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KADR POTENSİALININ İNKİŞAFINDA
DƏYƏRLƏR SİSTEMİNİN ROLU
Əlikram Abdullayev
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının
tədris işləri üzrə prorektoru
Dövlət müstəqilliyinin bərpa olunmasının 20 ili ərzində Azərbaycanın təhsil
sistemi mürəkkəb bir yol keçmiş və özünün bugünkü inkişaf mərhələsinə gəlib
çatmışdır. Ötən illər ərzində Respublikamızda təhsilin hüquqi-normativ bazası
yaradılmış, onun maddi-texniki, tədrismetodiki təminatı möhkəmləndirilmiş,
Respublika Prezidenti tərəfindən təsdiq
olunan “Azərbaycan Respublikasının
təhsil sahəsində islahatlar” proqramına uyğun olaraq bütünlükdə təhsil
sistemində, eləcə də ali təhsildə ciddi
islahatlar həyata keçirilməsinə
başlanmış, təhsilimizin məzmunu əhəmiyyətli dərəcədə
yenilən-miş, keyfiyyətinin təmin
edilməsi
sahəsində
irəliyə
doğru ciddi addımlar atılmışdır.
“2009-2013-cü
illərdə
Azərbaycan Respublikasının ali
təhsil sistemində islahatlar üzrə
Dövlət Proqramı”nın tələblərinə
uyğun olaraq ali təhsilimizin
Avropa təhsil məkanına inteqrasiyası prosesi geniş vüsət
almışdır. Həyata keçirilən islahatlar gedişində ali təhsilimizin
məzmunu yeniləşir, təlim texnologiyaları müasirləşir, səmərəli
idarəçilik metodlarına yol açılır.
Təhsilimizin Avropaya inteqrasiya məcrasına düşməsi,
heç şübhəsiz, onun zamanla
ayaqlaşmasına, Avropa təhsil
məkanının
üstünlüklərindən
istifadə edə bilməsinə, qarşıya çıxan problemlərin həllində
kollektiv təcrübədən faydalanmasına geniş imkanlar yaradacaqdır.
Bununla belə, inteqrasiya prosesi o qədər də rəvan bir proses deyil
və o, heç kimə risklər və təhdidlərdən
birdəfəlik təminat vermir. Həm də o yerə
ki, biz can atırıq oranın özündə də zamanın yaratdığı çoxsaylı problemlər
2 / 2012

vardır və onların həlli istiqamətində
ciddi səylər göstərilir. Bütünlükdə Avropa təhsil məkanı üçün səciyyəvi
olan bu problemlər keçid ölkələrində, o
cümlədən MDB məkanında, eləcə də bizim şəraitdə daha kəskin xarakter alır.
Hörmətli oxucunun diqqətinə təqdim
edilən bu sətirlər də həmin problemlərdən
birinə, bəlkə də ən kəskin olanına həsr
edilir. Nəzərdən keçiriləcək problemin
bizim üçün nə dərəcədə səciyyəvi olduğunu vurğulamaq üçün bir müddət
əvvəl ali təhsilin yeni standartlarının

layihəsi müzakirə olunan zaman çox
qızğın keçən bir mübahisəni xatırlatmaq
istərdik.
Təhsil Nazirliyinin təklif etdiyi layihədə
bakalavr hazırlığı üçün nəzərdə tutulan
ümumi dərs yükünün 20 faizinin huma-

nitar fənlərə ayrılması mütləq əksəriyyəti
təbiətşünas olan tədris təşkilatçıları
– prorektor həmkarlarımın ciddi narazılığına səbəb oldu. Bəziləri onu 15,
bəziləri 10, bəziləri 5 faizə endirməyi,
həm də “faiz” yox, “faizə qədər” ifadəsini
işlətməyi təklif etdilər. Eləsi də oldu
ki, ümumiyyətlə haqqında söhbət
gedən
bəndi layihədən çıxarmağı
məqsədəuyğun hesab etdi. Bu mövqeyi
müdafiə məqsədilə həmkarlarımdan birinin verdiyi aşağıdakı sual isə problemin
kəskinliyini bütün çılpaqlığı ilə nümayiş
etdirdiyinə görə xüsusilə yaddaqalan oldu: “Deyin görək, əgər
mən tələbəmə kor bağırsağı
kəsməyi öyrədəcəyəmsə, burada humanitar fənlərə, sizin
xüsusi adla layihəyə saldırmağa çalışdığınız sosial fənlərə nə
ehtiyac?”.
Həmin müzakirədə sosial
elmlər xüsusi bəndlə layihəyə
daxil edilməsə də, Təhsil Nazirliyi rəsmisinin qətiyyətli mövqeyi sayəsində ümumi tədris
yükünün 20 faizinin humanitar
və sosial elmlər üçün ayrılması qərara alındı. Ancaq bu,
problemin kəskinliyini azaltmır.
O müzakirədə iştirak etməyən
təbiətşünas alimlərimizin də
bir çoxunda belə bir inam
var ki, əgər “lüzumsuz qeyriixtisas fənləri” (yəni sosial
elmlərə aid fənlər) tədrisdən
kənarlaşdırılarsa, ali təhsilimizin
elə bir ciddi problemi qalmaz.
Əlbəttə, bu təkcə bizim
təbiətşünasların öz peşəsinə
vurğunluğunun, təbii-elmi bilik
nümayəndələrinin, bu sahədə təhsil
alan gənclərin öz texnokratizmi ilə
seçilən təfəkkür tərzinin ifadəsi deyildir. Məsələnin daha dərin kökləri vardır.
Məlum olduğu kimi ötən əsrin təhsili
öz idealını XİV-XVİ əsrlərlə formalaş-
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mağa başlayan və XX əsrdə özünün
zirvəsinə yüksələn texnogen sivilizasiyanın dəyərlərindən götürmüşdür.
Bəşəriyyətin barbarlıqdan sivilizasiyaya
keçməsilə başlanan və uzun bir tarixi
əhatə edən ənənəvi sivilizasiyaya aid
cəmiyyətdə insan ailə-tayfa, zümrə və
s. strukturlarına bağlı idi və ənənələrin
tələblərinə uyğun həyat tərzi ilə yaşayırdı. Belə cəmiyyətin üzvü özünü təbiətə
qarşı qoymur, əksinə, ona sığınır, onun
bir zərrəsi kimi mövcud olur. Texnogen sivilizasiya isə bunun tam əksinə
olaraq təbiəti ram etməyə, onu öz maraqlarına uyğun dəyişdirməyə, insanın
təbiət üzərində tam hökmranlığını təmin
etməli olan texnologiyalar yaratmağa
yönəlmişdir. Bir neçə əsr ərzində elmin,
texnikanın heyrətamiz kəşflərinə nail
olmaq sayəsində dünyanın mənzərəsi
tamamilə dəyişmiş, insan ömrü dəfələrlə
uzanmış, yerin təkində olan sərvətlər
üzə çıxarılıb insanın xidmətinə verilmiş,
əsrlər boyu əlçatmaz sayılan idealların
böyük əksəriyyəti gerçəkliyə çevrilmişdir.
Texnogen sivilizasiyanın tələblərinə
uyğunlaşan pedaqoji praktika inkişaf
etməkdə olan, gəlir gətirən və strateji üstünlük təmin edə bilən texnoloji
prosesin bir elementi kimi konkret bir
funksiyanı uğurla yerinə yetirməyə yararlı olan mütəxəssis hazırlamağı özünə
prioritet seçmiş, buna uyğun olaraq
təbii-elmi və texniki fənlərə üstünlük
vermiş və nəticədə təbii-elmi, xüsusilə
də texniki biliklə müqayisədə sosialhumanitar biliyin miqyasları o qədər də
genişlənməmişdir. Həmin sahələrdə toplanmış biliklərin nisbəti müvafiq olaraq
95%-in 5%-ə nisbəti kimidir. Beləliklə
də sosial-humanitar elm barədə ikinci dərəcəli elm təəssüratı yaranmışdır.
Lakin son onilliklər ərzində baş verən
sivilizasiya dəyişiklikləri təhsilin idealına, təhsil paradiqmasına yeni baxışları
zəruri etmişdir.
Birincisi, son onilliklər ərzində elm
özünün yeni keyfiyyət mərhələsinə post qeyri-klassik mərhələyə qədəm
qoymuşdur və bununla bağlı elmi biliyin məzmunu, strukturu və prioritetləri
də müvafiq olaraq dəyişikliklərə məruz
qalır. İndi təbii - elmi biliyin ayrı-ayrı
sahələrində
toplanan
və
nəzərimetodoloji sərhədlərlə bir-birindən ayrı
düşən, əksər hallarda digər sahələrdə
çalışanlara anlaşılmaz olan biliklərin fraqmentarlığı dəf olunur. Təbiətşünaslığın
bəzi prinsipləri, ideyaları cəmiyyət haq-

qında elmlərə, sosial biliyin məqsədləri
və dəyərləri isə təbii elmi biliklərə öz
təsirini göstərir, təbii və sosial-humanitar
biliklər bir-birinə nüfuz edir, vahid sinergetik nüvə ətrafına birləşdirərək biosfera, neosfera, cəmiyyət və insanı bir
tam halında öyrənməyə imkan yaradan
metodoloji təfəkkürün inkişafına meydan
açılır. Belə olan halda sosial-humanitar
məzmundan təcrid edilmiş “təmiz ixtisas” əldə etmək o qədər də müasir görünmür.
İkincisi, mütəxəssislərin fikrincə, sırf
peşə yönümlü, ixtisas yönümlü təhsil
yola saldığımız əsrin-texnogen sivilizasiyanın prioriteti idi və böyük tarixi
nailiyyətlərinin olmasına baxmayaraq
bu sivilizasiyanın, texnoloji düşüncə
tərzinin sosial səmərəliliyi çox aşağıdır.
Hesablanmışdır ki, əldə edilən nəhəng
enerji ehtiyatlarının yalnız iki faizə yaxını insanın xidmətinə verilir. Yerdə qalan
nə varsa, hamısı bu ehtiyatların əldə
edilməsinə və insanın təbii tələbatını
əks etdirməyən məqsədlərə sərf olunur. Coşqun iqtisadi inkişaf, texniki imkanların artması, xüsusilə də ayrı-ayrı
dövlətlərin təkcə təbiət üzərində deyil,
habelə başqa insanlar, xalqlar üzərində
öz hökmranlığını təmin etmək səyləri
nəticəsində istehsalın militaristləşməsi
ağlasığmaz miqyas almış, ağır ekoloji
fəsadlar törətmişdir. Bəşəriyyət bu gün
faktiki olaraq ekoloji fəlakətlə üz-üzə
qalmışdır. Əgər texnogen sivilizasiya
bu templərlə irəliləsə, yaxın 100 -150
ilə indiki təbii resurslar tükənəcəkdir. Bu
prosesə yeni ölkələr qoşularsa, həmin
müddət bir qədər də azala bilər.
Ekoloji böhranın dərinləşməsi, iqlim dəyişiklikləri, su, hava hövzəsinin
çirklənməsi nəinki canlı təbiətin – heyvanat və bitki aləminin, hətta insan
genofondunun dəyişilməsi təhlükəsini
daşıyan antropoloji böhrana yol açır.
İnsanın gələcəkdə reallaşa biləcəyi ehtimal edilən qeyri-müəyyən antropoloji və
mental keyfiyyətlərini ifadə etmək üçün
ədəbiyyat artıq “postbəşər” (insandan
sonrakı insan) terminini işlətməyə başlamışlar.
Postindustrial epoxa informasiyanı
müasir tərəqqinin əsas amilinə çevirmişdir. İnformasiyanın özü, onun cərəyanını
təmin edən texnologiyalar indi ən
qiymətli iqtisadi, sosial dəyərə çevrilmişdir. Bununla yanaşı, informasiya–
kommunikasiya texnologiyalarının geniş
tətbiqi təfəkkürün tipini dəyişir. Ənənəvi
bilik və həqiqət axtarışını bizlərə parça-
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Azərbaycan
Respublikası
Prezidenti
yanında Dövlət
İdarəçilik
Akademiyasının
tədris işləri üzrə
prorektoru.
Fəlsəfə elmləri doktoru, professordur.
Milli-etnik münasibətlər, dil siyasəti, insan
haqları, dövlət idarəçiliyi, təhsilin idarə
olunması problemlərinə dair Azərbaycan,
rus, türk və ingilis dillərində nəşr olunmuş
çoxsaylı əsərlərin müəllifi, bir neçə
beynəlxalq qurumun ekspertidir.
Məqalə Respublikanın ali təhsil sistemində
həyata keçirilən islahatların aksioloji
təhlilinə həsr edilmişdir. Təhsilin inkişafının
yeni paradiqmasının elmi əsası kimi XXI
əsrin sivilizasiya dəyişikliklərinin təsiri
altında dəyərlər sistemində baş verən
yeniliklər araşdırılır.
Məqalədə ali təhsilə utilitar-praqmatik
yanaşmanın dəf edilməsi, bilik, bacarıq
və vərdişlərin yeni sivilizasiya insanının
mental keyfiyyətləri ilə ahəngdar surətdə
əlaqələndirilməsini təmin edə biləcək
inkişaf strategiyasının həyata keçirilməsi
zərurətinin əsaslandırılmasına xüsusi
diqqət yetirilir.
Статья посвящена аксиологическому
анализу реформ, проводимых в
системе высшего образования
Азербайджанской Республики. В
качестве научной основы новой
парадигмы развития образования
рассматриваются изменения в
системе ценностей, вызванные
цивилизационными изменениями в XXI
веке.
Особое внимание уделяется
обоснованию необходимости
преодоления утилитарнопрагматического подхода к высшему
образованию, а также осуществлению
стратегии, призванной обеспечить
гармоническое сочетание знаний,
умений и навыков с ментальностью
человека новой цивилизации.
The article is devoted to the axiological
analysis of reforms taken place in the system of higher education of the Republic
of Azerbaijan. Changes in the system of
values caused by civilizational changes
in the XXI century are taken as scientific
foundations of new paradigm of the development of education.
The author gives a special importance
to overcoming utilitarian – pragmatic
approach toward the higher education
as well as realizing strategy directed to
provide harmonic unity of knowledge,
abilities, and habits with mentality of human of the new civilization.
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parça modullarla reklam, testlər və i.a.
vasitəsilə ötürülən və praqmatik insanın utilitar informasiya maraqlarının
ödənilməsinə yönələn fraqmentar informasiya üstələyir. Ənənəvi dəyərlər
güclü aşınmaya məruz qalır, elmi dünyagörüşünün yerini bir çox hallarda irrasional əsaslara, mistikaya, paranormal hadisələrə maraq tutur. İnternetin
tükənməz imkanları şəxsiyyətə informasiya təzyiqinin, informasiya zorakılığının
qarşısını almağı çətinləşdirir. Günügündən güclənən qloballaşma, urbanlaşma, miqrasiya bu prosesləri daha da
gücləndirir və dünyanın hər bir guşəsinə
daşıyır.
Cərəyan edən proseslər elmi ədəbiyyatda sistemli ekoloji, antropoloji və
mənəvi böhran kimi səciyyələndirilir.
Son zamanlar daha çox tədqiqatçı sırf
texnoloji və iqtisadi qüdrətin artmasına
yönələn və utilitar mədsəqlərə uyğunlaşdırılan təhsilin, biliyin məhdudluğunu
etiraf edir, hətta onun perspektivlər
baxımından təhlükəli olduğunu qeyd
edir. Bütünlükdə müasir sosial-iqtisadi,
mənəvi mühitin təhlilində isə böhran
motivləri üstünlük təşkil edir ki, bu da
təsadüfi deyil. Zamanın özünün doğurduğu bu əhval-ruhiyyə elmi araşdırmalara, oradan da müvafiq regional və
beynəlxalq təşkilatların sənədlərinə keçmişdir.
Adətən belə hallarda dəyərlər məsələsi ön plana keçir. Bəşərin həyatında
rolu durmadan artan çox əhəmiyyətli bir
sosial institut kimi təhsilin prioritetlərinə
də beləcə - dəyərlər sistemi müstəvisində
baxılmalıdır. Təhsilin dəyişən paradiqmaları, idealları, məqsədləri ona geniş
sosial-fəlsəfi yanaşmanı zəruri edir və
heç də təsadüfi deyildir ki, son onilliklərdə
təhsilin fəlsəfi problemlərinin araşdırılması sahəsində görünməmiş canlanma
müşahidə edilir. YUNESKO son 10 ildə
müasir təhsilin, xüsusilə də ali təhsilin
idealları, prioritetləri məsələsinə təkrartəkrar qayıdır.
Sözün geniş mənasında “dəyərlər
sistemi” anlayışına maddi, sosial, siyasi, mənəvi dəyərlərin kompleksi daxildir. Lakin onun daha geniş yayılmış dar
mənasında buraya dünyagörüşü və sosial oriyentasiyanı müəyyənləşdirən dini,
siyasi, ideoloji, etik, estetik prioritetləri
aid edirlər. Dəyərlər müəyyən zamanməkan çərçivəsində düzgün, təqdir olunan ləyaqətli mövqe, ləyaqətli davranış
əlaməti kimi qəbul olunur. Əslində, elmin
özündə də müəyyən dəyər məqamı var.
2 / 2012

Amma dəyərlə elmi eyniləşdirmək olmaz. Elm gerçəkliyin özünün yanaşmalar, prinsiplər, qanunlar, kateqoriyalar,
məntiqi və digər vasitələrlə ifadəsidirsə,
dəyərlər insanın həmin gerçəkliyə onun
dünyagörüşü, etik, estetik, və s. baxımından münasibətinin ifadəsidir. Onlar arasındakı fərq həqiqi olanda həqiqət haqqındakı təsəvvürlərin, müvafiq ünsiyyət
mühitində norma, prioritet sayılanların
fərqini əks etdirir. Elmi bilikdə həqiqət,
dəyərlərdə həqiqətə fərdi, korporativ,
sosial münasibət əks olunur.
Əgər elmi tədqiqat nəticəsində əldə
edilmiş biliklər, informasiya, məntiqlə
kifayətlənirsə, dəyərlər bütün bunların
şəxsi yaşantı, həyat təcrübəsi prizmasından keçirilməsi nəticəsində hasil olur.
Ona görə də dəyərlər həm şəxs, həm
qrup, həm cəmiyyət, həm də bəşəriyyət
üçün bir mənəvi dayaq, güvənc rolunu
oynayır. Ədəbiyyat əhatə dairəsinə görə
dəyərlərin korporativ (qrup), milli və
ümumbəşəri, zaman baxımından əbədi,
situativ və ötəri növlərini qeyd edir.
İnsan, cəmiyyət və bəşəriyyətin
həyatının davam etməsi üçün elm nə
dərəcədə əhəmiyyətlidirsə, dəyərlər
də bir o qədər əhəmiyyətlidir. İstər
fərdin, istər sosial qrupun, istərsə də
cəmiyyətin (artıq bu sıraya tam əsasla
“bəşəriyyətin” sözü də əlavə edilə bilər)
həyatında dəyərlər sistemi daim misilsiz
rol oynamışdır. Zaman- zaman dünyada
baş verən dəyişikliklərin səbəbi də məhz
dəyərlər sistemindəki dəyişikliklərdir.
Sonu görünməyən tarix karvanını aramla öz ardınca aparan sarvan da məhz
dəyərlər sistemidir. Hər cür düşmənçilik
əslində dəyərlər arasındakı barışmazlığın ifadəsidir (Erix Fromm).
Adi halda dəyərlər prioriteti çox da
nəzərə çarpmır. Amma tarixin dönüş
anlarında insan, cəmiyyət, bəşər ağır
böhranla üz-üzə qalanda ona ciddi ehtiyac yaranır və əgər o, düzgün seçilirsə,
xilas yolu tapılır. Əks halda ağır sosial
kataklizmlər baş verə bilir.
Bəşər tarixinin ən böyük fəlakəti
olan II Dünya müharibəsi ona görə baş
vermədi ki, kiminsə kor bağırsağı düzgün
kəsilməmişdi və ya hansısa materiala
lazımi keyfiyyət verilməmişdi. Səbəb bu
idi ki, dünyanın əsas güc mərkəzlərinin
rəhbər tutduqları vaxt keçmiş, köhnəlmiş
siyasi dəyərlərlə onların əldə etdikləri
yeni qüdrətli iqtisadi, elmi-texniki imkanlar arasında uçurum yaranmışdı.
1945-ci ildə YUNESKO-nun I Konfransında onun vitse-prezidenti, Fransanın

görkəmli dövlət xadimi, o cümlədən bir
neçə dəfə Baş naziri olmuş Leo-Blyum
deyirdi ki, müharibə faktiki olaraq ideoloji
xarakter daşımışdır. Onu törədən məhz
ideologiya olmuşdur. Müharibə göstərdi
ki, təhsil, mədəniyyət, elm necə bəşərin
ümumi maraqlarına zidd istifadə oluna
bilər.
Bu sözlər, insanın, cəmiyyətin, bəşəriyyətin həyatında dəyərlərin düzgün
seçilməsinin neçə böyük rol oynadığını
,ona etinasızlığınsa necə ağır nəticələr
verə biləcəyini dolğun ifadə edir. Güman
edirik ki, dünyada, eləcə də Avropa təhsil
məkanında cərəyan edən meyllərə, milli intellektual ənənələrə etina etmədən
hər hansı bir bilik sahəsi barədə ixtiyari
qərarlar qəbul etmək də ciddi risklərlə
bağlıdır.
Şübhəsiz, hər hansı bir ixtisasa
yiyələnmək hər şeydən əvvəl həmin
fəaliyyət sahəsinə aid olan bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməkdir. Heç kəs
üçün sirr deyil ki, bu gün peşəkarlıq,
bilik, dünya miqyasında gedən rəqabət
mübarizəsinin özəyini təşkil edir.
Ölkəmizin təhsil sistemində həyata
keçirilən islahatlar, “2009-2013-cü illərdə
Azərbaycan Respublikasının ali təhsil
sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı“, “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
Dövlət Proqramı”, habelə digər mühüm
dövlət sənədləri də dinamik inkişaf edən
iqtisadiyyatımızın, formalaşmaqda olan
informasiya cəmiyyətinin tələblərinə uyğun müasir biliklərə, kreativ düşüncəyə
malik rəqabət qabiliyyətli kadrlarla təmin
olunması məqsədlərinə xidmət edir. Lakin bununla belə bu gün təhsilə təkcə
peşəkarlıq, bilik, bacarıq əldə etmək institutu kimi baxılmır.
Elmşünaslıqla məşğul olan bəzi
müəlliflər onu da qeyd edirlər ki, elmi
rasionalizmin post qeyri-klassik tipi elmdaxili dəyərlərlə yanaşı, elmdənkənar
sosial dəyərlər və məqsədlərlə də bağlıdır. Erix Frommun belə bir müddəası
geniş yayılmışdır ki, gələcəyin inkişaf
resursları insanın ixtiyarında nələrin
olmasından daha çox, onun özünün
kim olmasından, ixtiyarında olanlarla
onun nələri edə biləcəyindən asılıdır.
Belə bir perspektivsə humanizmdən,
maarifçilikdən təkan alıb, sonra onlardan uzaqlaşan texnogen mədəniyyətin
dəyərlərinə aludəçilikdən imtina edərək,
yenidən insana tərəf dönməyi, fayda fəlsəfəsindən ləyaqət fəlsəfəsinə
keçməyi, yalnız mütəxəssis deyil,
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şəxsiyyət yetirə bilən təlim-tərbiyə sistemi qurmağı, təhsilin humanistləşməsini
baş prioritetə çevirir.
Elmi ədəbiyyatda, beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlərdə və
dövlət proqramlarında yeni təhsil paradiqmasının, yeni təhsil idealının başlıca
konturları qeyd olunur, bu məqsədlərə
çatmaq yolları müəyyənləşdirilir. İndi
texnogen sivilizasiyanın yaratdığı prioritetlərin ətalət qüvvəsinin təsirindən
çıxmaq, humanizmdən, maarifçilikdən
təkan alıb, sonra onlardan uzaqlaşan
texnogen mədəniyyətin dəyərlərinə
aludəçilikdən imtina edərək, yenidən
insana tərəf dönmək, yalnız mütəxəssis
deyil, şəxsiyyət yetirə bilən təlim-tərbiyə
sistemi qurmaq, bütünlükdə təhsilin
humanistləşməsi baş prioritetə çevrilir.
Təhsilin, elmi fikrin humanistləşməsi
YENESKO-nun bütün fəaliyyətinin ana
xəttini təşkil edir. Təşkilatın çoxsaylı
bəyannamələri və digər sənədlərinin
yekunu kimi meydana gəlmiş “XXI
əsr üçün ali təhsilə dair Ümumdünya
Bəyannaməsi: yanaşmalar və əməli
tədbirlər“ sənədi (9 oktyabr 1998-ci il)
ali təhsilin dövrə nə dərəcədə adekvat
olmasını, onun cəmiyyətin gözləntilərinə
nə dərəcədə uyğun gəlməsi ilə
qiymətləndirilir. Bunun üçün etik normaların, tənqidi yanaşmanın, eyni zamanda cəmiyyətin problemlərinə daha
fəal münasibətin zəruriliyi qeyd olunur,
uzun müddətli nişangahın, istiqamətin
mədəniyyətlərə və ətraf mühitə hörmət
də daxil olmaqla sosial məqsədlərə və
ehtiyaclara əsaslanmasının zəruri olduğu vurğulanır. Sənəddə oxuyuruq: “Son
nəticədə ali təhsilin məqsədi zorakılıq və
istismar bilməyən yeni cəmiyyət yaratmaqdır , elə bir cəmiyyət ki, onun üzvləri
hərtərəfli və yüksək dərəcədə inkişaf
etmiş təşəbbüskar insanlardır, onlara insana məhəbbət və müdriklik xasdır”.
Son zamanlar YUNESKO humanizmin nəinki qorunması, hətta onun yeni
keyfiyyət mərhələsinə yüksəldilməsi
konsepsiyasını irəli sürür və müdafiə
edir. Baş direktor İrina Bokovanın
“XXI əsrdə yeni humanizm” adlanan
məruzəsində deyilir: “Dünya miqyasında
baş verən dəyişikliklər nəzəri cəhətdən
əsaslandırılmalı və həyata keçirilməli
olan yeni humanizmin prinsiplərinin
işlənib hazırlanmasını zəruri edir”.
Avropa təhsil məkanında da buna
bənzər qiymətləndirmə müşahidə olunur. Avropa Komissiyasının təhsil
sahəsində həyata keçirdiyi islahatların

mahiyyətini izah edən təhsil eksperti Jan
Fiqel “Avropada ali təhsilin hüdudları”
məqaləsində yazır: “Sual oluna bilər:
Avropa Komissiyası öz islahatları ilə
ali təhsili iri kampaniyaların maraqlarına
uyğunlaşdırmağa çalışmırmı? O, kadr
şöbələri rəhbərlərinin gəlib özlərinə lazım
olan bacarıq və vərdişləri bəyənib ala
biləcəkləri ticarət mərkəzinə çevirməyə
cəhd etmirmi? Cavab çox sadədir: yox!”
Əgər biz sırf utilitar məqsədlər izləsəydik,
başqa cür hərəkət edərdik, - deyə o,
sözünə davam edir: “Sadəcə, qeyri-elmi
institutlara texniklərin, mühəndislərin,
tədqiqatçıların yeni nəslini
hazırlamaq imkanı verərdik. Lakin biz bilirik
ki, tələbənin qabiliyyəti daha çox bizim
humanist, ictimai, intellektual dəyərlərin
yaşadığı və çiçəkləndiyi şəraitdə inkişaf
edə bilər”. Müəllifin fikrincə, təbii-elmi
və humanitar fənlər qarşı-qarşıya duran
barrikadalarda mövqe tutmayıb və əgər
biz informasiyalar erasında lider olmaq
istəyiriksə, gərək son iki min il ərzində
ziyalıların, mütəfəkkirlərin, alimlərin
bu barədə söylədikləri mülahizələrə,
tövsiyələrə qulaq asaq.
Lakin bununla da iş bitmir. Təhsildə
dünyagörüşü, iradə, xarakter, həyat
mövqeyi formalaşır. Bu isə öz-özünə,
xüsusi elmi biliklərə əsaslanmayan
öyüd-nəsihət, tövsiyələr vasitəsilə başa
gələ bilməz. Qeyd edilən nəticələrə nail
olmaq üçün təhsil prosesinə mütləq güclü sosial-humanitar fikir qoşulmalıdır.
Təhsil gənclərə Avropa dəyərlərini,
ümumbəşəri dəyərləri – humanizmi,
sülhsevərliyi, insan haqlarına, mədəni
müxtəlifliyə hörməti, tolerantlığı, şəxsi,
milli ləyaqət meyarlarını öyrətməlidir ki,
qloballaşan dünyadan təcrid olunmayaq, qloballaşmanın obyekti yox, fəal
subyekti olaq.
Ali məktəb vətəndaş yetişdirməlidir.
İndi - milli mənəvi dəyərlər üçün olduqca aqressiv mühit yaradan qloballaşma
şəraitində öz dili, tarixi, mədəniyyətini,
Vətənini sevən, xalqının, el-obasının
təəssübkeşi olan gənclər tərbiyə edib
yetişdirmək təhsilimizin sadəcə mühüm
yox, fövqəladə vəzifəsidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Masallıda Gənclər
Mərkəzinin açılışındakı çıxışında ölkədə
həyata keçirilən geniş miqyaslı təhsil
islahatlarının mahiyyətini izah edərkən
demişdir: “ Bilik, savad, istedad, yenilik, müasirlik - düşünmürəm ki, gənclər
üçün əsas istiqamətlər bunlardır. Lakin
savadlı olmaq kifayət deyildir, gənclər
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eyni dərəcədə bilikli və vətənpərvər olmalıdırlar. Çünki vətənpərvərlik olmasa
heç bir ölkə inkişaf edə bilməz. Vətənə
məhəbbət, vətənə, xalqa bağlılıq inkişafı
stimullaşdırır.”
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyevin “XXI əsrdə
Azərbaycan ideyası kreativ millət
kontekstində” adlı kitabının bu yaxınlarda mətbuatda dərc olunan fəslində
bu fikrin davamı olaraq təhsilin yalnız əmək bazarının tələblərinə uyğun
mütəxəssislər hazırlamaq üçün deyil, ilk
növbədə insan şəxsiyyətin formalaşması üçün cavabdeh olması müddəası irəli
sürülür. Əsərdə, həmçinin sosial-mədəni
mühitin qorunmasında, milli idenfikliyin
formalaşmasında, cəmiyyətin konsolidasiyasında təhsilin geniş imkanlarından səmərəli istifadə olunmasına geniş
yer verilir.
Razılaşmamaq mümkün deyil ki,
bütün bunlar üçün heç bir fiziki qurğu,
kimya laboratoriyası, mikroskop, teleskop və i.a. düşünülməmişdir. Ən yüksək
texnologiyaya malik ölkələrdə də bu
vəzifələr sosial-humanitar elmlərin imkanları hesabına həll olunur.
Təsvir olunan vəziyyət sosialhumanitar, xüsusilə də sosial elmlərə,
bu sahə üçün kadrların yeni nəslinin
yetişdirilməsinə, sosial elmlərdən dərs
deyən müəllimlərin ixtisasartırmasının
səmərəli mexanizminin yaradılmasına diqqətin artırılmasını, təhsildə milli
prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi, müvafiq inkişaf proqramlarının hazırlanması zamanı bu elmlərə layiq olduqları
dəyərin verilməsini zəruri edir.
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Ali təhsildə dövlət və özəl sektor.
Müqayisəli təhlil: mаliyyəlƏşmƏ,
idаrƏеtmƏ vƏ funksiyаlar
İsaxan İsaxanlı
Xəzər Universitəsində rektor assistenti
1991-ci ildә Аzәrbаycаn öz tarixi müstәqilliyini bərpa etdikdən sоnrа
tәһsilin inkişаfı, о cümlәdәn аli tәһsilin
inkişаfı özünün yеni mәrһәlәsinә qәdәm
qоydu. Ali təhsil sahəsində ən böyük
yeniliklərdən biri ölkәdә mövcud оlаn
dövlәt аli mәktәblәrilә yаnаşı, özәl ali
təһsil müәssisәlәrinin yаrаnması oldu.
Özəl ali məktəblərin yaradılmasında
əsas məqsəd 90-cı illərin əvvəllərində
artıq ciddi şəkildə böhran keçirən dövlət
təhsil sisteminə yаrış və rəqаbət хаrаktеri
vеrəcək və bununlа dа təhsilin
kеyfiyyətinin
yüksəldilməsinə
gətirib çıхаrаcаq yeni ruhlu,
sağlam təhsil sistemi hazırlamaq idi. Ölkənin ictimaisiyasi həyatında baş
verən əsaslı dəyişikliklər
də buna şərait yaratdı.
Əhalinin ali təhsilə
tələbatlarının
artımı
ilə dövlət ali təhsil sisteminin imkanları arasında
uyğunsuzluğun
yarandığı bir dövrdə özəl
ali məktəblərin yaranması
ölkədə sosial gərginliyin azaldılması və ya aradan qaldırılması yolunda həyata keçirilən mühüm
ictimai-siyasi, elmi-pedaqoji aksiya idi.
Bu da nəzərə alınmalıdır ki, gənclərin
geniş təbəqələrinin ali təhsilə olan marağının ödənilməsi onların cəmiyyətdə
hörmət və nüfuz qazanmasının, arzusuna uyğun işlə təmin olunmasının mühüm
amillərindən biridir. Bu mənada dövlət ali
təhsil müəssisələri ilə paralel olaraq özəl
ali təhsil müəssisələri artıq neçə ildir ki,
uğurla fəaliyyət göstərir.
Bu yazıda biz müxtəlif parametrlərə
görə özəl təhsil və dövlət təhsili (əsasən
ali təhsil) arasında paralellər aparacaq,
yüksək səviyyəli kadrların hazırlanması
prosesində özəl və dövlət ali məktəblərin
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rolundan danışacaq və bir sıra digər
məsələlər haqqında fikir yürütməyə çalışacağıq.
Əvvəlcə, qısaca olaraq, bir neçə
kəlmə “özəl” və “qeyri-dövlət” ifadələri
haq-qında. Biz bu yazıda bilərəkdən
“qeyri-dövlət” deyil, “özəl” ifadəsinə üstünlük verdik. Çünki illərlə qarşılaşdığımız təcrübə göstərir ki, ali məktəblər
haqqında
“qeyri-dövlət”
ifadəsinin

işlədilməsi
o n l a r ı n
ictimaiyyət arasında nüfuzuna mənfi
təsir göstərir. İctimaiyyət arasında belə
bir fikir yaranır ki, əgər bu ali məktəblərə
“qeyri-dövlət” deyilirsə, deməli, dövlət
belə ali məktəblərin inkişafında eyni
dərəcədə maraqlı deyil və bu, özəl ali
məktəblərə qarşı bir inamsızlıq hissi yaradır və tələbələrin cəlb edilməsi
məsələsinə mənfi təsir göstərir. Odur
ki, biz burada dünya təcrübəsində alternativsiz işlədilən “özəl” ifadəsinə yer
verdik.

Təhsil üzrə tanınmış amerikalı
mütəxəssis, Pensilvaniya Dövlət Universitetinin professoru Geiger Roger
(1;2) təhsildə dövlət və özəl bölmənin
müqаyisәsindәn bәһs еdәrkən dövlәt
tәһsili vә özәl tәһsil аrаsındа 3 tip bölgü
göstәrir:
1. Kütlәvi özәl vә mәһdud dövlәt təһsili;
2. Pаrаlеl dövlәt vә özәl təһsil;
3. Kütlәvi dövlәt vә mәһdud özәl tәһsil.
Birinci növ bölgüdә tаriхi vә iqtisаdi
səbәblәrdәn
özәl
tәһsil
dövlәt
təһsilindәn tеz yаrаnıb vә inkişаf
еtmәyә bаşlаyıb. Аğıllı siyаsәt
yеridәn dövlәt isә аrtıq
inkişаf еtmәkdә оlаn özәl
təһsilə nәinki mаnе
оlmаmış, әksinә, bеlә
tәһsil müәssisәlәrinin
inkişаfını
stimullaşdırmağı,
onları
mаliyyәləşdirmәyi
öz öһdәsinә götürmüşdür. Ахı аrtıq
öz inkişаf ənәnәsinә
mаlik оlаn özәl tәһsilin
inkişаfının
qаrşısının
аlınmаsı
müәyyәn
mәnаdа tаriхin gеdişini gеri
döndәrmәyә cәһd еtmәk оlаrdı.
Оdur ki, dövlәt nәinki bunа mаnе
оlmur, һәttа müәyyәn аndаn bаşlаyаrаq
özәl tәһsilin inkişаfınа kömək еtmәyi
qәrаrа аlır vә оnu mаliyyәlәşdirir. Bеlә
tәһsil müәssisәlәrinә gеniş sәrbәstlik
vеrilir vә bеlәliklә dә ölkәdә tәһsilә
оlаn әsаs tәlәbаt, әsаsən, özəl tәһsil
müәssisәlәrinin һеsаbınа ödәnilir. Bеlә
bölgü növünә misаl оlаrаq Yаpоniyаnın
аli tәһsil təcrübәsini göstərmәk оlаr.
İkinci növ bölgüdә dövlәt özünәmәхsus tәһsil müәssisәlərinә qоyduğu
sәrmаyәni özәl təһsilә dә qоyur vә bu
zаmаn dövlәt һәr iki tip tәһsilin pаrаlеl
inkişаfındа еyni dәrəcədə mаrаqlı оlur.
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Bunа АBŞ-ın tәcrübәsi әyаni misаldır.
Üçüncü növ bölgüdən söһbәt
аçаrkәn qеyd еtmәliyik ki, bu zаmаn аli
tәһsilә оlаn tәlәbаt әsаs еtibаrilә dövlәt
tәһsil оcаqlаrının һеsаbınа ödәnilir vә
ölkәnin tәһsil siyаsәti әsаsәn dövlәtә
mәхsus tәһsil müәssisәlәrinә üstünlük
vеrir, lаkin bu yоllа tәһsil prоblеmlәrini
tаm һәll еtmәk müәyyәn çәtinliklәr
törәdir vә bir sırа sәbәblәrdәn, о
cümlәdәn mаliyyә mәsәlәlәrilә bаğlı
dövlәt
müәssisәlәrindә
müәyyәn
böһrаn yаrаnır vә bu böһrаndаn çıхış
yоlunu аsаnlaşdırmаq mәqsәdilә özәl
bölmәnin yаrаnmаsı zәrurәti mеydаnа
çıхır vә bu bölmә inkişаf еdib gеnişlәnir.
Аzәrbаycаndа özәl tәһsil bölmәsinin
yаrаnmаsı prоsеsinә nәzәr sаlsаq
görәrik ki, bu prоsеs, əsasən, mәһz
yuхаrıdа dеyilәnlәrlә izаһ оlunur vә
bеlәliklә, Azәrbаycаnın tәcrübәsi gеniş
dövlәt vә mәһdud özәl tәһsil bölgüsünә
gözәl misаldır.
Аydındır ki, iki növ vаrlığın һәr biri (bizim һаldа tәһsildә özәl və dövlәt sеktоru)
qаrşılıqlı müqаyisәdә dаһа yахşı dәrk
оlunur. Оdur ki, һаnsı ölkәdә һаnsı növә,
yәni özәl, yохsа dövlәt tәһsilinә üstünlük vеrilmәsinә bахmаyаrаq, tәһsilin
inkişаfı mәһz bu iki sеktоrun оbyеktiv
müqаyisәsindәn vә bu müqаyisәnin
tәsirindәn tәkаn götürür. Jаmеs Еstеllа
(3) özәl vә dövlәt аli tәһsillәrindәn
bәһs еdәrәk göstәrir ki, dövlәt vә özәl
sеktоrlаrın müqаyisәsi vә bu mövzudа
dоğаn mübаһisәlәr sоn mәqаmdа işin
sәmәrәliliyә dоğru inkişаfınа yаlnız
müsbәt tәsir göstәrir.
Mәlumdur ki, özәl-dövlәt müzаkirәsi
һәr iki sеktоrun mövcud оlduğu yerdә
bаşlаyır. Bu bахımdаn Аzәrbаycаn аrtıq
һər iki sеktоrun vаr оlduğu bir məkаndır
vә tәһsilimizin gәlәcәk inkişаfını düzgün
istiqаmәtlәndirmәk, bu yоldа cәmiyyәt
tәrәfindәn һәr iki sеktоrа düzgün qiymәt
vеrilmәsini təmin еtmәk üçün bеlә bir
tәһlilә həmişə еһtiyаc duyulur.
Dövlәt-özәl münаsibәtlәrini tәһlil
еdәrkәn tеrminlәrin yеrli-yеrində işlәnilmәsinә diqqət vеrmәk lаzımdır.
Diqqәtsizlik ucbаtındаn müqаyisә zаmаnı müәyyәn qаrışıqlığа yоl vеrilә bilәr
vә bu, bizi məqsәdimizin әsаs yоlundаn
çıхаrа bilәr. Mәsәlә burаsındаdır ki,
“dövlәt” vә “dövlәt sеktоru” аnlаyışlаrı
müхtәlif şеylәrdir, bunlаrı qаrışdırmаq
lаzım dеyil. Dövlәt - dövlәt sеktоru,
dövlәt - özәl sеktоr, dövlәt sеktоru - özәl
sеktоr münаsibәtlәrinin һәr biri аyrıcа
tәdqiqаtların mövzulаrıdır.
Bizim mәqsәdimiz isә kоnkrеt оlаrаq
аli tәһsildә dövlәt sеktоrunu və özәl

sеktоru, bir sıra ortaq komponentlər
üzrə, müqаyisәli аrаşdırmаqdır.
Ümumiyyәtlә, dünyа tәcrübәsindә
аli tәһsildә dövlәt
vә özәl sektorun müqаyisәli öyrәnilmәsi bir sırа
tәdqiqаtçılаrın yаzılаrındа öz әksini
tаpmışdır. Хüsusәn dә Lеvy Dаniеl (4;5)
öz tәdqiqаtlаrındа bu mәsәlәlәri gеniş
tәһlil еtmişdir.
Tәdqiqаtçının fikrincә, özәl vә yа
dövlәt аdlаnаn müәssisәlәr (bu, аli
tәһsildә dә bеlәdir) fәаliyyәtlәrinә görә
һеç dә һәmişә «özәl» vә yа «dövlәt»
оlmurlаr. Bеlә ki, özәl tәһsil müәssisәlәri
dövlәt tәrәfindәn yаrdım аlа bilәr, dövlәt
təһsil müәssisәlәri isә müәyyәn biznеs
yаrdımı аlа bilәrlәr. Әlbәttә, Lеvy Dаniеlin
bu fikri ilә rаzılаşmаmаq оlmаz. Оdur
ki, bu mәnаdа özәl təһsil müәssisәlәri
müәyyәn qәdәr «dövlәtinkilәş»ir, dövlәt
tәһsil müәssisәləri isә müәyyən qәdәr
«özәl» sаһәyә nüfuz еdir. Оnа görә dә
dövlәt vә özәl sеktоr аrаsındа dәqiq bir
tәcrübәyә әsаslаnаn fәаliyyәt аrdıcıllığı
yохdur vә bu ikimәnаlılıq һəmişə
dövlәt vә özәl sеktоrun müqаyisәli
öyrәnilmәsindә prоblеm kimi mеydаnа
çıхır. Ümumiyyәtlә, һәmişә dövlәtin
özәl tәşkilаtlаrа, özәl tәşkilаtlаrın isә
dövlәt аpаrаtınа nüfuz еtmәsi müşаһidә
оlunur. Оnа görə dә bu münаsibәti
qаrşılıqlı аrаşdırmаqlа yаnаşı, оnlаrı
kоnkrеt kritеriyаlаr üzrә qаrşı-qаrşıyа
qоymаq lаzımdır.
Uzunmüddәtli аrаşdırmаnın nәticәsi
оlаrаq Lеvy Dаniel bеlә qәrаrа gәlir ki,
bu iki bölmәni müqаyisә еdәrkәn 3 әsаs
kritеriyаyа diqqәt yеtirmәk lаzımdır.
Dаһа dоğrusu, bu cür müqаyisә mәһz
3 kritеriyа üzәrindә cәmlәşmәlidir:
mаliyyә, idаrәеtmә, funksiyаlar.
Məhz bu 3 kritеriyа аli tәһsil
müәssisәsinin
«özәlliyi»
vә
yа
«dövlәtliliyini» хаrаktеrizә еdәn әsаs
аmillәrdir. Bunu nəzərə alaraq biz də
burada göstәrilәn bu аmillәrә görә
Аzәrbаycаndа dövlәt vә özәl аli tәһsil
müәssisәlәrinin fәаliyyәtini tәһlil еtmәyә,
paralellər aparmağa çаlışаcаğıq.
Mаliyyәlәşmә
Dünya təcrübəsində ali tәһsilin һаnsı
mаliyyә һеsаbınа gеnişlәnib inkişаf
еtmәsi mәsәlәsi bir sırа tәdqiqаtçılаrın
әsәrlәrindә
аrаşdırılmışdır.
William Bowen (6), Richard C.Axt (7) öz
аrаşdırmаlаrındа bu mәsәlәyә gеniş
yеr аyırmış vә göstәrmişlәr ki, dövlәt аli
mәktәblәrilә yаnаşı, özәl аli mәktәblәrin
dә dövlәt tәrәfindәn mаliyyәləşdirilmәsi
vә yа mаliyyә mәsәlәsindә dövlәt
tәrәfindәn kömək göstərilməsi ölkәdә аli
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Pedaqoji elmlər
üzrə fəlsəfə
doktoru, 80-ə yaxın elmi və publisistik
məqalələrin müəllifidir. Elmi məqalələrinin
əksəriyyəti Azərbaycanda özəl ali
təhsilin yaranması, inkişafı, problemləri,
bu sahədə dünya təcrübəsi və onun
Azərbaycanda tətbiqi məsələlərinə həsr
edilmişdir.
iisaxanli@khazar.org
Müqayisəli təhlil: mаliyyəlәşmә, idаrәеtmә
vә funksiyаlar
Məqalədə müxtəlif parametrlərə görə
(maliyyələşmə, idarəetmə və funksiyalar)
ali təhsildə özəl və dövlət sektoru arasında
qarşılıqlı təhlil və paralellər aparılır,
göstərilən məsələlərlə bağlı ali təhsildə
dünya təcrübəsinə nəzər salınır və onun
Azərbaycanda tətbiqi məsələlərinə dair
fikir yürüdülür.
В статье приводится сравнительный
анализ различным параметров
государственного и частного
секторов в высшем образовании
(финансирование, управление и
функции), рассматривается мировой
опыт в этих областях и даются
предложения по его применению в
Азербайджане.
Comparative analysis: financing, management and functions
The article compares and contrasts
the public and private sectors in higher
education according to several factors
(financing, management, and functions).
It observes global experience in higher
education in the abovementioned areas
and suggests ideas for application in
Azerbaijan.

təһsilin inkişаfı üçün әsаs şәrtlәrdәndir.
William Bowen göstәrir ki, bu yоldа özәl
аli mәktәblәr görmәk istәdiklәri kоnkrеt
işlәrә dövlәtdәn mаliyyә аyrılmаsını
хаһiş еdә bilәrlәr. Dövlәt isә ondan
istәnilәn bеlә tәkliflәrә kifаyәt qәdәr
diqqәtlә yаnаşmаlıdır.
Bir sıra digər maliyyə mənbələrinin
də (fiziki və hüquqi şəxslərə müxtəlif
ödənişli təhsil xidmətləri göstərmək,
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq,
2 / 2012
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könüllü yardımlar almaq və s.) olmasına baxmayaraq, Аzәrbаycаndа dövlәt
büdcәsindәn ayrılan maliyyə vəsaiti
dövlәt аli mәktәblәri üçün əsas mаliyyә
mənbәyi оlаrаq qаlır vә bеlәliklә, dövlәt
аli mәktәblәri dövlәt һеsаbınа yаşаyır,
gеnişlәnir, inkişаf еdir.
1994-cü ildәn еtibаrәn rеspublikаnın
dövlәt аli mәktәblәrinә ödәnişsiz
әsаslаrlа yanaşı, ödәnişli әsаslаrlа
dа tәlәbә qәbulu аpаrılır və beləliklə,
аrtıq 17-18 ildir ki, dövlәt аli mәktәblәri
mövcud mаliyyә mәnbәlәrindәn bаşqа,
yеni bir ciddi mаliyyә mәnbәyi də әldә
еtmişdir. Bu, ödәnişli әsаslаrlа dövlәt
аli mәktәblәrindә охuyаn tәlәbәlәrin
ödәdiklәri tәһsil һаqqıdır. Digər tərəfdən,
Təhsil Qanununda da göstərildiyi kimi
“bu mənbələrdən əldə olunan vəsait və
digər əmlak dövlət təhsil müəssisəsinə
büdcədən ayrılan vəsaitlərin miqdarına
təsir göstərmir” (8, səh.46).
Dövlət ali məktəblərində ödәnişli
әsаslаrlа tәlәbә qәbulunun ödәnişsiz
әsаslаrlа tәlәbә qәbulundan bir qədər
çox olduğunu da nəzərə alsaq, dövlət
ali məktəblərinin maliyyə məsələsində
üstünlükləri aydın görünür.
Bəs özəl ali məktəblərdə vəziyyət
necədir?
Özәl аli mәktәblәrin mаliyyәlәşdirmә
mәnbәlәri, büdcә vәsаitlәri istisnа
оlmаqlа, dövlәt ali tәһsil müәssisәsinin
mаliyyәlәşdirmә mәnbәlәrilә təxminən
еyni olsa da, qətiyyətlə qеyd еtmәk
оlаr ki, bu gün özәl аli mәktәblәrin əsas
mаliyyə mәnbәyi tәlәbəlәrin ödәdiyi
təһsil һаqqıdır. Dоğrudur, bəzi qabaqcıl
özәl аli mәktәblәr müхtәlif bеynәlхаlq
müsаbiqlәrdә iştirаk еtmәklә qrаntlаr
аlır və аlınаn vәsаiti univеrsitеtin
mаddi-tехniki bаzаsının vә bеynәlхаlq
әlаqәlәrinin güclәndirilmәsinә хәrclәyir.
Lаkin, sözsüz ki, bu vәsаitlәr аli mәktəbin
yаlnız çох kiçik kоnkrеt tәlәbatını ödәyir.
Оnа görә dә bu mәnbәlərә univеrsitеtin
«qоlundаn qаldırаn» böyük bir maliyyə
mәnbәyi kimi bахılmаsı mümkün deyil.
Bеlәliklә, әsаs gәlir mәnbәyi tәlәbəlәrin ödәdiyi tәһsil һаqqı оlаn, dövlәtdәn
bir mаnаt bеlә yаrdım аlmаyаn özəl аli
mәktəblәrin һаnsı mаliyyә çətinliklәrilә
qаrşılаşmаğını tәsәvvür еtmək böyük
ustаlıq tәlәb еtmir. Üstәlik, һәlә özәl
ali tәһsil müәssisәlәrindәn müxtəlif
vеrgi, ödәnc vә rüsumlаrın tutulmаsı
dа mаliyyә prоblеmlərini kifаyәt qәdər
dәrinlәşdirir.
Özәl аli məktəblәrdә mаliyyə mәsәlәlәrini təһlil еdәrkәn bәzi bаşqа
mәqаmlаrа dа tохunmаq lаzımdır.
Ölkәmizdə 1.000.000-dаn çох insаnın
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qаçqın, köçkün kimi çətin, bəzən də
dözülməz şəraitlərdə yаşаdığı bir dövrdә
özәl аli mәktәblәrin qаyğılаrı bir аz dа
аrtmış оlur. Dеmәk оlаr ki, һәr bir özәl
аli mәktәbdә böyük sаydа qаçqın, köçkün, şәһid аilәlәrindәn, uşаq еvlәrindәn
оlаn tәlәbәlәr tәһsil аlır vә оnlаrın çохu
tәһsil һаqqındаn аzаd оlunur, qаlаnlаrı
isә çох simvоlik tәһsil һаqqı ödәyirlәr.
Üstəlik, ali məktəblər arasında rəqabət
elə bir səviyyəyə gəlib çatmışdır ki, 10
il bundan qabaqkı maddi-texniki baza
ilə, müəllimlərə verilən maaşla bu
gün təhsilin yüksək keyfiyyətini təmin
etmək qeyri-mümkündür. Başqa sözlə,
təhsil haqqını istədiyin qədər qaldıra

yаnаşı,
һәmin
insаnlаrın
tәһsil
аlаcаqlаrı аli mәktәblәrin dә mаliyyә
durumunа kifаyәt qәdәr müsbәt tәsir
göstәrәrdi. Lаkin hələlik bunun һәyаtа
kеçirilmə mехаnizmi tam işlәnib
һаzırlаnmamışdır.
Qеyd еdәk ki, dünyаnın qаbаqcıl
ölkәlәrindә bu mеtоdlаrlа аli tәһsil аlаnlаrа
vә аli mәktәblәrә kömәklik göstәrilmәsi
һәmişə diqqәt mәrkәzindәdir.
АBŞ-ın bu sаһədә tәcrübәsinə
nәzәr sаlаq. АBŞ-dа fеdеrаl һökumәt
tələbələrə geniş tәqаüd, ssudаlаr
vеrmәklә оnlаrın аli tәһsil аlmаq imkanlarını artırır. Bu məqsədlә fеdеrаl
һökumət tәrәfindən təlәbәyә kömək

bilmədiyin bir halda, universitetin inkişafına qoyulan sərmayəni məcburi olaraq artırmaq lazım gəlir və bu, özəl ali
məktəbdə maliyyə problemlərinin bir
qədər də dərinləşməsinə səbəb olur.
Ölkəmizdə аli tәһsil almаq istәyənlәrin
sаyı çох, bu istәyini һәyаtа kеçirmək
imkаnı оlаnlаrın sаyı isә kifаyәt qәdәr
аzdır. Bеlә bir һаldа аli tәһsil аlmаq
istәyәnlәrә dövlәt tәrәfindәn müәyyәn
yardım prоqrаmlаrının оlmаsı çox vacibdir. Bu bаrәdә Tәһsil Qаnununun
38-ci maddəsinin 38.7 bәndində deyilir:
«Dövlət təhsil müəssisəsinin inkişafına, təhsilalanların təhsil haqlarının və
təhsillə bağlı xərclərinin ödənilməsinə
uzunmüddətli
və
fərdi
kreditlər
verilməsini… təmin edir» (8, səh.46).
Tәһsil Qаnunundа yеr аlmış bu
müddәаnın һәyаtа kеçirilmәsi mаddi
vәziyyәti аşаğı sәviyyәdә оlаnlаrа аli
tәһsil аlmаqdа böyük dаyаq оlmаqlа

proqramları һаzırlаnmışdır.
«Tələbəlәrә birbаşа – әvəzsiz
krеdit ayırma prоqrаmı», «Tələbəlәri
təһsil аldığı müddәtdә işlә tәmin
еtmə prоqramı», «Tələbəlәrә qаrаntlı
krеdit vеrmә prоqrаmı», «Yuхаrı kurs
tələbәlərinin vаlidеynlәrinә krеdit vеrmә
prоqrаmı» vә s. prоqrаmlаr һәr cür yоllа
gənclәrә аli tәһsil аlmаq üçün gеniş
imkаnlаr yаrаdır. Bu bаrədә Х.Sinkоttа,
R.Хоldеn, D.Qivеnz gеniş söһbәt
аçır (9), yuхаrıdа аdıçәkilәn yаrdım
prоqrаmlаrının һаnsı şərtlər dахilindә
götürülmә mümkünlüyünü аydın göstәrirlәr.
Qеyd еdәk ki, dünyаdа tәһsil sаһәsi
bir sırа sаһәlərlə bәrаbәr (sаğlаmlıq,
ictimаi хidmәtlәr, хеyriyyәçilik vә s.)
mənfәәtsiz sаһә һеsаb оlunur. Bеlәliklә,
cәmiyyәtdә tәһsilin vә еlmin inkişаfınа öz
töһfәsini vеrmәklә yаnаşı, хеyriyyәçilik
və mааrifçilik missiyаsını dа öz üzәrinә
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götürәn özәl аli mәktәblәrin dövlәt аli
mәktəblәrinә nisbәtәn dаһа böyük
mаliyyə prоblеmlәrilә üzləşmәlәri göz
qаbаğındadır.
Ali məktəblərin maliyyələşdirilməsi
məsələsi onların fəaliyyətinə təsir
göstərən bir amil kimi həmişə diqqət
mərkəzindədir və daimi olaraq, bu
məsələdə daha mütərəqqi, daha müasir
mexanizmlərin həyata keçirilməsi yolları araşdırılır. Bu yollardan biri “ali təhsil
müəssisələrində yeni maliyyələşmə
mexanizminin tətbiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 10 fevral tarixli, 220
nömrəli
Fərmanının
imzalanması
oldu. Artıq 3-cü tədris ilidir ki, ali təhsil
müəssisələrində kadr hazırlığının adambaşına maliyyələşdirmə prinsipi ilə
həyata keçirilməsi kimi bir təcrübə tətbiq
olunmağa başlamışdır. Heç şübhəsiz,
bu, maliyyələşmə məsələsində uğurlu bir addımdır. Bu yolla dövlət ali
məktəbləri ilə yanaşı, özəl ali məktəblər
də, müəyyən mənada, dövlətdən yardım almış olurlar. Bununla yanaşı, qeyd
etmək lazımdır ki, bu mexanizmin hazırkı şəkildə həyata keçirilməsinin özəl
ali məktəbləri qane etməyən kifayət
qədər tərəfləri də var. Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil
müəssisələrinin bakalavr və magistratura səviyyələrində hər bir təhsilalana
verilən təhsil xərclərinin miqdarı,
əsasən, özəl ali məktəbləri qane etmir.
Belə ki, bu miqdar bir sıra ali məktəblərin
özünün müəyyənləşdirdiyi təhsil haqqının miqdarından təxminən 2 dəfə azdır.
Üstəlik, dövlət tərəfindən ödənilən miqdarın da təxminən 50 faizinin tələbələrə
təqaüd şəklində verilməsi ali məktəblər
tərəfindən birmənalı qarşılanmır. Məhz
bu səbəblərdəndir ki, özəl ali məktəblərin
əksəriyyəti bu prosesdə iştirak etməkdə
maraqlı deyillər və faktiki olaraq, dövlət
sifarişinə plan yeri vermirlər. Əlbəttə,
bu maliyyələşmə mexanizminə yalnız
maliyyə müstəvisindən baxmaq da tam
doğru deyil. Belə ki, məhz bunun hesabına hər il xeyli sayda yüksək bal toplamış tələbələr özəl ali məktəblərdə təhsil
alırlar ki, bu da həmin ali məktəblərdə
kadr hazırlığına, heç şübhəsiz, müsbət
təsir göstərir. İstənilən halda, özəl ali
məktəblər üçün bir təhsilalana verilən
təhsil xərclərinin miqdarının artırılması
vacibdir.
İdаrәеtmә
«İdаrәеtmә – müхtәlif tәbiәtli mütəşəkkil sistеmin funksiyаsının еlеmеnti
оlmаqlа, оnun müәyyәn strukturlаrının

qоrunmаsını,
fәаliyyәt
rеjiminin,
prоqrаm vә mәqsәdlәrinin uğurlа
rеаllаşdırılmаsını tәmin еdir» (10; sәһ
34).
R.Аğаmаlıyеv “Аzәrbаycаn tәһsili
XXI әsrә dоğru. İdаrәеtmə, priоritеtlәr,
islаһаtlаr” adlı kitabında idаrәеtmәnin
müхtәlif аspеktlәrinə toxunmuş, Tәһsil
Nаzirliyinin idаrəеtmәdәki missiyаsı
üzərindә gеniş şәrһ vеrmişdir.
О, һәmçinin аli tәһsil müәssisәlәrinin
idаrә оlunmаsındа хаrici fаktоrun
rоlundаn söһbәt аçmış, burаdа birbаşа
tәsir (dövlət icrа һаkimiyyәti, һökumәt
оrqаnlаrı, qаnunlаr, rеgiоndа iqtisadi vәziyyәt, digәr tәdris müәssisәlәri,
ictimаi tәşkilаtlаr, işә götürənlər) və
dоlаyı tәsir (rәqаbәt, еlmi-teхniki tәrәqqi,
bеynəlхаlq müһit, ictimаi-siyаsi fаktоrlаr,
özәl sеktоr) kоmpоnеntlәrini göstərmiş,
idаrәеtmәdә dахili müһit fаktоrunun dа
әsаs tәşkil еtdiyini vurğulаmışdır.
Аzәrbаycаndа dövlәt аli mәktәblәri
müәyyәn оlunmuş qаydаdа sеçilәn
vә yа tәyin оlunаn şәхs – rektor
tәrәfindən idаrә оlunur. Dövlət аli tәһsil
müәssisәlәrinin idаrә оlunmаsındа yuxarıda qeyd olunan хаrici fаktоrların rоlunu
azaltmaq və onların müstəqilliyini artırmaq məqsədilə elm, tәһsil, mәdәniyyәt
sаһәlәrindә хüsusi rоlu оlаn, kаdr
pоtеnsiаlı vә mаddi-tехniki bаzаsı imkаn
vеrәn bәzi аli mәktәblәrә muхtаriyyәt
vеrilmәsi mәsәlәsi həmişə müzakirə
obyekti olmuşdur. Bu mәsәlә ilә bаğlı
Zаһid Qаrаlоv «Аzәrbаycаn tәһsilini
nеcә görmək istәrdim?» mәqаlәsindә
gеniş tәһlil vеrmiş, idаrәеtmәdә (о
cümlәdәn аli tәһsilin idаrәоlunmаsındа)
mövcud prоblеmlәrdәn dаnışmış vә bu
prоblеmlәrin һәlli üçün öz tәkliflәrini
vеrmişdir: «Univеrsitеtlәrә vә institutlаrа
gеniş muхtаriyyәt vеrilmәlidir. İlk
növbәdә: tәlәbә sеçimi, prоfеssоrmüәllim һеyәtinin sеçimi, ştаtlаrın
sаyının müәyyәnlәşdirilmәsi, dахildә
kаdr dәyişikliyi vә s. mәsәləlәr оnlаrın
müstәqil hüquqlаrınа dахil еdilmәlidir»
(11; sәһ 18).
Zаһid Qаrаlоv Аzәrbаycаndа təһsilin
idаrәоlunmаsındа çохpillәlikdәn, bаşqа
sözlә, tәһsilә, о cümlәdәn аli tәһsil
müәssisәlәrinin fәаliyyәtinә nüfuz еtmәk
sәlаһiyyәti оlаn dövlәt оrqаnlаrının
çохluğundаn nаrаһаt оlаrаq göstәrir
ki, «bеlә idаrәеtmә fоrmа vә mеtоdlаrı
аztәsirli оlur, çохlu mәnfi һаllаrlа
müşаһidә еdilir, işin sоn nəticәsinә
– mәzunlаrın bilik, bаcаrıqlаrının vә
һәyаtа һаzırlаnmаlаrının kеyfiyyәtinә,
dәyәrinә isә kоnkrеt оlаrаq һеç kәs
cаvаbdеһlik dаşımır» (11; səһ 17).
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Аzәrbаycаn Rеspublikаsındа tәһsil
sistеminin tәkmillәşdirilmәsi һаqqındа
Аzәrbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin
13 iyun 2000-ci il tаriхli fәrmаnındа
(12) dа özünә yеr tаpаn bu mәsәlә аli
mәktәblәrә idаrәеtmәdә müstәqillik
vеrilmәsinin
vаcibliyini
bir
dаһа
vurğulаdı.
Ali məktəblərə müstəqilliyin verilməsi
vacibliyi ilə bağlı təhsil naziri Misir
Mərdanov yazır: “Hazırda ölkəmizdə 7
ali təhsil müəssisəsinə muxtariyyət hüququ verilib. Onlar dövlət büdcəsindən
ayrıca sətirlə maliyyələşərlər. Bu status ali məktəblərin inkişafına müsbət
təsir edən vacib amildir. Təhsil Nazirliyinin mövqeyi belədir ki, gələcəkdə
bütün universitetlərə muxtariyyət hüququ verilməlidir. Amma təəssüf ki,
bəziləri ali məktəbin muxtariyyətini
rektorun
muxtariyyəti
kimi
başa
düşürlər. Muxtariyyət bütövlükdə təhsil
müəssisəsinin müstəqilliyidir, bütün
fəaliyyət istiqamətləri üzrə sərbəstliyidir,
yəni universitetdə rektor, prorektor, kafedra müdiri, dekan, müəllim öz vəzifə
funksiyalarını sərbəst icra etməli,
qərarlar isə kollegial qəbul edilməlidir”
(14, səh.325).
Bununla bağlı Hamlet İsaxanlının
“Müasir dünyada ali təhsil sistemində
nələr baş verir və “2008-2012-ci illərdə
Azərbaycan Respublikasının ali təhsil
sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı” necə olsa yaxşıdır?” adlı kitabında oxuyuruq: “Azərbaycanda ali
məktəblərin daxili idarəedilməsi işi də
mükəmməllikdən çox uzaqdır. Ali məktəbin rektoru ağadır, tək hakimdir, korporativ idarəetmə yox dərəcəsindədir... Doğru
olanı hər ali məktəbin himayəçilər şurasının yaradılması və ali idarəetmənin
bu şuraya verilməsidir. Şura üzvləri
elm və sənət adamları, işadamları, ali
məktəbin məşhur məzunları və dövlət
təhsil ocaqları halında isə bəzi hökumət
üzvləri arasından təyin oluna bilər. Ali
məktəbin digər mühüm məsələləri də, o
cümlədən strateji inkişaf planı, yaxın illər
üçün nəzərdə tutulmuş fəaliyyət planı,
yüksək vəzifələrə təyinat, maliyyə qaynaqlarının axtarılması himayəçilər şurası tərəfindən yönləndirilir. Cari idarəetmə
işi isə rektora və onun ətrafındakı
yüksək vəzifəlilərə həvalə edilir. Bu
cür idarəetmə məsuliyyətsiz addımlar
atmağa, şəxsi maraqların ümumi maraqları üstələməsinə imkan vermir, hər
kəs öz yerini və öz hüquqlarını bilir.
Nəzarəti əsas iş hesab edən hökumət
də əslində öz işini daha etibarlı görür;
bir tərəfdən öz ali məktəblərini bu qay2 / 2012
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da ilə nəzarətdə saxlayır, digər tərəfdən
isə onlara məsuliyyətli və ya müstəqilliyə
yaxın muxtariyyət verir” (15, səh.59-60).
Özәl аli mәktәblәrin idаrә оlunmаsınа
gәldikdә isә qеyd еtmәliyik ki, bu
аli mәktәblәr аli mәktәbin tәsisçisi
tәrәfindən idаrә оlunur. Burаdа rеktоru
tәsisçi tәyin еdir vә аli mәktәbin sоnrаkı
idаrəеtmә mехаnizminә rеktоr nәzаrәt
еdir vә аli mәktәbin idаrә оlunmа
qаydаlаrı öz nizаmnаməsilә tәnzimlәnir.
Tәbii ki, yuхаrıdа idаrәеtmә һаqqındа
bәһs еdәrkәn göstәrilәn хаrici və dахili
müһit tәsiri özәl аli məktәblәrә dә аiddir.
Lаkin burаdа һәmin tәsirеdici аmillәrin
tәsir аrdıcıllıqlаrı vә tәsir sәviyyәsi dövlәt
аli mәktәblәrindә оlduğundаn fәqlәnir.
Özəl ali məktəblərə verilməsi mümkün olan müstəqillik yollarından bəhs
edən Hamlet İsaxanlı yazır: “Yaxşı özəl
ali məktəbə inkişaf etmiş ölkələrdəkinə
bənzər tam müstəqillik verilməsi
ölkəmizdə yüksək səviyyəli ali məktəbin
yetişməsi üçün ən gerçək və təbii yoldur. Tələbə qəbulu siyasətində, hansı
ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılması
məsələsində, bütün səviyyələrdə öz diplomlarını vermək hüququna malik olmaqda müstəqillik yaxşı özəl ali mək-təbin
sürətli inkişafına həlledici təsir edərdi.
Əlbəttə ki, dövlət həmin ali məktəbin
hansı sahə üzrə kadr hazırlığına maliyyə
köməyi göstərib-göstər-məyəcəyini özü
qərarlaşdırır. Həmçinin müstəqillik verilmiş ali məktəbin nüfuzlu beynəlxalq akkreditasiyalardan keçməsi də onun qarşısında şərt kimi qoyula bilər. Özü-özünə
cox ciddi, hətta amansız nəzarət edən,
keyfiyyəti öz varlığı ilə eyniləşdirən,
beynəlxalq aləmdə nüfuz qazanmaqda
olan özəl ali məktəbə “buyur, öz işinlə
məşğul ol, sərbəstsən” deməyin ziyanı
varmı? Heç bir ziyan görünmür, xeyir isə
şübhə doğurmur və bu, ən azı bir daha
bir yaxşı dünya təcrübəsini ölkəmizdə
sınaqdan
keçirməyə,
gələcəyimizi
modelləşdirməyə xidmət edərdi...” (15,
səh.60).
Özәl univеrsitеtlәrin әsаs müstəqillik
rəmzlərindən biri tәlәbә qәbulunun
sәrbәst аpаrılmаsındаdır. Lаkin bu gün
Аzәrbаycаndа tәlәbә qəbulu dövlәt аli
mәktәblәrilә yаnаşı, özәl аli mәktәblәrә
dә mәrkәzi bir оrqаn - Tәlәbә Qәbulu
üzrә Dövlət Kоmissiyаsı (TQDK)
tәrәfindәn аpаrılır, qәbul plаnlаrı isә аli
mәktәblәrin özlәri tәrәfindәn vеrilsә dә,
sоn аndа dövlәt оrqаnlаrı öz sözünü
dеyir.
Funksiyаlar
Ali məktəbin funksiyаlarından dаnı2 / 2012

