa mәtindә ciddi iş apar malıdırlar. Bunun
üçün ilk növbәdә, şagirdlәrin peşә maraqları,
qabiliy yәtlәri vә tәhsilә olan tәlәbatları öyrәnil -
mәlidir. Bu mәqsәdlә müxtәlif metod lardan isti -
fadә etmәk olar. 

Yuxarıdakı cәdvәldә E.Stronqun (1971) peşә
ma raqları nәzәrdәn keçirilir. Cәdvәldә 23 әsas peşә
şka lası verilmişdir. Peşә maraqları altı ümu mi sahә -
yә ayrılmışdır. Onlar beş ballı şkala ilә (“çox az”dan
“lap çox”adәk) qiymәtlәndirilir (5, 108).

Cәdvәldә göstәrilәn şkalalara müәllim müәy -
yәn әlavәlәr dә edә bilәr. Sonra o, mәktәb psixo -
loqu ilә birlikdә şagirdlәrin peşә maraq larını,
qabiliyyәtlәrini vә tәhsilә olan tәlә batlarını
müәyyәnlәşdirә bilәr. Bu işә müәllimin VIII
sinifdәn başlaması daha mәqsәdәuyğun olardı.
Şagirdlәri maraq, qabiliyyәt vә tәlәbatları istiqa -
mәtinә yönәltmәk üçün mәktәb psixoloqu ilә
birlikdә proqram hazırlanmalı vә hәyata keçiril -
mәlidir. Proqramda hәm şagirdlәrlә, hәm dә vali -
deynlәrlә görülәcәk konkret elmi-pedaqoji vә
metodiki işlәr öz әksini tapmalıdır.

Bu zaman peşәnin düzgün seçilmәsi dә mü -
hüm әhәmiyyәt kәsb edir. Müәllim mәktәb
psixoloqu ilә birlikdә bu mәsәlәyә xüsusi diqqәt
yetirmәlidir. Professor Müseyib İlyasov qeyd
edir ki, “peşә seçәn gәncin psixo-fizioloji xüsu -
siyyәtlәri bu peşә vә ixtisasın insanlara verdiyi
tәlәblәrә tam uyğun gәlmәlidir. Mәhz belә bir
uyğunluq peşә seçimindә uğurlu başlanğıc kimi
özünü göstәrir” (6,39). Müәllifin fikri ilә tam
razıyıq. Müәllim vә mәktәb psixoloqu hәr bir şa -
girdi seçdiyi ixtisası vә peşәnin tәlәblәri ilә tanış
etmәlidir. M.İlyasov qeyd olunan kitabda bir ne -
çә peşә vә ixtisasın qısa xarakteristikasını vә ixti -
sas tәlәblәrini hazırlamışdır (6, 39-49). Mәsә -
lәnin belә qoyuluşu şagirdin kortәbii peşә vә
ixtisas seçiminin qarşısını alar, peşә vә ixtisasın
şagirdin maraq vә qabiliyyәtinә uyğun olmasına
şәrait yaradar. 

Unutmaq olmaz ki, peşә vә ixtisasın düzgün
seçilmәsi hәyata atılan gәnc oğlan vә qızın hәyat
yolunu, müqәddәratını hәll edir.
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H.Alizade
Some social and pedagogical issues

conserning the selection of profession and
occupation

Summary 
Selection of profession and occupation has

been a topical pedagogical problem at all times.
But not always, selection of profession and
occupation by students corresponds to their
interests and abilities. Such situations may cause
certain disadvantages during studentship and life
activity process. The author highlights this
problem and places the social and pedagogical
issues related with improper selection of profes -
sion and occupation on the agenda, clari fies the
role of education in obtaining the profes sion and
occupation. 

Х.Ализаде
Некоторые социально-педагогические

проб лемы выбора профессии
и специаль ности

Резюме
Выбор профессии и специальности всегда

были актуальной педагогической проблемой.
Но во все времена, даже сегодня, выбор
профессии и специальности студентов порой
не соответствует их интересам и способ -
ностям. Подобное положение приводит к
определенным проблемам, как в годы обу -
чения по избранной специальности, так и в
процессе последующей жизнедеятельности.
В статье автор рассмотрел различные аспекты
указанной проблемы, социально-педагоги -
ческие вопросы, которые возникают как
следствие неправильного выбора профессии
и специальности, также раскрывается роль
образования в приобщении к специальности
и профессии учащихся.
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A
zәrbaycan Respublikası Nazirlәr
Kabi netinin 2018-ci il 18 iyul ta-
rixli, 31 nömrәli Qә rarı ilә “Azәr -
baycan Respublikasının ömür -

boyu tәhsil üzrә Milli Kvalifikasiyalar Çәr -
çivәsi” (AzMKÇ) tәsdiq edilib. Bu sәnәd Azәr -
baycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 19
yanvar tarixli, 995 nömrәli Sәrәncamı ilә tәsdiq
edilmiş “Azәrbaycan Respublikasında tәhsilin
inkişafı üzrә Dövlәt Strategiyası”nın hәyata
keçirilmәsi ilә bağlı “Fәaliyyәt Planı”nın vә
“Ömürboyu tәhsil üzrә Milli Kvalifikasiya
Çәrçivәsinin tәs diqi” (3.3.3.) yarımbәndinin ic -
rasını tәmin etmәk mәqsәdi daşıyır. AzMKÇ
konseptual baxımdan Avropa Ali Tәhsil Mәka -
nının Kvalifi kasiyalar Çәrçivәsi (AATMKÇ) vә
Ömürboyu tәhsil üzrә Avropa Kvalifikasiyalar
Çәrçivәsinin (ÖTAKÇ) meyarlarına uyğun hazır -
lanmışdır. 

Sәnәd “Ümumi müddәalar”, “Əsas anla yış -
lar”, “Azәrbaycan Respublikasının ömürboyu
tәhsil üzrә Milli Kvalifikasiyalar Çәrçivәsinin
mәqsәdlәri”, “Azәrbaycan Respublikasının
ömürboyu tәhsil üzrә Milli Kvalifikasiyalar Çәr -
çivәsinin sәviyyәlәri vә onları tәsdiq edәn sә -
nәdlәr”, “Qurumların öhdәliklәri”, “Tәhsilin

keyfiyyәtinin tәmin olunması” kimi 6 bölmәdәn
vә bir әlavәdәn (“Azәrbaycan Respublikasının
ömürboyu tәhsil üzrә Milli Kvalifikasiyalar Çәr -
çivәsindә sәviyyә deskriptorlarının (tәsviri) iba -
rәtdir. AzMKÇ-nin “Ümumi müddәalar” böl mә -
sindә ilk dәfә olaraq Milli Kvalifikasiyalar Çәr -
çivәsinin milli kvalifikasiyaların sistem lәş -
dirilmәsi üçün bir vasitә olması, onun bütün
tәhsilalanlar, tәhsilverәnlәr vә işәgötürәnlәr üçün
hazırlandığı vә milli kvalifikasiyaların bey -
nәlxalq kvalifikasiyalara uyğunluğuna xidmәt
etdiyi göstәrilmişdir. Qeyd edilmişdir ki, kvalifi -
kasiyalar tәhsilalanlardan tәlәb olunan tәlim
nәticәlәrinin minimum sәviyyәsini әks etdir mәk -
lә tәsvir edilir, әmәk bazarının tәlәb lәrinә vә peşә
standartlarına uyğun müәyyәn olunur. Hәmçinin
bütün kvalifikasiyalar bilik, bacarıq vә müs tә -
qillik (mәsuliyyәt) baxımından tәsvir edilir vә
AzMKÇ-nin sәviyyәlәri ilә әlaqәlәndirilir. Bütün
kvalifikasiyaların key fiyyәti tәmin olunur. Key -
fiyyәtin tәmin edilmәsi bütün müvafiq pro seslәri
– gözlәnilәn tәlim nәti cәlәrinin tәsvi rini, hәr bir
şәxsin tәlim nailiy yәtlәrinin qiymәt lәn diril -
mәsini vә tәsdiq olun masını özündә eh tiva edir.
“Azәrbaycan Res publikasının ömür boyu tәhsil
üzrә Milli Kvalifikasiyalar Çәr çivәsi”ndә ilk

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÖMÜRBOYU
TƏHSİL ÜZRƏ MİLLİ KVALİFİKASİYALAR
ÇƏRÇİVƏSİ”NİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ PEŞƏ
TƏHSİLİNİN İNKİŞAFINA BÖYÜK TƏKAN
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dәfә olaraq tәhsil, o cümlәdәn peşә tәhsili ilә
bağlı bir sıra әsas anlayışların mәnaları ifadә
olunmuşdur ki, hәr bir pedaqoji işçinin onları
bilmәsi olduqca vacibdir:

• Kvalifikasiya – şәxsin müvafiq stan dartlara
uyğun olan tәlim nәticәlәrinin әldә edilmәsi
haqqında sәlahiyyәtli qurum tәrәfindәn aparılan
qiymәtlәndirmә vә tәsdiqetmә prosesinin rәsmi
nәticәsidir.

• Kvalifikasiya üzrә deskriptorlar – milli
sәviyyәlәrә istinad olunmaqla, kvalifikasiyaları
vә gözlәnilәn tәlim nәticәlәrini tәsvir edәn
ümumi müddәalardır.

• Kvalifikasiya sistemi – tәhsili vәtәndaş cә -
miyyәti vә әmәk bazarı ilә әlaqәlәndirәn, elәcә
dә tәlim nәticәlәrinin tanınmasına yönәldilәn
bütün fәaliyyәt növlәridir; bu fәaliyyәt növlәrinә
kvalifikasiyalar üzrә siyasәtin müәyyәn lәş -
dirilmәsi, tәlim prosesinin tәşkili vә hәyata ke -
çirilmәsi, institusional dәyişikliklәr, maliy yә lәş -
dirmә, keyfiyyәtin tәmin olunması, qiymәt lәn -
dirmә, tәlim nәticәlәrinin tәsdiqlәnmәsi vә ser -
tifikatlaşdırılması aiddir.

• Kvalifikasiya standartı – müxtәlif sәviy -
yәlәrdә kvalifikasiyaların verilmәsi üçün tәlәb
olunan kompetensiyaları (sәriştәlәri), tәlim (öy -
rәnmә) nәticәlәrini vә qiymәtlәndirmә meyar -
larını tәsvir edәn sәnәddir vә s.

Mәlum olduğu kimi, kvalifikasiya termini üç
mәnada işlәdilir:

– hәr hansı әmәk növünә yararlılıq dәrәcәsi;
– hazırlıq sәviyyәsi;
– peşә, ixtisas (bax: С.И.Ожегов. «Словарь

русского языка. Издательство Советская
Энциклопедия, Москва, 1964, стр. 265).

• deskriptor – tәlim (öyrәnmә) nәticәlәrinin
xarakterik xüsusiyyәtlәrinin, bilik vә baca -
rıqların tәsviri;

• keyfiyyәt – hәr hansı bir obyektin (mәhsu -
lun vә ya xidmәtin) konkret müәyyәn olunan vә
nәzәrdә tutulan ehtiyaclara, standartlara cavab -
vermә qabiliyyәtini özündә ehtiva edәn xüsu -
siyyәt vә әlamәtlәrin cәmi;

• keyfiyyәtin tәmin olunması – milli vә ya
institusional sәviyyәdә qәbul olunmuş proses,
yaxud bir sıra proseslәr;

• kompetensiya (sәriştә) – şәxsin hәr hansı
bir işi düzgün icraetmә bacarığı; hәr hansı bir
fәaliyyәt vә ya tәdqiqat sahәsindә, elәcә dә

peşәkarlıq vә şәxsi inkişaf prosesindә bilik,
bacarıq, sosial vә ya metodoloji qabiliyyәtlәrdәn
istifadәetmә bacarığı; müvafiq bilik, bacarıq vә
yanaşmadan istifadә edәrәk, fәaliyyәti peşәkar
mühitdә tәlәb olunan standartlara uyğun icra -
etmә bacarığı;

• tәlim nәticәlәri – tәhsilalanın nәlәri bil -
diyini, mәnimsәdiyini vә tәlim prosesini bitir -
dikdәn sonra nәyi edә bilәcәyini göstәrәn, elәcә
dә bilik, bacarıq vә kompetensiyaları (sәriştәlәri)
müәyyәn edәn göstәricilәr;

• proqram üzrә tәlim nәticәlәri – hәr hansı
bir dәrәcә proqramı üzrә tәhsilini başa vuran
tәhsilalanın nәyi bilmәli, anlamalı vә etmәli
olduğunu tәsvir edәn 15-20 ifadәlik sistem;

• tәlim nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi –
müәyyәn olunmuş meyarları (tәlim nәticәlәri ilә
bağlı gözlәntilәr, tәlim nәticәlәrinin qiymәt lәn -
dirilmәsi) әsas götürәrәk, şәxsin bilik, bacarıq vә
kompetensiyalarının (sәriştәlәrinin) qiymәt lәn -
dirilmәsi prosesi vә s.

“Azәrbaycan Respublikasının ömürboyu tәh -
sil üzrә Milli Kvalifikasiyalar Çәrçivәsinin
mәqsәdlәri” bölmәsindә kvalifikasiyaların key -
fiyyәtinin vә şәffaflığının artırılması, kvali fika -
siyalar üzrә tәhsil standartlarının vә tәlim nәti -
cәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi, qiymәt lәn diril -
mәsi üçün vahid tәlәblәrin tәmin edil mәsi,
kvalifikasiyaları müәyyәnlәşdirәrkәn, cә miy -
yәtin vә әmәk bazarının mövcud ehti yaclarının
nәzәrә alınması vә bununla da milli-iqtisadi
fәaliyyәtin güclәndirilmәsi, tәhsil vә tәlim
sahәlәri ilә әmәk bazarı arasında әlaqәlәrin tәş -
viqi, ömürboyu tәhsilin dәstәklәnmәsi, qeyri-
formal vә informal tәhsil vasitәsilә әldә olunan
sәriştәlәrin tanınmasının tәmini, Azәrbaycan
Respublikasında verilәn kvalifikasiyaların key -
fiyyәtinin vә beynәlxalq kvalifikasiyalarla mü -
qayisә olunabilmә aspektinin xaricdә daha geniş
tanınması, insan resurslarının rәqa bәt qa biliy -
yәtliliyinin vә mobilliyinin artırılması yolu ilә
tәhsilalanların, işçilәrin milli vә bey nәlxalq
mobilliyinin dәstәklәnmәsi, tәhsil vә tәlim sahә -
lәrindә hәyata keçirilәn islahatların ardı cıllığının
tәmin edilmәsi mәsәlәlәrinin şәrhi aydın şәkildә
verilmişdir.

“Azәrbaycan Respublikasının ömürboyu tәh -
sil üzrә Milli Kvalifikasiyalar Çәrçivәsinin
sәviyyәlәri vә onları tәsdiq edәn sәnәdlәr”
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bölmәsindә AzMKÇ-nin 8 sәviyyәdәn ibarәt ol -
duğu göstәrilmişdir. Burada 1-ci sәviyyә әn aşa -
ğı, 8-ci sәviyyә isә әn yuxarı sayılır. Sәviyyә
deskriptorları Sәnәdin әlavәsindә әks olun -
muşdur.

Kvalifikasiyaların sәviyyәlәri aşağıdakı kimi
müәyyәnlәşdirilir:

1-ci sәviyyә – ibtidai tәhsil haqqında sәnәd;
ibtidai tәhsildәn aşağı olmayan ümumi tәhsil
almaqla iş yerindә tәcrübә; qısamüddәtli tәlim vә
yaxud kurslar barәdә sertifikat;

2-ci sәviyyә – ümumi orta tәhsil haqqında
attestat; ümumi orta tәhsil almaqla, tәcrübә vә
peşә hazırlığı (tәhsil müәssisәsi bazasında qısa -
müddәtli kurslar) barәdә sertifikat;

3-cü sәviyyә – ilk peşә-ixtisas tәhsili haq -
qında diplom (sertifikat), (yalnız peşә tәhsili
verәn kvalifikasiyalar); ümumi orta tәhsil al -
maqla, tәcrübә vә (vә ya) peşә hazırlığı (1 ilәdәk
peşә hazırlığı proqramları әsasında tәdris müәs -
sisәsi bazasında kurslar) nәticәsi haqqında
sertifikat;

4-cü sәviyyә – tam orta tәhsil haqqında attes -
tat; ilk peşә-ixtisas tәhsili haqqında diplom
sertifikat (tam orta tәhsil vә peşә tәhsili verәn
kvalifikasiyalar); tam orta tәhsil bazasında ilk
peşә-ixtisas tәhsili haqqında diplom (sertifikat);
tәcrübә vә ya peşә hazırlığı (1 ilәdәk peşә
hazırlığı proqramları әsasında tәhsil müәssisәsi
bazasında kurslar vә әlavә peşә tәhsili kursları)
haqqında sertifikat;

5-ci sәviyyә – orta ixtisas (subbakalavr) tәh -
sili haqqında diplom (tam orta tәhsil vә ya ilk
peşә-ixtisas tәhsili bazasında); tәcrübә;

6-cı sәviyyә – bakalavr diplomu; baza ali tibb
tәhsili diplomu; orta ixtisas tәhsili (vә ya tam
orta tәhsil) bazasında tәcrübә әsasında әldә
edilmiş nәticәlәr barәdә sertifikat; bakalavrdan
sonra tәcrübә;

7-ci sәviyyә – magistr diplomu; rezidentura
tәhsili diplomu; әlavә tәhsil; tәcrübә;

8-ci sәviyyә – müvafiq olaraq fәlsәfә doktoru
vә elmlәr doktoru diplomları; әlavә tәhsil; tәc -
rübә.

Göründüyü kimi, ilk peşә-ixtisas tәhsili 2-4-
cü sәviyyәlәri, әlavә tәhsil üzrә kvalifikasiyalar
3-8-ci sәviyyәlәri әhatә edir. Əlavә tәhsil ilk
peşә-ixtisas, orta ixtisas tәhsili (subbakalavr) vә
ali tәhsil pillәlәrindә qazanılmış kompe ten -

siyaların (sәriştәlәrin) yenilәşdirilmәsini, tәkmil -
lәşdirilmәsini vә şaxәlәndirilmәsini tәmin edir.
Əlavә tәhsili tәsdiq edәn sәnәdlәrdә AzMKÇ-nin
sәviyyәsi vә qazanılan kompe tensiyalar (sәriş -
tәlәr) göstәrilir. 3-7 sәviyyәlәrdә әks olunan
kvalifikasiyalar әmәk bazarında konkret peşә vә
ixtisaslar ilә bağlıdır vә bu kvalifikasiyalar peşә
standartlarına әsaslanır. Bura ilk peşә-ixtisas tәh -
sili, orta ixtisas (subbakalavr) tәhsili, baka lavriat,
baza ali tibb tәhsili, magistratura tәhsili vә rezi -
dentura, hәmçinin әlavә tәhsil üzrә mü vafiq kva -
lifikasiyalar daxildir.

AzMKÇ-dә olan yeniliklәrdәn biri dә konkret
olaraq Azәrbaycan Respublikasının Tәhsil Na -
zirliyi, Azәrbaycan Respublikasının Əmәk vә
Əhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi, Azәrbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attes -
tasiya Komissiyası vә tabeliyindә tәhsil müәs -
sisәlәri olan mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanları
kimi qurumların öhdәliklәrinin göstәrilmәsidir.
Sәnәddә qeyd edilmişdir ki, tәhsilin hәr bir
pillәsi vә әlavә tәhsilin istiqamәtlәri üzrә tәhsilin
keyfiyyәtinin tәmin olunmasını Azәrbaycan Res -
publikasının Tәhsil Nazirliyi hәyata keçirir. Bu o
demәkdir ki, AzMKÇ müntәzәm olaraq tәhlil
edilmәli, tәhsil vә tәlim müәssisәlәrindә tәhsil
fәaliyyәti ilә mәşğul olan elmi müәssi sәlәrdә
keyfiyyәtin daxili tәminatı sistemi yara dılmalı,
keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi meyar ları hazır -
lanmalı, kvalifikasiyalar müvafiq dövlәt tәhsil
standartlarına әsaslanmaqla әmәk baza rının
tәhlili vә proqnozlaşdırılması, peşә vә ixtisaslara,
eyni zamanda sәriştәlәrә olan ehtiyac әsasında
müәyyәnlәşdirilmәli, tәhsil proq ram larının (kuri -
kulumların) hazırlanması, qiymәt lәn diril mәsi vә
tәsdiq edilmәsi proseslәri tәlim (öy rәnmә)
nәticәlәrinә әsaslanmalı, tәlim nәti cәlәri kvali -
fikasiya verәn müәssisәlәr tәrә findәn qiy mәt -
lәndirilmәli vә tәsdiq lәnmәlidir. Ümumi tәh sil
proqramı üzrә tәlimin nәticәlәri Azәr bay can Res -
publikasının Dövlәt İmtahan Mәrkәzi tәrә findәn
qiymәt lәn diril mәlidir.

Son zamanlar peşә tәhsili ilә bağlı qәbul
edilmiş bütün sәnәdlәrdә, o cümlәdәn, “Azәr -
baycan Respublikasının ömürboyu tәhsil üzrә
Milli Kvalifikasiyalar Çәrçivәsi”ndә әmәk bazarı
ilә әlaqәlәrin güclәndirilmәsinә xüsusi yer
verilmişdir. “Qurumların öhdәliklәri” bölmә -
sindә Azәrbaycan Respublikasının Tәhsil Na -
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zirliyi vә Azәrbaycan Respublikasının Əmәk vә
Əhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyinin ayrı-
ayrılıqda hәr birinin, hәmçinin birlikdә hәr
ikisinin öhdәliklәri qeyd edilmişdir. 

Sәnәddә göstәrilmişdir ki, Azәrbaycan Res -
publikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya
Komissiyası fәlsәfә doktoru vә elmlәr doktoru
elmi dәrәcәlәri üzrә dissertasiyaların vә sәnәd -
lәrin, elmi müәssisәnin vә ali tәhsil müәs -
sisәsinin vәsatәti әsasında dosent vә professor
elmi adları almaq üçün tәqdim edilmiş sә -
nәdlәrin, elәcә dә xarici ölkәlәrdә verilmiş elmi
dәrәcә vә elmi adlar haqqında sәnәdlәrin eksper -
tizasını hәyata keçirir vә ekspertiza nәticәlәrinin
tәsdiqlәnmәsi әsasında fәlsәfә vә elmlәr dok -
torlarına vahid formalı dövlәt sәnәdi – diplom,
elmi adların iddiaçılarına isә müvafiq olaraq
vahid formalı dövlәt sәnәdi – attestat verir,
tabeliyindә tәhsil müәssisәlәri olan mәrkәzi icra
hakimiyyәti orqanları tәhsil vә peşә stan -
dartlarına dair tәkliflәr verir, kvalifi kasi yaların
keyfiyyәtinin tәmin olunmasında iştirak edirlәr.

Yeni qәbul edilmiş AzMKÇ-nin tәlәblәri
baxımından maraqlı tәrәflәrin müxtәlif fәrdi
sәylәrinin, ilk peşә-ixtisas tәhsili pillәsinin dә
tәkmillәşdirilmәsi vә inkişaf etdirilmәsini nә -
zәrdә tutan layihәlәrin sistemli yanaşma çәr -
çivәsinә salınmasına vә daha dayanıqlı hala
gәtirilmәsinә ehtiyac vardır. Peşә standartlarının
hazırlanması vә Milli İxtisas Çәrçivәsinin tәtbiqi
ilә әlaqәdar şәraitin yaxşılaşdırılması daha
münasib keyfiyyәtә tәminat meyarlarının tәt -
biqinә yeni yanaşmadır. Xüsusilә, peşә tәhsili
müәssisәsi sәviyyәsindә, regional, sektoral vә
milli sәviyyәlәrdә iqtisadi sektorlar vә sosial
tәrәfdaşlarla әlaqәlәri güclәndirmәk üçün
sistematik işә vә daha ciddi dialoq tәşkil etmәk
üçün әmәk bazarına dair mәlumatların key -
fiyyәtcә yaxşılaşdırılmasına ehtiyac vardır. Peşә
tәhsili vә tәlimi (PTT) müәssisәlәrinin idarә -
çiliyindәn әlavә, PTT haqqında yeni qanun,
AzMKÇ peşә tәhsili müәssisәlәri vә biznes qu -
rumları arasında әlaqәlәr üzrә yeni qanun -
vericilik bazası yaratmaqla, hәmçinin әmәk
bazarına vә әlavә tәhsilә yol kimi PTT-nin rolunu

aydınlaşdırmaqla, PTT-nin nәticәlәrinә daha çox
diqqәt ayrılması tәlәb olunur. İlk tәcrübi stan -
dartlar aparıcı müәssisәlәrlә sıx әmәkdaşlıq
şәraitindә hazırlanır, lakin әmәk bazarının tәlә -
batlarının necә müәyyәnlәşdirilәcәyinә dair
konsensus hәlәlik әldә edilmәmişdir. Mövcud
palatalar vә ya sosial tәrәfdaş strukturları vasitәsi
ilә tәmsil edilәn sektoral tәşkilatların olmaması
әmәk bazarı ilә tәhsil sistemi arasında baca -
rıqlara dair dialoqu praktiki olaraq mümkünsüz
edir. Pilot layihәlәrdә tәlim stan dartlarının
hazırlanması istisna olmaqla, peşә stan dart -
larından necә istifadә edilәcәyi dә aydın deyildir.
“Azәrbaycan Respublikasının ömür boyu tәhsil
üzrә Milli Kvalifikasiyalar Çәr çivәsi”nin tәsdiq
edilmәsi peşә standartlarını, yaşlıların baca -
rıqlarının yüksәldilmәsi vә ixti saslarının artı -
rılması üçün tәlim stan dartlarını, hәmçinin ilkin
tәhsil vә müvafiq hallarda, orta ixtisas tәhsili vә
ali tәhsil ixtisasları üzrә tәhsil standartlarını
inteqrasiya etmәklә bu әlaqәlәrin yaradılmasına
geniş imkanlar açır. “Peşә tәhsili haqqında”
Azәrbaycan Respub likasının Qanu nunun vә
digәr müvafiq qanun vericilik aktlarının tәhlili
göstәrir ki, yeni qanunla yaradılmış hüquqi baza
MİÇ üçün çox münasibdir. Normativ aktlar
dövlәt tәrәfindәn qәbul edilmiş bütün sәnәdlәr, o
cümlәdәn, yaşlıların tәlimi üçün sertifi kat -
laşdırma üzrә olduqca aydın prinsiplәri ümumi -
lәşdirir. Bundan әlavә, ümumi tәhsil islahatları,
milli kurikulum, PTT üzrә pilot layihәlәr,
ƏƏSMN-nin tәşki latçılığı ilә hazırlanmış peşә
standartları vә tәhsil sahәsindә islahatlar vasitәsi
ilә tәlim nәticә lәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә
istifadәsi kimi mәsәlәlәr daima inkişaf etmәkdә
vә tәkmil lәşmәkdәdir. Hәm sertifikatların, hәm
dә Dövlәt Tәhsil Standartlarının әsas tәlim
nәticәlәrini tәsvir etmәlәrinә böyük ehtiyac
vardır. Bundan әlavә, unifikasiya, modul yari -
zasiya vә kreditdәn istifadәyә doğru inkişaf
olduğu üçün akkreditә edilmiş sәnәd vә va -
hidlәrin mәlumat bazaları yaradılmalıdır ki, bun -
lar da ölkәmizdә tәhsil islahatlarının inamla da -
vam etdiyini göstәrir.
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Azәrbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2018-ci il noyabrın 1-dә imzaladığı
“Azәrbaycan dilinin saflığının qorunması vә dövlәt dilindәn istifadәnin daha da tәkmillәşdirilmәsi
ilә bağlı tәdbirlәr haqqında” Fәrmanı bir sıra hәlli әhәmiyyәtli mәsәlәlәrin hәyata keçirilmәsi
baxımından mühüm rol oynayır. Belә ki, müasir Azәrbaycan dili zәngin lüğәt tәrkibinә vә
mükәmmәl qrammatik quruluşa malik olsa da, bu imkanlardan yetәrincә istifadә olunmur.
Azәrbaycan dilinin imkanlarından düzgün istifadә edilmir, eyni zamanda, dilin tәtbiq olunduğu
sahәlәrdә dil qaydaları pozulur. Ədәbi dilimizin qayda-qanunlarının kobud şәkildә pozulması halları
geniş yayılıb. Bu, televiziya, radio kanallarında, internet resurslarında, dövri mәtbuatda,
reklamlarda vә digәr sahәlәrdә adi bir hal alıb. Ona görә dә dilimizin tәtbiq olunduğu sahәlәrә daimi
nәzarәti güclәndirmәk olduqca vacibdir. Dil qaydalarının pozulduğu sahәlәrdә ciddi vә tәsiredici
tәdbirlәri hәyata keçirmәk gündәn-günә öz әhәmiyyәtini artırır.

Azәrbaycan xalqının ümummilli lideri Heydәr Əliyev vә Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn
imzalanmış fәrman vә sәrәncamlar dilimizin hüquqi statusunu qorumaqla yanaşı, onun işlәnmәsi ilә
bağlı şәraiti daha da әlverişli edir. Dilimizin hüquqi statusunun qorunması ilә bağlı 2001-ci ildәn
indiyәdәk imzalanmış fәrman vә sәrәncamlar hәm dә dilçilik elminin inkişafı üçün geniş imkanlar
yaradır. Dilçilik elminin müasir nailiyyәtlәri әsasında fundamental tәdqiqatların aparılmasına, hәm
dә bunların tәtbiqi imkanlarına diqqәtin artırılmasına bu gün ehtiyac daha böyükdür. Belә ki, dünya
dilçilik elminin nailiyyәtlәri ilә ayaqlaşmadan irәli getmәk mümkün deyil. Zamanla, dövrlә
ayaqlaşmaq üçün müasir dilçilik elminin nailiyyәtlәrinә әsaslanmaq mütlәq vә qaçılmazdır. Bir
sözlә, dilin tәtbiqi işinin yaxşılaşdırılması vә dilçilik elminin inkişafı ilә bağlı görülәcәk işlәrә diq -
qәti vә nәzarәti artırmalıyıq. Bu baxımdan “Azәrbaycan dilinin saflığının qorunması vә dövlәt
dilindәn istifadәnin daha da tәkmillәşdirilmәsi ilә bağlı tәdbirlәr haqqında” Prezident İlham
Əliyevin imzaladığı Fәrmanı doğma ana dilimizә diqqәt vә qayğının bariz nümunәsidir. Bu Fәrman
hәr bir vәtәndaşa anladır ki, dilimizin saflığının qorunması, onun tәtbiqi vә inkişafı hәmişә
dövlәtimizin diqqәt mәrkәzindәdir.

Dilimizin qayğısına qalmaq, onun tәәssübünü çәkmәk hәr kәsdәn vәtәndaşlıq mövqeyi tәlәb edir.
Tәәssüflәr olsun ki, bu mövqe dilә olan münasibәtdә arzu olunan sәviyyәdә deyil. Ona görә dә әdәbi
dilimizin qayda-qanunları pozulur, onun imkanlarından düzgün istifadә olunmur. Dildәn düzgün
istifadә etmәk vә onu qorumaq cәmiyyәtin hәr bir üzvünün sosial mәsuliyyәti olsa da, bu
mәsuliyyәtә riayәt olunmur. Ona görә dә KİV-lәrdә, dövlәt orqanlarında, cәmiyyәtimizdә ana
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H
azırda Azәrbaycan dili vә әdә -
biyyatı fәn lәrinin tәdrisi ilә bağlı
mövcud problemlәr ona gәtirib
çıxarıbdır ki, uşaqlarımız bu fәn -

lәri yetә rincә öyrәnә bilmirlәr. Burada hәlә xarici
dillәrin vә xarici ölkә әdәbiyyatlarının tәdrisini
ayrıca bir mövzu kimi diqqәt mәrkәzindә
saxlamırıq. Bu barәdә ayrıca bәhs etmәyә
ehtiyac vardır. Konkret olaraq milli dilin vә milli
әdәbiyyatın, yәni Azәrbaycan dili vә әdә biy -
yatının tәdrisi nәticә etibar ilә müxtәlif prob -
lemlәri üzә çıxarır. Bu problemlәrin bir qismi
mәktәbәqәdәrki dövrdә, yәni ailә mühi tindә
özünü göstәrir. Belә ki, bәzәn ailәdәki mövcud
dil mühiti uşaqların doğma ana dilini öyrәnmәk
işindә çәtinliklәr yaradır. Ailәdә valideynlәr –
ata, ana övladla ünsiyyәti düzgün qura bilmir,
onunla ünsiyyәtdә olmağa vaxt ayırmır vә ailәdә
uşaqların dil bilgisini artır mırlar. Elәcә dә övlad-
larının sorğu-sualına şәrait yaratmır, uşaqlara bu
istiqamәtdә heç bir stimul vermirlәr. Nәticәdә
uşaqlar ya özlәrinә qapanır, ya da oyuncaqları ilә
oynayır, dil mühitinә qoşula bilmirlәr. Vali -
deynlәr nәzәrә almırlar ki, hazırda dili öyrәn -
mәyin tәlәblәri vә dili öyrәt mәyin metodikası
dәyişib. Bu gün dil konseptlәr (anlayışlar) әsa -
sında öyrәnilir vә öyrәdilir, yәni istәnilәn bir
mühit dil konsepti ola bilәr vә oradakı mәf -
humlar, anlayışlar bir-bir öyrәdilir. Mәsәlәn,
sevgi, vәtәn, torpaq, fәsil, si nif, mәktәb vә s.
anlayışların hәr biri konsept kimi çıxış edir.

Orada mövcud olan mәfhumların hәr biri gözlә
görünür vә onların adı sәslәnir, nәticәdә qulaqla
eşidilir. Göz vә qulaq vәhdәti sözü vә mәfhumu
daha yaxşı anlada bilir. Bu zaman istәnilәn bir dil
asan yolla öyrәnilir.

Son dövrlәr elmi-texniki tәrәqqinin nailiy -
yәtlәri hәr birimizin, o cümlәdәn, uşaqların hә -
yatına, mәişәtinә geniş daxil olub. Əlbәttә, bu -
nun әleyhinә deyilik, bu belә dә olmalıdır. Ancaq
uşaqlar әksәr vaxt elmi-texniki tәrәqqinin imkan -
larından düzgün istifadә etmir, düzgün faydalana
bilmirlәr. Onlar telefonun, planşetin, kompüterin
vә digәr vasitәlәrin imkanlarından dil bilgisi
almaq istiqamәtindә istifadә etmirlәr. Saatlarla
telefondan, planşetdәn istifadә edәn uşaqlar
mәnasız oyunlarla vaxtlarını itirir, gәlәcәkdә on -
ların hәyatında mühüm rol oynayacaq bilgilәrdәn
uzaq düşürlәr. Ona görә elektron resurslarını
uşaqların yaş sәviyyәsinә uyğun, cizgi vә uşaq
filmlәri, onların başa düşәcәyi әdәbi-bәdii ma -
teriallarla yüklәmәli vә doldurmalıyıq. Uşaq-la -
rın istifadә etdiyi elektron resurslarında belә ma -
terialların olmaması, yaxud da çox az olması
uşaq ların dil vә әdәbiyyat bilgisinә mәnfi tәsir
göstәrir. Dil, әdәbiyyat bilgisi zәif uşaqların bu
predmetlәrlә bağlı zövqü dә aşağı sәviyyәdә olur.
Azәrbaycan dilini vә әdәbiyyatını öyrәnmәk
üçün hәm dә zövq sahibi olmaq lazımdır. Zövqә
sahiblik isә uşaqlıqdan başlayır vә bütün ömü r -
boyu insanı müşayiәt edir. Uşaqların mәk -
tәbәqәdәrki dövrü ilә bağlı görülәcәk işlәrin

dilimizin istifadәsindә nöqsanlar baş alıb gedir. Hәm şifahi, hәm dә yazılı әdәbi dilimizin geniş
imkanlarından bәhrәlәnilmir, onların qaydalarına düzgün riayәt olunmur. Xüsusilә, orfoqrafiya
qaydalarından başlamış qrammatik qayda-qanunlara qәdәr dilin normaları tez-tez pozulur.
Televiziya vә radio kanallarında çalışan aparıcıların nitqi qüsurludur. Onların bir çoxu Azәrbaycan
dilindә düzgün, dәqiq danışmağı bacarmır, әdәbi dil, habelә orfoepiya normalarına riayәt etmirlәr.
Eyni zamanda, nitq mәdәniyyәtinin tәlәblәrinә uyğun danışmırlar. Hәtta әcnәbi söz vә ifadәlәri
yersiz işlәdir, küçә, bazar leksikonu ilә fikirlәrini ifadә edirlәr. Necә düşünürlәrsә, elәcә dә danışır
vә etiket qaydalarını qorumurlar. İş o yerә çatıb ki, mövcud vәziyyәti nizama salmaq üçün hüquqi
tәnzimlәmәyә ehtiyac yaranıb. Daimi nәzarәtin hәyata keçirilmәsi vacib bir tәlәbat halına gәlib.

Bu mәnada Dövlәt Dil Komissiyası yanında Monitorinq Mәrkәzi publik hüquqi şәxsin
yaradılması Azәrbaycan dilinin qorunmasına, inkişafına diqqәti artırmaqdır. Monitorinq Mәrkәzi
Azәrbaycan dilinin tәtbiqinә nәzarәti artıracaq, KİV-lәrdә, internet resurslarında, reklam daşı -
yıcılarında әdәbi dil normalarının qorunmasını tәmin edәcәk. Yeni yaradılacaq qurum “Azәrbaycan
dilinin saflığının qorunması vә dövlәt dilindәn istifadәnin daha da yaxşılaşdırılması ilә bağlı
Tәdbirlәr Planı”nı hazırlayacaq, әdәbi dil normalarının qorunmasını tәmin edәcәk, Azәrbaycan
dilinin tәtbiqinә nәzarәti artıracaq.
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proqramı, bu proqramın tәlәbindәn irәli gәlәn
kitabların yazılması, metodiki vәsaitlәrin hazır -
lanması vә bütün bunların hamısının elektron
mәkanda yerlәşdirilmәsi günümüzün әn vacib
tәlәblәrindәn biridir. 

Bu mәnada mәktәbәqәdәrki dövrlә bağlı
Türkiyә alimlәrinin gördüyü işlәri örnәk kimi
qәbul etmәk olar. Mәsәlәn, Ankara Univer -
sitetinin әmәkdaşı Neriman Aralın, Qazi Uni -
versitetinin әmәkdaşları Adalet Kandırın vә
Münevver Can Yaşarın birgә hazırladıqları “Okul
öncesi egitim ve ana sınıfı proqramları” kitabının
(3) mәktәbәqәdәr tәhsil üçün böyük faydası
vardır. Kitabda mәktәbәqәdәr tәhsillә bağlı bir
sıra mәqamlar diqqәt mәrkәzindә saxlanılır.
Mәsәlәn, mәktәbәqәdәrki tәhsilin hansı sәbәb -
lәrә görә önәmli olması, mәktәbәqәdәrki tәhsilin
qarşısında duran mәqsәdin nәdәn ibarәt olması,
mәktәbәqәdәr tәhsilin yaxşılaşdırılması üçün
hansı işlәrin görülmәsi, hәmin dövr uşaqların
özәlliklәri barәdә vә ailәnin mәktәbәqәdәrki
tәhsilә qatılmasını hәyata keçirtmәk yolları vә s.
Burada yenә dә әdәbi zövqün mәktәbәqәdәrki
dövrdә formalaşma yolları – uşaqlarda şeir, he -
ka yә bacarıqlarının aşılanması diqqәt mәr -
kәzindә saxlanılır (3,113-115). Hәtta Türkiyәdә
bu istiqamәtdә olan tәdqiqatlar bir az da dә -
rinlәşir vә öyrәtmә prosesindә teatrın, oyun ların,
әylәn cәlәrin, mәsәllәrin, baş vermiş hadi sәlәrin
uşaq ların formalaşmasında oynadığı rola xüsusi
olaraq yanaşılır (4). Tәbii ki, bunların hamısı
uşaqlarda әdәbi-bәdii zövqün forma laşmasına,
onların dünyagörüşü vә mәnәvi alә minin zәn -
ginlәşmәsinә xidmәt edir. Eyni za manda, bun -
ların hamısı birlikdә (kompleks olaraq) mәdәni
insanı, mәdәni vәtәndaşı forma laş dırır. Türklәrdә
haqqında bәhs etdiyimiz isti qamәt diqqәt mәrk -
әzindә saxlanılmaqla, hәm dә bu sahәnin (o
cümlәdәn, tәhsilin) sözlüyü (lü ğәti) hazırlanır
(5). Belә sözlüyün mövcudluğu bir daha tәsdiq
edir ki, tәhsil (o cümlәdәn, mәktәbәqәdәr tәhsil)
әn böyük mәdәniyyәtdir. Eyni zamanda, tәhsili
vә bu prosesi qavramaq üçün ona aid terminlәri
öyrәnmәk, bilgiyә çevirmәk lazımdır. Belә olar -
sa, zövqü olan öyrәdici, yәni müәllim hәm dә
zövqlü şagird, tәlәbә vә geniş mәnada vәtәndaş
hazırlaya bilәcәkdir.

Uşaqlar valideynlәrindәn daha çox öz zә -
manәlәrinә bәnzәyirlәr. Vaxtilә valideynlәr – ata,

ana vә әgәr ailәdә baba, nәnә vardısa, onlar
uşaqlara hekayәlәr, nağıllar danışar, dil vә
әdәbiyyat zövqünün tәmәlini qoyardılar. İndi isә
uşaqlara nağıl vә hekayә danışan valideynlәr
(ata, ana), o cümlәdәn, baba vә nәnә ya yoxdur,
ya da çox azdır. Belә olan tәqdirdә uşaqlarda dil
vә әdәbiyyat zövqü haradan yarana bilәr? Nәzәrә
alsaq ki, uşaqlar öz zәmanәsinin övladları kimi
elmi-texniki tәrәqqinin hәyatımıza, mәişәtimizә
gәtirdiyi telefondan, planşetdәn istifadә edirlәr
vә hәmin telefon vә planşetlәrdә uşaqların dil vә
әdәbiyyat zövqünü formalaşdıracaq materiallar
yoxdur. Onda bu mәsәlәnin nә qәdәr acınacaqlı
olması barәdә düşünmәliyik.

Vaxtilә uşaqların Azәrbaycan dili vә әdә -
biyyatı zövqünün formalaşmasında “Keçi”,
“Xoruz”, “Dovşan” kimi şeirlәrin rolu әvәzsiz
olmuşdur. İndi elektron resurslarında bu qәbildәn
olan materialların olmasına ehtiyac böyükdür.
Tәbiәtә, ataya, anaya, heyvanlara, vәtәnә sevgi
hislәrini yaradan әdәbi-bәdii materialların (tәbii
ki, uşaqların yaş sәviyyәsinә uyğun olmaqla)
elektron resurslarında özünә yer alması
uşaqlarda dil vә әdәbiyyat zövqünün forma -
laşmasında yardımçı vasitәlәrdәn biridir. Mәhz
belә yardımçı vasitәlәrdәn istifadә etmәk üçün
mütәxәssislәrin uşaqların yaş sәviyyәsinә uyğun
әdәbi-bәdii materiallar hazırlamalarına bir
zәrurәt vardır. Şübhәsiz ki, elektron resursları
üçün belә materialların hazırlanması hәm
elektron resurslarının faydalı bir mәnbә oldu -
ğunu tәsdiqlәyәcәk, hәm dә onların öyrәtmә
imkanlarının geniş olduğunu göstәrәcәkdir. Bun -
dan başqa, elektron resurslar dili vә әdәbiyyatı
öyrәdәn bir müәllim funksiyasını daşıyacaqdır.
Bu gün elә bir dövrdә yaşayırıq ki, uşaqlar tәkcә
müәllimdәn, kitabdan yox, hәm dә digәr resurs -
lardan öyrәnmәlidirlәr. Bu mәnada digәr re -
sursların imkanlarını uşaqların tәlәbatını ödә yәn
bir sәviyyәyә gәtirmәliyik. Demәli, müasir dün -
yada müәllimlә yanaşı, kitablar, digәr qay naqlar,
o cümlәdәn, elektron resurslar da öyrәtmә im -
kanlarına malikdir. Öyrәtmә imkanı olan hәr bir
mәnbә öyrәnәnlәr, o cümlәdәn, uşaqlar tәrә -
findәn nüfuza çevrilir. Hәm dә müasir dün yada
müәllim dә, kitab da, digәr resurslar da öyrәnmә
mәnbәlәri olmaqla, daha çox öyrәn mәnin yol -
larını aşılayır. Öyrәnmәnin yolları nә qәdәr çox
olarsa, bu, öyrәtmәk prosesini asan laşdıra bilәr.
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Odur ki, müәllim, kitab, elektron resursları
öyrәn mәyin yollarını aşılayan vasitә lәrdir. Bu
vasitәlәrin, xüsusilә müәllimin funk siyası
hazırda tamamilә dәyişibdir. Belә ki, müәllim
indi daha çox  biliyi әldә etmәyin yol larını aşıla -
yan tәrәf rolundadır. Müәllim biliyi öyrәdәn tәrәf
kimi çıxış edәndә (yәni әvvәlki dövrlәrdә) ona
daha müqәddәs yanaşılırdı: görәsәn “müәllim
çörәk yeyirmi, su içirmi, yatırmı” vә s.  Belә olan
halda müәllimin işi ra hat, özü isә müqәddәs tәrәf
kimi qәbul edilirdi. Hәmin dövrdә resursların
azlığı (mәnbәlәrin, qaynaq ların, kitabların vә s.)
da müәllimin sö zünә, fikrinә hörmәtlә yanaşmaq
işini әsas landırırdı. İndi biliyi vә onu öyrәtmәnin
yolları, vasitәlәri (mәnbәlәr, qaynaqlar, kitablar,
müx tәlif resurs lar) o qәdәr zәngindir ki, müәl -
limin fikrinә, mövqeyinә әvvәlki kimi müqәddәs
yanaşmanın faizi azalıbdır. Ona görә dә müasir
müәllimin funksiyası daha ağır vә çәtindir.
Müasir müәllim öhdәsinә düşәn vәzifәni yerinә
yetirmәk üçün müxtәlif yollardan, vasitәlәrdәn,
metodlardan istifadә etmәyi bacarmalıdır. Əgәr
müәllim bunu bacararsa, onda onun nüfuzu digәr
resurslardan, tәbii ki, üstün olacaqdır. Bacar -
masa, müәllim nüfuzu digәr resursların köl -
gәsindә qalacaqdır. Bu mәnada Azәrbaycan dili
vә әdәbiyyatı müәllimlәrinin öhdәsinә düşәn
vәzifәlәr daha böyükdür vә onlar elә bir işlә
mәşğul olurlar ki, bu iş olmadan milli tәmәlin
bünövrәsini qurmaq mümkün deyildir. Milli
tәmәli möhkәm olmayan uşaqlar bünövrәsi
möhkәm olmayan divar kimidir. Bu tәmәli
möhkәmlәtmәk üçün dil-әdәbiyyat müәllimlәri
gecә-gündüz çalışmalı, yeni yollar vә vasitәlәr
aramalı, dili vә әdәbiyyatı sevdirmәyin bütün
imkanlarını üzә çıxartmalıdırlar. Müәllimin,
konkret olaraq Azәrbaycan dili vә әdәbiyyatı
müәlliminin nüfuzu bütün resurslardan üstün
olmalıdır. Belә olarsa, Azәrbaycan dili vә әdә-
biyyatı müәlliminin әvvәlki nüfuzundan danış -
maq mümkündür. Madam ki, söz nüfuzdan gedir,
onda türk әdәbiyyatı tarixçisi, böyük fikir adamı
Nihat Sami Banarlının bir müәllim dostunun de -
diklәrini xatırlatmaq yerinә düşәr. Onun hörmәtli
müәllim dostunun dediklәri belәdir: “Gәncli -
yimdә filan şәhәrdә müәllimlik edirdim, ancaq
küçәyә çıxmağa utanırdım. Çünki şәhәr xalqı
“hocam”,  – deyә keçdiyim hәr yerdә mәni ayağa
qalxaraq salamlardı. Böyüklәrin bu hörmәt dolu

salamları әsasәn, çox “tәrbiyәli” olan uşaqların
vә gәnclәrin üzәrindә dәrin tәsir buraxır; kiçik,
böyük, hәr kәsdәn gördüyüm sayğı mәni xo -
calığın sevgisi, şövqü vә qüruruyla doldu rurdu”
(2, 193). Nihat Sami Banarlı böyük türk tәrbi -
yәsindәn danışır, yalnız Allahın hüzu runda olan
mәsciddәn vә Fateh Sultan Mehmedin hocaları
gәlәn zaman insanların ayağa qalxaraq onları
salamlamasından bәhs edir. (2, 193). Bununla
belә, hocalara (müәllimlәrә) indi hörmәtin azal -
dığını, tәlәbәlәrdә vә hәr bir kәsdә onlara sayğı
vә sevgi duyğularının azaldığını da etiraf edir (2,
193). 

