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Giriş 

Müstəqillik qazandığımız hazırki şəraitdə bütün elm 

sahələri ilə yanaşı, pedaqogika elmi sahəsinin də qarşısında 

çox mühüm vəzifələr durur. Bu vəzifələrdən ən başlıcası 

pedaqogikanın ayrı-ayrı sahələrində olan çatışmazlıqların, 

boşluqların aradan qaldırılmasıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, pedaqogikanı təşkil edən ən 

zəruri struktur kimi pedaqoji elmlər sisteminin nizama 

salınması uzun illərdən bəri həllini gözləyən məsələlərdən 

hesab olunur. Pedaqoji elmlər sisteminə nəzər salsaq, 

görərik ki, körpəlik pedaqogikası, ibtidai təhsil pedaqogikası, 

tiflopedaqogika, oliqofren pedaqogika, müqayisəli 

pedaqogika və bu kimi digər sahələr zəruri tədqiqini gözləyir. 

Nəzərə alsaq ki, qeyd etdiyimiz pedaqoji sistemə daxil olan 

yuxarıda adını sadaladığımız strukturların ayrı-ayrı 

bölmələrinin də (təbiətşünaslıq, didaktika, təhsil 

müəssisələrinin idarə olunması) ayrı- ayrılıqda tədqiq olunub 

pedaqoji ictimaiyyətə çatdırılmasına böyük ehtiyac duyulur. 

Qeyd etmək vacibdir ki, pedaqoji elmlər sisteminə daxil olan 

müqayisəli pedaqogika bölməsi bu günə qədər 

respublikamızda tədqiqat obyektindən kənarda qalmışdır. 

Yuxarıda sadaladığımız bölmələrin bir qisminə dair 

məqalələr, tövsiyyələr, dərs vəsaitləri, dərsliklər, 

monoqrafiyalar yazılıb çap olunduğu halda müqayisəli 

pedaqogikaya aid kiçik bir məqalə belə hazırlanmamışdır. 

Hər bir ölkənin tarixində təhsilin dünya standartları 

səviyyəsinə yüksəldilməsi məhz müqayisəli pedaqogikadan 

çox asılı olduğuna görə onu daha geniş şəkildə hazırlayıb 

aşkara çıxarmaq tə'xirəsalınmaz vəzifələrdən 



sayılır. Çünki müasir dünyamızda təhsil sahəsində olan 

yeniliklərə, xüsusilə çağdaş dünya pedaqoqlarının tə'lim- 

tərbiyə sahəsində olan yeniliklərinə istinad etmədən təhsilin 

məzmununun yaxşılaşdırılması ilə bağlı irəliyə doğru heç bir 

addım atmaq olmaz. Bu gün yeni pedaqoji konsepsiyaların 

formalaşması prosesi dövrün, zamanın tələblərinə uyğun 

olaraq çox sür'ətlə inkişaf edir, onların təkmilləşdirilməsi 

prosesi hər gün həyata keçirilir. 

Bunun üçün inkişaf etmiş ölkələrdə müqayisəli-pedaqoji 

araşdırmaların aparılmasına ciddi diqqət yetirilir. ABŞ-ın, 

Almaniyanın, Fransanın, Böyük Britaniyanın, İtaliyanın, 

İsveçrənin, Yaponiyanın və bu kimi ölkələrin müqayisəli 

pedaqogika ilə bağlı tədqiqat mərkəzləri, laboratoriyaları, 

institutları fəaliyyət göstərir. Bu ölkələrdəki həmin obyektlər 

istər etnopedaqogika ilə, istərsə də elmi pedaqogika ilə bağlı 

bütün yenilikləri izləyir və bu yeniliklərin ölkə üçün vacib olan 

ən zəruri ideyaların, müddəaların, tövsiyyələrin tətbiqi ilə 

məşğul olur, onların təcrübə prosesinə gətirilməsinə sə’y 

göstərirlər. Çünki bu ideyalar, müddəalar, tövsiyyələr 

şagirdləri, tələbələri pedaqoji hadisələrin müqayisəli təhlil 

sahəsindəki biliklərlə si- lahlandırması, gələcəyin 

mütəxəssislərinin, xüsusilə müəllimlərin elmi, pedaqoji 

dünyagörüşlərinin formalaşması işində istisna kəsb edəcəyi 

şəksizdir. Nəzərə almalıyıq ki, müstəqil Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasında, ölkədə aparılan təhsil 

islahatı ilə bağlı proqram, direktiv və sənədlərdə yetişən 

nəslin bilik, bacarıq və vərdişlər sistemini milli koloritə və 

müsbət dünya təcrübəsinə istinad edərək qurulması tövsiyyə 

olunur. Belə olan halda ölkəmizdə gedən təhsil islahatlarının 

qarşıya qoyduğu ən ümdə vəzifələrdən biri kimi qabaqcıl 

təcrübənin müqayisəli 



şəkildə öyrənilməsi diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. 

Elmi-pedaqoji, metodik istiqamətlər qabaqcıl dünya təcrü- 

bəsindəki elmi-pedaqoji metodik istiqamətlərlə müqayisəsi 

edildikdə: 

— məktəbəqədər tərbiyə sahəsində körpələrin və 

uşaqların dünyagörüşlərinin formalaşmasında uğur 

qazanmaq mümkündür; 

— savad tə'liminin təkmilləşdirilməsinə və ibtidai sinif 

şagirdlərinin sonrakı mərhələlərə hazırlanmasına nail olmaq 

olar; 

— yuxarı sinif şagirdləri dünyamızda baş verən elmi- 

texniki tərəqqinin son nailiyyətləri ilə silahlanmış olarlar; 

— ali məktəb tələbələri çağdaş dünyamızın bugünkü 

gəncliyinin intellektual səviyyəsinə yüksəlmiş olarlar; 

— müəllimlər elmlərin əsasını müqayisəli şəkildə şərh 

etmək üçün zəngin informasiyalar qazanarlar; 

— təhsil müəssisəsi rəhbərləri rəhbərlik etdikləri tə'lim- 

tərbiyə müəssisələrini günün reallığını və çağdaş 

dünyamızın təhsil ilə bağlı son nailiyyətlərini özündə əks 

etdirən planlaşdırma, proqramlaşdırma, kompüterləşdirmə, 

linqafonlaşdırma audidial, viziual və audioviziuallaşdırma 

kimi idarəetmə aparatından səmərəli şəkildə istifadə etmiş 

olarlar. 

Bütün bunları nəzərə alaraq biz bu kitabda son illərdə 

baş vermiş tə'lim-tərbiyə və təhsil yeniliklərini, dünyanın 

inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan dövlətlərinin təhsilə 

qarşı münasibətlərini müqayisəli şəkildə verməyə çalışmış 

və bunların haqqında lakonik şərhlər vermək üçün aşağıdakı 

vəzifələrin həllinə çalışmışıq: 

1. Müqayisəli pedaqogika ilə bağlı son ədəbiyyatlara 

istinad edərək haqqında danışılan problemin predmetini. 



vəzifələrini və tədqiqat üsullarını müəyyənləşdirmək. 

2. Müqayisəli pedaqogikanın inkişaf mərhələlərinə 

münasibət bildirmək. 

3. Müqayisəli pedaqogikanın metodoloji əsaslarını 

müasir dövrün tələblərinə uyğun şəkildə şərh etmək. 

4. Avropanın bə'zi ölkələrində xalq təhsilinə ekskursiv 

yanaşmaq. 

5. inkişaf etmiş ölkələrdəki təhsil islahatlarının əsas 

istiqamətlərini təhlil etmək. 

6. Bir sıra ölkələrin təhsil sistemlərinin təşkili prinsiplərini 

təhlil etmək. 

7. Çağdaş dünyamızın bir sıra ölkələrindəki məktəb 

siyasətinin təşkili prinsiplərini ümumiləşdirmək. 

8. Müasir dünyada müəllim probleminə şərh vermək. 

9. Azərbaycan təhsilinin çağdaş dünyamızın ən nüfuzlu 

ölkələrindən biri olan Amerika təhsili ilə müqayisəsini 

vermək. 

10. Ölkəmizdə yeni yaranmış özəl təhsil strukturunun 

inkişafı ilə bağlı müsbət təcrübəyə münasibət bildirmək. 

11. Ölkəmizdə yeni yaranmış təhsil müəssisələrindəki 

qabaqcıl təcrübəni Qərb və Şərq ölkələrinin təhsil 

müəssisələri ilə müqayisəli şəkildə şərh etmək. 

Bu vəzifələrin həllinə nail olmaq üçün istər dünya 

təcrübəsində, istərsə də ölkəmizdə baş verən təhsil 

yenilikləri ilə müqayisə olunması ilk addım sayılarsa, onun 

kövrəkliyini nəzərə almağı oxucular yəqin ki, diqqət 

mərkəzində saxlayacaqlar.Ona görə də müqayisəli 

pedaqogika sahəsində ölkəmizdə işıq üzü görən ilk əsəri 

oxuyan, onu ciddi tənqid süzgəcindən keçirən bütün 

oxucularımıza qabaqcadan öz təşəkkürümüzü bildiririk. 



I FƏSİL 

MÜQAYİSƏLİ PEDAQOGİKANIN MAHİYYƏTİ, 

PREDMETİ, ƏSAS VƏZİFƏLƏRİ VƏ TƏDQİQAT 

ÜSULLARI 

^Ikəmizdə həyata keçirilməkdə olan təhsil islahatları 

Uhər şeydən əvvəl pedaqogikanın bütün sahələrinin dünya 

standartları səviyyəsində qurulmasını tələb edir. İstər təhsil 

islahatı proqramında, istər təhsil konsepsiyası ilə bağlı 

materiallarda, istərsə də yeni təhsil qanununda məktəb və 

pedaqoji fikir tarixinə, müasir Azərbaycan pedaqoji fikrinə və 

ən ümdəsi çağdaş dünyamızda baş verən yeniliklərə isnad 

etməklə yetişən nəslin dünyagörüşünün formalaşması ən 

vacib şərtlərdən hesab olunur. Göstərilən sənədlərdə 

təhsilin humanistləşdirilməsi, humanitarlaşdı- rılması və 

demokratikləşdirilməsi ən zəruri amil kimi tövsiyə 

olunur.Bunun üçün ölkəmizdə baş verən təhsil prosesini 

çağdaş dünyamızdakı təhsil prosesi ilə müqayisə etmədən 

uğur qazanmaq mümkün deyil. 

Ona görə də ölkəmizdə təhsilin məzmununun 

yaxşılaşdırılması müqayisəli pedaqogikadan çox asılıdır. 

İstər xalq 



pedaqogikası, istər elmi pedaqogika, istər pedaqogika tarixi 

ilə bağlı ölkəmizdə mövcud olan ideyaların, müddəaların, 

nəzəriyyələrin xarici ölkələrdəki eyniadlı komponentlərlə 

müqayisəli şəkildə izah olunarsa, onların şərhi müqayisəli 

şəkildə öyrənilərsə, şübhəsiz, ölkəmizdə vüs'ət almış təhsil 

islahatlarının zəfər yürüşünün şahidi təkcə biz yox, 

beynəlxalq arenanın tədqiqatçıları da ola bilər. 

Keçmiş SSRİ məkanında mövcud olan təhsil sistemi bu 

və ya digər dərəcədə ölkəmizin təhsilinə öz müsbət tə'sirini 

göstərmişdir. Bunu inkar etmək olmaz. Lakin müstəqil dövlət 

kimi Azərbaycanın təhsilə münasibətini keçmiş SSRİ-nin və 

bugünkü MDB ölkələrinin təhsil sistemi ilə müqayisəli şəkildə 

verilməsi bu gün islahat yürüşümüzü ləngitməsə də, onu irəli 

apara da bilməz. Ona görə də ölkəmizin təhsil strukturu 

bütün dünyanın təhsil şəbəkələrinə istinad edilərək 

qurularsa, güman ki, dünyanın qabaqcıl təcrübə 

tribunasından milli mentalitetimizə uyğun ideyaların 

götürülməsi və tətbiqi Azərbaycan maarifinin inkişafında öz 

müsbət rolunu göstərər. Fikrimizcə, ölkəmizin pedaqogika 

dünyası üçün ən vacib olan pedaqoji elmlər sisteminin 

tamlaşdırılması məhz bu səbəbdən bizim üçün vacibdir. 

Dünya praktikasına istinad etsək, deməliyik ki, hazırda 

pedaqoji elmlər sistemi yeni-yeni bölmələrin yaranması 

səbəbindən daha da zənginləşir Bu gün həmin sırada 

əlahiddə pedaqogikanın tərkib hissəsi kimi surdodidaktika, 

tiflo- didaktika, oliqofren didaktika, musiqi pedaqogikası, 

idman pedaqogikası, hərbi pedaqog|ka, tibbi pedaqogika, 

texniki peşə məktəbi pedaqogikası, orta ixtisas məktəbi 

pedaqogikası, əmək-isiah pedaqogikası, istehsalat 

pedaqogikası, ailə tərbiyəsi pedaqogikası, etnopedaqogika, 

yaşlılar 



pedaqogikası, milli pedaqogika ilə yanaşı müqayisəli 

pedaqogika da mühüm yer tutur. 

Professor Nurəddin Kazımovun “tarixi-müqayisəli 

tədqiqat üsulu” ilə bağlı fikri dediklərimizi bir daha sübut edir. 

N.M.Kazımovun irəli sürdüyü bu üsulun məzmununa 

Azərbaycanda maarifin, tə’lim və tərbiyə məsələlərinin, 

habelə pedaqoji fikir tarixinin və ya xarici ölkələrdəki təhsil 

sistemlərinin xüsusiyyətlərini müqayisəli şəkildə öyrənmək 

zərurəti meydana çıxdıqda tədqiqatın məhz bu üsuluna 

üstünlük verilməlidir. Bütün bunları nəzərə alaraq pedaqoji 

elmlər sistemində müqayisəli pedaqogika başlıca yerlərdən 

birini tutmalıdır. 

§ 1. Müqayisəli pedaqogikanın predmeti 

Pedaqoji elmlər sistemində mövcud olan tərkib 

hissələrin hər birinin özünəməxsus predmeti vardır. Bu 

mə’nada biz müqayisəli pedaqogikanın predmetini geniş 

şəkildə olmasa da qısa şəkildə şərh etməyi məqsədəuyğun 

hesab etmişik. 

Mə’lum olduğu kimi, çağdaş dünyamızda mövcud olan 

pedaqoji nəzəriyyələr həmin ölkənin tə’lim-tərbiyə 

sahəsindəki sosial-iqtisadi quruluşu ümumi olan ölkələr 

üçün daha xarakterik sayılan sosial-siyasi şəraitə istinad 

olunmaqla araşdırılır. Ona görə müqayisəli pedaqogikanın 

predmetinin müəyyənləşdirilməsi də ümumbəşəri təhsilin 

qanunlarına və qanunauyğunluqlarına müvafiq olaraq 

müəyyənləşdirilməlidir. Bu ideya müqayisəli pedaqogikaya 

tə’rif vermək üçün mütəxəsislərin istinad etdikləri başlıca 

kontekstlərdən biri sayılır. Biz bu kontekstə söykənərək, 

müqayisəli pedaqogikaya aşağıdakı şəkildə tə’rif verə 

bilərik. 



Müqayisəli pedaqogika çağdaş dünyada mövcud olan 

pedaqoji nəzəriyyələrin, təhsil, tə’lim, tərbiyə təcrübəsinin 

ümumi, fərqli və oxşar cəhətlərini, inkişaf dinamikasını 

öyrənir, ümumiləşdirir, formalaşdmr, təkmilləşdirir, onlann 

ictimai, iqtisadi, sosial-siyasi və qnoseoloji əsaslannı, 

həmçinin milli mentalitetdən nə’şət edən xüsusiyyətlərini üzə 

çıxaran elm sahəsidir. 

Yetişən gənc nəslin təhsilinin formalaşdırılması 

sahəsində ictimai quruluşları, konsepsiyaları, maarifçilik 

direktivləri müxtəlif olan ölkələrin təhsil sahəsindəki bütün 

yenilikləri üzə çıxarır və həmin ölkələrdə təhsilin 

məzmununun yaxşılaşdırılmasında tərbiyə işinin günün 

reallıqları səviyyəsində qurulmasında dünyamızın çağdaş 

pedaqoqlarının ən yeni müddəalarını, ideylarını onlara 

çatdırmaq işində yardımçı rolunu oynayır. Yuxarıda 

yazdığımız tə’rif məhz bu sahədə mütəxəssislərə düzgün 

istiqamət verəcəkdir. Doğrudur, müqayisəli pedaqogika ilə 

bağlı verilən tə’riflər çoxluq təşkil edir. Rusiyanın,.Amerika- 

nın, Fransanın, Almaniyanın, Bolqarıstanın, Çexiyanın, 

İngiltərənin, İsveçrənin bu sahədə çalışan alimləri 

müqayisəli pedaqogika ilə bağtlı həm obyektiv, həm də 

subyektiv fikirlər söyləyirlər. Bu barədə müqayisəli fikir 

söyləmək özü də müqayisəli pedaqogika ilə məşğul olan 

mütəxəssislərə yardımçı olmaq kimi qiymətləndirilməlidir. 

Məsələn, V.Kinits və V.Menert /Almaniya/ müqayisəli 

pedaqogikanın predmetinin tə’rifini aşağıdakı kimi verirlər: 

Müqayisəli pedaqogika əsas siyasi təhsil və pedaqoji 

hadisələri və həmin hadisələrin müxtəlif ölkələrdə konkret 

tarixi şərtlənmə və qarşılıqlı əlaqəli qanunauyğunluqlarını 

araşdırır. N.Çakırov (Bolqarıstan) və Sinqule (Çexiya) qeyd 

edirlər ki, müqayisəli pedaqogika tə’lim və tərbiyənin əməli 
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təcrübəsinə tə’sir göstərən qüvvə və qanunları aşkar edir və 

bununla da əsas pedaqoji hadisələri daha dərindən dərk 

etmək, bütövlükdə tərbiyə prosesini daha ətraflı təsəvvür 

etmək və doğma təhsil sistemini daha yaxşı anlamaq imkanı 

verir. B.Suxodolskinin (Polşa) tə’rifinə görə, müqayisəli 

pedaqogika maarif sistemlərində, müxtəlif ölkələrdə təhsil və 

tərbiyə problemlərinin başa düşülməsi və həllində olan 

oxşarlıq və fərqləri nümayiş etdirir və geniş problemlər 

dairəsini; pedaqoji nəzəriyyələr, tərbiyə və təhsilin 

məzmunu, üsulları, təşkili və s. araşdırır. 

İnkişaf etmiş ölkələrin müqayisəli pedaqogika elminin 

nümayəndələrinin təklif etdikləri tə’riflər, əslində, onların 

ümumi baxışlarını əks etdirir və yalnız araşdırmaların 

məqsədyönlüyü ilə bağlı bir sıra fərqləri var: tutuşdurula bilən 

təhsil sistemləri arasında ümumi cəhətlörin, oxşarlıqlar və 

fərqlərin müəyyənləşdirilməsi — D.Beredey, İ.L.KendI 

(ABŞ), F.Mallinson (İngiltərə), F.Hilker, İ.Derbalov 

(Almaniya) və b. Əldə edilən müsbət təcrübədən milli təhsil 

sisteminin təkmilləşdirilməsi üçün istifadə etmək məqsədilə 

müxtəlif xarici ölkələrin məktəb sistemlərinin müqayisəli 

şəkildə qiymətləndirilməsi — N.Flens (İngiltərə), F.Şneyder 

(Almaniya) və b. Pedaqoji hadisələrin strukturlarının 

müqayisəli təhlili nəticəsində həqiqətin aşkar edilməsi — 

H.Rers (Almaniya), təhsil sistemlərinin inkişafına tə’sir 

göstərən ən mühüm amillərin müəyyənləşdirilməsi — 

M.A.Jülyen (Fransa), M.Sedler (İngiltərə), R.Kinq-Hol (ABŞ) 

və b. Ayrı-ayrı ölkələr və ölkələr qrupu üzrə təhsilin 

planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması — B.Holms 

(İngiltərə), P.Rosselo (İsveçrə) və b. Belə yanaşma qaçılmaz 

olaraq birtərəfli, qeyri-elmi səciyyə daşıyır və pedaqoji 

hadisələrə ixtiyari interpretasiya 
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(sərbəst yozum, təfsir) verilməsini mümkün sayır. 
N.M.Kazımov (Azərbaycan) müqayisəli pedaqogikanın 

predmetini aydınlaşdırmaqdan ötrü ona belə bir tə’rif verir: 

“Müqayisəli pedaqogika müxtəlif ölkələrdə maarifin həm 

spesifik xüsusiyyətlərini, həm də ümumi cəhətlərini öyrənib 

üzə çıxarır”.’ 

§ 2. Müqayisəli pedaqogikanın əsas 

inkişaf mərhələləri 

Əvvəlki paraqrafda müqayisəli pedaqogikanın əsas 

tədqiqat üsulu ilə bağlı danışarkən, bu üsulun tətbiq 

olunması zamanını və zərurətini də qeyd etmişdik. 

Doğrudan da, müqayisəli pedaqogika kursunun ən başlıca 

aparıcı .tərəflərdən birisi müqayisəli tədqiqat üsullarıdır. Bu 

üsullar barədə hazırkı dövrə qədər Azərbaycan pedaqoji fikir 

tarixində geniş şərhlər aparılmasa da onun müvafiq ideyaları 

pedaqoji fikir tariximizin müxtəlif fikir mərhələlərində 

klassiklərimiz, mütəfəkkirlərimiz və tədqiqatçılarımız 

tərəfindən şərh edilmişdir. Bəhmənyarın “Ət-təhsil” əsərində, 

Nəsirəddin Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” kitabında müqayisəli 

şərhlərin vacibliyi göstərilir. Böyük ədib və müəllim 

S.Ə.Şirvani “Dərsi-üsuli cədid” üçün hazırladığı vəsaitlərdə 

belə üsulun vacibliyini əsaslandıran fikirlərlə çıxış etmişdir. 

Azərbaycanın görkəmli pedaqoqlarından C.Cəbrayıl- 

bəyli, M.Mehdizadə, Ə.Seyidov, M.Muradxanov, Ə.Həşimov, 

N.Kazımov, Z.Qaralov, Ə.Ağayev və b. adı çəkilən 

■•N.M.Kazımov, Ə.Ş.Həşimov. Pedaqogika. Maarif, 1996, səh.17. 
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metodla bgğlı gərəkli mülahizələr söyləmişlər. 

Rus pedaqoqu K.D.Uşinski, çex pedaqoqu Y.Komenski 

müqayisəli üsulun zəruriliyini müxtəlif səpkili əsərlərində 

göstərmişlər. 

XX əsrin görkəmli pedaqoqlarından olan N.M.Kazımov 

(Azərbaycan) adları çəkilən müəlliflərdən fərqli olaraq 

müqayisəli üsulu özünəməxsus yozum kimi müqayisə pri- 

yomu adlandırmışdır. O, dünya alimləri içərisində ilk dəfə 

olaraq bu priyomun didaktik məzmununu açan alimlərdən 

sayılır. 

N.M.Kazımov müqayisə priyomunun obyektini, predme- 

tini, metodoloji əsasını, tətbiqi xüsusiyyətlərini geniş şəkildə 

tədqiq edərək ona aid onlarla məqalə,kitab, hətta 

monoqrafiyalar hazırlamışdır. Yeri gəlmişkən, qeyd etmək 

lazımdır ki, N.Kazımovun bu məsələ ilə bağlı müddəalarının 

dünya alimlərinin bu məsələ ilə bağlı fikirləri ilə 

müqayisəsinə ciddi ehtiyac duyulur. Gələcəkdə bu 

məsələləni geniş şəkildə tədqiq edəcəyimizi 

planlaşdırdığımız üçün həmin məsələnin geniş şərhinə 

burada ehtiyac duymuruq. Sadəcə olaraq K.D.Uşinski 

(Rusiya), Yan Komenski (Çexiya), İ.Q.Geyder, 

İ.P.Brinkman, F.A.Hekt, E.H.Fişer (Almaniya), E.A.Evers 

(İsveçrə), İ.Nif, D.Qris (Amerika) kimi pedaqoqların 

müqayisəli tədqiqat metodu ilə bağlı fikirlərini N. M. Kazım 

ovun müqayisə priyomu ilə bağlı dediyi gərəkli fikirlərlə 

müqayisə edərkən fəxrlə qeyd etməliyik ki, müqayisəli 

pedaqogikanın ilk rüşeymiərini Azərbaycan pedaqoqlarının 

əsərlərində də axtarmağa zəruri ehtiyac vardır. 

Qeyd etdiyimiz müqayisə üsulları vasitəsilə bütövlükdə 

təhsilin, ayrı-ayrılıqda isə didaktikanın və tərbiyənin 

məzmununu, üsul və qaydalarını, metodlarını müqayisəli 
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şəkildə verə bilər və onların səmərəliliyini dəqiq 

müəyyənləşdirə bilərik. Beynəlxalq miqyasda mövcud olan 

təhsil şəbəkələrinin müqayisəli şəkildə öyrənilməsi, bir 

tərəfdən müqayisə edən tərəf üçün çox mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir, yə’ni həmin tərəf dünyanın müxtəlif ölkələrində 

mövcud olan təhsil sisteminin üstünlüklərini öyrənir, 

ümumiləşdirir, özünün təcrübə arenasına tətbiq edir. Digər 

tərəfdən isə öz təcrübəsindəki müsbət cəhətləri beynəlxalq 

miqyasda təqdim edir. Məsələn, əgər Azərbaycan təhsil 

sistemi üçün vacib sayılan və bizim tədqiqat obyektlərimiz 

olan ABŞ-ın, Almaniyanın, Fransanın, İngiltərənin, İsveçin, 

Belçikanın, Norveçin, İspaniyanın, Afrika və Ərəb ölkələrinin, 

iranın, Türkiyənin, Rusiyanın, Ukraynanın, Belo- rusiyanın. 

Orta Asiya respublikalarının, Gürcüstanın, Estoniyanın, 

Latviya və Litvanın, Polşanın, Çexiyanın, Slovakiyanın, 

Rumıniyanın, Türkiyənin və digər ölkələrin təhsil sistemində 

olan müsbət təcrübəni öyrənib ümumiləşdirməklə yanaşı, 

onların etnopedaqoji materiallarını, tərbiyə komponentlərini, 

didaktika problemlərini respublikamızın sadaladığımız 

təcrübə nümunələri ilə müqayisəli şəkildə veririksə, biz 

həmin ölkələrin təhsil sistemini öyrənməklə bərabər öz 

respublikamızın təhsil sistemindəki örnəklərini də onlara 

tətbiq etmiş oluruq. Mə’lum olduğu kimi, Azərbaycanda 

mövcud olan etnopedaqoji nümunələr digər ölkələrin eyni 

adlı nümunələrindən köklü surətdə fərqlənir. Nəzərdən 

keçirtdiyimiz xarici ölkələrin etnopedaqoji nümunələri 

sırasında Azərbaycan etnopedaqoji nümunələri nəinki 

həcminə, miqdarına, hətta çoxşaxəli komponentlərinə görə 

böyük üstünlük təşkil edir. Aparılan müqayisələrdən aydın 

olur ki, Azərbaycanın ən nadir etnopedaqoji nümunələri 
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sayılan ağılar, laylalar, oxşamalar, holavarlar, sayaçı sözləri, 

atalar sözləri və məsəllər, deyimlər, düzümlər, sınamalar, 

sanamalar, nazlamalar, sızlamalar, tryüklər, qoşmalar, 

bayatılar, təcnislər, gəraylılar, müxəmməslər, müstəzadlar, 

mürəbbələr, tərkibbəndlər, tərcibəndlər, qəzəllər, qəsidələr, 

nəğmələr (muğamlar, təsniflər, rənglər, müqəddimələr, 

dəramədlər, diringilər, rəqslər, meyxanalar və s.), oyunlar 

(kosa-kosa, novruz. Xəlil öldü, donuz döydü, şuppu-şuppu, 

ənzəli, fincan-fincan, torba doldu, qayış götürdü, xan-xan 

oyunu və s.) rəvayətlər, nəsihətlər, traktatlar, dastanlar, 

nağıllar, əfsanələr, varsaqilər başqa xalqlarda ya heç 

yoxdur, ya azdır, ya da ki, Azərbaycan etnopedaqoji 

nümunələrinin sayına çatmayan bir miqdardadır. Başqa bir 

müqayisə aparaq: Azərbaycan etnopedaqogikasında 

tərbiyənin üsul və vasitələrinin növü yüzlərlədir. Qətran 

Təbrizinin, Xətib Təbrizinin, Ə.Bəh- mənyarın,

 N.Gəncəvinin, N.Tusinin, M.Əvhədinin, 

SaibTəbrizinin, Siracəddin Urməvinin, Əssar Təbrizinin, Arif 

Ərdəbilinin, Kişvərinin, Həbibinin, Sürurinin, Füzulinin, Aşıq 

Qurbaninin, Seyid Əzim Şirvaninin, Q.Zakirin, 

S.Ə.Nəbatinin, N.Vəzirovun, Ə.Haqverdiyevin, A.A.Bakı- 

xanovun, M.F.Axundovun, M.Ş.Vazehin, 

C.Məmmədquluzadənin, Y.V.Çəmənzəminlinin, 

N.Nərimanovun, Ü.Hacıbəyovun, A.Şaiqin, S.S.Axundovun, 

S.Vurğunun və başqalarının əsərlərində yüzdən artıq növü 

sadalanan tərbiyənin üsul və vasitələri təkcə etnopedaqoji 

nümunə kimi sadalanmır, onlar ən yüksək tərbiyəvi tə’sirə 

malik olan didaktik nümunə kimi diqqəti cəlb edir. 

“...Zəhmətkeş kütlələrin kollektiv pedaqoji irsi ilə tanışlıq 

göstərir ki, uşağın ərsəyə çatdırılması işində xalq özü 

söhbət, öyüd-nəsihət, tələb, nümunə, əyani göstərmə. 
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inandırma, vəsiyyət, tövsiyyə, təqdir etmək, məsləhət, 

göstəriş, izah etmə, alışdırma, məşq, təlqin, yamsılatma, 

xahiş, sınaq-yoxlama, işə qoşmaq, arzulama, təəssüf, 

uğurlama (xeyir-dua), dilləşmə (dilə tutma), tə’rifləmə, 

alqışlama, tə’kid, məcbur etmək, and, xəbərdarlıq, hədə- 

qorxu, qadağan etmə, cəza, danlaq, məzəmmət, qınama, 

irad tutmaq, tə’nə etmək, başına qaxmaq, qarğış kimi 

onlarca üsullardan, həmçinin oyun, folklor nümunələri 

(mahnı, nağıl, lətifə, nəsihətnamə, dastan, atalar sözü, 

məsəl və s.), bayram şənliyi, təbiət, əmək, məişət şəraiti, 

adət-ən’ənələr, incəsənət, söz və s. vasitələrdən tez-tez 

istifadə etmiş və istifadə etməyi vacib bilmişdir”.'' 

Sadaladığımız bu üsul və vasitələr deməyə əsas verir ki, 

bu günləri etnopedaqogikanın da müqayisəli şərhinə ciddi 

ehtiyac duyulur. Belə halda qeyd olunmalıdır ki, müqayisəli 

pedaqogikanın inkişaf mərhələləri haqqında danışarkən, 

onun dövrlərini sistemə salarkən antik dövrdən başlayaraq 

bu günümüzə qədərki mərhələləri də unutmaq olmaz. Bir 

halda ki etnopedaqogika, pedaqogika tarixi elmi 

pedaqogikanın əsas bölmələrindən hesab olunursa, deməyə 

haqqımız var ki, müqayisəli etnopedaqogika da müqayisəli 

pedaqogikanın ilkin mərhələsi sayıla bilər. Təvazökarlıqdan 

uzaq olsa da, biz bu əsərdə ilk dəfə olaraq müqayisəli 

etnopedaqogika terminini işlədirik. 

Yeri gəlmişkən, qeyd olunmalıdır ki, müqayisəli 

pedaqogikanın banisi, on səkkizinci əsrin ortaları və on 

doqquzuncu əsrin birinci yarısında ilk dəfə olaraq fransız 

pedaqoqu J.Parijski (Mark Antuan Jülyen Parijski, 1775- 

' ə.Ş.Həşimov, F.B.Sadıqov, Azərbaycan xalq pedaqogikası. Bakı, 1993, 

səh.87-88. 
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1848) olmuşdur. O, pedaqogika aləmində ilk dəfə olaraq 

“Müqayisəli pedaqogikaya dair araşdırma haqqında oçerk və 

ilkin qeydlər” əsərində (Fransa, Paris, 1817) “Müqayisəli 

pedaqogika”, “Müqayisəli tərbiyə” terminlərini işlətmişdir. 

Ondan sonra isə böyük rus pedaqoqu K.D.Uşinski, 

L.N.Tolstoy həmin terminlərdən istifadə etmişlər. Başqa 

sözlə desək, bu terminlərə keçmiş SSRİ məkanında yalnız 

K.D.Uşinskinin və L.N.Tolstoyun əsərlərində rast gəlmək 

mümkündür. 

K.D.Uşinskinin əsərlərində “müqayisəli pedaqogika”, 

“müqayisə üsulu”, “müqayisə priyomu” epizodik yozumda 

sadalansa da müasir Azərbaycan pedaqoqlarından olan 

pedaqoji elmlər doktoru, professor, əməkdar elm xadimi 

N.M.Kazımov respublikamızda ilk dəfə olaraq 

K.D.Uşinskinin müqayisə priyomuna müraciət etmişdir. O, 

müqayisə priyomunu fundamental tədqiqat əsərləri vasitəsilə 

daha geniş şəkildə şərh edərək onun elmi-pedaqoji, 

psixoloji, metodoloji və qnoseoloji mahiyyətini açıqlamışdır. 

Bütün bunlara istinadən qeyd olunmalıdır ki, müqayisəli 

pedaqogikanın inkişaf mərhələlərini həm şərti, həm də 

konkret şəkildə müəyyənləşdirmək olar. 

Müqayisəli pedaqogikanın mərhələlərini şərti şəkildə 

aşağıdakı kimi qeyd edək: 

Şərti olaraq müqayisəli pedaqogikanın birinci mərhələsi 

antik dövrü özündə əks etdirir. Bu dövr üçün səciyyəvi olan 

bütün etnopedaqoji nümunələrin müqayisəsini vermək daha 

düzgün olardı. Güman edirik ki, bu sahədə çalışan 

tədqiqatçılar qeyd olunan dövrə dair tədqiqləri ilə öz sözlərini 

deyəcəklər. 

Şərti olaraq müqayisəli pedaqogikanın ikinci mərhələsi 

orta əsr dövrünü əhatə edir,. Ru dövrdə varanmır 
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etnopedaqogikaya dair nümunələrin müqayisəsi həmin dövr 

üçün səciyyəvi olan şifahi xalq nümunələrindəki tə’lim- 

tərbiyə haqqındakı fikirləri özündə birləşdirir. Bu dövrə aid 

olan materialları üzə çıxarıb müqayisəli şəkildə vermək, 

ayrı-ayrı xalqların adətlərini, ən’ənələrini, əxlaqi-mə’nəvi 

dəyərlərini, əqidə xüsusiyyətlərini öyrənmək kimi 

qiymətləndirmək mümkündür. Başqa sözlə desək, antik 

dövrün sonundan başlayaraq orta əsrlərin sonuncu rübünə 

qədər olan dövrü müqayisəli pedaqogikanın şərti olaraq 

ikinci mərhəiəsi adlandırmaq olar. 

XVIII—XIX əsrlərdə mövcud olan etnopedaqoji 

nümunələri şərti olaraq müqayisəli pedaqogikanın üçüncü 

mərhələsi adlandırsaq səhv etmərik. Çünki bu dövrdə 

mövcud olan istər şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrində, 

istərsə yazılı ədəbiyyatda müqayisə üçün kifayət qədər 

materiallar vardır. 

ikincisi, bu dövr üçün əhəmiyyətli olan tədqiqat 

materialları da müqayisəli pedaqogikanın ən zəngin xəzinəsi 

hesab olunur. 

Bu dövr üçün ən görkəmli material kimi böyük çex 

pedaqoqu Y.Komenskinin həm didaktika, həm də tərbiyə 

nəzəriyyəsi sahəsindəki ideyaları, müddəaları, tövsiyələri 

müqayisə üçün son dərəcə dəyərli mənbə sayılmalıdır. 

Təkcə onun “Böyük didaktika” əsərindəki elmi istiqamətlər 

yüzlərlə müqayisənin obyekti kimi seçilə bilər. Və yaxud 

“Yeni təşkil olunmuş məktəbin qaydaları” adı altında yazdığı 

silsilə materiallar qeyd olunan dövr üçün çox zəruri müqayisə 

materiallarıdır. 

Şərti olaraq müqayisəli pedaqogikanın inkişafının 

sonuncu — dördüncü mərhələsini isə XX əsrin birinci 

rübündən bu günümüzə qədərki dövrü hesab etmək olar. 
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Bu mərhələdə isə həm etnopedaqogikanın, həm 

pedaqogika tarixinin, həm elmi pedaqogikanın, həm də milli 

pedaqogikanın ən xarakterik cəhətlərini müqayisə edə bilərik. 

Özü də bu müqayisə üçün zəmin yaradan mərhələlər 

yuxarıda sadaladığımız mərhələlərdən ən zəngini 

sayılmalıdır. 

Qeyd etdiyimiz kimi, müqayisəli pedaqogikanın inkişaf 

mərhələlərini şərti şəkildə sadalamaqla yanaşı, müqayisəli 

pedaqogikanın inkişafının mərhələlərini konkret şəkildə də 

sadalamağı qarşımıza məqsəd qoymuşduq. Bu məqsədə nail 

olmaq üçün haqqında danışılan məsələ ilə bağlı mövcud 

ədəbiyyata istinad edərək müqayisəli pedaqogikanın inkişaf 

mərhələlərini aşağıdakı şəkildə sistemə almağa çalışmışıq. 

Müqayisəli pedaqogitenın inkişafının birinci mərhələsi 

Müqayisəli pedaqogikanın bu mərhələsi konkret olaraq 

“müqayisəli pedaqogika”nın meydana gəlməsi ilə yaranan 

mərhələdir. Bu dövrdə bir sıra burjua inqilabları baş vermiş, 

kapitalizmin sür’ətli inkişafı özünü bariz şəkildə göstərmişdir. 

Bunun nəticəsində Avropanın və Asiyanın müxtəlif 

ölkələrində mövcud təhsil sistemi və tə’lim-tərbiyə işinin 

müqayisəsi üçün zəmin yaratmışdır. Məhz ona görə də xarici 

ölkələrin istər məktəbəqədər, istər ümumtəhsil 

məktəblərində, istər peşə təhsili sistemində, istərsə də ali 

məktəb strukturlarında müqayisə obyektləri daha çox diqqəti 

cəlb etməyə başlamışdır. Unutmaq olmaz ki, bu dövrdə, yə’ni 

XVIII əsrin birinci yarısından XIX əsrin ortalarına qədərki 

dövrlərdə görkəmli pedaqoqların müxtəlif xarakterli əsərləri 

işıq üzü görmüşdür. Həmin əsərlərdən faydalanan 

maarifsevərlər bu dövr üçün müqayisəli pedaqogikanın ilk 

nümunələrini yaratmağa başlamışlar. 
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Bunlardan ilkini hesab olunan “müqayisəli pedaqogikanın 

atası” adına ilk dəfə layiq görülən fransız pedaqoqu Mark 

Antuan Jülyen Parijski olmuşdur. 

Jülyen Parijski “Müqayisəli pedaqogikaya dair araşdırma 

və ilkin qeydlər” əsəri vasitəsilə, necə deyərlər, müqayisəli 

pedaqogika ilə bağlı ilk müjdəsini vermişdir. O, böyük zəhmət 

hesabına Avropa ölkələrinin təhsili, tə’limi və tərbiyəsi üçün 

xarakterik olan tərəfləri öyrənmiş və ümumiləşdirmişdir. 

J.Parijski apardığı müşahidələrə, araşdırdığı tədqiqat 

materiallarına isnad edərək elmi pedaqogikanın daha bir yeni 

sahəsini icad etmişdir. Onun adı ilə bağlı olan müqayisəli 

pedaqogika beynəlxalq aləm üçün müjdə sayılan Avropa 

təhsil sisteminin örnəklərinin müqayisəli şərhinə həsr 

edilmişdir. 

Jülyen müqayisəli pedaqogikanın təhsil və tərbiyənin 

nəzəriyyə və əməli iş təcrübəsinin təkmilləşməsinin, 

Avropanın bütün ölkələri üçün ümumi mədəni tərəqqiyə və 

xalqların birləşməsinə yardımçı ola bilən pedaqoji 

nəzəriyyənin işlənib hazırlanmasının ən mühüm yollarından 

biri kimi görürdü. O, tərbiyə məsələləri üzrə müxtəlif ölkələrin 

nümayəndələrindən ibarət beynəlxalq komissiyanın 

yaradılmasını zəruri sayırdı və belə güman edirdi ki, həmin 

komissiya müntəzəm olaraq sorğu vərəqələri və hesabatlar 

vasitəsilə müxtəlif Avropa ölkələrində tə’lim-tədris 

müəssisələrinin materiallarını, tərbiyə və təhsil üsullarına dair 

materialları toplamalı, təsnif etməli və tutuşdurmalıdır. Jülyen 

pedaqoq-mütəxəssislər hazırlanması üçün xüsusi təhsil 

müəssisəsi açılmasını, bir neçə dildə çıxan pedaqoji jurnal 

çap olunmasını, Avropanın ən mühüm mədəni mərkəzlərinin 

nümayəndələri arasında 
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maarif məsələlərilə bağlı ardıcıl yazılı fikir mübadiləsi 

aparılmasını çox vacib sayırdı. 

Təxminən 1870-1900-cü illəri əhatə edən, yə’ni XIX əsrin 

ikinci yarısında müxtəlif ölkələrdə ümumi-icbari təhsil 

haqqında dövlət səviyyəsində qərarlar qəbul olunmağa 

başladı. Avropada kilsə tərəfindən açılan və təhsilin 

strukturu, məqsəd və məzmununa görə, demək olar ki, bütün 

Avropada bir-birinə bənzəyən məktəblərlə yanaşı, dövlət və 

bələdiyyə məktəbləri də meydana çıxmağa başladı ki, həmin 

məktəblər hər bir ölkənin milli xüsusiyyətlərini daha yüksək 

dərəcədə əks etdirirdi.* 

İnkişaf etməkdə olan müxtəlif ölkələrdə təhsil 

sistemlərinin təkmilləşdirilməşi problemlərinə olan maraq və 

məktəbin müqayisəli tədqiqi zərurəti getdikcə artır, digər 

tərəfdən XIX əsrin sonu üçün müqayisəli pedaqogikanın bir 

sıra nəzəri əsasları və əməli vəzifələri müəyyənləşirdi. Bu 

zaman xarici pedaqoji təcrübəyə dair materialların 

toplanması, araşdırılması və çapı, öz ölkələrində təhsil və 

tərbiyə sistemlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə müxtəlif 

təhsil sistemlərinin müsbət cəhətlərinin müəyyənləşdirilməsi 

və faydalı təcrübənin əxz edilməsi üçün məqam yaranırdı. 

Məhz belə bir məqamda təhsilin quruluşu ilə tanış olmaq 

üçün bir sıra alimlər iri miqyaslı müşahidələr aparmağa 

başladılar. Bu müşahidələrin nəticələrində müəlliflər bir çox 

hallarda öz milli məktəblərinin təkmilləşdirilməsi yollarını 

qələmə alırdılar. Sorbonnada fəlsəfə professoru olan fransız 

Viktor Kuzenin, alman pedaqoqlarından S.A.Kruze, Fridrix 

Tirş, mühəndis 

* Azərbaycanda da XIX əsrin son rübündə həm dini məktəblər, həm də 

bələdiyyə məktəbləri yaranması ideyaları özünü göstərməyə başlamışdı. 
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F.Harkort, Amerika pedaqoqları Q.Mann, Q.Bernard, 

K.Stou, Ç.Turber, A.Fleksner, ingilis pedaqoqu M.Sedler və 

b. əsərləri məhz bu qəbildəndir. 

Bu sahədə rus pedaqoqları K.D.Uşinski və L.N.Tolsto- 

yun tədqiqatları da diqqətə layiqdir. Xaricdə məktəblərin 

vəziyyətinin təhlili K.D.Uşinski üçün rus təhsil sisteminin 

təkmilləşdirilməsi barədə mühakimələr yürütmək üçün zəmin 

yaratdı. 

Tolstoy nəinki məqalələrində, hətta bədii əsərlərində bu 

məsələyə yer verirdi. Lakin rus pedaqoqlarından fərqli olaraq 

Azərbaycan pedaqoqları xarici pedaqogikanın müsbət 

xüsusiyyətlərindən səmərəli bəhrələnməyi çox vacib hesab 

etmişlər. Belə ki, görkəmli maarif xadimi, akademik Mehdi 

Mehdizadə YUNESKO-nun nümayəndəsi kimi xaricdə 

olarkən, bu ölkələrin maarif sistemini ətraflı öyrənmiş, 

məktəb təcrübəsinin uğurlarını ətraflı təhlil etmişdir. Onun 

qəlbində, fikrində isə onu narahat edən doğma problemlər — 

Azərbaycan xalqının problemləri olmuşdur. O, fikrən hər şeyi 

müqayisə edirdi.’ 

Amerika məktəblərində psixoloji xidmətin az qala bir 

əsrlik tarixi var. İngiltərə, Fransa, Almaniya, Yaponiya 

məktəbləri bir-birindən nə qədər fərqlənsələr də, bir vəsilədə 

bir-birlərinə necə də oxşayırlar. Onların hamısı psixologiya 

və pedaqogika elminin uğurlarına məharətlə arxalanır. 

Mehdi Mehdizadə pedaqogika və psixologiyanı müəllimin 

qoşa qanadı adlandırırdı. Onun fikrincə, müəllim bu 

bənzərsiz elmlərə yiyələndikdə əsl tərbiyəçiyə çevrilir.^ 

’ Bax: Akademik Mehdi Mehdizadə ömrünün işığı. Bakı, “Şərq-Qərb” 

nəşriyyatı, 1998, səh.17. 
^ Yenə orada, səh. 117. 

22 



Xarici ölkələrin məktəbləri və pedaqogikası bir çox rus 

müəllim və pedaqoqlarının diqqətini cəlb etmişdir. XIX əsrin 

sonu — XX əsrin əvvəlində çap olunan rus pedaqoji 

jurnalları; “İbtidai məktəb”, “Müəllim”, “Tərbiyə jurnalı”, 

“Pedaqoji toplu”, “Xalq maarif nazirliyinin jurnalı” və i.a. rus 

pedaqoqlarının xaricdəki pedaqoji nəzəriyyələrin və məktəb 

təcrübəsinin təsviri və təhlilinə dair məqalələrini, həmçinin 

xarici pedaqoqların araşdırmalarından tərcümələr çap edirdi. 

Rus müəlliflərinin ayrı-ayrı tədqiqatları xaricdəki məktəb və 

pedaqoji nəzəriyyə problemlərinə həsr edilirdi. 

XIX əsrin II yarısında Qərbdə öz ölkələrində və xaricdəki 

təhsil və tərbiyə haqqındakı statistik mə’lumatları, informatik 

materialları ardıcıl olaraq toplayan, araşdıran və yayan 

əvvəlcə milli, daha sonra isə beynəlxalq tədqiqat idarələri, 

“muzeylər”, yaxud “institutlar” meydana çıxmağa başladı: 

“London beynəlxalq sərgisi" (1851), Vaşinqtonda “Maarif 

xidməti” (1866), Parisdə Pedaqogika muzeyi və Mərkəzi 

ibtidai təhsil kitabxanası (1879) və s. 

XIX əsrin 70-ci illərində Osmanlı və Avstriya-Macarıstan 

imperiyalarının tərkibinə daxil olan slavyan xalqlarının 

nümayəndələri olan pedaqoqların müqayisəli pedaqogikaya 

dair araşdırmaları özünəməxsus səciyyə daşıyırdı. Bu 

pedaqoqlar məktəb vasitəsilə slavyan xalqlarının birləşməsi 

və milli müstəqillik əldə etmələrinə yardımçı olmağa can 

atırdılar. Müəllimlərin — xorvatlar, serblər, slovaklar, çexlər, 

polyaklar və moraviyalıların 1871-ci ildə Zaqrebdə keçirilən 

qurultayında pedaqogika tarixində ilk beynəlxalq pedaqoji 

jurnal — “Slavyan pedaqoqu” jurnalı (1872-1874) tə’sis 

olundu ki, həmin jurnalın vəzifəsi slavyan xalqlarının mədəni 

əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, yadelli istiladan xilas olmaq 

üçün mübarizə 
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aparmaq məqsədilə xalqların birliyinə nail olmaq idi. 

Jurnalda həmin xalqların dillərində slavyan ölkələrində 

maarifin vəziyyəti haqqında məqalələr çap edilirdi. 

Müqayisəli pedaqogikanın inkişafının ikinci mərhələsi. 

Bu mərhələ XX əsrin birinci rübündən ikinci dünya 

müharibəsinin başa çatmasına qədər olan bir dövrü əhatə 

edir. Rusiyada baş verən Oktyabr inqilabı, SSRİ-də 

sosializmin qurulması, bir çox ölkələrdə kommunist 

partiyalarının meydana çıxması və sinfi mübarizənin 

güclənməsi bəşər həyatının bütün cəhətlərinə, o cümlədən 

tərbiyə sisteminə də həlledici tə’sir göstərdi. Bu dövrdə xarici 

ölkələrin mütərəqqi qüvvələri məktəbin 

demokratikləşdirilməsi, zəhmətkeşlərin təhsil hüququnun 

real şəkildə tə’min edilməsi uğrunda mübarizəyə başladılar. 