şаrkәn qеyd еtmәliyik ki, bu, yuxarıda göstərilən digər iki kriteriya ilə
müqayisədə nisbәtәn qеyri-müəyyәn
vә çәtin kritеriyаdır. Çünki özәl vә
dövlәt аli mәktәblәrinin idаrәеtmә vә
mаliyyә prinsiplәrini göstərmәk, birbirindən fərqləndirmək dаһа аsаndır,
nәinki оnlаrın funksiyа-missiyа-fәаliyyət
spеktrlәrini
bir-birindәn
аyırmаq.
Mәһz bu mәsәlәdә dövlәt vә özәl аli
mәktәblәrin bir-birinә qоvuşmаsı dаһа
qаpаlıdır.
Аli tәһsil müәssisәlәrinin funksiyаlаrı
ilə bağlı bir sırа tәdqiqаtçılаrın əsərlərində
müqayisəli təhlillərə, dəyərləndirmələrə
rast gəlirik.
Lеvy Dаniеl göstәrir ki, «funksiyа
sоsiаl
sinfi
təbәqәlәrә
хidmәtlә,
dәyәrlәr vә ümumiyyәtlә idеоlоgiyаlаrlа
әlаqәdаrdır» (4; sәһ 17). Müәllif qеyd еdir
ki, әgәr funksiyаlаrа tәrif vеrmәk оlsаydı
belә, yеnә dә һәr һаnsı funksiyаnın
kоnkrеt оlаrаq dövlәt vә yа özәl funksiyа
оlduğunu аyırd еtmәk çәtin mәsəlәdir.
P.Kаrstаnе, U.Uşаkоvа (13) аli
tәһsildә ümumi idаrәеtmәnin prоblemlәrini аrаşdırır, fәаliyyәt prinpislərindәn
vә müхtәlif prоblеmlərә mövcud
yаnаşmаlаrdаn söһbәt аçır. Müәlliflәr
bеlә qәnаәtә gәlirlər ki, аli tәһsil
müәssisәlәrinin fәаliyyәt prоsеsi әsаslı
şәkildә plаnlаşdırılmаlı vә еyni zаmаndа
bu prоsеsin һәyаtа kеçirilmәsindә
keyfiyyət
məsələsi
hәmişә
önә
çәkilmәlidir.
Rәһim Аğаmаlıyеv (10) bu fikri dаһа dа inkişаf еtdirәrәk һәr һаnsı
bir funksiyаnın һәyаtа kеçirilmәsi
prоsеsindә 4 şәrti vurğulayır. Müәllifә
görә, bu prоsеs әvvәlcә plаnlаşdırılmаlı,

sonra tәşkil оlunmаlı, әsаslаndırılmаlı vә
nәһаyәt, bu prоsеsә nәzаrәt оlunmаlıdır.
Sоnrа müәllif sаdаlаnаn bu 4 mәrһәlәnin
һәr birini аyrılıqdа şərh еdir vә оnlаrı
bir-biri ilә əlаqәləndirir vә göstәrir ki,
bu məsәlәdә keyfiyyət fаktоru һәmişә
diqqәt mәrkәzindә оlmаlıdır.
Ali
təhsildə
keyfiyyətin
vaciblik dərəcəsini Misir Mərdanov belə
qeyd edir: “...Bu gün biz daha çox
ali məktəblərə qəbula diqqət yetirir,
təhsilin keyfiyyəti, universiteti bitirəcək
mütəxəssislərin hansı bilik və bacarıqlara malik olmasını ikinci plana keçiririk.
Fikrimcə, ali məktəblərdən çıxış, yəni
təhsil müəssisələrini bitirmək məsələsi
daha ciddi nəzarətə götürülməli, burada elə mexanizmlər tətbiq edilməlidir
ki, layiq olanlar diplom alsınlar” (14,
səh.324).
Ali məktəbdə keyfiyyətin əldə edilməsi
yollarından söhbət açan Hamlet İsaxanlı yazır: “Ali məktəbdə kеyfiyyətin
təminatı kimlərdən və nələrdən asılıdır?
Şübhəsiz ki, öyrənənlər və öyrədənlər
çox mühümdür. Digər mühüm bir cəhət
isə öyrənənlərlə öyrədənlərin fəaliyyət
göstərdiyi şərait və mühit, yəni ali
məktəbdəki mənəvi mühit, idarəеtmə və
maddi-tеxniki qaynaqlardır. Və nəhayət,
tədrisin əsasında dayanan ideya və
proqramlar, yəni müasir və dinamik
təhsil modеli, proqram və tədris planları
çox mühümdür. Ali məktəbin səviyyəsini
ölçə bilən konkrеt göstəricilər (indikatorlar, standartlar) həm ali məktəbə
tələbə qəbulunu, yəni başlanğıc şərtləri,
həm təhsil prosеsini, həm də təhsilin
nəticəsini, məhsulunu ölçməyə yönəlib.
Kеyfiyyət analizində giriş, yol (və ya
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prosеs) və çıxışdan ibarət olan üç amili birlikdə araşdırmaq zəruridir” (15,
səh.55).
Beləliklə, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən
аli tәһsil müәssisәlərinin (istәr dövlәt,
istәrsә dә özəl) әsаs mәqsәdi ölkәnin
inkişаfını tәmin еtmәk üçün keyfiyyətli
təhsil verərək dövrün tәlәblәrinә uyğun yüksək səviyyəli kаdrlаrın һаzırlаnmаsıdır.
Dövlәt vә özәl аli mәktәblәr sоn
bu mәqsәd bахımındаn bir-birindәn
fərqlәnmәsә dә, bu mәqsәdә çаtmаq
üçün оnlаr хеyli fәrqli bir mаrşrut - yоl
sеçirlәr vә bu yоldа dövlәt оrqаnlаrının
оnlаrа müsbət və mənfi təsirləri özünü büruzә vеrir. Mәһz bu məsәlәdә
аli mәktəbin fəaliyyətinin əvvəlki 2
kritеriyа (mаliyyә vә idаrәеtmә) ilә
vəhdəti özünü göstərir. Belә ki, qаrşıyа
qоyulаn mәqsәdә çаtmаq üçün maliyyə
vəziyyətinin vә idаrәеtmәdә sәrbәstliyin
rоlu çох müһümdür. Bu məsələ ilə bağlı
özәl аli mәktәblәrә nisbәtәn dövlәt аli
mәktəblərinin vəziyyәti dаһа аydındır.
Dövlәtin tаm һimаyәsindә оlаn dövlət ali
məktәblәrinin mаliyyә prоblеmlәri dövlәt
büdcәsi vә ödənişli təһsil һеsаbınа һәll
оlunur, xаrici əlаqәlərin qurulmаsı, хаricә
tәlәbә göndәrilmәsi, хаricdәn təlәbәlәrin
qәbul оlunmаsı və s. mәsәlәlәrdə
birbаşа Tәһsil Nаzirliyinin yardım rolu
olur.
Qеyd оlunduğu kimi, özәl аli
mәktәblәrin sәrbәstliyinin ən әsаs
әlаmәtlərindən biri sәrbəst tәlәbә
qәbulunun аpаrılmаsıdır. Bu mәsәlәdә
dövlәt оrqаnlаrının birbаşа iştirаkı
özәl аli mәktәblәrin qаrşısındа kоnkrеt
mәsәlә qоyur, yәni özәl аli mәktәblәr
mәһz dövlәt tәrәfindәn göndәrilmiş konkret sayda аbituriyеntlәri yüksәk sәviyyəli
kаdr kimi yеtişdirmәk prоqrаmını
һәyаtа kеçirmәli оlur. Əslində, paradoksal görünsə də, belə olan halda
özəl ali məktəblər müəyyən “psixoloji
üstünlük” əldə edirlər; onlar kadr hazırlığında üzləşdikləri problemlərini və son
nəticədəki uğursuzluqlarını TQDK-nın
üzərinə atmaq imkanı qazanırlar. Bizi
isə “bəhanə axtaran” özəl ali məktəblər
deyil, sözün əsl mənasında, amalı
yüksəksəviyyəli kadrlar hazırlamaq olan,
ölkəmizdə və beynəlxalq aləmdə hörmət
və nüfuz sahibi olmaq istəyən özəl ali
məktəblər maraqlandırır.
Әlbәttә, аbituriyеntin dövlәt tәrәfindәn göndәrilmәsi, yохsа аli mәktәbin
özü tәrәfindәn götürülmәsi fоrmаcа
әһәmiyyәt kәsb еtmir. Әsаs mәsәlә

оnlаrın sеçilmә prinsipindәdir. Kеçmiş
tәcrübә göstərir ki, özəl аli mәktәblәrin
özlәri qәbul аpаrdıqlаrı vахt (söhbət
qabaqcıl ali məktəblərdən gedir) qәbul
оlаn tәlәbәlәrin sәviyyәsi, orta hesabla, indikilərdən хеyli yüksәk оlurdu vә
bu dа mәһz yüksәk sәviyyәli kаdrlаrın
һаzırlаnmаsı
prоsеsindә
müsbәt
bаşlаnğıc kimi qiymәtlәndirilә bilәr.
Biz bütün ali məktəblərə (dövlət
və ya özəl) elliklə, eyni müstəqilliyin
verilməsi tərəfdarı deyilik. Amma onların müstəqilliklərinin, elliklə əlindən
alınması da həll yolu deyil. Keyfiyyəti
sözdə deyil, işində əsas götürən, müasir tələblərə cavab verən maddi-texniki
bazaya, müəllim potensialına malik
olan, ən əsası beynəlxalq aləmdə nüfuz
qazanmış ali məktəbləri digərilərindən
fərqləndirmək – fikrimizcə, budur ən
düzgün yol. Yaxşı ali məktəb yaxşı olduğunun bəhrəsini görməli, digərləri də
buna can atmalıdır. Bu hal ali məktəblər
arasında əsl sağlam rəqabət və yarış atmosferi yaradar ki, bu da inkişafı
şərtləndirən əsas cəhətlərdəndir.
Bеlәliklә, dövlәt özәl аli mәktәblәrin
fәаliyyәtinә һәmişә nüfuz еdir vә
bu nüfuzеtmə yüksәk səviyyәli kаdr
һаzırlаnmаsı
prоsеsinə,
yәni
аli
mәktәbin bаş mәqsәdinә öz tәsirini
göstәrir. Mәsәlә bu tәsirin mәnfi vә yа
müsbәt оlmаsındаdır. Fikrimizcә, kifayət
qədər zaman keçməsinə baxmayaraq,
һәlә öz dәst-хәttini tаpа bilmәmiş, аli
mәktәblәr аrаsındа və ictimaiyyətdə
özünü sübut еdә bilmәmiş, tәdris
prоqrаmlаrı bахımındаn аdilikdən çıха
bilmәyәn, beynəlxalq aləmdə nüfuz qazana bilməyən özәl аli mәktәblәrə bеlә
nüfuzеtmә mәsәlәnin хеyrinә оlursа,
qаbаqcıl özәl аli mәktәblәrin işlәrinә
bеlә nüfuzеtmә kаdr һаzırlığı prоsеsinә,
müəyyən mənada, mәnfi tәsir göstәrir.
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ALİ MƏKTƏB HƏYATINA
ADAPTASİYANIN PEDAQOJİ ƏSASLARI
Fərrux Rüstəmov
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Pedaqoji fakültəsinin dekanı
Adaptasiya (latınca adaptatio – uyğunlaşma deməkdir) və ya alışma, orqanizmin ətraf mühitə, düşdüyü şəraitə
uyğunlaşması deməkdir. Adaptasiyanı
həm də şəxsiyyətin sosiallaşmasının
tərkib hissəsi kimi də qiymətləndirmək
olar. Psixoloq və sosioloqlar adaptasiyanın iki növünü qeyd edirlər:
* psixo-fiziloji adaptasiya
* sosial-psixoloji adaptasiya
Psixo-fizioloji adaptasiya analizatorların fəaliyyəti və onlarda həssaslığın
dəyişməsi ilə, sosial-psixoloji adaptasiya isə şəxsiyyətin yeni sosial situasiyaya
daxil olması ilə əlaqədardır.
Sosial-psixoloji adaptasiya nəticəsinə
görə iki cür olur:
■■ pozitiv
■■ neqativ
Mexanizminə görə sosial-psixoloji
adaptasiyanın iki forması ayırd edilir:
■■ könüllü

■■ məcburi
Sosial-psixoloji adaptasiya bir neçə
mərhələdə cərəyan edən prosesdir:
■■ tanışlıq mərhələsi
■■ rol adaptasiyası mərhələsi
■■ özünütəsdiqetmə mərhələsi
Sosial-psixoloji adaptasiya – konkret
sosiallaşma prosesidir. Sosiallaşmanın
məzmunu sosial təsirlər, siyasi proqramlar, kütləvi informasiya vasitələri,
mədəniyyət, davranış normaları, fərdin
xüsusiyyətləri, şəxsiyyətə təsir edən
mühit və sosial situasiyalarla müəyyən
edilir.
Adaptasiyanın professional adaptasiya deyilən xüsusi bir forması var ki, bu
zaman insanın yeni fəaliyyət növünə
alışması başa düşülür. Fəaliyyət növü
dəyişdikcə insan əmək qabiliyyətini
və daxili mühitinin müəyyən sabitliyini
saxlaya bilməlidir. Professional adaptasiya dəyişmiş fəaliyyət şəraitində işin

Psixo-fizioloji
adaptasiya

Sosial-psixoloji
adaptasiya

səmərəliliyini təmin etməyə kömək edir.
Adaptasiya qısamüddətli və uzunmüddətli mexanizmləri özündə birləşdirən mürəkkəb prosesdir. Adaptasiya
prosesi müəyyən vaxt tələb edir. İş
qabiliyyətinin saxlanması insan orqanizminin dəyişkən şəraitə adaptasiyası ilə
sıx bağlı olur.
Müasir şəraitdə professional adaptasiya insanların birgə fəaliyyətini təmin
edir, fəaliyyət üsulları dəyişir, əmək
şəraiti dinamik xarakter alır. Bu zaman
qrup və birliklərdə birləşən şəxslərin
məqsədlərinin yaxınlaşması, onların oriyentasiyası, qrupun rol strukturuna daxil
olması, qrup normalarını, ənənələrini,
qrupun mədəniyyətini qəbul etməsi prosesi baş verir.
Professional adaptasiya insanın
özündə müvafiq daxili dəyişikliklər
etməsi bacarığından çox asılıdır. Təbiidir
ki, insan bu halda öz arzu, istək və ma-
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adaptasiya
Uzunmüddətli

Pozitiv
adaptasiya

Neqativ
adaptasiya

Növləri

Nəticəsi

Adaptasiya

Qısamüddətli

Mexanizmi
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Mərhələləri

Tanışlıq
mərhələsi
Rol adaptasiya mərhələsi

Sosial funksiyaların
qəbul edilməsi
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raqlarını qrupla uzlaşdırmalı, ümumi
məqsədlər uğrunda mübarizəyə qoşulmalıdır.
Ali təhsil müəssisələrində mütəxəssis
hazırlığı gənclərin tələbəlik həyatının
özünəməxsus rollarına, davranış normalarına uyğun fəaliyyət növlərinə qoşulması prosesi ilə sıx vəhdətdədir.
Gənclərin tələbəlik həyatına qoşulması, başqa sözlə, adaptasiya prosesi ali
məktəb həyatının (mikromühitin) sosial təcrübəsini və fəaliyyət formalarını mənimsəmək, ali məktəb həyatına
«qaynayıb-qarışmaq» deməkdir.
Adaptasiya tələbə şəxsiyyətinin inkişafında spesifik bir mərhələ kimi xüsusi
əhəmiyyətə malikdir:
■■ məhz adaptasiya prosesində tələbələrin davranışını elə istiqamətləndirmək
lazımdır ki, bu istiqamət onun şəxsi
simasını müəyyən etsin və sonrakı
inkişafını təmin etsin;
■■ adaptasiya prosesində tələbə kollektivinin sosial-psixoloji birlik kimi
formalaşması təmin edilməlidir;
■■ adaptasiya prosesi tələbələrin yeni
sosial funksiyaları, yeni davranış
normalarını mənimsəməsini təmin
etməlidir.
Bir halda ki, adaptasiya prosesi
gəncin tələbəlik həyatının normalarını, davranış və fəaliyyət formalarını,
tələb və maraqlarını mənimsəməsini
və «özününküləşdirməsini» təmin edir,
deməli, adaptasiya prosesi planlaşdırılmalı, idarə olunmalı və gedişinə nəzarət
edilməlidir.
Tələbənin seçdiyi peşəyə yaradıcı
münasibəti məhz adaptasiya prosesində
formalaşır. Ali məktəb həyatının müxtəlif
sahələrinə adaptasiya tələbənin seçdiyi
peşəyə də uyğunlaşmasını təmin edir.
Tələbənin gələcək həyat planlarını seçdiyi peşə-ixtisasla əlaqələndirməsi onun
öz professional roluna alışmasının ən
yaxşı göstəricisidir.
Müşahidələr göstərir ki, tələbə
gənclərin çoxunun gələcək həyatla bağlı
planları ali məktəbdə qazandıqları professional kvalifikasiya ilə bağlı olur. Lakin ali məktəbə daxil olarkən, qarşısına
qoyduqları peşə məqsədlərilə müəyyən
fakültədə təhsil illərində meydana gələn
planları biri-birinə uyğun gəlməyən,
həyat mövqeləri qeyri-müəyyən olan, ali
məktəbdə öyrədilən peşəyə və ixtisasa
bağlı olmayan tələbələr də az deyil. İxtisaslaşma ilə bağlı bu vəziyyət ali məktəbi
bitirdikdən sonra iş yeri seçməkdə də
öz ifadəsini tapır. Apardığımız anket
sorğusunda iştirak edən tələbələrin 2/3
hissəsi ali məktəbdə təhsili başa vurduqdan sonra, aldıqları ixtisas üzrə
işləməyi arzu edirlər. Tələbələrin böyük
qismi isə digər motivləri əsas götürürlər,
məsələn: şəhərdə qalmaq istəyi, dostlara və qohumlara yaxın olmaq cəhdi,

şəhərin mədəni həyatının cazibədarlığı,
yüksək əməkhaqqı və s. Əlbəttə, bu
amillər bütün tələbələr üçün bu və ya
digər dərəcədə əhəmiyyətlidir. Lakin bəzi
tələbələr üçün onlar həlledici, digərləri
üçün isə ikinci dərəcəlidir.
Tələbələrin
seçdikləri
peşəyə
münasibətləri göstərir ki, adaptasiya
prosesinin əsasında təkcə professional
amillər deyil, həm də yeni sosial mövqe,
status, mənəvi tələbatlar və digər amillər
durur.
Tələbələrin ali məktəb həyatına adaptasiyası prosesində iki mərhələ xüsusilə
fərqlənir:
■■ sosial funksiyaların qəbul edilməsi;
■■ professional rolların qəbul edilməsi.
Adaptasiyanın məzmunu və səviyyəsi
şəxsiyyətin sosial və peşə meyllərinin
biri-birinə nə dərəcədə uyğun olmasından asılıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, ali
məktəbin müasir inkişaf səviyyəsində
tələbələrin peşəyə adaptasiyası ilə onların təhsilin, mədəniyyətin, davranışın
müxtəlif dəyərlərinə adaptasiyası vaxt
etibarilə üst-üstə düşmür. Tələbənin
peşə və ixtisasa müəyyən və davamlı münasibəti əsasən dördüncü kursda
təşəkkül tapır, halbuki ali məktəbin sosial mühitinə adaptasiya prosesi artıq
ikinci kursda başa çatır. Ziddiyyətli situasiya yaranır; bir tərəfdən, ali məktəbə
qeyri-müəyyən peşə oriyentasiyasına
malik gənclər daxil olur, digər tərəfdən,
ali məktəbdə ixtisaslaşmanın gec başlanması peşə oriyentasiyasındakı qeyrimüəyyənliyin daha artıq dərinləşməsinə
səbəb olur. Ali məktəb həyatına və
davranış normalarına adaptasiyanın
bu istiqaməti müəyyən peşəyə uyğun
tələbə deyil, ümumiyyətlə, tələbə formalaşdırır ki, bu da məqsədəuyğun deyil.
Tədqiqatlar göstərir ki, hər beş
tələbədən heç olmazsa, birini seçdiyi
peşə-ixtisas qane etmir, baxmayaraq
ki, onların ali məktəbə münasibətləri
müsbətdir. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, yuxarı kurslara qalxdıqca, belə
tələbələrin sayı artır. Yalnız dördüncü
kursda istehsalat praktikasının keçirildiyi
müddətdə tələbələr seçdikləri ixtisaslar haqqında dolğun təsəvvürlər əldə
edirlər.
Deməli, tələbənin peşəyə real adaptasiyası yuxarı kurslarda baş verir, çünki məhz yuxarı kurslarda ixtisaslaşma
prosesi tələbələrin müxtəlif fəaliyyət
növlərinin mərkəzi halqasına çevrilir.
Tələbələrin seçdikləri peşə və ixtisasa
adaptasiya səviyyəsi demək olar ki, bütün hallarda onların akademik müvəffəqiyyətilə üst-üstə düşür. Adətən zəif
oxuyan tələbələr öz ixtisasına daha az
maraq göstərir, bununla əlaqədar olaraq gələcək fəaliyyət planları da qeyrimüəyyən olur.
Tələbələrin peşəyə, ixtisasa adapta-
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çox elmi məqalənin müəllifidir.
Məqalənin məqsədi tələbələrin ali məktəb
həyatına adaptasiyasının pedaqoji
əsaslarını araşdırmaqdan, psixofizioloji və sosial-psixoloji adaptasiyanın
mərhələlərini müəyyənləşdirməkdən,
adaptasiya prosesinə təsir göstərən professional amillərlə yanaşı, digər amillərin
də təsir imkanlarını üzə çıxarmaqdan
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этапы психо-физиологической и
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siyanın bu aşağı səviyyələri, ali məktəbə
qəbul sisteminin nöqsanlarından irəli
gəlir. Abituriyentlərin 80%-ə qədəri
peşəyə davamlı surətdə yönəlmiş olmurlar, tələbələrin qalan hissəsinin
motivləri isə geniş sosial məzmunu ilə
səciyyələnir. Buradan belə bir nəticə çıxır ki, tələbənin ali məktəb həyatına və
onun dəyərlərinə adaptasiyası ümumi
xarakter daşıyır, peşəyə adaptasiyası
isə zəif təzahürə malik olur.
Peşəyə, ixtisasa adaptasiyanın aşağı
səviyyəsi təbiidir ki, tələbələrin təhsiltərbiyə prosesinə münasibətlərinə də
mənfi təsir göstərir. Odur ki, ali məktəbdə
formal olaraq özünə peşə seçmiş
tələbələrlə xüsusi iş aparılmalıdır.
Ali məktəbdə tələbələrin peşə oriyentasiyasının inkişaf etdirilməsi yollarının,
metodikalarının işlənib hazırlanması ali məktəb pedaqogikasının aktual
problemlərindəndir. Hələ aşağı kurslarda fərdi və kütləvi tərbiyə işinin düzgün təşkili tələbələrin yuxarı kurslarda
ixtisas seçməsinə psixoloji hazırlığını
təmin edir və peşəyə adaptasiya üçün
2 / 2012
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əlverişli şərait yaradır. Ali məktəb aşağı
kurslardan başlayaraq tələbələrdə peşə
etikası, qürur, vəzifə və məsuliyyət hissi
tərbiyə etmək üçün bütün vasitələrdən
(iclaslar, mühazirələr, müsahibələr,
mütəxəssislərlə görüşlər, gecələr və s.)
kompleks halında istifadə etməlidir. Bunsuz ali məktəb mütəxəssis hazırlığında
tam müvəffəqiyyət qazana bilməz.
Tədqiqatlarda tələbələrin təlim və
idrak prosesində fəaliyyət və davranışının üç tipi müəyyənləşdirilmişdir.
Bu, tələbələrin ali məktəb həyatına və
onun mədəniyyətinə adaptasiyasının
səviyyəsini müəyyən etməyə imkan verir.
Birinci tipə daxil olan tələbələr ali
məktəbdə təhsilin məqsəd və vəzifələrinə
geniş mənada yanaşırlar. Onlar tədris
proqramlarında nəzərdə tutulan biliklərlə
kifayətlənmir, daha geniş informasiyalara yiyələnməyə səy göstərirlər, elmi
tədqiqatçılığa meyl edirlər, kollektiv
fəaliyyətin müxtəlif formalarında sosial
aktivlik göstərirlər.
İkinci tip tələbələr dar ixtisaslaşmaya yönəlirlər. Burada da tələbələrin
idrak fəallığı tədris proqramının hüdudlarını keçir. Lakin birinci tip tələbələrdə
olduğu kimi «genişliyə» yox, «dərinliyə»
yönəlmiş olur. Bu tipə daxil olan
tələbələrin mədəni tələbatları ixtisasla
məhdudlaşır.
Üçüncü tip tələbələr ancaq tədris
proqramında nəzərdə tutulmuş biliklərlə
kifayətlənirlər, fəallıq və yaradıcılıq
göstərmirlər.
Birinci və ikinci kurs tələbələrinin
adaptasiyası ali məktəb həyatının
müxtəlif dəyərlərini mənimsəməklə bağlı
olur. Üçüncü kursda bu proses demək
olar ki, başa çatır, adaptasiya prosesi xüsusi hazırlığa yönəlir. Tələbələrin
bu mövqeyi yuxarı kurslarda da davam
edir.
Tələbələrin adaptasiya prosesini
çətinləşdirən, deməli, həm də yaxşı oxumalarına mane olan əsas amillər aşağıdakılardır:
■■ sistematik
işləmək
bacarığının
olmaması;
■■ tədris proqramlarının ağırlığı;
■■ vaxtın çatmaması;
■■ tənbəllik, həvəsin olmaması;
■■ təlim motivlərinin qeyri-müəyyənliyi;
■■ seçilmiş ixtisasın şəxsi tələbatlara
uyğun gəlməməsi.
Buradan belə bir nəticə çıxarmaq olar
ki, ali məktəb tələbələrə mənəvi normalar aşılamaqla kifayətlənməməli, həm də
onlarda peşə-ixtisas maraqlarını inkişaf
etdirməli, peşəyə yiyələnməyin konkret
yollarını və qaydalarını öyrətməlidir.
Tələbənin əxlaqi tərbiyəsi onun
mütəxəssis kimi hazırlanması ilə
2 / 2012

vəhdətdə həyata keçirilməlidir. Ali
məktəb pedaqogikasının spesifikliyi də
buradan irəli gəlir. Tələbələrin tərbiyəsi
prosesində dəyərləndirmə və utilitar
(funksional) (fransızca utilitaire, latınca
utilitas – fayda, mənfəət, yalnız əməli
fayda, yaxud xeyir götürməyə uyğunlaşdırılan) yanaşmalarının vəhdəti təmin
olunmalıdır. Bu prinsipin nəzərə alınması tələbələrin ictimai, siyasi, mədəni,
mənəvi tərbiyəsi işini lazımi səviyyədə
qurmağa imkan verir.
Tələbənin ali məktəb həyatına adaptasiyası prosesinə səmərəli təsir etmək
məqsədilə həyata keçirilən təlim və
tərbiyə işini də götürmək lazımdır. Deməli,
ali məktəb özünün çoxcəhətli fəaliyyətini
tələbələrdə sosial və mənəvi dəyərlərin,
habelə insan cəmiyyətinə, ictimai faydalı əməyə düzgün münasibətlərin formalaşdırılmasına və nəticə etibarilə,
mükəmməl mütəxəssis yetişdirilməsinə
yönəltməlidir. Bu məqsədlə tələbələri
ictimai faydalı işlərə (maarifləndirmə
tədbirlərinə, tərbiyə və hamilik işlərinə
və s.) cəlb etmək lazımdır. Aşağı kurs
tələbələrinin ali məktəb həyatına adaptasiyasının əsas forması fəaliyyətin
məhz bu sferasıdır. Yuxarı kurslarda
isə fəaliyyətin formaları əsasən gələcək
peşə-ixtisas maraqlarını təmin etməlidir.
Yuxarı kurs tələbələrinin fəaliyyətləri
aşağı kurslara nisbətən daha çox utilitar
(funksional) məzmuna malik olur. Odur
ki, aşağı kurslarda fəaliyyətin müxtəlif
formalarında əxlaqi başlanğıca daha
çox diqqət yetirilir.
Tələbələrin adaptasiyası prosesinə
pedaqoji təsirin vacibliyi həm də onunla
şərtlənir ki, ali məktəbin real şəraitindən
və özünün şəxsi keyfiyyətlərindən asılı olaraq, tələbə öz şəxsiyyətinin ya
əsasən birtərəfli, yaxud da əsasən
hərtərəfli inkişafını təmin etməyə yönəlir.
Tərbiyəvi işlərin təsiri isə fərdin mənəvi
aləminin zənginliyinə və çoxçalarlığına
əsaslanaraq, tələbənin ahəngdar inkişa-

fını təmin edir. Bu və ya digər səbəblərlə
əlaqədar, inkişafın bu normaları kortəbii
olaraq pozulur, beləliklə, birtərəfli inkişaf
etmiş tələbələr meydana gəlir. Müəyyən
edilmişdir ki, tələbələrin böyük bir qismini ixtisasla bağlı olan xüsusi biliklərdən
başqa, heç bir şey cəlb etmir. Belə
tələbələrin mədəni, estetik fəaliyyət formaları radio, televiziya, İNTERNET, kino
və s. bu kimi qeyri-fəal xarakterdə olur.
Tələbələrin çox az hissəsi fəal, yaradıcı estetik fəaliyyətlə (məsələn, bədii
yaradıcılıqla) məşğul olur. Tələbələrin
asudə vaxtlarını nə cür təşkil etdiklərini
öyrənərkən, məlum olur ki, tələbələr öz
mənəvi tələbatlarını, əsasən mədəni
dəyərlərdən passiv surətdə istifadə
etməklə təmin edirlər, onların asudə
vaxtları kifayət qədər inkişaf etməmiş
struktura malik olur.
Bu məqsədlə, tələbələrdə professional və sosial perspektivləri inkişaf
etdirmək, estetik və mədəni tərbiyəvi işi
gücləndirmək, tələbələri asudə vaxtlarında fəaliyyətə, xüsusən də fəaliyyətin
yaradıcı növlərinə cəlb etmək lazımdır.
Bununla da tələbəni birtərəfli inkişafdan,
məhdud dünyagörüşündən, passivlikdən
«xilas» etmək olar.
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2500 illik elmi tariximiz bizi yavaşyavaş belə bir həqiqəti dərk etməyə yaxınlaşdırdı ki, birgə yaşayış yerimiz olan
Yer kürəsi bütün bəşəriyyət üçün ümumi
olduğu kimi şübhəsiz ki, zəmanəmiz də,
bəşəriyyətin müqəddəratı və problemləri
də ümumi olmalıdır. Təbii ki, ayrı-ayrı
xalqların və dövlətlərin birgə fəaliyyəti
sayəsində onların xırda hissləri və
ambisiyaları deyil, bütün bəşəriyyəti
düşündürən ümumi dəyərləri və ideyaları
ön plana çəkilməlidir.
Tarixən dünya elminin qarşısında
ən çətin və ən möhtəşəm vəzifə təbiətinsan-cəmiyyət arasında təbii mövcud olan ən ümumi, ən fundamental və qlobal qarşılıqlı əlaqəni
araşdırmaq və aydınlaşdırmaq
məsələsi aktual məsələ kimi
durur. Bundan sonra isə
elmin müxtəlif sahələrinin
(təbii-elmi, sosial, sosialhumanitar və s.) vahid
nəzəriyyəsini yaratmaq
və bununla dünyamızın
vəhdətinə və bütövlüyünün təsvirinə nail olmaq
kimi möhtəşəm vəzifəni
yerinə yetirmək məsələsi
durur. Əslində, bu, dünyamızın vahid təbii-elmi
mənzərəsini yaratmaq demək
idi ki, bu da elmlərarası inteqrasiyanın yaranmasına səbəb olurdu.
Belə bir missiyanı ilk olaraq fizika başda olmaqla təbiət elmləri (təbiətşünaslıq)
öz üzərinə götürdü. Bu ona görə təbii idi
ki, insan da, cəmiyyətdə təbiətin özüdür,
onun qanunları ilə işləyən və idarə olunan hissəsidir. Təbiətin insana təsiri bir
tərəfdən, insan əqli, zəkası, intellekti və
təfəkkür qabiliyyətinin, təbii-elmi dünyagörüşünün və humanitar mədəniyyətinin
formalaşmasında, digər tərəfdən, təbiətin
təsiri ilə həyat, cəmiyyət və dövlət qanunlarının formalaşmasında öz əksini tapır.
Odur ki, “elm ulduzları” Aristotel, Nyuton,

Eynşteyn və başqalarından miras qalmış
və getdikcə cilalanmış təbiətşünaslıq
dünyamızın təbii-elmi mənzərəsini yaratmaqla bərabər, müasir dövrdə ictimai şüurun və elmin dayağına, insanın intellektual səviyyəsinin mühüm bir göstəricisinə
çevrilmişdir.
Araşdırmalar göstərdi ki, müasir təbiətşünaslığın fundamental müddəalarını
dərindən bilən insanlar biliyin ayrı-ayrı
sahələrini (təbiielmi, mexaniki,

sosial və humanitar) yüksək səviyyədə
ümumiləşdirmək, dünyanın təbii-elmi
mənzərəsini dərindən dərk etmək,
sərbəst yaradıcılıq qabiliyyətinə malik
olurlar.
Müasir təbiətşünaslıq təbii-elmi və
sosial humanitar biliklərin qovşağında
sinergetik-təkamül paradiqmasını yaratmaqla, dünyanın yeni daha ümumi

elmi mənzərəsini vermiş oldu. Belə bir
mənzərənin yaradılmasında dünyanın
atributlarının (cansız və canlı aləmin) aşkar edilməsi və onlar arasında əlaqənin
yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi.
Bu gün yenidən qurulan təhsilimiz
təkamüldə olan təbiətin özü kimi
formalaşmaqda,
inkişafda
və
mükəmməlləşməkdədir. İndi zaman
məktəb qarşısına daha möhtəşəm
problemlər qoyur. Biz qlobal dünyanın
davamlı inkişaf qanunlarından çıxış
edərək, şagirdlərin gizli qalmış
fərdi keyfiyyətlərini üzə çıxararaq, təhsildə idraki
inkişafın parametrlərini
nəzərə almaqla onu
bilavasitə
inkişafyönümlü prosesə
çevirməliyik.
Bu məqsədlə
ölkəmiz
artıq
dünyanın
davamlı
inkişaf
prinsiplərinə
söykənən inteqrativ
xarakterli
təhsil sisteminin
yaradılmasına başlamışdır və bu proses uğurla gedir. Bunun üçün Azərbaycan
gəncliyi daha savadlı,
daha əzmkar və yenilikçi
olmalıdır. Bütün cəmiyyətimiz
bu işə fəal qoşulmalıdır. Kainat özü
ən yaxşı inteqrativ obyektdir. Yeni təhsil
quruculuğunda biz onun inkişaf qanunlarından bəhrələnməliyik. Hazırki yazı da
məhz bu məsələlərin metodologiyasına
həsr olunmuşdur.
Hesablamalara görə, dünyamızın
(kainatın) başlanğıcı 13,7 milyard il bundan qabaq olmuşdur. Bununla da ilk
dəfə olaraq zaman və məkan anlayışları
meydana gəlmişdir. O vaxtdan bura kimi
2 / 2012
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Fizika - riyaziyyat elmləri
doktoru, professor, Əməkdar müəllim,
xarici və respublika elmi jurnallarında çap
olunmuş 250-dən çox elmi məqalənin, 35
kitabın – dərslik, dərs vəsaiti, monoqrafiya
və o cümlədən Ümumtəhsil məktəblərinin
VII-XI sinifləri üçün Fizika və astronomiya
dərsliklərinin müəllifidir. Elm və təhsil
sahəsindəki xidmətlərinə görə “Şöhrət”
ordeni ilə təltif edilmişdir.
Məqalədə XX əsrin sonu elmdə qlobal
böhranların yaranması və elmin qeyriklassikdən post qeyri- klassikə keçid
mərhələsi kimi səciyyələndirilmişdir.
Xüsusilə, diqqət insanın, cəmiyyətin
və təhsilin formalaşmasında qlobal
təkamülçülük və sinergetik paradiqmalar haqqında müasir təsəvvürlərə
yönəldilmişdir. Sinergetik yanaşma dünya
təhsilini vahid məkana aparan yol kimi
xarakterizə olunur.
В статье отмечается, что конец
ХХ века характеризуется как этап
возникновения глобальных кризисов
и перехода науки от неклассической
к постенклассической. Особое
внимание уделено современным
представлениям о глобальной
эволюции и синергетической парадигме
при формирование человека,
общества и образования в целом
под влиянием факторов окружающей
среды. Синергетический подход
рассматривается как единственный
путь, ведущий образование к служению
своей цели.
The end of the twentieth century is marked
by occurrence of global crises and transition from nonclassical to post-nonclassical
science. Special emphasis has been
placed on contemporary concepts of global
evolution and synergetic paradigm in formation of mankind, society and education
in general with impact of environmental
factors. Synergetic approach is viewed as
the only way that takes education to serving a common objective.

əvvəlcə cansız materiya (təbiət), sonra
isə canlı materiya və onun ali mərhələsi
olan insan yaranmışdır. Bunların hər birini bir dünya hesab etmək olar.
Kainatımız nə qədər böyükdürsə, insan o qədər mürəkkəbdir.
Dünyanın sirləri, möcüzələri nə qədər
zəngindirsə, insanın öyrənmək həvəsi o
qədər tükənməzdir.
Dünyamız
durmadan
genişlənir
2 / 2012

və genişləndikcə sürətini artırır İnsan təfəkkürü də belədir, dünyamızı
öyrəndikcə öyrənmək marağı və həvəsini
artırır.
İnsan təbiətin törəməsi və davamçısıdır. Təbiət insan dünyasının həm
də müəllimidir. Hər ikisi eyni ilkin
zərrəciklərdən və atomlardan yaranmışdır. Bu iki canlı və cansız təbiət zamanca
tarixi və strukturca iyerarxiyalıdırlar.
Təbiət qanunları kimi təbiətin davamı olan insan, həyat, cəmiyyət və
dövlət qanunları formalaşdırılmaqdadır.
Bəşəriyyət qarşısında meydana çıxan
vacib problemlərdən biri də bu atributların qarşılıqlı münasibətindən istifadə
edərək insan, həyat, cəmiyyət və dövlət
qanunlarını formalaşdırmaqla dünyada
təhsil sistemini vahid məkana aparan
yolu müəyyənləşdirməkdir.
Yuxarıda deyilənlərin hamısı elm və
təhsildən keçməklə qlobal dünyamızın
problemləri kimi ön plana çəkilməlidir.
Bunun üçün ilk növbədə dünyanın
təbii-elmi mənzərəsini, bütün daxili və
xarici cizgilərini görmək, onun maddiliyi çərçivəsində vəhdətə nail olmaqla
məqsədə yaxınlaşmaq olar. Aləmin maddiliyi isə o deməkdir ki, o, şüurumuzdan
asılı olmayaraq mövcuddur və onun qanunauyğunluqları canlı və cansız materiyanın öz xassələrindən doğur.
Həmin qanunauyğunluqları təsvir
etmək üçün bəşəriyyət tarixən müxtəlif
elmi dünyagörüş mərhələləri (elmi inqilab dövrləri) keçmişlər. Bu mərhələləri,
adətən dövrünün ən görkəmli alimlərinin
adı ilə əlaqələndirirlər. Bəşər tarixində üç
möhtəşəm elmi inqilab, bir mini-inqilab
baş vermişdir. Birinci dövr (b.e.ə. VIIV əsrlər) Aristotelin adı ilə bağlıdır. Bu
dövr qədim yunan filosoflarının iştirakı ilə
əlamətdardır. Bu dövrü bəzən rəssamlıq
dövrü kimi səciyyələndirirlər. Adətən
rəssamlar obyekti təsvir edərkən daha
çox fantaziya və uydurmalara yol verirlər
və reallığı tam əks etdirə bilmirlər. Onların yaratdığı tablolarda təsvirlər cansızdır, hərəkətsizdir və inkişaf yoxdur. Lakin
bu dövrdə elmin özü yaranmışdır.
İkinci elmi inqilab Nyutonun adı
ilə bağlıdır (XVII-XIX əsrlər). Bu dövr
N.Kopernikin, Q.Qalileyin, İ.Keplerin,
R.Dekartın fəaliyyətini əhatə edir. Lakin
onu ümumiləşdirən və «Dünyanın mexaniki mənzərəsini» quran Nyuton olmuşdur. Bu dövr klassik mexanika dövrü kimi
üç yüz il hökm sürmüşdür. Bunu fotoqrafiya dövrü kimi də səciyyələndirirlər. Belə
ki fotoqraflar rəssamlardan fərqli olaraq
obyektin şəklini olduğu kimi çəkirlər. Burada dəqiqlik artır, fantaziya və uydurma-

ya yer qalmır. Lakin təsvir hərəkətsizdir,
statistikdir, cansızdır, hərəkətə və inkişafa yer verilmir.
Bu dövr yekun olaraq eksperimentalriyazi təbiətşünaslığın bazasında dünyanın mexaniki mənzərəsini yaratmışdır.
XIX əsrin axırlarında və XX əsrin
əvvəllərində güman edilirdi ki, dünyanın
təbii-elmi mənzərəsinin tamamlanmasına
az qalmışdır və ancaq bir neçə cizgilər çatışmır. O dövrün ən görkəmli fiziklərindən
olan Uilyam Tomson və Lord Kelvin
özlərinin «Baltimor mühazirələrində»
fizikanın aydın üfüqündə «iki buludcuğun» olmasını xatırlatmışlar. Onların
dərin və heyranedici elmi qabiliyyəti aşağıdakı nəticələrə gətirdi. Bir buludcuqdan A.Eynşteynin nisbilik nəzəriyyəsi,
digərindən isə kvant mexanikası meydana gəldi. Bununla da A.Eynşteynin
adı ilə bağlı olan dünyanın qeyri-klassik
təbii-elmi mənzərəsi yarandı (üçüncü
dövr başlandı: XX əsr). Təbiətşünaslıqda
qeyri-klassik nəzəriyyənin yaradılmasında Plankın, Borun, Heyzenberqin, Şredingerin, Dirakın və başqalarının əvəzsiz
rolu olmuşdur. Bu dövrü kinematoqrafiya
dövrü adlandırırlar. Burada bizi əhatə
edən aləmin təsviri canlıdır, hərəkətdədir
və inkişafdadır. Bu dövr təbiətşünaslığı
yeni elmi müstəviyə qaldırdı. Bütün bunlara baxmayaraq XX əsrin II yarısından
başlayaraq dünya elmində və təhsilində,
qlobal böhran başlandı. Bu böhrana kainatda yeni obyektlərin və proseslərin
aşkar edilməsi, onların mürəkkəb
sistemlərinin nəzəri izah tapa bilməməsi,
digər tərəfdən, elmdə gedən sürətli diferensiasiya və inteqrasiya proseslərinin
uzlaşdırıla bilməməsi səbəb olmuşdur.
Dördüncü dövrü (XX əsrin sonu)
elmdə qlobal böhranın yaranması və
elmin yetkinlik mərhələsinə keçid dövrü
kimi səciyyələndirmək olar. Bu dövrdə
dünyanın sintetik (kibernetik, informatik
və sinergetik) təbii-elmi mənzərəsi formalaşmışdır. Dördüncü dövr təbiətşünaslığa
“qeyri-klassikdən sonrakı təbiətşünaslıq”
(post qeyri-klassik təbiətşünaslıq) adı
altında daxil olmuşdur. Bu sonuncunu əvvəlki üç dövrdən fərqləndirən ən
ümumi cəhət ondan ibarət idi ki, burada
bizi əhatə edən aləmin təsviri canlıdır,
hərəkətdədir və qlobal təkamüldədir.
Təbii-elmi, sosial və humanitar elmlər
inteqrativ formada verilir. Həm də biliklər
vahid sinergetik-təkamül paradiqmalar
əsasında qurulur.
Təbiətşünaslar belə diferensiasiyanın
nəticəsində iki mindən çox fənnin yaranmasını müəyyən etmişlər. Diferensiasiya
elə vəziyyətə gəlmişdir ki, hətta eyni ix-
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tisas sahələrinin mütəxəssisləri bir-birini
başa düşməkdə çətinlik çəkirdilər.
Elmdə diferensiasiya və inteqrasiyaların getməsi təbii proseslər idi. Lakin
elmin qanunauyğun inkişafının digər
vacib yollarından biri də elmi biliklərin diferensiasiya və inteqrasiya proseslərinin
vəhdəti hesab olunur.
Hələ 1959-cu ildə görkəmli ingilis fiziki
və yazıçısı Çarlz Snou «İki mədəniyyət»
əsərini yazaraq, təbiət elmi və humanitar mədəniyyət arasında uçurumun yaranmasını və onun ilbəil dərinləşməsini
dünyaya bəyan etmişdir. Onun fikrinə
görə, belə hal sivilizasiyaya və insan
mədəniyyətinə fəlakət gətirə bilər.
XX əsrin 60-cı illərinin əvvəllərində
Amerika tarixçisi və filosofu Tomson Kunun təklifi ilə elmin yeni inkişaf konsepsiyasının yaradılmasına başlandı. O, elmin
metodologiyasına prinsipcə yeni olan paradiqma (hərfi mənada-nümunə) anlayışı daxil etdi. Əslində, bu, elmi inqilabdan
başqa bir şey deyildir. T.Kunun konsepsiyasının mahiyyəti ondan ibarət idi ki, elmin inkişafında paradiqmanın dəyişməsi
xətti xarakter daşımır. Onun fikrinə görə,
kaktus bitkisi kimi onun boyatması bu
bitkinin səthinin istənilən nöqtəsindən
başlaya və istənilən istiqamətdə böyüyə
bilər. Buradan belə çıxır ki, bizim adət
etdiyimiz dünyanın kvant-relyativistik
mənzərəsi prinsipcə heç də ondan az
məntiqli və ardıcıl olmayan tamam başqa cür də ola bilərdi.
Məsələn, hələ XX əsrin 50-ci illərində
dünya elmi, xüsusilə fizika elmi qarşısında daha möhtəşəm problemlər dururdu.
Bunlardan biri daha mürəkkəb, daha
nəhəng EHM-in yaradılması idi. Lakin
bunun əvəzinə daha kiçik ölçülü fərdi
kompyuterlər meydana gəldi.
Həmin dövrdə elm qarşısında süni
idarə olunan termonüvə reaksiyaları almaq və vahid sahə nəzəriyyəsinin yaradılması problemi dururdu. Lakin bunların
əvəzinə çox keçmədi ki, tamamilə yeni
mürəkkəb, açıq və tarazlıqda olmayan
sistemlərin fizikası önəmə gəldi.
Bu məqsədlə 1969-cu ildə Q.Xaken
sinergetika (birgə təsir, əməkdaşlıq)özünütəşkil nəzəriyyəsini, 1970-ci ildə
isə İ.Priqojin qeyri-tarazlıqlı termodinamika adı altında açıq, mürəkkəb və
dönməyən sistemlərin yeni nəzəriyyəsini
verdilər.
Artıq məlum oldu ki, dünyamızı harmoniyanın, ahəngdarlığın, qanunauyğunluğun sistemi kimi deyil, həm də
qeyri-stabilliyin, dayanıqsızlığın, tarazsızlığın, xaosgenin, qeyri-müəyyənliyin
sintezi kimi başa düşmək lazımdır. Belə
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olan halda proseslərin gedişinə xətti
təsəvvürlər əsasında yanaşmaq, başqa sözlə, real dünyamıza sadə, qapalı,
dönən proseslər kimi baxmaq düzgün olmazdı. Bütün yuxarıda deyilənləri nəzərə
alaraq dəyişən dünyamızı təsvir etmək
üçün tamamilə yeni nəzəriyyənin başqa sözlə, qeyri-xətti qanunla dəyi-şən,
mürəkkəb, açıq və dönməyən proseslərin
fizikasının yaradılmasına ehtiyac vardı.
1987-ci ildə ilk dəfə inkişaf etmiş
ölkələrdə gəncliyin daha da savadlı olması, müstəqil düşünmək və müstəqil
qərar vermək qabiliyyətini nəzərə alaraq
yeni metodologiyanın işlənilməsinə, dünyanın təbii-elmi mənzərəsinə yenidən
baxış, onu cəmiyyət və sosial sistemlərlə

tərəfdən, dünya sivilizasiyası ilə birlikdə
xalqımız «qapalı kainat» modelindən
yaxa qurtararaq elmdə açıq sistemlərin
öyrənilməsi prosesinə qoşulmuşdur.
Həmin vaxtdan etibarən post qeyri-klassik
təbiətşünaslığın tədqiqi sürətləndi. Yeni
tədqiqat obyektləri müəyyənləşdirildi.
Belə ki, qapalı sistemdən açığa,
sadədən mürəkkəbə, davamlılıqdan
davamsızlığa, tarazlıqdan tarazsızlığa, dönəndən dönməzliyə, statiklikdən
dinamikliyə keçən sistemlərin fizikası yaranmağa başladı. Beləliklə, çox keçmədi
ki, qeyri-xətti təfəkkürə və qeyri-səlis
məntiqə söykənən post qeyri-klassik
təbiətşünaslıq yarandı və inkişaf etməyə
başladı. Bu nəzəriyyə tədqiqat obyektləri

əlaqələndirmək zərurəti meydana gəldi.
Elə həmin il BMT-nin komissiyası «Bizim
gələcəyimiz» mövzusunda məruzə hazırladı və komissiyanın gəldiyi nəticəyə
əsasən bizim sivilizasiyanın «Davamlı
inkişaf konsepsiyası» hazırlandı. 1990-cı
illərin əvvəlləri Azərbaycan xalqı üçün ikiqat əlamətdar olmuşdur. Belə ki, bu dövrə
kimi Azərbaycan elmi və Azərbaycan
cəmiyyəti ikiqat qapalı sistemdə yaşamışdır. Əvvəla, Azərbaycan cəmiyyəti
sovet məkanına daxil olan bütün ölkələrlə
birlikdə qapalı cəmiyyətdə yaşamış,
ölkəmiz dünyanın sivil ölkələrindən
təcrid olunmuş və demək olar ki, informasiya blokadasında yaşamışdır. Bu
dövrdə ölkəmiz müstəqillik əldə etməklə
öz taleyinə sahib çıxmış, dünyanın sivil
ölkələri ilə elm, təhsil və digər sahələrdə
əlaqə qurmuş, dünyanın informasiya
qovşağına qoşulmuş, bütün sahələrdə
sürətli inkişaf yoluna keçmişdir. Digər

müxtəlif olan təbii və sosial sistemlərdə
təkamül mexanizminə əlavə işıq verdi.
Eyni zamanda mürəkkəb özünütəşkil
edən sistemlərdən disspativ struktur,
xaosomluq, sponton nizamlılıq, davamlılıq, flüktasiya, bifrukasiya, qeyri-xəttilik,
qeyri-müəyyənlik, dönməzlik, seçmə və
s. kimi fənlərarası xarakterli ifadələr yarandı. Bu isə öz növbəsində özünütəşkil
edən sistemlərin ümumi prinsipini tapmağa və fənlərin inteqrasiyasına nail olmağa
imkan yaratdı. Halbuki buna qədər olan
xətti təfəkkürə əsaslanan qeyri-klassik
təbiətşünaslıq sadə, qapalı və dönən
proseslərə aid olub fənlərarası inteqrasiyadan uzaq idi. Lakin açıq sistemlərin
əsasında özünütəşkil prinsipi durur.
Özünütəşkil konsepsiyası ilə tanış
olaq.
Xarici mühitlə enerji, maddə və informasiya mübadiləsində olan və tarazlıq2 / 2012
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dan uzaq olan açıq mürəkkəb sistemlərdə
müəyyən şəraitdə özünütəşkil prosesləri
baş verir.
Bütün real sistemlər açıq sistemlərdir.
Özünütəşkil edən sistemlər ən müxtəlif
təbiətli, məsələn, fiziki, kimyəvi, bioloji, sosial və digər sistemlər ola bilər.
Özünütəşkil prosesləri ilə məşğul olan
belə elm Sinergetika adlandırıldı.
«Sinergetika» termini yunanca birgə,
kooperativ, razılaşdırlmış təsir və yaxud
əməkdaşlıq mənalarında işlədilmişdir.
Belə təsir özünütəşkil prosesində
obyektlərə göstərilən təsirdir. Bu termini fizikaya 1969-cu ildə alman alimi
Q.Haken daxil etmişdir. Məsələn, orqanizm mürəkkəb sistemdir. Orqanizm
xəstələnərkən
ona
çoxkomponentli mikroelementlərdən ibarət dərman
vasitəsilə təsir göstərilir. Dərmanın
bir komponenti xəstəyə həmin effekti
verməyəcəkdir.
Dünyanın
ümumi
mənzərəsində
ziddiyyətsizliyi saxlamaq üçün belə
bir postulat irəli sürüldü ki, materiyada
təkcə dağılmaq deyil, həm də yaranmaq
ənənəsi mövcuddur.
Sinergetikanın əsasında iki ideya durur:
1. Kainatda dağılma və yaranma, deqradasiya və təkamül prosesləri eyni
hüquqludur.
2. Yaranma prosesləri (mürəkkəbliyin
və nizamlığın artması) sistemin
təbiətindən asılı olmayıb, eyni
alqoritm üzrə baş verir.
Özünütəşkil dedikdə açıq sistemlərin
az mürəkkəb və az nizamlı formadan
daha mürəkkəb və daha nizamlı formaya
sponton keçidi başa düşülməlidir.
Sadə sistemlər klassik və qeyriklassik təbiətşünaslığın obyektləridir.
Məsələn, qravitasiyalı sistemlər ümumdünya cazibə qanununa tabedirlər. Burada iki dəyişən - kütlə və məsafə iştirak
edir. Müasir təbiətşünaslıq baxımından
sadə olan belə sistemdə yer və yaxud
hər hansı göy cisminin milyon ildən sonra fəzanın hansı nöqtəsində olmasını
qabaqcadan söyləmək mümkün olduğu
halda, açıq mürəkkəb sistem olan iqlimin
bir gün sonra necə olacağını qabaqcadan söyləmək həmişə düzgün nəticə
vermirdi.
Bu sonuncuda baş verən qeyri-xətti
prosesləri nə klassik, nə də qeyri-klassik
qanunlar təsvir etmək gücündə deyildir.
Kollektiv (birgə) təsir nəticəsində
özünütəşkil edən açıq mürəkkəb
sistemlərə misal olaraq aşağıdan
tamamilə bərabər qızdırılan mayeni
2 / 2012

göstərmək olar. Həmin maye özünütəşkil
nəticəsində altıbucaqlı özəklər şəklində
makroquruluş (Benar özəyi) əmələ
gətirirlər. Başqa sözlə, mikroquruluş
makroquruluşa çevrilir. Belə quruluş
mayeni təşkil edən mikrozərrəciklərin
(molekulların) birgə, kooperativ təsirləri
nəticəsində yaranır. Həm də yeni altıbucaqlı heksaqonal quruluşun yaranması
yeni keyfiyyətin yaranmasından xəbər
verir.
Sinergetika təbiətdə təkamülün nəyin
hesabına əmələ gəlməsi, başqa sözlə,
kainatda yaranma problemləri ilə məşğul
olur.
1970-ci illərdən başlayaraq qəbul
edildi ki, dünyada mövcud olan hər
şey qlobal təkamülün nəticəsidir. Müasir təbiətşünaslıq təsdiq etdi ki, qlobal
təkamülçülük prinsiplərinə görə kainat
və onun elementləri inkişafsız mövcud
ola bilməz. XIX əsrdə təkamül ancaq
biologiya elminə aid olduğu halda, XX
əsrin axırlarında sinergetika vasitəsilə
canlı və cansız materiyanın hər ikisini
əhatə etməklə fizikaya, astronomiyaya
və kimyaya gətirildi. Bununla da sinergetika canlı və cansız təbiəti, təbiətinsan-həyat-cəmiyyət hadisələrini vahid
əsaslarla bir-birinə yaxınlaşdırdı.
O vaxtdan başlayaraq elə bir mexanikanın (termodinamikanın) əsası qoyuldu
ki, bu mexanika bizi əhatə edən aləmin
obyektlərində inkişafın hərəkətverici
qüvvəsini təsvir etmək iddiasını öz
üzərinə götürdü.
Bu mexanika dünyanın təbii-elmi
mənzərəsini yeni dünyagörüş müstəvisinə
keçirərək, təbiətdə baş verən qanunauyğunluqları izah edə biləcək yeni prinsiplər
irəli sürdü: sistemlilik, özünütəşkil, qlobal
təkamülçülük və tarixilik.
Sistem mürəkkəbləşdikcə kənaraçıxma güclənir və əvvəlki nizamlılığın pozulmasına və yenisinin yaranmasına gətirir.
Sistem mürəkkəbləşdikcə dinamizm
güclənir, bir haldan digər hala keçmə
müddəti azalır və sistem daha aktiv olur.
Sistem mürəkkəbləşdikcə keyfiyyət
dəyişikliyinin yaranmasına dair digər misallar göstərək:
1. Hidrogen və oksigen qazlarının
hər ikisi yanğına kömək edir. Lakin
onların birləşməsi olan su yanğını
söndürmək üçün istifadə olunur.
2. Natrium metalı və xlor qazı ayrıayrılıqda zəhərli maddələrdir. Lakin
onların birləşməsindən alınan xörək
duzu qidalanmada istifadə olunur.
3. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən
axıb gələn xırda dağ çayları
böyük çaylara birləşərək okean-

lara tökülür. Yer kürəsinin müxtəlif
nöqtələrindən axan çaylar özləri ilə
müxtəlif mikroelementlər daşıyır və
okeanda görüşərək onun tərkibini
mürəkkəbləşdirirlər. Məlum olmuşdur
ki, belə mürəkkəbləşdirmə okean
suyunun tərkibini qanın tərkibinə
yaxınlaşdırmışdır.
4. Müxtəlif arıların müxtəlif çiçəklərdən
gətirdiyi şirə toplanaraq çoxkomponentli mikroelementlər toplusuna bala çevrilir.
Digər tərəfdən, sistemlər mürəkkəbləşdikcə, onu təşkil edən obyektlər
arasında böyük sayda rabitələr yaranır
və beləliklə, yuxarıda deyildiyi kimi sistemin bütövlüyü meydana gəlir. Bu zaman
sistemi təşkil edən komponentlərin rolu
«yox» olur və sistemin bütövlük effekti
özünü göstərir. Cəmiyyətin yaranması
və inkişafı da sinergetik qanunlarla baş
verir.
Yuxarıda deyilənlərin hamısının təhsil
sisteminə birbaşa aidiyyəti vardır. Belə
ki, təhsil sistemi açıq, mürəkkəb, tarazlıqdan uzaq olan və dönməyən sistemdir.
Məktəbin birinci sinfinə gələn uşağın hər biri müxtəlif ailələrdən gəlir
və müxtəlif qabiliyyətlərə malikdir.
Onların altı yaşa çatana kimi əldə
etdikləri məlumat təxminən ömürlərinin
axırınadək qazandıqları məlumatın 70
faizini təşkil edir. Məktəbə gələn uşaq
dağ çayları və yaxud bal arısı kimi özləri
ilə müxtəlif «məhsullar» daşıyır. Onlar
bir sinfə toplanaraq mürəkkəb bir sistem əmələ gətirməklə sistemlərin bütövlük effektini yaradırlar. Onların daşıyıb
gətirdikləri ayrı-ayrı şirə zərrələrini toplayıb «bala» və yaxud okean suyu kimi
«canlı orqanizmə» çevirməsini interaktiv
təlim zamanı aldıqları yeni, keyfiyyətli
biliklə müqayisə etmək olar. Bununla da
sinfin bütövlük effektini aradan qaldırmaq
və şagirdlərin biliklərinin inteqrasiyasına
nail olmaq mümkündür.
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AVROPAYA İNTEQRASİYA
PROSESİNDƏ TƏHSİLİN VƏ ELMİN
İNKİŞAFI İMKANLARI
Nadir İbadov
Gəncə Dövlət Universitetinin elm və texnika üzrə prorektoru

Xalqımızın tarixinə əbədi daxil olmuş,
xilaskar və qurucu, görkəmli dövlət xadimi, dahi ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev ideyalarının həyata keçirilməsi
istiqamətində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin apardığı uğurlu daxili və xarici siyasəti inamla
dəstəkləyən Azərbaycan universitetlərinin
professor-müəllim heyəti, çoxminli tələbə
kollektivi və ümumiyyətlə, gənc nəslin
elmi, siyasi və mənəvi tərbiyəsini öz
çiyinlərində daşıyan təhsil işçilərinin
nəhəng ordusu hökumətin elm və
təhsil sahəsində qəbul etdiyi qərar və
göstərişlərinin
icrası
istiqamətində,
dövlətin təhsil siyasətinin uğurlu icrası
üçün inamlı fəaliyyət göstərirlər.
Aydındır ki, Azərbaycan Respublikası
özünün qərbyönlü inkişaf siyasətini davam etdirir. Artıq Azərbaycan Respublikası Avropa Şurasının tam hüquqlu üzvüdür.
Avropa enerji böhranı keçirdiyi bir zamanda Azərbaycan özünün enerji ehtiyatlarını Avropa ölkələrinə yönəltməklə həmin
ölkələrdə özünə ciddi maraq yaratmışdır.
Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası
Avropa evinin bir üzvü kimi Avropaya

qonşuluq siyasətini ciddi şəkildə qurmağa
çalışır. Azərbaycan dövləti addım-addım
Avropa İttifaqının üzvü olmağa doğru addımlayır və bu məqsədə zaman-zaman
özünün iqtisadi, elmi, təhsil potensialı və
peşəkar mütəxəssis ordusu ilə yaxınlaşır.
İnkişaf etmiş qərb mühitini öyrənməklə,
təhlil etməklə istər hüquqi müstəvidə,
istərsə də iqtisadi, sosial, elm, təhsil və
mədəniyyət müstəvilərində mövcud olan
problemlər sürətlə həll edilir. Bu məqsədlə
Azərbaycan Dövləti Avropa Şurasının qanunlarını diqqətlə öyrənir və Azərbaycan
Dövlət qanunlarının qəbulu zamanı bu
məsələləri nəzərə alır. Avropa qonşuluq
siyasəti baxımından Azərbaycan özünü
bu qonşuluğa hazırlayır. Avropa qloballaşma siyasətində Azərbaycan özünə
nüfuzlu yer tutmaq üçün Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələrlə mədəniyyət,
incəsənət, hüquq və iqtisadiyyat, elm və
təhsil sahəsində də çox ciddi əlaqələrin
qurulması istiqamətində mühüm işlər
görür. Elm və təhsil istiqamətlərində
işlərin düzgün aparılması baxımından
universitetlərin üzərinə böyük işlər düşür.
Avropa evinin üzvü olan ölkə digər Avropa

ölkələri ilə bərabər səviyyədə olmalıdır.
Elmi kadrların hazırlanması zamanı Avropa standartlarına uyğun olan kadrların
hazırlanması çox zəruridir. Belə kadrları
hazırlamaq üçün sözsüz ki, beynəlxalq
əlaqələrin düzgün qurulması zəruridir.
Gəncə Dövlət Universiteti son beş ildə
beynəlxalq əlaqələri genişləndirməklə elmin və təhsilin, mədəniyyət və incəsənətin,
hüququn və iqtisadiyyatın inkişafına təsir
göstərən bir çox layihələr həyata keçirmişdir. Bu baxımdan Gəncə Dövlət Universiteti 2007-ci ildə Florensiya Dövlət
Universitetinin Hüquq İnstitutu ilə birgə
“Avropa Birliyinin qanunları və siyasəti
baxımından Avropa qonşuluq siyasəti və
Azərbaycanın tələbə və gənclərinin bu
istiqamətdə maarifləndirilməsi” layihəsi
çərçivəsində “Yay məktəbi” keçirmişdir.
Layihənin əsas məqsədi Florensiyanın
Avropa Universitetinin mütəxəssislərinin
köməyi ilə Bakıda və Gəncədə “Yay
məktəbi” keçirməklə Avropa İttifaqının
qanunları və Aİ-nin qonşuluq siyasəti
ilə bir qrup universitet müəllimlərini və
tələbələrini maarifləndirərək onları “Aİ
qanunları və Aİ-nin qonşuluq siyasəti”
2 / 2012
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Riyaziyyat
elmləri
namizədi,
dosent. Büküm
tənlikləri və onların tətbiqi, kompleks
analiz, funksional analiz və s. sahələrdə
70-dən çox elmi məqalənin müəllifidir.
Riyazi əsərlərinin bir qismi respublikamızın
tanınmış elmi jurnallarında, əksəriyyəti isə
beynəlxalq jurnallarda çap olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar
müəllimidir.