Müxtәlif siyasi, ideoloji dünyagörüşü olan
müәllimlәrin, xüsusilә dә dil vә әdәbiyyat müәl -
limlәrinin mәhrumiyyәtlәri daha çoxdur. Mә -
sәlәn, sovetlәr dövründә mövcud olan icti mai-
siyasi vә ideoloji münasibәt әdәbi-bәdii әsәrlәrә
münasibәtdә dә dәrin kök saldı. Bu zaman әdәbi-
bәdii әsәrlәrin ideoloji vә siya silәş miş tәhlillәri
әsl әdәbiyyatı uşaqlara, gәnclәrә, geniş mәnada
oxucu kütlәsinә anlada bilmәdi. Hәtta “Kitabi-
Dәdә Qorqud” dasta nına, Mә hәmmәd Füzuliyә,
Şah İsmayıl Xәtaiyә vә son dövrlәrdә Sәmәd
Vurğuna, Süleyman Rüstәmә, Rәsul Rzaya vә
digәrlәrinә olan hücumlar siyasi-ideoloji ya naş -
madan qay naqlandı. Əsl әdәbiyyat, bәdii ma -
terial, sәnәt karlıq unuduldu. Belә olduğundan
uşaqların doğma dili vә әdәbiyyatı barәdәki bil -
gilәri dә düzgün olmadı. Belәliklә dә, dil vә әdә -
biyyat zövqü düzgün olmayan nәsil yetişdi. Dil
vә әdәbiyyatı nәyin bahasına olursa-olsun siyasi
müstәviyә yönәltmәk dәb halını aldı. Axı dil vә
әdәbiyyat zövqünün siyasәtә heç bir dәxli yox -
dur. Siyasәtdәn uzaq, әsl sәnәt әsәri tәmiz bir
zövqü (dil vә әdәbiyyat zövqünü) formalaşdıra
bilәr.

Tәnqidçilәrin, әdәbiyyatşünasların bәdii әdә -
biyyata, dilçilәrin dilә siyasi baxımdan yanaş -
maları dil vә әdәbiyyatın özünü dә, onu öyrә -
nәnlәrin (uşaqların, gәnclәrin, geniş oxucu
kütlәsinin) zövqünü dә korladı desәk, yanıl -
marıq. Dil vә әdәbiyyatı siyasilәşdirәnlәrin dә -
yirmanına siyasilәşmiş dil vә әdәbiyyat müәl -
limlәri su tökmәyә başladılar. Bu da uşaqlarda,
gәnclәrdә, oxucularda әsl dil vә әdәbiyyat
zövqünü yox, siyasi zövqü formalaşdırdı. Dil vә
әdәbiyyatın yaradacağı sәnәt vә sәnәtkarlıq
zövqü kәnarda qaldı. Atalar sözlәrinә, nağıllara,
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dastanlara bәdii әdәbiyyat nümunәsindәn, bәdii
düşüncәnin mәhsulundan daha çox siyasi yöndә
yanaşıldı. Azәrbaycan dili vә әdәbiyyatı
müәllimlәrinin bu işdә “xidmәtlәri” danılmazdır.
Dil müәllimlәri siyasilәşmiş, siyasәtә xidmәt
edәn cümlәlәri tәhlil etmәklә, dil zövqündәn
daha çox siyasi zövqә xidmәt etdilәr. Fonetik,
leksik, morfoloji vә sintaktik tәhlil materialları
siyasilәşmiş bәdii mәtnlәrin içәrisindәn seçildi,
eyni zamanda, әdәbiyyat müәllimlәri әdәbi
materialların sovet tәnqid vә әdәbiy yat şü nas -
lığının tәlәblәri istiqamәtindәki tәhlilini verdilәr.
Burada dil vә әdәbiyyat müәllimlәrinin günahını
yox, dövrün, zamanın, siyasi rejimin onları aciz
bir vәziyyәtә gәtirdiyini söylәmәk istәyirik.
Bunun acı nәticәlәri ona gәtirib çıxardı ki, sovet
dövrü әdәbiyyatı deyәndә bir çoxları onun
üstündәn xәtt çәkmәk istәdilәr vә bu tendensiya
bu gün dә davam etmәkdәdir. Halbuki, sovet
döv ründә yaranmış әdәbiyyatın özünә mәx sus -
luğu ilә yanaşı, çox dәyәrli cәhәtlәri dә vardır.
Hәtta indinin özündә belә, sovet dövrü әdә -
biyyatı yenidәn tәhlil vә tәdqiq olunmalıdır. Əgәr
belә olarsa, sovet dövrü әdәbiyyatının çox dә -
yәrli mәqamları görmәk olar, eyni zamanda,
sovet әdәbiyyatını mәqsәdli siyasilәşdirәnlәrin
siyasi mövqeyi aydınlaşa bilәr. Odur ki, dil vә
әdә biyyat savaşı bu fәnni tәdris edәn müәl lim -
lәrin zәhmәtinә söykәnir. Dil vә әdә biyyat müәl -
limlәri ideologiyanın tәsiri altında yazan ların vә
sovet ideologiyasını vaxtilә tәbliğ edәnlәrin
yaradıcılığının üstündәn xәtt çәkә bilmәzlәr. Bu
fәnn müәllimlәrinin borcudur ki, sovet ideolo gi -
yasına xidmәt edәn hәr nә varsa, onu ayırd
etmәyi bacarsın vә әsl әdәbiyyata xidmәt edәn
tәrәflәri tәbliğ etsin, әn azı dәrs dediyi audi -
toriyada yaya bilsin. Burada dil vә әdәbiyyat
müәllimlәrinin çiyinlәrinә böyük yük düşür. Ona
görә ki, qeyri-peşәkarlar dövrün, zamanın dәyiş -
mәsindәn sui-istifadә edәrәk bütünlüklә sovet
әdәbiyyatını inkar edirlәr. Onlar bunu asan bir
yol kimi seçir, nә özlәrini, nә dә cәmiyyәti sovet
әdәbiyyatı barәdә düşünmәyә yönәltmirlәr. Belә
olduğu tәqdirdә, dil vә әdәbiyyat müәllimlәri
sovet dövründә yaranmış vә sovet әdәbiyyatı adı
ilә tanınan әdәbiyyatı mәsuliyyәtlә tәhlil etmәli,
cәmiyyәtә, xüsusilә, dәrs dediklәri şagirdlәrә, tә -
lәbәlәrә düzgün tәqdim etmәlidirlәr. Bir daha
qeyd etmәk istәyirik ki, sovet dövründә yaranmış

әdәbiy yatda zәrәrli nümunәlәr var, ancaq belә bir
hal bütövlükdә bu dövrün әdәbiyyatının inkarına
xidmәt etmәmәlidir. Bu dövrdә yaranmış әdә -
biyyatda hәm dә әsl әdәbiyyata xidmәt edәn
kifayәt qәdәr nümunәlәr vardır. Onları mәnfi
tendensiyalı nümunәlәrdәn ayırd edib, düzgün
qiymәtini vermәk lazımdır. Azәrbaycan dili vә
әdәbiyyatı müәllimlәri әdәbiyyatın tarixi ilә
bağlı zәngin, hәrtәrәfli biliyә malik olmalı vә
zamanın sınağından keçәn, elәcә dә keçmәyәn
әdәbiyyatı ayırd etmәyi bacarmalıdırlar. Bu fәnni
tәdris edәn müәllimlәr şagirdlәri, tәlәbәlәri başa
salmalıdırlar ki, әgәr oxucu oxuduğu әsәrdәn bir
fayda, xeyir götürürsә, onu zәrәrli әsәr hesab
etmәk olmaz. Bir sözlә, mәktәb deyilәn mü -
qәddәs bir yerdә “sovet dövründә yaranmış
әdәbiyyat zәrәrli әdәbiyyatdır, onun xalqımıza
heç bir aidiyyәti yoxdur, bu әdәbiyyat başdan-
ayağa qәdәr ideologiya üzәrindә qurulmuş
әdәbiyyatdır” kimi fikirlәri tәbliğ etmәk olmaz.
Əksinә, mәktәblәrdә tәbii ki, Azәrbaycan dili vә
әdәbiyyatı dәrslәrindә sovet dövründә yaranmış
әdәbiyyatın reallıqlarını, imkanlarını, zәrәrli vә
faydalı tәrәflәrin bir-birindәn ayırmaqla öy -
rәtmәk lazımdır. Bu mәsәlә orta vә ali mәk -
tәblәrin Azәrbaycan dili vә әdәbiyyat dәrs -
liklәrindә öz yerini düzgün tapmalıdır. Orta mәk -
tәblәrdә Azәrbaycan dili vә әdәbiyyatı dәrs -
lәrindәn әlavә, ali mәktәblәrdә filologiya fakül -
tәlәri mövcuddur ki, burada bütün prob lemli
mәsәlәlәrin incәliklәrinәdәk öyrәnilmәsinә im -
kan vә şәrait kifayәt qәdәrdir. Yәni filologiya
fakültәlәrindә dil vә әdәbiyyatı müәllimlәri kimi
yetişәcәk mütәxәssislәrin hәrtәrәfli hazır -
lanmaması mümkün deyildir. Ona görә dә kifa -
yәt edәr ki, bu fәnni tәdris edәn müәllimlәr dil vә
әdәbiyyat dәrslәrinin mәzmununa, elәcә dә
tәdrisinә mәsuliyyәtlә yanaşsınlar. Orta mәk -
tәbin dil vә әdәbiyyat dәrsliklәri ilә  ali mәk -
tәblәrin dil vә әdәbiyyat dәrsliklәri arasında
rabitә, әlaqә itmәsin. Buna görә dә orta mәktәbin
dil vә әdәbiyyat dәrsliklәrinin mәzmunu nәzәrә
alınmaqla ali mәktәblәrin dil, әdәbiyyat dәrs -
liklәri yazılmalıdır. Ali mәktәblәrdәki bu
dәrsliklәr orta mәktәblәrin dil vә әdәbiyyat dәrs -
liklәrinin mәzmunu üzәrindә tәkmil lәş dirilmәli
vә genişlәndirilmәlidir. Ədәbiyyat dәrs liklәrinә
әdәbiyyatımızın tarixindә oturuşmuş yazıçılar,
şairlәr daxil olmalıdır. Dil dәrs liklәrindәki
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mәtnlәr әdәbiyyat tariximizdә özü nәmәxsus yer
tutmuş yazıçı vә şairlәrin әsәr lәrindәn seçil -
mәlidir. Belә tәnqidçilәr, әdә biyyatşünaslar,
dilçilәr öz aralarında ayrı-ayrı şair vә yazıçılara
(xüsusilә dә sovet dövrünün şair vә yazıçılarına)
düzgün qiymәt verә bil mirlәrsә, onları yerli-
yersiz günahlandırmaqla әdәbiyyat dәrslik -
lәrindәn çıxarırlarsa, demәli, hәlә bu barәdә
düşünmәyә, bu fәnlәrin prob lemlәrindәn danış -
mağa dәyәr. 

Ali mәktәblәrdә filologiya fakültәsinin, daha
sonra magistratura, doktorantura pillәsinin
mövcudluğunu vә mütәxәssislәrin ömürlәrini bu
işә sәrf etmәsini nәzәrә alaraq demәliyik ki, dil
vә әdәbiyyat fәnlәrinin dәrinliklәrini, incә -
liklәrini öyrәnmәyә kifayәt qәdәr imkan var.
Azәrbaycan dilinin özü bir mәdәniyyәt, tәfәkkür
vә bәdiiyyat dili kimi әdәbiyyatımızı dәrindәn
öyrәnmәyә şәrait yaradır. Gәrәk dilimizi vә
әdәbiyyatımızı anamızın südü kimi qәbul edәk.
Ana südü uşaq üçün nәdirsә, doğma dil vә
әdәbiyyat da millәtin hәr bir övladı üçün odur.
Ona görә dә uşaq ana südünü ağzında necә
dadırsa, doğma ana dilini vә әdәbiyyatını da elә
dadmalıdır. 

Hansı dövrdә yaranmasından vә hansı icti -
mai-siyasi ideologiyaya xidmәt etmәsindәn asılı
olmayaraq, istәnilәn bir bәdii әsәrin sәnәtkarlıq
tәrәfini açmaqla, insanlarda bәdii zövqün forma -
laşmasına da çalışmalıyıq. Yәni әdә biyyatın, o
cümlәdәn, istәnilәn bәdii әsәrin ictimai-siyasi,
ideoloji cәhәtlәri ilә sәnәtin tәlәblәrinә cavab
vermәsini, sәnәtkarlıq mәsә lәlәrini bir-biri ilә
qarışdırmamalıyıq. Bu mәnada sovet dövründә
yaranmış әdәbiyyatın ideoloji tәrәflәri ilә sә -
nәtkarlıq tәrәflәri bir-birinә qarışdırılır, daha
doğrusu, ideoloji tәrәf şişirdilir, sәnәtkarlıq tәrәfi
isә unudulur. Onun özü dә әdәbiyyata (konkret
desәk, sovet әdәbiyyatına) birtәrәfli qiymәt
vermәkdir. Mәhz bu cür qiymәt әdәbiyyatın әsl
qiymәti ola bilmәz. Ona görә dә әdәbiyyatın
özünün ictimai-siyasi vә ideoloji mübarizәsi ilә
bәdii, sәnәtkarlıq xüsusiyyәtlәri fәrqli anla -
yışlardır. Bu mәnada әdәbiyyat ictimai-siyasi,
ideoloji mübarizә ilә yanaşı, әdәbi-bәdii vә
sәnәtkarlıq mübarizәsi dә aparır, yәni әdәbiyyat
geniş mәnada savaşır. Bu savaşda istәnilәn bәdii
әsәrin ideoloji tәrәfi (әgәr varsa) ilә sәnәtkarlıq
tәrәfi bir-birindәn ayrılır. Demәli, sovet döv -

ründә yaranmış әdәbiyyatın ideoloji tәrәfi bizi
tәmin etmәsә dә, ancaq sәnәtkarlıq tәrәfi
oxucuda sәnәt zövqünü, bәdii zövqü forma -
laşdıra bilir. Müqayisә üçün qeyd edәk ki, bu gün
dünyada dil, din, mәdәniyyәt vә s. savaşları
gedir. Bu savaşların hәr birinin siyasi tәrәflәri ilә
yanaşı, dәyәr rolunu oynayan tәrәflәri dә var.
Tarixi tәcrübә göstәrir ki, bәzәn (vә әksәr vaxt)
siyasi tәrәf mәqsәdli şәkildә dәyәr rolunu
oynayan tәrәfdәn qabağa keçir. Belә olanda әsl
hәqiqәt kölgәdә qalır, tәhrifli yanaşmalara
meydan verilir. Tәhrifli yanaş maların çoxalması
әsl hәqiqәtin savaşmasına imkan vermir. Bir
sözlә, tәkcә dil vә әdәbiyyat savaşında deyil,
hәm dә mәdәniyyәt, din savaşlarında da bu hal
özünü göstәrir. Ona görә dә bütün savaşları
düzgün aparmaq üçün savaş aparanların peşәkar
zövqә malik olmaları әhәmiyyәtli rol oynayır.
Dil vә әdәbiyyat sava şında sәnәt, sәnәtkarlıq
mәsәlәlәri ön plana keçmәli, dil vә onun
yaratdığı әdәbiyyat sәnәt karlıq baxımından
Bayraq kimi, Vәtәn kimi qorunmalıdır. Dün -
yanın hәr bir millәti mәdәni sәviyyәsinә görә
dilinә vә әdәbiyyatına borcludur. Milli-mәdәni
sәviyyә dilin vә әdәbiyyatın apardığı savaşın
sayәsindә mövcuddur. Dil vә әdәbiyyat mövcud
mühitin, şәraitin içindәn keçir, nәticәdә mövcud
mühitin, şәraitin savaşları ilә üz-üzә qalır. Dil vә
әdәbiyyatın savaşı olmasa, onda dil vә әdәbiyyat
(milli dil vә әdәbiyyat) yaşaya bilmәz. Belә bir
savaşın sayәsindә Azәrbaycan dili vә әdәbiyyatı
әrәb, fars müqavimәtindәn keçә bilmiş vә ha -
zırda müasir dünyanın dil vә rәqabәt müqa vi -
mәtinә cavab verә bilir. 

Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixinә bütöv bir
orqanizm kimi yanaşmaq lazımdır. Onun bütün
dövrlәrinin tәfәrrüatlarına varmaqla öyrәnmәk
vә gәnc nәslә öyrәtmәk lazımdır. Biz sovet
dövrünü qәbul etmәmәklә әdәbiyyat tariximizin
bütövlüyünü qırmış oluruq. Bәzәn hәtta yanlış
olaraq fars dilindә yazanların yaradıcılığını da
әdәbiyyat tariximizin tәrkib hissәsi kimi qәbul
etmәyәnlәr var. Halbuki fars dilindә yazmağın,
elәcә dә sovet dövründә sovet әdәbiyyatının ya -
ranması sәbәblәri gәnc nәslә, әdәbiyyat tari xini
öyrәnәnlәrә aydınlaşdırılmalı vә izah olun -
malıdır. Əgәr belә olmasa, onda gәnclik vә gә -
lәcәk nәsil әdәbiyyatımıza, onun tarixinә dә -
rindәn bağlanmayacaqdır. Ədәbiyyat tarixi mizdә
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mövcud olanları olduğu kimi öyrәtmәk doğrunu
öyrәtmәk demәkdir. Ancaq bu çәtin liklәrdәn
qaçaraq әdәbiyyatımızın (әdәbiyyat tariximizin)
siyasi, ideoloji tәrәflәrini öyrәt mәmәk yanlış
öyrәtmәkdәn başqa bir şey deyildir. Bu da nәticә
etibarı ilә әdәbiyyat tari ximizin tamlığına xәlәl
gәtirәcәk, eyni zamanda onun barәsindә gәnc
nәslә natamam bilgilәr verilmәsi ilә nәticәlәnә -
cәkdir. Dil vә әdәbiyyat müәl limlәri bu incә
mәqamları ciddi şәkildә nәzәrә almasa, onda
dünyagörüşü, mәdә niyyәti, biliyi yarımçıq olan
nәsil yetişә cәkdir. Tariximizin uğurları vә
uğursuzluqları bizә aid olduğu kimi, әdәbiy -
yatımızın da sadaladığımız hәr iki tәrәfi bizә
aiddir. Onların hәr ikisini öyrәtmәk vә hәr iki -
sindәn ibrәt dәrsi götürmәk doğru bir yoldur. Bir
sözlә, tariximizә, dilimizә, dinimizә, әdә biy -
yatımıza sahib çıxmaq özümüzü tәs diqimizdir. 

Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixinin öyrә dil -
mәsindә bir çәtinlik dә fars dilindә yazılmış әdә -
biyyatın, o cümlәdәn, klassiklәrin öyrә dil mә -
sidir. Tәbii ki, әdәbiyyat tariximiz qәdim dövr -
dәn başlayaraq tarixi ardıcıllıqla öyrәdilir vә
müasir günümüzә qәdәr gәlib çıxır. Bu zaman
orta mәktәb şagirdlәri qәdim vә orta әsrlәr
әdәbiyyatını öyrәnәrkәn çәtinliklәrlә qarşılaşır.
Mәsәlәn, M.Füzuli, İ.Nәsimi, Q.Bürhanәddin vә
digәrlәrini öyrәnmәk o qәdәr dә asan deyildir.
Ona görә dә daha yaxşı olar ki, ibtidai siniflәrdә
onların yaradıcılığının motivlәri әsasında uşaq -
ların anlaya bilәcәyi hekayәlәr, materiallar ve -
rilsin. Belә olarsa, uşaqlar bu cür tәmәl üzәrindә
Nәsimini, Füzulini vә digәrlәrini daha yaxşı
öyrәnә bilәrlәr. Müqayisә üçün, Türkiyәdә möv -
cud örnәk götürülәsi bir әnәnәni qeyd etmәk
yerinә düşәr. Belә ki, türklәr sufizmi mükәmmәl
öyrәtmәk üçün klassiklәrin vә böyük ustadların

fikirlәri әsasında kiçik hekayәlәrlә әn çәtin
әdәbi-bәdii mәtlәblәri oxucuya, xüsusilә uşaql a -
ra aşılaya bilirlәr. Mәsәlәn, Cәlalәddin Ruminin,
Fәridәddin Əttarın, Əhmәd Yәsәvinin, Bahәddin
Nәqşbәndinin, Bәyazid Bistaminin, Şihabәddin
Yәhya Sührәvәrdinin, İdris Şahinin vә digәr -
lәrinin müdrik fikirlәri kiçik hekayәlәr vasitәsi
ilә oxuculara çatdırılır (1). Bu da insani key fiy -
yәtlәrin formalaşması ilә yanaşı, sufizmin (tә -
sәvvüfün) mahiyyәtini, mahiyyәt vә mәz mu nu -
nun nәdәn ibarәt olduğunu oxucuya tәlqin edә
bilir.

Belәliklә, Azәrbaycan dili vә әdәbiyyatı
müәllimlәri şagirdlәrdә dilә, әdәbiyyata sevgini
aşılamaqla, tariximizә, mәdәniyyәtimizә, dini -
mizә, milli dәyәrlәrimizә bağlılığı vә mәhәbbәti
güclәndirmәklә uşaqlara gәnc nәslә lazım olan
açarı vermiş olarlar. Uşaqlar, gәnclәr isә hәmin
açar vasitәsi ilә bütün sirlәri aça vә tilsimlәri qıra
bilәrlәr.
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15iyun 1993-cü ildә ümummilli lider
Heydәr Əliyevin hakimiyyәtә
qayıdışı yeni bir dövrün, inkişaf

vә tәrәqqinin әsasını qoydu. Ulu Öndәr 25
sentyabr 1998-ci ildә Azәrbaycan Müәllim lәrinin
XI Qurultayına ünvanladığı tәbrik mәktubunda
yazırdı: “Müstәqillik dövrünün tәlәblәrinә cavab
verәn yeni tәhsil sisteminin yaradılması üçün
köklü islahatların hәyata ke çirilmәsi zәruri vә
tәxirәsalınmazdır” (4).

Bu mәqsәdlә dövlәt başçısının 15 iyun 1999-
cu il tarixli, 168 nömrәli Sәrәncamı ilә tәsdiq
olunmuş “Azәrbaycan Respublikasının tәhsil
sahәsindә İslahat Proqramı”nda aparılan isla -
hatların әsas istiqamәtlәri tәhsil sisteminin struk -
turunun yenidәn qurulmasını tәlәb edirdi. Proq -

ramda başlıca istiqamәtlәrdәn biri yeni sosial-
iqtisadi münasibәtlәrә daxil olmuş res pub -
likamızın әmәk bazarı, regional şәrait vә tәlә bat -
lara çevik uyğunlaşma xüsusiyyәtlәri nәzәrә
alınmaqla, mövcud orta ixtisas mәktәblәrinin
bazasında yeni tipli komplekslәrin yaradılması,
tәhsil proqramlarının mәzmunu vә va riativ -
liyinin, tәlim texnologiyalarının yenilәşdirilmәsi
nәzәrdә tutulmuşdur. Qeyd olunan geniş miq -
yaslı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsinin real -
laşdırılması mәqsәdi ilә tәhsil nazirinin müvafiq
әmri ilә “2001-2004-cü illәr üçün Azәrbaycan
Respublikasında orta ixtisas tәhsilinin İnkişaf
Proqramı” tәsdiq olundu. Proqramın әsas mәq -
sәdi şәxsiyyәtin, cәmiyyәtin vә dövlәtin ma raq -
larına cavab verәn orta ixtisas tәhsilinin
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inkişafını vә fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün
hüquqi, iqtisadi, tәşkilati, tәdris-metodiki şәrait
yaratmaqdan ibarәt idi (5).       

2000-ci ildәn başlayaraq “Azәrbaycan Res -
publikasında tәhsil sisteminin tәkmil lәşdirilmәsi
haqqında” Prezidentin 2000-ci il 13 iyun tarixli,
349 nömrәli Fәrmanı ilә yeni tәhsil komplekslәri
– Azәrbaycan Dövlәt Rәssamlıq Akademiyasının
nәzdindә İncәsәnәt Kolleci vә Milli Konser -
vatoriyanın nәzdindә isә Musiqi Kolleci fәaliy -
yәtә başladı. Azәrbaycan Res publikası Nazirlәr
Kabinetinin “Orta ixtisas tәhsili müәssisәlәri
şәbәkәsinin tәkmil lәş dirilmәsi haqqında” 2002-
ci il 26 avqust tarixli, 140 nömrәli Qәrarı ilә bir
sıra orta ixtisas tәhsili müәssisәlәri respublika
iqtisadiyyatının tәlәblәri ilә uyğunlaşmadığı
üçün lәğv edildi, digәr bir qismi isә birlәş -
dirilәrәk vә ya profillәri ge nişlәndirilәrәk yeni
tәyinatlı orta ixtisas tәhsili müәssisәlәri - kol -
leclәr yaradıldı. Belә ki, Azәr baycan Res pub -
likası Nazirlәr Kabinetinin 2004-cü il 23 de kabr
tarixli, 195 nömrәli Qәra rına әsasәn Azәr baycan
Memarlıq vә İnşaat Uni ver sitetinin nәz dindә
İnşaat Kolleci fәaliyyәtә başladı. 

Dünyanın bir çox ölkәlәrindә kolleclәrin ali
mәktәblәrin nәzdindә fәaliyyәt göstәrmәsi
tәcrübәsi çoxdan mövcuddur. Belә tәhsil müәs -
sisәlәrindә peşә-ixtisas tәhsilinin müxtәlif sәviy -
yәli proqramlarının inteqrasiyası, fasilә sizliyi vә
kәsilmәzliyi daha müvәf fәqiy yәtlә hәyata
keçirilir. Bu da kadr hazırlığının key fiyyәtindә öz
sözünü demәklә yanaşı, hәm dә bәhrәsini verir.
Tәlәbәlәrin bilik vә bacarıq  vәr dişlәrinin qiy -
mәtlәndirilmәsindә mövcud siste min tәkmil -
lәşdirilmәsi mәqsәdi ilә 2008-ci il dәn başla -
yaraq, eksperiment formasında orta ixtisas tәhsili
müәssisәlәrindә çoxballı siste min tәt biqinә
başlanılması vә fәrdi yanaşma im kan larını geniş -
lәndirmәklә, hәm dә onun tәdris prose sindәki
fәaliyyәtinin әsas istiqa mәtlәrinә öz tәsirini
göstәrdi. 

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 2009-cu il 5 sentyabr tarixli, 156 nöm -
rәli Fәrmanı ilә “Tәhsil haqqında” Azәrbaycan
Respublikasının Qanununun qüvvәyә minmәsi
geniş müzakirәlәrә sәbәb oldu. Burada әn geniş
müzakirәlәrә sәbәb olan mәsәlәlәrdәn biri dә
ölkәnin orta ixtisas tәhsili sahәsindә illәrlә hökm
sürәn, bugünümüzlә ayaqlaşmayan orta ixtisas

tәhsilinin mәzmunu vә strukturu ilә bağlı yeni
qaydaların açıqlanması idi. Yeni qәbul olunmuş
Qanun bu mәsәlәlәrә kompleks olaraq aydınlıq
gәtirdi vә orta ixtisas tәhsili müәssisәlәrinin yeni
statusu “kоllec – оrta iхtisas prоqramları әsa -
sında tәhsil хidmәtlәri göstәrәn vә subbakalavr
peşә-iхtisas dәrәcәsi vermәk hüququ оlan tәhsil
müәssisәsi”(1) kimi müәyyәn edildi. Qәbul
olunmuş yeniliklәrdәn әn önәmlisi isә orta
ixtisas tәhsili pillәsindә mәzunlara verilәn peşә-
ixtisas dәrәcәsi – subbakalavr ilә bağlı idi. Azәr -
baycan  tәhsilindә subbakalavr peşә-iхtisas dәrә -
cәsinin ilk dәfә tәsdiq vә tәtbiq olunması cә -
miyyәtdә bir sıra suallar doğurdu. Qanunda orta
ixtisas tәhsili müәsisәlәrinә geniş sәla hiyyәtlәr:
“Orta ixtisas tәhsili әsasәn kollec lәrdә vә ali
tәhsil müәssisәlәrinin tabeliyindә yaradılan
müvafiq strukturlarda hәyata keçirilir vә sub -
bakalavr iхtisas dәrәcәsinin verilmәsi ilә başa
çatır. Ümumi оrta tәhsil bazasından оrta iхtisas
tәhsili müәssisәlәrinә daхil оlanlar tam оrta
tәhsil alırlar” (1) verilmәsi ilә yanaşı, hәm dә
orta ixtisas tәhsili proqramlarının müvafiq iх -
tisaslar üzrә ali tәhsil proqramlarına uyğun -
luğunun tәmin edilmәsi vә bu tәhsil pil lәsini
yüksәk nәticәlәrlә başa vuran mәzunların –
subbakalavrların tоpladıqları kreditlәr müvafiq
icra hakimiyyәti оrqanının müәyyәn etdiyi
qaydada uyğun iхtisaslar üzrә ali tәhsil müәs -
sisәlәrindә nәzәrә alınması da öz hüquqi әsasını
tapdı. Bunların davamı olaraq Azәr baycan
Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2010-cu il 6
sentyabr tarixli, 163 nömrәli Qәrarı ilә tәsdiq
edilmiş “Əlavә tәhsilin mәzmunu, tәşkili vә
әlavә tәhsilin hәr hansı istiqamәti üzrә tәhsil
almış şәxslәrә müvafiq sәnәdin verilmәsi
Qaydası”nda оrta iхtisas tәhsili pillәsindә mә -
zunlara verilәn subbakalavr peşә-iхtisas dәrәcә -
sinin uyğun ixtisaslar üzrә bakalavr sәviy yәsinә
yüksәldilmәsi hazırlığını nәzәrdә tutan tәhsil
növünün – “Dәrәcәlәrin yük sәl dilmәsi tәh sili” -
nin öz әksini tapması, orta ixtisas tәhsili müәs -
sisәlәrinin mәzunlarına, hәmçinin bu tәhsil növü
әmәk bazarının ali tәhsilli kadrlara olan real
tәlәbatın daha dinamik vә çevik şәkildә tәmin
olunmasına geniş imkanlar yaratdı.

Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabine -
tinin 1995-ci il 30 mart tarixli, 73 nömrәli Qәrarı
ilә tәsdiq edilmiş “Orta ixtisas tәhsili müәssi -
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sәlәrinin Əsasnamәsi” bazar iqtisadiyyatının
tәlәbatına uyğunlaşan orta ixtisas tәhsili müәs -
sisәlәrinin yeni tipli strukturunu, tәdris pro -
sesinin tәşkili vә idarә olunması ilә bağlı qәbul
olunmuş yeni qaydaları özündә әks etdirәn
Nümunәvi Nizamnamәyә ehti yac yaranmışdır.
Azәrbaycan Respublikası Na zirlәr Kabinetinin
2011-ci il 14 yanvar tarixli, 7 nömrәli Qәrarı ilә
“Orta ixtisas tәhsili müәs sisәsinin Nümunәvi
Nizamnamәsi”nin tәsdiq edilmәsi tәhsil müәssi -
sәsinin fәaliyyәtinә,  onun idarә  olunması qay -
dalarına, tәh silalanların vә işçilәrin statusuna,
maliyyә-tә sәrrüfat işinin strukturuna, hәmçinin
digәr mәsәlәlәrә aydınlıq gәtirdi, tәdris pro -
sesinin tәşkili vә idarә olunması ilә bağlı bir sıra
vәzi fәlәr bәlli oldu. Belәliklә, orta ixtisas tәhsili
müәssisәsinin idarә olun masında demok ratikliyi
vә şәffaflığı tәmin etmәk mәqsәdi ilә bu tәhsil
müәssisәlәrindә özünüidarә orqanlarının (ümumi
yığıncaq, himayәçilәr, metodiki, pedaqoji, tәh -
silalanlar, qәyyumlar şurası vә s.) yaradılması
qaydaları vә sәlahiyyәtlәri orta ixtisas tәhsili
müәssisәlәrinә verildi. Bunlarla yanaşı, Nümu -
nәvi Nizam namәyә әsasәn, orta ixtisas tәhsili
müәssisәsi qanunvericiliyә vә özünün fәaliyyәt
xüsusiy yәtlәrinә uyğun xarici ölkәlәrin tәhsil
müәssisәlәri, tәşkilatlar, beynәlxalq qurumlar vә
fondlarla birbaşa әla qәlәr yaratmaq, әmәk daşlıq
haqqında ikitәrәfli vә çoxtәrәfli müqa vilәlәr
bağlamaq, tәhsil sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn
dövlәt vә qeyri-hökumәt qurumlarına (ittifaqlar,
birliklәr, assosiasiyalar vә s.) daxil olmaq, әmәk -
daşlığın digәr formalarını hәyata keçirt mәk,
beynәlxalq sәviyyәli birgә tәhsil layi hәlәrinin
hazırlanması, tәlәbәlә vә müәl limlәrin fikir mü -
badilәsi, iddia sәnәdi, patent, onlarla bağlı
hüquqların özgәninkilәşdirilmәsi vә bu qәbildәn
olan digәr fәaliyyәtlә müvafiq nor mativ-hüquqi
aktlarla müәyyәn edilmiş qay dada müstәqil
mәşğul olmaq hüquqları әldә etdilәr. Belәliklә
yenilәşәn vә inkişaf edәn cәmiyyәtimizdә orta
ixtisas tәhsili nüfuzunu daha da artırdı, onun
daha üstün peşә-ixtisas tәhsili olması ilә bağlı
müsbәt fikir formalaşdı. Orta ixtisas tәhsili ölkә
iqtisadiyyatının tәrkib hissәsi olmaqla yanaşı, bir
sıra üstün vә maraqlı xüsusiyyәtlәrә dә malikdir.
Qısa zaman kәsiyindә mobil, çevik vә geniş -
profilli ixtisasa yiyәlәnmәk olur. Tәlim sistemi
dualdır, peşәyönümlülüyә üstünlük verilir.

Burada tәhsil alanların әksәriyyәti gәnclәr
olduğundan hәyata daha tez adaptasiya olunurlar.

Orta ixtisas tәhsili sahәsindә aparılan uğurlu
islahatların mәntiqi davamı olaraq Azәrbaycan
Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2016-cı il 3
fevral tarixli, 30 nömrәli Qәrarına әsasәn, eyni
istiqamәtli ixtisaslar üzrә kadr hazırlığı hәyata
keçirәn, eyni coğrafi әrazidә yerlәşәn orta ixtisas
tәhsili müәssisәlәri şәbәkәsi tәkmillәşdirildi vә
optimallaşdırıldı: 14 kollec birlәşdirildi, 3 kollec
isә profil üzrә uyğun ali tәhsil müәssisәlәrinin
tabeliyinә verildi. Gәncә, Şәki, Şamaxı Dövlәt
Regional kolleclәri yaradıldı. Regionların inki -
şafının tәmin edilmәsinә hesablanmış profil -
lәşdirmәdә, ilk növbәdә, bu regionlarda  hansı
ixtisaslara daha çox ehtiyacın olması әsas meyar
kimi götürüldü. Burada әsas mәqsәd orta ixtisas
tәhsili müәssisәsinin optimallaşdırılması hesa -
bına daha mobil vә keyfiyyәtli kadr hazır lan -
ması, bu tәhsil pillәsinin müasir tәlәblәrә cavab
vermәsi, beynәlxalq tәcrübәyә uyğun laşdı rıl -
ması,  kadr hazırlığının sәmәrә vә key fiyyә ti nin
yüksәldilmәsi oldu. 

Qloballaşan dünyada informasiya axınının
sürәtlә artması vә daha geniş sahәlәri әhatә et -
mәsi informasiya bolluğu yaradır. İnformasiya
bolluğu yaranan cәmiyyәtlәrdә tәkcә sistemlәr,
tәşkilatlar deyil, hәm dә bu cәmiyyәtlәrә mәnsub
olan insanlar da dәyişmәyә mәcbur olurlar.
Daima dәyişәn vә inkişaf edәn cәmiyyәtin in -
kişaf tempinә uyğunlaşmaq hәr bir kәsdәn yeni
fәrdi keyfiyyәtlәrin, dәyәr vә sәriştәlәrin forma -
laşdırılmasını tәlәb edir. Belә fәrdi keyfiyyәtlәrin
tәrbiyә olunması mәqsәdi ilә aparılan tәlim
prosesindә fәrqli mәqsәdlәr hәyata keçirilir.
Tәhsilalana mövcud sosial tәcrübәnin öyrә -
dilmәsi ilә yanaşı, müxtәlif tәhsil proqramlarında
nәzәrdә tutulan bilik vә bacarıq vәrdişlәri dә
öyrәdilir. Cәmiyyәtimizin inkişafı vә tәlәblәrini
özündә әks etdirәn gözlәnilәn nәticәlәr orta
ixtisas tәhsilinin mәzmun standartlarında müasir
elmi yanaşmalar әsasında  işlәnilir. Orta ixtisas
tәhsilinin dövlәt standartlarında fәnnә aid  möv -
zuların sayından çox fәndәki mәntiqә, mәr -
hәlәdәn-mәrhәlәyә keçid prinsiplәrinә vә sub -
bakalavrda sistemli biliklәrә әsaslanan şәxsi key -
fiyyәtlәrin: ictimai-fәallıq, yaradıcılıq, tәşәb -
büskarlıq vә s. formalaşdırılması ön plana çәkilir.
Bu standartlar geniş әhatәliyi ilә sub ba ka -
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lavrların peşәkarlıq sәviyyәsi vә key fiyyәtini
müәyyәnlәşdirmәyә, eyni zamanda, onları inki -
şaf etdirmәyә şәrait yaradır.

Orta ixtisas tәhsilli mütәxәssislәrin hazır -
lanmasında keyfiyyәtin tәmin olunması bu
sahәdә dövlәt siyasәtinin düzgün forma laş -
dırılması vә dövlәt tәhsil standartları ilә müәy -
yәnlәşdirilmiş  mәzmunla bağlıdır. Tәhsil stan -
dartları orta ixtisas tәhsilinin müasir dövrdә әsas
mәqsәdlәrini, mütәxәssis hazırlığının key -
fiyyәtini әks etdirmәklә yanaşı, tәlim pro sesindә
qazanılacaq nәticәlәrin әldә olun masının üsul vә
vasitәlәrinin seçimindә hәm tәhsil müәssisәsinә,
hәm müәllimә, hәm dә tәlәbәyә sәrbәstlik verir.
Ölkәmizin sosial-iqtisadi inki şafı, qlobal laş -
manın tәlәblәri nәzәrә alınmaqla, orta ixtisas
tәhsilinin standartları son dövrlәrdә bir neçә dәfә
yenilәşdirilmişdir.

Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabi ne -
tinin 2010-cu il 23 aprel tarixli, 76 nömrәli Qә -
rarı ilә “Orta ixtisas tәhsilinin dövlәt standartı vә
proqramı” tәsdiq edildi. Orta ixtisas tәhsilinin
dövlәt standartı vә proqramı bu sahәdә sınanmış
mütәrәqqi beynәlxalq meyarlar, milli vә ümum -
bәşәri dәyәrlәr nәzәrә alınmaqla hazırlandı.

Dövlәt standartı vahid dövlәt tәlәblәrini әks
etdirәn ümumi normalar mәcmusu olmaqla
tabeliyindәn, mülkiyyәt növündәn vә tәşkilati-
hüquqi formasından asılı olmayaraq, ölkә
әrazisindә fәaliyyәt göstәrәn bütün orta ixtisas
tәhsili müәssisәlәrinә şamil olundu. Daima
yenilәşәn vә qloballaşan cәmiyyәtin vә onunla
tәnzimlәnәn әmәk bazarının tәlәbatları nәzәrә
alınmaqla uyğun Dövlәt Standartlarının qüvvә -
dәqalma müddәti 5 il qәbul olundu. Bu proq -
ramın әsas mәqsәdi ümumi orta tәhsil vә tam
orta tәhsil bazasından ayrı-ayrı fәaliyyәt sahәlәri
üçün müxtәlif ixtisaslar üzrә keyfiyyәtli orta
ixtisas tәhsilli mütәxәssis-subbakalavr hazırlığını
tәmin etmәkdәn ibarәt oldu. “Tәhsil standartları
müasir dövrdә orta ixtisas tәhsilinin әsas
mәqsәdlәrini әks etdirir, keyfiyyәtli tәhsilә
dövlәt tәminatını müәyyәnlәşdirir. Mahiyyәt
etibari ilә standartlar tәlim prosesindә qaza -
nılacaq nәticәlәri әsas götürәrәk onların әldә
olunmasının üsul vә vasitәlәrinin seçimindә
tәhsil müәssisәsinә, müәllimә, tәlәbәyә sәr -
bәstlik verir. Fikrimcә, bunların hamısı orta
ixtisas tәhsilli mütәxәssis hazırlığının key -

fiyyәtini tәmin etmәlidir” (5).      
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabi -

netinin 2013-cü il 26 dekabr tarixli, 354 nömrәli
Qәrarı ilә “Orta ixtisas tәhsili müәssisәlәrindә
kredit sistemi ilә tәdrisin tәşkili qaydaları” tәsdiq
edildi. Bu qaydalar kredit sistemi әsasında tәşkil
olunmuş tәdris prosesinin xüsusiyyәtlәrini
müәyyәnlәşdirdi. Avropa Kredit Transfer Sis -
teminә uyğun olaraq hazırlanmış bu qaydalarda
әsasәn, bütün tәlәblәr tәhsilalanın maraq vә
istәklәrinin ödәnilmәsinә yönәldilmәklә yanaşı,
hәm dә onlara bir çox sәrbәst seçmә imkanları da
verildi. Tәhsilalan “dinlәyicidәn” tәdris pro -
sesinin hüquqlu iştirakçısına çevrildi. O, tәhsil
alması ilә bağlı fәrdi tәdris planının tәrtib
olunmasında iştirak edir, tәhsil müәssisәsinin
tәdris planlarına uyğun tәdris fәnlәrinin, tәh -
silverәnlәrin vә akademik mәslәhәtçilәrin seçi -
mindә, eyni zamanda, semestrlәr üzrә kre ditlәrin
miqdarının müәyyәnlәşdirilmәsindә sәrbәstdir.
Sәrbәst işlәrin yerinә yetirilmәsindә tәlәbәyә
şәrait yaradılır, tәhsilalma müddәti isә onun
nailiyyәtlәrindәn asılı olaraq tәnzimlәnir. Şüb -
hәsiz ki, tәdris prosesinin belә demok ra -
tiklәşdirilmәsi orta ixtisas tәhsili müәs sisәlәrindә
sağlam rәqabәt mühitinin, aşkarlıq vә şәffaflığın
tәmin edilmәsinә dәstәk oldu. “Tәhsil prosesindә
әldә olunan bilik vә bacarıqlar, hәmçinin etik-
әxlaqi norma vә dәyәrlәr hәr bir tәhsilalanın
cәmiyyәtin layiqli üzvü olması üçün lazımi şәrait
yaradır, onu biliyi vә etik davranışı sayәsindә
örnәk ola bilәcәk hәmkara, nümunәvi ailә
üzvünә vә vәtәndaşa çevirir” (2).