Eyni zamanda, hakim siniflər təhsil üzərində 

monopoliyalarını qoruyub saxlamağa can atır, sosialist 

ideyalarının təhsil alan gənclər arasında yayılmasının 

qarşısını almaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edirdilər. 

Bu dövrün müqayisəli pedaqogikası təkcə ictimai 

quruluşu müxtəlif olan ölkələr arasında yox, həm də müxtəlif 

dünya ölkələri arasında da mövcud sosial-iqtisadi və siyasi 

ziddiyyətləri əks etdirir. Belə ki, kapitalist ölkələrində təhsillə 

iqtisadiyyatın qarşılıqlı tə’sirini nəzərə alan pedaqoqlar 

məktəbin xaricdəki inkişafını getdikcə daha diqqətlə 

izləyirlər. Onlardan bir çoxu; ABŞ-dan İsaak 

L. KendI, Pol Monro, Vilyam Rassel, Corc S. Kaunts, 

Almaniyada Frans Hilker, Fridrix Şneyder, İsveçrədən Pedro 

Rossello və başqaları müqayisəli pedaqogikanı elmi 

fəaliyyətlərinin predmeti kimi seçmişdilər. 

Ali təhsilin inkişafı, icbari təhsilin müddətinin uzadılması 

və səviyyəsinin artırılması, müxtəlif istiqamətlərə, tiplərə və 
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səviyyələrə məxsus məktəblərin inkişaf etməsi, təhsil və 

tərbiyə üsullarının təkmilləşdirilməsi* zərurəti Avropa və 

Amerikanın kapitalist ölkələrinin əksəriyyəti üçün ümumi 

olan bir sıra problemlər irəli sürdü. 

Pedaqoji amillərin beynəlxalq miqyasda dərk edilməsi 

zərurəti müxtəlif regional və beynəlxalq elmi-tədqiqat 

təşkilatlarının yaradılmasına səbəb oldu: Kolumbiya 

Universitetinin pedaqoji kolleci nəzdində Beynəlxalq institut 

(ABŞ) 1923-cü ildə yaradıldı; Berlindəki Mərkəzi tərbiyə və 

tədris institutunun xarici pedaqogika və məktəb şö’bəsi 

1925-ci ildən e’tibarən elmi-tədqiqat və əməli işi fəallaşdırdı; 

Millətlər Şurasının təşəbbüsü ilə Beynəlxalq maarif bürosu 

— BMB yaradıldı (Cenevrə, 1925-ci il). 

Büronun vəzifələrinə və səlahiyyətlərinə aşağıdakılar 

aid idi: BMB üzvü olan ölkələrdə xüsusi anketlər və sorğu 

vərəqələri vasitəsilə təhsilin vəziyyətinə dair materialların 

toplanması; pedaqoji idarə və cəmiyyətlər arasında 

əlaqələrin yaradılmasında vasitəçilik edilməsi; “Beynəlxalq 

tərbiyə və təhsil illiyi”nin nəşri; elmi işlərin çap olunması; 

müşavirə və seminarların keçirilməsi; ayrı-ayrı məsələlərə 

dair tövsiyələrin işlənib hazırlanması və s. 

Dövri nəşrlər yaradıldı: Kolumbiya Universitetinin (ABŞ) 

“Maarif illiyi”, 1934-cü ilədək ingilis, alman və fransız 

dillərində çap edilən “Beynəlxalq pedaqoji jurnal” və b. 

Avropa və Amerikada müxtəlif ölkələrdəki təhsil 

sistemlərilə tanışlıq məqsədilə elmi konfrans və seminarlar, 

beynəlxalq görüşlər və xarici məktəblərin öyrənilməsinin 

digər formaları çox geniş tətbiq edilirdi. 

Müqayisəli pedaqoji araşdırmaların özünəməxsus 

üsulları müəyyənləşdirilir, onların əməli vəzifələri 

genişləndirilirdi. Müqayisəli pedaqogika sahəsindəki 

araşdırmalar daha 
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dərin, məqsədyönlü xarakter kəsb edir; maarifin təhlili həmin 

ölkələrin mədəni-tarixi və sosial-iqtisadi həyatının vəziyyəti 

nəzərə alınmaqla aparılır. Bu, müqayisəli pedaqogikanın 

müstəqil sahəsinə çevrilməyə başlaması barədə fikir 

yürütməyə əsas verir. 

İyirminci illərdə və ondan sonrakı dövrdə müqayisəli 

pedaqogika nəzəriyyəsi məsələlərinə dair bir sıra 

araşdırmalar çap edilmişdi. Belə ki, məsələn, professor 

İ.KendI “Müqayisəli pedaqogika sahəsində araşdırmalar” 

(Boston, 1933) adlı əsərində müqayisəli pedaqogikanın 

əhəmiyyəti, predmeti və üsullarını nəzərdən keçirib, 

İngiltərə, Fransa, Almaniya, İtaliya, Rusiya və ABŞ-dakı 

təhsil sistemlərinin müqayisəli təsvirini verib. 

Müqayisəli pedaqogika mərkəzlərinin fəaliyyətinin ABŞ- 

dakı “Sülh korpusu”. Almaniyadakı “Alman tərəqqi xidməti”, 

“Danimarka gənclərinin inkişaf etməkdə olan ölkələrdə işi”, 

“Skandinaviya sülh korpusu”. Yaponiyadakı “Sülh korpusu” 

və i.a. üçün üzvlər hazırlamaqla məşğul olduğunu da qeyd 

etmək lazımdır. 

İnkişaf etmiş ölkələrin müqayisəli pedaqogikasının 

qarşısında duran vəzifələr sırasında bə’zi ölkələrin məktəb 

və pedaqogikasının vəziyyəti haqqında uydurmaların 

yayılması əsas yer tutur. 

Tərbiyə və təhsil sahəsində həyata keçirilən bə’zi 

ideyalar inkişaf etmiş dövlətlərin siyasətinin tərkib hissəsini 

təşkil edir. Almaniyadan olan professor F.Şneyder 

müqayisəli pedaqogikanın mahiyyəti haqqında qiymətli 

fikirlər irəli sürür. Amerika pedaqoqu F.Qruber də onun 

fikirlərini müdafiə edir. 

İnkişaf etmiş ölkələrin müqayisəli pedaqogikasının tədris 

təcrübəsi bə’zi ölkələrin tarixinin, siyasətinin. 
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iqtisadiyyatı və mədəniyyətinin siyasi tərbiyə sistemində 

öyrənilməsinə dair tövsiyələrin, sərəncamların, metodiki və 

əyani tədris vəsaitlərinin, ədəbiyyat siyahılarının və digər 

materialların işlənib hazırlanmasında özünü biruzə verir. Bu 

ölkələrin hakim sinifləri siyasi tərbiyənin əsas vəzifələri kimi 

aşağıdakıları irəli sürürlər: 

İnkişaf etmiş bə’zi ölkələrin metodika sahəsindəki 

təcrübəsinin təhlili, həmçinin bir sıra digər iş növləri 

1930-31-ci illərin planı uşaq kommunist hərəkatı 

problemlərinin xarici ölkələrdəki kommunist partiyalarının 

yeritdiyi pedaqoji siyasətini, müasir sosial-demokratiyanın 

Almaniya və Fransada məktəb islahatı uğrunda apardığı 

mübarizəni, sənayenin kapitalistcəsinə səmərələşdirilməsi 

ilə əlaqədar gənclərin tərbiyəsini (Almaniya və Amerika) 

araşdırmağı nəzərdə tuturdu. Eyni problemlər “Yeni 

məktəbə aparan yollarda” jurnalında da işıqlandırılırdı. 

Müqayisəli pedaqogikanın inkişafının üçüncü mərhələsi. 

Müqayisəli pedaqogikanın inkişafının üçüncü mərhələsini 

1940-cı ildən 1991-ci ilə qədərki dövrü hesab etmək olar. Bu 

dövrdə (mərhələdə) bir tərəfdən beynəlxalq siyasi 

vəziyyətdəki bir sıra mühüm dəyişikliklər, digər tərəfdən isə 

elm və texnikanın sür’ətli inkişafı müqayisəli pedaqogikanın 

inkişafına təkan verdi. Avropa və Asiyanın bir sıra 

ölkələrində xalq-demokratik inqilablarının qələbəsi, dünya 

sosialist sisteminin təşəkkülü və möhkəmlənməsi Yer 

üzündə qüvvələr nisbətini əhəmiyyətli dərəcədə 

dəyişdirmişdi. 

Kapitalizm dünyasında mütərəqqi qüvvələrin məktəbin 

demokratikləşdirilməsi uğrunda apardıqları mübarizə xalq 

təhsilinin inkişaf yollarının müəyyənləşməsinə güclü tə’sir 

göstərmişdir. 
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Elm və texnikanın inkişafı getdikcə daha yüksək 

ixtisasa malik xüsusi kadrların hazırlanmasını və ümumi 

təhsilin səviyyəsinin durmadan yüksəldilməsini tələb edir, 

lakin inkişaf etmiş ölkələrdə maarifin inkişafı sosial 

münaqişələrin kəskinləşməsinə gətirib çıxarır. İnkişaf etmiş 

sənaye ölkələrində daxili ziddiyyətlərin kəskinləşməsi 

pedaqogikanı pedaqoji nəzəriyyədə və tə’lim-tədris 

təcrübəsində elmə tərbiyə üsulları axtarıb tapmağa vadar 

edir ki, bunlar qüvvətlənməkdə olan sosial münaqişələri 

zəiflətməkdə, yaxud onların qarşısının alınmasında yardımçı 

ola bilsin. 

Yetişən nəslin dünyagörüşlərinin formalaşmasına 

kömək edən elm sahələrindən biri sayılan müqayisəli 

pedaqogika ölkələr arasında mədəni əlaqələrin getdikcə 

artmasına, beynəlxalq gərginliyin zəifləməsinə, xüsusi 

şəraitin yaranmasına kömək edir. 

YUNESKO-nun yaradılması müqayisəli pedaqogikanın 

sərhədlərini genişləndirdi. 

1945-ci ildə Parisdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə bu təşkilatı öz 

qarşısında çox mühüm vəzifələr qoyurdu. Həmin 

vəzifələrdən ən başlıcası bütün səviyyələrdə təhsilin 

inkişafına yardımçı olmaq, xüsusən də məktəb və 

məktəbdənkənar təhsilin bütün texniki tərəflərinin 

yaxşılaşdırılması və inkişafına kömək göstərmək idi. İkincisi, 

bu təşkilata üzv olan ölkələrə, ilk növbədə, inkişaf etməkdə 

olan ölkələrə təhsil, elm və mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi 

proqramlarının köməyi ilə onların iqtisadi və sosial 

tərəqqisinin sür’ətləndirilməsində yardımçı olmaq; üçüncü 

vəzifə beynəlxalq əməkdaşlığı dəstəkləmək və 

stimullaşdırmaq, mədəni-maarif məqsədləri üçün həyata ke 
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çirilən beynəlxalq mübadilələri həvəsləndirmək, üzv olan 

bütün ölkələrə təhsil, elm və mədəniyyət sahəsində müvafiq 

sənədləri təqdim edən informasiya mərkəzi kimi xidmət 

göstərmək isə ən ümdə vəzifələrdən idi. 

Təşkilat müqayisəli pedaqogika sahəsində araşdırmalar 

aparmaq üçün zəruri olan materialların toplanmasını həyata 

keçirir, dünya ölkələrində maarifin vəziyyəti haqqında illik və 

digər sorğu kitabları çap etdirir, tərbiyə, təhsil, həmçinin 

müqayisəli pedaqogika problemlərinə dair beynəlxalq 

konfranslar təşkil edir. Müqayisəli pedaqogika 

cəmiyyətlərinin Ümumdünya şurası YUNESKO nəzdində 

olan Beynəlxalq maarif bürosu ilə birlikdə hər rübdə nəşr 

olunan bülleten (Cenevrə) buraxır. 

Təşkilat üçün beynəlxalq təsviri və statistik materialların 

təkmilləşdirilməsi və mümkün qədər vahid şəklə salınması, 

həmçinin müqayisəli pedaqogikanın nəzəri problemlərinin 

araşdırılması işi ilə Beynəlxalq maarif bürosu və 1951-ci ildə 

tə’sis olunan Hamburq Pedaqogika İnstitutu məşğul olur. 

İnstitutun nizamnaməsində onun fəaliyyəti aşağıdakı şəkildə 

müəyyənləşdirilib: YUNESKO-nun Baş konfransının 

müəyyənləşdirdiyi əsas istiqamətlərə müvafiq olaraq, 

müqayisəli pedaqogikaya dair geniş beynəlxalq əhatəyə 

malik tədris proqramı hazırlamaq və çap etdirmək; müxtəlif 

ölkələr arasında pedaqoji mübadilə və qarşılıqlı anlaşmanın 

yaxşılaşdırılması məqsədilə proqramın həyata keçirilməsinə 

çalışmaq; inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım 

proqramından irəli gələn əsas pedaqoji problemlərin 

araşdırılmasında YUNESKO Katibliyinə yardımçı olmaq; 

institutun beynəlxalq miqyasda fəaliyyətində iştirakını 

dəstəkləmək məqsədilə öz ölkəsinin pedaqoqları ilə 

təmasları tə’min etmək. 
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institut “International Review Education” jurnalı nəşr 

etdirir, müqayisəli pedaqogika nəzəriyyəsi sahəsində 

tədqiqat işləri aparır, beynəlxalq seminar və konfranslar 

keçirir, digər ölkələrdə təşkil olunan müşavirə və 

simpoziumlarda iştirak edir. Belə ki, institutun London 

Universitetinin Pedaqogika institutu ilə birlikdə keçirdiyi ikinci 

beynəlxalq konfransında aşağıdakı məsələlər müzakirə 

edilirdi: müqayisəli pedaqogika məktəb 

islahatlarının planlaşdırılması aləti kimi, müasir dünyada 

müqayisəli pedaqogikanın vəzifələri, ali məktəblərdə 

müqayisəli pedaqogika kursunun öyrənilməsi, beynəlxalq 

əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlaşmanın inkişaf etdirilməsində 

müqayisəli pedaqogikanın rolu. 

Konfransın tövsiyələrində bütün ali təhsil 

müəssisələrində müqayisəli pedaqogika kursunun tədrisi 

üçün kafedralar yaradılmasının, yaxud xüsusi mütəxəssislər 

ayrılmasının, maarif nazirliklərinin xüsusi referentlərinin, 

məktəb islahatları planları hazırlayan mütəxəssislərin, 

həmçinin beynəlxalq pedaqoji təşkilatların əməkdaşlarının 

müqayisəli pedaqoji müşahidəni öyrənmələrinin, müqayisəli 

pedaqogika problemlərinin xaricdə öyrənilməsi üçün 

təqaüdlər verilməsinin, müxtəlif ölkələrin müqayisəli 

pedaqogika mütəxəssisləri arasında təmaslar yaradılmasına 

köməklik göstərilməsinin və i.a. zəruriliyi qeyd edilirdi. 

Bu dövrdə bir sıra digər beynəlxalq və milli təşkilatlar da 

meydana çıxdı. Məsələn, 1956-cı ildə yaranan ABŞ 

Müqayisəli pedaqogika cəmiyyəti qarşısına aşağıdakı 

məqsədlər qoymuşdu: müqayisəli pedaqogikanın kollec və 

universitetlərdə öyrənilməsinə yardımçı olmaq; müqayisəli 

pedaqogikaya dair elmi araşdırmaya, müqayisəli 

pedaqogika məsələlərinə dair tədqiqat əsərlərinin və ən 
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yeni informasiyanın yayılmasına kömək etmək; pedaqoji 

hadisələri digər ictimai hadisələrlə qarşılıqlı əlaqədə 

araşdırmaq və qiymətləndirmək məqsədilə başqa bilik 

sahələrində çalışan alimlərlə əməkdaşlıq etmək; müxtəlif 

ölkələrin müqayisəli pedaqogika mütəxəssislərilə 

əməkdaşlığı, YUNESKO, Beynəlxalq Maarif Bürosu və digər 

beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı genişləndirmək. 

Cəmiyyətin şö’bələri illik müşavirə və konfranslar keçirir, 

monoqrafiyalar, toplular və “Müqayisəli pedaqogikaya dair 

icmal” jurnalı (“Comparative Education Review”) çap etdirir. 

Londonda tə’sis edilmiş (1961) Avropa müqayisəli 

pedaqogika cəmiyyətinin vəzifələri isə aşağıdakı kimi 

müəyyənləşdirilib: pedaqogikada müqayisəli metodu inkişaf 

etdirmək, müqayisəli pedaqogikaya dair tədqiqatları təşviq 

etmək, pedaqoji tədris müəssisələrində müqayisəli 

pedaqogika kursunun tədrisini genişləndirmək və 

keyfiyyətini yüksəltmək; müqayisəli pedaqogika sahəsində 

tədqiqat işlərinin çapına yardımçı olmaq, mütəxəssislərin 

görüş və konfranslarını təşkil etmək, xaricdəki müqayisəli 

pedaqogika cəmiyyət və mərkəzlərilə əməkdaşlıq etmək və 

i.a. 

Müqayisəli pedaqogikanın problemlərinin araşdırılması 

ilə Sevrdəki Beynəlxalq pedaqoji araşdırmalar mərkəzi 

nəzdindəki fransızdilli bölgənin müqayisəli pedaqogika 

assosiasiyası; Avropa müqayisəli pedaqogika cəmiyyətinin 

Almaniya, İngiltərə və bir sıra digər Avropa ölkələrindəki 

bölmələri; İspaniya, Belçika, Kanada, Avstraliya, Yaponiya 

və b. ölkələrdəki müqayisəli pedaqogika cəmiyyətləri; 

Visbadendəki (Almaniya) pedaqoji fikir mərkəzi (1957-ci 

ildən e’tibarən sənəd və informasiya xidməti adlandırılır); 
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Frankfurt-May n (Almaniya) şəhərindəki Beynəlxalq pedaqoji 

araşdırmalar institutu; Zaltsburqdakı (Avstriya) Müqayisəli 

pedaqogika institutu; Küsü Universiteti (Yaponiya) 

nəzdindəki Müqayisəli pedaqogika institutu; Tokiodakı 

Dövlət pedaqoji araşdırmalar institutunun müqayisəli 

pedaqogika şö’bəsi; Xirosima Universiteti nəzdindəki 

Beynəlxalq pedaqoji araşdırmalar institutu; Çikaqo 

Universiteti nəzdindəki Müqayisəli pedaqogika institutu; 

ABŞ-dakı Kolumbiya, Texas, Pittsburq, Stenford, Kent, 

Harvard, İndiana və b. Almaniyadakı Bohum, Hamburq, 

Marburq, Heydenberq və b. universitetlərin kafedra, bölmə 

və laboratoriyaları məşğul olur. 

“Pestalossianum” (İsveçrə) və Vaşinqtondakı “Maarif 

xidməti” (Office of Education) fəaliyyətlərini davam etdirirlər. 

1963-ci ildən e’tibarən sonuncunun tərkibində xaricdə maarif 

və tərbiyə Bürosu yaradılıb ki, onun da müvafiq şö’bələri var 

(müqayisəli pedaqogika və beynəlxalq pedaqoji xidmət kimi 

iki bölmədən ibarət olan xarici pedaqogika şö’bəsi). 

inkişaf etmiş sənaye ölkələrində müqayisəli 

pedaqogikaya dair son 30 ildə meydana gələn çap 

məhsullarını tədqiqatların xarakterinə görə iki qrupa bölmək 

olar: müqayisəli pedaqogika nəzəriyyəsi məsələləri 

(predmet, vəzifələr, tədqiqat üsulları), dövlətlər qrupunda 

təhsil və tərbiyə sistemlərinin təsviri və təhlili, yaxud maarifin 

ayrı- ayrı problemlərinin müqayisəli təhlili. Birinci qrupdan 

olan nəşrlərə aşağıdakılar aid edilməlidir: F.Şneyder. 

Xalqların pedaqogikasının hərəkətverici qüvvələri. 

Müqayisəli pedaqogikaya giriş (Zalsburq, 1947); Müqayisəli 

pedaqogika. Tarix, araşdırma, tə’lim (Heydelberq, 1961); 

İ.Kendl. Maarifdə yeni dövr — müqayisəli araşdırma (ABŞ, 

1955); 
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N.Hens. Müqayisəli pedaqogika (London, 1955); F.Hilker. 

Müqayisəli pedaqogika. Tarixi, nəzəriyyəsi və əməli 

təcrübəsinə giriş (Münhen, 1962); F.Zeydenfaden. 

Pedaqogikada müqayisə (Braunşveyq, 1966) və b. 

Son illər təhsil sistemlərinin və tə’lim-tərbiyənin ayrı-ayrı 

problemlərinin müqayisəli-pedaqoji araşdırılmasına getdikcə 

daha çox diqqət yetirilməkdədir. 

Pedaqogikanın xüsusi bir sahəsi olmaqla müqayisəli 

pedaqogika Avropanın bə’zi ölkələrində get-gedə daha çox 

inkişaf etməkdədir. 

1957-ci ildə Alman Mərkəzi Pedaqogika İnstitutu 

nəzdində müqayisəli pedaqogika şö’bəsi yaradılmışdı ki, 

sonradan bu şö’bə Almaniya Pedaqoji Elmlər 

Akademiyasının xaricdə məktəb və pedaqogika İnstitutuna 

çevrilmişdi. 

Bolqarıstanda müqayisəli pedaqogika problemləri üzrə 

Maarif Nazirliyi nəzdində ölkənin müxtəlif pedaqoji ali təhsil 

müəssisələrinin bir qrup müəllimi çalışır. Sofiya 

Universitetində sənədlər mərkəzi — pedaqogika tarixi və 

müqayisəli pedaqogika bölməsi yaradılıb. 

Çexiya Elmlər Akademiyası nəzdində Pedaqoji cəmiyyət 

yaradılıb ki, onun da tərkibində ümumi və müqayisəli 

pedaqogika bölməsi fəaliyyət göstərir. Bratislava şəhərində 

də müqayisəli pedaqogika bölməsi var. 

Bolqarıstan, Almaniya, Macarıstan, Rumıniya, Çexiya, 

Yuqoslaviyanın elmi-tədqiqat müəssisələri, universitetləri 

müqayisəli pedaqoji araşdırmalar aparır. 

Çap edilmiş bir sıra tədqiqatlarda müqayisəli pedaqogika 

nəzəriyyəsinə dair məsələlər nəzərdən keçirilir, xarici 

ölkələrdəki təhsil sistemlərinin və tə’lim-tərbiyənin ayrı-ayrı 

problemlərinin müqayisəli təhlili verilir: N.Çakırov. 
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Müqayisəli pedaqogika məsələləri (Sofiya, 1969); 

T.Y.Vilyex. Müqayisəli pedaqogikaya giriş (Varşava, 1970); 

Stançu Stopan. Müqayisəli pedaqogika (Buxarest, 1960). 

Kollektiv əməyin məhsulu olan və 1966-ci ildə Varşavada 

çapdan çıxan üçcildlik “Pedaqogikaya dair oçerklər”də 

“Müqayisəli pedaqogikanın problemləri və vəzifələri 

haqqında” adlı fəsil var. 

Keçmiş ADR Pedaqoji Elmlər Akademiyası “Müqayisəli 

pedaqogika” jurnalı nəşr edirdi. Jurnalın səhifələrində bir çox 

ölkələrdə maarifin vəziyyəti və inkişaf təmayülləri haqqında 

materiallar çap edilir, dövlət inhisarçı kapitalizmin məktəb 

siyasətinin əsas istiqamətləri əsaslandırılır, müqayisəli 

tənqid verilir, müqayisəli pedaqogikanın tarixi və 

nəzəriyyəsinə dair məsələlər nəzərdən keçirilirdi. 

Polşada çıxan “Pedaqoji rüblük” jurnalı müqayisəli 

pedaqogikaya dair çoxlu məqalə çap edir. 

Keçmiş sosializm ölkələrinin bir sıra universitet və 

pedaqoji ali təhsil müəssisələrində müqayisəli pedaqogika 

kursundan mühazirələr oxunur, diplom işləri və 

dissertasiyalar yazılır, müqayisəli pedaqogika sahəsində 

mütəxəssislərin hazırlanması üzrə iş aparılırdı. 

Keçmiş Sovetlər ölkəsində xarici ölkələrin və müqayisəli 

pedaqogika problemləri elmi-tədqiqat institutlarının, elmi 

işçilərin, pedaqoji ali təhsil müəssisələrində çalışan müəllim 

və tələbələrin də diqqətini cəlb edirdi. 

Xarici ölkələrin pedaqogikası sahəsində araşdırmalar isə 

SSRİ Pedaqoji Elmlər Akademiyasının Ümumi pedaqogika 

institutunun xaricdə müasir pedaqogika və məktəb 

şö’bəsində həyata keçirilirdi. 

Bu dövrdə bir sıra araşdırmalar çap edilib ki, bunlardan 

aşağıdakıları göstərmək olar: Z.A.Malkova. Müasir ABŞ 
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məktəbi (1971); B.L.Vulfson. Müasir Fransa məktəbi (1970); 

Z.A.Malkova, B.L.Vulfson. Kapitalist ölkələrində müasir 

məktəb və pedaqogika (1975); V.P. Lapçinskaya. Müasir 

İngiltərənin orta ümumtəhsil məktəbi (1977); Avropa sosialist 

ölkələrinin məktəbi. Müharibədən sonrakı inkişaf və müasir 

problemlər (M.N.Kuzminin redaktəsi altında, 1976); 

A.Y.Şirinski. inkişaf etməkdə olan ölkələrdə təhsil (1977); 

Kapitalizm ölkələrində məktəb siyasəti və məktəb 

(Z.A.Malkovanın redaktəsi altında, 1976) və b. 

1966-cı ildə Moskva Dövlət Pedaqoji İnstitutunun 

pedaqogika kafedrası nəzdində müqayisəli pedaqogika 

laboratoriyası yaradılmışdır. Laboratoriyanın əsas tədqiqat 

problemləri aşağıdakılardır; müqayisəli pedaqogika tarixi və 

nəzəriyyəsi, bə’zi ölkələrdə məktəb və pedaqogikanın 

inkişafının müqayisəli şəkildə qiymətləndirilməsi. Bu 

problemlər üzrə laboratoriya əməkdaşları bir sıra məqalələr 

toplusu nəşr etdirib: “Müqayisəli pedaqogika məsələləri”. 

Laboratoriya, həmçinin müqayisəli pedaqogika üzrə xüsusi 

kurs proqramı, xüsusi seminarlar planı və onlara dair 

metodik göstərişlər işləyib hazırlamışlar. 

Müqayisəli pedaqogikanın bütün bu nailiyyətləri qeyd 

etdiyimiz inkişaf mərhələlərininin üçüncüsünə şamil edilir. 

Hansı ki, YUNESKO-nun xəttilə bu mərhələ müqayisəli 

pedaqogikanın inkişaf mərhələsinin zirvəsinə yaxınlaşdığı 

mərhələ sayıla bilər. 

Müqayisəli pedaqogikanın inkişafının dördüncü 

mərhələsi əsrin sonuncu onilliyini özündə birləşdirir 

Bu müddət ərzində istər Afrikada, istər Asiyada, istərsə 

də Avrasiyada bir sıra ölkələr öz müstəqilliklərini əldə etdilər. 

Fərəhli haldır ki, bu ölkələrdən biri də Azərbaycandır. 
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SSRİ parçalandıqdan sonra onun tərkibində olan bütün 

respublikalar kimi Azərbaycan da öz müstəqilliyini e’lan etdi. 

Tarixə ekskursiya etsək, görərik ki, Səfəvilər dövlətindən 

sonra (Səfəvilər dövləti müstəqil dövlət kimi iki əsr yarım 

ərzində dünyanın ən möhtəşəm dövlətlərindən biri idi) 

müstəqil Azərbaycan Respublikası 1918-ci ildə olduğu kimi 

(1918-1920-ci illərdə 22 ay müddətində Azərbaycan dövləti 

müstəqil dövlət kimi yaşamışdır) yenidən beynəlxalq 

meydanda öz atributları olan müstəqil dövlətə çevrildi. Öz 

konstitusiyasını yenidən bərqərar edən Azərbaycan dövləti 

xalq təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələrində də yeni-yeni uğurlar 

qazanmağa başladı. 

Keçmiş SSRİ-nin tərkibindən qopan. Müstəqil Dövlətlər 

Birliyi (MDB) sırasında şərti olaraq dayanan Azərbaycan 

sözün həqiqi mə’nasında müstəqil təhsil siyasəti yeritməyə 

başladı. Bu müstəqilliyin bəxş etdiyi ən böyük töhfələrdən 

sayılan müstəqil təhsil siyasəti yürüdən Azərbaycan dövləti 

öz milli mentalitetinə xas olan yeni təhsil sistemi yaratdı. Milli 

koloritin bütün komponentləri təhsil sisteminin tərəqqisinə 

yönəldildi. Təhsildə çoxşaxəli komponentlər özünü 

göstərməyə başladı. Yeni tipli məktəbəqədər tərbiyə 

müəssisələri, litseylər, kolleclər, peşə məktəbləri yaradıldı. 

Yeni Təhsil Qanununa görə, Azərbaycanda dövlət təhsili ilə 

yanaşı özəl təhsil sektoru da yaradıldı. “Xəzər”, 

“Qərb”,’’Asiya", “Qdlar Yurdu”, “Azərbaycan”,’’Naxçıvan”, 

“Təfəkkür”, “Ali diplomatiya”, “Ali Qızlar Seminariyası”, 

“Gəncə Elm-təhsil mərkəzi”, “Biznes”, “ictimai-siyasi kollec”. 

“San-Marino (Mingəçevir), “Bakı Beynəlxalq Universiteti” adı 

altında yeni ali tədris şəbəkələri yaradıldı. Bu ali məktəblər 

Amerikanın, Böyük Britaniyanın, Fransanın, İtaliyanın, 

Almaniyanın, Meksikanın, Çexiyanın, 
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Slovakiyanın, Türkiyənin, Rusiyanın, Ukraynanın və digər 

böyük dövlətlərin təhsil sahəsində qazandıqları uğurlardan 

istifadə etmiş, təcrübə toplamış, özləri üçün yeni müqayisəli 

təhsil standartları müəyyənləşdirməyə başlamışlar. Bu 

proses müqayisəli pedaqogikanın inkişaf mərhələsini XXI 

əsrə istiqamətləndirdi. Bu barədə kitabın ikinci hissəsində 

ətraflı mə’lumat verəcəyik. 

§ 3. Müqayisəli pedaqogikanın metodoloji əsaslan 

Bütün elm sahələri kimi müqayisəli pedaqogikanın da 

metodoloji əsasları vardır. Pedaqoji problemlər, maarifin 

inkişafının qanunauyğunluqları və meylləri digər pedaqoji 

kateqoriyalarla əlaqədə və qarşılıqlı bağlılıqda da araşdırılır. 

İctimai həyat hadisələrinin yüksələn xətlə inkişafı 

haqqında inkişaf qanununu əsas tutan müqayisəli 

pedaqogika hər hansı bir pedaqoji obyektin hərəkətsiz 

(statik) halda araşdırılması ilə kifayətlənmir, prosesin 

dinamikasını nəzərə alır, problemin meydana çıxması və 

təşəkkülü prosesini nəzərdən keçirir, hazırkı durumunu 

qeydə alır və sonrakı inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirir, 

bu zaman müxtəlif ölkələrin pedaqoji sistemlərindəki çoxlu 

oxşar hadisələrin təhlilinə əsaslanır. 

Müasir dünyada ideologiyaların kəskin mübarizəsi 

şəraitində inkişafın əksliklərin mübarizəsi yolu ilə irəliləməsi 

haqqında dialektika qanunu özünü müqayisəli pedaqogika 

sahəsində xüsusilə parlaq şəkildə biruzə verir. Bu irəliləyişə 

müqavimət göstərən, hakim siniflərin təhsil üzərindəki 

monopoliyalarını qoruyub saxlamağa can atan hökumətlər 

geri çəkilməli, məktəb siyasətində taktiki 
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manevrlər tətbiq etməli, məktəbi mövcud çatışmazlıqlardan 

qismən islah etməlidirlər. Müasir məktəb qanunvericiliyinin 

müqayisəli təhlili inandırıcı şəkildə nümayiş etməlidir ki, son 

illər əhali təhsil hüquqlarının genişləndirilməsində müəyyən 

uğurlar əldə etmişdir. 

Müqayisəli pedaqogika bir sıra ictimai elmlərlə 

əlaqədardır: fəlsəfə, tarix, iqtisadiyyat, sosiologiya, 

demoqrafiya, etnoqrafiya, antropologiya və i.a. Pedaqoji 

hadisələrin müqayisəli təhlili zamanı həmin ictimai elmlərin 

elmi konsepsiya və üsullarının tətbiqi qaçılmaz olur: pedaqoji 

hadisələrin mahiyyətinə dialektik nüfuzetmə və onların 

inkişafının qanunauyğunluqlarının müəyyənləşdirilməsi 

yalnız bu şərtə əməl edildiyi halda mümkündür. 

İnkişaf etmiş ölkələrin müqayisəli pedaqogikasının 

nümayəndələrinin böyük əksəriyyəti müqayisəli 

pedaqogikanın ictimai elmlərin kompleksi ilə yox, yalnız 

onlardan biri ilə əlaqəsini həlledici sayır; komparatistlərin bir 

hissəsi (İ.L.KendI, N.Hens, R.Ulix, F.Şneyder və b.) tərbiyə 

müəssisələrinin fəaliyyətinin və pedaqoji nəzəriyyənin 

inkişafının əsaslarını keçmişdə axtarır və bu zaman daha 

çox tarixə istinad edirlər; digərləri (T.A.Andersen, 

D.F.Beredey, A.M.Kazamias, Fl.D.Lyandşeer və b.) 

sosiologiyaya üstünlük verirlər, üçüncülər pedaqoji 

hadisələrin müqayisəli təhlili zamanı fəlsəfənin əsas 

müddəalarının rəhbər tutulmasını (E.Laurays və b.), 

dördüncülər isə iqtisadiyyatın kateqoriyalarına (F.Eddinq və 

b.) üstünlük verilməsini zəruri sayırlar. Belə yanaşma 

qaçılmaz şəkildə birtərəfli, qeyri-elmi səciyyə daşıyır. 

Müqayisəli pedaqogika pedaqogika tarixi və nəzəriyyəsi 

ilə həddən artıq sıx bağlıdır. Müəyyən şəraitdə ümumi 

pedaqogika, pedaqogika tarixi və pedaqoji elmlər mü 
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qayisəli araşdırma üsulundan istifadə edir. 

Azərbaycan ictimai fikir tarixinə diqqət yetirsək, burada 

müqayisəli pedaqogikanın müxtəlif problemlərinə dair 

qiymətli fikirlərlə qarşılaşa bilərik. Təəssüf ki, pedaqogika 

tariximizdə bu məsələlər lazımi səviyyədə diqqət mərkəzində 

saxlanılmayıb. Halbuki pedaqoji fikir tariximizdə müqayisəli 

pedaqogikanın tərkib hissələrinə aid zəngin ideya irsi 

mövcuddur. 

Görkəmli Azərbaycan filosofu və pedaqoqu, orta əsr 

müsəlmanlarının Şərq peripatetizminin nümayəndəsi Əbül- 

həsən Bəhmənyarın yaradıcılığı bu cəhətdən diqqəti cəlb 

edir. Onun “Dərketmə”, “Zinətləndirmə”, “Sevinc və 

xoşbəxtlik” “Musiqi haqqında” kitablarında və didaktik 

əhəmiyyət kəsb edən bir sıra kiçikhəcmli əsərlərində məhz 

müqayisəli pedaqogikanın müxtəlif xüsusiyyətlərinə aid 

qiymətli fikirlər öz əksini tapmışdır. 

Ə.Bəhmənyarın fikrincə, bilik qazanmaq çox vacib 

şərtlərdən biridir. O, bilik əldə etməyi var-dövlət 

qazanmaqdan üstün tutur. İnsan bilik qazanarsa, bu, onun ən 

böyük var- dövlətidir. Böyük filosof insanda gözəl, əxlaqi 

keyfiyyətlərin formalaşmasının başlıca mahiyyətini də məhz 

bilik əldə etmək və onu möhkəmləndirməklə əlaqələndirir. 

Ə.Bəhmənyar qeyd edir ki, bilik heç də öz-özünə qəbul 

edilmir. Onu əldə etmək üçün insan lazımi ağıla malik 

olmalıdır. Bilik və ağılı bir-birindən ayırmayan görkəmli filosof 

və pedaqoq onlar arasında daxili bir əlaqənin mövcud 

olduğunu göstərir. Eyni zamanda insanın bir çox əxlaqi 

keyfiyyətlərinin anadangəlmə olduğunu qeyd edir. Onun 

yazdığına görə, bu əxlaqi keyfiyyətlər konkret zaman 

daxilində ketdikcə təkmilləşir, yeni forma, yeni məzmun kəsb 

edir. Saflıq, mərhəmət, mərdlik, səxavət, zəhmətse- 
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vərlik, müdriklik və s. insanın əxlaqi keyfiyyətləri sırasına 

daxildir. 

Ə.Bəhmənyar insan fəaliyyətində incəsənətin roluna çox 

yüksək qiymət verir.O, qeyd edir ki, incəsənət olmadan 

insanın fəaliyyəti birmə’nalı olardı, təbiidir ki, heyvanların 

fəaliyyətindən fərqlənməzdi. Görkəmli filosofun bu fikrində 

böyük həqiqət var. İncəsənət insanın həyatında bir tərbiyə 

vasitəsi kimi son dərəcə böyük rol oynayır. İncəsənət estetik 

tərbiyənin tərkib hissəsi kimi böyük filosofun da diqqətini 

özünə cəlb etmişdir. Onun fikrincə, incəsənət insanın ümumi 

inkişafında mühüm əhəmiyyətə malik olduğu kimi, onun 

estetik tərbiyəsinə də güclü tə’sir göstərən amillərdən biridir. 

Buradan belə nəticə çıxarmaq mümkündür ki, hələ erkən orta 

əsrlərdə .Azərbaycanda estetik tərbiyə məsələləri bə’zi 

mütəfəkkirlərin diqqət mərkəzində saxlanılmış və insanın 

tərbiyə olunmasında ona mühüm vasitə kimi baxılmışdır. Bu 

cəhətdən Ə.Bəhmənyarın incəsənətə bu qədər yüksək 

qiymət verməsi və cəmiyyətdə onun rolunu düzgün dərk 

edərək qiymətləndirməsi çox maraqlıdır. Deməli, Azərbaycan 

mütəfəkkiri bir çox Avropa pedaqoqlarından hələ çox-çox 

əvvəl incəsənətin cəmiyyətdə tərbiyəvi rolunu, funksiyasını 

dərk etmiş və onu mühüm tərbiyə vasitəsi kimi irəli 

sürmüşdür. Bu, o deməkdir ki, estetik tərbiyə bir elm sahəsi 

kimi Azərbaycan mütəfəkkirinə borcludur, başqa sözlə 

desək, bu elm sahəsinin əsasını görkəmli • Azərbaycan 

filosofu Bəhmənyar qoymuşdur. 

Böyük mütəfəkkir və pedaqoq incəsənətlə bağlı fikirlərini 

inkişaf etdirərək, belə bir qənaətə gəlmişdir ki, insan 

incəsənətin bütün sahələrini dərk etmək bacarığının malikdir. 

Lakin bu dərk etmək bacarığı özü də insan 

40 



qabiliyyətindən asılıdır. Əgər qabiliyyət imkan verərsə, insan 

incəsənətin bütün sahələrini dərk edə bilər. 

Ə.Bəhmənyarın fikrincə, fərdlər anadangəlmə qabiliyyət 

əlamətlərinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Sonralar həyat 

inkişaf etdikcə insanın qabiliyyəti artır və zənginləşir, 

incəsənətin bütün sahələrini və elmləri dərk etməyə 

qabiliyyəti çatır. 

İnsanın estetik tərbiyəsi qarşısında qoyulan bu tələblər 

sonralar bir çox pedaqoqlar tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. 

Böyük pedaqoq incəsənətin bütün sahələrinin dərk 

edilməsi problemlərindən danışarkən onun idraki prosesdə 

oynadığı rolu da düzgün qiymətləndirmişdir. O, haqlı olaraq 

qeyd etmişdir ki, insan bu və ya digər incəsənət sahəsini 

dərk etdikdən sonra onun bə’zi qabiliyyətləri aşkara çıxır və 

yaranmış “incəsənət forması" sənətkarlığa çevrilir. Deməli, 

insan özü bu və ya digər incəsənət sahəsi ilə məşğul olur ki, 

bu da bütövlükdə insanın estetik şüurunun, estetik 

tərbiyəsinin inkişafında və formalaşmasında böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Ə.Bəhmənyar həqiqi biliyin qazanılmasına böyük 

əhəmiyyət verir. Onun fikrincə, həqiqi bilik yalnız rəqabət 

prosesində aşkara çıxa bilər və onu səthi biliklə, seyretmə ilə 

qətiyyən eyniləşdirmək olmaz. Bəhmənyarın bu fikirləri bü 

gün də öz əhəmiyyətini saxlamaqdadır. 

Azərbaycan mütəfəkkirlərinin demək olar hamısı öz 

yaradıcılığında tə’lim-tərbiyə məsələlərinə xüsusi diqqət 

yetirmişlər. Bu cəhətdən görkəmli filosof Xacə Nəsirəddin 

Tusinin yaradıcılığı diqqəti cəlb edir. Böyük filosof və 

pedaqoq “Əxlaqi-Nasiri” əsərində bu məsələlərə ayrıca yer 

ayırmışdır. Tusi insanın mə’nəvi təmizliyinə, əxlaq saflığına 

böyük əhəmiyyət vermişdir, o, müasirlərinə, eləcə 
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də tərbiyə işi ilə məşğul olan hər bir şəxsə uşaqların və 

gənclərin mə’nəvi-əxlaqi tərbiyəsi ilə vaxtında məşğul 

olmağa, onları düzlüyə, doğruçuluğa, vicdanlı olmağa 

çağırmış və bu mühüm keyfiyyətlərin öyrədilməsini ön plana 

çəkməyi, tərbiyə işləri ilə müntəzəm məşğul olmağı tövsiyə 

etmişdir. 

Böyük pedaqoqun fikrincə, insanın kamilliyə, səadətə 

çatmasında, xeyirli işlər görməsində ədalətli keyfiyyətlərə 

yiyələnməyinin böyük rolu vardır. O, cəmiyyət üçün vicdanlı, 

namuslu, bacarıqlı, xeyirxah, işgüzar adamların tərbiyə 

edilib hazırlanmasında bütün tərbiyə üsullarından istifadə 

etməyi lazım bilir. 

N.Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” əsəri fəlsəfi-əxlaqi mə’- 

ziyyətləri daha çox özündə birləşdirir. Bu əsər uzun müddət 

məhz bu xüsusiyyətlərinə görə Şərq ölkələrində məktəblərdə 

tədris olunub, tərbiyə işi sahəsində ən yaxşı əsərlərdən biri 

sayılıb. 

Güclü pedaqoji təfəkkürə malik olan Nəsirəddin Tusi 

uşaqların xarakteri və psixologiyasını müşahidə edərək belə 

qənaətə gəlmişdir ki, uşaqların bə’ziləri tez tərbiyə qəbul 

edən olur, bə’ziləri gec, bir qismi isə heç tərbiyə olunmaq 

bilmirlər. Onların içərisində öz məcazlarına uyğun həyalılıq, 

sırtıqlıq, əliaçıqlıq, xəsislik, rəhmdillik və bu kimi hallar 

təzahür edir. Bundan əlavə, onların bə’ziləri təbiətlərinə əks 

olan xüsusiyyətləri asan, bə’ziləri çətin, bə’ziləri orta qəbul 

edir, bə’ziləri heç qəbul etmirlər. Ona görə də bə’ziləri 

xeyirxah, bə’ziləri bədxah, bə’ziləri isə orta olurlar, hərə öz 

əxlaqına görə, çünki davranış əxlaqın göstəricisidir.'' 

'' Bax: Xacə Nəsirəddin Tusi. Əxiaqi-Nasiri. Bakı, Elm, 1989, səh.80. 
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Göründüyü kimi, N.Tusi uşaqların xarakter 

dəyişikliklərini, davranış və əxlaqındakı xüsusiyyətləri çox 

gözəl bilir və hər bir tərbiyəçiyə bu uşaqlara çox həssaslıqla 

və diqqətlə yanaşmağı, onlarda ən yaxşı keyfiyyətləri tərbiyə 

etməyi irəli sürürdü. 

N.Tusinin pedaqoji görüşləri çox zəngindir, onun tə’lim 

və tərbiyə sahəsində irəli sürdüyü fikirlərə istinad edərək 

ayrıca bir kitab yazmaq mümkündür. 

İstər Ə.Bəhmənyarın, Nəsirəddin Tusinin, istərsə də 

digər Azərbaycan mütəfəkkirlərinin yaradıcılığında pedaqoji 

baxışları müqayisəli şəkildə öyrənmək üçün zəngin 

materiallar mövcuddur. Biz yalnız bu iki böyük mütəfəkkirin 

yaradıcılığındakı bə’zi tə’lim və tərbiyə məsələlərinə 

toxunmaqla Azərbaycan ictimai fikir tarixində bu mühüm 

problemlərin diqqət mərkəzində saxlandığını nəzərə 

çatdırmaq istəyirik. Şübhəsiz ki, həmin problem ayrıca 

tədqiqat işinin mövzusu olduğuna görə, burada onu ətraflı 

şəkildət tədqiq etməyi, araşdırmağı lazım bilmirik. 

Müqayisəli pedaqogikanın xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, 

müqayisəli metod onun əsas tədqiqat üsuludur; müqayisəli 

pedaqogikanın araşdırma predmetinin özü də elə müasir 

dünyada tə’lim və tərbiyənin nəzəriyyə və əməli iş 

təcrübəsinin inkişafının vəziyyəti, qanunauyğunluqları və 

istiqamətlərinin ümumi və fərqli cəhətlərinin müqayisəli 

araşdırılmasıdır. 

Müqayisəli pedaqogika müasir dünyadakı ümumpeda- 

qoji problemləri ölkələrin sosial-iqtisadi qrupları üzrə 

araşdırarkən pedaqogika tarixinin topladığı nəhəng faktiki və 

nəzəri materiallara əsaslanır. Pedaqoji hadisələri 

müqayisəli-tarixi metod vasitəsilə təhlil edir; pedaqogikanın 

əsaslandırılmış tənqidini verir; mütərəqqi pedaqoji 
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hadisələri seçir və təhlil edir, deməli, ümumi pedaqogikanın 

qollarından birini təşkil edir. 

§ 4. Müqayisəli pedaqogikanın vəzifələri 

Müqayisəli pedaqogika ilə bağlı araşdırdığımız 

ədəbiyyata, tədqiqat materiallarına, müşahidə faktlarına 

istinad etməklə müqayisəli pedaqogikanın vəzifələrini də 

müəyyənləşdirməyə çalışmışıq. Bu vəzifələri 

müəyyənləşdirərkən, ilk növbədə nəzərə almaq lazımdır ki, 

bizdən sonrakı nəsillə bağlı haqqında danışılan problemlə 

əlaqədar konkret vəzifələr müəyyənləşdiriləcəkdir. Ona görə 

də müqayisəli pedaqogikanın vəzifələrini problemin həllinə 

yönəldilən əsas vəzifələr kimi müəyyənləşdirməyi 

məqsədəuyğun saymışıq. Yuxarıda qeyd etmişdik ki, 

müqayisəli pedaqogika təxminən iki əsr əvvəl pedaqoji 

elmlər sistemi sırasına daxil olmuşdur. Onu da demişdik ki, 

bu məsələ ilə bağlı təhsilimizin tarixinə ekskursiv prinsipə 

istinad edərək yanaşılmalıdır. Məhz bu baxımdan müqayisəli 

pedaqogikanın qlobal bir problem kimi həlli üçün aşağıdakı 

vəzifələrin həyata keçirilməsi daha məqsədəmüvafiqdir. 

Birinci vəzifə. Müqayisəli pedaqogika probleminin həlli 

üçün başlıca vəzifə ona tarixilik prinsipi əsasında 

yanaşılmasıdır. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri 

Misir Mərdanov Azərbaycan müəllimlərinin XI qurultayındakı 

mə’ruzəsində demişdir: 

“Çox qədim tarixə malik Azərbaycan təhsili və pedaqoji 

fikri yalnız Şərq aləmində deyil, orta əsrlərdən başlayaraq 

bütün Qərb dünyasında tanınmış və öyrənilmişdir. Çar 

Rusiyası və Sovet dövlətinin imperiya siyasəti Azərbayca 
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nın milli təhsil və pedaqoji fikir tarixinin qədim səhifələrini nə 

qədər ört-basdır etməyə çalışsa da, bu tarix qorunub 

saxlanmış, dəyərli ideya və təcrübə nümunələri ilə bu gün də 

milli təhsilimizin əsas mənbələrindən biri kimi xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir, elmin, sənətin inkişafına təkan verir. 

XVII əsrin ortalarında Azərbaycanda olmuş türk səyyahı 

Övliya Çələbinin yazdığına görə, 1647-ci ildə yalnız Təbriz 

şəhərində 47 orta, 600 ibtidai, Şamaxıda 7 orta, 40 ibtidai 

məktəb olmuşdur. 

XII—XV əsrlərdə Azərbaycan yüksək ali təhsil 

müəssisələri ilə dünyada məşhurlaşmışdı. Bu dövrdə 

Azərbaycanın Gəncə, Şamaxı, Beyləqan, Naxçıvan, Bərdə, 

Təbriz, Marağa kimi şəhərlərində ali məktəblər, 

rəsədxanalar, kitabxanalar fəaliyyət göstərmişdir. Həmin ali 

məktəblər me’marlıq, musiqi, astronomiya, təbabət, dəqiq 

elmlər və s. üzrə biri digərini təkrar etməyən təmayülə malik 

olmuşlar. Fərəhli haldır ki, XIV əsrdə Təbrizdə ilk ali təhsil 

müəssisəsi kimi yaradılmış “Darülfünun” yalnız Yaxın və Orta 

Şərq ölkələrində deyil, həmçinin Qərbdə də böyük elmi 

mərkəz hesab edilmiş, burada təhsil alan 7000 tələbənin 

əksəriyyəti azərbaycanlı olmuşdur. 