İşdə, Azərbaycan Respublikasının
Avropaya inteqrasiya prosesində
universitetlərin rolu və Avropa
universitetləri ilə elm, təhsil, mədəniyyət,
incəsənət əlaqələrinin qurulması və
həmçinin kadr hazırlığı məsələlərinin
Avropa universitetləri ilə birgə aparılması
sahəsində zəruri olan məsələlərə
baxılmışdır. Xüsusi halda, göstərilən
istiqamətlərdə Gəncə Dövlət Universitetinin son beş ildə gördüyü işlər nümunə
kimi verilmişdir.
Avropaya inteqrasiya çərçivəsində texniki
məsələlər olaraq, beynəlxalq qrantlardan
istifadə, onların əhəmiyyəti və həmçinin
icrası yolları da işdə öz əksini tapmışdır.
Ali təhsil sahəsində həllini gözləyən bəzi
problemləri xatırlatmaqla məqalədə yerli
universitetlərin daha da inkişaf etdirilməsi
üçün məsləhətlər də verilmişdir.
В статье рассматриваются вопросы
о роли университетов в процессе
Евроинтеграции Азербайданской
Республики, установления научных,
образовательных и культурных связей
с европейскими университетами,
а также проблемы подготовки
кадров совместно с европейскими
университетами. В виде примера,
описывается опыт и проделанная
работа Гянджинского Государственного
Университета в указанном
направлении за последние пять лет.
Кроме того, отражается опыт
международного сотрудничества
в рамках Евроинтеграции, работа
с грантами, международными
программами, подчеркивается их
значимость и описываются пути
реализации.
Затрагивая некоторые проблемы
и вопросы в области высшего
образования, в статье даются
рекомендации для развития местных
университетов и их дальнейшего
вовлечения в процесс Евроинтеграции.
The paper deals such important problems
as a role of universities in the European
Integration process in the Republic of
Azerbaijan, establishment of scientific,
educational, and cultural relations with
2 / 2012

sahəsində təlimçi qismində hazırlamaq və
bu təlimçilər vasitəsilə yay məktəbindən
sonrakı dövrlərdə “Aİ qanunları və Aİnin qonşuluq siyasəti”nə həsr olunmuş
mövzularla universitet gənclərini və
ictimaiyyəti maarifləndirməkdən və bununla da cəmiyyətdə Avropaya inteqrasiya siyasətinə təsir etməkdən ibarət
olmuşdur.
Başqa bir layihə isə “Şərqi Avropa
Universitetləri təcrübəsində Bolonya
Təhsil sisteminin öyrənilməsi və GDUda tətbiqi” layihəsi olmuşdur. Bu layihədə
Avropa
universitetlərindən
tərəfdaş
qismində Litvanın Vilnus şəhərinin Mykolas Romeris Dövlət Universiteti və Kaunas Dövlət Universiteti iştirak etmişlər.
Azərbaycanda təhsil prosesinin Bolonya təhsil prosesinə uyğunlaşdırılması
istiqamətində artıq universitetlərdə yeddi
ildir ki, iş aparılır.
Lakin Bolonya prosesinə keçid zamanı, başqa sözlə, təhsilin yenidən qurulması prosesində universitetlərdə bir çox
çətinliklər yaranmışdır.
Bu
problemləri
aradan
qaldırmaq məqsədi ilə tərəfdaşlar razılığa
gələrək Gəncə Dövlət Universitetinin
müəllimlərindən ibarət 7 nəfərlik qrup Litva universitetlərində Bolonya təhsil prosesinin qurulması qaydaları ilə nəzəri və
praktiki təlimlər keçmiş və həmin qrupun
vasitəsilə Azərbaycan universitetlərində
(xüsusi halda GDU-da) Bolonya təhsil
prosesinin düzgün qurulmasına yardım
etmişlər.
Qrup üzvləri 04 dekabr 2007-ci il
tarixdən 10 dekabr 2007-ci il tarixinədək
Litva
Respublikasında
tərəfdaş
universitetlərdə təlimlərdə iştirak etmişlər.
Təlimlərdən sonra onlar özlərinin seminarlarda öyrəndiklərini GDU-da tətbiq
etmişlər.
Hal-hazırda icra olunan başqa bir layihə
isə Avropa Birliyinin maliyyələşdirdiyi
Erasmus-Mundus proqramı çərçivəsində
həyata keçirilən “Tələbə, magistr, aspirant, doktorant hazırlığı, professor və
müəllimlərin Avropa Universitetlərində
elmi-tədqiqat imkanlarının və nəzəri
biliklərinin artırılması” layihəsidir.
Avropa
İttifaqının
ErasmusMundus proqramı çərçivəsində Avropa universitetləri ilə birgə kadr hazırlığı
məsələlərini həyata keçirən bu layihənin
icrasına 2007-ci ilin sentyabr ayından
başlanmışdır. Bu layihə 2012-ci ilə qədər
davam edəcək.
Layihə başladığı gündən təhsilin bütün pillələri üzrə Avropa universitetlərində
kadır hazırlığını təmin etmişdir. Layihənin
əsas
məqsədi Avropanın
aparıcı
universitetlərində magistr, aspirant və
doktor hazırlığını icra etmək, təhsilin bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələrin
Avropa universitetlərində təhsilini davam etdirmələrinə şərait yaratmaq, professorları və tədqiqatçıları Avropa elmi
mərkəzlərində öz tədqiqatlarını davam

etdirmələri üçün qısa və uzun müddətli
ezamiyyələrə göndərməkdən, Avropa
alimləri ilə birgə elmi tədqiqat işlərini planlaşdırmaqdan, Avropa universitetlərinin
uyğun kafedraları ilə Gəncə Dövlət
Universitetinin
kafedraları
arasında
əməkdaşlıq münasibətlərini (təhsildə və
elimdə) qurmaqdan ibarətdir. Bu layihəyə
əsasən Gəncə Dövlət Universiteti ilə
Avropa Universitetləri arasında bir çox
tədbirlər planlaşdırılmış və həyata keçrilmişdir.
Layihə konsorsium üzvləri tərəfindən
həyata keçirilir. Bu konsorsiumda Hollandiyanın Hos-den Boş, Fransanın
Ancers, İtaliyanın Tuschia və Roma,
Portuqaliyanın Viano – De Koctello, Yunanistan Saloniki ATEİ, Bolqarıstanın
Russe, Latviyanın Rezekne universitetləri
və Azərbaycan, Gürcüstan universitetləri
birləşirlər. Azərbaycan tərəfdən konsorsiumda Gəncə Dövlət Universiteti, Xəzər
Universiteti və Turizm İnstitutu iştirak
edir.
Layihənin əsas məqsədi professormüəllim, post-doktor, doktorant, magistr və tələbə mübadilələrini tərəfdaş
universitetlər arasında reallaşdırmaqdan
ibarət olmuşdur. Bu məqsədə çatmaq
üçün tərəfdaş universitetlər arasında
müqavilələr bağlanmış, tələbə müəllimlər
arasında müsabiqə elan olunmuş,
tərəfdaş universitetlərin rəhbərləri ilə
birlikdə müxtəlif səviyyəli seminarlar həm
Avropa universitetlərində, həm də Gəncə
Dövlət Universitetində aparılmışdır.
Tərəfdaş universitetlər bir-birinin fənn
proqramlarını öyrənmiş və zəruri hallarda bəzi uyğunlaşdırmalar aparmışlar.
Diplomların tanınması haqda tərəfdaş
universitetlərlə müqavilələr imzalanmışdır.
Hər bir universitetdə 5 nəfərdən ibarət
seçim komissiyası yaradılmış və seçim
komissiyasının apardığı müsabiqənin
nəticələri Belçikanın Brüssel şəhərində
Avropa İttifaqının Təhsil Komissiyasında müzakirə olunmuşdur. Müsabiqələrin
yekunlarına əsasən qalib gəlmiş müəllim
və tələbə heyəti Avropa universitetlərində
uyğun olaraq işləmək, təcrübə toplamaq
və təhsil almaq hüququ əldə etmişlər.
Son beş ildə 55 professor-müəllim, postdoktor, doktorant, magistr, bakalavr layihə
çərçivəsində Avropa universitetlərində
uyğun olaraq çalışmış və yaxud da təhsil
almışlar.
Layihə
çərçivəsində
bakalavr
tələbələrinə hər ay 1000 avro, magistrlərə
və doktorantlara 1500 avro, müəllim
heyətinə isə hər ay üçün 2500 avro
ödənilmişdir. Bütün nəqliyyat xərcləri, illik tibbi sığorta, yemək və yataq xərcləri
layihənin büdcəsi hesabına icra olunmuşdur. Layihə çərçivəsində 1 nəfər
Bolqarıstanın
Russe
Universitetinin
professoru Universitetimizə mühazirə
oxumaq və tədqiqat işi aparmaq üçün
gəlmiş və informatika ixtisasında təhsil
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European universities as well as problems of development of human resources
jointly with European universities. In particular, as an example, there is described
large experience and work implemented
by Ganja State University in this direction
within the last five years.
In addition, as a technical example, there
is reflected an experience of international
collaboration within the European Integration process, work with international gant
programs; their significance is highlighted,
and the ways of realization are described.
Touching upon various important problems in the field of higher education, recommendations for development of local
universities and their involvement into the
European Integration process are given in
this article.

alan tələbə və magistrlər üçün yeni və
həm də çox zəruri olan mühazirələri ilə
yadda qalmışdır. Professor Sahar Kadırova kompyuterlərin element bazalarının hazırlanmasını avtomatik idarə edən
proqramlarla tələbələri tanış etmiş, riyazi
məntiqin – Bul cəbrinin əməllərinin fiziki
icrası proqramlarını nümayiş etdirmişdir. Prof. S.Kadırovanın Gəncədə yaşaması üçün hər cür şərait yaradılmış
və ona aylıq əməkhaqqı olaraq layihə
büdcəsində 2500 avro ödənilmişdir. Bu
layihə çərçivəsində əslən iraqlı olan,
Əbdüləmir Qadir Ali 6 ay müddətinə bizim universitetdə doktorluq tədqiqatı
aparmaq üçün gəlmiş və doktorluq işini
tamamlamışdır.
Avropa İttifaqının “Tempus - 4” proqramı çərçivəsində Azərbaycan Dillər
Universiteti, Lənkəran Dövlət Universiteti və Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə
birlikdə “RİTSA” layihəsi Qərbi Avropa universitetləri ilə birgə əməkdaşlıq
müqaviləsi əsasında müvəffəqiyyətlə
icra olunur. Bu layihənin məqsədi xarici
dil müəllimlərini Avropa universitetlərində
təlimləndirməklə tədris prosesinə yeni
innovativ metodları gətirmək və tərcümə
nəzəriyyəsi üzrə mükəmməl kadr hazırlığını təşkil etməkdən ibarətdir. Bu
layihədə bizim universitetlərlə partnyor
qismində Fransanın Strasburq Universiteti, İngiltərənin Essex Universiteti (Kolçestr şəhəri), İtaliyanın Milan Tərcümə
Mərkəzi və Almaniyanın Leypsiq Universiteti iştirak edir. İndiyə qədər xarici
dil müəllimləri üçün istər adları yuxarıda
çəkilən Avropa universitetlərində, istərsə
də respublikamızda təşkil olunan seminarlarda və təlimlərdə bizim universitetlərin
müəllimləri çox fəal iştirak etmişlər.
Şərqi Avropa ölkələrinin (Macarıstan,
Çexiya, Slovakiya) universitetləri və elmi
mərkəzləri ilə Gəncə Dövlət Universiteti arasında əldə olunmuş razılaşmalara
əsasən bu həmin ölkələrin universitetlərinə Gəncə Dövlət Universitetindən bakalavr, magistr və doktorluq təhsili almaq
istəyən ərizəçilərin iştirakı üçün imkanlar

yaradılmışdır.
Almaniyanın DAAD (Destination Germany A Project Guide for İnternational
Students excheange servis) təşkilatı və
Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin
köməyi
ilə
“Bundestaq
layihəsi”
çərçivəsində alman dili ixtisasında təhsil
alan tələbələrin Almaniyada təhsillərini
davam etdirmələrinə şərait yaradılmışdır.
Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin
dəstəyi ilə GDU-da fransız dilində təhsil
alan və semestr imtahanlarında yüksək
nəticə əldə etmiş tələbələrin Fransa
universitetlərinə təcrübə mübadiləsi
məqsədi ilə səfərləri təşkil olunmuşdur. Bundan başqa, müqavilə əsasında
magistr təhsil pilləsi üzrə “Master 1”
səviyyəsində təhsil almaq üçün Strasburq Universitetinə hər il bir, bəzən isə iki
nəfər tələbə göndərilir.
Cənubi Qafqazda Gürcüstan Respublikası, qardaş Türkiyə Respublikası
universitetləri və Şimali Kipr Türk Respublikası universitetləri ilə sıx əlaqələr qurulmuş, təhsilin və elmi tədqiqatların birgə
inkişafı üçün real işlər həyata keçrilmişdir.
GDU-da keçirilən Beynəlxalq Konfranslarda həmin ölkələrin nümayəndələri də iştirak etmişlər. Gürcüstan universitetlərinin
alimlərinin elmi məqalələri bizim universitetin məcmuələrində və konfrans materiallarında çap olunmuşdur.
Türkiyə, Gürcüstan və Gəncədə
keçirilən beynəlxalq konfranslar təhsilin
və elmin daha da inkişaf etdirilməsinə
təkan vermişdir.
Cənubi Azərbaycan universitetləri ilə
əlaqələrin qurulması üçün daha həssas
metodlardan istifadə olunmalıdır. Cənubi
Azərbaycan universitetlərində çalışan riyaziyyat, kimya, biologiya, informatika və
s. istiqamətlərdə çalışan alimlər ilə birgə
tədqiqatların aparılması istiqamətində
bizim strateji planlarımız olmalı və bu
işlərin həyata keçirilməsi üçün konkret büdcələrin olması vacibdir. Hər bir
universitetin beynəlxalq münasibətləri
qurmaq sahəsində strategiyası olmalıdır. Strategiya, bir və yaxud 2 şəxsin

istəklərinin nəticəsi kimi yox, universitetin
ümumi inkişaf strategiyasının bir hissəsi
olmalıdır. Biz həm Qərbə, həm də Şərqə
inteqrasiya etməyi öyrənməliyik. İnteqrasiyanın metodlarının
bəzilərini
mən sizə dedim, lakin əlaqələr elm və
təhsilin konkret sahələri üzrə qurulmalıdır. Universitet çətinlik çəkmədən yay
məktəblərini keçirmək imkanına malik olmalıdır. Bu məktəblər xarici əməkdaşlarla
birgə
təşkil olunsa, bu, beynəlxalq
Əlaqələrinin gücləndirilməsində, universitetin tanınmasında böyük bir iş olar.
Biz bir tərəfdən nəyisə yaradırıq, qururuq və sonra isə qazandıqlarımızı çox
asanlıqla itiririk. Keçmiş Sovetlər birliyi ölkələri ilə əlaqələrimizin qırılmasını
həmin ölkələrdə olan dostlarımızın, tanışlarımızın itirilməsini misal göstərmək
istərdim. Biz Rusiya, Ukrayna, Pribaltika
və başqa ölkələrin universitetləri ilə qurulmuş əlaqələrimizi tədricən itirə bilərik.
İndi müasir tələbələrin çoxu rus dilini
bilmir və bu baxımdan həmin ölkələrlə
əməkdaşlıq məsələləri çətinləşir. Həmin
əlaqələri bərpa etmək, saxlamaq və
yenilərini qurmaq lazımdır. Sözsüz ki,
əlaqələrin qurulması zamanı incəliklərə
fikir verilməlidir.
Əlaqələrin qurulması zamanı bəzi hallarda mədəniyyət və
incəsənət istiqamətlərinə daha çox üstünlük vermək olar. Ola bilər ki, əlaqələr
bir başa dəqiq elmlərin (riyaziyyat, fizika,
kimya və s.), təbiət elmlərinin (genetika,
tibb, gen mühəndisliyi, kosmik tədqiqatlar
və. s.), texniki elmlərin (İnformatika və informasiyalar nəzəriyyəsinin, nanotexnologiyalar nəzəriyyəsi və təcrübəsinin və
s.) və yaxud da pedaqogika, psixologiya
və s. inkişafı ilə bağlı olan məsələlərin
həlli baxımından qurulsun.
Hesab edirəm ki, texniki və texnoloji sahələrdə Yaponiya, Koreya və Çin
universitetlərində magistr proqramları
üzrə kadrların hazırlanmasına ciddi fikir
vermək lazımdır.
İnanıram ki, görülən işlər təhsilimizin
və elmimizin inkişafı üçün, onun sabahı,
uğurlu inkişafı üçün zəruridir.
2 / 2012
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ALİ TƏHSİL SİSTEMİNDƏ APARILAN
İSLAHATLARDA BEYNƏLXALQ
ƏMƏKDAŞLIĞIN ROLU
(Azərbaycan Dillər Universitetinin təcrübəsindən)
Natiq Yusifov
Azərbaycan Dillər Universitetinin tədris işləri üzrə prorektoru

Azərbaycan Dillər Universiteti dilşünaslıq elminin inkişafında xüsusi
xidmətləri olan ali təhsil müəssisəsidir.
Burada yarım əsrdən çox bir müddətdir
ki, dünyanın ən geniş yayılmış və istifadə
olunan dilləri üzrə müxtəlif təhsil proqramları
çərçivəsində
mütəxəssislər
hazırlanır. Hal-hazırda ingilis, alman,
fransız, ispan, italyan, Norveç, ivrit, yapon, İndoneziya, Koreya, ərəb, rus, Çin,
erməni, polyak, fars və s. dillərin tədris
olunduğu bu ali məktəbdə genişprofilli
təhsil proqramları tətbiq olunur. Bu proqramların uğurla həyata keçirilməsində
beynəlxalq əməkdaşlıq ən önəmli yer tutur. Azərbaycan 2005-ci ildə rəsmi olaraq
Bolonya prosesinə qoşulduqdan sonra onun tələblərinin yerinə yetirilməsini
təmin etmək üçün müxtəlif hüquqi aktlar qəbul edilmişdir. Onların içərisində
Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinin
Bolonya tələblərinə uyğunlaşdırılmasını
təmin etmək üçün 2008-ci ildə ölkə prezidenti tərəfindən imzalanmış Sərəncam
xüsusi yer tutur. Təhsil sahəsində aparılan islahatlar içərisində şifahi və yazılı
tərcümə üzrə mütəxəssis hazırlığının
müasir tələblərə uyğunlaşdırılması xü2 / 2012

susi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanın
beynəlxalq nüfuzunun artması, qlobal
inteqrasiya prosesləri yazılı və şifahi
tərcümə bacarıq və vərdişlərinin dəyərini
və əhəmiyyətini artırmışdır. İlk növbədə
beynəlxalq təşkilatların və korporasiyaların Azərbaycanda olması gənclərin
gələcək karyerasını qurması üçün imkanları artırır. Bu şəraitdə ən çox tələb
olunan bacarıq və vərdişlər içərisində
Azərbaycan dilindən və bu dilə şifahi və
yazılı tərcümə üzrə yüksək bilik və bacarıq xüsusi yer tutur. Azərbaycanda külli miqdarda sərmayə yatırımı bu ölkəni
həm də saysız-hesabsız beynəlxalq
tədbirlərin keçirilməsi üçün cəlbedici
etmişdir və bu tədbirlərdə konfrans
tərcüməçiliyinə, başqa sözlə, sinxron və
ardıcıl tərcüməyə böyük ehtiyac yaranır.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Azərbaycanın
Bolonya prosesinə qoşulması ali təhsil
sistemində köklü islahatların aparılmasını, təhsil proqramlarının məzmununun
dəyişdirilməsini, yeni təlim resurslarının
cəlb olunmasını, istifadə olunan metod
və texnologiyaların təkmilləşdirilməsini
tələb edir.
Hal-hazırda
tərcümə
sahəsində,

xüsusilə sinxron tərcümə üzrə yüksək
ixtisaslı mütəxəssis qıtlığı hiss olunur.
Bunun tarixi bir səbəbi vardır:
1920-1991-ci illərdə Azərbaycan
Sovet İttifaqının tərkibində olmuş və
bütün sahələrdə rus dili hegemon olmuşdur. Azərbaycan dili yüksək tribunalarda istifadə olunmamış və
beləliklə, Azərbaycan dilinə və bu dildən
tərcüməyə, xüsusilə sinxron tərcüməyə
ehtiyac olmamışdır. Yalnız Azərbaycan
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
Azərbaycan dili əvvəllər yalnız rus dilinin
işləndiyi bütün sahələrdə tətbiq olunmağa başladı və Azərbaycan dili üzrə
peşəkar tərcüməçilərin hazırlanmasına
böyük ehtiyac yarandı. Beləliklə, 1991ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetində
(o vaxt Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutu) tərcümə fakültəsi açıldı. Qeyd etmək
lazımdır ki, fakültə hələ əmək bazarının
bütün şərtlərini və ehtiyaclarını ödəyə
biləcək mütəxəssislərin hazırlanması
üçün kifayət qədər güclü proqramları
tətbiq edə bilməmişdir. Bunun ən başlıca səbəbləri kifayət qədər peşəkar kadr
ehtiyatlarının olmaması və müasir texniki avadanlıqların, laboratoriyaların, proqramların tədris prosesinə cəlb olunmasındakı problemlər olmuşdur.
Tərcüməçi kadr hazırlığındakı vəziyyət
ölkənin qlobal inteqrasiya proseslərində
iştirakını, o cümlədən VATM (Vahid Ali
Təhsil Məkanı) çərçivəsindəki inteqrasiyaya əngəldir. Bundan başqa, beynəlxalq
tədbirlərin təşkilatçıları Azərbaycan dilinə/
dilindən sinxron tərcümənin keyfiyyətinə
etibar etmədiklərini bəhanə gətirərək
rus dilinə tərcüməyə üstünlük verməyə
cəhd edirlər. Bu isə Azərbaycanın milli maraqlarına cavab vermədiyindən,
bütövlükdə qəbuledilməz yanaşmadır.
Yaranmış vəziyyətdə tərcüməçi hazırlığının keyfiyyətinin artırılması, bu
sahədə beynəlxalq təcrübədən istifadə
və əməkdaşlıq prioritet bir vəzifə kimi
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qarşıya qoyuldu və konkret addımlar atılmağa başladı. Ötən illər ərzində Strasburq, Hacettepe, Milan və başqa xarici
ölkə tərcümə məktəblərinin təcrübəsi
öyrənildi və nəhayət, 2010-cu ildə Avropa İttifaqının RITSA (Reforming Interpretation and Translation Studies in
Azerbaijan – Azərbaycanda Şifahi və
Yazılı Tərcümə Təhsil Proqramlarının İslahatı) adlı, büdcəsi bir milyon avrodan
artıq olan TEMPUS layihəsi əldə edildi.
Azərbaycan Dillər Universiteti bu layihənin
koordinatoru və qrant sahibi təyin edildi.
Layihənin əsas məqsədi Azərbaycanda
Şifahi və Yazılı tərcümə üzrə təhsil proqramlarını Bolonya tələblərinə uyğunlaşdırmaq, onun keyfiyyətini dünya standartları səviyyəsinə qaldırmaq, həmin
təhsil proqramlarının VATM hüdudlarında müvafiq proqramlarla uyğunluğunu təmin etməkdir: 1) həm bakalavriat,
həm də magistratura pillələrində şifahi
və yazılı tərcümə proqramlarını (ŞYT)
müasirləşdirmək; 2) yeni təhsil proqramları üçün müvafiq baza və infrastruktur,
həmçinin lazımi resurslar yaratmaq; 3)
proqramların gələcəkdə davamlılığını
təmin etmək üçün əldə olunan müsbət
təcrübəni yaymaq və ömür boyu təhsili
inkişaf etdirmək.
Layihədən
Azərbaycanda
ŞYT
sahəsində yaradılmış möhkəm baza
(müəllimlərin və təlimçilərin təlimi
vasitəsilə), ŞYT təhsil proqramları üçün
yaradılmış kitabxana və kom-pyuter proqramları, proqramı həyata keçirmək üçün
yaradılmış infrastruktur (dil mərkəzləri,
sinxron tərcümə laboratoriyaları), şifahi
və yazılı tərcümələr, habelə dil müəllimləri
üçün ömür boyu təhsil imkanlarının yaradılması, təhsil proqramlarının standartlarını Bolonya tələblərinə uyğunlaşdıraraq
AKTS-in (Avropa Kredit Transfer Sistemi)
tətbiqi, Azərbaycan universitetləri arasında Bolonya istiqamətində əməkdaşlıq və
iş birliyinin həyata keçirilməsi, əldə olunacaq nəticələrin daha geniş istifadə
üçün yayılması, proqramların davamlılığının gücləndirilməsi, bütün layihə

boyu keyfiyyətə nəzarət sisteminin işə
salınması, layihənin idarə olunması
kimi prinsipial nəticələrin əldə olunması nəzərdə tutulur. Layihənin əsas
məqsədi təhsil proqramlarının inkişaf
etdirilməsi, bunun üçün güclü bazanın
yaradılmasıdır. Nəzərdə tutulan proqramın müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi,
həmçinin layihə boyu yaradılmış müvafiq
infrastruktur vasitəsilə təmin olunacaqdır.
Keyfiyyətin təminatı ilə bağlı plan təhsil
proqramlarını xarici akkreditasiyaya hazırlamağa kömək edəcəkdir. Nəzərdə
tutulur ki, əldə olunan nəticələr və uğurlu
təcrübə konfranslar, seminarlar vasitəsilə
geniş ictimaiyyətə çatdırılsın.
Əvvəldə qeyd edildiyi kimi, layihənin
ən ümdə məqsədlərindən biri həm
Azərbaycan, həm də Avropanın qabaqcıl universitetləri arasında kollaborativ
iş birliyinə nail olmaqdır. Bu mənada
layihənin iştirakçısı olan universitetlərin
siyahısına nəzər salsaq, onun nə qədər
sanballı və etibarlı olduğuna əmin olmaq olar: Azərbaycan Dillər Universiteti,
Naxçıvan Dövlət Universiteti, Lənkəran
Dövlət Universiteti, Gəncə Dövlət Universiteti, Bakı Müəllimləri Təkmilləşdirmə
və Yenidənhazırlama İnstitutu, Strasburq
Universiteti (ITIRİ – Fransa), Scuolo
Civiche di Milano (İtaliya), Leypsiq Universiteti (Almaniya), Esseks Universiteti
(İngiltərə), Azərbaycan Respublikasının
Təhsil Nazirliyi.
Layihə iştirakçıları layihənin dəqiq
hazırlanmış icra planı əsasında xeyli səmərəli iş görmüşlər. Ən başlıcası dil müəllimlərinin və administrativ
heyətin həm Avropa Birliyi ölkələrində,
həm Azərbaycanda təlimləri keçirilmişdir. Azərbaycan Dillər Universitetinin
tərcümə fakültəsinin ingilis, alman, fransız, italyan, ispan dilləri üzrə müəllimləri,
Azərbaycanın digər universitetlərinin ingilis dili müəllimləri Strasburqda, Milanda, Esseksdə və Leypsiqdə dil təlimləri
keçmişlər. Bu təlimlər həm müəllimlərin
dil üzrə peşəkarlıq səviyyəsini xeyli
artırmış, həm də onların ümumi dün-
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Natiq
Yusifov
Azərbaycan
Dillər Universitetinin tədris
işləri üzrə
prorektoru.

Dilçilik üzrə
fəlsəfə doktoru,
orta ümumtəhsil məktəbləri üçün ingilis
dili dərsliklərinin, dilçiliyin müxtəlif sahələri
üzrə 40-dan çox məqalənin, ali məktəblər
üçün fənn proqramlarının müəllifi, ali təhsil
üzrə bir sıra beynəlxalq tədbirlərin və
layihələrin iştirakçısı.

Təqdim edilən məqalədə Azərbaycan ali
təhsil sistemində aparılan islahatlarda
müxtəlif beynəlxalq layihələr çərçivəsində
əməkdaşlığın rolundan bəhs edilir.
Konkret olaraq Azərbaycanda şifahi
və tərcümə ixtisasları üzrə mütəxəssis
hazırlığında islahatların aparılması
üçün əldə olunmuş irimiqyaslı TEMPUS
layihəsinin bu sahədəki əhəmiyyətindən
bəhs olunur. Layihənin Azərbaycanın
beş ali təhsil müəssisəsində müvafiq
resursların, infrastrukturun və madditexniki bazanın yaradılmasındakı rolu
qiymətləndirilir. Regional universitetlərin
islahat proqramları çərçivəsində bu
layihənin əhəmiyyəti xüsusi vurğulanır.
В статье рассматривается роль
сотрудничества высших учебных
заведений Азербайджана в рамках
международных проектов по
проведению реформ в системе
высшего образования. Исходя из опыта
по совместной работе по проекту
RITSA (TEMPUS), на конкретных
примерах затрагиваются вопросы
создания необходимых ресурсов,
инфраструктуры и материальнотехнической базы для проведения
реформ в подготовке специалистов
по преподаванию языков, а также по
письменному и устному переводу,
возможности использования данного
проекта в пяти вузах Азербайджана.
This article presents an overview of the
role of cooperation within the framework
of various international projects in the
process of reforming the higher education
system of Azerbaijan. A special focus is
placed on a TEMPUS project of which
Azerbaijan University of Languages is
a grant holder. The role of the project
named RITSA – Reforming Interpretation
and Translation Studies in Azerbaijan in
creating the necessary resources, developing new study programs, integrating
the higher educational Institutions into
EHEA is estimated.

yagörüşünü zənginləşdirmişdir. Avropa ölkələrində təlimlərin təşkilinin
digər məqsədi təlimçi müəllimlərin hazırlanmasıdır ki, onlar yerlərdə digər
müəllimlərin təlimləndirilməsi üçün la2 / 2012
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zımi fəaliyyət göstərə bilsinlər. Avropa Birliyi ölkələrində keçirilən təlimlər
mütərəqqi təlim metodlarının öyrənilməsi,
fənlərin müəyyənləşdirilməsi, fənlərin
tədrisində AKTS-in tətbiqi, effektli
öyrənmə vərdişlərinin əldə olunması,
bütün tədris prosesi boyunca təlimin
nəticələrinin diqqət mərkəzində saxlanması,
mütəxəssislərlə
ünsiyyət,
tədris prosesinin müşahidəsi və bir sıra
digər cəhətlərdən çox əhəmiyyətlidir.
Bu təlimlər, həmçinin Azərbaycan
universitetlərinin müəllimlərini bir araya gətirmiş, onların bir-biri ilə peşəkar
ünsiyyətinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Müəllimlərin təlimləri Azərbaycanda
da keçirilmişdir. Bu təlimlərə Avropa
Birliyində təlim keçərək “təlimçi müəllim”
statusunu almış müəllimlərlə yanaşı,
xarici ekspertlər də rəhbərlik etmişlər.
Yerli təlimlərin çox hissəsi regional
universitetlərdə təşkil edilmişdir.
Bəzi cəhətlər layihədə Azərbaycan
Dillər Universitetinin rolunu artırmışdır:
regional universitetlərdən fərqli olaraq,
sinxron tərcümə üzrə magistr proqramı yalnız ADU-da həyata keçiriləcəkdir.
Bu səbəbdən sinxron tərcümə üzrə təlimlərin yalnız
ADU-nun müəllimləri üçün
təşkil olunması nəzərdə tutulur. Sinxron tərcümə üzrə
Avropa Bir-liyində təşkil
olunacaq təlimlərə yalnız
ADU-nun müəllimləri cəlb
olunacağı halda, yazılı
tərcümə təlimlərinə bütün
tərəfdaş
universitetlərin
müəllimləri qoşulacaqlar.
Layihə Azərbaycanın
digər üzv universitetlərində tərcümə ixtisası üzrə
mütəxəssis
hazırlığına
başlanmasını
nəzərdə
tutur. 2010-2011-ci tədris
ilindən başlayaraq layihəyə üzv universitetlərdə
ADU-da istifadə olunan
tədris
planı
əsasında
tərcüməçi ixtisasına tələbə
qəbulu həyata keçirilmişdir. Həmin tədris ilinə
qədər ADU dövlət ali təhsil müəssisələri
arasında “Tərcüməçi” ixtisası üzrə
həm bakalavriat, həm də magistratura
pillələrində mütəxəssis hazırlığı aparan yeganə ali təhsil müəssisəsi idi. Bu
təhsil proqramları çərçivəsində lazımi
islahatları aparmaq, şifahi tərcümə proqramını inkişaf etdirmək üçün Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyinin razılığı
ilə Türkiyənin Hacəttəpə Universiteti ilə
əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır.
Həm Hacəttəpə ilə əməkdaşlıq, həm də
RITSA layihəsi bakalavriat və magistratura pillələrində yazılı və şifahi tərcümə
proqramlarının Bolonya tələblərinə,
2 / 2012

AKTS-in tətbiqinə, təlim nəticələrinə, ixtisasların çərçivə sənədinə uyğun olaraq
islahatına şərait yaradacaqdır. Tərəfdaş
universitetləri ekspertlərinin köməyi ilə
artıq ADU-da kurikulum təlimləri keçirilmiş və tədris planlarının yeniləşməsi,
müasirləşməsi üçün konkret təkliflər və
tövsiyələr əldə edilmişdir. Artıq ADU-da
istifadə olunan mövcud tədris planları müasirləşdirilmiş və onlardan digər
tərəfdaş universitetlərdə də istifadə
olunmağa başlanmışdır. Kurikulum üzrə
digər vacib məsələ ADU üçün sinxron
tərcümə üzrə magistratura tədris planının işlənməsidir ki, bu istiqamətdə
ekspertlərlə məsləhətləşmələr aparılır və
2012-2013-cü tədris ilində bu vəzifənin
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Təhsil Nazirliyinin layihə üzrə tərəfdaş
olması bu cür islahat tədbirlərinin həyata
keçirilməsi üçün çox önəmli faktordur.
Tədris planlarının tətbiqi zamanı daha
çox peşəyönümlü bacarıq və vərdişlərin
yaranmasına kömək edən fənlərin
tədrisinə üstünlük verilir. Nəzəri dilçiliyə
aid fənlər peşəyönümlü praktiki tərcümə
fənləri ilə əvəz edilir.

Təhsil
Nazirliyinin
razılığı
ilə
layihəni əhatə edən tədris proqramları çərçivəsində eksperiment olaraq
tələbələrin həftəlik auditor dərs yükü
30 saatdan 20 saata endirilmişdir. Bu,
Avropa İttifaqı təcrübəsinə uyğundur və
tələbələrə öz üzərində sərbəst işləmək,
resurslardan istifadə etmək üçün əlavə
vaxt əldə etməyə imkan verir. Eksperimentin ilkin nəticələri qənaətbəxşdir və
özünü doğruldur. Eksperimental tədris
planlarına uyğun olaraq təhsil proqramının birinci ili intensiv dil tədrisinə həsr olunur. Bundan məqsəd tələbələrin kifayət
qədər yüksək dil bacarıq və vərdişlərinə

yiyələnməsindən sonra onların daha
spesifik tərcümə fənlərinə rəvan keçidini
təmin etməkdir.
RITSA layihəsi tərcüməçi hazırlığının
texniki təminatını, müvafiq resursların
yaradılmasını, laboratoriyaların yaradılmasını və elektron proqram təminatını
da nəzərdə tutur. Azərbaycandan olan
bütün tərəfdaş universitetlərdə dil laboratoriyaları artıq quraşdırılmışdır.
Azərbaycan Dillər Universitetində isə
sinxron tərcümə laboratoriyaları artıq
istifadəyə verilmişdir. Bu laboratoriyalardan digər universitetlərin tələbələri və
müəllimləri də istifadə edə bilərlər. ADUda, həmçinin kompyuter tərcümə proqramları laboratoriyası da istifadəyə verilmişdir. Leypsiq Universitetinin eksperti
tərəfindən 2012-ci ilin may ayında həmin
laboratoriyadan istifadə üzrə təlimlər keçirilmişdir.
Layihə
üzrə
digər
tərəfdaş
universitetlərdən fərqli olaraq, şifahi və
yazılı tərcümə proqramı ADU üçün prioritet istiqamətlərdən biridir. Azərbaycanın
digər üç ali məktəbinin bu layihəyə cəlb
edilməsi çox əhəmiyyətlidir; müvafiq
təhsil proqramlarını tətbiq
etməklə, bu universitetlər
yerləşdikləri region üçün
keyfiyyətli
dil
tədrisi
mərkəzlərinə çevrilə bilər,
eyni zamanda Bolonya
prinsiplərini gözləməklə
VATM-a daha aktiv inteqrasiya edə bilərlər.
Layihədə Naxçıvan Dövlət
Universitetinin olması xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Məlum olduğu kimi, bu
universitetin yerləşdiyi region qonşu Ermənistanın
düşmənçilik və işğalçı
siyasəti nəticəsində blokada vəziyyətindədir və
Azərbaycandan,
eləcə
də bütün dünyadan təcrid
olunmuşdur.
Kifayət
qədər yüksək, peşəkar dil
bacarıq və vərdişləri üzrə
lazımi resursları yaratmaq
və inkişaf etdirməklə Universitet Muxtar Respublikanın qlobal inteqrasiya proseslərinə öz töhfəsini verə
bilər.
Bir TEMPUS layihəsinin vasitəsilə
islahat və inteqrasiya proseslərinin nə
qədər effektli getdiyini görmək çətin deyil. Bu cür layihələr Azərbaycanın digər
universitetləri tərəfindən müxtəlif təhsil
proqramları üzrə uğurla həyata keçirilir və nəticə etibarı ilə Azərbaycan ali
təhsil sisteminin Avropa Vahid Ali Təhsil
Məkanına və qlobal təhsil sistemlərinə
inteqrasiyası üzrə Dövlət Proqramlarının, Sərəncamlarının icra olunmasını
təmin edir.
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Yeni maliyyələşmə mexanizminin
ali təhsil müəssisələrində
tətbiqinin nəticələri və qarşıda
duran vəzifələr
Şahrza Əliyev
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat şəbəsinin müdiri
Bu baxımdan ölkə Prezidentinin “Ali
təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə
mexanizminin tətbiq edilməsi barədə” 10
fevral 2010-cu il tarixli Fərmanının icrası
çərçivəsində görülən tədbirlər ali təhsildə
aparılan islahatların əsas hərəkətverici
qüvvəsi hesab olunmalıdır. Belə ki, qeyd
olunan Fərmana əsasən 2010-2011-ci
tədris ilindən Azərbaycan Respublikası
ərazisində fəaliyyət göstərən ali təhsil
müəssisələrində
dövlət
büdcəsinin
vəsaiti hesabına maliyyələşdirmənin
dövlət sifarişi əsasında adambaşına maliyyələşdirmə prinsipi əsasında
həyata keçirilməsinə başlanılmışdır.

Ali təhsildə aparılan islahatın
əsas xətti - yeni maliyyələşmə
mexanizmi
Müasir dövrdə dünyada baş verən qloballaşma prosesi tədricən sosial həyatın
bütün sferalarına, o cümlədən təhsil
sferasına da sirayət edir. Beləliklə, iqtisadiyyatın və biznesin qloballaşması və
beynəlmiləlləşməsi proseslərinin sürətli
inkişafı ali təhsilin qarşısında qlobal bazarın dəyişən şərtlərinə və tələblərinə
cavab verən daha peşəkar kadrların hazırlanması kimi yeni məqsədlər qoyur.
Bu baxımdan ölkəmizdə son dövrlərdə
təhsil sahəsində, eləcə də ali təhsildə
həyata keçirilən nəticəyönümlü islahat
proqramları böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Qeyd etməliyik ki, ali təhsildə hal-hazırda
aparılan islahatların əsas istiqamətləri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2009-cu il 22 may tarixli 295 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “20092013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə

Dövlət Proqramı”na əsasən müəyyən edilir və həyata keçirilir. Sözügedən Dövlət
Proqramının əsas məqsədi ölkənin ali
təhsilinin dünya təhsil sisteminə inteqrasiyası, onun məzmununun Bolonya
prosesinin prinsiplərinə uyğun qurulması, ali təhsilin rəqabət qabiliyyətliliyinin
təmin edilməsi, ölkə iqtisadiyyatının inkişaf tələblərinə uyğun ali təhsilli kadrlara
tələbatın ödənilməsi, əhalinin ali təhsil
almaq imkanlarının təmin edilməsi üçün
iqtisadi və sosial baxımdan səmərəli ali
təhsil sisteminin formalaşdırılmasıdır.
Aparılan
uğurlu
islahatların
nəticəsində artıq bu gün Azərbaycanın
ali təhsil sistemi Avropa ali təhsil
məkanına inteqrasiya istiqamətində inkişaf edir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, ali
təhsildə keyfiyyətin əldə olunması, effektiv idarəetmənin və ayrılan vəsaitlərdən
səmərəli istifadənin təmin edilməsi üçün
ən vacib amillərdən biri də ali təhsilin
maliyyələşdirilməsində yeni və mütərəqqi
mexanizmlərin tətbiq olunmasıdır.

Ali təhsildə yeni maliyyələşmə
mexanizminin tətbiqi ilə bağlı
görülən işlər
Ali təhsildə yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiqi ilə bağlı ötən dövr
ərzində, yəni 2010, 2011 və 2012-ci
illərdə görülən işləri qısaca olaraq aşağıdakı kimi təsvir etmək olar:
2010-cu il ərzində görülən işlər və
nəticələr
Ölkə
Prezidentinin
“Ali
təhsil
müəssisələrində yeni maliyyələşmə
mexanizminin tətbiq edilməsi barədə”
10 fevral 2010-cu il tarixli Fərmanının
icrası istiqamətində Təhsil, Maliyyə və
İqtisadi İnkişaf nazirliklərinin müvafiq
əməkdaşları ilə birlikdə müzakirələr aparılmış, yeni maliyyələşmə mexanizminin
tətbiqi ilə bağlı normativ sənədlər hazırlanmışdır. Belə ki, bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin “Ali təhsil müəssisələrində
yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq
edilməsi haqqında” 25 iyun 2010-cu il
tarixli 120 nömrəli Qərarı qəbul olunmuş, ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyəsində hər bir
təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı müəyyənləşdirilmişdir. Bu qərara
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Şahrza
Əliyev
Azərbaycan
Respublikası
Təhsil Nazirliyi
İqtisadiyyat
şəbəsinin
müdiri

İqtisad elmləri
üzrə fəlsəfə
doktoru. 1 dərsliyin, 2 dərs vəsaitinin və
20-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir.
Azərbaycan təhsilinin inkişafında
xidmətlərinə görə 2010-cu ildə “Dövlət
qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə
təltif edilmişdir.

Məqalədə Azərbaycanın ali təhsil
sistemində aparılan islahatlardan,
xüsusən yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiqindən, bu istiqamətdə illər
üzrə görülən işlərdən və əldə olunan
nəticələrdən söz açılır.
Eyni zamanda məqalədə yeni
maliyyələşmə mexanizminin tətbiqi ilə
bağlı ali məktəblərin qarşısında duran vəzifələr, yaxın gələcəkdə həyata
keçirilməsi müzakirə edilən məsələlər
və bu istiqamətdə Respublika Maliyyə
Nazirliyi ilə aparılan uğurlu əməkdaşlığın
müsbət nəticələri barədə məlumatlar
verilir.
В статье говорится о реформах,
проводимых в системе высшего
образования Азербайджана, в
особенности по введению нового
механизма финансирования,
проведенной в этом направлении в
течение ряда лет работе и полученных
результатах.
Одновременно в статье приводится
информация о возникающих перед
вузами проблемах в связи с введением
нового механизма финансирования,
мероприятиях, осуществление которых
предстоит в ближайшем будущем и
положительных результатах успешного
сотрудничества с Министерством
Финансов в этом направлении
The following article is dedicated to
conducted reforms in higher education
system in Azerbaijan, especially the application of new financing mechanism,
the implemented activities and achieved
results in the related area.
At the same time, the ongoing article also
provides data on tasks set forth before
higher education institutions for application of new financing mechanism, the
discussed issues due to be implemented
in the near future, the positive outcomes
from successful partnership with Ministry
for Finance of Azerbaijan Republic in
relevant sphere.

əsasən, həmçinin “Azərbaycan Respublikasında ali təhsil müəssisələrində
yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiqi
ilə bağlı dövlət sifarişi ilə ali təhsil
müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində kadr hazırlığının
maliyyələşdirilməsi Qaydalar”ı təsdiq
edilmişdir.
2 / 2012

2010/2011-ci tədris ilində dövlət
və özəl ali təhsil müəssisələrində
dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına
maliyyələşdirmə dövlət sifarişi əsasında
həyata keçirilmiş və ölkədə fəaliyyət
göstərən 51 ali təhsil müəssisəsindən
35-i (27 dövlət, 8 özəl) dövlət sifarişinin
yerinə yetirilməsində iştirak etmiş, 16-sı
isə iştirak etməmişdir.
2010/2011-ci tədris ilində ali təhsilin
bakalavriat səviyyəsinə dövlət sifarişi üzrə qəbul planı 10529 nəfər olmuş,
dövlət sifarişi üzrə müvafiq ixtisaslara
faktiki qəbul isə 9788 nəfər təşkil etmişdir. Nəticədə, dövlət sifarişi 741 nəfər
kəsrlə yerinə yetirilmişdir.
Magistratura səviyyəsinə dövlət sifarişi üzrə təsdiq edilmiş qəbul planı isə
2070 nəfər olduğu halda, dövlət sifarişi üzrə müvafiq ixtisaslara faktiki qəbul
1125 nəfər təşkil etmiş və nəticədə ali
təhsilin bu səviyyəsi üzrə dövlət sifarişi
945 nəfər kəsrlə yerinə yetirilmişdir.
Dövlət sifarişi üzrə kadr hazırlığının
dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsinə
başlanılması
üçün
ilk
növbədə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Ali təhsil müəssisələrində
yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq
edilməsi haqqında” 25 iyun 2010-cu
il tarixli 120 nömrəli Qərarına əsasən
dövlət sifarişinin yerinə yetirilməsində
iştirak edən ali məktəblərlə Təhsil Nazirliyi, həmçinin ali məktəblərlə tələbələr
arasında müvafiq müqavilələr bağlanılmışdır.
2010/2011-ci tədris ilində dövlət sifarişi üzrə ali təhsil müəssisələrinin I kurs
bakalavriat və magistratura səviyyələrinə
qəbul olmuş tələbələrin təhsili ilə bağlı xərclərin maliyyələşdirilməsi üçün
Respublika Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
ayrı-ayrı ali məktəblər üzrə təsdiq edilmiş müvafiq bölgüyə əsasən Təhsil
Nazirliyinə 2010-cu ilin sentyabr-dekabr
ayları üzrə ayrılan 6081933 manat
məbləğində vəsait müvafiq qaydada ali
təhsil müəssisələrinin hesabına köçürülmüş və həmin ali təhsil müəssisələrinə
bu vəsaitin səmərəli və təyinatı üzrə
xərclənməsi barədə tapşırıqlar verilmişdir.
Eyni zamanda dövlət sifarişi üzrə kadr
hazırlığının yerinə yetirilməsi ilə bağlı
ayrılan büdcə vəsaitlərinin ali məktəblər
tərəfindən təyinatı üzrə səmərəli
xərclənməsi, mövcud resurslardan daha
rasional istifadənin təmin edilməsi, qarşıya çıxan problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı təkliflərin müzakirə edilməsi
və s. ilə əlaqədar, 2010-cu ildə vaxtaşırı
ali məktəb rəhbərləri və baş mühasiblərin
iştirakı ilə aşağıdakı müvafiq kollegiya və
müşavirələr keçirilmişdir:
1. 17 iyun 2010-cu il tarixdə “Maliyyə-

ləşdirmə
mexanizminin
tətbiqi
ilə bağlı ölkə başçısının müvafiq
Fərmanının icrası vəziyyəti, bununla əlaqədar qüvvəyə minəcək
yeni qaydalar, mövcud problemlər,
qarşıya çıxa biləcək risklər, həmçinin
bu problemlərin həlli və risklərin
aradan qaldırılması yolları barədə
təkliflər” mövzusunda Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında
Təhsil üzrə komissiyanın sədri, Prezident Administrasiyasının rəhbəri
Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi və Təhsil,
Maliyyə və İqtisadi İnkişaf nazirlərinin,
həmçinin ali məktəb rəhbərlərinin
iştirakı ilə geniş müşavirə;
2. 22 oktyabr 2010-cu il tarixdə Təhsil
Nazirliyində Təhsil, Maliyyə, İqtisadi
İnkişaf nazirlərinin, Tələbə Qəbulu
üzrə Dövlət Komissiyası sədrinin, Respublika Nazirlər Kabineti şöbə müdirinin, ali məktəb rektorlarının iştirakı
ilə “Ali təhsildə yeni maliyyələşmə
mexanizminin tətbiqi ilə bağlı mövcud
vəziyyət, təkliflər və qarşıda duran
vəzifələr” haqqında kollegiya iclası;
3. 03 dekabr 2010-cu il tarixdə Təhsil
Nazirliyində
Maliyyə
Nazirliyinin məsul əməkdaşının iştirakı ilə
“Ali təhsil müəssisələrində yeni
maliyyələşmə mexanizminin tətbiqi,
qarşıya çıxan problemlər, onların
həlli yolları və təkliflər” mövzusunda
ali məktəblərin baş mühasiblərinin
seminar-müşavirəsi.
Yuxarıda göstərilən tədbirlərdə aparılan müzakirələrin və Respublika Maliyyə Nazirliyi ilə aparılmış danışıqların nəticəsi olaraq 2010/2011-ci tədris
ilində dövlət sifarişi üzrə kadr hazırlığının yerinə yetirilməsi üçün 2010-cu ilin
sentyabr-dekabr ayları üzrə dövlət ali
təhsil müəssisələrinə ayrılmış vəsait
Maliyyə Nazirliyinin müvafiq əmrinə
əsasən 2010-cu ilin sonunda dövlət
büdcəsinə silinməmiş və növbəti ilə keçirilmişdir.
2011-ci il ərzində görülən işlər və
nəticələr
2011/2012-ci tədris ilində dövlət
və özəl ali təhsil müəssisələrində
dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına
maliyyələşdirmə dövlət sifarişi əsasında
həyata keçirilmiş və ölkədə fəaliyyət
göstərən 51 ali təhsil müəssisəsindən
34-ü (27 dövlət, 7 özəl) dövlət sifarişinin
yerinə yetirilməsində iştirak etmiş, 17-si
isə iştirak etməmişdir.
2011/2012-ci tədris ilində ali təhsilin
bakalavriat səviyyəsinə dövlət sifarişi üzrə qəbul planı 10816 nəfər olmuş,
dövlət sifarişi üzrə müvafiq ixtisaslara
faktiki qəbul isə 9656 nəfər təşkil etmiş-
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dir. Nəticədə, dövlət sifarişi 1160 nəfər
kəsrlə yerinə yetirilmişdir.
Magistratura səviyyəsinə dövlət sifarişi üzrə təsdiq edilmiş qəbul planı isə
2378 nəfər olduğu halda, dövlət sifarişi üzrə müvafiq ixtisaslara faktiki qəbul
1473 nəfər təşkil etmiş və nəticədə ali
təhsilin bu səviyyəsi üzrə dövlət sifarişi
905 nəfər kəsrlə yerinə yetirilmişdir.
2010/2011 və 2011/2012-ci tədris
illərində dövlət sifarişi üzrə ali təhsil
müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrinə qəbul olmuş
tələbələrin təhsili ilə bağlı xərclərin
maliyyələşdirilməsi üçün Respublika
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən ayrı-ayrı ali
məktəblər üzrə təsdiq edilmiş müvafiq
bölgüyə əsasən Təhsil Nazirliyinə 2011ci büdcə ili üzrə ayrılan 24 574 033 manat məbləğində vəsait müvafiq qaydada
ali təhsil müəssisələrinin hesabına köçürülmüşdür.
10 mart 2011-ci il tarixdə Təhsil
Nazirliyində Təhsil, Maliyyə nazirlərinin
rəhbərliyi və ali məktəblərin rektorlarının
iştirakı ilə “Ali təhsildə yeni maliyyələşmə
mexanizminin tətbiqi ilə bağlı mövcud
vəziyyət: ilkin nəticələr və təkliflər” mövzusunda geniş müşavirə keçirilmiş və
müşavirədə Təhsil Nazirliyinin aşağıdakı təklifləri müzakirə edilmişdir:
–– Dövlət sifarişi üzrə hər bir təhsilalana
düşən xərclərin miqdarına yenidən
baxılması və bu məbləğlərin artırılması;
–– Oxşar və eynitipli ixtisaslar üzrə bir
təhsilalana düşən təhsil xərclərinin
miqdarının yenidən baxılaraq uyğunlaşdırılması;
–– Dövlət sifarişi üzrə bir təhsilalana
düşən təhsil xərclərinin miqdarının
vaxtaşırı indeksasiyasının aparılması;
–– Dövlət
əhəmiyyətli
ixtisaslara dövlət sifarişi ilə qəbulla bağlı
müsabiqə ballarının fərdi qaydada
müəyyənləşdirilməsi;
–– Ali məktəblərin bəzi ixtisaslarına olan
inhisarçılığın aradan qaldırılması ilə
bağlı tədbirlərin görülməsi;
–– Dövlət sifarişi üzrə müsabiqə ballarının ixtisas qrupları üzrə deyil, eyniyönümlü ixtisaslar üzrə
müəyyənləşdirilməsi (məsələn, kənd
təsərrüfatı, texnologiya, neft, aviasiya və s.);
–– Ali məktəblərin ayrı-ayrı ixtisaslarına
ödənişli əsaslarla qəbul üzrə təhsil
haqlarının həmin ixtisasa dövlət sifarişi üzrə müəyyənləşdirilmiş təhsil
xərclərinin miqdarının 60%-indən az
olmayaraq müəyyənləşdirilməsi;
–– Tələbə statusu qazanmış şəxslərə
güzəştli təhsil kreditlərinin verilməsi
ilə bağlı müvafiq Qanunun qəbul
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Qeyd olunan təkliflər ali təhsil
müəssisələrində yeni maliyyələşmə
mexanizminin tətbiqi ilə bağlı yaranmış problemlərin aradan qaldırılması
məqsədi ilə Təhsil Nazirliyi tərəfindən
irəli sürülmüş və artıq 2011-ci ildən bu
təkliflərin reallaşdırılmasına başlanıl-

saslarda ödənişli əsaslarla kadr hazırlığı
üçün müəyyənləşdirilmiş təhsil haqları
məbləği arasında uyğunsuzluq aradan
qaldırılmış və ali təhsil müəssisələrinin
ayrı-ayrı ixtisaslarına ödənişli əsaslarla
qəbul üzrə təhsil haqlarının məbləği
orta hesabla həmin ixtisasa dövlət sifarişi üzrə müəyyənləşdirilmiş təhsil
xərclərinin miqdarının 60%-indən az olmayaraq müəyyənləşdirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının dövlət ali təhsil müəssisələrində
ödənişli əsaslarla təhsil alan məcburi
köçkünlərin təhsil xərclərinin ödənilməsi
haqqında” 2011-ci il 14 sentyabr tarixli 1722 nömrəli Sərəncamına əsasən
2011/2012-ci tədris ilindən etibarən
dövlət ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura təhsil səviyyələrinə
yeni qəbul olunmuş və ödənişli
əsaslarla təhsil alan məcburi köçkün
statusu olan Azərbaycan Respublikası
vətəndaşlarının təhsil müddəti ərzində
təhsil haqqı məbləğlərinin Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010cu il 25 iyun tarixli 120 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmiş təhsil xərcləri miqdarında dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına
ödənilməsinə başlanılmışdır.
Bununla əlaqədar olaraq dövlət ali
təhsil müəssisələrinə 2011/2012-ci tədris
ilində ödənişli əsaslarla qəbul olmuş

mışdır.
Belə ki, 2011/2012-ci tədris ili üçün ali
təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulunun
proqnoz layihəsi hazırlanarkən müvafiq dövlət ali təhsil müəssisələrinin
təkliflərinə əsasən ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə
dövlət sifarişi üzrə müəyyənləşdirilmiş
təhsil xərclərinin məbləği ilə həmin ixti-

və təhsil haqqının ödənişindən azad
edilən məcburi köçkün statuslu tələbələr
barədə tələb olunan müvafiq məlumatlar
Təhsil Nazirliyi tərəfindən toplanılaraq ümumiləşdirilmiş və Respublika
Maliyyə Nazirliyinə təqdim olunmuşdur.
Öz növbəsində məcburi köçkün statuslu tələbələr barədə təqdim olunmuş

edilməsi;
–– Büdcədənkənar
vəsaitlər
üzrə
gəlir və xərclər smetalarının təsdiq
edilməsi, il ərzində büdcədənkənar
vəsaitlər üzrə gəlir və xərclərin
dürüstləşdirilməsi
prosedurlarının
sadələşdirilməsi, bu səlahiyyətlərin
ali məktəblərə verilməsi;
–– İlin sonunda büdcədənkənar vəsaitlər
üzrə gəlirlərin dövlət büdcəsinə
silinməməsi və bu vəsaitin növbəti ilə
keçirilməsi;
–– Dövlət ali təhsil müəssisələrinə
tələbə qəbulunun planlaşdırılması
və tələbələrin yerləşdirilməsi zamanı dövlət sifarişi üzrə və ödənişli
əsaslarla təhsil alan tələbələrin sayı
arasında mütənasibliyin yaradılması
qaydalarının hazırlanması;
–– Dövlət ali təhsil müəssisələrində
ödənişli əsaslarla təhsil alan və
ödənişdən azad edilən məcburi köçkün statuslu tələbələrin təhsili ilə bağlı xərclərin dövlət büdcəsinin vəsaiti
hesabına kompensasiya olunması.
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məlumatlar əsasında Maliyyə Nazirliyi
tərəfindən müvafiq ali təhsil müəssisələri
üzrə Təhsil Nazirliyinə ayrılmış vəsait
həmin ali təhsil müəssisələrinin hesabına köçürülmüşdür.
2011-ci ildə ali təhsildə yeni
maliyyələşmə mexanizminin tətbiqi ilə
bağlı əldə olunan əsas nəticələrdən
biri də dövlət ali təhsil müəssisələrinin
hesabında olan vəsaitlərin ilin sonunda
büdcəyə silinməməsi olmuşdur. Belə ki,
2011-ci ilin sonunda Respublika Maliyyə
Nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən dövlət
ali təhsil müəssisələrinin hesablarında
olan bütün büdcə və büdcədənkənar
vəsaitlər dövlət büdcəsinə silinməmiş və
növbəti ilə keçirilmişdir.
2012-ci ilin 6 ayı ərzində görülən
işlər və nəticələr.
2012-ci ildən başlayaraq büdcədənkənar vəsaitlərin idarəolunması
və xərclənməsi ilə bağlı dövlət ali
təhsil müəssisələri üçün mövcud olan
bütün məhdudiyyətlər aradan qaldırılmış və bununla əlaqədar demək
olar ki, bütün səlahiyyətlər ali təhsil
müəssisələrinə verilmişdir. Belə ki, hazırda dövlət ali təhsil müəssisələri əldə
etdikləri büdcədənkənar vəsaitlərin xərc
istiqamətlərini Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla sərbəst müəyyən edir və
bu vəsaitlərin xərclənməsini müstəqil
surətdə həyata keçirirlər.
İlin əvvəlində “Azərbaycan Respublikasının dövlət ali təhsil müəssisələrində
ödənişli əsaslarla təhsil alan məcburi
köçkünlərin təhsil xərclərinin ödənilməsi
haqqında” 2011-ci il 14 sentyabr tarixli 1722 nömrəli Sərəncamının icrası
ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan
Respublikasının
dövlət
ali
təhsil
müəssisələrində
ödənişli
əsaslarla
təhsil alan məcburi köçkünlərin təhsil
xərclərinin ödənilməsi ilə bağlı bəzi
məsələlər barədə” Qərarı olmuş və bu
Qərara əsasən aşağıdakı müqavilələr
təsdiq edilimişdir:
–– Dövlət ali təhsil müəssisələrində
ödənişli əsaslarla təhsil alan məcburi
köçkünlərlə onlara təhsil xidmətləri
göstərən dövlət ali təhsil müəssisəsi
arasında yaranan münasibətlərə
dair “Dövlət ali təhsil müəssisəsi
ilə ödənişli əsaslarla təhsil alan
“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin
(ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin)
statusu
haqqında”
Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun
olaraq məcburi köçkün statusu
olan Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşı arasında Nümunəvi Fərdi
Müqavilə”;
–– Azərbaycan Respublikasının dövlət
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ali təhsil müəssisələrində ödənişli
əsaslarla təhsil alan məcburi
köçkünlərə təhsil xidmətləri göstərən
ali təhsil müəssisəsi ilə Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Nazirliyi
arasında yaranan münasibətlərə
dair “Azərbaycan Respublikasının
Təhsil Nazirliyi ilə dövlət ali təhsil
müəssisəsi arasında “Qaçqınların
və məcburi köçkünlərin (ölkə
daxilində köçürülmüş şəxslərin)
statusu haqqında” statusu olan və
ödənişli əsaslarla dövlət ali təhsil
müəssisəsində təhsil alan şəxslərə
göstərilən
təhsil
xidmətlərinin
dəyərinin dövlət büdcəsinin vəsaiti
hesabına
ödənilməsi
barədə
Nümunəvi Çərçivə Müqaviləsi”.
Eyni zamanda qeyd olunan Qərara
əsasən Azərbaycan Respublikasının
Təhsil Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məc-buri
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinə, Azərbaycan Respublikasının
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına və dövlət ali təhsil müəssisələrinin
rəhbərlərinə aidiyyəti üzrə müvafiq tapşırıqlar verilmişdir.
Bununla yanaşı, 2012-ci ilin əvvəllində
Təhsil Nazirliyi tərəfindən dövlət sifarişi
üzrə 2010/2011-ci tədris ilində ali təhsil
müəssisələrinə qəbul edilmiş tələbələr
barədə məlumatlar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Ali təhsil
müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi haqqında”
25 iyun 2010-cu il tarixli 120 nömrəli
Qərarının tələblərinə uyğun olaraq
dəqiqləşdirilmiş və müvafiq forma üzrə
icmallaşdırılaraq Respublika Maliyyə
Nazirliyinə təqdim edilmişdir. Təqdim
olunan məlumatlara əsasən 2010/2011ci tədris ilində ali təhsil müəssisələrinə
qəbul edilmiş tələbələrin təhsil xərclərinin
2012-ci il ərzində ödənilməsi məqsədilə
Təhsil Nazirliyinə müvafiq vəsait ayrılmışdır.
2011/2012-ci tədris ilindən baslayaraq dövlət sifarişi əsasında tibb ixtisasları üzrə baza ali təhsili əsasında
həkim-mütəxəssis hazırlığı formalarından biri kimi rezidenturada kadr hazırlığına başlanılmışdır. Belə ki, “Təhsil
haqqında” Qanunda tibb ixtisasları üzrə
rezidentura təhsili ilə bağlı müddəalar
təsbitlənmişdir. Qeyd etməliyik ki, bir
çox inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi
rezidentura təhsilinin Azərbaycanda
tətbiqi, əsasən, ölkəmizin ali tibb təhsili
sisteminin dünya tibb təhsili məkanına
inteqrasiyası, tibbi təhsilin keyfiyyətinin
ümumavropa tibb təhsili sisteminin
prinsiplərinə uyğunlaşdırılması, yüksək
ixtisaslı həkim-mütəxəssislərin hazır-

lanması, habelə ölkəmizdə verilmiş tibb
təhsili sənədlərinin beynəlxalq səviyyədə
tanınması məqsədini daşıyır. Bununla
əlaqədar Nazirlər Kabinetinin 18 mart
2010-cu il tarixli 50 nömrəli Qərarı ilə
“Rezidentura təhsilinin məzmunu və
təşkili qaydaları” təsdiq edilmiş və bu
qaydalara əsasən rezidenturanın təşkili
ilə bağlı əsas istiqamətlər, yəni ixtisaslar
üzrə müvafiq təhsil proqramları, təhsil
alanların hazırlıq səviyyəsinə qoyulan
tələblər, rezidenturada təhsil müddəti,
baza təhsil müəssisələri, tədris yükü
və “Rezidenturada həkim-mütəxəssis
hazırlığı aparılan həkim ixtisaslarının
siyahısı” müəyyən edilmişdir. Nəticədə
2011/2012-ci tədris ili üçün dövlət sifarişi
ilə rezidenturaya qəbul planı 300 nəfər
müəyyənləşdirilmiş və həmin tədris
ilindən Səhiyyə Nazirliyinin sistemində
olan təhsil, elm müəssisələrində və aparıcı klinikalarda müvafiq ixtisaslar üzrə
kadr hazırlığına başlanılmışdır. Bununla əlaqədar olaraq Respublika Maliyyə
Nazirliyinin əmrinə əsasən Səhiyyə Nazirliyinin sistemi üzrə 10 müəssisədə
rezidenturada kadr hazırlığı ilə bağlı
xərclərin ödənilməsi məqsədilə 2012-ci
il üçün Təhsil Nazirliyinə 541728 manat
vəsait ayrılmışdır.
Eyni zamanda Respublika Maliyyə
Nazirliyi ilə aparılan müzakirələrin
nəticəsi olaraq 2011/2012-ci tədris
ilindən ali təhsil müəssisələrində
təhsil alan və Prezident təqaüdünə layiq görülən tələbələrin təqaüdlərinin
müəyyən hissəsinin ödənilməsi üçün
cari ildən müvafiq qaydada əlavə büdcə
vəsaitinin ayrılmasına qərar verilmişdir.
Belə ki hazırda Prezident təqaüdünün
aylıq məbləğinin 150 manat, dövlət sifarişi üzrə bir tələbəyə düşən illik təhsil
xərclərinin məbləğinin isə orta hesabla 1700 manat olduğunu nəzərə alsaq,
bu təqaüdün ödənilməsinin müvafiq ali
təhsil müəssisələrində hansı maliyyə
çətinliklərinin yaratdığını aydın görmək
olar. Bu səbəbdən yuxarıda qeyd olunduğu kimi, tələbələrə ödənilən Prezident təqaüdünün müəyyən hissəsinin
(bir tələbəyə aylıq 81,6 manat olmaqla) ödənilməsi məqsədilə dövlət
büdcəsindən əlavə vəsaitin ayrılması qərara alınmış və bu məqsədlə
2011/2012-ci tədris ilində müvafiq ali
təhsil müəssisələrinə qəbul olmuş və
Prezident təqaüdü alan 100 tələbə üçün
2012-ci ildə Təhsil Nazirliyinə 97920 manat vəsait ayrılmışdır.
Yeni mexanizmin tətbiqi ilə bağlı
ali məktəblərin qarşısında duran
vəzifələr.
Yuxarıda qeyd olunanlardan göründüyü kimi, ali təhsildə yeni maliyyələşmə
mexanizminin
tətbiqi
nəticəsində
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dövlət
ali
təhsil
müəssisələrinin
maliyyə muxtariyyəti xeyli artmış və bu
istiqamətdə bir çox müsbət nəticələr
əldə olunmuşdur.
Eyni zamanda qeyd etməliyik ki, yeni
maliyyələşmə mexanizminin tətbiqi bir

sıra aspektlər üzrə, o cümlədən təhsilin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi baxımından ali təhsil müəssisələrindən daha
məsuliyyətli olmağı tələb edir. Belə ki, son
2 ildə aparılan tələbə qəbulu nəticəsində
bir sıra dövlət ali təhsil müəssisələri

33

demək olar ki, dövlət sifarişli yerlər üzrə
çox zəif nəticə əldə etmişlər. Qeyd olunanları sonuncu tədris ili üzrə qəbulun
nəticələrini aşağıdakı cədvəldən daha
aydın görmək olar.
Cədvəldən göründüyü kimi, dövlət

Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan dövlət ali təhsil müəssisələrinə 2011/2012-ci tədris ilində
bakalavriat və magistratura səviyyələri üzrə tələbə qəbulunun nəticələri barədə

MƏLUMAT

№

Ali təhsil müəssisəsinin adı

Cəmi
qəbul,
nəfərlə

O cümlədən:
Dövlət
sifarişi
üzrə

%-lə

Ödənişli
əsaslarla

%-lə

1

Bakı Dövlət Universiteti

4192

2261

54

1931

46

2

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

2013

1294

64

719

36

3

Azərbaycan Texniki Universiteti

1885

548

29

1337

71

4

Azərbaycan Memarlıq və
İnşaat Universiteti

1315

516

39

799

61

5

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

3909

1404

36

2505

64

6

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

2207

881

40

1326

60

7

Bakı Slavyan Universiteti

877

210

24

667

76

8

Azərbaycan Dillər Universiteti

1220

687

56

533

44

9

Bakı Musiqi Akademiyası

116

88

76

28

24

10

Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

500

124

25

376

75

11

Azərbaycan Dövlət
Rəssamlıq Akademiyası

215

102

47

113

53

12

Azərbaycan Milli Konservatoriyası

60

37

62

23

38

13

Azərbaycan Müəllimlər
İnstitutu və 11 filialı

1847

238

13

1609

87

14

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

251

47

19

204

81

15

Sumqayıt Dövlət Universiteti

1105

120

11

985

89

16

Azərbaycan Texnologiya Universiteti

468

26

6

442

94

17

Gəncə Dövlət Universiteti

1217

329

27

888

73

18

Naxçıvan Dövlət Universiteti

837

255

30

582

70

19

Mingəçevir Politexnik İnstitutu

232

19

8

213

92

20

Lənkəran Dövlət Universiteti

399

40

10

359

90
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sifarişi üzrə qəbulun sayının ümumi qəbulda xüsusi payı müxtəlif ali
təhsil müəssisələri üzrə bir-birindən
kəskin fərqlənir. Təbii ki, dövlət sifarişli yerlər üzrə qəbul olanların sayının
ildən-ilə aşağı düşməsi müvafiq dövlət
ali təhsil müəssisəsinə ayrılan büdcə
vəsaitlərinin azalması deməkdir. Bu da
sonda dövlət ali təhsil müəssisəsinin
gələcək fəaliyyətini sual altına qoyur.
Bu baxımdan ali təhsil müəssisələri
təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi,
eləcə də mövcud resursların daha rasional istifadəsi ilə bağlı təxirəsalınmaz
tədbirlər görməlidir. Bu kimi tədbirlərə
paralel və artıq kafedraların, fakültələrin
bağlanılması, artıq ştatların ixtisar olunması, lüzumsuz xərclərə yol verilməməsi,
kommunal xərclərə qənaət edilməsi və
s. aiddir. Digər tərəfdən, onu da qeyd
etməliyik ki, aparılan tələbə qəbulu
nəticəsində dövlət sifarişi üzrə az tələbə
əldə edən dövlət ali təhsil müəssisəsi,
əksinə bu saya tərs mütənasib olaraq ödənişli əsaslarla daha çox tələbə
qəbul edir. Bu da öz növbəsində həmin
ali təhsil müəssisəsinin büdcədənkənar
vəsaitlərinin xeyli artması deməkdir.
Bu baxımdan büdcədənkənar gəlirlərin
ilk növbədə müdafiə olunan xərclərə
və prioritet istiqamətlərə yönəldilməsi
zəruridir. Belə ki, aparılan təhlillər
göstərir ki, bir sıra ali məktəblər əldə
etdikləri büdcədənkənar vəsaitləri, eləcə
də dövlət sifarişi üzrə kadr hazırlığının yerinə yetirilməsi ilə bağlı ayrılmış
vəsaiti Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırmadan, ilk növbədə müdafiə olunmuş xərc
istiqamətlərinə (işçilərin əməkhaqqı,
müavinət, tələbələrə verilən təqaüdlər
və istifadə olunmuş kommunal xidmət
haqlarının dəyəri üzrə ödənişlərə) deyil,
digər istiqamətlərə (ezamiyyə, cari və
əsaslı təmir xərclərinə, inventar və avadanlıqların alınmasına) yönəldirlər.
Ali təhsildə yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiqi ilə əlaqədar yaxın gələcəkdə həyata keçirilməsi
müzakirə edilən məsələlər.
Qeyd etməliyik ki, ali təhsildə
yeni
maliyyələşmə
mexanizminin
tətbiqi ilə bağlı həm hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, həm də digər
istiqamətlərdə görülən işlər Təhsil Nazirliyi ilə Respublika Maliyyə Nazirliyi
arasında aparılan uğurlu əməkdaşlığın
nəticəsidir. Belə ki, ali təhsildə yeni
2 / 2012

maliyyələşmə mexanizminin tətbiqinə
başlanan ilk gündən həyata keçirilən
bütün tədbirlər Respublika Maliyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilmiş
və qarşıya çıxan problemlərin aradan
qaldırılması ilə bağlı Təhsil Nazirliyində
keçirilən kollegiyalarda, müşavirələrdə
və seminarlarda irəli sürülən təkliflər
sözügedən nazirlik tərəfindən müsbət
qarşılanmışdır.
Hazırda Maliyyə Nazirliyi ilə bu
istiqamətdə əsasən 2 sənəd layihəsi
müzakirə olunur. Bunlardan biri dövlət
sifarişi üzrə hər bir təhsilalana düşən
xərclərin miqdarına yenidən baxılması
və bu məbləğlərin artırılması ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Ali təhsil müəssisələrində
yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq
edilməsi haqqında”
25 iyun 2010cu il tarixli 120 nömrəli Qərarında
dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı Maliyyə
Nazirliyi tərəfindən təqdim edilən sənəd
layihəsidir. Belə ki, dövlət sifarişi üzrə
kadr hazırlığının yerinə yetirilməsi
məqsədilə mövcud normativlərə uyğun ayrılan vəsait əksər ali məktəblərdə
yalnız əməkhaqqı və təqaüd xərclərinin
ödənilməsinə kifayət edir. Bu da dövlət
sifarişi üzrə keyfiyyətli kadr hazırlığının
təmin edilməsi üçün müvafiq madditexniki bazanın yaradılmasına və saxlanılmasına şərait yaratmır. Digər tərəfdən,
dövlət sifarişi üzrə hər bir təhsilalana
düşən xərclərin miqdarı təsdiq olunduqdan sonra, yəni 2010-cu ilin sentyabrında
və 2011-ci ilin dekabr ayında tələbələrə,
doktorantlara
ödənilən
təqaüdlərin
məbləğləri, eyni zamanda su, kanalizasiya xidmətləri və kommunal xidmətlərlə
bağlı xərclərin dəyəri artmışdır. Qeyd
olunan sənəd layihəsinə əsasən dövlət
sifarişi üzrə hər bir təhsilalana düşən
xərcin miqdarının orta hesabla 45% artırılması nəzərdə tutulur.
Respublika Maliyyə Nazirliyi ilə hazırda müzakirə olunan digər məsələ isə
dövlət ali təhsil müəssisələrində işçilərin
əməkhaqqı məsələlərini tənzimləyən
normativ-hüquqi sənədlərin ləğv edilməsi
ilə bağlı Qərar layihələri ilə əlaqədardır.
Belə ki, bu sənəd layihələrinə əsasən
dövlət
ali
təhsil
müəssisələrində
işçilərin
əməkhaqqı
məsələlərinin
mövcud əmək qanunvericiliyinin və
müvafiq
normativ-hüquqi
aktların
tələbləri gözlənilməklə həmin ali təhsil
müəssisələri tərəfindən sərbəst şəkildə

müəyyənlədirilməsi nəzərdə tutulur.
Əlbəttə, bu da öz növbəsində dövlət ali
təhsil müəssisələrinin səlahiyyətlərinin
artırılması istiqamətində növbəti ciddi
addım kimi qiymətləndirilməlidir.
Bir daha qeyd etməliyik ki, dövlət ali
təhsil müəssisələrinin səlahiyyətlərinin
artırılması, eyni zamanda onların bu
istiqamətdə məsuliyyətlərini də artırır. Belə ki, ali məktəblər son nəticədə
təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsinə
nail olmaq üçün öncə qeyd etdiyimiz
kimi, mövcud resurslardan, həmçinin
əldə edilən maliyyə resurslarından daha
səmərəli, rasional şəkildə
istifadəni
təmin etməlidirlər. Bu baxımdan ali
təhsildə yeni maliyyələşmə mexanizmi ilə əlaqədar tətbiq olunan yeniliklər
ali təhsil müəssisələrindən vaxtında
təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsini
tələb edir və onların qarşısında yeni və
həlli vacib vəzifələr qoyur.

