
1

 
ISSN 2709-247X (Print) 
ISSN 2709-2488 (Online)

MƏKTƏBƏQƏDƏR VƏ
İBTİDAİ TƏHSİL
ELMİ-METODİK JURNAL

2022, №1/238
 

JOURNAL of PRESCHOOL 
and PRIMARY EDUCATION



2

Jurnalın indekslənməsi/ İndexed by

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti  yanında 

Ali Attestasiya Komissiyası



3

MƏKTƏBƏQƏDƏR və  İBTİDAİ TƏHSİL

Elmi-metodik jurnal. 1970-ci ildən «Azərbaycan məktəbi» jurnalına əlavə 
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Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 05 may, 1997-ci il tarixli Ni-
zamnaməsi ilə təsdiq edilmiş, Ədliyyə Nazirliyində «İbtidai məktəb və məktə-
bəqədər tərbiyə» adı ilə dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Qeydiyyat şəhadətnaməsi 
№ 544. 2009-cu ildə jurnalın adı dəyişdirilərək «Məktəbəqədər və ibtidai təhsil» 
adlandırılmışdır (AR Ədliyyə Nazirliyinin 11/648 №-li, 20.05.2009-cu il tarixli 
məktubu).

«Məktəbəqədər və ibtidai təhsil» jurnalı məktəbəqədər və ibtidai təhsil sahə-
sində elmi-nəzəri məqalələrin, müasir dövrün tələblərinə uyğun milli və xarici 
təcrübəni praktik və nəzəri baxımdan əks etdirən araşdırma materiallarının nəşrini 
həyata keçirir. Jurnalda təlimin məzmununu, tərbiyəçi və müəllimlərin, psixo-
loq və defektoloqların pedaqoji təcrübəsini ümumiləşdirən məqalələrə yer verilir. 
Müasir təlim texnologiyalarının, pedaqoji innovasiyaların təbliği, ailə-məktəb, 
müəllim-şagird, tərbiyəçi uşaq münasibətlərinin pedaqoji-psixoloji aspektlərini 
əks etdirən yazıların dərci jurnalda daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Məqalələr 
Azərbaycan, rus, ingilis və türk dillərində dərc olunur. Müəlliflərin şəxsi maraq-
larını əks etdirən, elmi-metodiki nəticəsi olmayan məqalələr qəbul edilmir. Jurnal 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 
tövsiyə etdiyi elmi nəşrlər sırasındadır.
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THE MAIN PRIORITIES FOR IMPROVING THE 
QUALITY OF EDUCATION IN SECONDARY 

SCHOOLS

Kamal Jamalov
Nakhchivan Teachers’ Institute,
Doctor of pedagogical sciences

Email: kamal.camalov@gmail.com 
https://orcid.org/0000-0003-1977-7250 

Abstract. The article focuses on the theoretical and practical problems of 
teaching and learning paradigms in secondary schools. It is noted that one 
of the essential conditions for a teacher to establish a sincere human rela-
tionship with students is to become a person who is needed by our people, 
our homeland. It also has a positive effect on their formation as adults. 
The torch created by the teacher illuminates the life of every student who 
takes his first fragile steps to school. The upbringing of students, their 
upbringing as an individual, as a citizen, as a perfect person is the duty 
and honor of every teacher. Along with the professional qualities of the 
teacher, the personal example of the teacher has a great influence on the 
suitable regulation of the teacher-student relationship. The article also at-
titudes on the main conditions of the school regime and shortcomings in 
the teacher-student relationship.
Keywords: secondary schools, inborn talent, the golden rule, creative 
ability, cognition, psychiatric diagnosis, psychological prevention.

DOI:
To cite this article: Jamalov K. (2022). The main priorities for improving 
the quality of education in secondary schools. Journal of Preschool and 
Primary Education, Vol. 238, Issue I, pp. 9-17.
Article history: received – 19.01.2022; accepted – 25.12.2022.

Journal of Preschool and Primary Education, 2022, №1
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ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNDƏ TƏDRİSİN 
KEYFİYYƏTİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİNİN

ƏSAS PRİORİTETLƏRİ

Kamal Camalov
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 
Pedaqogika üzrə elmlər doktoru

E-mail: kamal.camalov@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1977-725

Annotasiya. Məqalədə ümumtəhsil məktəblərində təlim-təhsil paradiq-
malarının nəzəri və praktik problemləri tədqiq-təhlil obyektinə çevril-
mişdir. Qeyd olunur ki, şagirdlərin xalqımıza, vətənimizə gərəkli insana 
çevrilməsində müəllimin şagirdlərlə səmimi insani münasibət qurması 
vacib şərtlərdəndir. Bu, onların yetkin şəxsiyyət kimi formalaşmasına da 
öz müsbət təsirini göstərir. Məktəbə ilk kövrək qədəmlərini qoyan hər bir 
şagirdin həyat yolunu müəllimin yaratdığı məşəl işıqlandırır. Şagirdlərin 
bir şəxsiyyət kimi, vətəndaş kimi, kamil insan kimi formalaşdırılması hər 
bir müəllimin borcu, şərəf işidir. Müəllim-şagird münasibətlərinin düz-
gün tənzimlənməsində müəllimin peşəkarlıq xüsusiyyətləri ilə bərabər, 
şəxsi nümunəsinin də təsiri böyükdür. Məqalədə, həmçinin məktəb reji-
mindəki əsas şərtlərə və müəllim-şagird münasibətlərindəki çatışmazlıq-
lara da münasibət bildirilmişdir.
Açar sözlər: ümumtəhsil məktəbləri, fitri istedad, qızıl qayda, yaradıcılıq 
qabiliyyəti, təfəkkür, psixodiaqnosika, psixoprofilaktika.

DOI:
Məqaləyə istinad: Camalov K. (2022). Ümumtəhsil məktəblərində tədrisin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsinin əsas prioritetləri. «Məktəbəqədər və ibtidai 
təhsil», № 1 (238), səh. 9-17.
Məqalə tarixçəsi: göndərilib – 19.01.2022; qəbul edilib – 25.02.2022.

MƏKTƏBƏQƏDƏR və İBTİDAİ TƏHSİL, 2022,  №1
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Giriş / Introduction

Bu gün Azərbaycanda həyata keçirilən təhsil siyasəti elm sahəsində yüksək 
nailiyyətlərə stimul verərək, məsul bir tarixi dövrü yaşamaqdadır. Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyası və “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tələbləri baxımından təhsil islahatını əhatə edən 20-yə qədər iri miq-
yaslı layihələrin uğurla həyata keçirilməsi, xüsusilə Təhsil Sektorunun İnkişafı 
üzrə birinci (2003–2008), ikinci (2009–2013) və üçüncü (2014–2018) dövrlərdə 
uğurlu tətbiqi bu sahənin beynəlxalq miqyasda irəliləyişlərini təmin etməkdədir. 
“Təhsil islahatına dair sənədlərdə bu sahədə fəaliyyət göstərən müəllimlərin qar-
şısında mühüm vəzifələr qoyulur” [Həsənli O., 2017].

Əsas hissə / Main part

Təhsilin inkişaf etdirilməsi, ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və 
kommunikasiya texnologiyaları ilə təchiz olunması proqramının hazırlanıb hə-
yata keçirilməsi, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün rayonlar üzrə 
məktəblərin, internat məktəblərinin, texniki-peşə məktəblərinin yaradılması, bu 
müəssisələrin ixtisaslı pedaqoji kadrlarla təminatı üçün məqsədli yenidənhazır-
lanma kurslarının təşkili, orta ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında olim-
piadaların, viktorinaların, müxtəlif mövzularda dəyirmi masaların və konfransla-
rın keçirilməsi gənc nəslə yaxşı təhsil verməyin əyani sübutudur.

Bildiyimiz kimi, təhsilin keyfiyyətinə bilavasitə təsir edən mühüm amillərdən 
biri də orta ümumtəhsil məktəblərində maddi-texniki bazanın gücləndirilməsidir. 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil sistemində iri miqyaslı islahatlar prosesi 
artıq geriyə dönməz xarakter almışdır. Qeyd etdiyimiz kimi, milli təhsil sistemi-
nin gələcəyini təmin edəcək inkişaf proqramları təsdiq olunaraq reallaşdırılmağa 
başlanmış, təhsilin davamlı inkişafına yönəlmiş əsaslı addımlar atılmışdır.

Bütün bunlarla yanaşı, təəssüf hissi ilə bildirməliyik ki, ümumtəhsil məktəb-
lərində müasir tələblərə cavab verməyən və həlli vacib olan bir çox problemlər də 
mövcuddur. Belə ki, məktəbdə şagirdlərlə məsləhətləşmələr, psixodiaqnostika, 
psixoprofilaktika və psixokorreksiya işləri aparılarkən çalışmaq lazımdır ki, bu 
işlər yüksək səviyyədə qurulsun. Bu mənada, “tərbiyə işi sisteminin səmərəlili-
yinin öyrənilməsinin meyarları əvvəlcədən müəyyənləşdirilməlidir” [Əliyev P., 
Əhmədov H., 2004]. Bu məqsədlə siniflərdə tərbiyə saatları keçirilməlidir. Prob-
lemləri anketlər yolu ilə araşdırarkən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, fənn müəl-
limlərinin pedaqoji-psixoloji aspektdən bəzən şagirdlərə düzgün yanaşmamaları 
onların digər fənlərə də həvəsini söndürə bilər.

Kamal Camalov. Ümumtəhsil məktəblərində tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsinin
əsas prioritetləri
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Uşaqlar tələbkar müəllimi sevirlər, lakin müəllim də yalnız uşaqlara qarşı 
deyil, eyni zamanda, özünə qarşı da tələbkar olmalıdır. Uşaqlara qarşı olan tələb-
karlıq hədə-qorxuya yox, doğruluğa, düzlüyə, sözübütövlüyə, nüfuza əsaslanma-
lıdır. Azərbaycan xalq pedaqogikasında belə deyilir: “Doğruçuluq sözdə düzlük-
dür, düzlük isə işdə doğruçuluqdur” [Həşimov Ə., Sadıqov F., 1993].

Şagirdə olan münasibətdə, psixi və fərdi xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla, har-
moniya gözlənilməlidir. “Təcrübə göstərir ki, uşaqların fərdi xüsusiyyətlərinin 
hərtərəfli öyrənilməsi tərbiyəçinin, müəllimin əlində kompas rolunu oynayır” 
[Abdullayev S., Abbasova S., 2010].

Fərdi söhbəti tənəffüs zamanı səsli-küylü dəhlizdə, pəncərə qarşısında və çox-
saylı müəllimlərin iştirakı ilə müəllimlər otağında apardıqda onun heç bir nəti-
cəsi olmaz. “Hər bir şagirdin fərdi xüsusiyyətlərini bilmək və həmin xüsusiyyət-
ləri nəzərə almaq tərbiyə prosesində müvəffəqiyyətin rəhnidir” [Abdullayeva Ş., 
2004].

Hər iş öz ustasının əlində asan olduğu kimi, təlimin düzgün təşkili də qoyul-
muş məqsədə çatmağa daha tez zəmin yaradar. “Problemin düzgün qoyulması 
onun müvəffəqiyyətlə həll edilməsinin mühüm şərtidir” [Abdullayev S., Abbaso-
va S., 2010]. Bildiyimiz kimi, sağlam düşüncə məqsədi dəqiq müəyyənləşdirir. 
“İnsan fikri o zaman meydana gəlir ki, onun hər hansı bir şeyi dərk etməyə ehti-
yacı, tələbatı olur” [Ümumi psixologiya, 1982]. 

Yaxşı təşkil edilmiş təlim uşağın inkişafında mühüm rol oynayır. “Psixoloq-
lar təlim materialının anlaşılmasının aşağıdakı səviyyələrini qeyd edirlər: təsviri, 
müqayisəli, izahlı, ümumiləşdirilmiş, qiymətləndirici, problemli (tədqiqi) [Həm-
zəyev M.,1991]. Bu baxımdan, müşahidələrə, dərs dinləmələrinə əsaslanaraq, 
təlimdə geridə qalmaların səbəblərindən bir neçəsinin təhlilini vermək istərdik.

Birinci səbəb diqqətin zəifliyi və ya dalğınlığıdır. Bu zaman şagird öz diqqə-
tini müəyyən bir obyekt və ya problem üzərində cəmləşdirə, mərkəzləşdirə bil-
mir. O, diqqətini axıra qədər cəmləşdirə bilməyib, dərsdə kənar işlərlə məşğul 
olur, tədricən özünə inamını itirir, dərsdən soyuyur, çalışmır, tənbəlləşir.

İkinci səbəb – şagirdin dərs prosesində mövzunu anlamamasıdır. Müəllim öz 
şagirdlərinə izah etməlidir ki, aydın olmayan, çətin anlaşılan məsələlərin üstün-
dən keçməsinlər, onları tamamilə anlayıb öyrənmək vacibdir. Şagird öyrəndiyini 
anlamalıdır.

Üçüncü səbəb – şagirdlərin ev tapşırıqları ilə həddindən artıq yüklənməsidir. 
Müəllimlər, xüsusən dil (Azərbaycan dili, ingilis dili və s.) və riyaziyyat müəl-
limləri keçilən mövzu ilə əlaqədar olaraq, müəyyən günlərdə şagirdlərə daha çox 
tapşırıq verməyə ehtiyac hiss edirlər. Bu zaman onlar sinif rəhbəri vasitəsi ilə 
digər müəllimlərin həmin gün öz fənlərindən ev tapşırıqlarını az vermələrini tə-
min etməlidirlər. Məsələn, riyaziyyatdan ev tapşırığı çox veriləcəksə, həmin gün 
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dərs cədvəlindəki digər fənlərdən ev tapşırıqlarını qismən azaltmaq mümkündür. 
Gələn dəfə isə əksinə ola bilər. Bütün bunlar eyni sinifdə dərs deyən müəllimlərin 
əməkdaşlıq şəraitində işləmələrini tələb edir.

Dördüncü səbəb evdə vaxtın düzgün bölüşdürülməməsidir ki, bu da vaxt 
çatışmazlığına səbəb olur. Eyni zamanda, müstəqil iş bacarıqlarına yaxşı yiyələn-
məyən şagirdlər də həmişə təlimdə çətinliklərlə qarşılaşırlar. Belə şagirdlərə 
ibtidai siniflərdə daha çox rast gəlmək olur. Deməli, ibtidai sinif müəllimi 1-ci 
sinifdən etibarən şagirdləri çox yükləməyə yox, onların həvəs motivlərini güclən-
dirməyə xüsusi səy göstərməli və onları müstəqilliyə alışdırmalıdır. Bununla bağ-
lı görkəmli pedaqoq Yan Amos Komenski yazırdı: “Bağban əkdiyi bitkilərin elə 
birinci ayda yetişməsinə və ya birinci ildə bar verməsinə heç də çalışmır. Buna 
görə də o, heç də hər gün onunla məşğul olmur, onu heç də hər gün sulamır, onun 
yanında od yandıraraq və ya dibinə sönməmiş əhəng tökərək, heç də havanın  qız-
masını tezləşdirmir, əksinə, bitkinin göydən yağan yağışla sulanması və günəşin 
istisi sayəsində qızması ilə qənaətlənir. ...Beləliklə, şagirdlər üçün məşğələləri 
asan və xoşagələn məşğələlərə çevirə bilən şəxslər (müəllimlər – K.C.):

–şagirdləri mümkün qədər az saatlarda sinif məşğələlərinə cəlb etsinlər;
–şagirdlərin hafizəsini mümkün qədər az yükləsin və ona yalnız ən əsas 

cəhətləri öyrətsinlər; qalan hissələri isə müstəqil öyrənmək üçün təqdim etsinlər;
– hər mövzunu şagirdlərin qavrama qabiliyyəti dərəcəsinə müvafiq tədris et-

sinlər...” [Komenski Y.A., 2012].
Müstəqillik həm də şagirdlərdə təşəbbüskarlığı və özünəinamı artırır.
Görkəmli pedaqoq K.D.Uşinski məktəb rəhbərlərinə xitabən yazırdı: 

Ümumtəhsil məktəblərində dərs cədvəlləri düzgün və həssaslıqla tərtib olunma-
lıdır. Dərs cədvəli düzgün qurulmadıqda “beyinin fəaliyyəti müntəzəm surət-
də gərginlikdə saxlanılmaqla, uşağa hətta fiziki cəhətdən də zərər vurursunuz”         
[Uşinski K.D., 1953]. Bu da şagirdlərin təlimdə geridə qalmalarına səbəb ola 
bilər.

Hər bir məktəbdə dərs cədvəlinin tərtibində əsas pedaqoji-psixoloji tələblərin 
yerinə yetirilməsinə, aşağıdakı tələblər nəzərə alınmaqla əməl olunmalıdır:

–şagirdlərin əqli gərginliyini və çoxsaylı ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi-
ni tələb edən dərslərin həftənin günləri üzrə bərabər bölüşdürülməsi;

–dərs cədvəlinin şagirdlərin təfəkkür səviyyəsinə uyğun tərtib olunması;
–qoşa saatlı dərslərin sayının məhdudlaşdırılması istiqamətində ciddi nəzarət 

olunması.
Dərs günü və həftə ərzində dərs yükünün cədvəldə düzgün yerləşdirilməsi 

məktəb rejiminin əsas şərtlərindən biridir. Dərs cədvəli bütün siniflərdə şagird-
lərin yaşı, ayın, ilin, həftənin, günün bioritmik xüsusiyyətləri, beyinin qavrayış 
tərzi nəzərə alınmaqla tərtib edilməlidir. Belə ki, 1-ci dərsin əvvəlində iş qabiliy-
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yətinin yaranması, sonra elə həmin dərsdəcə qabiliyyətin möhkəmlənmə fazası 
başlayır ki, bu da ikinci dərsin sonuna qədər davam edir. 3-cü dərsdə iş baca-
rığının səviyyəsi aşağı düşür, 4-cü dərsdə isə artıq yorğunluq əmələ gəlir. Ona 
görə də cədvəldə 1-ci saatda bədən tərbiyəsi dərsi, yorğunluğun sürətlə artdığı 
axırıncı dərs saatlarında isə həyat bilgisi, riyaziyyat, dil dərsləri salmaq olmaz. 
Odur ki, zehni yorğunluğun artmasına səbəb olan dərslərin çətinliyi az olan dərs-
lərlə düzgün növbələşdirilməsinə diqqət yetirilməlidir. Cədvəl tərtib olunarkən 
həm çətin, həm də yorğunluq yaradan dərsləri nəzərə almaq lazımdır. Müəllimlər 
bilməlidirlər ki, şagirdlərdə ən yüksək iş qabiliyyəti çərşənbə axşamı və çərşənbə 
günlərində müşahidə edilir və ona görə də həmin günlərdə yoxlama işləri apar-
maq və çətin tapşırıqları yerinə yetirmək məsləhətdir, cümə axşamı isə nisbətən 
asan məşğələlərin keçirilməsi yaxşı olar. Beləliklə, biz həftə ərzində uşaqların iş 
qabiliyyətini qoruyub saxlaya bilərik.

Tədris ilində yüksək iş qabiliyyətinin müşahidə olunduğu dövr oktyabr, no-
yabr və dekabr aylarıdır. Şagirdlərin iş qabiliyyəti ancaq may ayında aşağı enir. 
Həftə ərzində:

– iş qabiliyyətinin əsasının qoyulması günü – bazar ertəsi;
– ən yüksək iş qabiliyyəti olan günlər – çərşənbə axşamı və çərşənbə;
– iş qabiliyyətinin aşağı endiyi günlər – cümə axşamı, cümə;
– aşağı iş bacarığı olan günlər – şənbə günündə müşahidə olunur. 
Təlim prosesində “öyrənənin (şagirdin – K.C.) fitri istedadı, yaradıcılıq qabi-

liyyəti nəzərə alınmalıdır” [Axundova İ., 2000].
Onu da etiraf etməliyik ki, bu gün, təəssüf ki, bəzi müəllimlərdə şagirdlərə 

fərdi yanaşma qabiliyyətində nöqsanlar hələ də öz əksini tapmaqdadır. Bu da, 
psixoloji terminlə desək, psixodiaqnostik ustalığın çatışmaması deməkdir. Bu 
baxımdan, müəllim

● şagirdə görüləcək işin məqsədini, hansı istiqamətdə qurulmasını, icrasını 
izah edərsə;

● işin təşkili vasitələrini, qaydalarını göstərərsə;
● görüləcək işi uşaqlara şifahi və ya əyani şəkildə təsvir edərsə, onun bütün 

elementləri şagird nitqində öz əksini taparsa;
● işin icrasında fərdi iş üslubunu müəyyən edərsə, onun üçün inkişafedirici 

təsir vasitələri seçərsə;
● uşağın seçilmiş işə münasibətini müəyyənləşdirərsə, o zaman, Y.A. Ko-

menskinin sözləri ilə ifadə etsək, bu, “qızıl qayda”olar.
Bütün bunlarla yanaşı, təcrübəyə əsaslanaraq onu da deyə bilərik ki, mənəvi 

dəyərlərimizi əks etdirən tarixi yerlərə, təbiət qoynuna təşkil olunmuş ekskursi-
yalar, digər bölgələrə səyahət nəinki şagirdləri peşəyönümünə istiqamətləndirir, 
hətta onların pedaqoji-psixi proseslərini, habelə daxili “mən”inin kamilliyini, 
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dünyagörüşünü, həyata münasibətini öyrənməyə və formalaşdırmağa, streslərdən 
uzaqlaşmalarına da zəmin yaradır. Artıq “mən” obrazı “rəftarda və davranışda, 
ünsiyyət və fəaliyyətdə təzahür edərək xeyirxahlıq, dostluq, həssaslıq, kollektiv-
çilik, borc, məsuliyyət, səmimilik, sədaqətlilik hisslərini möhkəmləndirir” [Əm-
rahlı L., Rzayeva N., 2015]. Belə olduqda “şagirdlər onlara verilən tapşırıqları 
həll etmək üçün dərindən düşünməli olur, qazandıqları bütün bilik cəbbəxanasın-
dan istifadə edir, rabitəni təcili olaraq bərpa etmək üçün müstəqil nəticə çıxarır-
lar” [Mehdizadə M., 1971].

Göründüyü kimi, müəllimin fəaliyyəti çoxsahəlidir və bu fəaliyyətin yüksək 
nəticə verməsi üçün məktəb rəhbəri pedaqoji heyətə münasib iş şəraiti yaratma-
lıdır. Bununla belə, çalışmalıyıq ki, əldə olan metodik vəsait və paylayıcı materi-
allardan istifadə edərək, müəllim və şagird kollektivinin sorğularına cavab verək.