Azərbaycan hökmdarları içərisində təhsil işinə xüsusi 

diqqət yetirmiş Hülakü xanın XIII əsrdə Marağada tikdirdiyi 

rəsədxana o dövrün elmi-tədqiqat mərkəzi kimi elm 

tariximizin qızıl səhifəsini təşkil etmişdir. 

Azərbaycanın orta və ali məktəblərində oxuyanlara o 

dövrdə dərin dünyəvi biliklərlə yanaşı, dini savad da aşılanır, 

əxlaq və mə’nəviyyatın formalaşmasına xüsusi diqqət 

yetirilirdi. Maraqlıdır ki, həmin tədris müəssisələrində təTım 

diferensial, təhsilin məzmunu isə inteqrativ şəkildə qurulurdu. 

Ona görə də orta əsrlərdə yazıb-yaratmış 
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alimlərin, filosof və müəllimlərin cəmiyyət, təbiət, həyat, 

insan haqqında aldıqları mə’lumatlar onların ensiklopedik 

biliyə yiyələnmələrinə kömək etmişdir. 

Hələ 600 il bundan əvvəl Azərbaycan məktəblərində bu 

gün üçün də müasir olan diskussiya, mübahisə, problemli 

çalışmalar kimi tə’lim üsullarından istifadə edilməsi o dövrdə 

təhsilimizin mükəmməliyinə dəlalət edir”.'* 

Bu sitatdan göründüyü kimi, çox qədim, ulu tarixə malik 

olan Azərbaycan yüzilliklər boyu maarif sahəsində də çox 

böyük uğurlar qazanmışdır. Azərbaycanın ayrı-ayrı 

regionlarında yaranmış təhsil müəssisələri həmişə şərqdə 

öz üstün cəhətləri ilə fərqlənmişlər. Belə örnəklərin müasir 

dövrümüzdə olan təhsil xarüqələri ilə müqayisə olunması ən 

başlıca vəzifələrdən sayılmalıdır. Bu vəzifələrin həlli 

kontekstində Azərbaycanın görkəmli klassiklərinin, maarif 

xadimlərinin fəaliyyətinə də müqayisəli şəkildə yanaşmaq 

başlıca vəzifələrdən sayılır. Professor M. Mərdanovun bu 

məsələ ilə bağlı fikirlərinə diqqət edək: “Uzun illər haqqında 

açıq danışa bilmədiyimiz, geniş və dərindən tədqiq edib 

öyrənmədiyimiz görkəmli maarif xadimləri, filosof və 

pedaqoqlarımızın irsi bu gün də milli məktəb təcrübəsində az 

əhəmiyyət daşımır. Bəhmənyar, Eynəlgüzat Miyanəçi, 

Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi, Əfsələddin Xunəçi, Sira- 

cəddin Urməvi, Nəsirəddin Tusi, Nəcməddin Qəzvini, Xətib 

Təbrizi, Hinduşah Naxçıvani, Marağalı Əvhədi, Hacı 

Zeynalabdin Şirvani, Əbdürrəşid Bakuvi, Mahmud 

Şəbüstəri, Yusif Qarabaği və bir çox digər görkəmli 

filosof-pedaqoq- lar, Nizami Gəncəvi, İmadəddin Nəsimi, 

Şah İsmayıl Xətai, 

’ Azərbaycan müəllimlərinin XI qurultayının stenoqrafik hesabatı. Bakı, 1999, 

səh.23. 
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Məhəmməd Füzuli, Molla Pənah Vaqif kimi bədii söz ustaları 

tə’lim-tərbiyə ilə bağlı zəngin və faydalı irs qoyub getmişlər. 

Onların bir çoxu məktəblərdə fəaliyyət göstərmiş, müəllimlik 

peşəsini müqəddəs və ali sənət hesab etmişlər”.^ 

Mə’ruzəyə diqqət etsək, görərik ki, Azərbaycan 

maarifçilərinin sırasında bütün ömrünü şam kimi təhsilin 

inkişafı naminə əritmiş görkəmli simalarımız öz əsərlərində 

sözün əsl mə’nasında tə’lim-tərbiyə, təhsil ilə bağlı çox 

böyük, bəşəri fikirlər söyləmişlər. Həmin fikirlərin həm o dövr 

üçün xarakterik olan təhsil örnəkləri ilə, həm bugünkü təhsil 

ən’ənələri ilə, həm də xarici ölkələrdə mövcud olan 

nümunəvi təhsil materialları ilə müqayisə olunarsa qeyd 

etdiyimiz vəzifənin başlıca həllinə nail olarıq. 

İkinci vəzifə. XVIII—XIX əsrlərdə mövcud olan maarif 

qaynaqlarındakı təhsil ən’ənələrinin müasir dövrdəki təhsil 

ən’ənələri ilə müqayisə olunması. 

Bu vəzifənin qoyuluşuna diqqət etsək, görərik ki, qeyd 

olunan dövr üçün vacib sayılan bir sıra məsələlərin həllinə 

dair ciddi tədqiqatlar aparılmalıdır. Həmin məsələlərin 

aşağıdakı sistemdə araşdırılmasını vacib sayırıq: 

— XVIII əsrdə Azərbaycanda mövcud olan məktəblərdə 

tə’lim-tərbiyə və təhsil problemlərinin dövrümüzlə müqayisəli 

şərhi; 

— Rusiyanın Azərbaycanı istila etməsindən sonra 

məktəb və pedaqoji fikir tarixinin müqayisəli öyrənilməsi; 

— həmin dövr üçün çox da xarakterik sayılmayan qadın 

təhsili məsələlərinin müqayisəli şərhi; 

' Azərbaycan müəllimlərinin XI qurultayının stenoqrafik hesabatı, 

səh.24. 
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— M.V.Vidadi, M.P.Vaqif, Q.Zakir, A.A.Bakıxanov, 

M.Kazımbəy, M.Ş.Vazeh, M.F.Axundov və bu kimi görkəmli 

ədiblərin dini təhsil və təhsilin digər mütərəqqi cəhətləri ilə 

bağlı ideyaları müqayisəli şəkildə gənc nəslə çatdırmaq: 

— XIX əsrin 60-cı illərində Rusiyada məktəb islahatları 

və onun Azərbaycan maarifinə tə’siri problemlərini 

müqayisəli şəkildə ümumiləşdirib öyrənmək (burada 

məktəblərin yaranması və fəaliyyəti ilə bağlı direktiv 

sənədlərin öyrənilməsi, yeni tipli təhsil sahələrinin 

öyrənilməsi, müəllim kadrlarının hazırlanması problemi, Qori 

müəllimlər seminariyası nəzdində Azərbaycan şö’bəsinin 

təşkili və s.); 

— Azərbaycanda bu dövrdə tə’limin ana dilində 

aparılması ideyasının yaranması və inkişafının əsas 

mərhələlərinin müqayisəli şəkildə öyrənilməsinə nail olmaq: 

—M.İ.Qasirin, S.Ə.Şirvaninin, H.Zərdabinin, İ.Qasprin- 

skinin, M.T.Sidqinin, M.M.Nəvvabın, S.M.Qənizadənin, 

H.Mahmudbəyovun, F.Köçərlinin, R.Əfəndiyevin pedaqoji 

fikirlərinin müqayisəli şəkildə öyrənilməsi. 

Üçüncü vəzifə. XX əsrdə məktəb və pedaqoji fikir 

tarixinin müqayisəli şəkildə öyrənilməsi və onun Avropa və 

dünyəvi təhsilin ən mütərəqqi nümunələri ilə tutuşdurulması. 

Bu dövrə xas olan maarifçilik ideyalarının tədqiqi 

istiqamətlərini aşağıdakı şəkildə vermək 

məqsədəmüvafiqdir: 

— XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda məktəb və 

pedaqoji fikir tarixinin müqayisəli şəkildə öyrənilib 

ümumiləşdirilməsi: 
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— M.ə.Sabir, A.Səhhət, Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağayev, A. 

Tofiq (Sur), M.Mahmudbəyov, M.Şaxtaxtinski, N.Vəzirov, 

H.Cavid, Y.V.Çəmənzəminli, C.Məmmədquluzadə, 

Ü.Hacıbəyov, F.Ağazadə (professor Əjdər Ağayevin Fərhad 

Ağazadə haqqında çap etdirdiyi monoqrafiyadan istifadə 

etməklə dövrün pedaqoji ideyalarının müqayisəli şəkildə 

verilməsini daha məqsədəmüvafiq hesab edirik — F.S .) və 

N.Nərimanovun tə’lim-tərbiyə, təhsil haqqında fikirlərinin 

müqayisəli şəkildə öyrənilib ümumiləşdirilməsi; 

— Azərbaycan Demokratik Respublikası (Cümhuriyyəti) 

dövründə maarif sahəsindəki islahatların öyrənilməsi və 

müqayisəli şəkildə şərh edilməsi; 

— M.Ə.Rəsulzadənin pedaqoji ideyalarının öyrənilib 

müasir dövrümüzün örnəkləri ilə müqayisə olunması; 

— Azərbaycanda ilk ali təhsil müəssisəsi olan Bakı 

Dövlət Universitetinin kadr siyasəti ilə bağlı həyata keçirdiyi 

işin öyrənilməsi və müasir dövrümüzlə əlaqələndirilməsi; 

— Əhməd Cavadın milli vətəndaşlıq və maarifçilik 

xidmətlərinin öyrənilib müqayisəli şəkildə təhlil edilməsi; 

— Azərbaycan sovet məktəbinin təşkili və pedaqoji 

elmin təşəkkülü məsələlərini sonrakı dövrlərdə mövcud olan 

eyniadlı problemlə müqayisəli şəkildə şərh etmək; 

— H.Sanılı, S.S.Axundov, A.Şaiq, S.Vurğun. Ə.Y.Seyi- 

dov, M.M.Mehdizadə, M.Ə.Muradxanov və onların 

davamçılarının pedaqoji ideyalarının, maarifçilik görüşlərinin 

müqayisəli şəkildə şərh olunması. 

Dördüncü vəzifə. Avropada mövcud olan təhsil 

qurumlarının müqayisəli pedaqogika ilə bağlı ideyalarının 

müqayisəli şəkildə öyrənilməsi. 

Avropa müqayisəli pedaqogika cəmiyyətinin prezidenti 

Br.Holms müasir mərhələdə müqayisəli pedaqogikanın 
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əsas vəzifələrini aşağıdakı şəkildə müəyyənləşdirir: 

hökumətlərə seçdikləri məktəb siyasətinin uyğunlaş- 

dırılması və həyatiliyi yollarını müəyyənləşdirməklə əlaqədar 

məsləhətlər vermək; özünü doğrultmayan qərarların qəbul 

edilməsinin qarşısının alınmasında yardımçı olmaq, yə’ni 

qarşıya qoyulan məqsədlərə ən səmərəli vasitələrlə nail 

olmaq üçün kömıəkllk etmək; qəbul edilmiş qərarların 

nəticələrinə tə’sir göstərə bilən şəraiti imkan daxilində 

qabaqcadan nəzərdə tutmaq (xalqın dəyərlər sistemi və 

hamı tərəfindən qəbul olunmuş həyat tərzi, mövcud 

institutlar, ölkənin milli ehtiyatları); seçilmiş siyasətin 

nəticələrini qabaqcadan görmək və onun həyata keçirilmə 

yollarını nəzərdə tutmaq. Br.Hoimsun fikrincə, məhz bu 

səbəbdən hökumətlərin müqayisəli pedaqogika üzrə 

mütəxəssislərə ehtiyacı var. Müqayisəli-pedaqoji 

araşdırmaların bütün bu problem və vəzifələri 1977-ci ilin 

iyununda Londonda keçirilmiş Müqayisəli pedaqogika üzrə 

Ümumdünya konqresində müzakirə edilmişdir. 

İnkişaf etmiş dövlətlərin daxili və xarici siyasəti 

müqayisəli pedaqogikanın aşağıdakı vəzifələrini 

müəyyənləşdirir: inkişaf etməkdə olan ölkələrə mədəniyyət 

və maarif sahəsində “kömək” göstərilməsi; gənclərin 

şüurunun formalaşdırılması; bə’zl ölkələrdə məktəb və 

pedaqogikanın saxtalaşdırılması. 

Müqayisəli pedaqogika sahəsi üzrə mütəxəssislər 

inkişaf etməkdə olan ölkələrə “köməyin” müxtəlif 

formalarında fəal iştirak edirlər. Həmin “kömək” isə müəyyən 

dairələr tərəfindən onların gənc milli dövlətlərdə maarifə 

tə’sir göstərmələri üçün istifadə edilir: maarifin inkişafının 

planlaşdırılması və təhsil sistemlərinin modelləşdirilməsi; 

struktur və təhsilin məzmunu həmin ölkələrdəki təhsil 
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müəssisələrinin nümunəsi əsasında qurulan ümumtəhsil və 

peşə məktəblərinin yaradılması; inkişaf etməkdə olan ölkələr 

üçün fəaliyyətləri keçmiş metropoliyaların mövqelərinin 

qorunub saxlanmasına yönəldilmiş xüsusi məsləhətçilərin, 

orta məktəb və ali təhsil müəssisələri üçün müəllimlərin 

hazırlanması; orta və ali təhsil müəssisələri, peşə təhsili 

mərkəzləri və elmi-tədqiqat institutları üçün kitabların, dərs 

vəsaitlərinin, avadanlıqların seçilməsi və hazırlanması; 

əcnəbi tələbələrin mübadiləsi və öyrədilməsinin təşkili. 

İnkişaf etmiş ölkələrin hökumətləri, ticarət şirkətləri, dini 

təşkilatlar və şəxsi fondlar (“Ford fondu”, “Rokfeller fondu”, 

“Asiya fondu” və b.) inkişaf etməkdə olan ölkələrin 

gənclərinin beyinlərinə tə’sir göstərmək məqsədilə belə bir 

“kömək” üçün xüsusi olaraq vəsait ayırırlar. “Asiya fondu”, 

“Gənclər və tələbələr fondu”, Ümumdünya gənclər 

assambleyası, ABŞ Milli tələbə assosiasiyası və b. 

tərəfindən aparılan işi maliyyələşdirən MKİ həmin fondların 

fəaliyyətindən geniş istifadə edir. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə demokratiyanın 

möhkəmləndirilməsi və “ölkə daxilində və onun 

hüdudlarından kənarda mövcud olan kommunizm 

təhlükəsinin mə’nəvi baxımdan qarşısının alınması”, 

“mütəxəssis” kadrlarının hazırlanması; keçmiş Sovet 

İttifaqının məktəb və pedaqogikasının öyrənilməsi, bə’zi 

ölkələrin mədəniyyət və maarif sahəsində əldə etdikləri 

nailiyyətlərin bütün dünyada doğurduğu əks-sədanın 

qarşısının alınması üçün bundan istifadə etmək. 

Müasir dövrdə müqayisəli pedaqogikanın vəzifələrinə 

aşağıdakılar daxildir: müasir dünyada təTim-tərbiyənin 

nəzəriyyə və təcrübəsinə tə’sir göstərən amillərin tədqiqi. 
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onların eyni sosial-iqtisadi sistemə mənsub ölkələrdəki 

məktəb və pedaqogikaya tə’sirinin nəticələrinin müqayisəli 

təhlili; dünyada maarifin inkişafında ən aktual, ümumi 

problem və meyllərin bütövlükdə müəyyənləşdirilməsi; xarici 

ölkələrdə olan müsbət təcrübənin öyrənilməsi və 

ümumiləşdirilməsi; böyüməkdə olan nəslin tərbiyəsi və 

təhsili sahəsində müqayisəli pedaqogikanın mövqelərinin, 

müasir pedaqoji nəzəriyyələrin inkişaf etmiş ölkələrdə 

pedaqogika və məktəbin inkişafına göstərdiyi tə’sirin konkret 

ideya və formalarının əsaslandırılmış şəkildə tədqiqi. 

Müasir pedaqogikanın xarici ölkələrdə inkişafı və yeni 

məktəb quruculuğu sahəsində əldə edilən böyük təcrübə 

bizim üçün xüsusilə maraq doğurur. Məktəbin və pedaqoji 

nəzəriyyənin inkişafı sahəsindəki təcrübənin 

ümumiləşdirilməsi, böyüməkdə olan nəslin 

tə’lim-tərbiyəsinin ən mühüm problşmlərinin birgə 

araşdırılması və müzakirəsinin təşkili, ölkələr arasında 

mə’nəvi birliyin möhkəmləndirilməsinə, tə’lim və tərbiyənin 

nəzəriyyə və əməli işinin təkmiiləşdirilməsinə, gənclərdə 

dərin ideya inamının, ideya yetkinliyinin formalaşmasına 

yardım göstərir. 

§ 5. Müqayisəli pedaqogikanın tədqiqat üsullan 

Müqayisəli pedaqogika yeni sahə olduğu üçün onun 

tədqiqat üsulu barədə mövcud ədəbiyyatda müxtəlif səpkili 

fikirlər vardır. Belə ki, bə’zi müəlliflər müqayisəli 

pedaqogikanın üsullarını sadalayarkən oraya müşahidə, 

müsahibə, anket sorğusu, məktəb sənədlərinin öyrənilməsi, 

sınaq və s. kimi tədqiqat üsullarının adlarını qeyd edirlər. Bir 

sıra müəlliflər isə təsviri, statistik, qnoseoloji-tarixi. 

52 



sosioloji, analitik üsullara üstünlük verirlər. Bunları nəzərə 

alaraq biz müqayisəli pedaqogikanın tədqiq üsullarını 

aşağıdakı şəkildə sistemləşdirməyi lazım bilirik: 

Birinci, müşahidə üsulu. 

İkinci, müsahibə üsulu. 

Üçüncü, aıxiv sənədlərinin öyrənilməsi üsulu. 

Dördüncü, təsviri üsul. 

Beşinci, statistik üsul. 

Altına, qnoseoloji-tarixi araşdırma üsulu. 

Yeddind, ekskiyuziv üsul. 

Müşahidə üsulu hər bir tədqiqatçının müşahidə etdiyi 

faktlara istinad edərək müqayisəli pedaqogika ilə bağlı qarşı 

tərəfdən öyrəndiyi faktların ümumiləşdirilməsi nəticəsində 

yaranır. 

Müsahibə üsulu vasitəsilə öyrənilmiş mövzuları sistemə 

salmaq üçün şəkillərdən, sxemlərdən, diaqramlardan, 

xəritələrdən, təbii obyektlərdən, audio və viziual 

vasitələrdən, kompüter texnikasından istifadə edərək fakt və 

hadisələrin öyrənilməsi nəzərdə tutulur. 

Arxiv sənədlərinin öyrənilməsi üsuiu. Buraya tə lim, 

tərbiyə, təhsil və bütövlükdə maarifçilik sahəsində olan bütün 

sənədlərin xronoloji ardıcıllıqla öyrənilib sistemə salınması 

daxildir. 

Müasir müqayisəli pedaqogika ilə məşğul olanların xeyli 

hissəsi ön plana miqdarın təhlili üsulunu çəkir (H.Noa və 

M.Ekstayn, ABŞ). Miqdar göstəricilərinin təhlili vasitəsilə 

bə’zi ideoloqlar tədqiqat dairəsindən tə’lim və tərbiyənin 

məzmunu məsələlərini, dünyagörüşü problemlərini 

kənarlaşdırmağa, mə’lumatları tarixi və milli xüsusiyyətləri 

nəzərə almadan tutuşdurmaqla bir çox ölkələrdə maarifin 

vəziyyətini üstüörtülü şəkildə saxtalaşdırmağa can atırlar. 
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Müasir müqayisəli pedaqogikanın araşdırma üsulları və 

pedaqoji obyektlərin təfsiri bütün ictimai hadisələrə vahid 

yanaşma vasitəsilə daxilən birləşir və inkişafın ən mühüm 

konsepsiyalarına əsaslanır. 

Müasir müqayisəli pedaqogika aşağıdakı araşdırma 

üsullarını tətbiq edir: təsviri, statistik, tarixi, sosioloji, 

müqayisəli, induktiv-deduktiv və s. Araşdırma prosesində bu 

üsullar o dərəcədə qarşılıqlı əlaqədə olur və bir-birinə 

qovuşur ki, müqayisə olunan obyektin bütün cəhətlərini üzə 

çıxarmış olur. 

Təsviri üsul bir sıra ölkələrin müxtəlif pedaqoji 

hadisələrinin xarici əlamətlərinin təsvirini nəzərdə tutur. Bu, 

sonrakı təhlil, tutuşdurma və qənaətlər üçün zəruri 

informasiya toplamaq imkanı verir və yüksək obyektivlik və 

dəqiqlik tələb edir. Təsviri üsul aşağıdakı hadisələrin təhlili 

zamanı tətbiq olunur: təhsilin idarə edilməsi və 

maliyyələşdirilməsi, tə’lim-tərbiyə müəssisələrinin növləri və 

strukturları, müxtəlif növ və səviyyələrdən olan təhsil 

müəssisələrinin tədris planları və proqramları, müəllimlərin 

yetişdirilməsi və onların maddi vəziyyəti, məktəbdənkənar 

tərbiyə sistemi, uşaq və gənclər təşkilatlarının fəaliyyəti və 

i.a. 

Statistik üsul təsviri üsulla sıx bağlıdır. O, təkcə statistik 

informasiyanın yox, maarif sistemlərinə və digər pedaqoji 

hadisələrə dair rəqəmlə ifadə olunmuş informasiyanın 

təhlilini, təfsirini də nəzərdə tutur: savadsızlıq faizi; tədris 

səviyyələri üzrə təhsil müəssisələrinin sayı; şagird 

kontingentləri və təhsilə cəlb edilmiş müvafiq yaş səviyyəli 

uşaq və gənclərin faizi; təhsil pillələri üzrə xaric edilənlərin 

faizi; siniflərdə uşaqların sayının orta göstəricisi kimi 

subyektlərin öyrənilməsi də əhatə olunmalıdır. Unutmaq 

olmaz ki, şagirdlərin sosial tərkibinə diqqət yetirmək, dövlət 
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təhsili ilə yanaşı özəl təhsil müəssisələrinin kontingentinin 

bir-birinə nisbətinin müəyyənləşdirilməsi və ən nəhayət, 

məktəbyaşlı uşaqların məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri 

tərəfindən necə əhatə olunmasını da məhz statistik üsul 

vasitəsilə öyrənmək mümkündür. 

Müqayisəli pedaqogikada qnoseoloji tarixi araşdırma 

üsulu demək olar ki, bütün hadisələrə tətbiq oluna bilər: milli 

maarif sisteminin meydana çıxması və təşəkkülü, maarif və 

mədəniyyətin inkişafında əsas ən’ənələr, xalq təhsili 

sisteminin strukturu və müəyyən tarixi mərhələlərdə onda 

baş verən dəyişikliklər, dövlətin məktəb siyasətinin və ölkədə 

məktəblə dinin qarşılıqlı münasibətlərinin 

səciyyələndirilməsi, maarifin inkişafında ən mühüm 

problemlər və meyllər, pedaqoji ideyalar, nəzəriyyələr və 

maarifin ayrı- ayrı problemlərinin araşdırılması və i.a. 

İstənilən pedaqoji problem üzrə qənaətlər yalnız həmin 

problemin mənşəyi və onun inkişafının xüsusiyyətlərinin 

təhlilinə əsaslandıqları halda kifayət qədər elmi səciyyəyə 

malik ola bilər. Tarixi üsul təhlil olunan pedaqoji hadisənin 

müasir vəziyyətinin daha dərindən başa düşülməsinə xidmət 

edir. 

Sosioloji üsul digər araşdırma üsulları ilə ən sıx şəkildə 

bağlıdır. O, xalq təhsili sisteminin sosial xarakterinin 

qiymətləndirilməsini, tərbiyə və təhsilin məqsəd və 

vəzifələrini, məzmun və üsullarının cəmiyyətin sinfi strukturu 

mövqelərindən təhlilini, məktəbin təşkilinin iqtisadi və siyasi 

inkişafın ehtiyaclarına müvafiqliyinin qiymətləndirilməsini və 

i.a. nəzərdə tutur. 

Analitik üsullara təhlil, sintez, mücərrədləşdirmə, 

ümumiləşdirmə, induksiya və deduksiya kimi məntiqi 

araşdırma üsulları aiddir. Müqayisəli pedaqogikada təhlil, 

sintez və ümumiləşdirmə kimi məntiqi proseslər xüsusilə 
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əhəmiyyətə malikdir. Bütün pedaqoji hadisələrin tarixi, 

təsviri, statistik və sosioloji üsulların köməyi ilə və onların 

əsasında araşdırılmasında təhlil və sintezin tətbiqi ümumi 

qiymətlər vermək və müqayisəli təhlil üçün zəruri olan 

ümumiləşdirmələr aparmaq imkanı yaradır: təxminən, eyni 

inkişaf səviyyəsinə malik ölkələr qrupunda xalq təhsili 

sistemlərində əsas cəhətlərin siyasi və sosial-siyasi 

cəhətdən dəyərləndirilməsi; pedaqoji nəzəriyyələrin 

sosial-siyasi xarakteristikası və onların tərbiyə və təhsil 

sisteminə tə’sirinin qiymətləndirilməsi: xalq təhsili sisteminin 

quruluşunu müəyyənləşdirən ümumi prinsiplərin bərqərar 

edilməsi; təhsilin məzmununun və onun elm və texnikanın 

inkişafının müasir səviyyəsinin tələblərinə müvafiqliyinin 

ümumi qiymətinin verilməsi; tərbiyə və təhsilin sosial-siyasi 

yönümünün və dövlətin məktəb siyasətinin təhlili; ölkələr 

qrupunda maarifin inkişafında əsas meyllərin aşkar edilməsi 

və i.a. 

Fəlsəfə, sosiologiya və iqtisadi nəzəriyyələr araşdırıcıya 

pedaqoji nəzəriyyə və əməli işə, ayrı-ayrı ölkələrdə və 

ölkələr qrupunda təhsilin inkişafındakı prinsip və meyllərə 

düzgün qiymət verməkdə yardımçı olur. 

Müqayisə olunan məlumatların müxtəlif ictimai quruluşa 

malik ölkələrdəki pedaqoji hadisələrin qarşılaş- dırılması və 

müqayisə üsulunun köməyi ilə xalq təhsili sisteminin 

sosial-iqtisadi quruluşla şərtləndirilən əsas quruluş 

prinsipləri, ayrı-ayrı ölkələrdə və ölkələr qruplarında maarifin 

inkişafının ümumi qanunauyğunluqları və meylləri, milli 

xüsusiyyətləri aşkar edilir. 

Məktəb və maarifin vəziyyəti haqqında miqdar və 

kəmiyyət göstəricilərinin müqayisəsi və qarşılaşdırılması 

üçün orta məxrəc — müqayisə göstəriciləri zəruridir. Bu 

zaman 
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xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, müqayisə və qarşılaşdırma 

zamanı aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: ölkənin sosial- 

iqtisadi quruluşu, tərbiyə və təhsil sahəsindəki tarixi 

ən’ənələri, elm, texnika və mədəniyyətinin inkişaf səviyyəsi, 

pedaqoji nəzəriyyələr və onların təhsil yə tərbiyə 

sahəsindəki əməli işdə əks olunması. 

Bir çox hallarda müqayisə üsulu pedaqogikada çox 

geniş tətbiq olunan eksperimenti əvəz edir. 

Araşdırma üsulları təhlil edilən materialın vəzifələri və 

məzmunundan asılıdır və onlar qarşılıqlı əlaqədə tətbiq edilə 

bilər və olunmalıdır. Pedaqoji hadisələr, problemlər, üsullar 

və göstəricilərin yuxarıda verilən təsnifatı isə hələ heç də 

mükəmməl deyil, onlar üzərində işləməyə ehtiyac var. 

Ekskiyuziv üsul. Müqayisəli pedaqogika ilə bağlı faktları, 

rəqəmləri, pedaqoji proseslərlə bağlı yenilikləri və bu kimi 

informasiyaları daha tez, daha dinamik, şəkildə öyrənmək 

üçün bu üsuldan istifadə edilir. Bu zaman elmi- texniki 

tərəqqinin son nailiyyəti hesab olunan kompüter və internet 

sisteminin şəbəkələrindən istifadə olunması zəruri sayılır. 

§ 6. Müqayisəli pedaqogika tədris predmeti kimi 

Hazırda beynəlxalq miqyasda müqayisəli pedaqogika 

aparıcı tədris müəssisələrində, tədqiqat mərkəzlərində 

böyük əhəmiyyət kəsb edir. Amerikanın, Fransanın, 

Almaniyanın, Belçikanın, İngiltərənin, Yaponiyanın, İsveçin 

və sair ölkələrin ali məktəblərində müqayisəli 

pedaqogikadan tədris predmeti kimi istifadə olunur. Xüsusilə 

ali pedaqoji təhsil müəssisələrində, universitetlərdə gələcək 

mütəxəssislərə ən əsas ideyalar müqayisəli şəkildə öyrədilir. 
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Tədris fənni kimi müqayisəli pedaqogika bir sıra 

ölkələrdə (Belçika, İngiltərə, Yaponiya, İsveç, ABŞ, 

Almaniya və b.) elmi işçilər, ölkənin özündə, xüsusən də 

onun hüdudlarından kənarda işləməli olan pedaqoqlar və 

gələcək müəllimlərin pedaqoji hazırlığının zəruri və 

səciyyəvi arhili kimi nəzərdən keçirilir. Hər bir ölkədə və 

tədris müəssisəsində kursun həcmi, məzmunu və təşkilati- 

metodiki formaları müxtəlifdir (10-100 dərs saatı arasında), 

lakin əksər hallarda bu, 30-40 saat mühazirə və seminar 

məşğələsindən ibarətdir ki, bura ölkələr qrupunda təhsilin 

vəziyyətinin ətraflı öyrənilməsi, xarici ölkələrə tədris 

səfərləri, seçilmiş mövzunun müstəqil şəkildə araşdırılması 

və nəticə kimi mə’ruzə edilməsi, yaxud yazılı imtahan 

verilməsi daxildir. 

Bə’zən müqayisəli pedaqogika problemləri və ya 

“Müqayisəli pedaqogika məsələlərinin qoyuluşuna giriş” 

bölməsi digər tədris fənlərinin — pedaqogika, pedaqogika 

tarixi, təhsil fəlsəfəsi, təhsilin müqayisəli sosiologiyası və s. 

tərkibinə daxil olur. Bir sıra, universitetlər və ali pedaqoji 

məktəblərdə giriş kursu tədris olunur ki, bunun da məqsədi 

bütün tələbələri müqayisəli pedaqogikanın predmeti, 

vəzifələri və üsulları, həmçinin məktəb və pedaqogikanın 

ayrı-ayrı problemlərinin başqa ölkələrdə həlli ilə ümumi 

şəkildə tanış etməkdir. Xaricdə məktəb, pedaqogika 

probleminin daha dərindən öyrənilməsi xüsusi kursa həvalə 

olunub. 

Mütəxəssis kadrları hazırlamaq, müqayisəli pedaqogika 

kursunun öyrənilməsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, onun 

nəzəri əsaslarının, tədris proqramlarının, dərsliklərin və 

tədris-metodiki materialların hazırlanması məqsədilə bir çox 

universitetlərdə xüsusi müqayisəli pedaqogika 
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kafedraları yaradılmışdı: ABŞ-ın bir sıra universitetlərində, 

London (1947), Hamburq (1950), Xirosima (1963), Kioto 

(1965), Tokio (1967) və b. universitet və kolleclərdə. 

Son illər xarici təhsil sistemlərinin qlobal miqyasda 

nəzərdən keçirilməsi, tədricən ayrı-ayrı problemlərin 

hərtərəfli araşdırılması ilə əvəzlənir. 

İnkişaf etmiş ölkələrin müqayisəli pedaqogikasının bir 

sıra nümayəndələri tədris kursuna təhsilin iqtisadiyyatı və 

sosiologiyası, həmçinin məktəb-siyasət problemlərilə bağlı 

çoxlu mövzular daxil edirlər ki, əksər hallarda bunlardan 

açıq-aşkar xüsusi məqsədlər üçün istifadə edilir. Bu təcrübə 

ABŞ və Almaniyada xüsusilə geniş yayılıb. ABŞ-da bu 

qəbildən olan kurslar bütün tiplərdən olan məktəblərdən ötrü 

müəllimlər hazırlayan təhsil müəssisələri üçün məcburidir. 

Bir çox ölkələrin ali təhsil müəssisələrinin müqayisəli 

pedaqogika kurslarının proqramlarının tutuşdurulması 

əsasında onların hamısı üçün ümumi olan problemləri də 

göstərmək mümkündür: müqayisəli pedaqogikanın 

predmeti, inkişaf tarixi, vəzifələri və araşdırma üsulları; bir 

ölkədə və ya ölkələr qrupunda təhsil sistemi; təhsil və 

tərbiyənin ayrı-ayrı problemləri; milli pedaqoji sistemlərə 

tə’sir göstərən sosial və iqtisadi qüvvələr; xarici təhsil 

sistemləri və onların öz ölkəsinin təhsil sistemi ilə 

tutuşdurulması, xalq təhsilini idarəetmə sistemi, məktəb 

islahatları, tədris üsulları, müəllimlərin hazırlanması, 

həmçinin pedaqogika və təhsil sahəsində YUNESKO və 

digər beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti və s. 

Müqayisəli pedaqogika üzrə tədris kursunun məzmunu 

ilə bağlı məsələlər dəfələrlə regional və beynəlxalq 

müşavirələrdə müzakirə edilib: Avropa müqayisəli peda 

qogika cəmiyyətinin ikinci toplantısında (1965), Müqayisəli 
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pedaqogika cəmiyyətlərinin beynəlxalq konqresində (1970, 

Ottava, Kanada). Orada aşağıdakı məsələlər nəzərdən 

keçirilmişdir; müəllimlərin hazırlanmasında müqayisəli 

pedaqogikanın rolu; pedaqoji təhsil sahələrində müqayisəli 

pedaqogika kursunun vəzifələri, məzmunu və təşkilati 

formaları; əyani vəsaitlərdən istifadə və s. 

Son illər bir sıra ölkələrin ali təhsil müəssisələrində 

(Bolqarıstan, Almaniya, Macarıstan, Polşa, Çexiya, 

Yuqoslaviya) tələbə və aspirantların pedaqoji hazırlığının 

onların pedaqoji elmlər sahəsindəki biliklərini tamamlayan 

və daha da dərinləşdirən ən mühüm tpıkib hissəsi kimi 

müqayisəli pedaqogika kursuna böyük c^qqət yetirilir. 

Müqayisəli pedaqogika kursunun öyrənilməsi tələbələrin 

pedaqoji dünyagörüşlərini genişləndirir, onlara pedaqoji 

nəzəriyyənin, tərbiyə və tədrisin əməli təcrübəsinin ümumi 

qanunauyğunluqlarını və milli xüsusiyyətlərini düzgün başa 

düşmək və qiymətləndirməyə kömək edir; onları öz əməli 

fəaliyyətlərində tətbiq edə biləcəkləri tə’lim-tədris işinin ən 

səmərəli forma və üsullarını seçə bilmək bacarığı ilə 

silahlandırır; tələbələrdə ədəbi mənbələrlə müstəqil işləmək 

vərdişlərinin inkişafına və onların elmi araşdırmalar aparmaq 

sahəsində ən elementar vərdişlərə yiyələnmələrinə yardımçı 

olur. 

Humbold adına universitetin Almaniya pedaqogika 

kafedrası nəzdindəki müqayisəli pedaqogika şö’bəsinin 

rəhbəri professor H.Harski xüsusi olaraq onu qeyd edir ki, 

müqayisəli pedaqogika kursu tələbələrə təhsilin xaricdəki 

inkişaf qanunları, inkişaf etmiş ölkələrdə təhsil və 

pedaqogikanın ümumi və milli qanunauyğunluqları barədə 

biliklər verir; inkişaf etmiş ölkələrdə təhsil sistemlərində baş 

verən böhranların mahiyyətini və təhsil ilə bağlı siyasi 
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və pedaqoji nəzəriyyələrin meydana çıxmasını və həmin 

ölkələrdə tə’lim və tərbiyənin əməli iş təcrübəsinə tə’sirini 

aşkar edir; gələcək müəllimləri bir çox pedaqoji hadisələri 

elmi təhlil etmək və qiymətləndirmək, xarici ölkələrdə 

pedaqogikanın və şagirdlərin tə’lim-tərbiyəsinin, əməli iş 

təcrübəsinin mütərəqqi nailiyyətlərinin səmərəli seçimini tə’- 

min etmək və bunlardan öz ölkəsinin tə’lim-tərbiyə 

müəssisələrində istifadəni elmi şəkildə əsaslandırmaq 

bacarığı ilə silahlandırır; şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsini 

daha müvəffəqiyyətlə həyata keçirmək işində müəllimlərə 

yardımçı olur. 

Elə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bə’zi ali 

məktəblərin pedaqoji iş sahəsində qazandığı zəngin 

təcrübədən də bilavasitə tədris prosesində geniş istifadə 

olunması məqsə- dəmüvafıq hesab edilir. İstər dövlət, 

istərsə də özəl ali məktəblərin bu sahədə zəngin təcrübəsi 

var. Onların hər birinin iş üslubunu öyrənmək, tədris 

prosesində ümumiləşdirmələr aparmaq və lazımi səviyyədə 

istifadə etmək bütövlükdə müqayisəli təhsil pedaqogikasının 

tədqiqində və inkişafında mühüm amillərdən birini təşkil edir. 

Məsələn, Bakı Biznes Universitetində tədris prosesində 

başlıca məqsəd yüksək standartlara nail olmaqla hər bir 

tələbənin fərdi keyfiyyətlərinin üzə çıxarılması üçün şərait 

yaratmaqdan ibarətdir. Bu zaman respublika və xarici 

ölkələrin qabaqcıl ali məktəblərinin iş təcrübəsinə istinad 

edilir. Tədris prosesində mühüm aparıcı fənlər tə’lim vaxtının 

70%-ni təşkil edir. 

Bə’zi ölkələrdə müqayisəli pedaqogika kursunun 

məzmununda və məşğələlərin təşkili formalarında bir çox 

oxşarlıqlar var. Bununla yanaşı, hər bir ölkədə 

pedaqogikanın bu sahəsinin inkişafı və müəllim hazırlığı 

işinin 
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özünəməxsusluğu və bu kurs üçün ayrılan saatların miqdarı 

— Etvoş Larand adına universitetdə (Macarıstan) 20 saat, 

Pedaqoji Elmlər Akademiyasında (Almaniya) 45 saat, 

Polşanın pedaqoji institutlarında 60 saat (proqram professor 

Tadeuş Y. Vileh tərəfindən hazırlanıb) və i .a. ilə 

şərtləndirilən milli xüsusiyyətlər də mövcuddur. Moskva 

Pedaqoji institutunda müqayisəli pedaqogika xüsusi kurslar 

və xüsusi seminarlar kimi tədris (24-42 saat) edilir. 

Müqayisəli pedaqogikaya dair xüsusi kurs və 

seminarların vəzifələri rəngarəngdir; tələbələri müqayisəli 

pedaqogika tarixi və nəzəriyyəsinin əsas məsələləri və 

inkişafının əsas mərhələləri, müqayisəli pedaqogikanın 

predmeti və vəzifələri, onun pedaqoji elmlər sistemindəki 

yeri ilə tanış edilməsi və inkişaf etmiş ölkələrdə maarifin 

müasir dövrdəki inkişafının tarixi və sosial-iqtisadi şəraitinin 

təhlili; ölkələrin üç qrupu üzrə məktəb siyasətinin əsas 

istiqamətlərinin və təhsil sistemlərinin təşkilinin əsas 

prinsiplərinin izlənilməsi; ən mühüm müasir pedaqoji 

nəzəriyyələrin ideya əsasları və xarakterlərinin 

müəyyənləşdirilməsi və onların dünyanın müxtəlif 

ölkələrindəki pedaqoji proseslərə tə’sirinin nümayiş 

etdirilməsi; inkişaf etmiş ölkələrdə məktəb siyasətinin və ən 

mühüm pedaqoji nəzəriyyələrin mahiyyətini açıb göstərmək; 

müasir təhsilin ən mühüm problemlərinin, onların həlli 

yollarının və gələcək inkişaf meyllərinin 

müəyyənləşdirilməsi; inkişaf etmiş ölkələrdə uşaqların və 

gənclərin tərbiyəsinin nəzəriyyə və əməli iş təcrübəsinin qısa 

icmalının verilməsi; bə’zi ölkələrdə təhsil sisteminin 

üstünlüyünün sübut olunması; inkişaf etmiş ölkələrdə 

məktəbin demokratikləşdirilməsi uğrunda apardıqları 

mübarizənin açıqlanması. Materialın şərhinin əsasını 

müxtəlif ölkələrdə pedaqoji ha 
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disələrin müqayisəli təhlili prinsipi təşkil edir. 

Hər hansı bir pedaqoji problemin təhlili çərçivəsində 

ölkələr qrupunun və ya ayrıca bir ölkənin həmin problemin 

qoyuluşu və həllinə tə’sir göstərən səciyyəvi xüsusiyyətləri 

nəzərə alınır, müasir mərhələdə üç əsas ölkə qruplarında və 

bütün dünyada pedaqoji hadisələrin inkişafına xas olan 

ümumi və səciyyəvi cəhətlər və meyllər müəyyənləşdirilir. 

Bu zaman müxtəlif ölkələrdə tə’lim və tərbiyə işində 

problemlərin həllinə prinsipial baxımdan fərqli yanaşıldığı 

xüsusi vurğulanır. 

Müqayisəli pedaqogikaya dair xüsusi kursları 

fərqləndirən səciyyəvi cəhət tələbələrin pedaqoji institutlarda 

təhsil prosesində əldə etdikləri geniş biliklər kompleksindən 

istifadə etmək imkanının mövcudluğudur. Psixoloji-pedaqoji 

və ictimai elmlərə dair biliklərə əsaslanan tələbələr müasir 

dünyadakı mürəkkəb pedaqoji hadisələrin elmi müqayisəli 

təhlili vərdişlərinə yiyələnirlər. Bu baxımdan müqayisəli 

pedaqogika sintezləşdirici tədris fənninə çevrilir və tam bir 

sıra pedaqoji və ictimai-siyasi biliklərin ümumiləşməsi 

səciyyəsi kəsb edir. 

Müqayisəli pedaqogikaya aid xüsusi kursda pedaqogika 

elminin bütün problemlərindən danışmaq lazımdır. Belə ki, 

bu kursun tədrisi zamanı xalq pedaqogikasına da müəyyən 

yer ayrılmalıdır. Xalq pedaqogikası ilə tanış olmağın praktik 

əhəmiyyəti az deyildir. Bu da onunla əlaqədardır ki, xalqın 

pedaqoji irsini özündə yaşadan materiallar gənc nəslin 

tərbiyəsində bu gün də əhəmiyyətli rol oynayır. 

Azərbaycan xalq pedaqogikasının əsas 

tədqiqatçılarından olan mərhum professor Əliheydər 

Həşimov və bu kitabın müəllifi hələ 90-cı illərin əvvəllərində 

xalq pedaqogi- 
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kasım kütlələrin kamal dünyası, həyat dərsliyi adlandırmış 

və ali məktəblərdə, xüsusi ixtisas tədris ocaqlarında bu 

mühüm problemə diqqət yetirməyi tövsiyə etmişlər. 

Xalq pedaqogikasının bizə çatan yadigarları, materialları 

sözün əsl mə’nasında müdriklik dəfinəsidir. Onlar 

yığcamlığı, siqləti, obrazlılığı, dərin ictimai-pedaqoji 

məzmunu, ədəbi-tarixi koloriti, əxlaqi-etik tövsiyəsi, 

nəsihətamiz ruhu ilə xalqın kamal dünyasıdır. Xalq 

pedaqogikası materiallarının hər birində həyatın, tərbiyənin 

bu və ya digər məsələsi üzrə zəhmətkeş kütlələrin real 

qənaəti, inamı, e’tiqad və təsəvvürü əks olunmuşdur. Buna 

görə də həmin materiallar xalqın adamı islah və tərbiyə 

yoluna çağırışıdır.’' 

Müqayisəli pedaqogikaya aid xüsusi kurslarda xalq 

pedaqogikasının, o cümlədən Azərbaycan xalq 

pedaqogikasının əsl pedaqoji-fəlsəfi mahiyyəti folklor 

nümunələri əsasında açılıb göstərilməlidir. Burada 

şəxsiyyətin formalaşmasına, dinə və fanatizmə, ağıl 

tərbiyəsi, əmək tərbiyəsi, estetik və fiziki tərbiyə, ekoloji, 

iqtisadi müdrikliyini ifadə edən fikirlər öz əksini tapmalıdır. ^ 

' Bax: Ə.Ş.Həşimov, F.B.Sadıqov. Azərbaycan xalq pedaqogikası, Bakı, 

1993, səh.4. 

^ Yenə orada, səh.7. 

64 



II FƏSİL 

MÜXTƏLİF ÖLKƏLƏRDƏ MƏKTƏB SİYASƏTİ 

VƏ XALQ TƏHSİLİ SİSTEMLƏRİNİN TƏŞKİLİNİN 

ƏSAS PRİNSİPLƏRİ 

§ 1. XX əsrdə müxtəlif ölkələrdə 

təhsilin inkişafı 

XX əsrdə kapitalizmin ən nəhəng ictimai-iqtisadi 

formasiyaya çevrilməsi təhsilin hərtərəfli inkişafına da öz 

müsbət tə’sirini göstərdi. Amerikada, eləcə də Qərbdə təhsil 

sisteminin inkişafı yeni-yeni tədris-tərbiyə ən’ənələrinin 

formalaşmasına səbəb oldu. Böyük Britaniyada özəl sektor 

əsasında formalaşmış Kembric və Oksford universitetləri əsl 

qabaqcıl təcrübə tribunasına çevrildilər. ABŞ-da inkişaf edən 

kapitalizm Şimali Amerika ərazisində daha geniş vüs’ət aldı. 

Buraya İngiltərədən gəlmiş maarifçilər təhsilin yeni 

formalarını, şəbəkələrini yaratmağa başladılar ki, onlar da 

bu gün ən mütərəqqi təhsil məzmununu özündə təcəssüm 

etdirir. Avstraliyada da təxminən bu mənzərə müşahidə 

olunur. Fransa, 
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Belçika, Hollandiya kimi ölkələrdə təhsilin inkişafında eyni 

dəst-xətti görmək mümkündür. 

Bir sıra ölkələrdə kapitalizmin təşəkkülünün təkcə tarixi 

müddətləri yox, inkişaf templəri də fərqlənirdi. Klassik 

kapitalizm ölkələri (İngiltərə, Fransa, Belçika, Hollandiya) 

geniş ərazilər tutmaqla uzun müddət ərzində öz iqtisadi 

vəziyyətlərini möhkəmləndirir, nəhəng xammal mənbələri və 

ucuz fəhlə qüvvəsindən istifadə edir, satış bazarlarını öz 

inhisarlarına alırdılar. Onların iqtisadi vəziyyətlərinin xarici 

səbatlılığı istehsalın inkişafının yüksək templərini heç də 

dəstəkləmirdi. Belə qısa tarixi müddət ərzində onlar 

rəqiblərini ötüb-keçmək məcburiyyətində qaldılar. Tezliklə 

onlar iqtisadi inkişaf sür’ətinə görə irəli çıxdılar və dünyada 

gedən qarət prosesindən öz paylarını tələb etdilər. Belə ki, 

xammal mənbələri və satış bazarlarına yiyələnmək 

məqsədilə Almaniya birinci dünya müharibəsinə başladı. 

İkinci dünya müharibəsinədək sənayenin inkişaf səviyyəsinə 

görə geridə qalan Yaponiya və İtaliya sonradan yüksək 

sür’ətlə inkişaf edərək öz partnyorlarına çatdılar və hətta 

onları arxada qoydular, bu ölkələrdə yüksək inkişaf etmiş 

sənaye istehsalı meydana çıxdı. 

Müxtəlif ölkələrdə əmtəə münasibətlərinin qeyri-bərabər 

şəkildə təşəkkül tapması pedaqoji ideyaların inkişafına, 

məktəb siyasətinə və məktəb sistemlərinin qurulması 

prinsiplərinə müəyyən tə’sir göstərirdi. 

Maşınlarla istehsal işçilərdən yeni keyfiyyətlər tələb 

etdiyindən, hakimiyyətə yiyələnən qüvvələr fəhlələrə 

elementar biliklər vermək məcburiyyətində qalırdı. Kapitalist 

istehsalının meydana çıxması zəhmətkeşlərin övladları üçün 

təhsil almaq imkanlarının xeyli genişlənməsi ilə bağlı idi. 

Lakin ibtidai məktəblər şəbəkəsi yaratmaqla 
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yanaşı, hakim sinif təhsil sisteminin sinifli cəmiyyətin 

əsaslarının qorunub saxlanmasına xidmət etməsində 

maraqlı idi. Odur ki, istehsalın inkişaf etdirilməsi tələblərilə 

hakim sinfin təhsilin sinfi xarakterini qoruyub saxlamaq istəyi 

arasında müəyyən ziddiyyətlər yarandı. 

XIX əsrin ikinci yarısında yeni münasibətlər 

formalaşmağa başladığı bir dövrdə ən iri inkişaf etmiş 

ölkələrdə kilsə və şəxsi məktəblərlə yanaşı, dövlət məktəbləri 

şəbəkəsi də yaradıldı. XIX əsrin sonu — XX əsrin 

əvvəllərində isə ümumi ibtidai təhsil hüququ şəkildə bərqərar 

oldu. Bu proses fəhlələrin təhsil hüquqları və məktəb 

sisteminin demokratikləşdirilməsi uğrunda ardıcıl mübarizəsi 

ilə müşayiət olundu. 