Ədəbiyyat
1. Azərbaycan Republikası Prezidentinin “Ali təhsil müəssisələrində
yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq
edilməsi barədə” 10 fevral 2010-cu il tarixli Fərmanı.
2. Azərbaycan Republikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının
dövlət ali təhsil müəssisələrində ödənişli
əsaslarla təhsil alan məcburi köçkünlərin
təhsil xərclərinin ödənilməsi haqqında”
14 sentyabr 2011-ci il tarixli Sərəncamı.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin “Ali təhsil müəssisələrində
yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq
edilməsi haqqında” 25 iyun 2010-cu il
tarixli 120 nömrəli Qərarı.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasının dövlət ali təhsil müəssisələrində
ödənişli əsaslarla təhsil alan məcburi
köçkünlərin təhsil xərclərinin ödənilməsi
ilə bağlı bəzi məsələlər barədə” 24 yanvar 2012-ci il tarixli 12 nömrəli Qərarı.
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin
“Rezidentura
təhsilinin
məzmunu və təşkili qaydaları”nın təsdiq
edilməsi barədə 18 mart 2010-cu il tarixli 50 nömrəli Qərarı.
6. Azərbaycan Respublikası Maliyyə
Nazirliyinin rəsmi internet saytının
məlumatları və əmrləri.
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Qloballaşma dövründə
Azərbaycan təhsil sistemində
sosial dəyərlər problemi
Şəlalə Məmmədova
Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq əlaqələr və əməkdaşlıq üzrə
prorektoru
Kəmalə Qəhrəmanova
Bakı Dövlət Universiteti Pedaqogika kafedrasının dosent əvəzi

Qloballaşma ilə bilavasitə bağlı olan
Bolonya prosesi təhsil kontekstində
mədəniyyət, əxlaq və etik dəyərlərə güclü
təsir göstərərək, insanın maddi və mənəvi
dəyərlərinin formalaşdırılmasında dərin iz
buraxır. Qazanılan dəyərlər sayəsində insanların davranış və düşüncələri, duyğuları və həyatda başlıca motivləri arasında
sıx bir əlaqə yaranır. Bu dəyərlərin formalaşmasında təhsilin rolu danılmazdır.
Mədəniyyətlə təhsilin qarşılıqlı əlaqəsi
məsələsi böyük mütəfəkkirlərin də
diqqət mərkəzində olmuşdur. Məsələn,
J.J.Russo insanın sosial bir varlıq kimi
formalaşmasında mədəniyyətin roluna
xüsusi əhəmiyyət verirdi. Onun təhsil və
mədəniyyət arasındakı düşüncələrinin
davamçısı A.Disterverq olmuşdu. O,
təhsilin mədəni uyğunluğu prinsipini irəli
sürərək, mədəniyyətyönümlü tərbiyənin
daxili, xarici və ictimai mədəniyyətin
təsiri altında formalaşdığını vurğulayırdı.
Çünki məhz təhsil cəmiyyətin intellektual,
mədəni, mənəvi vəziyyətini formalaşdırır,
nəsillərin daha yüksək təhsil, mədəniyyət
səviyyəsinə yüksəlməsi kimi vacib sosial
vəzifəni yerinə yetirir.

Təhsil zamanı fəaliyyət və sosial davranış modeli hələ formalaşma ərəfəsində
olur, məhz buna görə də hər bir tələbə
üçün gərəkli olan dəyərlərin formalaşmasında sosio-mədəni çevrə önəmli faktor
rolunu oynayır. Mədəni çevrənin formalaşdırılması və inkişafı ilk öncə aşağıdakı
prinsiplərə söykənir: çoxmədəniyyətlilik
və beynəlmiləlçilik, tolerantlıq və humanizm, təhsilin demokratikləşməsi, inteqrasiya və qloballaşma, şəffaflıq və ədalət,
fikir azadlığı. İnsanın sosial dairəsinə
ən güclü təsir edən faktorlar isə mənəvi
dəyərlər, azad əməkdaşlıq və işbirliyidir.
Təbii ki, müasir dövrümüzdə mövcud olan şərait təhsilin və təhsil ocaqlarının yeni sosial və mədəni dəyərlər
məxrəcinin formalaşmasını tələb edir.
Təhsil sosial-mədəni fenomen olaraq
insan şəxsiyyətinin formalaşmasında
önəmli faktor rolunu oynayır. Gənclik yaxın gələcəkdə sosial təməl rolunu oynayacaq yeni bir nəsil olduğundan gələcəyin
sosial dəyərlərinin formalaşması kimi
ağır bir yük daşıyır. Sözsüz ki, gəncliyin
sosio-mədəni çevrəsinin formalaşması
təhsil prosesinə cəlb olunan tərəflərin
dəyərlərinə bağlıdır. Bəzən dəyərlər,
normalar radikal şəkildə fərqlənir və bu,
münasibətlər sistemində də əks olunur.
Ənənəvi pedaqoji fəaliyyətdə müəllimin
tələbələrlə qarşılıqlı münasibəti artıq öz xarakterini dəyişməyə başlayır.
Məsələn, son zamanlar həm tələbələr,
həm də müəllimlər arasında dinləmə
mədəniyyətinin zəifliyi, aqressivlik, xoş
olmayan hallar artmaqdadır. Bütün bunların tələbə və müəllimdən qaynaqlanan
bir sıra obyektiv və subyektiv səbəbləri
var. Dünyagörüşün müxtəlifliyinə bağlı
olaraq yaranan qarşıdurmanın, təhsilin
diversifikasiyasının bazar iqtisadiyya-

tı münasibətlərindən, qloballaşmadan,
Avropa təhsil məkanına inteqrasiyadan,
dil problemlərindən, təhsilin internetdən
istifadə səviyyəsindən asılı olduğunu
söyləməyə əsas verir.
Yeni bir mədəni mühiti formalaşdıran qloballaşdırma Azərbaycan təhsil
sistemində Bolonya prosesinə qoşulma ilə şərtlənir. Müasir dövrdə Avropa
ölkələri təhsil sistemlərinin inteqrasiyası və ümumavropa ali təhsil məkanının
formalaşdırılması xüsusi aktuallıq kəsb
edir. 2005-ci il may ayının 19-da Norveçin Berqen şəhərində Azərbaycan
Respublikası Bolonya deklarasiyasını imzalayaraq
ali təhsil sisteminin
Avropa təhsil sisteminə inteqrasiyası
sahəsində mühüm bir addım atmış oldu.
Bu imza ilə dövlətimiz təhsilimizi Avropa
ölkələrinin təhsil standartlarına uyğunlaşdırmaq sahəsində bir sıra öhdəlikləri də
öz üzərinə götürdü. Bolonya sisteminin
əsas müddəaları tələbələrin akademik
mobilliyi, mütəxəssis mübadiləsi, təlim
keyfiyyətinin müqayisəliliyini təmin edən
təhsil proqramlarının hazırlanmasını,
tədris proqramlarının (kurikulumların)
müasirləşdirilrməsi və praktikləşdirilməsi
imkanını verir. Ölkənin təhsil sistemində
islahatların keçirilməsi və yeni təhsil
proqramlarının hazırlanması islahatlar aparılmasının zəruriliyini bir daha
sübut edir. Bu islahatlar nəticəsində
tədricən keçmiş sovet paradiqması yenisi ilə əvəz olunmaqdadır. Təhsil haqqındakı məsələlər “2009-2013-cü illərdə
Azərbaycan Respublikasının Ali Təhsil
sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramında” öz əksini tapmışdır. Azərbaycan
Bolonya prosesinə qoşulmaqla faktiki
olaraq ali təhsildə aparılacaq islahatların sərhədlərini
müəyyənləşdirmişdir.
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Şəlalə Məmmədova
Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq
əlaqələr və əməkdaşlıq üzrə prorektoru.
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 32
elmi məqalənin, 1 monoqrafiyanın, 1 dərs
vəsaitinin, 12 tədris proqramı və metodki
vəsaitin müəllifidir. XX əsr Azərbaycanın
siyasi tarixi üzrə mütəxəssisdir.

Kəmalə Qəhrəmanova
Bakı Dövlət Universiteti Pedaqogika
kafedrasının dosent əvəzi.
Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
25 məqalə, 1 monoqrafiya, 1 tədris
proqramının müəllifidir. Pedaqoji və yaş
psixologiyası üzrə mütəxəssis.

XX əsrin sonlarında başlayan və siyasi,
sosial-iqtisadi və mədəni həyatda
baş verən dəyişikliklər bu və ya
başqa dərəcədə qloballaşma prosesi
ilə bağlıdır. Dəyərlərin beynəlxalq
aləmdə yayılması və qəbul edilməsini
dəstəkləyən qloballaşma təhsil prosesinə
olduqca güclü təsir göstərir. 1999-cu ilin
iyun ayında 30 Avropa ölkəsinin təhsil
nazirləri İtaliyanın Bolonya şəhərində
ümumavropa təhsil sisteminin gələcək
inkişaf tendensiyalarını rəsmi surətdə
təsdiqləyən sənədi imzaladılar. Bolonya
Bəyannaməsi iki-üç pilləli ali təhsil
sistemi, ECTS kredit sisteminin tətbiqini,
akademik və elmi dərəcələrin, diplomların
tanınmasında vahid sistemin yaradılması,
təhsil keyfiyyətinə nəzarət, mobilliyin
genişləndirilməsi, universitetlərin
muxtariyyətinin təmini və fasiləsiz,
davamlı təhsili əhatə edirdi.
Təqdim olunan məqalədə Azərbaycan
ali təhsil sisteminin Bolonya prosesinə
qoşulması və bununla əlaqədar
təhsil proqramlarında həyata
keçirilən dəyişikliklərin istiqamətinin
müəyyənləşdirilməsinə, yeni təhsil
sisteminə keçidə müxtəlif nəsillərin
nümayəndələrinin münasibəti və
universitetlərdə yaranmış sosio-mədəni
mühitin araşdırılmasına cəhdlər edilir.
Açar sözlər: Bolonya prosesi, sosial
dəyərlər, tələbə-müəllim münasibətləri,
universitetlərin rolu, mədəni mühit.
Изменения, происходящие с конца
прошедшего века в политической
социально-экономической и культурной
сфере, тесно связаны процессом
глобализации. Сама глобализация
сильно влияет на формирование
и распространение социальных
ценностей в международной арене.
В июне 1999 года в Итальянском
городе Болонья министры
образования 33-х европейских
стран подписали официальный
документ, подтверждающий
перспективные направления развития
общеевропейской образовательной
системы. Болонская декларация
предусматривала создание
трехступенчатой системы высшего
образования, применение кредитной
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Bolonya Bəyannaməsinin müddəalarını
həyata keçirmək üçün Respublika Təhsil
Nazirliyində 2006-2010-cu illəri əhatə
edən müvafiq Tədbirlər Planı hazırlanıb
təsdiq edilmişdi.
Hal-hazırda dünyada aşağıdakı inkişaf
meylləri müşahidə olunmaqdadır:
–– cəmiyyətin
inkişaf
tempinin
sürətlənməsi, siyasi və sosial seçim
imkanlarının genişlənməsi;
–– informasiya
cəmiyyətinə
keçid,
ünsiyyət və dözümlülük amillərinin
vacib əhəmiyyət kəsb etməsi,
mədəniyyətlərarası əlaqələrin miqyasının genişlənməsi;
–– artmaqda olan qlobal problemlərin
həlli üçün yeni nəsildə müasir, tənqidi
təfəkkürün formalaşması;
–– iqtisadiyyatın
dinamik
inkişafı, rəqabətin güclənməsi, sadə
əmək sferasının məhdudlaşması,
mütəmadi olaraq peşə ixtisasının artırılmasını və yenidən hazırlanmasını
tələb edən ciddi struktur dəyişikliyi;
–– gənclərin və yaşlı nəslin təhsilinin
artırılması nəticəsində formalaşan insan kapitalının rolunun yüksəlməsi;
–– təhsilin ölkənin aparıcı dövlətlər sırasına daxil olmasını təmin edən əsas
faktor olması;
–– vətəndaşların xaricdə təhsil almasının dəstəklənməsi.
Bütün bu amillər respublika ali təhsil
sahəsində milli maraqları əks etdirməklə
islahatların istiqamətinin qeyd olunan tendensiyalara uyğun müəyyənləşdirilməsi
zərurətini yaradır.

Universitetin funksiyaları
Ölkəmizdə təhsil sistemində həyata
keçirilən islahatların əsas məqsədi
təhsilin keyfiyyətinin artırılması, müasir dövrün tələblərinə cavab verən
nəslin yetişdirilməsidir ki, bu vəzifələr də
universitetlərdə gerçəkləşdirilir. Ali təhsilin
sosiallaşdırıcı funksiyası insanın ictimai
zəruri şəxsiyyət tipinin formalaşmasına
yönəlmiş fəaliyyətinin peşə və sosial sferalarına hazırlanmasını və cəlb edilməsini
nəzərdə tutur. Bir sosial qurum olaraq
universitetlər təhsil və mədəni dəyərləri
formalaşdıran əsas aparıcı qüvvədir.
Universitetlərin məqsədi biliklərin yayılması və elmi fəaliyyət vasitəsilə
şəxsiyyətin formalaşmasıdır. Gənclərə
təkcə savad, bilik deyil, eyni zamanda
müstəqillik, müstəqilfikirlilik, professionallıq və sosial sorumluluq kimi keyfiyyətlər
aşılamaq lazımdır. Bu mənada Avropa
təhsil sisteminə inteqrasiya gənclərin
dünyagörüşünün formalaşmasına bir
təkan olacaq.
Bolonya prosesinin şərtlərindən biri

olan akademik mobillik yeni dəyərlərin
qazanılmasında və tələbələrin inkişafında, formalaşmasında böyük rol oynayır.
Bolonya Bəyannaməsinin tövsiyələrinə
görə hər tələbə bir və ya bir neçə semestri ölkədaxili və ya ölkəxarici digər təhsil
müəssisəsində keçirə bilər. Azərbaycan
Respublikasının
təhsil
sahəsində
beynəlxalq əlaqələrinin əsas istiqamətləri
də tələbə, şagird və magistr mübadiləsi,
birgə elmi tədqiqatlar, beynəlxalq və regionlararası təhsil proqramlarına qoşulma
və onların işində yaxından iştirak etməkdən ibarətdir. Son illərdə xarici ölkələrdə
təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin sayı
xeyli artıb. Son beş ildə hər il dövlət xəttilə
yüzlərlə tələbə tərəfdaş ölkələrin təqaüd
proqramları hesabına xaricə göndərilir.
Bu tələbələrin böyük əksəriyyəti Türkiyə,
Rusiya, Kanada, Çin, Misir, Çexiya, Slovakiya kimi ölkələrdə dövlət xəttilə təhsil
alır. Öz hesabına təhsil alanların sayı
isə bir neçə dəfə artıqdır. Azərbaycan
gənclərinin dünyanın ən aparıcı tədris
müəssisələrində təhsil almasının vacibliyini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 19 oktyabr 2006cı il tarixində “Azərbaycan gənclərinin
xarici ölkələrdə təhsil almasına dair
Dövlət Proqramı haqqında” və 16 aprel
2007-ci il tarixində “2007-2015-ci illərdə
Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə
təhsili üzrə Dövlət Proqramının təsdiq
edilməsi barədə” Sərəncamlar imzalayıb.
Proqram çərçivəsində 2007-2015-ci illər
ərzində 5000 azərbaycanlı gəncin xarici
ölkədə təhsil alması nəzərdə tutulub.
Qloballaşan dünyada təhsil və elmi
əməkdaşlıq üçün çoxdilli olmaq xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. İngilis dili beynəlxalq
elm və təhsil dili kimi tələbələr arasında
ünsiyyət yaratmaq, xarici ədəbiyyatla
tanış olmaq və beynəlxalq statuslu
mütəxəssislərdən məsləhətlər almaq imkanı yaratmaq baxımından önəmli faktorlardan birinə çevrilib.
Gənc nəslin sosiallaşması və bu
prosesdə işlək vasitələrdən biri olan internetin müasir dövrümüzdə tələbələrin
həyatında oynadığı rol təhsil və elmi
tədqiqatlar sahəsində texnoloji vasitələrə
olan tələbatı artırır. XXI əsr kompyuter texnologiyalarının tətbiqində yeni
mərhələnin başlanğıcı olmuşdur. Qlobal
kompyuter şəbəkələrinin əhatə dairəsinin
genişləndiyi bir şəraitdə informasiya
ötürülməsinin yeni-yeni texnologiyaları
meydana çıxır və bu texnologiyalar sürətlə
tətbiq olunur, gənclər bunlardan faydalanır. İnternet və digər texnoloji vasitələr formalaşan sosial dəyərlərin, etik norma və
zövqlərin beynəlmiləlləşməsində önəmli
faktordur. Azərbaycanda hal-hazırda əhalinin 65% internet resurslardan istifadə
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etmək imkanına malikdir. İnternet bu gün
ən böyük informasiya mənbəyidir, onun
istifadəçilərinin əksəriyyətini gənclər və
uşaqlar təşkil edir, çünki onlar müxtəlif
texniki yeniliklərə asanlıqla yiyələnirlər.
Bununla yanaşı, müasir informasiya
texnologiyalarından istifadə səviyyəsi
gənc nəsillə yaşlı nəsil arasında əsas
ziddiyyət, diferensiasiya meyarına çevrilir. Qloballaşmanın nəticəsi olaraq internetin təsiri durmadan genişlənir, o, təhsil
strategiyalarına təsir edən güclü amilə
çevrilir. Distant təlim, ünsiyyət dairəsinin
və səviyyəsinin genişlənməsi də məhz bu
amillərin inkişafı ilə bağlıdır.
Beləliklə, qloballaşma və informasiyanın beynəlmiləlləşməsi və tutumunun artması
gənclərin maddi və
mənəvi dəyərlərinin dəyişilməsinə təsir
edir. Qlobal hərəkatlar nəticəsində
yaranan
mədəniyyətlərarası
qarşılıqlı
əlaqə
gənclərin
mənəvi
dəyərlərinin zənginləşdirilməsinə, digər
mədəniyyətlərə, dinlərə marağın artmasına təkan olur. Qloballaşma eyni
zamanda sosial bəla olan şovinizmin,
diskriminasiyanın həllinə də yardım edir.
İnformasiya sistemləri etno-mədəni kommunikasiyanı saxlamağa imkan verir və
etnik qrupların qlobal mədəni məkanda
qarşılıqlı əlaqəsinin təminatçısı və etnik səfərbərliyinin strukturu
kimi çıxış edir. Bu isə digər etnosa və xalqlara qarşı dözümlülük, müvafiq olaraq
beynəlxalq terrorizmə və irqi, dini ayrıseçkiliyin qəbul edilməməsini tərbiyə
edir. Maddi dəyərlər sahəsində gənclərin
xarakterlərində
həyat
səviyyəsinin
müəyyən nöqtəyə yönəldilməsi həyat
şəraitinin bərabərləşdirilməsinə, şüur və
davranışın fərdiləşməsinə, əmək bazarında yarışma və rəqabət prinsiplərinin
inkişafına şərait yaradır. Qloballaşma
sayəsində gənclər arasında ictimai şüurun siyasi liberallaşdırılması, sosial
tolerantlığın genişləndirilməsi və siyasi,
ictimai fikir plüralizmi artır. Təbii ki, bu
prosesin neqativ tərəfləri də var.
Ali təhsil müəssisələrində həyata
keçirilən təhsil islahatlarının effektivliyinin və səmərəliliyinin artırılması, təhsilin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi əhəmiyyətli
dərəcədə
pedaqoji
innovasiyaların,
müasir
İKT-nin,
telekommunikasiya
sistemlərinin təlim-tədris prosesində, inzibati idarəetmədə tətbiqi ilə əlaqədardır.
Elmi-texniki inqilab insan fəaliyyətinin
bütün sahələrində avtomatlaşdırılmış
vasitələr sistemindən istifadə etmək
zərurəti yaratmışdır. İKT avadanlıqlarının tədris prosesində tətbiqi artıq günün
tələbinə çevrilir. Təlim vasitələrindən
elektron dərslik, audio-video tədris
vasitələri, kompyuter şəbəkələri, kom-

munikativ təlim texnologiyalarından isə
elektron poçt və elektron lövhənin tətbiqi
və istifadəsi zəruridir.
Cəmiyyətin informasiyalaşması, dünyada gedən qloballaşma prosesləri yeni
təhsil modellərinin işlənməsini aktual edir.
Bu modellərin əsasını dünya, cəmiyyət,
insan idrakı, dinamik təhsil prinsiplərinə
keçmək ideyası təşkil edir. Bu anlamda
tələbələrin dəyərlərinin formalaşmasına
təsir göstərən pedaqoji mühit kimi aşağıdakıları göstərmək olar:
–– tələbələrdə sərbəst düşüncənin
inkişaf etdirilməsi;
–– müstəqil çalışma;
–– yeni proqramların hazırlanması və
tətbiqi;
–– tələbələrin müxtəlif fikirlərə və
mülahizələrə açıq olmaları.
Qloballaşan dünyada universitetdə
tələbə aktiv tərəflərdən birinə çevrilir.
Əvvəla, cəmiyyətin fəaliyyətinə, inkişafına təsir göstərən spesifik sosial təsisat
kimi bilgi, normalar və mədəni dəyərlərin
ötürücüsü olaraq fəaliyyət göstərən
universitetlər, sadəcə, mexaniki bilik
yayma funksiyasını yerinə yetirmir. Universitetlər tədqiqat və şəxsi düşüncəni,
xüsusi bacarıq və qabiliyyəti inkişaf
etdirən bir quruma çevrilir. Tələbələrin
təhsil proqramlarını və fənləri daha bacarıqla seçmələrinə yardımçı olur. Tələbələr
əslində, bu seçkini edərək, tədrisi başa
vurduqdan sonra hansı qabiliyyətlərə sahib olacaqlarını, nələri öyrənəcəklərini,
nələri tətbiq edə biləcəklərini və hansı sosial dəyərlər qazanacaqlarını
əvvəlcədən
müəyyənləşdirmiş
olurlar. Dərs kreditlərinin tələbə tərəfindən
tənzimlənməsi imkanı tələbəyə universitetlərdən kənar həyat və fəaliyyətlərinin
tənzimlənməsində yardımçı olur. Dərs
prosesində iştirak sərbəstliyi, tələbəyə
şəxsi seçim etmək imkanının verilməsi
təhsil prosesində məcburi prosedurların
aradan qaldırılması, təhsil prosesinin
demokratikləşməsi və tələbə azadlığı
kimi xüsusiyyətləri inkişaf etdirir. Bu da
öz növbəsində tələbənin müstəqil və
məsuliyyətli bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına təkan vermiş olur.
Müasir təhsil tədris prosesinin yeni
səviyyədə qurulmasını tələb edir. Təhsil
yalnız bildiyini öyrətmək prinsipindən çox
uzaqlaşmışdır. Tədris edilən biliklərdən
yeni biliklərin əldə edilməsi ön plana keçmişdir. İnteraktiv təlim metodları şəxsiyyətin təfəkkürünə, idrakı proseslərin
fəallaşmasına
müsbət
təsir
edir.
Tədrisin növ və üslubları müasir dövrdə
rəqabətə davamlı insan tərbiyəsində
xüsusi amil hesab edilir, praktik olaraq
tərbiyə institutu funksiyasını yerinə yeti-
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системы, формирование единой
системы признания дипломов
и научных степеней, а также
установление контроля над качеством
высшего образования, увеличение
мобильности, независимости высших
учебных заведений и обеспечение
образования в течении всей жизни.
В предложенной авторами статье
сделана попытка осветить процесс
адаптации высших учебных заведений
Азербайджанской Республики
Болонскому процессу, рассматривать
изменения учебных программ,
происходящие под влиянием
глобализации, а также определить
отношение разных поколений,
представленных в учебном процессе
к европеизации высшего образования
и анализировать социальнокультурные ценности, формирующие
в университетах под влиянием этих
изменений.
Ключевые слова: Болонский процесс,
социальные ценности, отношение
студент-преподаватель, роль
университетов, культурная среда.
Starting all over the world in the late
20th century, providing the spread and
acceptance of values in the international
arena - the globalization process affects
education. In the field of educational
globalization in Azerbaijan is seen in
the Bologna process. Signing Bologna
declaration the Republic of Azerbaijan
has taken an important step in the
higher education institutions towards the
integration of the European educational
system. The new civilizations as well as
universities and community, demands
new creation in the social and cultural
environment, because education is
socio-cultural phenomenon. And, this
made reforms in the educational system
and preparation of new educational
programs. These educational issues
took place in constitution of Azerbaijan
Republic. The basic problem of reforms
in the educational system of our country
are improving the quality of education
level, preparedness of the teaching
staff in all fields of the contemporary
demands of society either in intellectual,
aesthetic and in ethical sphere able to
respond. Globalization effects have seen
on the relations and values size; the old
values, trends gives up place to new
ones. In the educational system moral
standards and values of each participant
is unique, in the implementation of the
process occurs differences of opinion
between generations.
The article deals with transition to the
Bologna system in Azerbaijan and
arising claims in the training program,
the elderly and the young generation’s
education problems faced during the
adoption of new values, socio-cultural
environment at the university. Queries,
the observation method, students and
teaching staff’s views are also reflected.
Key words: the Bologna system, social
values, student-teacher relationship, the
role of universities, cultural environment.
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rir. Humanist təhsilin əsasını təşkil edən
parametrlərdən biri olan inkişafetdirici
təlim tələbə şəxsiyyətinin inkişafını təmin
edən mühüm amil kimi çıxış edir.
Bolonya sisteminin bir tələbi olan
ali məktəbdə müstəqil işlərin təşkili
tələbələrdə sərbəst öyrənmə fəaliyyətini
gücləndirməyə xidmət edir. Tədris planlarının təhlili göstərir ki, ali məktəblərdə
tədricən auditoriya məşğələləri saatlarının miqdarı azalır, tələbələrin müstəqil
bilik əldə etmələrinə, müəllimlərin isə öz
üzərində fəal işləmələrinə şərait yaradılır.
Tədricən tələbələrdə təlim əməyinə yaradıcı münasibət formalaşır, tələbə faktlara
və hadisələrə sərbəst münasibət bildirir,
aldığı bilikləri müstəqil yolla təkmilləşdirir,
tətbiq edərək sərbəst işlər görə bilir. Bu
da onlarda özünəinamı, məsuliyyəti artırır. Onların müstəqilliyini kamilləşdirir,
onları müstəqil, yaradıcı və təşkilati
fəaliyyət üçün yetişdirir. Özünüdərketmə
prosesində yaranan özünüqiymətləndirmə
həm şəxsiyyətin formalaşmasına, müxtəlif
əlamət və keyfiyyət qazanmasına, həm
də şəxsiyyəti səciyyələndirən əlamətlərin
təzahürünə, bu baxımdan da şəxsiyyətin
rəftar və davranışlarına xüsusi istiqamət
verir.
Tədris prosesində mərkəzi nöqtəyə
çevrilmiş tələbənin müasir dövrümüzdə
daha bilikli və aktiv olması şərtdir. Bu
baxımdan Bolonya prosesi tələbə mobilliyini irəli sürərək, tələbələrin tədris
prosesində yeni biliklər qazanması, yeni
texnologiyalar, tədris metodları və fərqli
mütəxəssislərlə təmasda olmasını təmin
edir. Göründüyü kimi, müasir təhsildə
cərəyan edən inteqrasiya prosesləri,
təhsil prosesinin informasiyalaşdırılması şəxsiyyətin formalaşmasına önəmli
təsir edir. Bu proses əslində, aşağıdakı
keyfiyyətlərin əldə edilməsinə təkan ver2 / 2012

miş olur:
–– şəxsi qərarların qəbul edilməsində
insanların məsuliyyətinin artması;
–– tolerantlıq və müxtəlif fikirliliyə
hörmət;
–– ümumbəşəri dəyərlərə yiyələnmə;
–– demokratik və humanist baxışların
formalaşması;
–– kreativ qabiliyyətlərin inkişafı.
Beləliklə,
Bolonya
prosesində
tələbələrin sahib olacaqları dəyərləri belə
təsnif edə bilərik:
–– şəxsi keyfiyyətlərin inkişafı və
özünüdərketmə;
–– vətəndaş cəmiyyəti dəyərlərinin
(azadlıq, demokratiya, açıqfikirlilik,
tolerantlıq, mədəni müxtəliflik, sosial
məsuliyyət və s.) artması;
–– təşkilati dəyərlərin (qərarların maraq
və fikirlərin uyğunluğu əsasında qəbul
edilməsi, elmi tədqiqatların yerinə
yetirilməsində azadlıq) inkişafı.

Elmi-texniki tərəqqinin sürətli inkişafı, informasiyalı cəmiyyətin formalaşması müəllim-tələbə münasibətlərinin
mahiyyətinə güclü təsir edir. Ölkəmizdə
həyata keçirilən təhsil islahatlarının demokratik və humanist prinsiplər əsasında
müvəffəqiyyətlə
həyata
keçirilməsi
həlledici dərəcədə müəllimin pedaqoji ustalığından, peşə etikasından, erudisiyasından, insani keyfiyyətlərindən,
tələbəyə olan münasibətindən asılıdır.
Müəllim-tələbə münasibətləri şəxsiyyətin
formalaşmasında əsas faktordur. Hazırda təhsilin demokratikləşdirilməsi
və
humanistləşdirilməsi
prosesində
münasibətlərin xarakteri də dəyişilməlidir.
Müasir dövrümüzdə yüksək ixtisaslı
müəllim olmaq üçün aşağıdakı kriteriyalar ön plana çəkilir:
–– şəxsi
keyfiyyətlərin
inkişaf
etdirilməsi;
–– stress
dolu
tədris
prosesinə
dayanıqlıq;
–– problemlərin həlli üçün yolların
tapılması;
–– tələbə problemlərinin həllinə cəhdlər;
–– pedaqoq olmaqla yanaşı, yaxşı bir
filosof, sosioloq, psixoloq olmaq;
–– məsuliyyətli olmaq;
–– tələbənin müstəqil və tənqidi düşünmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək.
Universitet müəllim heyəti hər zaman hazırlıq səviyyəsinin yüksək olmasına çalışmalı, intellektual, mədəni,
etik və estetik baxımdan günün
tələblərinə cavab verməlidir. Azərbaycan
universitetlərindəki təhsil ilə Avropa
universitetləri
təhsilinin
müqayisəsi
zamanı həm proqram, müzakirə, seminar dərslərinin təşkilində, həm də
qiymətləndirmə
sistemində
kəskin
fərqlərin olduğunu görürük.
Bunun bir sıra obyektiv və subyektiv
səbəbləri var. Azərbaycan universitetlərində çalışan müəllimləri 3 qrupa bölə
bilərik:

Universitetlərin
təhsil
mühitinin
əsaslarını tələbələrin üstünlük verdiyi
keyfiyyətlər formalaşdırır. Bu sahədə
müəyyən məlumat əldə
etmək üçün Bakı Dövlət
40
Universitetinin
150
tələbəsi arasında sorğu
30
keçirilmişdir.
Sorğuda
20
əsas məqsəd tələbələrin
33%
27%
təhsilalma səbəblə-rinə
10
20%
20%
təsir göstərən amillərin
müəyyən edilməsi idi. Sor0
ğunun nəticələri göstərdi
25-40 yas
41-50 yas
51-60 yas
61-dən
ki, aldıqları ixtisası yetərli
yuxarı
bal toplaya bilmədikləri
üçün
seçənlər - 40%,
1. müasir dövrün tələblərinə cavab
Universiteti adına görə seçənlər - 20%,
verən;
prestijli bir ixtisas almaq üçün seçənlər 2. dövrün tələblərinə cavab vermək
25%, ictimai rəyə görə seçənlər -15% .
üçün öz üzərində çalışanlar;
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3. yerində addımlayan və ya
köhnəfikirlilər.
Eyni sosial-mədəni ortamı paylaşanlar bəzən “müxtəliflik”ləri ilə zənginlik yox,
münaqişə yaradırlar. Formal meyarlara
(xüsusi təhsil, iş təcrübəsi, və s.) görə
müəllimlərin əksəriyyəti təyinatlarına cavab verirlər. Lakin müəllimlərin fəaliyyət
mahiyyətini qiymətləndirsək, heç də hamısının zamanın tələblərinə cavab verdiyini söyləyə bilmərik.
Əvvəla, bir çox onilliklər təhsildə “sifarişli” sistem formalaşmış, formal ideologiya mövcud olmuşdur. Bu sistemə
tənqidi düşünən, müstəqil, öz fərdi
şəxsiyyət proqramı əsasında özünü inkişaf etdirməyə qadir olan vətəndaş lazım
deyildi. Bu sistemdə çalışan müəllimin
istifadə etdiyi təlim metodları tələbəsinə,
iş yoldaşlarına münasibətində əks olunurdu. O dövrdə formalaşan nəslin dəyərləri
də fərqlidir və bu dəyərlər çox təəssüf ki,
hələ də öz qüvvəsini saxlamaqdadır. Sovet təhsil sisteminin nümayəndələri olan
bu müəllimlər yaşlı nəsli təmsil edirlər və
müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşmaqda çətinlik çəkirlər.
Məsələn, hazırda BDU-da çalışan
professor-müəllim heyətinin yaş həddi
aşağıdakı kimidir:
Akademik dərəcələrinə görə BDUnun professor-müəllim heyətinin tərkibi
belədir:
–– Elmi dərəcəsi olmayanlar (25-40
yaşarası) - 20%;
–– Fəlsəfə doktoru (41-50 yaşarası) 23%;
–– Elmlər doktoru (51-60 yaşarası) 28%;
–– Elmlər doktoru (61 yaşdan yuxarı) 29%.
İkincisi,
yaşlı
və
orta
nəslin
nümayəndələri olan müəllimlərin ingilis dilini bilməməsi onların beynəlxalq
mübadilə proqramlarında, elmi-praktik
konfranslarda iştirak etməsinə imkan
vermir. Bu isə, öz növbəsində, onlarla gənc nəslin nümayəndələri arasında münaqişələrin yaranmasına səbəb
olur. Ölkə daxilində mövcud olan
təkmilləşdirmə sistemi müasir tələblərə
cavab vermir. Müəllimlərin bacarıq və
ixtisasının artırılmasında ixtisasartırma
və yenidən hazırlanma təhsili xüsusi yer
tutur. Bu sahədə dünya təcrübəsinə uyğun, müasir tələblərə cavab verən model
və mexanizmlər hazırlansa da, bunlar
praktikada səmərəli həllini tapmamışdır. Səbəbini isə bu sahədə çalışanların
kifayət qədər peşəkar və səriştəli olmamasında, müəllimlərin ehtiyaclarını tələb
olunan səviyyədə qiymətləndirməməkdə,

fəal təlim metodlarının, İKT-nin, yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqinə kifayət
qədər diqqət yetirməməkdə görmək lazımdır. Əvvəllər müəllim cəmiyyətdə
ən savadlı, təhsilli adam idi. Amma indi
biz bir çox hallarda əks vəziyyətlə rastlaşırıq. Bəzi müəllimlərin texnologiyalara,
yeni metod və biliklərə sahib olmamaları
tələbələrin müəllimə olan münasibətində
əks olunur. Müəllimlərin aldıqları əməkhaqqının da bu problemlərə bu və ya digər
dərəcədə təsiri var. Aldıqları məvaciblə
yaşayışlarını təmin edə bilmədiklərindən
bir neçə yerdə çalışan müəllimlərin
işlədikləri tədris müəssisələrində motivasiyası azalır, ixtisasartırma imkanları məhdudlaşır. Bir başqa cəhət, sovet
təhsilinə xarakterik olan “qapalılıq” hələ
də öz təsirini göstərməkdədir.
Təhsilin keyfiyyəti yalnız təhsilin
məzmunu və yeni texnologiyalarla deyil,
həmçinin təlim-tərbiyə prosesinin humanistliyi, pedaqoji kadrların səriştəliliyi,
mədəniyyəti, münasibətlər sistemi və
ünsiyyətdə göstərdiyi davranış qaydaları
ilə də müəyyən olunur. Dövlət keyfiyyətli
təhsil almaqla bərabər azad, düşünən,
sosial adaptasiya olunan şəxsiyyətin formalaşması üçün şəraitin yaradılmasında
maraqlıdır. “Təhsil haqqında Azərbaycan
Respublikası
Qanunu”nun
müxtəlif
maddələrində bu məsələnin vacibliyi
öz əksini tapmışdır. Məsələn, qanunun
11.1.6. maddəsində təhsil müəssisəsində
tədris prosesinin təhsil alanların və təhsil
verənlərin insan ləyaqətinə hörmət etməsi
əsasında qurulmasını təmin etmək və
təhsil alana qarşı hər hansı fiziki və psixoloji zorakılığa yol verməmək, 33.3.4.
maddəsində şəxsi nümunəsi ilə təhsil
alanlarda Azərbaycanın müstəqilliyinə,
Konstitusiyasına və qanunlarına, döv-

lət rəmzlərinə, Azərbaycan xalqının
tarixinə, mədəniyyətinə, dilinə, dininə,
adət, ənənələrinə, milli və ümumbəşəri
dəyərlərə, cəmiyyətə, ətraf mühitə
hörmət və qayğı hissləri aşılamaq, 33.3.5.
maddəsində pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək, müəllim nüfuzunu yüksək tutmaq, 33.3.6. maddəsində
isə təhsil alanların şərəf və ləyaqətinə
hörmət etmək ön plana çəkilir.
Ali təhsil ocaqlarında münasibətləri
tənzimləmək üçün ortaq bir keyfiyyət
mədəniyyətinin yaradılması mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Etik kodeks yaratmaqla keyfiyyəti təmin etmək olar. Burada qarşılıqlı hörmət, əməkdaşlıq, ədalət
prinsipləri əsas götürülməlidir.
Azərbaycan təhsilinin yeganə çıxış
yolu Avropa təhsilinə inteqrasiyadır.
Bu yolda ali məktəblərə və tələbələrə
müstəqillik verilməli, müəllimlərin əmək
haqları qaldırılmalı, Avropa Kredit Transfer Sisteminə (ECTS) tam əməl olunmalı
və təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi
obyektiv aparılmalıdır.
Qloballaşma prosesində ümumbəşəri
dəyərlər kimi qəbul olunan müstəqillik,
insan hüquqları və azadlıqları, din və vicdan azadlığı, ədalət, bərabərlik kimi anlayışlar, insanlığın ortaq bir hədəfə doğru yönəlmə imkanlarının ciddi olduğunu
göstərən dəyərlərdir. Şübhəsiz, mədəni
dəyərlərin
qarşılıqlı
mübadiləsinin
və sintezinin ana xəttini bəşəriyyətin
çiçəklənməsinə, onun düzgün və ədalətli
inkişafına xidmət edən vahid dünya
mədəniyyətini formalaşdırmaq, sosialmədəni münasibətlərin harmonik inkişafına nail olmaq təşkil etməlidir. Dünya
mədəniyyətinin vahidliyinə nail olmaq günümüzün reallıqlarından biridir. Bu reallığın əsas vasitələrindən biri isə təhsildir.
2 / 2012
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ALİ TƏHSİLİN CƏMİYYƏTİN
İNKİŞAFINDA ROLU
Sübhan Namazov
Azərbaycan Texniki Universiteti
Metallurgiya və metalşünaslıq
kafedrasının müdiri
Hazırda dünyada ali təhsilin vəziyyəti
və perspektivləri barədə ciddi diskussiyalar aparılmaqdadır. Xüsusilə ali təhsilin
cəmiyyətin inkişafına təsiri, insan kapitalının formalaşmasında rolu barədə ciddi müzakirələr aparılır. Belə bir qənaət
formalaşır ki, insan cəmiyyətinin elitar
təbəqəsinin formalaşmasında, insanların daha sivil və kamil səviyyəyə çatmasında ali təhsilin, ali təhsil cəmiyyətinin,
xüsusilə ali məktəblərin – universitetlərin
əvəzsiz rolu vardır. Bu baxımdan ali
təhsilin cəmiyyətin, bəşəri dəyərlərin, milli mentalitetin qorunmasında və inkişaf
etdirilməsində müstəsna rolu barədə fikir
yürütmək olar. Bununla belə, təhsili, o
cümlədən ali təhsili qloballaşan dünyanın
tələblərini nəzərə almaqla, milli dəyərlərə
söykənməklə inkişaf etdirmək bizim ali
məqsədlərimizdən olmalıdır.
«Təhsil sahəsi həyatımızın ən gərəkli,
ən mühüm sahəsidir. O, milli məqsədlər,
mənafelər əsasında qurulmalıdır» fikirlərini strateji vəzifə kimi qarşıya qoymuş ümummilli lider Heydər Əliyevin
bu fikirlərini «Təhsil Azərbaycanın davamlı inkişaf strategiyasının ən öncül
istiqamətlərindən biridir» fikirləri ilə tamamlayan, təhsili cəmiyyətin ən prioritet sahəsinə çevirən möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev Azərbaycanın
davamlı inkişafını bilavasitə təhsilin
inkişafında görür. Bu məqsədlə son
dövrlər təhsil sahəsində, xüsusilə ali
təhsil sahəsində ciddi islahatlar və Dövlət
Proqramları həyata keçirilməkdədir.
Belə proqramlardan biri «2009-2013-cü
illərdə Azərbaycan Respublikasının ali
təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət
Proqramı»nın təsdiqi ali təhsil sistemində
ciddi dəyişiklikləri və inkişafı nəzərdə
tutan proqramdır. Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sisteminin Avropa təhsil
məkanına inteqrasiyası proseslərinin
sürətləndirilməsi, ali təhsilin məzmununun
Bolonya prinsiplərinə uyğun qurulması,
ölkə iqtisadiyyatının inkişaf meyllərinə
müvafiq olaraq yüksək hazırlıqlı kadrlara
tələbatın ödənilməsi, həmçinin əhaliyə
müasir standartlar səviyyəsində ali təhsil
almaq imkanı yaradan səmərəli ali təhsil
sisteminin formalaşdırılması baxımından Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan
2 / 2012

«Təhsil millətin gələcəyidir».

tədbirlərin həyata keçirilməsi günün ən
vacib məsələlərindən biri sayılmalıdır.
Müasir cəmiyyətdə təhsil insan
fəaliyyətinin ən kütləvi fəaliyyət sferası
sayılır. Hazırda ölkəmizdə müəllimlərin
sayı təxminən 200 mindən çox, təhsil
alanların sayı isə 1,7 milyona yaxındır.
Dünyada bu sahəni təxminən 1 milyard
nəfərdən çox öyrənən və 50 milyondan
çox pedaqoq əhatə edir. Ona görə də
cəmiyyətdə təhsilin sosial rolu artmaqdadır. Bu onunla əlaqədardır ki, insan-

Heydər Əliyev

ların inkişaf perspektivi onların aldıqları
təhsilin keyfiyyətindən asılıdır. Ona görə
də son 10 ildə bütün dünyada təhsil
prosesində xüsusi münasibət formalaşmaqdadır. Cəmiyyətin əsas sosial
və iqtisadi inkişafını şərtləndirən sahəsi
təhsil sahəsidir. Qloballaşan dünyada və
müasir cəmiyyətin bugünkü vəziyyətində
cəmiyyətin ən qiymətli kapitalı insanlar
hesab edilir. O insanlar ki, yeni biliklərin
axtarışının mənimsənilməsinə, həmçinin
qeyri-standart məsələlərin həllində düz-
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gün qərar çıxarmaq bacarığına malik
olsunlar. Hazırkı cəmiyyətdə güclü elm
tutumlu istehsal sahələrinin yaranması, bunun nəticəsində qlobal ekoloji
fəlakətlərin meydana çıxması, dünya
miqyasında qarşısıalınmaz fəlakətlərin
törətdiyi fəsadların aradan qaldırılması
insanlardan yeni bilik və bacarıqlar tələb
edir ki, həmin bilik və bacarıqları da onlara ali təhsil müəssisələri – universitetlər
verməlidirlər. Hal-hazırda cəmiyyət elə
bir vəziyyətə gəlib çıxmışdır ki, bu gün
verilən təhsildə bir çox hallarda qısa bir
müddətdən sonra insanlardan yeni bilik
və bacarıqlar, vərdişlər tələb olunur. Ona
görə də artıq elm, təhsil cəmiyyəti fasiləsiz
təhsil almaq ideyasını qəbul etməkdədir.
Bir məsələyə diqqət vermək lazımdır
ki, hətta ABŞ milli komissiyası təhsilin
keyfiyyəti barədə aşağıdakı fikri qeyd
edir: “Biz amerikalıları elm və texnika
sahəsində savadsız şəkildə böyüdürük”.
Göründüyü kimi də ABŞ-da da təhsilin
səviyyəsinə münasibət birmənalı deyil.
Tarixən müəyyən dövrlərdə cəmiyyətin
inkişafını təmin edən və ləngidən sahə
təhsil sahəsi, xüsusilə ali təhsil sahəsi olmuşdur. Ona görə də ali təhsil islahatları
hər zaman dövlət statusu sahəsi almışdır.
Ali təhsil cəmiyyətin elə bir sahəsidir
ki, o, elmin inkişafını, elmin inkişafı elmitexniki tərəqqinin və iqtisadiyyatın inkişafını, iqtisadiyyatın inkişafı isə cəmiyyətin
sosial problemlərinin həllini təmin edir.
Sosial təminatı yüksək olan cəmiyyətlər
isə yenidən təhsilin inkişafına şərait yaratmaqla fasiləsiz inkişaf strategiyası yaradır. Bütün bunlar ali təhsilin cəmiyyətdə
nə qədər böyük rolu olduğunu göstərir.
Ali təhsilin cəmiyyətdə ənənəvi
vəzifələri mövcuddur ki, bunları ümumiləşdirsək görərik ki, onun əsas vəzifələri
elmi ideyaların formalaşdırılması, cəmiyyətdə bu ideyaların bütün sahələrdə
daşıyıcıları olan yüksək peşəkar kadrların hazırlanmasını həyata keçirmək
və təhsilin verilməsi prosesi zamanı bütün növ məktəblərdə mənəvi dəyərlər
aşılamaqdan ibarətdir. Bu vəzifələrin
yerinə yetirilməsi nəticəsində cəmiyyət
yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olan
peşəkar mütəxəssislərlə zənginləşir ki,
bu da universitetlərin, tədris ocaqlarının
ən yaxşı məzunlarından ibarət olmaqla mövcud cəmiyyətin elitar təbəqəsinin
formalaşmasını təmin edir. Bu gün
dünyanın, o cümlədən Azərbaycanın
ən müxtəlif sahələrində - dövlət
idarəçiliyində, istehsalat sahələrində,
elm,
təhsil
müəssisələrində
əsas
idarəetmə sükanı qanunauyğun olaraq
ali məktəblərin yüksək bilik qazanmış
məzunlarından ibarətdir ki, bu da müasir cəmiyyətimizin elitar təbəqəsini təşkil
edir. Ali təhsilin cəmiyyətdəki rolunu
araşdırarkən bu vəzifəni yerinə yetirən
ali məktəb cəmiyyətinin əsas daşıyıcıları və bilikləri gələcək nəsillərə ötürmək
kimi müqəddəs missiyasını yerinə yetirən
professor-müəllim heyətinin rolunu da
qeyd etməmək olmaz. Bu insanlar yüksək

bilik və bacarığa, peşəkarlığa, mənəvi
keyfiyyətlərə və elmi nüfuza malik olmalıdırlar.
Ali məktəblərin yaranması və inkişafına qısa ekskursiya edək. İlk universitetlər
hələ XI əsrdə İtaliyada yaradılmağa
başlamışdır. XII və XIII əsrlərdə isə
yeni universitetlər Fransada, İngiltərədə
(Kembric, Oksford), İspaniyada, Portuqaliyada
yaradılmışdır.
Dünyada
universitetlərin, ali təhsilin inkişaf tarixi
göstərir ki, ali məktəblərin, ali təhsilin
göstəricilərinin inkişafı ilə cəmiyyətin bütün sahələrində əsaslı inkişaf müşahidə
edilir. Əksinə, bu sahədə baş verən çatışmazlıqlar və geriqalmalar sonradan
cəmiyyətdə müxtəlif kataklizmlərin yaranmasına səbəb olur. Tarixi mənbələrdə
göstərilir ki, hələ XI-XVII əsrlərdə Avropanın siyasi, iqtisadi və mədəni cəhətdən
çiçəklənməsi məhz həmin dövrlərdə
Avropanın müxtəlif ölkələrində ali
təhsil cəmiyyətinin formalaşması, yəni
universitetlərin yaradılması ilə əlaqədar
olmuşdur.
Rusiyada ilk ali məktəb 1726-cı
ildə Peterburq Elmlər Akademiyasında Akademik Universitet adı ilə təşkil
olunmuşdur. Bu universitet üçün alman
professorlar dəvət olunmuşdur. Həmin
universitetdə təxminən bir il oxuyan Lomonosov sonrakı 5 illik təhsilini Almaniya universitetində almışdır. XIX əsrin
əvvəllərində Rusiya universitetlərində
cəmi 257 tələbə təhsil alırdı. O dövrdə
Rusiya ali təhsili Almaniya, İngiltərə, ABŞdan 10 dəfələrlə geri qalırdı. Rus çarı I
Nikolay ali məktəblərin fəaliyyətinə əsaslı
məhdudiyyətlər qoyduğundan inkişaf
ləngiyirdi. Onun ölümündən sonra 1863cü ildə universitetlərin idarəçilik qaydaları
alman və fransız universitetləri qaydalarına uyğun quruldu və universitetlərə
tədris və inzibati sərbəstlik verildi. Bundan sonra Çar Rusiyasında əsaslı inkişaf
başladı. Hətta 1868-ci ildə Moskva Ali
Texniki Məktəb təşkil olundu və həmin
ali məktəb 1876-cı ildə Filadelfiyada
keçirilən ümumdünya sərgisində elmdə
və təhsildə əldə etdiyi nailiyyətlərə görə
qızıl medala layiq görülmüşdü. Bundan
sonra bir çox Amerika texniki universiteti
bu rus ali texniki məktəbini nümunə kimi
qəbul etmişlər. Beləliklə, yüksək sürətli
inkişaf nəticəsində XIX (1890-cı ildə)
əsrin sonunda Rusiya universitetlərinin
Almaniyadan geri qalması 6 dəfəyədək
azaldı. Halbuki 1840-cı illərdə bu rəqəm
25 dəfə təşkil edirdi. Aparılan təhlillərlə
təsdiq edilir ki, həmin illərdə Rusiyanın
iqtisadi cəhətdən güclü inkişafı həmin
dövrdə ali təhsildə olan inkişafla əlaqədar
olmuşdur.
Tarixi mənbələrdə göstərilir ki, İ.Stalin
II Dünya müharibəsi zamanı ali təhsil
müəssisələrinin, alimlərin müharibədə
qələbə qazanılmasında rolunu anlayaraq müharibə başa çatan kimi ali təhsilə
xüsusi diqqət ayırmış və 1946-cı ildə ali
məktəb müəllimlərinin məvacibini bir
neçə dəfə artırmaqla bu sahəyə güclü
stimul yaratmışdır. Sonrakı dövrlərdə bu
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Texnika elmləri
doktoru, professor. S.N.Namazov 100-dək
elmi əsərin, o cümlədən ixtira, dərslik, dərs
vəsaiti, metodiki göstərişlərin müəllifidir.
Əsərləri Almaniyada, Rusiyada, Ukraynada, Slovakiyada, İspaniyada, Yuqoslaviyada, Türkiyədə, Latviyada nəşr edilmişdir.
O, Azərbaycan Respublikası Prezidenti
yanında Ali Attestasiya Komissiyasının
texnika elmləri üzrə Ekspert Şurasının
və Azərbaycan Respublikası Prezidenti
yanında Dövlət Qulluğu məsələləri üzrə
Komissiyanın müstəqil ekspertidir.

Məqalədə ali təhsilin cəmiyyətin
inkişafında tolu analiz edilmişdir. Ali
təhsilin müasir dövrümüzədək inkişaf
mərhələləri təhlil edilmişdir. Həmçinin
Azərbaycan Respublikasında ali təhsilin
inkişaf mərhələləri analiz edilərək,
dövlət siyasətinin əsas prioritet sahəsi
kimi görülən işlər təqdirəlayiq hal
kimi qiymətləndirilmişdir. Məqalədə
Respublikamızda ali təhsil sistemində
görüləsi işlər barədə də fikirlər yer
almışdır.
В статье проанализирована роль
высшего образования в развитии
общества. Описываются стадии
развития высшего образования.
Указываются, что стадии развития
высшего образования в Республике,
и применяемые меры в этой
области, одобрены как приоритетная
область государственной политики
Азербайджана. В статье так же
описана запланированная работа
высшей образовательной системах
республики.
In the article have been analysed role of
the higher education of the development
society. Have been analysed stages of
the development higher education till
modern time. Also development stages of
the higher education have been valued
as estimable circumstance carried out
as basic priority area of the development
politics in the Azerbaijan Republic. And
also in article the have been described
planned works to the higher educational
system in republic.

addım Sovetlər ölkəsinin inkişafına da öz
ciddi təsirini göstərmişdir. Məşhur dissident Y.Orlov xatırlayır ki, həmin dövrdə
o, Moskva Fizika-Texnika İnstitutunun
tələbəsi olaraq o zaman 400 rubl təqaüd
alaraq bütün ehtiyaclarını ödəməklə yana2 / 2012
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şı, təqaüdünün bir hissəsini valideynlərinə
göndərirmiş.
Bu gün ali təhsil sistemində beynəlxalq
etalon kimi qəbul edilməsi mümkün olan
ölkə Çin ali təhsil sistemidir ki, o, son 20 ildə
yalnız inkişaf tendensiyası göstərmişdir.
2005-ci ilin məlumatlarına əsasən
Çində hər 1000 nəfərə düşən ali məktəb
tələbələrinin sayı Rusiyadan 5 dəfə az
olmuşdur. Bu belə bir nəticəyə gəlməyə
imkan verir ki, ali təhsil sistemində yalnız
tələbələrin və ali məktəblərin sayının və
digər kəmiyyət göstəricilərinin artırılması
yolu ilə deyil, keyfiyyət göstəricilərinin artırılmasına diqqət verilməsi yolu ilə inkişaf əldə etmək daha səmərəlidir.
Respublikamızın ali təhsil sisteminin əsas dövrü məhz Sovetlər birliyinin
mövcud olduğu dövrə təsadüf edir. Odur
ki, bu ölkənin inkişafı və ya burada baş
verən kataklizmlər Sovetlər ölkəsinin ali
təhsil sistemindən yan keçmədiyi kimi,
Azərbaycanın təhsil sisteminə, xüsusilə ali
təhsil sisteminə də təsirsiz qala bilməzdi.
Respublikamızda ilk ali təhsil ocağı olan
Bakı Dövlət Universitetinin yaradılması Sovetlər ölkəsinin qurulduğu ilk illərə
təsadüf edir. Sonradan Azərbaycanda
digər ali məktəb ocaqları yaradılmağa
başlandı ki, bu da Azərbaycanda yeni
elitanın yaranmasına xidmət edirdi. Lakin Sovetlər ölkəsi öz siyasi maraqlarına uyğun olaraq bir sıra ixtisasların digər
respublikalarda, xüsusilə Azərbaycanda
hazırlanmasına şərait yaratmırdı. Bu
onunla əlaqədar idi ki, imperiya maraqlarına uyğun olaraq onlar bu respublikaların
milli təhlükəsizliyinə xidmət edə biləcək
mütəxəssislər ordusunun, cəmiyyətin
elitar təbəqəsinin formalaşmasına imkan vermək istəmirdi. Lakin o dövrdə
də təəssübkeş Azərbaycan ziyalılarının,
vətənpərvər, maarifpərvər qüvvələrin hesabına xalqımızın ziyalı təbəqəsi formalaşırdı.
Sovetlər ölkəsi yenidənqurma dövrünə
qədəm qoyarkən ali təhsil sisteminə daha
ciddi zərbə dəydi. Bir sıra mənbələrdə
göstərilir ki, yenidənqurma dövründə
Sovetlər birliyi dağılanədək partiyanın
yığıncaqlarında ali məktəbin problemləri
ilə əlaqədar heç bir ciddi addım atılmamış və sonra postsovet dövründə
də bu istiqamətdə yalnız tələbə sayının artırılması istiqamətində süni
fəaliyyət göstərilmişdir. Azərbaycanda
da müstəqilliyimizin ilk illərində ciddi çaşqınlıqlar yaranmağa başlamışdı.
Həmin dövrdə olan çatışmazlıqların təsiri
müəyyən müddət təhsil sistemində öz
mənfi təsirini göstərdi.
Lakin ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində
hələ 70-80-cı illərdə çoxlu sayda tələbənin müxtəlif aparıcı xarici
ölkələrin ali məktəblərində hazırlanması istiqamətində apardığı siyasət
bu gün də müstəqilliyimizin qorunubsaxlanmasında və inkişafında öz müsbət
təsirini göstərməkdədir. Eyni zamanda
Heydər Əliyevin titanik əməyi, əzmkarlığı
və prinsipial mövqeyi ilə bir sıra ixti2 / 2012

saslar üzrə mütəxəssis hazırlığının
Azərbaycanda təşkil olunması, xüsusilə
milli təhlükəsizliyimizi təmin edə biləcək
Ali Hərbi Məktəbin - Naxçıvanski adına Hərbi Məktəbin təşkil olunması o
dövrdə reallaşması mümkün olmayan
bir hadisənin respublikamızda həyata
keçirilməsi ilə nəticələndi. Sonralar, o
cümlədən bu gün bu ali təhsil ocağı ali
hərbi mütəxəssislər ordusunun və hərbi
elitasının, Azərbaycan generallarının formalaşmasına xidmət edərək dövlətçilik
tariximizdə öz sözünü dedi.
Müstəqilliyimizin 20 ili ərzində ali təhsil
ocaqlarımızda ciddi inkişaf əldə edilmişdir. Ali təhsil sisteminin dünya təhsil
sisteminə inteqrasiyası istiqamətində ciddi addımlar atılmış, Azərbaycan Bolonya
prosesinə qoşulmaqla kredit sistemi ilə
tədrisin təşkili istiqamətində ciddi irəliləyiş
əldə etmişdir. Aparılan düzgün ali təhsil
siyasəti nəticəsində ilk müsbət nəticələr
görünməkdədir. Artıq aparıcı xarici ölkə
universitetlərinin ilk məzunları ölkəmizə
qayıtmaqla ali təhsil ocaqlarımızda
fəaliyyətə başlayırlar. Son illərdə yalnız
Azərbaycan Texniki Universitetində 60dək əməkdaş Almaniya Universitetlərində
elmi stajkeçmədə olmuş və 7 nəfər fəlsəfə
doktoru dissertasiyaları müdafiə etmişlər.
İndiyədək ən nüfuzlu təqaüd olan Humboldt təqaüdünü 7 azərbaycanlı almışdır.
Onlardan 3-ü AzTU-nun, 1-i BDU-nun, 1-i
Azərbaycan Dövlət Dillər Universitetinin,
2-si isə digər təşkilatların nümayəndələri
olub. Bu, müstəqillik dövrümüzün
nailiyyətlərinin kiçik bir hissəsidir. Digər
sahələrdə də bu istiqamətdə strateji
əhəmiyyətə malik işlər həyata keçirilmişdir ki, bu da ölkəmizin gələcək inkişafı
üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.
Çox təqdirəlayiq haldır ki, son illər
ölkəmizdə aparılan siyasət elmin, təhsilin
prioritet sahə kimi önə çəkilməsinə
hesablanmışdır. Xüsusilə iqtisadi kapitalın insan kapitalına çevrilməsi
istiqamətində möhtərəm Prezident İlham Əliyevin apardığı təhsil siyasəti
respublikamızın gələcək inkişafına və
çiçəklənməsinə hesablanmış strateji
siyasət kimi qiymətləndirilməlidir. İstedadlı Azərbaycan gənclərinin dünyanın aparıcı universitetlərində təhsil almaq üçün
göndərilməsi və bunun strateji siyasət kimi
dövlət başçısı tərəfindən daim diqqətdə
saxlanması, təhsil işçilərinin sosial
problemlərinin həlli istiqamətində verilən
fərman və sərəncamlar dövlətimizin
təhsil sahəsinə nə qədər diqqət verdiyinin əyani sübutudur. Müxtəlif dövlətlərin
inkişafının mütəxəssis hazırlığından
keçməsi barədə tarixi faktlar da bu gün
respublikamızın təhsil sahəsində düzgün
siyasət apardığını göstərir.
Bu gün ali təhsil sistemində görüləsi
işlər az deyildir. Xüsusilə texniki ali
məktəblərdə
maddi-texniki
bazanın gücləndirilməsi xeyli vəsait tələb
etdiyindən bu
istiqamətdə vahid
mənbədən idarə olunan Dövlət Proqramı həyata keçirilməlidir. Bu məsələ
bir neçə istiqamətdə aparılmalıdır.

Birincisi, dövlətin dəstəyi ilə, ikincisi, müxtəlif sənaye sahələrinin həmin
istiqamətdə mövcud olan ali təhsil ocaqlarında maddi-texniki bazanın yaradılması istiqamətində, üçüncüsü isə ali
məktəb mütəxəssislərinin dünyada və
Azərbaycanda olan təşkilatlarla birgə
Qrant layihələrinin yerinə yetirilməsi
istiqamətində. Bu istiqamətlərin hər üçü
bir mənbədən koordinasiya olunmaqla vahid siyasət şəklində həyata keçirilməlidir.
Azərbaycan ali təhsili XXI əsrin
mütərəqqi
meyllərini
özündə
əks
etdirməli, indiyədək mövcud olan müsbət
təcrübədən yararlanaraq, bəşəri dəyərlərə söykənmək və Azərbaycan xalqının öz
milli xüsusiyyətlərini qoruyub-saxlamaqla
yanaşı, Avropanın və Şərqin müsbət
meyllərini özünün inkişaf istiqaməti kimi
götürməlidir.
Azərbaycan Respublikasının təhsil
siyasətini qloballaşan dünyada baş verən
proseslər axınında lazımi səviyyədə
idarə etməyə imkan verən ən vacib
məsələlərdən biri, təhsil sahəsində
dəqiq
istiqamətləndirilmiş
dövlət
siyasətinin həyata keçilməsindən ibarət
olmalıdır. Bu məqsədlə operativ informasiya təminatını, müxtəlif beynəlxalq
təşkilatlarla və fondlarla sabit əlaqələrin
yaradılmasını, təhsil sahəsindəki beynəlxalq elmi tədqiqat proqramlarında iştirakı, təhsil müəssisələrinin inkişafında
iştirak edən hüquqi və fiziki şəxslərə vergi güzəştləri tətbiq etmək yolu ilə təhsil
sisteminə qeyri-dövlət kapital qoyuluşunun stimullaşdırılmasını və s. təmin
etmək məqsədəuyğundur.
Dünya təcrübəsi göstərir ki, iqtisadiyyatın və cəmiyyətin modernləşməsi
ali təhsilin inkişafından başlayır. Əgər
gələcək inkişafımızın davamlı olmasını istəyiriksə, bütün ali təhsil sistemi dövlətçiliyimizin və xalqımızın, milli
dəyərlərimizin qorunmasında, inkişaf
etdirilməsində əlindən gələni etməli,
cənab Prezident İlham Əliyevin apardığı uğurlu təhsil siyasətinə öz töhfəsini
verməlidir.
Ədəbiyyat
1. M.Mərdanov, F.Şahbazlı. Azərbaycanın təhsil siyasəti (1998-2004). Bakı,
Çaşıoğlu, 2005.- 832 səh.
2. M.Mərdanov. Azərbaycan təhsili
yeni inkişaf mərhələsində. Bakı, Çaşıoğlu, 2009.- 528 səh.
3. Мисник М. В. Проблемы высшего
профессионального
образования
в России // Качество. Инновации.
Образование .— Б.м. — 2012.— № 2
.— С. 11-16.
4. Шендерова С. В. Особенности
развития
статистики
высшего
образования в ходе Болонского
процесса
(на
примере
России
и
Германии)
Университетское
управление: практика и анализ.—
Б.м. — 2011.— № 6 .— С. 11-14.

Müasir tendensiyalar və texnologiyalar

43

Beynəlxalq qiymətləndirmə
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Hər hansı bir ölkənin bu və ya digər
beynəlxalq qiymətləndirmə proqramında iştirakı yerli təhsil mütəxəssisləri və
ictimaiyyətinin dünya təhsilinin məzmunu, beynəlxalq qiymətləndirmə mexanizmi, standart və vasitələri ilə tanış
olmasına, eyni zamanda beynəlxalq
təcrübədən yararlanmasına imkan verir.
Cəmiyyətin
istənilən
fəaliyyət
sahəsində beynəlxalq nəzəri və praktik təcrübənin qazanılması və həmin
təcrübənin
nəticələrindən
istifadə
edilməsi inkişafa xidmət etdiyi kimi,
beynəlxalq qiymətləndirmə proqramlarında iştirakı da ümumdünya kontekstində
təhsil sisteminin inkişafına zəmin yaradır.
Təsadüfi deyil ki, beynəlxalq qiymətləndirmə proqramlarının məzmun və
tələbləri, təhsilin inkişafında onların
nəticələrindən istifadə edilməsi müxtəlif
vaxtlarda ayrı-ayrı beynəlxalq konfrans
və seminarların müzakirə obyekti olub.

Belə tədbirlərdən biri də 2000-ci ilin
mart ayında Portuqaliyanın Lissabon
şəhərində növbəti onillik üçün Avropa
Şurası tərəfindən təhsil sisteminin inkişaf
meyarlarının müəyyən edilməsi məqsədi
ilə keçirilən və qərarları hazırda müxtəlif
Avropa ölkələri üçün əsas strategiya xətti
sayılan konfrans idi. Dünya, o cümlədən
Azərbaycan təhsil ictimaiyyətinə yaxşı
məlumdur ki, bu konfransda müəyyən
olunan meyarların ən başlıcası rəqabətli,
dinamik və müasir bilik, bacarıqlara,
kompetensiyaya əsaslanan iqtisadi mühitin yaradılmasından ibarət idi. Əlbəttə
ki, bu məqsədə çatmaq üçün tədris və
təlim sahəsində ciddi irəliləyiş etmək
tələb olunurdu. Bunları nəzərə alaraq,
Avropa Şurasının Lissabon prosesi
çərçivəsində “Tədris və Təlim 2010” adlı
konkret fəaliyyət proqramı hazırlanmışdı. Artıq 2012-ci ildir və layihəyə görə
bu sahədə görülən işlər öz nəticələrini
göstərmək üzrədir. Proqramda 2010-

cu il üçün Avropada təhsilin inkişafının
nəticələrini əks etdirən beş meyarın
(məktəbi erkən tərk edənlərin sayının şagird kontingentinin 10%-ni keçməməsi,
oxu və qavramaya görə zəif göstəricisi
olanların sayının 20%-dən az olması,
riyaziyyat, təbiət elmləri və texnologiya ixtisasını seçən məzunların sayının
15%-dən yuxarı olması, tam orta təhsilli
məzunların minimal sayının 85%-dən az
olmaması, minimum 12,5% gəncin həyat
boyu öyrənməyə, yəni davamlı təhsilə
qoşulması) Azərbaycanın demək olar
ki, hər birinə cavab verməsi ölkə qarşısında duran yeni strateji vəzifənin yerinə
yetirilməsi uğrunda aparılan işlərin
səmərəli olmasından xəbər verir.
Ümumdünya təhsil kontekstində başlıca strateji istiqamət olan müasir kompetensiyalara əsaslanan şəxsiyyətyönlü
təhsil məzmununun yaradılması minimum 3 ildən bir keçirilən beynəlxalq
qiymətləndirmə proqramlarının da əsas
2 / 2012
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Filologiya
elmləri doktoru, 4 elmi monoqrafiyanın,
2 dərs vəsaitinin və 80-ə qədər elmi
məqalənin müəllifidir.