Ümumtəhsil məktəblərində işləyən hər bir müəllim təhsil alan hər bir şagirdi, 
ilk növbədə, şəxsiyyət kimi formalaşdırmalı, “şagirdlərin düzgün dünyagörüşünə 
yiyələnməsində” [Əliyeva G., 2010] yol göstərməli, onun təlim-tərbiyə prosesi-
ni əsas subyektə çevirməyi başlıca vəzifə hesab etməlidir. V.A. Suxomlinskinin 
qeyd etdiyi kimi, “Tərbiyə edən və öyrədən proqram, dərslik, metod deyil, müəl-
limin şəxsiyyətidir”.

Nəticə / Conclusion

 Sonda gəldiyimiz nəticələr belədir:
● Məktəbə kövrək qədəmlərini qoyan hər bir şagirdin həyat yolunu müəlli-

min yandırdığı elm məşəli işıqlandırmalıdır.
● Məktəb kollektivinin hər bir üzvü, birinci növbədə, şagirdlərə milli-mənəvi 

dəyərlərə hörmət hissi aşılamalıdır.
● Məktəbdə tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məktəb rəhbərliyinin, müəl-

limlərin vəzifəsi olmalıdır.
● Müəllimlər şagirdlərdə ana dilimizə, qədim tariximizə söykənən ədəbiyya-

tımıza, islam mədəniyyətinə və müasirliyə məhəbbət hissi aşılamalıdırlar.
● Müəllimlər tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsini əsas prioritetə çevirmə-

lidirlər.
● Fənn müəllimləri pedaqoji-psixoloji aspektdən şagirdlərə düzgün yanaşma-

lı və onlarda öz fənlərinə həvəs motivi yaratmalıdırlar.
● Müəllimlər tədris edəcəkləri hər bir mövzunun səmərəliliyini, tədrisin key-

fiyyətini yüksəltmək üçün idrak motivlərinin rolunu əvvəlcədən müəyyənləşdir-
məlidirlər.

● Diqqət ruhumuzun yeganə qapısı olduğu üçün məktəb müəllimləri öz 
diqqətini müəyyən bir obyekt üzərində cəmləşdirə, mərkəzləşdirə bilməyən şa-
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girdlər üçün müxtəlif üsul və metodlardan istifadə etməlidirlər.
● Müəllimlər bilik verməklə yanaşı, uşaqlarda şəxsiyyətin bütövlüyü, doğru-

çuluq, düzlük, sözübütövlük, ədalətlilik, prinsipiallıq tərbiyə etməlidirlər. 
Problemin aktuallığı. Məqalədə məktəblərdə təlim-tərbiyənin səmərəlilik 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi və təkmilləşdirilməsi prosesinin qanunauyğunluqları 
diqqət mərkəzinə gətirilmişdir.

Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə təlim motivləri və müəllimin peşəkarlığı 
baxımından biri-birini şərtləndirməsinin, müəllim-şagird münasibətlərində psixi 
və fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınmasının izlənilməsi, hər bir şagirdin şəxsiyyət 
kimi formalaşdırılmasının yolları müəyyənləşdirilmişdir.

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə öz əksini tapmış başlıca ideyalar 
müəllim və şagird kollektivlərinin psixoloji iqliminə, təlimin keyfiyyətinin yük-
səldilməsinə təsirin göstərəcəkdir.
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     Abstract. Language, as a tool for understanding the world, is an indica-
tor of the level of education. Transferred to our native language, as and 
all languages, the secret contains in itself all the grammatical rules and 
speaking in the native language, we build our speech, using these hidden 
rules. When teaching in the native language, the hidden knowledge of 
students is not taken into account by the authors of language programs, 
nor by teachers, who teach these programs by students. Instead, so that 
students rely on knowledge and experience to develop these knowledge 
and bring it into grammatical terms, rules, the teacher teaches them these 
rules and exercises a number of tasks to apply the rules. In turn, program 
knowledge, built on the principle of continuity of parts, leads students 
to the whole knowledge of the year of training. This creates a large gap 
between the units of knowledge, which have their own internal logical 
relations. Such a staging of training contradicts the natural development 
of students’ thinking, as well as the natural development of language. For 
the creation of programs that will develop intellectual intelligence, it is 
necessary to build a model of the Russian language based on the theory 
of intellectual development J. Piaje. 
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Annotasiya. Dil ünsiyyət vasitəsi olmaqla yanaşı, təhsil səviyyəsinin 
də göstəricisidir. Ana dili başqa dillər kimi, bütün qrammatik qaydaları 
özündə ehtiva edir və biz ana dilimizdə danışarkən bu qaydalardan isti-
fadə edərək nitqimizi qururuq. Ana dilini tədris edərkən şagirdlərin gizli 
bilikləri nə dil proqramlarının müəllifləri, nə də şagirdlərə bu proqramla-
rı öyrədən müəllimlər tərəfindən nəzərə alınmır. Müəllimlər bu bilikləri 
inkişaf etdirmək və qrammatik terminlərə, qaydalara aydınlıq gətirmək 
üçün şagirdlərə qrammatik qaydaları öyrədirlər. Şagirdlər bu qaydala-
rı tətbiq etmək üçün çoxsaylı tapşırıqlar yerinə yetirirlər. Eyni zaman-
da, şagirdlərin didaktik vahidlərin ardıcıllığı prinsipi əsasında qurulan 
proqram biliklərini tam şəkildə öyrənmələri illər çəkir. Bu, bir-biri ilə 
daxili məntiqi əlaqələri olan bilik vahidləri arasında böyük bir uçurum 
yaradır. Tədrisin bu forması həm şagirdlərin təfəkkürünün, həm də di-
lin təbii inkişaf qaydalarına ziddir. Şagirdlərin idrakını inkişaf etdirəcək 
bir proqram yaratmaq üçün J.Piajenin idrak nəzəriyyəsinə əsaslanan rus 
dili modelini yaratmaq lazım idi. Bu modeli yaratmaq üçün dil vasitəçisi 
olan psixolinqvodidaktikadan və “Fənn biliklərinin tamlıq və qeyri-səlis 
modelləşdirilməsi – İFMK” texnologiyasının mexanizmlərindən istifadə 
edərək, rus dilinin tamlıq modelini koordinat müstəvisində addım-addım 
modelləşdirdik. Bu model əsasında şagirdlərin zəkasını inkişaf etdirmək 
məqsədi ilə rus dilinin model proqramlarının hazırlanma yolu göstərilirdi. 
Açar sözlər: təbii zəka, təbii dil, psixolinqvodidaktika, J. Piaje, idrak 
modeli, proqram, SMART proqramı, FQOS, konstruktlar.

DOI:
Məqaləyə istinad:. Bünyatova F. (2022). Rus dilinin tamlıq (formal-mən-
tiqi) modeli və smart–proqramları. «Məktəbəqədər və ibtidai təhsil», № 1 
(238), səh.19-41.
Məqalə tarixçəsi: göndərilib – 01.10.2021; qəbul edilib – 20.10.2021.

MƏKTƏBƏQƏDƏR və İBTİDAİ TƏHSİL, 2022,  №1



21

ЦЕЛОСТНАЯ (ФОРМАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКАЯ) 
МОДЕЛЬ И SMARТ-ПРОГРАММЫ РУССКОГО 

ЯЗЫКА

Фатмаханум Бунятова
директор «Школы интеллекта», г. Баку

Е-mail: fatmaxanum@rambler.ru
https://orcid.org/0000-0002-1972-7176

Аннотация. Язык, как инструмент познания мира, является показа-
телем уровня образованности. Родной язык, как и все языки, тайно 
содержит в себе все грамматические правила и разговаривая на род-
ном языке, мы строим свою речь, пользуясь этими скрытыми прави-
лами. При обучении родному языку эти скрытые знания учащихся 
не принимаются во внимания ни авторами языковых программ, ни 
учителями, которые обучают этими программами учеников. Вместо 
того, чтобы опираясь на знания и опыт учащихся развить эти знания 
и подвести к грамматическим терминам, правилам, учителя учат их 
этим правилам и упражняют многочисленными заданиями для при-
менения правил. В свою очередь программные знания, построенные 
по принципу последовательности, частей выводит учащихся к це-
лым знаниям по годам обучения. Это создает большой разрыв меж-
ду единицами знаний, которые имеют между собой внутренние ло-
гические отношения. Такая постановка обучения противоречит как 
естественному развитию мышления учащихся, так и естественному 
развитию языка. Для создания программы, которая будет развивать 
интеллект обучающихся нужно построить модель русского языка на 
основании теории развития интеллекта Ж. Пиаже. 
Ключевые слова: естественный интеллект, родной язык, ФГОС,  
Ж. Пиаже, психолингводидактика, интеллект, модельная програм-
ма, SMART программа, конструкты.
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Введение / Introduction / Giriş

Проблема задействования в образовательном процессе мышлении уча-
щихся, овладении учащимися мыслительными умениями и навыками давно 
стоит перед школой как не решенная проблема. Современная школа – эта 
классно-урочная система обучения Я.А. Коменского, где группа учащихся, 
вместе в школе, обучаются одному курсу. Программный материал курса 
располагается последовательно от части к целому. После Я.А.Коменского в 
развитии обучения большой вклад внес И.Г.Песталоцци, который призывал 
экспериментировать в школе. В начале ХХ века в Америке и в Европе по-
явились тенденции реформирования системы обучения. Школа отставала 
от технически развивающегося общества и как передатчик академических 
знаний, не была приспособлена к формированию у них практических уме-
ний и навыков. Впервые такую школу при Чикагском университете открыл 
Д. Дьюи, [Дьюи Дж., 1919] цель которой было только развитие жизненных 
умений и навыков в практическом применении полученных знаний. Разви-
тие мышления было отодвинуто на второй план, что и привело к многочис-
ленной критике.

1922 году в Париже ведущими психологами была основана образова-
тельная студия под именем «Новая школа». Известный психолог А. Бине 
впервые в истории педагогики в «Новой школе» поставил учебную цель 
развивать активную деятельность и интеллекта учащихся. Эта была одна из 
попыток смены парадигмы обучения: переход от получения готовых ака-
демических знаний к активной учебной деятельности в процессе которой 
развивается мышление. В дальнейшем в развитии этой школы-студии при-
нимали участие многие знаменитые личности из Женевской школы пси-
хологии. С тех пор в проводимых многочисленных реформах образования 
затрагивались изменения в содержании образования, в многочисленных 
компонентах образования и в учебной деятельности учащихся, но цель    
обучения ставилась как усвоение программного материала и умения пра-
вильного их применения. Таким образом цель начального, среднего образо-
вания, которого получают учащиеся в школе с психопедагогической точки 
зрения нацелено на развитие памяти, восприятия, и умения воспроизведе-
ния, что является показателем низшего уровня мышления по таксономии  
Б. Блума.

В Азербайджане в начале 90-ых годов ХХ века впервые в созданной 
нами «Школе интеллекта» была поставлена цель развития интеллекта уча-
щихся и «этим была заложена основа эпистемиологической педагогики», 
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парадигма которой было учение, создание учащимися своих знаний на 
основе имеющихся знаний и опыта. При поддержке Министерства Обра-
зования АР был проведен трехлетний эксперимент в 46-ой школе города 
Баку [Бунятова Ф]. Во время эксперимента программы экспериментальных 
классов (I–IV) школы были реструктуированы, учебная среда была активи-
зирована. Учебные задания были составлены с целью развития интеллекта, 
а критерии оценок было определения уровня стадий развития интеллекта. В 
2017 по 2019 года в экспериментальной школе г. Баку был реализован про-
ект «От обучения к учению» [Bunyatova F., Karimova Y., 2019]. Целью про-
екта была изменить парадигму обучения и сделать переход «от обучения к 
учению». С этой целью программы родного языка были построены на ос-
новании «Целостной и нечеткой модели родного языка» и, таким образом, 
были созданы «Целостные и нечеткие программы родного языка начальной 
школы». В то же время традиционная среда обучения была заменена кон-
структивной интерактивной средой обучения. Учебные задания были наце-
лены на развитие операциональности мышления, а критерии оценки были 
уровни развития стадий мышления.

Основная часть / Main part / Əsas hissə

Моделирование «Целостной модели русского языка – ЦМРЯ».     
Когнитивная модель, построенная на естественном языке, является содер-
жательной моделью. К содержательным моделям относится логико-семан-
тическая модель. Логико-семантическая модель – это модель с описанием 
объекта в терминах и определениях соответствующих предметных обла-
стей [http://e-sab.narod.ru/Student/msu/1-intro.pdf#].

1. Цели моделирования. 
● понять, как устроен русский язык в интеллектуальном плане, како-

ва его структура, внутренние связи, основные свойства, законы развития в 
действительности;

● построить структуры знаний русского языка как объекта познания, 
изоморфно структурам естественного интеллекта–ЕИ;

● определить воздействия объекта познания на естественное развитие 
интеллекта обучающихся;

● показать наилучшие способы построения языковых программ при за-
данных целях и критериях; 

2. Материалы для моделирования. Материалом для моделирования 
структур естественного русского языка – ЕРЯ изоморфно структурам раз-
вития интеллекта были взяты:

Фатмаханум Бунятова. Целостная (формально-логическая) модель и 
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● действующие программы русского языка начальной школы по 
ФГОС-у [https:// fgos.ru/ fgos/ fgos-noo/];

● инструменты технологии «Целостное и нечеткое моделирование 
предметных знаний» – “Technology of modeling of integrity and fuzzy model 
of knowledge – IFMK” [https://www. semanticscholar.org/paper/Technology-
of-modeling-of-integrity-and-fuzzy-model-Bunyatova- Salamov];

● координатная плоскость;
● математические знаки.
Нижеследующие являются конструктами психолингводидактики: 

[https://www.researchgate. net/publication/355499539_Yazıkovıe_posredniki_
Psiholingvodidaktika].

Инвариантные знания – это знания относящиеся к разделу морфоло-
гии – к частям речи. Их всего 9 – 6 самостоятельных частей речи (существи-
тельное; прилагательное; числительное; местоимение; глагол; наречие); 3 
служебных (союз; предлог; частица) [Шаталова Н.П.].

Категориальные знания – это знания, относящиеся к категориям язы-
ка. Их 8 – род, число, падеж, лицо, время, наклонение, вид, залог глагола.

Группа слов – это часть речи. Таких групп в русском языке 9.
Схема целостности русского языка – это совокупность групп, тo ecть 

чaстей речи.
Группировки – это части речи, которые соединены между собою по 

отношениям, по общим признакам, т.е. в качественно новом порядке в рам-
ках системы целостности. Например: существительное; прилагательное; 
числительное; местоимение группируются по отношениям к числам, родам, 
падежам.

Группировка слов не имеющих лексических значений, например, слу-
жебные слова.

Операции мышления – операция замещения, операции обогащения, 
мультипликативные операции и т.д.

Пошаговое построение «Целостной модели русского языка – ЦМРЯ»
Первый шаг. Структуры знаний русского языка делим на инвариант-

ные (постоянные) и категориальные (переменные).
Инвариантные знания – это знания относящиеся к частям речи. Их все-

го 9: 6 самостоятельных частей речи – существительное, прилагательное, 
числительное, местоимение, глагол, наречие и 3 служебных: союз, предлог, 
частица.

Оцифровываем части речи и получаем такую картину: 1– существитель-
ное; 2 – прилагательное; 3 – числительное; 4 – местоимение; 5 – глагол;        
6 – наречие; 7 – союз; 8 – предлог; 9 –частица;

http://ppe-journal.edu.az
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Инвариантные знания в знаковом виде 1--2--3--4--5--6--7--8--9.
Категориальные знания – это знания категорий русского языка. Их все-

го 8 – род, число, падеж, лицо, время, вид, наклонение, залог. Оцифровывая 
их, получаем: 1 – род, 2 – число, 3 – падеж, 4 – лицо, 5 – время, 6 – вид, 7 –  
наклонение, 8 – залог. Категориальные знания преобразовывают, приводят 
в движение инвариантные знания.

Второй шаг. Cтроим координатную плоскость для модели естествен-
ного языка – ЕЯ.

На горизонтальной оси Х последовательно располагаем инвариантные 
знания: 0 – это предмет; 1 – существительное; 2 – прилагательное; 3 – чис-
лительное; 4 – местоимение; 5 – глагол; 6 – наречие; 7 – союз; 8 – предлог; 
9 – частица. 

Таким же образом на вертикальной оси У располагаем категориальные 
знания: 1 – род, 2 – число, 3 – падеж, 4 – лицо, 5 – время, 6 – вид, 7 – накло-
нение, 8 – залог (схема 1).

Схема 1
Целостная модель русского языка – ЦМРЯ

На построенной координатной плоскости языка (схема 1) в горизон-
тальной оси Х х0 – предметы; х1 – существительное; х2 – прилагательное; 
х3 – числительное; х5 – глагол; х6 – наречие; х7 – союз; х8 – пред лог;          
х9 –частица.

На вертикальной оси у1 – род; у2 – число; у3 – падеж; у4 – лицо; у5 – 
время; у6–наклонение; у7– вид; у8 – залог глагола.

Третий шаг. Каждая ячейка модели заполняется соответствующими 
правилами, которые тоже оцифровываются. Примеры:

х1 – существительное, инвариантные правила существительного–это 
значения существительных; вопросы; род; одушевленные и неодушевлен-
ные; собственные и нарицательные.

Фатмаханум Бунятова. Целостная (формально-логическая) модель и 
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y1 – это категория рода. В эту ячейку заложены все знания, которые 
относятся к понятию рода, как структурной единице знания.

В ячейках х1у1 – собраны инвариантные и переменные знания о суще-
ствительных: значения существительных; вопросы; род; одушевленные и 
неодушевленные, собственные и нарицательные существительные; родо-
вые окончания существительных; определение рода существительных на ъ 
(твердый знак), существительные общего рода.

В ячейках х3 собраны все знания о числительных, как части речи; в у3 
правила склонения порядковых и количественных числительных.

Точка пересечения х3 и у3 Z означает, что Zх 3 у3 – это склонение 
порядковых и количественных числительных, а Zх 2у3 – склонение прила-
гательных и т.д.

«Целостная модель русского языка – ЦМРЯ» построенная на коорди-
натной плоскости является универсальной математической моделью есте-
ственного языка – ЕЯ. В этой модели координаты означают:

х0 – предметы окружающего нас мира;
х1 – имя предмета – существительное;
х2 – признак предмета – прилагательное;
х3 – количество предмета– числительное;
х4 – заменяет имена–местоимение;
х5 – действие предмета– глагол;
х6 – признак действия, признак признака – наречие;
х7– х9 – служебные слова.
В этой модели х1–х9, или же Х означает словарный фонд языка.
Координат У – означает все категориальные знания, которые приводят 

в движении х1 – х5. Каждая категория знаний имеет функцию принадлеж-
ности как «группе» слов х1; х2; х3; х4; х5; так же и «группировкам» х1, х2, 
х3, х4, х5 этих слов. В итоге мы видим объект познания – целостную модель 
естественного русского языка – ЕРЯ.

Что нам говорит построенная «Целостная модель русского языка–
ЦМРЯ»?

«Целостная модель русского языка – ЦМРЯ» построенная на коорди-
натной плоскости является универсальной моделью естественного языка 
и на основании этой модели можно построить целостные программы рус-
ского языка. ЦМРЯ имеет следующие преимущества перед устоявшимися 
подходами к составлению программ:

В построенной модели естественного русского языка – ЕРЯ, или же 
ЦМРЯ знания раздела грамматики – морфологии представлены в схеме це-
лостности, что формирует в мышлении учащихся языковые знания в схеме 
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целостности. Обозначение частей речи и правил цифрами создает возмож-
ность логически последовательно структурировать знания, определить гра-
ницы изучаемых знаний по классам. Каждый класс инвариантных и катего-
риальных знаний является кластером знаний. Например, класс х1 является 
кластером структур знаний о существительном, у1 – кластером знаний о 
категории рода.

Структуры постоянных знаний кластеров могут логически объеди-  
няться, х1х2, – умный мальчик. Это означает, что прилагательное изучается 
на знаниях о существительных, т. е. изучаемое знание строится над предше-
ствующими знаниями и это формирует у учащихся кластерное мышление.

Соединенные знания разъединяются х1; х2; – умный; мальчик и изуча-
ются отдельно.

Структуры знаний, к примеру: местоимение – х4 у1 у2 (мой), прилага-
тельное х2у1у2 (старый), существительное х1у1 у2, (друг) – мой старый 
друг имея связи знания, изучаются вместе. Такое связанное изучение знаний 
формирует у учащихся ассоциативное мышление. Так в морфологическом 
разборе предложения х2у1у2 (старый) х1у1у2, (друг) – х2у1у2 (старый) 
является второстепенным членом предложения, определением; в синтакси-
ческом разборе словосочетание х2у1у2 (старый) х1у1 у2, (друг) – является 
согласованием. Изучение морфологических знаний вместе с синтаксиче-
скими знаниями означает перенос понятия с одной плоскости на другую,   
т.е. с морфологии на синтаксис и развивает у учащихся операциональность 
мышления.

Принадлежность категориальных структур знаний к инвариантным 
структурам знаний определяется такими логическими операциями, как 
операция замещения, обогащения, идентичными и мультипликативными 
операциями. В этом случае как правила категориальных, так же и правила 
инвариантных знаний все время находятся в мобильном движении.

При пересечении точек инвариантных и категориальных знаний на ко-
ординатной плоскости, точка пересечения является показателем темы. Так 
пересечение точек х2 и у3 – Z образовывает тему склонение прилагатель-
ных. Тема Z х2у3 – склонение прилагательных интегрируется с темами Z 
х3у3 – склонением числительных и темой Z х4у3 – склонением указатель-
ных, притяжательных местоимений. Это, в свою очередь, является муль-
типликативной операцией, т.е. множественное действие с одним знанием 
над несколькими знаниями. Например: изучая склонения прилагательных 
можно этими знаниями склонять указательные, притяжательные местои-
мения и порядковые числительные, что в свою очередь является созданием 
знаний, а не усвоением новых знаний, так как склонение местоимений и 
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числительных изучаются в старших классах.
По координатам модели можно определить структуры знаний. Напри-

мер: координат х4у1 – означает изменение местоимений по родам.
Исправление грамматических ошибок можно провести по координатам. 

Пример: ошибки в окончаниях прилагательных исправляются, пользуясь 
знаниями собранные в ячейках х1у1у2у3 и х2у1у2у3.

При моделировании были использованы математические символы, поэ-
тому она является математической моделью естественного русского языка 
– ЕРЯ.