Müasir dövrdә kolleclәrin inkişafına tәsir
göstәrәn әsas amillәrdәn biri dә “sosial әmәk -
daşlıq” siyasәtinin düzgün vә mәqsәdyönlü
hәyata keçirilmәsidir. Kolleclәrin uğur qazan -
masında onun әmәk bazarı, idarә vә tәşkilatlarla,
dövlәt vә yerli hakimiyyәt orqanları,  ictimai
tәşkilatlar vә mәzunlarla münasibәtinin mәqsәd -
yönlü qurmasından çox asılıdır. Onların rәyi vә
tәkliflәri nәzәrә alınmaqla, kolleclәr öz fәaliy -
yәtlәri dövründә müәyyәn tәkmillәşmәlәr vә
düzәlişlәr etmәlidirlәr. Cәmiyyәtin tәlәblәrinә
uyğun orta ixtisas tәhsili müәssisәlәrinin inki -
şafının tәmin edilmәsi üçün hәlә dә öz hәllini
tapmayan bir sıra problemlәr qalmaqdadır. Bun -
ların hәlli әsasәn aşağıdakı istiqamәtlәrdәdir: 

– orta ixtisas tәhsilinin inkişafına marağı olan
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bütün tәrәflәrin birgә-vahid müstәvidә fәaliy -
yәtinin tәmin olunması; 

– regional idarә vә tәşkilatlarla әmәkdaşlığın
müxtәlif formalarının inkişafı; 

– regional әmәk vә xarici bazarının tә lәb -
lәrinә uyğun kadr hazırlığının istiqamәt vә hәc -
minin müәyyәnlәşdirilmәsi; 

– kolleclәr arası vahid-informasiya mә -
kanının formalaşdırılması vә beynәlxalq tәc rübә
mü badilәsinin aparılması; 

– kolleclәrin idarә olunmasının tәk mil lәş -
dirilmәsi;  

– orta ixtisas peşә tәhsili müәssisәlәrinin op -
timal şәbәkәsinin  qurulması; 

– çoxpillәli orta ixtisas vә ali peşә tәhsili
müәssisәlәri birgә komplekslәrinin yaradılması; 

– tәhsilalanların tәdris prosesindә iştirakının
daha da artırılması;

– mәzunlar üçün sosial yardım proq ram -
larının reallaşdırılması; 

– orta ixtisas peşә tәhsili pillәsindә kadr ha -
zırlığı spektrinin genişlәndirilmәsi; 

– regionların tәlәbatını özündә cәmlәşdirәn
yeni nәsil orta ixtisas tәhsili proqramlarının mәz -
mununun formalaşdırılması vә müvafiq stan -
dartların hazırlanması; 

– qiymәtlәndirmә vә keyfiyyәtә nәzarәt mexa -
nizminin yaradılması; 

– işverәnlәrin yeni standartlarda iştirakının
tәmin olunması; 

– yeni peşә tәhsili proqramlarının metodiki
tәminatının olması; 

– qabaqcıl tәcrübәnin vә texnologiyaların tәd -
ris prosesinә gәtirilmәsi;

– “Əlavә tәhsil” formasından istifadәnin real -
laşdırılması;

– kollecdә çalışan müәllim vә mәzunların peşә
mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsi, bilik vә baca -
rıqlarının artırılması, kadr potensialının inkişaf
etdirilmәsi;

– keyfiyyәtli kadr hazırlığına tәminat verәn
maddi-texniki bazanın müasir tәlәblәrә uyğun -
laşdırılması vә modernlәşdirilmәsi. 
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Development of secondary specialized

education institutions during the period of
independence and existing problems

Summary 
The dynamics of development of secondary

specialized education institutions during the
independence of our Republic is analyzed in the
article. At the same time, the ways to realize
training in the field of secondary specialized
education and solve the existing problems are
provided.

В. Оруджев
Развитие средних специальных
учебных заведений в период

независимости нашей республики и
существующие проблемы

Резюме
В статье рассматривается динамика раз -

вития средних специальных учебных заве -
дений в период независимости нашей рес -
публики. В то же время предлагаются  пути
решения существующей проблемы.
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50-ci illәrin sonu 60-cı illәrin әv -
vәllәrindә dünyada vә sovet cә -
miyyәtindә gedәn ideoloji pro -

seslәr әdәbiyyat vә incәsәnәtin tamamilә yeni
istiqamәtdә inkişafına zәmin yaratdı. Yaranan
yeni әsәrlәrdә insanın  psixoloji-mәnәvi ovqa tı -
na, onun daxili alәminә, mәnәvi dәyәrlәrin şәx -
siyyәtin kamillәşmәsindәki roluna artıq daha
çox diqqәt yetirilir, obrazın daxili alәminә üs -
tünlük verilir vә burada insan ancaq sadә әmәk
qabaqcılı kimi  deyil, eyni zamanda, milli-mә -
nәvi enerjinin ötürücüsü kimi әdәbi-bәdii
yaradıcılığa gәtirilirdi. Mövcud bәdii düşüncә
fәaliyyәtinin birbaşa subyekti  olan insan artıq
ziyalı vә mәdәni sәviyyәyә malik   şәxsiyyәt ob -
razı idi. Söhbәt şәxsiyyәtә, fәrdә, mәnәvi-psi -

xoloji “daxilә”, “içә” artan bәdii maraqdan, mә -
nәvi potensialı birbaşa “ictimai sistem vә struk -
tur” kimi yox, daha әvvәl vicdani, etik sәl tәnәt,
әxlaq mehrabı kimi açan bәdii tәhlil vә tәd -
qiqatdan gedir [1.124].

Bu baxımdan 1970-1980-ci illәr uşaq әdә -
biyyatının inkişafı әvvәlki onilliklәrinkindәn
fәrqlәnir. Belә ki, qeyd olunan dövrün uşaq nәsri
istәr janr baxımından, istәrsә dә mövzu cәhәtdәn
olduqca rәngarәngdir. Hәmin illәrdә yaranan
әsәrlәrdә insana, onun daxili alәminә diqqәt dә -
rinlәşdi. Xüsusilә milli-mәnәvi dәyәrlәr, zәhmәt
vә әmә yin tәrәnnümü daha qabarıq şәkil aldı.
Əvvәlki onilliklәrdәki sxematik, quru, şablon ki -
mi bәdii vasitәlәrdәn fәrqli olaraq  obrazın daxili
dünyasının açılmasına yönәlәn sәnәtkarlıq

UŞAQ NƏSRİNDƏ ƏMƏYƏ MƏHƏBBƏTİN
TƏRƏNNÜMÜ

(1970-80-ci illәr uşaq hekayәlәri әsasında)

UOT: 82-053.2
Xülasә. Mәqalәdә 1970-80-ci illәrdә müasir Azәrbaycan uşaq nәsrindә әmәk mövzusu araşdırılır

vә Ə.Sәmәdli, X.Hasilova, Z.Xәlil, N.Süleymanov, İ.Hümmәtov kimi uşaq yazıçılarının әsәrlәrinә is -
tinad edilәrәk  mövzu geniş tәhlil edilir.

Açar sözlәr: uşaq nәsri, әmәk mövzusu, uşaq xarakterlәri, ideologiya, hekayә janrı.
Key words: prose for children, topics on labor, child characters, ideology, story. 
Ключевые слова: детская проза, тема труда, детский характер, идеология, жанр рассказа.

Rövşәn Mәmmәdov,
Sumqayıt Dövlәt Universitetinin Azәrbaycan vә xarici ölkәlәr әdәbiyyatı 

kafedrasının baş müәllimi, filologiya elmlәri üzrә fәlsәfә doktoru
E-mail: rrr_188@mail.ru

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №4, 2018 s.43-46



44

tәlәblәri ciddi meyar kimi götürüldü.
Dünyada baş verәn ictimai-siyasi, mәdәni

hadisәlәr istәr-istәmәz sovet әdәbiyyatına da yol
tapırdı. 60-cı illәrdәn etiba rәn “qapalı cәmiyyәt”,
ideoloji-siyasi steoro tiplәr zamanın diqtәsi ilә
aradan qaldırılırdı. ‘‘Böyük Berlin sәddi”ndәn
xeyli әvvәl sosialist realizminin әdәbi sәrhәdlәri
dağılmağa baş lamışdır ki, bu vacib әdәbi-tarixi
prosesdә Azәr baycan әdәbiyyatı da yaxından
iştirak edirdi [2.99]. Cәsarәtlә deyә bilәrik ki,
әdәbiyyatımızın ümumi mәnzәrәsi fonunda uşaq
bәdii nәsri dә forma vә mәzmun xüsusiyyәtlәri
baxımından yenilәşdi, bәdii nәsr tәhkiyәsindә
insanların gündәlik tәlәbatı, әsas qayğı vә
problemlәri, әmәyin tәrәnnümü ön plana çıxdı.
Ümumiyyәtlә, 1970-80-ci illәrdә yaranmış Azәr -
baycan uşaq nәsri özünün inkişaf meyllәri
baxımından diqqәti cәlb edir. Bu dövrdә bir sıra
uşaq hekayәlәri yazmaqla milli әdәbiyyatımıza
gәlәn yazar -larımız әdәbi mühitdә yeni cığır
açaraq, öz bәdii üslublarını yarada bildilәr.
Tәsadüfi deyildir ki, 60-cı illәrdәn  fәaliyyәt
göstәrәn bu әdәbi hәrә kat nümayәndәlәri әdәbi
tәnqidimiz tәrәfindәn “yeni nәsil” kimi qiy -
mәtlәndirilir.

Qeyd etmәk lazımdır ki, Azәrbaycan uşaq
nәsrini, әsasәn, hekayәlәr tәşkil edir. Çünki çevik
vә operativ janr olan hekayәnin tәsir gücü vә
sәnәtkarlıq imkanları daha böyükdür. Ona görә
dә uşaq yazarları tez-tez bu janra müraciәt edir,
öz fikirlәrini, tәxәyyülünü, yaradıcılıq  imkan -
larını hekayә vasitәsi ilә kiçik oxuculara çat -
dırırdılar. Fikrimizcә, uşaq nәsri üçün başlıca
yerin hekayә janrı tutması tәsadüfi deyildir.
Çünki uşaqlar üçün yazılmış hekayәlәr qismәn
kiçik olur, orada bir neçә obraz iştirak edir vә
hәmin hekayәlәrin mәrkәzindә bir hadisә durur.
Qalan әhvalatlar әsas hadisәnin әtra fında cәrәyan
edir vә kömәkçi xarakter daşı yır. Ona görә dә
“uşaqları cәlb etmәyin yolu heka yәdir” fikrini
әsas götürәn yazıçılar öz fikirlәrini bu janr
vasitәsi ilә reallaşdırırdılar. 

1970-1980-ci illәrdә Azәrbaycan uşaq heka -
yәlәrinin әsas mövzu vә ideyasını ailә-mәişәt,
elm, tәhsil, әmәk, zәhmәt mövzuları tәşkil edirdi.
Eyni zamanda, yazılan hekayәlәr kiçik yaşlı
oxucularla yanaşı, hәm dә böyüklәrin maraq
dairәsinә çevrilmiş, burada cәrәyan edәn hadi -
sәlәr ümumilikdә, cәmiyyәtin problemlәrinә hәsr

olunmuşdur. Maraqlı bir cәhәti dә qeyd edәk ki,
bu dövrün hekayәlәri әnәnәvi xarakter daşımaqla
bәrabәr, hәm dә novatorluluq keyfiyyәtlәri ilә
diqqәti cәlb edirdi. Bu da әdәbiyyata daha sonra
gәlәn gәnc yazarlar üçün örnәk olurdu. Hәlә
keçәn әsrin әvvәllәrindә görkәmli yazar larımızın
bәzi әsәrlәri orta mәktәb dәrsliklәrindә vә uşaq
mәtbuat orqanlarında dәrc edilirdi.

Mövzu rәngarәngliyi baxımından 1970-80-ci
illәr uşaq nәsri daha çox әnәnәvi istiqamәtdә
inkişaf edir vә bu da tәbii bir hal kimi qәbul
edilmәlidir. Çünki nә vәtәnpәrvәrlik, nә tәbiәt,
nә әmәyә mәhәbbәt, nә dә elm vә tәhsil möv -
zuları dәbdәn düşüb unudulan hәyati problemlәr
sırasına keçmir, әksinә, әmәk vә zәhmәt adam -
ları ön planda tәsvir olunurdu. Mövzu vә prob -
lem baxımından oxşar olsa da, hәr bir yazar hadi -
sәlәrә müxtәlif prizmadan yanaşır, onları özünә -
mәxsus şәkildә canlandıraraq oxuculara çat -
dırırdı.Yeni nәsil uşaq yazarlarının әsәrlәrindә
problemә müasir metodologiyadan yanaşmaq,
mövzuya daha modern prizmadan baxmaq,
kiçikyaşlı oxucuların yüksәk bәdii, estetik zövqü
sәviyyәsindәn tәhlil etmәk, mәzmuna münasib
maraqlı bәdii formalar axtarıb tapmaq adı çә -
kilәn dövrün prioritet mәsәlәlәrindәn idi. Ailә-
mәişәt, elm-tәhsil, әxlaqi-tәrbiyәvi, insanın
әmәklә ucalması, milli-mәnәvi dәyәrlәr vә s.
mövzularda yazılan hekayәlәr ümumilikdә döv -
rün ab-havasını özündә әks etdirirdi.

Zәhmәt çәkmәk, әmәyә uşaq yaşlarından
alışmaq kimi әsas mәsәlәlәr qeyd etdiyimiz o
dönәmin uşaq hekayәlәrindә prioritet tәşkil
edirdi. Yazarlar “hәr şey zәhmәtdәdir” prinsipini
üstün tutaraq yazdıqları hekayәlәrdә әmәyә olan
mәhәbbәti tәrәnnüm edirdilәr. Z.Xәlil, Ə.Sә -
mәdli, İ.Hümmәtov, N.Süleymanov, Ə.Əhmә -
dova, X.Hasilova vә digәr yazarlar bu mәsәlәni
insan hәyatında әn vacib mәsәlә kimi ön plana
çәkirdilәr. İ.Hümmәtovun “Peşmançılıq” heka -
yәsindә yaşca böyük olan Zemfiraya anası evlәri
sәliqәyә salmağı, döşәmәni süpürmәyi tapşırıb
işә gedir. Lovğalığı ilә öyünәn Zemfira isә güzgü
qabağında “bәzәnәrәk” bu işlәri qardaşı Sabirә
tapşırır. Əhvalatdan bir neçә gün sonra mәktәbin
“İti gözlәr” adlı divar qәzetindә “Görәn” tәxәl -
lüslü rәssamın çәkdiyi  tәnbәl Zemfiranın karika -
urası çıxır. Problem mәktәb şurasında müzakirә
edilәrkәn “Görәn”in elә qardaşı Sabir olduğu üzә
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çıxır: 
– “Mәnim haqqımda yazılanlar düz deyil.

Mәn hәmişә anama kömәk edirәm”, – deyә o,
bәrk hәyәcanlanmışdı. Birdәn gözü qardaşı
Sabirә sataşdı. 

– ‘‘Yaxşı ki, Sabir dә buradadır. Qoy özü de -
sin. Mәn tәnbәlәm, evdә iş görmürәm?’’

Bütün gözlәr Sabirә zillәnmişdi. O, ayağa du -
rub gülümsәyәrәk dedi: “Görәn” mәnim im zam -
dır, karikaturanı da özüm çәkmişәm” [3.108].

Əsәrlә tanış olan oxucu lovğalığın, tәnbәl -
liyin, әn әsası yalan danışmağın hәyatda nә qәdәr
peşmançılığa yol açdığını әxz edir.

Qeyd etmәk lazımdır ki, 1970-80-ci illәr uşaq
nәsrindә insan amilinin  ön plana keçmәsi kolxoz
quruculuğu, tәsәrrüfat hәyatı kimi mәsәlәlәri
arxa plana keçirmişdir. Bu amillәr X.Hasilovanın
“Əzizin bankası” hekayәsindә dә qabarıq görü -
nür. Bu hekayәdә mәktәbyaşlı uşaqların kom -
munizm quruculuğuna verdiyi töhfәlәrdәn bәhs
edilir. “Kolxoz idarәsinin qarşısında qırmızı
hәrflәrlә yazılmışdır: “Pioner vә mәktәblilәr!
Pambığa ziyanvuran zәrәrvericilәri mәhv edin!”
[4. 283]. Bu, hәr halda kollektivlәşmә dövrünün
ab-havasını göz önünә gәtirir. Əsәrin qәhrәmanı
Əziz hәlә II sinifdә oxuyarkәn, özünün düşüncә
tәrzi ilә böyük insanları xatırladır, yaşca  kiçik -
liyinә baxmayaraq  o da öz sәyi ilә “yeni hәyat”a
töhfәsini vermәyә çalışır, öz hәrәkәtlәri ilә hәr
kәsә örnәk olur. 30-cu illәrin ab-havasını xatır -
ladan bu hekayәdә sovka tırtılı yığmaq uğrunda
“savaş” gedir. Bir-biri ilә rәqabәt apararaq bu
tırtılları yığmağa başlayan uşaqlar Əzizә
gülürlәr, guya özlәri çox böyükdürlәr. Onların
arasında isә vur-tut 3 yaşın fәrqi vardır. Müәllif
burada olduqca süniliyә yol vermiş, Əzizi cılız, o
biri uşaqları isә yaşlarından böyük tәsvir
etmişdir. Ondan 2-3 yaş böyük uşaqlar tırtıl
yığmağı, tarlaları onlardan tәmizlәmәyi bilir.
Lakin Əziz tırtılın heç üzünü dә gör mәmişdir.
Ona şәkil verib tırtıl yığmağı tap şırırlar. Tәbiidir
ki, Əziz dә öz növbәsindә bu “mәsuliyyәtli” işә
canla-başla girişir, hamıdan üstün olmağa çalışır.
Yaşca kiçik  olduğu üçün hamının qınaq ob -
yektinә çevrilәn bu balaca “igid” yığdığı sovka
tırtılları ilә nәinki hәmyaşıdlarının , hәtta bütün
kәndin sevimlisinә çevrilir. Əziz әsas iki nәfәri
özünә rәqib bilir: “Sәn hәlә uşaqsan, otur evdә,
hәr yerә baş sox ma” – deyәn qardaşı Kamili vә

“bunun burada nә işi var?”, – deyәn göyköynәk
oğlanı. Tәbiidir ki, Əziz sosrealizmin tәlәblәrinә
uyğun olaraq nәticәdә  qalib gәlir:

– “Bu hәdiyyәni kolxoz Əzizә mükafat verir.
O, sovka ilә müba rizәdә hәmişә irәlidә
getmişdir”. 

– Ona mükafat verilәn zaman әn çox sevi -
nәnlәr dә mәhz qardaşı ilә göyköynәk oğlan olur.
Müәllif nә qәdәr sosialist ruhunu tәrәnnüm etsә
dә, nәticәdә әsas ideya zәh mәt sevәrlik olaraq
qalır vә oxucular bu hәrә kәtdәn örnәk götürürlәr.

Əli Sәmәdlinin yazdığı “Kibrit çöplәrinin
macәrası” әsәrindә dә zәhmәtә alışmaq, әmәyi
sevmәk kimi mәsәlәlәr tәrәnnüm edilir. Əsәrin
qәhrәmanı İlqar sözә baxmayan, dikbaş, “ortada
yeyib, qıraqda gәzәn”, heç bir iş görmәyәn,
tәkәbbürlü bir uşaqdır. Sevdiyi mәşğuliyyәt isә
qәribә dә olsa, kibrit çöplәrini boş yerә yandırıb
atmaqdır. Valideynlәri, dostları tәrәfindәn dәfә -
lәrlә mәzәmmәt edilmәsinә baxmayaraq, İlqar
bu mәnasız vә boş vәrdişindәn әl çәkmәk istәmir.
Nәticәdә, onların qonşuluğunda bir ev yanaraq
tamamilә yararsız hala düşür. Xoş bәxtlikdәn heç
kim zәrәr çәkmir, lakin bu hadisәyә görә hәr kәs
yalnız bir adamı – İlqarı günahkar bilir.  

Yazıçıların yaratdıqları xarakterlәr kiçik oxu -
cuların böyük marağına sәbәb olur, onlarla (xa -
rakterlәrlә) tanış olduqdan sonra adicә bir sәhvin,
kiçik bir dәcәlliyin, pis vәrdişlәrin insan hә -
yatında hansı faciәlәrә yol açdığını yad daşlarına
birdәfәlik hәkk edirlәr. İlqar kimi obrazları
yazıçılar әdәbi yolla tәnbeh edir, düz yol göstәrir
vә onların timsalında kiçik oxucular üçün sözün
әsl mәnasında “yeni cığır” açırlar.

Əli Sәmәdlinin “Sehrli xalça” әsәri dә eyni
problemlәri ehtiva edir. Burada Əhmәdin qızıl
üzük taparaq onun sahibi – Cini çağırması  ma -
raq doğurur. Cin Əhmәdә “ey mәnim sahibim,
әmr et, nә istәsәn edim” demәsi Əhmәdi hәdsiz
sevindirir. Əhmәd dә öz növbәsindә, bununla hәr
şeyә hazır nail olmaq istәyir. İmarәt tikdirir, içinә
qul-qaravaş yerlәşdirir, xidmәtçilәr tәyin edir.
Maraqlı mәqam, ibrәtamiz nәticә isә  nәnәnin
dedikәrindәdir. Belә ki, Əhmәd nәnәsini uçuq
daxmadan imarәtә gәtirmәk istәdikdә nәnә razı
olmur. Bütün bunların kiminsә әlinin zәhmәti
olduğunu söylәyir, ona görә dә özgә әmәyi
sayәsindә qurulan saraya getmәk istәmәdiyini
bildirir: 
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– “Eşidin vә agah olun ki, bu süfrәdәki bütün
nemәtlәrin hamısını әcinnәlәr ordan-burdan
oğurlayıb gәtirirlәr. Bunlar hamısı özgә әmә -
yinin bәhrәsidir. İnsan olan kәs isә öz halal zәh -
mәti ilә yaşamalıdır” [5.81]. 

Nәnә Əhmәd vә dostlarına başa salır ki, hә -
yatda zәhmәt çәkmәsәn heç nәyә nail ola bil -
mәzsәn. İnsanı ucaldan әmәkdir, işdir. Bundan
tәsirlәnәn Əhmәd nәnәsindәn üzr istәyir, üzüyü
quyuya atır vә nәnәsinin min bir zәhmәtlә
toxuduğu xalçaya minәrәk yeni - gәlәcәk hәyata
uçurlar: 

Zәhmәtlә ucalmışıq,
Torpaqdan güc almışıq.
Uğurludur yolumuz,
Qüvvәtlidir qolumuz!

Burada yazar nәnәnin dilindәn әsl ağbirçәk
nәsihәti verir vә mәnәvi dәyәrlәri qorumağa
sәslәyir. Olduqca maraqlı tendensiyalarla dolu
olan bu әsәrlәr uşaq hafizәsindә silinmәz izlәr
buraxır. Dahi N.Gәncәvi demişkәn:

Suyu suçuya ver, zәri zәrgara,
Qiymәtdә su hara, simuzәr hara?
Suya bәnzәsә dә anlayanlara,
Zәrdәn qiymәtlidir, tәr bu dünyada.

Görkәmli şairimiz S.Vurğun qeyd edirdi ki,
әsl mәnada vәtәndaş olmaq – mәslәk vә әqidә
sahibi olmaq demәkdir. Mәslәk adamı olmaq
cәsarәtli, tәşәbbüslü, daima düşünüb-danışan bir
yaradıcı olmaq demәkdir. Bu yol gәnclәrimizdәn
böyük cәsarәt, iradә, mәtanәt vә bacarıq tәlәb
edir [6. 36].

Ötәn әsrin 70-80-ci illәr uşaq әdәbiyyatı ilә
tanışlıqdan belә nәticәyә gәlmәk olar ki, keçmiş
onilliklәrdәn fәrqli olaraq bu dövrün uşaq
nәsrindә tәlim-tәrbiyә vә mәktәb hәyatı ilә
yanaşı, әmәk vә zәhmәtlә bağlı mövzuların bәdii
şәkildә tәsviri geniş yer tuturdu. Üzәrlәrinә
düşәn mәsuliyyәti layiqincә dәrk edәn bir sıra
uşaq yazarları yaratdıqları әsәrlәrdә söylәnilәn
hәr bir kәlimәni ölçüb-biçәrәk kiçik oxucuların
ixtiyarına verirdilәr. Bu mәqam isә 1970-80-ci
illәr uşaq nәsrinin mövzu hüdudlarını geniş -

lәndirmәklә onun özünәmәxsus, spesifik özәl -
liklәrini sәciyyәlәndirmәkdәdir.
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R.Mammadov 
Praise of love to work in 

prose for children 

Summary
The article investigates and broadly analyzes

the topics on labor in contemporary Azerbaijani
prose for children in 1970-80 years with
reference to the works of children’s writers such
as A.Samadli, K.Hasilova, Z.Khalil, N.Suley -
manov and I.Hummatov.

Р.Мамедов
Воспевание  любви к труду 

в детской прозе

Резюме
В статье рассматривается в 1970-80-е годы

в современной азербайджанской детской
прозе тема труда. Тема анализируется в
произведениях  детских писателей   как А.Са -
медли, Х.Гасилова, З.Халил, Н.Сулейманов,
И.Гумматов. 
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Problemin qoyuluşu
Biliyin daşıyıcısı insandır. Bütün iqtisadi ha -

disәlәr, proseslәr insanın әqli vә fiziki әmәyinin
nәticәsi olaraq meydana çıxır. Bu baxımdan
insanı, iqtisadiyyatı bir-birindәn kәnarda tә -
sәvvür etmәk mümkün deyil. Bunlar insan cә -
miyyәti yarandığı zamandan daim vәhdәtdә ol -
muş, inkişaf etmişdir. Demәli, iqtisadiyyatın
inkişafı (ümumi mәnada) insandan, insanın
inkişafı isә mühitdәn asılıdır. İnsan isә burada
birin ci yerdә durur. Çünki iqtisadi inkişaf insanın
әqli, fiziki әmәyinin nәticәsi kimi meydana çıxır.
Əqli әmәyin payı yüksәk olan iqtisadiyyatla,
fiziki әmәyin payının yüksәk olduğu iqtisadiyyat
arasında әsas fәrq birincinin ikinciyә nisbәtәn
daha sürәtli vә rәqabәtqabiliyyәtli, sosial rifahın
isә daha yüksәk olmasıdır. 

Tәhsil insan kapitalının formalaşmasında әhә -
miyyәtli rol oynasa da, institusional vә biznes

mühiti onlardan sәmәrәli istifadә edilmәsindә
hәlledici rol oynayır. Çünki yaradıcılıq qabiliy -
yәtinin sosial-iqtisadi hәyatda reallaşdırılması
üçün әlverişli mühitin mövcudluğu ölkәlәrin
iqtisadiyyatına birbaşa tәsir göstәrir. İnkişaf
etmiş vә zәif inkişaf etmiş ölkәlәrin sosial-iqti -
sadi inkişaf göstәricilәrini müqayisә etdikdә
onlar arasında әsas fәrqin insan kapitalı ilә bağlı
olduğunu görmәk olar. Bu baxımdan ölkәlәrin
sosial-iqtisadi inkşafında insan kapitalının ro -
lunun qiymәtlәndirilmәsi vә artırılması yol la rı-
nın axtarılması artıq uzun illәrdir ki, iqtisadçı
alimlәrin diqqәt mәrkәzindәdir. 

İnsan kapitalının inkişafı istiqamәtindә tәd -
qiqatlar hәlә keçәn әsrin 50-ci illәrindәn aktual -
laşmışdır. Bu mövzuda T.Şults (23), H.Bekker
(2), E.Denison (5), R.Solou (22),  İ.Fi şer (6),
R.Lukas (12), C.Minser (16), J.İ.Han sen (10),
M.Haq (8) vә başqaları tәrәfindәn ciddi araş -
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dırmalar aparılmışdır. Azәrbaycanda isә Q.İma -
nov  vә Y.Hәsәnli (11) kimi bir çox alim lәrimiz
öz tәdqiqatlarında elmi vә tәcrübi nәti cәlәr әldә
et mişlәr. 

İnsan amilinin sosial-iqtisadi, siyasi pro ses -
lәrdә hәlledici rol oynamasına klassiklәrin,
neoklassiklәrin vә sonrakı iqtisadi mәktәblәrin
nümayәndәlәrinin әsәrlәrindә geniş yer veril -
mişdir. Onlar insanın (işçinin) bilik vә tәcrü -
bәsinin iqtisadi artımda vә әmәk mәhsul dar -
lığının yüksәlmәsindә önәmli yer tutması barәdә
fikirlәr irәli sürür vә bunları müxtәlif faktlarla
sübuta yetirir. Onlardan A.Smit (28), A.Moslou
(27) vә  başqaları insan qabiliyyәtinin sәmә rәli -
liyinә diqqәti yönәldir, sәmәrәliliyin insanın qa -
biliy yәt vә bacarığından asılı olduğunu әsas -
landırırdılar. Belә ki, A.Smitin әmәk mәhsul dar -
lığının artırılmasının, ilk növbәdә, işçinin mәha -
rәt vә bacarığının yüksәldilmәsindәn, yal nız
budan sonra onun işlәtdiyi maşın vә ava dan -
lıqlardan asılı olduğunu bildirirdi (28, 235). 

İnsan potensialının kapitallaşması
İnsan potensialı – iqtisadi potensialın әsas

tәrkib hissәsidir, cәmiyyәtin әn zәruri resursudur.
Ümumi yanaşmada isә insan potensialını kәmiy -
yәt göstәricilәrinә әsaslanan, insanların (insanın-
fәrdin) fiziki vә әqli bacarıqlarının mәcmusu ki -
mi dә qәbul etmәk olar. 

İnsan potensialının inkişafında birbaşa rol oy -
nayan imkanları 4 qrupa bölmәk olar: iqtisa di,
sosial, siyasi vә mәdәni. Bunlar arasında sıx
bağ lılıq vardır. Belә ki, bir qrupun imkanlarının
art ması, digәr qrupa daxil olanların da im kan la -
rını artırır. 

İnsan potensialının keyfiyyәt xarak teris ti ka -
sına insan kapitalını formalaşdıran, onun mәh -
suldarlığının artmasına imkan yaradan tәhsil,
sağlamlıq, peşәkarlıq, kәmiyyәt xarak teristi -
kasına isә doğum, ölüm, miqrasiya göstәricilәri
daxildir. İnsan potensialına yatırılan inves -
tisiyanın fasilәsizliyi insan kapitalını forma -
laşdırır. “Sub-insan” kapitalına – insan kapita -
lının formalaşmasından öncәki mәrhәlәsi kimi
baxmaq olar. Ümumtәhsil mәktәbinin ta mam -
lanmasına qәdәr insan potensialına qoyulan
investisiyalar “sub-insan” kapitalını for malaş dı -
rır (bax: Sxem 1).

Qeyd: Şәkil müәllif tәrәfindәn hazır lan mışdır.
İnsan potensialının formalaşması vә insan

kapitalına çevrilmәsi mәrhәlәlәri

Bir az öncә insan kapitalının ona qoyulan in -
vestisiyanın әsasında yarandığını qeyd etdik.
İnsan kapitalının mәcmusu isә öz növbәsindә
intellektual potensialı formalaşdırır. Hazırda
inkişaf etmiş ölkәlәrin intellektual potensialı vә
insan kapitalı biliklәrә әsaslanan iqtisadiyyat qu -
ruculuğunun tәmәlini tәşkil edir.

Ümumiyyәtlә, insan kapitalına dövlәtin (ölkә -
nin) iqtisadi vә milli sәrvәti kimi baxmaq la -
zımdır. Çünki, iqtisadiyyatın rәqabәt gücünün
artması, әmәk mәhsuldarlığının yüksәlmәsi, yeni
biliyin, mәhsulun, xidmәtin yaranması insan
kapitalından sәmәrәli istifadә nәticәsindә müm -
kün olur. Onlar qazandıqları bilik vә bacarıqları
(bilik kapitalını) maddi kapitala çevirәrәk, döv -
lәtin sosial-iqtisadi qüdrәtinin möhkәm lәn mә -
sindә birbaşa rol oynayırlar. 

İnsan kapitalı ilә bağlı nәzәri müddәalar
İnsan kapitalı nәzәriyyәsi institusional, neo -

klassik, neokeyns vә digәr iqtisadi nәzәriy yә lәrin
nailiyyәtlәrinә әsaslanır. Qeyd edәk ki, elmi
mәnbәlәrdә “insan kapitalı” nәzәriyyәsinin XX
әsrdә elmi dövriyyәyә daxil olduğu qeyd olunur.
Lakin bәzi mәnbәlәrdә bu anlayışın XIX әsrdә
meydana gәldiyi göstәrilir. C.R.Mak-Kullok
“insan kapitalına - milli sәrvәti forma laşdıran
tәrkib elementi kimi baxırdı” (15, 67). L.Valras
isә insanın özünü kapital hesab edir vә bunu hәr
bir fәrdin qabiliyyәtinin ondan ayrılmaz olması
ilә әsaslandırırdı. H.D.Makleod istehsal edәn
insana toplanmış (yığılmış) kapital kimi baxırdı.
Onun nöqteyi-nәzәrincә, mәhsuldar olmayan in -
san, iqtisadi insan deyil (13). Çünki, hәr bir insan
öz bilik vә qabiliyyәtinin daşıyıcısı olmaqla
yanaşı, eyni zamanda onunla yeni dәyәr, başqa
sözlә, kapitaldır. İnsan kapitalı nәzәriyyәsinin
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yaradıcıları Stiqlis (21), Bekker (2) vә endogen
artım nәzәriyyәsinin yaradıcıları R.E.Lucas (12)
P.Romer (19),  S.Rebelo (18), R.J.Barro (1),
A.J.Bovlus, C.Robinson (4), T.Şuller (20),
E.Frenç (7) biliyin iqtisadi artım prosesindә mәr -
kәzi yer tutduğunu qeyd edirdilәr. Bu baxım dan
“insan kapitalı” nәzәriyyәsindә tәhsil iqti sa di
artımın mühüm komponenti hesab olunur. İq tisa di
artımla insan kapitalı arasında bağlılıq en do gen
artım nәzәriyyәsindә aydın şәkildә ve ril miş dir. 

Qeyd etdiyimiz kimi,  gәlәcәkdә qazanc әldә
etmәk üçün insanın özünün bilik vә tәcrübәsinin
saxlanılmasına sәrmayә qoyulduğu halda kapi -
tala çevrilir. Yәni, insan o vaxt kapitala çev rilir
ki, ona sәrmayә qoyulur vә qarşılığında iqti sadi-
sosial sәmәrә әldә edilir. 

İnsan kapitalının iqtisadi atrıma tәsiri 
İnsan kapitalının iqtisadi atrıma tәsiri son

illәrdә daha çox diqqәt çәkmәyә başlamışdır.
İnsan kapitalının iqtisadi artıma tәsiri ilә bağlı iki
yanaşma mövcuddur. Birinci yanaşma (Uzava
vә Lukas tәrәfindәn hazırlanmış Uzava-Lukas
mo delinә әsaslanır) – insan kapitalını istehsal
pro sesindә bir töhfә halına gәtirmәk (23;12). Bu
modelә görә, istehsalın artımı ilә insan kapitalı
arasında bağlılıq vardır. İkinci yanaşma
R.R.Nel son vә E. Felpson (17) tәrәfindәn irәli
sürül müşdür. Onlar hesab edirdilәr ki, insan
kapitalı mәhsuldarlığın artmasının әsas mәn -
bәyidir. Çünki, mәhz insan kapitalı iqtisa diy -
yatda innovasiya vә mövcud texnologiyaların
tәtbiqi imkanlarını müәyyәn edir. Eyni zamanda,
insan kapitalı texnologiyanın yayılmasını sürәt -
lәndirmәklә iqtisadi artım tempinә ciddi tәsir
göstәrir. Bu baxımdan insan kapitalı biliklәrә
әsaslanan iqtisadiyyat quruculuğunda vә iqtisadi
artım nәzәriyyәsindә әhәmiyyәtli yer tutur. 

İnsan kapitalı bütövlükdә, insanın, müәssi -
sәnin, cәmiyyәtin intellektual potensialı olmaqla,
yeni mәhsulun istehsalına xidmәtin yaradıl -
masına, biliyin istehsal fәaliyyәti üçün mәqsәd -
yönlü istifadәsinә xidmәt edir. Bir çox tәdqi -
qatlarda insan kapitalını insanların sağlamlıq,
bilik, qabiliyyәt, mәdәniyyәt vә tәcrübәlәrinin
mәcmusu kimi dә dәyәrlәndirirlәr. 

“İnsan kapitalı” nәzәriyyәsinin inkişafının
zәnginlәşdirilmәsindә Т.Şults vә H.Bekkerin bö -
yük xidmәti olmuşdur. T.Şults insan kapitalı
nәzәriyyәsinin başlanğıc mәrhәlәsindә onu әhә -

miyyәtli dәrәcәdә zәnginlәşdirmiş vә elmi icti -
maiyyәt tәrәfindәn qәbul edilmәsinә nail ola
bilmişdir. O, ilk dәfә olaraq insan kapitalını zә -
ruri istehsal amili kimi göstәrmişdir. T.Şults in -
san kapitalı anlayışının izahını verәrkәn qeyd
edirdi: “Bütün insanların qabiliyyәtlәri, baca -
rıqları ya anadangәlmә, yaxud da qazanılmış
olur. Hәr bir insan insan potensialını müәyyәn
edәn varlıq kimi doğulur. Biz müәyyәn xәrclәrlә
insan potensialının güclәndirilә bilәn key -
fiyyәtini – “insan kapitalı” adlandırırıq” (21).
Ümumiyyәtlә, T.Şults “insan kapitalı”na makro -
sәviyyәdә, H.Bekker isә “insan kapi talı”na
mikrosәviyyәdә baxırdı. H.Bekker müәs sisәnin
insan kapitalına tәcrübә, bilik vә insan baca -
rığının mәcmusu kimi tәrif verirdi (25). C.Fişer,
R.Dornbuş vә R.Şmalenzi dә insan kapitalı
nәzәriyyәsinә öz töhfәlәrini verәrәk belә bir fikir
irәli sürürdülәr: “insan kapitalı insanda tәcәssüm
olunan gәlir gәtirmәk qabiliyyәtinin ölçüsüdür”
(29). Onlar insan kapitalına ana dangәlmә qa -
biliyyәt vә istedad, hәmçinin tәhsil vә qaza nılmış
ixtisası   da daxil edirdilәr. 

R.E.Manuelli, A.Seşadri (14), K.Hamilton,
G.Lui (9), D.Veil (24), J.Benhabib, M.M.Spiegel
(3) vә bir çox tәdqiqatçılar insan kapitalına milli
sәrvәti formalaşdıran әn mühüm tәrkib hissә -
lәrindәn biri kimi baxırdılar. Belә ki, milli sәrvәt
– tәbii resurslar, fiziki (vә maliyyә) kapital vә
insan kapitalı göstәricilәri әsasında hesablanır.
Hazırda iqtisadi cәhәtdәn inkişaf etmiş ölkәlәrin
milli sәrvәtinin tәrkibindә insan kapitalının
xüsusi çәkisi yüksәkdir. Qeyd edәk ki, ABŞ,
Finlandiya, Almaniya, Yaponiya, İsveçrә vә s.
ölkәlәrdә milli sәrvәtin tәqribәn 80%-ә qәdәrini,
ümumilikdә inkişaf etmiş ölkәlәrdә milli sәrvәtin
60-75%-ni insan kapitalı tәşkil edir. Bu ölkәlәrdә
ÜDM-in artımının 80-85%-i biliyin inkişafı
hesabına formalaşır. Əgәr 1800-cü ildә qәrb
ölkәlәrindә vә Yaponiyada milli sәrvәtin 20-
22%-ni insan kapitalı  tәşkil edirdisә, 1860-cı
ildә bu 21-23%-ә, 1913-cü ildә 31-33%-ә, 1950-
ci ildә 47-48%-ә, 1998-ci ildә 67-69%-ә, XXI
әsrin başlanğıcında isә 80%-ә çatmışdır. H.Bek -
ker tәhsilә qoyulan investisiyaların iqtisadi
effektivliyini gәlirlәrin xәrclәrlә müqayisәsi ilә
tәhlil etmiş vә müәyyәnlәşdirmişdir ki, tәhsilә
qoyulan investisiya ildә 12-14%-lik gәlir әldә
etmәyә imkan verir (25).
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Müasir dövrdә bilik iqtisadi inkişafa daha çox
tәsir göstәrәn başlıca amillәrdәn birinә çev ril -
mişdir. A.P.Kol yadin haqlı olaraq biliyә insan
kapita lının yığım mәnbәyini yaradan amil kimi
baxır, öyrәnmә vә tәhsili onun әsas üsulu hesab
edirdi (26). Tәbii ki, insan kapitalının forma -
laşmasında vә tәkrar istehsalında tәhsil, tәcrübә
vә tәlim әn önәmli yer tutur. Bu sәbәbdәn inkişaf
etmiş ölkәlәr inves tisiya qoyuluşlarının böyük
hissә si ni insan ka pitalının formalaşmasına vә
tәkrar istehsalına yönәldirlәr. Bu investisiyaların
sayә sindә dә hә min ölkәlәr rәqabәtdә üstünlük
qa zanmış, biliyin inkişafına, gәlirlәrin artmasına
vә әhalisinin rifahının yaxşılaşdırılmasına nail
olmuşlar.

XXI әsrdә insan kapitalı vә biliyin әsas isteh -
sal amilinә çevrilmәsi dә tәsadüfi deyildir. Çün -
ki, istehsalın digәr amillәri (torpaq istisna olmaq -
la) texnika-texnologiya, istehsalın inkişafı,
mәhsuldarlığın yüksәldilmәsi vә s. mәhz insanın
biliyi, intellektual әmәyi ilә meydana gәlir. Bura -
da elm, tәhsil, sәhiyyә, mәdәniyyәt, iqtisadi vә
sosial tәhlükәsizlik mühüm yer tutur. Ümu -
miyyәtlә, müasir dövrün sosial-iqtisadi inkişafı
insan kapitalından mәqsәdyönlü vә xoşmәramlı
istifadә sәviyyәsindәn asılıdır. (Lakin tәәssüflәr
olsun ki, bәzәn bu kapitaldan cәmiyyәtin mәhv
edilmәsi mәqsәdilә dә istifadә olunur.) 

İnsan kapitalının sәmәrәliliyinin institusional
şәrtlәrinin müәyyәn edilmәsi üçün onu aşağıdakı
kimi xarakterizә etmәk olar:

Birinci, insan kapitalı hәr bir konkret insanda
onun imkan vә tәlәbatlarının ayrılmaz tәrkib
hissәsi kimi formalaşır. İnsanın әqli vә fiziki
әmәyinin mәhsulu, sağlamlığı, biliyi, qabiliyyәti,
tәcrübәsi konkret fәrdә aiddir. 

İkinci, insan kapitalının tәrkibi olan sağ -
lamlıq, tәhsil, bilik, qabiliyyәt vә tәcrübә saxlan -
ma vә tәkrar istehsal tәlәb edәn müәyyәn dәyәr
(vә ya potensial) kimi çıxış edәn özünmәxsus
yığıma malikdir. 

Üçüncü, insan kapitalının formalaşması kifa -
yәt qәdәr uzun müddәt aparır vә hәm fәrdin
özündәn, hәm müәssisә vә tәşkilatdan, dövlәt -
dәn, bütövlükdә isә cәmiyyәtdәn әhәmiyyәtli in -
vestisiya qoyuluşu tәlәb edir. İnsan kapita lından
alınan effekt, hәm dә şәxsi fәallıqdan vә hәr bir
konkret insanın özünüinkişaf qabiliy yәtindәn,
bütövlükdә cәmiyyәtin institusional şәraitindәn

asılıdır. 
Dördüncü, müasir cәmiyyәtin iqtisadi gücü

insan kapitalının mәcmusu ilә müәyyәn olunur.
İnsanların bilik vә bacarıqlarının birlәşmәsi vә
sәmәrәli istifadәsi birbaşa tәkrar istehsal prose -
sinә tәsir göstәrir vә bütövlükdә әmәk mәhsul -
darlığını artırır. 

Beşinci, istәnilәn iqtisadi fәaliyyәt sahәsindә
insan kapitalının dәyәri, keyfiyyәti vә istifadә
forması iqtisadi artımın, rәqabәtqabiliyyәtinin vә
istehsalın effektivliyinin başlıca amili kimi çıxış
edir.  

Müasir dövrdә insan kapitalının formalaşması
üçün әn azı 22 il tәlәb olunur. Formalaşan kapital
50-60 il әrzindә cәmiyyәtin vә iqtisadiyyatın
inkişafında istifadә edilir. Bura әmәk  resursları,
bilik, intellektual vә tәşkilati әmәyin alәtlәri,
yaşayış vә intellektual fәaliyyәt mühiti daxildir.
Qısaca insan kapitalı – peşәkarlar, intellekt,
bilik, keyfiyyәt vә yüksәk mәhsuldarlıqlı әmәk
vә yaşayış keyfiyyәti demәkdir. Hazırda iqtisadi
artım vәtәndaşların, işçilәrin, menecerlәrin,
sahibkarların tәhsilli olmasını tәlәb edir. Tәdqi -
qatlar göstәrir ki, qapalı sistemlә müqayisәdә,
liberal mühitdә ideyanın yaranması vә reallaş -
ması imkanları daha genişdir. 

Aparılan nәzәri araşdırmalar insan kapitalının
formalaşmasına bir sıra amillәrin tәsir etdiyini
göstәrir. Belә ki, әgәr XIX әsrdә vә ondan әvvәl
insan kapitalının (insan amilinin) inkişafında
yalnız tәhsil vә tәlimin әhәmiyyәtli olması vur -
ğulanırdısa, bu gün onların sayı onlarladır. Qeyd
edәk ki, Dünya Bankının ekspertlәri insan kapi -
talını tәşkil edәn sahәlәrә elm, tәhsil, mәdәniyyәt
vә incәsәnәt, sәhiyyә, informasiya tәminatını
daxil edirlәr. Bununla yanaşı, insan kapitalı aşa -
ğıdakı qrup elementlәri özündә birlәşdirir:
sağlamlıq kapitalı, әmәk kapitalı, intellektual
kapital, tәşkilati kapital, mәdәni kapital.