Məqalədə təhsil sisteminin vacib
sahələrindən olan qiymətləndirmə və
onun dünya təcrübəsində, eyni zamanda Azərbaycanda tətbiq olunan
istiqamətləri barədə məlumat verilir, əsas
qiymətləndirmə tədqiqatlarından olan
beynəlxalq qiymətləndirmə proqramlarının
ölkələrin təhsil sistemindəki
əhəmiyyətindən danışılır.
В статье дается информация об
оценивании как одной из сфер системы
образования, его значение в мировой
практике, a так же имеющийся в
этой области опыт Азербайджана. В
ней также описывается о значение и
влияние международных исследований
по оцениванию на системы
образования стран, участвующих в
данных исследованиях.
In the article is given the information
about the assessment as one of the area
of education and its directions which used
in the world experience and also in Azerbaijan. It also states the importance and
impact of basic research on the evaluation of education systems of countries
participating in these researches.

məqsədinə çevrilib. Məqsədin aktuallığı beynəlxalq qiymətləndirmə proqramlarının davamlı olmasını, nəticələrin
isə daha təfərrüatlı, yeri gəldikcə əlavə
təhlilini zəruriləşdirir.
Bu baxımdan 2009-cu ilin may
ayında Avropa Şurasının yeni strateji
“Tədris və Təlim 2020” çərçivə proqramını qəbul etməsi və həmin proqrama əsasən Avropa Şurasına üzv olan
ölkələrdə aparılan təhsil islahatlarına
Şura tərəfindən dəstək verilməsi dövrün
təhsil tələbi kimi qiymətləndirilməlidir.
Proqram çərçivəsində Avropa Komissiyası, İsveç Tədqiqat Şurası və İsveç Milli Təhsil İdarəsi İsveçin Stokholm şəhərində PISA, TIMSS, PIRLS
beynəlxalq qiymətləndirmə nəticələrinin
əlavə təhlilinə həsr edilmiş beynəlxalq
konfrans keçirdi. Müxtəlif ölkələrdən
qiymətləndirmə mütəxəssisləri və təhsili
idarə edənlərin dəvət olunduğu konfransda müxtəlif məzmunlu beynəlxalq
qiymətləndirmə tədqiqatlarının nəticələri
ətraflı təhlil edildikdən sonra perspektivlər
2 / 2012

müəyyənləşdirildi,
yeni
beynəlxalq
qiymətləndirmə proqramlarının tətbiqinin
zəruriliyi qeyd edildi.
Dünyanın bir çox dövlətlərinin
təhsil sistemini əhatə edən beynəlxalq
qiymətləndirmə tədqiqatları əsasən iki
beynəlxalq təşkilat, İƏİT (OECD) – İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı və
TNDBA (IEA) – Təhsil Nailiyyətlərinin
Dəyərləndirilməsi üzrə Beynəlxalq Assosiasiya tərəfindən aparılır.
İƏİT – əsasən, iqtisadi meyarlara
yönəlmiş təhsil tədqiqatlarını həyata
keçirir.
Hazırda ümumdünya təhsil
kontekstində aktuallıq qazanmış PISA
beynəlxaq qiymətləndirmə tədqiqatları
bu təşkilata məxsusdur.
PISA –
Şagird
Nailiyyətlərinin
Qiymətləndirilməsi üzrə Beynəlxalq
Proqramdır. 1998-ci ildən etibarən 3
ildənbir 15 yaşlılar arasında riyaziyyat,
təbiət elmləri və oxu üzrə keçirilən, eləcə
də bacarıqlara əsaslanan tədqiqatdır.
PISA 2000, 2003, 2006 və 2009-cu
illərdə aparılmışdır. Təhsil ictimaiyyətinə
məlumdur ki, Azərbaycan PISA 2006 və
PISA 2009 proqramlarında iştirak etmişdir.
İƏİT PISA beynəlxalq qiymətləndirmə
proqramının
əhəmiyyətini,
dünya
ölkələrinin təhsil sisteminə müsbət
təsirini nəzərə alaraq, PIAAC – Gənclərin
Qabiliyyətlərinin
Qiymətləndirilməsi
üzrə Beynəlxalq Proqram layihəsini hazırlayıb. Proqramın reallaşması üçün
hazırlıq işlərinə 2007-ci ildə başlan-

mış, ilkin mərhələnin isə 2011-12-ci
illərdə keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Təhsilalanları və mütəxəssisləri davamlı qiymətləndirən bu proqramın əsas
məqsədi 9-15 yaşlarında beynəlxalq
qiymətləndirmə tədqiqatlarında iştirak etmiş gənclərin bilik, bacarıq və kompetensiyalarının ölkələrin çarpaz müqayisəsi
vasitəsilə təhlil edilməsidir. Belə ki,
PIAAC tədqiqatının qiymətləndirəcəyi
hədəf məktəb illərində digər beynəlxalq
qiymətləndirmə proqramlarında (əsasən PISA və TIMSS) iştirak etmiş
gənclər olmalıdır. PIAAC tədqiqatının
məqsədi gənclərin mütəxəssis kimi
bilik və bacarıqlarını, kompetentliyini
qiymətləndirməklə təhsil və iqtisadi mühit qanunauyğunluğunu müşahidə və
təhlil etməkdir. Qavrama, fikir ifadə etmə
bacarığını (mətnlər və sənədlər üzərində
iş daxil olmaqla), riyazi savad və məhz
yüksək səviyyəli mühitdə qarşıya çıxan
problemləri həlletmə səriştəsini yoxlayan
bu qiymətləndirmənin xüsusi sorğular
vasitəsilə aparılması nəzərdə tutulur ki,
bu da qiymətləndirmə vasitələrinin, sorğuların, hədəflərin ictimai, o cümlədən
fərdi nailiyyətlərini öyrənən suallar
əsasında yaradılmasını zəruriləşdirir.
Azərbaycanda da mövcud təhsil
sisteminin insan kapitalının inkişafına
cavab verməsi, insan resurslarının
müasirləşdirilməsi kimi vacib strateji
məqsədləri
reallaşdırmaq
uğrunda
PIAAC qiymətləndirmə layihəsindən
yararlanmaq məqsədəuyğundur.
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Qeyd edək ki, statistik hesabatlar
şəklində yalnız təhsilin bir pilləsindən
digərinə keçid zamanı eyni bir hədəfin
rəsmi imtahan nəticələrinin müqayisəsi
davamlı və çarpaz qiymətləndirmə
tədqiqatı sayıla bilməz.
İƏİT beynəlxalq təşkilatı kompetentliyi, sosial savadı və həyatı bacarıqları
yoxlayırdısa, TNDBA kurikulum əsasında
bilik və bacarıqları
qiymətləndirən
tədqiqatları: TIMSS, PIRLS, ICCS, SITES, ICILS-i həyata keçirir.
TIMSS – Riyaziyyat və Təbiət
Elmlərinin Öyrənilməsi Meylləri üzrə
Beynəlxalq Tədqiqatdır. 1991-ci ildən
etibarən hər 4 ildənbir IV və VIII sinif
şagirdləri arasında aparılır. Azərbaycan
2010-cu ildən bu proqrama qoşulub və
bir sınaq, bir əsas mərhələlərdə iştirak
edib.
PIRLS – Oxu Bacarıqları üzrə
İrəliləyişlərin Beynəlxalq Tədqiqatı Proqramıdır. 1997-ci ildən etibarən hər 5
ildənbir IV və VIII siniflər arasında keçirilir. Azərbaycan PIRLS beynəlxalq
qiymətləndirilməsində də TIMSS-də olduğu kimi iştirak edib. Bu proqramlarda
Azərbaycan məktəblilərinin yalnız IV
siniflərinin iştirak etməsi kurikulumun
hələ ki ibtidai təhsil səviyyəsində tətbiqi
ilə bağlıdır.
ICCS – Beynəlxalq Vətəndaş və
Vətəndaşlıq Tədqiqatıdır. İlk dəfə 2008ci ildə keçirilmişdir. Tədqiqatın məqsədi
ölkələr səviyyəsində gənclərin vətəndaş
kimi hazırlanması yollarını araşdırmaqdan ibarətdir.
SITES – İnformasiya Texnologiyası Tədqiqatı İKT-nin tədrisə təsirini
öyrənməkdən ibarətdir. Proqram fəaliy-

yətə 1997-ci ildə başlayıb, 1999-cu və
2006-cı illərdə aparılıb.
ICILS – Beynəlxalq Kompyuter və İnformasiya üzrə Savadlılıq Tədqiqatıdır.
Bu proqram məzmunca SITES-ə yaxındır, obyekti isə fərqlidir. Şəxsin məişətdə,
məktəbdə, iş yerində araşdırmaq, yaratmaq və ünsiyyət saxlamaq məqsədi ilə
kompyuterlərdən istifadəetmə bacarığını
yoxlayır. Tədqiqatın əsas mərhələsinin
2013-cü ildə həyata keçirilməsi planlaşdırılır.
Məzmunlardan da bəlli olduğu kimi,
sadalanan tədqiqatın hər biri aktual olsa
da, sonuncu iki qiymətləndirmə tədqiqatı
Azərbaycan təhsil sistemindəki islahatların tələb etdiyi daha zəruri qiymətləndirmə
layihəsi sayıla bilər.
Məlumdur ki, beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatları ictimai müzakirələrə,
kurikulum
islahatlarına,
pedaqoji
təhsilin yenidən istiqamətləndirilməsinə,
müəllimlərin ixtisasartırmasında yeni
meyllərin inkişaf etdirilməsinə, təhsil sisteminin monitorinqinin yeni səviyyədə
aparılmasına, tədqiqat istiqamətlərinin
yenidən nəzərdən keçirilməsinə və
təkmilləşdirilməsinə səbəb olur. Məsələn,
PISA beynəlxalq qiymətləndirməsinin
nəticəsi olaraq, Cənubi Koreya Respublikasında və Polşada oxu, qavrama üzrə
göstəricilər nəzərəçarpacaq dərəcədə
yüksəlmişdir. PIRLS tədqiqatlarının
nəticələri İngiltərə və Macarıstanın öz
milli kurikulumlarına yenidən baxmalarına, Fransanın erkən yaş dövrü (ibtidai
məktəb) üçün yeni qiymətləndirmələr
aparılmasına imkan vermişdir. Oxşar
təcrübə PISA qiymətləndirməsindən
sonra Azərbaycan təhsil sistemində də
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tətbiq edilib. Beynəlxalq qiymətləndirmə
vasitələri nümunələri dərslik müəlliflərinə,
nəşriyyatlara
göndərilməklə
dərslik
və dərs vəsaitlərində özünə yer tapıb. Fənn kurikulumunu hazırlayan işçi
qruplarının bu vasitələrlə tanışlığı da
son nəticədə kurikulumun tərkib hissəsi
olan təlim strategiyasının, məzmun və
qiymətləndirmə standartlarının daha da
təkmilləşdirilməsinə öz payını verib.
Beynəlxalq qiymətləndirmə proqramlarının və həmin proqramlarda iştirak
edən ölkələrin sayının getdikcə artması və
proqramlar üzrə ölkələrin nəticələrindən
həmin ölkələrin təhsil idarəçiliyində
istifadə edilməsi sübut edir ki, son
dövrlərdə beynəlxalq qiymətləndirmə
tədqiqatlarının dünyada rolu getdikcə
artmaqdadır. Odur ki, Azərbaycanda
təhsilin davamlı inkişafına və təhsil islahatlarının düzgün istiqamətdə aparılmasına nail olmaq üçün məqsədyönlü və
mərhələli şəkildə, yeri gəldikcə fasilələrlə
beynəlxalq qiymətləndirmə proqramlarına qoşulmaq təqdirəlayiq hal kimi
qiymətləndirilməlidir.
Ədəbiyyat

1. “Azərbaycan Respublikasının Ümumi Təhsil sistemində Qiymətləndirmə
Konsepsiyası”. (Nazirlər Kabinetinin 13
yanvar 2009-cu il tarixli, 9 nömrəli qərarı
ilə təsdiq olunub).
2. http://www.iea.nl/teds-m.html - (The
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)) –
“Təhsil Nailiyyətlərinin Dəyərləndirilməsi
üzrə Beynəlxalq Assosiasiya”sının rəsmi
internet ünvanı.
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The Power of StrategIc
ThInkIng
Vijay Govindarajan
Dartmouth University professor
box—doing even better what we
already do. Certainly that is the
goal of our strategic plan at Smith
College, like the plans of many
colleges and universities. Furthermore, the alumni support so vital to
reputation and fundraising often
depends on a certain cultivated nostalgia, the opposite of “selective
forgetting.”
Projects

A Dartmouth University professor puts
the tasks that all organizations must perform into three boxes: (1) a box containing
those things an institution does to make
its core business as excellent as possible, (2) a box of “selective forgetting” for
eliminating activities no longer productive
or useful, and (3) a box of innovation for
selective experimentation with projects
that anticipate the future. Most organizations know how to succeed at the first
task, says Vijay Govindarajan, who teaches at the university’s Tuck School of Business and writes on business strategy,
but they do not spend sufficient time and
intellectual focus on the second and the
third. Although Govindarajan makes this
argument about businesses, it readily
applies to colleges and universities—and
the boards that govern them.
Indeed, one could argue that the institutional conservatism of colleges and universities and the different ways in which
market incentives work in higher education motivate institutions to devote most
of their resources and energy to the first
2 / 2012

that represent
a radical change in an institution’s business model, even when undertaken
as pilot endeavors, are relatively rare at
colleges and universities.
Govindarajan’s image of the boxes
has provided a useful way to conceptualize a new initiative that Smith has embarked on, what we call the Futures Initiative. Through that initiative, we have been
able to focus our thought and discussion
on the second and third boxes. Over the
next two decades, we asked ourselves,
what assumptions might Smith need to
“forget,” and what new directions might
it pursue?
The lessons we learned about strategic thinking through the process can be
helpful to board members at other independent institutions, as well as those at
public colleges and universities.
The Genesis of the Futures
Project
At Smith, as at many institutions, trustees and faculty members experienced
the financial crisis of 2008 in very different ways. On the one hand, the crisis
motivated a number of board members to
question whether Smith’s business model

was sufficiently robust for the college to
retain its leadership position in the liberal
arts sector over the long term. Primarily a
baccalaureate institution, Smith offers residential, face-to-face liberal arts education to about 2,600 women, most of whom
spend four continuous years at the college. Although more socioeconomically diverse than most of our peers (22 percent
of our students receive Pell grants), and
despite a generous endowment, Smith is
financially dependent upon recruiting a
significant proportion of students whose
families are able and willing to pay the full
annual comprehensive fee of approximately $55,000. With increasing urgency,
board members were asking questions
about the future of residential liberal arts
colleges in a world in which students are
more mobile, earn credits from multiple
institutions, and pursue higher education
through more-varied pathways and timelines, and in which information technology is dramatically changing access to
knowledge.
Faculty members, on the other hand,
felt a sense of loss from the significant
cuts that the college had had to make in
its operating budget in response to the
crisis. They had worked responsibly and
constructively to identify savings amounting to about 10 percent of the budget,
including eliminating 18 faculty positions
that would not be replaced when their
incumbents retired. They wanted to be
appreciated for the hard work they had
done and the careful choices they had
made, and they wanted the assurance
that trustees shared their deep commitment to the core mission of the college.
They felt the crisis was a difficult ordeal
that they had successfully weathered;
trustees, in contrast, felt it was a harbinger of profound changes to come. The
relationship between the board and the
faculty began to show signs of wear, as
each began to caricature the views of the
other: Faculty members were ostriches
with their heads in the sand, unwilling to
contemplate change; trustees were corporate types with no understanding of
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higher education.
To address the growing dissonance
between the views of the board and the
campus community, we created the Futures Initiative. The goal of the initiative
was to think broadly—beyond the present
moment, beyond Smith—about trends
in higher education, to determine which
might have an impact upon Smith, and
to identify steps that Smith might take in
response. Our goal was to look as far as
20 years out.
It was important to establish with the
Smith community that the Futures Initiative was not a budget-cutting exercise,
nor would it displace or replace our strategic plan, the Smith Design for Learning,
approved in 2007. The initiative was not
a strategic-planning process; it was a
strategic-thinking process: an assessment of trends, a judgment about their
implications for Smith, and a reflection on
the options before us. It was emphatically
not about what the college was going to
do the next year, or even the year after,
but about the future landscape of higher
education and Smith’s place within it. It
was a process designed to develop a
shared view of the future that would inform our longterm thinking about the college.
Key Steps in Moving
Forward
As we began to plan and organize the
initiative, we determined that it should fit
into an academic year, and that we would
use the cycle of board meetings, in October, January, March, and May, to structure our discussions. We appointed a campus steering group, approximately the
size of the board of trustees, consisting of
16 faculty members, largely drawn from
elected committees; two students; and
14 members of the administration, representing major areas of responsibility. I
asked a small group of board members
to advise me in the planning of the initiative, including in it trustees who strongly
felt the urgency of change and those with
academic experience who would understand faculty culture.
We decided to invite outside speakers,
whose talks would be open to the entire
Smith community, to establish a broad
context for our discussions. Eugene M.
Tobin, from the Andrew W. Mellon Foundation, spoke about liberal arts colleges
in the context of higher education, and a
panel of speakers on information technology discussed its transformative impact
on higher education. We also assigned
outside readings on current and projected trends in higher education.
For the first step of the initiative, in the
fall, the board and the campus steering
group met separately, engaging in the

same exercise. We asked all participants
to write a paragraph describing their vision of Smith in 2030 and to bring their
paragraphs to the first meeting of each
group. We began the meeting in plenary
session, during which we identified trends
both within and outside of higher education that we believed would have an impact
on Smith. We then broke into small groups. Participants read their paragraphs to
each other and then reached consensus
on the elements of the paragraphs that
they felt would characterize Smith in the
future. (We subsequently posted all paragraphs online, without identifying their
authors.) We then reassembled, and all
the groups reported their composite visions.
To our surprise, the visions of Smith
in 2030 from the board of trustees and
those from the campus steering group
covered much common ground. This discovery encouraged both groups in their
sense of shared enterprise.
We used the results of the two
sessions—the identification of trends,
the individual paragraphs, and the subsequent small group discussions—to
construct four provocative scenarios, not
specifically about Smith, but about higher
education in 2030. Each scenario addressed a set of related features in order
to focus discussion on a particular set of
trends. For example:
–– “College Unbundled” envisioned
postsecondary education as essentially discontinuous, in which students
take courses from multiple providers
and extend their educations over a
much longer period of years as they
continue to seek new professional
competencies and accreditation.
–– “A New Financial Landscape” envisioned an economy in which all traditional sources of funding in higher
education are dramatically curtailed
(including funding for financial aid),
and students and their families are
less able to meet tuition costs.
–– “World College” envisioned significantly different demographics in the
U.S. college-age population and a
dramatically reshaped international
landscape in which American colleges and universities experience far
more competition from institutions
abroad.
–– “Virtual College” envisioned higher
education moving online, with Internet delivery of courses and materials
coming to dominate face- and placebased instruction.
The January meeting of the board of
trustees is traditionally a retreat. We held
the retreat on campus, bringing the board
together with the campus steering gro-
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Vijay
Govindarajan
Dartmouth University professor
Professor of
famous Dartmouth
College (USA) Vijay Govindaradzhin
considered one of
the world’s leading experts on strategy and
innovation. VG is a rare faculty who has
published more than ten articles in the top
academic journals (Academy of Management Journal, Academy of Management
Review, Strategic Management Journal)
and more than ten articles in prestigious
practitioner journals including several bestselling Harvard Business Review articles.
He has published nine books, including
international best sellers Ten Rules for
Strategic Innovators and The Other Side of
Innovation.

Məqalədə Amerikanın Dartmut Universitetinin aparıcı professorlarından olan Vicay
Qonivdarajinin ali təhsil müəssisələrinin
müvəffəqiyyət qazanmaq üçün göstərdiyi
istiqamətlər öz əksini tapmışdır. Onun
fikrincə, ali təhsil müəssisələri 3
istiqamətdə müvəffəqiyyətə nail ola bilər:
1. daha yüksək keyfiyyətə nail olmaq
üçün əldə olan resurs və enerjini ali təhsil
müəssisəsinin təcrübəsi olduğu sahələrə
yönəltmək;
2. məhsuldarlığı və səmərəsi olmayan
fəaliyyətləri seçərək sıradan çıxarmaq;
3. gələcəkdə həyata keçirilməsi nəzərdə
tutulan proyektlərdə seçilmiş təcrübələr
üzrə yenilikləri müəyyənləşdirmək.
В статье отражены пути достижения
успеха отдельными университетами,
определенные профессором
Дартмутского Университета Америки
Виджай Говиндараджином. По его
мнению высшие учебные заведении
могут достичь успеха в достижении
высокого качества образования,
развиваясь по 3 направлениям:
1. путем расходования ресурсов и
энергии в направлении, по которому
у данного университета имеется
определенный опыт;
2. путем отказа от непродуктивных и
неэффективных форм деятельности;
3. путем изучения опыта работы
и имеющихся инноваций в
предусматриваемых к внедрению
новых проектов.
The article describes that Dartmouth
University professor Vijay Govindarajan
puts the tasks that all organizations must
perform into three boxes:
1. a box containing those things an institution does to make its core business as
excellent as possible;
2. a box of “selective forgetting” for
eliminating activities no longer productive
or useful;
3. a box of innovation for selective experimentation with projects that anticipate the
future.
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up. We devoted the first day to the four
scenarios. We divided into eight groups,
each of which included trustees, faculty,
and administrators. Each of the groups
was asked to discuss one scenario, with
the task of determining which elements
of it seemed most and least likely, and
which would have the greatest impact
upon Smith.
We used the responses of the groups
to the four scenarios to create a single
integrated scenario, to which we devoted
the next day’s discussion. We again broke into groups (mixing the membership,
so that the composition of the groups on
the two days was completely different).
We asked each group to consider the
following questions about the integrated
scenario:
–– What are its implications for Smith
as an educational provider, and specifically for our commitments to excel-

lence, access, and diversity?
–– What indicators does Smith need to
monitor to position itself for leadership in this imagined future?
–– What decisions (e.g., about programs, facilities, investments, disinvestments) would this scenario lead
us to make?
–– Where do we see Smith on the innovation curve (e.g., early adopter, fast
follower, etc.)?
The groups then reported out, and we
compiled the responses.
From the work we did at the retreat,
four areas emerged as particularly crucial
to the strength of the college’s position in
the next two decades:
–– our financial and enrollment model;
2 / 2012

–– global engagement;
–– new pathways and timelines for earning an undergraduate degree; and
–– expanding our educational mission
and footprint beyond residential undergraduate education. (See box below.)
For our spring meeting, we constructed a scenario in each of these areas from
our integrated scenario, once more divided into groups devoted to each of these
areas, and asked the groups to develop a
draft guiding principle and possible planning directions and considerations in the
area that they were assigned.
We used the work we did at the spring
meeting to draft a final document, four pages in length (and available on our Web
site at www.smith.edu/president/futures.
php). In each of the areas that we identified as crucial to the college, we described

anticipated trends, a guiding principle
for our actions, planning directions, and
next steps. Next steps have included focusing the board’s attention in 2011–12
on strategic directions in enrollment planning and policy, a study of the optimum
size of the college, and working groups
on a number of topics: international partnerships, new educational timelines and
pathways, and expanding our educational footprint. Those groups reported to
the board in March.
The Board and the Future
The Futures Initiative was even more
successful than we had hoped. Notwithstanding the value of the scenario
planning, which is already shaping our
thinking about institutional positioning in

a rapidly changing higher education landscape, its most important benefit was the
change in the relationship between the
board and the faculty.
The board came away from the process more respectful of the perspectives, values, and thoughtfulness of the
faculty. The faculty came away from the
process with a sense of the urgency of
larger contextual issues in higher education that will have an impact upon Smith,
and, even more important, a willingness
to experiment—in my favorite image, to
throw spaghetti at the wall and see what
sticks.
A number of features of the process
helped produce such results. The span of
time was important; it allowed an iterative
rhythm that let participants’ perspectives
develop. We wanted to create a shared
view of the future, a project that takes
time, thought, and dialogue. At the same

time, it was also important to have a set
end point and a product: not a tome, but
a short summary of our work in the form
of a focused brief. It was crucial for both
groups that we set the horizon far enough in the future to release participants’
sense of intellectual adventure and play.
We needed to work constantly to broaden the context (readings and speakers
were important in that regard) and to cultivate curiosity and speculation, so that
participants could loosen their grip on the
immediate. It was also vital to maximize
the number of contacts each participant
had with others. We balanced the breakout groups carefully, continually shifting
the membership. We used meals in the
same way, assigning seating to maximize
the number of individuals from the other
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group that the board and the Campus
Steering Group would get to know. We
used social time to extend and deepen
relationships.
Flexibility was also vital. We didn’t
have a fixed blueprint when we began,
and we found it was important to shift
plans as the initiative started developing its own momentum. About midway
through the process, for example, we
determined that we preferred to proceed
without the external facilitator whom we
had been using in order to foster greater
ownership through direct dialogue. As people made suggestions—two trustees at
one point made a spontaneous presentation of an innovation matrix that they had
developed—we adopted them.
The board chair’s support for the initiative, her grasp of its strategic and community- building goals, her understanding
of the perspectives of both the trustees
and the people on the campus, and her
wise advice, both strategic and tactical, at
every step of the process, were essential
to its success. She was a sounding board
for me, and her repeated expression of
support for the initiative built its credibility
with the trustees and faculty members.
The initiative also created subtle changes within the board itself. The Smith
board of trustees is fairly large—35
members—and it operates, like most
boards, through committees and plenary sessions. As in any group that size,
some voices tend to dominate, whereas
other board members speak less often.
By doing so much work in small groups,
in which combinations of trustees kept
changing and were enriched by campus
participants, the board got to know itself
better, and a fuller range of voices participated in discussion. The board had a far
more open conversation with the campus
about how much change the future would
and should bring to the college.
Lessons Learned
The final test of the success of the
initiative, however, lies in the future—in
whether the project has begun to build
a culture of strategic thinking and a willingness to experiment with pilot projects
that are, in some sense, bets about the
future. There is already some evidence
that this is the case; several experiments
with summer programs for high-school
girls and an online course for alumnae
on financial independence, adapted from
our successful undergraduate program,
are already in development. We will know
more when the working groups involved
in followup projects report at the spring
board meeting.
Whatever its concrete results, the project has taught us a number of important
lessons. Smith, like many colleges and

universities, can tend to live in a bubble. We all cultivate a kind of exceptionalism; we believe that our own institution,
whatever it is, offers a uniquely enriching
experience to its students. Many faculty
and staff members, who, for the most
part, spend their careers at Smith, know
surprisingly little about other colleges and
universities, particularly those outside
their academic sector, and the primary
expertise of most board members is not
higher education.
It is therefore salutary for both boards
and campuses to take time to think systematically about trends affecting higher
education institutions. We currently live
in a period of greater change in higher
education than any since the immediate
post-World War II years. In such a context, colleges and universities will be
well served by developing a culture of
strategic thinking—asking, with a sense
of curiosity and adventure, how we can
best avoid the risks and take advantage
of the opportunities in our rapidly changing world.
Smith College’s Futures
Initiative
Expanding Our Educational Footprint
Anticipated Trends
At the same time that traditional fouryear undergraduate education may become increasingly discontinuous, pre- and
post-baccalaureate education will gain in
market share. Many students and their
families will seek “early college” experiences, and the demands of a highly competitive workplace will put a premium on
graduate and professional degrees and
certification. As we live longer and change
careers more frequently, professional reinvention will become progressively more
important. Moreover, in an environment
in which growth in traditional sources of
revenue is more constrained, many institutions will seek to further diversify their
financial resources. College campuses
will be active year-round with an increasingly varied range of programs.
Guiding Principle
As higher education expands over
the course of a student’s life and career, beginning earlier and extending later,
Smith will seek to leverage its academic
assets to offer programs that enhance its
reputation and revenue structure. In this
balance, Smith will make sure that mission, excellence, and reputation guide the
selection of revenue opportunities.
Planning Directions
–– Explore the changes necessary for
year-round campus operation, as-

––
––

––

––
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sessing needs, priorities, and policies
for facilities, space, and staffing
Explore opportunities for five-year
B.A./M.A. degrees
Develop a set of principles governing
the selection of partners for B.A./M.A.
programs and other academic collaborations
Explore opportunities for professional
master’s degree programs, taking full
advantage of the School for Social
Work and its distinctive calendar, and
assessing uses of distance learning
that are in keeping with Smith’s mission and values
Build a reputation for pre-baccalaureate summer programs and an array of
offerings, targeting both domestic and
international students

Next Steps
–– Appoint a staff group, including representatives from the School for Social Work, to identify facilities, staffing
needs, space allocation priorities, and
policies for year-round operation
–– Appoint a task force, composed of
faculty, staff, and trustees, to recommend principles for partnerships, alliances, and exchanges. Consider the
place of the Five College Consortium
in Smith’s array of partnerships.
–– Appoint a task force, composed of
faculty and staff, to identify areas
for new programs and degrees at
the post-baccalaureate level. Participants in the Futures Initiative have
suggested exploring such areas as
American studies (converting our current diploma program to a master’s
degree), museum studies, a relaunch
program for science alumnae (and
others) who are not currently working
in the science or technology fields,
gerontology, a management degree
in social justice, and a degree in environmental studies and policy.
— Excerpt from The Futures Initiative
Summary Document
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Mühəndis gələcəyin
yaradıcısıdır
Zaur Əhmədov
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının professoru

Bəşəriyyətin
inkişafı
tarixində
mühəndis əməyinin rolu böyük olmuşdur.
Enerji mənbələrinin, mükəmməl hərbi
texnikanın yaradılması, kosmik fəzanın
fəth edilməsi, yeni-yeni mürəkkəb maşın və avadanlıqların meydana gəlməsi
– bütün bunlar mühəndis zəkasının
məhsullarıdır.
Bütün dövrlərdə ictimai-siyasi quruluşundan asılı olmayaraq hər bir ölkədə
istehsal qüvvələri içərisində mühəndis
ixtisası həmişə ən nüfuzlu yerdə dayanmışdır.
Mühəndis həmişə xalq içərisində nüfuzlu şəxsiyyət sayılmışdır. Buna görə
də «yazıçı insan qəlbinin mühəndisidir»
zərb məsəli yaranmışdır. Böyük fransız
yazıçısı Jül Vern isə mühəndis sənətinə
böyük qiymət verərək onu «gələcəyin
2 / 2012

yaradıcısı» adlandırmışdır.
Mühəndis sənətinin məsuliyyətli, yaradıcı olması ilə əlaqədar olaraq onun hazırlanmasında həmişə qarşıya mürəkkəb
tələbatların ödənilməsi məsələsi qoyulmuşdur. Məsələn, ingilislərə görə
mühəndis lazımi informasiyanın çatışmayan şəraitində qarşıya qoyulan 10 sualdan 7-nə cavab verməyi bacarmalıdır,
amerikalılara görə, mühəndis retrospektiv təhlil əsasında hazırkı vəziyyəti düzgün təsvir etmək və bunların əsasında
gələcəyi proqnoz etmək qabiliyyətinə
malik olmalıdır, fransızlara görə isə
mühəndis hiyləgər və ağıllı ixtiraçıdır.
Bu gün elmi-texniki tərəqqinin sürətləndirilməsi kimi prinsipial məsələnin
həllində mühəndislərin rolu hədsiz artır.
Müasir mühəndisin qarşısında onun

yüksək mühəndis təfəkkürünə malik olaraq, texniki və istehsalat məsələlərinin
həlli yollarını, yaradıcılıq, ixtiraçılıq metodologiyasını dərindən bilmək, yenilik
və qabaqcıllıq uğrunda mübariz olmaq,
insanların psixologiyasını başa düşməyi,
əməyin mütəşəkkil təşkili, qəti və aydın
göstəriş verilməsini bacarmaq, situasiyanı tez təhlil etmək və qarşı tərəfin fikrini
dinləmək qabiliyyəti, dərin texniki biliyə
malik olmaq, lazımi informasiyanın çatışmayan şəraitində operativ və düzgün
qərar qəbul etmək və s. bu kimi mühüm
vəzifələr durur.
Mühəndis cəsarətli olmalıdır. Axtarış əsasında məlum nümunələri təkrar
etmədən həmişə yenilik axtarmaq,
keyfiyyəti təmin edən texnoloji prosesə
keçmək xassələri mühəndis cəsarətinin,

Müasir tendensiyalar və texnologiyalar
uzaqgörənliyinin və təşəbbüskarlığının
əsasını təşkil edir. Ən nəhayət, mühəndis
iqtisadi düşüncəyə - hər şeydə materiala,
əməyə və qoyulan xərclərə qənaətetmə
bacarığına malik olmalıdır.
Qarşıya sual çıxır: hal-hazırda
ali-texniki
məktəblərdə
hazırlanan
mühəndislər yuxarıdakı tələbləri ödəyə
bilirlərmi?
Təhsilimi mühəndis ixtisası ilə bitirmiş,
istehsalatda fəhlə qrupuna aid olan operatorluqdan başlamış, mədən müdirinin
müavini kimi vəzifələrdə işləmiş və 50 ilə
yaxın mühəndis hazırlığı ilə məşğul olan
şəxs kimi çox təəssüflə deyə bilərəm ki,
hazırkı şəraitdə yuxarıda qeyd olunan
tələbləri tam ödəyən mühəndis hazırlığı
aparılmır. Bunun bəzi səbəbləri barədə
məlumat verməyi özümə borc bilirəm.
Ən başlıca amil kimi 90-cı illərdən başlayaraq mühəndis sənətinin nüfuzunun
azalması qeyd olunmalıdır. O illər üzrə
orta məktəb məzunlarının əsas hissəsi
iqtisadçı, ticarətçi, hüquqşünas olmaq
həvəsinə düşdülər. Buna əsas səbəb
isə o dövrdə fəaliyyət göstərən zavod
və fabriklərin, sənaye müəssisələrinin
fəaliyyətlərinin dayandırılması ilə bağlıdır.
Qeyd olunan dövrdə mühəndis ixtisasları üzrə ali texniki məktəblərə tələbə
qəbulu üzrə sınaqlarda 30, 50 bal toplayan orta məktəb məzunları da daxil olurdular.
Mühəndis
nüfuzunun
azalmasının digər səbəbi kimi uzun müddət
mütəxəssis
hazırlığının
bakalavr
pilləsində bilavasitə mühəndis adı ilə deyil, ümumi «istiqamətlər» üzrə aparılmasını da göstərmək olar.
Bu məsələyə bir qədər aydınlığın
gətirilməsi vacibdir. Məsələn, bakalavr hazırlığında neftçi olmaq istəyən
gənc «Faydalı qazıntı yataqlarının
işlənməsi» istiqaməti üzrə təhsilini davam etdirdikdən sonra bakalavr dərəcəsi
alırdı. Belə məzunun neft sahəsində işlə
təminində müəyyən çətinliklər yaranırdı.
Çətinliklərin ən əsası onun mühəndis
olmasına istehsalat sahələrində uzun
müddət şübhə ilə yanaşılması və onun
fəaliyyətinin
mühəndis səviyyəsində
qiymətləndirilməməsidir.
2009-cu ildən başlayaraq Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən
təsdiq olunmuş ixtisasların yeni siyahısına uyğun olaraq texniki sahələr üzrə, o
cümlədən neft və qaz sənaye sahələri
üzrə mütəxəssis hazırlığının bilavasitə
«mühəndis» sözünü özündə əks etdirən
«Neft-qaz mühəndisliyi», «Neft-qaz
qurğuları mühəndisliyi», «Dağ-mədən
mühəndisliyi» kimi adları altında aparılması və onların mühəndis əsaslı ol-

ması, mühəndis hazırlığına çox müsbət
təsir göstərdi. Artıq məzun istehsalat
sahələrinə «mühəndis» kimi təqdim olunacaq və münasib əmək fəaliyyəti ilə
məşğul olacaq. Artıq o, neftçi - mühəndis
sayılacaq.
Ümumiyyətlə, istənilən ixtisas üzrə
yüksək keyfiyyətli mütəxəssis hazırlığında aşağıdakı 3 suala cavab verilməlidir;
«kimi hazırlayırsan», «nə üçün hazırlayırsan», «necə hazırlayırsan».
«Kimi hazırlayırıq» sualına cavab
vermək üçün aparılan təhlilin nəticəsi
əksər hallarda ali texniki məktəblərə qəbul
olunan tələbənin kamal attestatındakı
qiymətlərilə onun real bilik səviyyəsində
böyük fərqin olmasını göstərir.
Gələcək mühəndislərin keyfiyyətli hazırlanmasında əsas məsələlərdən biri də
ali məktəbə ixtisasını, gələcək sənətini
məqsədyönlü seçən, layiqli, bilikli
gənclərin qəbulu məsələsidir. Əks halda
gələcək sənətini könüldən sevməyən,
ona nail olmağa cəhd etməyən gənclər
ali texniki məktəbə daxil olurlar. Bunun nəticəsində belə tələbələr yüksək
keyfiyyətli mühəndis hazırlanması üçün
müəyyən edilən tələbatları yerinə yetirə
bilmirlər. Hal-hazırda abituriyentin 8 ixtisas üzrə müsabiqədə iştirakı yuxarıda
qeyd olunan fikri bir daha təsdiqləyir. İxtisasın seçilməsində «o olmasın, bu olsun» hadisəsi baş verir. Bəs ali məktəblər gələcək peşə sənətinin sahiblərinin
layiqli namizədlərini haradan tapmalıdır?
Təbiidir ki, orta məktəb skamyasından!
Bu işdə orta məktəbin rolu böyükdür.
Bunu düzgün başa düşmək lazımdır.
Gələcək sənətə ilk məqsədyönlü həvəs,
arzu orta məktəbin siniflərində yaradılmalıdır.
Mühəndis hazırlığına təsir edən mənfi
amil kimi «repetitor» sistemi əsasında
tələbələrin ali məktəbə qəbulunu da
göstərmək olar.
Bu amil gələcək mütəxəssislərdən mühəndislərdən tələb olunan yuxarıda
adları qeyd edilən göstəricilərin aşılanmasında çoxlu çətinliklər törədir. Belə ki,
hal-hazırda orta məktəbdə təhsil alan şagirdi ali məktəbə daxil olmaq üçün tədris
olunan fənləri dərindən dərk etmək, onlara yaradıcı münasibət göstərmək deyil,
onu ancaq testin tərtib olunmuş suallarına cavabın verilməsi maraqlandırır.
Gizli deyil ki, bu səbəbdən də orta
məktəbdə istər fizika, istər riyaziyyat və s. fənlərin tədrisində müəllimin
yüksək intellektə, elmə malik olmasının bir o qədər də əhəmiyyəti olmur.
Maraqlı burasındadır ki, *hal-hazırda
fizika fənninin mərhum A.Eynşteyn
səviyyəli müəllim tərəfindən tədris
edilməsi tələbənin fənnin dərin düşüncə
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Bəşəriyyətin inkişafı tarixində mühəndis
əməyinin rolu böyük olmuşdur. Bu gün
elmi-texniki tərəqqinin sürətləndirilməsi
ilə bağlı dövrün prinsipial və vacib
məsələlərinin həllində mühəndislərin rolu
hədsiz artır.
Məqalədə hazırki şəraitdə ali-texniki
məktəblərdə mühəndis hazırlığı barədə
ətraflı məlumat verilmiş və mühəndis
hazırlığının keyfiyyətinin artırılması üçün
təkliflər irəli sürülmüşdür.
В истории развития цивилизованного
мира роль труда инженера всегда
имела особое значение. Сегодня,
в решении вопроса ускоренного
развития общества, современного
научно-технического прогресса, роль
инженера значительно повышается.
В статье приводятся данные о
состоянии подготовки инженеров
в высших технических учебных
заведениях и излагаются
рекомендации для повышения
качества подготовки инженерных
кадров.
In the history of the civilized world the role
of the engineer’ working had a special
significance. Today in addressing an important issue – the accelerated development of modern scientific and technological progress – the role of the engineer is
much higher.
The paper presents data on the current
state of training of engineers in the higher
technical schools and makes recommendations for improving the quality of
training of engineering personnel.

əsasında geniş məzmunda dərk etməsi
ilə bağlı məsələnin* mahiyyətinə təsir
göstərməyəcək, çünki tələbəni test suallarına cavab maraqlandırır. Bu isə
gələcəkdə tələbənin sərbəst düşünmə
qabiliyyətinə mənfi təsir göstərir, onda
passivlik və təkcə qiymət naminə təhsil
alması vərdişini yaradır.
Əgər hal-hazırda dəb şəklini almış repetitorla test əsasında instituta hazırlaşma nəzərə alınsa, onda ali məktəbə daxil
olan gənclərin biliyində orta məktəbin payına nə düşdüyü məlum olmayacaq. Orta
məktəb şagirdə biliklər yığımı verməklə
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kifayətlənə bilməz, həm də ona bilikləri
dərk etmək və daha da genişləndirmək
üçün müstəqil hazırlaşma və təhlil bacarığı aşılamalıdır.
Yüksək keyfiyyətli, gələcək peşə
sənətinin layiqli namizədlərinin hazırlanması işi orta məktəb kollektivinin qarşısında duran dövlət məsələsidir.
«Nə üçün hazırlayırıq» sualına cavab
ali məktəb ilə sahə nazirliklərinin istehsal
müəssisələri tərəfindən qarşılıqlı şəkildə
verilməlidir. Bu vacib məsələnin həllində
sahə nazirlikləri ilə ali məktəb eyni
məsuliyyət daşıyır. Son illər dövlət sifarişi ilə mütəxəssis hazırlığının aparılması
yuxarıda qeyd olunan fikri tamamlayır.
Ən nəhayət, «necə hazırlayırıq» sualına cavabın verilməsi ciddi məsuliyyət
tələb edir. Bu suala cavab tədris prosesinin keyfiyyətini müəyyən edən amillərin
göstəriciləri ilə müəyyənləşdirilməlidir.
Bunlara
mütəxəssis
hazırlığının
keyfiyyətini müəyyən edən faktorlar:
professor-müəllim heyətinin göstəriciləri,
təhsil alanların göstəriciləri, tədrisin
maddi-texniki bazasının vəziyyəti, tədris
prosesi ilə elmin vəhdətinin vəziyyəti və ən
nəhayət, *mütəxəssis hazırlığında sahə
nazirlikləri, istehsalat müəssisələrinin
tədris prosesində, mühəndis hazırlığında
ali məktəblə birgə fəaliyyətinin səviyyəsi*
kimi vacib amillər daxildir.
Qeyd olunan göstəricilərin müasir
vəziyyətində nöqsanlar mövcuddur.
Nöqsanları ali məktəbdən *asılı və asılı olmayan iki qismə bölsək*, görərik ki,
hal-hazırda bu nöqsanların əksəriyyəti
ali məktəbin hesabına yaranmır. Bunlara misal olaraq aşağıdakı amilləri
göstərmək olar.
Mütəxəssis hazırlığına dövlətimizin
böyük qayğı göstərməsi göz qabağındadır. Buna canlı misal kimi qəbul imtahanında yüksək göstəricilər əldə etmiş
tələbəyə Prezident təqaüdünün təyin
olunmasını, dövlət sifarişi əsasında
təhsillərinin davam etdirilməsini, təhsildə
tələbələrə geniş imkanların verilməsini
və bu istiqamətdə digər işləri göstərmək
olar.
Dövlətin qeyd olunan qayğısına baxmayaraq, mütəxəssis hazırlığına aidiyyatı
sənaye sahələrinin maraq göstərməməsi
də mühəndis hazırlığının keyfiyyətinə
mənfi təsir edən amillərdəndir.
Belə ki, keçmiş ittifaq dövründə yüksək
ixtisaslı mühəndis hazırlığında istehsalat
sahələri xüsusi maraq göstərirdilər. İstehsalat sahələri ilə ali təhsil müəssisələri
arasında «Tədris – elm – istehsalat
kompleksləri» (TEİK) fəaliyyət göstərirdi.
Bu cür komplekslər mütəxəssis hazırlığında, tədris planlarının tərtibində aktiv
iştirak edir, tələbə və müəllim heyətinin
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elmi işlərə cəlb olunması və istehsalat təcrübələri ilə bağlı məsələlərin həlli
ilə ciddi məşğul olurdular. ADNA-da bir
neçə belə TEİK fəaliyyət göstərirdi. Bu
komplekslərin nizamnamələri sahə və
təhsil nazirlikləri tərəfindən təsdiq olunurdu.
Mühəndis hazırlığında istər tələbələrin
və istərsə də tədris prosesini aparan
professor-müəllim heyətinin istehsalat sahələri ilə, yeni texnologiya ilə,
avadanlıqlarla, yeniliklərlə daimi tanış olmalarının vacibliyinə xüsusi fikir
verilməlidir. Bu məqsədlə keçmiş illərdə
olduğu kimi mühəndis hazırlığı aparan
kafedraların istehsalat müəssisələrində
filialları fəaliyyət göstərməlidir. «Kafedranın filiallarında» tələbələrin istehsalat təcrübələrinin keçirilməsi, tələbə və
professor-müəllim heyətinin elmi tədqiqat
işləri aparılmalıdır.
Hal-hazırda mühəndis hazırlığında
qarşıda duran çətin və eyni zamanda

vacib məsələlərdən biri də mühəndisə,
onun gələcək peşə fəaliyyətinə uyğun
praktiki hazırlığın aşılanmasıdır. Bu isə
tədris planlarında nəzərdə tutulan istehsalat təcrübələrinin təşkili və keçirilməsi
ilə bilavasitə bağlıdır.
Hal-hazırda mühəndis hazırlığında
ən mühüm amillərdən sayılan istehsalat
təcrübələrinin təşkilində və keçirilməsində
ciddi nöqsanlar mövcuddur. Nöqsanın
əsas səbəbi sahə istehsalat müəssisələri
tərəfindən Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin, 19 sentyabr 2008ci il tarixdə təsdiq etdiyi 221 nömrəli
«Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri
tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin
keçirilməsi haqqında əsasnamə»yə riayət
olunmamasıdır. Elə hallara rast gəlinir ki,
demə, sahə istehsalat müəssisələrinin
yuxarıda adı qeyd olunan respublika
hökumətinin qərarından xəbərləri belə
yoxdur. Bunun nəticəsində ali texniki
məktəblər təcrübəni qabaqcıl olmayan
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istehsalat müəssisələrində, bəzi hallarda məcburiyyət qarşısında qalaraq ali
məktəbin özündə keçməli olurlar.
Sahə
nazirliklərinin,
idarələrinin
rəhbərləri yaddan çıxarmamalıdırlar ki,
ali məktəbdə hazırlanan mühəndisin
səviyyəsi və ixtisası sənayenin barometridir. Buna görə də mühəndis kadrların hazırlanması işi cəmiyyətimizin ali–
texniki məktəblərə və sahə nazirliklərinə
sosial sifarişi kimi başa düşülməlidir.
Yuxarıda qeyd olunan məsələlərin
vacibliyini nəzərə alıb ADNA-da əksər
ixtisaslar üzrə mühəndislərin hazırlanması və istehsalat təcrübələrinin
keçirilməsi sahə müəssisələrilə bağlanılmış
uzunmüddətli
müqavilələr
əsasında aparılır. Son mərhələdə buraxılış işlərinin müdafiəsi üzrə Dövlət
Attestasiya Komissiyalarının iclasları da
həmin müəssisələrdə aparılır.
Müasir dövrdə mühəndis hazırlığı
aparan ali texniki məktəblərdə tələbələrin
təhsili humanitar ali məktəblərə nisbətən
böyük xərclər tələb edir. Belə ki,
mühəndislərin hazırlığı müasir texniki
avadanlıqlarla təchiz olunmuş laboratoriyaların olmasını tələb edir. Madditexniki bazanın müasir texniki səviyyədə
yaradılması təhsil müəssisəsi üçün çətin
məsələdir. Bu vacib məsələnin həlli üçün
qabaqcıl ölkələrin təhsil sistemində
uğurla fəaliyyət göstərən «qəyyumluq
sistemi»nin Azərbaycan ali texniki
məktəblərində də tətbiqi ilə bağlı işlərin
görülməsi vacibdir.
Mütəxəssis
hazırlığının
əsas
göstəricilərindən sayılan professormüəllim heyətinin yaş həddinin çoxalması və onların cavan təhsil verənlərlə
əvəz olunmasının çətinliyi öz maksimum
həddinə çatmışdır. Bunun nəticəsində
belə hal yaranır ki, müəyyən səbəbdən
müəllimin işdən azad olmasına baxmayaraq, onu əvəzedici müəllimin təyininin
qeyri-mümkünlüyü hesabına kafedrada
fəaliyyət göstərən müəllimlərin yüklərinin
normativ həddindən xeyli çox olması
halı yaranır ki, bu da tədris prosesinə öz
mənfi təsirini göstərir.
Kredit sistemin tətbiqi ilə mütəxəssis
hazırlığında semestrlər üzrə tələbələrin
fənni
mənimsəmə
göstəricisini
müəyyənləşdirən maksimum 50 balın
yığılma qiymətindən asılı olmayaraq
tələbənin fənn üzrə imtahana buraxılması məsələsinin də mühəndis hazırlığında təkmilləşdirilməsi tələb olunur.
Məsələn, mühəndis hazırlığında fənn
üzrə nəzərdə tutulmuş kurs işlərinin və
kurs layihələrinin yerinə yetirilməsi çox
vacib tədris göstəricilərindəndir. Kurs
işi və ya kurs layihəsinin mövzuları
bilavasitə mühəndisin gələcək ixtisası

üzrə texnoloji proseslərin idarə olunması ilə bağlı məsələlərə aid olur. Kurs işi
və ya layihəsini yerinə yetirməklə, fənnin
mahiyyətini dərindən mənimsəməklə
bərabər o, artıq texnoloji prosesin
layihələndirilməsi və idarə olunması
ilə dərindən tanış olur. Kredit sistemi
tətbiq olunmayan hallarda kurs işi və ya
kurs layihəsini yerinə yetirməyən tələbə
həmin fəndən imtahana buraxılmırdı.
İndi isə mövcud əsasnaməyə görə kurs
işi və ya layihəsinin yerinə yetirilməsi 10
balla qiymətləndirildiyindən, tələbə bu
vacib işi yerinə yetirmir, semestrdə fənn
üzrə nəzərdə tutulmuş 50 baldan 40-nı
toplayıb fənn üzrə imtahana buraxılır
və fəndən krediti toplaya bilir. Bu vacib
məsələ öz həllini təcili tapmalıdır.
Mühəndis hazırlığında «Buraxılış
işləri»nin tələb olunan səviyyədə yerinə
yetirilməsi də vacib məsələlərdəndir.
Mühəndis hazırlığında buraxılış işi əsas
etibarı ilə istehsalatla bağlı praktiki mövzular və praktiki məlumatlar əsasında
yerinə yetirilməlidir. Bu səbəbdən də
ADNA-da əksər ixtisaslar üzrə buraxılış işlərinin mövzuları aiddiyyatı sahə
müəssisələri ilə razılaşdırılır. Tələbə
tədris müddətində keçilən fənlərin onun
mütəxəssis hazırlığındakı rolunu məhz
buraxılış işinin yerinə yetirilməsində
dərindən dərk etməlidir. Keçmiş dövrdə
mühəndis hazırlığında son mərhələ sayılan «diplom işi»nin yerinə yetirilməsi
üçün diplomqabağı istehsalat təcrübəsi
nəzərdə tutulmuşdu. Buraxılış işinin praktiki məsələlər və məlumatlar
əsasında yerinə yetirilməsinin vacibliyini
nəzərə alıb, ADNA-da buraxılış işlərinin
mövzuları, rəhbərləri III kursun sonunda keçirilməsi nəzərdə tutulan istehsalat
təcrübəsi qabağı rəsmi qaydada təsdiq
edilir. Bu səbəbdən mühəndis hazırlığında yekun orta balı aşağı olan tələbələrin
buraxılış işinin yerinə yetirilməsindən
azad edilməsi və onların fənlərarası
dövlət imtahanı ilə əvəz olunması düzgün sayılmamalıdır.
Mühəndis ixtisasları üzrə tədris planlarındakı fənlərin proqramlarının tərtibi,
təsdiqi və istifadəsində də müəyyən
dəyişikliklərin edilməsi vacib sayılmalıdır. Belə ki, tədris planlarında ixtisasın
peşə hazırlıq bölməsindəki fənləri əsas
2 qrupa ayırmaq olar. Bunlardan birinci
qrupa mühəndis hazırlığına lazım olan
ümumi fundamental fənlər daxildir. Bunlara misal olaraq riyaziyyat, fizika, kimya,
informatika, nəzəri və tətbiqi mexanika
və s. fənləri göstərmək olar. Təbiidir ki,
bu fənlərin tədris planında nəzərdə tututlmuş saatlarına uyğun tərtib olunmuş
fənn proqramları vahid çərçivədə Təhsil
Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənməlidir. İxti-
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sasın peşə hazırlıq fənlərinin ikinci qrupuna isə əsas etibarı ilə mühəndis ixtisasının texniki və texnoloji problemləri ilə
bağlı fənlər aiddir. Bu fənlərin proqramları
və onların adları da vaxtaşırı dəyişikliyə
məruz qalmalıdır. Bu, əsas etibarı ilə
sahə üzrə texnika və texnologiyanın
inkişafı ilə bağlıdır ki, bu da yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlığında nəzərə
alınmalıdır. Məsələn, beş, on il bundan
əvvəl «nanotexnologiya»nın nə olduğunu və onun tətbiqi barədə məlumatları
bilən yox idi. Hal-hazırda isə hətta neftin
çıxarılmasında belə nanotexnologiyadan
səmərəli istifadə olunur.
Bu səbəbdən də ixtisasın, belə peşə
hazırlığı fənlərinin proqramları Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənməməli, onlar
ancaq sahə nazirliklərinin təşkilatları ilə
razılaşdırılma əsasında tərtib olunmalıdır.
Təsadüfi deyil ki, keçmiş İttifaq dövründə
mühəndis ixtisasları üzrə mütəxəssis
hazırlığında ixtisas fənlərin ayrı-ayrı
bölmələrinin belə tədrisinə bölmələr üzrə
yüksək ixtisaslı mütəxəssislər cəlb olunurdular.
Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə
alıb mühəndis hazırlığı ilə bağlı tədris
planlarının tərtibi və onların həyata
keçirilməsində ali məktəbə sərbəstliklərin
verilməsi məqsədəuyğun sayılmalıdır.
Qiyabi şöbə üzrə mühəndis hazırlığı ilə bağlı bəzi məsələlərə də toxunmaq vacib sayılmalıdır. Qeyd etmək
lazımdır ki, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət
Komissiyası tərəfindən ali məktəblərə
tələbə qəbulundan əvvəlki dövrlərdə
texniki ali məktəblərin qiyabi şöbəsinə
ancaq seçdiyi ixtisas üzrə istehsalat
sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər
qəbul olunurdu. Məsələn, keçmiş İttifaqın
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən «Xəzər
dəniz neft-qaz» ümumittifaq istehsalat
birliyinin baş direktoru, sosialist əməyi
qəhrəmanı, dillərdə «Neftçi Qurban»
kimi tanınan Qurban Abbasov ADNA-nın
qiyabi şöbəsinin tələbəsi olub.
Hal-hazırda isə nəinki seçdiyi ixtisas, hətta heç bir yerdə işləməyən şəxs
də mühəndis ixtisası üzrə ali məktəbə
qəbul olunur. İxtisas üzrə qiyabi şöbədə
nəzərdə tutulmuş fənlərə ayrılan saatların əyani şöbəyə ayrılan saatların 40%ni təşkil etməsinə baxmayaraq, ixtisas
üzrə işləməyib təhsilini başa çatdırmış
tələbə eyni diploma sahib olur və diploma əlavədə tədris olunan fənlərə ayrılan saatların həcmi əyani şöbədəki kimi
qeyd olunur.
Mühəndis
sənətinin
nüfuzunun,
keyfiyyətinin artırılması üçün görülən
hər bir tədbir elmi-texniki tərəqqinin
sürətləndirilməsi işində vacib tədbirlərdən sayılmalıdır, belə ki, mühəndis
gələcəyin yaradıcısıdır.
2 / 2012
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ
И НАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Фуад Мамедов
Профессор Академии Государственного Управления при
Президенте Азербайджанской Республики

История мировой цивилизации убедительно подтверждает истину, что
мир может спасти только высокая духовная культура, являющаяся креативным источником челове-ческого развития. Невежество – это зло и бедность,
а культура – это знание, развитие и
благосостояние. Преодолеть и уменьшить зло, как социальное явление,
обусловленное, в первую очередь, невежеством людей, можно только путем
развития и распространения высокой
духовной культуры, оказывающей позитивное влияние на поведение и характер человека. Многое здесь зависит от правильного воспитания детей
и молодежи, умения переубеждать
взрослых людей на основе доводов
логики, опирающейся на достижения
науки, разъяснения преимуществ жизни, построенной на ценностях высокой
культуры, возможностей, которые дают
человеку наука и образование.
2 / 2012

Опыт развития мировой культуры и
цивилизации свидетельствует о том,
что социально-культурный прогресс
прямо пропорционален уровню интеллектуальной культуры и обратно
пропорционален уровню невежественности общества. Рост величины числителя и уменьшение знаменателя
зависит от уровня развития науки и
образования в стране. Выдающийся
азербайджанский мыслитель Низами
Гянджеви еще в XII веке подчеркивал,
что «сила в науке, иначе никто не может рассчитывать на превосходство».
В XVI веке, подчеркивая важность
развития науки для человеческого обще¬ства, Джордано Бруно, оставшийся в памяти человечества как
замечательный символ разума и интуиции, беспримерной воли и смелости, говорил о том, что не обязательно
достигнуть вершин науки, достаточно,
чтобы к познанию стремились все. Эта

истина, показывающая ключевую роль
образования людей, не утратила своего значения и в наши дни. Вовсе не
обязательно каждому быть ученым, но
сам процесс интеллектуального развития личности имеет практическую
ценность для азербайджанского общества, в особенности, на современном
этапе мирового развития. Значимость
опережающего развития интеллектуальной культуры состоит в том, что
интеллект является во¬зобновляемым
и неисчерпаемым стратегическим
ресурсом человека, общества и государства, а основанная на нем наука
ведет к мудрости, необходимой для
безопасной и благополучной жизни.
Высокий интеллект является движущей силой развития мировой истории.
Его достижения, при правильном понимании и использовании открытий
и изобретений, обеспечивают благоприятные возможности для жизни

Yeni yanaşmalar
миллионов людей планеты. Высокий
интеллект это не только основа научнотехнического и социального прогресса, но и мандат на власть, на разумное
управление обществом, различными
сферами жизнедея¬тельности, обеспечивающее благосостояние и безопасность людей.
Интеллект, обусловленный гуманистической нравственностью, - неисчерпаемый ис-точник человеческого
развития. Основанные на вы¬соком интеллекте успехи науки и образования –
это вопросы конку¬рентоспособности
страны. От научных и технологических
достиже¬ний, от качества образования
зависит производительность труда, а,
следовательно, и материальное благосостояние общества, качество жизни,
которыми во многом определяется и
международный рейтинг государства.
Если посмотреть на эффективность
производства сквозь призму возможностей интеллектуальной культуры,
нетрудно заме¬тить, что без науки
невозможны новые конкурентоспособные техно¬логии, создание новых
материалов, обладающих высоким
качеством и низкой себестоимостью.
Для понимания степени зависимости
благо-состояния и качества жизни людей от интеллектуальной культуры и
культуры управления, достаточно обратиться к исследованиям Всемирного
Банка. Этими исследованиями установлено, что экономическое разви¬тие
страны на 76% обеспечивается уровнем развития фундаменталь¬ной науки и, основанных на ее достижениях,
технологий, на 19% - уровнем культуры управления, и лишь на 5% - сырьевой базой страны.
Ведущие страны мира – это страны
с жизнеспособной культурой, страны,
развивающиеся на основе приоритетного развития интеллектуальной культуры, обеспечивающей опережающее
развитие науки, высоких технологий
и образования. Достаточно отметить,
что к началу третьего тысячелетия
основную долю ВВП США составляли доходы от про-изводства и реализации интеллектуальной продукции.
Благодаря опережающему разви-тию
интеллектуальной культуры, в 2003 г.
Германия занимала 3-е место в мире
после США и Японии по показателям
ВВП. При этом в Германии достигнута
высокая культура распределения доходов от экономического развития, что
способствует устойчивости среднего
класса, имеющего высокие стандарты
жизни. Аналогичным образом обстоит
дело и с эффективностью управления, которая прямо пропорциональна
качеству, обусловленному знаниями

и технологиями, организованностью,
опытом, эти¬кой и инновационной
деятельностью специалистов, и обратно пропорциональна затратам на
процесс управления. Понимание этих
закономерностей дает нам основание
утверждать, что интеллектуальный
потенциал азербайджанского народа
является стратегическим культурным
достоянием нашего государства, который необходимо адекватно оценивать,
всемерно поддерживать, продуктивно
использовать и непрерывно развивать.
Вектор национального развития
определяется духовной культурой,
сочетающей в себе высокую культуру
знаний и профессиональной деятельности, культуру ответственности за
результаты управления, высокие нравственные принципы, основанные на
гармонии ценностей и согласовании
интересов общества. А для этого необходимо постоянное совершенствование социально-культурной среды,
обеспечивающее жизнеспособность
нации, основанной на научных знаниях, гуманистической этике и созидании, взаимопонимании, гармонии
культур и интересов граждан, их солидарности и взаимовыгодном сотрудничестве в целях устойчивого развития.
Превосходство в духовной культуре и
знании, было, есть и будет непременным условием выживания и развития,
господства и победы, продуктивного
производства и разумного потребления, прогрессивной идеологии и взвешенной политики.
Осознание этих истин требует правильного понимания культуры, как социального феномена человечества.
Культура – это вторая искусственная
природа, все позитивное, созданное
умом, чувствами и физическим трудом
человека. Вместе с тем, это не только
состояние, но и исторический созидательный процесс, путь от хаоса и невежества - к знанию, порядку, развитию и
благосостоянию. Основным мотивом,
лежащим в основе развития культуры, является забота о поддержании и
улучшении человеческой жизни.
Культуру, как целостную систему, образно можно представить в виде шара,
в котором развиваются органически
взаимосвязанные между собой социальные институты и яв-ления культуры, в совокупности составляющие
социальную структуру современного
общества. К ним относятся: образование, просвещение и воспитание; наука
и технологии; экономика и финансы;
идеология; организация и управление;
право и законодательство; этика; художественная культура (искусство) и
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Məqalədə mədəniyyət və kulturologiyanın əsas tərifi və imkanları verilir,
Qərbdə kulturologiya elminin təşəkkülü
və müstəqil Azərbaycan Respublikasında
onun inkişafı məsələləri nəzərdən keçirilir,
milli təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və
insan kapitalının inkişafı üçün kulturologiyanın əhəmiyyəti qeyd edilir. Burada,
həmçinin milli inkişaf problemlərinin
tədqiqatına sistemli kulturoloji yanaşma
metodologiyası və metodları, müəllifin innovativ tədqiqat metodu göstərilmiş, respublikada kulturologiya elmi və təhsilinin
gələcək inkişafına yönəldilmiş tövsiyələr
ifadə edilmişdir.
В статье даются основные определения и возможности культуры и
культурологии, рассматриваются
вопросы становления культурологической науки на Западе и ее развитие
в независимой Азербайджанской
Республике, подчеркивается значение культурологии для повышения
качества национального образования
и развития человеческого капитала.
В ней также показаны методология и
методы системного культурологического подхода к исследованию проблем
национального развития, инновационный исследовательский метод автора,
сформулированы рекомендации, направленные на дальнейшее развитие
культурологической науки и образования в республике.
In the article, main definition and
opportunities of culture and
culturology are introduced, growth of
cultrology science in the West and its
development problems in independent
Azerbaijan Republic are
investigated improvement of national
education quality and importantance of
cultrology science for development of
human capital, is presented. Here also
systematic cultrologycal method of
approroaching to the investigation of
national development problems and
2 / 2012
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methods, author’s innovativ investigation
method is
demonstrated cultrology science and
education in republic recomenndationfor
the future development are expressed.

культурное наследие1; образ жизни2;
системы жизнеобеспечения3; информация и печать; внутренняя и внешняя
политика; международные отношения;
религия.
Развитие культуры зависит от пяти
объективно-исторических факторов.
Это – природно-географические условия, генетический код культуры, социальная среда, историческая обстановка и культурный обмен. Климатические
условия способствуют формированию
особенностей мышления,
мировоззрения, убеждений, трудовых навыков,
технологий,
обычаев,
традиций,
стандартов
и норм жизнедеятельности, верований и поведения людей, адаптированных к конкретным
условиям. Генетический
код культуры – это врожденные культурные качества – энергетика мозга
и сердца, информация,
унаследованная от родителей биологическим
путем. Социальная среда – это образ жизни,
традиции, этика, законы,
политическая система, а
также наука, искусство,
религия, системы образования и воспитания,
оказывающие
влияние
на культурную эволюцию
человека и общества.
Историческая обстановка – это политические,
экономические, социальные условия
жизни, которые подвержены изменениям во времени и пространстве. Они
открывают новые возможности для
изменений в мировоззрении, укладе
жизни и технологиях. Культурный обмен – это заимствование наиболее
разумных и прогрессивных форм, технологий, идеологий и моделей жизнедеятельности, повышающих возможности развития, благосостояние и

качество жизни людей.
На основе систематизации сотен
понятий культуры, нами сформулировано научное понимание культуры,
позволяющее логически выразить
культуру как процесс и как состояние.
Культура в научном понимании – это
триада: процесс познания и преобразования природы, самого человека и
общества, образуемые в результате
духовные и материальные ценности
и нормы, а также технологии их производства, хранения, использования
и трансляции. Такой подход к пониманию культуры помогает системному
исследованию истории, креативных
достижений, закономерностей, технологий и инновационных возможностей

человеческой жизнедеятельности. Оно
способствует пониманию сущности и
особенностей культуры не только как
ценности, но и как инструмента роста
благосостояния, как исторической деятельности, направленной на создание
эффективных технологий жизнедеятельности и производства продукции,
необходимой для удовлетворения духовных и материальных потребностей
людей.

Разработанная нами концепция
культуры берет свое начало в истоках
культуроло-гии как науке о культуре,
которые могут быть отнесены к концу
XIX началу XX века.
Tермин «культурология» для обозначения науки, исследующей культуру, в 1909 году впервые применил один
из крупнейших реформаторов науки и
натурфилософии XX века, Лауреат
Нобелевской премии, известный немецкий ученый-физхимик и философ
культуры Вильгельм Оствальд, рассматривавший сознание как энергию,
а функцию культуры как сохранение и
сбережение энергии. В своей работе
«Энергетические основы науки о культуре» (1909г.) В. Оствальд определил
жизнедеятельность как форму трансформированной природной
энергии. Выдвинув идею
энергетизма, он связал с
ней основную сущность
философии природы и
культуры, и обратил внимание на необходимость
пра-вильного использования энергии при помощи
культуры, не растрачивая
ее понапрасну. Рассматривая культуру как совокупность факторов, служащих
прогрессу человечества, В.
Освальд заявил о необходимости создания науки о
культуре, которая будет изучать реальные процессы,
происходящие в цивилизациях. Считая, что наука об
обществе мало отличается
от психофизиологии, являясь частным историческим
случаем биологии, в 1915
г. В. Освальд определил
место культурологии в системе наук XX века.
Основоположником современной культурологии, как целостной самостоятельной науки считается американский антрополог Лесли
Алвин Уайт (1900-1975). Основным
вкладом Л.А. Уайта в становление и
развитие культурологии явилось создание новой концепции понимания
культуры, переосмысление концепции
эволюции культуры и применение ее
для анализа культуры человечества,
а также обоснование культурологии

1
Литература и публицистика, музыкальное искусство, изобразительное искусство, фольклорное искусство, декоративно-прикладное искусство,
театральное искусство, киноискусство, архитектурное искусство, цирковое искусство, ювелирное дело, ковроткачество, дизайн, памятники устной,
письменной и материальной культуры и др.
2
Язык, обычаи, традиции, религия, этика, право, труд, быт, отдых и развлечения, поведение, спортивные занятия, хобби, участие в социально-культурной
жизни.
3
Жилище, питание, одежда, труд, системы коммунального обеспечения (вода, газ, свет), медицина, физическая культура, спорт, экология, строительство,
теле-радиокоммуникации, связь, торговля, оборона, правоохранительные органы, службы безопасности, транспорт.
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как науки о культуре. Американский
ученый впервые не только обосновал
термин «культурология» и определил
предметное поле культурологии, но
также предложил системный подход
для исследования культуры, позволяющий раскрывать закономерности
культурного развития. Он показал,
что культурология как интегратор наук
дает новую логику и новое качество
исследования.
Уайту впервые удалось дать целостное представление о культуре, как
духовной и материальной реальности,
включающей идеи и отношения, внешние действия и материальные предметы. Вместе с тем, такой подход дал
возможность раскрыть сущность и характер человеческого поведения в зависимости от его культуры.
Справедливость и логичность рассуждений
Уайта
подтверждается
взглядами отца социологии, средневекового мусульманского ученого ИбнХальдуна (1332–1406), которого было
бы правомерным назвать и выдающимся культурологом. Ибн Хальдун
подчерки-вал, что, наделив человека
способностью мыслить, Аллах сделал
(интеллект – Ф.М.) «на-чалом его совершенства и венцом его благородства и превосходства над всем». Если
жи-вотные воспринимают окружающий мир исключительно посредством
чувств – слуха, зре-ния, обоняния,
вкуса и осязания, то, благодаря своему уму, «человек сверх этого обладает
способностью воспринимать то, что
находится вне его, посредством мышления, следующего за его чувственным восприятием…». Это мышление
может быть трех видов. Первый – т.н.
«различающая способность» (обыденное мышление (Ф.М.)), представляющее собой постижение человеком
естественных явлений и установленных в обществе порядков вещей в
целях самоуправления, умения добывать средства к жизни и различать полезное и вредное. Второй – т.н. «опытный разум» - мышление, основанное
на усвоении социального опыта, приносящее практическую пользу в жизни
людей. Третий – т.н. «умозрительный,
или «чистый» разум», характеризующийся совершенством разума в общих
и частных представлениях о сущном,
благодаря научному познанию и выработке новых научных знаний, не связанных непосредственно с чувственным восприятием. Таким образом,
здесь показано основополагающее
значение умственной, интеллектуальной культуры человека как «начала его
совершенства, благородства и превосходства».