İcbari ibtidai təhsil hüquqi şəkildə Avstraliyada 1774-cü 

ildən (7 -14 yaşlarında), Almaniyada (Prussiyada) 1754-cü 

ildən (6-12 yaşlarında), Fransada 1882-ci ildən (6-12 

yaşlarında), Çexiyada 1774-cü ildən (6-12 yaşlarında), 

İsveçdə 1876-cı ildən (7-12 yaşlarında), İngiltərədə 1870-ci 

ildən (7-11 yaşlarında), İtaliyada 1877-ci ildən (6-10 

yaşlarında), Yaponiyada 1872-ci ildən (6-14 yaşlarında) 

qəbul olundu. ABŞ-da məktəb qanunları ayrı-ayrı ştatlar üzrə 

(maarifin idarə olunmasının yerlərə həvalə edilməsinə 

müvafiq olaraq 1852-ci ildən, Massaçusets ştatı) başlayaraq 

xıx əsrin ikinci yarısında və XX əsrin əvvəllində qəbul edilib. 

İcbari ibtidai təhsilin müddəti də müxtəlif idi: 6 yaşından 12, 

bə’zi ştatlarda isə hətta 14 yaşadək. 

İcbari ibtidai təhsil haqqında qanunların qəbulu daha çox 

deklarativ səciyyə daşıyırdı və heç də o demək deyildi ki, 

həqiqətən də məktəb yaşına çatmış uşaqların hamısı təhsil 

alır. Bir sıra ölkələrdə XIX əsrin axırlarına qədər hətta ibtidai 

məktəblərdə də təhsil pullu idi. XIX əsrin son 
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onilliklərində və XX əsrin əvvəlində dövlət ibtidai məktəblər 

şəbəkəsinin mə’lum inkişafı şəxsi və kilsə məktəblərinin 

inhisarını, hakim siniflərin təhsil üzərindəki inhisarını heç də 

zəiflətmədi. Milli azlıqlar üçün milli məktəblərin olmaması, 

məktəblərin qeyri-bərabər paylaşması, ödənişli məktəblərin 

mövcudluğu, orta və ali təhsil müəssisələrində təhsilin pullu 

olması, icbari, xüsusən də kənd məktəblərində biliklərin 

aşağı səviyyəsi, zəhmətkeş uşaqları üçün məktəblərin tam 

komplektləşdirilməməsi və çıxılmaz vəziyyətdə olması bu 

uşaqlara təhsillərini orta və ali təhsil müəssisələrində davam 

etdirməyə imkan vermirdi. Varlı təbəqələrin uşaqları üçün isə 

ən’ənəvi təhsil müəssisələri mövcud idi. Hansı ki, bu 

müəssisələrdə həm orta təhsil verilir, həm də ali məktəbə 

hazırlıq işləri həyata keçirilirdi. 

Bu dövrdə qeyd etdiyimiz müsbət təcrübədən 

faydalanan Asiya ölkələrində də mütərəqqi təhsil ən’ənələri 

yaranmağa başladı. Qitənin Qərbi Asiya, Cənubi Asiya, 

Cənub-Şərqi Asiya kimi regionlarında dini təhsilə üstünlük 

verilməsinə baxmayaraq Avropa təhsili daha geniş şəkildə 

vüs’ət almağa başladı. Banqladeşdə, Bəhreyndə, Birləşmiş 

Ərəb Əmirliklərində, Birmada, Bruneydə, Vyetnamda, 

Qatarda, İndoneziyada, İordaniyada, İraqda, İranda, İsraildə, 

Yəməndə, Kiprdə, Küveytdə, Malayziyada, Pakistanda, 

Suriyada, Misirdə, Türkiyədə, Filippində və Hindistanda da 

bu hadisələrin mərhələlər üzrə inkişafı müşahidə olunurdu. 

Bunların içərisində ən böyük kontingentə malik olan 

Hindistan, Pakistan, İndoneziya və Türkiyə kimi ölkələrdə 

milli etniklərin çox olmasına baxmayaraq, təhsilin Qərb 

standartlarına uyğun qurulması prosesi özünü bariz şəkildə 

göstərməyə başladı. Məsələn, əhalisi 200 milyonu ötmüş 

İndoneziyada hənəfi, şafii, hənbəli maliki, vəhhabi. 
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sufi, əhmədiyyə, qa’diriyyə, sələfiyyə, şəttariyyə, batak, bak 

makas kimi təriqət qrupları dini təhsilə böyük üstünlük 

versələr də Avropa təhsilinin tə’siri nəticəsində bu ölkədə 

dünyəvi təhsilə rəvac verən yüzlərlə nəhəng ali məktəblər 

yaranmağa başladı. Və yaxud Pakistanın Pəncab, Sind, 

Bəlucistan kimi əyalətlərində bədəvi, ivvadilər, vəhhabilər, 

şiələr, şafıi, maliki, hənəfi, hənbəli kimi təriqətlərin geniş 

vüs’ət almağına baxmayaraq, Avropa təhsilinin tə’siri altında 

dünyəvi təhsil sisteminin tələblərinə cavab verən böyük ali 

təhsil müəssisələri yaranmağa başladı. 

Əhalisinin sayı 1 milyardı keçmiş Hindistanın Kəşmir, 

Uddar-Pradeş, Heydərabad, Maharaştra (Bombey), Qucarat 

(Surət), Rampur, Pəncab kimi əyalətlərində dini- etnik 

təriqətlərin çox olmasına baxmayaraq, dini təhsili kölgədə 

qoyan Avropa təhsili sür’ətlə inkişaf etməyə başlamışdır. 

Hindistanda təhsilin ingilis dilində olması bu ölkənin Amerika 

və Böyük Britaniya təhsil sisteminə yaxınlaşmasına güclü 

tə’sir göstərmişdir. Hindistanın qonşuları olan Banqladeş və 

Şri-Lanka haqqında da eyni sözləri demək olar. 

Qərb təhsil sisteminin əhatə dairəsi Afrika qitəsinə qədər 

genişlənmişdir. Belə ki, XX əsrdə inkişaf etmiş ölkələr 

sırasına daxil olan bə’zi Afrika ölkələri Qərb təhsilinin 

mütərəqqi cəhətlərini tətbiq etməklə təhsil sahəsində böyük 

uğurlar qazanmışdır. Bu qitədə müsəlman əhalisinin 

əksəriyyəti, başqa sözlə desək, 82 faizi Şimali Afrikanın Ərəb 

ölkələrində yaşayırlar. Cənubi Afrikanın isə ərəb mənşəli 

əhalisinin təxminən 90 faizdən çoxu müsəlmançılığı qəbul 

etməyən ərəblərdir. Göründüyü kimi. Afrikanın bir hissəsində 

xristian ərəblər, digər hissəsində müsəlman ərəblərin 

yaşamasına baxmayaraq. 
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hər iki ölkədə Qərb təhsilinə maraq eynidir. Ümumiyyətlə 

desək, Afrikanın istər Şimalında, istər Cənubunda, istərsə 

də Qərb və Şərqində yerləşən ölkələrin böyük 

əksəriyyətində Qərb təhsilinə maraq bu gün də artmaqdadır. 

Əlcəzair, Kamerun, Liviya, Mərakeş, Misir, Nigeriya, Sudan, 

Tunis, Efiopiya, Qvineya, Mavritaniya, Seneqal, Somali və 

başqa ölkələrdə bu gün Qərb təhsilinə maraq göstərən 

rəngarəng ixtisasları, zəngin təhsil texnologiyasını özündə 

təcəssüm etdirən nümunəvi ali məktəblər mövcuddur. 

Son illərdə Cənubi Afrika dövlətlərində texniki elmlərlə 

yanaşı, mədəniyyəti, incəsənəti, arxitektura və xüsusilə 

idmanı özündə əks etdirən ixtisaslar əsasında formalaşmış 

ali təhsil müəssisələri mövcuddur. Fiziki tərbiyə və təhsil 

problemi hazırda Cənubi Afrikanın inkişaf etmiş 

dövlətlərində həm ABŞ, həm də Qərb dövlətləri ilə güclü 

rəqabətə girməyi bacaran, hətta bə’zi hallarda onlara qalib 

gələn tədris müəssisələri fəaliyyət göstərir. Məhz ona görə 

də CAR-ın yetişdirmələri beynəlxalq aləmdə böyük nüfuz 

qazanmağa başlamışlar. 

§ 2. Avropada xalq təhsilinin təşəkkülü 

XX əsrdə Avropa ölkələrində təhsilin inkişafına bir neçə 

tərəfdən yanaşmaq lazımdır. Ona görə ki, Avropa 

ölkələrində ali təhsil müəssisələrinin bir qismi inkişaf etmiş 

ölkələrin ali təhsil müəssisələri səviyyəsində yüksəlmişdir Bir 

qism ölkələr isə az inkişaf etmiş, yaxud inkişaf etmiş ölkələr 

sırasında dayandığı üçün həmin ölkələrdə ali təhsilin 

inkişafının mərhələləri əvvəlkilərdən köklü surətdə fərqlənir. 
Məsələn, Almaniya inkişaf etmiş 
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ölkələr sırasındadır. Almaniya—Rusiya müharibəsindən XX 

əsrin sonuncu onilliyinə qədər Almaniyanın sosialist və 

federativ Almaniya kimi iki hissəyə bölünməsi orada təhsil 

fərqlərini aydın biruzə verirdi. Belə ki, sosialist 

Almaniyasında (ADR) istər ümumtəhsil məktəblərində, 

istərsə ali məktəblərdə metodoloji məzmun marksist- leninçi 

ideologiya yönümlü idi. Xüsusilə ali məktəblərdə humanitar 

elmlərin metodoloji əsasını sosializm prinsipləri təşkil edirdi, 

sosializm prinsiplərindən doğan nəzəri mənbələrə istinad 

edirdi. Pedaqogika, psixologiya, sosiologiya, fəlsəfə, siyasi 

iqtisad və bu kimi fənlər sosializmin nəzəri mənbələri 

əsasında elmi kommunizmin ideologiyasına uyğun şəkildə 

tədris olunur, qurulur və formalaşdırılırdı. 

Lakin sosialist Almaniyasından fərqli olaraq, Almaniya 

Federativ Respublikasında təhsilin inkişafı tamamilə başqa 

istiqamətdə gedirdi. Burada, əsasən, dünyəvi təhsilin inkişafı 

əsas götürülür, orta və ali məktəblərdə təhsil, tə’lim-tərbiyə 

işi məhz bu prinsip əsasında qurulurdu. Bu da Almaniya 

Federativ Respublikasında dünyəvi təhsilin inkişafına, 

Avropanın bir çox inkişaf etmiş dövlətlərində mövcud olan 

dünyəvi təhsilin qazandığı zirvəyə yüksəlməsinə səbəb 

olmuşdu. Az qala yarım əsrə yaxın hər iki Almaniyanın belə 

bir vəziyyətdə inkişaf etməsi nəticəsində təhsilin inkişafında 

yaranan ziddiyyətlər açıq- aşkar özünü biruzə verməkdə idi. 

Xüsusilə Federativ Almaniyanın Bonn, Flamburq, Visbaden, 

Köln, Frankfurt- Mayn və başqa şəhərlərində fəaliyyət 

göstərən ali məktəblər dünyəvi təhsilin inkişafında çox böyük 

uğurlar qazanmışlar. Bu fikri sosialist Almaniyası, yə’ni 

keçmiş ADR məkanında olan ali məktəblər haqqında demək 

mümkün deyil. Yaxud keçmiş Çexoslavakiyanı götürək. 

71 



Sabiq Varşava Müqaviləsi ölkələrindən biri sayılan 

Çexoslavakiyada da keçmiş ADR məkanında olduğu kimi, 

bütün təhsil müəssisələri kommunist ideologiyasının 

tələblərini əsas götürürdülər. İndi isə Çexiya və Slovakiya 

adı altında iki dövlətə bölünmüş ölkələrdə təhsil sivilizasiyalı 

Avropa təhsilinin istiqamətlərinə uyğun qurulur. Necə ki 

vahid Almaniya dövlətində təhsil dünyəvilik, bəşərilik prinsipi 

əsasında qurulur, eləcə də Çexiya və Slovakiyada həmin 

prinsiplər əsas götürülür. 

Qeyd etdiyimiz dövlətlərin təhsil sistemini onların əvvəlki 

təhsil sistemi ilə müqayisə etsək ciddi fərqlərin şahidi olarıq. 

Rus pedaqoqlarının apardıqları tədqiqatlara istinad etsək, 

deməliyik ki, Avropanın bir sıra ölkələrində pedaqoji 

nəzəriyyənin və məktəb quruculuğu təcrübəsinin təşəkkülü 

və inkişafı çox mürəkkəb bir yol keçmişdir. Təxminən 10 il 

qabaq rus pedaqoqları müqayisəli pedaqogika ilə bağlı 

hazırladıqları ədəbiyyatda keçmiş sosialist ölkələrinin, 

başqa sözlə, Avropada olan sosialist təmayüllü ölkələrin 

məktəblərində həm ümumi təhsilin, həm icbari orta təhsilin, 

həm də ali təhsilin ziddiyyətli cəhətlərini tənqid hədəfinə 

çevirmişdilər. Onların haqqında danışılan məsələlərlə bağlı 

tədqiqat əsərlərinə diqqət etsək, görərik ki, keçmiş sosialist 

ölkələri məkanında əhalinin savadsızlıq faizi başqa ölkələrə 

nisbətən yüksək olmuşdur. Məsələn, həmin tədqiqat 

əsərlərinin informasiyalarına görə. Polşa və Bolqarıstanda 

zəhmətkeşlərin dörddə biri, Rumıniyada isə üçdə bir hissəsi 

savadsız olmuşlar. 

icbari təhsilin qurulmasında da ziddiyyətlər özünü 

göstərmişdir. Məsələn, Macarıstanda icbari təhsil altiillik, 

Bolqarıstanda yeddiillik, Çexiyada, Macarıstanda səkkizillik 
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təhsil ya tam həyata keçirilməmiş, ya da zəif həyata 

keçirilmişdir. 

İkinci dünya müharibəsi dövründə ölkələrin 

əksəriyyətində məktəb binalarının 50-60%-i dağıdılmış, külli 

miqdarda sinif avadanlığı məhv edilmişdi. Mütərəqqi 

müəllimlərin xeyli hissəsi məhbəslərdə, həbs düşərgələrində 

və cəbhədə həlak olmuşdu. 

Ümümtəhsil məktəblərində, ali. təhsil müəssisələrində 

və müəllimlərin hazırlanması sistemlərində tə’lim və 

tərbiyənin məzmunu mürtəce və sırf faşist ideologiyası ilə 

aşılanmışdı. Yeni məktəb quruculuğu mürəkkəb 

ictimai-iqtisadi şəraitdə həyata keçirilirdi. Maarifin çoxmillətli 

dövlətdə, xüsusilə keçmiş Sovet İttifaqında inkişaf təcrübəsi 

bu prosesi xeyli dərəcədə yüngülləşdirsə də, həmin 

təcrübədən istifadə zamanı milli mənafelərlə beynəlmiləl 

vəzifələrin uzlaşdırılmasına, hər bir ölkənin xüsusiyyətlərinə 

diqqət yetirmək tələb olunurdu. 

Gənc nəslin tə’lim-tərbiyəsinin xarakterinə və 

məzmununa hər vəchlə tə’sir göstərməyə can atılırdı. 

Bütün bunlar Avropada təhsilin inkişafına tə’sir 

göstərməyə bilməzdi. 

Tə’lim-tərbiyənin nəzəriyyəsini yaradıcı şəkildə tətbiq 

etməklə, bir sıra Avropa ölkələri məktəb və pedaqogikanın 

əsaslı şəkildə dəyişdirilməsini həyata keçirdilər. 

XX əsrdə bir sıra Avropa ölkələrində təhsil sistemi 

tədricən formalaşırdı və dünya təhsil sisteminin tərkib 

hissəsinə çevrilirdi. 

Bu təhsil sistemi bir sıra inkişaf mərhələləri keçmişdir. 

Hər mərhələnin özünəməxsus vəzifə və problemləri vardır. 

Birinci məttıəiə (1944-1949) — təhsil sisteminin 

demokratikləşməsi mərhələsidir. Bu mərhələyə aşağıdakılar 
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daxildir. Məktəbin dövlət, vahid, hamı üçün mümkün olan 

quruma çevrilməsi; təhsil imtiyazlarının ləğvi; sosial 

mənşəyindən, valideynlərinin maddi vəziyyətindən, 

milliyyətindən və dinindən asılı olmayaraq bütün uşaqlar 

üçün istənilən təhsil müəssisəsində, o cümlədən 

universitetlərdə təhsil almaq imkanının tə’min edilməsi; 

şəhərdə və kənddə məktəb təhsili arasında fərqlərin aradan 

qaldırılması üçün ilkin şərtlərin formalaşdırılması; xalq 

kütlələrinin ümumi savad səviyyəsinin yüksəldilməsi; tə’lim 

və tərbiyənin faşist və digər irticaçı tə’sirlərdən azad 

edilməsi; şagirdlərin xalqlar arasında sülh və qarşılıqlı 

anlaşma, zəhmətkeş adamlara hörmət ruhunda tərbiyəsi; 

zəhmətkeşlərin və demokratik ziyalıların məktəb işinə cəlb 

olunması; işləyən gənclərin təhsil almaları üçün müvafiq 

tədris müəssisələrinin (fəhlə-kəndli fakültələri, axşam 

məktəbləri, kurslar və i.a.) yaradılması. 

Maarif sahəsində demokratik dəyişikliklər bə’zi ölkələrin 

konstitusiyalarında təsbit olundu, bütün vətəndaşların təhsil 

hüquqlarının həyata keçirilməsinin konkret yolları, təhsil 

sisteminin strukturu, hər bir tə’lim-tərbiyə müəssisəsinin 

vəzifələri isə məktəb haqqında 1945-1950-ci illər arasında 

qəbul olunmuş müəyyən qanunlarla müəyyənləşdirildi. 

Bu vəzifələrin həlli prosesində hamı üçün təhsil 

hüququnun əməli şəkildə həyata keçirilməsi sahəsində 

zəruri olan maddi şərait yaradılırdı: icbari və orta məktəblər 

şəbəkəsi genişləndirilir, kənd yerlərində mərkəzi məktəblər 

və internatlar yaradılır, təqaüdlər üçün vəsait ayrılır, 

şagirdlər dərsliklər və dərs vəsaitlərilə pulsuz tə’min edilir, 

müəllimlər hazırlayan təhsil şəbəkəsi genişləndirilir, milli 

azlıqlar üçün doğma dildə təhsil verən məktəblər açılır və i.a. 

Bu dövrdə orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində 
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təhsil alanların sayı xüsusilə artmışdı. 

İkinci mərhələdə (1949-1960) Avropanın müəyyən 

ölkələrinin iqtisadiyyatında, sənayesində, bank sistemində, 

daxili və xarici ticarətində xüsusi dönüş yarandı. Bu dönüş 

təhsil sahəsində də özünü biruzə verdi. Əlli yaşınadək 

vətəndaşların savadsızlığı, əsasən, aradan qaldırıldı, 

məktəb binalarının geniş tikintisinə başlandı, əhalinin ümumi 

mədəni səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldi, bütün 

tiplərdən olan təhsil müəssisələrində təhsil alanların sayı 

artdı. 

Sosial-iqtisadi dəyişikliklərin müvəffəqiyyətlə həyata 

keçirilməsi, iqtisadi və siyasi vəzifələrin təhsil sisteminin 

kamilləşməsini, böyüməkdə olan nəslin tə’lim-tərbiyə 

üsullarının sənaye və kənd təsərrüfatında istehsalın 

tələblərinə müvafiq şəklə salınması zərurətini doğurdu. Bu 

dövrdə ümumtəhsil məktəbi qarşısında aşağıdakı vəzifələr 

dururdu: təhsil və tərbiyənin elmi səviyyəsinin artırılması, 

nəzəriyyənin daha da inkişaf etdirilməsi və məktəbdə 

politexnik təhsilin həyata keçirilməsi, tə’lim və tərbiyənin 

cəmiyyətin həyatı, qazanılmış təcrübə ilə daha sıx əlaqəsinin 

tə’min olunması, şagirdlərdə elmi dünyagörüşünün 

formalaşdırılması, əməyə və ictimai mülkiyyətə yeni 

münasibətin tərbiyəsi, şagirdlərin aldıqları bilikləri maddi 

istehsal sahəsindəki fəaliyyətləri zamanı tətbiq etmək üzrə 

vərdiş və bacarığa yiyələnmələri, təhsilin məhsuldar əməklə 

birləşdirilməsi. 

Ümumtəhsil məktəblərinin yenidən qurulmasının vəzifə 

və yolları məktəb haqqında 1956-1961-ci illərdə qəbul 

olunmuş bə’zi qanunlarda öz əksini tapmışdır. Həmin 

qanunlar ümumtəhsil məktəblərində icbari təhsilin 

müddətinin Almaniyada 10, Çexiyada 9, Bolqarıstan və 

Polşada 8 ilə qədər artırılmasını nəzərdə tuturdu. 
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60-cı illərdə istehsalat, elm, texnika və cəmiyyətin 

inkişafının tələblərinə müvafiq olaraq, ümumtəhsil 

məktəbinin strukturuna və təhsilin məzmununa bir sıra 

dəyişikliklər edilmişdi, istehsal qüvvələrinin yüksək inkişafı 

ilə yanaşı, mədəniyyət, elm, təhsil də yüksək inkişaf 

səviyyəsinə çatmışdı. Bu isə elmin cəmiyyətin bilavasitə 

istehsal qüvvəsinə çevrilməsi qarşısında yeni vəzifələr irəli 

sürürdü. Təhsilin vahid bir sistemə əsaslanması böyüməkdə 

olan nəslin tə’lim-tərbiyə müəssiələrində — uşaq 

baxçasından tutmuş böyüklərin ixtisasartırma 

müəssisələrinədək — təhsil və tərbiyənin strukturu, 

məzmunu və üsullarının təkmilləşdirilməsi vəzifələrini həll 

edir. 

Böyüməkdə olan nəslin tə’lim-tərbiyəsinə aid nəzəriyyə 

və təcrübənin inkişaf etdirilməsi sahəsindəki təcrübə göstərir 

ki, hər bir ölkənin öz milli təhsil sisteminin inkişafına 

yönəltdiyi sə’ylərin digər tipli ölkələrin təhsil və tərbiyəsinin 

nəzəriyyə və təcrübəsinin daha da inkişaf etdirilməsinə 

yönəldilən sə’ylər ilə birləşdirilməsi pedaqoji nəzəriyyənin və 

məktəb təcrübəsinin inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. 

Bə’zi ölkələrdə təhsil sahəsində qazanılmış 

müvəffəqiyyətlər təkzibolunmazdır. Bunlar siyasət, 

ideologiya və iqtisadiyyatın vəhdətini bir daha nümayiş 

etdirirlər. İctimai inkişafın obyektiv qanunauyğunluqları təhsil 

sisteminin, tə’limin məzmununun, üsullarının və təşkilati 

formalarının daha da təkmilləşdirilməsi tələbini irəli sürür. 

Müəyyən ölkələrdə təhsilə verilən yeni tələblər istehsalın 

məhdud mə'nada başa düşülən texniki və iqtisadi tələblərinin 

tə’min edilməsini, darixtisaslı mütəxəssis-texno-kratlar 

hazırlanmasını deyil, yaradıcı adamların, qabiliyyətli 

fərdlərin tərbiyə edilməsini, həyata hazırlanmasını nəzərdə 
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Göstərilən illərdə icbari təhsilin məzmununu 

Azərbaycanda icbari təhsil potensialı ilə müqayisə etsək 

həmin dövrlər üçün Azərbaycanda da ziddiyyətli təhsil 

strukturu ilə rastlaşmış olarıq. 

İkinci dünya müharibəsindən sonra Azərbaycanda icbari 

təhsil ilə bağlı çoxlu sayda dövlət direktivlərinin olmasına 

baxmayaraq, respublikanın kənd rayonlarında icbari təhsilin 

həyata keçirilməsində irəliləyiş formal xarakter daşıyırdı. 

Kütləvi icbari təhsilə keçilməsi, savadsızlığın ləğvi haqqında 

dövlət qərarlarının həyata keçirilməsi işində lənglik özünü 

qabarıq şəkildə göstərməyə başladı. Təhsil siyasətindəki bu 

qüsurların aradan qaldırılması üçün fəhlə- kəndli məktəbləri, 

gecə kursları fəaliyyət göstərirdi. 

Müstəqillik qazandığımız son dövrlərdə isə belə halların 

olmaması, Azərbaycanda Avropa və dünyəvi təhsil 

sisteminin inteqrasiyasından istifadə olunması fərəhli 

nəticələrə gətirib çıxardı. 

Bu gün Azərbaycanda dünyəvi təhsilin ilkin pilləsi 

sayılan savad tə’limi dövrü üçün təhsil mexanizmimiz inkişaf 

etmiş Avropa ölkələrindəki savad tə’limi sistemi ilə 

müqayisədə aparıcı yerlərdən birini tutur. 

§ 3. İnkişaf etmiş ölkələrdə məktəb siyasətinin 

əsas istiqamətləri 

Bu gün Azərbaycan inkişaf etmiş ölkələr sırasına qədəm 
qoymuşdur. Ona görə də bu mövzuda söhbətə başlayarkən 

Azərbaycanda ibtidai təhsilin istər savad tə’limi, istərsə də 

sonrakı mərhələlər dövrü üçün inkişaf dinamikasından 

danışmağı məqsədəuyğun hesab edirik. 

Professor Y.Ş.Kərimovun “Sinifdə islahat’’ kitabından 
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gətirdiyimiz iqtibasda fikrimizi əsaslandıracağıq: “Təhsil 

ölkədə həyat səviyyəsinin başlıca göstəricisidir. 

Respublikamızda təhsil islahatı haqqında fərman əhalinin bir 

qismini, həmçinin bə’zi təhsil işçilərini narahat etdi. Açıqca 

buna lüzum olmadığını qeyd edənlər də tapıldı. Bə’ziləri isə 

islahatı “inqilabi çevriliş” kimi təsəvvür edirlər. Belə hesab 

edirlər ki, uşağın məktəbə qəbulu vaxtı ibtidai mərhələdə 

siniflərin sayı, fənlərin sayı, həftəlik saatların, müəllimlərin 

həftəlik yükünün sayı dəyişməli, mövcud proqram və 

dərsliklərə bənzəməyən proqram və dərsliklər yaradılmalı, 

tamamilə yeni metod və proqramlar tətbiq edilməlidir... Bir 

sözlə, mövcud nə varsa, məhv edilməli və sıfırdan başlayıb, 

yeni sistem yaradılmalıdır. Bu yaxınlarda proqram layihəsi 

ilə tanış olmuş bir metodist zəng vurub bildirdi ki, I sinfin yeni 

proqram layihəsi mövcud proqramın eynidir. Mən e’tirazımı 

bildirəndən sonra o dedi ki, layihədə cəmi 19 yenilik var. 

Görünür, həmin metodist əlifbadakı hərflərin sayının 

dəyişəcəyini, əlifba tə’liminə 2 dərs ili ayrılacağını, bəlkə də 

qramatikanın tədrisinin I sinifə gətiriləcəyini gözləyirmiş...”’ 

Müəllif narahatçılığını savad tə’limi ilə bağlı həyata 

keçirdiyi islahat ideyaları ilə biruzə verməyə başlamışdır. O, 

savad tə’limi dövründə dərsin təşkili ilə bağlı daha qlobal 

problemlər üzərində hamını düşündürməyə başlamışdır. 

Y.Kərimov göstərir ki, bütün dərslərdə azərbaycanlı uşaqlar 

xalqımızı dünyaya tanıdan informasiyalarla 

silahlandırılmalıdırlar. Nümunə tə’riqi ilə onun savad tə’limi 

dövrü üçün nəzərdə tutulmuş “16-cı dərs”lə bağlı verdiyi 

metodik istiqamətlərə diqqət yetirək: “Neft. Qara qızıl. 

’ ə.Ş.Kərimov, I sinifdə islahat. Bakı, “Nasir”, 1999, səh.4. 
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Dərsliyin 18-ci səhifəsi üzrə iş. Azərbaycanın ən qiymətli təbii 

sərvəti olan neft haqqında uşaqların bildikləri xəbər alınır. 

Neftin faydası, dünya dövlətlərinin Azərbaycan neftinə 

marağı, xarici şirkətlərlə müqavilələr haqqında uşaqlara sadə 

mə’lumat verilir. 

Süjetli şəkil üzrə müsahibədə uşaqların diqqəti neft 

mə’dəninə, borudan neftin axdığını görmüş bir oğlanın 

fəhlələrə xəbər verməsinə, bir fəhlənin neftin axmasının 

qarşısını almasına yönəldilir. 

Şəklə dair sxemlər üzrə cümlələr, bir neçə sözün (neft, 

boru, maşın, lampa və s.) sxemi qurulub, fonematik təhlil 

aparılır. 

Şagirdlərin nitqində neft, mə’dən, fəhlə, buruq, çən, 

boya, neftçi, mazut, ağ neft, asfalt, kino lenti, spirt, plaş, 

maşın, təyyarə sözləri işlənir və bir çoxu onların fəal 

nitqlərinə daxil olur”.’ 

Məsələnin bu cür qoyuluşu imkan verir ki, şagirdlər hələ 

ibtidai siniflərdə Azərbaycanı dünyaya tanıdan neft 

xəzinəmiz haqqındda müfəssəl biliklərə yiyələnsinlər. Bu 

əsrin sonlarında Türkiyənin İstanbul şəhərində “Əsrin müqa- 

viləsi”nin imzalanması onu göstərdi ki, Azərbaycan elmi 

dünyanın inkişaf etmiş elmləri ilə yanaşı addımlayır. Ona 

görə də ümumtəhsil məktəblərimizin bütün siniflərində 

xalqımızı dünyaya tanıdan neftlə bağlı mə’lumatlar 

verilməlidir. “ABŞ-ın regiona olan diqqətinin önəmli 

məqamlarından biri budur ki, Amerika prezidenti yeni bir 

vəzifə yaratmışdır; Amerika prezidentinin Xəzər regionu üzrə 

xüsusi müşaviri. Bu vəzifəyə Riçard Marinqster tə’yin 

’ ə.Ş.Kərimov. Savad tə’limi dövründə dərsin təşkili. Bakı, “Nasir”, 

1999, səh.15. 

79 



edilmişdir. Məhz onunla görüşdə ilham Əliyev Azərbaycan 

Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidentindən daha çox 

diplomatik çeviklik nümayiş etdirmişdir. Mə’lumdur ki, 

əvvəllər bə’zi ekspertlər Bakı—Ceyhan kəmərinin haradasa 

3,7 milyard dollar həddində olacağını, ümumiyyətlə onun 

çəkilişinin perspektivsiz olduğunu bildirmişlər. E’tiraf edək ki, 

bu xəbər Azərbaycan tərəfini mə’yus etmişdi. Lakin İlham 

Əliyev R.Marinqsterlə görüşündə bildirmişdi ki, Bakıda 

aparılan araşdırmalara görə, həmin kəmərin çəkilişinə 2,5 

milyard dollar sərf etmək lazım gələcəkdir. Görüşdə 0, belə 

bir məqamı xüsusilə vurğulamışdır ki, həm Azərbaycan, həm 

də Amerika hökuməti ayrı-ayrı hesablamalar aparmalıdır. 

Yalnız belə halda iqtisadi reallıqları görmək mümkündür. 

Maraqlıdır ki, İlham Əliyevin qətiyyətli fəaliyyəti sayəsində 

Azərbaycan tərəfi sübut etdi ki, layihənin xərcləri 2,4—2,5 

milyard dollar həddində mümkündür. Danışıqlarda uğurlu 

məqam budur ki, konsorsiumun üzvləri, hətta Amerika 

hökuməti də, Türkiyə də həmin rəqəmlə nəinki razılaşdılar, 

həm də Türkiyə hökuməti bildirdi ki, 2,4 milyarddan çox 

vəsait tələb olunarsa, o zaman izafi xərcləri Türkiyə tərəfi 

ödəyəcəkdir”.'' 

Sitatın şərhinə, bizcə, ehtiyac yoxdur. Çünki bu gün 

inkişaf etmiş ölkələrin təhsil müəssisələrində dünyəvi təhsil 

istər humanitar, istərsə də dəqiq elmlərin tədrisi prosesində 

yetişən nəslə son nəticədə aktual problemləri özündə əks 

etdirən informasiyalar verilməlidir. XXI əsr adamının 

yürütdüyü mühakimələr bəşəri xarakter daşımalıdır. 

Azərbaycan təhsil müəssisələrində tərbiyə 

V.İ.Abdullayev. O, böyük siyasətə hazırdır. Bakı, 1999, səh.44. 
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olunan hər hansı uşaq, yeniyetmə və gənc Azərbaycanın 

təhsil siyasətini istər Rusiyada, istər Türkiyədə, istər 

Amerikada, istər Qərb ölkələrində aparılan neft siyasəti ilə 

bağlı fikirlər yürütməyə qadir olmalıdır. Məktəblilər 

bilməlidirlər ki, Rusiyada kəşf olunan neft azərbaycanlı 

mütəxəssislərin adı ilə bağlıdır. Sibirdə kəşf edilən ilk neft 

yataqlarını azərbaycanlı akademik Fərman Salmanovun adı 

ilə bağlıdır. Yarım əsrə yaxındır ki, Sibir pələngi ləqəbini 

qazanmış azərbaycanlı akademik Fərman Salmanovun 

yetişdirmələri təkcə Rusiyada deyil, keçmiş SSRİ məkanında 

olan respublikaların bir çoxunda yeni neft yataqlarının aşkara 

çıxarılmasında böyük rol oynayırlar. Fərman Salmanov 

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının mə’zunudur. Yeri 

gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, istər inkişaf etmiş ölkələr 

üçün, istər inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün, istərsə də bu 

gün beynəlxalq aləmdə bir o qədər də tanınmayan ölkələr 

üçün neft geologiyası üzrə mütəxəssisləri məhz bu 

akademiya hazırlayır. Yerinə düşər ki, həmin akademiya 

haqqında lakonik məzmunda xülasəni buraya daxil edək. 

Çünki bir neçə dilə tərcüməsi nəzərdə tutulmuş bu kitabla 

tanış olan xarici ölkələrin müqayisəli pedaqogika üzrə 

mütəxəssisləri bu məlumatlardan istifadə edə bilsinlər. 

1920-ci ildə fəaliyyətə başlamış indiki Azərbaycan Dövlət 

Neft Akademiyası (ADNA) Avropa və Asiyada neft və qaz 

sənayesi üçün mütəxəssis hazırlayan ilk ali təhsil 

müəssisələrindən biridir. Ötən il ərzində ADNA keçmiş 

ittifaqın və 60-dan çox xarici ölkənin yanacaq, enerji və kimya 

texnologiya kompleksi üçün yüksəkixtisaslı, geniş profilli 

mühəndis və elmi kadrlar hazırlayan ali təhsil mərkəzinə 

çevrilmişdir. 
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Hal-hazırda respublikada fəaliyyət göstərən Azərbaycan 

Kənd Təsərrüfatı Akademiyası, Azərbaycan İnşaat 

Mühəndisləri Universiteti, Azərbaycan Texniki Universiteti və 

Azərbaycan Sənaye İnstitutu ADNA-nın ayrı-ayrı fakültələri 

əsasında yaradılmışdır. 

Respublika Prezidenti H.Əliyev cənablarının vaxtilə 

dediyi “institut öz varlığı ərzində bütün ölkədə ali təhsilin, 

xüsusən ali neft təhsilinin inkişafına sanballı kömək 

göstərmişdir”, “institutun respublikamız qarşısında xidmətləri 

böyükdür”, "institutu bitirən kadrlar Azərbaycanın müh'ən- 

dis-texniki və elmi işçilərinin özəyi olmuşdur” sözləri 

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının fəaliyyətinə verilən 

ən layiqli qiymətdir. 

Hal-hazırda ADNA-nın “Geoloji kəşfiyyat”, “Qaz-neft 

mə’dən”, “Kimya texnologiyası”, “Neft mexanikası”, 

“Energetika”, “İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması”, 

“Mühəndis-iqtisad, beynəlxalq iqtisadi əlaqələr və 

menecment” fakültələrində 24 ixtisas istiqaməti üzrə 

bakalavr və 50 ixtisaslaşma üzrə magistr pillələrində birlikdə 

6000-dən çox tələbə təhsil alır. 

Strateji əhəmiyyətli sahə olan yanacaq-enerji və kimya 

texnologiyası kompleksi üçün hazırlanan gələcək 

mütəxəssislərin tə’lim-tərbiyəsi ilə 100-dən çox elmlər 

doktoru, professor, 600-dən çox elmlər namizədi, dosent 

məşğul olur. Bunların sırasında Respublika Elmlər 

Akademiyası və beynəlxalq akademiyaların bir çox həqiqi və 

müxbir üzvləri vardır. 

Elm və texnika sahəsi üçün mütəxəssis hazırlığında 

böyük təcrübəsi olan professor Siyavuş Qarayevin rəhbərlik 

etdiyi akademiyada 63 kafedra fəaliyyət göstərir. 

ADNA özünün “Hərbi hazırlıq” kafedrası xəttilə eyni 
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zamanda Milli Ordumuz üçün ehtiyat zabit kadrları hazırlayır. 

ADNA-da aspirantura və doktorantura şö’bələri fəaliyyət 

göstərir. 

Ötən 79 il ərzində akademiya 70000-dən çox mühəndis, 

2000-dən çox elmlər namizədi və 250-dən çox elmlər 

doktoru hazırlamışdır. Akademiyada yüksəkixtisaslı 

mühəndis və elmi kadrların hazırlanmasında iki elmi- 

tədqiqat institutu, 32 elmi-tədqiqat problem laboratoriyası, 

“Sənaye müəssisələri işçilərinin ixtisasartırma və yenidən 

hazırlanma institutu” fəaliyyət göstərir. 

ADNA-da 60-dan çox ölkə üçün 300 nəfər mühəndis, 

bakalavr və magistr dərəcəli texniki kadr və 270 nəfər elmlər 

namizədi və doktoru hazırlanmışdır. 

Xəzərin akvatoriyasında və quruda yeni yataqların 

işlənrriəsi, neft konsorsiumlarının fəaliyyətə başlaması, 

xarici ölkə şirkətləri ilə əməkdaşlıq və onun gələcək 

perspektivləri ADNA qarşısında bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

işləyə bilən, müasir texnika və texnologiyanı mənimsəyən və 

tətbiq etməyi bacaran mütəxəssislərin hazırlanmasını tələb 

edir. Qarşıya çıxan bu vacib məsələlərin həlli ilə əlaqədar 

“ADNA- nın inkişaf proqramı" hazırlanıb və onun yerinə 

yetirilməsi üçün əməli addımlar atılır. 

ADNA-nın 1 milyona yaxın kitab fondu olan kitabxanası, 

informasiya hesablama mərkəzi, tədris vəsaitləri çap edən 

nəşriyyatı, 7 korpuslu tələbə şəhərciyi, 3 tədris korpusu, 

tələbə poliklinikası və xəstəxanası, idman kompleksi, 

Nabranda istirahət zonası vardır. Akademiyada “Elrfıi 

əsərlər”, “Azərbaycan ali texniki məktəblərinin xəbərləri” adlı 

məcmuələr, “Neft kadrları uğrunda” adlı çoxtirajlı qəzet nəşr 

olunur. 
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ADNA-nın mə’zunlarından 50 nəfərdən çox Azərbaycan 

EA-nın həqiqi və müxbir üzvü, 150 nəfərdən çox Sovet 

İttifaqı və Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, 70 nəfərə yaxın 

Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 

Respublikamızda və xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən 

müvafiq şirkət, təşkilat, təhsil və elmi-tədqiqat müəssisələri 

ilə əməkdaşlıq tədbirləri mə’zunların gələcəkdə işlə tə’min 

olunmasına böyük imkanlar yaradır. 

Respublika ali təhsil müəssisələri içərisində ADNA 

yeganə təhsil ocağıdır ki, Avropa Universitetləri 

Assosiasiyasına qəbul edilmişdir. ADNA həmçinin 

Avropanın “TEMPUS” proqramının iştirakçısıdır. 

1999-cu ildən başlayaraq bu kompakt-layihə proqramı 

əsasında “ətraf mühit və neft sənayesi” ixtisaslşması üzrə 

magistr hazırlığına başlanacaqdır. 

1999-cu ildən başlayaraq ADNA Amerika proqramları 

əsasında ABŞ-ın Corciya Dövlət Universiteti ilə birlikdə iki 

ixtisas üzrə magistrlər hazırlamağa başlamışdır. İlk dəfə 

mə’zunlara Amerika nümunəli diplomlar veriləcəkdir. 

Taleyini müstəqillik əldə etmiş respublikamızın gələcək 

inkişafı ilə bağlayan gəncləri ADNA-nın tələbələri sırasında 

görmək arzumuzdur. 

Bakı neftindən danışarkən XIX əsrin II yarısında Bakıda 

yaşamış, işləmiş, Bakı neftinin tapılmasıda xüsusi xidmətlər 

göstərmiş Nobel qardaşları haqqında danışmağı lazım 

bilirik. Nobellər kapitalizm dünyasının ən obyektiv 

mütəxəssis-ziyalıları hesab olunmalıdır. Onların 

obyektivliyini sübut edən çoxlu iqtibaslar gətirmək 

mümkündür. Lakin tədqiqat mövzusundan uzaqlaşmamaq 

məqsədilə onların yalnız bir neçəsini qeyd etmək istərdik. 

Nobel qardaşları, hər şeydən əvvəl, XIX əsrin II yarısında 
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Azərbaycan maarifinin inkişafında əməyi olan ziyalılardan- 

dırlar. Onların himayəsi altında işləyən fəhlələrə yüksək 

qayğı göstərilir, hər şeydən əvvəl, onların maariflənməsi 

üçün xüsusi şərait yaradılırdı. Nobel qardaşları fəhlələr üçün 

ilkin təhsil kursları, gecə kursları, gecə məktəbləri, daha 

sonra isə fəhlələrin balaları üçün əvvəlcə ibtidai təhsil verən 

məktəb, sonra isə ümumtəhsil məktəbi yaratmışlar. 

Fikrimizcə, Azərbaycanda XIX əsrin II yarısında məktəblər 

haqqında söhbət açarkən Nobel qardaşlarının maarifçiliyini 

geniş şəkildə tədqiq edərək qələmə almaq, bu məktəbləri 

“Nobel məktəbləri” adlandırsaq daha məqsədəuyğun olar. 

“Nobel məktəbləri”nin geniş şəkildə tədqiq olunması ona 

görə vacib sayılır ki, onlar XIX əsrin II yarısında yaranmış ilk 

qeyri-dövlət məktəbləridir. Başqa sözlə desək, bu 

məktəblərin tədqiqi üçün ən vacib cəhətlərdən biri ondan 

ibarətdir ki, XIX əsrdə yaranmış “Nobel məktəbləri” həmin 

dövrün ilk özəl məktəbi kimi XX əsrin I rübündə yaranmış 

özəl məktəblərlə müqayisə edilməlidir. 

Nobel qardaşlarının qoyduğu mütərəqqi ən’ənələr 

haqqında da danışmaq lazımdır. Onlar hər ilin sonunda 

neftdən qazandıqları kapitala fəhlələrin hamısını şərik 

edirdilər. Yə’ni hər bir fəhlə ilin sonunu səbirsizliklə 

gözləyirdi, çünki onlar ilin sonunda yüksək qazanca sahib 

olacağını güman edirdilər. Nobel qardaşları bunun üçün 

yüksək şərtlər qoyurdular, fəhlələr bu şərtlərə əməl etməli 

idilər. Şərtlərdən biri bu idi ki, həmin fəhlənin özünün gecə 

kurslarında, övladlarının isə gündüz məktəblərində oxuması 

vacib sayılırdı. Bu şərtləri pozan fəhlələr ilin yekununda 

verilən əlavə qazanc payından məhrum edilirdilər. 

Bu məsələ üzərində dayanmaq çox maraqlıdır, çünki 
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Nobel qardaşlarının qoyduğu bu ən'ənə bütün dünyada bu 

və ya digər dərəcədə özünü təcəssüm etdirməkdədir. 

Birincisi, beynəlxalq miqyasda şöhrət tapmış Nobel 

mükafatını bu ən’ənənin parlaq nəticəsi kimi qeyd etmək 

lazımdır. 

İkincisi, neft istehsal olunan bir sıra ölkələrində Nobel 

qardaşlarının qoyduğu ən’ənənin davamı olaraq neftdən 

əldə olunan gəlirin bir hissəsi neftçifərə verilirdi. Bir qisim 

ölkələrdə isə hətta neftdən alınan gəlirin müəyyən hissəsinə 

ölkənin bütün daimi vətəndaşları şərik edilirdi. Məsələn, 

Ərəbistan dənizi qövsündə yerləşən bütün Ərəb ölkələrində 

neft istehsal olunur. 

Bu ölkələr içərisində ilk dəfə olaraq neft tapılan ölkə 

Bəhreyni qeyd etmək lazımdır. Məhz Bəhreyndə Nobel 

qardaşlarının ən’ənələri tətbiq olunduqdan sonra həm 

Qatarda, həm İordaniya Krallığında, həm Birləşmiş Ərəb 

Əmirliklərində bu ən’ənə tətbiq olunmağa başladı. Məsələn, 

Əbu Dabidə (keçmiş Əbu Zəbi; ölkənin bütün vətəndaşları — 

yalnız milli etnogenez nəzərdə tutulur — F.S.) istehsal 

olunan neftdən alınan qazanca ölkənin vətəndaşları da bu 

və ya digər dərəcədə şərik hesab olunurlar. Dövlət müxtəlif 

formalar tətbiq etməklə öz neft qazancına vətəndaşlarını 

şərik edir. Qeyd olunan dövlətlərdə hər dünyaya gələn ərəb 

doğulduğu gün neftin qazancından əldə olunan gəlirə şərik 

olaraq 8 min (səkkiz min) dollar qazanır. Yə’ni yeni doğulan 

ərəb üçün dövlət bankda xüsusi hesab açır. Həmin məbləğ 

körpənin adına keçirilir. Valideynlər bu hesaba uşaq orta 

məktəbə gedənə qədər toxunmurlar. Həmin məbləğ bankda 

dövriyyəyə buraxılaraq hər il müəyyən faizlə qazanc gətirir. 

Uşaq orta məktəbə gedən gün istifadə edilir. Bu, onu göstərir 

ki. Nobel qardaşlarının ən’ənələri bu gün də yaşayır. 
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§ 4. Dünyəvi təhsil sistemihin 

təşkilinin əsas prinsipləri 

Yeni təhsil sistemi yeni ictimai formasiyanın 

münasibətlərinin xarakterini əks etdirir. O, bə’zi ölkələrdə 

xalqların maarifinin milli özünəməxsusluğunu ehtiva edir, milli 

məktəblərin qabaqcıl ən’ənələrini bir bütöv halında birləşdirir, 

ümumi əsasları və ən’ənələri inkişaf etdirir. 

Bə’zi ölkələrdə həyata keçirilən inqilabi dəyişikliklər və 

mədəni inqilab prosesində keyfiyyətcə yeni təhsil və pedaqoji 

nəzəriyyənin yaradılması konkret tarixi və milli şəraitdə 

cərəyan edib. 

Bu gün məktəb və pedaqogika nəzəriyyəsi dövlət və 

onun iqtisadiyyatının inkişafına, irqi və milli 

mənsubiyyətindən, cinsindən, dinindən, maddi və sosial 

vəziyyətindən asılı olmayaraq hamıya təhsil almaq üçün 

bərabər imkanların yaradılmasına, bütün tə’lim-tərbiyə 

müəssisələrinin dövlət və ictimai səviyyəli olmasına, tədrisin 

hansı dildə olmasının sərbəst müəyyənləşdirilməsi — ana 

dilində, yaxud öz ölkəsinin hər hansı başqa bir xalqının 

dilində təhsil almaq hüququna, təhsilin dünyəviliyi, məktəbin 

kilsədən ayrılması, təhsil sisteminin vahidliyi və bütün 

tiplərdən olan tədris müəssisələrinin varisliyinə, şagirdlərdə 

obyektiv dünyagörüşünün, yeni əqidə və baxışların 

formalaşdırılmasına, onların vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə 

edilməsinə, ümumtəhsil məktəbinin poli- texnikləşdirilməsi 

prinsipinin ardıcıl olaraq həyata keçirilməsinə, nəzəriyyənin 

təcrübə ilə, tədrisin məhsuldar əməklə birləşdirilməsinə, 

böyüməkdə olan nəslin təhsil və tərbiyəsində məktəb, ailə və 

ictimaiyyətin fəaliyyətinin əla- 
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qəiəndirilməsi kimi ümumi prinsiplər və qanunauyğunluqlara 

əsaslanır. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 42-ci 

maddəsində vətəndaşların təhsil hüququ öz əksini tapmışdır. 

Həmin maddədə göstərilir ki, ölkəmizdə “Hər bir vətəndaşın 

təhsil almaq hüququ vardır. Dövlət pulsuz icbari orta təhsil 

almaq hüququnu tə’min edir. Təhsil sisteminə dövlət 

tərəfindən nəzarət edilir. Maddi vəziyyətindən asılı 

olmayaraq iste’dadlı şəxslərin təhsili davam etdirməsinə 

dövlət zəmanət verir. Dövlət minimum təhsil standartlarını 

müəyyən edir”.'' 