С любой точки модельной программы можно выйти на изучаемую тему, 
приобретая нужные знания в ассоциации. Например: из точки знаний х1 
(сущ.) нужно выйти к знаниям х4у3 (склонение местоимений). Для этого 
можно построить познавательный путь в такой последовательности: х1 – 
х1у1 – х1у2 – х1у3 – х4у1 – х4у2 – х4у3. Раскодируя знаки, мы получим 
такую последовательную связку знаний друг с другом: Так, х1 – х1у1 – х1у2 
– х1у3 означает, что существительные х1 бывают в М. р, х1у1,1; Ж.р. х1у1,2 
и в С.р.-х1у1. (М.р.-у1,1; Ж.р. у1,2; С.р. -у1,3) меняются по числам – Ед. ч. – 
у2,1; Мн.ч. – у2,2. склоняются. Коды падежей И. п. у3,1; Р.п. у32. Д.п. у3,3; 
В.п. у3,4. Т.п. у3,51; П.п. у3,6 х4у1 – х4у2 – х4у3 – означает, что местоимения 
меняются по родам х4у11-3, по числам х4у21-2, склоняются х4у31-6.

Построение программного материала русского языка 
начальной школы на основании ЦМРЯ

Структуры знаний программы русского языка для начальной школы по 
ФГОС РФ нами были размешены в «Целостной модели русского языка – 
ЦМРЯ» (схема 2)

Схема 2
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«Целостная модель русского языка – ЦМРЯ» начальной школы
Прежде чем составить программу русского языка для начальной школы 

на основе «Целостной и нечеткой модели русского языка – ЦМРЯ» нами, 
исходя из конструктов психолингводидактики были анализированы содер-
жания знаний раздела «Морфология» 4-х комплексов учебников Россий-
ской Федерации.

Морфология – это раздел грамматики, который изучает слово как часть 
речи. Нетрудно увидеть, как все первоклассники в своей речи пользуются 
словами из всех частей речи. Разница в их речи в том, что у одного богатый 
словарный запас, а у другого маленький. Это является показателем того, 
что первоклассник скрыто знает части речи, правильно меняет эти слова по 
числам, по падежам и т. д. Одним словом, каждый человек, когда общается 
на своем родном языке, его речь является показателем того, что в какой сте-
пени он владеет скрытыми правилами языка. И этот факт – факт владе-
ния учащимися скрытых правил языка в составлении школьных программ 
не учитывается. Их обучают языку по научно названным правилам, вместо 
того, чтобы скрытые языковые правила сделать явными и подвести к грам-
матическим правилам, т. е. научить их умению на основании этих правил 
самоисправлять и правильно строить свою речь исходя из своих внутрен-
них возможностей.
     Анализируемые учебные комплексы:
1.  Перспектива. Русский язык [Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В., 2017].
2. Перспективная начальная школа. Учебник русского языка [Каленчук 
М.Л., Чуракова Н.А. и др].
3. Классический учебник русского языка начальной школы [Рамзаева Г.С., 
2014].
4. Школа России. Учебник русского языка начальной школы [Канакина 
В.П., Горецкий В.Г].
5. Результаты анализа программ с позиции целостности знаний раздела 
«Морфология».
6. Русский язык [Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В., 2017]. В раздел морфо-
логии включены все части речи. Принцип целостности знаний соблюдается.
7. Школа России. Учебник русского языка начальной школы [Канакина 
В.П., Горецкий В.Г]. В раздел морфологии включены все части речи. Прин-
цип целостности знаний соблюдается.
8. Перспективная начальная школа. Учебник русского языка [Каленчук 
М.Л., Чуракова Н.А. и др]. Целостность знаний раздела «Морфология» не 
соблюдается. Вместо 6 самостоятельных частей речи в программу включе-
ны 5 частей речи. Не включено имя числительное.
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9. Классический учебник русского языка начальной школы [Рамзаева Г.С., 
2014]. За 4 года обучения учащиеся изучают 4 основные части речи: су-
ществительное, прилагательное, местоимение и глагол. Числительными и 
наречиями они будут заниматься в старших классах.

Во всех перечисленных учебниках знания в основном представляют-
ся как дидактические единицы, которым присущи определенные правила. 
Между единицами знаний слабая интеграция, поэтому даются многочис-
ленные упражнения на усвоение этого правила и правильного его примене-
ния. В этом подходе ученики работают со знаниями, потому что учебные 
действия учеников определяются глаголами спиши, подчеркни, выбери, по-
ставь, определи и т. д.

Как основа модельной программы русского языка в начальной школе 
нами взята программа «Русский язык в начальной школе» [Климанова Л.Ф., 
Бабушкина Т.В., 2017] по нижеследующим особенностям:

● Языковые понятия не даются в готовом виде (или на объяснитель-
но-иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их получения, 
а в дальнейшем – как деятельность по их усвоению.

● Обращение к семантической стороне языка создаёт условие для пони-
мания значения изучаемого.

● Программа предусматривает не только знакомство детей со знако-
во-символической деятельностью, но и освоение основ мыслительного про-
цесса – анализа и синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных 
операциях.

При освоении грамматики, учащиеся работают с целой группой слов, 
имеющих общие признаки, что формирует умения обобщения, которое не-
обходимо для развития абстрактно-логического мышления (способ образо-
вания понятий).

В содержание включено формирование умений классифицировать 
(группировать) слов по разным основаниям (смысловым и формально-грам-
матическим).

Приобретение умения навыка классификации подводит учащихся к са-
мостоятельному выводу о наличии у целого класса слов общих признаков 
(грамматического значения, т. е. значения предметности, форм рода, числа 
и падежа у существительных и т. д.).

В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики 
к грамматике через различные уровни классификации и обобщения слов. 
Осознание различий между грамматическим (обобщённым) и лексическим 
(единичным) значением слова позволяет уйти от формального изучения 
языка.
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В учебниках Л.Ф. Климановой [Климанова Л.Ф., 2017] наблюдается по-
пытка связывания морфологии в единое целое, но только по годам обуче-
ния. Части речи изучаются с ракурса обозначения названия предмета, его 
признака, количества, указывания на предмет, обозначение его действия и 
признака действия. На основании программы русского языка для началь-
ной школы нами была построена «Математическая модель программы рус-
ского языка – ММПРЯ». К целостности знаний основы языка – морфологии 
по годам обучения, поэтому в модели показаны изучаемые темы по годам 
обучения.

Схема 3

Математическая модель программы русского языка 
– ММПРЯ (начальная школа)

В учебниках написанных на основании программы наблюдается работа 
учеников с знаниями и над знаниями. Эта работа совершается путем поста-
новки причинного вопроса над знаниями такого типа: почему они разные? 
Как можно изменить и что получается? 

Это логическое вопрошание должно было продолжаться вопросами по-
чему не меняется, или же как меняется?  Далее на обобщенный ответ уча-
щихся уместно было бы поставить вспомогательный вопрос, или же сде-
лать логическое обоснование и этим привести учащихся к выводу правила. 
Вместо этого устами Самоварова дается готовая формулировка правила.

Систематический курс русского языка программы Климановой Л.Ф 
● фонетика и орфоэпия;
● графика;
● лексика;
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● состав слова;
● морфология;
● синтаксис;
● орфография и пунктуация;
● развитие речи [Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В., 2017].
В программе русского языка раздел «Лексика» изучается во всех разде-

лах курса; слово практически представляется как единица языка; понима-
ние слова как единства звучания и значения.

Номинативная функция слова – называть предметы окружающего мира. 
Слова – имена собственные (наименование единичных предметов), имена 
нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). Диффе-
ренциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлён-
ных и неодушевленных слов. В дополнении к этому разделу нами вносится 
изучения значений слов, характеризующих признаков, количество, дей-
ствие, признак действия названных предметов. Этим внесением мы расши-
ряем рамку понимания значения слов.

Морфология. Общее представление о частях речи; классификация слов 
по частям речи; знание средств их выделения (вопросы и общее значение); 
деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи; умение опозна-
вать имена собственные; различение имён существительных, отвечающих 
на вопросы «кто?» и «что?, различение имён существительных мужского, 
женского и среднего рода; изменение существительных по числам; по па-
дежам; определение падежа, в котором употреблено имя существительное; 
различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов; определе-
ние принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му склонению; мор-
фологический разбор имён существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи; основные при-
знаки; дифференциация и группировка слов по вопросам; морфологический 
разбор имён прилагательных; изменение прилагательных по родам, числам 
и падежам, кроме притяжательных прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как 
части речи; употребление числительных в речи.

Местоимение. Общее представление о местоимении; личные местоиме-
ния; значение и употребление в речи; личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 
единственного и множественного числа; склонение личных местоимений; 
роль местоимения в речи.

Глагол. Значение и употребление в речи; основные признаки; класси-
фикация глаголов по вопросам; неопределённая форма глагола; различение 
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глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?»; изме-
нение глаголов по временам; изменение глаголов (спряжение) по лицам и 
числам в настоящем и будущем времени; способы определения I и II спря-
жения глаголов (практическое овладение); изменение глаголов прошедше-
го времени по родам и числам; морфологический разбор глаголов.

Наречие. Неизменяемость наречий; значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами; функ-

ция предлогов: образование падежных форм имён существительных и ме-
стоимений; отличие предлогов от приставок.

Союзы и, а, но, их роль в речи; частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осозна-

ние их сходства и различие).
В разделе «Морфология» к целостности знаний по частям речи достига-

ется по годам обучения. В первом классе – это группы слов, обозначающие 
предмет, признак предмета, действие предмета.

Во втором классе – это существительное, прилагательное, глагол, ме-
стоимение, предлог.

В третьем классе – существительное, прилагательное, глагол, местои-
мение.

В четвертом классе – существительное, прилагательное, глагол, место-
имение, числительное, наречие. Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица 
не, её значение (1).

Выход к целостности знаний раздела «Морфологии» происходит по го-
дам обучения. В данном случае, в 4 классе. Все это противоречит принципу 
целостности психoлингводидактики. И это ясно видно при сравнении моде-
лей структур знаний (схема 4).

Схема 4
Сравнение структур знаний программы начальной школы 

(русский язык)

Фатмаханум Бунятова. Целостная (формально-логическая) модель и 
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Математическая модель программы русского языка
 (начальная школа)

4. Структура построения целостной программы русского языка для 
начальной школы на основании ЦМРЯ.

Программа ЦМРЯ должна строиться на основе морфологии и она будет 
состоять из 7 разделов: 6 разделов самостоятельных частей речи и 1 раздел 
служебной части речи.

Каждый раздел содержит в себе инвариантные знания. Например, в 
разделе х1 – имя существительное включены: значение и употребление су-
ществительных в речи; умение опознавать имена собственные; различение 
имён существительных, отвечающих на вопросы кто? и что?; различение 
имён существительных мужского, женского и среднего рода.

Каждый раздел изучается в интеграции с предыдущим разделом, на-
пример: существительное – х1 обозначает предмет; прилагательное обозна-
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чает, признак предмета – х2х1; местоимение указывает на предмет х4х1; 
числительное обозначает количество предмета – х3х1; глагол обозначает 
действие предмета – х5х1; наречие обозначает признак действия, признак 
признака – х6х5х1; служебные слова в интеграции с основными частями 
речи. 

Категориальные знания «род, число, падеж – у1, у2, у3» изучают-
ся вместе с разделами: существительное, прилагательное, числительное,               
местоимение, глагол – х1; х2; х3; х4; х5. Категориальные знания «лицо-у4» 
должны изучаться вместе с местоимением, существительным и глаголом.

Категориальные знания «время – у5» должны изучаться вместе с гла-
голом – х5, наречием – х6, х4 – местоимением и с существительным – х1.

Знания разделов курса «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лекси-
ка», «Состав слова», «Синтаксис», «Орфография и пунктуация», «Развитие 
речи» имеют отношения ко всем 6 разделам программы.

Как нужно строить программу русского языка для
начальной школы по годам обучения?

 
     Первый год обучения. В первом году обучения проводится деление 
словарного запаса учащихся по вопросам 6 частей речи и каждое деление 
оцифровывается. Кодированность вопросов собирает вокруг себя слова, от-
вечающие на этот вопрос. Этот когнитивный прием в мышлении учащихся 
создает интеллектуальные умения, как деления множества на подмноже-
ство по данным вопросам

1. Что это? – Это книга. Кто это? – Это брат.

2. Какой брат? – Любимый брат. (ая-яя; ое-ее; ие-ые) 

3. Сколько братьев? –Три брата.

4. Чей брат?– Мой брат. (ая-яя; ое-ее; ие-ые)

5. Брат что делает? (делал; будет делать)– Брат читает. 

6. Читает как? – Читает тихо.

7. Слова, не имеющие вопросы.

4
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Знания остальных разделов курса, относящиеся к первому году обуче-
ния, накладываются ко всем частям речи.

Второй год обучения. 1. Во втором году обучения слова классифициру-
ются по вопросам, классы слов обозначаются грамматическими терминами. 
Обозначение классов слов грамматическими терминами означает переход 
от интуитивных знаний к конкретным знаниям или же начало формирова-
ния у учащихся стадии конкретного мышления. 

        – сущ                      – прил                     – числ                 – мест

      
        – глагол               – наречие                – слова не имеющие вопросы

2. Категориальные знания род, число и падеж изучаются совместно с 
существительным, прилагательным, числительным, местоимением и глаго-
лом. Эти группы слов согласованы между собой по отношению к предме-
ту и с психолингводидактической точки зрения, являются согласованными 
«группировками». Например: дорога; близкая дорога; одна дорога; моя до-
рога; дорога виднелась; виднелась недалеко.

3. Знания остальных разделов курса, относящиеся ко второму году обу-
чения, накладываются ко всем частям речи.

Третий год обучения. В третьем году обучения категориальные знания 
рода, числа, падежа применяются к существительным, прилагательным, 
числительным и местоимениям.

Порядок применения согласованного склонения:
1. Склонение существительных в ж. р., м. р. и с. р. в ед. и во мн. числе.
2. Склонение существительных ж. р., м. р. и с. р. в ед. ч. и во мн. числе 

с прилагательными ж. р., м. р., с. р. в ед. и во мн. ч. Например: новый год; 
новая школа; новое платье; новые друзья.

3. Склонение существительных и прилагательных ж., р., м. р., с. р. в ед. 
и во мн. ч, с порядковыми числительными в ж. р., м. р., с. р. в ед. и во мн. 
числе. Например: первый сильный удар; первая показательная игра; вто-
рое большое окно; первые показательные игры.

4. Склонение существительных и прилагательных ж. р., м. р., с. р. в ед. и 
во мн. ч. с указательными, притяжательными местоимениями в ж. р., м. р., 
с. р. в ед. и во мн. числе. Например: моя старшая сестра; мой старший брат; 
мое любимое дело; мои счастливые дни.

5. Времена глагола, употребление времен глаголов с наречиями време-
ни; употребление глагола в прошедшем времени с именными частями речи 
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и с наречиями. Например: прошедшее время: писал вчера, давно, недавно и 
т.д.; мальчик бегал, девочка бегала, солнце грело.

6. Служебные слова изучаются отдельно в контексте предложений.
7. Знания остальных разделов курса, относящиеся к третьему году обу-

чения, накладываются ко всем частям речи.
Четвертый год обучения. В четвертом году обучения проводится глу-

бокое изучение согласованного применения категориальных знаний паде-
жа, числа, рода и категории времени и лица в предложении:

● слово, как второстепенный и главный член предложения;
● сочетание слов – словосочетание как главное и зависимое слово;
● определяемая, управляемая, примыкаемая роль главных слов, слово-

сочетаний в предложении.
Знания остальных разделов курса, относящиеся к четвертому году обу-

чения, накладываются ко всем частям речи.
Как должны учиться учащиеся по этой программе? Изменение 

структур знаний и построение их в русле познания требует и изменения 
способа обучения. В силу этих изменений традиционный способ обучения, 
нацеленный на усвоение знаний должен меняться на конструктивное обу-
чение [Байкова Т.А., Малаховская О.В., Чуракова Н.А., 2010]. Цель кон-
структивного обучения – это создание такого педагогического простран-
ства, где ученики, опираясь на свои имеющиеся знания, строили свои новые 
знания. Это означает мягкий переход от научения, обучения к учению. 
Этот переход обусловлен:

● созданной модельной программой русского языка, построенная на ло-
гике целостности теории интеллекта Пиаже;

● конструктивным обучением и учением, содержащем в себе позна-
вательную и операциональную деятельность учащихся с знаниями и над 
знаниями. 

Какие новшества применялись в составлении программ русского 
языка на основе ЦМРЯ?

1. Впервые на основе психолингвистики новые знания строятся на ос-
новании интуитивных или же личностных знаний учащихся. Это в то же 
время означает, что не знания развивают учащихся, а учащиеся сами разви-
вают свои знания.

2. Все части речи раздела «Морфология» изучаются с первого класса 
и исходя из этого знания учащихся и их словарный фонд становятся мо-
бильным и расширяющимся. Знания разделов курса накладываются на все 
самостоятельные части речи.

3. В первом году обучения учащиеся учатся подбирать слова из своего 
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словарного фонда, по вопросам частей речи и создают группы слов, т. е. 
скрыто классифицируют слова по классам, которые обозначают предмет, 
его признак, количество, действие, признак действия, слова, указывающие 
на предмет и слова не имеющих вопросов. С точки зрения философии обра-
зования – это выход из частей к целостности знаний. С психолингвистиче-
ского подхода – это операция классификации, которая строит в мышлении 
учащихся интеллектуальные умения делить множество на подмножество 
по данным.

4. Во втором году обучения проводятся обратные действия. Учащиеся 
учатся делить слова из своего словарного фонда и из данных слов по во-
просам частей речи и классифицировать их как части речи. Это умственная 
деятельность формирует в мышлении учащихся умении образования под- 
множества из множеств.

5. Переменные правила, изначально применяются над группами слов. 
Анализируя свойства «группировки», находя общие основания правила 
«группы» переносятся на «группировки» с добавлением новых элементов 
знаний. Эта продолжающая умственная деятельность с точки зрения пси-
холингводидактики является мультипликативной операцией, и она форми-
рует у учащихся операциональность мышления.

6. Дополнение «группировки» с новой группой слов, которые имеют от-
ношения с ней, приводит к созданию новых знаний. Этот процесс обогаще-
ния знаний является признаком операциональности мышления, которое на-
чинается строиться с первого класса. Например: грамматическая категория 
«число» выражает морфологическими средствами языка единичность, или 
множественность предметов – х1 или лиц – х4 [Anne-Nelly Perret-Clermont 
& Jean-Mark Barrelet., 2008/2014]. Но так как предмет имеет свой признак, 
количество, действие, поэтому мы должны менять по числам и прилага-
тельные – х2, и числительные – х3 и глагол – х4. Это изменение означает 
согласованное соединение структур двух групп слов – х1у2 с х2у2. Напри-
мер: новый день, новые дни.

7. Согласование существительного с прилагательным – х1у2 с х2у2, 
прилагательного – х2у2 с местоимением – х4у2; местоимения с числитель-
ным и с прилагательным – х4у2 х3у2 х2у2 – это композиция группировок. 
Представление учащимся знания в такой логической последовательности 
создают для них возможность оперировать знаниями, т. е. проводить про-
должительные действия над знаниями с логической последовательностью.

8. При составлении заданий по темам 30% – 35% заданий содержат во-
просы, касающиеся к знаниям, а задания остальных вопросов – это вопро-
сы, выявляющие понимание значения изучаемого, его анализ и синтез, вы-
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явления общности, причинности и генерации новых знаний.

Заключение / Conclusion / Nəticə

Значимость модели естественного русского языка ЦМРЯ, или же ЕРЯ, 
была построена на логике целостности Ж. Пиаже. Логика целостности явля-
ется работой разума на операциональном уровне, т.е. на формально-логиче-
ском уровне, которая является работой человеческого мозга – естественного 
интеллекта – ЕИ. На основании модели естественного языка – ЕЯ и есте-
ственного интеллекта – ЕИ можно построить модель искусственного языка 
– ИЯ и искусственного интеллекта – ИИ.

При моделировании были использованы математические символы. Мо-
дель является оригинальной математической моделью естественного рус-
ского языка – ЕРЯ. С любой точки модельной программы можно выйти на 
изучаемую тему, приобретая нужные знания в ассоциации. Это представля-
ет программу в виде SMART программы.

Оцифрование знаний означает цифровые знания и цифровые программы 
по этим знаниям, что означает приоритетным показателем цифровой школы. 
Цифровизация языковых знаний дает возможность обрабатывать естествен-
ные языки и создать компьютерные модели языков.

Oперациональность мышления позволяет собирать структуры знаний в 
кластеры, выяснять их взаимосвязь и отношения, классифицировать их, обо-
гащать или же замещать другими структурами. Эти логические операции 
собирают как магнит вокруг структуры знаний относящиеся к ней соответ-
ствующие знания.

Как писал С. Пейперт [Paypert S., 2008], построенную формально-логи-
ческую модель языка можно представить в форме объекта, т.е. учебника «с 
помощью которого думают, объект, заставляющий думать», иначе говоря 
– этo SMART программы, учебники, цель которых будет взрасти умную 
SMART личность.

Актуальность статьи. Построенная «Целостная программа знаний рус-
ского языка» на основании логики целостности Ж. Пиаже, является SMART 
программой русского языка для начальной школы – программа, которая за-
ставляет учащихся учиться и строить свои знания думая. 

Научная новизна статьи. Чтобы сравнить смоделированную програм-
му с действующими программами на координатной плоскости были ото-
бражены структуры знаний действующих программ, которые нацелены на 
усвоении знаний. При сравнении моделей были выявлены существенные 
разницы в построении структур знаний, что означает разницу между усво-

Фатмаханум Бунятова. Целостная (формально-логическая) модель и 
smarт-программы русского языка



40

ением и созданием знаний. На основании модели были созданы модельные 
программы русского языка для начальной школы.

Практическая значимость статьи. Чему научатся ученики, и учите-
ля учась и работая по этой программе?

Ученики научатся: строить свои знания в схеме целостности; класси-
фицировать множества на подмножества; находить общее между группи-
ровками слов и проводить над ними операциональные, т.е. множествен-
ные действия; превратить знания в инфографику и инфографику в знания; 
выбирать из своих личностных знаний знания, раскрывающие сущность               
изучаемой темы; познавательно рассматривать любой изучаемый материал; 
создавая свои знания, учащиеся постепенно строят в своем мышлении эпи-
стемиологический путь познания, который в дальнейшем превратится в яв-
ный механизм познания окружающего мира. Учась в конструктивной среде 
обучения, они развивают свои социальные знания и умения. 