Жизнь показала, что беспрерывное движение и изменения, присущие
взаимосвязанному, взаимозависимому и противоречивому миру, требуют
перма¬нентного системного анализа
процессов развития человеческого
общества во времени и пространстве,
дающего возможность их своевременной коррекции и совершенствования, в
соответствии с объек-тивными потребностями жизни. Незаменимое значение для этого имеет культурология.
Современная культурология – это
наука о созидательной человеческой жизнедеятельности, раскрывающая её сущность, особенности,
исто¬рию, достижения, законы развития, технологии и преобразовательные воз¬мож¬ности. Это непрерывно
творчески обогащающаяся система
знаний о закономерностях процесса
развития человека, общества и государства. Она разрабатывает понятия,
методологию и универсальные методы исследования, изучает исторический опыт человече¬ского развития,
практику государственного строительства и управле¬ния, делает выводы и
обобщения, создает новые стратегии
и модели, способствующие совершенствованию человека, устойчивые,
конкурентоспособные и безопасные
технологии, обеспечивающие общественный прогресс.
Культурология помогает пониманию
и изменению человеческого сознания,
без которого невозможно эффективное
управление людьми. В силу этого системный культуро-логический анализ
истории мировой культуры, законов
и технологий развития цивилиза-ции,
культуры человеческих и международных отношений, процессов мышления и фор-мирования общественного
мнения лежит в основе современной
социальной инженерии, правильного
понимания исторических процессов и
принятия эффективных управленческих решений, прогнозирования и
конструирова¬ния будущего. Превращаясь в ключевой идеологический
и научно-образовательный фактор
раз¬вития мировой культуры и цивилизации, культурология способствует
повышению креативности людей. В
условиях формирования «общества
знаний», являющегося источником
социально-экономического прогресса, благосостояния и качества жизни,
полученное путем науч¬ного исследования, культурологическое знание,
все более становится организующим
принципом развития человека, общества и государства, оказывает позитивное влияние на рост творческой
ак-тивности. Директор канадского ин-
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ститута «Martin Prosperity Institute» при
университете Торонто Ричард Флорида и профессор канадского университета Альберты, культуролог Нико Штер
убеждены, что будущее человече¬ства
за «обществом знаний» и «креативным
классом» - «людьми, ме¬няющими будущее».
На современном этапе развития
мировой цивилизации, культурология,
как наука о культуре, стала ключевой научной парадигмой XXI века. В
силу своего универсального характера, она обладает огромными исследовательскими возможностями, делающими ее современной «царицей
наук». Культуро¬логические знания,
компетентность и ответственность
являются усло¬вием для успешного
и устойчивого развития. Без универсальных культурологических знаний
сегодня трудно себе представить и
высокое качество образо-вания, необходимое для удовлетворения потребностей развития науки и технологии,
ме-дицины и экологии, государственного управления и правовой системы.
Культурологические знания сегодня
необходимы также для формирования
ресурсов квалифицированной рабочей силы для нужд промышленного и
сельскохозяйственного производства,
строи-тельства и транспорта, торговли
и сферы услуг. Переподготовка специалистов, в соответ-ствии с потребностями рынка труда, также требует
формирования универсальных культурологиче¬ских знаний у людей разных
профессий и интересов. Академик
А.С. Запесоцкий подчеркивает, что «в
последнее время черты культурологии
всё в большей степени при-обретает
юридическая наука. Большинство Нобелевских премий последних лет в
области экономики присуждены за работы, содержащие явно выраженные
культурологические акценты».
Широкий диапазон культурологии
обусловлен ее междисциплинарным
характером. Эта фундаментальная
наука интегрирует в себе достижения
и методы многих социальных, гуманитарных и естественных наук. Это
история и философия, антропология
и психология, социология и политология, экономика и правоведение, география и страноведение, медицина и
экология, дипломатия и религиоведение, филология и лингвистика, искусствоведение и педагогика. При этом,
не подме¬няя традиционные области
науки, она имеет свою собственную
методологию, объект и предмет исследования. Объектом культурологии
является созидательная человеческая
жизнедеятельность, ее исто¬рия и
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позитивные достижения. Предметом
культурологии является такие социальные институты культуры и сферы человеческой жизнедеятельности
как – общество, государство, наука,
образование, управление, политика,
международные отношения, искусство, экономика, этика, право, образ
жизни, системы жизнеобеспечения,
религия, личность, семейные отношения, информация и печать, неправительственные организации, музейное
дело и многие другие. Наряду с этим,
в поле зрения современной культурологии находятся такие традиционные
исследовательские проблемы как –
архитектоника и семантика культуры,
базовые архетипы и образы, ментальность, ценностно-нормативное и символическое содержание, традиции и
инновации, процессы сохранения и изменения в динамике культуры, анализ
циви-лизаций и диалога культур.
Теоретический и методологический
инструментарий культурологии позволяет рас-крыть глубинные пласты человеческой культуры, определять общее и различное в разных культурах,
выявлять наиболее оптимальные пути
и подходы к успешной стратегической
коммуникации между людьми, как в
одной и той же культуре, так и в полиэтническом поле мировой культуры и
цивилизации. Культурология не только
помогает обогащению человека знанием выработанных человечеством
исторических достижений, но и правильному пониманию сущности, особенностей, законов развития, технологий и новых возможностей духовной
культуры как средства и цели человеческого развития. Она способна вырабатывать различные целевые установки, от культуры личности, семьи,
межличностных и международных отношений, до культуры общества, государственности, политической и управленческой культуры. Благодаря этому
изучение и разумное, творческое использование фундаментальных достижений культурологии способствует
лучшему пониманию человеческой
природы, законов развития человеческого общества, характеров и поведения людей, прогнозированию будущего и открытию новых возможностей
для человеческого счастья. В силу
этого распространение достижений
современной культурологической науки при помощи системы образования и
просвещения становится объективной
потребностью. Удовлетворение этой
потребности будет способствовать
развитию знаний азербайджанского
общества о сущности, особенностях,
истории и достижениях в различных
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сферах жизнедеятельности человечества, правильному пониманию законов
и технологий человеческого развития,
научно обоснованной оценке фактов,
событий и людей, необходимых для
развития специалистов, граждан, политиков и управленцев, видения новых возможностей и конструирования
безопасного будущего.
В целях эффективного использования возможностей культурологии
для развития личностей и лидеров,
системного и ситуационного анализа
проблем различного профессионального характера, а также осуществления культурологической экспертизы,
предполагающей верифицированную
оценку состояния культуры с точки
зрения ее соответствия стандартам и
потребностям развития, ожиданиям
людей, на основе изучения мировой
культурологической мысли, нами впервые разработан универсальный метод
«культуроло-гическая пирамида». Он
представляет собой инновационный
культурологический подход к системному анализу конкретных и сложных
проблем человеческого развития и
управления, открывающий большие
возможности для модернизации общества, совершенствования личности,
социально-культурной политики, построения инновационных моделей и
парадигм эффективного управления.
«Культурологическая
пирамида»
включает три логических уровня познания и преобразования. Это иерархически взаимосвя¬занные уровни «познания», «понимания» и «со-зидания»,
в совокупности, включающие восемь
культурологических ступеней - сущность, особенности, историю, достижения, законы развития, технологии,
новые возможности, видение будущего. Первый уровень - «познания»,
строится на основе анализа четырех
ступеней познания – сущности, особенностей, ис¬тории и достижений.
Второй уровень - «понимания», предполагает понимание и усвоение конкретных или универсальных законов
развития и технологий определенных
областей жизнедеятельности человека, общества, государства и человечества в целом. Третий уровень – «созидания», предполагает выявление
новых возможностей, разработку новых, конкурентоспособных технологий
жизнедеятельности, с использованием
методов активного культурогенеза, а
также конструирование будущего развития культуры в пространстве и во
времени.
Практическая ценность разработанного нами инновационного метода для
национального развития обусловлена

возможностью ее использования для:
■■ Формирования и совершенствования стратегических и тактиче¬ских
целей, направ-лений и приоритетов
человеческого, социального и государственного развития, обеспечения эффективной государственной
политики и координации различных
направлений
жизнедеятельности
общества;
■■ Создания, на основе исторического опыта и компаративного анализа процессов мировой цивилизации, инновационных моделей и
технологий, обеспечивающих конкурентоспособное и безопасное
развитие, высокое качество жизни,
труда и производимой продукции,
совершенствование культуры человеческих и международных отношений, а также социально-культурной
политики, направленной на сохранение культурного наследия и модернизацию общества;
■■ Разработки программ использования новейших достижений мировой
науки в различных сферах жизнедеятельности
азербайджанского
общества и государства, с учетом
временных рамок их актуальности,
а также научно-обоснованных прогнозов и конструкций будущего развития;
■■ Осуществления подготовки, переподготовки и воспитания высококвалифицированных специалистов и
научных кадров с универсальными
культурологическими знаниями для
различных областей государственного строительства и управления,
а также культурологиче¬ского просвещения различных категорий населения.
■■ Осуществления культурологической
экспертизы, необходимой для принятия пра-вильных решений в области политики, образования, науки,
искусства, культурного наследия,
человеческих и международных отношений, права, экономики, экологии и других областей государственного строительства и управления.
При этом в качестве важнейшей
универсальной единицы измерения
используется разработанная нами
«формула культурного человека»,
включающая знание, умение, организованность, нравственность, созидательную деятельность. Метод помогает принимать, адаптированные
к конкретным условиям, решения в
различных сферах человеческой жизнедеятельности с учетом внутренних
и внешних – научных, политических,
экономических, социальных, экологи-
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ческих и иных изменений.
Метод «культурологическая пирамида» предполагает использование
совокупности органически взаимосвязанных между собой - логического, качественного, количественного,
структурного, функционального, исторического, пространственного, сравнительного, ситуационного, антропологического, психографического и
демографического методов, дающих
возможность всестороннего анализа
изучаемого объекта.
Логический анализ, основанный на
последовательных рассуждениях, ведущих к разумным умозаключениям,
позво¬ляет понять внутреннюю закономерность явлений. Качественный
анализ дает возможность опре¬делить
свойства и эффективность изучаемого
объ-екта. Количественный анализ позволяет дать оценки качественным
хаpактеpистикам, способности функционирования и пpогнозиpования
развития той или иной сферы культуры. Стpуктуpный анализ помогает
pассмотpению отдельных компонентов и их взаимосвязей в целостном
организме изучаемого объекта. Функциональный анализ способствует познаванию смыслов, прагматических
характеристик, сущности изучаемого
объекта, особенностей предметов и
явлений, обеспечивающих его функционирование. Истоpический анализ позволяет исследовать развитие объекта
в определенный период времени. Пространственный анализ дает возможность изучения состояния и развития
объекта на определенной географической территории, включая социальную
среду, политический режим, экономические, климатические, экологические и иные условия. Сpавнительный
анализ помогает определять общие
черты и хаpактеpные особенности
различных культурных объектов или

явлений. Ситуационный анализ дает
возможность пра¬вильного понимания конкретных ситуаций или меняющихся условий, оказывающих влияние
на развитие изучаемого объекта или
человеческой
жизнедеятельности.
Антропологический анализ позволяет
изучать этногра¬фические и этнологические особенности культуры, образ
жизни, традиции и обычаи, системы
социальных отношений, динамику развития культуры и механизмы ее передачи через поколения. Психографический анализ способствует изучению
моти¬вов и предпочтений, обусловленных социально-культурной средой, системой культурных ценностей,
менталитетом, образом жизни, традициями, врожденными культурными
качествами людей. Демографический
анализ дает возможность получить информацию о возрасте, поле, образовании, уровне доходов, длительности
жизни и других параметрах исследуемых индивидуумов или социальных
групп людей.
Использование этих методов в
совокупности
дает
возможность
по¬строения оптимальной, сбалансированной модели управления, учитывающей постоянные и переменные
ве-личины, факторы и взаимосвязи реальной ситуации, могущие появиться
в процессе принятия и осуществления
государственных решений. В рамках
универсальной культурологической модели особое место занимает ситуационный анализ, дающий руководителю
возможность, оперативно реагируя на
кон¬кретные обстоятельства и изучая
характер имеющихся неопределенностей, перманентно определять, какая
структура и методы управления наиболее отвечают требованиям меняющейся ситуации, какие управленческие
инновации могут обеспечить эффективность и конку¬рентоспособность
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организации или государства. Успех
определяется объективной интерпретацией ситуации, правильным выбором основных внутренних и внешних «ситуационных переменных»,
логически безупречных и эффективных (в данной ситуации) методов
исследова¬ний, необходимых для решения поставленной задачи, умением
пред¬видеть вероятные последствия
принимаемых решений. К внутренним
переменным относятся цели, задачи,
структура, технологии, сотруд¬ники
управленческой системы. К внешним политический процесс, состояние экономики, научно-технический прогресс,
социально-культурные
изменения,
влияние групповых интересов. Предложенная нами культурологическая
модель дает возможность исследовать
весь спектр факторов, в совокупности
характеризующих
управленческий
процесс, как стратегическую сферу человеческой деятельности. Модель интегрирует в себе научные дос¬тижения
многих социологов, политологов, психологов, экономистов и других специалистов, труды которых посвящены
проблемам культуры государственного управления.
Эффективность
универсального
метода «культурологическая пирамида», как и научные и прикладные возможности культурологии в целом, во
многом обусловлены правильностью
культурологической методологии. Важнейшее ядро избранной нами культурологической методологии, лежащей
в основе системного подхода, составляют: логика, принцип историзма; диалектика. Совокупность этих научных
подходов способствует формированию объективного научного мировоззрения, целостного видения панорамы исторических изменений мировой
культуры и цивилизации, технологических возможностей развития человека, общества, государства и мирового сообщества в пространстве и во
времени. Логика как наука о формах и
законах мышления дает возмож-ность
правильно познавать объективные
процессы развития культуры в интересах прогресса человечества. В ней используются достижения ряда ученых,
в частности, дедуктивная логика Аристотеля, индуктивная логика Френсиса
Бэкона, формальная, метафизическая
логика Канта и диалектическая логика
Гегеля. Впервые в культурологических
исследова¬ниях нами также методологически использована теория нечеткой логики Лютфи Заде. Пpинцип
истоpизма выполняет тpи основные
функции: познавательную, методологическую и миpовоззpенческую. По2 / 2012

60

Yeni yanaşmalar

знавательная функция опpеделяет место и pоль человека по отно¬ше¬нию
к пpиpоде, обществу и самому себе.
Методологическая функция позволяет
pассматpивать культуpные явления и
пpоцессы как движение от пpошлого
к будущему, выявлять и сpавнивать
содеpжательные и стpуктуpные изменения культуры в pазные пеpиоды
вpемени,
проводить
компаративный анализ различных культур.
Миpовоззpенческая функция способствует формированию объективного
научного мровоззрения, выявлению
культуpных унивеpсалий, обусловленных всебщей логикой культур, норм и
принциов человека, общих для всех
национальных культур мира. Диалектика, основываясь на законах развития
материи и духа, раскрывает сущность
явлений, их движение, противоречия и
свя¬зи.
Качественное образование, включающее достижения современной культурологии, является одним из условий
высокой культуры государственности и
государственного управления, эффективности социально-культурной политики, обеспечивающей рост качества
жизни, сохранение культурного наследия, развитие интеллектуальной,
этической, правовой, управленческой,
экономической, медицинской, художественной культуры и других областей
человеческой жизнедеятельности.
Системный культурологический подход, методология и исследовательские
методы со-держат в себе неисчерпаемые возможности для разра¬ботки инновационных социально-культурных
технологий, необходимых для модернизации нашей страны, решения
стратегических проблем устойчивого,
конкурентоспособного и безопасного
развития азербай-джанского государства. Исходя из понимания этих возможностей, в Азербайджанской Респу-

блике с начала 90-х годов прошлого
века развернулись культурологические
исследования. Сегодня эти исследования проводятся в Национальной Академии наук Азербайджана, в Академии государственного управления при
президенте АР, в Ассоциации культуры
Азербайджана «Симург», в Университете культуры и искусства, в Академии
авиации, в Центре культурологии Министерства культуры и туризма, а также в ряде высших учебных заведений
республики. Как учебная дисциплина,
культурология, в том или ином формате преподается в Университете культуры и искусства, Азербайджанском
государственном университете, Бакинском государственном университете,
Академии художеств, Славянском университете, Институте туризма, Бакинской музыкальной академии и других
вузах.
В Азербайджане предмет «теория и
история культуры» в 1990 г. впервые в
респуб-лике стал преподаваться в Бакинском Институте социального управления и политологии и в Ассоциации
культуры Азербайджана «Симург». В
1992г. Институт искусств был реорганизован в Университет культуры и
искусства, где годом позже, в 1993 г.
факультет культурного просвещения
был переименован в факультет культурологии. Наряду с подго-товкой высококвалифицированных специалистовкультурологов, здесь и в других вузах
республики вскоре были начаты исследования, стали публиковаться статьи,
книги и учеб-ные пособия в области
культурологии.4 В университете с конца
1999 года начались защи-ты диссертаций на соискание ученых степеней
кандидата и доктора культурологических наук. С 2001года Университетом
культуры также стал выпускаться культурологический журнал «Mədəniyyət
dünyası» (Мир культуры). 30 января

2006 года, на базе упраздненных министерств – министерства культуры
и министерства молодежи, спорта и
туризма было создано Министерство
культуры и туризма. В том же году, по
инициативе министра, док-тора философии в области культурологии Абульфаза Гараева в стране впервые стала
осу-ществляться государственная поддержка развития национальной культурологии. В соста-ве министерства
было создан культурологический исследовательский центр, началось проведение культурологических форумов,
конкурсов исследовательских работ,
организо-вано сотрудничество с Российским Институтом культурологии.
Основоположником культурологической науки и просвещения в Азербайджане является Ассоциация культуры
Азербайджана «Симург».
Начало
развития культурологии в Азербайджане было заложено специальными
исследованиями автора еще в 1989
году. В целях расширения и углубления этих исследований, в 1990 году
Академией наук Азер-байджана была
учреждена Ассоциация культуры Азербайджана «Симург»5, развернувшая
целенаправленную научную и научнопросветительскую деятельность в области культу-рологии, отвечающую потребностям развития азербайджанской
науки, образования и просвещения,
национальным интересам страны.6
Ассоциацией, получившей международное признание, впервые разработан новый универсальный метод
«культурологической
пирамиды»,
определена универсальная методология культурологии, в которой
впервые в мировой культурологии использована теория нечеткой логики
Лютфи Заде, установлена совокупность методов культурологического
исследования, позволяющие ставить и
решать конкретные и сложные пробле-

4
Tağıyev Ə., Əliyev Q. Kulturologiya (Dərs vəsaiti). Bakı, 1997; Наджафов Э.А. Соотношение культуры и ци-вилизации в общественном развитии. Баку, 2000;
Hüseynov İ.H. Azərbaycan milli adət və ənənələrinin bədii-estetik mahiyyəti. Bakı, 2002; Kulturologiya (dərslik). Bakı, 2003; Şükürov A. Kulturologiya (Dərslik). Bakı,
2003; Tətbiqi kulturologiya.Bakı, 2004; Nəriman Həsənzadə. Kulturologiya. Bakı, 2005; Дадашева С.С., Алиева Е.А. Основы моделирования исторических
культур. Баку, 2005; Бехбутов Т.Р. Полицейский этикет. Баку, 2005; Fərəcova F.F. “Mədəni antropologiyada gender problematikası” fənni üzrə dərs vəsaiti.
(Azərbaycan və rus dillərində). Bakı: Qərb Universitetinin Nəşriyyat-poliqrafiya Mərkəzi, 2005; Əlizadə A. Estetik mədəniyyət və varislik. Bakı: 2005; Manafova
M. Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi. Bakı, 2006; Xəlilov Səlahəddin. Mənəviyyat fəlsəfəsi. Bakı, 2007; Abbasov Namiq. Müasir şəraitdə Azərbaycan dövlətinin
mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlərin inkişaf amilləri. Monoqrafiya. Bakı, 2008; Beynəlxalq mədəni əlaqələr. Bakı, 2008; Süleymanlı M.A. Azərbaycan kulturoloji
fikir tarixindən (XX əsrin əvvəlləri). Bakı, 2009; Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi. Dərslik. Bakı, 2010 и др.
5
Ассоциация осуществляет интерактивную передачу универсальных культурологических знаний специалистам и различным категориям общества по
таким важнейшим сферам как – наука, образование и просвеще-ние, искусство, информация и печать, медицина, экология, культура народов мира,
культура управления, культура производства и потребления, правовая культура, экологическая культура, культура демократии, социальная этика
гражданского общества, культура мира и конфликтология, культура ответственности, этика бизнеса, культурная политика, культура социального развития
и безопасности, культура преодоления бедности и экономического развития, культура развития гражданского общества, молодежи, женщин, детей и
других сфер духовной и материальной культуры человечества.
Ассоциацией организовано и проведено свыше 300 республиканских и международных конференций и се-минаров, под общим названием «Культура и
общество», посвященных культурам Азербайджана, Германии, России, Ирака, США, Японии, Китая, Норвегии, Италии, Ирана, Франции, Венгрии, Марокко,
Египта и других стран, а также проблемам культурологии, культуры управления, экономической культуры, правовой культуры, культуры гражданского
общества, культуры ответственности, устойчивого человеческого развития, альтернативной энергетики, медицинской культуры, экологической культуры,
культуры человеческих и международных отношений и др.
Ассоциация культуры Азербайджана «Симург» - первая многоотраслевая неправительственная организация культуры нового типа, учрежденная в
апреле 1990 года, в целях гражданского содействия государству в формировании в Азербайджане демократического общества и правового государства.
Миссия Ассоциации – содействие демократизации и модернизации национальной культуры, развитию культурологической науки, образования и
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мы в различных сферах и на различных уровнях развития человеческой
жизнедеятельности.
В 1990-1993 гг. при Ассоциации
культуры Азербайджана «Симург»
функционировала «Культурологическая гимназия», где на общественных
началах читался культурологический
курс «История и теория отечественной
и мировой культуры и цивилизации».
В эти годы Ассоциацией были опубликованы первые сборники «Культура и
общество». В целях организационной
поддержки процесса развития культурологической науки, образования
и просвещения, а также подготовки
экспертов-культурологов для различных областей духовной и материальной культуры, в 1990 году впервые
была разработана модель создания в
Азербайджане Международного Университета мировой культуры. В конце
90-х годов АКА «Симург» впервые обратилась в Высшей Аттестационную
Комиссию при Президенте АР с инициативой открытия в республике Совета
по защите кандидатских и докторских
диссертаций в области культурологии.
К настоящему времени, наряду с
изданием международного культурологического журнала, ею опубликовано 11 монографий, книг, сборников,
учебных пособий и десятки научных и
научно-просветительских статей в области культурологии. За более чем 20летний период деятельности ею проведено около 300 культурологических
семинаров и конференций под общим
названием «Культура и общество» для
ученых, преподавателей, студентов,
специалистов, деятелей искусств, политиков и чиновников, а также различных категорий населения и молодежи.
Представители Ассоциации выступали с культурологическими докладами
на международных конференциях и
семинарах в России, США, Франции,
Германии, Таиланде, Венгрии, Турции,
Норвегии, Коста Рике, Иране и других
странах. Ряд опубликованных Ассоциацией культурологических книг ис-

пользуется не только в Азербайджане,
но также представлены в библиотеках
России, США, Германии, Франции, Австрии, Объединенного Королевства,
Японии, Китая, Турции, Ирана и других
стран. Культурологическое просвещение педагогов и студентов республики
осуществляется также в различных вузах и отраслевых учебных заведениях
министерств и ведомств Азербайджана, на каналах республиканского телевидения и радио.
Важную роль в развитии культурологии в Азербайджане играет издающийся с 2008 года Ассоциацией
культуры Азербайджана, совместно с
Национальной Академией наук, международный куль¬турологический журнал «Симург», посвященный вопросам истории и теории отечественной
и мировой культуры и цивилизации.
Журнал включен в реестр ВАК Азербайджана. С 2010 года на Азербайджанском телевидении впервые стала
проводиться стационарная культурологическая передача «Культурология
и человеческое развитие» («Идрак»).
Достижения АКА «Симург» в области культурологии получили высокую
оценку не только в кругах научной общественности республики, но также в
Международной Академии наук «Проблемы Интеллектуального Развития»
и Российской Академии педагогических и социальных наук.
Незаменимое научное, методологическое и практическое значение культурологии для развития человеческого
капитала, подготовки личностей и лидеров, решения стратегических проблем государства в условиях перманентных диалектических изменений,
делают необходимым опережающее
развитие культурологической науки и
образования в Азер-байджанской республике. Исходя из этого, работникам
национального образования необходимо способствовать тому, чтобы
в социальной и личной жизни граждан культурологи-ческое мышление,
знания и методологические подходы
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стали новой культурной традицией.
Всестороннее развитие культурологии позволит непрерывно повышать
культурный уровень народа и качество
жизни, культуру принимаемых решений, с учетом изменяю-щихся человеческих и национальных потребностей.
Вызовы глобализации требует от
деятелей образования и науки, ученых
и специали-стов, политиков, дипломатов и общественных деятелей республики не только знания исторических
достижений отечественной и мировой
культуры, понимания воплощенных в
ней законов человеческого развития
и совершенствования технологий жизнедеятельности, но и солидарности и
продуктивного сотрудничества в эффективном использовании неограниченных преобразовательных возможностей культуры и культурологии в
интересах национального развития.
Принимая
во
внимание
стра¬тегическое значение культурологии, исходя из националь-ных
интере¬сов Азербайджана, необходимо активно внедрять культурологию в
дошкольное, школьное, среднее специальное и высшее образование, создавать специальные уни-верситеты и
академии, факультеты и кафедры, исследовательские институты, просветительские и консультативно-экспертные
центры культурологии, осуществлять
правильную культурологическую оценку и использование результатов интеллектуальной деятельности и самих
специалистов. Такая политика будет
способствовать сбалансированному
развитию различных социальных институтов культуры, идеологическому и
информационному обеспечению, правовому и этическому регулированию
национального прогресса в условиях
глобализации. Правовое обеспечение
опережающего развития культурологической науки, образования и просвещения на всех уровнях, распространение
универсальных
культурологических
знаний среди специалистов и различных категорий населения республики,

просвещения, достижению устойчивого социального развития, прогрессу культуры мира и международного сотрудничества, интеграции страны в мировое
цивилизованное сообщество.
АКА «Симург» опубликованы десятки работ в области истории и теории отечественной и мировой культу-ры и цивилизации, подготовлены специалисты
в «Школе менеджмента и бизнеса», «Школе сестёр милосер-дия», «Школе культуры для молодежи», на специальных семинарах по культурологии.
Среди опубликован-ных работ монографии, книги, учебные пособия и сборники – «Культурология» (2002 г.), «Культурология как путь к эффективной
жизнедеятельности» (2006 г.), «Культура управления» (2009 г.), «Содействие фор-мированию новой культурной политики в Азербайджане» (2001 г.),
«Культура Норвегии в контексте миро-вой цивилизации» (2000 г.), «Что такое культура мира?» (2002 г.), «Глобальное управление на поворотном этапе»
(2003 г.) и др. Ею также впервые создан и издается Международный культурологический журнал «Симург» (Вопросы истории и теории мировой культуры
и цивилизации), включенный в реестр Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики.
Результаты культурологических исследований Ассоциации были доложены и одобрены на десятках международных конференций по проблемам
истории и теории мировой культуры, лидерства, третьего сектора, конфликтологии, культуры мира и глобального управления, проходивших в Норвегии,
России, Азербайджане, США, Таиланде, Южной Корее, Франции, Венгрии, Иране. Вклад Ассоциации в развитие культурологии и культуры мира получил
признание Международной Академии Наук “Проблемы интеллектуального развития” и Российской Академии Педагогических и Социальных Наук, был
отмечен Национальными Общественными премиями Азербайджанской Республики “Умай”, «Интеллект», «Золотое перо», включением Ассоциации в Базу
данных экспертов Совета Европы по культурной политике.
Совет был открыт в Азербайджанском Государственном университете культуры и искусства в конце 1999 года.
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откроет новые возможности для развития человеческого капитала, как стратегического ресурса азербайджанского
общества и государства.
Как нам кажется, развитию национальной культурологии способствовал
бы ряд инновационных проектов Министерства образования совместно с
Национально Академией наук и Министерством культуры и туризма. Среди
них можно было бы назвать:
■■ Подготовку и проведение Национального Десятилетия развития
культуры.
■■ Институционализацию
культурологии как науки и учебной дисциплины в Азербай-джане, правовые
условия и приоритеты для развития общего и специального культурологического образования в школах всех уровней.
■■ Открытие в Баку Международного
Университета мировой культуры.
■■ Создание в Баку исследовательского Института или Академии культурологии.
■■ Создание в Баку общереспубликанского междисциплинарного Совета
по защите диссертаций по культурологии.
■■ Введение тестов по истории и теории культуры в программу вступительных экзаме-нов в вузы страны.
■■ Введение предмета «История и
теория культуры» (культурология)
в программы обу-чения всех вузов
Азербайджана.
■■ Открытие кафедр, центров, лабораторий и кабинетов истории и теории
отечествен-ной и мировой культуры
в вузах республики.
■■ Введение
культуроведения
(mədəniyyətşunaslıq) в программы
обучения средних школ и систему
начального образования.
■■ Создание
специализированных
Школ культурологии в Баку и районах Азербайджа-на.
■■ Организацию культурологических
тренингов для чиновников всех
уровней.
■■ Организацию постоянно действующего культурологического лектория
по истории и теории мировой культуры и цивилизации для организаций и предприятий республики.
■■ Разработку и реализацию специальной программы культурного
просвещения населения, нацеленной на демократизацию культуры
в Азербайджане, формирование
вы-соких
стандартов
бытовой,
производствен¬ной, правовой, межнациональной, политической, социальной культуры.
■■ Создание культурологических цен2 / 2012

тров в районах Азербайджана.
Осуществление
этих
проектов
должно заметно повысить качество
национального образования, являющегося флагманом культуры. Важную
роль в повышении эффективности
национального образования может
сыграть культурологическая экспертиза. Основы-ваясь на универсальных
культурологических знаниях, современной методологии и исследовательских методах, она дает возможность
вырабатывать объективные критерии
для принятия правильных государственных решений. Определяя соответствие между установленными
стандартами (нормами) и реальным
положением вещей в образовании,
куль-турологическая экспертиза может оценивать качество и внутреннюю
взаимосвязь инсти-тутов образования
на различных уровнях. Вместе с тем,
определяя новые возможности сквозь
призму видения будущего, она поможет в разработке инновационных
рекоменда-ций, нацеленных на постоянное совершенствование процесса,
обеспечивающего жизне-способность
и конкурентоспособность системы национального образования, позитивные
изменения, обусловленные новыми
потребностями национального развития и прогрессивными тенденциями
мирового образования. Индикаторами для оценки специалистов могут
служить – уровень знаний, умений,
организованности,
нравственности,
созидательной деятельности, а для
организации - уровень интеллектуальной, этической, экономической, правовой и управленческой культуры, в совокупности оказывающих решающее
влияние на благосостояние и качество
жизни.
Развитие культурологического образования и просвещения в Азербайджане откроет новые возможности для:
■■ Повышения ведущей роли национального образования в развитии
человеческого капитала, формировании высокой культуры мышления,
труда и поведения специалистов, в
развитии инновационной деятельности, формировании личностей и
лидеров, владеющих современными технологиями культуры управления;
■■ Стимулирования процессов развития интеллектуальной, этической,
правовой, управленческой и экономической культуры граждан, а также
культуры их самоуправления, экологической, медицинской и бытовой
культуры, культуры произ-водства
и потребления, межличностных и

международных отношений, развития творческих способностей молодежи;
■■ Осуществления
культурологической экспертизы, необходимой для
принятия правильных
государственных решений, обеспечивающих стабильность, безопасность и
конкурентоспособность национального развития, для стратегического
планиро-вания и системного решения сложных социальных и политических проблем, нередко неподвластных традиционным методам
социальных и гуманитарных наук,
правильного научного видения и
конструирования будущего;
■■ Сохранения и приумножения культурного наследия, повышения общекультурного уровня и социальной
активности азербайджанского народа, аккультурации и ин-культурации
населения республики, развития
уважения к личности, культуры ответственности и честности.
Широкое внедрение культурологии в систему национального образования, открытие культурологических
институтов, кафедр, центров и кабинетов в школах разных уровней и направлений поможет формированию
личностей, лидеров и экспертов, обладающих универсальными и специальными знаниями, необходимыми
для совершенствования технологий
человеческой жизнедеятельности. Это
будет способствовать развитию человеческого капитала, повышению культуры государственного и социального
управления, развитию инновационной
деятельности, отвечающей интересам
национального развития.
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ŞƏXSİYYƏTİN FORMALAŞMASINDA
YENİ TƏLİM TEXNOLOGİYALARININ
TƏTBİQİNİN ROLU
Gülşən Novruzova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosenti

Fərd kimi dünyaya gələn insan inkişafa səbəb olan təbii imkanlar və
irsi əlamətlərlə doğulur və sonradan
şəxsiyyət olaraq formalaşır. Onun hansı
keyfiyyətlərə nail olması zəruriliyi zamanın tələbini ödəyən təhsildən asılıdır.
Tərbiyə də təlim vasitəsilə şəxsiyyətin
yetkinləşmə prosesində güclü amilə çevrilir. İnsan sosial mühitdə təhsil alır, inkişaf edir, özünüdərk, özünütəkmilləşdirmə
və dünyanı dərketməsinin təminatçısı
olur, şəxsiyyət kimi formalaşır. Bu baxımdan təhsillə bağlı hər hansı qərarlar
qəbul edilərkən fərdin və cəmiyyətin ehtiyaclarının nəzərə alınması əhəmiyyətli
hesab edilir.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə
etdikdən sonra formalaşmağa başlayan demokratik cəmiyyətin doğurduğu dəyişikliklər, ilk növbədə, qarşılıqlı
münasibətlərdə demokratik prinsiplərin
yaranması,
iqtisadiyyatda
bazar
münasibətlərinə keçid, qloballaşma və
elmi-texniki tərəqqi başqa sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində də islahatların aparılması zərurətini yaratdı.
15 iyun 1999-cu ildə Respublika Prezidentinin sərəncamı ilə “Təhsil sahəsində
islahatlar” Proqramı təsdiq edildi və
beləliklə, Azərbaycan təhsilinin uzun illər
üçün gələcək inkişafının yeni strategiyası müəyyənləşdirildi.
Azərbaycan təhsilinin dünya təhsil
sistemində öz yerini tutmasına xidmət
edən bu mühüm Dövlət Proqramında
təhsilin məzmununun ümumbəşəri və
milli-mənəvi dəyərlər zəminində formalaşdırılması, ölkənin intellektual potensialının daha da inkişaf etdirilməsi, pedaqoji
kadrların yüksək səviyyədə hazırlanması sahəsində mühüm vəzifələrin yerinə
yetirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Ulu
öndərimiz H.Əliyev islahatların təkamül
yolu ilə həyata keçirilməsini məsləhət
görərək demişdir: «Mənim sizə tövsiyəm

ondan ibarətdir ki, islahatları düşünülmüş
şəkildə aparasınız, formalizmə, konyukturaya yol verməyəsiniz, Azərbaycanın
milli ənənələrinin üstündən keçməyəsiniz. Bunlar, həqiqətən, həm Azərbaycan
təhsilini dünyanın inkişaf etmiş ölkələrin
təhsili səviyyəsinə ardıcıl surətdə çatdırsın, həm də burada səhvlər buraxılmasın, mövcud yaxşı işlər pozulmasın”.
Bəli, təhsil sisteminin qarşısında duran
ən başlıca vəzifə dərin və hərtərəfli biliyə,
praktik hazırlığa, yüksək mədəniyyətə,
məsuliyyət hissinə, mütərəqqi dünyagörüşünə malik olan şəxsiyyət formalaşdırmaq, Azərbaycan xalqının azadlıq və
demokratiya ənənələrinə bağlı olan, milli,
humanist, mədəni və mənəvi dəyərlərinə
yiyələnən, müstəqil və yaradıcı düşünən,
yüksək sivilizasiyalı cəmiyyət qurmağa
qadir olan insan tərbiyə etməkdir.
Hazırda istər orta, istərsə də ali
məktəblərdə təlim-tərbiyə prosesinin
təkmilləşdirilməsi gedir, yeni müasir təlim
modelləri, mexanizmləri daha intensiv
şəkildə işləyir, pozitiv nəticələr əldə edilir. Bəli, şagirdlərə öyrənməyi öyrətmək
ibtidai təlimin ən mühüm vəzifələrindən

biridir. Artıq 2000-ci ildən fəal (interaktiv) təlimin tətbiqi məktəbdə şəraiti
dəyişərək müasir tələblərə cavab verən
qabiliyyətlərə malik şəxsiyyətin formalaşması üçün yararlı imkanlar açmağa
başladı.
Biliklərin müstəqil mənimsənilməsi
və yenidən işlənməsi; yeniliklərin kəşfi,
onlardan istifadə bacarığı; problem
həlletmə; əməkdaşlıq; daim dəyişən
şəraitə uyğunlaşma kimi bacarıqlar fəal
təlimin tədrisdə tətbiqi zamanı formalaşır. Həmçinin fəal təlim zamanı mövzuya
uyğun seçilmiş təlim üsullarından, iş formalarından və əyani vəsaitlərdən istifadə
dərsi səmərəli, cəlbedici və dinamik edir,
bütün şagirdlərin fəallığına imkan yaradır, onların təfəkkürünü inkişaf etdirir.
Xüsusilə də şagirdlərin düşünmə bacarıqlarının iyerarxik olaraq Blum taksonomiyaları vasitəsilə sadədən mürəkkəbə
doğru inkişaf etdirilməsi əhəmiyyətli olub,
şəxsiyyət kimi formalaşmasında vacib rol
oynayır. Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Z.Veysova təlimçilər üçün «Fəal təlim
metodlarına giriş kursu» adlı metodik
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Gülşən
Novruzova
Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji
Universitetinin
dosenti.

Pedaqogika üzrə
fəlsəfə doktoru,
dosent. 24 elmi
və tədris-metodiki əsərlərin müəllifidir.
Onlara 1 metodik vəsait, 1 metodik tövsiyə,
1 proqram, 12 məqalə və 9 tezis daxildir.

Tədris prosesində yeni təlim
texnologiyalarının tətbiqi müasir dovrün
tələbi olub, şəxsiyyətin formalaşmasında
vacib məsələlərdəndir.Yeni metodların
təlimə nüfuz etməsi ilə zəruri dəyişikliklər
həyata keçirilir. Ali məktəblərdə ‘‘Təhsilin
əsasları” fənninin tədrisi zamanı bu
dəyişikliklərdən istifadə edilməsinə geniş
imkanlar yaranır. Öyrənənlərdə nəzəri
biliklərlə yanaşı, İKT-dən istifadə etmək,
müstəqil olaraq əldə etdikləri məlumatları
araşdırmaq, tədqiqat aparmaq,onun
nəticələri haqqında qərar çıxarmaq,
təqdimat etmək, müzakirədə fəal iştirak
etmək və əməkdaşlıq kimi bacarıqlar
formalaşır.
В статье указывается, что внедрение
новых технологий обучения является
одним из основных требований
современности и играет незаменимую
роль при формировании личности.
Предмет «Основы образования» в
ВУЗ ах, создает оптимальные условия
для эффективной реализации таких
изменений. При этом вырабатываются
навыки самостоятельно анализировать
приобретенную информацию, вести
исследовательские работы и уметь
высказывать мнение по этому поводу.
Application of the tecnologies of new
training has been forming in the modern
time of the personality necessary and it
is demanded of the time. İn case of executed necessary changings in the sphere
of education to provide the formalizing of
personality nads in the modern pedagogical methods. To put into practices these
modern methods of pedagogics in high
schools are realized by the help of subject “Educational basics”.
During the educational insturtion the
studendts achieve the reslarchial abilities,
analize their own indepented accepted
information and express their on thinking.

vəsaitində fəal təlimin xüsusiyyətlərini
belə vermişdir:
–– təlimin subyekt-subyekt xarakter daşıması;
–– şagirdlərin fəal öyrənmə mövqeyi,
təfəkkürün müstəqilliyi və sərbəstliyi;
–– iştirakçıların bütün dərs zamanı
fəallığı;
–– dərsin əvvəlində problemli situasiyanın
yaradılması və dərs prosesinin problemin həllinə yönəldilməsi;
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–– düşündürücü və istiqamətləndirici suallar vasitəsilə şagirdlərin yeni biliklərin
müstəqil kəşf edilməsinə yönəldilməsi;
–– təlimin tədqiqat üsulu vasitəsilə
keçirilməsi;
–– dərsin dialoq şəklində aparılması, əks
əlaqənin yaradılması;
–– əməkdaşlıq və qrupda qarşılıqlı
fəaliyyət;
–– həyati məqsədlərə nail olmaq üçün
biliklərin yaradıcı tətbiqi.
Məktəb islahatı ilk növbədə, onu
təmin edən komponentlərin (madditexniki və tədris bazası, elmi-metodiki
təminat, kadr təminatı, mənəvi-psixoloji
və ictimai mühit, qarşılıqlı münasibətlər,
həqiqi təminat və b.) hər birinin kökündən
yeniləşdirilməsi və kompleks halında həlli
yolu ilə mümkün ola biləcək təlimin diferensiallaşdırılması və fərdiləşdirilməsi
üçün təhsil sistemində normal şərait
yaradılmalı, nəzərə alınmalıdır ki, insanlar çox olsalar da, nəticə etibarilə
səmərəli işləri istedadlar həll edəcəklər.
Fasiləsiz təhsil bu məsələnin həllinə
kömək göstərəcək. Əlbəttə, ali və orta
təhsil pilləsini bitirən öyrənənə verilən
tələblərdə tədqiqatçılıq bacarığı, əldə etdiyi məlumatları müstəqil təhlil edib onlara münasibət bildirmək, qərarlar qəbul
etmək və ya mühakimələr yürütmək kimi
idraki bacarıqlar formalaşmış olmalıdır.
Onlar kollektiv fəaliyyətdə fəal qrup üzvü,
bacarıqlı lider, idarəçi, təşkilatçı kimi özünü göstərməyi də bacarmalı, eyni zamanda müasir texnologiyalardan müstəqil
istifadə etmək, insanlarla etik normalar
çərçivəsində ünsiyyət yaratmaq bacarıqlarına və digər dəyər və vərdişlərə malik
olmalıdırlar. Bütün bunlara nail olmaq
üçün müəllim özü əvvəlcə bu bacarıq və
dəyərlərin daşıyıcısı olmalıdır.
Əlbəttə, müasir dövrdə təlimdə
şagirdin təlim və idrak fəaliyyətinin
səmərəli təşkili əhəmiyyətli rol oyna-

yır. Bu vəzifənin həyata keçirilməsi
müəllimlərdən asılıdır. Müəllim şagirdlərə
nəzəri biliklərlə yanaşı, onu təcrübədə
tətbiq etmək vərdiş və bacarığını əldə
etməyə istiqamətləndirməli, onlarda
məntiqi, tənqidi, yaradıcı təfəkkürün formalaşmasına kömək edən təlim mühiti
yaratmalıdır.
Yeni texnologiyaların təlimdə tətbiqi
zamanı müəllim – şagird münasibətlərindəki yeniliklər, şagirdlərdə əməkdaşlıq
bacarığı,
humanist
görüşlər,
əqli
sərbəstlik, azad və müstəqil düşünmə,
problemin həllinə sərbəst can atma,
səmimilik kimi müsbət keyfiyyətlər üzə
çıxır. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, belə təlim metodları məktəblilərə
nə qədər azad düşüncə və müstəqillik
vərdişləri aşılayar, onların dərsə marağını artırarsa belə, hər dərsdə onların
tətbiqi düzgün olmaz, onun təsir gücünü
aşağı salar. Buna görə də hər bir müəllim
dərsin məqsədindən, şəraitdən, fənnin
qarşısına qoyulmuş vəzifələrindən asılı
olaraq mövzuya uyğun, şagirdlərin bilik səviyyəsini nəzərə alaraq yeni təlim
texnologiyalarından istifadə etməlidir.
Bu da onu göstərir ki, məktəblilərin
cəmiyyət
üçün yararlı şəxslər kimi
yetişməsində istifadə olunan texnologiyaların səmərəliliyinin artırılmasında
müəllimin rolu əvəzedilməzdir. Burada qeyd etməliyik ki, müəllim peşəsi
yer üzərində ən qibtə edilən və şərəfli
peşədir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev
demişdir: «Müəllim adı ən yüksək addır.
Mən yer üzündə müəllimdən yüksək ad
tanımıram». Vətəndaşların formalaşmasında ən çox təsirə məruz qaldığı uşaqlıq
və gənclik illərində müəllim əvəzedilməz
simadır.
Həyata keçirilən islahatlar çərçivəsində, təhsilin digər komponentləri
içərisində müəllim hazırlığı böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda kadr
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təminatı sahəsi üzrə təhsil islahatlarını
həyata keçirməyə qadir olan peşəkar
pedaqoji kadrların hazırlanması siyasəti
və strategiyası qurulur və həyata keçirilir. 25 iyun 2007-ci il tarixdə “Azərbaycan
Respublikasında
fasiləsiz
pedaqoji
təhsil və müəllim hazırlığı”nın Konsepsiya və Strategiyası Nazirlər Kabineti
tərəfindən təsdiq edilmiş və müəllim
hazırlığı sahəsində dövlət siyasəti
müəyyənləşdirilmişdir.
Təhsil Nazirliyinin göstərişi ilə 2009cu ilin sentyabr ayından başlayaraq respublikanın üç ali təhsil müəssisəsinin
(Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Gəncə
Dövlət Universiteti) bakalavr pilləsində
ilkin müəllim hazırlığının keyfiyyətinin
yüksəldilməsi məqsədi daşıyan “Təhsilin
əsasları” fənninin pilot layihəsi tətbiq
olunmağa başlanmışdır.
Milli Kurikulumun təhsilə daxil edilməsi
ilə məzmunla bərabər təlimin təşkilinə
verilən tələblər və qiymətləndirmədə
olan dəyişikliklər təhsilin keyfiyyətinin
yüksəldilməsində mühüm rol oynayır.
Bu dəyişiklikləri siniflərdə reallaşdıra
bilən müəllimlərin yetişməsində “Təhsilin
əsasları” fənni böyük əhəmiyyət daşıyır.
“Təhsilin
əsasları“
fənninin
məzmununu təşkil edən altı məzmun
xəttinin hər birinin ciddi fəlsəfi, elmi
və hüquqi əsası olub aşağıdakı kimi
müəyyənləşdirilmişdir: təhsil fəlsəfəsi və
təlim prosesi; cəmiyyətin təhsil ehtiyacları və onların hüquqi təminatı; təhsildə
dövlət siyasəti; təhsilin məzmunu (kurikulum) və onun elmi-nəzəri əsasları;
təhsilin metodoloji (praktik) əsasları;
təhsilin iqtisadiyyatı. Bu əsaslar üzərində
müəllimin şəxsiyyət, vətəndaş, idarəçi,
tədqiqatçı, praktik və təsərrüfatçı kimi
hazırlanmasına nail olunur.
Fənnin tədrisi zamanı bütün şagirdlər
problemin həllinə istiqamətlənir, daha
çox müstəqil araşdırmalar aparmaqla bilik və bacarıqlar əldə edilir, bunun üçün
isə aşağıdakı təlim strategiyalarından
istifadə edilir: məlumat bazalarından
məqsədyönlü (kitabxana və internet)
istifadə; problem həlli; tədqiqat; hadisənin
(video, audio, mətn) araşdırılması;
müzakirə; öyrənənlərin təqdimatları (Microsoft Power Point və Word vasitəsilə);
dərs müşahidələri və məktəblərdə
görüşlər; müəllimlə məsləhət; mühazirə
(müəllimin PP təqdimatları); müstəqil
oxu. Onu qeyd etmək lazımdır ki, məktəb
şagirdə əsas baza olan bilik, bacarıq və
vərdişlər qazandırmaqla yanaşı, onun
dərketmə fəallığını, öyrənmək həvəsini
və digər zəruri keyfiyyətləri də formalaşdırmalıdır.
Bu baxımdan “Təhsilin əsasları”
fənni üzrə A.Süleymanovanın təlim

materiallarından bir nümunə göstərək:
Hovard Qardner nəzəriyyəsinə görə,
insanlar müxtəlif dərketmə üsullarına
malikdirlər, yəni dərketmənin 8 forması
olub, hər biri əhəmiyyətli sayılır. Qardner nəzəriyyəsini təhsilə verilən müasir
tələblərlə əlaqələndirib, ondan sinfin
təşkilində, şagirdlərin maraq və ehtiyacları baxımından diferensiallaşdırılmış
təlimin təşkilində istifadə etmək mümkündür. H.Qardner deyir: “Biz şagirdlərimizin
müxtəlif üsullarla dərk etməsini inkişaf
etdirməklə təhsilin keyfiyyətini yüksəldə
bilərik”. Əlbəttə, fəal təlimin təşkili zamanı bütün şagirdlərin dərketmə üsulları
nəzərə alınır, müvafiq tapşırıqlar hazırlanır. Dərketməsi eyni olan şagirdlər qrup
halında birləşərək uyğun tapşırıqları
həll edirlər. Bu zaman təlimə fəal şəkildə
cəlbedilmə əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşır, yüksək nəticələr əldə edilə bilir. Daha
sonra tapşırıqlar vasitəsilə şagirdlərin
dərkteməsinin digər formalarının inki-
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Dərketməyə iki baxış mövcuddur:
«dərketmə»yə ənənəvi baxış və «müxtəlif
üsullarla dərketmə» nəzəriyyəsi. Aşağıdakı cədvəldə bu açıqlamalar verilmişdir.

Dərketməyə iki baxış

8 dərketmə forması H.Qardnerə görə
belədir: linqvistik, məntiqi-riyazi, vizual
(məkan), bədən kinestik, musiqi/ səs, naturalist /təbiət, fərdlərarası və fərddaxili.
Dahi şəxsiyyətlərə nəzər saldıqda
onlarda hansı dərketmənin daha güclü
olduğunu asanlıqla müəyyən etmək olar.
Məsələn, Səməd Vurğun (linqvistik),
Üzeyir Hacıbəyov (musiqi/səs).
Üç semesrt ərzində universitetlərdə
biz ali məktəb müəllimləri tərəfindən
öyrənilən nəzəri məsələlər real məktəb
şəraitində təcrübə olaraq həyata keçirilmiş, aparılan tədqiqatlar nəticəsində
pedaqoji kadr hazırlığı və müasir

«Müxtəlif üsullarla dərketmə»
nəzəriyyəsi

İnsanın məsələni dərk edib-etmədiyi qısa
sual-cavab vasitəsilə müəyyən edilə bilər:
Stanford-Binet Intellekt Qiymətləndirmə;
uşaqlar üçün Viçshr Intellekt
Qiymətləndirmə; Vudkok Consonun
intellektual bacarıqlar testi;
Sxolastik qabiliyyət testi.

Müxtəlif üsullarla dərketmənin
qiymətləndirilməsi problem həlli
üsullarından istifadə üçün şərait yaradır.
Qısa cavablı testlər şagirdin dərketmə
səviyyəsini və ya fənn biliklərini
müəyyənləşdirməyə imkan verə bilməz.
Belə testlər vasitəsilə yalnız şagirdlərin
hafizəsi və testlərlə çevik işləmə bacarıqları
yoxlanılır. Şagirdlərin yalnız əldə etdiyi
nəticələr deyil, həm də bu yolda müvafiq
üsullardan istifadə bacarıqlarının səviyyəsi
qiymətləndirilməlidir.

İnsanlar bütün üsullarla dərk etmir, məhdud
dərketmə imkanları ilə dünyaya gəlirlər.

İnsanların hamısı bütün üsullarla müxtəlif
səviyyələrdə dərk edirlər, lakin onlardan biri
və ya bir neçəsi daha çox inkişaf etmiş olur.

İnsanların dərketmə üsulları dəyişməzdir.

Hər bir insan dərketmənin istənilən üsulu
üzrə öz imkanlarını inkişaf etdirə bilər. Hətta
bəziləri bir neçə üsul üzrə buna nail ola
bilər.

Dərketmə dil və məntiq vasitəsilə baş verir.

Dünyanı dərk etmək üçün dərketmənin
müxtəlif yolları mövcuddur.

Müəllim eyni materialı hamıya tədris edir.

Müxtəlif üsullarla dərketmə nəzəriyyəsinə
əsasən müəllim şagirdlərin fərqli intellektual
səviyyələrindən və dərketmə üsullarından
çıxış edərək diferensial tədris və
qiymətləndirmə aparır.

Müəllim mövzunu və ya fənni tədris edir.

Müəllim problem ətrafında təlim
fəaliyyətlərini təşkil edir, onu fənn və mövzu
ilə əlaqələndirir. Müəllif elə strategiyalardan
istifadə edir ki, şagird dərketmənin müxtəlif
yollarını nümayiş etdirsin və öz bacarığını
dəyərləndirsin.

şafı məqsədəuyğun və ardıcıl şəkildə
təşkil edilir. Bütün bunlar zaman-zaman
məktəblilərin formalaşdırılmasını təmin
edir.

tələblərə cavab verən təlimin keyfiyyətcə
yüksəldilməsi
məsələləri
alınan
nəticələrdə müzakirə olunmuş, mövcud
olan boşluqların aradan qaldırılması
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məqsədi ilə tövsiyələr hazırlanmışdır.
Təcrübə zamanı aparılan tədqiqatların
nəticələri nazir yanında ali məktəb
müəllimləri tərəfindən edilən təqdimat
zamanı müzakirə olunmuş və aparılan
iş yüksək qiymətləndirilmişdir. Daha sonra, təlim-təcrübə zamanı əldə etdiyim
praktik bacarıqlar H.Əliyev adına liseydə
tələbələrimin təcrübədən keçməsi zamanı tətbiqi nəticəsini göstərmiş və tələbə
auditoriyası tərəfindən böyük marağa
səbəb olmuşdur. Onların əldə etdiyi
nəticələr xüsusi hazırlanmış sənədlərdə
əks olunmuşdur. Tədqiqatlar zamanı
tələbələr tərəfindən tövsiyələr hazırlanmış, çoxlu sayda açıq dərs nümunələri
onlar tərəfindən dinlənilmiş və nümayiş
etdirilmişdir. Sevindirici hal kimi qeyd
edək ki, fəal təlim üsulu ilə keçirilən
dərslər müasir tələblərə cavab verərək
qənaətbəxş hesab edilmişdir. İlk dəfə
həyata keçirilən tədqiqatın nəticələri xüsusi sənədlər, video, çəkiliş və şəkillər
məcmusunda Təhsil Nazirliyinə təqdim
olunmuşdur.
Bəli, dövlətimizin müstəqillik və suverenlik şəraitində yaşadığı bir dövrdə
«Təhsil sahəsində islahatlar» Proqramı pedaqoji kadrların hazırlanması
sahəsində yeniləşmə və təkmilləşdirmə
işlərinin daha geniş miqyasda aparılma-
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sını vacib hesab edir. Həyata keçirilən
təhsil islahatları siyasəti fənyönümlü deyil, nəticəyönümlü müasir təhsil sisteminin inkişafını nəzərdə tutur.
İki ildir ki, Təhsil Nazirliyi və Dünya
Bankının birgə hazırladığı “Müəllim hazırlığı layihəsi çərçivəsində” ibtidai sinif
müəllimlərinin təkmilləşdirilməsi üzrə
keçirilən kurslarda
təlimçi vəzifəsini
yerinə yetirərkən müdavimlərin müasir
dövrün tələblərinə cavab verən bilik və
bacarıqlara yiyələnməsinin şahidi oluram.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında, eləcə
də inkişaf etmiş Avropa ölkələrinin
əksəriyyətində də təhsilin səviyyəsinin
yüksəldilməsi üçün daim geniş iş aparılır.
2011-ci ilin oktyabrında ölkəmizdə
Avropa Komissiyasının və Təhsil Nazirliyinin birgə hazırlığı ilə “Şərq tərəfdaşlığı
ölkələrinin müəllim hazırlığı və ixtisasının artırılması” adı altında keçirilən
Beynəlxalq konfrans ölkəmiz üçün
önəmli olmuş, təhsildə baş verən innovasiyalar və onların əhəmiyyətindən danışılaraq qarşıda görüləcək işlər müzakirə
edilmişdir.
Təhsilin, tərbiyənin yeniləşdirilməsi
problemi, əslində, yeni təfəkkürlü müəllimlərin və tərbiyəçilərin yetişdirilməsi

deməkdir. Bu isə müasir məktəblilərin
şəxsiyyət kimi formalaşmasında məhz
müasir dövrün tələblərinə cavab verə
biləcək yeni təlim texnologiyalarının
– fəal təlimin tətbiqinin əhəmiyyətli
rolunun sübutu deməkdir. Yeni təlim
texnologiyalarının həyata keçirilməsi
rəqabətədavamlı təhsil sisteminin yaradılması ilə nəticələnir, şəxsiyyətin inkişafı kimi ümumbəşəri dəyərləri reallaşdırır, təlim prosesində Milli Kurikulumun
tələblərinə müvafiq müasir təhsil sisteminin qurulması istiqamətində keyfiyyət
yüksəldilir, yeni yanaşmaların, innovasiyaların tətbiqi sürətləndirilir.
“Təhsil alan müasir gənclər müstəqil
fəaliyyətə başlayanda ölkənin iqtisadi,
sosial, siyasi, mənəvi, ekoloji və digər
problemlərini necə həll etməlidirlər?”
kimi suala səmərəli qurulmuş fasiləsiz
təhsil cavab verə biləcək. Belə suallar
ətrafında qurulan fasiləsiz təhsil təkcə bu
günə deyil, strateji məqsədlərə xidmət
göstərəcəkdir.
Yuxarıda deyilənlərin hamısı təhsil
sahəsində aparılan islahatların həyata
keçirilməsinə
göstərilən
qayğının
nümunələri olub, bizə bu işlərin davam
etdirilməsində uğurla iştirak etmək qalır.
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1.TƏHSİLİN İNFORMATLAŞMASI BÜTÜN ÖLKƏLƏR ÜÇÜN PRİORİTETDİR
Bu gün müstəqil Azərbaycan Respublikasının qarşısında mürəkkəb siyasi, iqtisadı və sosial vəzifələr durur.
Bu vəzifələrin keyfiyyətli həlli yüksək
səriştəli, peşəkar kadrların mövcudluğundan, onların seçilib düzgün
yerləşdirilməsindən və fasiləsiz təhsil
mühitinə cəlb edilməsindən asılıdır.
Peşəkar, rəqabətədavamlı kadrların hazırlanması ölkədəki ali təhsil sisteminin
inkişafından çox asılıdır. Bu səbəbdən
cəmiyyətin inkişafında ali təhsilin xüsusi
rolu var. Ümumiyyətlə, hər hansı ölkənin
öz inkişaf trayektoriyasını seçməsi və
səmərəli reallaşdırması buradakı mövcud informasiya, təhsil mühitindən çox
asılıdır. Çünki informasiya mühitinin formalaşma səviyyəsi kadrların peşəkarlıq
səviyyəsindən, yəni təhsil sisteminin
vəziyyətindən asılıdır.
Müasir təhsil sisteminin əsas aləti informasiya texnologiyalarıdır (İT). İT-nin
yaradılması, inkişafı və istifadə strategiyası ölkənin strateji planının mühüm
komponentidir. Bununla belə, inkişafın

müasir səviyyəsində dəyişikliklərin, innovasiyaların istiqaməti və intensivliyi hesablama texnikası, telekommunikasiya,
proqram vasitələrinin imkanları ilə deyil,
bu vasitələrdən istifadə edən insanların
peşəkarlıq səviyyəsi, yeniliklərə, innovasiyalara, davamlı dəyişikliklərə hazırlığı
ilə müəyyən edilir. Bu amillər cəmiyyətdə
təhsilin artan rolunu göstərir. Bu gün
təhsil və cəmiyyət tam bir vəhdət təşkil
edir, bir sistem halında birləşir. Bu sistemin həqiqi masştabı cəmiyyət tərəfindən
aydın dərk edilmir.
Ölkənin səmərəli informatlaşması
təhsilin informatlaşmasından başlayır,
bu səbəbdən təhsilin informatlaşması
bütün ölkələr üçün prioritet məsələdir.
Təhsil sferasında informatlaşma prosesi
2 “müstəvi”də həyata keçirilir:
1. İdarə edilməyən informatlaşma.
Bu istiqamət “aşağıların” təşəbbüsü
ilə həyata keçirilir. Bu zaman innovativ
düşüncəli pedaqoji kadrların təşəbbüsü
ilə tədris prosesinin müəyyən hissəsi,
ayrı-ayrı mərhələlər qismən informatlaşır. Lakin bu, sistemli və qənaətbəxş
sayıla bilməz, çünki təhsilin informat-

laşması kimi mürəkkəb proses dəqiq
layihələnməli və ciddi resurslarla təmin
edilməli, geniş əhatə dairəsinə malik olmalıdır.
2. İdarə edilən informatlaşma. Bu
istiqamət “yuxarıların” təşəbbüsü ilə
müəyyən konsepsiya və proqramlar
əsasında həyata keçirilir, tədris prosesi
maddi və qeyri-maddi resurslarla təmin
edilir. Bu proses ölkənin təhsil strategiyası və müvafiq dövlət proqramları ilə
əlaqəli şəkildə həyata keçirilməlidir.
Ənənəvi təhsil texnologiyalarından
fərqli olaraq, İT-nin predmeti və prosesin (əməyin) son nəticəsi informasiyadır,
əmək aləti isə kompyuterdir. Bu səbəbdən
yaradılmış informasiya məhsullarının
keyfiyyəti və istifadə səmərəsi tətbiq
edilən aparat və proqram vasitələrinin
keyfiyyətindən asılıdır.
Bir cox ölkələrdə təhsil sisteminin informatlaşması konsepsiyası mövcuddur. Bu
konsepsiyalarda qeyd edilir ki, təhsilin informatlaşmasının strateji məqsədi İT-dən
istifadə əsasında intellektual fəaliyyətin
qlobal rasionallaşması, postindustrial
cəmiyyətin tələblərinə uyğun olaraq yeni
2 / 2012
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Məqalədə müasir İT-nin intensiv
inkişafı fonunda ali peşə təhsilinin
informatlaşması problemləri şərh olunur,
ali təhsilin informatlaşmasının bütün
ölkələrin təhsil siyasətinin prioriteti olduğu
qeyd edilir. Ali təhsilin informatlaşması
prosesi milli səviyyədə hazırlanmış
xüsusi konsepsiya və strategiyalara
əsaslanmalı, layihələrin idarəedilməsi
prinsipləri bazasında reallaşmalıdır.
Prosesin səmərəli olması üçün layihələrin
idarəedilməsi prinsipləri nəzərə alınmaqla
yanaşı, pedaqoji elmlər müvafiq
istiqamətlərdə qabaqlayıcı tədqiqatlar
aparmalı, ölkədə elektron pedaqogikanın
nəzəriyyə və praktikası formalaşmalıdır.
Ali məktəblərdə innovasion iqtisadiyyatın
tələblərinə cavab verən yeni formatlı
müasir mütəxəssislərin hazırlanması
mükəmməl layihələnmiş informasiyatəhsil məkanında, elektron pedaqogikanın
nailiyyətləri əsasında sistemli şəkildə
realllaşmalıdır.
В статье излагается проблема
информатизации высшего
профессионального образования.
Отмечается, что информатизация
образования, являясь приоритетом
образовательной политики многих
стран, должна реализовываться
на основе концептуальных и
стратегических национальных
программ развития. Автор отмечает,
что для получения реального эффекта,
педагогические науки должны в
опережающем порядке исследовать
научные проблемы процесса
информатизации образования и давать
научно-практические рекомендации
вузам. Для подготовки специалистов по
инновационной экономики необходимо
создавать в вузах комфортное
информационно-образовательное
пространство и организовывать
учебный процесс в этой среде.
The article outlines the problems of higher
education informatization. Informatization
of education is a priority of educational
policy in many countries. This process
should be realized based on the conceptual and strategic national development
programs of informatization of education. It is necessary to comply with the
2 / 2012

tip təfəkkürə malik mütəxəssislərin hazırlanması, bu proseslərin keyfiyyət və
səmərəsinin yüksəldilməsidir. Bu prosesin nəticəsində cəmiyyətdə kütləvi
kompyuter savadlığına nail olmaq,
təhsilin fərdiləşməsi hesabına informasiya mədəniyyəti formalaşdırmaq mümkündür. Təhsilin informatlaşmasının bu
məqsədləri mahiyyətcə uzunmüddətli
dövrü əhatə edir, bu səbəbdən XXI
əsrdə də öz aktuallığını saxlayacaq.
Təhsil sferasının informatlaşmasının
strateji məqsədi çoxaspektli olub, bir sıra
hədəflər müəyyən edir:
–– tələbələri
informasiya cəmiyyəti
şəraitində yaşamağa, ictimai və peşə
fəaliyyətində səmərəli iştiraka hazırlamaq;
–– təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək;
–– təhsilin əlyetərliyini yüksəltmək;
–– əhalinin təhsil səviyyəsinin, insan kapitalı keyfiyyətinin yüksəldilməsi hesabına ölkənin iqtisadi potensialının
artımına nail olmaq;
–– milli təhsil sistemini qlobal elm, iqtisadiyyat, ictimai-siyasi və mədəni infrastruktura inteqrasiya etmək.
Təhsilin informatlaşmasının strateji
vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Perspektiv İT-dən istifadə edərək
təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
2. Mütəxəssis
hazırlığının
müxtəlif
istiqamət və səviyyələrində İT-dən
istifadənin
məqsədəuyğunluğunun
təhlili;
3. Ali peşə təhsilinin informatlaşma metodologiyasının elmi əsaslandırılması;
4. Məlumatların toplanması,
emalı,
təqdiminin yeni prinsip və metodlarının hazırlanması;
5. İT-nin standartlaşma sisteminin yaradılması, təhsil yönümlü proqram və
texniki vasitələrin sertifikatlaşma metodikasının hazırlanması;
6. Ali təhsil sferasının vahid telekommunikasiya şəbəkəsinin yaradılması;
7. Ölkənin bütün istifadəçi qrupları üçün
təhsilyönümlü informasiya resurslarının vahid verilənlər bazasına kütləvi
əlyetərliyin təmin edilməsi.
Təhsil sisteminin informatlaşmasının
əsas istiqamətləri aşağıdakılardır:
1. Təlim proseslərinin avtomatlaşdırılması.
2. Dövlət təhsil standartları ilə müəyyən
edilmiş ümumi və peşə “informasiya
mədəniyyəti”nin formalaşması üçün
tələbələrin zəruri bilik, bacarıq və
vərdişlərə yiyələnməsi.
3. Təhsil sferasının informasiya infrastrukturunun yaradılması.
4. Təhsilin idarə edilməsi proseslərinin
informatlaşması.
5. Milli təhsil sistemində həyata keçirilən
elmi tədqiqatların informatlaşması.