Müxtəlif ölkələrdə təhsilin inkişafına aşağıdakılar kömək 

edir: bu ölkələr arasında sıx elmi-texniki və mədəni 

əməkdaşlıq: maarif sahəsində ümumi və səciyyəvi, cari və 

perspektiv mənafelərin harmonik surətdə uzlaşması və 

qardaşcasına qarşılıqlı yardım; məktəb təcrübəsi üzrə 

mübadilə: bə’zi ölkələrin mədəni inkişaf səviyyələrinin 

bərabərləşdirilməsi. 

Rus pedaqoqlarının müqayisəli pedaqogika ilə bağlı 

tədqiqatlarında göstərilir ki, ötən əsrin son rüblərindəki 

mərhələlərdə inkişaf etmiş ölkələrdə mövcud olan 

ziddiyyətlər məktəb sistemlərinin qurulması və təşkili 

prinsiplərində özünü biruzə verir. Formal olaraq müxtəlif 

ölkələrin konstitusiyalarında bütün sinif və sosial qruplardan 

olan uşaqların təhsil almaq hüququ öz əksini tapmışdır. 

Faktiki olaraq isə iki təhsil sistemi mövcuddur: biri hakim 

siniflər, digəri isə zəhmətkeşlər üçün. Təhsilin sinfi xarakteri 

özünü vahid ümumtəhsil məktəbinin olmamasın- 

' Bax: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bakı, Azərbaycan, 1997, 

səh.26. 
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da; icbari məktəblə orta məktəb arasında uyğunsuzluqda; 

tam orta məktəblərə özünəməxsus seçim üsulları tətbiq 

etməklə zəhmətkeş uşaqlarının (xüsusən kənd yerlərində 

yaşayan gənclərin), qadınların, milli azlıqların təhsil 

hüquqlarının məhdudlaşdırılmasında; ümumtəhsil 

məktəblərinin müxtəlif tiplərində təhsilin müxtəlif məzmun və 

üsullarının müəyyənləşdirilməsində; özəl məktəb və 

universitetlərin mövcud olmasında; kilsənin məktəbə 

tə’sirinin güclənməsində; uşaq və gənclərə tərbiyəvi tə’sirin 

məzmununda bi- ruzə verir. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə məktəblərin hansı seçmə 

üsulundan istifadə etmələrindən asılı olmayaraq, həmin 

məktəblər sosial seleksiya yerinə, orta və ali təhsil isə 

elitanın imtiyazına çevrilir. Belə ki, İsveç ali təhsil 

müəssisələrində 14,3%, Belçikada 14%, Fransada 12%, 

Almaniyada 8% fəhlə və kəndli uşaqlari təhsil alır, halbuki, 

məsələn, Almaniyada əhalinin 49,8%-i fəhlə və kəndlilərdir. 

Tərbiyə sahəsindəki siyasət milli azlıqların bərabər təhsil 

hüququndan məhrum edilməsində özünü biruzə verir. Bu, 

Kanada, Avstraliya, bir sıra Latın Amerikası ölkələri üçün 

səciyyəvi olsa da, ABŞ-da ən kəskin şəkildə təzahür edir. 

Təhsildə qeyri-bərabərliyin gücləndirilməsinin 

yollarından biri ölkənin ərazisində yaşayan ayrı-ayrı xalqların 

dil və mədəniyyətlərinin inkar edilməsidir. Anqlosaks irqinin 

hökmranlığı ideyasına tam müvafiq olaraq, ABŞ 

məktəblərində bütün təhsil ingilis dilində, həm də “yüzfaizli" 

amerikalı üçün səciyyəvi olan ən’ənələr ruhunda həyata 

keçirilir. Hökmran millətin dili, mədəniyyəti və həyat tərzi milli 

əsarət vasitəsinə çevrilir, üstəlik, onu iqtisadi əsarət də 

tamamlayır. 
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Ən iri sənaye ölkələrinin məktəb və siyasi 

qanunvericilikləri kişilərlə qadınlar üçün bərabər hüquqlar 

nəzərdə tutur. Lakin qanunvericiliklə real vəziyyət arasında 

böyük fərq müşahidə edilir. Bir sıra ölkələrin (Almayaniya, 

Yaponiya və b.) təhsil sistemlərində qadın ümumtəhsil 

məktəbləri mövcuddur ki, həmin məktəblərdə biliklərin, 

xüsusən təbiət-riyaziyyat elmlərinə dair biliklərin həcmi 

ixtisar edilib. Belə məktəbi bitirmək ali təhsil müəssisələrinə 

qəbul olmaq hüququ vermir. Adi ümumtəhsil məktəblərində 

(ABŞ, Almaniya, Yaponiya və b.) tədris planı üzrə təbiət 

elmləri üçün ayrılan saatların bir hissəsi qızlar üçün siniflər 

və ya qruplarda evdarlığa verilir. Qızların xeyli hissəsi orta 

ümumtəhsil məktəbini və ya ali məktəbi başa vurmur, 

təhsillərini yarımçıq qoyurlar. Almaniya fizika, astronomiya, 

geofizika, meteorologiya üzrə dövlət imtahanı verənlər 

arasında qadınlar 1,5%, kimyadan 6%, texniki peşələr üzrə 

(mühəndislər) isə 1,3 — 4,5% təşkil edirlər. İngiltərədə tibb 

akademiyalarına və universitetlərin tibb fakültələrinə qəbul 

olunan tələbələrin cəmi 15%-ə qədəri qadınlar olur. ABŞ-da 

əhalinin 51,3%-i qadınlar olsa da, mühəndislər arasında 

onlar 1%-dən də azdır, Danimarkada qızların yalnız 37%-i 

peşə təhsilinə malikdir, yaxud ali məktəb bitirib, Avstriya 

qadınlarının 75%-i təhsilini icbari məktəblə 

məhdudlaşdırmaq məcburiyyətindədir. 

Təhsildə sosial seleksiyanı (fərqləndirməni) qoruyub- 

saxlamaq üçün inkişaf etmiş dövlətlərin sərəncamında 

sosioloji və psixoloji sədlərdən başqa digər yollar da var. 

Bütün inkişaf etmiş ölkələrdə dövlət təhsil şəbəkəsilə yanaşı, 

özəl təhsil müəssisələri sistemi də mövcuddur. Sosioloqların 

təhsil almaq imkanlarının bərabərliyi haqqında iddialarını elə 

özəl təhsil müəssisələrinin 
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mövcudluğu faktının özü təkzib edir. -Özəl təhsil müəssisələri 

imtiyaz səciyyəsi daşıyır ki, bu da İngiltərə, ABŞ, Belçika, 

Almaniya və Avstraliyadakı özəl məktəblərə xüsusilə aiddir. 

Özəl məktəblərdə təhsil haqqı o qədər yüksəkdir ki, bu, 

yalnız çox yüksək tə’minatlı ailələrin uşaqlarına nəsib olur. 

Ümumi təhsil sistemində özəl məktəblərin xüsusi çəkisi 

bütün ölkələrdə eyni deyil. ABŞ, İngiltərə və Fransada özəl 

məktəblər ümumtəhsil məktəblərinin ümumi sayının 11- 

18%-ni təşkil edir. Ümumtəhsil məktəblərindəki şagirdlərin 

11-16%-i özəl məktəblərin şagirdləridir. Avstraliyada özəl 

məktəblərin payı 30%-ə çatır, Belçikada özəl məktəblərin 

sayı dövlət məktəblərinin sayından 3 dəfə çoxdur. 

Yaponiyadakı yuxarı orta məktəblərin 25%-i özəldir və 

onlarda şagirdlərin 30%-i təhsil alır; təhsil korporasiyalarına, 

inhisarçı ittifaqlara və ayrı-ayrı şəxslərə məxsus olan təhsil 

müəssisələri ümumi sayın 72%-ni təşkil edir və onlarda 

tələbələrin ümumi sayının 76%-i təhsil alır. 

Hakimiyyətdə olan yuxarı təbəqə öz uşaqlarına özəl 

məktəblərdə təhsil verməyi üstün tutur. İngiltərədəki “pablik 

skulz” bu baxımdan klassik nümunədir. Özəl məktəblərin 

şagirdləri kasta qapalılığı ruhunda tərbiyələndirilir. İngiltərədə 

Xarici İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının 95%-i, səfirlərin 88%-i, 

ordunun ali komandanlığının 37%-i, ali məhkəmə və 

appelyasiya məhkəmələri hakimlərinin 86%-i və 

yepiskopların 88%-i bir neçə imtiyazlı özəl məktəbin ye- 

tişdirmələridir. 

Özəl məktəblərin heç də az əhəmiyyətli olmayan daha 

bir xüsusiyyətini vurğulamaq lazımdır: həmin məktəblərdə bir 

təhsil səviyyəsindən digərinə keçid zamanı heç bir seçim 

sistemi yoxdur. Bundan başqa, həmin məktəblər ali 
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təhsil müəssisələrinə qəbula zəmanət verir, çünki ən’ənəvi 

— “nüfuzlu” universitetlərə qəbul zamanı onların mə’zunla- 

rına üstünlük verilir. İnkişaf etmiş dövlətlərin iqtisadiyyatının, 

ədliyyə orqanlarının, diplomatik xidmətlərin, silahlı qüvvələrin 

və digər dövlət müəssisələrinin rəhbər kadrları isə məhz 

həmin ali təhsil müəssisələrində hazırlanır. ABŞ-da ali təhsil 

müəssisələrinin 2/3 hissəsi özəl səciyyə daşıyır və ən böyük 

inhisar və şirkətlərin fondları hesabına maliyyələşdirilir. 

Amerika Birləşmiş Ştatlarında ali təhsil almaq üçün 

tələbələr on iki illik ibtidai və orta məktəbi bitirməlidir. Bu 

ölkədə tələbələrin böyük əksəriyyəti orta məktəbi 18 yaşında 

bitirirlər. Orta məktəbi bitirdikdən sonra tələbələr orta 

məktəbdən sonrakı peşə və ya texniki məktəbləri, 

sənətşünaslıq və assosiasiya dərəcəsi almaq üçün ikiillik ali 

təhsil ocaqlarını və ya dördillik kollecləri və ya universitetləri 

seçə bilərlər. 12 ildən az hazırlıq təhsili olan tələbələr 

görkəmli elmi uğurları olmadan və ya bir-iki il xaricdə 

universitetdə təhsillərini bitirməmişlərsə, ali məktəblərə qəbul 

olunmaqdan ümidlərini üzməlidirlər. 

Amerikada qeyri-dövlət ali təhsil ocaqlarının əksəriyyətini 

müəssisə adlandırmaq tamamilə mümkündür, çünki onların 

çoxu müxtəlif sənaye, ticarət və kənd təsərrüfatı 

müəssisələrinə qoyulmuş iri kapital sahibləridir. Məsələn, 

Harvard Universiteti ildə 30 milyon dollardan çox gəlir gətirən 

kapitala malikdir; makaron fabriki və gön-dəri kombinatına 

kapital qoyan Nyu-York Universiteti ondan da çox, yə’ni otuz 

beş milyon dollar qazanc əldə etmişdir. Bu gün həmin rəqəm 

3 dəfə artmışdır. Kolumbiya Universitetinin kapital 

qoyuluşlarının məbləği 28 milyon dollardan artıqdır. 

Universitet və kolleclərə şəhər tramvayları, maldarlıq 

92 



fermaları, plantasiyalar və s. məxsusdur. 

Bu informasiyalar təxminən on il bundan əvvəlki statistik 

məlumatlardır. Bugünkü informasiyalara diqqət etsək görərik 

ki, göstərilən ali təhsil ocaqlarının təsərrüfat sahələrindən 

götürdükləri gəlirdən daha qlobal məqsədlər üçün istifadə 

edirlər. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə özəl məktəblərin daha bir növü də 

mövcuddur — kilsə (konfessiya) məktəbləri. Bu ibtidai 

məktəblər keçmiş əsrlərin zümrə təhsil sisteminin 

qalıqlarıdır. Onlar, əsasən, zəhmətkeş uşaqları üçün 

nəzərdə tutulur. Həmin məktəblərin tədris planlarında dini 

tərbiyəyə çox yer verilir.^ 

Kilsənin tə’siri və məktəbin konfessiyalaşdırılması xalq 

təhsilinə böyük ziyan vurur. Bu, müasir məktəbin daha da 

zəiflədilməsinə, müxtəlif əhvali-ruhiyyəli müəllimlərin məktəb 

islahatı uğrunda mübarizəsinə təfriqə salmaq məqsədi 

güdür. Kiçik təkkompleksli məktəblərin sayı da artmaqdadır. 

Məsələn, Almaniyada Yevangelik konfes- sional məktəblərin 

sayı katolik məktəblərindən 2,5 dəfə azdır. 

Konfessiyalararası məktəblərin əksəriyyəti katolik ruhanilərin 

nüfuzu altındadır. İlk növbədə, xalq, yardımçı və peşə 

məktəbləri konfessiya prinsipinə əsasən qurulur ki, həmin 

məktəblərdə də təhsil alanlar, əsasən, zəhmətkeş 

uşaqlarıdır. 

Beləliklə, inkişaf etmiş ölkələrin həm məktəb siyasəti, 

həm də xalq təhsili sistemlərinin təşkilinin əsas prinsipləri 

müxtəlif təbəqələr üçün təhsil imkanlarının 

qeyri-bərabərliyinə ümumi meyl olduğunu göstərir. 

Müasir istehsalın hələ inkişaf etməyə başladığı 

Bax: Müqayisəli pedaqogika, M., 1978. 
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dövrlərdə formalaşan bu meyl müasir mərhələdə də öz 

əhəmiyyətini saxlamaqdadır, baxmayaraq ki onu “bərabər 

təhsil imkanları” prinsipi ilə maskalamaq cəhdləri göstərilir. 

Bundan başqa, “təhsil imkanlarının bərabərliyi” prinsipi 

rəsmi olaraq milli azlıqlara şamil edilmir, əvvəllər olduğu 

kimi, yenə də ABŞ, Kanada, Avstraliya və b. ölkələrin 

aborigenləri rezervasiyalarda yaşayırlar və faktiki olaraq 

hətta zəhmətkeş uşaqlarına verilən yarımçıq təhsil 

hüquqlarından da məhrumdurlar. Son illər başqa irqə 

mənsub olanlar üçün təhsil hüquqlarının məhdudlaşdırılması 

İngiltərə üçün də səciyyəvi olub. Keçmiş ingilis 

müstəmləkələrinin və irqçi rejimlərin hökm sürdüyü ölkələrin 

(Rodeziya, CAR) sakinlərinin bir hissəsi iş və daha yaxşı 

həyat şəraiti axtarışlarında bu ölkədə məskunlaşmağa can 

atır. Almaniya, Fransa və İngiltərədə başqa irqdən olan əhali 

və digər ölkələrdən gələn fəhlələr xüsusilə çoxdur və müasir 

iqtisadi böhranın kəskinləşməsi onların hüquqlarının 

pozulmasına səbəb olur: onlar işləmək və təhsil almaq 

hüququndan birinci növbədə məhrum edilirlər. 

Təhsil almaq üçün bərabər hüquqların olmaması ona 

gətirib çıxarır ki, ABŞ, Almaniya, İtaliya kimi ən inkişaf etmiş 

ölkələrdə də milyonlarla zəhmətkeş uşağı mükəmməl təhsil 

almaq imkanına malik olmur. Federal maarif 

departamentinin mə’lumatına görə, ABŞ-da 2,4 milyon uşaq 

məktəbə getmir, 16 yaşından böyük olan 23 milyon nəfər 

adam tam bisavaddır — nə oxumaq, nə də yazmaq 

bacarmır. Bu faktlar müasir mərhələdə ziddiyyətlərin daha 

da kəskinləşdiyini və onun məktəb siyasətinin inkişaf etmiş 

ölkələrin konstitusiyaları tərəfindən bəyan edilən müsbət 

cəhətlərini və hamı üçün bərabər təhsil 
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imkanlarını reallaşdırmağa qadir olmadığını bir daha əyani 

şəkildə nümayiş etdirir.'' 

Müstəmləkə və asılı ölkələrdə sosial-iqtisadi və mədəni 

inkişafın səviyyəsi heç də hər yerdə eyni deyildir. Bir sıra 

ölkələr (Hindistan, Birma, Misir, Əlcəzair, Tunis, Mərakeş, 

Yaxın Şərq ölkələri) minillik mədəniyyətə malik olduqları 

halda, digər ölkələr hələ qəbilə-tayfa münasibətləri 

mərhələsindədir və heç yazıları da yoxdur. Ən inkişaf etmiş 

ölkələrdə müstəmləkə vəziyyətinə düşməzdən əvvəl də 

müxtəlif səviyyəli təhsil verən müəyyən sayda məktəblər 

mövcud idi. 

Ayrı-ayrı ölkələrdə orta əsr universitetləri fəaliyyət 

göstərirdi, məsələn. Qərb ölkələrindəki ali islam məktəbləri. 

Müstəmləkə istilaları dövründə Avropa ölkələri ələ 

keçirdikləri ərazilərə öz nümayəndələrini — missionerləri 

göndərirdilər ki, onların vəzifəsi yerli əhaliyə ağdərili 

istilaçıların daha üstün olmaları fikrini alışdırmaq, 

aborigenləri xristianlaşdırmaq və missioner məktəbləri 

açmaq idi. Ən intensiv fəaliyyət göstərən missiyalar katolik 

dininə mənsub idi. 

Müstəmləkəçilər maarifin və milli mədəniyyətin inkişafını 

sün’i surətdə ləngidirdilər. Onlar yerli icma məktəblərinin 

sayını xeyli azaltmışdılar. Missioner məktəbləri uşaqlara 

biliklərin başlanğıclarını metropoliyanın dilindən və oradan 

gətirilmiş dərsliklər əsasında öyrədirdi. Ağların müstəmləkə 

administrasiyası əməkdaşlarının və yerli əhalinin seçmə 

nümayəndələrinin uşaqları üçün açılan məktəblər 

metropoliyanın məktəb sisteminin eyni olurdu. 

Yerlərdəki milli sərvətlərin istismarı qüvvətləndikcə, elm 

Bax: Müqayisəli pedaqogika. M., 1978. 
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və texnika inkişaf etdikcə, müstəmləkəçi dövlətlər yerli 

əhalinin təhsili sahəsindəki siyasətlərində müəyyən 

dəyişikliklər etmək məcburiyyətində qaldılar. Yerli 

administrasiya — müstəmləkəçiliyin sadiq dayağı və 

nüfuzunun yayıcısı üçün kadrlar, həmçinin yerli sənayeni 

inkişaf etdirmək üçün savadlı fəhlələr tələb olunurdu. Odur 

ki, müstəmləkəçi hakimiyyət orqanları qarışıq tipli ibtidai və 

natamam orta məktəblər açmağa başladılar. Həmin 

məktəblərdə tədris yalnız qismən yerli dillərdə həyata 

keçirilirdi, üstəlik, belə məktəblərin sayı da çox az idi. 

Əhalinin böyük əksəriyyəti əvvəlki kimi savadsız qalırdı. 

Latın Amerikasında maarifin inkişafı prosesi bir qədər 

başqa şəkildə cərəyan edirdi. Əsasən, İspaniya tərəfindən 

istila edilmiş ərazilərdə hindular ya tamamilə qılıncdan 

keçirilmiş, ya da ən ucqar bölgələrə sıxışdırılmışdılar. Geniş 

plantasiyaları becərmək üçün Afrikadan zənci qullar 

gətirilirdi. Latın Amerikası ölkələrinin əksəriyyətində ispan dili 

və katolik dini dövlət dili və rəsmi din kimi bərqərar oldu. 

Bölgə ölkələrinin siyasi müstəqillik əldə etmələrilə əlaqədar 

XIX əsrdə müəyyən dövrü hətta “Latın Amerikası İntibahı” da 

adlandırırlar. XIX əsrin sonu — XX əsrin əvvəllərində isə 

icbari ibtidai təhsil haqqında qanunlar da qəbul edildi. Lakin 

Latın Amerikasının faktiki sahibləri — ABŞ monopoliyaları 

həmin qanunların yerinə yetirilməsini tə’min etmədiklərindən, 

əhalinin əsas kütləsi son zamanlara qədər təhsil almaq 

imkanından məhrum idi. Beləliklə, bə’zi fərqlərə 

baxmayaraq. Latın Amerikası ölkələrində də dövlət məktəb 

siyasəti, bütövlükdə müstəmləkəçilik sisteminin əlamətlərini 

saxlayırdı. 

Asiya, Afrika və Latın Amerikası ölkələrində uzun 

müddət hökm sürən müstəmləkəçiliyin nəticələri 

aşağıdakılar 
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oldu; əhalinin Asiya və Afrikanın bə’zi bölgələrində 100%-ə 

çatan savadsızlığı; məktəblərin sayının son dərəcə 

məhdudluğu; yerli əhalidən olan müəllimlərin və ixtisaslı 

kadrların kəskin çatışmazlığı; sayı onsuz da çox az olan 

məktəblərdə metropoliyanın dilindən və oradan gətirilən 

dərsliklər əsasında təhsil verilməsi; ali məktəblərin yox 

dərəcəsində olması. 

Müstəmləkə sisteminin iflası və gənc milli dövlətlərin 

intensiv şəkildə meydana çıxması sonuncular qarşısında 

yeni və mürəkkəb vəzifələr qoydu: siyasi yönümün 

seçilməsi, müstəqil sosial-iqtisadi inkişaf və maarifin 

yubadılmadan inkişaf etdirilməsi. Hazırda müstəqillik əldə 

etmiş ölkələrdə sonrakı inkişafın siyasi yönümünün iki əsas 

istiqamətindən danışmaq mümkündür: sosial yönüm və 

kapitalist inkişaf yolu (bu bölgü kifayət qədər şərtidir, çünki 

siyasi mənafe və istiqamətlərin mürəkkəb qarışıqları ilə də 

rastlaşmaq olar). Lakin inkişaf etməkdə olan ölkələr müxtəlif 

bloklara qoşulmamaq hərəkatına qoşulurlar. 

Məktəb siyasətinin istiqaməti ilk növbədə, inkişaf 

etməkdə olan ölkənin sosial yönümündən və iqtisadi 

imkanlarından asılıdır. Lakin inkişaf etməkdə olan ölkələrin 

məktəb siyasətlərinin müxtəlif aspektlərinə baxmayaraq, 

bə’zi ümumi cəhətləri də qeyd etməmək mümkün deyil: 

savadsızlığın ləğvi inkişaf etməkdə olan ölkələrin hamısında 

birinci dərəcəli vəzifə sayılması; hazırda icbari ibtidai təhsil 

haqqında qanunlar qəbul edən bir sıra ölkələrdə də 

(Hindistan, Birma, ƏXDR, Filippin, Latın Amerikası ölkələri) 

həmin qanunlar vəsait, məktəb binaları və müəllim kadrları 

çatışmazlığı üzündən zəruri miqyasda yerinə yetirilməməsi; 

müstəmləkə dövründən qalan mirasdan — Avropa dillərində 

və Avropa tədris materialları 
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əsasında təhsildən imtina; hər bir ölkənin milli maraqlarına 

müvafiq olan təhsil sisteminin qurulması. 

Məktəb siyasətinin bu əsas istiqamətləri inkişaf etməkdə 

olan bütün ölkələr üçün bu və ya digər dərəcədə 

səciyyəvidir: mütərəqqi siyasi yönüm qarşıya qoyulan 

məsələləri daha yüksək sür’ətlə və daha səmərəli şəkildə 

həll etməyə imkan verir; bazar iqtisadiyyatı yönümlü ölkələr 

həmin dəyişiklikləri xeyli aşağı sür’ətlə reallaşdırır. 

Milli müstəqillik əldə etdikdən sonra inkişaf etməkdə olan 

ölkələr mədəni inqilabın əsas mərhələlərini həyata 

keçirməyə başlayırlar: savadsızlığın ləğvi, iri miqyaslı 

məktəb tikintisi, milli mədəniyyət qaynaqlarının 

müəyyənləşdirilməsi və dünya mədəniyyətinə qovuşma. 

60-cı illərdə YUNESKO-nun himayəsi altında maarifin 

inkişafı üzrə üç iri regional plan işlənib hazırlanmışdı: Asiya 

üçün “Kəraçi planı”. Afrika üçün “Əddis-Əbəbə planı” və 

Latın Amerikası ölkələri üçün “Santyaqo planı”. Təhsil üçün 

vəsaitin YUNESKO fonduna daxil olan ödənişlərdən və yerli 

maliyyə ehtiyatlarından əldə edilməsi nəzərdə tutulurdu. 

Həmin bölgə planlarına əsasən nəzərdə tutulurdu ki, 1980-ci 

ilədək bütün inkişaf etməkdə olan ölkələrdə icbari ibtidai 

təhsil haqqında qanunlar qəbul ediləcək. Lakin haqqında 

danışılan üç planın reallaşdırılması üzərindəki nəzarət 

aşağıdakıları göstərdi: 1) 1980-ci ilədək inkişaf etməkdə 

olan ölkələrin çox az hissəsi icbari ibtidai təhsilə keçə bildi; 

2) YUNESKO üzvü olan ölkələr müstəqillik əldə etmiş 

ölkələrdə maarifin inkişafı üçün nəzərdə tutulan fondları çox 

vaxt azaldırlar. 

Real vəziyyət bölgə planlarına bə’zi düzəlişlər etməyə 

məcbur etdi. Həmin ölkələr inkişaf səviyyələrinə görə A, V, S 

qruplarına bölündü. A qrupuna aid edilən ölkələr ən az 
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inkişaf etmiş ölkələr idi və bunlarda icbari ibtidai təhsil 1980- 

ci ildən sonra, V qrupu ölkələrində icbari ibtidai təhsil 1980- 

ci ildə, S qrupunda isə 1980-ci ilədək qəbul olunmalı idi. 

Müstəqillik əldə etmiş ölkələrdə maarifin uğurlu 

inkişafına yeni meydana çıxan daha bir ciddi maneə əngəl 

olur. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin əhalisi üçün son illər 

səciyyəvi olan demoqrafik “partlayış” əhalinin 

savadsızlığının sıçrayışla artmasına səbəb olur. 

YUNESKO-nun mə’lumatına görə, 1960-1968-ci illər 

arasında məktəbə getməyən 5-14 yaşlı uşaqların sayı 17 

milyon nəfər artıb. 1990-ci ildə məktəbə getmək imkanı 

olmayan belə uşaqların sayı 230 milyon nəfərdən çox 

olmuşdur. Hazırda təhsil almayan uşaqların sayı daha da 

artmışdır. 

Təhsilin inkişafı sahəsindəki çətinliklərə neomüs- 

təmləkəçilərin maarif sahəsində siyasətini də aid etmək 

lazımdır. Demək olar ki, bütün müstəmləkələrindən məhrum 

olan, gənc dövlətlərin müstəqilliyini formal olaraq tanıyan 

neomüstəmləkəçilər siyasi həyatda, iqtisadiyyat və maarif- 

dəki aparıcı mövqelərini nəyin bahasına olursa-olsun 

qoruyub saxlamağa can atırlar. Onlar müstəqillik əldə etmiş 

ölkələrin daxili həyatına qarışır, əksinqilabi çevrilişlər təşkil 

edirlər və həmin çevrilişlər bir sıra hallarda siyasi yönümün 

dəyişməsinə səbəb olur. Gənc dövlətlərin təbii ehtiyatlarını 

və sənayesini öz əllərində saxlamağa can atırlar. 

Maarif sahəsində həyata keçirilən siyasət keçmiş 

müstəmləkələrə metropoliyanın məktəb modellərini 

aşılamaq, yaxud bunlardan artıq bərqərar olanlarını qoruyub 

saxlamaq, pedaqoji ideyaların formalaşmasına dövlətin 

mənafeləri baxımından tə’sir göstərmək, müasir 

pedaqogikanın aparıcı konsepsiyalarını köhnə 

pedaqogikanın tə’siri- nə qarşı qoymaq məqsədi daşıyır. 
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Məktəb siyasətinin əsas istiqamətlərində və təhsil 

sistemlərinin təşkili prinsiplərində tərbiyə problemlərinin 

müxtəlif ölkələrdə bir-birinə tamamilə zidd həlli öz əksini 

tapıb. Bazar iqtisadiyyatı ilə inkişaf edən ölkələrdə məktəb 

siyasətinin Azərbaycan üçün də önəmli olmasını 

unutmamalıyıq. Əgər söhbət tərbiyə konsepsiyasından 

gedirsə, Azərbaycan pedaqogikasında da tərbiyə siyasətinin 

bu yönümdə təşkilinə şübhə etmək olmaz. Keçmiş SSRİ 

məkanında hazırlanmış pedaqogika dərsliklərinə diqqət 

yetirsək, orada tərbiyənin tərkib hissələrinin keçmiş 

Sov.İKP-nin proqramına uyğun qurulduğunu görərik. Bu 

proqramın tələblərinə uyğun olaraq ideya-siyasi tərbiyə, 

əxlaq tərbiyəsi, mə’nəvi tərbiyə və ondan irəli gələn yüzlərlə 

komponentlər kommunizm ideologiyasını özündə təcəssüm 

etdirirdi. Nəticədə, marksist- leninçi ideologiya həm tərkib 

hissələrin, həm də komponentlərin şərhindən ibarət olan 

saxta bir şüara bənzəyirdi. Bu şüarlar da formal trafaret kimi 

əzbərlənir, beyin iflicinə səbəb olurdu. Tərbiyənin tərkib 

hissələrinin əsas stimulu kimi “hamı bir nəfər üçün, bir nəfər 

hamı üçün” tövsiyəsi yetişən nəslin fərdi yaradıcılıq 

qabiliyyətlərinə kölgə salırdı. 

Milli koloritdən qopub gələn əxlaq normaları tam 

unudulmuşdu. Halbuki Azərbaycanın klassik dövrdə 

yazılmış tərbiyə nəzəriyyələrində Azərbaycan əxlaqının 

yüzlərlə sağlam komponentləri mövcud idi. Bəhmənyarın 

“Ət- təhsil”, N.Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” əsərinə diqqət etsək, 

görərik ki, orada bugünkü və gələcək nəsil üçün çox zəruri 

sayılan əxlaq komponentləri yüzlərlədir. Həlimlik, səmimilik, 

dindik, pəhriz, səbr, qənaət, vüqar, ehtiyat, nizam, hürriyyət, 

səxavət, kəramət, əliaçıqlıq, əfv, mürüv 
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vət, xeyirxahlıq, yardım, pay vermək, üzü yumşaqlıq, nəfein 

ağayanalığı, qoçaqlıq, alicənablıq, mətanət, təmkin, şəhamət 

(yaxşı ad qazanmağa hərislik), dözümlülük, tə- vazö, 

həmiyyət (xalqın müdafiəsinə biganə qalmamaq), diqqət 

(müsibətlərə şərik olmaq), şükürlülük, qədirqanlılıq, fayda 

vermək, xoşa gəlmək, sağlamlığı, məcazi hissləri qorumaq 

və s. bu kimi əxlaqi normalann heç birisi keçmiş sovet 

pedaqogikasında nəzərə alınmamışdı. Halbuki yetişən nəsli 

bu əxlaqi normalarla tərbiyə etməklə onları əsl vətəndaş kimi 

həyata hazırlamaq mümkündür. Torpaqlarının 20 faizi işğal 

altında olan ölkənin övladları üçün bu əxlaqi normalar hava 

və su kimi lazımdır. 

Bu gün Azərbaycan milli pedaqogikasında bazar 

iqtisadiyyatı tələblərinə cavab verən iqtisadi tərbiyə və sa- 

hibkariıq hissi tərbiyəsi haqqında da eyni sözləri demək olar. 

Əgər biz humanitar fənlərin tədrisi prosesində xüsusilə 

məktəbdənkənar tədbirlər zamanı bu hisslərin inkişafı ilə 

bağlı konkret sistem yarada bilsək, bu sistem başqa xalqların 

elmi pedaqogikasında mövcud olan tərbiyə komponentləri ilə 

müqayisə üçün ən real zəmin yaranmış olar. Bu gün iqtisadi 

tərbiyə ilə bağlı dünya pedaqogikasında “məqsədlər sistemi” 

deyilən bir sistemə üstünlük verilir. Həmin sistemin 

aşağıdakı nümunəsinə diqqət yetirək: 

a) Reallıq. 

Məqsədə çatmaq üçün mümkün iş olmalıdır. 

Özünəməxsus təhlil (sağlam təfəkkür baxımından kifayət 

edəcək qədər) planların tərtibi çərçivəsində 

qərarlaşdırılmalıdır. 

b) Əməliyyat. 

Məqsəd məzmununa, miqyasına, zaman baxımından 

məhdudlaşdırılmasına (e’tibarlılığına, keyfiyyətliliyinə) görə 

dəqiq olmalıdır. 
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c) Dərəcələr. 
Dərəcələrə görə düzülüş qaydası aydın başa 

düşülməlidir. Məqsədlərin sistemliliyi və planlaşdırmanın 
yarım- sistemlərinin qarşılıqlı əlaqələri özünü göstərməlidir. 

ç) Əlaqələndirilmə. 
Ayrı-ayrı məqsədlər (eyni üfiqi səviyyədə olanlar) 

bir-birilə uyğunlaşdırılmalı və bir-birilə razılaşdırılmalıdır. 
Şübhəsiz, məqsədlərin üst-üstə düşməməsi də mümkündür, 
lakin bu problem yalnız yol verilə bilən hüdudlar çərçivəsində 
həll edilməlidir. 

d) Aktuallıq. 
Köhnəlmiş məqsədləri aradan qaldırmaq, bir kənara 

atmaq lazımdır. Plan reallığa uyğunlaşdırılmalıdır. Məqsədin 
müəyyənləşdirilməsi zamanı müəssisənin xarici şəraitinin və 
daxilindəki şərtlərin dəyişilməsi nəzərə alınmalıdır. 

e) Tam əhatəlilik. 
Planlaşdırmanın qeyri-dəqiqliyinə yol verməmək üçün 

bütün vəzifələrin məqsədlər sistemində sadalanmasına nail 
olmaq lazımdır. 

ə) Həyata keçirmək mümkünlüyü. 
Məqsədlər elə müəyyənləşdirilməlidir ki, onlar icraçı 

bölmələrlə əlaqələndirilsin. 
f) Yoxlamaq imkanı. 
Bu sistem anlaşıqlı (müəssisənin xüsusi terminləri ilə 

yox, hamının anladığı, qəbul etdiyi terminlərlə təsvir 
olunması) və dəqiq sənədləşdirilmiş olmalıdır ki, bu da öz 
növbəsində aşkarlıq və sadəlik prinsipinin həyata 
keçirilməsinə imkan yaratsın’"' 

Göründüyü kimi, təhsil sistemində olan istiqamətlər həm 

tə’limin, həm də tərbiyənin inkişaf istiqamətlərini 

^ R.F.Sadıqov. Yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində firmadaxili 

planlaşdırmanın metodoloji əsasları. Bakı, 1999, səh.37-38. 
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özündə əks etdirir. Ona görə də belə istiqamətlərin 

müqayisəli təhlili həm bu gün, həm də gələcək dövrlər üçün 

zəruri hesab olunur. Problem ətrafında ilk dəfə müqayisə 

apardığımız üçün haqqında danışılan məsələnin şərhini 

yekunlaşdırmaqla bərabər onun gələcəkdə davam 

etdirilməsinə də nikbin əhval-ruhiyyə ilə yanaşırıq. 

Nümunə tə’riqi ilə keçmiş Sovetlər İttifaqının dağılması 

dövründəki mənzərəni nəzərdən keçirsək, fikrimizi 

əsaslandırmış oluruq. Keçmiş SSRİ məkanında Rusiyanın 

təhsil dairəsinə daxil olan müttəfiq respublikalar onun 

dağılmasından sonra müstəqillik yoluna qədəm qoydular. 

Lakin bu müstəqilliyi də müəyyən mə’nada şərti saymaq olar. 

Çünki aparıcı müstəmləkəçi dövlət həmin müstəqilliyə 

müdaxilə etməyə başladı. Nəticədə, Qazaxstanda, Fər- 

qanədə (Özbəkistan), Tacikistanda, Moldovada, 

Çeçenistanda, Abxaziyada (Gürcüstan), Dağlıq Qarabağda 

(Azərbaycan) ciddi münaqişələr yarandı. Şübhəsiz, həmin 

münaqişələri yaradan qüvvə məhz birləşdirən və dağıdan 

qüvvə özü oldu. Faktlara isnad etsək, deməliyik ki, həmin 

qüvvə “parçala, did, hökm sür” siyasətindən uzaqda 

dayanmaq istəmişdi. Orta Asiyanın aparıcı dövlətlərindən 

biri olan Qazaxstanın təhsil sistemi ruslaşdırma siyasətinin 

öndə olan obyektlərindən hesab olunurdu. Keçmiş ittifaq 

məkanında Qazaxstanda 89 faiz rus məktəblərinin fəaliyyət 

göstərməsi buna sübutdur. 

80-ci illərin sonunda milli məktəblər 11 faiz təşkil 

edirdisə, proseslər əvvəlki kimi davam etsəydi, Qazaxstanda 

təhsilin ruslaşdırma siyasəti 100 faiz qələbə qazana bilərdi. 

Qazaxstanda yerli əhalinin sayı 37,8 faiz təşkil edirdi. 

Respublikada rusdiHi əhalinin sayının belə getdikcə 
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artması həm də qazax xalqının soykökündə böyük 

dəyişikliklərin baş verməsinə səbəb ola bilərdi. 

Müstəqillik qazanmış xalq bu gün məktəblərinin 

əksəriyyətini milliləşdirmiş, təhsilin isə dövlət dili olan qazax 

dilində aparılmasına rəvac vermişdir. Bu gün Qazaxstanda 

yaranmış yeni tipli ali məktəb müəssisələri dünyanın aparıcı 

dilləri olan ingilis, alman, fransız, rus dili üçün ciddi rəqabətə 

çevrilmişdir. 

Ukrayna haqqında da eyni sözləri demək olar. Bu gün 

Ukraynanın bütün təhsil müəssisələrində aparıcı dil ana dili 

sayılır. 10 il əvvəl bu nisbət təxminən 90 faiz Ukrayna 

xalqının xeyrinə deyildi. 
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FƏSİL 

MÜXTƏLİF ÖLKƏLƏRDƏ TƏHSİLİN MƏZMUNU 

VƏ İSLAHATLAR 

§ 1. Problemin mahiyyəti 

Bu fəsildə biz müxtəlif ölkələrdə mövcud təhsil 

sistemləri, onların mahiyyəti, məzmunu, strukturu, 

müəyyən islahatları barədə mə’lumat verməyi nəzərdə 

tutmuşuq. Şübhəsiz, bu məsələ ilə bağlı Avropada intibah 

dövrünə qədəm qoymuş bə’zi ölkələrdə baş verən təhsil 

prosesinə də öz münasibətimizi bildirəcəyik. 

XX əsrdə intibah yoluna qədəm qoymuş Avropa təhsili, 

şübhəsiz, Azərbaycanda da özünü biruzə verməyə başladı. 

Ona görə də, Azərbaycanda baş verən təhsil prosesləri ilə 

bağlı söhbətə başlamağı məqsədəuyğun hesab edirik. 

XX əsrdə Azərbaycan təhsilinin intibah dövrü bir neçə 

mərhələdə özünü biruzə vermişdir. 

Birincisi, çar Rusiyası dövründə Azərbaycanda təhsilin, 

inkişafı; 
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İkincisi, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti dövründə 
Azərbaycan təhsilinin təntənəsi dövrü; 

Üçüncüsü, Sovetlər İttifaqı dövründə Azərbaycan 
təhsilinin inkişaf mərhələləri; 

Dördüncüsü, müstəqillik qazandığımız son illərdə 
Azərbaycan təhsilinin inkişaf mərhələsi. 

XX əsrin ilk illərində Azərbaycanda çap olunan 
“Dəbistan”, “Rəhbər”, “İrşad”, “Tərəqqi”, “İqbal” kimi qəzet və 
jurnallara diqqət yetirsək, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 
rus-tatar, türk-cocuq və qızlar məktəblərinin fəaliyyəti ilə 
tanış olarıq. 

Azərbaycan təhsilinin intibah dövrü Azərbaycan 
Demokratik Cümhuriyyətinin yaranması dövrünə təsadüf 
edir. “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin həyata keçirməyə 
çalışdığı mühüm işlərdən biri də azərbaycanlı gənclərin 
xarici ölkələrin ali məktəblərində yüksək ixtisaslı kadrlar kimi 
hazırlanmasına şərait yaratmış oldu. 1919-cu il sentyabrın 
10-da respublika parlamenti 100 nəfər gənci xarici ölkələrin 
ali məktəblərinə göndərmək üçün qərar qəbul etdi. 

Onların 45-i Fransaya, 23-ü İtaliyaya, 10-u İngiltərəyə, 
9-u Türkiyəyə göndərildi. 13-ü Rusiyada vətəndaş 
müharibəsi başlandığına görə göndərilə bilmədi. Bu mühüm 
tədbir gənc Azərbaycan Respublikası hökumətinin ölkənin 
gələcəyinə göstərdiyi diqqət və qayğı idi. Təəssüf ki, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qırmızı sovet imperiyası 
tərəfindən süqutu nəticəsində onların bir hissəsi xain 
gülləsinə tuş oldu, bir hissəsi maddi çətinlik üzündən təhsilini 
başa çatdıra bilmədi, bir hissəsi siyasi quruluşun dəyişməsi 
ilə əlaqədar təhsilini bitirdikdən sonra vətənə qayıda bilmədi, 
qayıdanların bir qismi isə Sibirə sürgün olundu”^ 

^Azərbaycan müəllimlərinin XI qurultayının hesabatı, səh.26-27. 
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Azərbaycanda təhsilin ən böyük inkişaf mərhələsi 70-ci 

illərdən dövrümüzə qədər olan illəri əhatə edir. Bu illərdə 

istər məktəbəqədər təhsil müəssisələri, istər ali təhsil 

şəbəkələri genişlənməyə başlandı. 

“Həmin illərdə təhsil sahəsində aparılmış uzaqgörən, 

məqsədyönlü siyasət nəticəsində məktəbbqədər tərbiyə 

müəssisələrinin sayı 1600-dən 1875-ə çatdırıldı.350 mindən 

çox şagird yeri olan 680 ümumtəhsil məktəbi tikilib istifadə 

verildi. 

Tədricən 8 illik təhsildən orta icbari təhsilə keçildi, peşə 

məktəblərinin sayı 84-dən 173-ə, orada təhsil alanların sayı 

isə 44 mindən 120 minə çatdırıldı. Beş yeni ali məktəb 

yaradıldı, bütün pillədən olan təhsil müəssisələrinin maddi- 

texniki bazası möhkəmləndirildi. 

1970-80-ci illərin dəyərli təhsil ən’ənələri sırasında 

azərbaycanlı gənclərin respublikamız üçün mühüm 

ixtisaslara yiyələnmək məqsədilə SSRİ-nin qabaqcıl ali 

məktəblərinə göndərilməsi təcrübəsi xüsusi yer tuturdu. Bu, 

ali təhsil sahəsində o zaman uzaqgörənliklə düşünülmüş 

strategiya idi. Heydər Əliyevin apardığı ardıcıl, məqsədyönlü 

siyasət nəticəsində 1980-ci illərin əvvəllərində hər il 

1000-1400 nəfər Azərbaycandan kənarda təhsil almağa 

göndərilirdi. Bu illərdə SSRİ-nin ali hərbi məktəblərində hər il 

300-400 nəfər azərbaycanlı gəncin təhsilinə şərait 

yaradılması ölkəmizin hərbi təhsil salnaməsinin şərəfli 

səhifələrini təşkil etmişdir. Bütün bunların təşəbbüskarı, 

təşkilatçısı və ilhamçısı məhz Heydər Əliyev idi. Bu gün 

iftixar hissi ilə qeyd edirəm ki, Heydər Əliyev cənabları 

respublikamızda ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra 

həmin mütərəqqi ən’ənə bərpa edildi və hazırda gənclərimiz 

nəinki Rusiyada, Amerika Birləşmiş 
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ştatları, Böyük Britaniya, Fransa, Yaponiya, eyni zamanda 

Türkiyə, İran, Çin, Çexiya, Slovakiya, Rumıniya, Polşa və 

Misirin ali məktəblərində uğurla təhsil alırlar. 

Möhtərəm Prezidentimizin bu il avqustun 31-də 1970- 

1987-ci illərdə Azərbaycandan kənarda təhsil almış 

mütəxəssislərlə görüşündəki dərin məzmunlu çıxışı bir daha 

sübut edir ki, yüksək ixtisaslı kadr hazırlığı bu gün də dövlət 

başçımızın diqqət mərkəzindədir”.'' 

Tədqiq etdiyimiz dövrlər üçün sadaladığımız xronoloji 

sistemin birinci tərəfi Azərbaycan təhsili ilə ona görə bağlanır 

ki, Avropanın bə’zi ölkələrində özünü biruzə verən təhsil 

intibahı Azərbaycanda da özünü bariz şəkildə göstərdi. Biz 

ilkin olaraq Azərbaycanda baş verən təhsil prosesini ona 

görə xronoloji ardıcıllıqla şərh etdik ki, gələcək tədqiqatçılar 

Avropa təhsili ilə Azərbaycan təhsilinin müqayisəsinə girişə 

bilsinlər.' Ona görə məsələnin mahiyyətini aydınlaşdırarkən, 

söhbətimizə məhz Azərbaycan təhsilinin mahiyyətinin şərhi 

ilə başladıq. 

§ 2. Avropanın bir sıra dövlətlərində təhsilin mahiyyət 
və strukturu 

Qeyd olunan dövrlərdə Avropada baş verən təhsil 

prosesləri təhsilin ilkin dirçəliş dövrü adlandırıla bilər. Bu 

dövrdə məktəbəqədər tərbiyə, ümumi orta təhsil, peşə təhsili 

və özünətəhsil mərhələləri Avropa təhsil sisteminin əsasını 

təşkil edir. 

Məktəbəqədər tərbiyə; uşaq bağçaları və körpələr evləri. 

Uşaq məktəbəqədər müəssisələrinin və onlardakı uşaq- 

''Azərbaycan müəllimlərinin XI qurultayının hesabatı, səh.29. 
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larin sayının ardıcıl olaraq artması, uşaqların şəxsiyyətinin 

hərtərəfli inkişaf etdirilməsi və onların məktəbdə təhsilə 

hazırlanması məsələsinin həyata keçirilməsində ictimai 

məktəbəqədər tərbiyənin rolunun artmasına dəlalət edir. Bu 

yolla məktəbəqədər tərbiyə ilə ümumtəhsil məktəblərinin ilk 

siniflərində təhsil arasında aramsız əlaqə tə’min edilir. 

Tə’lim-tədris fəaliyyətinin məzmunu uşaqların mə’nəvi və 

fiziki qabiliyyətlərinin, dil və təfəkkürlərinin inkişaf 

etdirilməsinə, ictimai həyat və təbiətlə tanış olmalarına 

yönəlib. Bu fəaliyyət nitqin, rəsm, nəğmə, xoreoqrafiya və 

deklamasiya ilə bağlı yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf 

etdirilməsinin, ətraf mühitlə, ictimai həyatın müxtəlif 

cəhətlərilə uşaqların qavraya biləcəkləri səviyyədə 

tanışlığını, əməyə, həyatda, insanların münasibətlərində və 

incəsənətdə olan hər bir gözəl şeyə məhəbbətin tərbiyə 

olunmasını, intizam və mədəni davranışın ən elementar 

vərdişlərinin formalaşdırılmasını, fiziki məşğələlər və təmiz 

havada mütəhərrik oyunları nəzərdə tutur. 

Bə’zi uşaq bağçalarında məktəbəqədər yaşlı uşaqlar 

xarici dilləri də öyrənirlər. 

Məktəbəqədər tərbiyə sistemi inkişaf planında öz əksini 

tapmalıdır. Bir sıra ölkələrdə bu planlara xüsusi diqqət 

yetirilir. Məsələn, hələ 70-ci illərdə, yə’ni 1974-cü il üçün: 

Bolqarıstanda — 86%-dən artıq, Macarıstanda — 66,1% 

uşaq belə tərbiyə sistemi ilə əhatə olunmuşdular. Evdə 

tərbiyə olunan uşaqlar üçün isə hazırlıq siniflərində 

məşğələlər təşkil edilmişdi. Beləliklə, birinci sinfə gedən 

uşaqların 90%-dən çoxu məktəbə qəbul edilməzdən əvvəl 

hazırlıq keçmiş olurdu. Çexiyada uşaqların 65%-i, Polşada 

isə 80%-i (o cümlədən kənddə — 78%, şəhərlərdə — 90%) 

məktəbəqədər müəssisələrə gedirdi. 1980-ci ildə 
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Macarıstanda uşaqların hamısını, Bolqarıstanda — 85%-ni, 

Rumıniyada isə 84%-ni məktəbəqədər tərbiyə sistemində 

hazırlamaq nəzərdə tutulurdu. Uşaq bağçalarına getməyən 

uşaqlar üçün, tədricən, onların məktəbə qəbulu yaşayış 

yerlərində və məktəblərin nəzdində hazırlıq məşğələləri 

təşkil edilirdi. Sonrakı illərdə bu mühüm məsələyə diqqət 

xeyli artırılmışdır. 

Ümumi orta təhsil orta ümumtəhsil məktəblərində, orta 

peşə texniki məktəblərdə və orta ixtisas tədrisi 

müəssisələrində həyata keçirilir. Orta ümumtəhsil politexniki 

məktəb ümumi orta təhsil almaq üçün əsas formadır. Bu 

məktəbə aşağıdakılar daxildir: Hamı üçün icbari olan 

ümumtəhsil məktəbi, natamam orta məktəb və tam orta 

məktəbin yuxarı pilləsi (gimnaziyalar, litseylər, 

genişləndirilmiş ümumtəhsil məktəbləri və başqa formaları). 