Учителя научатся: логически строить структуры знаний; составлять за-
дания на размышление; строить целостность знаний; организовать познава-
тельный процесс обучения; умению преобразовывать знания в инфографику 
и наоборот; умению создании критерии оценивания развития уровня стадий 
интеллекта учащихся и развития академических и социальных знаний.
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Annotasiya. Məqalədə ibtidai sinif şagirdlərinin nitqinin inkişaf et-
dirilməsinin imkan və yollarından bəhs olunur. Qeyd edilir ki, bu gün 
ümumtəhsil məktəblərində yaranan problemlərdən biri şagirdlərin Azər-
baycan dilində səlis danışa bilməmələridir. Şagirdlər düşüncələrini ya-
zılı şəkildə ifadə etməkdə çətinlik çəkir, çoxsaylı səhvlərə yol verirlər. 
Həmçinin qeyd olunur ki, yazılı nitqin inkişaf etdirilməsi şagirdlərin bə-
dii yaradıcılığına da müsbət təsir göstərir. Müəlliflərin fikrincə, müəllim 
şagirdlərin yazılı nitqini inkişaf etdirmək istiqamətində o zaman müsbət 
nəticələr əldə edə bilər ki, öz fənninin tədrisi metodikasından səmərəli 
şəkildə istifadə etməyi bacarsın.
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Giriş hissə / Introduction

Şagird şəxsiyyətini səciyyələndirən əsas amillərdən biri onun öz fikirlərini 
ifadə etmək bacarığı, yəni nitqidir. İnsanın intellekti və bilik səviyyəsi, mədə-
niyyəti onun nitqində təzahür edir. Nitqi formalaşdırmaq, inkişaf etdirmək, şa-
girdlərə düzgün və savadlı danışıq mədəniyyəti aşılamaq ümumtəhsil məktəbinin 
başlıca vəzifəsidir. Bu gün təhsil sahəsində aparılan islahatlar, yeni təlim texno-
logiyalarının tətbiqi, strategiyalardan irəli gələn hədəflər ibtidai təhsilin qarşısına 
həlli vacib olan problemlər çıxarmışdır. Şagirdlərə məntiqi və yaradıcı təfəkkü-
rün elementlərini başa salmaq, onlarda təlimin məzmun xətləri üzrə (dinləyib-an-
lama – danışma, oxu, yazı və dil qaydaları) bacarıq və vərdişlər formalaşdırmaq 
əsas məsələlərdəndir. Müəllim təlim prosesində əmin olmalıdır ki, şagird müşa-
hidə etdiyi şəkil, əşya, hadisə əsasında hekayə qurub, istənilən şəraitdə fikrini 
müstəqil ifadə edə bilir və danışarkən nitq etiketlərindən yerli-yerində istifadə 
etməyi bacarır; mətnin hissələri arasında məna əlaqələrini müəyyənləşdirə bilir, 
əməli və yaradıcı yazılar yazarkən öyrəndiyi dil qaydalarından düzgün istifadə 
edir.

Əsas hissə / Main Part

Etiraf etməliyik ki, bu gün məktəblərdə yaranan ən böyük problemlərdən biri 
nitq problemi – şagirdlərin Azərbaycan dilində səlis danışa bilməmələridir. Belə 
ki, şagirdlərin əksəriyyəti fikrini sərbəst söyləyə bilmir, dərs danışarkən müvafiq 
sözləri tapmaqda çətinlik çəkirlər. Müəyyən qədər nitq qabiliyyəti olan şagirdlər 
də fikirlərini çox sadə cümlələrlə ifadə edirlər. Eyni vəziyyət inşa yazılarında da 
müşahidə olunur. Şagirdlər düşündüklərini yazılı ifadə etməkdə əziyyət çəkir, 
nəticədə çoxsaylı  üslub səhvlərinə yol verirlər. 

“Bu gün təhsilin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri də şagirdlərin 
qazandıqları biliklərin təcrübədə əhəmiyyətini dərk etmələridir. Şagirdlərə ibti-
dai siniflərdən etibarən elə şərait yaradılmalıdır ki, onlar fikirlərini yoldaşları ilə 
nə üçün bölüşdüklərini, onun mahiyyətini, əhəmiyyətini dərk etsinlər” [Cəfəro-       
va N., 2016]. On bir il təhsil alan şagird qəzetdə dərc etdirmək üçün kiçik həcmli 
bir məqalə yaza bilmirsə, ictimai tədbirlərdə fikrini çatdırmaqda çətinlik çəkir-
sə, bunun səbəbi ibtidai siniflərdən başlayaraq Azərbaycan dili dərslərinin, bu 
dərslərdə nitq inkişafı üzrə aparılan işlərin aşağı səviyyədə olması ilə bağlıdır. 
İbtidai siniflərdən başlayaraq dərsliklərdə olan mətnlər təhlil edilməli, mətndə-
ki əsas fikir yazılı və şifahi şəkildə ifadə olunmalıdır. Ən kiçik həcmli yazı işi 
üzərində işləyərkən belə şagirdlərdə sərbəst düşüncə formalaşdırılmalı, onların 
lüğət ehtiyatı, ünsiyyət bacarıqları zənginləşdirilməlidir. Bu istiqamətdə əsas iş 
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yaradıcı yazıların – esse, ifadə və inşaların üzərinə düşür. Bu zaman şagirdlərin 
hər hansı bir mövzu ətrafında istək və arzularına, fikirlərinə müəllim tərəfindən 
istiqamət verilməli və bu istiqamətlərin nəticəsi yazıda öz ifadəsini tapmalıdır. 
Azərbaycan dili fənninin əsas prinsiplərindən biri nitq inkişafı olduğundan ibtidai 
siniflərdən başlayaraq, şagirdlərin şifahi və yazılı ədəbi nitq vərdişlərini inkişaf 
etdirmək müəllimin əsas vəzifəsi olmaqla diqqət mərkəzinə çəkilməlidir. İstər 
ibtidai, istərsə də yuxarı sinif şagirdlərinin yazılı və şifahi nitq mədəniyyətinin 
aşağı səviyyədə olmasının səbəbi müəllimlərin şagirdlərlə nitq inkişafı ilə bağlı 
apardıqları işlərin olan çatışmazlıqların nəticəsidir.

“Müəllim Azərbaycan dili dərslərini o zaman səmərəli təşkil edə bilər ki, 
öyrədəcəyi dil bölməsinin qarşısında qoyulan məqsədi dəqiq müəyyənləş-
dirə, nəzəri və praktik materiallar arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin edə bilsin”                        
[Kərimov Y.Ş., 2013]. Azərbaycan dili fənninin tədrisinin əsas prinsiplərindən 
biri nitq inkişafı olduğundan bütün dil bölmələrinə bu prizmadan yanaşılır və 
hər bir dil normasının öyrədilməsindən konkret nəticələr gözlənilir. Belə ki, dilin 
müxtəlif  bölmələrinə dair tək-tək faktlar, fonetik-qrammatik hadisələr fonunda 
verilən biliklər vahid məqsədə xidmət etməlidir. Şagirdlərdə dilə həssas münasi-
bət oyatmalı, onların yazılı və şifahi nitq vərdişlərini inkişaf etdirməklə Azərbay-
can dilinin sistemli şəkildə öyrədilməsinə zəmin yaradılmalıdır.

Azərbaycan ədəbi dili xalqımızın söz ustaları – yazıçılar, şairlər, publisist, 
tənqidçi, alim və ictimai xadimlər tərəfindən uzun illər boyu işlənilmiş, cilalan-
mışdır. Azərbaycan dilinin üstünlüyü zəngin söz ehtiyatlarına, rəngarəng bədii 
təsvir və ifadə vasitələrinə malik olmasında və ahəngdarlığındadır. Dilimizin 
qrammatik qaydalarını və zənginliyini qoruyub saxlamaq vəzifəsi müəllimlərin 
qarşısına çox böyük tələblər qoyur. Şagirdlərin savad səviyyəsinin ümumi vəziy-
yəti, onun şifahi və yazılı nitq mədəniyyətinin hazırkı səviyyəsi narahatlıq doğur-
maya bilməz. Məktəblərdə aparılan inşa yazıların nəticəsinə əsaslanaraq belə qə-
naətə gəlmək olar ki, şagirdlərimizin bir çoxunun  yazılı və şifahi nitq bacarıqları 
qənaətbəxş deyil. Bu vaxta qədər nitq inkişafı üzrə məktəblərdə keçirilən dərslər,  
aparılan məşğələlər gözlənilən nəticələri verməmişdir. Bəzi müəllimlərimiz şa-
girdlərin nitqindəki üslub xətalarını aradan qaldırmağı diqqət  mərkəzinə çəkmir-
lər. Bununla belə, əksər müəllimlərimiz şagirdlərin yüksək savada yiyələnmə-
sinə və nitq mədəniyyətinə sahib olmasına çalışırlar. Azərbaycan dili tədrisinin 
yaxşılaşdırılması məqsədi ilə ustad müəllimlərin iş təcrübələrinin yayılması üçün 
məktəblərimizdə olan imkanlardan istifadə etmək məqsədəuyğun olardı. 

Müşahidələrə əsaslanaraq demək olar ki,  Azərbaycan dili dərslərində başlıca 
nöqsanlar ondan ibarətdir ki, qrammatik qaydalar əsasında verilən nəzəri bilik-
lər şagirdlərin savadlı yazıya, şifahi və yazılı nitq vərdişlərinə yiyələnmələrinə 
az kömək edir. Dil qaydalarını izah edərkən onların yazılı və şifahi nitqdə tət-
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biqi nümunələrini əyani surətdə şagirdlərə göstərmək lazımdır. Eyni zamanda, 
şagirdlərin məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirmək üçün qrammatik qaydalardan 
çox istifadə olunmalıdır. Şagirdlərin şifahi cavablarında da nitq mədəniyyətinə 
yüksək tələblə yanaşılmalıdır. Onların cavabları həm mahiyyət etibarı ilə, həm də 
ifadə formasına görə düzgün olmalıdır. Cavab verən şagirdin orfoepik normalara, 
məntiqi vurğuya, nitqin ifadəliliyinə riayət etməsinə də diqqət yetirmək vacibdur. 
Bununla belə, müəllim şagirdlərin inşa yazılarına, müxtəlif növlü yaradıcı işləri 
yerinə yetirmələrinə yönəldilən tapşırıqlara üstünlük verməlidir.

İnşa və ifadə yazı qaydalarını şagirdlərə izah edərkən onlara yazdıqları işin 
savadlı və səliqəli yerinə yetirilməsi ilə yanaşı, öz yazılarının yoxlanılmasını da 
öyrətmək lazımdır. Şagirdlərdə yüksək savad və nitq mədəniyyəti formalaşdır-
maq pedaqoji kollektivin hər bir üzvünün əsas vəzifələrindən biridir. Bu işə rəh-
bərlik edib istiqamət vermək isə məktəb rəhbərlərinin və Azərbaycan dili müəl-
limlərinin vəzifə borcudur.

Şagirdlərin rabitəli nitqini inkişaf etdirmək və onlara fikirlərini konkret ifadə 
etməyi öyrətməyin yolları hansılardır və bu məqsədlə müəllim hansı istiqamət-
lərdə iş aparmalıdır?

“Rabitəli nitqin inkişafı dedikdə, birinci növbədə, şagirdin öz fikrini səlis, 
aydın, ardıcıl, yığcam və təsirli şəkildə ifadə etməsi nəzərdə tutulur. Şagird əv-
vəlcə ifadə edəcəyi fikri yaxşı mənimsəməli, sonra isə onu dil qaydaları cəhətdən 
doğru ifadə etməlidir. Demək, rabitəli nitq hər bir məzmunun özünəmüvafiq for-
ma ilə ifadə edilməsindən ibarətdir” [Əhmədov B., 1971]. Təcrübələr göstərir ki, 
Azərbaycan dili dərslərində nitqin inkişafı və yığcamlığı ilə əlaqədar şagirdlərlə 
aşağıdakı istiqamətlərdə iş aparmaq mümkün və faydalıdır:

● nitqin əhəmiyyəti və inkişaf etdirilməsi yolları haqqında şagirdlərə müva-
fiq məlumatların verilməsi, müəyyən izahat işlərinin aparılması;

● nitqi yığcam ifadə etməyə dair analoji nümunələrlə tanışlıq;
● nitqin yığcamlaşdırılması ilə əlaqədar praktik çalışmalar üzərində müstəqil 

işlərin təşkili və s.
Bəs nitqi necə yığcam ifadə etmək  mümkündür? 
Nitqi yığcam ifadə etmək  üçün əvvəlcə dəqiqləşdirmə və aydınlaşdırma üzrə 

işlər aparılır:
● fikrin izahında artıq təfsilata yol verməmək, konkretliyi gözləmək;
● danışıq zamanı təsvir faktlarını (tərkiblərlə ifadə edilən fikirləri) mümkün 

qədər ümumiləşdirici sözlərlə ifadə etmək;
● fikri yığcam ifadə etmək zəruriyyəti ortaya çıxdıqda obrazlı ifadələrin, mə-

cazların ifadə etdiyi mənaları konkret sözlə vermək;
● ardıcıl iki sadə cümlədəki fikirləri birləşdirib, bir sadə cümlə şəklində iş-

lətmək;
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● cümlənin xəbəri şəxsi aydın ifadə etdikdə nitqdə şəxs əvəzliyi ilə ifadə 
olunmuş mübtədanı işlətmək;

● fikrin tərzini bildirən birləşmələri onların semantik sinonimləri ilə əvəz 
etmək;

● fikrin ifadəsində əlavələri ixtisar etmək;
● nitqdə ara sözlər və cümlələri işlətmək;
● eyni mənanı ifadə edən həmcins sinonim olan ifadələrdən birini işlətmək 

[Əhmədov B., 2007].
Məktəbdə Azərbaycan dili müəlliminin fəaliyyəti onun şagirdlərinin nitq 

mədəniyyətinin səviyyəsi ilə ölçülür, ona görə də Azərbaycan dili və ədəbiyyat 
dərslərində əsas diqqət şagirdlərin nitq vərdişlərinə, onun inkişafına yönəldilir. 
Düzgün ədəbi tələffüz normalarına əməl edilməsi şifahi nitqin anlaşılma və təsir 
dərəcəsini artırır. Bu işlər, eyni zamanda şifahi rabitəli nitq üçün zəmin hazırlayır. 
Sözlər, ifadələr məqamında işlədildikdə daha düzgün və təsirli olur. Ona görə də 
nitq üslubları ilə bağlı aparılan işlərin rabitəli nitqin inkişafında rolu böyükdür.

Üslubiyyat üçün məqama görə sözün, ifadələrin, cümlələrin xüsusi əhəmiy-
yəti vardır. Cümlələr və ifadələr yalnız məqamına müvafiq seçildikdə üslub 
baxımdan düzgün hesab edilir. Bu nöqteyi-nəzərdən dil üslublarının şərti bölgü-
sünün böyük praktik əhəmiyyəti var.

Şifahi nitq insan cəmiyyəti ilə bir vaxtda yaranmışdır. Yazılı nitq isə cəmiyyə-
tin müəyyən inkişaf mərhələsində meydana çıxmışdır. Rabitəli nitqin inkişafında 
müstəsna rolu olan yaradıcı yazılardan əvvəl şifahi söhbətlər aparmaq, şagirdləri 
danışdırmaq, onların  “dilini açmaq” çox faydalıdır. Məsələn, müəllim şagirdləri 
ekskursiyaya aparır və bu ekskursiya haqqında inşa yazdırmaq qərarına gəlir. Bu 
məqsədlə müəllim uşaqların ekskursiyada nələrə diqqət yetirməli olacaqlarını, 
inşada nə barədə yazacaqları barədə söhbət aparır. Şagirdlər əvvəlcə gördüklərini 
şifahi şəkildə müəllimə danışır, müəllim onların nitqindəki nöqsanları təshih edir, 
bundan sonra yazı işi aparılır.

Rabitəli nitqin inkişafında yazılı rabitəli nitq mühüm rol oynayır. Şifahi nitqlə 
yazılı nitq bir-biri ilə sıx əlaqəlidir. Ümumiyyətlə, rabitəli nitqin inkişafı üzrə iş 
şifahi və yazılı nitqdə geniş təşəkkül tapmışdır. Yazılı nitqin inkişafı birbaşa şifa-
hi nitqin inkişafindan asılıdır.

Yazılı nitqin inkişaf etdirilməsi şagirdlərin bədii yaradıcılığına da müsbət tə-
sir göstərir. Onlar öz fikirlərini qurduqları cümlələrdə aydın və dolğun şəkildə 
ifadə edirlər. Cümləni təşkil edən sözlər, mürəkkəb cümlələri təşkil edən sadə 
cümlələr, ayrı-ayrı bitmiş cümlələr, abzaslar arasında müəyyən məzmun əlaqələri 
var və həmin əlaqələr xüsusi qrammatik formaların köməyi ilə ifadə olunur.

Mətnin həcmi artdıqca əvvəlki cümlələrlə sonrakı cümlələr arasında əlaqə 
tədricən zəifləyir, lakin cümlələr arasındakı əlaqələr nə məzmunca, nə də formaca 
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bir-birini təkrar etmir. İnşa yazı nitq inkişafı üzrə işin ən yüksək formasıdır. İnşa 
yazı üzərində iş çox çətin və mürəkkəb bir proses olmaqla, müəllimdən gərgin 
əmək tələb edir. İbtidai siniflərdə inşalar, əsasən, öyrədici xarakterli olur. Oxun-
muş mətn, əşyanın təsviri, seriyalı və süjetli şəkillər üzrə, təcrübə, müşahidə, 
gəzinti, ekskursiya, şagirdin şəxsi həyat təcrübəsi, oyun və əyləncələr əsasında 
yazdırılır. Belə müstəqil yazılar şagirdlərin şifahi nitqini, yaradıcı fəaliyyətini, ət-
raf aləmlə tanışlığını, dünyagörüşünün inkişafını, ümumi inkişafını təkmilləşdi-
rir. İnşa yazı sahəsində mükəmməl vərdişlər o zaman yarana bilər ki, nitq inkişafı 
haqqında yuxarıda deyilənlərə tam əməl olunsun.

İnşa yazı yaradıcı iş olub, şagirdin müstəqilliyini, fəallığını, aludəçiliyini, 
mövzuya öz şəxsi münasibətini, düşüncələrini ifadə etməsini tələb edir. “İnşa 
yazı şagirddə emosiyaları, əqli müstəqilliyi fəallaşdırır. Onlarda düşünmək, gör-
düklərini qiymətləndirmək və sistemləşdirmək, müşahidəçiliyi inkişaf etdirmək, 
səbəb-nəticə əlaqələrini tapmaq, tutuşdurmaq və müqayisə etmək, nəticə çıxar-
maq qabiliyyətlərini inkişaf etdirir” [Cəfərova N., 2016].

İnşa yazıda şagird yeni hekayə yaradır. Bu zaman işin xarakteri onun diqqə-
tini və marağını fəallaşdırır. O, hələ hekayənin necə alınacağını bilmir. İş başa 
çatdıqda isə yaradıcılıq bacarıqlarına görə sevinir.

İbtidai siniflərdə inşaların ardıcıllığına, vaxtaşırı aparılmasına, mövzu müxtə-
lifliyinə fikir verilmədikdə, ciddi sistem gözlənilmədikdə şagird bir pillədən digə-
rinə keçərkən çətinliklərlə qarşılaşır, inamla irəliləyə bilmir. Ona görə də hər bir 
sonrakı iş əvvəlkinə əsaslanmalı, məzmun və formaca onu inkişaf etdirməlidir.

Təcrübələr göstərir ki, inşa yazılarının aparılması prosesində şagirdlər mü-
şahidə aparmaq, gördükləri faktların içərisindən yazacaqları hekayə üçün lazım 
olan məlumatları seçib ayırmaq, həyat həqiqətlərini, faktları, əlamətləri müvafiq 
sözlərlə, sadə şəkildə, lakin qrammatik qaydalara əməl etməklə düzgün yazmaq 
bacarıqlarına yiyələnirlər. Bir sözlə, seçilmiş mövzu üzrə məlumat toplamaq, hə-
min məlumatı ardıcıllıqla, plan üzrə, orfoqrafik cəhətdən savadlı yazmaq bacarığı 
əldə edirlər.

İbtidai sinif şagirdlərinə inşa yazmaq vərdişlərinin aşılanmasında müşahi-
dələr mühüm rol oynayır. Müşahidə məqsədyönlü əqli prosesdir. Məntiqi təfək-
kür müşahidədən başlayır. Klassik rus pedaqoqu K.D.Uşinski yazırdı: “Əgər 
müəllim uşağın ağlının inkişafından şikayətlənirsə, onun müşahidə qabiliyyətini 
məşq etdirməlidir. Uşaqlara müşahidə etməyi öyrətmək, onların qəlbini mümkün 
qədər tam, düzgün, aydın obrazlarla zənginləşdirmək lazımdır, çünki bu obrazlar 
sonra onların zehni proseslərinin elementləri olur” [Uşinski K. D., 1974].

Müşahidələr, gəzinti və ekskursiyalar müəllimin rəhbərliyi ilə, eyni zaman-
da şagirdlərin özləri tərəfindən, müstəqil aparılır. İstər kollektiv, istərsə də fərdi 
müşahidə prosesində müəllimin əsas vəzifəsi şagirdə ətraf aləm üzərində şüurlu 
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müşahidə aparmağı, onlara “görməyi” öyrətməkdir. Bu prosesdə şagirdlərin zeh-
ni, yaddaşı düzgün təsəvvürlərlə zənginləşir.

Nitq mədəniyyəti, onun üslub cəhətdən düzgünlüyü şagirdin lüğət ehtiyatının 
həcmindən, keyfiyyətindən və ondan nə dərəcədə istifadə edə bilmək bacarığın-
dan asılıdır. Şagirdlərin yazı işlərinin təhlili göstərir ki, bəzən onlar fikirlərini 
ifadə etmək üçün söz tapa bilmir, mənanı dəqiq ifadə etmək üçün sinonimlər cər-
gəsindən müvafiq sözü seçməkdə çətinlik çəkirlər. Ona görə də inşa yazıya leksik 
hazırlıq son dərəcə vacibdir. İnşaya leksik hazırlıq müxtəlif məntiqi çalışmalar, 
sözlərin çoxmənalılığı, söz yaradıcılığı, omonimlər, sinonimlər, antonimlər və s. 
üzrə işin aparılmasını, həmçinin lüğət üzrə tematik işin təşkilini tələb edir.

İbtidai siniflərdə lüğət üzrə tematik iş inşaya hazırlıq sahəsində mühüm rol 
oynayır. İnşalar yalnız şagirdlərin ümumi nitq inkişafının deyil, həm də savadlı 
yazı vərdişlərinin tətbiqi vasitəsidir. İnşa üzərində işin düzgün qurulduğu siniflər-
də şagirdlərin orfoqrafik savadlılığı da yüksək olur. Onlar yazılışı çətin olan söz-
ləri işlətməkdən, mürəkkəb qrammatik qaydaları tətbiq etməkdən çəkinmirlər.

Müəllim Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərin yazılı nitqini inkişaf etdirmək 
sahəsində qarşıya qoyduğu tələbləri o zaman müvəffəqiyyətlə yerinə yetirə bilər 
ki, öz fənninin tədrisi metodikasından səmərəli şəkildə istifadə etməyi bacarsın.