C.Fişer, R.Dornbuş vә R.Şmalenzinin fikrin -
cә, insan kapitalına qoyulan investisiyalar daha
yüksәk әmәk haqqı formasında, yaxud da bu
qabiliyyәt vasitәsi ilә daha çox gәlir gәtirәn
fәaliyyәt nәticәsindә tәdricәn geri qayıdır (29).

Müasir nәzәriyyәlәrdә “İnsan kapitalı”nın
ölçülmәsi üçün üç yanaşma mövcuddur: 1) tәh -
silalma sәviyyәsinә; 2) insan kapitalına çәki -
lәn xәrclәrә (giriş vә dәyәr yanaşması); 3) çıxış
parametrinә, yәni insan kapitalının әmәk

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №4, 2018 s.47-52



51

bazarındakı dәyәrinә görә (gәlir yanaşması).
Göründüyü kimi, insan kapitalının dәyәrlәn -
dirilmәsi çoxölçülüdür. Onun cәmiyyәt vә iqti -
sadi inkişaf üçün әhәmiyyәti birmәnalıdır. Bu -
nunla bağlı çoxsayda tәdqiqatlar aparılmışdır.
Onlardan biri dә 2013-cü ildәn ÜİF tәrәfindәn
açıqlanan “İnsan Kapitalı İndeksi”dir. Bu indeks
4 qrupda birlәşdirilәn 46 göstәrici (5 yaş qrupu
üzrә – 15 yaşa qәdәr, 15-24, 25-54, 55-64, 65 vә
yuxarı) әsasında  hesablanır. Bunlara:

– tәhsil (ali, orta, ibtidai) vә peşә hazırlığı;
– sağlamlıq, fiziki vә psixoloji rifah;
– işәdüzәlmә vә mәşğulluq;
– infrastruktur, hüquqi müdafiә, sosial mo -

billik.
T.Şultsa görә insan kapitalına investisiya әsas

nәticәsini insanların әmәk mәhsuldarlığının
artmasında, onların cәmiyyәtdә effektiv yaradıcı
fәaliyyәti üçün şәraitin yradılmasında vә sağlam -
lıqlarının qorunmasında göstәrir (21). Onun fik -
rincә, insan istehsaledici xarakterә malik zәruri
әlamәtlәri özündә birlәşdirir. T.Şults hesab edirdi
ki, cәmiyyәtdә istehsal olunan mәcmu mәhsulda
toplanan insan kapitalı artıq ¼ deyil, XX әsrin
tәkrar istehsal nәzәriyyәsinә görә ¾ tәşkil edir.
Yәni, istehsal olunan mәcmu mәhsu lun ¾-ü
insan kapitalının hesabına formalaşır (21).

Son illәrdә iqtisad elmindә istifadә olunan
әsas terminlәrdәn biri dә intellektual poten -
sialdır. Mәlum olduğu kimi, intellektual poten -
sialın formalaşması vә inkişafı dövlәt, sahibkar,
hәm dә fәrdlәr (ailә) tәrәfindәn böyük vәsait
qoyuluşu tәlәb edir. Eyni zamanda, bu xәrclәrin
iqtisadi, sosial vә mәnәvi effekti dә yüksәk olur.
Xüsusilә son 20-30 ildә insanların (fәrdlәrin)
inkişafının bilik vә peşәkarlıq sәviyyәsindәn,
müәssisәnin, firmanın vә s. bazarda uğur qazan -
masının (rәqabәt gücünün), gәlirlәrin çoxalma -
sının yüksәk ixtisaslı kadrlardan asılılığı artmağa
başlamışdır.

Bilik iqtisadiyyatının formalaşması vә inki -
şafına nail olan ölkәlәr dünya miqyasında rәqa bәt
gücünü yüksәldir. Dayanıqlı iqtisadi inkişafı
tәmin edirlәr. Başqa sözlә, iqtisadi fәaliyyәtin
bütün sahәlәrindә (xüsusi ilә elm, tәhsil, sәhiyyә,
yüksәk texnologiyalara әsaslanan istehsal)
sağlam şәrait yaradılmaqla, rifahın yaxşılaşması
mәqsәdinә çatırlar. Tәcrübә göstәrir ki, biliyә
investisiya qoymayan vә ya biliyin imkan larından

istifadә etmәyәn, yәni biliyin mәnim sә nilmәsi,
istehsalı vә yayılması prosesindәn kә narda qalan
ölkәlәrin rәqabәt bazarına girmәsi, elәcә dә
davamlı iqtisadi inkişafı qeyri-müm kün dür.

Nәticә 
1) İnsan kapitalı – insan potensialına inves ti -

siya qoyuluşu ilә formalaşır. İnsan kapitalına
cәlb edilәn sәrmayә isә onun tәkrar istehsalına,
bilik vә tәcrübәsinin artırılmasına yönәldilәn in -
vestisiyadır.   

2) İnsan kapitalı isә öz növbәsindә cәmiyyәtin
intellektual potensialını formalaşdırır.

3) Cәmiyyәtin intellektual potensialından vә
ya insan kapitalından sәmәrәli istifadә nәticә -
sindә biliklәrә әsaslanan iqtisadiyyat forma laşa -
raq inkişaf edir. Hazırda dünyada gedәn rәqabәt
döyüşündә qalib gәlmәk vә ya rәqabәt aparmaq,
davamlı iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün biliyә
(elm vә tәhsil) mәqsәdyönlü inves tisiya qoyuluşu
tәlәb olunur. 
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A. Muradov  
Theoretical considerations on the role of

human capital in building of knowledge
economy
Summary

The article examines theoretical conside -
rations on the role of human capital in building of
knowledge economy. Theoretically, a favorable
business environment, outlook and set of mind
can positively influence the formation and use of
human capital. In this regard, it is justified that
the impact of formation and use of human capital
on knowledge economy is critically important.   

А.Мурадов  
Теоретические соображения о роли

человеческого капитала в создании
экономики знаний 

Резюме
В статье рассматриваются теоретические

соображения относительно роли чело вечес -
кого капитала в создании экономики знаний.
Теоретически, благоприятная деловая среда,
мировоззрение и менталитет могут оказать
положительное влияние на формирование и
использование человеческого капи тала. С
этой точки зрения, оправдывается, что
влияние формирования и использования
человеческого капитала на экономику знаний
является чрезвычайно важной. 
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Q
eyri-neft sektorunun inkişafı ölkә -
nin iq tisadi potensialının güc -
lәndirilmәsindә  mühüm amil lәr -
dәn biridir. Mәhz bunun nәticә -

sidir ki, son illәr uğurla hәyata keçirilәn dövlәt
proq ramları vә bu sahәdә görülәn tәdbirlәr qeyri-
neft sektorunun davamlı inkişafına, sahibkarlıq
mühi tinin daha da yaxşılaşdırılmasına, inves -
tisiya qoyuluşunun artmasına, yeni müәssisәlәrin
vә iş yerlәrinin açılmasına tәkan vermişdir. Azәr -
bay can Res publikası Prezidentinin 2016-cı il 6
de kabr ta rixli, 1138 nömrәli Fәrmanı ilә tәsdiq
edil miş “Milli iqtisadiyyat vә iqtisadiyyatın әsas
sek torları üzrә strateji yol xәritәlәri”ndә ölkәdә
da yanıqlı inkişafın tәmin edilmәsi, әrzaq tәhlü -
kәsizliyinin daha da güclәndirilmәsi, iqtisa diy -
yatın şaxәlәndirilmәsi, rәqabәtqabiliyyәtli kәnd
tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalının vә emalının
genişlәndirilmәsi üçün әlverişli mühitin yara -
dılmasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә konkret hә -
dәflәr, o cümlәdәn, “Azәrbaycan Res pub lika sın -
da kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının isteh salına vә
emalına dair Strateji Yol Xәritәsi”ndә 9 stra teji
hәdәf vә 36 prioritet istiqamәt müәyyәn edil miş -
dir. 

Ölkәnin tәbii-iqlim şәraiti kәnd tәsәrrüfatı
bitkilәrinin bütün il әrzindә әkilib becәrilmәsinә
imkan versә dә, torpaq fondunun 52,4%-i kәnd
tәsәrrüfatına yararlıdır ki, bunun da әksәriyyәti

rütubәt çatışmayan quraq zonaya aid olduğundan
burada suvarma tәtbiq etmәdәn kәnd tәsәrrüfatı
mәhsullarının istehsalı mümkün deyildir. Azәr -
baycanın su ehtiyatları olduqca mәhduddur. Belә
ki, yerüstü su ehtiyatlarının 70%-i respublika
hüdudları xaricindә, 30%-i isә ölkәnin öz әra -
zisindә formalaşır. Quraqlıq illәrindә yerüstü su
ehtiyatlarının azalması, daxili çayların su axı -
nının әsas sәrfinin yaz mövsümünә düşmәsi vә
onların әksәriyyәtinin axınının tәn zim lәnmәmәsi
nәticәsindә daşqın sularından tam istifadә
olunmadan dәnizә axması әkin sahә lәrinin
suvarma suyu ilә tәminatını çәtinlәşdirir. Odur
ki, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının isteh salının
artırılmasında mövcud torpaq vә su ehti yat la rın -
dan sәmәrәli istifadәnin rolu olduqca bö yük dür.
Qeyd etmәk lazımdır ki, suvarılan tor paqlar әsa -
sәn, respublikamızın isti iqlimi, at mos fer yağın -
tılarının azlığı (200-300 mm) vә torpaq iqlim
şәraitinin mürәkkәbliyi ilә sәciy yәlәnәn düzәn -
lik-aran zonasında yerlәşdiyindәn bol vә key -
fiyyәtli kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının isteh -
salında digәr aqrotexniki tәlәblәrlә yanaşı, kәnd
tәsәrrüfatı bitkilәrinin vegetasiya suvar malarının
vaxtında vә düzgün aparılması xüsusi әhәmiyyәt
kәsb edir. Suvarmanın vaxtında aparılması isә
hәr şeydәn әvvәl kollektor-drenaj vә suvarma
sistemlәrinin, onların üzәrindәki hidrotexniki
qurğuların işlәk vәziyyәtdә saxla nılmasından

BİTKİÇİLİYİN  İNKİŞAF  ETDİRİLMƏSİNDƏ
SUVARMANIN ROLU VƏ ƏHƏMİYYƏTİ

Hikmәt Camalov,
Abşeron-Ceyranbatan Peşә Liseyinin ixtisas fәnn müәllimi,

peşә hazırlığı üzrә metodkomissiya sәdri
E-mail: camalov@bk.ru 
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asılıdır. Azәrbaycanda aqrar sahәnin inkişafı,
bütövlükdә suvarma әkinçiliyinә әsas lanır. Belә
ki, bitkiçilik mәhsullarının 85-90%-i, pambıq
bitkisinin hamısı suvarılan tor paqlarda becәrilir.
Əkinçiliyin iqtisadi sәmә rәliliyinin tәmin
edilmәsi әkin sahәlәrindәn sabit vә yüksәk
mәhsul götürülmәsi ilә yanaşı, tor paqların me -
liorativ vәziyyәtinin normal sәviy yәdә sax -
lanılması, suvarmanın aqrotexniki, texnoloji
cәhәtdәn düzgün vә dәqiq apa rılması, operativ
idarә olunması yolu ilә müm kündür. 

Azәrbaycan Respublikası әrazisindә kәnd
tәsәrrüfatında istifadәyә yararlı 4.5 mln hektar
torpaq sahәsindәn 3.2 mln hektarı suvarma tәlәb
edәn sahәlәrdir. Ölkәmizdә kifayәt qәdәr su
ehtiyatı olmadığından xalqımızın gәrgin әmәyi
sayәsindә respublikamızda böyük meliorasiya vә
su tәsәrrüfatı kompleksi yaradılmışdır. Bu illәr

әrzindә iri su anbarları, hidroqovşaqlar, suvarma
vә kollektor-drenaj sistemlәri, nasos stansiyaları
vә digәr obyektlәr tikilib istifadәyә verilmiş,
suvarılan torpaqların ümumi sahәsi 2.6 dәfәdәn
çox artmışdır. Sahәnin inkişafı vә tәkmil lәş -
dirilmәsinә uyğun olaraq idarәetmә formaları da
ildәn-ilә dәyişmişdir.

Respublikamızda su ehtiyatlarının idarә olun -
ması, istifadәsi vә mühafizәsi digәr aidiyyәti
dövlәt orqanları ilә qarşılıqlı şәkildә Azәrbaycan
Meliorasiya vә Su Tәsәrrüfatı Açıq Sәhmdar
Cәmiyyәti tәrәfindәn hәyata keçirilir. Onu da
qeyd edәk ki, suvarma kanallarının ümumi uzun -
luğu 51755 km-dir. Onlardan 2184 km-i ma -
gistral kanallar, 8014 km-i tәsәrrüfatlararası ka -

nallar, 41557 km-i isә tәsәrrüfatdaxili ka nal -
lardır.

Azәrbaycan Meliorasiya vә Su Tәsәrrüfatı
Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinin balansında olan

әsas magistral kanallar

Respublikanın әsas su arteriyaları olan Kür vә
Araz çaylarında, tәbii vә süni yaradılmış su
hövzәlәri üzәrindә quraşdırılan nasos stansiyaları
suvarma vә su tәchizatı sistemlәrinin su ilә tәmin
edilmәsini hәyata keçirir. Bundan başqa,  me -
liorasiya işlәri aparılmış sahәlәrdәn axıdılan
kollektor-drenaj sularının nәql etdirilmәsindә dә
stasionar nasos stansiyalarından istifadә edilir.

Hazırda әkin sahәlәrindә aşağıdakı suvarma
üsulları geniş tәtbiq edilir: 

1. Yerüstü üsulla suvarma. 
2. Torpaqaltı suvarma. 
3. Yağışyağdırma ilә suvarma. 
4. Damcılarla suvarma. 
5. Aerozol (kiçik dispersli) suvarma. 

№ Kanalların 
adı

İstismara 
verildiyi il

Uzunluğu
(km)

Suburaxma 

qabiliyyәti, (m3/san)

Xidmәt etdiyi 
әrazi (min ha)

Qidalanma
mәnbәyi

1 Yuxarı Qarabağ
kanalı

1958 172 113 90 Mingәçevir su anbarı,
Kür çayı

2 Yuxarı Şirvan
kanalı

1958 123 78 100 Mingәçevir su anbarı,
Kür çayı

3 Baş Mil kanalı 1976 37.2 80 120 Araz çayı

4 Samur-Abşeron
kanalı

1940 183.3 55 90 Samur çayı

5 Baş Muğan
kanalı

1960 34 65 65 Araz çayı
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Kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin suvarılmasında
hansı üsuldan istifadә edilmәsinә baxmayaraq
aşağıda göstәrilәn tәlәbatlar ödәnilmәlidir:

– suvarma normalarına vә vaxtlarına düzgün
riayәt edilmәli; 

– suvarılan sahәlәrin su rejiminin nizam -
lanması üçün әlverişli şәrait yaradılmalı;

– suvarma suyundan qәnaәtlә istifadә
etmәklә, sudan istifadә әmsalını artırmalı;

– su itkisini minumuma endirmәli vә ya itkiyә
tamamilә yol verilmәmәli; 

– torpaq sahәlәrindәn istifadә әmsalını yük -
sәltmәli; 

– suvarma suyunun sahәdә bәrabәr pay lan -
masını tәmin etmәklә, aktiv torpaq qatını nәm -
lәndirmәli; 

– aqrotexniki tәdbirlәrin keyfiyyәtlә yerinә
yetirilmәsini tәmin etmәli; 

– suvarılan torpaqların meliorativ vәziyyәtini
yaxşılaşdırmalı, onu şoranlaşmadan, bataq -
lıqdan qorumalı; 

– suvarma proseslәrini avtomatlaşdırmaq vә
mexaniklәşdirmәklә, suçunun әmәk mәhsul -
darlığını yüksәltmәli; 

– suvarma  aqronomik, ekoloji vә iqtisadi
cәhәtdәn әlverişli olmalı; 

– irriqasiya tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
ilә әtraf mühiti  korlamamalı. 

Öz axımı ilә suvarma üsulunda suvarma
suyu daimi nәqledici açıq kanallar vә ya boru
kәmәri ilә suvarılacaq sahәyә çatdırılır. Hәmin su
müvәqqәti açıq suvarma şәbәkәsi, elastik vә sәrt
borular vasitәsi ilә şırımlara, zolaqlara vә xüsusi
lәklәrә verilәrәk torpağa hopdurulur. 

Çilәmә üsulu ilә suvarmada suvarma suyu
nәqledici kanal vә boru kәmәri ilә sahәyә

çatdırıldıqdan sonra çilәyici, qurğu vә aparatlar
vasitәsi ilә yağış şәkilindә yer sәthinә yağdırılır.
Nәticәdә, çilәnәn yağış hesabına hәm torpağın
çatışmayan nәmliyi bәrpa edilir, hәm dә yer
sәthindә әlverişli mikroiqlim yaradılır. 

Yeraltı suvarma üsulunda suvarma suyu
suvarılacaq sahәdә yer sәthindәn müәyyәn
dәrinlikdә vә bir-birindәn müvafiq mәsafәdә
basdırılmış borulara verilir. Bu boruların sәthin -
dә açılmış deşiklәrdәn su sızaraq torpağın aktiv
tәbәqәsini nәmlәndirir. 

Damcılarla suvarma üsulunda suvarma suyu
fasilәsiz olaraq kiçik su sәrflәri ilә boru
kәmәrindәn (su qәbuledicidәn) xüsusi damcı -
ladıcılarla bitkinin vә ya meyvә ağaclarının bila -
vasitә kök hissәsi sayılan zonaya verilir. Su -
varma bütün vegetasiya dövründә arası kә sil mә -
dәn aparılır. 

Dispers su damcıları ilә suvarma çilәmә
üsulu ilә suvarmanın bir növüdür. Burada
suvarma suyu torpağa deyil, kiçik damcılar
şәklindә bitkinin yer sәthindә olan gövdәsinә vә
onun yarpaqlarına yağdırılır. Bu suvarma üsulu
digәr suvarma üsulları ilә birlikdә aparıla bilәr. 

Hәr bir suvarma üsulunun qәbul edilmәsi
suvarılacaq әrazinin tәbii vә tәsәrrüfat şә -
raitindәn, kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin tәrki -
bindәn, onların suvarma rejimindәn asılı olaraq
әsaslandırılmalıdır. Onu da qeyd etmәk lazımdır
ki, hәr bir suvarma üsulunun özünün mәnfi vә
müsbәt cәhәtlәri vardır. Bunları nәzәrә alaraq
aqronomik ekoloji vә iqtisadi cәhәtdәn әlverişli
suvarma üsullarından istifadә etmәk lazımdır.
Əlverişli suvarma üsullarından biri dә tama milә
mexaniklәşdirilmiş yağışyağdırma ilә suvar -
madır. Kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin su varıl -
masında әl әmәyini azaldan vә su ehtiyat larından
sәmәrәli istifadә edilmәsi mәqsәdi ilә suvar -
manın mexaniklәşdirilmәsinә böyük diqqәt
yetirilir. Hazırda respublikamızın bir çox böl -
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gәlәrindә mexaniklәşdirilmiş suvarma üsul -
larından vә onun әn әhәmiyyәtlisi hesab edilәn
yağışyağdırma maşınları ilә suvarmaya geniş yer
verilir. 

Geniş vә әhatәli çilәmә sistemi Azәrbay can -
da әn çox yayılmış suvarma sistem lәrin dәndir.
Bu suvarma sistemlәrindәn adından da görün -
düyü kimi, onların әkin sahәsinin әhatәsini tәmin
etmәk üçün әsasәn, geniş tarlalarda isti fadә
olunur. Çilәmә ma şınlarının üstünlüklәri bәllidir.  

Onlar böyük әmәk vә maliyyә xәrc lәrini tәlәb
etmir, çilәmә sisteminin sazlanma vә işә salın -
ması nisbәtәn qısa müddәtdә hәyata keçirilәrәk,
geniş vә әhatәli maşınlar prosesinin avto -
matlaşdırılması üçün böyük imkanlar yaradır.

Eyni zamanda, belә maşınlar mükәmmәl şәkildә
suyu pay laşdırır vә ona qәnaәt edir. Geniş vә
әhatәli çilә mә maşınları әsasәn, azmaili vә düz
sahәlәrdә tәtbiq edilir. Çilәmә sistemi mürәkkәb
mikro relyefli sahәlәrdә dә öz effektivliyini
nümayiş etdirir. 

Dünyada kәnd tәsәrrüfatında istifadә olunan
torpaqların yalnız 18%-i suvarılır, lakin bu
torpaqlar istehsal olunan mәhsulun 50%-i verir.
Pivot suvarma texnologiyasının tәtbiqi nәti -
cәsindә sudan düzgün istifadә etmәklә, Azәr -
baycanda becәrilәn kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin
mәhsuldarlığını әkin sahәlәrini çoxaltmadan 2-3
dәfә artırmaq olar. Bu irriqasiya qurğularından
istifadә kәnd tәsәrrüfatı rayonlarında suya qәnaәt
edilmәsi vә ondan effektiv istifadә olunmasına
imkan yaradır ki, bu da әsasәn yay aylarında
suvarma problemini aradan qaldırır. 
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H
әr bir ölkәnin gәlәcәyi, bilavasitә
onun tәhsil sistemindәn asılıdır.
Əlbәttә, ölkәdә tәhsilin tәşkili
prinsiplәri, sәviyyәsi, keyfiyyәti

vә s. kimi  mәsәlәlәr dövlәt siyasәtindә daim
diqqәtdә saxlanılır. Orta, peşә, orta ixtisas vә ali
tәhsil pillәlәrindә tәhsilalanlara verilәn böyük
bilik sәviyyәsi onların gәlәcәk fәaliyyәtlәrinә
birbaşa tәsir edir. Aydındır ki, tәhsilin sәviy -
yәsindәn asılı olmayaraq hәr bir tәhsil növü
müәyyәn proqram üzrә hәyata keçirilir. Tәdris
prosesinin key fiyyәtini artırmaq üçün elm vә
texnologiyaların müasir nailiyyәtlәri tәhsil sis -
teminә dә tәtbiq olunur.

Qeyd etmәk lazımdır ki, müasir dövrdә yeni
informasiya texnologiyalarının sürәtli inkişafı
nәticәsindә idarәetmә obyektlәrinin, tәşki lat -
larının, strukturlarının, sәnaye vә qeyri-sәnaye
müәssisәlәrinin kompleks avtomatlaşdırılmasına
sәbәb olmuşdur. Hazırda informasiya texnolo -
giyalarının әn sәmәrәli vә mükәmmәl tәtbiq
sahәlәrindәn biri verilәnlәr bazaları konsep siyası
әsasında qurulan avtomat laşdırılmış infor masiya
sistemlәri geniş istifadә olunur. Son za manlar
yaradılan avtomat laş dırılmış infor masiya sis -
temlәri sәnәd dövriyyәsi mәsә lәlәrindә – elmi-

tәdqiqat işlәri, tibb, nәq liyyat, arxiv tәş kilatları
vә s. sahәlәrdә geniş tәtbiq edilir.

İnformasiya emalında sәmәrәliliyin artırıl ma -
sının, onu mәhsuldarlığının, faydalılığının yük -
sәldilmәsinin birinci yolu yeni alqoritmlәrin
işlәnilmәsinә, texniki vәsaitlәrin müxtәlif metod -
larla, sәmәrәli tәtbiqinә әsaslanır. Kompüter sis -
temlәrindә yaddaşdan effektiv istifadә etmәk,
orada maksimum informasiya yerlәşdirmәk,
texniki kanallarda informasiyaların etibarlı
mühafizәsi mәqsәdilә müxtәlif növ verilәnlәrin
sıxılma metodlarından istifadә olunur. Sıxılmış
informasiya aşağıdakı mәsәlәlәri hәll etmәk
qabiliyyәtinә malikdir:

– informasiya  seli, kanallar, verilәnlәrin sıxıl -
ması, spektr, sәs-küy, siqnalların sıxılması, orto -
qonal, Hilbert fәzası;

– informasiyanın  mәxfiliyini artırır;
– әlaqә kanalının informasiya ötürmә sürәtini

artırır. 
Yaddaşda daha çox informasiya yerlәşdirmәk

mümkündür. İnformasiyanın sıxılmasının bir çox
üstünlüklәri mövcuddur:

– sıxılmış informasiyalar bәdhaqlar tәrә -
findәn anlaşılmır;

– sıxılmış informasiya yaddaşda daha çox

İNFORMASİYA  EMALINDA  SƏMƏRƏLİLİYİN
ARTIRILMASI ÜSULLARININ  MÜQAYİSƏLİ

TƏHLİLİ

Açar sözlәr: informasiya  seli, kanallar, verilәnlәrin sıxılması, spektr, sәs-küy, siqnalların sıxıl -
ması, ortoqonal, Hilbert fәzası.
Key words: information flow, channels, data compression, spectrum, noise, compression of
signals, orthogonal, Hilbert space.
Ключевые слова: информационные потоки, каналы, сжатие данных, спектр, шум, сжатие
сигналов, ортогональные, пространства Гильберт.

UOT: 004 (384)

Xülasә. Mәqalәdә informasiya emalının sәmәrәliliyini artırmaq mәqsәdi ilә müxtәlif metodların
tәtbiqi mәsәlәlәri tәdqiqata cәlb edilmiş, onların geniş tәhlili verilmişdir. Eyni zamanda, informasiya
tәhlükәsizliyini vә konfedensiallığını tәmin etmәk üçün rabitә kanallarında  müxtәlif sıxılma üsul -
larından istifadә olunması vә informasiya sisteminin tәhsildә tәtbiqi haqqında  araşdırma apa -
rılmışdır.
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mәlumatların yerlәşdirilmәsinә imkan yaradır;
– informasiyaların kanal vasitәsilә ötürülmә

vaxtını azaldır;
– informasiya mәxfiliyini qoruyub saxlayır.
Sәs-küyün tәmizlәnmәsi metodu spektr

siqnalının yüksәk tezlikdәn tәmizlәnmәsidir.
Onun komponentlәri әsasәn, böyük tәsadüfi
siqnalların qiymәti vә lokal siqnalların çoxluğu
ilә hәll edilir. Onların başlanğıc sәviyyәlәrindә
vә әmsalların paylanmasında nәinki sәs-küyün
siqnalını azaltmaq olar, hәtta müxtәlif tipli
veyvletlәrin sәs-küy vә siqnallar xarak teristi -
kasında da hәll etmәk mümkündür. Bu, adaptiv
texnologiya sistemini yaratmaqla müxtәlif
xüsusiyyәtli siqnalları sәs-küydәn tәmizlәmәk
imkanı verir. Siqnalların sıxılmadan vә sәs-
küydәn tәmizlәnmәsi üçün birbaşa veyvlet
çevirmәsi tәtbiq olunur. Əgәr tam ölçülü siq -
nallar M hesabını tәşkil edirsә, maksimum
ayrılma sәviyyәsi N, birbaşa veyvlet çevirmәsi
üçün M/2 tam әdәdlәr ardıcıllığı әmsalların
ayrılmasını tәmin edir. Siqnalların sıxılması vә
sәs-küydәn tәmizlәnmәsi texnologiyasında bir
neçә funksiyadan istifadә olunur:

X = wnoise (FUN, N) – fun vektor siqnalının
funksiyası (1-dәn 6-ya qәdәr) 2 ardıcıllığı (0,1)
intervalında tәyin olunur;

[X, XN] = wnoise (FUN, N, SQRT) – orta
kvadratik xәta (std(x))=sqrt vә XN vektoru x
vektorunun cәmidir;

[X, XN] = wnoise (FUN, N, SQRT, INIT) –
başlanğıcı init olan әdәdlәr tәsadüfi әdәdlәrin
generasiyasıdır. İnit tipi eyni tәsadüfi kәmiy -
yәtlәrin modellәşdirilmәsini vә proqram örtü -
yünü tәmin edir. Siqnal fiziki proses kimi
zamana nәzәrәn axıcı xassәyә malik olub,
informasiyanı hәr hansı bir hadisәyә daşıyır.
Siqnal daşıyıcısı mexaniki, sәsli titrәyiş vә
elektrik gәrginlikli ola bilәr. Siqnala analiz
oblastında riyazi obyekt kimi baxılır. Siqnallar
hәmişә tәsadüfi olur. Belә ki, tәsadüfi olmayan
siqnallar yeni informasiya daşıyıcısı ola bilmәz.
Siqnalların emalı prosesi çevirmә әmәliyyatı
adlanır. Əsas funksiyaları: Sәs-küylü siqnalın
modeli additiv qәbul olunur. S(n)=f(n)+ke(n)
funksiyasında n – bәrabәraddımlı arqument, f(n)
– faydalı informasiya mәnbәyi, e(n) – sәs-küy
siqnalıdır. Sәs-küyün tәmizlәnmәsi proseduru
ortoqonal veyvletlәr әsasında aparılır. Ortoqonal

veyvletlәrdә S(n) siqnalının ayrılması N sәviy -
yәsinә qәdәr olur. Mәsәlәnin tipi vә baş lanğıc
sәviyyә yumşaq vә ya sәrt ola bilәr. Siq nalın
yaradılması approksimasiyası әmsal ların modi -
fikasiyası әsasında aparılır. Siqnalın spek trial
analizinin әsası isә inteqral çevirmә vә Fur ye sı -
rasına әsaslanır.

Bir neçә riyazi funksiyaya baxaq. Funksiya
fәzasında verilmiş (0,T) sonlu intervalda norma
ümumi әdәdi xarakteristikanın s(t) ixtiyari
funksiyası isә skalyar ixtiyari funksiyada kvadrat
kök kimi hesablanır. Kompleks funksiyalar üçün
kvadrat norma (enerji siqnalı) aşağıdakı ifadә ilә
hesablanır:

Burada funksiyası s*(t) funksiyasının kom p -

leks qoşmasıdır. Əgәr funksiyanın norması sonlu
qiymәtә malikdirsә, onda funksiya
oblastı fәza funksiyasına mәnsub (Hilbert fәza -
sı), sonsuz enerjiyә malikdir. Hilbert fәzasında
ortoqonal skalyar sıfır funksiyası ortonor -
mallaşmış bazis fәzasının әsasında yara dılır. Bu
fәzaya mәxsus hәr bir siqnalın pro yeksiyalarının
cәmi bazis vektorunda tәsvir olunur:

Bazis fәzası hәr bir ortoqonal sistem funk -
siyası şәklindә göstәrilә bilәr. Spektrial analiz
sahәsindә әn çox istifadә olunan funksiyalar
kompleks eksponensial funksiyalar komp -
leksidir. Verilmiş bazisdә siqnalın proyeksiyası
aşağıdakı kimi tәsvir edilir:

tezlik arqument vektoru
adlanır. s(t) bazis funksiya siqnalı, Sn әmsallar
çoxluğu ilә tәyin olunur vә bu әmsal mütlәq re -
konstruksiya әsasında aşağıdakı düsturla he -
sablanır. 

Yuxarıdakı iki bәrabәrlikdә s(t) siqnalı birbaşa vә
tәrs Furye çevirmәsidir. Belә ki, Hilbert fәzasının
hәr bir funksiyası kompleks Furye sırası şәklindә
göstәrilә bilәr. Son funksiya siqnalın spektrial
tәsviri vә ya onun Furye oblastıdır. Tәcrübә
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zamanı Furye sırası N tәyin olunmuş miqdarla
mәhdudlaşdırılır.

Belә ki, Furye sırası s(t) siqnalının ayrılması
üçün, bazis fәzasında dәyişkәn tez -

likdә ortonormallaşmış hormonik
funksiya üçün kiçik tezlikdә birinci hormonik
funksiya kimi ifadә olunur.
Buradan belә nәticәyә gәlmәk olar ki,
orto normallaşmış bazis fәzasında

funksiyası miqyas çevirmәsinin kömәyi ilә
dәyişәni ilә tәyin olunur. Furye

sırasının әmsalları üçün Parseval bәrabәrsizliyi
müxtәlif tәsvirlәrdә enerji siqnalının yadda
saxla nıl masıdır.

İxtiyari y(t) funksiyası üçün Furye sırası y(t)
funksiyası   fәzasına mәxsusdursa,

sonlu ener ji nin kvadratik tәsviri

Bu halda o periodik genişlәnә vә
zaman koordinat fәzasında tәyin oluna bilәr. Belә
ki, y(t)=y(t-T),

şәrti daxilindә fәzasında
sonlu enerjinin saxlanılmasına әsaslanır.

Texnoloji mәlumatlar sübut edir ki, internet
“birin-birә” prinsipinә uyğun olaraq yara -
dılmışdır. Bu prinsiplә yaradılan şәbәkәlәrin
nisbәtәn sadәliyi ilә yanaşı, Host kompüterlәrlә
müştәri arasında etibarlı rabitә yarandığını vә
nәticәdә şәbәkәnin bütövlükdә zәbt edildiyini
bildirdik. Lakin bu halda internet istifa dә çi -
lәrinin sayı artdıqca yüklәnmәlәr dә ekspo nen -
sial olaraq artır [1].

Mәlumdur ki, KKŞ korporativ istifadәçilәr
üçün vahid korporativ informasiya mühiti
yaradır. KKŞ-dә vahid mәlumatlar bazası,
elektron sәnәdlәr, videogörüntülәr bazalarının
yaradılması mümkündür vә bu şәbәkә müxtәlif
üsullarla öz istifadәçilәrini sürәtli, tәhlükәsiz vә
stabil işlәyәn internetlә tәmin edә bilir [3].

Qeyd etmәk lazımdır ki, statistik mәlu -
matların yalnız keçmişә vә cari vәziyyәtә aid
olması, ona xas olan kәnaraçıxmalar (sapmalar)
bәzәn şәbәkәnin yüklәnmәsi vәziyyәtinin
adekvat qiymәtlәndirilmәsinә vә gәlәcәk yük -
lәnmәlәrin düzgün proqnozlaşdırılmasına mane
olur. Bu şәbәkәyә müraciәtlәrin sayının zaman -
dan asılılığını dәyişәn (işlәk) orta qiymәt vә
stoxastik komponentlәrin cәmi şәklindәki modeli
mәlumdur [2]. Lakin dәyişәn orta qiymәtin
tәtbiqi gündәlik müraciәtlәrin ümumi xarakterini
tәhrif edә bilәr. Ona görә dә iddiaçı modeli
intensivliyin yüksәk olduğu zaman kәsiyi üçün
yaradıb. Bir çox hallarda belә mәsәlәlәrin hәlli
zamanı modellәşdirmә vә proqnozlaşdırma
üsullarından istifadә edilmişdir. Bu mәsәlәnin
hәlli ümumi şәkildә adaptiv reqressiv hamarlama
modellәrinin tәtbiqi ilә mümkündür. Hәmin
modellәr müxtәlif tipli vә xarakterli mәlu mat -
ların hamarlanması zamanı istifadә edilә bilәr.
Bu zaman hәr bir t anında gözlәnilәn qiymәt;

μ=α1f1(t)+ α2f2(t)+...+ αkfk (t)     
Burada α1α2.....αk -k sayda qeyri-müәyyәn

әmsallar,
f1(t), f2(t), ...,fk(t)                                 

xüsusi seçilmiş zamandan asılı mәlum
funksiyalardır.

Hәr bir funksiya mövcud statistik verilәnlәrin
zamanla qarşılıqlı münasibәtlәri әsasında tәyin
edilir. Bir çox praktiki tәtbiqlәr zamanı 

1, t, t ², t3, et, ect, sinct, cosct                

kimi funksiyalardan istifadә edilir. Zamandan
asılılıq üfüqi şәkildә olar,

μt= α1= α1 f1(t)                                      
kimi tәyin edilir. Bu zaman 

f1(t)=1                                                    
hesab edilir. Əgәr asılılığın müәyyәn sadә

trendi olarsa
μt= α1+ α2t=α1f1(t)+ α2f2(t)                 

kimi tәyin edilir. Bu bәrabәrlikdә
f1(t)=1 , f2(t)=t                                                

funksiyaları götürülmüşdür. Asılılığın bir
qәdәr mürәkkәb hallarında kvadrat üçhәdlidәn
istifadә edilir:

μt=α1+α2t+α3t²=α1f1(t)+α2f2(t)+ α3f3(t)         
Burada

f1(t)=1,   f2(t)=t,    f3(t)=t²                        
funksiyalarından istifadә edilmişdir. Daha

mürәkkәb hallarda
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f1(t)=1,   f2(t)=sinct,   f3(t)=cosct                
olmaqla, 

μ1=α1=α1+α2sinct+α3cosct        
istifadә edilә bilәr. Asılılığın xarakterinә

uyğun olaraq 
μt= α1+ α2e ͨ ͭ=α1f1(t)+ α2f2(t)                           

kimi ifadәlәrdәn dә yararlanmaq olar. Burada
f1(t)=t,     f2(t)= e ͨ ͭ                   

qәbul edilmişdir.
Reqressiya modellәrinin tәtbiqi zamanı onu

qurmaq üçün mәlum verilәnlәrin vasitәsi ilә
әmsalları tapmaq tәlәb olunur.

ƏDƏBİYYAT

1. Фирма AMD: http:www.intel.сom 
2. Мюллер Скот. Модернизация и ремонт

ПК Москва, Вильямс. 2002 г.
3. Киселев А.В., Корнеев В.В. Совре мен -

ные микропроцессоры. Москва, Мир, 2005 г.

A.Taghiyev, Sh.Sultanova, L.Aslanova
Comparative analysis of the ways to
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information

Summary
The article analyzes the issues of application

of different methods to increase the efficiency of
data processing, at the same time, scrutinizes the
use of various compression methods in com -
munication channels to ensure information secu -
rity and confidentiality, and introduction of
information system in education.
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информации

Резюме
В статье анализируется применение

различных методов для повышения эффек -
тивности обработки информации . В то же
время было проведено исследование исполь-
зования различных методов сжатия в каналах
связи и применения информационной сис -
темы в образовании для обеспечения инфор -
мационной безопасности и конфи ден циаль -
ности.

Əli Tağıyev,
Azәrbaycan Texniki Universitetinin Rabitә

şәbәkәlәri vә kommutasiya sistemlәri
kafedrasının dosenti, Beynәlxalq Rabitә
Akademiyasının hәqiqi üzvü, akademik 

E-mail: ali.tagiyev.1974@mail.ru

Şadiyә Sultanova,
Azәrbaycan Texniki Universitetinin Rabitә

şәbәkәlәri vә kommutasiya sistemlәri
kafedrasının baş müәllimi

E-mail: shadiya_sultanova@mail.ru

Leyla Aslanova,
Azәrbaycan Texniki Universitetinin Rabitә

şәbәkәlәri vә kommutasiya sistemlәri
kafedrasının laboratoriya müdiri

E-mail: vavvelif@gmail.com

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №4, 2018 s.57-60



61

A
raşdırmalara görә, hәr bir tәş -
kilatda işlәyәn insanların ümumi
emosional zәkasının (EZ) yük sәl -
mәsi hәmin müәssisәdә işin

müsbәt istiqamәtdә qurulmasından çox asılıdır.
Bu gün insanların 50%-dәn çoxu işi öyrәnib, onu
inkişafetdirmә motivasiyasının çatışmazlığından
әziyyәt çәkirlәr. 10 nәfәrdәn 4-ü işlәmә baca -
rığına malik deyil, işә yeni müraciәt edәnlәrin
yalnız 19%-nin iş vәrdişlәrinә bağlılığı özünün
intizam gücünә qabilliyini göstәrir. 

Əgәr bir şirkәtdә işlәyәnlәr fikir vә dü -
şüncәlәrini bir-birlәri ilә rahat şәkildә bölüşür,

tәnqid edir vә bundan qarşı tәrәf incimirsә, qar -
şılıqlı әmәkdaşlıq vә hәmrәyliyin sayәsindә
nәyәsә cәhd edә bilirlәrsә vә bu istiqamәtdә
dәstәklәnib “biz” hissini duyurlarsa, o halda hә -
min şirkәtin emosional zәka istiqamәtindә fәaliy -
yәt göstәrdiyinin şahidi ola bilәrik. Emosional
zәka özünü vә digәr insanları başa düşmәyin bir
yolu kimi, şirkәtlәrdә insanların әlaqәlәri zamanı
zehni xüsusiyyәtlәrdәn daha çox әhәmiyyәtә
malikdir. Bugünün idarәçilik anlayışında fәrdi
üstün xüsusiyyәt vә uğurları deyil, qrupların
üstünlüklәri vә uğurları fәrqlәndirir. Qrupla
birlikdә işlәmәyin uğurlu vә mәhsuldar yolu da

EMOSİONAL  ZƏKA – TƏŞKİLATİ  DAVRANIŞLARIN
ƏSASI  KİMİ
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Xülasә. Müasir şirkәtlәrdә hәr hansı işi aparanların ağıllı şәxsiyyәt kimi yalnız bacarıq

qabiliyyәtlәrinin deyil, hәm dә bir-birilәrini dinlәmә, anlama vә dәrketmә baxımından da  yüksәk
zәkaya malik olmaları vacibdir. Son illәrdә rәqabәtin artması, müştәrilәrin müxtәlif tәlәblәrinin
çoxalması, hәm dә idarәetmә, rәhbәrlik anlayışlarının özünü dәyişdirdiyi halda, şirkәtlәrdә “biz”
anlayışı çәrçivәsindә işә yönlәndirilәn insanların yüksәk әqli qabiliyyәtlәrә vә texniki bacarıqlara
malik olmamaları onların öz işlәrindә sәmәrә vermәmәlәri ilә müşahidә olunur. Bunları aradan
qaldırmaq üçün emosional zәkanın davranışlarından yararlanaraq faydalanmaq mövzunun әsas
mәqsәdidir.
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qrup (tәşkilat) üzvlәrinin emosional zәkaya
malik olmaları ilә әlaqәdardır. Emosional zәka
iş hәyatının bütün sahәlәrindә intellektual
zәkadan (İQ) (intelligence quotient-intellektual
zәka) 2 dәfә artıq yararlıdır. Lider vә rәhbәrlәrin
demәk olar ki, 90%-i emosional zәka hesabına
uğur qazanırlar. Çünki emosional zәka әlaqәlәri
da vam etdirmәyin, düşünmә, empa tiqurma vә
faydalı tәnqid yaratmağın sәnәtidir. Şirkәtlәrin
mәqsәdi şәxslәr arasında stresi minimuma
endirmәk vә şәxslәrarası әmәkdaşlığı әn yüksәk
hәddә çatdırmaqdır. Hislәrin sәr hәddәn çıxdığı
vaxt onları idarә edә bilmәyәn әsәbi işçilәr
müasir tәşkilatlarda tәqdirlә qarşılanmır. Xüsu -
silә dünyanın qaynayan biznes qazanına dön -
düyü bir dövrdә uğur qazanmağın tәk yolu
hislәrin ağılla idarә edilmәsindәdir. Yüksәk
emosional zәkalı işçilәr “insanların hislәri ilә
empatiqurma” davranışını әsas gәtirirlәr. Belә
insanlar bacarıqlarından istifadә etmәklә, bir-
birilәrinә sәmәrәli tәsir etdiklәri kimi, vәzifәdәn
çox işdәn zövq alırlar. Bu da tәşkilata uğur
qazandırmaq üçün yararlıdır. Yüksәk emosional
zәkalı işçilәr yüksәk dinlәmә qabiliyyәtinә malik
olurlar. Dinlәmә zamanı uğursuzluq – “sәn
әhәmiyyәtli deyilsәn, amma mәn daha vaci bәm”
– demәklә yaranır. Dinlәmә qabiliyyәti olmayan
işçidә emosional zәkanın bir istiqamәti – iş yol -
daşlarını anlama vә empa tiqurmada uğur suzluq
yaranır. İşçilәr bir-birilә rinin hislәrini başa
düşmәyә nail olduqda, şirkәtin inkişafı üçün ba -
carığı – yaradıcı tәnqidi formalaşdırmış olur lar. 

Mәntiqin tәsirlәrinin azalmasından çox, his -
lәrin әhәmiyyәtinin daha da artmasına әsaslanan
“emosional zәka” termini ilk dәfә Daniel Gole -
man tәrәfindәn 1995-ci ildә elmә daxil edil -
mişdir. XX әsrin iş sahәsindә intellektual zәkanın
(intelligence quotient) aparıcı gücü әhәmiyyәtli
idisә, hazırda emosional zәkanın (emotional
intelligence) rolu artmaqdadır. Emosional zәka -
nın modelini yaradan John D.Mayer vә Peter
Salovey onun yalnız bacarıqla deyil, fәrdin iş vә
şәxsi hәyatında uğur qazanmasına tәkan verәn,
özünün vә başqasının hislәrini başa düşәrәk
qiymәtlәndirmәyә, ifadә vә nәzarәt etmәyә kö -
mәk edәn, hislәri idarә etmәyi әhatәlәyәn xeyli
sayda qabiliyyәtlәrin birlәşmәsi olduğunu qeyd
etmişlәr.

Emosional zәkanın әhәmiyyәtini bilmәk üçün
Travis Bradberry vә Jean Greavesin tәcrü bә -
lәrinә baxmaq olar. Onların “Emotional İntel -
ligence-2” kitabında keçirilmiş tәcrübәlәrinin
nәticәlәri aşağıda qeyd edilmişdir:

– İşlәrindә yüksәk göstәricilәri olanların
90%-dә emosional zәka yüksәkdir.

– İşdә aşağı göstәricilәrә malik insanların
yalnız 20%-dә emosional zәka yüksәkdir.

– Emosional zәka işdә uğurun yeganә
göstәricisidir.

– Yüksәk emosional zәkalı işçilәr aşağı
emosional zәkalı işçilәrә nisbәtәn orta hesabla,
29000 $ daha çox qazanırlar.