İcbari ümumtəhsil məktəbi Bolqarıstan, Macarıstan və 

Polşada I -VIII siniflər; Çexiyada l-IX sinifləri; Rumıniyada l-X 

siniflər: sonuncuda VIII sinifdən sonra şagirdlərin bir hissəsi 

peşə hazırlığı sisteminə, humanitar, real və xüsusi litseylərə 

(Rumıniyada) keçə bilər. Ümumi orta təhsilə keçilməsini 

Bolqarıstan 1980-ci ildə, Macarıstan, Polşa, Rumıniya isə 

1990-cı ildə başa çatdırmışlar. Çexiya da həmin dövrdə bu 

vəzifəni öhdəsinə götürmüşdü. 

Məktəbə qəbul olunan uşaqların yaşı da fərqlidir. 

Macarıstan, Almaniya, Rumıniya və Çexiyada uşaqlar altı 

yaşından, Bolqarıstan və Polşada isə yeddi yaşından 

məktəbə gedirlər. Müasir akselerasiya prosesini nəzərə 

alaraq, hazırda Avropanın bir çox ölkələrində uşaqların 

icbari təhsilinə altı yaşından başlamaq məsələsi geniş 

müzakirə edilir. 

Əsas icbari məktəbin birinci pilləsi ibtidai məktəbdir ki. 
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burada uşaqların təhsili ilə bir müəllim məşğul olur, ibtidai 

məktəb, bir qayda olaraq, l-IV və ya l-V sinifləri ( Çexiya) 

əhatə edir, bir sıra ölkələrdə (Bolqarıstan, Almaniya) ibtidai 

məktəbdə təhsil müddəti üç ilədək azaldılıb (l-lll siniflər), 

1973- cü ildən Çexiyada ibtidai məktəbin dördillik təhsilə 

keçirilməsinə başlanıb. Polşada bu müddətin 4 ildən 3 ilədək 

azaldılması üçün hazırlıq görülür. 

Vahid icbari əsas məktəb sonrakı təhsilin, davranış 

normalarının təməlini qoyur. İcbari ümumtəhsil məktəblərini 

bitirənlərin əsas hissəsi (85-95%) tam orta ümumtəhsil 

məktəblərində və başqa təhsil müəssisələrində təhsilini 

davam etdirir. 

Uzadılmış gün məktəb və qrupları şəbəkəsi, şagirdlərlə 

məktəbdənkənar və sinifdənxaric iş sistemi genişləndirilir. 

Uzadılmış gün qruplanna gedən uşaqların sayı ardıcıl olaraq 

artmaqdadır. Hələ 1972/73-cü tədris ilində Macarıstanda 

şagirdlərin 22%-i, 1974-cü ildə Bolqarıstanda l-VIII sinif 

şagirdlərinin 33%-i, 1974-cü ildə Almaniyada l-IV sinif 

şagirdlərinin 60%-i uzadılmış gün qruplarına gedirdi. Tam 

orta ümumtəhsil məktəblərini, orta ixtisas təhsili 

müəssisələrini, orta təhsil barədə şəhadətnamə verən orta 

peşə-texniki məktəbləri, işləyən gənclər üçün axşam və 

qiyabi ümumtəhsil məktəblərini bitirən şagirdlər ümumi tam 

orta təhsil alır və ali təhsil müəssisələrinə daxil olmaq 

hüququ qazanırlar. 

Tam orta ümumtəhsil məktəblərində təhsilin strukturu, 

müddətləri və məzmununun özünəməxsus xüsusiyyətləri 

var: Bolqarıstanda üçillik gimnaziyalar. Qərbi Avropa 

dillərinin daha geniş tədris olunduğu (VIII-XII siniflər) 

ümumtəhsil məktəbləri, riyaziyyat məktəbləri və rus dilinin 

daha geniş tədris olunduğu (l-XIl siniflər) məktəblər; 

Macarıstanda dördillik gimnaziyalar; Polşada qiyabi təhsil 
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ümumtəhsil litseyləri, bədii tərbiyə litseyləri; Rumıniyac(a 

realnı və humanitar şö’bələri olan dördiliik ümumtəhsil 

litseyləri, bədii litseylər, fiziki tərbiyə litseyləri, beşillik xüsusi 

litseylər, pedaqoji, sənaye, kənd təsərrüfatı, sanitariya, 

iqtisadiyyat və s. (IX-XII siniflər); Çexiyada humanitar və 

təbiət elmləri bölmələri olan gimnaziyalar (X-XII siniflər); 

Yuqoslaviyada dördiliik gimnaziya, orta bədii və idman 

məktəbləri (IX-XII siniflər) fəaliyyət göstərir. Tam orta 

ümumtəhsil məktəbləri və dördiliik təhsil müddətli 

gimnaziyalar şagirdləri ali məktəblərə qəbula və əməli işə 

hazırlayır. Kənd məktəblərinin və milli azlıq təşkil edən 

şəxslərin uşaqları üçün məktəblərin ixtisaslı müəllimlərlə 

tə’min olunması və maddi şəraitlərinin yaxşılaşdırılması 

sahəsində də böyük işlər görülüb. Mərkəzi məktəblərin 

yaradılması, məktəblərin nəzdində internatların inşası və 

yaxın kəndlərdən gələn uşaqların daşınmasının təşkili, 

şagirdlərinin sayı kifayət qədər olmayan məktəblərin sayını 

maksimum azaltmaq və ya hətta ləğv etmək imkanı verdi ki, 

bu da kənd yerlərində təhsilin elmi səviyyəsini əhəmiyyətli 

dərəcədə yüksəltmişdir. Şagirdlərin, xüsusən yuxarı sinif 

şagirdlərinin sayının artması ilə yanaşı, bir sıra ölkələrdə 

(Bolqarıstan, Macarıstan, Almaniya) 1950-ci il ilə 

müqayisədə ümumtəhsil məktəblərinin sayının azalması 

məhz təkkomplektli məktəblərin tamkomplektli mərkəzi 

məktəblərdə birləşdirilməsilə izah olunur. 

Peşə-texniki təhsil sistemi icbari ümumtəhsil məktəbi, 

yaxud natamam orta məktəb əsasında qurulur. Bu sistem 

peşə-texniki məktəbləri, fabrik-zavod məktəblərini, peşə 

məktəblərini və şagirdləri əhatə edir. 

Bolqarıstanda peşə-texniki məktəbləri və 1962-ci ildən 

e’tibarən orta peşə-texniki məktəbləri fəaliyyət göstərir ki. 
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bunlarda peşə hazırlığı ümumi orta təhsil əldə edilməsilə 

müşayiət olunur. Macarıstanda 2-3 illik aşağı dərəcəli peşə 

məktəbi 8 illik məktəbə əsaslanır; 4 illik orta peşə məktəbi 

yüksək ixtisaslı fəhlə və ya qulluqçular hazırlamaqla yanaşı, 

kamal attestatı da verir; gimnaziyaları bitirərək kamal 

attestatı alan, lakin istehsalatda fəaliyyət göstərmək üçün 

zəruri bilik və vərdişlərə malik olmayanlar üçün peşə 

məktəbləri və orta peşə məktəblərinin planları və 

proqramları əsasında işləyən gimnaziya sinifləri var. 

Rumıniyada peşə təhsili litseyin birinci pilləsi əsasında 

həyata keçirilir və 1-3-5 il davam edir. Polşada 2-3 illik aşağı 

dərəcəli peşə məktəbləri və 2 illik kənd təsərrüfatı hazırlığı 

məktəbləri var, 4 illik peşə məktəbləri ixtisaslı fəhlələr 

hazırlayır və kamal attestatları verir, orta peşə məktəbləri də 

mövcuddur. Çexiyada 1-3 il təhsil müddəti olan peşə 

məktəbləri və şagird məktəbləri; 4 illik təhsil müddəti olan və 

ksmal attestatı verən orta peşə məktəbləri; müvafiq peşə 

hazırlığı verən, lakin kamal attestatı verməyən 2-3 il təhsil 

müddəti olan orta peşə məktəbləri var. 

Peşə-texniki məktəblərin xeyli hissəsi müəssisələrin 

nəzdindədir. İcbari və ya natamam orta məktəbləri bitirən və 

tam orta məktəblərdə, yaxud orta ixtisas təhsil 

müəssisələrində təhsil almayanların əksəriyyəti peşə təhsili 

sistemində nəzəri və əməli peşə hazırlığı keçir. 

Peşə-texniki məktəblərin şagirdləri təqaüd alırlar, 

yataqxanalarla, bə’zi məktəblərdə isə pulsuz yernək və 

paltarla da tə’min olunurlar. Nəzəri hazırlıq zamanı gələcək 

fəhlələr xüsusi texnologiyanı, metalların texnologiyasını, 

yaxud metalşünaslığı, texniki mexanikanı, sənaye 

elektronikasının əsasları ilə birlikdə elektrotexnikanı, texniki 

rəsmxəti, riyaziyyatı, ana dilini, tarixi, ictimaiyyəti öyrənir 
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lər. Son illər estetik tərbiyəyə dair fənlər də tədris 

olunmaqdadır. Peşə pedaqogikasının müasir üsulları 

şagirdlərdə yaradıcı fəallığı, istehsalat məsələlərinin həllində 

müstəqillik nümayiş etdirilməsini inkişaf etdirir. 

Orta ixtisaslı mütəxəssisləri müxtəlif profilli orta ixtisas 

təhsili müəssisələri hazırlayır. Bu müəssisələrə icbari və ya 

natamam orta ümumtəhsil məktəblərini bitirənlər qəbul 

olunur. 

Bolqarıstanda əsas məktəbə əsaslanan və 4-5 il təhsil 

müddəti olan texnikumlar, orta məktəbə əsaslanan və təhsil 

müddəti 1-3 il olan texnikumlar, Macarıstandakı 2-3 il təhsil 

müddəti olan texnikumlar və ali peşə məktəbləri orta təhsilə 

əsaslanır və natamam ali təhsil verir; Polşada texnikumlar və 

peşə litseyləri, Rumıniyada litseydən sonrakı ixtisas 

məktəblərinə (1-2 il) litseyin tam kursunu bitirən, bakalavr 

diplomu olan, qəbul imtahanlarını verənlər qəbul edilir; 

Çexiyada 4 illik təhsil müddəti olan, kamal attestatı verən 

orta peşə məktəbləri fəaliyyət göstərir. 

Ali təhsil ölkələrin yüksək ixtisaslı kadrlara olan 

ehtiyaclarına müvafiq şəkildə inkişaf edir. Ali təhsil dərin 

nəzəri və əməli biliklərə malik mütəxəssislər hazırlamaq 

vəzifəsini yerinə yetirir ki, həmin mütəxəssislər elm və 

texnikanın ən yeni nailiyyətlərinə əsaslanaraq istehsalatın 

təşkili və inkişafına yardımçı olmalı, ictimai inkişafın 

istiqamət və meyllərini düzgün müəyyənləşdirməlidir. 

Universitetlərin və institutların fəaliyyəti təhsil, tərbiyə və 

elmi araşdırmaların vəhdəti prinsipinə şərtlənir. 

Ali təhsil müəssisələrinin tədris proqramlarının və 

strukturunun tədris prosesinin xalq təsərrüfatının aktual və 

perspektiv tələbatları, elmi-texniki tərəqqinin tələblərilə daha 

dolğun əlaqələndirilməsi istiqamətində kamilləşdihl- 
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məsi məqsədilə, ali məktəbin elmi-tədqiqat, tədris və tərbiyə 

funksiyalarının təkmilləşdirilməsi və həmin funksiyaların 

vəhdəti və qarşılıqlı əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi üçün, 

tələbələrin elmi işə daha geniş şəkildə cəlb olunması üçün 

böyük sə'ylər göstərilmişdir. Ali təhsil müəssisəsində əldə 

etdiyi elmi axtarışlar təcrübəsi gələcək mütəxəssisdə öz 

gücünə inam yaradır, maraq dairəsini daha dəqiq 

müəyyənləşdirməyə kömək edir, onun meyl və imkanlarını 

üzə çıxarır, tələbələrin öz ixtisasları üzrə biliklərini 

dərinləşdirir. 

Təhsil sahəsində qazanılmış böyük nailiyyətlərdən biri 

də tam orta məktəb şagirdləri və ali məktəb tələbələri 

arasında fəhlə və kəndli uşaqlarının sayının artmasıdır. 

Valideynləri təhsil alaraq ziyalılar sırasına keçdikləri üçün 

artıq fəhlə və kəndli ailəsindən çıxmış sayılmayan tələbələrin 

ümumi çəkisinin xeyli artdığını da nəzərə alsaq, fəhlə və 

kəndlilərin təhsil almaları sahəsindəki nailiyyətlər daha da 

aşkar nəzərə çarpar. Ali təhsil müəssisələrinə tam orta 

məktəb, fəhlə fakültələrini, orta ixtisas təhsili müəssisələrini 

bitirənlər, həmçinin peşə, axşam və qiyabi təhsil 

sistemlərində tam orta təhsil haqqında attestat alan şəxslər 

qəbul edilir. 

Özünətəhsil məsələləri də ali təhsildən sonrakı pillədə 

həyata keçirilməyə başlandı. İstər keçmiş Sovet İttifaqı 

məkanında, istər Qərb ölkələrində belə təhsil formaları tətbiq 

olundu. Bundan başqa, təhsilin sonrakı pillələrində bə’zi 

islahatlar aparıldı. İslahatlardan söhbət düşdüyünə görə 

Avropa ölkələrində də baş verən təhsil islahatlarına 

münasibətimizi bildirək. Bir çox Avropa ölkələrinin 

hökumətləri təhsil sisteminin yenidən formalaşdırılması, bu 

zəmin üzərində təkmilləşdirmə işi aparılması ilə proqram 
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sənədlər işləməyə başladılar. Bu proqram islahatına daxil 

olan dəyərli işlərdən biri məktəbəqədər tərbiyə şəbəkələrinin 

genişlənməsi oldu. Rusiya, Çexiya, Slovakiya, Polşa, 

Bolqarıstan, Fransa, İtaliya və başqa ölkələrdə belə 

şəbəkələrin sayı artdı. Bunun üçün məktəbəqədər tərbiyə 

müəssisələrində uşaqların sayının artırılması ön plana 

çəkildi. 

Bu isə onların məktəbdə təhsil almaq hazırlığının 

müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsinə səbəb oldu. İbtidai 

məktəbdə tədrisin məzmunu və üsullarının təkmilləşdirilməsi 

və bununla da orada təhsil müddətinin 4 ildən 3 ilə və 5 ildən 

4 ilə azaldılması sahəsində iş başa çatdı. Uzadılmış gün sinif 

və məktəbləri şəbəkəsi yaradıldı. 

İcbari orta təhsilin həyata keçirilməsinə keçid bir çox 

məsələlərin həll olunmasını tələb edir: orta təhsilin 

məzmununun və məktəb fənlərinin tədrisi üsullarının, 

uşaqların yaş imkanlarının nəzərə alınması ilə 

təkmilləşdirilməsi; şagirdlərin politexnik təhsili və peşə 

yönümünun kamilləşdi- rilməsi; ümumtəhsil məktəbinin 

ayrı-ayrı pillələrində təhsilin ən məqsədəuyğun strukturu və 

müddətlərinin müəyyənləşdirilməsi; uşaqların təhsilinin 

tərbiyəvi funksiyasının və onların ideya-siyasi tərbiyəsi 

səviyyəsinin yüksəldilməsi; müəllimlərin hazırlanması 

sisteminin və onun məzmununun təkmilləşdirilməsi, 

zəhmətkeşlərin ixtisasının artırılması və i.a. 

Bir sıra ölkələrdə mövcud xalq təhsili sisteminin 

islahatının keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bolqarıstanda həmin 

islahatın əsas məqamı vahid politexnik orta məktəbin 

yaradılmasıdır. Gənc nəslin hazırlığının tarixən formalaşmış 

iki qolu — ümumtəhsil və peşə təhsili istiqamətləri bu yolla 

bir-birinə yaxınlaşacaq və tədricən onların qovuşması baş 

verəcək. 
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Bolqarıstanda sosial-iqtisadi inkişafın, təhsilin 

səviyyəsinin qaldırılmasının, gənc nəslin siyasi şüurunun və 

sosial fəallığının yüksəldilməsinin ən mühüm amillərindən 

biri kimi rolunun əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasının zəruriliyi 

irəli sürülmüşdür, bütün gənclərin icbari orta təhsilə 

keçmələri, əsasən, başa çatdırılmış, tə’lim-tədris prosesinin 

məzmunu və təşkilində keyfiyyət dəyişiklikləri həyata 

keçirilmiş, tə’lim-tərbiyənin məhsuldar əməklə üzvi şəkildə 

əlaqələndirilməsi tə’min olunmuş, şagirdlərin qabiliyyət və 

vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi, gənclərin fəal peşə və ictimai 

fəaliyyətə əqli, mə’nəvi, estetik, fiziki və peşə hazırlığının 

tə’min olunması üçün hər bir şərait yaradılmışdır. 

Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün aşağıdakı zəruri 

şərtlər göstərilmişdir; üç yaşma qədər uşaqların 22-24%- nin 

körpələr evlərinə, 3 yaşından 7 yaşınadək uşaqların isə 

85%-ə qədərinin uşaq bağçalarına getmələrini tə’min etmək 

məqsədilə uşaq məktəbəqədər müəssisələri şəbəkəsi 

genişləndirilməli, VII sinif şagirdlərinin təxminən 50%-nin 

internat məktəblərində və tam gün məktəblərində əhatə 

olunmasını tə’min etməli, məktəbdə üçnövbəli iş ləğv 

edilməli, ikinövbəlilik isə qısaldılmalı, müasir pedaqoji 

tələblərə müvafiq olaraq siniflərdə şagirdlərin sayı 

azaldılmalı, şagirdlərin istehsalat tə’limi keçmələri üçün 

tədris e’malatxanaları genişləndirilməli və müasirləşdirilməli, 

təhsil alan gənclərin peşə yönümü gücləndirilməli, 

şagirdlərin texniki və elmi yaradıcılığı inkişaf etdirilməli, 

gənclər evləri, pioner sarayları, klublar, gənc texniklər və 

aqrobioloqlar stansiyalarının inşası genişləndirilməli, 

müəllim hazırlığı və onlar ilə aparılan işin təkmilləşdirilməsi 

sahəsində keyfiyyət artırılmalı, əməyin xarakteri nəzərə 
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alınmaqla kadrlar ixtisaslaşdırılmalı, vaxtaşırı 

təkmilləşdirilməli və yenidən hazırlanmasının vahid sistemi 

qəbul edilməli, fəhlə sinfinin sıralarının doldurulması tə’min 

edilməli, VIII sinfi bitirən şagirdlərin, ən azı yarısını bu 

məktəblərə yönəltməli, ali təhsil müəssisələrində tə’lim-tədris 

prosesi təşkilinin məzmununun və ona rəhbərlik işi 

təkmilləşdirilməli, müasir tədris vasitələri geniş tətbiq 

olunmalıdır. 

Polşada təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə böyük 

işlər görülüb: Gənclərin tərbiyəsinin əsas məsələlərinin 

həllinə yönəlmiş proqram işlənib hazırlanıb; yeni yaradılan 

tərbiyə işləri üzrə Şuraya bu sahədə dövlət mərkəzi və yerli 

hakimiyyət orqanlarının bütün təşəbbüslərinin uzlaşdırılması 

daxildir. 

Polşada yeni təhsil sistemi icbari orta ümumtəhsil 

məktəbinin, şəhər və kənd məktəblərində vahid tədris 

proqramlarının qəbulu haqqında qərar peşə təhsilinin geniş 

şəbəkəsinin — profilindən asılı olaraq, 6 aydan iki il yarıma 

qədər təhsil müddəti olan məktəblərin açılmasını nəzərdə 

tutur. Onillik məktəblərin ali məktəblərə daxil olmaq istəyən 

mə’zunları müxtəlif profilli xüsusi ikiillik məktəblərdə təhsil 

almalıdırlar. Seymin qərarı ilə ali təhsil sisteminin əsas 

istiqamətləri və vəzifələri də müəyyənləşdirilib. Maarifin 

islahatı üçün zəruri olan ictimai, kadr və maddi şərait də 

yaradılıb. 

Hazırda natamam orta məktəblərin mə’zunlarının 95%-i 

təhsilini davam etdirir ki, bunların 40%-i orta məktəblərdə 

oxuyur. Kənd yerlərində pərakəndə məktəb şəbəkəsinin 

yerini baza məktəbləri tutur ki, bunlar tədris və tərbiyənin 

daha yüksək səviyyəsini tə’min edir. 

Müəllimlərin ictimai nüfuzunun, onların həyat və iş 

şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün çox işlər görülüb. Polşa 
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Respublikasının Seymi müəllimlərin hüquq və 

mükəlləfiyyətləri Nizamnaməsini qəbul edib. Müəllimlərin 

ixtisasının artırılmasının yeni sistemi həyata keçirilib. 

Məktəblərdə, orta ixtisas və ali məktəblərdə tədris, tərbiyə və 

ideya- siyasi işlərin səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlib. 

Ali təhsil müəssisələri xalq təsərrüfatı və mədəniyyətin 

tələbatlarına cavab verən elmi araşdırmalarda geniş iştirak 

edir. 

Çexiya məktəblərində ümumi və politexnik təhsil prosesi, 

böyüməkdə olan nəslin məktəbdə yetişdirilməsi elmi 

dünyagörüşünün formalaşdırılmasına, ideya-siyasi, əxlaq, 

əmək, estetik tərbiyənin kamilləşdirilməsinə, şagirdlərdə 

vətəndaş fəallığının inkişaf etdirilməsinə yönəldilib. 

Çexiyada təhsil sahəsində qarşıya aşağıdakı vəzifələr 

qoyulub: on iki illik məktəb həcmində ümumi təhsilin vahid 

kursunun işlənib hazırlanması; təhsilin ayrı-ayrı pillələrinin 

üfüqi və şaquli istiqamətlərdə əlaqələrinin, nəzəriyyə ilə 

təcrübənin, tə’limlə məhsuldar əməyin üzvi əlaqəsinin 

həyata keçirilməsi; təbiət elmlərilə humanitar elmlərin 

qarşılıqlı əlaqələrinin, tə’limin müxtəlif forma və üsullarının 

səmərəliliyinin tə’min olunması. 

Çexiya hökuməti icbari onillik təhsilin və yeni tədris 

proqramlarının tətbiqi, tə’lim prosesində şagirdlərin yaradıcı 

və müstəqil fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsinin zəruriliyi 

barədə qərar qəbul etmişdir. 

Sentyabrın birindən birinci siniflər yeni proqramlar 

əsasında işləyir, ikinci pillə siniflərində də yeni proqramlar 

eksperiment şəklində sınaqdan çıxarılır ki, onları da hər bir 

tədris ilindən e’tibarən tətbiq etmək mümkün olur. Beləliklə, 

icbari məktəbdə tə’limin yeni məzmununa keçidin həyata 

keçirilməsi başa çatdırılmışdır. 
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Rumıniyada sosial-iqtisadi inkişafın əsas 

istiqamətlərində təhsil sisteminin daha da təkmilləşdirilməsi, 

onun bütün pillələrində tə’lim və tərbiyənin məzmun və 

üsullarının ölkənin sosial-iqtisadi və mədəni inkişafının 

tələblərinə müvafiq şəkildə mükəmməlləşdirilməsi, gənclərin 

tə’lim prosesinin əməli istehsal fəaliyyəti ilə üzvi şəkildə 

birləşdirilməsi zəruri sayılır. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların 80%-i (3-6 yaş) 

məktəbəqədər tərbiyə ilə əhatə olunmuş, icbari on illik 

təhsilə (litseyin birinci pilləsi — IX-X siniflər), icbari iki illik 

təhsilə (iitseyin ikinci pilləsi — XI-XII siniflər) keçid başa 

çatdırılmışdır. 

Elmi, ümumtəhsil və peşə tə’limlərinin əlaqəsini 

gücləndirmək məqsədilə xüsusi litseylərdə təhsil alanların 

sayı ardıcıl şəkildə artırılmış və bununla da litseylərin 

müxtəlif tiplərilə ixtisaslı kadrlara tələbat arasında zəruri 

tarazlıq əldə edilmişdir. Peşə hazırlığı verən litseylərtam orta 

təhsil alanların 70%-ni əhatə etmişdir. 

Ali təhsil sosial-iqtisadi fəaliyyətin bütün sahələrində 

kadrlara olan ehtiyacı tam tə’min etmişdir. Son illərdə 200 

minədək adam ali təhsil müəssisələrini bitirmişdir. Bunlardan 

da 83 mini texniki ixtisaslara yiyələnmişdir. 

Ali məktəbin mühüm vəzifələrindən biri tə’limin 

araşdırmalar və istehsalatla üzvi əlaqəsini tə’min etməkdir. 

Nəzərdə tutulan bütün tədbirlərin maddi cəhətdən tam 

tə’min edilməsi üçün təhsilə çəkilən xərclər xeyli artmışdır. 

Təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi problemi 

Macarıstanda geniş müzakirə edilir. Macarıstanda təhsilin 

strukturunun layihələri işlənib hazırlanmışdır, bu layihələrin 

sınaqdan çıxarılması isə uzun müddət tələb edir. 

Macarıstanda böyüməkdə olan nəslin icbari orta təhsilə 

keçidi 
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tə’min edilmişdir. 

Bə’zi ölkələrin hökumətləri təhsil sistemlərinin islahatının 

müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsini tə’min edən qərarlar 

qəbul ediblər: maarifə ayrılan maliyyə vəsaitinin artırılması, 

məktəb şəbəkəsinin genişləndirilməsi, ictimai tərbiyə 

fondunun yaradılması, müəllimlərin hazırlanması və onların 

ixtisasının artırılması məsələləri bu qərarlarda öz əksini 

tapmışdır. 

Hazırda bütün ölkələrdə aşağıdakı tədbirlər həyata 

keçirilir: yeni tədris proqramlarının həyata keçirilməsi 

təcrübəsinin hərtərəfli təhlili; fənlərarası əlaqələrin daha 

səmərəli həyata keçirilməsi məqsədilə müxtəlif məktəb 

fənləri, siniflər və pillələr üzrə tə’limin məzmununun 

təkmilləşdirilməsi və əlaqələndirilməsi; yeni dərsliklər, 

metodiki ədəbiyyat, əyani vasitələrin işlənib hazırlanması; 

müəllimin metodiki işinin səviyyəsinin yüksəldilməsi; təTım 

prosesinin fəallaşdırılması; məktəbdə tə’lim və tərbiyənin 

nəzəriyyə və təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi. 

Həyat ali təhsildə əsaslı kəmiyyət və keyfiyyət 

dəyişiklikləri aparılmasını tələb edir ki, bunlar da öz əksini 

ixtisasların strukturu və çeşidinin dəqiqləşdirilməsində, 

tə’limin forma, üsul və məzmunun təkmilləşdirilməsində, elmi 

təşkilatlarla ali təhsil müəssisələrinin elmi potensialının 

inteqrasiyasında, tələbələrin elmi fəaliyyətinin, ali təhsil 

müəssisələrinin iqtisadiyyat və milli mədəniyyətin ehtiyacları 

üçün aparılan elmi araşdırmalarda iştirakının, ali təhsil 

müəssisələri, elmi müəssisələr və təsərrüfat təşkilatları 

arasında əlaqələrin genişləndirilməsində, tə’lim və 

araşdırmaların əməli işlə əlaqəsinin artırılmasında tapır. 

Ümumtəhsil məktəbləri, orta və ali ixtisas təhsil 

müəssisələrinin tə’lim-tərbiyə işinin səviyyəsinin 

yüksəldilməsi 
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vəzifəsi müəllimlərə və professor-müəllim bey’ətinə qarşı 

daha yüksək tələblər irəli sürür ki, bu da öz növbəsində, 

onların ixtisasının artırılmasının özünü doğruldan yolları, 

formaları və məzmununun kamilləşdirilməsini israrla tələb 

edir. 

Ölkələrin tərəqqisi və bütün sahələr üzrə bir-birinə 

yaxınlaşması prosesi ümumi iqtisadi, siyasi, ideya və mədəni 

əsaslara malik, bir-birilə maraq və məqsədlə, həmrə’yliklə 

qırılmaz şəkildə bağlı olan azad, müstəqil ölkələrin birliyinin 

meydana çıxmasına gətirib çıxarmışdır. Elm və texnikanın 

tələblərinə uyğun olaraq belə ölkələrin elmi-texniki 

əməkdaşlığının formaları getdikcə təkmilləşməkdədir. 

Təhsil sahəsində əməkdaşlıq əhəmiyyətli dərəcədə 

genişlənmişdir. Bu əməkdaşlıq müxtəlif formalarda həyata 

keçirilir: böyüməkdə olan nəslin tə’lim-tərbiyəsi sahəsindəki 

təcrübə və elmi informasiya mübadiləsi, pedaqoji 

problemlərin birgə araşdırılması, elmi araşdırmalara 

qarşılıqlı rə’y verilməsi, birgə elmi konfranslar, simpoziumlar, 

toplantılar keçirilməsi, ölkə üçün kadrların hazırlanmasında 

qarşılıqlı yardım göstərilməsi, mühazirəçilər mübadiləsi, 

tələbələrin tanışlıq istehsalat təcrübələrinin təşkili, 

professor-müəllim bey’ətinin ixtisasının artırılmasının 

müxtəlif formaları və i.a. Təhsil nazirlikləri (maarif 

nazirlikləri), şəhər və kənd təhsil şö’bələri, elmi-tədqiqat 

müəssisələri, ali pedaqoji təhsil müəssisələri və ümumtəhsil 

məktəbləri arasında ikitərəfli razılaşmlar geniş vüs’ət alıb. 

Təhsil (maarif) nazirliklərinin konfransları, pedaqoqların, 

pedaqoji jurnalların və qəzetlərin baş redaktorlarının elmi- 

metodiki və praktiki müşavirələri, şagird olimpiadaları və 

digər tədbirlər vaxtaşırı keçirilir. Ali təhsil nazirlərinin VII 

konfransının (iyul 1972-ci il, Praqa) qərarı ilə ölkələrin “Müa 
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sir ali məktəb” adlı beynəlxalq dərgisi tə’sis edilib ki, onun 

əsas vəzifəsi ali təhsilin elmi və pedaqoji məsələləri üzrə 

geniş təcrübə mübadiləsinin təşkilidir. 

Müəyyən ölkələr arasında yeni tipli beynəlxalq əlaqələr 

haqqında təhsil sahəsində və pedaqoji araşdırmalarla bağlı 

əməkdaşlıq böyüməkdə olan nəslin tə’lim-tərbiyəsi 

sahəsində həm ayrılıqda götürülmüş hər bir ölkənin, həm də 

bütün ölkələrin nailiyyətlərini artırır, təhsil sisteminin 

üstünlüklərindən daha dolğun şəkildə istifadə etmək imkanı 

verir. 

§ 3. Dünyəvi təhsil sisteminin 

bə’zi problemlərinə dair 

Biz bu paraqrafda ABŞ, Almaniya, Fransa, İtaliya, 

İngiltərə, Avstraliya, Yaponiya, Norveç, İsveçrə, Azərbaycan 

və başqa ölkələrin təhsil sistemi ilə bağlı bir sıra mülahizələr 

söyləyəcək, bə’zi fakt və rəqəmlər gətirəcək və onları 

müqayisəli şəkildə təhlil edəcəyik. 

XX əsrin birinci yarısından sonra Amerika təhsil 

sistemində olan təkamül onu başqa ölkələrdəki təhsil 

sistemindən ciddi şəkildə fərqləndirdi. Halbuki bu dövrə 

qədər Almaniya təhsil sistemi, necə deyərlər, liderliyi özündə 

saxlamışdı. Mə’lumdur ki, dünyanın inkişaf etmiş ölkələri 

sırasında elmi-pedaqogikanın formalaşdırılması sayəsində 

almanlar həmişə üstünlüyə nail olmuşlar. Yə’ni Almaniyada 

hazırlanan elmi pedaqogika və onun ayrı-ayrı bölmələri 

həmişə nümunəvi olmuşdur. Hətta XX əsrin son rübünə 

qədər əgər Azərbaycanda tətbiq olunan təhsil sistemi keçmiş 

SSRİ məkanındakı Moskvanın diqtə etdiyi təhsil sisteminin 

eyni idisə, e’tiraf etməliyik ki, Moskva da bu 
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sistemi almanlardan əxz etmişdi. Lakin II dünya müharibəsi 

illərində hər iki ölkənin təhsil sisteminə böyük zərbə 

vurulmuş və nəticədə Amerika təhsil sistemi hegemonluğu 

ələ keçirmişdir. 

Müharibədən sonrakı illərdə, yə’ni XX əsrin II yarısında 

ABŞ, İngiltərə və Fransada istər ümumtəhsil məktəblərində, 

istər peşə-texniki məktəblərində, istər orta ixtisas 

məktəblərində, istərsə də ali məktəblərdə tətbiq olunan 

didaktik təhsil özünün örnək xarakteri ilə diqqəti cəlb edirdi. 

Bu illərdə Fransada təhsil sisteminin idarə olunmasında ciddi 

mərkəzləşmə yaradılmışdı: Fransa təhsil sistemində özünü 

göstərən yeniliklərdən biri sosial seleksiya aksiyasının 

həyata keçirilməsi olmuşdur. Bu isə tam orta təhsilin həyata 

keçirilməsində böyük nailiyyət sayıla bilər. 

Bu illərdə Amerika, İsveçrə, İngiltərə, İtaliya, Fransa və 

Norveçdə yeni tipli məktəblər yaranmağa başladı. Kilsələrin, 

dini icmaların himayəsi ilə yaradılan yeni tipli məktəblərlə 

yanaşı, ayrı-ayrı şəxslərin yaratdıqları məktəbləri də qeyd 

etmək lazımdır. Bunların içərisində yaranan təhsil 

müəssisələri arasında ali məktəbləri xüsusi qeyd etməliyik. 

Doğrudur, bu illərə qədər özəl sektorun hesabına yaranmış 

Kembric və Oksford (İngiltərə) universitetlərinin təcrübəsi 

mövcud idi. Bu təcrübənin Amerikada tətbiqi yeni təhsil 

sisteminin yaranmasına rəvac verdi. Nümunəvi ştat 

universitetlərinin (ABŞ) fəaliyyətini örnək hesab etmək 

mümkündür. 

XX əsrin II yarısında Amerika təhsil sistemində yaranan 

qeyri-səlis məntiq sistemi haqqında danışmağı vacib sayırıq. 

Həmin əsrin 60-cı illərində bunu elm-təhsil sisteminə daxil 

edən (Kaliforniya ştatında) azərbaycanlı alim 
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Ələsgər Lütfizadə olmuşdur. Yeri gəlmişkən, bu alim 

haqqında bir qədər ətraflı mə’lumat vermək istərdik. 

Lütfizadə 4 fevral 1921-ci ildə Bakı şəhərində anadan 

olmuşdur. Bakı şəhəri 16 saylı məktəbdə 3 il oxuduqdan 

sonra ailəsi ilə birlikdə irana köçmüşdür. 1944-cü ildə Tehran 

Universitetini elektrik mühəndisliyi ixtisası üzrə bitirmiş və 

həmin ildə təhsilini davam etdirmək məqsədi ilə ABŞ-a 

getmişdir. Massaçuset texnologiya institutunda və 

Kolumbiya Universitetində professor işləmiş, həmin ildən 

Koliforniya ştatının Berkli şəhərindəki universitetdə əvvəlcə 

professor işləmiş, 1963-cü ildən sonra “Elektrik mühəndisliyi 

və kompüter elmləri” kafedrasına rəhbərlik etmişdir. 

Professor Lütfizadə hazırda Berkli Universitetində ömürlük 

professor və Soft Computinq institutun direktoru kimi 

fəaliyyət göstərir. 

Dünya elminə şöhrət gətirən azərbaycanlı alim Ələsgər 

Lütfizadənin adı bu gün Aristotel, Bəhmənyar, N.Tusi, 

Nyuton, Eynşteyn və başqa görkəmli şəxslərlə birgə çəkilir. 

Hazırda Amerikanın Kaliforniya ştatının Berkli şəhərindəki 

universitetdə kafedra müdiri və Soft Komputinq Elmi- 

Tədqiqat İnstitutunun rəhbəri kimi fəaliyyət göstərən bu alim 

dünyada ilk dəfə olaraq qeyri-səlis məntiq ideyasını irəli 

sürərək alternativsiz liderə çevrilmişdir. 

Lütfizadənin diskret və rəqəmli idarəetmə informasiya və 

komunikasiya sistemlərinin yaradılması və bu nəzəriyyənin 

banisi kimi şöhrət tapması əsl sensasiyaya çevrildi. 

Laplas çevirməsinin riyaziyyat və texnikada oynadığı 

rolu eyni səviyyədə və ondan da bir qədər artıq Zadə 

çevirməsi oynayır. Zadənin ən böyük xidmətlərindən biri də 

modern idarəetmə elminin əsasını təşkil edən vəziyyətlər 
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fəzası dinamik sistemləri idarəolunma və müşahidə olunma 

nəzəriyyələrinin təklif edilməsidir. Bu nəzəriyyələr vasitəsilə 

dünyada ilk dəfə olaraq vəziyyətlərin fəzasının idarəolunan 

və müşahidə obyektləri haqqında təkliflər verən Zadə böyük 

ixtiralar sahibi kimi ad qazanmışdır. O, sübut etmişdir ki, bir 

ilə sıfır arasında sonsuz qiymət ola bilər. Bu təklif bəşəriyyət 

üçün böyük bir nəzəriyyəyə çevrildi, beləliklə, klassik 

riyaziyyatla yanaşı, qeyri-səlis riyaziyyat adlı yeni bir elm 

sahəsi yarandı. Nəticədə dünya elminin ayrı-ayrı bölmələri 

yaranmağa başladı. 

Bu gün dünya alimlərinin heyrət və maraqla öyrəndikləri 

qeyri-səlis riyaziyyat, qeyri-səlis fizika, qeyri-səlis kimya, 

qeyri-səlis iqtisadiyyat, qeyri-səlis bədii məntiq Zadənin 

kəşflərinin bəhrəsi kimi qiymətləndirilir. 

Hazırda dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən 

Amerika, Yaponiya, Kanada, Fransa və Çində qeyri-səlis 

məntiqə söykənən və öz işini bu kəşflərin ideyaları əsasında 

quran yüzlərlə istehsalat müəssisəsi fəaliyyət göstərir. 

Lütfizadə irsi dünyanın bir çox görkəmli alimləri 

tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Hani Haqras, Viktor 

Kollaqon, Martin Koley, Malkom Karr onun barəsində belə 

demişlər: “Lütfi A. Zadə Fizzy (zəncirvari) sistemlərin 

mövzusunu 1965-ci ildə təqdim etmişdir. Lütfi A.Zadə bu 

işində bəşəriyyətə ən yaxşı idarə üsulunun — ümumqəbul 

olunmuş idarə sisteminin (hamı tərəfindən qəbul olunmuş) 

səbəblərindən birini təqdim edirdi. Bu üsul qeyri-dəqiq 

linqvistik mə’lumata əsaslanaraq effektiv qərar qəbul etməyə 

imkan verirdi. O, elektro-mexaniki üsulların model- 

ləşməsinin yaxşılaşdırılması üçün Fizzy loqic (zəncirvari 

məntiq) təklif edirdi ki, bu tipi bəşəriyyət idarəedici mə’lu- 
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mat kimi istifadə edə bilsin”. 

Azərbaycan alimlərindən N.M.Cəfərova, R.D.Cavanşir, 

A.M.Quliyev, A.M.Haqverdiyev, T.M.Əfəndiyev, A.M. Hüm- 

bətova da həmçinin görkəmli alim Lütfizadənin kəşflərini 

yüksək qiymətləndirmişlər: “Hal-hazırda Lütfi A.Zadənin 

nəzəriyyəsinə əsaslanan aiqoritmin istifadəsi 3-cü cizgilərə 

əsaslanan təsnifat qəbildən nəticələr verir. Fizzy sistemlərin 

qruplaşmasını izləyərkən mə’lum olur ki, bu sistem çətinliklə 

də olsa, uğurla aparılmışdır. Bu halda metodun əsas məğzi 

saxlanılır. Qruplaşdırma verilən cinslərə (çeşidlərə) 

əsaslanaraq onların 3-cü xüsusiyyətlərindən irəli gələn 

müxtəlif kateqoriya və geoloji seksiyaları önə çəkirdi. Biz isə 

hazırlığı—möhkəmlik və cilalayıcı (itələyici) xassəni tə’yin 

edirik”. 

Dünyanın bir çox ölkələrində L.Zadənin Soft Komputinq 

nəticələri tətbiq olunmaqdadır. Bu nəzəriyyə qeyri-səlis 

məntiq, süni neyron şəbəkələri, genetik aiqoritmiər, xaos 

nəzəriyyəsi və ehtimal nəticə çıxarma paradiqmillərinin 

intellektual kombinasiyalarını özündə təcəssüm etdirir. 

Lütfizadənin Soft Komputinq nəzəriyyəsi əsasında dünyanın 

ən məşhur kompüter mərkəzləri ən böyük istehsalat 

şəbəkələri yaradır. Xüsusilə bu şəbəkələrdə həyata keçirilən 

yeni iş sistemi sözlə (rəqəmlə yox) işləyən kompüterlər 

nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyənin böyüklüyü ondan ibarətdir 

ki, həmin kompüter maşınlarında informasiyaların qranilya- 

siyası rəqəmlərlə, kodlarla deyil, yalnız sözlərlə, cümlələrlə 

tənzimlənir. Zadənin hazırda üzərində işlədiyi yeni kəşfi 

təəssürat nəzəriyyəsi adlanır. Bu gün dünyamızın elə 

populyar idarəetmə mərkəzi yoxdur ki, L.Zadənin bu kəşfinə 

istinad etməsin. 

Lütfizadənin nəzəriyyələri başqa Azərbaycan alimlə 
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rinin də diqqətini cəlb etmişdir. Belə ki, tanınmış alim 

R.Əliyev onun nəzəriyyələrinə öz münasibətini belə ifadə 

etmişdir: “Lütfizadə qeyd etdiyi kimi, hibrid zehni sistemlərin 

axması (vaxtının bitməsi) digər təsviri sistemlərin alınmasına 

gətirib çıxarır ki, burada FL, NS və PR uyğunlaşdırılmış 

şəkildə istifadə edilir. Mənim fikrimcə, hibrid zehni (idrak) 

sistemləri gələcəyin dalğasıdır”. 

Azərbaycanın başqa alimləri də Lütfizadə irsi ilə 

dərindən maraqlanırlar. M.İ.Əliyev, İ.A.İsayeva, İ.A.Əliyev, 

R.A.Əliyev bu haqda yazmışlar; 

“Fizzy” sisteminin yaradıcısı prof. A.Zadə “Fizzy loqic 

(zəncirvari idrak, məntiq) kimyada” kitabına olan qeydlərində 

bildirmişdir ki, bu nəzəriyyənin kimyada da tətbiqini gördükdə 

çox təəccüblənmişdir. Sonralar o, bunu zəruri (vacib) hesab 

etmişdir. Flal-hazırda Fizzy sisteminin fizikada da tətbiqi 

üçün ilk addımlar atılmışdır və bizim fikrimiz belədir ki, bu 

sistem olduqca gərəklidir. L.A.Zadə tərəfindən irəli sürülmüş 

Fizzy sistemi riyaziyyat və fəlsəfi texnologiya üçün də tam 

uyğundur”. 

Ədəbi limit qiymətlərinin yerinə daha keyfiyyətli bölən 

qiymətlərinin təqdim olunması hazırda ABŞ-da “Yumşaq 

hesablama” (Lütfi-Zadə) və Yaponiyada (MITI) “Real 

ümumdünya kompüter sistemi” nəzəriyyələri üçün baza 

komponentləri rolu oynayıb. 

Qeyd edilməlidir ki, Fizzy vəziyyət aparatlarının dolu 

ifadəsi ilk dəfə 1965-ci ildə Lütfi A.Zadə tərəfindən təklif 

edilmişdir. Almaniyadan dok. F.Əliyev, dok. S.Klasko bu 

modelə yüksək qiymət verərək demişlər: “Təbii dil 

akustikasının Fizzy modeli və sintaksisin bəşəriyyətin 

tərəfindən tapılması Fizzy aparatları nəzəriyyəsi Lütfi 

A.Zadənin nümunə tanınması modeli əsasında 1965-ci 
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ildən meydana gəlmişdir”. 

Çin alimlərindən Çu Vanq, Dəli Vanq, Vencik Şaho da 

həmin model barədə qiymətli fikirlər söyləmişlər: “Professor 

Lütfizadə 1965-ci ildə konsepsiyasını irəli sürdükdən sonra 

belə bir proqnoz verdi ki, problemlərin təsnifatında istifadə 

oluna bilər. O, nisbi matrissa ekvivalentləri üzərində işləyirdi. 

4 teoremdən ibarət ilkin matrissa Elementi Metodu ilk dəfə 

1982-ci ildə təqdim olunub. 

Metodun mahiyyəti ekvivalentlərin bölünməsi prosesində 

materialların yaranmasından ibarətdir. 

Lütfizadənin “Qeyri-səlis məntiq” düsturu təsbit olunsa 

belə, prosedura ən’ənəvi təkrarlama ilə bitir. Metodda verilən 

teorem təkrarlamanın sadə xətti cəbri problemlə əvəz 

olunması üçün əsas yaradır. Beləliklə, ilkin Matrissa 

Elementi Metodunun ətraf mühit problemlərinin praktiki 

həllində effektiv rol oynayır”. 

Çin professoru Vicia Tan qeyd edir ki, Lütfizadənin 

“Qeyri-səlis məntiq” kopsepsiyası elementar nəzəriyyəyə 

tətbiq olunur. 

Bütün bunları nəzərə alaraq Zadə irsindən Azərbaycan 

ümumtəhsil məktəblərində istifadə olunması məqsədilə 

aşağıdakı təklifləri veririk: 

-Müstəqil Azərbaycan Respublikasında hazırlanan təhsil 

islahatı ilə bağlı direktiv və proqram sənədlərdə Lütfizadənin 

nəzəriyyələrindən istifadə olunması çox faydalı nəticələr 

verə bilər. 

-Ümumtəhsil məktəbləri üçün hazırlanan riyaziyyat,, 

fizika və kimya dərsliklərində həm ayrıca bölmə kimi 

(dünyanın ən populyar və ən yeni kəşfləri kimi), həm də 

müvafiq problemlərin şərhləri zamanı Lütfizadə 

nəzəriyyələrindən istifadə olunması yetişən nəslin 

dünyagörüşünün 

129 



formalaşmasında əvəzsiz xidmət rolunu oynayar. 

-incəsənətlə bağlı bütün dərs və dərs vəsaitlərində Lüt- 

fizadə irsindən istifadə olunması bu sahədə qazanılan 

bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması işində əvəzsiz 

xidmətlər göstərə bilər. 

-İbtidai siniflərin dərsliklərində “Dünya şöhrətli 

azərbaycanlı alim Lütfizadə” mövzularının daxil edilməsi 

faydalı olardı (əlifba, II, III, IV siniflərin “Oxu” dərsliklərində 

uşaqların yaş dövrü üçün məqbul sayılan oçerklərin 

verilməsi nəzərdə tutulur). 

Tə’lim prosesi zamanı humanitar və dəqiq elmlər 

arasında inteqrasiya və diferensiasiyanın yaranması işində 

səmərə verən didaktik üsul kimi Zadə irsindən lazımi 

səviyyədə istifadə etmək məsləhət görülür. 

-Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlər Lütfizadə- 

nin həyatı, yaradıcılığı, elmi fəaliyyəti və onun kəşflərini 

özündə təcəssüm etdirən gecələrin, görüşlərin, disputların, 

sinif saatlarının, dərnəklərin (estetik-bədii dərnəklər, texniki 

dərnəklər, özfəaliyyət dərnəkləri, didaktik oyunlar, 

kompozisiyalar, bayramlar və s. nəzərdə tutulur) mütəmadi 

şəkildə təşkil edilməsi yaxşı olardı (hərçənd belə 

tədbirlərdən az da olsa istifadə olunur). 

-Məktəbin məktəbdənkənar müəssisələrlə əlaqəsi 

zamanı tətbiq olunan iş prosesində Lütfizadə irsi ilə bağlı 

mövzulardan istifadə olunması səmərə verərdi. Xüsusilə 

radio və televiziyada Lütfizadə rubrikası açılsa yaxşı olar. 

-Azərbaycan məktəblərində “Lütfizadə məktəbi”, 

“Lütfizadə guşəsi”, “Lütfizadə kabineti”, “Lütfizadə 

laboratoriyası”, “Lütfizadə albomu”, Lütfizadə ilə bağlı 

trafaretlərdən istifadə olunması və bu kimi personalların 

yaradılmasına, tə’sis və tərtib edilməsinə zəruri ehtiyac 

duyulur. 
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Bütün bunlar nəticə e’tibarilə şagirdlərin və müdavimlərin 

əsl intellekt kimi yetişməsinə kömək göstərməklə onların elmi 

dünyagörüşünü formalaşdıracaq, texniki biliklərini artıracaq, 

riyazi təfəkkürünü yetginləşdirəcək, estetik-bədii tərbiyəsini 

formalaşdıracaq, vətənpərvərlik hissini yüksəldəcək, doğma 

diyarın dühalarına məhəbbətini artıracaq, beynəlmiləlçilik 

ən’ənələrinin yaranmasında səmərə verəcək və sair mühüm 

mə’nəvi dəyərlərin formalaşmasında mühüm rol 

oynayacaqdır. 

XX əsrin ikinci yansında inkişaf etmiş ölkələrin təhsil 

sistemlərinin strukturları aşağıdakıları əhatə edirdi: ümum- 

təhsil məktəbləri, peşə və texniki məktəblər, orta ixtisas və ali 

təhsil müəssisələri. 

Ümumtəhsil məktəbinin strukturunun müxtəlif tipli, pilləli, 

həmçinin adlı məktəblər mövcud idi. Lakin məktəbin 

quruluşunun əsas prinsipləri, tə’limin vəzifə və xarakterində 

inkişaf etmiş ölkələrin hamısı üçün ümumi olan bir çox 

cəhətlər vardı. 