Nəticə \ Conclusion

Təcrübələrə əsaslanaraq belə nəticəyə gəlirik ki, şagirdlərin yazılı nitqinin 
inkişaf etdirilməsində Azərbaycan dili dərslərinin rolu böyükdür. Bu iş, eyni za-
manda şagirdlərin bədii yaradıcılığına da müsbət təsir göstərir. Onlar qurduqları 
cümlələrdə öz fikirlərini aydın və dolğun şəkildə ifadə edirlər. 

Kurikulum proqramının tələblərinə görə, təhsil sistemi şəxsiyyətyönümlü ol-
malı, şagirdlər müstəqil düşüncəyə, nitq bacarıqlarına malik olmalıdırlar. Şagird-
lərin hərtərəfli mədəniyyətə yiyələnmələrində onların nitqi böyük rol oynayır. 
Şəxsiyyəti formalaşdırmaq, inkişaf etdirmək ümumtəhsil məktəblərinin başlıca 
vəzifəsidir. Təhsil sahəsində aparılan islahatlar, yeni təlim texnologiyalarının tət-
biqi, strategiyalardan irəli gələn hədəflər ibtidai təhsilin qarşısına həlli vacib olan 
problemlər qoymuşdur. Şagirdlərə məntiqi və yaradıcı təfəkkürün elementləri-
ni mənimsətmək, onlarda təlimin məzmun xətləri üzrə bacarıq və vərdişlər for-
malaşdırmaq əsas məsələlərdəndir. Şagird dil dərslərində müşahidə etdiyi şəkil, 
əşya, hadisə əsasında hekayə qurub, istənilən şəraitdə müstəqil çıxış edə bilməli 
və danışarkən nitq etiketlərindən yerli-yerində istifadə etməyi bacarmalıdır.

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycanda şagirdlərin yazılı və şifahi nitq mə-
dəniyyətinin aşağı səviyyədə olması problemi bu gün də aktualdır. Bu problem 
məktəblərdə şagirdlərin nitqinin inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar aparılan işlərdə 
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olan çatışmazlıqlarla əlaqələndirilir. Ümumtəhsil məktəbləri qarşısında qoyulan 
tələblərdən biri şagirdlərin şifahi və yazılı nitq bacarıqlarının formalaşdırılmasıdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi şagirdlərin səlis danışa 
bilmələri üçün onların nitqinin inkişaf etdirilməsi yollarının konkret göstərilmə-
sidir. Uşaqlarda nitq mədəniyyətini, təfəkkürü, bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərini 
və dünyagörüşünü inkişaf etdirməkdə Azərbaycan dili dərslərində aparılan inşa 
və ifadə yazıların rolu müstəsna əhəmiyyətə malikdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri 
məqalədə göstərilən yollardan istifadə etməklə şagirdlərin nitqini inkişaf etdir-
mək istiqamətində müsbət nəticələr əldə edər, öz dərslərində sadalanan imkan 
və yolları tətbiq edə bilərlər. Pedaqoji profilli ali məktəb və kollec tələbələri də 
məqalədən məlumat mənbəyi kimi istifadə edə bilərlər.
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lərin təşkili və idarə olunmasından bəhs olunur. Pandemiya dövründə, 
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Giriş / Introduction

Qlobal hadisə və proseslər, digər sahələrlə yanaşı, təhsil sisteminə də ciddi 
təsir göstərir. Müəyyən hadisə və proseslər baş verən zaman təhsili idarə edənlər 
yaranan çətinliklərin həlli yollarını axtarır, təhsil sistemində baş verən  pozulma-
ları aradan qaldırmağın yollarını tapmağa çalışırlar. Təhsilin daxili inkişaf dina-
mikası dünyanın ümumi inkişaf dinamikasından sürətli olan halda, yaranan çətin-
liklərin aradan qaldırılmasına nail olunur. Bəzən isə təhsilalanın qarşısına çıxan 
çətinliklər onun təhsilini yarımçıq qoymasına, yaxud müəyyən səbəbdən dərsdə 
iştirak etmək imkanlarının məhdudlaşmasına səbəb olur. Bütün bu problemlərin 
aradan qaldırılması üçün informasiya texnologiyalarının təhsil sisteminə tətbiqi 
gündəmə gəlir. Yaranan problemlərin aradan qaldırılması məqsədi ilə həyata ke-
çirilən tədbirlər təhsilin informasiyalaşdırılmasının sürətləndirilməsinə, müasir 
dərs modellərinin yaranmasına səbəb olur. Beynəlxalq təcrübənin ölkənin təhsil 
sisteminə uyğunlaşdırılaraq tətbiq edilməsi, mövcud layihələrin reallaşdırılması, 
yeni layihələrin yaranması tələbi aktual mövzulardan birinə çevrilir, təhsil sahə-
sində bir sıra layihələrin səmərəli icra olunması üçün zəmin yaranır.

Bu gün təhsildə strateji yanaşma, innovasiyaların tətbiqi, digər fəaliyyət 
sahələrinə nisbətən, daha vacibdir. İnnovativ informasiya texnologiyalarının tət-
biqi öz aktuallığı ilə gündəmdədir. Əlbəttə, bu zaman şəraitə uyğunluq nəzərə 
alınmalı və ya şəraitə uyğunlaşdırılma aparılmalıdır. “Bu baxımdan, təhsil sahə-
sində yeni terminlər, yeni tədris formalarının tətbiqi aktuallığı ilə gündəmə gəldi. 
Distant təhsil, virtual öyrənmə, hibrid dərs kimi yeni terminlər yarandı, innova-
tiv təhsil formaları geniş tətbiq olunmağa başlandı və günün tələbinə çevrildi”      
[Əhmədov H., 2013].

Əsas hissə / Main part 

Müasir təhsil sisteminin cəmiyyətin tələbatını ödəyə bilməsi və modernləş-
məsi, həmçinin asan təhsil xidmətinin təşkil edilməsi qlobal proseslərin səciy-
yəvi xüsusiyyətlərindəndir. Təhsildə modernləşmənin əsas məqsədi dünyanın 
yeni inkişaf səviyyəsi və baş verən qlobal hadisələrlə yanaşı, müəyyən hallarda 
(məsələn, təhsilalanın təhsilini davam etdirmək imkanlarının məhdudlaşdığı hal-
da) yeni dərs modellərinin (hibrid dərslər, distant təhsil, virtual öyrənmə və s.) 
tətbiqi ilə müəyyən edilir. Bu məqsədlə, bir çox ölkələrdə müvafiq təhsil strate-
giyaları, inkişaf proqramları hazırlanmış və hazırda tətbiq edilməkdədir. Təhsil 
müəssisələrində innovativ fəaliyyət həm də, informasiya texnologiyalarının tət-
biqi ilə diqqət mərkəzində saxlanılır. “Müasir dövrün təhsil mühitində informa-
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siya texnologiyalarından istifadə gündəlik tələbata çevrilməkdədir. Son dövrün 
sağlamlıq təlimatları təhsil müəssisələrini yeni normalara uyğunlaşmağa, sürətlə 
dəyişdirməyə dəvət edir. Əsas məqsəd rəqəmsal vasitələrdən istifadə edərək, öy-
rənmə modellərinin seçilməsi ilə təhsildə geriləməni aradan qaldırmaqdır” [As-
lantaş T., 2014]. Təhsilin məsafəli öyrənmə metodları tələbatdan irəli gələn fəa-
liyyətdir. Virtual öyrənmə, distant təhsil, hibrid dərs kimi yeni öyrənmə mühiti 
artıq pedaqoji heyətin və təhsilalanların istifadəsindədir. Bu prosesin başlanğıcı 
təhsilin informasiyalaşdırılmasıdır. Təhsilin informasiyalaşdırılması pedaqogi-
ka elminin yeni sahəsi olmaqla yanaşı, pedaqoji innovasiyalar sırasına daxildir. 
İnformasiya texnologiyaları, o cümlədən, internetin daim artan resurs imkanları 
sayəsində təhsilin məzmunu və təşkili formalarına ciddi dəyişikliklər edilir. Yeni 
yanaşmalar, metodlar tətbiq olunur. “Bu günün təhsili “informasiya – təhsil mə-
kanı” mühitində reallaşır. Bir tərəfdən müəllim müasir informasiya mühitində 
qoyulmuş pedaqoji məqsədlərə müasir informasiya texnologiyaları vasitəsi ilə 
asanlıqla nail olur, digər tərəfdən müəllimin peşəkarlığında, metodik səriştəlili-
yində yeni komponent olan “informasiya mədəniyyəti” formalaşır” [Olnev A.S., 
2011]. Bununla belə, heç bir dərs forması sinif dərs formasını əvəz edə bilmir. 
Odur ki, sinif-dərs formasının müasir sağlamlıq tələblərinə uyğunlaşdırılması, so-
sial məsafənin saxlanılması yollarından biri kimi, pandemiya dövrü üçün münasib 
sayılan dərs modellərindən biri olan hibrid dərslərin tətbiqi məqsədəuyğundur.

Bu gün yeni görünən hibrid təhsil başlanğıcını elektron dərslərin, onlayn 
tədrisin tətbiqindən götürmüşdür. Bu dərs modelinə hazırlıq hələ 2005–2008-ci 
illərdə “Elektron Azərbaycan” Dövlət Proqramı sənədində öz əksini tapmışdır 
[“Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı 
üzrə 2005–2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı»nın (“Elektron Azərbaycan”) təs-
diq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Sərəncamı]. Hə-
min sənədə əsasən, bu illərdə təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsində İKT-nin tət-
biq edilməsi üçün MİCROSOFT şirkətinin dəstəyi ilə Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Nazirliyinin pedaqoji kadrlar üçün təskil etdiyi İntel Azərbaycan təlimləri 
təşkil olunmuşdur. Bütün təhsil pillələri üçün İKT üzrə proqramlar hazırlanmış-
dır. Distant təhsil üzrə eksperimentlər aparılmışdır. Təhsil portalı formalaşdı-
rılmış, təhsil müəssisələrinin saytları yaradılmışdır. Ölkədə fəaliyyət göstərən 
müəllimlər İKT üzrə təlimlərə cəlb olunmuşlar. Beləliklə, pedaqoji heyətin İKT-
dən istifadə etməsi üçün onların İKT üzrə bilik və bacarıqlar əldə etmələri vacib 
bir məsələ kimi öz həllini tapmışdır.

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları və ya İKT dedikdə, təhsilin 
idarə olunması və müvafiq öyrənmə mühiti üçün onun qanunauygun inkisafını 
təmin edən kompleks təlim sistemi başa düşülür. Bu isə informasiya-hesabla-
ma texniki vasitələrinin və pedaqoji elmlərin birgə qazandıqları müasir nailiy-
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yətdir. Müasir müəllim öz fənnini tədris etməklə yanaşı, həm də İKT-nin tətbiqi 
üzrə praktik işləri təşkil edir, onları əlaqələndirir və dərs prosesini səmərəli idarə 
edir. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, təhsilin informativləşdirilməsi həm də pedaqo-
ji prosesdir. Bu işlə peşəkar işçi heyəti məşğul olur, onun konseptual, strateji 
və taktiki məsələlərini həll edir, pedaqoji heyətə müxtəlif variantlarda öyrənmə 
mühiti təqdim edirlər. “Təhsili idarə edənlərin qarşısında istər məsafəli, istərsə 
də sinif-dərs rejimində öyrənmə mühiti yaratmaq tələbi qoyularkən onlar həmin 
layihələr içərisində seçim edir, mühitə və təlimə uyğun olan variantları istifadə 
edirlər” [Somari Ş.M., 2009]. Belə seçimlərdən biri də tədrisin hibrid təşkili və 
idarə olunmasıdır.

Hibrid dərslər – vəziyyətdən asılı olaraq, təhsil mühitinin yaradılması üçün 
yeni, qabaqcıl texnologiyaların ənənəvi dərs forması ilə birləşməsindən ibarət 
olan təlim mühitidir. Başqa sözlə, sinif-dərs rejimi və məsafəli, onlayn qoşulma 
ilə təşkil olunan dərs modelidir. Hibrid dərsin təşkili zamanı şagirdlərin bir qismi 
sinif rejimində, digər qismi isə onlayn qoşulmaqla dərsdə iştirak edir. Bu dərs 
modelinə o vaxt ehtiyac yaranır ki, ənənəvi təhsil sistemi müəyyən səbəblərdən 
öz işini tam icra edə bilmir. Bu zaman müəllim dərsi təhsil müəssisəsindən təşkil 
və idarə edir. Şagird heyətinin isə bir hissəsi sinif rejimində olduğu halda, digər 
qismi onlayn iştirakçı qismində olur [Əsədova İ., 2021]. Hibrid dərslərin təşkilin-
də kompüter və telefon təminatına, eyni zamanda, digər audio-vizual vasitələr-
dən istifadə edilməsinə tələbat yaranır. Başqa sözlə, tədris prosesinə daxil olan 
kompüter və kompüter avadanlıqlarından, proyektor, elektron lövhədən əlavə  in-
ternetdən, onlayn dərsə qoşulmaq üçün nəzərdə tutulan müxtəlif proqramlardan 
istifadə olunur. Dərs ikiqat elektronlaşır: həm sinifdəki şagirdlər üçün nəzərdə 
tutulan kompüter və kompüter avadanlıqlarından, videoçarxlardan, multimedia-
dan istifadə, həm də onlayn dərs iştirakçılarının istifadə etdikləri internetə, dərsə 
qoşulmaq üçün proqramlara giriş təmin olunur. “Deməli, təlimin müasir texniki 
vasitələri olan elektron təlim anlayışını iki əsas növə ayırırlar:
	bilikləri hiss üzvləri vasitəsilə qəbul edərək öyrənilməsinə xidmət edən 

reseptiv təlim – audiovizual vasitələri: epiproyektor və maqnitofon, kinoqurgu, 
televizor və s.;
	insanın kompüterlə fəaliyyətinə, dialoq rejiminə, hibrid sistem olan insan 

– maşın, süni intellektə və öyrədici ekspert sisteminə əsaslanan interaktiv təlim 
[İşman A., 2011].

Hibrid dərslərin təşkilində hər iki növdən istifadə olunur.
Təhsildə müəllim-şagird əməkdaşlığı, telekommunikasiya və yeni İKT-nin 

köməyi ilə həyata keçirilən informasiya axını üç istiqamətlidir:
	müəllimdən şadirdə yönəldilən informasiya;
	şagirddən müəllimə istiqamətləndirilən informasiya;
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	dərsə onlayn qoşulan şagirdlə sinifdəki şagirdlər arasında da bağlantı ya-
ratmaq imkanı.

Bu proses müəllim-şagird, şagird-şagird əməkdaşlığının yaranmasına yönə-
lir. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, hibrid təhsil – tədris prosesini sosial və şəffaf 
edən komanda fəaliyyətidir. Bu komandalardan biri sinifdəki, digəri isə onlayn 
dərs iştirakçılarıdır. Şagirdlərdə komandada əməkdaşlıq etməklə yanaşı, onlayn 
bağlantı bacarıqları formalaşdırılır və inkişaf etdirilir. Müəllimin əsas metodik 
səriştələrindən biri müəllim-şagird, şagird-şagird əməkdaşlığının təşkili və idarə 
olunmasıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, hibrid dərslərin təşkili zamanı pedaqoji heyət və 
şagirdlər üçün proqram təminatı vacib məsələlərdəndir. Bu zaman məktəb idarəe-
diciləri İKT mütəxəssisləri ilə məsləhətləşməli, mövcud proqramlardan uyğun 
olanlar arasında seçim etməlidirlər. Pedaqoji heyət, şagird kollektivi və valideyn-
lər seçilmiş proqram haqqında məlumatlandırılmalıdırlar. Dərslərə başlamazdan 
əvvəl şagirdlərin İKT, internet, proqram təminatı imkanları müəyyənləşdirilmə-
lidir.

“Təhsil mütəxəssisləri hibrid dərslərin təşkilini həftənin müəyyən günlərində 
sinif rejimində, digər günlərində isə onlayn qoşulma təklifini verirlər. Müəllim-
lərlə aparılan sorğulara əsaslanaraq demək olar ki, müəllimlər şagirdlərin on-
layn qoşulma və ya pandemiya dövründə məktəbə gəlmək imkanlarına uyğun 
olaraq, şagirdlərin dərslərə hansı formada qoşulacaqlarını müəyyənləşdirirlər”            
[Əsədova İ., 2021]. Məsələn, əgər şagirdin məktəbə şəxsi nəqliyyatla gəlmək im-
kanı varsa, yaxud onun yaşayış yeri məktəbə yaxındırsa, o zaman bu qəbildən 
olan şagirdlərin sinif-dərs rejimində iştirakı nəzərdə tutulmalıdır. İctimai nəqliy-
yatdan az istifadə etmək prinsipinə uyğun olaraq, ictimai nəqliyyatsız məktəbə 
gələ bilməyən şagirdlərin dərsə onlayn qoşulması məqsədəuyğundur.

Pandemiya dövründə hibrid dərslərin təşkilinə daha çox ehtiyac yarandı. Təh-
silalanlar və təhsilverənlər arasında sosial məsafənin yaradılması, sinifdə şagird 
sayının azaldılması məqsədlərindən irəli gələn hibrid dərslər günün tələbinə çev-
rildi. Bu zaman müəllim sinifdə olan şagirdlərlə onlayn qoşulan şagirdlər arasın-
da hansı bölgünün aparılacağı üzərində düşünür.

“Pandemiya dövründə hibrid dərsin təşkilini bir neçə variantda aparmaq olar:
1) Sinfi iki yerə ayıraraq, sinif və onlayn dərsə qoşulma prosesi növbələş-

dirilir. Bu zaman şagirdlər iki komandaya ayrılırlar. Həftənin müəyyən günləri 
komandalardan biri dərsə gəlir, ikinci komanda onlayn qoşulur. Digər günlərdə 
isə ikinci komanda dərsə gəlir, birinci komanda onlayn qoşulur.

2) Şagirdlərin dərslərdə sinif rejimində və onlayn iştirak imkanları nəzərə 
alınır, məsələn, şagirdlərin ictimai nəqliyyatdan istifadə etməsini minimuma en-
dirmək üçün məktəbə nəqliyyatsız və ya şəxsi nəqliyyatla gələn onların siyahısı 
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hazırlanır. Valideynlərlə birlikdə hansı şagirdin dərsdə hansı formada iştirak edə 
biləcəyi müəyyənləşdirilir” [ Əsədova İ., 2021].

Hibrid dərslərin təşkili və idarə olunması müəllimi ikiqat zəhmətə cəlb edir, 
ondan daha peşəkar bacarıqlar tələb olunur. Dərsin proqnozlaşdırılması hibrid 
dərsə hazırlığın başlanğıcıdır. Proqnozlaşdırma zamanı müəllim dərs prosesində 
baş verə biləcək müəyyən problemləri və gözləntiləri nəzərə alaraq, dərsin plan-
laşdırılmasını aparır və onun icmalı hazırlanır. İcmalda sinifdəki şagirdlərlə dərsə 
onlayn qoşulan şagirdlər arasında əməkdaşlıq məsələləri də öz əksini tapmalıdır. 
Yeni dərsə ayrılan vaxt keçmiş dərslərə hazırlığın, verilən tapşırıqların yoxla-
nılması üçün ayrılan vaxtdan çox nəzərdə tutulur. Cütlər və qruplarla aparılan 
işlərin təşkili zamanı müəllim sinifdəki şagirdlərlə onlayn qoşulan şagirdlərdən 
ibarət qruplar yarada bilər. Tədqiqatın aparılması və müzakirələr müəllimin nə-
zarəti altında yerinə yetirilir. Belə dərs ənənəvi sinif-dərs rejimi ilə müqayisədə 
bir qədər mürəkkəb olsa da, mümkündür.

Hibrid dərs forması bir sıra xüsusiyyətləri (bu xüsusiyyətlər təlimin üç is-
tiqamətdə aparılması – təhsilalanlar, təhsilverənlər və təhsili idarə edənlərin fəa-
liyyətinin təşkili, tənzimlənməsi, dəyərləndirilməsi baxımından əhəmiyyətlidir) 
özündə cəmləşdirir:
	 Klassik və yeni texnologiyaların sintezini yaradır.
	 Həm şagirdlər, həm də tələbələr üçün uyğundur.
	 Məsafəli öyrənmə imkanı verir.
Məsafəli öyrənmə imkanı olmayan şagirdlər (internet və ya audio-vizual ava-

danlıqlar: kompüter, telefon və s.) məktəbə gələrək dərsdə iştirak edirlər.
	 Yeni texnologiyaların əldə edilməsi tələb olunmur, mövcud texnologi-

yalardan istifadə olunur.
	 Sinifdə şagird sayı az olsa da, dərsin təşkilinə şərait yaranır.
	Səhhətində müəyyən problem yaranan və uzun müddət dərsdən uzaqlaş-

maq məcburiyyətində qalan şagirdlər və tələbələr dərsə onlayn qoşula bilirlər.
	 Hər hansı səbəbdən, qısa müddət ərzində dərsə gələ bilməyənlər, mə-

safədən asılı olmayaraq, dərsə onlayn qoşula bilirlər.
	 Tədris prosesində məktəblərarası əlaqələrin yaradılması imkanı artır.
	Tapşırıqlar, testlər və əlavə materiallar həm auditoriyada olan, həm də 

onlayn qoşulan təhsilalanlara internet vasitəsi ilə göndərilə bilir.
	Təhsilalan çalışmaları fərdi qaydada yerinə yetirərək təhsilverənə təqdim 

edir.
	Təlim metodları yeni yanaşmalarla tətbiq olunur.
	 Yeni təlim metodlarının formalaşmasına təkan verilir.

Tədrisin keyfiyyətinə nəzarət etmək məqsədi ilə dərslərin onlayn dinlənilmə-
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si imkanları genişlənir:
	mentorların iştirakı;
	təhsili idarə edənlərin yoxlama nəzarəti;
	dərslərin videolentinin yazılması;
	 təcrübəli müəllimlərin təcrübəsinin yayılması məqsədi ilə dərslərin mə-

safəli dinlənilməsi;
	 açıq dərslərin onlayn təşkili;
	 valideynlər üçün övladlarının dərslərini məsafəli dinləmə imkanının ya-

radılması və s.
“Yeni dərs modellərinin tətbiqinə nail olmaq və onun nəzarətdə saxlanılma-

sı məktəbi idarə edənlərin idarəetmə səriştələrinin təkmilləşdirilməsi ilə yanaşı, 
İKT-dən istifadə bacarıqları da tələb edir” [Əsədova İ., 2021].