Bu nәticәlәr bütün sәviyyәlәrdә, dünya
ölkәlәrindә özünü doğruldur vә 500.000-dәn
artıq seçilmiş fәrdin nümunәsinә әsaslanır.
Emosional zәkanın әlamәtlәrini daşıyan şәxs
özünә vә başqalarına aid hislәri duyur, qarşı
tәrәflә münasibәtdә anlaşıqlı olurlar. Belә şәxslәr
hәyatlarını daha mәnalı şәkildә davam etdirә
bilir, uğuru müәyyәnlәşdirәn qaydaları dәrk
etmәklә ondan istifadә bacarığına malikdirlәr.
Ona görә dә digәr insanlardan daha üstündürlәr.
Emosional şәxslәr isә hislәrinә hakim olub,
uğura çatmalarını tәmin edәn bu bacarıqlardan
(qabiliyyәtlәrdәn) lazımi sәviyyәdә faydalana
bilmirlәr. Bununla yanaşı, emosional zәkanın
inkişafı mövcud bacarıqların mәcmusu olub,
insan hәyatının hәr sahәsindә uğur qazanmaq
mәqsәdi ilә emosional zәka bacarıqlarından
tәsirli şәkildә istifadәnin gәrәkliliyi kimi qәbul
edilә bilәr. Bu zaman hәr bir şәxs әvvәlcә his -
lәrini başa düşәrәk özünü idarә etmәli, arzularına
çatanadәk ruhdan düşmәmәli, mәqsәdlәri real -
laşdırma prosesindә qarşısına çıxan bütün
әngәllәrin mәğlubiyyәtinә sinә gәrәrәk baş -
qalarını anlaya vә onlarla yaxşı әlaqәlәr qurmağa
maraqlı olmalı, eyni zamanda, özünü qarşı -
sındakının yerinә qoyaraq onun kimi düşünә bil -
mәlidir. 

Emosional zәkadan istifadәnin nәticәlәri
müxtәlif sahәlәrdә işçilәr arasında aparılan
araşdırmalardan bәlli olur. İş hәyatının qaydaları
dәyişmәkdәdir. Bu zaman şәxsin ağıllı, ya da
hansı bacarıqlara sahib olmağı deyil, bir-birilәri
ilә әlaqә qurmaları vә başa düşmәlәri әsasdır. 

Yaşadığımız dövr çox sürәtli şәkildә dәyişir.
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Son bir neçә ildә artan rәqabәt müxtәlif cür
müştәri tәlәblәri – rәhbәrlik anlayışını da dәyiş -
dirmişdir. Bunun nәticәsi olaraq, rәhbәrlik
anlayışına tam keyfiyyәt anlayışının davamı
kimi, üfüqi idarәçilik vә qrup fәaliyyәti anla -
yışları da daxil olmuşdur. Hәmin anlayış
daxilindә işlәmәyә istiqamәtlәnәn şirkәtin zehni
qabiliyyәti yüksәk, bilik vә texniki bacarıqları
üst sәviyyәli bәzi işçilәrdәn gözlәdiklәri
sәmәrәni ala bilmәdiklәri qeydә alınmışdır.
Hazırda işә müraciәt edәnlәr arasından seçilmiş
әn parlaq CV-nin sahibinin, bәzәn iş fәaliyyәti
daxilindә әhәmiyyәtli problemliliyi çox rast
gәlinәn bir haldır. Odur ki, psixoloqlar idarәçilik
anlayışına “emosional zәka” terminini daxil
etmişdirlәr. Emosional zәka – özünü dәrketmә
(şelf aüareness), idarәetmә (şelf management),
digәr insanların emosiyalarını dәrketmә (em -
pathy) demәkdir. Bu halda emosional zәka
kimlәrin işdә yüksәlәcәyinә, yaxud yüksәl -
mәyәcәyinә, hәtta uçuruma gedәcәyinә vә
kimlәrin işdәn getmәyi vә qalmağına qәrar verir.
Aşağı istehsal, yersiz mühakimәlәr, mәnfi qә -
rarlar, yanlış şәxslәrin işә qәbulu vә layiqli
şәxslәrin (işçilәrin) itirilmәsi, işçilәrin aşağı
motivasiyası, qrup fәaliyyәtinin çatışmazlığı vә
şәxsi idarәçiliyin zәifliyi – bunların hamısının
günahkarı, mәhz hislәrdir. Yüksәk istehsalın,
doğru mühakimәlәrin, ağıllı qәrarların, layiqli
şәxslәri işә qәbul edәrәk әldә saxlamanın, qarşı
tәrәfin motivasiyasını yüksәltmәnin, güclü qrup
fәaliyyәtinin vә özünü idarә etmәyin cavabı yenә
dә hislәrdir. Tәşkilatlarda konkret maddi ger -
çәkliklәr dünyasındakı problemlәrlә mübarizә
aparmaq asandır. Bunlar rasional qaydalar,
mәntiq, tәcrübә, qısaca beyin vә zәka ilә hәll
edilә bilәr. Ancaq hislәr dünyasındakı prob -
lemlәrin hәllini tapmağa çox zaman lazımdır.
Tәşkilatlarda böyümә vә inkişafı әngәllәyәn әn
önәmli faktorlardan biri hislәr dünyasında hәlsiz
qalmış problemlәrdir. Elә bütün bu problemlәrin
ortaya çıxarılması vә uyğun hәllәrin tapılması
mәsәlәlәri mәsuliyyәti üzәrinә götürәrәk his -
lәrini düzgün idarә etmәyi bacaran vә istiqa -
mәtlәndirәn liderlәrә verilmişdir. Emosional
zәka bacarıqları ilә hәrәkәt edәn bir lider –
rәhbәr, insan әlaqәlәrindәki problemlәrin, etibar -
sızlığın, hislәri idarә etmәdәn edilәn sәhvlәrin
nәticәlәri ilә zaman sәrf etmәyәrәk, yeni fürsәtlәr

yaradacaq vә enerjisini daha mәhsuldar vә güclü
fәaliyyәtlәrә yönәldә bilәcәkdir. 

Emosional zәka iş hәyatında böyük rol oyna -
yır. Mәsәlәn, fәrz edәk ki, bir şәxs çox әhә -
miyyәtli layihә üzәrindә işlәmәyә başlamışdır.
Lakin onun müdiri çox tәlәbkar olduğuna görә o,
layihә işlәrinә çox vaxt ayıra bilmir. Digәr
tәrәfdәn, iş yoldaşları da onun bu işdә uğur -
suzluğa düçar olmağını sәbirsizliklә gözlәyirlәr.
Belә hal hәmin şәxsdә stres yaradır. Əgәr o
insanın emosional zәkası aşağı sәviyyәdә olarsa,
o, stresә boyun әyәrәk layihәdәn әl çәkәcәk.
Çünki insan mәsәlәyә ağıllı reaksiya vermә -
mişdәn әvvәl emosional reaksiya vermәyә fiziki
olaraq bağlıdır. Belә halda hislәrini idarә edә
bilmәyәn insanlar doğru qәrar qәbul etmәkdә
çәtinlik çәkir vә әksәr hallarda qәrarları uğursuz
olur. Lakin eyni vәziyyәtdә yüksәk emosional
zәkaya sahib insanlar yüksәk tәzyiqә vә stresә
qarşı reaksiyalarını boğa bilir vә öz dav -
ranışlarını әlә alaraq ona qalib gәlmәyi baca -
rırlar. Onlar özlәrini stresli vәziyyәtdәn çıxardır
vә әksәr hallarda doğru qәrar qәbul edirlәr.

Hazırda insan resursları şirkәtlәri müxtәlif
testlәrlә işә müraciәt edәn şәxslәrin emosional
zәka sәviyyәlәrini ölçәrәk işә qәbul edirlәr. Bir
çox şirkәtlәr artıq qrup fәaliyyәtinin әhәmiy -
yәtini dәrk etmiş vә bütün işçilәrin emosional
zәka sәviyyәlәrinin yüksәk olmasını istәyirlәr.
Əvvәllәr insanları intellektual zәka sәviyyәsinә
görә qruplaşdırır, lakin emosional zәkanın da çox
әhәmiyyәtli olduğunu vacib hesab edirdilәr.

Belәliklә, insanı karyerada irәli aparan, sahib
olduğu üstünlüklәr toplusu bunlardır: Birincisi,
emosional zәka mütlәqdir, yәni, insan özünü
dәrk etmәlidir. Özünü dәrk edәn insanların dәyәr
vә mәqsәdlәri olur. Bu, şәxsi hәyatda da belәdir.
İkincisi, özünütәnzimlәmә dә çox vacibdir.
Emosiyaları idarә edәn zaman vәziyyәtdәn çıxış
yolunu tapmağı bacarmaq üçün bu hislәr insana
yardımçı olur. Üçüncüsü, hәvәslәndirmә – moti -
vasiyadır. İnsan karyerada uğur qazanmaq istә -
yirsә, özünü vә digәrlәrini dә hәvәslәndirmәlidir.
Dördüncüsü, empatiya hissi – özünü başqa -
larının yerinә qoymaqdır. Biz tez qәrar verib, tez
dә tәnqid edirik. Amma empatiya hissi vacib
elementlәrdәndir ki, uğur qazanmağa kömәk
edir. Beşincisi isә sosial, ünsiyyәt bacarıqlarının
olmasıdır. İnsanlarla ünsiyyәti bacarmaq la -
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zımdır. Bunu bacaran insanlar geniş ünsiyyәt
şәbәkәsinә malik olmaqla, mәqsәdә gedәn yolda
hәr kәsә yardımçı olurlar.
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B.Abbasova
Emotional intelligence as the basis for

organizational behavior

Summary
In modern companies, it is important that

people, who manage any type of work, have not
only skills and abilities as an intelligent
individual, but also possess high intelligence in
terms of listening, mutual understanding and
perception. Recently, an increased compe titi -
veness and diversification of customer demands
is accompanied by inefficient performance of
those employed by companies under the concept
of “we” due to the lack of high intellectual
capacity and technical skills thereof, while the
definitions of management, leadership under -
went to self-modification. The main purpose of
this topic is to take advantage of behaviors
pertaining to emotional intelligence to overcome
all above-mentioned difficulties.

Б.Аббасова
Эмоциональный интеллект как основа

организационного поведения

Резюме 
Условия работы и сотрудники в сов -

ременное время намного отличаются от тех
что были сто лет назад. Правила рабочей жиз -
ни изменчивы. Уже значение имеют не просто
умная личность или какими она обладает
способностями, но еще и как они строят
отношения между собой и как понимают друг
друга. В настоящее время стремительно
меняется растущая в последние годы кон -
куренция, различные потребности клиен тов
изменили также и понятие руководства. В
компаниях, ориентированных на работу в
пределах этого понятия, замечено что неко -
торые работники, имеющие высокие умствен -
ные способности, знания и технические на -
выки не дают ожидаемого эффекта. Но если
работающие в одной компании могут спо -
койно делиться своими мыслями и идеями,
могут критиковать друг друга и никто на это
не обижается, есть чувство сотруд ничества и
солидарности, работники стремятся к чему-то
и их поддерживают, т.е. в ком пании имеется
понятие «мы», тогда можно сказать, что
компания функционирует в направлении
эмоционального интеллекта. 
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Açar sözlәr: peşәkar inkişaf, ixtisasartırma  tәhsili, peşә tәhsili, tәhsil rәhbәrlәrinin kompe ten -
siyaları, pedaqoji bilik vә bacarıqlar, liderlik, analitik tәhlil, ünsiyyәt vә әmәkdaşlıq, statistik
tәhlil, problem hәlletmә, emosiyaların idarә edilmәsi.
Key words: professional development, requalification education, vocational education,
competences of managers of education providers, pedagogical knowledge and skills, leadership,
analytical review, communication and cooperation, statistical analysis, problem solution, emotion
management.
Ключевые слова: профессиональное развитие, повышение квалификации, профес -
сиональное образование, компетенция руководителей образования, педагогические знания и
навыки, лидерство, аналитический анализ, коммуникация и сотрудничество, статис -
тический анализ, решение проблем, управление эмоциями.

S
on dövrlәrdә tәhsilin müasir lәş di ril -
mәsi üzrә tәdbirlәr ölkәmizdә  dövlәt
әhәmiyyәtli strateji istiqamәtә çev -
rilmişdir. Bu,  tәhsilin digәr pillә lәri

kimi, peşә tәhsilini dә әhatә etmәkdәdir. Peşә
tәhsilini bazar iqtisadiyyatının tәlәblәrinә cavab
verәcәk sәviyyәyә qaldırmaq, onun müasir ya -
naşmalarla idarә edilmәsinә nail olmaq, dünya
ölkәlәrinin  peşә tәhsili tәcrübәsini Azәrbaycana
uyğun şәkildә tәtbiq etmәk günümüzün әn aktual
tәlәblәrindәn biridir.

Bu gün peşә tәhsili müәssisәlәrindә nәyә nail
olmaq istәyirik? Bu işi layiqincә yerinә yetirә
bilirikmi? İnkişaf üçün nә etmәliyik? Müasir

dövrün müxtәlif mәktәb tiplәrindәn hansını ya -
ratmaq mәqsәdәuyğun olardı? kimi sualları ca -
vablandırmaqla gedәcәyimiz yolun istiqa mәtini
düzgün müәyyәnlәşdirә bilәrik.

UOT: 37
Xülasә: Mәqalәdә peşә tәhsili müәssisәsi rәhbәrlәrinin öhdәliklәrindәn vә cәmiyyәtin onlarla

bağlı gözlәntilәrindәn bәhs edilir. Eyni zamanda, onların ixtisasrtırma proqramları çәrçivәsindә
peşәkar inkişafı vә müvafiq sәriştәlәrlә bağlı ehtiyacları qeyd olunur.
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Diaqramdan göründüyü kimi, mәktәblәr inzi -
bati qaydalarla idarә olunduqda bütün mәsә lәlәr
üzrә qәrarvermә qanun çәrçivәsindә rәh bәrin
әlindә cәmlәşir, liberal mәktәblәrdә rәh bәrin
liderliyi vә menecerliyi balanslaşdırılmış şәkildә
tәtbiq olunur. Qlobal rәqabәtdә olan dövlәtlәrin
mәktәblәrindә rәhbәrin menecerlik qabiliyyәtlәri
önә keçir vә liderlik bacarıqları ilә birlәşir.
Belәliklә, mәktәblәr üzәrindә dayandığı ideya -
dan doğan siyasәtin diktә etdiyi struktur üzrә
formalaşır vә idarә olunur. Amma idarәetmә for -
masından asılı olmayaraq  bütün mәktәblәr tәk -
millәşmәyә, bitkin olmağa can atır. 

Pedaqoji әdәbiyyatda tәkmil tәhsil müәs si -
sәsinin müxtәlif göstәricilәrindәn danışılır.
Uğurlu şagird, yәni tәhsilalanlar  yüksәk tәlim
nәticәsi әldә etmәklә   bütün göstәricilәrdәn öndә
gәlir vә mәktәbin uğurunu tәmin edәn digәr gös -
tәricilәri dә  әtrafında birlәşdirir: 

– mәktәbin öz fәaliyyәtini qiymәt lәndirmәsi –
inkişaf planı әsasında davamlı mәktәb quru cu -
luğu;

– mәktәbdaxili fәaliyyәtlәr – sәmәrәli tәlim
mühiti, resurslar, liderlik vә  әlaqәlәr;

– hesabatlılıq – mәktәbdә hәyata keçirilәn
işlәr barәdә şәffaf hesabatvermә;

– yenidәn baxış – mәktәbin inkişaf imkan la -
rına yenidәn baxmaq vә uyğun planlaşdırma.

Tәhsilanların uğuru onların tәlim nәticәlәri ilә
yanaşı, yiyәlәndiklәri vәtәndaş ideyaları, milli vә
bәşәri dәyәrlәr, davranış mәdәniyyәti vә digәr
göstәricilәrlә xarakterizә olunur. Bu deyilәnlәrә
maddi-texniki bazanı güclәndirmәk vә infor ma -
siya-kommunikasiya vasitәlәrini tәtbiq et mәklә
idarәetmә sistemini tәkmillәşdirmәk, in san
resurslarını inkişaf etdirmәk vasitәsi ilә nail
olmaq olar. “Azәrbaycan Respublikasında tәh -

silin inkişafı üzrә Dövlәt Strategiyası”nda
şәriştәli müәllimlәri vә tәhsil menecerlәrini, elә -
cә dә qabaqcıl texnologiyalara әsaslanan tәh sil
sistemini formalaşdırmaq üçün beş strateji isti -
qamәtin müәyyәnlәşdirilmәsi deyilәnlәrә әyani
sübutdur. Bu gün sәriştәyә әsaslanan şәx siy -
yәtyönümlü tәhsil mәzmununun yara dılması,
tәhsil sahәsindә insan resurslarının müasirlәş -
dirilmәsi, sәmәrәli, şәffaf idarәetmә mexa -
nizmlәri vә müasir tәlәblәrә uyğun infrastruk tu -
run qurulması, dünyanın tәhsil standartlarına uy -
ğun  maliyyәlәşdirmә modelinin forma laş dırıl -
ması tәhsilin inkişafı üçün әsas hәdәfdir.

Peşә tәhsili müәssisәlәrindә idarәetmәni
müasir tәlәblәrә uyğun qurmaq mәqsәdi ilә ilk
növbәdә, mәktәb rәhbәrlәrinin sәriştәsini artır -
maq vacibdir. K.Leithwood vә C.Riehl 2003-cü
ildә yazırdılar ki, mәktәb rәhbәrliyi tәhsil nәti -
cәlәrinә birbaşa tәsir göstәrir vә tәsir gücünә
görә yalnız müәllimlәr onları üstәlәyir. Odur ki,
cәmiyyәtdә mәktәb rәhbәrlәri üçün bir çox
arzuolunan xüsusiyyәtlәr sәslәndirilir. Onlarda
idarәetmә vә müstәqil qәrarvermә bacarığının
olması, ünsiyyәt qura bilmәsi, liderliyi, şәxsi
nümunәsi ilә başqalarına örnәk, uşaq psixo -
logiyası vә empatiya hissinә sahibliyi vә tole -
rantlığı bu qәbildәn olan xüsusiyyәtlәrdәndir.

İdarәetmә mәktәb rәhbәrlәrindә tәşkilatçılıq,
liderlik, motivasiya, problemi hәlletmә vә
qәrarvermә, danışıq aparma, planlaşdırma
qabiliyyәtlәrinin olmasını tәlәb edir. Alma ni ya -
nın Baden-Vürtemberq peşә tәhsili müәs sisә -
lәrinin proqram vә sәnәdlәrindә verilmiş tәlәblәr
әsasında mәktәblәrin fәaliyyәt sahәlәri, direk -
torların hәyata keçirmәli olduğu fәaliyyәtlәr vә
onlardan tәlәb olunan qabiliyyәtlәr  aşağıdakı
sxemdә qruplaşdırılmışdır:

Yuxarıda deyilәnlәr onu  göstәrir ki, uğurlu
mәktәb qurmağın әn vacib şәrtlәrindәn biri
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mәktәb rәhbәrlәrinin peşәkar inkişafını tәmin
etmәkdir. “Mәktәbәqәdәr, ümumi, ilk peşә-ixti -
sas vә mәktәbdәnkәnar tәhsil müәssisәlәrinin
rәhbәr vә pedaqoji kadrları üçün ixtisasartırma
tәhsilinin Kurikulum Çәrçivәsi”nә әsasәn, hәr
bir rәhbәr kadr bir ixtisasartırma dövründә
mövcud üç modul üzrә  seçim edәrәk, müvafiq
proqram çәrçivәsindә tәlim kursu keçmәlidir.
Bәs, mәktәb rәhbәrlәrinin ixtisasartırma proq -
ramlarının mәzmunu necә müәyyәnlәşdirilir? Bu
mәqsәdlә onların tәhsil müәssәsindәki fәaliyyәti
zamanı meydana çıxan mәsәlәlәr, qәrarvermәdә
olan çәtinliklәr, әlaqәlәrin qurulması üzrә
ehtiyaclar nәzәrә alınmalıdır. Mәktәb idarә -
etmәsi dedikdә, kollektiv vә valideynlәrlә mü -
nasibәtlәri düzgün tәnzimlәyib, mövcud resurs -
lardan, müvafiq qanunvericilik sәnәdlәrindәn,
müxtәlif yanaşmalardan istifadә edәrәk nailiy -
yәtlәrin әldә edilmәsi nәzәrdә tutulur. Bütün
bunlar konkret zaman çәrçivәsindә dövr edir.
Mәktәbdә vacib vә hәmçininn tәcili işlәr dә var -
dır ki, peşәkar mәktәb rәhbәri hәr bir fәaliyyәtini
bu kriteriyalar üzrә qruplaşdırmağı bacarmalı vә
ona uyğun davam etdirmәlidir. 

Mәktәbdә keyfiyyәtli tәhsilin tәmin olun -
masında direktorların pedaqoji bilik vә baca -
rıqları, tәhsil qanunvericiliyinin şәrtlәrinә әmәl
etmәlәri böyük rol oynayır. Bu bilik vә baca -
rıqlardan mәktәb rәhbәrlәri fәnlәrin mәzmu -
nunun planlaşdırılması, mәktәbdaxili qiymәt -
lәndirmәnin tәşkili mәsәlәlәrindә istifadә edirlәr. 

Mәktәb rәhbәrlәri üçün hәmçinin müvafiq
normativ-hüquqi aktları oxuyaraq anlamaq, gün -
dәlik fәaliyyәtdә onlara әsaslanmaq, sәnәd lәşmә
işini müvafiq qanunvericiliyә uyğun şә kildә
yerinә yetirmәk vacibdir. “Azәrbaycan Res -
publikasında tәhsilin inkişafı üzrә Dövlәt Stra -
tegiyası”nda tәhsil müәssisәlәrinә idarәetmә,
akademik, maliyyә vә tәşkilati muxtariyyәt ve -
rilmәsi, ödәnişli tәhsil xidmәtlәrinin dәstәk lәn -
mәsi rәhbәrlәrdәn bu tipli  bacarıqları tәlәb edir. 

Dövlәt Strategiyasında tәhsil müәssisәlәrindә
mәlumat bazaları, mәzunların informasiya sis -
temlәrinin yaradılması vә idarәetmә prosesindә
istifadәsinin tәmin edilmәsi qarşıya mәqsәd kimi
qoyulmuşdur. Mәktәb rәhbәrlәri Windows Əmә -
liyyat sisteminin standart proqramlarında işlә -
mәyi bacarmalı, sәnәdlәşmә işlәrindә İKT-dәn
istifadә etmәli, internetdә informasiya axtarmağı

vә elektron poçtdan istifadә zamanı texniki vә
etik qaydaları bilmәlidir. Hәmçinin mәktәb
rәhbәrlәrinin öz fәaliyyәtindә informasiya tex -
nologiyaları üzrә müasir mәktәb ava dan -
lıqlarından - kompüter, faks, printer vә s. isti fadә
edәbilmә qabiliyyәti olmalıdır. Bu baca rıqlar
mәktәbi daha sәmәrәli, operativ vә mәq sәdyönlü
idarә etmәyә şәrait yaradar. Direktorlar mәlu -
matları toplamaq, sistemlәşdirmәk vә tәhlil et -
mәklә, onun nәticәlәrini tәqdim etmәyә, nәti -
cәlәrә әsaslanan qәrarlar qәbul etmәklә proqnoz
vermәyә, sorğular hazırlamaqla onu aparmaq
bacarığına malik olmalıdırlar. Tәh sildәki sosial-
iqtisadi proseslәrin keyfiyyәti tәdricәn, kәmiy -
yәti isә sürәtlә dәyişir. Statistika sosial-iqtisadi
proseslәrin kәmiyyәt vә keyfiyyәt tәrәflәrini
konkret mәkan vә zaman daxilindә öyrәnmәyә,
vәziyyәtin daha obyektiv tәsvirini vermәyә vә
qәrarverәnlәri  subyektiv rәylәrdәn uzaq tutmağa
imkan yaradır. Buna görә dә  statistik tәhlillәr
әsasında qәbul edilәn qәrarlar daha sәmәrәli olur.
Mәktәbin idarә edilmәsindә statistik mәlu -
matlarla işlәmәk planlaşdırmada, müәllim, şa -
gird, mәzun, texniki personal vә s. barәdә mә lu -
matların tәhlilindә, şagird nailiy yәtlәrinin ölçül -
mәsindә әvәzsiz rol oynayır.

Mәktәb rәhbәrinin şәxsi inkişaf planlarında
diqqәt yetirilmәli  vacib mәsәlәlәrdәn biri on la -
rın emosional intellektinin inkişafıdır. Emo -
sional intellekt özünün vә başqalarının hislәrini
an lamaq, idarә etmәk vә mәqsәdlәrә çatmaq
üçün bu hislәrdәn istifadә etmәkdir. Bu baca -
rıqlara malik olmayan insanlar hәm özlәrini, hәm
dә başqalarını idarә etmәkdә çәtinlik çәkir, tez-
tez stress vәziyyәtinә düşür vә bu vәziyyәtdә
yanlış qәrarlar verirlәr. Mәktәb rәhbәrlәri  dә
vәzifә öhdәliklәrini yerinә yetirәrkәn özlәrindәn
asılı olmadan stresli vәziyyәtlә üzlәşmәli olurlar.
Gәrgin vәziyyәtdә öz emosiya vә  hislәrini idarә
edә bilmәsi, psixoloji tarazlığını saxlaması
onların stresә davamlı olduğunu göstәrir. Belә ki,
şәxs mәlumata qarşı düşünmәdәn reaksiya ve -
rәrsә, dәrhal gәrginlәşib, üzünün rәngi dә yişәrsә,
bu onun stresә dayanıqsız olduğunu, әksinә,
psixoloji durumunu sabit saxlayaraq vәziyyәtin
hәlli üçün aydınlaşdırıcı suallar verәrsә, bu isә
onun stresә dayanıqlılığının göstәricisidir. Nә -
zәrә almalıyıq ki, direktorların stresә da vamlılığı
sәmәrәli tәlim mühitinin forma laşdırılmasında
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mühüm şәrtdir. 
İdarәetmәdә çox mühüm hesab edilәn ünsiy -

yәt direktorun fikir, rәy vә hislәrini şifahi nitq,
yazışma, hәrәkәtlәr vasitәsi ilә ifadә etmәk qabi -
liyyәtidir. Onların sәs tonu, nitqi, söz bazası,
emosional durumu, üzünün ifadәsi vә hәrәkәtlәri
fәaliyyәt prosesindә önәmli rol oynayan
göstәricilәrdir. 

Mәktәbdә yaranmış bәzi spesifik  vәziyyәtlәr
rәhbәrlәrdәn yüksәk sәviyyәdә analitik, tәnqidi
düşünmә qabiliyyәti tәlәb edir. Yaranmış vәziy -
yәti tәhlil etmәdәn, stereotiplәrә әsasәn vә ya
klassik üsullarla “bu, hәmişә belә olub” prinsipi
ilә işlәmәk bir çox hallarda özünü doğrultmur.
Hәmçinin iş zamanı müxtәlif infor masiya mәn -
bәlәri ilә alınmış informasiyanı tәn qidi qiy -
mәtlәndirmәk, faktları rәylәrdәn fәrq lәndirmәk,
yazılı mәtndә vә şifahi müla hizәlәrdә dәlillәri
ayırd etmәk, әks arqument vә tәkzib lәrdәn
istifadә etmәk, öz mövqeyini arqu mentlәrlә әsas -
landırmaq vә s. mәktәb rәhbәr lәrinin gün dәlik
işlәrinә aiddir.

Yuxarıda sadalananlara әsasәn, tәhsil müәs -
sisәsi rәhbәrlәri üçün ixtisasartırma proq ram larının
hazırlanmasında aşağıdakı kompe ten siyaların
formalaşdırılması mәqsәdәuyğun hesab edilir:

–  pedaqoji bilik vә bacarıqlar;
–  liderlik bacarığı;
–  analitik tәhlil;
–  statistik tәhlil;
–  problem hәlletmә;
–  vaxtın idarәolunması;
–  ünsiyyәt vә әmәkdaşlıq;
–  emosiyaların idarәedilmәsi.
Beynәlxalq tәcrübә ilә tanışlıq göstәrir ki, son

dövrlәrdә  mәktәb rәhbәrlәrinin hazırlığında xü -
susi metodologiyaların tәtbiqinә  böyük maraq
vardır vә bu da müxtәlif peşәkar inkişaf proq -
ramlarının yaradılmasında özünü göstәrir. Post -
sovet әnәnәlәri әsasında idarә olunan peşә tәhsili
müәssisәlәrinin yenidәn qurulması mәq sәdi ilә
ölkәmizdә dә xüsusi hazırlıq proq ramlarının
uğurla tәtbiq olunacağı şübhәsizdir. 
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N.Mehdiyeva
Professional development of vocational

school managers
Summary

The article presents the responsibilities of
school managers and society’s expectations for
them. Their needs for professional development
and corresponding competences within the
framework of requalification programs are also
outlined.   

Н.Мехтиева  
Профессиональное развитие

руководителей  учреждений
профессионального образования

Резюме
В этой статье представлены обязанности

руководителей учебных заведений и ожи да -
ния общества от них. Также отмечается их
потребность в профессиональном развитии и
соот ветствующие компетенции в программах
повышение квалификации.
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G
әnc nәslin tәlim-tәrbiyәsi, hәyata
hazır lan ması, onlara tәcrübә vә
milli adәt-әnәnәlәrә mü vafiq
müәyyәn sәnәt vә peşәlәrin öyrә -

dilmәsi mühim, hәyati әhәmiyyәtli mәsәlәdir.
Hәlә sovetlәr birliyi dövründә respub lika -

mızda Dәnizkәnarı Bulvarda, hazırki Biznes
Mәrkәzinin yerlәşdiyi mәkanda Respublika
Peşәyönümü Mәrkәzi fәaliyyәt göstәrmiş, aidiy -
yәti orqanlar arasında koordinasiya, zәruri meto -
diki tәminat vә normativ-hüquqi tәn zim lәmә
funksiyasını hәyata keçirmişdir. Tәәssüflә qeyd
etmәk lazımdır ki, ötәn әsrin 90-cı illәrinin әvvә -
lindә hәmin Mәrkәz lәğv olunmuş, peşә yönümü
fәaliyyәti uzun müddәt diqqәtdәn kә narda qalmış
vә bu sahәdә durğunluq yaran mışdır.

2000-ci ilin әvvәllәrindәn başlayaraq mәşğul -
luq orqanları tәrәfindәn bu istiqamәtdә müәyyәn
işlәr görülsә dә, sistemli, müasir tә lәblәrә cavab
verә bilәcәk kompleks şәkildә fәaliyyәt hәyata
keçirilmәmişdir. 2001-ci ildә qә bul olunmuş
“Mәşğulluq haqqında” Azәr baycan Respub -
likasının Qanununda vәtәn daş ların peşә yönü -
münә cәlb olunmaq hüquqları tәs bit olunsa da,
yalnız son zamanlarda bu tәd birlәr daha geniş
şәkildә hәyata keçirilmәyә baş lamışdır.

Dövlәt Mәşğulluq Xidmәti tәrәfindәn ümum -
tәhsil mәktәblәrindә şagirdlәrin peşә meyl vә
maraqlarının müәyyәnlәşdirilmәsi, onlara gә lә -
cәk peşә vә ixtisas seçimindә kömәklik gös -
tәrilmәsi mәqsәdi ilә Bakı şәhәrinin ümum tәhsil
mәktәblәrindә peşәyönümü fәaliy yәtinin canlan -

PEŞƏYÖNÜMÜ İŞİNİN ƏMƏK BAZARINA VƏ
MƏŞĞULLUĞA TƏSİRİ

Cәmalәddin Quliyev,
Əmәk vә Əhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi yanında 

Dövlәt Mәşğulluq Xidmәtinin rәis müavini
E-mail: jamaladdin.guliyev@mlspp.gov.az

Açar sözlәr: peşәyönümü, әmәk bazarı, sәriştә vә bacarıq, mәşğulluq, peşә seçimi, vakansiya.
Key words: professional orientation, labour market, competence and skills, employment, selection
of profession, vacancy.
Ключевые слова: профориентация, трудовой рынок, компетентность и навыки,
занятость, выбор профессии, вакансии.

UOT: 314.17; 331.5

Xülasә. Mәqalәdә gәnc nәslin hәyata hazırlanmasında böyük әhәmiyyәt kәsb edәn peşәyönümü
tәdbirinin mahiyyәtindәn, bu istiqamәtdә dövlәt mәşğulluq xidmәti orqanları tәrәfindәn hәyata
keçirilәn tәdbirlәrdәn bәhs olunur. Peşәyönümü tәdbirlәrinin әhatә dairәsi, bu tәdbirin әmәk
bazarına vә mәşğulluğa tәsiri tәsvir olunur. Bu amillәr Xidmәt tәrәfindәn hәyata keçirilәn “Əmәk
Yarmarkaları”nın nәticәlәrinә әsasәn müәyyәn edilir. Mәqalәdә peşәyönümü tәdbirinin işçi
qüvvәsinin formalaşmasında әhәmiyyәti açıqlanır.
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dırılmasına nail olunmuşdur. Tәh sil Nazirliyi ilә
әldә olunmuş razılığa әsasәn mәktәblәrdә peşә -
yönümü işinә geniş tәşkilati-metodiki dәstәk
göstәrilmiş, şәhәr әrazisindә fәaliyyәt göstәrәn
işәgötürәnlәrin vә ümumtәhsil mәktәb lәrinin
pedaqoji kadrlarının iştirakı ilә peşә yönümü tәd -
birlәrinin keçiril mәsinә start veril mişdir.

Bunun davamı olaraq respublikanın digәr şә -
hәr vә rayonlarında da bu prosesi hәyata ke çirt -
mәk mümkün olmuşdur. Bu mәqsәdlә mәşğulluq
mәrkәzlәrinin mütәxәssislәrinә әmәli-metodiki
kömәklik göstәrilmәsi üçün Gәncә vә Sumqayıt
şәhәrlәrindә, elәcә dә Göyçay, Şәki, Hacıqabul,
Lәnkәran rayonlarında mәşğulluq mәrkәzlәrinin
mütәxәssislәrinin iştirakı ilә zona müşavirәlәri
keçirilmişdir. Müşavirәlәrdә mәşğulluq mәrkәz -
lәrinin mütәxәssislәrinә orta mәktәb mәzunları,
ali, orta-ixtisas, elәcә dә peşә liseyi tәlәbәlәri,
hәrbi xidmәti başa vurmuş gәnclәr, işsiz vәtәn -
daşlar, bir sözlә, özünә peşә seçmәk vә ya
peşәsini dәyişmәk istәyәnlәr üçün peşә yönümü
mәslәhәtlәrinin verilmәsi istiqamәtindә zәruri
tövsiyәlәr verilmişdir. Dövlәt Mәşğulluq Xid -
mәti orqanları tәrәfindәn görülәn işlәrin nәticәsi
olaraq respublikanın bütün şәhәr vә rayonlarının
ümumtәhsil mәktәblәri peşәyönümü xidmәti ilә
әhatә olunmuş, onlar lazımi metodiki vasi tәlәr,
anket-sorğu mate rialları ilә tәmin edil mişdir.
Tәdbirlәr zamanı peşә seçiminә tәsir edәn әsas
amillәr araş dırılmışdır (şәkil 1).

Göründüyü kimi, gәnclәrin peşә seçimindә
valideynlәrin dә xüsusi rolu vardır. Peşә seçi -
mindә gәnclәr daha çox valideynlәrdәn mәs lәhәt
alır, onların tәcrübәlәrindәn yarar lanırlar. Bu
amili nәzәrә alaraq mәşğulluq xidmәti orqanları
tәrәfindәn Bakı şәhәrindә vә respub likanın
rayonlarında yerlәşәn ümumtәhsil mәk tәblәrindә
yuxarı sinif şagirdlәrinin vә onların valideyn -
lәrinin iştirakı ilә “Düzgün ixtisas seçimindә
valideynlәrin rolu” möv zusunda peşә yönümü
tәdbirlәri keçirilmәyә başlamışdır.

Tәdbirlәrdә valideynlәrә, mәktәblilәrә әmәk
bazarında işәgötürәnlәrin peşәlәrә olan tәlәbatı,
peşә vә ixtisaslara yiylәnmәk imkanları haqqında
әtraflı mәlumat verilәrәk iş imkanlarının ob -
yektiv qiymәtlәndirilmәsi vә bu imkanlardan
sәmәrәli istifadә etmәyin әhәmiyyәti barәdә
zәruri tövsiyәlәr verilmişdir.

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin mü -
vafiq Sәrәncamı ilә tәsdiq edilmiş “Azәr baycan
Respublikasının Mәşğulluq Strate giyasının
hәyata keçirilmәsi üzrә 2011-2015-ci illәr üçün
Dövlәt Proqramı”nın 4.7-ci bәndinin icrasını
tәmin etmәk mәqsәdi ilә valideynlәrini itirmiş,
elәcә dә valideyn himayәsindәn mәhrum olmuş
vә xüsusi internat mәktәblәrindә tәhsilini başa
vuraraq internat evlәrini tәrk etmәyә hazırlaşan
gәnclәrә gәlәcәk peşә vә ixtisas seçimindә
kömәklik göstәrilmәsi mәqsәdi ilә peşәkar
psixoloq cәlb olunaraq, Bakı şәhәrindә yerlәşәn
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uşaq evlәrindә vә internat mәktәb lәrindә özündә
sosial-psixoloji adaptasiya ele mentlәrini birlәş -
dirәn peşәyönümü mәslәhәtlәri verilmişdir.

Görülәn işlәrin nәticәsidir ki, 2009-cu ildә
peşәyönümü mәslәhәtlәrinә cәlb olunanlar
20892 nәfәr olduğu halda, 2010-cu ildә bu
tәdbirә cәlb olunanların sayı 108486 nәfәr, 2014-
cü ildә 113246 nәfәr, 2015-ci ildә 114569 nәfәr,
2016-cı ildә 117244 nәfәr, 2017-ci ildә 105287
nәfәr tәşkil etmişdir. (Şәkil 2)

Dünya iqtisadiyyatında müşahidә olunan
qloballaşma meyllәri, yeni istehsal sahәlәrinin
meydana gәlmәsi, müasir texnologiyaların
tәtbiqi, idarәetmәnin vә iş yerinin tәlәblәrinin
dәyişmәsi Azәrbaycanın әmәk bazarında sәriştәli
işçi qüvvәsinә olan ehtiyacı artırır. Bu da öz
növbәsindә tәhsil vә mәşğulluq sahәsindә sәmә -
rәli siyasәtin hәyata keçirilmәsini zәruri edir.

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-
cı il 6 dekabr tarixli Fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş
“Azәrbaycan Respublikasında peşә tәhsili vә
tәliminin inkişafına dair Strateji Yol Xәritәsi”ndә
qeyd olunduğu kimi, dörd mühüm qlobal trend, o
cümlәdәn, qloballaşma, qlobal iqtisadi mühit,
texnoloji inkişaf vә mәhsuldarlıq tәlәblәri, elәcә
dә mәşğulluq üçün peşәkar kadrlara yaranan
tәlәbat iqtisadi mәhsuldarlığın amili kimi
peşәkar işçi qüvvәsinin әhәmiyyәtini artırır.

Bu baxımdan mәşğulluq orqanları tәrәfindәn
hәyata keçirilәn “Əmәk Yarmarkaları” işaxta -
ranların sәriştәlәrinin әmәk bazarının tәlәblәrinә
uyğunluğunun arzuolunan sәviyyәyә cavab
vermәdiyini göstәrir.

Belә ki, işaxtaran vәtәndaşların mәşğul lu -
ğunun güclәndirilmәsi sahәsindә Mәşğulluq
Xidmәti tәrәfindәn keçirilәn “Əmәk Yarmar -
kaları”nda işәgötürәnlәr tәrәfindәn 2014-cü ildә
tәqdim olunmuş 14823 vakansiyalardan 3420
nәfәri (23%), müvafiq olaraq 2015-ci ildә 18661-
dәn 4580 nәfәri (24,5%), 2016-cı ildә 14823-dәn
3420 nәfәri (23%), 2017-ci ildә 17182-dәn 3491
nәfәri (20,3%) işlә tәmin olunaraq istifadә olun -
muşdur.

Vakansiyaların istifadә olunmamasının әsas
sәbәblәrindәn biri әmәk bazarında tәlәb vә tәklif
arasında olan disbalansdır. Bu disbalans, xüsusilә
ali tәhsilli vәtәndaşların öz ixtisasları üzrә iş tapa
bilmәmәsindәn qaynaqlanır. Tәhlillәr göstәrir ki,
bu vә digәr sәbәblәrlә yanaşı, tәqdim olunan
vakansiyaların әksәriyyәti işçi qüvvәsinin
sәriştәlәrinin işәgötürәnlәrin tәlәblәrinә cavab
vermәmәsi sәbәbindәn istifadә olunmamışdır.
Bu da bir daha insan amilinin inkişafına yönәl -
miş tәdbirlәrin, o cümlәdәn peşәyönümü işinin
müasir sәviyyәdә qurulması zәrurәtini qarşıya
qoyur. (Şәkil 3)

Qabaqcıl texnologiyaların vә idarәetmә üsul -
larının, elmi nailiyyәtlәr әsasında yaradılan inno -
vativ ideyaların, internet resurslarının ölkәnin
sosial-iqtisadi hәyatına uğurlu tәtbiqi insan
amilinin, o cümlәdәn peşәyönümü fәaliy yәtinin
inkişafı ilә sıx bağlıdır. Peşәyönümü problemi
mürәkkәb, kompleks xarakterlidir. Öz mәzmun
vә metodlarına görә o, pedaqoji, psixo loji, tibbi,
fiziolojiyönümlü olub, tәsir dairәsinә görә icti -

Şәkil 2.
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mai, nәticәsinә görә isә iqtisadi xarak terli prob -
lemdir.

Bu problemin hәlli hәmçinin işçi qüvvәsinin
formalaşdırılmasında, mәşğulluq mәsәlәlәrinin
hәllindә mühüm rol oynayır. Peşәyönümü gәnc -
lәrin meyl vә maraqlarını müәyyәn etmәk, ha -
belә mövcud әmәk bazarının vәziyyәti haq qında
onlarda aydın tәsәvvür yaratmaq mәqsәdi ilә
hәyata keçirilir. (Şәkil 4)

Peşә seçiminin әsas şәrtlәri aşağıda veril -
mişdir:

Bu şәrtlәr nә qәdәr çox üst-üstә düşәrsә,
seçilmiş peşәnin doğruluğu bir o qәdәr çox olar.

Bәzi mәnbәlәrә әsasәn, dünyada 240 minә
yaxın peşә vardır. Hәr kәsin marağının müәyyәn -
lәşdirilmәsini optimallaşdırmaq mәqsәdi ilә
peşәlәr 5 növә bölünür:

– insan-tәbiәt;
– insan-texnika;
– insan-insan;
– insan-işarәlәr sistemi;
– insan-bәdii obraz.
İnsan bacarığının hansı növә aid olduğu

müәyyәn edilәndәn sonra onun hәmin növ üzrә
әn uyğun peşәni seçmәsi xeyli asanlaşır.

Peşәyönümü işinin 3 әsas istiqamәti vardır:
Peşәlәrә dair mәlumatlandırma – әhalinin

müxtәlif tәbәqәlәrinin әmәk bazarının mövcud
vәziyyәti vә inkişaf perspektivi, peşәlәrә yiyә -
lәnmәnin forma vә şәrtlәri, istehsalın müasir
növlәri, iqtisadiyyatın ixtisaslı kadrlara olan tәlә -
batı, peşә tәlәblәri barәdә mәlumatlarla tanışlıq.

Psixoloji adaptasiya – fәrdin fәal yaradıcı
әmәyә, yüksәk peşәkarlıq sәviyyәsinә nail
olması, sosial vә peşә keyfiyyәtlәrinin forma -
laşması mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn psixoloji,
psixofizioloji, fizioloji, tibbi diaqnostik tәdbirlәr
kompleksi.

Peşә mәslәhәti – psixoloji, psixofizioloji, fi -
zioloji, tibbi diaqnostikanın nәticәlәrinә әsasәn
vәtәndaşlara peşә özünütәyinindә, psixofizioloji
imkanlarına uyğun peşә seçimindә süurlu qәrar
qәbul etmәlәrinә kömәklik göstәrmә.

Peşәyönümü işi aşağıdakı mәqsәdlәr üçün
hәyata keçirilir:

– hәr bir şәxsә peşә, mәşğulluq formasını sәr -
bәst seçmәk;

– peşә seçimi zamanı öz imkan vә baca rıq -
larını dәqiq qiymәtlәndirmәk;

– peşә maraqları, şәxsi imkanları, psixo-fi -
zioloji xüsusiyyәtlәri ilә әmәk bazarının tәlәblәri
arasında münasibәtlәri tәnzimlәmәk;

– fәrdi qabiliyyәtlәrini üzә çıxarmaqla şәxsi
uyğun tәhsil almağa istiqamәtlәndirmәk;

– konkret iş yerinә uyğun olaraq öz öhdә -
liklәrini vә imkanlarını düzgün qiymәt lәn dir mәyә
şәrait yaratmaq.

Peşәyönümü fәaliyyәtinin әhatә dairәsinә
mәşğulluq xidmәti orqanlarına müraciәt edәn hәr
bir işaxtaran, o cümlәdәn ümumtәhsil mәktәb -
lәrinin şagirdlәri, valideyn himayәsindәn mәr -
hum olmuş uşaqlar, valideynlәr, әlilliyi olan vә
cәzaçәkmә müәssisәsindәn azad olunmuş şәxslәr
aiddir.

Peşәyönümü işinin düzgün tәşkili bir çox im -
kanlar yaradır. Belә ki, әmәk bazarında gәr ginlik,
ölkәdә işsizlik sәviyyәsi azalır, әhalinin iqtisadi
fәallığı vә әmәk ehtiyatlarının keyfiyyәti artır,
әmәk mәhsuldarlığı yüksәlir, gәnclәrin peşә vә
meyl – maraqlarının öyrәnilmәsi yolu ilә әmәk
bazarında tәlәb vә tәklifin monitorinqi apa rılır,
dәqiq proqnozlaşdırma hәyata keçirilir, bütün
sәviyyәlәrdә tәhsilin nәticәyönümlülüyü tәmin
olunur vә sәmәrәliliyi artır, şәxsiyyәtin ahәngdar
inkişafı, onun potensial imkanları artır, dәqiq pe -
şә vә ixtisas meyarları, standartları forma -
laşdırılır.