İbtidai məktəb (yaxud elementar) tarixən zəhmətkeş 

uşaqlarının maarifləndirilməsinin ən kütləvi forması kimi 

inkişaf etmiş və onun təməli, əsasən, maddi təhsil 

nəzəriyyəsi olmuşdur. Müxtəlif ölkələrdə ibtidai məktəblərdə 

təhsil müddəti müxtəlifdir: ABŞ — 6-8 il, Norveç — 7 il, 

İngiltərə— 6 il (5-7 yaşlarında — balacalar məktəbi, 7-11 

yaşlarında — ibtidai məktəb), Yaponiya, Belçika və 

Almaniyanın ayrı-ayı əyalətləri — 6 il, Fransa, İtaliya — 5 il, 

Almaniya, İsveç — 4 il və i.a. Bir sıra ölkələrdə (ABŞ, İngiltərə 

və b.) ibtidai məktəblərin şagirdləri qabiliyyətlərinə görə 

qruplara bölünürlər. 

Bu ölkələrin pedaqogikası uşaqların guya ki, genetik 

baxımdan şərtlənmiş “anadangəlmə iste’dadlığı”nın müxtəlif 

tipləri nəzəriyyəsini işləyib hazırlamışdır: intellektual, yaxud 
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əməli, artistik, yaxud bədii (ABŞ,' İngiltərə və b.) nəzəri, 

əməli, yaxud nəzəri-əməli iste’dadlar (AFR və b.). İste’dad 

tipi, deməli, təhsilin müxtəlif istiqamətləri üzrə şagirdlərin 

seçilməsi tə’limin ilkin mərhələlərində, ibtidai məktəbi 

bitirdikdən sonra testlər, fərdi tapşırıqlar, zirəklik və 

erudisiya- ya dair müxtəlif tapşırıqlar (ABŞ, İngiltərə, 

Avstraliya, Yaponiya və b.); müşahidə məzmununda didaktik 

sistemlər tətbiq olunur. Belə hallar Fransa, Almaniya və 

ABŞ-da daha çox müşahidə olunur. Adı göstərilən ölkələrdə 

müsabiqə imtahanları və onların qiymətləndirilməsi ilə bağlı 

spesifik normativlər əsaslanır. Belə sistemə daha çox 

Almaniyada rast gəlmək mümkündür. 

XX əsrin ikinci yarısından sonra ABŞ, Almaniya və 

Fransa kimi ölkələrdə tə’limin məzmununu yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə kadrların attestasiyası birinci plana çəkilir. 

Attestasiyalar test formasında həyata keçirilir. Attestasiyanın 

nəticələrinə uyğun olaraq müəllimlər üçün xasiyyətna- mə 

yazılır. Bu xasiyyətnamələrə istinad edilərək gələcək 

beşilliklər üçün müəllimlərə rəğbət və cəza üsulları tətbiq 

olunur. Aşağı bal toplamış müəllimlər ixtisara salınır, yuxarı 

bal toplamış və yüksək xasiyyətnamə almış müəllimlər 

ümumi və yüksək bal ilə qiymətləndirilirlər. 

Ötən əsrin son rüblərində ABŞ-da, Yaponiyada həm 3 

illik, həm 4 illik kiçik orta məktəb, İngiltərədə isə həm 4 illik, 

həm də 5 illik kiçik orta məktəblər; Fransada isə belə 

məktəblər ibtidai məktəblər adlanırdı. Təcrübə, müşahidələr 

və əldə etdiyimiz mənbələrə istinad edərək deyə bilərik ki, bu 

məktəblər icbari təhsilin birinci pilləsi hesab olunur. Qeyd 

olunan ölkələrdə 5 və 10-cu siniflər icbari təhsilin ən vacib 

pilləsi sayılır. Bu pilləni uğurla başa vuran uşaqlar təhsillərini 

məktəblərdə (peşə, orta ixtisas və ali məktəblərdə) 
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davam etdirə bilərlər. ABŞ, İngiltərə, Yaponiya və Fransada 

icbari təhsili həyata keçirən məktəblər bu gün də öz 

populyarlığı ilə seçilirlər. Nümunə tə’riqilə İngiltərədə 

qrammatik məktəbləri, Almaniyada və Skandinaviya 

ölkələrində gimnaziyalan, Fransada litseyləri, ABŞ və 

Yaponiyada isə akademik qruplannı göstərə bilərik. XX əsrin 

son rübündə və hazırda həmin ölkələrdə təhsil müddəti 12 il, 

hətta Almaniyada 13 ildir. 

ABŞ-da və Avropada təhsilin məzmununun 

yaxşılaşdırılması üçün YUNESKO-nun xüssi nəzarət 

qrupları mövcuddur. YUNESKO-nun xəttilə son 40 il ərzində 

mütə- madi keçirilən konfransları buna misal göstərmək olar. 

Məsələn, ABŞ-ın Uilyamsburq şəhərində mütəmadi şəkildə 

keçirilən konfrans ən’ənələri bu gün də öz novator fəaliyyəti 

ilə seçilir. Həmin konfranslarda minimum 18, maksimum 30 

ölkənin ekspert qrupu tədqiqat xarakterli işlər aparır. Bu 

təşəbbüsü YUNESKO-nun nəzdində fəaliyyət göstərən 

təhsilin planlaşdırılması üzrə beynəlxalq institut irəliyə atmış 

və bu gün də yüksək səviyyəli məclislər təşkil edir. Nəticə 

e’tibarilə ABŞ, Almaniya, İngiltərə, Yaponiya, Fransa, İsveç 

və Norveçin təhsil sistemi müqayisə olunur. Ən nümunəvi 

təhsil sistemi aparıcı təhsil sistemi kimi təqdir olunur. 

1991-ci ildən e’tibarən həmin qabaqcıl təcrübə 

nümunəsində Azərbaycanda yeni tipli məktəblər yaranmağa 

başlanmışdır. Bakı, Gəncə, Şəki, Sumqayıt, Lənkəran, Quba 

və Şamaxıda bu tipli məktəblərin ilk nümunələri artıq ilk 

onilliklərini başa vurmaqdadırlar. Bakının Yasamal 

rayonundakı İncəsənət gimnaziyasını, Səbail rayonundakı 

Həbibbəy Mahmudbəyov adına Humanitar və texniki lit- 

seyini müqayisə obyekti kimi qeyd etmək yerinə düşərdi. 
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incəsənət gimnaziyasında artıq 10 ilə yaxındır ki, 

şagirdlər icbari təhsil ilə yanaşı bədii qabiliyyətli uşaqlardan 

seçilmiş qruplar da fəaliyyət göstərir. Bu qruplarda şagirdlər 

icbari ümumi təhsil almaqla yanaşı, həm də orta musiqi 

təhsili, rəssamlıq, heykəltəraşlıq, arxitektura ilə bağlı xüsusi 

təhsil də alırlar. Maraqlı faktdır ki, təhsilin planlaşdırılması 

üzrə beynəlxalq institutun (YUNESKO-nun nəzdində) təklif 

etdiyi sistemə uyğun olaraq gimnaziyanın ən fəal şagirdləri 

beynəlxalq festival və müsabiqələrdə öz qüvvələrini 

sınayırlar. Artıq gimnaziyanın tələbələri sırasında müxtəlif 

beynəlxalq festivalların onlarla laureatı var. 

Estetik bədii qabiliyyətli uşaqların inkişafından 

danışarkən, İtaliyada mövcud təcrübə haqqında da bir neçə 

söz demək vacibdir, italiyanın ayrı-ayrı şəhərlərində bədii 

yaradıcılıq qabiliyyətinə malik olan uşaqlar xüsusi 

məktəblərdə təhsil alırlar. Bu tipli məktəblər daha çox özəl 

sektorda fəaliyyət göstərirlər. Bu məktəbləri təşkil edən 

görkəmli incəsənət xadimləri öz şəxsi kapitalları hesabına 

müxtəlif xarakterli bədii yaradıcılıq qabiliyyəti olan uşaqları 

seçir, əvvəlcə litseylərdə, sonra isə akademiyalarda (musiqi 

lit- seyi, teatr akademiyası və s.) onların təhsilini təşkil 

edirlər. 

İtaliyada idman təhsili də spesifik xarakterdə təşkil 

olunur. Hazırda İtaliyanın idman institutlarının təxminən 90 

faizi qeyri-dövlət institutlarının payına düşür. Hazırda 

İtaliyada və eləcə də beynəlxalq miqyasda məşhur olan 

idmançıların 90 faizi bu məktəblərin yetişdirmələridir. Belə 

təhsil ən’ənələri bu gün də yeni-yeni formalar əsasında 

İtaliyada davam etdirilməkdədir. 

Maraqlıdır ki, italiyanın Olimpiya, Avropa və dünya 

birinciliklərində uğur qazanaraq ali mükafatlara layiq görülən 

və yüksək məbləğdə kapital sahibi olan ayrı-ayrı idmançılar 
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həmin kapitalın əsas hissəsini idman gimnaziyalarına, 

kolleclərin, institutların yaradılmasına sərf edirlər. Bu 

təcrübə artıq ABŞ, Fransa, Almaniya və Skandinaviya 

ölkələrində, hətta Asiyanın bir sıra ölkələrində, xüsusilə 

Türkiyədə, iranda, İndoneziyada, İsraildə, Malayziyada 

tətbiq edilməyə başlanmışdır. 

Bu gün Afrika ölkələri də haqqında danışılan təcrübə ilə 

bağlı addımlar atmağa başlamışdır. Əlcəzair, Kamerun, 

Mərakeş, Misir, Nigeriya, Seneqal və Tunisdə belə təcrübə 

ilə rastlaşmaq mümkündür. 

Həmin təcrübənin ilkin formaları artıq Azərbaycana da 

öz tə’sirini göstərməkdədir. Yaxşı haldır ki, Azərbaycan 

dövlətinin bir sıra direktivlərində təhsilin bazar 

iqtisadiyyatının ən aktual tələblərinə uyğun qurulması 

vurğulanır. Bu gün təhsildə geniş islahatlar aparan 

Azərbaycan Respublikası çoxpilləli təhsilin məzmununun 

yaxşılaşdırılması yolunda inamlı addımlar atır. Artıq XX əsrin 

son illərindən e’tibarən XXI əsrin birinci rübünün axırına 

qədərki dövrdə Azərbaycanda çoxpilləli təhsil üçün dəyərli 

proqram sənədlərin hazırlanması sahəsində çox səmərəli 

işlər görülür. Gələcək perspektiv üçün “Azərbaycan 

Respublikasında təhsil sahəsində islahatlar üzrə dövlət 

komissiyası haqqında” Prezidentin verdiyi sərəncamda 

(mart 1998-ci il) qarşıya çox mühüm vəzifələr qoyulmuşdur: 

1. Təhsil sisteminin strukturunda yenilik vacibdir. Əsas 

təhsil başa çatdıqdan sonra şagirdlərin maraq və 

qabiliyyətləri nəzərə alınaraq dərinləşdirilmiş proqramla 

işləyən X-XI siniflər təşkil edilsin. 

2. Tə’lim-tərbiyənin məzmununun milli və ümumbəşəri 

dəyərlərlə yeniləşməsi üçün dərsliklərin yenidən işlənməsi 

vacibdir. Onların sadələşdirilməsi də mühüm məsələdir. 

135 



Dərsliklərdə milli qəhrəmanlarımızın, mühüm dövlət 

xadimlərimizin həyatı, işğal olunmuş rayonlarımız haqqında 

mə’lumatların, xalqımızın əzəli və əbədi düşmənlərinin 

törətdikləri vəhşiliklərin xronoloji cədvəlinin öz əksini 

tapmasını istərdik. Xüsusilə dil, tarix və s. dərsliklərdə 

vətənpərvərlik tərbiyəsinə aid mətnlərin verilməsi. Bütün 

dərs məşğələlərində mütləq vətənpərvərlik, hərbi 

vətənpərvərlik tərbiyəsinə diqqət yetirilməsi günün tələbidir. 

3. Təhsil müəssisələrinin idarə edilməsinə kənar 

müdaxilələrin aradan qaldırılması, məktəb rəhbərlərinin 

attestasiyasının yüksək səviyyədə keçirilməsi lazımdır. 

4. Təhsil sisteminin, xüsusilə ümumtəhsil məktəblərinin 

maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi çox vacib 

məsələdir. Bu gün məktəblərimiz elə qurulmalıdır ki, o, təhsil 

alanın diqqətini özünə tam cəlb edə bilsin. Beynəlxalq 

təşkilatların köməyi ilə qaçqın məktəblərə xüsusi 

quraşdırılmış binalar verilsin ki, sonradan həmin binaları 

işğaldan azad edilmiş rayonlara köçürmək mümkün olsun. 

5. Təhsilin maliyyə mexanizmlərinin yeniləşdirilməsi. 

Təhsilə ayrılan maliyyə vəsaitinə kənar müdaxilənin 

kəsilməsi. Hər bir təhsil müəssisələrinin özünü maliyyə 

vəsaitini artırmaq üçün ona şərait yaradılması nəzərə 

alınmalıdır.'' 

Qeyd olunan vəzifələrin həyata keçirilməsi 

Azərbaycanda təhsilin məzmununun yaxşılaşdırılması işinin 

nümunəvi şəkildə icrası haqqında real təsəvvür yaradır. 

’ Bax: Azərbaycan müəllimləri XI qurultayının stenoqrafik hesabatı, 

səh.59-60. 
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Güman edirik ki, bu vəzifələrin həlli respublikamızda 

təhsilə vurulmuş zərbənin (müharibənin vurduğu zərbə 

nəzərdə tutulur) nəticəsində yaranmış durğunluğun aradan 

qaldırılmasına səbəb olacaqdır. Ermənistanın təcavüzü 

nəticəsində Azərbaycanda 220 körpələr evi, 616 ümumtəhsil 

məktəbi, 35 məktəbdənkənar tərbiyə müəssisəsi, 11 peşə 

məktəbi, 4 orta ixtisas məktəbi, 1 ali məktəb filialı dağıdıldı. 

Nəticədə, işğal olunmuş ərazidən zorla qovulanların 

təhsilində çaşqınlıq yarandı. Təhsil islahatı haqqında 

direktivlərdə öz əksini tapan tövsiyyələr, təkliflər, istiqamətlər 

Azərbaycanda təhsilin humanistləşdirilməsini, 

demokratikləşdirilməsini, təhsilin səviyyəsini beynəlxalq 

standartlara uyğun qurmağı nəzərdə tutursa, burada ən 

başlıca vəzifə işğal olunmuş bölgələrdən qovulmuş, 

müharibə faciəsinə mə’ruz qalmış ailələrdən uşaqların 

təhsilinə, tə’lim və tərbiyəsinə daha çox diqqət yetirməkdən 

ibarətdir. 

Məsələyə nikbinliklə yanaşsaq, deməliyik ki, islahatla 

bağlı direktivlərin düzgün qoyuluşu bu məsələnin sür’ətlə 

həyata keçirilməsinə səbəb olacaqdır. Bu, Azərbaycanın 

itirilmiş torpaqlarının qaytarılması təqdirində də həmin 

bölgələrdə təhsil müəssisələrinin bərpası probleminə 

nikbinliklə yanaşmağa əsas verir. 

II dünya müharibəsindən sonrakı illərdə bu gün 

dünyanın inkişaf etmiş ölkələri kimi təqdim etdiyimiz 

dövlətlərdə təhsil sistemi çox aşağı səviyyədə idi. 50-70-ci 

illərin statistik məlumatına görə ABŞ-da yaşı 25-i ötmüş 1 

milyondan çox adam məktəb üzü görməmişdi. ABŞ 

əhalisinin 13-15 faizi peşə hazırlığına malik deyildi. Bu 

adamlar ya tam savadsız, yaxud qismən savada malik idilər. 

6-13 yaşlı uşaqların 1 milyondan çoxu məktəb üzü 
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görməmişdi. 6 milyondan çox şagird isə az tə’lim görmüşdü. 

Bu illərdə İtaliyada 4 milyondan çox uşaq təhsildən kənarda 

idi. 150 mindən artıq sinif otağına ehtiyac duyulurdu. 

Almaniyada 2 milyona yaxın oğlan, yarım milyondan çox qız 

təhsildən kənarda qalmışdı. Fransada oğlanların 35, qızların 

45 faizi peşə hazırlığına malik deyildi. ABŞ-da ayrı-ayrı 

konsernlər yeniyetmə və gənclərə primitiv tə’lim üsulu ilə 

savad verirdilər. Kolumbiyada məktəb yaşı çatmış uşaqların 

60-65 faizi məktəbdən kənarda qalmışdı. İspaniyada 

ailələrdə təhsil almayan 1 milyondan çox uşaq var idi. 

Yunanıstanda əhalinin 30-35 faizi ya tam savadsız, ya da az 

savadlı idi. 

Adı çəkilən ölkələrdə siyasi ixtişaşlar, iqtisadi böhranlar 

ölkədə savadsızlar kontingenti yaradırdı ki, bu da işsizlər 

ordusunun yaranmasına səbəb olurdu. 

Göstərilən illərdə ABŞ-da işsizlərin sayı əhalinin 50-55 

faizini, Fransada 48-50 faizini, Belçikada 50 faizini təşkil 

edirdi. Bunların da yarıdan çoxu qadınlar idi. Həmin illərdə 

təhsildəki bu geriliyi məhz islahatlar aradan qaldırdı. 

Məsələn, Fransada islahat komissiyası məşhur alim Pol 

Lanjeven və pedaqoq Anri Vallon tərəfindən təqdim olunan 

islahat proqramı ilə iş aparmağa təşəbbüs göstərdi. 

Müqayisəli pedaqogika tarixində “Lanjeven - Vallon 

layihəsi” adı ilə məşhur olan bu sənəddə uşaqların 7 yaşdan 

18 yaşa qədər olan təbəqəsi pulsuz icbari orta təhsilə cəlb 

olunması prinsipi öz əksini tapmışdı. Doğrudur, bu layihə 

direktiv proqram təhsil sənədinə çevrilməsə də həmin ideya 

bu gün də bu və ya digər dərəcədə Fransa təhsil sistemində 

özünü göstərir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, 1974-cü ilin 

prezident seçkilərində bütün seçicilərin 49 faizi, başqa sözlə 

desək, təqribən 13 milyon fransız 
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“Lanjeven—Vallon layihəsi” əsasında hazırlanmış proqrama 

səs vermişdilər. 

ABŞ-ın ağ dərili və zənci əhalisinin təhsilə cəlb 

edilməsində özünü ciddi şəkildə biruzə verən paradoks 

yaranmışdı. Göstərilən dövrlərdə ABŞ-da zənci uşaqlarının 

yalnız 8-10 faizi təhsilə cəlb edilirdilər. 

Azərbaycanın görkəmli şairi Səməd Vurğun “Zəncinin 

arzuları” əsərində bu problemi poetik şəkildə şərh edərək 

milyonlarla oxucu kütləsinə çatdırmışdır. 

Qeyd olunan təhsil problemlərinin tam həll olunması 

yalnız islahatlar hesabına mümkün olmuşdur. Amerika və 

Avropada 90-cı illərə qədər həyata keçirilən müxtəlif 

xarakterli təhsil islahatları təhsilin demokratiya yolunda 

inkişafına rəvac verdi. Nəticədə, həmin ölkələrdə istər dövlət 

sektorunda, istərsə də özəl sektorda məktəbəqədər təhsil, 

litsey təhsili, kollec təhsili, monastır təhsili, islam təhsili, 

dünyəvi-bəşəri təhsil sistemi sağlam rəqabət məcrasında 

tərəqqi yoluna qədəm qoydu. 

ABŞ-da və Avropada həyata keçirilən təhsil islahatlarının 

tə’siri Asiya, Avstraliya və Afrika ölkələrinə də öz tə’sirini 

göstərdi. Asiyanın Banqladeş, Bəhreyn, Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri, Birma, Bruney, Vyetnam, Qatar, İndoneziya, 

İordaniya, İraq, İran, İsrail, Yəmən, Kampu- çiya, Küveyt, 

Kipr, Livan, Malayziya, Maldiv, Pakistan, Səudiyyə 

Ərəbistanı, Sinqapur, Suriya, Tailand, Filippin, Şərqi Timor, 

Şri-Lanka kimi dövlətlərdə. Afrikanın Qabon, Qambiya, 

Qana, Qəmər adaları, Qərbi Böyük Səhra (İspaniyanın 

keçmiş müstəmləkəsi), Qvineya, Qvineya-Bisau, Efiopiya, 

Əlcəzair, Yuxarı Volta, Kamerun, Keniya, Liberi- ya, Liviya, 

Mavriki (Hind okeanındakı Mavriki, Rodriqes və digər 

adalarda yerləşən dövlət nəzərdə tutulur), Mavrita- 
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niya, Mali, Mərakeş, Misir, Niger, Nigeriya, Seneqal, 

Syerra-Leone, Somali, Sudan, Tanzaniya, Toqo, Tunis, 

Uqanda, Fil Dişi Sahili, Çad, Cibuti kimi dövlətlərdə də təhsil 

islahatları sayəsində müəyyən nailiyyətlər hiss olunmağa 

başlandı. Adları sadalanan ölkələrin bir qismində həyata 

keçirilən təhsil sistemi beynəlxalq standartların bütün 

tələblərinə cavab verir. 

Güman edirik ki, Azərbaycanda yenicə revanş götürmüş, 

artıq öz startından çevik sür’ət almış təhsil islahatı çoxpilləli 

təhsilin məzmununun yaxşılaşdırılmasına səbəb olacaqdır. 

Təhsil islahatının ayrı-ayrı mərhələlərində özünü göstərəcək 

islahat uğurları, fikrimizcə, gələcək tədqiqatımızın 

müqayisəli pedaqogika məkanında əsas obyektinə 

çevriləcəkdir. Buna görə də respublikamızda çoxpilləli təhsil 

sisteminin daha nümunəvi şəkildə qurulması üçün real 

zəmin yaradılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri professor 

Misir Mərdanov müxtəlif mö’təbər məclislərdəki çıxış və 

mə’ruzələrində haqqında danışılan məsələnin yeni didaktik 

əsaslar üzərində qurulmasını, tədris planlarının, fənn 

proqramlarının, dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin, köməkçi 

metodik ədəbiyyatın yeniləşməsi məqsədilə çoxpilləli təhsil 

sisteminin məzmununun yaxşılaşdırılması ilə bağlı ən vacib 

vəzifələrin həllinə aid mülahizələr söyləmiş, mühakimələr 

yürütmüş, islahatla bağlı görüləcək işin sistemi barədə çox 

qiymətli tövsiyyələr vermişdir. Respublika təhsil rəhbərinin 

həmin mö’təbər məclislərdəki çıxışlardakı fraqmentlərə 

diqqət yetirsək fikrimizi əsaslandırmış olarıq. 

“...Biz çoxpilləli təhsil sisteminin məzmununu aşağıdakı 

kimi qurmalıyıq: 

Müvafiq istiqamətlər üzrə bakalavr səviyyəsində 
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mütəxəssis hazırlığı üçün ümumtəhsil və ümumpeşə 

fənlərini aşağı (l-ll) kurslarda cəmləşdirmək lazımdır. Sonra 

(lll-IV) dördüncü kursu bitirənədək tələbələr ümumpeşə 

fənlərini, əsasən, birlikdə öyrənməyə davam edirlər və 

ayrı-ayrı kafedralarda müvafiq ixtisaslaşmalar üzrə 5-6 

ixtisas fənlərini öyrənməyə başlayırlar ki, onların da həcmi 

250-300 saatdan çox olmamalıdır. Burada, eyni zamanda 

ayrı-ayrı ixtisaslaşmalar üzrə gələcəkdə magistraturada 

istiqamətə daxil olan müvafiq magistr proqramları üzrə 

sonrakı tə’limin təməli qoyulur... 

...Mövcud klassifikator yenidən baxıldıqdan sonra 

işlənib hazırlanmış yeni siyahıda 92 istiqamət üzrə 

mütəxəssis hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur. Eyni 

zamanda elə ixtisaslar da vardır ki, onları iki pillədə 

hazırlamaq mümkün deyildir... 

...istiqamətlər üzrə mütəxəssislər hazırlanmasına keçid 

isə tələb edir ki, birincisi, tədris olunan fənlərin siyahısına 

yenidən baxılsın. İndi onların sayı bizdə həddən artıq 

çoxdur—48-dən 57-dək arasında dəyişir. Halbuki xarici 

ölkələrin əksəriyyətində hər bir ixtisas üzrə tədris dövrü 

ərzində fənlərin sayı 41-42-dən çox olmur. Fənlərin sayının 

azaldılması zamanı bə’zi fənlərin inteqrasiyası tə’min 

olunmalıdır. 

Hazırlanmış layihədə islahatların üç mərhələdə 

aparılması nəzərdə tutulur. Bir il müddətini əhatə edən birinci 

mərhələdə (hazırlıq mərhələsi, 1999-cu il) Azərbaycan 

Respublikası vətəndaşlarının Konstitusiyada müəyyən 

olunmuş təhsil almaq hüququnu tə’min edən, bazar 

iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun yeni təhsil sisteminin 

normativ-hüquqi bazasını təşkil edən yeni Təhsil 

Qanununun qəbul olunmasını... 

141 



...Yaxın perspektivi əhatə edən (2000—2003-cü illər) 

ikinci mərhələ təhsil sahəsinin sosial-iqtisadi sabitliyini 

tə’min edən tə’xirəsalınmaz problemlərin həll olunması və 

daha uzun müddəti əhatə edən və təhsil sahəsində geniş 

miqyaslı islahatların aparılması nəzərdə tutulan üçüncü 

mərhələ (2004-cü ildən başlayaraq) üçün təşkilati 

məsələlərin, hüquqi bazanın, maliyyə modelinin, maddi- 

texniki bazanın, kadr tə’minatının və inhisarsızlaşdırılmış 

yeni idarəetmə modelinin yaradılması sahəsində zəruri 

tədbirlərin həyata keçirilməsini əhatə edir...” 

Göründüyü kimi, təhsilin dünya standartları səviyyəsində 

inkişafı beynəlxalq təhsil sisteminin vahid məqsəd və 

rəngarəng kontekstdə qurulmasına kömək göstərəcəkdir. 

Onu da əlavə etmək lazımdır ki, dünyada baş verən siyasi 

proseslər nəticəsində ayrı-ayrı ölkələrdə təhsilin məzmunu 

ilə bağlı baş vermiş dəyişiklikləri də yaddan çıxarmaq və 

onları müqayisə obyektinə çevirmək vacib şərtlərdən hesab 

olunmalıdır. Bu gün Əfqanıstan, Fələstin, Pakistan, 

Hindistan və İndoneziyada baş verən hadisələrə şagirdlərin, 

müdavimlərin, kursantların, tələbələrin, magistrlərin, digər 

zümrələrdən olan təhsil adamlarının cəlb edilməsi əsl təhsil 

böhranının yaranmasına səbəb olur. Əfqanıstanda və 

Fələstində 30 ildən artıq səngimək bilməyən müharibə və 

siyasi ixtişaşlar həmin ölkələrdə əsl təhsil böhranı 

yaratmışdır. Pakistanda baş vermiş sonuncu dövlət çevrilişi 

təhsil ilə məşğul olanların xeyrinə olmamışdır. Hindistanda 

baş verən son siyasi çaxnaşmalar aşağı təbəqədən 

olanların təhsil almaq işini məhdudlaşdırmışdır. Bu 

ölkələrdən digər ölkələrə miqrasiya olunan adamların böyük 

əksəriyyəti sayəsində elmi-texniki tərəqqiyə böyük ziyan 

vurulmuşdur. 

İndoneziyada general Suxarto hakimiyyəti devrilməsi 
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işində tələbələrin qüvvəsindən istifadə olunmasını, başqa 

sözlə desək, tələbə ordusundan dövlət çevrilişində alət kimi 

istifadə edilməsini dünyəvi təhsilə ziyan vurulması kimi qəbul 

etmək olar. 200 milyondan artıq əhalinin 6 milyondan çoxu 

başqa ölkələrdən miqrasiya olunmuşdur. Miqrasiyada 

yaşayanların demək olar hamısı İndoneziya sənayesində 

əsas işçi qüvvəsi sayılır. Mühacirlərin əksəriyyəti isə təhsilsiz 

fəhlələrdir. Dövlət isə öz növbəsində onların təhsilinə qayğı 

göstərməlidir. Lakin ölkə rəhbərliyi ayrı-seçkilik qoyaraq qara 

fəhlələrin təhsili ilə maraqlanmır, onların maariflənməsi üçün 

heç bir təşəbbüs göstərmir. Bir halda ki, söhbət mühacirlərə 

münasibətdən düşdü, ABŞ, Almaniya, Fransa, İngiltərə, 

İtaliya və başqa ölkələrdə yaşayan və milli mənşəyi, əsasən, 

müsəlman olan zümrənin böyük əksəriyyəti ticarət 

sahəsində, ağır sənayedə, çirkli kommunal təsərrüfatında, 

ağır iş şəraitində çalışır. Məsələn, Almaniyada 3 milyondan 

artıq türk yalnız yuxarıda qeyd etdiyimiz sahələrdə çalışır. 

Milyonlarla türkün Almaniyada təhsil almağa göstərdiyi 

təşəbbüs təəssüf ki, yalnız kurslarda ancaq alman dilini 

öyrənməklə bitir. Müşahidələrimizə əsaslanıb deyə bilərik ki, 

Almaniyaya kapital ardınca gələn müsəlman kontingentinin, 

xüsusilə türklərin, pakistanlıların, azərbaycanlıların və b. 

böyük qismi ağır xidmət sahələrində çalışmaqla təhsil 

almaqdan kənarda qalırlar. 

Söhbət miqrasiya hesabına xarici ölkələrdə yaşayan 

xalqların təhsili ilə bağlı bə’zi müqayisəsindən getdiyi üçün 

bugünkü dünyamıza səpələnmiş azərbaycanlıların da həmin 

ölkələrdəki maariflənmə səviyyəsinə münasibət 

bildirməyimizi vacib sayırıq. Bu gün müstəqil Azərbaycan 

dövlətində 8 milyon. Cənubi Azərbaycanda 30 milyon 
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(bə’zi hesablamalara görə 35 milyondur), ABŞ-da 1 milyon, 

Böyük Britaniyada 170 min, Fransada 70 min, Almaniyada 

300 min, Türkiyədə 2 milyon 500 min, İsveçdə 42 min, 

Pakistanda 650 min, Əlcəzairdə 260 min, Əfqanıstanda 450 

min. Banqladeşdə 175 min, Misirdə 900 min, Hindistanda 

300 min, İraqda 1 milyon, Kanadada 170 min, Norveçdə 50 

min. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində 55 min, Danimarkada 60 

min, Rusiya Federasiyasında 2 milyon, Gürcüstanda 600 

min, Ukraynada 500 min nəfər azərbaycanlı yaşayır. Bütün 

dünyada yaşayan azərbaycanlıların sayı 50 milyon nəfərdən 

çoxdur.'' 

Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, dünya 

azərbaycanlılarının təhsilinə də müqayisəli şəkildə 

yanaşmaq lazımdır. Rəqəmlərdən göründüyü kimi, hazırda 

azərbaycanlılar müstəqil Azərbaycan dövlətindən kənarda: 

Rusiyada rus dilində, Avropa ölkələrində alman, ingilis və 

fransız dillərində, ABŞ-da ingilis dilində təhsil alırlar. Cənubi 

Azərbaycanda (İran) yaşayan azərbaycanlıların təhsili isə 

fars dilindədir. 30 milyondan artıq cənubi azərbaycanlının 

doğma dilində təhsil almaması problemini güman ki, biz 

gələcək tədqiqatımızın ən zəruri müqayisəli obyektinə 

çevirəcəyik. 

Bir qədər də dünyanın bir sıra ölkələrində mövcud olan 

təhsildə differensiasiya probleminə dair müqayisələr aparaq. 

Ümumiyyətlə, differensiasiya və inteqrasiya problemi XX 

əsrin son rüblərində Avropada təhsilin məzmununun 

yaxşılaşdırılmasına xidmət göstərmək məqsədilə qaldırılmış 

ümumpedaqoji məsələdir. Bu məsələ 

' Bax; Vəli Həbiboğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan diasporu. Bakı, Qartal, 

1999, səh.117-118. 
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ilk dəfə olaraq hələ müharibədən əvvəl Almaniyada 

qaldırılmışdır (İkinci dünya müharibəsi nəzərdə tutulur). 

Almaniyanın dövlət direktivlərinə uyğun olaraq təhsil 

rəhbərləri “tə’lim fənlərinin inteqrasiyasfnı, fənlərin daxilində 

isə “tə’lim mövzularının differensasiyasr’nı nəzərdə tutaraq 

islahatlar aparmağı planlaşdırmışdılar. Həmin dövrün 

ədəbiyyatlarında “inteqrasiya və differensia- siya” 

probleminin Avropada yayılması haqqında mə’lumat- lar 

verilirdi. Lakin müharibə dövründə mə’lum səbəb üzündən 

həmin təkliflər kölgədə qaldı, həyata keçirilmədi. 

Müharibədən sonrakı dövrdə ABŞ məktəblərində differen- 

siasiya olunmuş təhsil və şagirdlərin peşə yönümü ilə bağlı 

eksperimentlər həyata keçirilməyə başlandı. Bunun ardınca 

keçmiş SSRİ məkanında olan bütün respublikalarda tə’lim 

fənlərinin inteqrasiyası ilə bağlı eksperimental sınaq işləri . 

həyata keçirildi. Xüsusilə Moskvada, Ukraynada (Kiyev), 

Belorusiyada (Minsk), Qazaxstanda (Alma-Ata), 

Özbəkistanda (Daşkənd), Gürcüstanda (Tbilisi), 

Azərbaycanda (Bakı) bir sıra məktəblərdə təhsil rəhbərləri 

dövlət direktivlərinə uyğun olaraq (müvafiq plenumun qərarı 

nəzərdə tutulur) sınaq-təcrübə işləri həyata keçirilməyə 

başladılar. Hətta həmin illərdə göstərilən şəhərlərdə 

hazırlanmış pedaqogika ilə bağlı dərslik və dərs vəsaitlərində 

tədqiqatçılar, pedaqoqlar, metodistlər müxtəlif təklif və 

tövsiyyələrlə çıxış etsələr də, problemin elmi həllinə nail ola 

bilmədilər. 

Keçmiş SSRİ məkanında fəaliyyət göstərən 

elmi-tədqiqat mərkəzlərində hazırlanmış tədqiqat əsərləri 

təcrübəyə ayaq aça bilmədi və necə deyərlər, kitabxana 

ədəbiyyatına çevrildi. 

70-ci illərdə differensiasiya olmuş təhsil problemi 
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nümunəvi şəkildə yalnız ABŞ-da tətbiq olunmağa başlandı. 

Əslində, klassik pedaqoq kimi tanınan Korşenşteynerin adını 

daşıyan “Korşenşteyner sistemində” differensiasiya və 

inteqrasiya probleminin rüşeymi görünməkdə idi. ABŞ 

məktəblərində həyata keçirilən islahat proqramında həmin 

rüşeymin əsas həlqələri tətbiq olurdu. 

ABŞ-da tətbiq olunan bu tə’lim prinsipləri əsas fənlərin 

inteqrasiyasından sonra ən zəruri mövzuların differensiasiya 

olunmasını planlaşdırırdı. Ona görə də qeyd olunan illərdə 

ABŞ-da orta ümumtəhsil məktəblərində differensiasiya- nın 

müxtəlif formaları tətbiq olunmaqla güclü dirçəliş özünü 

biruzə verməyə başladı. Savad tə’liminin dövründən sonra 

tətbiq olunmuş testlərə əsasən uşaqlar qruplara bölünürdü. 

Birinci qrup “güclü” şagird qrupu, ikinci qrup “orta” şagird 

qrupu, üçüncü qrup isə “zəif şagird qrupu adlanırdı. 

“Zəif” qrupa daxil olan şagirdlər yüngülləşdirilmiş 

proqram üzrə məşğul olurdular. 

“Orta” qrup şagirdlərinə isə “zəif qrupdan bir az artıq 

tələb qoyulurdu. 

“Güclü” qruplardakı şagirdlərin tə’limi daha sistemli 

səciyyə daşıyırdı. 

Maraqlıdır ki, bu sistem ibtidai sinif mərhələləri başa 

çatdıqdan sonra yuxarı mərhələdə yeni formalar tətbiq 

olunmaqla həyata keçirilirdi. 

Yuxarı siniflərdə “güclü” qrupların özləri də müvafiq 

olaraq “orta” və “zəif qruplar üçün uşaqlar verirdi, yə’ni 

gücləndirilmiş proqramlar, fakultativ məşğələlər, bədii və 

elmi yaradıcılıq məşğələlərində bütün tələbləri ödəməyən 

şagirdlər “orta” və “zəif qrupun şagirdləri sırasına gəlməyə 

məcbur olurdular. 

“Güclü” qruplardakı şagirdlər üçün məcburi fənlərdən 
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savayı, zəngin seçim imkanları mövcud idi. Bura dramatik 

sənət, psixologiya, incəsənət növləri, makinaçılıq və 

stenoqrafiya, elektronika, avtomobil sürücülüyü, radio və 

televiziya jurnalistikasının əsasları, müqayisəli dövlət 

quruculuğu və i.a. daxil idi. Fakültativ fənlər 14 kateqoriyada 

qruplaşdırılırdı; ingilis dili və ədəbiyyatı, sosial elmlər, 

riyaziyyat, təbiət elmləri, xarici dillər, gigiyena və fiziki tərbiyə, 

ticarət işi, istehsalat tə’limi, evdarlıq, müsiqi, incəsənət, 

aqrokultura peşə tə’limi və digər fənlər. Hər bir kateqoriya 

çoxlu sayda variantları əhatə edir ki, yuxarı sinif şagirdləri 

bunların hər hansı birini seçə bilsin. 

“Orta” və “zəif qruplardan olan şagirdlər məktəbi 

bitirdikdən sonra işlə tə’min edə bilən tə’lim proqram və 

variantlarını seçə bilərdilər. Bunlar kommersiya-idarə və 

sənətkarlıq fəaliyyətinə hazırlıq, mühasibat, stenoqrafiya, 

kargüzarlıq, ticarət işi, foto, ağac üzərində işlər, qida 

məhsulları istehsalı, tikiş, rəngsazlıq işi, çap işi və s. fakültativ 

qaydada öyrənilən sahələr də ola bilərdi. 

Beləliklə, ABŞ məktəblərində qəbul olunmuş differen- 

sasiya formaları, eyni zamanda peşə yönümü məqsədlərinə 

də xidmət edirdi. Məktəblərdə mütəxəssis-məsləhətçilər 

məktəblilərə sonrakı yollarını düzgün seçməkdə yardımçı 

olmaq məqsədilə müxtəlif peşələr haqqında söhbətlər 

keçirirlər. İstiqamətləndirmə kifayət qədər erkən həyata 

keçirilir ki, bu zaman əqli inkişaf əmsalı əsasında uşaqların 

qabiliyyətləri və bunun da əsasında onlar üçün ən səmərəli 

sayılan tə’lim xarakteri müəyyənləşdirilir. 

ABŞ məktəblərində differensasiya olunmuş təhsilin və 

peşə yönümünün ən səciyyəvi və artıq möhkəm bərqərar 

olmuş cəhətlərini nəzərdən keçirərkən nəzərdə tutmaq 

lazımdır ki, söhbət gənclərin böyük əksəriyyətinin, müxtəlif 
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irqi və milli mənsubiyyətə malik uşaqların təhsil aldıqları 

kütləvi məktəblərdən gedir. Şəhərətrafı zonaların imtiyazlı 

məktəblərində və cəmiyyətin elitar təbəqələrinin uşaqlarının 

təhsil aldıqları özəl təhsil müəssisələrində təhsilin 

məzmununa qarşı daha ciddi tələblər irəli sürülür, diffe- 

rensasiya olunmuş təhsilin və peşə yönümünün gənclərin ali 

məktəblərdə təhsil almaq üçün hazırlaşdırılmalarını nəzərdə 

tutan formaları da dəyişir. 

Differensasiya olunmuş tə’lim formaları İngiltərədə 

özünəməxsus xarakterə malikdir. Son dövrlərə qədər ABŞ- 

da olduğu kimi, İngiltərədə də iste’dad əmsalına görə 

qruplara bölmə sistemi qəbul olunmuşdu. Bölünmə ibtidai 

məktəbdə başlanırdı. Əsasən, üç, dörd, bə’zən isə beş 

qrupa bölünmə aparılırdı. İbtidai məktəbi bitirdikdən sonra 

qrammatik müasir və ya texniki məktəbə keçmək mümkün 

idi. Akademik tipli tam orta təhsili yalnız qrammatik 

məktəblər tə’min edirdi. Məktəblilərin təhsillərini davam 

etdirmək üçün paylaşdırmalar əqli iste’dad göstəriciləri 

əsasında həyata keçirilirdi. Ən iste’dadlı məktəblilər 

qrammatik məktəblərə göndərilirdi. 

Yetmişinci illərdən sonra test sistemi kəskin tənqidə 

mə’ruz qaldı. Bu tənqidin tə’siri altında məktəblərin xeyli 

hissəsi testlərin tətbiqindən imtina etdi. Bu halda orta təhsilin 

müxtəlif istiqamətlərinə keçidlər şagirdin şəxsi işi və 

müəllimin tövsiyəsi əsasında həyata keçirilməyə başlandı. 

Müxtəlif pillələrdə akademik davamiyyət əsas me’yar olur. 

Qramatik, müasir və texniki məktəbləri özündə ehtiva 

edən, birləşdirən və buna görə də birləşmiş adlandırılan 

məktəblərin meydana çıxması bir məktəb tipindən digərinə 

keçid üçün geniş imkanların yaranmasına səbəb olsa da. 
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uşaqların iste’dadlarından asılı olaraq onların qruplaşdırıl- 

ması ideyası ən’ənəyə çevrildi. Bu səbəbdən məktəblərlə 

ciddi rəqabət yaranmağa başladı. Baxmayaraq ki ümumi 

məktəblər üstünlüyü öz əlinə alaraq qrammatik məktəbləri 

öz tə’siri altında saxladı, lakin bu gün də Amerikada həmin 

qrammatik məktəblər yüksək orta təhsilli tələbə 

kontingentinin hazırlanmasında mühüm rol oynayır. 

Qrammatik məktəbin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, 

burada şagirdlər öz istiqamətlərini düzgün müəyyənləşdirə 

bilirlər. Müxtəlif profillər üzrə və müxtəlif tə’lim variantları 

üzrə seçim prinsipləri təşkil etmək qrammatik məktəblərdə 

daha çox mümkün olur. Bu məktəblərdə tə’lim fənləri üçün 

ayrılan saatların miqdarına və differensasiya olunmuş 

tə’limin variantlarına görə fərqləndirmə başqalarından ciddi 

şəkildə seçilirdi. Məsələn, bir sinifdə 2-3 şagird bir proqram 

üzrə məşğul olurdular, digər 2-3 şagird isə başqa proqram 

üzrə məşğul olurdu. Birinə differensasiya tətbiq olunurdu, 

digərinə isə yox. Təhsilin sonunda differensiallaşmanın 

nəticələri yoxlanırdı. İngiltərənin məktəblərində təhsilin 

məzmununun yaxşılaşdırılmasına xidmət göstərməklə istər 

texniki məktəblərdə, istər qrammatik, istərsə də müasir 

məktəblərdə ayrı-ayrı qruplardan savayı, fərdi məşğələlər də 

təşkil olunurdu. Fərdi qruplara hər hansı fənnə meyli daha 

çox olanlar daxil edilirdi. Məsələn, riyaziyyatı daha dərindən 

öyrənmək istəyənlər belə qruplarda qeydə alırdılar. Hər üç 

qrupda şagirdlər demokratik təhsil alırdılar. Şagirdlər sərbəst 

surətdə istədikləri tipdə olan məktəblərdə təhsil ala bilərdilər. 

Bu prinsip üzrə həyata keçirilən işin sonuncu mərhələsi 

diplomların verilməsi mərhələsidir. Əslində, bu mərhələ ən 

həlledici mərhələ hesab olunur. 2 hissəyə bölünən bu 
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mərhələnin birincisi orta məktəbi bitirmək haqqında diplom 

almaq mərhələsi sayılır, ikincisi isə ali məktəbə daxil olmaq 

üçün diplom almaq hüququ verir. Maraqlıdır ki, şagirdlərin 

taleyini bu iki imtahan prosesi həll edir, imtahanda yuxarı bal 

toplayan şagird ali məktəbə daxil olmaq hüququ verən 

diplomu qazanır, aşağı bal toplayan şagirdlər isə orta təhsil 

alaraq istehsalata yollanırlar. 

Tə’lim fənlərinin inteqrasiyası və differensasiyası 

problemi Fransada 1959-1965-ci illərdə həyata keçirilən 

direktivlərdə öz əksini tapmışdır. İslahat proqramına uyğun 

olaraq differensasiya olunmuş tə’lim sistemi ümumtəhsil 

məktəbinin kollec və litsey formaları üzrə həyata 

keçirilmişdir. 

Kolleclərin mə’zunlarının seçimi zamanı 50 faizdən çox 

nəticə hasil olurdu, başqa sözlə desək, kollecin ən yaxşı 

şagirdlərinin 50 faizi litsey sinfinə köçürülərkən 3 istiqamət 

üzrə differensasiya həyata keçirilirdi. Birincisi, humanitar 

sahəni əhatə edən ixtisaslar, ikincisi, təbiət, riyaziyyat 

sahəsini əhatə edən ixtisaslar, üçüncüsü isə texniki sahəni 

əhatə edən ixtisaslar differensasiyalaşdırılırdı. Differensasi- 

yanın fransız məktəbində qəbul olunmuş normaları ən 

qabiliyyətli şagirdlərin bakalavr dərəcəsi alması üçün 

imtahan verməklə başa çatırdı. 

Differensasiya olunmuş təhsil sistemi Yaponiyada yalnız 

II Dünya müharibəsindən sonra tətbiq olunmağa 

başlamışdır. Mə’lumdur ki, 1945-ci ildə ABŞ Yaponiyanın iki 

şəhərində nüvə silahını sınaqdan keçirdi. Nəticədə, 

Yaponiyanın Naqasaki və Xirosima şəhəri dağıdıldı. Buna 

baxmayaraq, yapon xalqı ruhdan düşmədi, 45-60-cı illərdə 

yeni təhsil islahatları həyata keçirməyə başladı. 

Uzunmüddətli sınaq-təcrübə tədbirlərindən sonra Yaponiya 

məktəb 
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lərində tə’lim fənlərinin çoxvariantlı seçimi dayandırıldı, 

əvəzində iki başlıca istiqamət üzrə differensasiya formaları 

sistemləşdirildi. Birinci forma ümumi orta təhsil forması 

adlanırdı, ikinci forma isə ümumi təhsil daxilində peşə 

bölmələri adlanırdı. Hər bir forma ayrı-ayrılıqda çoxvariantlı 

tədris planları tətbiq edirdi. Birinci olaraq humanitar, təbiət, 

riyaziyyat seksiyalarına üstünlük verirdilər, peşə bölümü isə 

beş əsas seksiyanı əhatə edirdi. Bu gün də bu prinsipi əsas 

götürən peşə biliyi üzrə seksiyalar aşağıdakı peşələri 

öyrətməyi nəzərdə tutur: Birincisi kənd təsərrüfatı, ikincisi 

balıqçılıq, üçüncüsü sənaye, dördüncüsü kommersiya, 

beşincisi evdarlıq. 

Öz imkanlarından asılı olaraq, hər bir məktəb hər iki əsas 

bölməni, yaxud onlardan yalnız birini əhatə edə, hətta bir 

peşəyə hazırlaşdırmaqla kifayətlənə də bilər. Bir sıra illər 

üzrə statistik göstəricilər orta məktəbdə peşə bölməsinin 

sənaye və kommersiya seksiyalarının xüsusi çəkisinin ardıcıl 

olaraq artması meylinin mövcud olduğunu göstərir. Bu meyl 

hökumət və maarif nazirliyi tərəfindən də dəstəklənir və 

istehsalatın ümumi orta və xüsusi hazırlığa malik ixtisaslı 

kadrlara olan ehtiyacının artması ilə əlaqədardır. 

Yaponiyada xüsusi peşə təhsili müəssisələri şəbəkəsi 

yoxdur: orta məktəblərin peşə bölmələri onların vəzifəsini 

əməli olaraq yerinə yetirir. Yuxarı orta məktəbin şagirdlərinin 

təxminən 40%-i peşə bölməsində oxuyur, qalanları isə 

ümumtəhsil bölməsinin akademik və ümumi axınlarında 

təhsil alırlar. 

Yapon məktəbində differensasiya olunmuş təhsilin 

xarakteri akademik, yaxud peşə yönümünü nəzərdə tutur. 

Peşəkar bölmənin axınlarından birinin seçilməsi konkret 

fəaliyyət növünə istiqamətlənmək deməkdir. Yuxarı orta 
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məktəbin ümumtəhsil bölməsi, əsasən, ali təhsil alınmasına 

aparan yoldur. 

Tə’limin forma və üsullan. İnkişaf etmiş ölkələrdə tə’limin 

forma və üsulları cəmiyyətin məktəb qarşısında qoyduğu 

məqsəd və vəzifələrlə sıx bağlıdır. Lakin məktəbin vahid 

tədris planları və proqramları əldə rəhbər tutulmadıqda 

dərsin təşkilində sinif-dərs sisteminin prinsipləri əhəmiyyətli 

dərəcədə pozulur. Sinif və ya məktəb hüdudlarında 

uşaqların axınlara paylaşdırılması ayrı-ayrı məktəb fənlərinin 

sistemli və ardıcıl öyrənilməsini mümkünsüz edir: müxtəlif 

şagird qruplarına münasibətdə tə’lim son dərəcə 

fərdiləşdirilib. Yuxarı siniflərdə tə’limin müxtəlif proqram və 

variantlarının seçilməsinin mümkünlüyü ümumi təhsilin 

sistemliliyini daha da pərakəndə hala salır. ABŞ məktəbinin 

yenidən qurulmasının plan və layihələri bu prinsipləri, 

həmçinin qrup halında və fərdi tə’lim, kompleks mövzular 

üzrə tə’lim, maraq və qabiliyyətlərindən asılı olaraq uşaqların 

müxtəlif proqramlar üzrə öyrədilməsi, verilmiş mövzular üzrə 

işlərin yerinə yetirilməsi, fərdi vəzifələrin həlli üçün 

şagirdlərin zəruri informasiyaları toplaması üzrə müstəqil 

fəaliyyətləri, səhnələşdirmə — dərsdə müxtəlif vəziyyətlərin 

təsvirinin yaradılması kimi forma və üsulları olduğu kimi 

saxlayır. 