“Məktəbi idarə edənlər yeni dərs modellərinin tətbiqinin təşkil edilməsinə 
keçməzdən əvvəl bir sıra işlər aparmalıdırlar:

● məktəbin İKT– kompüter və kompüter avadanlıqları, audio-vizual avadan-
lıqlar, internet şəbəkəsi, proqram təminatına nail olmaq;

● müəllimlərlə məqsədyönlü iş aparmaq:
a) müəllimlərin İKT bacarıqlarını müəyyənləşdirmək;
b) İKT bacarıqlarının artırılmasına ehtiyacı olan müəllimləri təlimlərə   

yönəltmək;
c) sinif – dərs rejiminin hibrid dərs modelinə uyğunlaşdırılması üçün şərait 

yaratmaq;
● valideynlərlə məqsədyönlü iş aparmaq:
a) məktəb – valideyn əlaqələrinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə işlərin         

aparılması;
b) şagirdlərin dərsdə iştirakının təmin edilməsinin vacibliyini təbliğ etmək 

məqsədi ilə maarifləndirici söhbətlərin təşkili və onlayn valideyn iclaslarının    
keçirilməsi;

c) şagirdlərin dərslərdə iştirak etmək imkanlarını təmin etmək üçün valideyn-
lərlə razılaşdırılmış şəkildə optimal variantın seçilməsi” [Əsədova İ., 2021].

Hibrid dərslərin təşkili pandemiya dövrünün tələblərindən biri olan şagird 
sıxlığının nəzarətdə saxlanılması ilə bağlı ehtiyacdan yaransa da, müəyyən xəstə-
lik və ya digər səbəbdən dərsə davamiyyətin pozulduğu hallarda da həmin şagir-
din dərsə onlayn qoşulması imkanlarından istifadə edilməsi məqsədəuyğundur. 
Belə olan halda, şagirdlərin geriləmə hallarının qarşısı alınar.
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Nəticə / Conclusion

Müşahidələrə və aparılan sorğulara əsaslanaraq, belə qənaətə gəlmək olar ki, 
hibrid dərsin təşkilində ənənəvi və onlayn dərslər birləşdirilərək aparılır. Belə 
dərslər müəyyən səbəblərdən məktəbə gəlmək imkanı məhdudlaşan təhsilalanlar 
üçün onlayn, İKT-nin əlçatmazlığı səbəbinə görə onlayn tədrisə qoşula bilməyən 
şagirdlərin dərslərdə canlı iştirakına şərait yaradır. Hibrid dərs modeli pandemi-
ya dövründə sosial məsafənin saxlanılması məqsədi ilə sinifdə şagird sayının az 
olmasını, eyni zamanda, təhsilalanların hamısının dərslərdə iştirakını təmin edir, 
təhsili idarə edənlərin tədrisin keyfiyyətinə nəzarət etmək imkanlarını genişlən-
dirir.

Hibrid dərslərin təşkili zamanı internet şəbəkəsinin aktivliyi, eyni zamanda 
həm şagirdin, həm də müəllimin dərsə qoşula bilməsi üçün müəyyən qurğula-
rın (kompüterlər və kompüter avadanlıqları, telefon və s.), internet proqramla-
rının olması mütləqdir. Müasir dərs modellərinin tətbiq olunması üçün təhsilin 
informasiyalaşdırılmasının hər iki istiqamətində – məktəbin maddi-texniki baza-
sının İKT ilə təmin edilməsi və pedaqoji heyətin İKT bacarıqlarının artırılması 
istiqamətlərində məqsədyönlü işlər aparılır. 

Problemin aktuallığı. Pandemiya və karantin dövrünün tələblərinə cavab 
verən, sağlamlığın qorunması tələblərindən irəli gələn dərs modellərindən biri 
olan hibrid dərslərin tətbiqi bu gün gündəmdə olan məsələlərdəndir. Eyni za-
manda, məsafəli öyrənmə mühiti olduğu halda, müəyyən səbəblərdən sinif-dərs 
rejimi şəraitində dərslərdə iştirak etmək imkanı məhdud olan şagirdlərin də dərs-
də iştirakının təmin olunması aktuallığı ilə diqqəti cəlb edir. Hər iki halda dərsdə 
şagirdlərin hamısının iştirakını təmin etmək məqsədi ilə hibrid dərslərin tətbiqi 
məqsədəuyğundur.

Problemin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, tədrisin yeni, hibrid formasının 
təşkili və idarə olunması təmin olunur. Eyni zamanda, yeni dərs modelinin tət-
biqində tədrisin keyfiyyətinə nəzarət diqqət mərkəzində saxlanılır. Hibrid dərs-
lərin tətbiqi zamanı şagirdlərarası sosial məsafənin saxlanılması tələbi ilə həm 
müəyyən məsafədən, həm də sinif–dərs rejimində şagirdlərin dərsdə iştirakı tə-
min olunur.

Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, müəyyən məhdudiyyətlə-
rin olduğu şəraitdə tədrisin hibrid formada tətbiqi zamanı bir çox çatışmazlıqların 
aradan qaldırılması təmin olunur. Hibrid dərslərin təşkili zamanı sağlamlıq tələb-
lərinə riayət olunması, sosial məsafənin gözlənilməsi üçün şəraitin yaranması ilə 
yanaşı, onlayn qoşulmaqla məktəbi idarəedənlərin dərsləri dinləmək və nəzarət 
etmək imkanı təmin olunur.

Əminə Niftiyeva. Hibrid dərslərin təşkili və idarə olunması
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Abstract. Inclusive education is a concept that entails quality education 
for a wide range of students with different interests, skills, and potential. 
To achieve this goal, there is a need for approaches that include all the 
nuances of quality education and fully systematize them. Having a 
research-based approach is also important in terms of quality assurance. 
Universal Design for Learning (UDL) has the potential to provide all of 
these. Developed based on modern scientific research on the brain, UDL 
offers guidelines for the teaching and learning process which enables 
students to take full advantage of learning. As a result, students become 
knowledgeable, motivated learners who can think strategically and 
purposefully. The article deals with UDL which offers multiple means of 
representation, action, and engagement.
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Annotasiya. İnklüziv təhsil maraq, bacarıq və potensial etibarilə 
geniş spektrdən olan şagirdlərin keyfiyyətli təhsil almasını ehtiva edən 
konsepsiyadır. Buna nail olmaq üçün isə keyfiyyətli təlimin bütün 
nüanslarını özündə ehtiva edən və onları dolğun şəkildə sistemləşdirən 
yanaşmalara ehtiyac var. Bu yanaşmaların elmi əsaslı olması keyfiyyəti 
təmin etmək baxımından da önəmlidir. Universal Öyrənmə Dizaynı 
(UÖD) bütün bunları təmin etmək potensialına malikdir. Beyin haqqında 
müasir elmi tədqiqatlara istinadən formalaşdırılmış bu yanaşma şagirdlərin 
təlimdən dolğun şəkildə faydalanması üçün istiqamətverici tövsiyələr 
ehtiva edir. Nəticə etibarilə təlim bilikli, strategiyalarla məqsədyönlü 
şəkildə düşünə bilən, motivasiyalı təhsilalanlar yetişdirir. Məqalədə təlim 
metodları, özünüifadə və təlimə cəlbolunma imkanlarına dair çoxsaylı 
tövsiyələr verən UÖD-nin mahiyyəti və prinsipləri izah edilir.
Açar sözlər: inklüziv təhsil, tədqiqat, universal öyrənmə dizaynı, 
kurikulum, praktiki vasitələr, bacarıqlar.
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Introduction

There’s a wide range of interests, backgrounds, and skills in any class. To 
cope with these various needs teachers must approach the lesson in several ways. 
Of course, it demands creativity and enthusiasm to set each lesson on a colorful 
base so all students benefit from it. It is not all about just providing better teaching 
techniques, it is also about how actively students contribute to the classroom 
process. Because knowledge is much stronger and more sustainable when 
constructed by students themselves. Thus there needs to be a unique approach 
that entails all these aspects. 

This is exactly the point that universal design for learning (UDL) is to be 
applied. UDL is an educational framework consisting of three principles based 
on the learning sciences. These principles function as a guideline to develop a 
curriculum meeting needs of all students. The UDL principles are established on 
three groups of brain networks (recognition, strategic, and affective networks) 
that play a primary role in learning [Rose & Gravel., 2010].

UDL principles

These are the three UDL principles [Rose & Meyer., 2002]:
1. To support recognition learning, provide multiple means of 

representation – that is, offer flexible ways to present what we teach and 
learn.

2. To support strategic learning, provide multiple means of action and 
expression – that is, flexible options for how we learn and express what 
we know.

3. To support effective learning, provide multiple means of engagement 
– that is, flexible options for generating and sustaining motivation, the 
why of learning.

Main part

Advanced research in education and neuroscience over a half-century 
have changed our viewpoint of the brain in terms of several issues as well as 
education. One of the groundbreaking findings of these researches is that there 
is not a “regular student” in a classroom. More precisely, the learning style of 
every student is unique as fingerprints. Categorizing students according to 
their abilities is a primitive classification that is contradictory to reality. Such 
categorization misleads us due to which we lose important skills. Researches 
clearly indicate that individual abilities are not static, rather, they are dynamic 
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inclined to develop under favourable circumstances. Contact between students 
and the classroom environment is a decisive factor for learning achievement. 
There is huge variability among students in terms of how they learn and interact 
within a classroom. So variability is an inevitable norm in a classroom. Even 
students sharing similar skills and characteristics like age, culture, etc. are notable 
differ from each other. 

This fact reshapes our fixed mind about “average” learners who can be taught 
through a standard curriculum in a certain “average” method. Now we are well 
aware of the fact that variability is certain, both within a student and among 
students, and it should be noted that this variability is not random at all, rather, it 
is systematic.

Modern researches reveal that there are many brain networks, however, 
researches highlight three sets of brain networks that explain functionality in 
an education setting. These networks enable us to build successful teaching and 
learning. 

The three groups of networks are as follows [Harris and Graham., 2012]:
“Recognition networks” are specialized to sense and assign meaning to 

patterns we see; they enable us to identify and understand information, ideas, and 
concepts. This is the “what” of learning.

“Strategic networks” relate primarily to the executive functions and are 
specialized to generate and oversee mental and motor patterns. They enable us to 
plan, execute, and monitor actions and skills. This is the “how” of learning.

«Affective networks» are specialized to evaluate patterns and assign them 
emotional significance; they enable us to engage with tasks and learning and with 
the world around us. This is the «why» of learning.

These sets of networks closely collaborate to process and coordinate 
information. Being conscious of these networks their cooperation helps us welcome 
every difference and appreciate it. Since the traditional curriculum works only 
for certain students, there is a notion of «disability». The traditional curriculum 
is full of barriers that are built at the very beginning, thus at the curriculum 
development process. Consequently, students with special educational needs are 
prone to encounter these barriers. But many students without disabilities find the 
curriculum inaccessible as well. 

The term «Universal Design for Learning» (UDL) reflects an architectural 
concept which originated as “Universal Design” and means the design of products, 
environments, programs, and services to be usable by all people, to the greatest 
extent possible, without the need for adaptation or specialized design [UNCRPD, 
2006]. UDL has a common aim UD which considers the needs of all. Surely there 
are specific peculiarities of UDL since it is not building material objects, rather, 

http://ppe-journal.edu.az
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forming a process. [Rose & Meyer., 2002, 2005].
As a rule, the curriculum has three basic components – goals, assessments, 

and materials and methods. Each of these should be designed to accommodate the 
needs of all students [Rose & Meyer., 2002]. Goals should be plainly set so not a 
single learner faces barriers. Assessments, both formative and summative, need 
to be flexible enough to gather sufficient and accurate information on learners’ 
achievements and the way how they learn better. Instructional methods and 
materials should enable full access and support for all achieve academic goals 
through the ways that facilitate their learning.

The UDL Guidelines enable teachers to tailor instruction for each student 
by incorporating appropriate supports, adjustable scaffolds, and challenges as 
well. Keeping a balance between challenge and support is an important integral 
part of UDL. Here the aim is not to make learning much easier at all. The aim 
is to facilitate the learning process to enable students to cope with «desirable 
difficulties» [Bjork & Bjork., 2011]. 

UDL Principles

I Principle: provide multiple means of representation

The first principle of UDL is the «what» of learning by which it is meant 
how information is perceived. Students understand the information in various 
ways. There is not a unique means of meeting all kinds of needs. As students 
have unique comprehension and individual characteristics, there is no way to 
make them understand a point through a «one-size-fits-all» approach. Therefore 
curriculum should provide students with a wide range of opportunities and 
multiple means of representation to access the content. 

II Principle: provide multiple means of action and expression
Learning is not limited to simply the acquisition of knowledge. Learning 

is an activity. In other words, in education it is not all about results, it is also 
about the process. Throughout the learning process, students demonstrate and 
develop skills in strategy, communication and organization. And this is a process 
of self-expression. Here again, students manifest their skills through expressing 
themselves and therefore it is crucial to provide them with multiple means of 
action and expression. So the second principle means “how” of learning. 

III Principle: provide multiple means of engagement

The question “what motivates students to insist on learning even the tasks 
are challenging?” is vital for productive learning achievements. Because keeping 
students motivated is important, otherwise, there is no point in continuing teaching 
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since students are not willing to take full advantage of it without motivation. So 
the third principle covers the “why” of learning. The following table displays the 
three principles and their sub-principles in a precise way [Rose & Gravel., 2010].

UDL Guidelines Principles and Guidelines

Conclusion
The ultimate aim of UDL is to transform students into «expert learners» who 

are motivated and purposeful, resourceful and knowledgable, strategic and goal-
directed. UDL is considered an effective approach because it enables teachers to 
anticipate learning of all and plan accordingly. UDLensures that students from 
a wide range of skills will have full access to better teaching and benefit from it 
through active engagement.

The scientific novelty of the topic
While inclusive education is gradually expanding in our country, the 

application of innovative pedagogical ideas and teaching approaches ensuring 
the effectiveness of inclusion should be encouraged. Universal learning design 
(UDL) which is widely applied around the world yielding positive results, is one 
of the new approaches that support the provision of quality education for all. The 
article reveals the essence of ULD, which is a completely new notion for the  
national educational setting, and explains its principles.

http://ppe-journal.edu.az

UDL Principle I.

Provide Multiple Means of 
Representation

UDL Principle II. 
Provide Multiple Means 
of Action and Expression

UDL Principle III.

Provide Multiple Means of 
Engagement

Guideline 1: 

Provide options for 
perception

Guideline 4: 

Provide options for 
physical action

Guideline 7: 

Provide options for 
recruiting interest

Guideline 2: 

Provide options for 
language, mathematical 
expressions, and symbols

Guideline 5: 

Provide options 
for expression and 
communication

Guideline 8: 

Provide options for 
sustaining effort and 
persistence

Guideline 3: Provide 
options for comprehension

Guideline 6: Provide 
options for executive 
functions

Guideline 9: Provide 
options for self-regulation

↓ ↓ ↓
Resourceful, 
knowledgeable learners

Strategic, goal-directed 
learners

Purposeful, motivated 
learners 

MƏKTƏBƏQƏDƏR və İBTİDAİ TƏHSİL, 2022, №1



69

Farid Suleymanov. Universal design for learning (UDL)

The practical importance of the topic
Inclusive education means quality education for students with various skills 

and needs in a classroom. But this requires a systematic approach underpinned 
by research-based findings UDL provides scientifically reinforced theoretical 
approaches and practical tools for providing quality inclusive education based on 
modern research on the brain.

Relevance of the topic
Along with being envisaged in laws related to education, the number of 

inclusive schools involved in pilot projects is growing. This requires extensive 
research and the application of effective learning approaches to inclusive 
education. From this point of view, UDL can be considered relevant and important 
for the local community engaged in education.
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Abstract. It is clearly accepted that the assessment of students’ knowl-
edge and skills is one of the tools to ensure their progress in learning. 
Pedagogical research and school practice show that not only teachers but 
also students can participate as active members in the process through 
self-assessment. This allows the student to determine their own devel-
opment in the learning process through self-assessment. Therefore, it is 
important for the teacher to have knowledge of the means and tools for 
self-assessment. The possibilities of applying self-assessment are wide, 
the types and requirements are multifaceted. Thus, taking into account 
the specific features of each subject, it is possible to use a wide range of 
opportunities for self-assessment. Experience shows that the use of tests, 
assignments and questions in Azerbaijani language classes to develop 
students’ self-esteem are considered more effective methods.
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Annotasiya. Şagirdlərin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi 
onların təlimdə irəliləyişini təmin edən vasitələrdən biridir. Bu 
proses, əsasən, fənn müəllimləri tərəfindən həyata keçirilir. Pedaqoji 
araşdırmalar və qabaqcıl məktəb təcrübəsi göstərir ki, yalnız müəllimlər 
deyil, şagirdlər də özünüqiymətləndirmə vasitəsi ilə həmin prosesdə 
iştirak edə bilərlər. Bu isə şagirdə imkan verir ki, özünüqiymətləndirmə 
vasitəsilə qazandığı bilik və bacarıqların keyfiyyətini müəyyənləşdirsin 
və müstəqil şəkildə özünüinkişaf səviyyəsini yüksəltmək məqsədilə 
çalışsın. Odur ki, müəllimin özünüqiymətləndirmənin təşkili, həyata 
keçirilmə vasitələri, alətləri haqqında metodik səriştələrə malik olması 
vacib şərtlərdəndir. Belə ki, hər bir fənnin spesifik xüsusiyyətlərini 
nəzərə alaraq, özünüqiymətləndirmə imkanlarından geniş istifadə etmək 
olar. Şagirdlər özlərinin bilik və bacarıqları, inkişaf səviyyələri, güclü 
və zəif tərəfləri, maraq istiqamətləri və s. məsələlər üzrə yazılı, yaxud 
şifahi formada özünüqiymətləndirmə apara bilərlər. Təcrübə göstərir 
ki, Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərdə özünüqiymətləndirmə 
bacarıqlarını formalaşdırmaq üçün testlərdən, tapşırıqlardan və suallardan 
istifadə daha səmərəli üsullar kimi qəbul edilir. 
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Giriş / Introduction 

 Müasir dövrdə elm və texnologiyaların sürətli inkişafı uşaqların da 
intellektual baxımdan inkişafına böyük təkan verir. Davamlı şəkildə artan bu 
inkişafın əsası isə məktəb mühitində qoyulur. Bu günün şagirdlərində düşünmə, 
anlama, sual vermək və problem həll etmək kimi kommunikativ və zehni 
bacarıqlar formalaşdırılmalıdır. Elə buna görə də inkişaf etmiş ölkələrdə yeni 
təhsil yanaşmaları  həyata keçirilir. Beyin araşdırmalarına əsaslanan konstruktiv 
yanaşma bunlardan birincisidir. Bu yanaşmada şagirddə dil, zehni və sosial 
bacarıqların inkişafı ön plana çəkilir. Aydındır ki, yeni yanaşmalar yeni anlayışlar, 
yeni metod və üsulların tətbiqi  ilə mümkündür və bu, Azərbaycan dilinin 
tədrisində də özünə yer almaqdadır. Üzərində dayandığımız özünüqiymətləndirmə 
bacarıqlarının formalaşdırılması da belə mütərəqqi yanaşmanın nəticəsi kimi 
tətbiq edilməkdədir. Özünüqiymətləndirmə formativ qiymətləndirmə prosesinin 
mühüm komponenti olub, onun bütün xüsusiyyətlərini, həmçinin təhsilalanların 
hazırlıq səviyyəsi və təcrübəsi baxımından fərqlilikləri özündə ehtiva edir. 
M.Tarasa görə, bu qiymətləndirmə metodu formativ qiymətləndirmənin tərkib 
hissəsi kimi daha çox səmərə vəd edir [Taras M., 2010]. Bu proses çərçivəsində 
şagirdlər öz işləri və təlim fəaliyyətləri haqqında düşünür, onu qiymətləndirir, 
qarşıya qoyulmuş məqsədlər haqqında mülahizə yürüdür, öz işlərinin güclü 
və zəif tərəflərini müəyyənləşdirir, onlara müvafiq düzəliş və dəyişikliklər 
edirlər [Boud və Falçikov., 2006]. Özünüqiymətləndirmə şagirdin təyin edilmiş 
meyarlar, norma və tələblər əsasında öz təlim fəaliyyəti, yaxud onun nəticələri 
barədə dəyərləndirici qərarlar verməsi; təlim fəaliyyətindəki problemləri və 
onların aradan qaldırılması yollarını müəyyənləşdirməsi; potensial imkanlarını, 
keyfiyyətlərini və mövqeyini aydınlaşdırmasıdır [Bəylərov E., 2011].

Araşdırmalar göstərir ki, nitqin fəaliyyət növləri üzrə şagird bacarıqlarının 
inkişafında      özünüqiymətləndirmənin rolu daha çox tədqiqata cəlb olunmuşdur. 
A.S.Moheydat özünüqiymətləndirmə ilə oxu vərdişləri arasındakı əlaqəni 
araşdırmış və belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, şagirdlərin özlərini qiymətləndirmələri 
ingilis dilində oxu bacarıqlarının inkişafına müsbət təsir göstərir [Moheydat A.S., 
2011]. Şagirdin öz qrammatik biliklərini, söz ehtiyatını, oxuma, dinləmə, nitq 
və yazı bacarıqlarını qiymətləndirməsi yolları və onun faydaları ilə bağlı bir çox 
tədqiqat işləri aparılmışdır [Clark., 1981].  

 Özünüqiymətləndirmənin səmərəliliyini artıran amillərdən biri də  onun hansı 
üsul və vasitələrlə həyata keçirilməsidir. Bu baxımdan test, tapşırıq və suallardan 
istifadə daha məqsədəuyğun hesab olunur. 

Fidan Sarıbəyli. Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərdə özünüqiymətləndirmə 
bacarıqlarının formalaşdırılması 
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Əsas hissə / Main Part 
Metodik ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, tapşırıqlar mahiyyətinə, qarşıya qoyulan 

vəzifələrə, yerinə yetirilmə üsullarına və s. görə təsnif edilir,  mahiyyətinə görə daha 
çox qazanılmış biliklərin bacarıqlar şəklində formalaşmasına, möhkəmlənməsinə 
xidmət etdiyi kimi, yeni biliklərin qazanılmasına və ümumiləşdirilməsinə də 
xidmət edir. Tapşırıqlar şifahi və yazılı formada yerinə yetirilir. Müasir məktəb 
təcrübəsində məzmun xətlərinə müvafiq olaraq, tapşırıqlar dinləmə, oxu, yazı 
və linqvistik tapşırıqlar kimi qruplaşdırılır. Linqvistik tapşırıqlar dilin daxili 
quruluşuna müvafiq qaydada fonetik (orfoqrafik və orfoepik), leksik, qrammatik 
tapşırıqlara bölünür. Təcrübədə tapşırıqların nəzəri biliklərin praktikada tətbiqi 
məqsədi ilə tərtibinə geniş yer verilsə də, onlardan həm də qiymətləndirmə 
vasitəsi kimi  istifadə olunur. Belə ki, müəllimin tapşırıqların yerinə yetirilmə 
səviyyəsinə görə şagirdləri qiymətləndirməsi geniş yayılmış üsullardandır, lakin 
şagirdlərin özünüqiymətləndirməsində də tapşırıqlardan istifadənin səmərəli rol 
oynadığı məlumdur. 