Belәliklә demәk olar ki, peşәyönümü in san -
lara öz sәriştә vә bacarıqlarını üzә çıxar maqda,
özünәinamını artıqmaqda, özünüdәrket mәdә kö -
mәklik göstәrәn tәdbirdir. Yәqin ki, özünü
dәrketmәnin necә vacib olduğunu heç kәs inkar
etmәz. Özünüdәrketmә isә hәyat yolun dan, hәyat
fәaliyyәtindәn başlanır. Əbәs yerә demirlәr ki,
düzgün başlanğıc müvәf fәqiyyәtin yarısıdır.
Düzgün peşә seçmisәnsә, demәli, hәyat yolunda
doğru yöndә irәlilәmәk imkanı geniş lәnir. Başqa

Şәkil 4.
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sözlә, iş elә olmalıdır ki, hәm in sanın yaradıcılıq
imkanlarını genişlәndirsin, hәm dә onu özünә
cәlb edә bilsin.

Son zamanlar Əmәk vә Əhalinin Sosial
Müdafiәsi Nazirliyi tәrәfindәn Beynәlxalq Əmәk
Tәşkilatının, Avropa Tәlim Fondunun dәstәyi bir
sıra dövlәtlәrin (İsveç, Almaniya, Avstriya,
İrlandiya, Litva, Rusiya vә s.) tәcrübәsinә әsas -
lanaraq peşә hazırlığı vә peşәyönümü işinin
tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtlәrindә layihәlәr
hәyata keçirilir. Belә layihәlәrdәn biri dә әmәk
bazarında olan tәlәb vә tәklifin öyrәnilmәsini,
iqtisadiyyatda daha çox tәlәb olunan peşә vә
ixtisasların müәyyәn edilmәsini nәzәrdә tutan
observatoriyanın yaradılmasıdır. 

Bununla әlaqәdar olaraq, Dövlәt Mәşğulluq
Xidmәtinin әmәkdaşlarının peşәkarlıq sәviy -
yәsinin artırılmasının mәqsәdi ilә tәcrübәli mütә -
xәssislәr, ekspertlәr tәrәfindәn tәlimlәr hәyata
keçirilir.

Eyni zamanda, respublikanın şәhәr vә ra yon -
larının ümumtәhsil mәktәblәrindә şagird lәrin
düzgün peşә seçiminә kömәklik göstә rilmәsi
mәqsәdi ilә müvafiq ekspertlәr vә psixo loqlar
cәlb olunmaqla peşәyönümü tәdbirlәrinin tәşkili
davam etdirilir. Görülәn işlәr barәdә mәlumatlar
mütәmadi olaraq Əmәk vә Əhalinin Sosial Mü -
dafiәsi Nazirliyinin internet sәhifә sindә (www. -
sosial.gov.az) yerlәşdirilir. 
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J.Guliyev
The impact of career guidance
activities on labor market and

employment
Summary

The article elaborates on the essence of
professional orientation measure which plays an
important role in lives of young generation. As
well as events realized by the State Employment
Service are highlighted. Coverage of profes -
sional orientation, the effect of this measure on
labour market and employment is described.
These factors are determined basing on the
results of “Labour Fairs” realized by the Service.
Importance of professional orientation measure
in formation of work force is released in the
article. 

Дж.Гулиев 
Влияние профориентации на рынок 

труда и занятости
Резюме

В статье рассматривается сущность про -
фессионального обучения, имеющего боль -
шое значение в подготовке подрас тающего
поколения, и меры, принимаемые Госу дарст -
венной Службой Занятости в этом нап рав -
лении. Масштабы профо риента цион ных
мероприятий, влияние данных меро приятий
на рынок труда и занятость. Эти фак торы оп -
ределяются результатами «Ярмарок труда»,
проводимых Службой. В статье разъ ясняется
значение профориентационной под го товки в
формировании рабочей силы.
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S
ovetlәr birliyindәn miras qalmış
köhnә, özünü doğrultmayan texniki-
peşә tәhsilinin müstәqil Azәr bay ca -
nın seçdiyi inkişaf yolu ilә artıq

ayaqlaşa bilmәdiyi özünü aşkar şәkildә gös -
tәrmәkdә idi. Bununla da respublikanın peşә
tәhsilindә ixtisaslı, eyni zamanda, sәriştәli peşә-
ixtisas kadrlarının hazırlanması istiqamәtindә
innovativ dәyişikliklәr prosesinә bir növ start
verilmiş oldu. Əmәk bazarının sәriştәli peşә-
ixtisaslı kadrlarla tәmin olunması tәlәblәrinin
aktuallığını nәzәrә aldıqda, ölkәdә peşә-ixtisas
tәdrisi vә tәlimi artıq tәhsil sistemimizdә
prioritetlik statusu әldә etmiş olur. Belә ki,
sovetlәr birliyinin planlı iqtisadi sistemindәn
fәrqli olaraq, müstәqil Azәrbaycanın özәl sek -
torlarındakı sahibkar vә fermerlәri әmәk ba -
zarından ixtisaslı, şәriştәli hazır işçi kadrlar әldә
etmәk istәyindәdirlәr. Bu da onların işindә
rәqabәtәdavamlı, keyfiyyәtli mәhsul istehsalı
tәlәblәrindә hәlledici amil rolunu oynayır. Eyni
zamanda, innovativ modernlәşmә әhalinin dә
peşә-ixtisası sahәsindә rәqabәt qabiliyyәtini
artırmaqla bәrabәr, nәticә etibarı ilә onların gәlir
sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә xidmәt etmiş olur.
Ölkәmizdә böyük inqilabi innovasiyalar tәlәb
edәn, hәmin sahәnin inkişafında sınaqdan çı -
xaraq nәzәrәçarpacaq uğurlar әldә etmiş Al -
maniya, Norveç, Finlandiya, Cәnubi Koreya,
Türkiyә, İngiltәrә, Fransa vә s. kimi ölkәlәrin
tәcrübәlәrinin öyrәnilmәsi, tәhlili vә bizә uyğun
olanlarının tәtbiqi istiqamәtindә müәyyәn işlәrin
aparılması vacib mәsәlәlәrdәndir. Almaniya,
Cәnubi Koreya vә Türkiyә dövlәtlәrinin peşә

tәdrisi vә tәlimi modellәrinin üstün tәrәflәrindәn
bir nümunә kimi bәhrәlәnәrәk öz peşә tәdrisi vә
tәlimi modelinin hazırlanması vә tәtbiqindә
istifadә olunması dünya tәcrübәsindә tәtbiq olu-
nan normal bir haldır. Bu yolu keçmiş qardaş
Türkiyәnin peşә ixtisasları sahәsindә etdiklәri
islahatlardan artıq 20 ilә yaxın bir vaxt keç miş -
dir. Onların yüngül sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı
mәhsulları artıq dünya brendlәri sırasındadır.
Digәr sahәlәr üzrә dә uğurlu, rәqabәtәdavamlı
inkişaf yolu keçilmәkdәdir.

Bu gün beynәlxalq tәcrübәyә arxalanmaqla
aparılmış intensiv, mәqsәdyönlü işlәr sayәsindә
peşә tәhsilimizin modernlәşdirilmәsi tәlәb
olunan qanunvericilik bazası ilә tәmin olun -
muşdur. ”Peşә tәhsili haqqında”  Azәrbaycan
Respublikasının  Qanunu, “Peşә tәhsili vә tәli mi -
nin inkişafına dair Strateji Yol xәritәsi” vә digәr
vacib normativ-hüquqi sәnәdlәr qәbul olunaraq
peşә tәhsili vә tәdrisi müәssisәlәrinә icraya
yönәldilmişdir. Hazırda uzunmüddәtli Dövlәt
Proqramının qәbulu üzәrindә işlәr apa rıl maq -
dadır. Bu mәnada Tovuz Peşә Lise yindә 2018-
2019-cu tәdris ilindәn respublikanın in kişaf
prioritetlәrinin tәlәblәrinә müvafiq olaraq
baramaçılıq, arıçılıq, meyvә-tәrәvәz, üzüm çü -
lük-şәrabçılıq ustası, xalçaçılıq vә digәr ixti -
sasların tәdrisinin әsası qoyulmuşdur. Artıq
tәhsilimizdә qәbul olunmuş kurikulum tәdris
sistemi peşә tәdrisindә dә öz yerini tutmaqdadır.
Peşә tәhsilindә “Modul sistemi”nә keçidlә
әlaqәdar, Tovuz Peşә Liseyinin elmi dәrәcәli
müәllimi tәrәfindәn üzümçülük-şәrabçılığın
tәdrisi vә tәliminә aid modul vәsaitlәri ilә
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bәrabәr, digәr önәmli ixtisaslar üzrә dә tәdris
materialları hazırlanmış, kurikulum tәdris pro -
sesinә uyğun olaraq  onların da tәtbiqinә baş -
lanılmışdır. Modul tәdris sistemi ilә ixtisaslaşan
tәlәbә әvvәlki tәdris sistemi üzrә peşә ixtisası
almış kadrlardan çoxfunksiyalı bilik vә sәriş -
tәsinә görә fәrqlәnmәlidir. Hәr hansı bir işi
әvvәllәr primitiv qaydada, aşağı keyfiyyәtdә icra
edir dilәrsә, indi tәdris forması ilә ixtisaslaşan
kadrlar artıq bu işlәri yüksәk texnologiyaları
tәtbiq etmәklә aparmağı bacaracaqlar. Bu, döv -
rün, zamanın tәlәbidir. 

Bazar iqtisadiyyatının tәlәblәrinә uyğun
olaraq işәgötürәnlәr yüksәk sәriştәli kadrlarla
işlәmәk arzusundadırlar. Bunu tәmin etmәk üçün
peşә tәhsili sisteminin qarşısında duran әsas
vәzifә tәhsil, tәcrübә vә sәriştә mәr hәlәlәrini
uğurla keçәn ixtisaslı kadrlar hazır lamaqdır. Bu
isә artıq mono ali tәhsilә alter nativ yeni,
çoxşaxәli tәhsil sisteminin qurul ması demәkdir.

Bütün bunlar kompleks halda görülmәli
böyük bir iş prosesidir. Bәzi liseylerdә hәlә dә
tәdris-tәlim işlәri köhnә, istifadәdәn çıxmış
maşın, avadanlıq vә qurğular üzә rindә aparılır.
Sözsüz ki, maddi-texniki bazanın günün tәlәbinә
uyğun, müasir sәviyyәli yeni texnika ilә tәminatı
tezliklә reallaşmalıdır. Eyni zamanda, yeni tәdris
modelinә cavab verәn müәllim – mütә xәssis kadr
qıtlığı problemi dә öz hәllini tapmalıdır. Hesab
edirik ki, bu sahәnin hәyati zәruriliyini nәzәrә
alaraq, onun tәdrisinә, әn azından iş prosesinin
gedişi zama nında, tәdricәn magistr dәrәcәli
mütә xәssislәrin cәlb edilmәsinin vacibliyinә
baxıl malıdır. Paralel olaraq hazırda işlәyәn
mühәndis - ixtisas sahib lәri olanlar da öz üzәr -
lәrindә mükәmmәl çalış maqla, müvafiq tәlәblәrә
cavab verәn müasir ixtisas kurslarına cәlb
edilmәlidirlәr. Maliyyә problemlәrinin hәlli
baxımından ödә nişli ixtisas qruplarının  artımına
yönәlmiş mәq sәdәuyğun tәdbirlәrin hәyata
keçirilmәsindә Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt
Agentliyi ilә bәrabәr,  yerlәrdәki bütün müәs -
sisәlәr dә müvafiq işlәr görmәlidirlәr. Çalış -
malıyıq ki, özәl tәşkilatları da ixtisaslı, peşәkar
kadrların hazırlanmasına, peşә tәdris vә tәlimi
prosesinә cәlb edәk. Onların rәqa bәtә davamlı
xidmәt vә mәhsul istehsal etmәlәri üçün yüksәk
ixtisaslı, sәriştәli işçilәrә çox ehti yaclarının
olduğu günümüzün reallığıdır. Lakin onlar da bu

ehtiyacı ödәmәk üçün bu sahәyә vәsait qoy -
maqla, peşә tәhsili müәssisәlәrindә yüksәk
ixtisaslı kadrların hazırlanmasında maraqlı
olmalı, buna tәşәbbüs göstәrmәlidirlәr. Belә ki,
sahibkar vә fermerlәrin, digәr hüquqi şәxslәrin
ödәnişli sifarişlәri әsasında hazırlanan ixtisaslı
mәzunların buraxılış imtahanlarında onların
özlәrinin rәsmi iştirakı tәmin olunmaqla bәrabәr,
özlәri seçdiklәri mәzunlardan işә qәbulla bağlı
tәdris müәsisәsi qarşısında rәsmi öhdәliklәri dә
olmalıdır. Bu, hәlә dә ixtisaslı kadr çatışmazlığı
ilә problemlәr yaşayan turizm-restoran xidmәti
sahәsi ilә bәrabәr,  kadr hazırlığı aparılan digәr
ixtisaslar üzrә dә vacib bir tәlәbdir.

Liseymizin kadr hazırlığı işini  әhatә edәn
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalı sahәsı, o
cümlәdәn, spesifik gәlirliliyә malik üzümçülük-
şәrabçılıq, tәrәvәzçilik, meyvәçilik, istixana
mәhsullarının istehsalı, soyuducu-saxlama sis -
temi, balıqçılıq, arıçılıq, baramaçılıq, dizayn,
reklam, bәnna vә digәr müxtәlif sosial-xidmәt
sahәlәri neft-qaz sektoruna alternativ olaraq son
dövrlәr nәzәrәçarpacaq dәrәcәdә inkişaf yolu
keçmәkdәdir. Eyni zamanda, onu da demәliyik
ki, bütün bu sahәlәrdә müasir informasiya-kom -
munikasiya texnologiyalarına (İKT) aid biliklәrә
yiyәlәnmiş kadr catışmazlığı özünü qabarıq
göstәrir. Hәmin sahәlәrdә çalışan adamların
şәxsi gәlirlәrinin ancaq ali tәhsil ilә işlәyәnlәrin
iş yerlәrindәki tәmiz gәlirlәrini dәfәlәrlә
üstәlәmәsi dә bir hәqiqәtdir. 

Sahibkar vә fermerlәr gәlirlәrindә daha yük -
sәk artım әldә etmәk mәqsәdi ilә  günün tәlәb -
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lәrinә cavab vermәyәn ixtisaslı işçi lәrini mo -
dernlәşәn, innovasiya tәtbiqli peşә tәh sili müәs -
sisәlәrindә tәdrisә yönәltmәklә bәrabәr, eyni
zamanda, orada hazırlanan kadrlardan işә  gö -
türmәk tәşәbbüsündә dә olmalıdırlar. 

Vәtәnpәrvәrlik mahiyyәti vәtәnә mәhәb bәt vә
öz şәxsi maraqlarını vәtәn yolunda qurban
vermәyә әsaslanan emosional bağ lılıqdır. Bu
bağlılıq hәm dә özünün mәnsub olduğun millәtin
etnik, mәdәni, siyasi vә tarixi xüsusiyyәtlәrinә
arxalanan milli hissiyyat vә ya milli qürür kimi
dә hallanır. Burada vәtәninin xarakterini vә
mәdәni incilәrini qorumaq vә özünü bu key -
fiyyәtlәrlә millәtin başqa üzvlәri ilә tanımaq,
vәtәnin vә öz xalqının marağını qorumaq da
vәtәnpәrvәrlik key fiy yәtlәrinә aiddir.

Bütün bunlar nәzәrә alınaraq, Tovuz Peşә
Liseyindә tәlәbәlәrin vәtәnpәrvәrlik ruhunda
tәrbiyә olun ması vә onlarda vәtәnә mәhәbbәt
hissini aşı lamaq hәr zaman diqqәt mәrkәzindә
saxlanılır. Onu da qeyd edәk ki, lisey  sәrhәd
zonasında yer lәşdiyi üçün rәhbәrlik vaxtaşırı
tәlәbәlәrin rayondakı “N” hәrbi hissәyә
ekskursiyalarını, onların zabitlәrlә görüşlәrini
tәşkil edir. Bu da tәlәbәlәrdә Azәrbaycana,
ordumuza mәhәbbәt hissini daha da güclәndirir.

Agentlik yüksәk ixtisaslı, sәriştәli kadr ların
hazırlanmasında ödәnişli tәdris müәs sisәlәrindә
sosial sifarişçilәrә daha çox önәm vermәlidir.
Peşә tәhsili müәs sisәsi kimi, işlәrimizi bu
istiqamәtdә qurmaqla bәrabәr, müәssisәmizin
daxilindә dә tәlәbәlәr üçün tәd rislә istehsalın
vәhdәtini tәşkil edәn işlәrin tәşkilini apara
bilәrik. Bu, ilkin olaraq bara maçılığı, arıçılığı,
üzümçülük-şәrabçılığı, quş çuluğu vә meyvә-
tәrәvәzçiliyi әhatә edә çәkdir. Tәlәbәlәr belә
müәssisәlәrin daxilindә bilik, tәcrübә vә iş
vәrdişlәri qaza nacaqlar. Tәh sil ala-ala öz әllәri
ilә mövcud standartın tәlәblәrinә uyğun mәh -
sullar istehsal edәcәklәr. Fәaliyyәt proq ramı mız -
da, hәm dә tәhsil almadan yüksәk mü kәmmәl
ixtisasa yiyәlәnmiş işçilәri dә qısa müddәtli vә
ödәnişli modul tәdris sisteminә cәlb etmәklә,
onlara diplom vermәk istәyirik ki, iş yerlәrini
itir mәsinlәr. Eyni zamanda, bizim dә büdcәmizin
formalaşmasına yardımçı olsunlar.

Düşünürük ki, bu gün müәssisәlәrimizdә
problemә çevrilәn avtomobillәrin istismarı, ida -
rәetmә mәdәniyyәti, davranış etikası kimi prob -
lemlәr dә peşә liseylәrindә tәdrislә aradan qal -
dırılmalıdır. Peşә tәhsilindә yaş hәddi yoxdur.
Müasir dünyada bir ali vә ya hәr hansı ixtisas
tәhsili almaqla işsizlik problemini aradan
qaldırmaq demәk olar ki, mümkün deyil. Əgәr
hәr bir insanın әn azı bir peşә tәhsili vә bir ali
ixtisas tәhsili olarsa o, qәtiyyәn işsiz qal ma -
yacaq. Bu amilә görә dә Norveç tәhsil sistemi
insanlara peşә tәhsili üzrә verilmiş sertifikat әsa -
sında onları ali tәhsil almaları üçün qәbul im -
tahanlarına buraxır. Gәlәcәkdә peşә ixtisaslı kadr
hazırlığı ilә bәrabәr, ümumi orta tәhsil verәn
Liseyimizdә dә  bu amildәn istifadә olun ması ilә
evlәrdәki repititorluğa ehtiyac qal mayacağını
düşünürük. Bu, yaxın gәlәcәyin qaçılmaz ger -
çәkliyidir. 

Bütün bunlar әvvәlcәdәn proqnozlaşdırılmış,
işlәnib-hazırlanmış vә uğurla gerçәklәşdirilәn
mәqsәdyönlü tәdbirlәrin sayәsindә nail olunacaq
dayanıqlı inkişafın әsası kimi, sözsüz ki, mövcud
maddi-texniki bazanın yenidәn qurulmasından,
tikinti-quraşdırma, bәrpa işlәrinin sürәt lәn mә sin -
dәn, peşә tәhsili müәssisәlәrindәki yüksәk key -
fiyyәtli tәdrisdәn, davamiyyәtdәn keçir.

Belә hesab edirik ki, dövlәtimizin peşә tәhsili
sistemindә apardığı qlobal modernlәşmәnin
böyük uğurlarla nәticәlәnmәsi yerlәrdәki müәs -
sisәlәrdә intizamlı iş amilinin tәminatından da
çox  asılıdır.
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X
alçaçılıq sәnәti Azәrbaycanın ta -
rixi, maddi vә mәnәvi nailiy yә ti -
dir. Eyni zamanda, o bu gün qey ri-
neft sektorunun aparıcı sahәsi ola -

raq miqyasını genişlәndirәn vә inkişaf tapan,
milli iqtisadiyyatın ölkә büdcәsindә perspektivli
maliyyә imkanları vәd edәn sahәlәrindәn biridir.

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 5 may 2016-cı il tarixli, 2032 nömrәli
Sәrәncamı ilә yaradılmış “Azәrxalça” Açıq
Sәhmdar Cәmiyyәti әnәnәvi milli xalçaçılıq
sәnәtinin yaşadılması vә inkişaf etdirilmәsi isti -
qamәtindә reallaşdırdığı, böyük istehsal sahә -
sinin yaradılması sayәsindә yüzlәrlә yeni iş yer -
lәrinin açılmasına hesablanmış genişmiqyaslı
sosial-iqtisadi layihәdir. Respublikamızın rayon -
larında filialların açılması, yerli toxucuların
daimi iş yerlәri ilә tәmin edilmәsi, emalat xa -
naların dәzgah vә avadanlıqlarla tәchizatı, bu -
nunla da kütlәvi şәkildә xalq üsulu ilә xalça -
toxumanın tәşkili Cәmiyyәtin fәaliyyәtinin әsas
istiqamәtlәrindәndir. 

Cәmiyyәtin yarandığı ilk aylardan filialların
tәşkilinә start verilmişdi. Bu istiqamәtdә görülәn
işlәrin nәticәsi kimi, 2016-cı il noyabrın 12-dә
Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilә әrazisinin
böyük hissәsi işğal altında olan Füzuli
rayonunun Horadiz qәsәbәsindә ilk filialının
açılışı olmuşdur. 2017-2018-ci illәrdә Prezi-
dentin iştirakı ilә Şәmkir, Quba, Xaçmaz, İsma -
yıllı, Lәnkәran, Ağdam filiallarının açılışı milli
xalçaçılıq tarixindә müstәsna әhәmiyyәtә malik

hadisәlәrdir. Hazırda respublikamızın Qә bәlә,
Tovuz, Ağstafa, Qazax rayonlarında Cә miyyәtin
daha 4 filialı fәaliyyәt göstәrir. Vahid layihә
әsasında inşa edilәn filial binalarının hәr birinin
ümumi sahәsi 1296 kv.m-dir. Binalarda toxu -
culuq emalatxanasından әlavә, rәssam otağı, an -
bar, yemәkxana, tibb otağı, xalça satış-salonu vә
digәr bölmәlәr dә vardır.

Hәr emalatxanada müxtәlif ölçülü 43 dәzgah
quraşdırılmışdır. Burada 150 nәfәr toxucunun, 14
nәfәr inzibati-tәsәrrüfat işçisinin çalışması üçün
lazımi şәrait mövcuddur. Filiallarda bugünәdәk
Azәrbaycan xalçalarının Bakı, Qarabağ, İrәvan,
Naxçıvan, Quba, Gәncә, Şirvan, Qazax-Borçalı,
Tәbriz qruplarına aid nümunәlәri yerli vә xarici
bazarlarda Azәrbaycan brendi ilә satılmışdır. 

Bu il ölkә başçısının müvafiq sәrәncamları ilә
“Azәrxalça”nın Bakı şәhәri, Sabunçu rayonunun
Nardaran qәsәbәsindә, Naxçıvan, Abşeron,
Qobustan, Şabran, Lәnkәran, Kürdәmir, Tәrtәr,
Goranboy rayonlarında, elәcә dә Bilәsuvarda,
Cәbrayıl rayonundan olan mәcburi köçkünlәrin
mәskunlaşdığı qәsәbәdә, daha yeni 10 filial bi -
nası tikilib istifadәyә verilmişdir. Filiallarda xal -
çaçılıq üzrә tәdris-hazırlıq kurslarında tәşkil
edilib. Dәrslәr böyük iş tәcrübәsinә malik peşә -
kar xalçaçılar tәrәfindәn aparılır. Tәdris-hazırlıq
kursları hanalarla, lazımi avadanlıqlarla, alәt -
lәrlә, xammalla, eyni zamanda, xalçaçılıq sәnә -
tinә dair müvafiq әdәbiyyat vә dәrsliklәrlә tәmin
edilmişdir. Kurslara cәlb olunanların әksәriyyәti
gәnclәrdir. Tәdrisi başa vuran müda vimlәr tәc -

“AZƏRXALÇA” ASC – DÖVLƏTİMİZİN
BÖYÜK SOSİAL-İQTİSADİ LAYİHƏSİDİR

Vidadi Muradov,
“Azәrxalça” Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinin İdarә Heyәtinin sәdri,

tarix üzrә elmlәr doktoru, professor
E-mail: vmuradov@azerxalca.az 
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rübi imtahanlardan sonra Cәmiyyәtin yerli filial -
larında daimi işlә tәmin olunurlar.

Respublikamızda xalçaçılıq şәbәkәsini geniş -
lәndirmәk mәqsәdi ilә 2019-cu ildә Gәncә,
Mingәçevir şәhәrlәrindә, Masallı, Zaqatala, Şәki,
Bәrdә, Cәlilabad, İsmayıllıda (II filial), Laçın
rayonundan olan köçkünlәrin mәskunlaşdığı
Ağcabәdinin Taxtakörpü qәsәbәsindә, Xocalı
rayonundan olan köçkünlәrin mәskunlaşdığı
Goranboyun Aşağı Ağcakәnd qәsәbәsindә filial -
ları yaradılacaqdır.

Cәmiyyәtin fәaliyyәt istiqamәtlәrindәn biri dә
xalçaçılığın yerli tәbii mәnbәlәrә әsaslanan
xammal bazasının yaradılmasıdır. Bu mәqsәdlә
respublikamızın yun vә boyaq bitkilәri ehti -
yatları, imkanları öyrәnilib, Naxçıvanda Qobus -
tan, Şabran, Sabirabad, Bәrdә rayonlarında
regional yun vә boyaq bitkilәrinin tәdarükü
mәntәqәlәrinin yaradılması nәzәrdә tutulub.
2018-ci ilin әvvәlindәn etibarәn sadalanan
rayonların әrazilәrindә vahid layihә әsasında
mәntәqә binalarının tikinti-inşaat işlәrinә baş -
lanılıb. İnzibati otaqlardan, yun vә boyaq bitki -
lәrinin saxlanılması üçün nәzәrdә tutulmuş xüsu -
si şәraitli anbarlar, bölmәlәr, tәdarük mәntә -
qәlәri, müasir texniki avadanlıq, qurğular vә yük
maşınları ilә tәmin edilәcәk. 2019-cu ildә dә bu
istiqamәtdә görülәn işlәr davam et dirilәcәk.
Şәki, Masallı vә Hacıqabul rayon larındakı sә -
naye mәhәllәlәrindә daha üç regional tәdarük
mәntәqәsi yaradılacaqdır.

Tәdarük mәntәqәlәrindә toplanılan yun vә
boyaq bitkilәri cәmiyyәtin 15 dekabr 2017-ci il
tarixindә ölkә başçısı tәrәfindәn Sumqayıt
Kimya Sәnaye Parkında tәmәli qoyulmuş vә

Yunәyirici-boyaq Fabrikindә emal edilәcәkdir.
Bu fabrik müasir texniki avadanlıqlarla tәchiz
olunaraq, beynәlxalq standartlara cavab verәcәk,
öz miqyasına vә fәaliyyәt prinsiplәrinә görә
nәinki Cәnubi Qafqazda, hәtta dünyada ana -
loqsuz bir müәssisә olacaqdır. Hәmçinin bu
fabrikdә tәmiz yun, yun iplik, tәbii vә kimyәvi
boyaq maddәlәri hazırlanacaq, ipliklәr sifarişә
uyğun olaraq tәbii vә kimyәvi boyaqlarla boya -
naraq satışa çıxarılacaqdır. Fabrikin fәaliyyәti
sayәsindә, ilk növbәdә, “Azәr xalça”nın filial -
larının yun iplik tәlәbatı ödә nilәcәk, xalça -
çılığımız idxaldan azad olacaqdır.

Biz Azәrbaycan xalçasını milli çeşnilәrimiz
әsasında yüksәkkeyfiyyәtli yerli xammalla, әsl
Azәrbaycan brendi kimi dünya bazarlarına çıxara
bilәcәyik. Bundan әlavә, ölkәmizin digәr sәnaye
müәssisәlәrinin yuna vә yun ipliyә, boyaqlara
olan tәlәbatı ödәnilәcәk, eyni zamanda, sabit yun
vә boyaq bazarı formalaşacaq vә fabrikin
fәaliyyәti tam şәkildә formalaşdıqda әsas vә
yardımçı sahәlәr, mövsümi xarakterli işlәr dә
daxil olmaqla, 300-dәn artıq insan iş yeri ilә
tәmin edilәcәkdir.

Cәmiyyәtin çoxşaxәli fәaliyyәtinin bu vә
digәr tәrәflәri xalçaçılığın kompleks bir istehsal
sahәsi olduğunu göstәrir vә “Azәrxalça”nın
institusional hazırlıq mәsәlәsini dә aktuallaşdırır.
Bugünәdәk burada toxucularla yanaşı, xalçaçı-
rәssamlar, dәzgah vә avadanlıqların, alәtlәrin
istehsalı, yun vә boyaq bitkilәrinin tәdarükü vә
emalı, xalça ticarәti vә s. üzrә mütәxәssislәr
hazırlanmışdır.

Cәmiyyәt xalçaçılıq üzrә ixtisaslaşmış bey -
nәlxalq qurumlar vә şirkәtlәrlә, o cümlәdәn dә
nüfuzlu nәşrlәrlә әlaqәlәrini genişlәndirmәklә,
Azәrbaycan xalılarının beynәlxalq xalça baza -
rında mövqeyinin bәrpasına vә tәbliğinә çalışır.
Biz mәhsullarımızı 2017-2018-ci illәrdә Alma -
niyanın Hannover şәhәrindә keçirilәn әnәnәvi
“DOMOTEX” beynәlxalq xalça satışı sәrgi -
sindә, Amerika Birlәşmiş Ştatlarının Nyu-York
şәhәrindә, Rug Show-da nümayiş etdirdik. Bu
tәdbirlәr әl ilә toxunmuş yeni Azәrbaycan xal -
çalarına dünya bazarlarında tәlәbatın böyük
olduğunu vә “Azәrxalça”nın mәhsullarının yaxın
gәlәcәkdә xarici ölkәlәrә intensiv satışı imkan -
larının daha da genişlәnәcәyini göstәrdi. Artıq
ABŞ, Yaponiya vә Rusiyanın bir sıra böyük
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şirkәtlәri ilә danışıqlar aparılır, әmәkdaşlıq
haqqında müqavilәlәr bağlanılır. Müqavilәlәr
әsasında hәm hazır xalçalar satılacaq, hәm dә
sifarişlәrlә müxtәlifölçülü xalçaların toxunuşuna
başlanılacaq.

Cәmiyyәtin fәaliyyәtini әks etdirәn mate -
riallar Böyük Britaniyanın “HALI”, Alma ni -
yanın “Carpet XL” jurnallarında öz әksini tapır.
Jurnallarda “Azәrxalça”nın fәaliyyәti әnәnәvi
xalq toxuma üsulunun bәrpaçısı vә tәbliğatçısı, әl
ilә toxunan xalçaların kütlәvi istehsalçısı, Cәnubi
Qafqazda qәdim xalçaçılıq әnәnәlәrinin daşı -
yıcısı kimi işıqlandırılır. 

Ölkә prezidenti İlham Əliyevin 28 fevral
2018-ci il tarixli Sәrәncamı ilә tәsdiq edilmiş
“Azәrbaycan Respublikasında xalça sәnәtinin
qorunmasına vә inkişaf etdirilmәsinә dair
2018-2022-ci illәr üçün Dövlәt Proqramı”
Cәmiyyәtin fәaliyyәtinin bütün istiqamәtlәrindә
görülәn işlәri stimullaşdırmış, respublika icti -
maiyyәtinin diqqәtini xalçaçılığın siyasi, mәdәni,
sosial-iqtisadi, elmi әhәmiyyәtinә yönәltmişdir.
“Azәr xalça” ilә yanaşı, İqtisadiyyat Nazirliyi,
Mәdә niyyәt Nazirliyi, Turizm Nazirliyi, Kәnd
Tәsәr rüfatı Nazirliyi, Azәrbaycan Milli Elmlәr
Aka demiyası, Müәllif Hüquqları Agentliyi,
Xalça Muzeyi, Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Ko -
mitәsi, Vergilәr Nazirliyi, Maliyyә Nazirliyi,
Dövlәt Gömrük Komitәsi, Tәhsil Nazirliyi, El -
min İnkişafı Fondu kimi qurumlar da Dövlәt
Proq ramından irәli gәlәn mәsәlәlәrin hәllinә,
tәd birlәrin icrasına cәlb olunublar. Əslindә, bu
Proq ram bir daha onu göstәrir ki, xalçaçılıq
yalnız bir qurumun fәaliyyәti ilә deyil, bu sahәyә
aidiyyәti olan ayrı-ayrı qurumların müştәrәk
fәaliyyәtinin nәticәsindә inkişaf etmәklә
gerçәklәşә bilәr. Hazırda “Azәrxalça”da Proq -
ramda göstәrilәn bir çox tәdbirlәr uğurla hәyata
keçirilir. Cәmiyyәt әllә xalçatoxuma sәnәti
sahәsindә unudulmaqda olan әnәnәlәri, bәdii vә
texniki iş üsullarını inkişaf etdirir, xalça çeş -
nilәrini bәrpa edir, milli çeşnilәr әsasında vә
bölgәlәrin әnәnәlәrinә uyğun naxış vә rәng
ahәnginin seçilmәsi yolu ilә xalq sәnәtkarlarının
bәdii vә texniki iş üsullarını öyrәnir vә tәbliğ
edir, kütlәvi istehsal olunan Azәrbaycan xal -
çalarının üzәrindә tanınma nişanı olaraq
“Azәrbaycan” sözünü vә xalça qrupunun adını
toxuyur, xarici ölkәlәrin muzeylәrindә saxlanılan

nadir Azәrbaycan xalçalarının ölkәmizә mәn -
subluğunun göstәrilmәsi istiqamәtindә işlәr gö -
rür; Azәrbaycan xalçalarının dünyaya tanı dılması
mәqsәdi ilә xaricdә sәrgilәr tәşkil edir; bey -
nәlxalq xalça bazarlarını araşdırır, әllә toxunmuş
xalçaların reyestr sistemini hazırlayır, yeni
toxunmuş xalçalara şәhadәtnamәlәrin verilmәsi
vә bu әsasda onların ölkәdәn çıxa rılması pro -
sedurunun sadәlәşdirilmәsi istiqa mәtindә işlәr
görür. İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlәt Gömrük

Komitәsi ilә mәslәhәtlәşmәlәr aparılır, ölkә
daxilindә, xarici muzeylәrdә vә şәxsi kol lek -
siyalarda saxlanılan nadir Azәr baycan xalçaları
barәdә kataloq hazırlayır; respublikada fәaliyyәt
göstәrәn özәl xalçaçılıq müәs sisәlәrindә
toxunulan yüksәk keyfiyyәtli xal çaların satışının
tәşkili mәqsәdi ilә sahib karlara dәstәk proqramı
hazırlayır, Azәrbaycanın ali tәhsil müәs sisә -
lәrindә “xalça istehsalı”, “bo yaqçılıq”, “xalça
ticarәtinin tәşkili” vә digәr ixtisaslar üzrә kadr -
ların hazırlanması ilә bağlı tәkliflәr hazırlayır.
Belәliklә, “Azәrxalça” Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti
әnәnәvi xalq üsulu ilә xalça istehsalının
genişlәndirilmәsi, daxili imkanlar әsasında
xalçaçılığın maddi-texniki bazasının yaradılması
vә möhkәmlәndirilmәsi, xalçaçı kadrların
hazırlanması vә Azәrbaycan xalçasının bey -
nәlxalq nüfuzunun qorunması istiqamәtindә
bundan sonra da tam gücü ilә çalışacaq. “Azәr -
baycan Respublikasında xalça sәnәtinin qorun -
masına vә inkişaf etdirilmәsinә dair 2018-2022-
ci illәr üçün Dövlәt Proqramı”nın icrası ilә
xalçaçılıq Azәrbaycanda ümumxalq işinә
çevrilәcәkdir. 

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №4, 2018 s.77-79
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A
raşdırmalar müxtәlif elm sahә -
lәrinin bir-biri ilә qarşılıqlı әla qә -
dә olduqlarını açıq şәkildә gös -
tәrir. Bu әlaqәlәr xüsusәn peda -

qogika, psixo logiya, mifologiya, din, hüquq, mu -
siqi, tarix, coğrafiya, etnoqrafiya, riyaziyyat,
xalq tәbabәti kimi elmlәrdә daha çox özünü
büruzә verir. Qeyd olunan elmlәr siyahısına fi -
zika vә texnologiyanı da aid etmәk olar. Tәd -
qiqatlar za manı fiziki hadisә vә qanunlara, elәcә
dә milli-mәnәvi dә yәrlәrә vә qida mәdәniyyәtinә
aid üzә çıxarılan kifayәt qәdәr nümunәlәr hәmin
әla qәlәri özündә dәrindәn әks etdirir. 

Son zamanlar ali tәhsil müәssisәlәrindә tәdris

prosesindә yeni tәdris üsullarından, innovativ
metodlardan istifadә etmәklә fәnlәrarası әlaqә -
lәrin genişlәndirilmәsinә xüsusi diqqәt ayrılır.
Folklor mәlumatlarından istifadә etmәklә milli-
mәdәni irsimizin, tarixi köklәrimizin vә dә -
yәrlәrimizin, o cümlәdәn, milli mәtbәximizin qo -
runub saxlanılmasına çalışmaq, yaddan çıxmış
yemәklәr haqqında daha çox bilik әldә etmәk,
başqa millәtlәrin, xalqların, xüsusәn bәdnam
qonşularımızın tariximizә, musiqimizә, mәdә -
niyyәtimizә, milli mәtbәximizә sahib çıx ma -
larına imkan vermәmәk, әldә etdiyimiz bil gilәri
gәlәcәk nәsillәrә çatdırmaq bu ba xımdan ol duq -
ca faydalıdır. Azәrbaycan Res publikasının Prezi -

MİLLİ-MƏNƏVİ  DƏYƏRLƏR  VƏ  
QİDA MƏDƏNİYYƏTİ

Açar sözlәr: atalar sözü, mәsәl, tapmaca, süfrә, qida, çörәk, duz, su.
Key words: proverb, saying, puzzle, table, food, bread, salt, water.
Ключевые слова: пословицы, притчи, загадки, скатерти, еда, хлеб, соль, вода.

UOT: 398

Xülasә. Mәişәtimizlә qarşılıqlı әlaqәsi hәr addımda hiss olunan sahәlәrdәn biri dә qida
mәdәniyyәtidir. Azәrbaycan әdәbiyyatında  fiziki hadisәlәrә vә fizika qanunlarına, elәcә dә  qida
mәdәniyyәtinә aid olan kifayәt qәdәr nümunәlәr vardır. Mәqalәdә milli-mәnәvi dәyәrlәr vә qida
mәdәniyyәti mәsәlәlәrinә nәzәr salınmışdır. Belә mәlum olmuşdur ki, milli-mәnәvi dәyәrlәr vә qida
mәdәniyyәti ilk baxışda bir-birinә doğma görünmәsәlәr dә, әslindә hәqiqәt başqa cürdür. Sözsüz ki,
tәdris prosesindә bu cür tәdqiqatların aparılması hәm milli-mәdәni irsimizin, tarixi köklәrimizin vә
dәyәrlәrimizin, hәm dә milli mәtbәximizin qorunub saxlanılması baxımından mühüm әhәmiyyәtә
malikdir.  

Xankişi Mәmmәdov,
Azәrbaycan Dövlәt Pedaqoji Universitetinin

Texnologiya vә onun tәdrisi metodikası kafedrasının dosenti,
texniki elmlәr üzrә fәlsәfә doktoru

E-mail: mkhankishi@mail.ru
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denti İlham Əliyev demişdir: 
“...Bizim musiqimiz ermәnilәr tәrәfindәn

utanmadan oğurlanır. Dahi bәstәkarımız Üzeyir
bәyin әsәrlәri mәnimsәnilir. Bizim milli mәtbә -
ximiz yenә dә ermәnilәr tәrәfindәn oğurlanır.
Onlar bunu müxtәlif yollarla ermәni mәtbәxi
kimi tәqdim etmәyә çalışırlar. Halbuki, milli
yemәklәrimizin adları da Azәrbaycan sözlәridir”
[2, 10].   Akademik Ramiz Mehdiyevin 2009-cu
ildә “Azәrbaycan” qәzetinin 8 dekabr tarixli
nömrәsindә çap olunmuş “İctimai vә huma -
nitar elmlәr: zaman kontekstindә baxış” adlı
mәqa lәsindә dә Azәrbaycanda milli ideolo -
giyanın formalaşmasına ciddi diqqәt yetirmәk
lazım olduğu mәsәlәsi xüsusi vurğulanmışdır.
Milli ideologiyanın formalaşması isә, fikrimizcә,
milli dәyәrlәrimizin vә bu dәyәrlәr içәrisindә әn
qiymәtlilәrindәn biri hesab olunan milli mәtbә -
ximizin qorunub saxlanılmasından ibarәtdir. 

Mәlumdur ki, mәtbәxi bir tәdqiqat obyekti
kimi, qida texnoloq vә mühәndislәri, dietoloq,
psixoloq, filosof, elәcә dә folklorçular tәdqiq
edirlәr. Bir mәqalәdә bu mәsәlәlәrin hamısını
şәrh etmәk çәtin olsa da, müәyyәn mәqamlara
toxunmağa çalışacağıq. 

Şifahi xalq әdәbiyyatı nümunәlәrindә qida
mәhsulları – yemәk, içmәk vә çörәklә bağlı ki -
fayәt qәdәr materiallara, yәni atalar sözü vә
mәsәllәrә, tapmacalara, yanıltmaclara, inanclara,
andlara, dualara rast gәlirik. Mәsәlәn, nağıllarda
olan “Nә desәn vardı, quş südü, can dәrmanı”
ifadәsi. Mәncә, bu ifadәyә görә hәr şey var. Bir
çox atalar sözlәrinin yemәklәrlә bağlı yarandığı
da heç kimdә tәәccüb doğurmur: “Halva-halva
demәklә ağız şirin olmaz”, “Halvaya duz
qatmazlar”, “Yemәmisәn qaz әtini, görmәmisәn
lәzzәtini”, “Alışmısan dolmaya, bәlkә bir gün
olmaya”, “Qarnım üçün demirәm, qәdrim üçün
deyirәm” vә s. Sonuncu atalar sözünә diqqәt
etsәk görәrik ki, ulularımız “yemәk üçün
yaşamaq” yox, “yaşamaq üçün yemәk” düşün -
cәsini hәmişә önә çәkmiş vә daim mәnә viyyatı
yemәkdәn qabaqda formalaşdırmağa çalışmışlar
(2, 75).

Bütün qidaların şahı çörәk (çevrә kәlmәsi ilә
eyni kökdәn olub, mәnası “dәyirmi olan” de -
mәkdir, çünki ilk vaxtlar çörәk yalnız dәyirmi
formasında hazırlanıb) hesab edildiyindәn haq -
qında olan sözlәrә baxaq: “Çörәk bol olarsa,

basılmaz Vәtәn”, “Çörәk açanı qılınc açmaz”,
“Çörәk basan ayağa düşәr”, “Çörәk xörәyin
başıdı”, “Çörәk süfrәnin şahıdır”, “Çörәk itirәn
çörәk tapmaz”, “Çörәk Qurandan irәlidir”,
“Çörәk verәrsәn, çörәk verәrlәr, daş atsan, daş
atarlar”, “Çörәyi bol olanın tüstüsü gur çıхar”,
“Çörәyi çörәkçiyә ver, bir çörәk dә artıq ver”,
“Çörәyi tәk yeyәn yükünü özü çәkәr”, “Çörәyin
başı bismillah, ayağı әlhәmdülillah”, “Çörәyin
dadı ağızdadı”, “Çörәyin dadını cütçü bilәr”,
“Çörәyi dizinin üstündә”, “Çörәyi ayaqlayan iti -
rәr vә s. kimi ifadәlәr bu gün dә işlәnmәkdәdir.

Çörәklә duz hәmişә bir yerdә olduğundan indi
dә duz haqqında bәzi atalar sözlәrinә diqqәt
edәk: “Duz-çörәk, düz çörәk”, “Duz-çörәk
itmәz”, “Duz-çörәyin qәdrini bilmәk gәrәk”,
“Duz kimi hәr aşa girәr”, “Duz yerinә buz
yalama”, “Duzu yeyib, duz qabını sındırma”,
“Bir gün duz yediyin yerә qırx gün salam ver”,
“Duzdan lәziz, sudan әziz bir şey yoxdur”.
Sonuncu atalar sözündәn göründüyü kimi, sudan
әziz bir şey olmadığı üçün su haqqında da bir
neçә atalar sözlәrini yada salaq: “Su gәrәk
quyunun dibindәn çıxsın, quyuya su tökmәklә
quyu sulu olmaz”, “Su götürmәklә dәryadan su
әskik olmaz”, “Su harada – dirilik orada”, “Su
hәr şeyi tәmizlәr, yalnız üz qarasını tәmizlәmәz”,
“Suyu içilәn quyuya daş salmaq olmaz”, “Su
içәnә ilan dәymәz”, “Su bәdәni tәmizlәr, göz
yaşı ürәyi”, “Su daşı quma döndәrәr, arvad kişini
muma”, “Su görәndә balıqdı, qaya görәndә
keçi”, “Su inәyә süd gәtirir, ilana zәhәr”, “Su
kiçiyindi, yol böyüyün”, “Su kimi әziz ol”, “Su
murdarı pak eylәr”, “Su murdarlıq götürmәz”,
“Su sәmtinә axar”, “Su sәhәngi suda sınar”, “Su
suya qarışar, yağ yağa”, “Su tәzә, bardaq tәzә,
içәrlәr mәzә-mәzә”, “Su yaranıb axmağa, göz
yaranıb baxmağa”, “Suyun dәrinliyini bilmәk
olar, ancaq insanın ürәyini bilmәk olmaz” vә s.
Belә nümunәlәr istәnilәn qәdәrdir. Bu nümu -
nәlәrin çoxluğu bir tәrәfdәn çörәyin, duzun tari -
xinin bәşәriyyәtin yaranma tarixi ilә üst-üstә
düşdüyünü, digәr tәrәfdәn müqәddәs nemәtlәrә
olan hörmәt vә ehtiramla bağlıdır. O da mә -
lumdur ki, Naxçıvan şәhәrindәn 10-12 km şimal-
qәrbdә, Babәk rayonu әrazisindә yerlәşәn Duz
dağı hәlә bәşәr övladı olmayanda da mövcud
olub. Hәtta Naxçıvan duzuyla bağlı tapmacalar
da var.
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Çörәyin bir adı da “әppәk”dir. “Kitabi-Dәdә
Qorqud” dastanının “Qam börәnin oğlı Bamsı
Beyrәk boyını bәyan edәr, xanım hey...” boyunda
“Mәrә, yüzünüz ağ olsun! Ağanuzın әtmәgi sizә
halal olsun”, – dedi (1, 60). Yenә hәmin boyda
Beyrәk soruşur: “Qara saqac altında kömәcdәn
nә var? Ətmәgdәn nә var?” (1, 62). 