6. Təhsil sferasının müasir informasiyahesablama vasitələri və telekommunikasiya sistemi ilə təminatı.
7. Müasir distant təhsil sisteminin yaradılması və inkişafı.
Cəmiyyətin, bəşəriyyətin inkişafında
baş verən qlobal dəyişiklik təhsil sektorunun real vəziyyətinə ciddi təsir göstərir,
yeni təhsil paradiqması formalaşır. İnformatlaşma kontekstində yeni təhsil
paradiqmasının mühüm komponentləri
aşağıdakılardır:
1. Təhsil prosesinin informatlaşma
konsepsiyası.
2. Təlimin yeni texnologiyalarının
hazırlanması və tədris prosesində
tətbiqi.
3. İnformasiya-təhsil məkanı (İTM)
şəraitində mütəxəssisin yeni–innovativ fəaliyyət modelinin konseptual
əsaslarının hazırlanması.
4. Mütəxəssislərin peşəkarlığının
yüksəldilməsinin psixoloji-pedaqoji
qanunauyğunluqlarının elmi təhlili,
təcrübədə ondan geniş istifadə.
İT-nin tətbiqi ilə əlaqədar hər hansı bir
proses aşağıdakı 3 mühüm məsələnin
həllini tələb edir:
1. Yeni aparat vasitələrinin müəyyən
edilməsi.
2. Yeni proqram vasitələrinin hazırlanması.
3. Kadrların yeni tələblər səviyyəsində
hazırlığı.
Sonuncu problem – kadrların hazırlığı digər 2 problemdən daha mürəkkəb
və mühümdür. Qeyd etməliyik ki, bir
çox pedaqoji kadrların yeni informasiyatəhsil mühitində iş səriştəsi və psixoloji
hazırlığı zəifdir. Ali təhsil sistemində
pedaqoji kadrların İKT səriştəliyinin
yüksəldilməsi problemi hələ də öz real
həllini tapmamışdır.
İstənilən təhsil səviyyəsinin, o
cümlədən ali təhsil sisteminin informatlaşması üçün ilk növbədə “Milli təhsil
sisteminin informatlaşması” konsepsiyası
hazırlanmalıdır. Bu konsepsiyanın hazırlanmasından sonra ali təhsil sisteminin
informatlaşması konsepsiyası hazırlana
bilər. Bu konsepsiyada bir çox texniki
və texnoloji məsələlərlə yanaşı, pedaqoji kadrların İKT səriştəliyi konkretləşməli,
onun reallaşmasının konkret yolları
müəyyənləşməlidir. Müəllim bilməlidir
ki, kompyuterin imkanlarından harada,
hansı məqsədlə və necə istifadə etsin,
bu məqsədlə hansı proqram vasitələrini
tətbiq etsin.
2. ALİ TƏHSİLİN İNFORMATLAŞMASI
PROSESİNİN TƏŞKİLİ
XXI əsrdə istənilən mütəxəssis İTyə yaxından bələd olmalıdır. Bu gün
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istənilən mütəxəssisin fəaliyyətinin son
nəticəsi onun informasiyadan səmərəli
istifadə qabiliyyəti ilə müəyyən edilir.
İnformasiya axınından səmərəli faydalanmaq üçün mütəxəssis kompyuter,
telekommunikasiya və digər İT vasitələri
ilə məlumatı əldə etmək, emal etmək,
ondan öz peşə fəaliyyətində səmərəli
istifadə etmək bacarığına yiyələnməlidir.
Gələcək
mütəxəssisin
informasiya
mədəniyyətinin əsası isə məhz ali təhsil
müəssisələrində qoyulur. Bu prosesdə
bir sıra fənlərin, xüsusən də ”İnformatika” fənninin tədrisi mühüm rol oynayır.
Çox vaxt universitetlərdə informatlaşmanın səviyyəsi burada olan
kompyuterlərin sayı ilə müəyyən edilir.
Nəticədə universitetdə kompyuterlərin
sayının artmasına baxmayaraq, təlimin
keyfiyyətində yüksəlişə nail olunmur, bəzi
hallarda isə keyfiyyət daha da zəifləyir.
Bu vəziyyət tədris prosesinə elmi yanaşmanın olmaması, metodik, təşkilatı
və texniki problemlərlə, təhsil haqqında
müasir elmlərin nailiyyətlərinə diqqət
yetirməməklə əlaqədardır. Nəticədə
təhsilin informatlaşmasına tələbə və
pedaqoji heyətdə qeyri-ciddi münasibət
yaranır. Bunun aşağıdakı kimi səbəbləri
var:
1. Ali məktəblərin İT-dan istifadəyə dair
vahid metodologiyası yoxdur. Bu proses konseptual və məqsədli proqram
layihələr əsasında deyil, kor-təbii,
sistemsiz aparılır.
2. Bu proseslərə maliyyə ayrılmır.
Təbii ki, belə mürəkkəb elmi-texniki
sahənin inkişafı maliyyəsiz mümkün deyil. Bu problemlərlə əlaqədar
Dövlət Proqramları qəbul edilsə də,
universitetlərə hələ ki bu sahənin
inkişafı üçün maliyyə ayrılmayıb.
3. Təhsilin
informatlaşması
üzrə
kadr təminatı yox səviyyəsindədir.
Təhsilin
informatlaşması
xüsusi
bir fəaliyyət sahəsidir, bu işi nə İT
mütəxəssisləri, nə də pedaqoqlar
keyfiyyətlə reallaşdıra bilməzlər. Bu
sahənin mütəxəssisləri pedaqoji informatika, elektron pedaqogika üzrə
ixtisaslaşmalıdırlar. RF-də, TC-də
universitetlərdə bu profilli kadrlar 10
ildən artıqdır ki, hazırlanır. Təəssüf
ki bu günə qədər respublikamızda bu
sahə üzrə nə bakalavr, nə də magistr
hazırlığı reallaşmayıb. Peşəkar olmayan yerdə, təbii ki, işin nəticəsi ola
bilməz. Bu gün universitetlərin təhsilin
informatlaşması üzrə beynəlxalq
təcrübəni mükəmməl bilən peşəkar
kadrlara ciddi ehtiyacı var.
4. Təhsilin
informatlaşması
üzrə
universitetlərdə infrastruktur yoxdur. Bəzi universitetlərdə elementar
səviyyədə müəyyən strukturlar var,
lakin maliyyə qıtlığı səbəbiylə bu
işə peşəkarların cəlb edilməsi və ya

yeni kadrların hazırlanması problemlidir (müqayisə üçün qeyd edək
ki, inkişaf etmiş universitetlərdə İT
departamentdə işləyənlərin ümumi sayı 100-300 arasında dəyişir,
onların əksəriyyəti yüksək səviyyəli İT
mütəxəssisidir).
5. Proqram təminatın və metodik
təminatın hazırlanmasında ali təhsil
müəssisələri arasında əlaqələndirmə
və iş birliyi zəifdir.
6. Pedaqoji və rəhbər heyətin təhsildə İT
sahəsində hazırlıq səviyyəsi zəifdir.
Ali təhsilin informatlaşması prosesinin
təşkili və idarəedilməsi məqsədi ilə bir
sıra aktual problemləri həll etmək lazımdır. Ali təhsilin informatlaşması aşağıdakı
məqsədlərə xidmət edir:
1. Gələcək mütəxəssislərin İT-nin tətbiqi
şəraitində peşə fəaliyyətini səmərəli
qurmaq.
2. İT-nın tətbiqi əsasında mütəxəssis
hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi,
bu məqsədlə konkret təşkilatimetodik tədbirlər əsasında təlim
texnologiyalarını təkmilləşdirmək.
3. Gələcək mütəxəssislərin müasir
tələblər səviyyəsində hazırlanması
üçün peşə təhsil proqramlarından
səmərəli istifadə etmək.
4. Təlim prosesinin səmərəsini
yüksəltmək məqsədi ilə İTyə əsaslanan mütərəqqi təlim
metodlarından istifadə etmək.
5. Ali məktəblərdə aparılan elmitədqiqatların informatlaşma vasitələri
ilə təmin edilməsi.
6. Ali məktəbin idarəedilməsində yeni
texnologiyaların tətbiqi.
İT-nin ali peşə təhsilində potensialı
çoxaspektli olub aşağıdakı real imkanları
yaradır:
1. Ali təhsilin məzmunun seçilməsi
metodologiyası və strategiyasının
təkmilləşdirilməsi.
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principles of project management as the
process of informatization of education
is a mega-project. To get the real effect
pedagogical science should in advance
investigate the scientific challenges of
informatization of education and provide
practical recommendations for higher
schools. For training the specialists of
innovation economy informative-educational space is to be created in higher
schools and the teaching process should
be organized in this environment.

2. Təlimin səmərəsinin yüksəldilməsi
üçün onun fərdiləşməsi və diferensiallaşmasının təmin edilməsi, təlim
prosesində qarşılıqlı münasibətlərin
yeni formalarının təşkili, müəllim
və tələbə fəaliyyətinin xarakter və
məzmunca dəyişməsi.
3. Təlim prosesinin planlaşdırılması,
təşkili, monitorinqi, idarəedilməsinin
təkmilləşdirilməsi, ali təhsil sisteminin idarəetmə mexanizminin
modernləşdirilməsi.
Ali peşə təhsilinin informatlaşmasının
əsas məqsədlərinə nail olmaq üçün aşağıdakı məsələlər həll edilməlidir:
1. Tədris kursları və proqramların hazırlanmasında, tətbiqində informatlaşma
məsələlərinin nəzərə alınması.
2. Ali təhsilin informatlaşma prosesinin
tələbləri nəzərə alınmaqla mövcud
kvalifikasiya (ixtisas) xarakteristikalarının təkmilləşdirilməsi.
3. Ali təhsilin tələbələrin qabiliyyətindən
asılı olaraq İT-nin tətbiqi ilə diferensiallaşması.
4. İnformasiya vasitələrinin proqramlaşmanı bilməyən tələbə və müəllimlər
tərəfindən sərbəst istifadəsi üçün
adaptasiya edilməsi, sadə interfeysə
malik olması.
5. Təhsilin informatlaşması vasitələrinin
hazırlanmasına sərf edilən maliyyəyə
və vaxta qənaət edilməsi.
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6. Ali peşə təhsili sistemində tələbələrin
yüksək fəaliyyət stimullarını müəyyənləşdirmək və ondan praktik istifadə
edilməsi.
Bu məsələlərin səmərəli həlli ali
təhsilin planlaşdırılmış nəticələrinin əldə
edilməsinə əlverişli şərait yaradır.
3. TƏHSİLİN İNFORMATLAŞMASI
ÜZRƏ LAYİHƏLƏRİN
İDARƏEDİLMƏSİ
Təşkilati baxımdan təhsilin informatlaşması uzunmüddətli proses olub
elmi-texniki proqramlar (ETP) sistemidir. Bu proqramlar aşağıda qeyd edilən
istiqamətlərdə layihələr külliyyatından
ibarətdir:
1. Elmi tədqiqat layihələri
2. Elmi-texniki layihələr
3. Maddi-texniki təminat layihələri
Təhsilin informatlaşması yönümlü elmi-texniki layihələr, əsasən,
büdcədən və qismən də digər
əlavə mənbələrdən maliyyələşir.
Ali
təhsilin informatlaşması
konsepsiyasının
reallaşması
üçün müvafiq informatlaşma
proqramı yaradılmalıdır.
Geniş əhatəli və mürəkkəb
strukturlu layihələrin reallaşması istiqamətində beynəlxalq
təcrübədə bir sıra mühüm
prinsiplər müəyyən edilmişdir.
Bu prinsiplər ali təhsilin informatlaşması layihələrinə də şamil edilə bilər. Bu prinsiplərə
diqqət edək:
1. Proqram yaradıcı və perspektiv xarakterli məsələlərdən
ibarət olmalı, siyasi, iqtisadi,
sosial və elmi-texniki ideallara xidmət etməlidir.
2. Proqram aydın struktura malik olmalı, aralıq mərhələlərin
reallaşma nəticələri özlüyündə praktik dəyər daşımalı, digər yeni
layihələrə təşəbbüslər yaratmalıdır.
3. Proqrama kifayət qədər geniş konseptual baxış olmalıdır. Bu, imkan verir
ki, proqram bütün metodları, vasitələri
və elementləri vahid mövqedə
birləşdirsin.
4. Bu sahədə reallaşan beynəlxalq
səviyyəli layihələr diqqətdə saxlanmalı, imkan daxilində onlara kooperasiya edilməlidir.
5. Proqramın əsas məqsədləri siyasi, sosial, elmi-texniki tələblərlə,
iqtisadi amillərlə balanslaşdırılmalıdır. Proqramın qısamüddətli, aralıq məqsədləri müəyyənləşməlidir.
Qısamüddətli
aralıq
məqsədlər
layihənin qiymətləndirilmə meyarları
kimi istifadə edilə bilər.
6. Məqsədli proqramların, elmi tədqiqat
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mövzularının məzmunu ilə ümumi
proqram arasında olan münasibətlər
dəqiq
müəyyənləşməlidir.
Hər
mərhələdə bir neçə alternativ variantdan seçim imkanı nəzərdən keçirilməli,
aparılmış seçim əsaslandırılmalıdır.
7. Proqramın idarə edilməsi və icrasına fasiləsiz nəzarət məqsədi ilə
bu problemə aidiyyatı olan müxtəlif
strukturların
nümayəndələrindən
ibarət təşkilati qrup yaradılmalıdır.
Qrupun üzvləri çox olmamalı və
proqramın icrası müddətində tərkib
dəyişməməlidir.
8. Tamlıq prinsipinə riayət edilməlidir.
Əsas ideyalar aydın ifadə edilməli və
sənədləşdirilməlidir. İcra prosesində
ciddi səhvlər müəyyən edilməzsə,
proqramda
heç
bir
dəyişiklik
edilməməlidir.
Ali təhsilin informatlaşması layihələrinin reallaşdırılması prosesində müvafiq

işlərin İKT vasitəsilə icrasına qadir olan
kadrlara ehtiyac yaranacaq. Belə kadrlar
məqsədli şəkildə, intensiv təlim proqramları əsasında, müxtəlif istiqamətlər üzrə,
mərhələlərlə hazırlanmalıdır. Təhsilin
informatlaşması üzrə səriştəli kadrların
hazırlanması geniş əhatəli və mürəkkəb
prosesdir. Beynəlxalq təcrübədə bu prosesin uğurlu reallaşma təcrübəsi mövcuddur.
İnformatlaşma ideyalarının təhsil
sistemində praktik reallaşdırılması üzrə
müvafiq kadr hazırlığına verilən əsas
tələb təhsilin bütün mərhələləri üzrə informatlaşma sahəsində vahid siyasət və
varisliyin təmin edilməsidir. Hazırlanan
kadrların müvafiq siyasət, konsepsiya,
strategiya, icra proqramları ilə yaxından tanış olması, beynəlxalq təcrübəyə
bələd olması zəruridir.

Təhsilin informatlaşma konsepsiyasının reallaşması üzrə işlərin planlaşdırılması və buna nəzarət xüsusi indikatorların – prosesin qiymətləndirilməsi, metod
və vasitələrinin yaradılması sistemini
tələb edir. Konsepsiyanın reallaşdırılması gedişatı barədə məlumatların toplanılması və statistikası sisteminin yaradılması da zəruridir.
İstənilən proqramın, layihənin, o
cümlədən ali təhsilin informatlaşması
layihəsinin idarəedilməsi və icrasına
nəzarət inteqrəedilmiş, balanslaşdırılmış göstəricilər sistemi əsasında aparılır. Bu zaman aşağıdakı xarakteristikalar
nəzərə alınır:
1. Proqramın aralıq və son məqsədlərinə nail olma dərəcəsi.
2. Proqramın icrası gedişatında əldə
olunan nəticələrin sosial və elmitexniki əhəmiyyəti.
3. İcra edilən işlərin iqtisadi səmərəsi.
İT-dən istifadənin səmərəsi bir
çox hallarda onların keyfiyyəti
və istifadəçinin bu texnologiyalara etibar dərəcəsi ilə müəyyən
edilir. İT-yə, əsasən aşağıdakı
komponentlər daxildir:
1. Hesablama texnikasının aparat
vasitələri.
2. Telekommunikasiyanın aparat
vasitələri.
3. İnformasiya texnologiyaları
funksiyalarını realizə edən proqram vasitələri.
4. Verilənlər bazası.
5. İT-nin bütün komponentlərinin
funksiya və tətbiqlərini
tənzimləyən sənədlər külliyyatı.
İT-nin aparat komponentləri
kifayət qədər universal xarakter
daşıyır və İT-nin konkret funksional təyinatından az asılıdır. Bununla belə, seçim zamanı çox
vaxt İT-nin bir sıra texniki xarakteristikaları nəzərə alınır.
İT-nin digər komponenti onun intellektual hissəsidir. İntellektual hissə konkret
İT-nin həll etdiyi məsələlərin təyinatını,
funksiyalarını və keyfiyyətini müəyyən
edir. İT-nin bu komponenti prinsipial
yeniliklərlə, xarakteristikaların müxtəlifliyi
ilə fərqlənir.
4. ALİ TƏHSİLİN
İNFORMATLAŞMASININ ELMİ
TƏMİNATI
Ali təhsil sisteminin informatlaşması
nəticəsində bu sistemi əhatə edən informasiya mühiti keyfiyyət və kəmiyyət
dəyişikliklərinə məruz qalır. Nəticədə hər
bir şəxsin və ümumən, cəmiyyətin intellektual səviyyəsinin sürətli inkişafına yeni
imkanlar yaranır. İT bazasında reallaşan
təhsil sisteminin təhlili göstərir ki, təhsil
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texnologiyaları və təhsil nəzəriyyəsi kimi
mühüm məsələlər öz aralarında lazımi
səviyyədə əlaqələndirilmir. Nəticədə,
təhsildə yeni İT-nın tətbiqi bir çox hallarda
pedaqoji problemlərin həllinə təkan verə
bilmir. Əsas problem budur ki, texniki
vasitələr tədris prosesinə sadəcə olaraq,
görüntü xatirinə nüfuz etməsin, pedaqoji
problemlərin həllinə yönəlmiş yeni təhsil
texnologiyaları yaradılsın. Pedaqoji elm,
təlim nəzəriyyəsi, təlim prosesi haqqında
nəzəri təsəvvürlər baxımından dərin düşünülmüş və layihələndirilmiş yeni təhsil
texnologiyaları yaradılsın. Bu gün təhsil
sferasına yeni texnologiyaların nüfuz
etməsi, elektron təhsilin formalaşması
müvafiq olaraq elektron pedaqogikanın
yaranmasını zəruri edir. Bu mənada pedaqogika sahəsində ciddi tədqiqatların
aparılmasına kəskin ehtiyac var.
Təhsilin informatlaşması üzrə araşdırmaların aparılması, metod və vasitələrinin
düzgün əsaslandırılması üçün qabaqlayıcı xarakterli elmi tədqiqatlar icra
edilməlidir. Bu tədqiqatlar aşağıdakı
istiqamətləri əhatə edə bilər:
1. İbtidai təhsildən diplomdansonrakı təhsilə qədər təhsilin bütün
mərhələlərində ümumi təyinatlı İT
(informatika) üzrə bilik, bacarıq və
vərdişlərin tədrisi məzmunu və metodologiyasının müəyyənləşdirilməsi.
Hər növbəti mərhələdə bilik, bacarıq
və vərdişlərin inkişafında varisliyin
təmin edilməsi.
2. İbtidai təhsildən diplomdansonrakı təhsilə qədər təhsilin bütün
mərhələlərində
ayrı-ayrı
fənlər
üzrə İT-dən və təlimin ənənəvi
metodlarından istifadənin nisbəti,
məqsədəuyğunluğunun təhlili və
əsaslandırılması.
3. İT-dən istifadə zamanı tələbələrin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
problemlərinin tədqiqi.
4. Ali
təhsildə
avtomatlaşdırılmış
öyrədici sistemlər (AÖS) və onların
komponentlərinin (avtomatlaşdırılmış dərslik, kurs, praktikum və s.)
yaradılma metodologiyası.
5. Peşə təhsilinin müxtəlif istiqamətlərində (mühəndis, iqtisadi və pedaqoji və s.) AÖS-lərin məzmunu, strukturunun təhlili və əsaslandırılması.
6. Avtomatlaşdırılmış öyrədici sistemlərin tədrisdə istifadə metodikalarının yaradılması.
7. Ali təhsildə İT-nin tətbiqi ilə təlimin
keyfiyyətinə nəzarətin metodologiyasının hazırlanması.
8. Ali peşə təhsilində virtual təhsillə
real təhsilin optimal nisbətinin
müəyyənləşməsi.
9. Perspektiv baza İT (proqram-texniki
İT, telekommunikasiya İT, multimediya İT ) sahəsində tədqiqatlar.
10. Ali təhsilin informasiya infrastruk-

turunun qlobal təhsil sistemi ilə,
elm, istehsalat, mədəniyyətin müvafiq infrastrukturları ilə inteqrasiya
problemlərinin tədqiqi.
Yuxarıda qeyd edilənlər ali təhsilin informatlaşması problemi üzrə tədqiqatların
əsas istiqamətlərini müəyyən edir.
Bura aşağıdakı konkret elmi tədqiqat
istiqamətlərini və mövzuları da əlavə
etmək mümkündür:
1. İKT bazasında reallaşan müasir təhsil
haqqında elmlərin inkişafı.
2. Nəzəri informatika sahəsində fundamental təhsilin problemlərinin
tədqiqi.
3. İKT əsaslı ali təhsil sistemində pedaqoji texnologiyaların təkmilləşdirilməsi.
4. Cəmiyyətin informatlaşması şəraitində ali təhsil müəssisələrində informatika fənni tədrisinin metodik sisteminin inkişafı.
5. Cəmiyyətin informatlaşması şəraitində əlavə təhsilin məzmunu və metodik sisteminin inkişafı.
6. Ali təhsilin informatlaşması proseslərinin inkişafını təmin etmək məqsədi
ilə İT-nın səmərəli tətbiqinin pedaqoji,
erqonomik şərtləri.
7. İnformasiya-metodik təminatın avtomatlaşdırılması, tədris müəssisəsinin
müasir İKT vasitələri əsasında
idarəedilməsi.
8. Ali təhsil üzrə elmi-pedaqoji informasiya bankının yaradılması.
9. İKT bazasında distant peşə təhsilinin
yaradılması və inkişafı problemlərinin
tədqiqi.
10. Ali məktəblərdə İT-nın kompleks
tətbiqi əsasında təlim-tərbiyə prosesi
təşkilinin tədqiqi.
Qeyd edilən istiqamətlərdə aparılan
elmi tədqiqatların nəticələri ekspertizadan keçdikdən sonra bu bazada normativ və tövsiyə xarakterli sənədlər hazırlanmalıdır. İnformasiya təhsil mühitinin
yaradılması üzrə işlər öz əhəmiyyəti və
problemlərin mürəkkəbliyi səbəbindən
müstəqil
proqram
şəklində
tərtib
edilməlidir. Ali təhsilin informatlaşması layihələrinin hazırlanması və icrası
prosesində digər nazirliklərin tabeliyində
olan qurumlarla, habelə
beynəlxalq
təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq zəruridir.
Ali təhsilin informatlaşma infrastrukturunun yaradılması zamanı aşağıdakı
məsələlər həll edilməlidir:
1. Ali təhsil sisteminin vahid telekommunikasiya şəbəkəsi, vahid verilənlər
bazası sistemi, informasiya resursları
yaradılmalı və inkişaf etdirilməlidir.
2. Universitetlərin əməkdaşlarının ali
təhsilin vahid verilənlər bazası sisteminə, informasiya resurslarına sərbəst
və kütləvi əlyetərliyi təmin edilməlidir.

3. Ali peşə təhsilinin hər bir istiqaməti
üzrə məntiqi cəhətdən tam, bitkin
informasiya-təhsil məkanı yaradılmalıdır.
4. Ali peşə təhsilinin hər istiqaməti və
forması üzrə məntiqi cəhətdən bitkin
informasiya-təhsil məkanının yaradılması, bu informasiya məkanında
metodik, tədris və elmi işlər üzrə
məlumatlar, bu sferada kadr potensialının xarakteristikası əks olunmalıdır.
Göründüyü kimi, ali təhsilin informatlaşması kompleks problem olub bir çox
məsələlərin səriştəli həllini tələb edir.
Bu, İT və onların təhsildə tətbiqlərinin
beynəlxalq
standartlarla
müəyyən
edilməsi ilə əlaqədardır. Ali təhsilimizin
qlobal
informasiya-təhsil
məkanına
səmərəli
inteqrasiya
edilməsini
istəyiriksə, bu problemləri beynəlxalq
standartlara uyğun olaraq, kompleks
şəkildə həll etməliyik. Elm qlobal xarakter
daşıdığı kimi, informasiya cəmiyyətinin
tələblərinə uyğun olaraq yaradılacaq
yeni milli təhsil sistemi də qlobal xarakter daşıyır. Bu səbəbdən yeniləşən ali
təhsil sistemi məzmun və texnologiya
baxımından qlobal xarakter daşımalı,
yüksək texnologiyalar əsasında qurulmalıdır. Bu mürəkkəb işlərin icrasına isə
xeyli resurs- kadr, vaxt və maliyyə lazımdır.
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Müstəqil
Azərbaycan
dövlətinin
ictimai-siyasi həyatında, iqtisadi və sosial inkişafında misilsiz nailiyyətlərin qazanılması çağdaş dövlətçiliyimizin memarı,
qurucusu Heydər Əliyevin fəaliyyəti ilə
bağlıdır. Elm və təhsil sahəsində islahatların aparılması istiqamətləri strategiyasının da müəyyənləşdirilməsi onun
qabaqcıl, uzaqgörən, məqsədyönlü
siyasətinin nəticəsidir. Bu gün ulu öndər
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi strateji kursu müasirləşdirən Prezident
İlham Əliyev tərəfindən də elm və təhsil
2 / 2012

strategiyasının uğurla davam etdirilməsi
Azərbaycan təhsilinin strukturu və idarə
olunmasında, təhsilin müasirləşməsində,
milli təhsil sisteminin dünya məkanına
inteqrasiya edilməsi və vahid bir təhsil
məkanında birləşdirilməsində kompleks
tədbirlər həyata keçirməyi aktuallaşdırır.
Məhz
bütün
dünyada
gedən
dərin ictimai-siyasi və tarixi-mədəni
dəyişikliklərin Azərbaycanda da qabarıq
şəkildə baş verdiyi özünü göstərir. Elə
buna görədir ki: “Bu gün dünya getdikcə
dərinləşən qloballaşma prosesinin –

siyasət, iqtisadiyyat, din, mədəniyyət,
sosial həyat, hərbi əməkdaşlıq və
başqa sahələrdə dövlətlər arasında
münasibətlərin
intensivləşdirilməsinin
şahidi olur” [6, s. 349].
Azərbaycanda elm və təhsilin inkişafı, bu sahədə aparılan islahatlar ölkə
Prezidentinin prioritet məsələlərindən
biridir. Prezident İlham Əliyevin ölkəyə
rəhbərliyinin 8 ili ərzində böyük islahatlar
aparılmış, təhsil strategiyası sahəsində
müsbət nəticələr əldə edilmiş və yeni
idarəetmə modeli yaradılmışdır. Buna
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görə də dünyanın nüfuzlu ekspertləri və
iqtisadçıları Azərbaycanın davamlı dinamik inkişafının səbəblərini məhz İlham
Əliyevin idarəetmə modelinin nəticəsi
kimi qiymətləndirirlər. Son illərdə yeni
məktəb binalarının tikilməsi və əsaslı
təmiri təhsilimizə göstərilən diqqətin, böyük qayğının bariz nümunəsidir.
Hazırda bir tərəfdən ölkənin təhsil
sisteminin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması, dünya təhsilindəki
yeniliklərlə Azərbaycan təhsilində qarşılıqlı əlaqə zəminində inteqrasiyanın yaradılması əsas götürülürsə, bu sahədə
müsbət nəticələr əldə olunursa da,
digər tərəfdən, sovet dövründən, bəzi
hallarda ondan əvvəlki vaxtlardan qalmış köhnə məktəb binaları ya tamamilə
yenidən tikilir, ya da əsaslı təmir edilərək
məktəblilərin ixtiyarına verilir.
Məktəblərin
infrastrukturunun
yeniləşdirilməsi
sahəsində
Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO
və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri,
millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın
müstəsna xidmətləri vardır. Fondun
təşəbbüsü ilə 300-ə yaxın yeni məktəb,
uşaq bağçası, internat məktəb binaları
tikilib
istifadəyə
verilmiş,
müasir
avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Çoxlu
sayda məktəb və Rayon Təhsil Şöbəsi
müasir avadanlıqlarla təmin edilmişdir.
Bu sahə ilə bağlı bir sıra layihələr məhz
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən uğurla
yerinə yetirilmişdir. Fond tərəfindən yeni
təhsil ocaqlarının, xüsusən uşaq bağçası
və tərbiyə müəssisələrinin yaradılması
da həmişə xalq tərəfindən böyük razılıq,
minnətdarlıq hissi ilə qarşılanmışdır.
Dünyanın aparıcı universitetlərində
müxtəlif mənbələr hesabına təhsil alan
Azərbaycan gənclərinin sayı on mini
ötmüşdür. Bu gənclər ABŞ, Almaniya, Cənubi Koreya, Fransa, İngiltərə,
İspaniya, Rusiya, Türkiyə və digər
ölkələrdə təhsil alırlar. 2007-2015-ci
illərdə Azərbaycan gənclərinin xaricdə
təhsili üzrə Dövlət Proqramı uğurla
həyata keçirilir. Azərbaycan ali təhsil
müəssisələrində təhsil alan əcnəbilərin
sayı 7000-ə çatmışdır.
“Təhsil
Azərbaycanın
davamlı inkişaf strategiyasının ən öncül
istiqamətlərindən biridir” – deyən Prezident İlham Əliyevin göstərişi əsasında
təhsilin inkişafı, yeniləşməsi ilə bağlı xeyli
proqram və layihələr hazırlanmış, təhsil
sahəsində 20-dək əmr və sərəncam imzalamışdır. Respublika Prezidenti yanında Təhsil üzrə Komissiyanın yaradılması

(30 may 2005-ci il) təhsil problemlərinin
araşdırılmasında, yeni mexanizmlərin
yaradılmasında mühüm rol oynadı. Bu
fərman ali məktəblərin təhsil sisteminin
təkmilləşdirilməsi, infrastrukturun yaxşılaşdırılması mexanizminin yenidən qurulmasını stimullaşdırdı.
Ali məktəblərdə gənc kadrların hazırlanmasına, Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil almasına, elmin inkişaf strategiyasının yeni istiqamətlərinin
müəyyənləşdirilməsinə,
Azərbaycan
Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin
Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyasına, ali məktəblərdə təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasına səmərəli
təsir göstərən, təlimin keyfiyyətinin
yüksəldilməsində mühüm rol oynayan
sistemin qurulması Prezident İlham
Əliyevin fərman və sərəncamlarından
irəli gələn uğurlu inkişaf istiqamətləridir.
Bu fərman və sərəncamlarda qarşıya
qoyulan vəzifələri həll etmək üçün ilk öncə
Təhsil naziri cənab Misir Mərdanovun
dediyi kimi “Biz ilkin olaraq təhsil tariximizi, xalqımızın təlim və tərbiyə təcrübəsini
mükəmməl öyrənməli, milli qaynaqları
üzə çıxarmalıyıq” [7, s. 6].
Bu ideyanı əsas götürməklə pedaqoji fikrin qəbul etdiyi tarixilik, varislik
və müasirlik prinsipləri kontekstində
Azərbaycan təhsilini dünya məkanına
inteqrasiya etməklə yeni informasiya
cəmiyyətinin təhsil sistemini qurmaq,
böyük nailiyyətlər qazanmaq mümkündür.
Azərbaycan təhsil strategiyasının davamlı inkişaf etdirilməsi Heydər Əliyev
siyasətinin parlaq təzahürüdür. Buna
görə də onun təhsil fəaliyyətini, əsasən
iki dövrə ayırırlar: 1969-1987-ci illərdə
Azərbaycan təhsilinin inkişafında rolu;
müstəqillik dövründə – 1993-2003-cü
illərdə milli təhsil quruculuğu sahəsindəki
fəaliyyəti. Əlbəttə, bu dövrlərdə Heydər
Əliyevin elm və təhsil sahəsindəki
fəaliyyəti milli təhsil sisteminin yaradılmasına əvəzedilməz bir töhfədir. Bir
qədər də əvvəllərə nəzər salsaq görərik
ki, ulu öndərin fəaliyyətinin elm və təhsillə
bağlı dövrünün tarixini onun böyüdüyü,
tərbiyə aldığı ailə mühiti ilə, təhsil aldığı dövrlə, müəllimlərinə göstərdiyi dərin
hörmət və ehtiramın yarandığı zamanla
əlaqəli araşdırmaq, tədqiq etmək təhlil
predmetinə çevrilməlidir.
Müstəqil Azərbaycanda təhsil sistemi sahəsində islahatlar uğurla həyata
keçirilir, ümumdünya sivilizasiya inkişafının qloballaşması kontekstində dün-
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Fizika-riyaziyyat
elmləri doktoru,
professor, 300dən çox elmi
məqalənin, 18 monoqrafiya, dərslik və dərs
vəsaitinin, 52 ixtira və patentin müəllifidir.
Təhsilin inkişafında xidmətlərinə görə
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.

Məqalədə ümummilli lider Heydər
Əliyev və Prezident İlham Əliyevin
təhsil konsepsiyasına əsaslanmaqla
Azərbaycan təhsil sisteminin dünya
təhsil sisteminə inteqrasiyası və vahid
bir təhsil məkanında birləşdirilməsi
aspektləri açıqlanmışdır. Eyni zamanda
ali məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması, infrastrukturunun
təkmilləşdirilməsi mexanizmini
stimullaşdıran imkanlar da müasir
təhsil kontekstində şərh edilmiş, yeni
informasiya cəmiyyəti yaratmaq barədə
mövcud fikirlər ümumiləşdirilmişdir. Bu
baxış müstəvisində Sumqayıt Dövlət
Universitetində görülmüş işlərin nəticələri
də məqalədə əksini tapmışdır.
В статье раскрываются аспекты интеграции системы образования Азербайджанской Республики в мировую
систему образования и объединения
их в единую образовательную среду,
основываясь на образовательной
концепции общенационального лидера
Гейдара Алиева и Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В работе
нашли отражение также вопросы
совершенствования высшего образования, ресурсов стимулирования механизма улучшения инфраструктуры,
обобщены имеющиеся представления
о создании современного информационного общества, рассмотрены результаты работ в этой области, выполненных в Сумгаитском государственном
университете.
In the article the problem of integration of
Azerbaijan educational system into the
world educational complex, and aspects
of involving in the united educational
area have been considered basing on
the educational concepts of the National
leader Heydar Aliyev and the President
of Azerbaijan Republic Ilham Aliyev.
Improvement of education quality in
the Universities, challenges stimulating
enhancement of their infrastructure
have been commented upon the context
of contemporary education, available
opinions on creating information society
have been socialized. The results of
arrangements made in Sumgayit State
University in the light of these changes
have been analyzed in this paper.
2 / 2012
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ya təhsil məkanına inteqrasiya aparılır.
Ölkəmiz informasiya cəmiyyəti yaratmağa qoşulan ölkələr sırasına daxil olur,
“elektron təhsil” konsepsiyasını həyata
keçirməkdə özünə layiqli yer tutduğunu
sübut edir.
“Təhsil və informasiya əsri” elan
edilən XXI yüzillikdə insan kapitalının
hərtərəfli inkişafında, ölkənin iqtisadiyyatının möhkəmlənməsində, ictimaisiyasi həyatda qlobal dəyişikliklərin
aparılmasında,
bazar
iqtisadiyyatına keçid mərhələsində təhsilə böyük önəm verilməsi, infrastrukturun
yeniləşdirilməsi, yeni texnologiyalardan,
innovasiyalardan istifadə
şəraitinin
yaradılması indiyə qədər belə geniş
vüsət almamış, beynəlxalq arenada
dəstəklənməmişdir.
Bu gün ali məktəblərdə də qloballaşmadan, inkişaf etmiş ölkələrə inteqrasiyadan, innovasiya və yeni təlim
texnologiyalarının
təlim
prosesinə
tətbiqindən, məntiqi, tənqidi təfəkkürü,
yaradıcı qabiliyyəti inkişaf etdirən iş
üsullarından istifadə imkanları araşdırılır, tədqiqata cəlb edilir. Bugünkü təhsil
ayrı-ayrı fənlər üzrə hazırlanan fənn kurikulumlarında, müasir pedaqoji fikirlərdə
əsaslandırıldığı kimi fənyönümlü deyil, şəxsiyyətyönümlü, nəticəyönümlü,
inkişafyönümlü, interaktiv, inteqrativ
səciyyə daşımalı, “qabaqlayıcı təlim”,
idrak fəallığı, qarşılıqlı əməkdaşlıq, psixoloji hörmət və ehtiram və s. aktual
problemlər üzərində qurulur. Deməli,
təfəkkürlü, dərin düşüncəli, hadisələrə
fəal və çevik münasibət bildirməyi bacaran gənclərin tərbiyə edilməsi XXI
əsrin qlobal problemlərinin həllində
iştirakın təmin olunması baxımından
önəmlidir. İndi müəllimin dərsdə fasilitator, tələbənin isə tədqiqatçı mövqeyində
çıxış etməsi, tələbələrin tədqiqat aparmağa cəlb edilməsi, informasiya əldə
etmək imkanlarının onlara öyrədilməsi,
fikirlərini sübuta yetirmək qabiliyyətlərinin
aşılanması ali məktəb təhsil sistemində
də əsas fəaliyyət sahəsi kimi götürülür.
UNESCO-nun XXI əsri “təhsil əsri” –
intellekt, informasiya əsri elan etməsi
də təhsilə müasir baxışın yaranmasını,
infrastrukturunun yaxşılaşmasını, yeni
təlim metodlarından istifadə bacarığını
tələb edir, təhsil sənayesinin yaradılmasını yeni vəzifə kimi qarşıya qoyur.
Buna görə də ali məktəblərdə öyrədilən
bilik həyatın tələbinə, tələbələrin praktik
fəaliyyətinin nəticəsinə əsaslanmalıdır.
İndi yaradılan informasiya cəmiy2 / 2012

yətində
təhsilin
istiqamətləri
də
dəyişir, mahiyyət və məzmunca qlobal
düşüncə tərzinə uyğunlaşdırılır. Əsas
məqsəd təhsilin qloballaşmasına, dünya məkanına inteqrasiya olunmasına,
təhsil sistemi və təhsil texnologiyalarının qloballaşma prosesinə adaptasiyasına yönəldilir. Əlbəttə, buna yalnız
elm, təhsil və yeni təfəkkürlə nail olmaq mümkündür. Dövlət başçısı İlham
Əliyevin böyük uzaqgörənliklə söylədiyi:
“Biz maddi dəyərlərimizi, iqtisadi potensialımızı insan kapitalına çevirməliyik.
Çünki insanın savadı, biliyi onun
gələcək həyatını müəyyən edir, ölkənin
hərtərəfli inkişafına xidmət edir” konseptual müddəasının əsası da məhz bu
qaynaqlardan bəhrələnir. Bu konseptual
müddəanın həlli respublikamızın digər
təhsil və elm ocaqları kimi, Sumqayıt
Dövlət Universitetində də həyata keçirilir.
1962-ci ildən Azərbaycan Neft və
Kimya İnstitutunun filialı kimi fəaliyyətə
başlamış bu tədris ocağı 1992-ci ildən

Əliyevin dəstəyindən, milli təhsilimizə
göstərdiyi qayğıdan sonra yüksək
sürətlə inkişaf etməyə başladı, uğurlu
nəticələr əldə edildi. Danılmaz faktdır
ki, Universitetin bugünkü inkişafı əvvəlki
illərdən xeyli fərqlənir, həm madditexniki bazanın möhkəmləndirilməsi,
kabinet və laboratoriyaların müasir
avadanlıqlarla təchiz olunması, həm
də kadr potensialı baxımından inkişafı, təhsilalan və təhsilverənlər üçün
əlverişli təlim, öyrədici mühitin yaradılması diqqəti cəlb edir. Universitetin
foyesində ulu öndərin büstünün qoyulması, şəhidlərə xatirə abidəsinin ucaldılması, təhsil ocağının ətrafının simasının
dəyişdirilməsi, park salınması, dünya
standartlarına tam cavab verən idman
və akt zalının yaradılması son on iki ilin
ən əlamətdar hadisəsidir. O cümlədən
tələbələrin, magistrant və doktorantların
təhsilinin müasir tələblərə uyğun davam
etdirilməsinə də hər cür imkan yaradılmışdır. İdarəetmə sistemində dönüş yaradılması təhsilin, elmin inkişafına, de-

müstəqil Azərbaycan Sənaye İnstitutuna çevrilmişdir. 13 iyun 2000-ci il
tarixdə ümummilli lider Heydər Əliyevin
“Azərbaycan Respublikasında təhsil
sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında”
Fərmanı ilə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun bazasında Sumqayıt Dövlət
Universitetinin yaradılması tarixi bir
hadisəyə çevrildi, ölkənin sosial-iqtisadi
və mədəni həyatını yaxşılaşdırmaq üçün
kadr hazırlığına başlandı.
Az bir müddət ərzində Universitetin elm, təhsil və maddi-texniki təchizi
sahəsində dönüşün yaradılması Heydər

mokratik prinsiplərin əməli işə tətbiqinə
zəmin yaratmışdı.
Ulu öndər təhsilin bu gününün deyil,
gələcəyinin də layihəsini hazırlamışdır. O yazırdı ki, təhsil sistemində islahatların əsas məqsədi ondan ibarətdir
ki, Azərbaycan təhsil sistemi dünya
təhsil sisteminin standartlarına uyğunlaşdırılsın. Həm də nəslimiz öz milli mənəvi dəyərlərini öyrəndikcə öz
keçmişindən qürur duyur və onlarda
öz soyuna, kökünə, millətinə bağlılıq
daha da möhkəmlənir. Ölkə Prezidenti
İlham Əliyev təhsil siyasətinin bugünkü
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qloballaşan dünyanın tələblərinə uyğun qurulmasının istiqamətlərini xüsusi
vurğulayırdı: “Biz çox istəyirik ki, gənc
nəsil dünyanın ən müasir standartlarına cavab verən şəraitdə oxusun, bilikli,
savadlı olsun... İstəyirəm ki, həm madditexniki bazanın möhkəmləndirilməsi,
həm də tədris prosesinin müasirləşməsi
paralel şəkildə aparılsın... Biz dünyada mövcud olan ən müsbət təcrübəni
Azərbaycanda tətbiq edək, mövcud olan
vəziyyətə uyğunlaşdıraq. Beləliklə, gənc
nəsil peşəkar kadrlara çevriləcəkdir.
Təhsil bizim gələcəyimizdir, inkişaf
perspektivlərimizi müəyyən edən ən
başlıca sahədir... Bizə yeni, bilikli, dünyada biznes mühitini yaxşı bilən peşəkar
menecerlər lazımdır... Tam əminəm ki,
bizim gələcəyimiz təhsillə bağlıdır”.
Bunun nəticəsidir ki, Heydər Əliyevin
17 may 1999-cu il tarixli sərəncamı ilə
təsdiq olunmuş “Təhsil sahəsində islahatlar” Proqramı təhsil tarixində böyük
bir hadisə oldu. Bundan sonra 19 iyun
2009-cu ildə yeni Təhsil Qanunu Milli
Məclis tərəfindən qəbul edildi, 05 sentyabr 2009-cu il tarixdə ölkə Prezidenti
tərəfindən təsdiq olundu. Bütün bunlar
qloballaşan dünyanın bir hissəsi olan
Azərbaycanın təhsilinə, inkişafına təsir
göstərərək onu lider dövlət kimi tanıtdı.
İndi təhsilə insan kapitalı konsepsiyası kimi baxılması, təhsilin məzmununun
modernləşdirilməsi yolu ilə keyfiyyətinin
yüksəldilməsi, təhsil iqtisadiyyatının
genişləndirilməsi,
praqmatik
təhsil
modelindən özü inkişaf edən modelə
keçidin reallaşdırılması, informasiya
cəmiyyətinin texniki-texnoloji bazasının
formalaşdırılması, ali məktəblərin təhsil

proqramlarının (kurikulumların) dünya
standartlarına uyğun yeniləşdirilməsi və
s. aktual məsələlər təhsilin problemləridir.
Dünya təcrübəsində də əsas diqqətin
təhsilin keyfiyyətinə yönəldilməsinə, innovasiya iqtisadiyyatına, qlobal əmək
bazarına istiqamətlənməsi Azərbaycan
təhsilinin də qarşısında ciddi problemlər
qoyur, həlli yollarının axtarılmasına
zəmin yaradır. Buna görə də Azərbaycan
2005-ci ildən dünya təhsil sisteminə inteqrasiya etmək üçün Bolonya prosesinə
qoşulmuşdur. Çoxpilləli ali təhsil sistemini yaratmaq, keyfiyyətin və mobilliyin
təmin olunması, kredit sisteminə keçid,
diploma əlavənin Avropa ölkələrinin ali
təhsil haqqında sənədlərinə uyğunlaşdırılması və s. zəruri məsələlər Bolonya
Bəyannaməsində öz əksini tapmışdır.
Bu gün universitetdə tətbiq etdiyimiz iş
sistemi, kadr hazırlığı sabah ölkəmizin
inkişafında əsas rol oynayacaq. Buna
görə də dövlətin məqsədyönlü və ardıcıl təhsil siyasətinə əsaslanmaqla
təşəbbüskar, işgüzar, çevik iş üsullarından istifadə etməyi, yeni ideyaları yaşadan, innovasion və kreativ təkliflərlə
çıxış etməyi bacaran professor-müəllim
heyətinin əməyinin stimullaşdırılması
dövrün tələbidir.
Bu istiqamətlərdə SDU-da aparılan
işlər göstərilən tələblərə uyğun qurulur.
SDU-nun böyük elmi-pedaqoji potensialı var. Universitetdə AMEA-nın 7 həqiqi
və müxbir üzvü, 55 elmlər doktoru, professor, 160 fəlsəfə üzrə elmlər doktoru,
dosent, 180 baş müəllim və assistent
işləyir.
Universitetdə 7 fakültə, əcnəbi
tələbələrin hazırlıq mərkəzi, 45 kafedra
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və 6 elmi tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət
göstərir. Bu fakültələrdə 4400-dən artıq tələbə, o cümlədən 100-dən artıq
əcnəbi tələbə 26 istiqamət üzrə bakalavr
pilləsində, 53 ixtisas üzrə isə 330 nəfər
magistratura pilləsində təhsilini davam
etdirir. 26 doktorant və 27 dissertant elmin müxtəlif sahələri üzrə elmi tədqiqat
işləri yerinə yetirirlər.
Sumqayıt Dövlət Universitetində 9
elmi istiqamət üzrə 46 mövzunu əhatə
edən elmi tədqiqat işləri yerinə yetirilir.
Son 12 ildə universitet əməkdaşlarından 16 nəfər elmlər doktoru, 72 nəfər
müxtəlif ixtisaslar üzrə fəlsəfə doktoru
elmi dərəcəsi, 9 nəfər professor, 73 nəfər
dosent elmi adlarına layiq görülmüşlər.
Bu
dövr
ərzində
universitet
əməkdaşları tərəfindən 60 monoqrafiya, 140 dərslik və dərs vəsaiti, 580
metodik vəsait və fənn proqramı, 3000
elmi məqalə (o cümlədən 600-ü xarici jurnallarda), 1500 tezis (o cümlədən
300 tezis beynəlxalq konfranslarda)
çap olunmuşdur. 110 patent alınmışdır.
Bunlardan 3-ü “AvroAsiya” patentidir. Bu
müddətdə Universitetdə 16 beynəlxalq,
35 respublika və 40 universitetdaxili elmi
konfrans keçirilmişdir. 2 bölmə - “Təbiət
və texniki” və “Humanitar-sosial” elmlər
bölmələri üzrə SDU-nun “Elmi xəbərlər”i
nəşr edilir.
Magistrantların respublika elmi konfransı hər il SDU-da keçirilir. Tələbə elmi
cəmiyyəti xətti ilə təşkil olunan tələbələrin
konfransları da maraqla qarşılanır. Universitet tələbələri ali məktəblərarası fənn
olimpiadalarında da fəal iştirak edirlər.
SDU-nun beynəlxalq əlaqələri getdikcə artır. TEMPUS layihəsi çərçivəsində
universitet dörd uğurlu layihənin iştirakçısı olmuş və qalib seçilmişdir. Universitet eyni zamanda 2002-2004-cü illərdə
Almaniya Köln Tətbiqi Elmlər Universiteti, Hollandiya Heerlan Tətbiqi Elmlər
Universiteti, Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası və Mingəçevir Politexnik İnstitutu
ilə birlikdə “Müasir mühəndis hazırlığı”
layihəsinin iştirakçısı olmuşdur. Avropa
standartlarına uyğun “Avtomatlaşdırma
və informatika texnikası”, “Elektroenergetika” ixtisasları üzrə bakalavr və “Ətraf
mühitin mühafizəsi” ixtisası üzrə magistr
hazırlığını uğurla başa çatdırıb və bu
proses indi də davam etdirilir. Bu günə
kimi həmin ixtisaslar üzrə 75 bakalavr və
magistr hazırlanmışdır.
2006-2009-cu
illərdə
Sumqayıt
Dövlət Universiteti Almaniya Köln Tətbiqi
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Elmlər Universiteti, Polşa Varşava Texniki Universiteti və Azərbaycan Dövlət
Neft Akademiyası ilə birgə neft və kimya
sənayesində “Enerji menecmenti” ixtisası üzrə magistr hazırlığını həyata keçirib
və indi də davam etdirir.
Bu iki layihə çərçivəsində Avropadan
alınmış müasir cihaz və avadanlıqlarla
təchiz olunmuş, Avropa standartlarına
uyğun 6 müasir tədris laboratoriyası yaradılmışdır. Universitetin 10 əməkdaşı
müxtəlif müddətlərdə həmin xarici ölkə
universitetlərində keçirilən seminarlarda
iştirak etmiş və əldə etdikləri təcrübəni
tələbələrə öyrətmişdir.
2010-2012-ci illərdə universitet yeni
TEMPUS layihəsinin – Qubkin adına
Rusiya Dövlət Neft və Qaz Universiteti,
Tümen Dövlət Neft və Qaz Universiteti,
Ufa Dövlət Neft Texnologiya Universiteti, Uxta Dövlət Texniki Universiteti, Ukraynanın Poltava Texniki Universiteti,
İvanov-Frankovsk Milli Texniki Universiteti, Belarus Milli Texniki Universiteti,
Polotsk Dövlət Universiteti, Böyük Britaniyanın Varvik Universiteti, Polşanın
Krakov Universiteti, İsveçin Kral Texnologiya Universiteti və Azərbaycan
Dövlət Neft Akademiyası ilə birlikdə
iştirakçısı və qalibi olmuşdur. Bu layihə
çərçivəsində univesitetlərarası innovasiya şəbəkəsi yaradılmışdır.
2011-ci ildə Sumqayıt Dövlət Universiteti Almaniyanın Köln Tətbiqi Elmlər
Universiteti, Polşanın Varşava Texnologiya Universiteti, Azərbaycan Dövlət
Neft Akademiyası və Azərbaycan Texniki Universiteti ilə birgə “Azərbaycanda
mühəndis
hazırlığının
Bolonya
prosesinə uyğunlaşdırılması” layihəsinin
iştirakçısı olaraq layihənin uğurla yerinə
yetirilməsini davam etdirir.
Hazırda kanalizasiya çöküntülərinin
piroliz texnologiyasına görə Almaniyanın BASF şirkəti ilə birlikdə NATOnun təhlükəsizlik layihəsinin birinci
mərhələsi udulmuş və bu layihə Sumqayıt şəhərinin kanalizasiya sistemində yaranan çöküntülərin zərərsizləşdirilməsi
və onlardan alternativ enerji növlərinin
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alınmasına yönəldilmişdir.
1999-cu ildə Dünya Bankının “Dünyanın inkişafı haqqında” çap olunan
hesabat məruzəsində yeni iqtisadiyyata
keçidin – adekvat iqtisadi institusional
sistemin yaradılması, güclü insan kapitalı bazasının inkişafı, dinamik informasiya infrastrukturu, səmərəli milli innovasiya sisteminin inkişafı kimi dörd mühüm
strateji amili göstərilmişdir.
Bütün bunları nəzərə alan SDU
ayrı-ayrı ölkələrlə qlobal səviyyədə
əməkdaşlıq edir, kadr hazırlığını həyata
keçirir, yeni ideya və texnologiyalardan istifadə təcrübəsini öyrənir, tədris
prosesinə tətbiqi imkanlarını təmin edir.
Bu gün ali məktəblərdə dövlətimizin
elm və təhsil siyasətinin qarşılıqlı şəkildə,
əlaqəli formada vahid konsepsiyada
birləşdirilməsi daha vacib məsələdir.
Aparılan tədqiqatlar müasir elmin son
nailiyyətlərinə əsaslanır, yeni təlim texnologiyalarının təlim prosesinə tətbiqi
imkanlarını öyrənməyə istiqamətlənir.
Seminar və laboratoriya məşğələlərində
praktik işlərin yüksək səviyyədə aparılmasında elmi işlərin nəticələrinin
tətbiqi təhsil sisteminin müasir tələblər
səviyyəsində təkmilləşdirilməsinə geniş
imkan yaradır. Elm və təhsili bir-birindən
ayırmaq, yaxud onları bir-birinə qarşı
qoymaq mümkünsüzdür. SDU-da da
elmin əsas məqsədi yaradıcı fəaliyyətin
stimullaşdırılmasına, təhsil sisteminin
təkmilləşdirilməsinə yönəldilir. Təhsilin
məqsədi məlum olan faktların, ayrı-ayrı
fənlərin tədrisini müasir tələblərə uyğun
qurulmasını təmin etməkdirsə, elmin
məqsədi isə fundamental tədqiqatların
aparılmasına,
dünya
praktikasında olan yeniliklərin öyrənilməsinə və
elmi-nəzəri məsələlərin praktik yollarla
mənimsənilməsinə geniş imkan yaratmaqdır. Deməli, ali məktəblərdə aparılan
tədqiqat işləri həm müəllimlərin, həm də
tələbələrin tədqiqatçılıq bacarığının formalaşmasına, nəzəriyyə ilə təcrübənin
vəhdəti əsasında fənlərin dərindən
mənimsənilməsinə geniş imkan yaradır.
Bu araşdırmalar, təhlillər göstərir ki,

milli təhsil sisteminin dünya məkanına
inteqrasiyası aparılmaqla təhsilin vahid
bir məkanda birləşdirilməsi, təlim praktikasında yeniliklərin öyrənilməsi və
Azərbaycan təhsilinin istiqamətlərinin
də bu zəmin üzərində qurulması təhsil
sisteminin olduqca vacib problemləridir.
Ancaq bu heç də o demək deyildir ki,
bizə təqdim olunan hər cür “yeniliyi”
biz ali məktəblərə gətirək, təlim-tərbiyə,
tədris prosesini bunun üzərində quraq.
Biz Bolonya prosesinə qoşulmaqla ən
yararlı, təcrübədə özünü doğruldan
meyllərdən istifadəyə, milli təhsil tariximizi öyrənməyə üstünlük verməliyik. Bu,
müstəqil Azərbaycan dövlətinin təhsil
sisteminin inkişafında düzgün yanaşma
mövqeyi kimi qiymətləndirilməlidir.
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«Tərcüman»:
türk dünyasının mətbuat və
ictimai fikir tarixində yeni
mərhələ
Abid Tahirli
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Humanitar
məsələlər şöbəsinin baş məsləhətçisi
Tarixin və taleyin hökmü ilə pərənpərən düşmüş türk xalqları XIX əsrdə çar
Rusiyasının ruslaşdırma, «parçala, hökm
sür» kimi mənfur siyasəti nəticəsində
tənəzzül edir, ətalət və cəhalət bataqlığında boğulurdu. Dar düşüncəli mövhumatçıların, fanatiklərin İslamı özünəməxsus
şəkildə şərh, təsvir, təbliğ etməsi, digər
tərəfdən, missionerlərin qərəzli, məkrli
münasibəti dini dəyərlərə kölgə salır, Rusiya müsəlmanlarını Avropanın qabaqcıl
elmi, mədəni, ədəbi, mətbu həyatından,
tərəqqidən təcrid olunmuş vəziyyətdə
saxlayırdı.
XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəlləri
Rusiya müsəlmanlarının lideri İsmayıl Qaspiralı (1851-1914) yeni üsullu
məktəb yaratmaqla, ortaq ədəbi dili formalaşdırmağa çalışmaqla və Rusiya
müsəlmanlarını «dildə, fikirdə, işdə birlik» ideyası ətrafında birləşdirmək missiyası ilə «Tərcüman» qəzetini buraxmaqla türk xalqlarının dünyagörüşlərində
ciddi dəyişikliklərə nail oldu, onların
həyat və təfəkkür tərzində dönüş yaratdı.
Heç şübhəsiz ki, «müsəlmanların yolunu nurlandıran çırağ»ın (Əlimərdanbəy
Topçubaşov) – İsmayıl bəyin tarixi
xidmətlərinin ən önəmlisi naşiri, redaktoru, ən məhsuldar yazarı olduğu
«Tərcüman» qəzetidir və təsadüfi deyil ki, bəzən mətnlərdə «Qaspiralı»
və «Tərcüman» sinonim sözlər kimi
bir-birini uğurla əvəzləyir. Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslıq elminin patriarxı Firudin bəy Köçərli Rusiya müsəlmanları,
o cümlədən azərbaycanlılar adından
İ.Qaspiralının, onun «Tərcüman»ının tarixi xidmətlərini dəqiq və sərrast ifadə etmişdir: «…dünyadan bixəbər idik. İsmayıl
Qaspiralı «Tərcüman»ı ilə bizi ayıltdı».
Hələ ilk qələm məhsullarından olan
«Baxçasaray məktubları»nda «xalqın

çoxu Allahın kitabından başqa, bir kitabın
varlığından xəbərsizdir», yaxud «Rusiya
müsəlmanları» əsərində «müsəlman
Allah kitabından başqa kitab, ilahiyyatdan başqa elm tanımaz» yazan, «Rusiya müsəlmanlarının milli intibahında
mühüm amil olan» (professor Fuad
Köprülüzadə) İ.Qaspiralı durğunluq,
ətalət, cəhalət içində mürgüləyən,
geriləyən milləti ayıltmaq, ona insanlıq haqqını anlatmaq, şüurunu inkişaf etdirmək, onu tərəqqi
yoluna çıxarmaq üçün haqlı
olaraq qüdrətli vasitə kimi
mətbuatı seçmişdi.
Avropa mədəniyyətini,
ədəbi-mətbu
həyatını
dərindən
mənimsəyən,
müntəzəm izləyən «türkçülük hərəkatının mərkəzi
siması, yaxşı bir müəllim,
mahir bir qəzetçi, mümtaz bir redaktor, ictimai və
siyasi mütəfəkkir, fəal xalq
xadimi» (Yusif Akçuraoğlu)
İ.Qaspiralının qənaətincə,
millətin varlığı üçün onun
mətbuatının olması şərtdir:
«Bir insana nitq və dil nə qədər
gərəkdirsə, çox insanlara, yəni bir
millətə, bir qövmə mətbuat və nəşriyyat
o dərəcədə gərəkdir: çünki mətbuat xalqın, millətin dilidir. Mətbuat millətin bir
dilidir ki, səsi dünyanın bir tərəfindən
o biri tərəfinə qədər gedər. Bir dildir ki,
sədası min il sonra da eşidilər. Mətbuat
bir qüvvədir ki, dənizlərin, çöllərin bir
tərəfindən o biri tərəfinə keçər, zamanları bir-birinə qovuşdurar. Dövrümüzdə bu
nəhəng qüvvəyə malik olan kiçik və böyük millətlər olduğu halda, bizdə mətbuat
əsərinin “yox” deyiləcək dərəcədə olması neçə vaxtlardan bəri könlümüzə bir
qayğı, bir ağrı verməkdə idi» (İ.Qaspiralı.

Halın ifadəsi. «Tərcüman» qəzeti, № 24,
1883).
Həsən bəy Zərdabinin «Əkinçi»si
(1875-1877)
ilə
başlayan
Rusiya müsəlmanlarının mətbu həyatı
İ.Qaspiralının «Tərcüman»ı ilə (18831918) yeni inkişaf mərhələsinə qədəm
qoydu. Obrazlı yazsaq, H.Zərdabi
«Əkinçi»sini
vilayətin
aynasına,
İ.Qaspiralı öz qəzetini bütün türklərin
tərcümanına çevirməyə nail oldu. Yusif Akçuraoğlunun təbirincə «bütün türk
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Abid Həmid oğlu Azərbaycan Jurnalistlər
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XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri
Rusiya müsəlmanlarının lideri İsmayıl
bəy Qaspiralı (1853-1914) imperiya
ərazisindəki türk xalqlarını gerilik buxovundan, ətalət, cəhalət bataqlığından
xilas etmək üçün yeni üsullu məktəbin,
ortaq dilin, milli mətbuatın yaradılması
istiqamətində tarixi xidmətlər göstərmişdir.
Onun «Tərcüman» qəzetinin (1883-1918)
nəşri ilə türk-islam mətbuatını yeni inkişaf
mərhələsi başlayır. Məqalədə şəxsi
həyatı, irsi ilə Azərbaycana sıx bağlı olan
İ.Qaspiralının «Tərcüman» qəzetində
Azərbaycan mədəniyyəti, ziyalıları, daha
çox isə mətbuatı barədə dərc olunmuş
məqalələri təhlil edilir, dəyərləndirilir.
Xatırlatmaq yerinə düşər ki, İ.Qaspiralının
həyat və fəaliyyəti haqqında çox sayda
məqalələrin müəllifi, filologiya elmləri
doktoru Abid Tahirlinin bu dahi insana
həsr olunmuş «Bütün türklərin tərcümanı»
adlı monoqrafiyası nəşr edilmişdir (Bakı,
«Ozan» nəşriyyatı, 2011, 242 səh.).
В статье раскрывается неоценимые
исторические заслуги лидера
российских мусульман Исмаил бека
Гаспирали в вопросах избавления в
конце ХIХ и начале ХХ веков тюркских
народов, проживающих на территории
Российской империи, от угнетения и
безграмотности.
Отмечается, что он сыграл важную
роль в создании школ нового типа,
единого языка общения и учреждении
национального печатного органа.
Можно сказать, что с издания
основанной им газеты «Терджуман»
начался новый этап развития турецкоисламской печати. И.Гаспирали
всей своей жизнью, национальными
корнями крепко связанный с
Азербайджаном, в своей газете
широко освещал и анализировал
проблемы азербайджанской культуры,
образования и роли интеллигенции в
их становлении.
At the end of 19th century, beginning
of 20th century the leader of Russian
Moslems Ismayil Bay Gaspirali showed
historical attendance in the direction of
creating national press, general language, the new style school to survive
the Turkish nations from backwardness
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millətinin müəllimi» İsmayıl Qaspiralı çar
hökumətinə qəzet, yaxud məcmuə buraxmağa razılıq verilməsi üçün dəfələrlə
müraciət etmiş, hər dəfə rədd cavabı almışdır. Böyük gücə və sarsılmaz iradəyə
sahib olan İ.Qaspiralı qəzet buraxmaq
üçün inadla, israrla çalışmaqla yanaşı,
«Gənc Molla» imzası ilə Ağməsciddə
(Simferopol) rus dilində çıxan «Tavrida» qəzetinə Rusiya müsəlmanlarının
həyatından bəhs edən məqalələr yazır,
broşüralar, kitabçalar nəşr etdirir. 1881-ci
ildəAğməsciddə «Rusiyada müsəlmanlıq:
bir müsəlmanın müşahidələri, fikir və
qeydləri» kitabçasından sonra İ.Qaspiralı
«Tonğuç» adlı 4 səhifəlik məcmuə buraxır. Nəşrin 2-ci nömrəsi eyni adda qəzet
kimi Tiflisdə Ünsizadə qardaşlarının
«Ziya» mətbəəsində 1881-ci ildə işıq üzü
görür.
Ümumiyyətlə, «Tərcüman»a qədər
İ.Qaspiralı «Tonğuç» və «Şəfəq»dən
sonra
«Kəmər»,
«Ay»,
«Ulduz»,
«Günəş», «Həqiqət» və «Lətail» kimi
məcmuə və qəzet adı ilə nəşrlər, eyni
zamanda «Salnameyi-türki» və «Miratıcədid» adlı almanaxlar buraxmışdır.
Nəhayət, dəfələrlə rəsmi müraciətdən,
təkrar-təkrar Peterburqa təpik döydükdən,
nazirlərin qəbuluna düşdükdən sonra
İ.Qaspiralı 1882-ci il avqust ayının 5-də
«Tərcüman»ın nəşrinə icazə almağa
müvəffəq olur. Lakin problem bununla
bitmir. Qəzet çapdan əvvəl senzuranın
razılığı üçün Baxçasaraydan Peterburqa göndərilir, senzuradan keçdikdən
sonra geri – Krıma qaytarılır və nəşr
edilirdi. Çox ciddi problemlərə baxmayaraq, qısa müddət ərzində Rusiya
müsəlmanlarının məskunlaşdığı bütün
ərazilərdə, eləcə də Türkiyədə, İranda,
Misirdə, Əlcəzairdə, Hindistanda, Rumıniyada, Bolqarıstanda, Çinin Şərqi Türkistanında yayılan, böyük əks-səda doğuran, ilk vaxtlar cəmi 320 nüsxə çıxan
«Tərcüman»ın tirajı sürətlə artır və 20
mini keçir. Rusiya müsəlmanlarının tribunasına çevrilən «Tərcüman» illər sonra
– 1912-ci ildə bu vaxta kimi daşıdığı və
bundan sonra da daşıyacağı missiyasını, məramını qəzetin daimi şüarı kimi birinci səhifəyə çıxardığı 4 sözlə ifadə etdi:
«Dildə, fikirdə, işdə birlik». İ.Qaspiralı
ilk yaradıcılığa «cəsəd kimi olan Rusiya
müsəlmanlarının bədəninə yeni həyat,
yeni fikir, yeni bir həvəs vermək, onu
canlandırmaq» arzusu ilə başlamışdı,
qəti əminliklə söyləmək olar ki, bu dahi
insan gözlərini əbədi yumarkən artıq
məqsədinə çatmışdı...
İ.Qaspiralı irsində H.Zərdabinin mətbu
fəaliyyətinin, onun «Əkinçi»sinin, digər
Azərbaycan mətbuat nümunələrinin,
Azərbaycan
mətbəələrinin
tarixi
əhəmiyyətinin
dəfələrlə
şükranlıqla, qədirbilənliklə vurğulandığına rast

gəlinir. «Baxçasaray məktubları»nda və
«Rusiya müsəlmanları» adlı əsərlərində
«böyük idealist» (Ceyhun Hacıbəyli)
İ.Qaspiralı Tiflisdə tatarca (Azərbaycan
dilində) «Ziyayi-Qafqaziyyə» adlı qəzetin
nəşrini məmnunluqla qeyd edir. 1884-cü
ildə qələmə aldığı «Rusiyada mətbuat
və islam nəşriyyatları» məqaləsində
(«Tərcüman», № 1, 1884) həmin dövrdə
Rusiyada nəşr olunan mətbu orqanlar
və kitablar haqqında məlumat verir; o
illərdə Rusiyada türk dilində vur-tut 4
qəzetin – Tiflisdə Azərbaycan dilində
«Ziya», «Kəşkül» və Daşkənddə özbək
dilində «Türkistan qəzeti», Baxçasarayda tatarca-rusca «Tərcüman»ın çıxdığını
qeyd edir. Rusiyada nəşr olunan kitabların siyahısından isə məlum olur ki, bir
neçəsi istisna olmaqla, nəşr edilən kitabların böyük əksəriyyəti dini mövzuludur.
Aleksey Çernyayevski ilə Səfərəlibəy
Vəlibəyovun «Vətən dili» (1883-cü il, Tiflis), Mirzə Fətəli Axundovun komediyalarının (1859-cu ildə «Təmsilat» adı ilə,
Tiflis) nəşrini məmnunluqla yazan müəllif
H.Zərdabinin buraxdığı «Əkinçi» qəzetini
«az zaman davam etmiş isə də, donmuş
və buzlamış fikirlərə şimşək kimi ziya
vermiş idi» - yazaraq dəyərləndirir.
«Rusiya müsəlmanlarının mədəniləşməsinin başlanğıcı» adlı məqalədə
o dövr Rusiya imperiyasında fəaliyyət
göstərən 8 mətbəə, o cümlədən
azərbaycanlılara məxsus Tiflisdə «Ünsizadələr mətbəəsi», Bakıda «Doktor
Axundov və Əlimərdanbəy mətbəəsi»,
eləcə də dərs vəsaitləri, ədəbi-elmi, dini
kitabların adı, nəşr olunduğu şəhər, naşiri, nəşr tarixi, redaktorları haqqında
müfəssəl məlumat verir.
Türk-islam dünyasının parlaq zəka
sahiblərindən Əhməd bəy Ağaoğlu «bir
mürşid, bir ustad və bir dost» deyə təqdim
etdiyi İ.Qaspiralının millətin şüuruna təsir
etməyin ən təsirli üsulu kimi mətbuatı
və məktəbi seçməsini təqdir edirdi.
Ə.Ağaoğlunun fikrincə, İ.Qaspiralının
təqib etdiyi qayə türklərə özlərini tanıtdırmaq, milli şüuru inkişaf etdirərək onlara
bir olduqlarını təlqin etməkdən ibarətdir.
Fikir, dil və duyğu birliyini duymuş bir
qövm əslində, milli şüuru və mənəvi
vəhdəti duymuş olur: «Və bu qayəyə
çatmaq üçün ən əvvəl türkləri hər yerdə
boğan, birliyindən ayıran, milli şüurdan
məhrum edən cəhalətlə mübarizəyə
girişdi və bunun üçün də ən müəssir
(ən təsirli – T.A.) amil olaraq mətbuatla
məktəbə müraciət etdi. Məktəb və
mətbuat: türklüyü xilas edəcək o iki silah! Və mərhum bütün həyatını türkləri
silahla təchiz etməyə xərclədi. O zaman
Rusiya türkləri içində nə korrektor, nə
müxbir, nə də qəzet tərtibçisi vardı. İsmayıl bəy ailəsi ilə həm mühərrir, həm
mürəttib və həm də müvəzilik (poçtal-
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yon – T.A.) vəzifələrini icra edirdi. Qəzeti
oxutdurmaq üçün İsmayıl bəy dəfələrlə
Krımdan Qafqaza, Türkistan, Buxara,
Kazan və Orenburqa qədər səfər edərək
qapı-qapı dolaşmaq məcburiyyətində
idi!». Əhməd bəy Ağaoğlu İ.Qaspiralının
vəfatı münasibəti ilə qələmə aldığı həmin
yazıda («Türk yurdu», 1914, № 12) onun
bu səfərlər zamanı üzləşdiyi cahil, qafil,
milli hisslərdən məhrum, mücahidlərini
təqdir etməyən mühit tərəfindən nə
qədər mənəvi təzyiqlərə, maddi sıxıntılara məruz qaldığını ürəkağrısı ilə yazır,
eyni zamanda göstərirdi ki, bütün bunlara
baxmayaraq, «Tərcüman» damla-damla
axır, hər damlası hər yerdə yavaş-yavaş
təzə, gözəl çiçəklər yetişdirirdi».
Şəxsi həyatı və yaradıcılığı, bütün ruhu
ilə Azərbaycana bağlı olan «möhtərəm
ata» (Şəfiqə xanım Əfəndizadə), «sevimli pədər» (Əliabbas Müznib) İ.Qaspiralı
dəfələrlə Qafqaza – Bakı, Tiflis, Naxçıvan, Şəki, Şamaxıya… səyahət etmiş,
azərbaycanlıların mətbuata, məktəbə
marağını yüksək dəyərləndirmiş, bu
sahədə daha yüksək uğurlar qazanılması üçün tövsiyələrini öz silahdaşlarından, həmkarlarından əsirgəməmişdir.
«Böyük və əzmkar türk qəhrəmanı»
(Xəlil
Xasməmmədli)
İ.Qaspiralının
sıx əlaqə saxladığı, əməkdaşlıq etdiyi,
fəaliyyətlərini daim izlədiyi ziyalılar, o
cümlədən mətbuat xadimləri, maarif, teatr
fədailəri isə çox idi. Həsən bəy Zərdabi,
Seyid Əzim Şirvani, Nəriman Nərimanov,
Əlimərdanbəy
Topçubaşov,
Əlibəy
Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Sultan Məcid Qənizadə, Ünsizadə qardaşları, Üzeyir Hacıbəyov, Məhəmmədağa
Şaxtaxtlı, Cəlil Məmmədquluzadə…
kimi xalq xadimlərinin fəaliyyəti daim
İ.Qaspiralı-nın diqqət mərkəzində olmuş, onlar barədə «Tərcüman»da
yazmış, əsərləri haqqında rəy və
mülahizələrini söyləmiş, mübahisə, fikir
mübadiləsi etmişdir. Seyid Əzim Şirvanini «milli şairlərimizdən biri» adlandıran
İ.Qaspiralı onun əsərlərindən bəzi parçaları «Tərcüman»da dərc edir, eyni zamanda həmin nümunələrin sadə türkcə
olduğunu təqdir edirdi. «Tərcüman»ın
bu təşəbbüsü və mövqeyi İzmirdə çıxan «Ahenk» adlı qəzetin xoşuna gəlmir
və Seyid Əzim Şirvaninin dilinin sadə
türkcədə olmadığını yazır. «Tərcüman»
«Digər cavab» adlı məqalədə (№ 37,
1895) öz mövqeyini müdafiə edir: «Bəli,
ola bilər ki, Seyid Əzimin dili dediyimiz kimi «sadə» görülməmişdir, fəqət
«sadə»nin nə olduğunu aydınlaşdırsaq, məsələ aydın olar. Sadə dil bizim
fikrimizcə, hər kəs tərəfindən istifadə
olunan və asan anlaşılan dildir. Ərəb və
fars dilindən ümumi türk dilinə keçmiş
«səadət», «bəxt», «səadətli», «bəxtli»,
«atəş», «atəşli»… və bunlara bənzər,

hər kəs tərəfindən işlənən sözləri qələmə
almaq, zənn edərik ki, dili sadəlikdən
düşürməz; lakin bütünlükdə qövmə
məlum olmayan terminləri söyləyib yazmaq sadəlik dairəsindən çıxmaqdır. Seyid
Əzimin şeirlərində olan ərəb, fars sözləri
türk çobanlarına da məlum olduğundan,
onun dilinin sadə olduğuna işarət etmişdik və fikrimizi təkrar edirik». İ.Qaspiralı,
«Tərcüman» bununla bir tərəfdən, öz
mövqeyini müdafiə edir, digər tərəfdən,
dilin sadələşdirilməsi tərəfdarı olduğunu, ortaq ədəbi dilin sadə türkcədən
formalaşdırılması üçün fürsət düşdükcə
mücadilə etdiyini nəzərə çatdırır.
Eyni ilə «Məcid bəy Qənizadə ilə
Nəriman Nərimanovun olduqca milli
ədəbiyyat üçün çalışdıqlarını şükranlıqla» yazan İ.Qaspiralı Əbdürrəhim bəy
Haqverdiyevin «Dağılan tifaq» əsərini
«çox ibrətli risalə» kimi təqdir edirdi
(Bəsirəti ədəbiyyə. «Tərcüman», №
39, 1899). «Bir rəsm bir hekayə qədər
məlumat, duyğu, düşüncə və fikir verir.
Bir saat oxumaqla anlaşılacaq bir hal

və ya hadisəni bir göz atışı ilə anlaşılacaq tərzdə rəsmlər ərz və bəyan edər».
Bu cümlələr İ.Qaspiralının «Mola Nəsrəddin» adlı məqaləsindən («Tərcüman»,
№ 4, 1914) götürülmüşdür. Bu satirik
jurnalı çox məqbul, mötəbər, «əyləncəli,
lakin ibrətli» adlandıran müəllif onun
daha geniş yayılmasını arzulayır. Onun
fikrincə, Mollanın gülüşü düşmən gülüşü
deyildir, tərbiyə edən, düşündürən gülüşdür. Məqalədə İ.Qaspiralı Bakıda nəşr
olunan «Məktəb» jurnalını da almağı,
uşaqlara oxutmağı təkidlə tövsiyə edirdi.
«Böyük İsmayıl bəy» (Məhəmməd

fetters, from intellectual darkness and
from inertness. With the publication of
his “Dragoman” (Tarjuman) newspaper
Turkish-islamic press began its new
developing period. In his newspaper
is appreciated and valued Azerbaijan
culture, its educated people and articles
published about its press. It’d be good
to remind that about his life and activity
author of a lot of articles, Candidate of
philology Abid Tahirli wrote a monograph
- “ The Dragoman of all Turkish people”.
It’s devoted to this geniuses Gaspirali.