Azərbaycan dili dərsliklərində danışma və dinləmə bacarıqlarının inkişafına 
yönəlmiş yetəri  qədər tapşırıqlar mövcuddur. Təqdim olunan bu tapşırıqların 
nəticələrini özünüqiymətləndirmə vasitələri ilə  qiymətləndirmək mümkündür.

Şifahi nitq bacarıqlarının özünüqiymətləndirməsi
Cədvəl 1

http://ppe-journal.edu.az

Azərbaycan dilində şifahi nitq bacarıqlarının özünüqiymətləndirmə cədvəli
Şagirdin 
adı, soyadı
Sinif: Tarix:

1. Danışarkən sözləri düzgün tələffüz edirəm.
Çox zəif    1     2    3     4        5 Çox yaxşı

2. Danışarkən fikrimi düzgün ifadə edə bilirəm.
Çox zəif 1 2 3 4         5 Çox yaxşı

3. Fikrimi ifadə etməkdə söz ehtiyatım kifayət edir.

Çox zəif 1 2 3 4 5 Çox yaxşı
4. Fikrimi ifadə edərkən cümlələri qrammatik cəhətdən düzgün qururam.

Çox zəif 1 2 3 4 5 Çox güclü
5. Azərbaycan dilində mütaliə edirəm.

Çox az 1 2 3 4 5 Tez-tez
6. Daha əvvəl öz şifahi nitq bacarıqlarını özün qiymətləndirdinmi?

Bəli Xeyr
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Qeyd edilən cədvəldəki kimi, sadə özünüqiymətləndirmə formalarının 
tətbiqindən sonra bir qədər mürəkkəb nümunələr də yaratmaq olar.

Nitq bacarıqlarının özünüqiymətləndirməsi
           Cədvəl 2

Sıra 
N-si

Şagirdin adı, soyadı                                                                                                                         
____________________

Bəli Qismən                       Xeyr

1. Danışarkən cümlələri düzgün 
qururam.

2. Danışarkən mimika və jestlərdən 
istifadə edirəm.

  

3. Oxuduğum mətnlər haqqında 
təəssüratlarımı yoldaşlarımla 
bölüşürəm.

4. Dinlədiyim və oxuduğum mətnləri 
ümumiləşdirərək, kiçik həcmli mətn 
təqdim edirəm.

5. Təqdimat edərkən fikirlərimi 
topladığım faktlarla əsaslandırıram.

Şagirdlərin həm oxuyub-anlama, həm şifahi nitq, həm də dil qaydalarına dair 
bilik və bacarıqlarının formalaşdırılması üzrə iş, əsasən, mətn üzərində aparılan 
iş prosesində inkişaf etdirilir. Azərbaycan dili dərsliklərində, demək olar ki, 
müvafiq bacarıqların aşılanması daha çox mətn üzərində qurulmuş tapşırıqlarda 
yerinə yetirilir. Bu mövqedən çıxış edərək, şagirdlərdə özünüqiymətləndirmə 
bacarıqlarının formalaşdırılması məqsədi ilə mətn üzərində  iş aparılmasına 
üstünlük verilir. Mətnönü, mətndaxili və mətnsonrası sualların mahiyyətinin 
nəzərə alınması ilə hazırlanan bu tapşırıqlar şagirdlərin təqdim olunan mətnin 
mövzu və ideyasını, struktur elementlərini müəyyənləşdirmək, müvafiq mətn 
parçalarına başlıq seçmək, açar sözləri tapmaq, tanış olmayan sözləri izah etmək 
kimi işləri əhatə edir. 

Fidan Sarıbəyli. Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərdə özünüqiymətləndirmə 
bacarıqlarının formalaşdırılması 



76

Oxu bacarıqları üzrə özünüqiymətləndirmə rubriki
   Cədvəl 3

Özünüqiymətləndirmə rubriki        Tarix:
Şagirdin adı, soyadı ________________________________

__
Sinif:  IV

Alt standart: 2.2.2. Bədii və elmi-kütləvi mətnlər haqqında kiçik təqdimatlar edir.
1 2 3 4

Oxuduğum mətndəki 
məlumatları 
mənimsəməkdə 
çətinlik çəkirəm.

Oxuduğum mətndəki 
məlumatları 
mənimsəyirəm, lakin 
nəticə çıxarmaqda 
çətinlik çəkirəm.

Oxuduğum 
mətndəki 
məlumatları 
mənimsəyirəm 
və nəticə çıxarı- 
ram, lakin 
əsaslandırmaqda 
çətinlik çəkirəm.

Oxuduğum mətndəki 
məlumatları 
mənimsəyirəm, nəticə 
çıxarıram və çıxardığım 
nəticəni əsaslandıraraq 
izah edirəm.

Alt standart: 2.2.3. Verilmiş mətni genişləndirmək, dəyişdirmək və ya davam etdirmək 
məqsədi ilə yaradıcı plan tutur.

1 2 3 4
Mətnin bir hissəsini 
oxuduqdan sonra 
davamını təxmin edə 
bilmirəm.

Mətnin bir hissəsini 
oxuduqdan sonra 
davamını təxmin 
etməkdə çətinlik 
çəkirəm.

Mətnin bir hissəsini 
oxuduqdan sonra 
davamını təxmin 
edə bilirəm, lakin 
yaradıcı plan tut- 
maqda çətinlik 
çəkirəm.

Mətnin bir hissəsini 
oxuduqdan sonra 
davamını təxmin edə 
bilirəm, eyni zamanda 
epizod və obrazlar əlavə 
etməklə yaradıcı plan 
tuturam.

Özünüqiymətləndirmə  yazı işlərinin qiymətləndirilməsi prosesində də tətbiq 
olunur. Bu prosesin səmərəliliyi o zaman üzə çıxır ki, müəllim yazı işlərinin hansı 
aspektdə təhlil edilməli olduğunu şagirdlərə praktik iş prosesində başa sala bilsin. 
Daha dəqiq desək, inşa, esse, hekayələrin  yoxlanılması zamanı məzmunun 
tamlığı, faktların düzgünlüyü, fikirlərin məntiqi olması və ardıcıllığı ilə yanaşı, 
sözlərin yerli-yerində işlədilməsi, təkrarçılığa yol verilməməsi, orfoqrafik səhvlər 
buraxılmaması kimi meyarlar üzərində mütəmadi iş aparılmalı və onun mahiyyəti 
açıqlanmalıdır. Daha sonra yazı işlərinin cütlər arasında qarşılıqlı yoxlanması 
davamlı bir proses halını almalıdır. Belə olduqda şagirdlər yoldaşlarının yazılarına 
ciddi yanaşır, səhvləri göstərməkdən əlavə, onları təshih edir, bununla bağlı fikir 
mübadiləsi aparırlar. Müəllim şagirdlərə yazı işlərinin qiymətləndirilməsi ilə 
bağlı müvafiq bacarıqların aşılandığına əmin olduqdan sonra onlardan öz yazı 
işlərini qiymətləndirməyi tələb edə bilər.

http://ppe-journal.edu.az
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Yazı bacarıqları üzrə özünüqiymətləndirmə vərəqəsi
                                        Cədvəl 4

Özünüqiymətləndirmə bacarıqları tam formalaşdıqdan sonra müəllimin 
şagirdin yazısındakı səhvləri düzəltməsinə ehtiyac qalmayacaq. Müəllim 
səhv yazılmış sözü və ya cümləni işarə edərək (rəngli karandaşla rəngləmək, 
altından xətt çəkməklə) şagirdin diqqətini həmin səhvə yönəldir, qrammatik 
qaydaları izah edərək öz səhvini düzəltməsiinə nail olur. Öz yazısını yoxlayan 
şagird səhvlərini özü müəyyənləşdirib düzəltdiyi üçün qrammatik qaydaları 
daha yaxşı mənimsəyir, düzgün yazı bacarıqlarına tam yiyələnmiş olur. Digər 
tərəfdən, özünüqiymətləndirmə zamanı yazının qiymətləndirilməsi meyarlarını 
qavrayan şagird müəllimin diktəsi ilə yazdırılan imlaların hansı normalara əsasən 
qiymətləndiriləcəyini bildiyi üçün səhvə yol verməməyə çalışır.

Fidan Sarıbəyli. Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərdə özünüqiymətləndirmə 
bacarıqlarının formalaşdırılması 

Özünüqiymətləndirmə vərəqəsi
Şagirdin adı, soyadı:
Sinif:               IV sinif                                                                                Tarix:
Meyarlar: Uğurlu Qismən uğurlu Uğursuz
1. Qrammatik qaydalara uyğun 

düzgün cümlələr qura bilirəm.
2. Yazarkən böyük və kiçik hərflə 

başlayan sözlərin yazılışında 
səhv etmirəm. 

   3.            Yazıda durğu işarələrindən 
düzgün istifadə edirəm.

4 Qurduğum cümlələri bir 
paraqrafda birləşdirə bilirəm.

5 Fikrimi ifadə edən sadə mətnlər 
yaza bilirəm.

6 Yazdığım mətni giriş, əsas hissə 
və nəticə hissələrinə uyğun 
tərtib edə bilirəm.



78

Yazı işləri üzrə özünüqiymətləndirmə
Cədvəl 5

Təcrübə göstərir ki, siniflər üzrə  dil qaydalarının məzmunu dəyişdikcə, 
özünüqiymətləndirmə meyarları da dəyişir, hər sinfin səviyyəsinə uyğunlaşdırılır.

Şagirdlərin linqvistik bilik və bacarıqlara yiyələnmə səviyyəsini 
müəyyənləşdirmək üçün istifadə edilən özünüqiymətləndirmə vasitələrindən biri 
də konkret şəkildə qoyulmuş dil faktları və hadisələrinin işarələnməsi ilə bağlıdır. 
Belə ki, şagird hər hansı bir dil qaydasını mənimsəyibsə, qarşısında “ +’’ və ya 
hər hansı bir digər işarə qoyur. Nümunələrə diqqət yetirək.

Dil qaydaları üzrə özünüqiymətləndirmə
Cədvəl 6

Meyarlar Bilmirəm Qismən bilirəm Bilirəm

Sözün leksik və qrammatik mənalarını 
fərqləndirirəm.
Cümlədə köməkçi nitq hissələrini digər 
nitq hissələrindən fərqləndirirəm.
Cümlə üzvlərini müəyyən edirəm.
Cümlə üzvlərinin ifadə vasitələrini 
müəyyənləşdirirəm.
Cümlə üzvlərinin yerini müəyyən edirəm.
Verilmiş sözlərdən sual cümlələri 
qururam.
Məqsəd və intonasiyadan asılı olaraq, 
cümləni müvafiq durğu işarəsi ilə 
bitirirəm.

http://ppe-journal.edu.az
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Şagirdin adı, soyadı_________________________ Tarix:

Mətni üzündən köçürürəm, 
lakin əlavələr edə bilmirəm.

Mətnə əlavələr etməklə 
üzündən köçürməkdə çətinlik 
çəkirəm.

Mətnə əlavələr etməklə 
üzündən köçürürəm.

Dinlədiyim şeri nəsrə 
çevirərək, məzmununu yaza 
bilmirəm.

Dinlədiyim şeri nəsrə 
çevirərək, məzmununu 
yazmaqda çətinlik çəkirəm.

Dinlədiyim şeri nəsrə 
çevirərək, məzmununu yaza 
bilirəm.

Oxuduğum əsərdəki 
müəyyən epizodla bağlı kiçik 
həcmli esse yaza bilmirəm.

Oxuduğum əsərdəki müəyyən 
epizodla bağlı kiçik həcmli 
esse yazmaqda çətinlik 
çəkirəm.

Oxuduğum əsərdəki müəyyən 
epizodla bağlı kiçik həcmli 
esse yazıram. 
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Məktəb təcrübəsi göstərir ki, bu tip özünüqiymətləndirmədən şagirdlərin 
fonetika, söz yaradıcılığı, morfologiya, sintaksis, hətta punktlaşdırmaya dair bilik 
və bacarıqlarının müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə istifadə olunur. Bu vasitənin 
səmərəliliyi ondadır ki, müəllim  şagirdin hansı bacarıqları mənimsədiyini, 
hansılarını isə mənimsəmədiyini konkret olaraq müəyyənləşdirə bilir və onunla 
müvafiq istiqamətdə  fərdi məşğul olmaq üçün plan tərtib edir. 

Yeni nəsil Azərbaycan dili dərslikləri müxtəlif mövzulara həsr olunmuş 
bədii və publisistik  mətnlər, həmçinin dil qaydaları ilə bağlı yığcam məlumatlar 
üzərində qurulmuşdur. Əgər belə mətnlər şagirdlərin  oxu və yazı bacarıqlarının 
formalaşmasına, lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsinə xidmət edirsə, dil 
qaydaları da linqvistik təfəkkürün inkişafına yönəlmişdir. Bununla əlaqədar 
qazanılmış  səriştələrin hansı səviyyəyə uyğun olduğunu müəyyənləşdirmək üçün 
dərs ili ərzində fənn müəllimi tərəfindən formativ və summativ qiymətləndirmələr 
aparılır. Beləliklə, özünüqiymətləndirmə də formativ qiymətləndirmənin bir 
növü olub, şagirdlərin özləri tərəfindən yerinə yetirilir. Bu cür qiymətləndirmənin 
effektivliyini artıran vasitələrdən biri də keçilmiş mövzunun şagirdlər tərəfindən nə 
dərəcədə mənimsənildiyini yoxlamaq məqsədi ilə dərsin sonunda, suallar şəklində 
şagirdlərə ünvanlanmış özünüqiymətləndirmə vərəqələridir. Bu vərəqələr, bir 
qayda olaraq, iki, bəzən  üç sualı əhatə edir. Qiymətləndirmənin yığcamlığı onun az 
vaxt ərzində yerinə yetirilməsinə şərait yaradır. Cavablandırılmış suallardan ibarət 
vərəqələr müəllim tərəfindən yığılır, növbəti dərsə qədərki müddətdə yoxlanılır 
və təhlil edilir. Bu, şagirdin öz işini hansı istiqamətdə qurmasına metodik kömək 
göstərir. Şagirdlərdə özünüqiymətləndirmə bacarıqlarının formalaşmasında daha 
böyük rol oynayan bu suallar, adətən, aşağıdakı məzmunda olur:

1. Bu dərsdə nə öyrəndim?
_______________________________________
2. Hansı məqamlarda köməyə ehtiyacım oldu?
_______________________________________
3. Nəyi daha yaxşı etməyi bacardım?
       _______________________________________

Belə yanaşma şagirdlərin öz  fikirlərini yazılı şəkildə yığcam, lakonik ifadə 
etmələrinə  xidmət edir. Bu özünüqiymətləndirmə formasının mütəmadi şəkildə 
hər bir dərsin, mövzunun sonunda tətbiq olunması şagirdləri dərsə diqqətlə, 
məsuliyyətlə yanaşmağa təhrik etdiyi kimi, öz bilik və bacarıqlarını digər 
şagirdlərlə müqayisə etməyə də imkan yaradır. 

Təhsil sahəsində həyata keçirilən yeni islahatlara baxmayaraq, hələ də 
qiymətləndirmə sahəsində köhnə təcrübələrdən, xüsusilə bilik ölçən suallardan 

Fidan Sarıbəyli. Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərdə özünüqiymətləndirmə 
bacarıqlarının formalaşdırılması 



80

və yarpaq testlərdən istifadə olunur. Bu tip  qiymətləndirmə üsullarına üstünlük 
verilməsinin əsas səbəbi belə testlərin tərtib edilməsinin və yoxlanılmasının asan 
olmasıdır. Bu gün əksər tədqiqatlarda yarpaq testlər sərt şəkildə tənqid olunur 
və onların mənfi cəhətləri sadalanır. Həmin testlərin səmərəlilik baxımından 
zəif olduğu, şagirdlərin nitq və zehni bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün yetərli 
olmadığı, yazı bacarıqlarını qiymətləndirə bilmədiyi tez-tez vurğulanır. Test 
sualları şagirdin sual üzərində düşünməsinə və ona yeni bir şərh gətirməsinə 
maneə törədir, çünki o, hazır məlumatları araşdırır. Bu vəziyyət ötürülən 
məlumatların bilik səviyyəsindən kənara çıxmasına mane olur. Nəticədə, 
informasiya əsrində təkbaşına qərar vermək qabiliyyətinə malik şəxsiyyətin 
yetişdirilməsi çətinləşir [Tezci E., 2016]. Dərslərdə özünüqiymətləndirmənin 
bir sistem halında tətbiqi qiymətləndirmənin mahiyyətini dəyişir, bilik və 
bacarıqların dəyərləndirilməsindən daha çox şagirdi özünüinkişafa təhrik edən 
bir vasitəyə çevrilir. 

Məlumdur ki, müsbət qiymətləndirmə müəllimə və maraqlı tərəflərə 
şagirdlərin biliklərini təcrübədə tətbiq etmələrinə, yenilikləri  kəşf etməyə, 
gələcək tədris prosesini planlaşdırmağa, onun izlənməsi və inkişafi prosesi ilə 
bağlı qərarlar qəbul etmələrinə kömək edir, eyni zamanda, tədris prosesində 
istifadə olunan metod və yanaşmaların məqsədəuyğunluğunu müəyyən edir. 
Təcrübə göstərir ki, qiymətləndirməni həyata keçirən müəllimlərin əksəriyyəti 
test tapşırıqlarına üstünlük verirlər. Müəllimlərin  çoxu yarpaq testləri asanlıqla 
tətbiq edilə bilən  obyektiv qiymətləndirmə vasitəsi hesab edirlər. Ölkəmizdə 
şagirdlərin dil biliklərinin qiymətləndirilməsində ən çox istifadə olunan metod 
yarpaq testlərdir. Oxu bacarıqlarını dəyərləndirmək üçün bu tip testlərdən 
istifadə edilsə də, yazı bacarıqlarını yoxlamaq üçün yarpaq testlər yararlı olmur. 
Həm də yüksək səviyyəli zehni bacarıqları (metokoqnitiv bacarıqları)  ölçmək 
üçün  yarpaq testləri  hazırlamaq  olduqca çətindir  [Yıldırım C., 1983]. Mövzu 
haqqında heç bir məlumatı olmayan şagird də test tapşırıqlarında təsadüfən doğru 
cavabı tapa bilər. Bu vəziyyət test sualında təqdim olunan variantların sayı ilə 
tərs mütənasibdir, lakin nə qədər çox seçim variantı təqdim olunsa da, təsadüfən 
doğru cavabın seçilməsi ehtimalı hər zaman var.  Eyni zamanda, nəzərə almaq 
lazımdır ki, bu tip test tapşırıqlarında şagirdlərin oxuma sürəti nəticəyə təsir 
edir. Bir mövzuda eyni bilik səviyyəsinə malik olan şagirdlər arasında oxu sürəti 
yüksək olanlar  daha yüksək bal toplaya bilərlər.  

Düşünmək olar ki, şagirdlər test tapşırıqlarını yerinə yetirdikdən sonra təqdim 
olunan doğru cavablar əsasında öz testlərini yoxlayıb, özlərini qiymətləndirə 
bilərlər, lakin unutmamalıyıq ki, özünüqiymətləndirmə öyrətməyə xidmət edir, 
yəni formativ qiymətləndirmənin bir üsulu kimi, onun vəzifəsi şagirdlərə qiymət 
yazmaq deyil. Şagird öz səhvlərindən öyrəndiyi, zəif və güclü tərəflərini müəyyən 
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etdiyi zaman özünüqiymətləndirmə qarşıya qoyulmuş məqsədi reallaşdıra bilir. 
Test tapşırıqlarının obyektivliyini təmin etmək üçün şagirdlərə öz cavablarını 
izah etməyi və əsaslandırmağı tələb edən tapşırıqlar təklif etmək olar.

Nəticə / Conclusion

Azərbaycan dili fənninin prioritet vəzifəsi ana dilində çətinlik çəkmədən 
ünsiyyət quran, informasiyanı qəbul edib öz düşüncələrini rahatlıqla başqalarına 
şifahi və yazılı şəkildə ötürə bilən gənclər yetişdirməkdir. Ona görə də 
Azərbaycan dili dərslərinin məzmunu nitqin fəaliyyət növlərinə uyğun dörd 
istiqamət üzrə işlənilib ki, bunlar da “Dinləyib-anlama və danışma”, “Oxu”, 
“Yazı” və “Dil qaydaları” məzmun xətlərini əhatə edir. Məhz şagirdlərə aşılanan 
bacarıqlar bu dörd təməl üzərində qurulmaqla mətnə əsasən tərtib olunan sual və 
tapşırıqlar, müvafiq çalışmalar, test nümunələri, müxtəlif yazı işləri vasitəsi ilə 
həyata keçirilir. Aydındır ki, dil dərslərində verilən tapşırıqlar qiymətləndirmə 
prosesində xüsusi yer tutur və sadalanan bütün məzmun xətlərində standartlar 
şəklində ifadə olunmuş bilik və bacarıqların reallaşdırılmasını təmin edir. Bundan 
əlavə, tapşırıqlar dərsdə əldə edilmiş bilik və bacarıqları möhkəmləndirmək, 
şagirdin yaradıcı və sərbəst düşünmə qabiliyyətini inkişaf etdirməkdə  müstəsna 
rol oynayır, lakin  Azərbaycan dili dərslərində tapşırıqların  yerinə yetirdiyi 
funksiyalar bununla tamamlanmır,  onlar həm də şagirdlərin qazandığı bilik 
və bacarıqların qiymətləndirilməsində bir vasitə kimi çıxış edir. Bu baxımdan, 
şagirdin hər hansı bir istiqamət üzrə qazandığı uğurların səviyyəsi, yaxud hər 
hansı bilik, bacarıqlara zəif yiyələnməsi barədə dəqiq informasiyaya malik olması 
üçün özünüqiymətləndirmədə tapşırıqlardan istifadə səmərəli yol hesab olunur. 
Məhz tapşırıqların özünüqiymətləndirmə formaları ilə yoxlanılması müstəqil 
təlim və özünüinkişaf vərdişlərinə yiyələnmə imkanı yaradır. 