Göründüyü kimi, çörәyin arxaik adlarından
biri dә “әtmәg”, yәni “әppәk”, bir forması da
“kömәc” olmuşdur. Qeyd edәk ki, Azәrbaycanda
müxtәlif çörәk növlәri bişirilir: tәndir çörәyi,
lavaş (yuxa, yayama), fәtir, qalın, nazik, kәtә vә
s. Çörәk bişirmәnin arxaik adı isә belәdir: “әppәk
yapmaq”, “әppәk saca salmaq” vә s.

Şifahi xalq әdәbiyyatında yemәklә bağlı
nümunәlәr çoxdur: “Harda aş, keçәl baş”,
“Verәrsәn aş, olarsan baş, verәrsәn şor, olarsan
kor”, “Aranda tutdan oldum, dağda qurutdan”,
“Ayranındır, şorundur, indi növbә korundur”,
“Toyda da toyuğun vayıdı, vayda da toyuğun
vayıdı”, “Sәbr ilә halva bişәr, ey qora sәndәn,
bәslәsәn atlas olar, tut yarpağından”, “Armud
kaldır, yemәk olmur, hәr sözü demәk olmur”,
“Kasıbın xәmiri qurtaranda sacı qızar”, “Ye -
mәyin qulu, işlәmәyin xәstәsi”, “Yemәk dәnsә
ümid yaxşıdır”, “Yemәklә doymayan, yalamaqla
doymaz”, “Yemәklә dost olan illәrlә düşman
olar”, “Yemәyәn qurd barama sarımaz”, “Yemә -
yin dadı duzdadı, dünyanın dadı gözdә”, “Allaha
da qurban olum, qonağına da” vә s. Göründüyü
kimi, atalar sözlәri vә mәsәllәrdә istәnilәn qәdәr
yemәklә bağlı nümunәlәrә rast gәlirik.

Yemәklә bağlı folklorda әski inam vә
etiqadların mәhsulu olan andlar (bәzәn “and
olsun” ifadәsinin yerinә “qәsәm olsun” ifadәsi dә
işlәnir), alqışlar vә dualar da az deyil: “Çörәyә
and olsun!”, “Yediyimiz çörәk haqqı” vә s.
Ümumiyyәtlә, tәkcә çörәyә yox, müxtәlif ne -
mәtlәrә, tәamlara aid olan andlarımız, alqış -
larımız vә dualarımız çoxdur: “Duz haqqı”,
“Çörәk-әppәk haqqı”, “Od haqqı”, “Ocaq
haqqı”, “Süfrәnin bәrәkәti haqqı”, “Allah
bәrәkәt versin”, “Allah ruzini yetirsin”, “Allah
süfrәni bol elәsin”, “Varın tükәnmәsin”, “Var-
dövlәtin başından aşsın”, “Çörәk gözümü
tutsun”, “Çörәk mәnә qәnim olsun”, “Sәni duz-
çörәyә and verirәm”, “Çörәyinin bәrәkәtinә and
olsun”, “Çörәyiniz küt getmәsin!” vә s. Bәzi
bölgәlәrdә “urfa” ifadәsi işlәdirlәr. Urva-urfa

xәmirin yoğrulmasında vә çörәyin açılmasında
istifadә edilәn una deyilir. Urvasız-urfasız çörәk
bişirmәk mümkün deyil. Əvvәllәr süfrә duaları
olub, indi isә xeyli azalıb. Düzdür, yas
mәrasimlәrindә süfrә duaları oxunur, amma adi
yemәk-içmәk mәclislәrindә demәk olar ki,
yoxdur. Mәsәlәn, yaxşı yadımdadı, hәmişә atam
yemәk-içmәk qurtarandan sonra dua edәrdi. “Ya
Allah sәn hamıya ver, biz dә içindә!”, “Ya Allah
sәn hamıya kömәk ol, biz dә içindә!”, “Ya Allah
hamının çörәyin yetir, biz dә içindә!”.

Onu da qeyd edәk ki, ta qәdimdәn bizim
ulularımız yediklәri çörәyә hörmәt etmiş,
ölmәyә razı olmuş, amma yalandan, xüsusәn çö -
rәyә, yemәyә yalandan and içmәmişlәr. Mәsәlәn,
“Kitabi-Dәdә Qorqud”un “İç Oğuza Daş Oğuz
asi olub Beyrәk öldügi boy”unda Bamsı Beyrәk
ölümünә razı olur, amma canını qurtarmaq üçün
yalandan Müshәfә әl basıb and içmir. Əksinә, o,
Qazana dönük çıxmayacağını söylәyir vә belә
and içir: “Mәn Qazanın nemәtini çoq yemişәm,
bilmәzsәm, gözümә dursun!”, – deyir.

Qida ilә bağlı bu gün el arasında işlәnәn qar -
ğış nümunәlәri dә az deyil. Mәsәlәn, “Süfrәndәn
urvan-urfan kәsilsin”, “Sәni görüm acı xәmrәdәn
kәsilәsәn”, “Xәmirin tәndirdә durmasın”, “Qaza -
nın qaynamasın”, “Aşın ocaqda qalsın”, “Aş
üzünә hәsrәt qalasan”, “Bağın barsız qal sın”,
“Bağından nübar yemәyәsәn”, “Bazarlığın b a -
zarda qalsın”, “Əlәyin әlәnsin, xәlbirin göydә
fırlansın”, “Kabab kimi közdә yanasan”, “Mal-
qaran qısır qalsın”, “Çörәyin kәsilsin”, “Çörәk
sәnә haram olsun”, “Yağın daşsın”, “Yediyin
(içdiyin) gözünә dursun” vә s.

Süfrә ilә dә bağlı kifayәt qәdәr nümunәlәr
vardır: “Surfa duası hәr duadan әfzәldi”,
“Süfrәdә әlini saxla, mәclisdә dilini”, “Süfrәdәn
qalanı itә atarlar”, “Süfrәni yuxarı başdan
düzәrlәr, aşağı başdan yığarlar”, “Süfrәnin başı-
ayağı olmaz”, “Süfrәnin böyüyü olunca,
donuzun kiçiyi ol”, “Süftә sәndәn, bәrәkәt Al -
lahdan”, “Yarma aşı tәndirin başı” vә s. “Ki tabi-
Dәdә Qorqud” dastanının müqәd dimәsindә oxu -
yuruq: “Oğul atadan görmәyincә süfrә çәkmәz-
açmaz” (1, 31). “Kitabi-Dәdә Qorqud” das ta -
nında Uruzun dustaq olmasından bәhs edәn
“Salur Qazan tutsaq olub oğlı Uruz çıqardığı
boy”da kafirlәrә dustaq düşәn adını çәkdiyimiz
alp babası Qazana deyir ki, әgәr üç aya buradan
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qurtarıb qayıda bilmәsәm, onda Qalın Oğuz eli
mәni ölmüş bilib yasımı tutsun, ayğır atımı
boğazlayıb aşımı, yәni ehsanımı versin. 

Çağırılan qonaqların qarşılanması, yemәk -
lәrin hazırlanması vә qonaqlara hörmәt haq -
qında: “Dirsә xan oğlı Buğac xan boyını bәyan
edәr, xanım hey” boyunda oxuyuruq: Xanlar
xanı xan Bayındır yildә bir kәrrә toy edib, Oğuz
bәglәrin qonaqlardı. Genә toy edib, atdan-ay -
ğırdan, dәvәdәn buğra, qoyundan qoç qır -
dırmışdı. Bir yerә ağ otağ, bir yerә qızıl otağ, bir
yerә qara otağ qurdırmışdı. Kimin ki, oğlı-qızı
yoq, qara otağa qondurın, qara keçә altına döşәn,
qara qoyun yәxnisindәn öginә gәtürün. Yersә,
yesün, yemәzsә, tursun-getsün demişdir” (1, 34). 

Ümumiyyәtlә, qonaqla bağlı saysız-hesabsız
atalar sözlәrimiz, mәsәllәrimiz var. Mәsәlәn,
“Qonaq nәfәs kimidür, gәlib çıxmasa xәfә olur”,
“Qonağı gәlmәyәn qara evlәr yıxılsa yey”,
“Qonağa ağzına görә aş bişirәllәr”, “Qonağa
“get” demәzlәr, palazı altından çәkәrlәr”,
“Qonağa görә süfrә açılar”, “Qonağın ağzına
baxarlar, atına yem-arpa verәrlәr”, “Qonağın
hörmәtliliyi yola salınmaqdan bilinәr”, “Qonağın
payını Allah yetirәr”, “Qonağın ruzisi özündәn
qabaq gәlәr”, “Qonaq bәrәkәt gәtirәr”, “Qonaq
bir gün olar”, “Qonaq birinci gün qızıldır, ikinci
gün gümüşdür, üçüncü gün misdir, dördüncü gün
pisdir”, “Qonaq ev yiyәsinin dәvәsidi, harda
bağlasa, orda durar”, "Qonaq ev yiyәsinin qulu -
du-quzusudu”, “Qonaq evin gülüdü”, “Qonaqsız
ev susuz dәyirman”, “Qonaqsız ev uğursuz olar”,
“Qonaq qonağı istәmәz, ev yiyәsi dә hәr ikisin”,
“Vaxtsız qonaq öz kisәsindәn-süfrәsindәn yeyәr”
vә s. 

Ədәbiyyatda yemәklә, çörәklә bağlı bilmә -
cәlәrә dә rast gәlirik.

Kiçik janrların әn maraqlı növlәrindәn olan
yanıltmaclara diqqәt edәk: “Ay axsaq aşpaz
Hәsәn şah, aşpazlar aş bişirir, sәn dә gәl aş bişir,
ay axsaq aşpaz Hәsәn şah!”, “Aşpaz Abbas
bozbaş asar o başda, bu başda”, “Aşpaz Abbas
bozbaş asmış, İlyas aşpaz sәhv salmış, bozbaşı
yerә aşırmış”, “Aşpaz Abbas aş bişirmişdi,
bişirmişdisә dә az bişirmişdi”, “Aşpaz Abbas aş
bişirir, yoxsa ki, bozbaş bişirir”, “Ay qılquyruq
qırqovul, gәl bu kola gir, qılquyruq qırqovul”,
“Qatığı sarımsaqlasan da yemәk olar, sarım -
saqlamasan da”, “Xanış dayı xış xışlayıb xam

torpağı xırdalayanda, Xanım xala Xalça xalayla
xaşıl bişirib, xaşılı xırda-xırda xışmalayırdılar”,
“Çörәyi loxmalama, loxmaladıqca loxma -
lanacaq”, “Dәyirmana girdi köpәk, dәyirmançı
vurdu kötәk, bilmirәm, kәpәk yedi, köpdü köpәk,
ya da ki, kötәk yedi, köpdü köpәk” vә s. Əlbәttә,
belә nümunәlәr çoxdur, istәnilәn qәdәr gös -
tәrmәk olar.

M.C.Paşayevin bәdii әsәrlәrindә dә çörәk vә
yemәklә bağlı bir çox nümunәlәrә rast gәlirik.
Bu sırada ağız әdәbiyyatının әn qәdim
janrlarından olan atalar sözü vә mәsәllәr, alxış,
qarğış, and, dua, tәhqir, söyüş vә s. xüsusi yer
tutur. “Xәmir yeyәnә etibar yoxdur (1, 51), “Keçi
can hayında, qәssab piy” axtarır (1, 26), yaxud
Hacı ufuldaya-ufuldaya, söyә-söyә qalxdı, üzünü
nökәrlәrә tutdu: Siz dә mat-mat baxırsınız,
“çörәk tutsun gözünüzü!” (5). M.C.Paşayevin
әsәrlәrindә yemәklә, içmәklә bağlı tapmacalara
da rast gәlirik:

Sizә deyilәsi bir tapmacam var,
Kim tapsa, inan ki, ömrü uzanar:
Nәdәndir, әkәn biz, biçib yığan biz,
Bişirәn, aşıran, kef çәkәn xanlar (5, 56).
Ədәbiyyatda әrzaq mәhsullarının adı ilә bağlı

arxaik terminlәrә dә rast gәlirik. Mәsәlәn, “arpa”
deyәndә tәbii ki, hamımız adi tanıdığımız dәnli
bitkini nәzәrdә tuturuq. Amma, “arpa” hәm dә
boyunbağı formalarından biridir. 7-8 arpadan bir
qatar olur. 

1882-ci ildә A.O.Çernyayevskinin müәllifliyi
ilә nәşr olunan bizim ilk Ana dili kitabımız hesab
edilәn “Vәtәn dili” kitabında (Faksimil nәşr,
tәrtib vә transfoneliterasiya edәn, ön söz, qeyd vә
şәrhlәr, sözlük vә cәdvәllәrin müәllifi Vüqar
Qarabağlı) da qida ilә bağlı kifayәt qәdәr
nümunәlәrә rast gәlirik (6). Kitabda nәşr olunan
379 atalar sözündәn bәzilәrinә diqqәt edәk: “Mis
qab sınmaz” (6, 727), “Ucuz әtin şorbası olmaz”
(6,721), “Dәyirmanın yaraşıqı torba-çuvaldır”
(6, 721), “Heç kәs ayranına turş demәz” (6, 719),
“Tünd sirkә qabını çatladar” (6, 719), “Bir tikәni
bilmәyәn min tikәni dә bilmәz” (6, 718), “Zәh -
mәtsiz bal yemәzlәr” (6, 717), “Ətә pul vermәz,
küftәnin böyüyünә yapışar” (6, 710), “Saf suyun
nә iyi var, nә dadı vә nә rәngi” (6, 713), “Ac
toyuq yuxusunda darı görәr” (6, 702) vә s. “Vә -
tәn dili” kitabında xeyli tapmacalar da nәşr
olunub. “Qara toyuq, qarnı yarıq” (buxarı) (6,
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723), “Göy öküz getdi gәlmәdi, qızıl öküz yatdı
durmadı” (tüstü, od) (6, 722), “Bir bardaqda iki
su” (yumurta) (6, 683), “Ətindәn kabab olmaz,
qanından kasa dolar” (nar) (6, 677), “Ağac ba -
şında sarı yumaq” (hey va) (6, 677), “Ağac
başında darı quyusu” (әncir) (6, 677), “Ağac ba -
şında unlu dağarcıq” (igdә) (6, 677). Kitabda
kiçik janrlardan ya nıltmaclar vә digәr janrlardan
nümunәlәr dә vardır. 

Tәdqiqatlardan belә nәticәyә gәlmәk olur ki,
qida ilә bağlı saysız-hesabsız  adlar yaddan çıxıb,
yaxud da yaddan çıxmaq üzrәdir. Mәsәlәn,
qәfәxana, yandam, çölmәk, qum-quma, eymә,
qәlәnnik, qurt-qurt, dәstana, çıppa, imәçi, cortanı
qatıq, şorov, tapı vә s. Mәsәlәn, “Sәhәri bәrkidin,
günortanı lәngidin, axşamı tәrgidin”, “Hәrmә-
hәdik, sırfa gәrdik, yaxşı yedik yarımadıq”,
“Pendir vә qoz ayrı-ayrılıqda dәrddir, ikisi bir
yerdә dәrmandır”, “Yeyәsәn qaz әtini, görәsәn
lәzzәtini” vә s. 

Göründüyü kimi, milli-mәnәvi dәyәrlәr vә
qida mәdәniyyәti ilk baxışda bir-birinә doğma
görünmәsәlәr dә, әslindә hәqiqәt başqa cür
özünü göstәrir vә belә mәlum olur ki, qida ilә,
yәni yemәk-içmәk, çörәk, duz vә su ilә bağlı
istәnilәn qәdәr nümunәlәr vardır. Güman edirik
ki, tәdris prosesindә fәnlәrarası әlaqәlәrin
öyrәnilmәsi baxımından bu cür tәdqiqatların
aparılmasının müstәsna rolu vardır. Sözsüz ki, bu
hәm dә milli-mәdәni irsimizin, tarixi köklә -
rimizin vә dәyәrlәrimizin, o cümlәdәn, milli
mәtbәximizin qorunub saxlanılmasında mühüm
әhәmiyyәtә malikdir. 
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Kh.Mammadov
National-moral values and food culture

Summary 
The interaction of food culture with everyday

life is felt at every step. There are sufficient
examples of physical phenomena and laws of
physics, as well as of food culture in the
Azerbaijani literature. The article looks into the
national-moral values and the issues of food
culture. It became obvious that although
national-moral values and food culture don’t
seem to be native to each other at a first glance,
the reality is different. Undoubtedly, conduction
of such a research in the education process is of
great importance both for preservation of our
national cultural heritage, historical roots and
values, also for protection of our national
cuisine.  

Х.Мамедов
Национально-нравственные ценности и

культура питания
Резюме

Одной из областей, где взаимодействие с
нашим домом ощущается на каждом шагу,
является культура питания. Существует не -
мало примеров азербайджанской лите ратуры,
связанных с физическими явлениями и физи -
ческими законами, а также с пищевой куль -
турой. В статье рассматриваются на -
циональные и духовные ценности и проб ле -
мы культуры продуктов питания. Уста нов -
лено, что национально-духовные цен ности и
культура продуктов питания на пер вый взгляд
не кажутся родными друг другу, но реаль -
ность различна. Разумеется, такие иссле -
дования в учебном процессе имеют большое
значение для сохранения нашего националь -
ного культурного наследия, исто рических
корней и ценностей, а также нашей на -
циональной кухни.
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Q
loballaşan dünyada rәqabәtin art -
ması, tex nologiyanın inkişafı iqti -
sadiyyatın müxtәlif sa hә lәrindә
yüksәk ixtisaslı işçi qüv vәsinә

olan tәlәbi artırmaqdadır. Sosial-iqtisadi sahәdә
daya nıqlı inkişafa nail olmaq üçün tәhsil
vasitәsilә insan resurslarına investisiya qoyul -
ması mühüm şәrtlәrdәn birinә çevrilmişdir. Bu
vәziyyәt peşә tәhsilinin iqtisadi inkişaf vә mәş -
ğulluğun artırılması istiqamәtlәrindәki әhә -
miyyәtini önә çıxarmışdır. Peşә tәhsilinin iqti -
sadi vә sosial kateqoriyada tәsirlәri 3 müxtәlif
sәviyyәdә (mikro-fәrdlәr üçün üstünlüklәri,
mezo-işә götürәnlәr üçün üstünlüklәri vә makro-
bü tünlükdә cәmiyyәt üçün üstünlüklәri) özünü
büruzә verir:

Peşә tәhsilinin ümumi iqtisadi inkişafdakı
rolu vә әhәmiyyәti böyükdür. Bu sәbәbdәn dә
respublikamızda hәmin sahәnin inkişafı üçün
mü hüm addımlar atılmışdır. Azәrbaycan Respub -
likası Tәhsil Na zirliyi yanında Peşә Tәhsili üzrә
Dövlәt Agent liyinin yaradılması, “Azәrbaycan
Res pub li ka sında peşә tәhsili vә tәliminin inki -
şafına dair Strateji Yol Xәritәsi”nin, “Peşә tәhsili
haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanu -
nunun, “Azәr baycan Respublikasının ömürboyu
tәhsil üzrә Milli Kvalifikasiyalar Çәrçivәsi”nin
tәsdiq edilmәsi, müasir peşә tәhsili müәs si sә -
lәrinin ya radılması, sәriştәәsaslı tәhsil proq -
ramlarının ha zırlanması, bu sahәdә beynәlxalq
tәcrübәnin öyrәnilmәsi vә s. peşә tәhsilinin inki -
şafı sahә sindә görülәn işlәrә misal ola bilәr. 

SLOVENİYA  PEŞƏ  TƏHSİLİ  BU GÜN

Aytәn Hüseynova,
Tәhsil Nazirliyi yanında Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt Agentliyinin 

Tәhsil standartları vә tәdris resursları şöbәsinin böyük mәslәhәtçisi 
E-mail: aytan.huseynova@vet.edu.gov.az
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Peşә tәhsili sahәsindә beynәlxalq tәcrübәnin
öyrәnilmәsi istiqamәtindә 1-5 oktyabr 2018-ci il
tarixlәrindә Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt Agent -
liyinin әmәkdaşları vә peşә tәhsili müәs sisә -
lәrinin mühәndis-pedaqoji heyәtindәn ibarәt
nümayәndәlәri Sloveniya Respublikasında tәlim
sәfәrindә olmuşlar. Tәlim sәfәrinin mәq sәdi
Azәrbaycanda sәriştәәsaslı tәlim proq ramının
inkişafına vә hәyata keçirilmәsinә dәstәk vermәk
idi.  

Mәrkәzi Avropada yerlәşәn Sloveniyanın

әrazisi 20 273 km2, әhalisi isә 2 milyondan ar tıq -

dır. Dövlәt dili sloven dili, paytaxtı Lyublyana
şәhәridir. 

Sloveniya Respublikası Azәrbaycan Respub -
likasının dövlәt müstәqilliyini 27 dekabr 1991-ci
ildә tanımış, ölkәlәr arasında diplomatik әlaqәlәr
isә 1996-cı ilin fevral ayından qurulmuşdur.
Dostluq münasibәtlәrini inkişaf etdirmәk vә
mәdәniyyәt, tәhsil vә elm sahәlәrindә әmәk -
daşlıq vә mübadilәni dәrinlәşdirmәk mәqsәdilә 9
iyun 2011-ci ildә “Azәrbaycan Respublikası
Hökumәti vә Sloveniya Res publikası Hökumәti
arasında mәdәniyyәt, tәhsil vә elm sahәlәrindә
әmәkdaşlıq haqqında Saziş” imzalanmışdır.

Sloveniya tәhsil sistemi Tәlәbәlәrin Bey -
nәlxalq Qiymәtlәndirmәsi Proqramına әsasәn,
dünya üzrә 12-ci, Avropa İttifaqı üzrә isә 4-cü
yeri tutur. Son illәrdә Sloveniya Respublikasında
iqtisadi vә sosial dәyişikliklәrә uyğun olaraq
peşә tәhsilindә dә islahatlar aparılmaqdadır. 

Sloveniyada peşә tәhsili sahәsindә әn çox
tәlәb olunan ixtisaslar sәnaye vә xidmәt sek -
torlarına aiddir. Eyni zamanda peşә tәhsili sis -
temi bu tәhsil üzrә bütün fәaliyyәtlәri koor -

dinasiya edәn vә kömәk edә bilәcәk bir mәrkәzә
ehtiyac olduğundan burada 1995-ci ildә Tәhsil,
Elm vә İdman Nazirliyi, Əmәk, Ailә vә İctimai
İşlәr Nazirliyi, Sәnaye vә Ticarәt  Palatası vә
Sәnәt karlıq vә Kiçik Biznes Palatası tәrәfindәn
Sloveniya Peşә Tәhsili vә Tәlimi İnstitutu
(İnstitute of RS for Vocational Education and
Training) yaradılmışdır. Sloveniya Peşә Tәhsili
vә Tәlimi İnstitutu tәdqiqat, inkişaf vә mәslәhәt
fәaliyyәtlәrini hәyata keçirәn ictimai bir qu rum
kimi peşә tәhsili sistemindә milli, sosial tә -
rәfdaşların maraqlarını bir lәşdirir vә әla qә -
lәndirir. Elәcә dә әmәk bazarının ehtiyac larını vә
inkişaf tendensiyalarını tәhlil edәrәk peşә stan -
dartları vә milli peşә kva lifikasiya stan dartlarını
hazırlayır, müasir sә riştәәsaslı modul strukturlu
tәhsil proq ramlarının metodo logiyasını inkişaf
etdirir. Sәriş tәәsaslı tәhsil proqramının әsas
spesifik cәhәti biliklә yanaşı, bacarıq vә yanaş -
manı da ehtiva etmәsidir. Bununla yanaşı,
Sloveniya Peşә Tәhsili vә Tәlimi İnstitutu tәhsil
proqramlarının tәtbiqinin monitorinqini hәyata
keçirir,  bilik, öyrәnmә vә tәdrisin yeni metodik
vә didaktik konsep siyalarını hazırlayır, müәl -
limlәri peşә hazırlığı sahәsindә tәlimlәndirir. 

Mobilliyin artırılmasına nail olunması mәq -
sәdilә ömürboyu tәhsili dәstәklәmәk, Slo ve -
niyanın kvalifikasiyalarının alt sistemlәrini әla -
qәlәndirmәklә  koordinasiya etmәk vә ixti sas -
ların әlyetәrliliyini vә keyfiyyәtini yaxşı laş -
dırmaq üçün 2015-ci ildә Sloveniyanın Milli
Kvalifikasiya Çәrçivәsi tәsdiq edilmişdir. Slo -
veniyanın Milli Kvalifikasiya Çәrçivәsinin tәt -
biqi Avropa vә Sloveniyada ixtisasların ta nın -
masına  xidmәt edir. 
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Mәlumdur ki, peşә tәhsilindә peşә stan -
dartlarının rolu böyükdür. Peşә standartları kon -
kret peşә sahәlәrindә işçilәrin yerinә yetirdiklәri
әmәk funksiyalarına qoyulan ümumi tәlәblәri
sistemli şәkildә әks etdirәn sәnәddir. Sloveniya
Respublikasında peşә standartlarının hazır -
lanması üçün 10 sahә üzrә komissiya (Tәhsil,
incәsәnәt, mәdәniyyәt; Biznes vә idarәetmә;
Mühәndislik vә hesablama;  İstehsal vә emal;
İnşaat, mülki mühәndislik, mәdәn;  Kәnd tәsәr -
rüfatı, meşә tәsәrrüfatı, balıqçılıq, qida emalı,
baytarlıq; Sәhiyyә vә sosial qayğı; Xidmәtlәr;
Tәhlükәsizlik xidmәtlәri vә hәrbi; Dayanıqlı in -
kişaf) yaradılmışdır.  

2000-ci illәrdәn başlayaraq Sloveniyanın peşә
tәhsilindә mühüm islahatlar hәyata keçirilmişdir.
2001-2009-cu illәrdә peşә standartları vә yeni
tәhsil proqramları hazırlanmış, 2004-2013-cü
illәrdә bu tәhsil proqramlarının tәtbiqi hәyata
keçirilmişdir. Sloveniya Respublikasında peşә
tәhsili proqramlarının aşağıdakı növlәri vardır:  

Peşә tәhsili proqramları (kurikulum) peşә
standartları әsasında hazırlanır, modul strukturlu
vә nәticәyönümlüdür. Tәhsil proqramının 80%-i
dövlәt sәviyyәsindә, 20%-i isә mәktәb sәviy -
yәsindә hazırlanır. 

Sloveniya Respublikasında peşә tәhsili müәs -
sisәlәrindә tәdris işәgötürәnlәrlә sıx әlaqәli
şәkildә tәşkil edilir. Son zamanlarda tәdrisin
50%-nin işәgötürәn müәssisәdә keçirilmәsini
nәzәrdә tutan forma tәtbiq edilmәyә baş lan -
mışdır. 

Peşә tәhsilinin inkişaf etdirilmәsi üçün hәmin
müәssisәlәrdә çalışan müәllimlәrin tәlim lәn -
dirilmәsi dә Sloveniya Respublikasında prioritet
istiqamәtlәrdәndir. Müәllimlәrin bilik vә baca -
rıqlarının artırılması mәqsәdilә “Sahib karlıq vә
şәxsi tәşәbbüs”, “Müәllimlәrin bacarıqlarının
güclәndirilmәsi”, “Müәllimlәrin peşә baca rıq la -
rının inkişaf etdirilmәsi”  vә s. möv zularda pe -
riodik tәlimlәr keçirilir. 

Belәliklә, beynәlxalq tәcrübә dә göstәrir ki,
qlobal innovasiya iqtisadiyyatı şәraitindә rә -
qabәtqabiliyyәtli mütәxәssislәrin hazırlanması
sahәsindә peşә tәhsilinin әhәmiyyәti artmaq -
dadır. Mәhz bu baxımdan ölkәmizdә dә müasir
tәhsil proqramları әsasında yüksәk ixtisaslı kadr -
lar hazırlayan, funksional peşә tәhsili vә tәlimi
müәssisәlәrinә malik peşә tәhsili sistemi for -
malaşdırılmalıdır.
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M
üasir sәnaye istehsalı altıncı
texnoloji inkişaf sәviyyәsinin
(nano-texnologiyaların inki -
şafı) ayrı-ayrı elmi istiqa mәt -

lәrinin hәyata keçirilmәsi mәrhәlәsindәdir.
Çoxsaylı tәbiәt elmlәri qanunlarının müxtәlif
qarşılıqlı әlaqәsi әsasında perspektiv texniki
sistem vә texno loqiyaların hazırlanması bu işlәri
icra edәn mühәndislәrin bilik sәviyyәsinә vә
yaradıcı potensialına qoyulan tәlәblәri müәyyәn
edir. Burada onlara lazım olan әsas keyfiyyәt
kimi ixtiraçılıq sahәsindә düzgün texniki qәrar -
ların qәbulu, lazımi mәlumatların әldә edilmәsi
vә özünün tәlim qabiliyyәtini qeyd etmәk olar.
Bununla yanaşı, sistemli düşünmәk qabiliyyәti
mühәndislәrin peşә hazırlığında vә yaradıcılıq
prosesindә әsas amillәrdәn biridir. Pedaqoji
prosesdә bu keyfiyyәtlәrin inkişafına baza
fәnlәrinin tәdrisi metodlarında optimal dәyi -
şikliklәr etmәklә tәkmillәşdirilmәsi, xüsusi se -
çilmiş nәzәri vә praktiki mühәndis mәsә lәlәrinin

hәlli yolu ilә nail olmaq mümkündür. Bunun
üçün tәdris proqramları vә öyrәtmә metodlarının
mo dernlәşdirilmәsi tәlәbi qarşıya çıxır. 

Modernlәşmә müasir dövrdә yeni tәlәb vә
normalara, texnoloji proseslәrә uyğunlaşma kimi
başa düşülür. Modernlәşdirmәnin mahiyyәti hәr
bir tәdris edilәn mövzunun vә baza fәnlәrinin
öyrәnilmәsindә hәll olunan mәsәlәlәrin didaktik
potensialının tam istifadәsindәn ibarәtdir. Peda -
qogikanın formalaşmış sahәlәrindәn biri olan
didaktika özü qollara şaxәlәnmişdir: ümumi di -
daktika, xüsusi didaktika, mәktәbәqәdәr tәlim-
tәrbiyә didaktikası, mәktәb didaktikası, ilk peşә-
ixtisas mәktәbi didaktikası, orta ixtisas mәktәbi
didaktikası, ali mәktәb didaktikası, hәrbi tәhsil
didaktikası, yaşlıların tәhsili di daktikası, xüsusi
mәktәb didaktikası, ixti sas artırma didaktikası,
әlahiddә didaktika vә s.

Didaktika bir sıra anlayışlara – tәhsilin mәz -
munu, tәhsil sistemi, tәhsil sisteminin prinsiplәri,
mәqsәdi; tәlim, tәlimin mahiyyәti, mәrhәlәlәri,
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Xülasә. Mәqalәdә mühәndislәrin hәrtәrәfli peşә hazırlığı sәviyyәsinә qoyulan tәlәblәrdәn
danışılır, o cümlәdәn, tәdris prosesindә tәklif olunan ikiölçülü didaktik analizin tәtbiqi biliyin
mükәmmәlliyini artırmağa vә sistemli düşünmәnin fәallaşmasına imkan verәn bir metod kimi
dәyәrlәndirilir. 



89

prinsiplәri, üsulları, vasitәlәri tәlimin tәşkili
formaları; müәllim, şagird, dәrs, dәrsin tiplәri,
mәrhәlәlәri; tәlimdә mәnimsәmә, tәlim tex nolo -
giyaları; müvәffәqiyyәt, nailiyyәt, m әnimsәmәyә
nәzarәt; şagird nailiyyәtlәrinin qiymәt lәndi -
rilmәsi, bilik, bacarıq, vәrdiş vә s. istinad edir.

Tәdrisin mәhsuldar metodlarının hәyata
keçirilmәsi üçün mühәndis hazırlığında tәhsil
sisteminin yenidәn qurulmasına ehtiyac vardır.
Hazırda mövcud mühәndis hazırlığı prosesi heç
dә qarşıda duran mәhsuldar işә yönәl dil -
mәmişdir.  Bә zәn ixtisasçının işә kompitentliyini
yoxlamaq üçün işәgötürәn tәrәf elә mәlumatlar
soruşur ki, heç bunları mühәndisin yadda sax -
lamasına ehtiyac yoxdur, çünki bu mәlu matları
asanlıqla dәrsliklәrdәn, sorğu mate riallarından
vә inter netdәn dә götürmәk olar. Çox nadir hal -
larda işәgötürәn tәrәf hәr hansı mühәndis mәsә -
lәsinin hәllindә ixtisasçının bu problemә peşә -
karcasına yanaşma qabiliyyәti ilә ma raqlanır.

Mühәndislәrin hәrtәrәfli peşә hazırlığı
sәviyyәsinә qoyulan tәlәblәrdәn biri dә onların
daha çox fәnlәr üzrә lazımi biliklәrә malik
olmalarıdır. Tәlәbәlәrin öyrәnәcәyi biliklәrin real
hәcmi isә psixofizoloji baxımdan da obyektiv vә
subyektiv amillәrdәn asılı olmaqla, vahid
zamanda mәnimsәyә bilәcәklәri mәlumatların
hәcmi ilә müәyyәn olunur. Bununla yanaşı,
öyrәnilәsi zәruri bilik vә mәlumatların hәcmi
ildәn-ilә artır. Nәticәdә belә hallar didaktik zid -
diyyәtlәrә gәtirib çıxardır. Bu ziddiyyәtlәr belә
ifadә oluna bilәr: 

– “Mühәndis geniş bilik miqyasında kom -
pitent olmalıdır. Bunun üçün yeni biliklәrin
mәnim sәnilmәsi prosesi mümkün olan vaxt vә
psixo gigiyenik hәddәn kәnara çıxmamalıdır”.

Hәr hansı mәsәlәdә istәnilәn ziddiyyәtin
olması isә bu mәsәlәnin hәlli üçün xüsusi
metodlardan istifadә edilmәsini tәlәb edir. Belә
metodlardan biri  dә analogiya metodudur. Mәsә -
lәn, istәnilәn mәlumat strukturlarında bir-birinә
oxşar, yaxud tәkrarlanan xeyli sayda mәlumatlar
yığını vә mәlumat artıqlığına rast gәlinir. Burada
analogiya kimi mәlumatlardan, sıxma texno -
logiyasından istifadә oluna bilәr. Mәhz analogiya
metodunun kömәyi ilә mәlumatların sıxılmasına
nail olmaq mümkündür.

Mәtn, sәs vә videofayllarda artıqlıq onlarda
eyni fraqmentlәrin (tәbii, yaxud maşın dilinә

uyğun sözlәr, mәtnlәrdә boş yerlәr vә s.) tәk -
rarlanması kimi özünü büruzә verir. Bu artıqlığı
aradan götürmәk üçün mәtn fayllarının arxiv -
lәşdirilmәsindә (ZİP, RAR vә s.) mәlumatların
sıxılması metodundan yararlanılır. Sәs faylları -
nın sıxılması üçün MP3, video fayllar üçün isә
MP4 formatından geniş istifadә olunur.

İzomorf (eyni xassәli) hadisәlәrin, prinsip vә
qanunların birlәşdirilmәsi prosesinin reali za -
siyası, ikiölçülü didaktik metodun kömәyi ilә
yerinә yetirilir. Bu metod tәdris mәlumatlarının
hәcminin azalması ilә yanaşı, fәnlәrarası әla -
qәlәrin genişlәndirilmәsi istiqamәtindә tәhsil
prosesinin faydalı iş әmsalının kifayәt qәdәr
artmasına, ümumi vә sistemli düşüncәnin inki -
şafına, elәcә dә öyrәnilәn biliklәrin möh kәm -
liyinin artmasına imkan verir. Bu metodun
әsasını ikiölçülü tәhsil prinsipi tәşkil edir ki,
öyrәnilәn fәndә hәll edilәn mәsәlәni başqa fәnlәr
sahәsindә ona oxşar hadisә vә mәsәlәnin hәlli ilә
әlaqәlәndirmәklә yerinә yetirilir. Tәdris ma -
terialının uyğun mәntiqi strukturunu yaratmaqla,
mövcud biliklәr sistemindәn izomorf hadisәlәri,
riyazi vә semantik (mәnaca eyni) modellәri seç -
mәk yolu ilә bu metodun effektliyini artırmaq
mümkündür. 

Ənәnәvi tәdris üsulundan fәrqli olaraq,
ikiölçülü üsul tәdris materiallarını nәinki mövzu
planlarının tәrtibi prinsipi әsasında (mәsәlәn,
Elektrotexnikanın nәzәri әsasları – (ENƏ) kursu
üzrә mövzuların ardıcıllıqla öyrәnilmәsi), elәcә
dә funksional prinsip әsasında strukturlaşdırır
(mәsәlәn, ENƏ kursu üzrә mövzuların öyrә -
nilmәsindә kondensatorun, istilik, elektro mexa -
niki enerji toplayıcılarında enerjinin top lanması
prosesinin ümumi modelinә baxılması) vә s.
Tәklif olunan metodun tәtbiqinә misal ola raq
fizika, ENƏ, elektrokimya vә s. kurslarda öyrә -
nilәn “Om qanunu” mövzusuna baxaq. Əvvәlki
mövzularda öyrәnilmiş әsas anlayışlar: elektrik
hәrәkәt qüvvәsi (e.h.q.), elektrik müqa vimәti,
elektrik cәrәyanı (fizika vә elektro tex nika kurs -
larından mәlumdur), düz vә tәrs mütә nasib asılı -
lıqlar (riyaziyyat kursunda öy rәnilir).

Öyrәtmәnin şaquli tәrkib hissәsi: qanunun
fiziki mahiyyәtini izah etmәk vә üç kәmiyyәtdәn
(gәrginlik, müqavimәt, cәrәyan) birinin tapılması
ilә mәsәlәnin hәlli. 

Öyrәtmәnin üfüqi tәrkib hissәsi:
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a) Om qanunundan istifadә etmәklә xәtti
elektrik dövrәlәri nәzәriyyәsi kursuna dair hәll
olunacaq praktiki mәsәlәlәrin, annotasiyaların
tәrtib edilmәsi (şәbәkәdәki naqillәrin vә elektrik
maşınlarındakı dolaqların en kәsiklәrinin, qoru -
yucuların seçilmәsi, qızdırıcı elementlәrin, ölçü
dövrәlәri üçün әlavә müqavimәt vә şuntların
hesablanması vә s.);

b) ümumi semantik vә riyazi modellәrlә ana -
loq-qanunların (izomorfizimlәr) izahı vә ümumi -
lәşdirilmәsi: maqnit dövrәlәri üçün Om qanunu;
pnevmatik vә hidravlik konturlar üçün Om
qanunu; mexaniki inteqrallar üçün Om qanunu;
hәrәkәt edәn dәmir yolu maşınları üçün Om
qanunu;

c) elektrik dövrәlәr üçün Om qanununa, hә -
rәkәtverici qüvvәlәrin fiziki obyektlәrә tәsirinә
dair ümumi qanunun xüsusi halı kimi baxılması;

d) hәrәkәtverici qüvvәnin fiziki obyektlәrә
tәsirinә dair ümumi qanunun nәticәsinin ümu-
milәşdirilmәsi (fәnlәrarası ümumilәşdirilmiş Om
qanunu): hәrәkәtverici qüvvәnin hәr hansı fiziki
obyektә tәsirinin nәticәsi (hәr hansı kәmiyyәt) bu
qüvvәnin qiymәti ilә düz, hәrәkәt zamanı bu
obyektә göstәrilәn müqavimәtin qiymәti ilә
tәrsmütәnasibdir;

e) hәrәkәtverici qüvvәni müәyyәn etmәk
(hansı tәbiәtlidir): istiqamәtlәnmiş mexaniki,
fırladıcı moment, hidravlik, pnevmatik, osmotik,
sәs vә işığın tәzyiqi, elektrik hәrәkәt qüvvәsi,
maqnit hәrәkәt qüvvәsi, temperaturlar fәrqi vә s.;

f) müqavimәtin növünü müәyyәn etmәk:
elektrik, maqnit, termik, aero-hidrodinamik, yır -
ğalanma vә sürüşmә sürtünmәsi vә s.;

g) Əks-tәsir qüvvәsini vә onun müqa vimәtdәn
fәrqini tәyin etmәk;

h) Psixologiyada hәrәkәtverici qüvvәnin
keyfiyyәtcә tәsvirinә (Om qanunu) misal olaraq
aşağıdakı analogiyaları göstәrmәk olar: elektrik
hәrәkәt qüvvәsi – motivasiya (sübutlar, әsaslar,
dәlillәr, sәbәblәr), daxili müqavimәt –tәnbәllik,
yük müqavimәti, istehsaledici – әmәk, әks
elektrik hәrәkәt qüvvәsi – әks-tәsiredici qüvvә
kimi mane olan xarici istehsal vә sosial faktorlar.

Tәdrisdә ikiölçülü üsulun tәtbiqinә dair
aşağıdakı bәzi riyazi mәsәlәlәrin hәllinә diqqәt
yönәltmәyi mәqsәdәuyğun sayırıq.

Mәsәlә 1. A vә B şәhәrlәrindәn eyni vaxtda
bir-birinә qarşı iki avtomobil yola düşdü. Bu

avtomobillәrdәn biri şәhәrlәr arasındakı mәsa -
fәni “a” müddәtinә, digәri isә “b” müddәtinә
gedә bilәr. Nә qәdәr vaxtdan sonra bu avto -
mobillәr görüşә bilәr? 

Əsas anlayışlar: mәsafә, zaman vә sürәt.
Cavab: t = 

Mәsәlә 2. İki
rәnqsaz eyni vaxtda işә baş layaraq otağı
rәnqlәmәlidirlәr. Bunlardan biri bütün işi “a”
müddәtinә, digәri isә “b” müddәtinә görә bilәr.
Hәr iki rәnqsaz birlikdә hәmin işi hansı müddәtә
görә bilәrlәr?

Əsas anlayışlar: sahә, zaman vә әmәk
mәhsuldarlığı.

Cavab: t =

Mәsәlә 3. İki elektrik müqavimәti (rezistor)
dövrәdә paralel birlәşdirilmişdir. Bunlardan
birinin müqavimәti “a” Om, digәrininki isә “b”
Om-dur. Dövrәdә ümumi müqavimәt nә qә -
dәrdir?

Əsas anlayışlar: müqavimәt vә keçiricilik.
Cavab: r = 

Sonda isә, öyrәnәnlәrin fәal iştiraki ilә
ümumilәşdirmәk olar ki, bir çox başqa fәnlәr
sahәsindә dә belә mәsәlәlәrin hәllini eyni riyazi
modellә bir qanun çәrçivәsindә ifadә etmәk
mümkündür: “Əgәr iki vә ya artıq istehsalçı eyni
vaxtda hәr hansı proses zamanı fәaliyyәtә
başlayaraq birlikdә yekun nәticәyә nail olmaq
istәyirlәrsә, onda bu nәticәyә çatmaq müddәti
onların mәhsuldarlıqlarının cәminin tәrs qiy -
mәtinә bәrabәrdir”. Belә mәsәlәlәrin hәlli bir-
birinә әks iki anlayışın izah olunmasına әsaslanır.
Mәsәlәn, mәhsuldarlıq vә müqavimәt. Minik
avtomobilinin mәhsuldarlığı, onun sürәti ilә yәni
vahid zamanda gedilәn yolla. şәrtlәnir. Əmәyin
mәhsuldarlığı, vahid zamanda görülәn işin
hәcmidir. Rezistorun mәhsuldarlığı isә onun
keçiriciliyidir (müqavimәtin tәrs qiymәti), hansı
ki, rezistordan keçәn cәrәyanı müәyyәn edir.

Riyazi modelin realizasiyası üçün bir-birinә
mәnaca yaxın olan kәmiyyәtlәrin mahiyyәtini
belә izah etmәk olar. Mәsәlәn, әmәyin vә tex -
noloji avadanlıqların mәhsuldarlığı, elektrik
keçiriciliyi, maqnit nüfuzluğu, nәqliyyat ma -
gistralının buraxma qabiliyyәti, boru kәmәrlәri
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vә rabitә kanalları, hәmçinin elektrik cәrәyanı,
maqnit, istilik, hava, hidravlik, nәqliyyat, infor -
masiya axını vә s. 

Avtomobilin hәrәkәtinә göstәrilәn müqavimәt
bir çox amillәrdәn (sürtünmә vә aerodinamik
müqavimәt) ibarәtdir. Onları aradan qaldırmaq
lazımdır. Birinci mәsәlәnin şәrtinә görә “a” vә
“b” kәmiyyәtlәri hәrәkәtә göstәrilәn müqa -
vimәtdir. Əgәr onlar sıfra bәrabәr olarsa, onda
avtomobil şәhәrlәrarası mәsafәni bir anda qәt
edә bilәr. İkinci mәsәlәdә istehsal prosesinә gös -
tәrilәn müqavimәt (mane olan amillәr “a” vә “b”
kәmiyyәtlәri), әsasәn texnoloji imkanların mәh -
dudluğu, istehsalın vә icraçıların qeyri mütә -
şәkkilliyi, әlverişsiz әmәk şәraiti, yorğunluq, işә
ikrah hissi vә s. kimi sәbәblәrdir. 