Hadi) qeyd etdiyimiz kimi, daim
Azərbaycan
ədəbi-mədəni,
mətbu
həyatını izləyir və baş verən yeniliklərə,
proseslərə dərhal münasibət bildirirdi.
«Tiflisdə yeni qəzet» (№ 15, 1903) adlı
yazıda «Şərqi Rus» qəzetinin nəşrə
başladığını sevinclə oxuculara xəbər
verir: «Qafqaz üçün bir qəzet lazım olduğu çoxdan bəri hiss olunurdu. Buna
baxmayaraq, bir neçə dəfə təşəbbüs
edilsə də, icazə verilməmişdir. Bu dəfə

işə Məhəmmədağa Şahtaxtlı başlayıb imtiyaz almağa nail oldu. Təbrik
edir, uğurlar arzulayırıq. 20 ildən bəri
«Tərcüman» yalnız çalışırdı. İndi dostu zühur etdi. Ümid edirik ki, məsləki
də başqa olmaz. Yalnızlığımız bizə çox
ağır gəlirdi. İş çox, məsələ çox. Qələm
bir idi, iki oldu». Doğrudur, İ.Qaspiralı
daha sonra M.Şahtaxtlının «yeni əlifba»
mövzusunda
təşəbbüslərini
kəskin
tənqid, hətta ittiham edir, lakin bütün
bunların ümumən tərəqqi naminə edildiyi şəksizdir. Yeri gəlmişkən qeyd olunmalıdır ki, bu məsələni – M.F.Axundovla
2 / 2012
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başlayan, M.Şahtaxtlı ilə davam etdirilən
«əlifba islahatı»nı, «yeni əlifba» ideyasını
İ.Qaspiralı radikal addım kimi rədd etmiş,
bunun əvəzində hazırda məktəblərin sayının artırılmasını, dərs proqramlarının
islahının həyata keçirilməsini daha zəruri
hesab etmişdir.
«...əsla yorulmaq və usanmaq bilməyərək müsəlmanlar və müsəlmanlıq
yolunda çalışan» (Haşım bəy Vəzirov)
İ.Qaspiralının «Açıq məktub» adı ilə
«Həyat» qəzetinə ünvanladığı yazı
çox diqqətçəkən, təsirli, ibrətamiz və
xoşməramlıdır. «Möhtərəm dostum»la
başladığı, «qardaşım» - deyə bitirdiyi məktubunu «həm rica, həm nəsihət,
həm də vəsiyyət» adlandıran İ.Qaspiralı
1905-ci ildə Əli bəy Hüseynzadə və
Əhməd bəy Ağaoğlunun redaktorluğu
ilə çıxan «Həyat» qəzetinə rəğbətini,
«Həyat»ın nəşrə başlaması üçün duaçı olduğunu gizlətmir: «Şükür Xudaya!
Maşallah zamana! İyirmi illik həsrətdən
sonra «Həyat» göründü! «İrşad» eşidildi!
Ümidvaram ki, «Həyat» «İrşad»a, «İrşad»
«Həyat»a xidmət edər!». İ.Qaspiralıya
görə, insanların ayrılığına səbəb üçdür: məsafə, din fərqi, dilsizlik. O yazır
ki, dinimiz birdir, məsafə problemi də
elmi-texniki nailiyyətlərin sayəsində həll
olunur. Lakin «dilsiz» olmağımız, yəni
ümumi ədəbi dilimizin yoxluğu bizləri
ayrı salmışdır. Müəllif «Tərcüman»ın
nəşr tarixinə işarə vuraraq yazır: «25
ildən bəri dediyim, yazdığım, çalışdığım
budur; cığır, yol açmaq. Çünki nəcib,
dözümlü, güclü, cəsarətli türk millətinin
pərakəndə olub Çin səddindən Ağ
dənizə qədər yayıldığı halda, lal-dinməz,
səssiz-səmirsiz, dalğın qalması ümumi
dilə malik olmadığından irəli gəlir. Bu etiqad ilə ömür etdim, bu etiqad ilə məzara
gedəcəyəm. 25 ildən bəri bu məslək
üçün silahdaş gözləyirdim. Bunun üçün
«Həyat»ın vücudu mənə böyük təsəlli
oldu». İ.Qaspiralı kazanlı, krımlı, şirvanlı,
bakılı, hacıtarxanlı, sibiryalı, türkistanlı,
buxaralı… türklərin «Tərcüman»ı oxuyub
anladıqlarını gördükdə özünü bəxtiyar
hesab etdiyini və ümumi dil üçün bundan sonra da çalışmaq lazım olduğunu
yazır, tövsiyə edir. İ.Qaspiralı mətbuatın
xalqın tərəqqisinə xidmət etməli olduğunu xüsusi vurğulayır: «Əziz qardaşım, mənə «Həyat»ın hamisi demisən,
gözəldir, lakin cümlənin təfsirə ehtiyacı
var. «Həyat»ın həqiqi hamisi millətdir.
Mən yalnız onun tərcümanıyam. Millət
həmişə sənə hami olar, fəqət, yeganə
şərtini unutma: hər nə yazsan, qələmi
üç qəpiklik qara mürəkkəbə batırma,
ürəyinə batırıb qanınla yaz, onda sözün keçər, vicdanlara çatar, əks halda
səmərəsiz olar, ötər keçər».
«Aciz «Tərcüman»ımızın Kaşqardan,
Kulçadan, Sibiryadan ta Təbrizə, Xora2 / 2012

sana, İstanbula və İzmirə qədər yayılması heç də qəzetin mükəmməlliyinə
dəlalət etmir, buna səbəb qəzetin dilinin
sadəliyində, toxunduğu mövzuların anlaşılan, asan bir dildə yazılmasındadır»
yazan İ.Qaspiralı («Tərcüman», № 11,
1897) «Tərcüman»ın dilinin digər türk
qəzetlərinin dilinə də sirayət etdiyini
dəfələrlə məmnunluqla vurğulamışdır.
«Dil ili» adlı məqalədə («Tərcüman», №
146, 1906) o, Bakıda nəşr olunan «İrşad», «Təkamül», eləcə də Tatarıstanda
buraxılan «Vakit», «Beyanül-haqq», Başqırdıstanda çıxan «Yıldız», «Ülfət» kimi
qəzetlərdə dərc olunmuş materiallardan
parçalar təqdim edir və sonra oxucusuna
üz tutur: «Buyurun, qardaşlar! Hökm edin,
təqdim etdiyimiz dil nümunələrində bir-iki
söz nəzərə alınmazsa, bu mətnlərin hansının tatarca, başqırdca, azərbaycanca
olduğu bəlli olar?! Hamısı açıq və sadə,
hər kəsin anlayacağı türkcə deyildirmi?
«Tərcüman»ın tələb, iddia, arzu etdiyi də
bu dildir». Dil birliyini böyük milli sərmayə
adlandıran İ.Qaspiralı ismətli analarımızın dil ilə daşları əridəcək sairlər, ədiblər
doğacaqlarına, onların da ümumi dil
birliyinə nail olacaqlarına əmin olduğunu,
ümid etdiyini inamla yazırdı. «Farscamı,
türkcəmi» adlı məqalədə («Tərcüman»,
№ 85, 1907) toxunulan problem bu
gün də aktuallığını saxlamaqdadır.
İ.Qaspiralı İranın siyasi dairələrinin türk,
Azərbaycan dilinə düşmən münasibətini
kəskin tənqid edirdi. O yazırdı: «Mərhum
Həsənbəy Məlikovun təşəbbüsündən
bugünədək Azərbaycanda türk dili işlədi:
qəzetlər, teatrlar, risalələr türk dilində
nəşr edildi. Bu dilin sayəsində sünni və
şiələrin bir-birinə məhəbbət və ittifaqları
artdı… ədavət söndü, unuduldu, qardaş
qardaşı gördü, bildi, təkrar qucaqlaşdı,
birləşdi…».
Türk dilinə qarşı «Tehrandanmı,
ya da ki, başqa bir nöqtədənmi» ortaya atılan ədavət İ.Qaspiralını bərk
həyəcanlandırmışdı: «Hər necə olursaolsun, bizim bu məsələdə əvvəldən bəri
nəzərimiz və indi deyəcəyimiz çox sadə
bir şeydir; qısası, türk olanlar, harada
olursa-olsun, gərəkdir ki, ilk öncə türkcə
danışsınlar, oxusunlar, yazsınlar, sonra
Rusiyada rusca, İranda farsca, Çində
çincə bilməyə çalışsınlar, çünki zəruridir.
Hökmdardan ötürü, məzhəbindən ötürü,
iqlimindən ötürü heç bir qövmün dilinə,
ədəbiyyatına təcavüz caiz olamaz:
edilirsə, haqsızlıq olur».
«Tərcüman»ın 1908-ci il tarixli 76cı nömrəsində dərc olunmuş «Bizlərdə
ümumi dil və məslək ola bilərmi, ya
yox?» adlı irihəcmli məqalə İ.Qaspiralının
Azərbaycan mətbuatı ilə nə qədər yaxından maraqlandığına, dəyər verdiyinə,
eyni zamanda hər hansı problemlə bağlı
klassik qəzet polemikasına dair parlaq

nümunədir. Yazıda söhbət Bakıda nəşr
edilən «Tərəqqi» qəzetində onun redaktoru, görkəmli ictimai-siyasi xadim,
istedadlı publisist Əhməd bəy Ağaoğlunun «Tərcüman və ittihad» sərlövhəsi ilə
dərc edilmiş (1908, № 94, 95) məqaləyə
İ.Qaspiralının «Tərcüman» qəzetində
(№ 76, 1908) cavabından gedir. Məlum
olduğu kimi İ.Qaspiralı Rusiya imperiyasındakı türk xalqlarının tarix, din, dil, adətənənə birliyini nəzərə alaraq onların daha
da yaxınlaşması, əqidə, məslək baxımından birləşməsi, tərəqqi etməsi üçün ortaq
ədəbi dil formalaşdırmaq təşəbbüsü ilə çıxış etmiş və bu istiqamətdə «Tərcüman»
vasitəsilə müəyyən işlər də görmüşdür.
Ə.Ağaoğlunun məsələyə öz münasibəti
vardı. Onun qənaətinə görə, Türkiyə
əhalisi və Türkiyə mətbuatı ilə Rusiyadakı müsəlman əhalisi və müsəlman
mətbuatı arasında heç bir ümumi və
müştərək əməl və sifətlər mövcud deyil və
müqayisəyəgəlməz dərəcədə fərqlidirlər.
Hər bir qövmün bir dili və bir məsləki olması üçün o xalqın və mətbuatın milli dili,
milli ədəbiyyatı və milli tərbiyəsi olmalıdır. Ümumi ortaq dilin ərsəyə gəlməsi
üçün isə vaxt, zaman tələb olunur.
İ.Qaspiralı Ə.Ağaoğlunun mülahizələrinə
özünəməxsus tərzdə – təmkinlə,
dəlillərlə münasibətini bildirir, öz fikirlərini
əsaslandırmağa çalışır. Müəllif sonralar
da bu mövzuya təkrar-təkrar qayıdır, bir
çox azərbaycanlı ziyalının (Məcid bəy
Qənizadə, Həsən bəy Məlikov və başqalarının) ədəbi dil və türk dili kimi uca bir
ideala xidmət etdiklərini vurğulayır. «Bakı
qəzetləri» adlı məqalə (№ 37, 1910) bir
çox cəhətdən diqqətçəkəndir. Bu yazı bir
daha İ.Qaspiralının Azərbaycana, onun
mətbu, mədəni həyatına nə qədər maraq və məhəbbət göstərdiyini təsdiq edir.
Bakıda «Səda», «Həqiqət», «Günəş»
qəzetlərinin işıq üzünü görməsinə
hədsiz sevinən İ.Qaspiralı yazır: «Qəzet
çıxarmaq, 40 dəfə yazıb bir dəfə anlatmaq, nə qədər müşkül olduğu bizə hər
kəsdən daha artıq məlum olduğundan
bakılı həmkarlarımızı ürəkdən təbrik və
uzun, gözəl ömürlərini təmənni edirik».
Qəzetlərin nəşrə başlaması İ.Qaspiralını
sevindirsə də, onların bir-birinə ədəbdən
kənar münasibəti, yazı tərzi İ.Qaspiralını
sarsıtmış, kədərləndirmişdir. «Səda»da
S.İbrahimov «Osmanlılarda dil varmı?»
adlı məqaləsində haqlı olaraq Osmanlı
dilinin ərəb, fars kəlmələri ilə tanınmaz
hala düşdüyünü, bununla belə, son illər
dili sadələşdirməyə, türkləşdirməyə
doğru meylin artdığını qeyd edir. Lakin
çox təəssüf ki, o, Osmanlı dili barədə
ağır ittihamları səsləndirəndə «yalnız
dillərini deyil, türklərin vücudunu belə
inkara hazır olan rumluq və hellenizm
radikalları»nın yolu ilə getmiş və onların Parisdə nəşr etdirdikləri «Hellenizm»
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Tariximizdən
qəzetinin yazdığı «Osmanlılar ana
dilində ədəbi dilə malik deyillər» sitatına əsaslanmışdır. Müəllifin Osmanlı dili
barədə fikir söyləyərkən yunan qəzetinə
müraciət etməsi «Günəş» qəzetinin redaktoru Əhməd Kamalı (1874-1942)
bərk əsəbiləşdirmiş, «Səndə din varmı?»
adlı məqalə ilə S.İbrahimova sərt cavab
vermiş, onu düşmənlərlə əlbir olmaqda
ittiham etmiş, İbrahimovu «məhvimizə
çalışan
xuliqan»
adlandırmışdı.
İ.Qaspiralı qəzet səhifəsində qeyri-etik,
ədəbsiz ifadələrin işlədilməsindən üzüldüyünü bildirir və yazırdı: «İbrahimovun
dil məsələsində baxışını rədd etməyə
haqqı olduğu qədər Əhməd Kamal bəy
«xuliqanlıq», «xainlik» sifətlərini istifadə
etməkdə haqsızdır. Hər necə mübahisə
və münəzərə edilirsə edilsin, şəxsiyyəti
təhqir etmək yolverilməzdir. İbrahimov
«yox» demişdir: doğru demiş, xəta etmiş
– o, başqa məsələdir. Siz «var»lığı irəli
sürə bilərsiniz».
İ.Qaspiralı
məsələnin
bununla
bitmədiyini, mübahisənin daha kəskin
xarakter aldığını, bu dəfə də İbrahimovun Əhməd Kamalı təhqirlərlə dolu
bir məqaləni «Səda»da dərc etdiyini
təəssüflə yazır və üzülərək bildirir: «Əziz
həmkarlar, bu artıq ədəbi mübahisə deyil,
bazar qavğasıdır. Mühərririn mühərrirə
«xuliqan» deməsi, «sən» ilə xitab etməsi
üsuldan, ədəbdən deyil». İ.Qaspiralı hər
iki müəllifi öz baxışlarını bu şəkildə qəzet
səhifəsinə çıxardıqlarına görə qınayır,
onları öz məsləklərinə və oxucularına
hörmətlə yanaşmağa dəvət edir: «Əfəndi
qardaşlar! Ağ kağızın üzərimizdə haqqı vardır. Bizlər mübahisədə hammal
dilindən istifadə etsək, hammallara
nə qalar?» İ.Qaspiralı İbrahimovun
«Səda»da «süngü kimi sipsivri adlanmış
və yazılmış» məqaləsindən və Əhməd
Kamalın «Günəş»də ona «qıpqızıl qızdırılmış» cavabına «İki böyük şair» adlı
məqaləsində də toxunur («Tərcüman»,
№ 38, 1910) və yenə türk dilinin ərəb,
fars kəlmələrindən təmizlənməsinin,
ortaq ədəbi dilin formalaşdırılmasının
zərurətini əsaslandırır.
Bakıda nəşr olunan «İqbal» qəzetinin
ortaq ədəbi dilə münasibətini əks
etdirən yazıya İ.Qaspiralı «Tərcüman»ın
bir neçə nömrəsində dərc etdirdiyi məqalələrlə cavab vermişdir (Dil
ətrafında. № 169, 170, 1913; Yenə dil
ətrafında. № 194, Məsələlər-qəzetlər.
№ 227, 1913). «İqbal»da dərc olunmuş məqalə müəllifinin fikrincə, tarix və
təbiətin özü türk qövmünü bir neçə qola
ayırmış və onların hər birinin öz dili formalaşmışdır. Hər birinin öz ədəbi dilini
vücuda gətirmələri də türk dilinə nöqsan sayıla bilməz, əksinə, onun daha da
zənginləşməsinə yardım edər. İ.Qaspiralı
məqalə müəllifinin timsalında «İqbal»ın
bu mövqeyinə münasibət bildirərək yazır

ki, türk dilləri arasında süni şəkildə uçurumlar yaradılır, halbuki «Əkinçi», «ZiyayiQafqaziyyə», «İqbal», «Tərcüman»,
«Şura», «Vakit», «Yıldız» eyni dildə
yazır, onları Bakıda, Baxçasarayda, Kazanda, Orenburqda da oxuyur, anlayırlar.
İ.Qaspiralı üzünü onunla dil mövzusunda
bəhsə girənlərə tutub yazır: «Tanrı salamatlıq versin! Yazın, oxuyun. Azəricə,
Tataricə, Kaşğaricə… biz buna müxalif deyilik, lakin türk milləti türkləşmək,
türkcə söyləyib yazışmaq istəyir. Biz
bunu inkar edə bilmərik, çünki bu bir böyük cərəyandır». «Yenə lisan ətrafında»
adlı yazıda İ.Qaspiralı mövzuya təkrar
qayıdır, fikirlərini əsaslandırmağa çalışır:
«…Qafqazda Mirzə Fətəli Axundzadə və
Həsən bəy Məlikovun dillərini «Həyat»,
«İrşad» və bugünkü «İqbal»ın dilləri ilə
yan-yana qoyub baxsaq, «Tərcüman»ın
xoş xəyal aləmində dolanmadığını qəbul
edərik. Şimalda çıxan «Şura»ya, Bakıda
çıxan «İqbal»a, İstanbulda çıxan «Xalqa
doğru»ya baxın, xəyal hesab etdiyinizin
qismən gerçəkləşdiyini görəcəksiniz».
Müəllif bununla demək istəyir ki, türk
xalqları harada yaşamalarından asılı olmayaraq, eyni dilə sahibdirlər, sadəcə
onların bir-birinə daha da yaxınlaşması
istiqamətində işləmək lazımdır. «Xoşbəxt
əkizlər» adlı yazıda («Tərcüman», №
88, 1914) Bakıda «Bəsirət», Daşkənddə
«Sədayi Türkistan», Hokantda «SədayiFərqanə» adlı qəzetlərin nəşrə başlamasını xoşbəxtlik adlandıran İ.Qaspiralı
yazır ki, bu gün diqqətimizi ən ziyadə
cəlb edən üç qəzetin dilidir: məhəlli şivə
olmaqla bərabər, hər birinin «ədəbi dil»
xadimləri olduqları meydandadır.
İ.Qaspiralı Azərbaycan dilində yeni
qəzet və nəşrlərin işıq üzü görməsinə
nə qədər sevinirdisə, onların bağlanması
xəbərini üzüntü və hüzn içində qarşılayırdı: «Əgər təəssüflənməkdən fayda
olsa idi, nə qədər çox təəssüf edilsə,
rəva görürdük. Çünki Tiflisdə nəşr olunan dostumuz «Kəşkül»ün çıxmayacağı
xəbəri ən böyük təəssüf doğurur: lakin
bundan nə fayda? Qəzetin bağlanmasına təəssüf təsir edərmi?» Müəllifin
fikrincə, təəssüfdənsə hiddətlənməyin
yeridir. Heç kim bu nəşrlərin çıxmasına
yardım etmədi, hər kəs yaxasını kənar
çəkdi: «Bu iki qəzeti, iki günəş, iki şəms
kimi görməli idilər… idilər, idilər, idilər,
amma öncə «Ziya», sonra «Kəşkül»
uçan ulduzlar kimi sönməyə məcbur oldular… Çox ayıb, min bir təəssüf, amma
nə fayda? Çox böyük və dəyərli imtiyazları qeyd etdik: iki maarif günəşini qoruya
bilmədik, söndürdük, ayıb».
Görkəmli
professor
Xeyrulla Məmmədov İ.Qaspiralı haqqında tədqiqatlarının birində haqlı olaraq yazır ki, «Tərcüman»ın redaktoru
kimi fəaliyyət göstərdiyi 31 il ərzində
Azərbaycan həyatında elə bir mühüm
hadisə olmamışdır ki, İsmayıl bəy ona

münasibət bildirməsin və elə az-çox
tanınan ziyalı yox idi ki, qəzetdə onun
adını zikr etməsin. Fədakar tədqiqatçı
«Tərcüman»a özünəməxsus tərzdə
dəyər verirdi: «Tərcüman» (1883-1918)
XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlində
Rusiya müsəlmanları mühitində nəşr
edilən qəzet və jurnalların ən uzunömürlüsü, geniş miqyasda yayılanı və
ən çox oxunanı olmuşdur. O, bir il iki
ay «Ziyayi-Qafqasiyə», səkkiz il yarım
«Kəşkül», bir il doqquz ay «Şərqi-Rus»,
1905-ci il inqilabından sonra Qafqazda,
Krımda, Volqaboyunda, Türkistanda
çıxan müxtəlif məsləkli dövri mətbuat
orqanları («Həyat», «İrşad», «Tanq»,
«Molla Nəsrəddin», «Vətən xadimi»,
«Nur», «Azad xalq», «Yıldız», «Əl-əsəriƏl-cədid», «Əl-islah», «Fikir», «İdil»,
«Dan yıldızı», «Vaxt» və s.) ilə paralel
fəaliyyət göstərmişdir. 1891-ci ilin oktyabrında «Kəşkül»ün bağlanmasından
1903-cü ilin martında «Şərqi-Rus»un
nəşrə başlamasına qədər təxminən 12
il «Tərcüman» Rusiya imperiyasının
müsəlman əhalisinə məxsus yeganə
qəzet olmuşdur».
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Müzakirə mövzusu

AZƏRBAYCANIN RAYONLARI ÜÇÜN BÖLGƏ
KOLLECİ KOMPLEKSİNİN/KLASTERİNİN
YARADILMASI
Əhməd Vəliyev, Hamlet İsaxanlı, Məhəmməd Nuriyev,
Mirdaməd Sadıqov və Ruslan Sədirxanov

Azərbaycanın rəqabət qabiliyyətli inkişafı
və müasirləşdirilməsi strategiyasına dəstək
məqsədilə
Müqəddimə

göstərilməsi.

Məqalənin əsas hissəsi Çin, Hindistan, ABŞ, Braziliya və Vyetnam kimi bir
sıra ölkələrin uğurlu təcrübəsi əsasında
Bölgə Kolleci (Community College) modelinin Azərbaycanın rayonları (bölgələri)
üçün hazırlanması, uyğunlaşdırılması və
həyata keçirilməsidir.
Aşağıdakı proqramlar məqaləyə mühüm təsir göstərmişdir:
“Azərbaycan gəncləri 2011-2015-ci
illərdə” Dövlət Proqramı;
“2011-2021-ci illərdə Azərbaycanda
təhsilin inkişafı üzrə milli strategiya”;
“2009-2013-cü illərdə Azərbaycan
Respublikasının bölgələrinin sosialiqtisadi inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”.
Məqalənin əsas məqsədi: Azərbaycanın xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla ali təhsil almaq imkanlarının
genişləndirilməsi və onun mərkəzsizləşdirilməsi, təhsil xidmətlərinin keyfiyyətinin
və çeşidinin artırılması, həmçinin ölkənin
bölgələrində daha yüksək rəqabət
qabiliyyətinə nail olunması üçün praktiki tədbirlərin görülməsinə köməklik
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§1. Şəraitin təhlili və əsas
məqsədin əsaslandırılması
2010-cu ildə Azərbaycanda ali təhsil
almaq imkanlarına dair bəzi statistik
məlumatlar aşağıdakı kimidir:
Ölkə əhalisi 9,1 mln nəfər olmuşdu. Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) cari
qiymətlərlə - 51 968 400 000 ABŞ dolları
təşkil etmişdi. Cari dövrün qiymətləri ilə
adambaşına düşən ÜDM-in payı 5704
ABŞ dolları və ya ayda orta hesabla
475,3 ABŞ dolları olmuşdu, aylıq orta
maaş 406 ABŞ dolları olmuşdu.
Ölkədə 51 ali məktəb fəaliyyət
göstərmişdi ki, onlardan 35-i dövlət
və 16-sı isə özəl mülkiyyətdə idi. Bu
universitetlərin əksəriyyəti paytaxt Bakıda yerləşir (yalnız nisbətən 8 kiçik universitet paytaxtdan kənardadır).
Orta məktəbi bitirmiş 98622 şagirddən
29904-ü universitetlərə daxil olmuşdu. Beləliklə, orta təhsili başa vurmuş
şəxslərin ümumi sayının 70%-ə qədəri
ali məktəbdən kənarda qalmışdır. İnkişaf

etmiş ölkələr isə ali təhsildən kənarda
mümkün qədər az adam qalmasına çalışır: müasir iqtisadiyyatın bilik və texnologiya üzərində qurulması ali təhsildə
həlledici rol ayırır.
Ölkədə ali məktəb tələbələrinin sayı
140241 nəfər olmuşdu. Tələbələrin sayının əhalinin hər 10000 nəfərinin sayına
olan nisbəti 156 nəfər idi. İnkişaf etmiş
və bir sıra inkişaf etməkdə olan ölkələrlə
müqayisədə Azərbaycan kimi sürətlə
inkişaf edən ölkə üçün bu nəticə aşağı göstəricidir. 31071 tələbə ali təhsili
başa vurmuşdu ki, bu da əhalinin 10000
nəfərinin sayına ali təhsilli 35 məzunmütəxəssis düşdüyünü göstərir. 2055
tələbə Dövlət Proqramı hesabına xaricdə
təhsil almışdı.
2011-ci ildə dövlət büdcəsinin xərcləri
16 000 000 000 ABŞ dolları təşkil etmişdi, o cümlədən:
Təhsilə çəkiləcək xərclər 1673170653
ABŞ dolları, yəni büdcə xərclərinin 10,5%
və ya cari qiymətlərlə ÜDM-in 3,2%-ni
təşkil etmişdi: bu, adambaşına 184 ABŞ
dolları təşkil edir.
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Texniki peşə və orta ixtisas təhsilinə
çəkiləcək xərclər 90 971 166 ABŞ dolları
olmuşdu: bu, adambaşına 10 ABŞ dolları
təşkil edir.
Ali təhsilə çəkiləcək xərclər 156 615
411 ABŞ dolları, yəni büdcə xərclərinin
0,98% və ya ÜDM-in cari qiymətlərlərlə
0,3%-ni təşkil etmişdi; bu, adambaşına
17 ABŞ dolları təşkil edir.
Beləliklə, üçüncü pillə təhsilinə (üçüncü pillə təhsili ali təhsili və tam orta
təhsildən sonrakı bütün təhsil növlərini
əhatə edir) çəkiləcək xərclər 247 586
577 ABŞ dolları təşkil etmişdi; bu, adambaşına 27 ABŞ dolları təşkil edir.
Ölkədə ali təhsil almaq prosesinə
əhalinin
geniş
kütlələrinin
cəlb
edilməsinin aşağı səviyyədə olmasının
əsas səbəbləri arasında bunları qeyd
etmək olar:
■■ ölkə rayonlarında əhalinin nisbətən
azgəlirli təbəqələrinin çoxluq təşkil
etməsi;
■■ universitetlərin daha çox Bakı
şəhərində
cəmləşməsi;
əhalinin
əksəriyyəti üçün universitetlərin coğrafi uzaqlığı və bu faktor ali təhsil almaq imkanını daha da bahalaşdırır.
Beləliklə, mövcud problemin mahiyyəti
ondadır ki, istər maliyyə, istərsə də coğrafi baxımdan, universitet təhsili ölkə
rayonlarının əhalisinin əksəriyyəti üçün
hələ də tam əlçatan deyildir.
Bu ikili problemi Azərbaycanın təhsil
mühitinin rəqabət qabiliyyətini zəiflədən
problem kimi nəzərdən keçirmək lazımdır. Bu problem digər ölkələrdə necə həll
olunur? (Daha təfsilatlı məlumat üçün
Ədəbiyyatda [1-9] baxın). Azərbaycan
üçün, aparıcı iqtisadi liderlər sırasına

aid edilən Çin, Hindistan, ABŞ və digər
ölkələrdə əlçatan ali təhsilin inkişaf
təcrübəsi xüsusi maraq kəsb edir. Bu
ölkələrdə ali təhsili ikiillik kolleclər (Bölgə
Kollecləri) və universitetlər vasitəsilə
alırlar. Bir çox tələbə üçüncü kursdan
etibarən bakalavr dərəcəsi almaq üçün
universitetlərə köçürülməkdən öncə, ikiillik kolleclərdə assosiativ dərəcə əldə edirlər (bu ikillik kolleclər universitetlərdəki
birinci iki ildəki təhsilin proqramını və ya
onun mühüm hissəsini əhatə edir). Bölgə
Kolleci missiyasının düzgün anlaşılması
Azərbaycan üçün vacibdir. Burada onu
qeyd etməliyik ki, “Birləşmiş Ştatlarda
ikiillik kolleclərin tarixi missiyası, çox az
sayda başqa imkanları olan, azgəlirli
ailələrdən çıxan orta məktəb məzunlarını
tam orta təhsildən sonrakı təhsillə təmin
etməkdən ibarətdir”.
Bölgə Kollecinin sxematik strukturu və onun fəaliyyəti
Bölgə Kollecinin hər hansı universitet
və ya universitetlərlə əlaqəsi olmalıdır.
Universitetlərlə əlaqənin olmasının əsas
məqsədi ondadır ki, o, Bölgə Kollecinə
təhsilin birinci və ikinci ili ərzində onların
proqramlarından, tədris texnologiyası və
insan qaynaqlarından istifadə etmək hüququ verir. Bölgə Kollecinin təklif etdiyi
xidmətlərin dörd əsas növü aşağıdakılardan ibarətdir:
Xidmətlərin birinci növü əlaqəli
universitet(lər)in kreditlərini və müvafiq
proqramlarını əhatə edən ikiillik baza
təhsili tələb olunan kreditlərin hamısını
mənimsəmiş kollec məzunu assosiativ
diplom/subbakalavr diplomu və əldə etdiyi ixtisas üzrə sertifikat alır. Bu diplom
məzuna bakalavr dərəcəsi almaq üçün
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Prof., Dr. Əhməd Vəliyev (Odlar Yurdu
Universitetinin rektoru), Prof., Dr. Hamlet
İsaxanlı (Xəzər Universitetinin direktorlar
və qəyyumlar şurasının sədri), Prof., Dr.
Mirdaməd Sadıqov (Azərbaycan Dövlət
Aqrar Universitetinin rektoru), Prof., Dr.
Ruslan Sədirxanov (Odlar Yurdu Universitetinin prorektoru, Təhsil Nazirliyinin Ali
Təhsildə Keyfiyyətin Təminatı üzrə Milli
Müşaviri) və Prof., Dr. Məhəmməd Nuriyev (Xəzər Universitetinin prorektoru).
Məqalənin əsas hissəsi ABŞ, Çin, Hindistan, Braziliya və Vyetnam kimi bir sıra
ölkələrin uğurlu təcrübəsi əsasında Bölgə
Kolleci (Community College) modelinin
Azərbaycanın rayonları (bölgələri) üçün
hazırlanması, uyğunlaşdırılması və
həyata keçirilməsidir.
Azərbaycanın xüsusiyyətləri nəzərə
alınmaqla, məqalə, ali təhsil almaq
imkanlarının genişləndirilməsi və
onun mərkəzsizləşdirilməsi, təhsil
xidmətlərinin keyfiyyətinin və çeşidinin
artırılması, həmçinin ölkənin bölgələrində
daha yüksək rəqabət qabiliyyətinə
nail olunması üçün praktiki tədbirlərin
görülməsinə köməklik göstərmək məqsədi
güdür.
Əsas terminlər: ali təhsil, Bölgə Kolleci, təhsil xidmətlərinin keyfiyyətinin
və çeşidinin artırılması, ali təhsil almaq
imkanlarının genişləndirilməsi və onun
mərkəzsizləşdirilməsi.
Prof., Dr. Ahmad VALIYEV (Rector of
Odlar Yurdu University), Prof., Dr. Hamlet
ISAKHANLI (Chairman of the Board of
Directors and Trustees of Khazar University),
Prof., Dr. Mirdamad SADIGOV (Rector of
Azerbaijan State Agricultural University),
Prof., Dr. Ruslan SADIRKHANOV (ViceRector of Odlar Yurdu University, the
National Adviser for Higher Education
Quality Assurance of the Ministry of Education of Azerbaijan),
Prof., Dr. Magomed NURIYEV (ViceChancellor of Khazar University).
The main part of the presented article is
development, adaptation and implementation of a community college model for
the regions of Azerbaijan on the basis
of successful experience of a number
of countries such as, the United States
of America, China, India, Brazil and
Vietnam.
The article aims to contribute to the development of practical measures designed
to expand access to higher education and
its decentralization, taking into account
the peculiarities of Azerbaijan, to enhance
the quality and diversity of educational
services, as well as to achieve greater
competitiveness in the regions of the
country.
Проф., доктор наук Ахмед
Валиев (ректор Университета
Одлар Юрду), проф., доктор наук
Гамлет Исаханлы (Председатель
Совета директоров и попечителей
Университета Хазар), проф., доктор
наук Мирдамед Садыгов (ректор
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Азербайджанского Государственного
Аграрного Университета), проф.,
доктор наук Руслан Садырханов
(проректор Университета Одлар Юрду,
Национальный Советник Министерства
Образования по вопросам обеспечения
качества в высшем образовании),
проф., доктор наук Магомед Нуриев
(проректор Университета Хазар).
Основная часть статьи представляет
собой разработку, адаптацию и
реализацию модели комьюнити
колледж для регионов/районов
Азербайджана на основе успешного
опыта таких стран, как США, Китай,
Индия, Бразилия, Вьетнам.
Проект призван способствовать
созданию практических мер для
расширения доступности высшего
образования и его децентрализации
с учетом особенностей
Азербайджана, усилению качества
и разнообразия образовательных
услуг, а также достижения большей
конкурентоспособности в регионах/
районах страны.

əlaqəli universitetin uyğun proqramı üzrə
qazanılmış kreditləri nəzərə almaqla,
təhsilini davam etdirmək hüququ verir (ən yaxşı halda həmin universitetin
üçüncü kursundan etibarən).
Xidmətlərin ikinci növü (qısamüddətli)
ayrı-ayrı fənlər/istiqamətlər üzrə kurslar
və seçilmiş ixtisas üzrə təhsil. Təhsili başa
vurduqdan sonra, məzunlar dinlədikləri
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kurslar üzrə (imtahan nəticələri nəzərə
alınmaqla) müvafiq sertifikat və əldə
etdikləri ixtisas üzrə sertifikat əldə
edirlər.
Xidmətlərin üçüncü növü (qısamüddətli) yalnız müvafiq sertifikatla təsdiq
olunan ixtisas təhsili.
Xidmətlərin
dördüncü
növü
(qısamüddətli) müvafiq sertifikatla təsdiq
edilən, təhsil səviyyəsinin artırılması və
ya yeni bilik sahəsi üzrə təhsil.
Ölkəmizdə sovet nümunəli iki və üçillik texnikumların adları mexaniki olaraq
kolleclərlə əvəz edilib və bu da çaşqınlıq
yaradır. Onu qeyd etmək kifayətdir ki, ali
təhsil almaq üçün Azərbaycan texnikumkolleclərinin məzunları universitetin birinci kursuna daxil olmalıdırlar. Bu isə ali
təhsil baxımından onların statusunu orta
məktəblə eyniləşdirir, əslində isə onlar
orta məktəblə ali məktəb arasında bir
statusa malik olmalıdırlar.
Bölgə Kollecinin təklif edilən modelinin
həyata keçirilməsi üçün mümkün olan
sxem Azərbaycanın mövcud qanunlarını
və Bolonya Prosesi çərçivəsində üzərinə
götürdüyü öhdəlikləri pozmur. Bu sxem
iki hissədən ibarətdir:
Birinci hissə abituriyentlər üçün
ümumi dövlət test imtahanlarından
ibarətdir; hər hansı universitetlə assosiativ (əlaqəsi) olan Bölgə Kollecinə
daxil olmaq istəyənlər müvafiq qrafada
həmin universiteti qeyd edirlər. Test im-

tahanını uğurla keçdikləri halda, müvafiq
universitetdə sənədləri rəsmiləşdirərkən,
onlar alacaqları təhsilin formatını qeyd
edirlər (sözügedən halda bu, Bölgə
Kolleci olacaq). Beləliklə, abituriyent bu
Bölgə Kollecinin tələbəsi olur.
İkinci hissə aşağıdakı zəruri təşkilati
məsələlərin həllindən ibarətdir. İlk öncə,
assosiativ (əlaqəli) universitetin birinci və
ikinci kurslarının təhsil proqramı əsasında
Bölgə Kolleci üçün xüsusi proqram olmalıdır, bu proqrama tələbələrə universitetin uyğun pilləsində (toplanılmış
kreditlərdən asılı olaraq - ən yaxşı halda
üçüncü kursda) təhsili davam etdirməyə
imkan verəcək bütün zəruri fənlər və
kreditlər daxildir. Bölgə Kollecində ikiillik təhsili başa vurduqdan sonra məzun
əlaqəli universitetdən müvafiq sənəd
alır ki, onu da seçdiyi sahə üzrə assosiativ dərəcə diplomu adlandırmaq
olar. Digər tərəfdən, dünya təcrübəsinə
əsaslanaraq, konkret ixtisas əldə etmək
üçün praktiki məşğələlər əsasında icbari
ixtisas təhsili də təklif olunacaqdır; müvafiq imtahanları uğurla vermiş tələbə
seçdiyi ixtisas üzrə setifikat alacaqdır.
Beləliklə, Bölgə Kollecinin məzunları
kolleci bitirdikdən sonra konkret ixtisas/
peşə əldə edəcək və assosiativ (əlaqəli)
universitetin uyğun pilləsində təhsillərini
davam etdirmək imkanı qazanacaqlar.
Bu sxem üzrə ölkənin müxtəlif
yerlərində Bölgə Kollecləri yaratmaq olar
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ki, onlar da öz fəaliyyətlərini ölkənin bir
və ya bir neçə universiteti ilə birləşmə
müqaviləsi əsasında həyata keçirəcəklər.
Bu, müxtəlif universitetlərlə birləşmə
haqqında müqaviləsi olduğuna görə, kollecin təklif etdiyi təhsil xidmətlərinin uyuşqanlığını və çeşidlərini əsaslı surətdə
gücləndirəcək. Ölkənin ali təhsil almaq
imkanlarının genişləndirilməsi üçün xeyli
dərəcədə əlavə dəstəyə ehtiyacı olduğu
mərkəzdən uzaqda yerləşən rayonları
üçün Bölgə Kolleci modelinin reallaşması xüsusi maraq kəsb edir.
Bölgə Kollecinin üstünlüyü həm xeyli
dərəcədə azaldılmış təhsil xərcləri, həm
də tələbələrin yaşayış yerlərinə yaxınlığı olacaqdır. Ölkə əhalisinin ənənə və
təfəkkürünü nəzərə alaraq sonuncu amil
qız abituriyentlər üçün xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir, çünki valideynləri çox vaxt onları uzaq şəhərlərə oxumağa göndərmək

mühitinin inkişaf xüsusiyyətləri nəzərə
alınmaqla, maksimum dərəcə praqmatik
olaraq əlaqələndirilməlidir. Hər təhsil növü
onun aparıldığı məqsədlər baxımından
iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmalıdır: sərf
edilmiş pullar və vaxt kollec məzunlarının
seçdikləri ixtisas üzrə gələcəkdə işə
düzəlməsinin konkret tələblərinə cavab
verməlidir.
Dünyanın digər ölkələrində də olduğu
kimi, Azərbaycan Respublikası əhalisinin
də əksəriyyətini azgəlirli insanlar təşkil etdiyini nəzərə alsaq, Bölgə Kolleci sisteminin inkişafı ölkənin bütün vətəndaşlarına
ali təhsil almaq üçün ədalətli imkan
yaratmaq prosesinə xeyli dərəcədə
köməklik göstərəcəkdir. Bundan başqa, qeyd etmək lazımdır ki, informasiya
və texnologiya sahəsində əldə olunmuş
tərəqqi sayəsində, bu sahənin texniki
nailiyyətlərinə yönəlmiş və ya əhəmiyyətli

istəmirlər. Burada qeyd etmək lazımdır
ki, bir qayda olaraq, Bölgə Kollecinin
fəaliyyəti universitetin fəaliyyətindən
daha ucuz başa gəlir. Bu, ilk növbədə,
onunla əlaqədardır ki, bu cür kolleclərdə
ali təhsilin bahalı tərkib hissəsi olan
genişmiqyaslı elmi tədqiqat işi yoxdur.
Onu da vurğulayaq ki, bir qayda olaraq, tələbələrin elmi-tədqiqat işinə cəlb
edilməsi üçüncü kursdan tez başlamır.
Nəhayət, bu kollecin xüsusi üstünlüyü bir
də o faktdır ki, onu bitirdikdən sonra işə
düzəlib təhsili davam etdirmək üçün pul
qazanmaq mümkündür.
Bölgə Kollecinin miqyası və onun
təhsil proqramları, ixtisasları və müəllim
kadrları yerli tələbləri və yerli sahibkarlıq

dərəcədə onlardan istifadə edən istənilən
ali təhsil növü hər 5-7 ildənbir köhnəlir.
Buna görə də əmək bazarında rəqabət
qabiliyyətini saxlamaq üçün əvvəllər əldə
olunmuş bilik və vərdişləri yeniləmək
tələb olunur. Yenidən universitetdə oxumaq əksər adamlar, xüsusilə də ölkənin
rayonlarından olan şəxslər üçün, demək
olar ki, qeyri-mümkündür. Bu baxımdan, bir sıra xarici ölkələrdə səmərəli
həyata keçildiyi kimi, bilik və vərdişlərin
yeniləşdirilməsində yaranan ehtiyacı
ödəmək üçün Bölgə Kollecinin resurslarından istifadə etmək olar. Orada,
fasiləsiz təhsil sahəsində Bölgə Kolleci
əsas amillərdən birinə çevrilir. Onların
bazası əsasında istənilən yaşda olan in-
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sanlar istər sərbəst dinləyicilər formasında, istərsə də xüsusi peşəkar treninqlər
və ya ümumi təhsil kursu formasında
yeni ixtisaslar əl-də edirlər.
Azərbaycanda
təhsil
sisteminin
müasirləşdirilməsi
prosesinin
cari
mərhələsində ali təhsil almaq imkanlarının (xüsusilə də ucqar ərazilərdə)
genişləndirilməsi üçün arzuolunan variant ən yaxşı dünya təcrübəsi üzərində
əsaslanmış ikiillik bölgə kolleclərinin yaradılması variantıdır. Bu məqsədə çatmaq
naminə, Odlar Yurdu Universiteti, Xəzər
Universiteti və Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universiteti Bölgə Kollecinin Azərbaycan
şəraitinə uyğunlaşdırılmış işçi modelinin
hazırlanması üçün öz səylərini Alyans
çərçivəsində birləşdirməyi qərar almışlar.
Bu universitetlər müvafiq ikiillik kolleclə
əlaqəsi olan universitetlər rolunda çıxış
etməyə razıdırlar.
Bölgə Kollecinin yerləşdirilməsi üçün
müvafiq olan ilk rayonlardan biri Qazax
rayonu ola bilər. O, Bakıdan uzaqda
yerləşən rayonlar sırasına daxildir (Bakıdan Qazağa olan məsafə 470 km-dir).
Rayonun ərazisi 700 kv. km-dir. Rayon
əhalisinin sayı 89000 nəfərdən çoxdur.
Rayonun mərkəzi olan Qazax şəhərində
20 minə yaxın əhali yaşayır. 2010-cu ildə
rayonda orta əməkhaqqı 250 ABŞ dolları
təşkil etmişdi.
Bölgə Kollecinin yerləşməsi üçün uyğun gələn digər rayonlar Qəbələ və ya
Şamaxı, Qax və ya Zaqatala, Masallı və
ya Lənkəran, Qusar və ya Xaçmaz, Şirvan, Mingəçevir və Şəki rayonlarıdır.
Bölgə Kolleci modelinin reallaşmasının ən səmərəli variantı sosial baxımdan əhəmiyyət kəsb edən dörd tərəfin
tərəfdaşlığı əsasında mümkündür. Bölgə
Kollecləri yaratmaq üçün birləşmiş üç
universitet Alyansı; dövlət (məsələn,
Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi
Bankı, işgüzar dairələr (ilk növbədə
yerli müəssisələr, həmçinin özəl investorlar), yerli hakimiyyət orqanları (icra
hakimiyyəti və bələdiyyələr).

§2. Bölgə Kolleci kompleksinin/
klasterinin əsas komponentlərinin
(tərkib hissələrinin) təsvirinin
mümkün variantı
Güman edilir ki, coğrafi baxımdan
kompleksin/klasterin
ərazisi
rayon
mərkəzinə yaxın olmalıdır. Bütün tikililər
yerli şərait nəzərə alınmaqla seysmik baxımdan dayanıqlı olmalıdır. Kompleksin/
klasterin tikililəri su, qaz, işıq və kanalizasiya, həmçinin digər kommunikasiya
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strukturları ilə (yollar, avtomobillər üçün
dayanacaqlarla...) təchiz olunmalıdır.
Kompleksin/klasterin iki əsas tərkib
hissəsi:
A) Bütövlükdə (yardımçı tikililəri
ilə birlikdə) Bölgə Kolleci müvafiq
sahəli ərazidə yerləşdirilə və 10001200 tələbənin təhsil ala bilməsi üçün
layihələşdirilə bilər.
Məsələn, bir model olaraq Bölgə Kolleci altı fakültədən ibarətdirsə, müvafiq
qaydada altı bina ilə təmin olunacaqdır; yeddinci binada kollecin idarəetmə
heyəti, kitabxana, idman zalı və sair
yerləşəcəkdir. Səkkizinci bina müxtəlif
məqsədlər üçün istifadə olunacaqdır.
Orada Bölgə Kollecinin ezam olunan
təlimçi mütəxəssisləri və müəllimləri üçün
qonaq evi və tələbələr üçün yataqxana
yerləşəcəkdir. Həmin binada yeməkxana
ilə yanaşı, içərisində kitablar, dəftərxana
ləvazimatları və gündəlik qida məhsulları
satılan kiçik mağaza da yerləşəcəkdir.
Binanın zirzəmisi qaraj, anbar, camaşırxana, kimyəvi təmizləmə məqsədləri
üçün uyğunlaşdırılacaqdır. Bölgə Kollecinin ərazisində idman meydançaları və
avtomobil dayanacağı tikiləcəkdir.
Bölgə Kollecinin ilk fakültələri aşağıdakılar ola bilər:
■■ orta səviyyəli mütəxəssislər üçün
aqrobiznes və menecment fakültəsi;
■■ turizm, restoran və ticarət biznesi
fakültəsi;
■■ mühasibat və audit fakültəsi;
■■ informasiya texnologiyaları fakültəsi;
■■ kiçik və orta-səviyyəli tibbi işçilərin
hazırlığı fakültəsi,
■■ kollecin gələcək tələbələri üçün
hazırlıq fakültəsi;
В) Bölgə kollecinin fəaliyyəti ilə bağlı
olan aşağıdakı strukturlar (onlar addımaddım, vahid plana uyğun şəkildə yaradılacaq) bütün bölgənin inkişafına və
onun rəqabət qabiliyyətinin artmasına
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imkan yaradacaqlar; onlar müvafiq sahəli
ərazidə yerləşəcəklər.
Xəstəxana-poliklinika, burada kollecin
orta-səviyyəli tibbi personal səviyyəsində
təhsil alan tələbələri, yəni tibb bacıları, feldşer və texniklər təhsil alacaq və
təcrübə keçəcəklər.
20-30 ədəd kiçik “start-up” (yəni “yeni
yaradılmış”)
müəssisələrdən
ibarət
biznes-inkubator və biznes mərkəzi,
kollecin tələbələri biznes-inkubatorda
və biznes mərkəzində təcrübə keçə
biləcəklər, biznes-inkubatorun və biznes
mərkəzinin əməkdaşları və iş adamları
kollecdə dərs deməyə cəlb olunacaqlar.
Biznes inkubator kollecin fəaliyyətinin
yenilikçi xarakterini təmin edəcəkdir.
40-50 otaqlı mehmanxana tipli hotel
və müasir supermarket, burada tələbələr
müvafiq ixtisaslar üzrə praktiki vərdişlər
əldə edəcəklər.
100-150 işçi yeri olan, ekoloji cəhətdən
təmiz aqrobiznes müəssisəsi/ləri, burada
kollecin tələbələri praktiki vərdişlər əldə
edəcəklər.
Müasir kinoteatrlı əyləncə kompleksi.
Hazırlıq sinifləri olan innovasiya
məktəbi, məktəbin proqramı kollecin
spesifikasını nəzərə alacaqdır, burada
kompyuter texnikası və xarici dillərin
dərindən öyrənilməsi nəzərdə tutulur.
Məktəbin nəzdində uşaq bağçası da
fəaliyyət göstərəcəkdir.
Regional lider kimi ölkənin möhtəşəm
iqtisadi nailiyyətləri və inkişafın artan
dinamikası nəzərə alınmaqla, Bölgə
Kollecinin kompleks/klaster strukturu
çərçivəsində yaradılması güclü sosialiqtisadi amil kimi Azərbaycanın rayonlarında gənclərin keyfiyyətli inkişafına
müsbət təsir edəcəkdir.
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MÜƏLLİFLƏRİN NƏZƏRİNƏ!
«Ali təhsil və cəmiyyət» jurnalında dərc olunmaq üçün
təqdim edilən məqalələrə qoyulan tələblər
1. Təqdim olunan məqalələr ali təhsil problemlərini, onun cəmiyyətdəki roluna həsr olunmuş
fundamental və tətbiqi araşdırmaları, ali təhsilin inkişafına xidmət göstərən pedaqoji, psixoloji, elmi-metodiki məsələləri əhatə etməlidir.
2. Müəllif(lər) məqalənin məzmununa və istinad etdiyi materiallara görə tam məsuliyyət
daşıyır.
3. Jurnalın hər nömrəsində eyni müəllifin yalnız bir məqaləsi dərc oluna bilər.
4. Təsviri xarakterli və elmi əsası olmayan məqalələr dərc olunmur. Məqalədə qrammatik
səhvlər olmamalı və səlis dildə yazılmalıdır.
5. Qaldırılan problem ümumi şəkildə müəyyən olunmalı və onun elmi və (və ya) təcrübi
məsələlərlə bağlılığı şərh edilməlidir.
6. Problem üzrə son elmi nailiyyətlər və dərc olunan materiallar təhlil edilməli, onun həll və ya
tədqiq olunmayan sahələri qeyd olunmalıdır.
7. Məqalədə aparılan tədqiqatların məzmunu və alınan nəticələr şərh olunmalıdır.
8. Məqalənin başlığı onun məzmununu əks etdirməli, qısa, lakonik olmalıdır.
9. Məqalənin sonunda 3 dildə (Azərbaycan, rus və ingilis) annotasiya və istifadə olunan
ədəbiyyatın siyahısı verilməlidir. Annotasiyaya müəllifin soyadı, adı və məqalənin adı daxildir.
10. Məqalə A4 formatlı kağızda çap edilməli və onun müəllif(lər) tərəfindən imzalanmış (elektron variantı ilə birlikdə) bir nüsxəsi AZ-1008, Bakı şəhəri, Xətai pr. 49 (tel: (012) 496-3545; fax: (012) 496-34-78, e-mail: jurnal_atc@edu.gov.az) təqdim olunmalıdır.
11. Məqalə 5-15 səhifə (9000-27000 işarə məsafəsiz) həcmində olmalıdır.
12. Məqalə çap olunarkən vərəqin kənarlarından (yuxarı, aşağı, sol, sağ) - 2,5 sm., boş yer
buraxılmalı və o Times New Roman 12 şriftlə, sətirarası 1,5 intervalla yazılmalıdır. Abzasda 1,25 sm., düstur, şəkil və cədvəllərdən 6 p.t. interval saxlanılmalıdır. Şəkil, cədvəl və
qrafiklərin altında onların adı yazılmalıdır. Düsturlar Word və ya Math Type redaktorunda
verilməlidir.
13. Əlavə olaraq müəllifin(lərin) soyadı, adı, atasının adı, elmi adı və dərəcəsi, özü haqqında
qısa məlumat, iş yeri və vəzifəsi, e-maili, telefonu və digər əlaqə rekvizitləri ayrıca vərəqdə
təqdim olunmalıdır.
14. Müşayiətedici məktubda məqalənin hər hansı bir nəşrdə çap olunub-olunmaması barədə
məlumat verilməlidir.
15. Dərc olunmamış məqalələr müəllifə geri qaytarılmır.
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InformatIon to authors
Requirements for articles published in the journal
“Higher Education and Society”
1. Articles submitted to the journal are devoted to higher education and its role in society,
and covers basic and applied research related to educational, psychological, scientific and
methodological aspects of higher education.
2. Author(s) shall be fully responsible for the content of articles and material used.
3. In a particular issue may be published no more than one article of the author-concerned.
4. The journal does not publish articles of a descriptive nature that do not have sciencebased claims. The article ought not to have grammatical errors and the presentation must
be clear.
5. Raised issues are presented in a general form and show their connection with important
scientific and/or practical problems.
6. The article analyzes the latest developments and publications on this issue; unresolved/
unexplored parts of the problem, if any, are allocated separately.
7. There is given an analysis of recent developments and publications on the study, which is
referred to by the author.
8. The title should be brief and reflect the content of the article.
9. At the end of the article is a summary, including the name of the author/s and the title of the
article in three languages: Azerbaijani, Russian and English with the same content.
10. Manuscript in a single copy on A4 size paper shall be signed by the author/s and submitted
to the editor (together with the electronic version of the article) at: AZ-1008 Baku, Khatai
Ave 49 (tel: (012) 496-35-45; fax : (012) 496-34-78, e-mail: jurnal_atc@edu.gov.az).
11. The volume of articles for publication in the journal is: 5 - 15 pages (9,000 - 27,000 characters without spaces).
12. Technical requirements for registration of the text of an article. Margins: top, left, right,
bottom - 2.5 cm. Font: Times New Roman 12 points. Line spacing - 1.5, indent: first line
(paragraph) - 1.25 cm intervals (above and below) of the formulas, figures, tables - 6 d.c.
Drawings, pictures, tables, performed with the appropriate signatures. Photos are inserted
in the text as images. Formula has to be in Word or Math Type.
13. On a separate page, indicate the names and initials of author/s, academic degree (if applicable), place of work, email, phones for communication.
14. The cover letter should indicate that the manuscript has not previously been published.
15. Articles rejected by the editors will not be returned to the authors.
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Вниманию авторов
Требования к статьям, публикуемым в журнале
“Высшее образование и общество”
1. Представляемые в журнал статьи посвящаются вопросам высшего образования,
ее роли в обществе, и охватывают фундаментальные и прикладные исследования,
относящиеся к педагогическим, психологическим, научно-методическим аспектам
высшего образования.
2. Автор(ы) несет полную ответственность за содержание статьи и использованный
материал.
3. В отдельно взятом номере журнала может быть опубликовано не более одной статьи
автора.
4. В журнале не публикуются статьи описательного характера, не имеющие научно
обоснованных утверждений. Статья должна быть изложена ясно и без грамматических
ошибок.
5. Поднимаемые проблемы представляются в общем виде и показывается их связь с
важными научными и/или практическими задачами.
6. В статье дается анализ последних достижений и публикаций по данной проблеме;
нерешённые/неисследованные части проблемы, если таковые имеются, выделяются
отдельно.
7. Приводится анализ последних достижений и публикаций по проблеме исследования,
на которые опирается автор.
8. Заголовок должен быть кратким и отражать содержание статьи.
9. В конце статьи приводится аннотация, включая имя автора/ов и название статьи, на
трех языках: азербайджанском, английском и русском с идентичным содержанием.
10. Рукопись в одном экземпляре формата А 4 подписывается автором/ами и
представляется в редакцию (вместе с электронным форматом статьи) по адресу:
AZ-1008, г. Баку, пр. Хатаи 49 (tel: (012) 496-35-45; fax: (012) 496-34-78, e-mail: jurnal_atc@edu.gov.az).
11. Объем статьи для публикации в журнале: 5 - 15 страниц (9000 – 27000 знаков без
пропусков).
12. Технические требования к оформлению текста статьи. Поля: верх, лево, право,
низ – 2,5 см. Шрифт: Times New Roman 12 пунктов. Междустрочный интервал –
1,5, отступы: первой строки (абзац) - 1,25 см, интервалы (выше и ниже) от формул,
рисунков, таблиц – 6 п.т. Рисунки, фото, таблицы выполняются с соответствующими
подписями. Фото вставляются в текст как рисунки. Формулы выполняются в редакторе
Word или Math Type.
13. На отдельной странице указываются фамилии, инициалы автора/ов, учёная степень
(если имеется), место работы, email, телефоны для связи.
14. В сопроводительном письме следует указать, что рукопись ранее не
публиковалась.
15. Отклоненные редакцией статьи автору не возвращаются.
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ELAN
«Ali təhsil və cəmiyyət» jurnalında ali təhsil problemlərinə, onun cəmiyyətdəki roluna həsr olunmuş fundamental və tətbiqi araşdırmaları, pedaqoji, psixoloji və metodik
məsələləri əhatə edən, ali təhsilin inkişafına xidmət göstərən elmi-metodik məqalələrin
dərci nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda jurnal səhifələrində ali təhsildə aparılan islahatların təbliği, bu sahədə mütəxəssis və müəllimlərin iş təcrübəsi, aparılan elmitədqiqatların nəticələrinin təhsil prosesində tətbiqi məsələləri işıqlandırılacaq və Bolonya
prosesi çərçivəsində ali təhsilin Avropa məkanına inteqrasiyası ilə bağlı məlumatlar, bu
sahədə olan yerli və beynəlxalq təcrübə barədə məqalələr dərc ediləcəkdir. Jurnalda
oxucuları ali təhsillə bağlı suallara cavab vermək üçün «Hüquqi xidmət» rubrikası da
fəaliyyət göstərəcəkdir. Jurnal ildə 4 dəfə çap olacaqdır.
Redaksiya heyəti arzu edən müəlliflərdən yuxarıda qeyd olunan problemlərə həsr olunmuş məqalələrini Təhsil Nazirliyinin ali və orta ixtisas təhsili şöbəsinə təqdim olunmasını
xahiş edir.
Jurnalda məqalələr Azərbaycan, ingilis, rus dillərindən birində nəşr edilir və yazıldığı
dildən asılı olmayaraq onların hər birinin 3 dildə qısa annotasiyası verilir.

Əlaqələr:
Ünvan: AZ-1008, Bakı şəhəri, Xətai pr., 49.
Telefon: (012) 496-35-45; faks: (012) 496-34-78
E-mail: jurnal_atc@edu.gov.az

Redaksiya heyəti
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Объявления
X Международная научно-практическая дистанционная конференция “Теоретические и
методологические проблемы современного образования”
Конференция состоится 2-3 октября 2012 г. Прием заявок по 01 октября 2012 г.
V Международная заочная научно-практическая конференция “Теоретические и практические
аспекты развития современной науки”
Конференция состоится 2-3 октября 2012 г. Прием заявок до 1 октября 2012 г.
Участие принимаются до 8 октября 2012 г.

Конференции Центра Развития Научного Сотрудничества
VIII Международная научно-практическая дистанционная конференция “Проблемы и перспективы
социально-экономического реформирования современного государства и общества”
Конференция состоится 10-11 октября 2012 г. Прием заявок до 8 октября 2012 г.
XII Молодежная международная научно-практическая конференция “Интеллектуальный
потенциал XXI века: ступени познания”
Окончание срока приема материалов - 10 октября 2012 года. Заочная конференция с изданием
сборника материалов.
I Международная научно-практическая конференция “Достижения вузовской науки”
Конференция пройдет 15 октября 2012 года.

Конференции по педагогике в октябре 2012 года
Международная научно-практическая конференция “Научные исследования современности.
Выпуск 5”
Пройдет 29 октября 2012 года. Срок регистрации, подачи докладов (тезисов) и оплаты до 29
октября (включительно).
Третья международная научно-практическая интернет-конференция “Образ человека будущего:
кого и как воспитывать в подрастающих поколениях”
Работы принимаются до 1 октября 2013 года.
II Международная дистанционная научно-практическая конференция “Проблемы и перспективы
развития социально-экономических и общественных наук: психология, экономика, педагогика,
социология, юриспруденция, политология”
Конференция пройдет 30 октября 2012 года.

Конференции по педагогике в ноябре 2012 года
Международная научно-практическая конференция “Дошкольное образование в стране и мире:
исторический опыт, состояние и перспективы”
Состоится 10–11 ноября 2012 года. Форма проведения конференции – заочная.
Международная научно-практическая конференция “Совершенствование преподавания в
современном вузе: теория, практика, анализ и оценка”
Конференция пройдет 1-2 ноября 2012 года на базе Белорусского государственного
университета.
Международная научно-практическая конференция “Формирование человеческого и
социального капитала: проблемы педагогики, психологии и философии”
Конференция состоится 15 ноября 2012 года и пройдет в заочной форме с изданием сборника
материалов.
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Выставки по образованию
Расписание мероприятий. Осень 2012 / Begin Edu Tour. Autumn 2012
11 сентября
Россия, Москва
Begin MBA Fair / Экономическое и бизнес-образование
МВА, EMBA, магистратура, аспирантура, второе высшее образование, профессиональная
переподготовка, повышение квалификации, курсы, семинары, тренинги, обучение за рубежом
3 октября
Азербайджан, Баку
Begin Edu Fair / Международное образование
Высшее образование в Европе, США, Канаде и Австралии, MBA, магистратура, аспирантура,
среднее образование, языковые школы, краткосрочные программы за рубежом, подготовка к
международным экзаменам
6 октября
Казахстан, Алматы
Begin Edu Fair / Международное образование
Высшее образование в Европе, США, Канаде и Австралии, MBA, магистратура, аспирантура,
среднее образование, языковые школы, краткосрочные программы за рубежом, подготовка к
международным экзаменам
7 октября
Казахстан, Астана
Begin Edu Fair / Международное образование
Высшее образование в Европе, США, Канаде и Австралии, MBA, магистратура, аспирантура,
среднее образование, языковые школы, краткосрочные программы за рубежом, подготовка к
международным экзаменам
Noyabr 2012
Muəllim hazırlığının muasir problemləri: İxtisasartırma təhsili elmi və texnoloji innovasiyalar
mövzusunda Beynəlxalq Konfrans
Azərbaycan Muəllimlər İnstitutu
31 октября
Россия, Москва
Begin EMBA Fair / Executive MBA и обучение для топ-менеджеров
Модульные программы Executive MBA, российские программы МВА для руководителей высшего
звена, рекомендации по развитию карьеры и применению бизнес-образования в практической
деятельности, специализированная
и бизнес-литература
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Oktyabr 2012
Beynəlxalq munasibətlər qlobal iqtisadi inkişaf axınında mövzusunda Respublika Konfransı
Bakı Dovlət Universiteti
Oktyabr 2012
İnkişaf edən cəmiyyət və muasir ədəbiyyatın dili mövzusunda Respublika Konfransı
Azərbaycan Muəllimlər İnstitutu
Oktyabr 2012
Regionlarda ali təhsilin inkişafında informasiya –kommunikasiya texnologiyalarının rolu movzusunda
respublika elmi –praktik konfrans
Lənkəran Dovlət Universiteti
Noyabr 2012
Muasir mərhələdə muhəndis kadrlarının hazırlanmasının aktual problemləri mövzusunda Respublika
Konfransı
Mingəcevir Politexnik İnstitutu
6-9 noyabr 2012
BAKUTEL
18-ci Azərbaycan Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və Konfransı
www.bakutel.az
19.09–22.09.2012
42th Annual Meeting of the European Society for Dermatological Research (ESDR 2012)
Италия / Ницца
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