Digər sadə özünüqiymətləndirmə formalarından biri suallardır. Bu cür 
özünüqiymətləndirmə forması verilən hər hansı bir tapşırığın icrasından sonra 
tətbiq edilə bilər. Sual tipli tapşırıqlar həm şagirddə özünüqiymətləndirmə 
bacarıqlarını  formalaşdırır və onu öz şifahi nitqi barədə düşünməyə, onun üçün 
çətinlik yaradan məqamları üzə çıxarıb dərk etməyə, həll yollarını axtarmağa vadar 
edir. Bu, eyni zamanda, müəllimə sinfin ümumi səviyyəsini müəyyənləşdirməkdə 
kömək edir, şagirdlərin şifahi nitq bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün  işləri hansı 
istiqamətdə aparmaq lazım olduğunu müəyyənləşdirməyə imkan verir. Bu tip 
sadə özünüqiymətləndirmə formalarında müəllim sualların sayını çoxalda bilər, 
müəyyən   məqamları dəqiqləşdirmək üçün onları   müxtəlif formalarda  tərtib 
edə bilər.

Özünüqiymətləndirmədə “Özünü yoxla” başlığı altında verilmiş testlərdən də 
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istifadə etmək olar. Şagirdlərin linqvistik bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi 
məqsədi ilə tətbiq edilən bu tip testləri yerinə yetirən şagirdlər cavablarının 
düzgün olub-olmadığını onlara verilən cədvəl vasitəsi ilə yoxlayırlar. Şagird 
verdiyi səhv cavablar üzərində müstəqil düşünməli, onların təhlilini aparmalı, 
səbəbini yoldaşları ilə müzakirə etməli, lazım gələrsə, hətta müəllimdən yardım da 
istəməlidir. Məhz bu üsulla qiymətləndirmə şagirdin özünə tənqidi yanaşmasına, 
buraxdığı səhvlərin kökünü araşdırmasına, lazımi qaydaları bir daha düşünərək 
təkrarlamasına imkanlar açır. Beləliklə,  Azərbaycan dili dərslərində hər üç 
özünüqiymətləndirmə  vasitəsi səmərəlidir.

Problemin aktuallığı. Son illərdə ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan dili 
təliminin standartları üzrə işlənmiş fənn proqramı (kurikulumu) əsasında tədrisi 
və yeni qiymətləndirmə modelinin tətbiqi şagirdlərdə özünüqiymətləndirmə 
bacarıqlarının formalaşdırılmasını aktual problemlərdən biri kimi zəruriləşdirdi. 
Birmənalı şəkildə qəbul olunmuşdur ki, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının 
qiymətləndirilməsi onların təlimdə irəliləyişini təmin edən vasitələrdən biridir. 
Bu proses, əsasən, fənn müəllimləri tərəfindən həyata keçirilir. Şagirdlərin bilik 
və bacarıqlarının obyektiv qiymətləndirilməsi təlimin keyfiyyətli təşkilindən 
qaynaqlanır və onunla mütənasib münasibətdədir. Pedaqoji araşdırmalar və 
qabaqcıl məktəb təcrübəsi göstərir ki, yalnız müəllimlər deyil, şagirdlər də 
özünüqiymətləndirmə vasitəsi ilə qiymətləndirmə zamanı həmin prosesin aktiv 
iştirakçısı olurlar. Bu, şagirdə imkan verir ki, özünüqiymətləndirmə vasitəsi 
ilə təlim prosesində öz inkişafını, qazandığı bilik və bacarıqların keyfiyyətini 
müəyyənləşdirib, öz iradəsi ilə, müstəqil şəkildə onu yüksəltmək məqsədilə 
çalışsın. Azərbaycan dili dərslərində özünüqiymətləndirmə təlim prosesinin 
ayrılmaz tərkib hissəsi kimi həyata keçirildikdə şagirdlərin şifahi və yazılı 
nitqi, eləcə də linqvistik bacarıqları xeyli inkişaf edir. Ən əsası, onların öz 
təlim fəaliyyətlərinə tənqidi yanaşmaları, buraxlan səhvləri vaxtında aradan 
qaldırmaqla qoyulmuş hədəflərə çatmaları təmin olunur. Odur ki, müəllimin 
özünüqiymətləndirmənin təşkili, həyata keçirilməsi vasitələri, alətləri haqqında 
metodik səriştələrə malik olması aktual problem kimi gündəmdədir

Problemin elmi yeniliyi Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərin 
özünüqiymətləndirmə bacarıqlarının formalaşması üçün istifadə olunan səmərəli  
üsul və vasitələrin müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir.  Azərbaycan dili dərslərində 
özünüqiymətləndirmə müxtəlif üsul və vasitələrlə: özünüqiymətləndirmə 
vərəqələri, testlər, tapşırıqlar və sualar vasitəsi ilə, bütün məzmun xətləri ilə bağlı 
bilik-bacarıqların səviyyəsini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə aparıla bilər. 

 Problemin praktik əhəmiyyəti. Müəllimlər Azərbaycan dili fənninin 
spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, özünüqiymətləndirmənin geniş şəkildə 
tətbiqi üçün müxtəlif təlim vəsaitləri hazırlayaraq tətbiq edə və öz fəaliyyətlərini 
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müasir pedaqoji tələblərə uyğun qura bilərlər. Özünüqiymətləndirmə özlüyündə 
geniş imkanlara malik olsa da, onun düzgün tətbiqi üçün müəllimin nəzəri və 
praktik hazırlığının olması vacibdir. 
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Müəlliflərin nəzərinə!
«Məktəbəqədər və ibtidai təhsil» jurnalında dərc ediləcək məqalələr 
üçün texniki tələblər

Məqalələrin məzmunu
Məqalələr aktual mövzulara həsr olunmalı, jurnalın məzmun və üslubuna uyğun 
akademik tələblərə cavab verməli, «Giriş» (Introduction), «Əsas hissə» (Main 
part) və «Nəticə»dən (Conclusion) ibarət olmalıdır. «Giriş»də mövzunun aktuallı-
ğı əsaslandırılmalı, «Əsas hissə»də tədqiq edilən məsələlər, qaldırılan problemlər 
bölmələr üzrə ətraflı şərh edilməli, «Nəticə»də isə, elm sahəsinin və   məqalənin   
xarakterinə   uyğun   olaraq,   müəllifin   gəldiyi    elmi qənaət, işin elmi yeniliyi, 
tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə verilməli, təklif və töv-
siyələr irəli sürülməlidir.

Məqalələrin strukturu, tərtib edilmə qaydaları və həcmi
1) Redaksiyaya təqdim edilən məqalələr, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Ali Attestasiya Komissiyasının dövri elmi nəşrlərin qarşısında qoyduğu 
şərtlər də daxil olmaqla, aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:
— Məqalənin adı, müəllifin adı və soyadı, vəzifəsi, elmi dərəcəsi, işlədiyi quru-
mun adı və ünvanı, elektron poçt ünvanı və telefon nömrəsi məqalənin titul sə-
hifəsində yazılmalıdır.
— «Açar sözlər» (Azərbaycan və ingilis dillərində) 3-5 söz və ya söz birləşməsin-
dən ibarət olmalıdır.
— «Xülasə» (Azərbaycan və ingilis dillərində) eyni məzmunda olmaqla, təxminən, 
80-100 söz həcmində verilməlidir.
2) Məqalənin mətni Microsoft Word proqramında, A4 (210x297mm) formatda, 
Times New Roman — 12 şriftində yığılmalı, həcmi 8-10 səhifə olmalıdır.
3) Məqalənin adı böyük hərflərlə, yarımbaşlıqları isə yalnız ilk hərfi böyük olmaq-
la, qalın şriftlə, kursivlə yazılmalıdır. Başlıq və yarımbaşlıqlardan, cədvəl və şəkil-
lərdən (həmçinin tənliklər və düsturlardan) əvvəl və sonra bir sətir ara boşluğu 
buraxılmalıdır. Səhifələr ardıcıl olaraq aşağı sağ küncdə nömrələnməlidir.
4) Cədvəl və şəkillərin adı olmalı və bu ad cədvəllər üçün cədvəlin üstündə sol 
küncdə, şəkillər üçün şəklin altında sol küncdə yerləşdirilərək, ardıcıl nömrələn-
məlidir.
5) Məqalənin mövzusu ilə bağlı elmi mənbələrə zəruri istinadlar olmalı, sonda 
verilən «İstifadə edilmiş ədəbiyyat»da istinad olunan ədəbiyyatlar mətnin içində 
[Məmmədov A. 2010] kimi verilməli, sonda isə əlifba ardıcıllığı ilə nömrələnməli-
dir. Elmi ədəbiyyata mətndə onlayn istinad olarsa, 1 qoyaraq aşağıda internet lin-
ki göstərilməlidir. Ədəbiyyat siyahısında verilən hər bir istinad haqqında məlumat 
tam, dəqiq və orijinalın dilində olmalıdır. İstinad olunan mənbənin biblioqrafik 
təsviri onun növündən (monoqrafiya, dərslik, elmi məqalə və s.) asılı olaraq ve-
rilməlidir. Elmi məqalələrə, simpozium, konfrans və digər nüfuzlu elmi tədbirlə-
rin materiallarına və ya tezislərinə istinad edərkən məqalənin, məruzənin və ya     
tezisin adı göstərilməlidir.
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Mətndə istinad olunan bütün mənbələr, səhifə nömrələri ilə birlikdə «İstifadə 
edilmiş ədəbiyyat» siyahısında aşağıdakı nümunələrdə göstərilən qaydada 
verilməlidir:
a) Kitablara istinad:
Adilov M.İ., Həsənov İ.C. (2012). Qloballaşma və milli mənəvi dəyərlər. Bakı,
«Elm». 476 s.
b) Jurnallara istinad:
Kərimova F. (2013) Müasir təlim metodlarından istifadənin zəruriliyi. Məzmun 
islahatlarının təlimin keyfiyyətinə təsiri, «Azərbaycan məktəbi». №4,
Bakı: «Ərgünəş», səh. 28-31.
c) Toplularda məqaləyə istinad (konfrans, simpozium və digər):
«Azərbaycan iqtisadiyyatında keçid dövrünün başa çatması: təhlil və nəticələr. 
Milli inkişaf modelinin formalaşması problemləri». (2010). Respublika elmi-
praktik konfransının materialları. Bakı: «Şərq-Qərb», səh. 314-316.
ç)  Dissertasiyalar və avtoreferatlar:
Məmmədov H.B. (2013) Azərbaycan Respublikası müasir beynəlxalq siyasi 
proseslərin faktoru kimi. Elmlər doktoru dissertasiyasının avtoreferatı, 
Bakı:«Elm», 44 s.
d) Müəlliflik şəhadətnamələri və patentlər:
Алиев С.Г., Джалалов К.Х. А.С. 163514, СССР // Б.И. 1988, № 4, c.50
Langsam M., Savoca A. C.L. Pat. 4759776, USA, 1988.
e) İnternet səhifələri (internet səhifələrinə istinadlar tam göstərilməlidir):
http://ppe-journal.edu.az
Məqalədə son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, monoqrafiyalarına və digər etibarlı 
mənbələrinə üstünlük verilməlidir.
6) Məqalə redaksiyaya 2 formada — elektron poçtla (info@ppe-journal.edu.az), 
və ya müəllifinin özü tərəfindən təqdim edilməlidir. Orijinal nüsxədə müəllif(lər)
in imzası vacibdir.

Məqalələrin qəbul edilməsi və dərci
Təqdim edilən məqalələr redaksiyada nəzərdən keçirildikdən sonra oxunuş üçün 
(müəllifin adı gizli saxlanılmaqla) mütəxəssislərə göndərilir. Məqalə jurnalın 
profilinə uyğun olduğu təqdirdə və tələblərə cavab verərsə, çapa təqdim 
edilir. Müəllif istəsə, ona məqaləsinin qəbul edilməsi barədə sənəd verilə bilər. 
Məqalələr növbəlilik prinsipi ilə dərc edilir.

Müəlliflik hüquqları
Jurnalda dərc edilən məqalələrdə müəlliflik hüququ qorunur və bu məqalələrin 
bütün nəşr hüquqları «Məktəbəqədər və ibtidai təhsil» jurnalına aiddir. Jurnalda 
çap edilmiş məqalələrin eyni ilə digər nəşrlərdə (məqalənin tezis şəklində dərc 
olunmuş variantı istisnadır) dərcinə yalnız redaksiyanın yazılı icazəsi, sitatların 
verilməsinə isə mənbə göstərilmək şərti ilə yol verilir.
Əvvəllər çap olunmuş və ya çap olunmaq üçün başqa bir dövri nəşrə göndərilmiş 
əlyazmaların jurnala təqdim edilməsi müəlliflik etikasına ziddir. Yuxarıda göstərilən 
tələblərə cavab verməyən məqalələr qəbul edilmir. Dərc olunmuş məqaləyə görə 
müəllifə qonorar və jurnalın bir nüsxəsinin verilməsi nəzərdə tutulur.
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For authors
Requirements to the articles submitted for publication in «Preschool and 
Primary Education»

Content of articles
The articles should be devoted actual topics, meet the academic requirements 
of journal’ s style and content and consist of “Introduction”, “Main part”, and 
“Conclusion”. The introduction should contain a thesis that will assert the main 
argument. In the main part, the studied issues and the raised questions should be 
explained and analyzed in detail in the sections. In the conclusion, the author should 
reinforce the importance of the main idea, emphasize his scientific contention 
and appreciate his topic in personally relevant ways, and it is notable to shine the 
scientific novelty and the benefits of the work and to offer suggestions and 
recommendations.

Rules of preparing of articles and scope
1) The articles submitted for the editorial must meet the following requirements, 
including the conditions set out for the periodical scientific publications presented 
by the Higher Attestation Commission under the President of the Republic of 
Azerbaijan:
— Title of the article, author’s name, surname, position, academic degree, name and 
address of the organization where he works, e-mail address and telephone number 
should be written on the title page of the article.
— Key words (in Azerbaijani and English) should consist of 3-5 words and phrases.— 
Abstract (in Azerbaijani and English) should be approximately 80-100 words, with the 
same content.
2) The text should be typed in Microsoft Word, A4 (210x297mm), Times New Roman
— 12, size 8-10 sheets.
3) The title should be capitalized in capital letters, and subheadings should be written in 
bold, italic, with the first letter in uppercase only. Before and after the headline and 
subheadings, tables and figures (also equations and formulas), a single line spacing 
should be added. Pages should be numbered in the lower right corner.
4) The table and pictures must be named, and the name should be placed in the left- 
hand corner above the table, and pictures name should be placed in the left-hand 
corner under picture.
5) There should be references to scientific sources related to the topic of the article, as 
well as the sources noted at the end in «used works» should be mentioned in the text 
as [Mammadov A. Baku, 2010] and finally numbered in alphabetical order. If there 
is an online reference in the text, you should put an internet link below and number 
it from one. The information on each reference in the Literature List must be in full, 
accurate and the native language. The bibliographic description of the source should 
be based on its type (monograph, textbook, scientific article, etc.). The name of the 
article, report or thesis should be cited when referring to scientific articles, materials or 
theses of symposium, conference or other prestigious scientific events.
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All sources referenced in the text should be cited in the «Used Works or References» list, 
along with the page numbers, as specified in the following examples:
a) References to books:
Adilov M.I., Hasanov I.C. (2012). Globalization and national spiritual values. Baku, 
“Science” p. 476
b) References to journals:
Kerimova F. (2013) The necessity of using modern teaching methods. Impact of content 
reform on the quality of training. Azerbaijani school. No 4, Baku: Ergunash, p. 28-
31.
c) Reference to the articles in scientific events:
«End of a transitional period in Azerbaijan economy: analysis and conclusions. 
Problems of National Development Model Formation» (2010). Materials of the 
scientific-practical conference of the Republic. Baku: «East-West», p. 314-316.
d) Dissertation thesis and abstracts:
Mammadov H.B. (2013) The Republic of Azerbaijan as an actor in contemporary 
international political processes. Doctoral dissertation abstract, Baku: «Science», 44 h.
e) Copyright and Patents:
Aliev S.G., Jalalov K.Kh. A.S. 163514, USSR // B.I. 1988, No. 4, p.50
Langsam M., Savoca A. C.L. Pat. 4759776, USA, 1988.
f) Internet pages (references to web pages should be indicated in full):
http://ppe-journal.edu.az
The article should give preference to scientific materials, monographs and other 
reliable sources for the last 5-10 years.
6) The article should be submitted to the editorial office in two forms: by e-mail 
(info@ppe-journal.edu.az), or by the author himself. The original signature of the 
author is important.

Acceptance and publication of articles
After review, the presented article will be sent to experts (the author’s name 
confidentiality is maintained) to be read out. If the article corresponds to the journal 
profile and meets the requirements, the printing is provided. If the author wishes, a 
document on his / her article acceptance may be issued. Articles are published on 
the principle of rotation.

Copyright
The articles published in the journal are copyrighted and all publishing rights of these 
articles belong to the «Preschool and Primary Education». The articles published 
in the journal are allowed to be published in other publications(except the variant 
of the article published in the form of a thesis) only with the written permission of the 
editorial board, and the source of quotation must be provided.
It contravenes the authorship ethics to submit manuscripts previously sent or 
published in another periodical.
Articles that do not meet the above requirements are not accepted.
According to the published article, the author will get a reward and a copy of the 
journal. Dear Authors don’t send please your conflicts of interests and published 
articles in anywhere.
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К сведению авторов
требования к рукописям

Содержание статей
Статьи должны быть посвящены актуальным темам, соответствовать 
академическим требованиям к содержанию и стилю журнала, должны состоять 
из «Введения» (Introduction), «Основной части» (Main part), и «Заключения» 
(Conclusion). В «Введении» должно быть обоснована актуальность темы, «в
«Основной части» исследуемые задачи и поднятые проблемы должны быть 
объяснено подробно по разделом, а в «Заключении», также включает научные 
выводы автора в соответствии с характером области науки и статьи, научная 
новизна работы, важность применения, экономические выгоды и тд. должно быть 
четко указано, и должны быть выдвинуты предложение и рекомендации.

Структура статей, правила составления и объем
1) Статьи, представленные в редакцию, должны соответствовать следующим 

требованиям, в том числе условиям, установленным Высшей Аттестационной 
Комиссией при Президенте Азербайджанской Республики, для периодических 
научных публикаций:

— На титульном листе статьи должны быть указаны название статьи, имя и фамилия, 
должность, ученая степень, название и адрес организации, адрес электронной 
почты и номер телефона автора.

— Ключевые слова (на азербайджанском и английском языке) должны состоять из 
3 - 5 слов и фраз.

— Аннотация (на азербайджанском и английском языке) должна составлять 
примерно 80-100 слов с одинаковым содержанием.

2) Текст статьи должен быть написан в программе Microsoft Word, A4 (210x297 мм), 
Times New Roman — 12, объем должен быть 8-10 страниц.

3) Названия статьи должен писаться с жирном шрифтом и с курсивом с большой 
буквой,а подзаголовки только первые буквы прописными. До и после заголовка 
и подзаголовков , таблиц и рисунков (также уравнений и формул) должен быть 
выпущен один междустрочный интервал. Страницы должны располагаться 
последовательно в правом нижнем углу.

4) Таблицы и рисунки должны иметь имя и это имя для таблиц должен 
перемещаться над таблицей в левом углу ,для рисунков под рисунки в левом углу и 
последовательно пронумероваться.

5) Необходимые ссылки на научные источники, относящиеся к теме статьи, должны 
быть приведены в тексте как ссылки на «использованную литературу» в тексте [Ма-
медов А. Баку, 2010] и в конце должны быть упорядочены в алфавитном порядке. Если 
в тексте научной литературы есть онлайн-ссылка, разместите интернет-линк ниже. 
Информация по каждой ссылке в списке литературы должна быть полной, точной 
и на языке оригинала. Библиографическое описание справочного источника 
следует представить в зависимости от его типа (монография, учебник, научная 
статья и т). При ссылке научных статей, симпозиумов, конференций ,тезисов и 
других престижных научных мероприятий следует указывать название статьи, 
отчета или тезиса.
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Все источники, на которые есть ссылки в тексте, должны быть включены в список
«Использованная литература» вместе с номерами страниц в следующих при-
мерах:
а) Ссылки на книги:
Адилов М.И, Гасанов И.С. (2012). Глобализация и национальные духовные ценно-
сти. Баку, Наука. 476 стр.
б) Ссылка на журналы:
Керимова Ф. (2013) Необходимость использования современных методов обучения. 
Влияние реформирования контента на качество обучения. Азербайджанская 
школа. № 4, Баку: Эргунаш, с. 28-31.
в) Ссылки на статьи в сборнике (конференция, симпозиум и т. д.):
«Конец переходного периода в экономике Азербайджана: анализ и итоги. 
Проблемы формирования модели национального развития». (2010). Материалы 
республиканской научно-практической конференции. Баку: Восток-Запад, с. 314-
316.
г) Диссертации и авторефераты:
Мамедов Х.Б. (2013) Азербайджанская Республика — современная междуна-
родная политика
как актер в процессе. Автобиография докторской диссертации, Баку:
«Наука», стр. 44.
д) Авторские свидетельства и патенты:
Алиев С.Г., Джалалов К.Х. А.С. 163514, СССР // БИИ 1988, № 4, с.50
Langsam M., Savoca A. C.L. Патент 4759776, США, 1988.
e) Интернет-страницы (ссылки на веб-страницы должны быть полностью показоны): 
http://ppe-journal.edu.az
В статье предпочтение отдается научным статьям, монографиям и другим 
надежным источникам написанном последние 5-10 лет.
6) Статья должна быть представлена в редакцию в 2-х формах: по электронной почте 
(info@ppe-journal.edu.az), или через онлайн SUBMISSION MANUSCRIPT, либо самим 
автором статьи. В оригинальной копии важна подпись автора(ов).

Прием и публикация статей
Представленные статьи после ознокомлений в редакции отправляют (после того, 
как имя автора останется конфиденциальным) экспертам для прочтение. Если статья 
соответствует профилю журнала и требованиям, тогда предоставляется в печать. По 
желанию автора может быть выдан документ о его принятии статьи. Статьи публи-
куются по принципу очереди.

Авторские права
Авторские права на статьи публикуемые в журнале, защищены, и все права на 
публикации этих статей принадлежит журналу «Дошкольное и начальное 
образование». Статьи опубликованные в журнале, допускаются только с 
письменного разрешения редакции для других опубликованных публикаций (кро-
ме статьи, опубликованной как тезис ).А для использование цитатов можно только с 
одним условиям-показать источника. Рукописи, отправленные для печати в другое 
периодическое издание или в раннем времени напечатанные в другом журнале 
подача в редакцию противоречит этику авторов.
Статьи не соответствующие вышеуказанным требованиям, не принимаются. Для 
опубликования статьей предназначен представить автору гонорар и одну копию 
журнала.
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