Rezistorun müqavimәti (mәsәlә 3, “a” vә “b”
kәmiyyәtlәri) elektronların keçmәsinә mane
olması ilә bağlıdır. Bu rezistorun hazırlandığı
materialın xassәsindәn asılıdır. Elektrik hәrәkәt
qüvvәsi mәnbәyindә, dövrәdә müqa vimәt olma -
dıqda cәrәyan sonsuzluğa bәrabәr olur. Demәli,
hәr hansı prosesdә müәyyәn nәti cәyә nail olmaq -
dan söhbәt gedirsә, onda diqqәt müqavimәt
ölçüsünә malik kәmiyyәtә yönәl dilmәlidir. Qeyd
etmәk lazımdır ki, elektrik müqavimәti öz
növbәsindә müәyyәn bir zamanla bağlıdır.
Hәmin zaman әrzindә tәtbiq edilәn elektrik
hәrәkәt qüvvәsi 1 volt olduqda müqa vimәti olan
rezistordan 1 kulon elektrik yükü keçir.

İkiölçülü tәdris üsulunun hәyata keçirilmәsi
üçün tәdris materiallarının hazırlanması prose -
sindә mәlumat toplanılır, biliklәr sistemi ilә
yanaşı, komponentlәr sisteminin dә tәsnifatı vә
sistemlәşdirilmәsi aparılır. Geniş bilik dairәsinә
malik mütәxәssislәrin komponentlәr sisteminin
çoxşaxәli funksiyalarını öyrәnmәsi hazırlanan
texniki sistemin optimal funksional sintezini
aparmaq üçün başlıca vә mәcburi şәrtlәrdәn
biridir. Ona görә dә ümumi nәzәri fәnlәrin
tәcrübi olaraq texniki avadanlıqların qurulması
ilә bağlılığı, uyğun kursların tәdrisi prosesindә
öyrәdilmәlidir. 

Mühәndis ixtisasına yiyәlәnmәk istәyәn tәlә -
bә vә kursantlar müxtәlif fәnlәr üzrә öyrәndiklәri
bilik vә mәlumatların nәzәri әhәmiyyәti vә
tәcrübәdә tәsdiqi haqqında tәsәvvürlәrә malik
olmalıdırlar. Baza tәdris fәnlәrinin problemli,
axtarışlı vә tәdqiqatçılıq metodu ilә hәrtәrәfli

tәdris olunması tәlәbәlәrin aldıqları biliklәrin
möhkәmlik vә effektivliyini kifayәt qәdәr artırır.
İkiölçülü didaktika tәlәbәlәrin dünya görüşünü
yüksәk sәviyyәdә genişlәndirir, gәlәcәk fәaliy -
yәtlәrindә onların peşәkarcasına ya rarlıq dәrә -
cәsini müәyyәn edir. 
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A.Bayramov, Sh.Aghayev
Application of two-dimensional didactic

method in the process of vocational training
Summary

The article deals with the requirements set for
engineers’ comprehensive vocational training,
also appreciates the introduction of proposed
two-dimensional didactic method in the teaching
process as a method enabling to upgrade
knowledge and activate systematic thinking.
Attention is paid to the fact that the use of
common functional features and properties of
systemic elements would allow engineers to
develop practical skills for designing technical
systems in their future activities.  

А.Байрамов, Ш.Агаев
Применение двухмерных

дидактических методов в процессе
подготовки  специальностей

Резюме
В статье рассмотрены проблемы, су -

ществующие в процессе  подготовки  инже -
неров на современном уровне. Оценивается
применяемый в учебном процессе двух мер -
ный дидактический метод, направ леннный на
ук репление знаний и навыков системного
мыш ления. 
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B
u gün müasir tәlim metodları vә
informasiya-kommunikasiya tex -
no logiya ların dan (İKT) istifadә cә -
miyyәtin dәyәrli vәtәn daşları ol -

mağa hazırlaşan, fәal vә hәr şeylә maraqlanan
tәlәbәlәrin vә dünyanın hәr yerindә tәfәkkürә üs -
tünlük verәn müәllimlәrin heç vaxt bitib-tükәn -
mәyәn axtarışları demәkdir. Bundan başqa
müasir tәlim metodları vә informasiya-kom -
munikasiya texnologiyalarından istifadә sinif
mühitindә dәyişiklik etmәyә vә müәllimlә tәlәbә
arasında, tәlәbәlәrin öz aralarında vә mәk tәblә ev
arasında qarşılıqlı әlaqәlәr qurmağa im kan
yaradır. 

Odur ki, artıq müasir dәrsdә  tәlim prosesini
güclәndirәn  yeni tәlim metodlarından istifadәyә
üstünlük verilir vә yeni tәlim metodlarının tәtbiqi
zamanı tәdris olunan mövzunun mәnim sәnil -
mәsinә proses iştirakçılarının hәr biri öz töh -
fәsini verir. Bu prosesdә yalnız müәllimlә tәlә -
bәlәr deyil, hәm dә tәlәbәlәr öz aralarında söhbәt
vә dialoq rejimindә fәaliyyәt göstәrirlәr.

Müasir texnologiyadan istifadә ixtisasından
asılı olmayaraq hәr bir müәllimin peşә borcu
olmalıdır. Bu sahәdә sözsüz ki, İKT fәnnini
tәdris edәn müәllimlәrin üzәrinә daha böyük
mәsuliyyәt düşür. Bunları nәzәrә alaraq bu fәnni
uzun illәr tәdris edәn bir müәllim kimi,

dәrslәrindә müasr tәlim texnologiyalarını tәtbiq
etmәk istәyәn hәmkarlarıma bәzi tövsiyәlәrim
var: 

1. İlk növbәdә, sinif bloqunuzu yaradın.
Sinif bloqunu yaratmaq üçün Blogspot,
Wordpress, Wix, Weebly kimi hazır sistem -
lәrdәn istifadә etmәk mәslәhәtdir. Mәsәlәn, bu
linkә daxil olub bloqunuzu yarada bilәrsiniz:
https://www.blogger.com/about/?r=1-null_user.
Bloqda keçilәn mövzular haqqında mәlumatlar,
videolar, tapşırıqlar, faydalı saytlar, öyrәdici
oyunlar, dәrsdәki fәaliyyәtlәrdәn şәkillәr pay -
laşmaq mümkündür. Bloq, hәmçinin tәlәbә vә
valideynlәrlә әlaqә saxlamaq, tәlәbәlәrlә dәrsdәn
sonra tәtil müddәtindә müzakirәlәr aparmaq
üçün gözәl vasitәdir.

2. Sinfinizin video kanalını yaradın vә
tәlәbәlәrin fәaliyyәtindәn videolar hazırlayıb,
kanala әlavә edin. Bu, tәlәbәlәrin hazırladığı

MÜASİR TEXNOLOGİYANIN MÜƏLLİMİN
FƏALİYYƏTİNDƏ ROLU

Zahirә Paşayeva,
4 nömrәli Bakı Peşә Liseyinin ixtisas fәnn müәllimi,

lisey üzrә metodbirlәşmә sәdri
E-mail: zahira_pashayeva@mail.ru
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işlәri nümayiş etdirmәklә onlar üçün әlavә
motivasiya olacaq. Kanalı yaradarkәn tәhlü kә -
sizlik mәsәlәlәrini dә nәzәrә almağı unutmayın.

3. Dәrslәrinizdә kompüter vә proyektordan
istifadә edin. 

4. Sinif daxilindә elektron poçt sisteminizi
yaradın. Mәslәhәtdir ki, g-mail xidmәtindәn
istifadә edәsiniz, çünki g-mail hesabını yarat -
maqla Google şirkәtinin tәqdim etdiyi digәr
xidmәtlәrdәn dә istifadә etmәk imkanı әldә
edәcәksiniz. Elektron poçt sisteminizin olması
sinif daxilindә informasiya mübadilәsini asan -
laşdıracaq vә siz rahatlıqla tәlәbәlәrinizlә müx -
tәlif mәlumatları bölüşә bilәcәksiniz.

Nümunә üçün tәdris apardığım bir qrupun
g-mail pәncәrәsinin şәklini payla şıram:
Qrupun hәr bir tәlәbәsinin şәxsi g-mail ünvanı
var. Onlar ev tapşırıqlarını vә ya sinif işlәrini
qrupun g-mail ünvanına göndәrirlәr vә bu g-mail
ünvanının şifrәsi yalnız  müәllimdә olur.

5. “Bulud yaddaşından” istifadә edin.
Lazım olan informasiyanızı bulud texnolo -

giyalarında saxlamaq üçün poçt serverinin
müvafiq servisindәn – “Yandex Disk”, “Google
Drive” (g-mail.com) vә ya “Oblako” (mail.ru)-
dan istifadә edә bilәrsiniz. Google Drive,
Dropbox vә bir çox bulud texnologiyasının
tәqdim etdiyi bu xidmәtlәr sizә sәnәd, şәkil vә
videolarınızı internetdә tәhlükәsiz saxlamağa
imkan verir. Dәrs planları vә tapşırıq vәrәq -
lәrinizi belә buludlarda saxlamaqla fayllarınızı
itirmәk tәhlükәsindәn azad olur, lazım olan anda
istәnilәn faylı kompüterinizә yüklәyib, yenidәn
istifadә edә bilirsiniz. Hәmçinin belә texno -
logiyalardan istifadә  sizә imkan verir ki, sәnәd -
lәrinizi digәr hәmkarlarınızla asanlıqla bölüşüb,
onlarla әmәkdaşlıq edәrәk yeni sәnәdlәr ha -
zırlayasınız.

6. Dәrslәrinizdә öyrәdici sayt vә oyun lar -
dan istifadә edin. Bu, tәlәbәlәrdә dәrsinizә qarşı
böyük marağın yaranmasına, eyni zaman da, tәlә -
bәlәrinizdә texnologiya vә internetdәn düzgün
istifadә bacarığının formalaşmasına mühüm tәsir
edәcәk. Bu mәqsәdlә bәzi saytlarla tanış olaq:

• Komiks, karikatura hazırlamaq üçün
sayt. Bu sayt tәlәbәlәrinizlә yerinә yetirә bilә-
cәyiniz tapşırıq növlәrindәn biridır. Əksәr
hallarda müәllimlәr çәtin olduğuna görә komiks
vә yaxud karikatura hazırlayan proqramlardan
dәrslәrindә  istifadә etmirlәr. Sizi istifadәsi ol -
duqca asan Toonytool.com alәti ilә tanış etmәk
istәyirәm. Saytdan istifadә etmәklә komiks,
poster, karikatura hazırlamaq, elәcә dә müxtәlif
mәqsәd vә formalarda  istifadә etmәk müm kün -
dür. Belә ki:

– müәllim tәlәbәlәr üçün qısa zamanda
öyrәdici material, poster hazırlaya bilәr; 

– müәllim dәrsdәn sonra tәlәbәlәrә dәrs
zamanı öyrәndiklәri bir faktı poster şәklindә
hazırlamağı tapşıra bilәr;

– tәlәbәlәr saytdan istifadә edәrәk dәrs
zamanı hansısa mövzuda poster, komiks, kari -
katura hazırlaya vә dialoq qura bilәrlәr.
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• İnteraktiv tapşırıqlar hazırlamaq üçün
sayt.

Tәlәbәlәrin  tapşırıqlar hazırlamaları  üçün
istifadә olunan müxtәlif saytlar var. Belә sayt lar -
dan biri olan wizer.me saytı ilә tanış ola bi lәr -
siniz:

Bu saytda müәllim vә tәlәbәlәr ayrı-ayrılıqda
qeydiyyatdan keçirlәr. Saytı eyni tipli digәr sayt -
lardan fәrqlәndirәn xüsusiyyәtlәr aşağı da kılardır:

• Açıq sual, test, boşluqu doldur, şәkil vә
video üzrә iş, düzgün sırala vә s. tapşırıq növ lә -
rindәn istifadә etmәk mümkündür.

• Tapşırıqların dizaynı üçün daha çox imkan
var.

• Hәr bir suala ayrıca bal tәyin etmәk olur. 
• Tәlәbәnin düzgün cavabları görmәsi imkanı

var.
• Müәllim tәlәbәnin nәticәsinә vә verdiyi  ca -

vablara fikir bildirmәsi imkanına malikdir.
QİYMƏTLƏNDİRMƏ. Tәlәbәlәrinizin dәr -

sә marağını artırmaq üçün qiymәtlәndirmә çox
vacibdir. Qiymәtlәndirmә üçün sizә Excel proq -
ramında yaradılmış “Reytinq cәdvәli” tövsiyә
olunur. Excel proqramının funksiyaları balların
avtomatik toplanmasına vә şәrti format laş -
dırmaya imkan verir ki, bu da müәllimlәrin işini
asan vә hәm dә tәlәbәlәr üçün diqqәtçәkәn edir.

Nümunә üçün dәrs dediyim qruplar üçün
tәrtib etdiyim Reytinq cәdvәllәrindәn birini
sizinlә paylaşıram”:

XXI әsrin әsas tendensiyası yüksәk texnolo -

giyaların inkişafı, elmi nailiyyәtlәrin real hәyata
geniş tәtbiqi, cәmiyyәtin informa siya laş dı -
rılmasıdır. Hazırkı cәmiyyәtdә informasiya tex -
nologiyalarının rolu çox böyükdür vә bu gün cә -
miyyәtin intellektuallaşması prosesindә, tәhsil
sisteminin vә mәdәniyyәtin inkişafında onlar
mәrkәzi yer tutur. İnsan fәaliyyәtinin müxtәlif
sahәlәrinә tәtbiqi informasiya texnologiyaları ilә
tanışlığın zәruriliyini diktә edir. Tәhsil vә elm
cәmiyyәtin informasiyalaşdırılması prosesinin
obyektlәrindәn biridir.

Belәliklә, müasir tәlim prosesinin әsas mәq -
sәdi tәdrisin sәmәrәliliyini artırmaq, öz düşün -
cәsi, ağlı, potensial enerjisi, güclü mәntiqi ilә
fәnlәri dәrindәn mәnimsәyәn vә onu tәtbiq
etmәyi bacaran, hәr cür situasiyalarda işin mәğ -
zini tutub çıxış yolunu tapmağı bacaran yüksәk
intellektli gәnclәr yetişdirmәkdir. Belә gәnclәrin
yetişdirilmәsindә biz müәllimlәrin mәsuliyyәti,
cavabdehliyi daha coxdur. Unut mayaq ki, bu
mәsuliyyәt vә cavabdehlik gәnc nәslin nüma -
yәndәlәri olan övladlarımızın, on ların daha da
inkişaf etdirәcәyi vәtәnimizin vә öz savadı,
tәhsili ilә dünyaya inteqrasiya edәn xalqımızın
qarşısındadır.
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“030824. Elektron yığma vә sәhifәlәmә”
ixti sas qrupunun “Kompüter üzrә operator,
di zay ner” ixtisasının kurikulumu vә bu ixtisasın
peşә standartı kvalifikasiya standartı әsasında
maraqlı tәrәflәrin (işәgötürәnlәr, peşә tәhsili
müәssi sәlәri, hәmkarlar tәşkilatları vә s.) nüma -
yәn dәlә rindәn ibarәt tәşkil edilmiş işçi qrupu
tәrәfindәn hazırlanır.

Kompüter üzrә operator, dizayner  kompüter
qrafikası görüntülәri ilә işlәyәn, informasiya
mode lini quran, müxtәlif  layihәlәri hazırlayan
vә  tәsvirlәr üzәrindә qrafik obyektlәr ilә әmәliy -
yat aparmaq qabiliyyәtinә malik tәtbiqçidir.

İşәgötürәn bu  peşә üzrә işә götürdüyü şәxsdә
görmәk istәdiyi sәriştәlәri (işi planlaşdırma vә
tәşkiletmә, bütövlükdә kompüterә qoşulan ava -
danlıqları idarәetmә, dinlәmә bacarığı, yazılı vә
şifahi tәlimatları şәrhetmә vә aydınlaşdırma,
istehsal qrupunun tәrkib hissәsi kimi çalışma

(hәm müstәqil, hәm dә rәhbәrlik altında); Mic -
rosoft Office proqramları ilә işlәmә bacarığı;
qrafik dizaynlar üçün müxtәlif praktiki ideyalara
tәşәbbüs göstәrmә vә hazırlama; qrafik dizayn -
larının yara dılması üçün müxtәlif dizayn üslub -
larından, o cümlәdәn, sektor üzrә standart qrafik
proqram tәminatından istifadәetmә, qrafik di -
zaynları hazır lamaq üçün qrafik dizayn vә kom -
munikasiya prinsiplәrini tәtbiqetmә vә s. tex niki
tәlәblәr şәk lindә qoyur.

Bu ixtisas üzrә mütәxәssisin vәzifә öh dә -
liklәrinә aşağıdakılar daxildir:

- işi planlaşdırmaq vә hazırlıq işlәri görmәk;
iş yerini hazırlamaq; müştәrinin tәlәbini aydın -
laşdırmaq; ideyalar yaratmaq vә onları qiymәt lәn -
dir mәk; yanaşma tәrzlәrini planlaşdırmaq; mü -
vafiq  sәnәdlәri tәrtib etmәk, qrafik tәsvir vә şә -
killәr üzәrindә әmәliyyatlar aparmaq vә iş za -
manı ona tapşırılan sәnәdlәri vaxtında ha -

“KOMPÜTER ÜZRƏ OPERATOR, DİZAYNER”
İXTİSASININ  SƏRİŞTƏƏSASLI

NÜMUNƏVİ TƏHSİL PROQRAMININ
(KURİKULUMUNUN) HAZIRLANMASI METODİKASI

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fәrmanı ilә
tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan Respublikasında peşә tәhsili vә tәliminin inkişafına dair Strateji Yol
Xәritәsi”nә uyğun olaraq Tәhsil Nazirliyinin “Tәdbirlәr Planı”nda ilk peşә-ixtisas tәhsili üzrә
ixtisasların sәriştәәsaslı  modul tipli kurikulumların hazırlanması, tәlimlәrin tәşkili vә  tәtbiqi
mәsәlәlәri bir vәzifә kimi qarşıya qoyulmuşdur. 

Bu vәzifәlәrin icrasını tәmin etmәk  vә bu sahәdә çalışan  ixtisas fәnn müәllimlәrinә kömәk
mәqsәdi ilә peşә tәhsili müәssisәlәrindә tәdrisi hәyata keçirilәn peşәlәrin tәhsil proqramının
(kurikulumunun) hazırlanması metodikasının çapını mәqsәdәuyğun hesab edirik. 

Sәlimә Quliyeva,  
Azәrbaycan Respublikası Tәhsil İnstitutunun 

Peşә-ixtisas tәhsili şöbәsinin aparıcı mütәxәssisi
E-mail: salimaquliyeva.648892@gmail.com 
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zırlamaq; mәlumatlar bazasının tәhlükәsizliyini
tәmin etmәk vә problemlәri aradan qaldırmaq;
qrafik dizayn üçün resursları tәşkil etmәk; qrafik
dizayn komponentlәrini hazırlamaq; qrafik di -
zayn komponentlәrini tamamlamaq; hәm müstә-
qil qaydada, hәm dә planlaş dırılmış formada
dizayn işlәrini hәyata ke çirt mәk; ehtiyac halında
digәr dizayn işlәrinә dәstәk vermәk; iş yerini
yığışdırmaq vә avadanlıqlara tex niki xidmәt
göstәrmәk; işin icra olunması vә qiymәt lәn dir -
mәsi; qeydiyyat aparmaq vә hesabat vermәk.

Kompüter üzrә operator, dizaynerin aşağı -
dakı hüquqları vardır: 

- özünün әmәk fәaliyyәtinin tәşkili vә şәrtlәri
üzrә rәhbәrliyә tәkliflәr vermәk; öz vәzifә öhdә -
liklәrinin icrası üçün zәruri in formasiya mate -
riallarını vә normativ-hüquqi sә nәd lәri rәhbәr -
likdәn tәlәb etmәk, almaq vә istifadә et mәk; işi ilә
bağlı mәsәlәlәrin müzakirә olunduğu kon frans -
larda vә müşavirәlәrdә iştirak etmәk; öz ixtisa -
sını artırmaq.

Kompüter üzrә operator, dizayner ona hәvalә
olunmuş vәzifә öhdәliklәrinin vaxtında vә
keyfiyyәtlә yerinә yetirilmәsinә öz fәaliyyәti
üzrә rәhbәrliyin әmr, sәrәncam vә tapşırıqlarının,
normativ-hüquqi aktların tәlәblәrinin vaxtında vә
müvafiq qaydada icra olunmasına, daxili
intizam, yanğın tәhlükәsizliyi vә tәhlükәsizlik
texnikası qaydalarına riayәt edilmәsinә, qüvvәdә
olan nor mativ-hüquqi sәnәdlәrdә nәzәrdә tu -
tulmuş xidmәti sәnәdlәrinin vaxtında vә key -
fiyyәtli rәsmi lәş-dirilmәsinә, fәaliyyәti üzrә
statistik vә digәr infor masiyaların müәyyәn
edilmiş qaydada tәqdim edilmәsinә, müәssisәnin
fәaliyyәtinin, işçilәrinin vә digәr şәxslәrin tәh -
lükәsizliyini tәmin edәn tәhlü kәsizlik tex nikası,
yanğından mühafizә vә sani tari ya qay dalarının
pozulmasının aradan qal dırıl ması üzrә rәh -
bәrliyin vaxtında mәlu mat landırılması da daxil
olmaqla, operativ tәdbir lәrin hәyata ke çiril mә -
sinә görә mәsuliyyәt daşıyır.

Kompüter üzrә operator, dizayner әmәk inti -
za mının, qanunvericilik vә normativ-hüquqi
aktların pozulmasına görә qüvvәdә olan qanun -
vericiliyә әsasәn, tәqsirin ağırlıq dәrәcәsinә
uyğun şәkildә intizam, maddi, inzibati vә cinayәt
mәsuliyyәtinә cәlb edilә bilәr.

“Kompüter üzrә operator, dizayner” ixtisasına
yiyәlәnәn kadrlar şirkәtlәr qrupu, asan xidmәt

mәrkәzlәri, holdinqlәr, firmalar, özәl sektorlar,
poliqrafiya vә biznes  mәrkәzlәri, dövlәt iş qu -
rumları, mәtbuat orqanları, müәsissәlәr, tәş -
kilatlar, ticarәt tәşkilatları, reklam şirkәtlәri, qra -
fik-dizayn vә foto studiyalarda vә s. hәr hansı bir
şirkәtdә çalışa bilәr.

“Kompüter üzrә operator, dizayner”
ixtisasını aşağıdakı kimi modullara bölmәk
olar: 

Modul 1. Kompüter avadanlıqlarından istifa -
dә qaydaları. İnternet vә elektron poçtun idarә
edil mәsi.

Modul 2. Tәtbiqi proqramlar vasitәsi ilә elek -
tron sәnәdlәrin yaradılması, redaktәsi, format -
laşdırıl ma sı, әlavәlәrin edilmәsi vә çapı.

Modul 3. Dizayn proqramlarının imkan la rın dan
istifadә edәrәk, dizayn materiallarının hazır lanması.

Nümunә
Modul 1. Kompüter avadanlıqlarından istifa dә

qaydaları. İnternet vә elektron poçtun idarә edil mәsi.
Modulun  ümumi mәqsәdi: Bu modul ta -

mam  landıqdan sonra tәlәbә kompüterlәrin yaran -
ma tarixini, inkişaf mәrhәlәlәrini, tәsnifatını, arxi -
tekturası vә strukturunu, әsas vә әlavә qur ğuların
iş prinsipini öyrәnir, istifadәsini mәnim sәyir,
kom püter sisteminә uyğun әmәliyyat sistemini,
ava danlıqların drayverlerini (qurğu sürücülәri),
proq ramları vә antivirusları yüklәyir, arxiv lәş dir -
mә üsul larını bilir,  zәdәlәnmiş sistemi vә faylları
bәrpa edir, internet vә e-poçt proq ram larından
istifadә edәrәk tәhlükәsiz elektron poçt әmә -
liyyatlarını aparır.

Tәlim nәticәsi 1. Kompüterlәrin yaranma ta -
ri xini, inkişaf mәrhәlәlәrini, tәsnifatını, arxi tek -
turası vә strukturunu, әsas vә әlavә qurğuların iş
prinsipini öyrәnir, istifadәsini mәnimsәyir.

Qiymәtlәndirmә meyarları:
1. Kompüterlәrin yaranma tarixini, inkişaf

mәr hәlәlәrini, tәsnifatını vә onlardan istifadә
qay da larını bilir.

- kompüterlәrin yaranma tarixi vә inkişaf mәr -
hәlәlәri; kompüterlәrin tәsnifatı; kompüterlәrin
ar xitekturası vә strukturu.

2. Kompüterlәrin әsas vә әlavә qurğularının
iş prinsipini bilir.

- sistem bloku; monitor; klaviatura; maus (si -
çan); әlavә qurğular (periferiya qurğuları: printer
(çap qurğusu), skaner, modem, rәqәm video ka -
me rası, sәs güclәndiricilәri vә s.).
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“BƏNNA” İXTİSASININ  SƏRİŞTƏƏSASLI
NÜMUNƏVİ TƏHSİL  PROQRAMININ

(KURİKULUMUNUN)  TƏTBİQİ  MƏSƏLƏLƏRİ

Bәsti  Orucova,
Azәrbaycan Respublikası Tәhsil İnstitutunun Peşә-ixtisas tәhsili 

şöbәsinin aparıcı mütәxәssisi
E-mail: orucova.59@mail.ru

S
әriştәәsaslı modul metodologiyası
әsasında “bәnna” peşәsi üzrә kadr
hazırlığının tәşkili sahәsindә tәh -
silverәnlәr (istehsalat tәlimi usta ları)

tәlimә başlayarkәn bilmәlidirlәr ki, bu meto -
dologiya ilә ilk peşә-ixtisas, peşә hazırlığı vә
әlavә tәhsil sistemindә tәtdrisin aparılması
ümumtәhsil mәktәblәrindә vә ya digәr tәhsil
müәssisәlәrindә tәdris prosesinin tәşkili forma -
larından fәrqlidir. Modul tәlimi hәm tәsdiq
olunmuş ümumi, hәm dә tәhsilalanların müәy -
yәn xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınmaqla fәrdi tәdris
proqramları әsasında aparılır. Bu sistem eyni

zamanda tәhsilalanların tәdris prosesindә, hәm -
çinin bundan әvvәl әldә etdiyi bilik vә baca -
rıqlarını, әmәk vәrdişlәrini üzә çıxartmağa, tәlim
prosesindә onu daha da tәkmillәşdirmәyә imkan
yaradır.

Sәriştәәsaslı modul tәlimi zamanı әsas diqqәt
müәyyәn istehsalat tapşırığının yerinә yetirilmәsi
mәqsәdi ilә lazımi әmәk vәrdişlәrinin forma -
laşdırılmasına, hәmçinin dә tәdris olunan peşә -
nin (işin növünün) ixtisas tәsnifatlarının tәlәblәri
ilә nәzәrdә tutulan işin görülmәsi üçün istәnilәn
hәcmdә nәzәri biliklәrin mәnimsәnilmәsinә
yönәldilir.

Azәrbaycanda iqtisadiyyatın sürәtli inkişafı әmәk bazarının diver sifikasiyasını artırmaqla işçi
qüv vәsinә olan tәlәbdә dәyişikliklәrin baş vermәsi ilә müşahidә edilir. Bu gün әmәk baza rında әn
aktual mәsәlәlәrdәn biri dә baş verәn hәmin dәyişikliklәrә uyğun öz işini qura bilәn sәriştәli
kadrların hazırlanmasıdır. İlk peşә tәhsili әmәk bazarına daha yaxın tәhsil forması hesab olunur.
Lakin keçmiş ittifaq respub lika larında bu tәhsil forması tәlәbyönümlü olmamış vә praktiki
bacarıqların formalaşmasına zәif istiqa mәt lәnmişdir. Azәrbaycanda peşә tәhsili müstәqillik
dövrünün ilk illәrindә özünün tә nәzzül mәr hәlәsini yaşamışdır. Maddi-texniki baza vә tәhsil
proqramlarının tәk millәş diril mәmәsi, müәl limlәrin peşәkarlığının artırıl maması sәbә bindәn mәktәb
vә liseylәr әmәk bazarının tәlәblәrinә cavab vermirdilәr. Sada lanan problemlәr çox zaman ilk peşә-
ixtisas tәh sili müәssisәlәrinin işәgötürәnlәri  tәlәb olunan hәrtәrәfli bilik vә bacarıqlara malik
kadrlarla tәmin edә bilmәmәsi ilә nәticәlәnmişdir.

Bu tәlәbin ödәnilmәsinin әsas şәrti ölkәnin iqtisadi yüksәlişini dәstәklәmәk üçün qabaqcıl
beynәlxalq tәcrübә әsasında hәmin mütә xәs sislәrin hazırlanması vә onların bilik vә baca rıqlarının
inkişaf etdirilmәsidir.

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №4, 2018 s.97-99



98

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №4, 2018 s.97-99

Sәriştәәsaslı modul tәlimi sistemi tәlimatçıya
(tәhsilverәnә, istehsalat tәlimi ustasına) tәdris
prosesinin tәşkilinin formalarının seçimi üçün
geniş imkanlar yaradır. Bu hәm qrup tәrkibindә,
müstәqil şәkildә tәlim materiallarının üzәrindә
iş, hәm tәhsil vә istehsalat müәssisәsindә, hәm
dә tәhsilalanlar üçün rahat olan vaxtda vә yerdә,
hәmçinin distant tәhsil formasında ola bilәr. 

1. HAZIRLIQ TƏDBİRLƏRİ
Tәdris prosesinә başlamazdan әvvәl tәlimatçı

(tәhsilverәn, istehsalat tәlimi ustası) aşağı da -
kılara әmәl etmәlidir:

– tәqdim olunan Tәlimatın mәzmunu ilә әt raflı
tanış olmalı;

– tәlim elementlәrini diqqәtlә öyrәnmәli, on -
ların strukturuna, yoxlama sualları vә tapşı -
rıqlarının tәdrisin mәqsәdlәri ilә uyğun gәl -
mәsinә diqqәt yetirmәli;

– sinif otaqlarının, tәlim-tәdris yerinin vәziy -
yәtini yoxlamalı;

– tәdris prosesi üçün zәruri olan ava -
danlıqların, alәtlәrin mövcudluğunu yoxlamalı;

– tәhsilalanın bilik vә bacarıqlarını, lazımi
vәrdişlәrini aşkarlamalı, qiymәtlәndirmәk mәq -
sәdi ilә ilkin testi hәyata keçirmәlidir.

İlkin testin nәticәlәrinә әsasәn, tәlim prose -
sinin başlanğıcında zәrurәt yaranarsa, tәh -
silalanlar üçün fәrdi modul proqramı hazırlana
vә tәrtib oluna bilәr. Test tәhsilalanın seçdiyi
peşәyә uyğun bilik vә bacarığını müәyyәn edә -
rәk onun üçün mәqbul sayılan tәlim mate-rial -
larını seçmәyә imkan verәcәkdir.

İlkin testin aşağıdakı ardıcıllıqla hәyata keçi -
rilmәsi tövsiyә olunur:

- tәlimatçı tәhsilalanı modul blokları çәrçi -
vәsindә görülәcәk işlәrlә tanış edir;

- tәhsilalana peşә üzrә kurikulumu tәqdim
edir vә tәhsilalan bildiyi, bacardığı, öyrәnmәyә
ehtiyacı olduğu sәriştәlәri, modul bloklarını vә
tәlim elementlәrini qeyd edir;

- tәhsilalanın qeydlәrini dәqiq yoxlamaq mәq -
sәdi ilә ona tәlim elementlәrinә dair yoxlama
sualları vә tapşırıqları verir;

- tәhsilalanın yoxlama sualları vә tapşı -
rıqlarını müvәffәqiyyәtlә icra etdiyi tәlim ele -
mentlәri tәhsilalanın fәrdi tәhsil proq ramından
çıxarılır.

İlkin testin nәticәsinә uyğun olaraq tәh -
silverәn (istehsalat tәlimi ustası) tәhsilalan üçün

seçdiyi peşәni vә ya işin növünü mәnimsәmәsi
mәqsәdi ilә fәrdi tәhsil proqramından, tәlim
elementlәri komplektindәn, onların mәnim -
sәnilmәsi ardıcıllığına uyğun olaraq zәruri alәt
vә lәvazimatlardan ibarәt tәdris materiallarını
hazırlayır. Fәrdi tәdris proqramları, tәdris vә
tәlim yerlәrinin mövcudluğu vә alәtlәrlә
tәchizatından asılı olaraq tәhsilalanlar qrupu
tәşkil edilir. Tәlim-tәdris yerlәri tәhsil proq -
ramının tәlәblәrinә müvafiq olaraq tәchiz edil -
mәli, әmәyin mühafizәsi vә tәhlükәsizlik tex -
nikası qaydalarına uyğun olmalı, hәr bir tәh -
silalanın tәdris prosesindә zәruri vәrdişlәrә
yiyәlәnmәsi tәmin edilmәlidir.

2. TƏDRİS PROSESİ
İlk tәdris günü tәhsilverәn (istehsalat tәlimi

ustası) aşağıdakıları hәyata keçirmәlidir:
– tәhsilalanları tәdrisin başlanması müna -

sibәti ilә tәbrik etmәli, onları tәhsil proqramının
mәzmunu vә mәqsәdlәri haqda bilgi vermәli;

– hәr tәhsilalana “Tәhsilalanlar üçün tәli -
mat” tәqdim etmәli, onlara tәlimatla tanış ol -
maları üçün kifayәt qәdәr (10-15 dәqiqә) vaxt
ayırmalı vә tәlimatın mәzmununun müzakirәsini
aparmalı;

– tәhsilalanları proqram üzrә tәdrisin xüsu -
siyyәtlәri ilә tanış etmәli (burada diqqәt tәh -
silalanın tәlim elementlәrini öz sәrbәst tempi ilә
öyrәnmәsinә, tәhsilverәnin isә bu işdә ona
yardımçı ola bilmәsinә yönәldilmәlidir);

– tәhsilalanları tәlim elementlәrinin mәnim -
sәnilmәsi ardıcıllığı vә mәnimsәnilmәyә nәzarәt
qaydaları ilә tanış etmәli;

– tәhsilalanlara tәdris elementlәrinin kateqo -
riyaları üzrә qruplaşması prinsipini, tәlim
elementlәrinin öyrәnilmәsi xüsusiyyәtlәrini izah
etmәli vә bu zaman texniki tәhlükәsizlik qay -
dalarına riayәt olunmasını xüsusi vurğulamalı;

– tәdris kabinetlәrindә, tәlim stansiyalarında
alәtlәrin, avadanlıqların, tәlim elementlәrinin
verilmә, yerlәşdirmә, saxlanılma qaydalarının
izahını vermәli;

– tәlim prosesindә zәruri hallarda tәh sil -
alanlara xüsusi geyim verilmәsini tәmin et -
mәlidir.

Tәdris fәrdi qaydada, sinif otaqlarında, tәlim
stansiyalarında hәyata keçirilir. Tәlim ele -
mentlәri onların mәnimsәnilmәsinin mәntiqi
ardıcıllığına (işin yerinә yetirilmәsi xüsusiyyәti



99

tәlәb olunduğu hallarda) uyğun olaraq hәyata
keçirilir. Nәzәrә alınmalıdır ki, hәr bir tәhsilalan
tәlim elementlәrini sәrbәst, öz tempinә uyğun
surәtdә öyrәndiyi üçün qrup halında mәşğәlәlәr
zamanı, eyni zamanda, bir neçә tәlim ele -
mentlәrinin mәnimsәnilmәsi mümkündür.

Yadda saxlanılmalıdır ki, tәhsilalan “02” –
“fәaliyyәt” kateqoriyası üzrә tәlim ele ment -
lәrinin öyrәnilmәsinә yalnız “01” –`“әmәyin tәh -
lükәsizliyi” kateqoriyası üzrә tәlim ele mentlәrini
öyrәndikdәn sonra başlaya bilәr.

Tәhsilverәn (istehsalat tәlimi ustası) tәh sil -
alanın tәlim elementlәrini sәrbәst şәkildә öyrәn -
mәsinә nәzarәti hәyata keçirir, yalnız mәnim -
sәnilmә prosesindә vә işlәrin yerinә yetirilmәsi
zamanı hәr hansı bir çәtinlik ya ranarsa, tәh -
silalana kömәk etmәlidir. Odur ki, tәhsilverәn
nәzәri biliklәrlә yanaşı, hәmin peşә üzrә praktiki
vәrdişlәrә dә malik olmalıdır ki, tәdris prose -
sindә zәruri әmәliyyatların hәyata keçirilmәsini
nümayiş etdirә bilsin.

Hәr bir tәlim elementinin öyrәnilmәsindәn
sonra tәhsilalan bәhsin sonunda verilmiş yox -
lama suallarından vә zәruri hallarda tapşı -
rıqlardan ibarәt mәnimsәnilmәnin yoxla nılması
testindәn keçmәlidir. Əgәr tәhsilalan yoxlama
suallarının hamısına düzgün cavab vermişdirsә,
onda yoxlama tapşırığının (әgәr tәlim ele men -
tindә nәzәrdә tutulmuşdursa) yerinә yetiril -
mәsinә keçә bilәr. Əks halda, tәhsilverәn tәh -
silalanı hәmin tәlim elementinin tәkrarәn mә -
nimsәnilmәsinә yönәldir. Yoxlama tapşırığı tәh -
silalan tәrәfindәn sәrbәst vә tәhsilverәnin nәza -
rәti altında yerinә yetirilir. Tәhsilalan yox lama
tapşırığını müvәffәqiyyәtlә yerinә ye tirdikdә
növbәti tәlim elementinin öyrәnil mәsinә keçir,
әks halda o, hәmin tәlim elementini ye nidәn
mәnimsәmәlidir.

Hәr bir sәriştәnin (modul blokunun) tәlim
elementlәrinin öyrәnilmәsindәn sonra tәhsilalan
aralıq qiymәtlәndirmә testindәn keçmәlidir.
Aralıq qiymәtlәndirmә testi modul blokuna aid
tәlim elementlәrinin mәnimsәnilmәsinin yoxla -
nılması baxımından әn vacib suallardan vә

praktik tapşırıqlardan ibarәtdir. Onların yerinә
yetirilmәsi tәhsilalan tәrәfindәn zәruri praktiki
vәrdiş vә bacarıqların әldә edilmәsini nümayiş
etdirәcәkdir. Aralıq qiymәtlәndirmә testinin
aparılması vә nәticәlәrinә dair qәrarların qәbulu
tәlim elementlәrinin mәnim sәnil mәsinin yoxla -
nılmasındakı kimidir.

Yuxarıda göstәrilәn yoxlama әmәliyyatlarının
hәyata keçirilmәsinin nәticәlәrinә uyğun olaraq
tәhsilverәn tәhsilalanlar tәrәfindәn tәlim ele -
mentlәrinin mәnimsәnilmәsinin tәhlilini hәyata
keçirir vә tәhsilalanlar tәrәfindәn çәtin mәnim -
sәnilәn tәlim elementlәrini müәyyәn edir, çәtin
mәnimsәnilmәnin sәbәbini aradan qaldırmağa
çalışır. Bütün bunlarla yanaşı, tәhsilalanlar tә -
rәfindәn tәdris materiallarının tam mәnim sә -
nilmәsindәn sonra tәlim prosesinin sonunda tәh -
silalanların bilik vә bacarıqlarının qiy mәt lәn -
dirilmәsi üçün yekun qiymәtlәndirmә testi hә -
yata keçirilir. Yekun qiymәtlәndirilmәnin hә yata
keçirilmәsi üçün tәhsilverәn aşağıdakıları yerinә
yetir mәlidir:

– tәhsilalanları bütün zәruri material, alәt, vә
avadanlıqlarla tәchiz etmәli;

– tәhsilalanların suallara, başqalarının kömә -
yi olmadan sәrbәst şәkildә cavab vermәsinә, yox -
lama işlәrinin ardıcıllığına, istehs alat tapşı-
rığına uyğun hәyata keçirilmәsinә nә zarәt
etmәli;

– praktiki tapşırıqların yerinә yetirilmәsi za -
manı çәtinlik yaranarsa, tәhsilalanlara müvafiq
mәslәhәtlәr vermәlidir.

Yekun qiymәtlәndirmә sınaqları müvafiq ixti -
sas komissiyası tәrәfindәn aparılır. Komissiyanın
tәrkibinә yüksәk ixtisaslı mütәxәssislәr, tәdris
müәssisәsinin direktor müavini, istehsalat tәlimi
ustaları, işәgötürәnlәrin nümayәndәlәri dә daxil
edilmәlidir.

Tәdris prosesindә üç mәrhәlәli (tәlim ele men -
tinin mәnimsәnilmәsinin yoxlanılması, aralıq vә
yekun sınaq testlәri) nәzarәt vә yox lamanın
hәyata keçirilmәsi, tәhsilalanlar tәrә findәn zәruri
әmәliyyatların tәkrarlanması onlarda peşәkar
vәrdişlәrin forma laşmasına xidmәt edir.

Peşә tәhsili vә insan kapitalı. Cild 1, №4, 2018 s.97-99
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ÇİN XALQ RESPUBLİKASININ PEŞƏ TƏHSİLİ MÜƏSSİSƏLƏRİMİZƏ
DƏSTƏYİ

Noyabrın 22-dә Abşeron-Binә Peşә Liseyindә Çin Xalq Respublikası Hökumәti tәrәfindәn hәyata
keçirilәn “Peşә Tәdris Mәrkәzinin maddi-texniki ba zasının güclәndirilmәsi” texniki-yar dım layihәsi
çәr çivәsindә gәtirilmiş avadan lıq ların tәqdimatı ke çi rilib.

Tәdbirdә tәhsil nazirinin müavini İdris İsayev, Çin Xalq
Res publikasının Azәrbaycan Res publikasındakı fövqәladә vә
sәla hiyyәtli sәfiri Vey Cinhua, Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt
Agentli yinin әmәkdaşları, elәcә dә bir sıra peşә tәhsili
müәssisәlәrinin vә işә gö tü rәnlәrin nümayәndәlәri iştirak edib.

Layihә haqqında mәlumat verәn nazir müavini bildirib ki,
Azәrbaycan Hökumәti vә Çin Xalq Respublikası Hökumәti
ara sında imzalanmış texniki-iqtisadi әmәkdaşlıq sazişi
çәrçivәsindә müxtәlif kateqoriyalı avtonәqliyyat vasitәlәrinin
sürücülәrinin hazırlığını vә ixtisasartırmasını hәyata keçirmәk
üçün 70 adda 168 әdәd müxtәlif tәyinatlı simulyatorlar, tәlim
sistemlәri üzrә avadanlıqlar, iş masaları, mexa nizmlәr, alәtlәr vә digәr lәva zimatlar ölkәmizә
gәtirilәrәk Abşeron-Binә Peşә Liseyindә, Sә naye vә Texnologiyalar üzrә Gәncә Dövlәt Peşә Tәhsil
Mәrkә zindә quraşdırılıb.

Tәdbirin sonunda Azәrbaycan Respublikasının Tәhsil Nazirliyi ilә Çin Xalq Respublikasının
Azәrbaycan Respublikasındakı Sәfirliyi arasında texniki-yardım layihәsi çәrçivәsindә gәtirilmiş
avadanlıqların tәhvil-tәslim aktı imzalanıb. Tәdbir iştirakçıları texniki-yardım layihәsi çәrçivәsindә
gәtirilmiş avadanlıqlarla tanış olublar.
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“BƏRDƏ PEŞƏ LİSEYİNİN MODERNLƏŞDİRİLMƏSİ” LAYİHƏSİ

“Azәrbaycanda peşә tәhsili vә tәlimi mәr -
kәzlәrinin modernlәşdirilmәsi” Proqramı çәrçi -
vәsindә hayata keçirilәn “Bәrdә Peşә Liseyinin
modern lәş dirilmәsi” layihәsi 2017-ci ilin oktyabr
ayından icra mәrhәlәsindәdir. Layihәnin ilkin
dövründә Liseyin rәhbәr  heyәti arasında aparılan
qiymәtlәndirmә nәticәsindә güclü vә zәif tәrәflәr
müәy yәnlәşdiri lәrәk müvafiq tәlimlәr keçirilib.

Son rakı mәrhә lәdә daima yenilәşәn әmәk bazarında әn çox tәlәb olunan peşәlәri müәy yәnlәşdirmәk
mәqsәdi ilә rayonda vә yaxın 5 rayonda sahibkarlarla (işәgötürәn) görüşlәr keçirilib, daha çox
ehtiyac olunan peşәlәrin mәlumat toplusu hazırlanaraq 6 oktyabr 2018-ci il tarixdә rayon mәrkәzindә
tәşkil edilәn regional yığıncaqda tәqdim edilib. Yığıncaqda Avropa İttifaqının sәfiri, Tәhsil nazirinin
müavini, Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt Agentliyinin rәhbәr heyәti, Bәrdә Rayon İcra Hakimiyyәtinin
Başçısı, әtraf rayonların  peşә tәhsili müәssisәlәrinin rәhbәrlәri,  işәgötürәn tәşki latların nüma yәn -
dәlәri iştirak edib. 

Layihәnin hәyata keçirilmәsindә әsas mәqsәd qabaqcıl Avropa ölkәlәrinin standartları vә
tәcrübәsinә uyğun olaraq Bәrdә Peşә Liseyindә peşә tәhsili vә tәliminin modernlәşdirilmәsi ol -
muşdur. Layihәdә qarşıya qoyulan vәzifәlәr:

- liseydә modern idarәetmә sistemi yaratmaq; yeni tәhsil proqramı (kurrikulum) hazırlamaq;
liseyin davamlı fәaliyyәti üçün maliyyә resursları sәfәrbәr etmәk; liseyin rәhbәr vә mühәndis-peda -
qoji heyәtinin texniki bacarıqlarını daha da tәkmillәşdirmәk; liseyin mövcud maddi-texniki bazasının
modernlәşdirilmәsinә töhfә vermәk; liseyi qabaqcıl Peşә Karyera Mәrkәzi kimi tanıtmaq.
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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 olun -
ma 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.

16. Mәqalәnin korrekturası müәllifә göndәrilmir. Mәqalә çap olunandan sonra redaksiya otisklәri

MƏQALƏLƏRİN TƏRTİBATI QAYDALARI
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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
publication since it will be reviewed and considered by the Editorial Board. The authors of the rejected
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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 поло -

жительные 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 ре дак -
ционной 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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