Lloyd Trampın planı maraqlıdır. O, yeni materialların, iri 

mövzuların tədrisini 100-150 nəfərdən ibarət iri şagird 

qruplarına oxunan mühazirələr şəklində, tə’limin texniki 

vasitələrinin geniş tətbiqilə həyata keçirilməsini təklif edir ki, 

bu da tədris vaxtının 40%-ni əhatə etməlidir. 10-15 nəfərdən 

ibarət olan kiçik qruplarda isə mövzunun daha dərin 

araşdırılması və öyrənilməsi həyata keçirilməlidir ki, buna da 

tədris vaxtının 20%-i sərf olunacaq. Tədris vaxtının 
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10%-i — müəllimlə qrup halında məşğələlərdən iki dəfə çox 

— müstəqil məşğələlər üçün ayrılır. Tramp planı, əslində, 

sinif-dərs sistemini ləğv edir (yeri gəlmişkən, ABŞ orta 

məktəbində “dərs” 50 dəqiqəlik müddəti əhatə edən “dövr’lə 

əvəz olunub). Tramp planı tə’limin müəllimlər briqadası 

tərəfindən həyata keçirilməsini tövsiyə edir. Baş müəllim — 

ən yaxşı pedaqoq — uşaqların böyük qrupları ilə məşğul 

olur, briqada üzvləri isə şagirdlərlə fərdi məşğələləri həyata 

keçirirlər. Tramp planı əsasında yalnız cüz’i sayda 

eksperimental məktəb fəaliyyət göstərir, kütləvi məktəblər 

isə bu planın yalnız ayrı-ayrı elementlərini tətbiq edir. 

İngiltərə ümumtəhsil məktəbində tə’limin forma və 

üsulları öz prinsipial əsaslarına görə ABŞ-da qəbul 

olunanlardan bir o qədər də çox fərqlənmir. Orta məktəbdə 

tə’limin forma və üsulları üstünlük təşkil edən tədris 

profilindən asılıdır. Müasir və texniki məktəblərdə tə’limin 

əməli üsullarına, fəliyyətin müxtəlif növlərinə hazırlığa daha 

çox diqqət yetirilsə də, məşğələlər, əsasən, dərs şəklində 

aparılır. Fərdi və qrup halında məşğələlər qrammatik 

məktəbdə daha çox tətbiq edilir. 

Bundan başqa, diskussiyalar, müxtəlif durumların 

səhnələşdirilməsi geniş yayılıb, tə’limin texniki vasitələrinin 

rolu əhəmiyyətli dərəcədə güclənib. Son zamanlar tə’lim 

prosesinin təşkilinin növlərindən biri kimi orta məktəblərdə 

layihə üsulu yenidən dirçəldilməyə başlanıb (ümumi 

mövzunun ayrı-ayrı hissələrinin ayrı-ayrı uşaqlar, yaxud kiçik 

qruplar tərəfindən yerinə yetirilməsi və hazırlanmış 

materialların müəllimin rəhbərliyi altında sinifdə müzakirəsi). 

Tə’lim prosesinin özündə biliklərin yoxlanması və ya orta 

məktəbin hər hansı bir pilləsini bitirdikdən sonra yekun 
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sınağı, əsasən, yazılı şəkildə aparılır və yoxlamanın bu 

forması ən obyektiv forma sayılır. Tam orta məktəbi 

bitirərkən verilən imtahanların cavabları yazılan vərəqlər bir 

çox hallarda konvertlərə qoyularaq başqa şəhərlərə 

göndərilir və burada yerli məktəblərin müəllimləri tərəfindən 

yoxlanılır. 

Məktəb həyatı Fransada daha dəqiq şəkildə 

təşkilatlanıb. Digər ölkələrin məktəblərinə nisbətən, Fransa 

məktəbləri tə’limdə sinif-dərs sisteminə daha çox üstünlük 

verib. 

Uzun müddət Fransa məktəblərində tə’limin ən’ənəvi 

söz üsulları üstünlük təşkil edib. İbtidai məktəbdə və 

ümumtəhsil kolleclərində üstünlük tədris materiallarının 

dəfələrlə təkrarlanmasına və əzbərlənməsinə verilirdi. 

Litseylər qarşısında şagirdlərin intellektual imkanlarının və 

məntiqi idrakının (düşüncə tərzinin) maksimum inkişaf 

etdirilməsi vəzifəsi qoyulurdu. Litseylərdə tə’lim üsulları 

daha rəngarəng idi, şagirdlərin fəal və müstəqil işləmələrinə 

daha çox diqqət yetirilirdi — litseydə təhsil alan uşaqlar 

mə’ruzələr, çıxışlar hazırlayır, savadlı adamın mütləq malik 

olmalı olduğu keyfiyyət sayılan natiqliklə daim məşğul 

olurdular. 

Müasir mərhələdə məktəbə və təhsilin məzmununa 

qarşı yeni tələblər irəli sürülməsilə əlaqədar tə’limin forma və 

üsullarında da bir sıra dəyişikliklər baş verir. İbtidai 

məktəbdə fəal üsullar: müşahidə, ən sadə eksperimentlər, 

tə’limin texniki vasitələri daha fəal tətbiq olunmağa başlayıb, 

aramsız təkrarlama və əzbərləməyə daha az diqqət yetirilir. 

Litseylərdə tə’limin fərdi və qrup halında üsullarının daha 

geniş tətbiqinə meyl müşahidə etmək mümkündür ki, bu da 

birinci və ikinci buraxılış sinifləri üçün 
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xüsusilə səciyyəvidir. Fransa üçün pis oxuyanların 

biliklərinin qiymətləndirilməsinə ciddi yanaşılması həmişə 

səciyyəvi olub — müvafiq biliklərə yiyələnməyənlər sinifdə 

saxlanılır. Qeyd etmək lazımdır ki, təhsilin məzmunu 

konsepsiyalarının, tədris planlarının quruluşu prinsiplərinin, 

differensasiyanın, tə’limin formalarının müxtəlif ölkələrdəki 

vəziyyətinin müqayisəli təhlili bir sıra ümumi nəticələr 

çıxarmağa imkan verir. 

Mütərəqqi tə’lim üsulları uşaqların yaradıcı imkan və 

qabiliyyətlərinin maksimum inkişafı məqsədini güdür. İnkişaf 

etmiş cəmiyyətdə isə tə’lim prosesinin fərdiləşdiril- məsi 

qeyri-bərabər axınlar və qruplara bölmə məqsədinə xidmət 

edir. Beləliklə, müasir ümumtəhsil məktəbinin butun aparacı 

inkişaf aspektlərində müxtəlif ölkələrdə əsas problemlərin 

həllindəki əkslik özünü parlaq şəkildə biruzə verir. 

§ 4. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə 

təhsilin məzmunu, tə’limin təşkili 

Təhsilin məzmunu, tə’limin üsul və formaları problemləri 

inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün də birincidərəcəli 

əhəmiyyətə malikdir. Keçmiş müstəmləkə və asılı ölkələrin 

əsrlik geriliyi aradan qaldırmaları müasir təhsilin inkişaf 

etdirilməsi ilə sıx əlaqəlidir. Lakin inkişaf etmiş sənaye 

ölkələri bu problemin həlli üçün kifayət qədər təcrübəyə və 

maddi bazaya malikdirsə (ictimai quruluşun xarakterinə 

müvafiq şəkildə), inkişaf etməkdə olan ölkələr bu yola 

qədəm qoyduqda bir çox ciddi çətinliklərlə qarşılaşırlar. 

Müstəqillik əldə etmiş dövlətlər təhsil sahəsində bir çox 

mühüm məsələləri həll etməlidir. Gənc dövlətlər 

savadsızlığa qarşı geniş mübarizə aparmaqla və ölkədə 

ibtidai 
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məktəblər şəbəkəsi yaratmaqla bərabər, həm də təhsilin 

ən’ənəvi məzmununu dəyişməyi, onu milli sosial-iqtisadi 

inkişafın və elmi-texniki inqilabın tələblərinə müvafiq şəklə 

salmağı diqqət mərkəzində saxlamalıdırlar. Hazırda inkişaf 

etməkdə olan ölkələrin hökumətləri savadsızlıqla mübarizə 

aparır, ümumtəhsil orta məktəbinin problemlərilə dərindən 

məşğul olurlar. 

Hazırda ibtidai təhsilin bütün ştatlarda icbari və pulsuz 

olduğu Hindistan Respublikasında 11 yaşına çatmış 

uşaqların hər 5 nəfərindən yalnız 4-ü ibtidai məktəbə gedir. 

Yaşlı nəsil arasında savadsızların faizi hələ də kifayət qədər 

yüksəkdir. Məktəb yaşlı bütün uşaqların təhsilə cəlb 

olunması ilə bağlı tədbirlərlə yanaşı, bir sıra ştatlarda yaşlı 

əhali arasında savadsızlığın ləğvi üzrə proqramlar işləyib 

hazırlayırlar. Buna bənzər vəziyyət Birma Respublikasında 

da yaranıb. Burada da pulsuz icbari ibtidai təhsil haqqında 

qanun qəbul edilib. Bu, onu göstərir ki, maarifin inkişafı 

səviyyəsinə görə aparıcı mövqelər tutan azad olmuş 

ölkələrdə də savadsızlıqla mübarizə və ibtidai təhsilin bütün 

məktəb yaşlı uşaqları əhatə etməsi problemi heç də hələ tam 

həll olunmayıb. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə tamdəyərli orta təhsil 

müəssisələri metropoliyaların: İngiltərə, Fransa, Belçika, 

Hollandiya, İspaniya və i.a. məktəblərinin nümunəsi 

əsasında qurulmuşdur. Qarışıq məktəblər 

(fransız-müsəlman, ingilis-hind, ingilis-birma) yerli əhalidən 

inzibati kadrlar hazırlamaq vəzifəsini yerinə yetirirdi. Bu 

məktəblər tam dəyərə malik olmayan, yarımçıq (Avropa tipli 

tam orta məktəblərlə müqayisədə), utilitar səciyyə daşıyan 

təhsil verirdi. Azadlıq əldə edilənədək həmin məktəblər yerli 

əhalinin uşaqlarının 1-2%-ni əhatə edirdi. 
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Gənc dövlətlərin hökumətləri təhsilin məzmununda milli 

inkişafın vəzifələrinə və elmi-texniki tərəqqinin tələblərinə 

cavab verməli olan dəyişikliklərin zəruriliyini, şübhəsiz, başa 

düşürdü. Qanunauyğun haldır ki, daha yüksək sosial- 

iqtisadi inkişaf səviyyəsinə malik ölkələr bu problemləri daha 

müvəffəqiyyətlə həll edə bilirlər. Lakin bu halda azadlıq əldə 

etmiş ölkələrin siyasi yönümünün istiqaməti və xarakterini 

nəzərə almamaq olmaz. İctimai ukladların son dərəcə 

rəngarəng olması, siyasi və iqtisadi səciyyəli əhəmiyyətli 

fərqlər təhsilin müasir durumunun qiymətləndirilməsini son 

dərəcə çətinləşdirir. Lakin problemi bir qədər daha diqqətlə 

araşdırarkən bir sıra meylləri müəyyənləşdirmək və təhsil 

sahəsində baş verən hadisələri müəyyən dərəcədə 

sistemləşdirmək mümkündür. 

inkişaf etməkdə olan ölkələrin bir qismində təhsilin 

təkmilləşdirilməsi və onun milli inkişafın vəzifələrinə müvafiq 

vəziyyətə gətirilməsi istiqamətində böyük işlər görülür. 

Həmin ölkələrdə təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsi 

inkişaf etmiş sənaye dövlətlərinə nisbətən daha böyük 

çətinliklərlə bağlıdır: təkmilləşdirmə vəzifəsi yalnız mövcud 

tə’lim proqramlarının yenidən nəzərdən keçirilməsi və 

dəyişdirilməsilə məhdudlaşdırıla bilməz. Gənc milli dövlətlər 

ilk növbədə tədris dili seçimi kimi problemlərlə rastlaşır ki, bu 

da müvafiq olaraq, tədris planları və tədris proqramlarının 

kökündən yeniləşdirilməsini tələb edir. Çünki həmin plan və 

proqramların struktur və məzmunu milli əsaslar üzərində 

qurulmalıdır. 

Gənc müstəqil dövlətlər qarşısında bir sıra tamamilə 

yeni problemlər meydana çıxmışdır: doğma dildə təhsilə 

keçid milli tarix, ədəbiyyat, coğrafiya, botanika, zoologiya, 

biologiya kimi tədris fənlərinin məzmununun ilk dəfə olaraq 
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işlənib hazırlanması; milli mədəniyyət qaynaqlarının 

müəyyənləşdirilməsi; təhsildə təbiət-riyaziyyat fənlərinin 

rolunun qüvvətləndirilməsl; yeni milli dərslik, tədris vəsaiti və 

tədris materiallarının yaradılması. Afrika və Asiyada, həm 

YUNESKO, həm də bölgələrin özlərinin təşəbbüsü ilə 

yaradılan araşdırma mərkəzləri təhsilin yeni məzmununun 

işlənib hazırlanması və yerli milli dillərdə tədris 

materiallarının çap olunması sahəsində axtarışlarını 

intensivləşdirir- lər. Avropa dilləri tədrisdə ikinci məcburi dil 

sayılır. 

Öz sosial perspektivlərini hələ kifayət qədər dəqiq 

müəyyənləşdirməmiş ölkələr qarşısında da həmin 

problemlər durur. Lakin keçmiş metropoliyalarla daha sıx 

əlaqələr və onlardan daha güclü iqtisadi asılılıq yeni təhsil 

sisteminə və təhsilin yeni məzmununa keçidin templərini bir 

qədər aşağı salır, inkişaf etmiş ölkələr keçmişin irsindən 

xeyli ləng şəkildə xilas olur, bu ölkələr iqtisadiyyatın, ictimai 

həyatın və maarifin müstəmləkəçilik dövründə bərqərar 

olmuş xarakterini hələ uzun müddət qoruyub saxlayırlar. 

Əlbəttə, siyasi yönümündən asılı olmayaraq, bütün inkişaf 

etməkdə olan ölkələrdə baş verən dəyişiklikləri heç də inkar 

etmək mümkün deyil. Lakin bu ölkələrin mütərəqqi yönümü 

sosial-iqtisadi inkişafın templərini əhəmiyyətli dərəcədə 

sür’ətləndirir, təhsildəki mütərəqqi dəyişikliklərə daha 

həlledici tə’sir göstərir. 

Aparılan araşdırmalar inandırıcı şəkildə göstərir ki, 

Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikası maarif problemlərini 

həm tarixən, həm də ərazi baxımından ona çox yaxın olan 

Mərakeş Krallığı və Tunis Respublikasına nisbətən daha 

ardıcıl şəkildə və daha yüksək templərlə həll edir. 

Təhsildə bütün elmlər texnika və istehsalat əməyllə sıx 

əlaqələndirilərək öyrənilməlidir, bu isə yalnız tə’limin 
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məzmunu və üsullarının təkmilləşdirilməsi vasitəsilə 

mümkündür. Məktəb sistemi strukturu, məzmunu, tədris 

planları və üsullarına görə müstəmləkəçilik dövrü 

məktəblərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməlidir. Birinci 

pillədə (altiillik ibtidai məktəb) tə’lim milli dillərdə başlanır, III 

sinifdən e’tibarən ilk xarici dil — fransız dili tədris olunmağa 

başlanır; tədris planında kənd təsərrüfatı, heyvandarlıq, 

balıqçılıq, milli sənətlər kimi sahələrdə əmək tə’liminə 

əhəmiyyətli yer ayrılır. İkinci pillə məktəblərində — 

ümumtəhsil kolleclərində siyasi və əməli tərbiyəyə, 

kommersiya işinə (ümumi təhsillə yanaşı) böyük diqqət 

verilir. Yuxarı siniflərdə ölkədə quruculuq işlərinin əsasları 

öyrənilir. İslahatın qayəsinə görə, məktəb həm peşə 

fəaliyyətini, həm də ali məktəbə hazırlığı eyni dərəcədə 

tə’min edən yer olmalıdır. Qvineya Respublikasındakı 

dəyişikliklərin yönümü müstəmləkəçilik dövrünün ən'ənəvi 

formalarından uzaqlaşmanı və tə’limdə həm peşə, həm də 

əmək tərbiyəsinin əhəmiyyətli yer tutduğunu göstərir. Bir çox 

inkişaf etməkdə olan ölkələr kimi, burada da peşə və əmək 

hazırlığı milli iqtisadiyyatın bütün sahələri üçün müxtəlif 

səviyyəli kadrların sür’ətlə hazırlanması zərurətilə 

əlaqədardır. 

inkişaf etməkdə olan ölkələrin orta ümumtəhsil 

məktəblərinin verdiyi təhsilin məzmunundakı dəyişikliklər, 

əsasən, tədris planları və proqramlarına milli elementlərin 

daxil olunmasına, doğma dildə tədrisin daxil edilməsinə, 

təbiət- riyaziyyat siklinin rolunun gücləndirilməsinə aiddir. 

Qısa bir dövrdə gənc müstəqil dövlətlərin orta təhsili ciddi 

şəkildə yenidən qurmağa kifayət qədər vaxtları və müvafiq 

şəraitləri olmasa da, onlar təhsilin məzmununa milli səciyyəli 

bir sıra düzəlişlər etməklə orta məktəblərin fəaliyyətində 

müəyyən dönüş yaratmışlar. 
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inkişaf etməkdə olan ölkələrdə natamam orta məktəblər 

də yaradılmışdır. Müstəqillik əldə olunanadək bu məktəblər 

qarışıq səciyyə daşıyırdı və yerli inzibati kadrlar hazırlamaq 

üçün nəzərdə tutulmuşdu. Bir çox gənc ölkələr hətta ibtidai 

məktəbdəki tə’limə də əməli yönüm verməyə can atırlar ki, 

bunu Qvineyanın nümunəsində müşahidə etmək 

mümkündür. Bu tədbirlər məktəbin milli iqtisadiyyatın 

ehtiyaclarına uyğunlaşdırılması ilə başa çatmışdır. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə ibtidai və natamam orta 

məktəblərdə təhsil vasitəsilə sür’ətlə kənd təsərrüfatı və 

sənaye işçiləri də hazırlanır. Müəllimlərə kəskin ehtiyac 

olduğuna görə əsas və tam orta məktəblər çox vaxt öz 

mə’zunlarını pedaqoji işə göndərirlər. Bir sıra hallarda hələ 

də fransız, ingilis, yaxud amerikan sisteminə bənzər diffe- 

rensasiyanın hələ də mövcud olduğu yuxarı siniflərə malik 

orta məktəblərdə texniki və əməli profillərə daha çox diqqət 

yetirilir. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrin orta məktəblərində təhsil 

səviyyəsi hələlik bir o qədər də yüksək deyil. İxtisaslı 

müəllimlərin, məktəb binalarının çatışmaması, zəruri maddi 

bazanın olmaması biliklərin səviyyəsinə verilən tələbləri 

əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salır. Bə’zən sinif otaqlarında 

şagirdlərin sayı o qədər çox olur ki (bə'zi hallarda 100-150 

nəfər), tə’lim proqramının normal mənimsənilməsi 

mümkünsüz bir şeyə çevrilir. 

Tə’limin forma və üsulları, biliklərin qiymətləndirilmə 

sistemi hələ də müstəmləkəçilik dövründə qəbul olunmuş 

tə’lim sisteminin üstün tə’sirindən daha çox asılıdır. Onu da^ 

qeyd etmək lazımdır ki, siniflərdə şagirdlərin həddən artıq 

çox olması ucqar və kənd təsərrüfatı bölgələrində yerləşən 

ibtidai məktəblərdə tə’limin formal söz üsullarının qaçılmaz 
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olaraq üstünlük təşkil etməsinə, mexaniki əzbərləmənin 

geniş yayılmasına gətirib çıxarır. Lakin son dövrlər məktəbin 

daha əsaslı şəkildə yeniləşdirilməsi, tə’limin köhnə forma və 

üsullarından imtina edilməsi cəhdlərini də müşahidə etmək 

mümkündür. Müstəqillik əldə etmiş ölkələrin ümumtəhsil 

məktəblərinin inkişafında iki aparıcı meyldən danışmaq olar: 

milli zəmin əsasında yeni tədris planları, proqramları və 

tədris materiallarının hazırlanması və təhsilin məzmununun 

təkmilləşdirilməsi, onun milli mənafelərə və elmi-texniki 

tərəqqinin müasir tələblərinə uyğunlaşdırılması. Maarifin 

inkişaf etdirilməsi proqramının yerinə yetirilməsi yolunda bir 

çox çətinliklər meydana çıxsa da, sosial-iqtisadi gerilik 

aradan qaldırıldıqca və mədəni inqilabın vəzifələri həyata 

keçirildikcə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə təhsil həmin 

ölkələri inkişaf etmiş sənaye ölkələrinə xeyli yaxınlaşdıra 

biləcək bir səviyyəyə yüksələcəkdir. 

Bu baxımdan Avropanın bir sıra ölkələrinin təcrübəsi, 

onların qısa müddət ərzində savadsızlığı ləğv etmək və 

dünyada ən qabaqcıl olan məktəb sistemi yaratmaq 

nümunəsi müstəmləkə əsarətindən azad olmuş ölkələr üçün 

çox dəyərlidir. 

90-cı illərin əvvəllərində müstəqillik qazanmış 

Azərbaycan bütün sahələrdə olduğu kimi, təhsil sahəsində 

də müəyyən dəyişikliklər etmək məcburiyyəti qarşısında 

qaldı. Respublikada dövlət ali məktəbləri ilə bərabər özəl 

struktura malik ali məktəblər də fəaliyyət göstərməyə 

başladı. Lakin bu ali məktəblərin heç də hamısı təhsil 

sisteminin qarşıya qoyduğu yüksək tələblərə tam cavab verə 

bilmədi. Buna görə də dövlət tərəfindən yaradılmış xüsusi 

komissiya onların yalnız müəyyən qismini yüksək 

attestasiyadan keçirdi və fəaliyyət göstərməsinə razılıq 
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verdi. Bu özəl ali məktəblərdə tədris işi çox yüksək səviyyədə 

qurulmuş, onların ətrafına respublikamızda tanınmış yüksək 

ixtisaslı pedaqoji kadrlar toplanmışdır. Həmin bu məktəblərin 

zəngin maddi bazası da mövcuddur. 

Respublikamızda hazırda 17 özəl ali təhsil məktəbi ali 

attestasiyadan keçərək fəaliyyət göstərir. “Azərbaycan” 

Universiteti, “Xəzər” Universiteti, “Qərb” Universiteti, 

“Naxçıvan” Universiteti, “Asiya” Universiteti, Bakı Biznes 

Universiteti, “Odlar Yurdu” Universiteti və sair ali təhsil 

məktəbləri artıq öz iş üsulları, gözəl tədris bazaları, buraxdığı 

kadrlarla başqa özəl tədris ocaqlarından tam fərqlənirlər. 

Maraqlıdır ki, bu ali təhsil məktəblərinin hərtərəfli fəaliyyətini 

müqayisəli şəkildə tutuşdurduqda, onlar arasında tədris işi, 

pedaqoji kadrlar, maddi baza sahəsində çox böyük fərqlərin 

olduğu aydınlaşır. Məsələn, “Qərb” Universitetini götürək. 

1991-ci ildə yaradılmış “Qərb” Universiteti ölkədə 

mövcud olan siyasi-iqtisadi çətinlikləri nəzərə alaraq müxtəlif 

ixtisaslar üzrə kadr hazırlamağı qarşısına məqsəd 

qoymuşdur. Bu universitet artıq xarici ölkələrdə də 

məşhurdur. Universitetdə təhsil 3 mərhələdən — bakalavr, 

magistr və elmlər doktoru pillələrindən ibarətdir. 

Universitetdə fəaliyyət göstərən 14 fakültədə təxminən 1000 

nəfərə yaxın tələbə təhsil alır. 

’’Qərb” universitetində 10 kafedra mövcuddur. Bu 

kafedralarda çalışan əməkdaşların yarıdan çoxu professor, 

elmlər namizədi və doktorluq dərəcəli yüksək potensiala 

malik olan müəllimlərdir. 

Universitetdə bakalavr hazırlığı mərhələsində aşağıdakı 

fənlər tədris edilir; 

Siyasi elm 

162 



Dünya siyasəti 

Sosioloji idarəetmə 

Sosial iş 

İqtisadi idarəetmə 

Bank idarəetməsi 

Beynəlxalq idarəetmə 

Fərdi idarəetmə 

Bələdiyyə 

idarəetməsi. 

“Qərb” Universiteti tədris prosesində müxtəlif firmalardan 

və şirkətlərdən, hətta ABŞ-dan lazımi mütəxəssisləri də’vət 

edib təcrübə mübadiləsi aparır. Yuxarıda göstərdiyimiz 

fənlərlə yanaşı, burada ticarət, idarəetmə, bazar 

iqtisadiyyatı, iqtisadi münasibətlər ixtisasları üzrə müəyyən 

fənlər tədris edilir. Belə ki, turizm ticarəti və otel xidmətləri, 

ölkəşünaslıq (Britaniya və Amerika), kompüter işi, 

iqtisadiyyatın leqal tənzimlənməsi, ingilis dili və ədəbiyyatı və 

s. fənlər tədris olunur ki, hər il bu fənlərin sırasına yeniləri 

daxil edilir. Məsələn, 1997-1998-ci tədris ilində kinema- 

toqrafiya, dizayn (növləri üzrə), mədəniyyət və incəsənət 

təhsili, reklametmə, fond dəyişikliyi, bazar strukturu kimi 

fənlər tətbiq olunmuşdur. 

Kompüter mərkəzi “Qərb” Universitetində çox yaxşı 

qurulmuşdur. Burada tələbələrin bir qismi müəyyən 

akademik proqram üzrə kompüter elmini öyrənirlər. Qnlar 

iyirmi birinci əsrin tələblərinə cavab verən mütəxəssis kimi 

yetişirlər. Kompüter mərkəzində avadanlıqlar müasir 

üslubda qurulmuşdur. Bu tələbə və müəllimlərə lazer diskləri 

ilə işləməyə imkan yaradır. Bütün bunların əhəmiyyəti 

ondadır ki, tədris proqramları, mə’lumat kitabçaları, 

kataloqlar və ensiklopediyalardan geniş şəkildə istifadə 

etməyə imkan yaradır. Qlobal kompüterdə “İnternetə” çıxma 
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yerləri ilə birbaşa əlaqə saxlamağa imkan verir. 

Universitetdə ingilis, alman və ispan dillərinin 

öyrənilməsinə böyük diqqət yetirilir. 

“Qərb” Universitetinin bə’zi kafedraları haqqında qısa 

mə’lumat verək. 

Siyasi elmlər kafedrası, əsasən, 1991-ci ildə yaradılıb. 

Burada “siyasi elmlər”, “hüquq nəzəriyyəsi”, “demokratiya 

nəzəriyyəsi”, “siyasi sistemlər nəzəriyyəsi”, “siyasi partiyalar 

və Azərbaycan təşkilatları”, “ümumi siyasət” və başqa 

kurslar tədris olunur. Son vaxtlar kafedranın müəllimləri 

“Beynəlxalq əlaqələrin təhlükəsizliyi”, “Azərbaycan 

Demokratik Respublikasının ideologiyası” və s. kursları da 

tədris etməyi təklif etmişlər. Kafedranın 20 müəllimindən 9-u 

professor, 2 nəfəri dosentdir. Kafedraya universitetin 

rektoru, professor Hüseyn Bağırov rəhbərlik edir. Humanitar 

elmlər kafedrasında tarix və fəlsəfə, iqtisadi nəzəriyyə 

sahəsində çalışan alimlər dərs deyirlər. Belə ki, Azərbaycan 

tarixi, fəlsəfə tarixi, iqtisadi-siyasi fikir tarixi, din tarixi və 

nəzəriyyəsi, ictimai fikrin sosiologiyası və s. elm sahələri 

üzrə mühazirə və seminarlar aparılır. Müəllimlərin 

əksəriyyəti dərs dedikləri fənləri ingilis dilində sərbəst 

aparırlar. Bu da ümumi tədris prosesində çox mühüm rol 

oynayır. 

.Universitetdə 1993-cü ildən hüquq kafedrası fəaliyyət 

göstərir. Burada “İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi”, 

‘Ticarətdə iddiaçılıq hüququ” ixtisasları üzrə mə’zunlar 

buraxılır. Kafedrada “Azərbaycan konstitusiyası”, “Dövlət və 

hüquq nəzəriyyəsi”, “Beynəlxalq hüquq”, “iqtisadiyyatın leqal 

qanunları”, “iqtisadi qanunlar”, “Əmək hüququ” və s. tədris 

olunur. Bunlardan əlavə, kafedranın müəllimləri həm də 

“Beynəlxalq özəl qanunlar”, “Beynəlxalq ticarət hüqu 
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qu”, “Gömrük qaydaları”, “Alıcı hüququ” və s. fənlər də tədris 

edirlər. 

Riyaziyyat kafedrası digər kafedralara nisbətən bir qədər 

gec təşkil edilib. Bu kafedra artıq 1996-1997-ci tədris ilində 

tam qüvvəsi ilə işləyir. Kafedra bir o qədər də böyük deyil. 

Burada 2 professor, 2 dosent və 2 baş müəllim çalışır. Buna 

baxmayaraq, kafedranın kollektivi üzərlərinə düşən işin 

öhdəsindən layiqincə gəlir. 

Universitetdə xarici dil kafedrası elə ilk gündən fəaliyyət 

göstərir. 1996-1997-ci tədris ilində bu kafedra iki şö’bəyə 

bölünüb. Şö’bələrdən biri ingilis dili şö’bəsi adlanır. 

Universitetin rəhbərliyi tələbələrin bu dili yaxşı 

mənimsəməsinə xüsusi qayğı və tələbkarlıqla yanaşır. Dilin 

öyrənilməsinə həftədə 8 saat vaxt ayrılır. Bu zaman müasir 

audio və video kasetlərdən geniş istifadə olunur. 

Universitetdə əsas üstünlük danışıq dilinə verilir. Xarici 

dildə sərbəst danışmaq tələbələrə ABŞ, Böyük Britaniya və 

başqa ölkələrdən gəlmiş alim və mütəxəssislərlə ünsiyyət 

saxlamağa, əlaqələrini genişləndirməyə imkan vrir. Bu 

məqsədlə ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbiyyat tarixi, tərcümə 

nəzəriyyəsi, ingilis ədəbiyyatı, Amerika ədəbiyyatı və s. 

fənlər tədris edilir. 

Kafedranın əməkdaşları ABŞ səfirliyi ilə də bu məqsədlə 

yaxından əlaqə saxlayırlar. 

“Qərb” Universiteti fəaliyyətə başladığı vaxtdan e’tibarən 

öz zəngin kitabxanasının yaranması qayğısına qalmışdır. 

Universitetin kitabxanasında hazırda 15 mindən artıq kitab 

vardır. Kitabxananın fondu ildən-ilə artır. Burada müxtəlif 

dillərdə kitablar saxlanılır. Başlıca məqsəd tələbələrin 

kitablara, tədris ədəbiyyatına olan ehtiyaclarını ödəməkdən 

ibarətdir. 
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“Qərb” Universiteti öz fəaliyyətini Avropa 

universitetlərinin tədris işi əsasında qurulmuşdur. 

Bu cəhətdən dünyanın ən yaxşı tədris ocaqlarından biri 

sayılan Ajman Universiteti ilə tanış olmaq pis olmaz. Bu 

universitetin elə də böyük tarixi yoxdur. Amma tədris 

fəaliyyətinə, sosial bazasına görə xeyli uğurlar əldə etmişdir. 

Ajman Universiteti 1988-ci ildən kollec kimi fəaliyyətə 

başlamış və 1994-cü ildən e’tibarən universitetə çevrilmişdir. 

Universitet Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin himayəsi və qayğısı 

sayəsində fəaliyyət göstərir. Universitetin yataqxanaları, 

mühazirə otaqları, laboratoriyaları, kitabxanaları, kitab 

anbarları, idman zalı, qadınlar üçün yataqxanası, restoran 

və məscidləri, digər hey’ət üzvləri üçün nəzərdə tutulmuş 

bölmələri vardır. 

Ajman Universitetinin tələbələri, əsasən. Birləşmiş Ərəb 

Əmirliklərinin əhalisindən, eləcə də digər millətlərin 

nümayəndələrindən ibarətdir. Qızlar və oğlanlar üçün 

ayrılıqda yaşayış yerləri və şəhərciklər vardır. Qğlanlar 

universitetdən kənarda yerləşən binalarda yaşayırlar. 

Universitet öz qarşısına bir sıra məqsəd və vəzifələr 

qoymuşdur. 

Biznes bazarını müxtəlif sahələr üzrə ixtisaslaşmış 

kadrlarla tə’min etmək, elmi-texniki inkişaf baxımından üstün 

olan müəssisələrin köməyi ilə ölkədə və dünyada əldə 

olunmuş təcrübələrdən faydalanmaq, ərəb adət- 

ən’ənələrinə uyğun olaraq ali təhsil, elmi-tədqiqatlar və 

cəmiyyətin inkişafına köməklik göstərə bilən 

maliyyələşdirmə sahəsində nailiyyətlər əldə etmək, 

tələbələri müxtəlif elm sahələrinə cəlb etmək, müəssisə 

xidmətləri və istehsalın inkişafını səmərələşdirmək, işçiləri 

dövlət və özəl 
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sektorlarda yenidən təhsiliəndirmək, islam mədəniyyətinə 

diqqət yetirmək və islamı cəmiyyətin təməl quruluşu kimi 

qiymətləndirmək, qadınların texniki təhsil alması üçün 

qabaqcadan qurulmuş proqramları tətbiq etmək və onların iş 

qabiliyyətinə mənsub olan texniki sahələri onlara 

aydınlaşdırmaq, müxtəlif elm və texnika sahələri üzrə dövlət 

və özəl sektorlarda texniki xidmətlər təşkil etmək və 

məsləhətlər vermək, müxtəlif sektorlarda təhsil prosesi ilə 

imkan daxilində məşğul olmaq və seminarlar, konfranslar, 

təhsil proqramları təşkil etmək, universitetin islam 

dünyasında və beynəlxalq aləmdə fəaliyyət göstərən bir çox 

institutlarla qarşılıqlı əlaqələrini yaratmaq və gücləndirmək 

Ajman Universitetinin əsas məqsəd və vəzifələri sırasına 

daxildir. 

Universitetdə başlıca olaraq tədris proqramı 3 me’yarı 

qarşıya qoymuşdur. 

Biznes bazarını texniki kadrlarla tə’min etmək təhsilin 

ilkin mərhələsi hesab olunur. Bu mərhələdə istehsalat və 

müxtəlif xidmət sahələri üçün kadrlar hazırlanır. 

Müdavimlərə verilən diplomlar ən azı bir il qüvvəyə malikdir. 

Universitet müxtəlif sahələr üzrə də ixtisaslı kadrlar 

hazırlayıb onlara bakalavr dərəcəsi verir. 

Universitet müxtəlif sahələrdə çalışan yüksək ixtisaslı 

kadrlar hazırlayıb onlara ali təhsil verir. 

Ajman ali məktəbində elmi-texniki fakültə, texniki-tibbi 

ləvazimat fakültəsi, elmi idarəetmə və informasiya fakültəsi, 

xarici dillər və tərcümə fakültəsi, pedaqoji fakültə, əczaçılıq, 

dişlərin müalicəsi işi fakültəsi və s. fakültələr fəaliyyət 

göstərir. Bu fakültələrdə müxtəlif ixtisaslar üzrə bakalavr 

dərəcəli mütəxəssislər hazırlanır. 
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Ajman Universiteti Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin, eləcə 

də başqa ərəb ölkələrinin, Pakistan, Hindistan, Banqladeş, 

Şri-Lanka və İran xalqlarının təhsil ehtiyaclarını ödəməyə 

çalışır. 

Əlbəttə, kitabda bu universitetin bütün fəaliyyəti barədə 

tam mə’lumat vermək məqsədəuğyun deyil. Biz müqayisəli 

pedaqogika haqqında fikir və mülahizələrimizi 

əsaslandırmaq məqsədilə yalnız bə’zi fakültələrin işi barədə 

qısa söhbət açmağı lazım bilirik. 

Biznes idarəetmə fakültəsi Ajman Universitetinin əsas 

fakültələrindən biridir. Burada tədris olunan fənlər də bu fikri 

sübuta yetirir. Belə ki, fakültədə “İdarəetmə prinsipləri", 

“İdarəetmə materiaiları”, “Siyasi və strateji idarəetmə", 

“Xırda biznes idarəetmə", “Maliyyə prinsipləri", “Maliyyə”, 

“İstehsal və idarəetmə”, “Ticarət prinsipləri”, “Ticarəti 

öyrənmə”, “insan ehtiyatlarını idarəetmə”, “İdarəetmə 

üsulları”, “Büdcələşdirmə”, “Fəaliyyəti tədqiq etmə”, 

“Mikroiqti- sadiyyat”, “Makroiqtisadiyyat”, “Maliyyə və bank 

işi”, “Ümumi maliyyə”, “Kapital qoyuluşu”, “Kompüter biznes 

tətbiqi”, “informasiya əlaqələri və cəmiyyət”, “İdarəetmə 

informasiya sistemləri”, “Biznes əlaqələri”, “Biznes 

qanunları”, “Beynəlxalq biznes”, “Psixologiya”, “Sosiologiya” 

və sair fənlər, kurslar tədris olunur. 

Göründüyü kimi, biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq 

istəyən və bu sahədə ixtisaslaşan kadrlar yuxarıda adını 

çəkdiyimiz kurslardan xəbərdar olmalı, həmin sahələri 

mükəmməl öyrənməlidirlər. 

Yeri gəlmişkən, biznes idarəetmə fakültəsində tədris 

olunan bu kurslar başqa biznes kadrları hazırlayan ali 

məktəblərin tədris proqramında tam öz əksini tapmamışdır. 

Universitetin xarici dil və tərcümə fakültəsi də diqqəti 
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cəlb edən əsas fakültələrdən biridir. Bu fakültənin başlıca 

vəzifəsi universitetdə əsas tə’lim vasitəsi olan ingilis dili 

kurslarını təşkil etməkdir. 

Fakültənin ikinci vəzifəsi yerli ərəbdilli tələbələr üçün 

nəzərdə tutulmuş ingilis dili və tərcüməçiliyə dair proqram 

tərtib etməkdir. Bu proqramda əsas məqsəd ilk iki semestrdə 

dilin əsas sisteminin bünövrəsinin qoyulması məqsədilə 

ən’ənəvi oxu, yazı və dinləmə, nitq qabiliyyəti və vərdişlərinin 

inkişafına doğru yönəldilir. Sonrakı iki semestrdə isə bu 

qabiliyyət vərdişlərini daha da inkişaf etdirmək və 

möhkəmləndirmək məqsədilə ingilis dilinin fonetik sistemi və 

qrammatikası bütün incəlikləri ilə hərtərəfli öyrədilir. Bundan 

sonra kurslarda tə’limin məqsədi tərcümə ilə birbaşa əlaqədə 

olan mövzulara yönəldilir. Bu fakültədə proqramın bir hissəsi 

kimi dövlət və biznes müəssisələrinin cəlb olunduğu fransız 

dili kurslarının tədrisi təklif olunur. 

Tələbələr universiteti bitirənə qədər ərəb dili, islam 

təhsili, statistika, kompüterlə tanışlıq, ingilis dili, ümumi 

psixologiya, islam elminin tarixi, elmi axtarışlar, riyaziyyat və 

başqa fənləri mütləq keçməlidirlər. Bundan əlavə, universitet 

tələbələrdə yüksək yazı bacarığını, nitq və dinləmə 

qabiliyyətini, tərcüməçilik məharətini də yaratmağı və 

formalaşdırmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. 

Bütövlükdə, qeyd etmək lazımdır ki, Ajman Universiteti 

öz tədris proqramlarına görə Avropa və Şərq ölkələrində 

fəaliyyət göstərən ali tədris ocaqlarından tam fərqlənir. 

Respublikamızda fəaliyyət göstərən ali tədris ocaqları bu 

universitetin fəaliyyətində mövcud olan müsbət 

xüsusiyyətlərdən səmərəli istifadə edə bilər. 

Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, Ajman Universitetində 
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fəaliyyət göstərən bə’zi fakültələrin tədris proqramlarını, 

tələbələr üçün yaradılmış sosial şəraiti, bütövlükdə, 

fakültələrin fəaliyyətlərini Azərbaycanda yaradılmış müxtəlif 

özəl tədris ocaqları ilə müqayisə etmək mümkündür. 

Məsələn, bu universitetin biznes fakültəsinin fəaliyyəti ilə 

Bakı Biznes Universitetinin fəaliyyətini müqayisə etdikdə hər 

iki tədris ocağının fəaliyyətindəki ümumi, oxşar, eyni 

zamanda fərqli cəhətlər dərhal nəzərə çarpır. Belə 

müqayisələrin aparılması ümumi tədris işinin bütövlükdə 

təhsil sahəsində görüləcək işlərin təkmilləşdiril- məsinə 

müsbət tə’sir göstərə bilər. 

Bakı Biznes Universiteti 1993-cü ildən fəaliyyət göstərir, 

burada iqtisadiyyat, hüquq və biznes sahələri üçün geniş 

profilli mütəxəssislər hazırlanır. Universitetdə dünya 

təcrübəsinə istinad edilərək, elmi inteqrasiya əsasında 

yaradılmış ixtisas modelləri üzrə tədris müvafiq baza 

müəssisələrində və laboratoriyalarda aparılır. Universitet 

inkişaf etmiş elmi-tədris kompleksinə və infrastruktura 

malikdir. Bu ali tədris ocağında aşağıdakı ixtisaslar üzrə 

mütəxəssislər hazırlanır: 

Biznesin təşkili və idarə edilməsi 

Mühasibat uçotu və audit Maliyyə 

və kredit Hüquqşünaslıq 

İqtisadiyyatın hüquqi 

tənzimlənməsi Menecment 

(sahələr üzrə) 

Marketinq (sahələr üzrə) 

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 

Beynəlxalq hüquqi münasibətlər 

Gömrük işinin təşkili. 

Bakı Biznes Universitetində tədris işi yaxşı qurulmuş- 
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dur. Burada tədris prosesində başlıca məqsəd yüksək 

standartlara nail olmaqla hər bir tələbənin fərdi 

keyfiyyətlərinin aşkara çıxarılması üçün lazımi şərait 

yaradılmışdır. Bu zaman respublika və xarici ölkələrin 

qabaqcıl ali məktəblərinin iş təcrübəsinə istinad edilir. 

Tədris prosesində mühüm və aparıcı fənlər tə’lim vaxtının 

70 faizini təşkil edir. 

Universitetdə iki mərhələdə — bakalavr və magistr 

pillələri üzrə mütəxəssislər hazırlanır. 

Respublikamızda ali tədris müəssisələri arasında diqqəti 

cəlb edən bu universitetdə elmi-tədqiqat işlərinin 

aparılmasına da lazımi fikir verilir. Belə ki, burada 

elmi-tədqiqat işlərinin səmərəli təşkili və aparılması 

məqsədi ilə sosial tədqiqatlar, iqtisadi tədqiqat və islahat 

elmi mərkəzlərinin axtarış yaradıcılıq qrupları, tələbə elmi 

cəmiyyəti və “Biznes həvəskarları klubu” fəaliyyət göstərir. 

Universitetin kompüter mərkəzi, linqafon kabineti və 

mətbəəsi var. Burada proqramlar, dərsliklər, dərs vəsaitləri, 

metodik tövsiyyələr işlənir və nəşr edilir. 

Elmi-tədqiqat işlərinə maraq göstərən tələbələrə ABŞ, 

İngiltərə və Rusiyanın ali təhsil müəssisələri və 

elmi-tədqiqat mərkəzlərində çalışmaları üçün şərait 

yaradılır. 

Universitetdə elmi konfransların keçirilməsinə xüsusi fikir 

verilir, ən yaxşı elmi iş layihələrinin müsabiqəsini keçirir, 

elmi konfrasların materialları universitetin mətbəəsində çap 

olunur. 

Bə’zi özəl təhsil müəssisələrindən fərqli olaraq, Bakı 

Biznes Universitetinin müxtəlif istiqamətli geniş beynəlxalq 

əlaqələri var. Bu əlaqələr tədris prosesini, tədqiqat işlərini, 

kadr hazırlığını, elmi məsləhətləşmələr və marketinq 

fəaliyyətini əhatə edir. Universitet hazırda Sankt-Peterburq ' 
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Beynəlxalq Bank İnstitutu ilə sıx əməkdaşlıq edir, eyni 

zamanda Amerikanın və Avropanın uyğun ali təhsil 

müəssisələri ilə əlaqə saxlayır. ABŞ, Rusiya, İngiltərə, 

Almaniya, Türkiyə səfirliklərinin, habelə informasiya 

vasitələrinin nümayəndələri dəfələrlə universitetin qonağı 

olmuşlar. 

1993-cü ildə Bakıda yaradılmış “Naxçıvan” 

Universitetinin fəaliyyəti də bu cəhətdən təqdirəlayiqdir. Bu 

universitet qısa müddət ərzində öz ətrafında 230 nəfərlik 

professor-müəllim bey’ətini toplamışdır. Onlardan 36 nəfər 

elmlər doktoru, professor, 85 nəfər elmlər namizədi, 

dosentdir. 

Hazırda universitetdə 1548 tələbə təhsil alır. Onlardan 

1210 nəfəri Azərbaycan, 338 nəfəri isə rus bölməsində 

biliklərə yiyələnirlər. 

“Naxçıvan” Universitetində “Hüquq və iqtisadiyyat”, 

“Humanitar fənlər”, “Xarici dil”, “Yol hərəkətinin təşkili” 

fakültələri fəaliyyət göstərir. Bu fakültələrdə beynəlxalq 

iqtisadi münasibətlər, iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi, 

yol hərəkətinin təşkili, ingilis dili, ibtidai təhsilin pedaqogika 

və metodikası, filologiya, musiqi təhsili, hüquqşünaslıq, 

jurnalistika, məktəbəqədər təhsilin pedaqogika və 

metodikası ixtisasları və sair ixtisaslar üzrə bakalavr 

pilləsində kadr hazırlanır. 

Yuxarıda haqqında danışdığımız bə’zi universitetlərin 

fəaliyyəti ilə “Naxçıvan” Universitetinin fəaliyyətini müqayisə 

etdikdə, bu ali tədris müəssisələrinin kadr hazırlığında, tədris 

işinin təşkilində müəyyən oxşarlıqların olması aydın nəzərə 

çarpır. 

Universitetin tədris hissəsində fakültə və ixtisaslar üzrə 

tədris prosesinin tənzimlənməsinə aid bir çox işlər 
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görülmüşdür. Tədris hissəsinin fəaliyyəinin əsas 

istiqamətlərini tələbə kontingentinin hərəkətinin 

tənzimlənməsi, tədris planlarının və dərs bölgüsünün 

elmi-metodik prinsiplərə uyğun həyata keçirilməsi, digər ali 

məktəblərdən və ayrı- ayrı fakültə və ixtisaslardan tələbələrin 

köçürülməsi işinin, ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət 

imtahanlarının təşkil olunması və aparılması, dövlət imtahan 

komissiyaları və Ali Attestasiya Komissiyasının təşkili və 

onların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi, mə’zunlara bakalavr 

diplomunun verilməsinin həyata keçirilməsi və s. təşkil edir. 

Universitetdə 9 kafedra fəaliyyət göstərir. “Azərbaycan 

dili və ədəbiyyatı”, “iqtisad elmləri”, “İctimai siyasi elmlər”, 

“Pedaqogika və psixologiya”, “Riyaziyyat və dəqiq elmlər”, 

“Texniki elmlər”, “Təbiət elmləri”, “Xarici dillər”, “Hüquq 

elmləri” kafedralarının professor-müəllim hey’əti 

yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanmasında böyük əmək sərf 

edirlər. 

Bakı Biznes Universiteti ilə müqayisədə “Naxçıvan” 

Universitetinin beynəlxalq əlaqələri daha genişdir. 

Mə’lum olduğu kimi, indiki şəraitdə xarici ölkələrdə 

yerləşən universitetlərlə və ayrı-ayrı elm-təhsil təşkilatları ilə 

sıx əlaqələr yaratmaq imkanları xeyli genişlənmişdir. Bu 

imkanlar müasir təhsilimizi dövlət standartları səviyyəsinə 

qaldırmağa, dünyanın tanınmış alim-pedaqoqları ilə 

əməkdaşlıq etməyə, ümumiyyətlə, müəllim-tələbə 

mübadiləsi aparmağa şərait və zəmin yaradır. 

“Naxçıvan” Universiteti Bilkənd Universiteti (Türkiyə), 

Tehran-Azadi Universiteti (iran), Oksford Universiteti 

(İngiltərə), İndiana Universiteti və IREX elm-təhsil şirkəti 

(ABŞ), Paris İslam Universiteti (Fransa), Ajman Universiteti 

(BƏƏ), Əl-Zahid Universiteti (Əbu-Dabi), Ziqen universiteti 

(Almaniya), Visbadek Universiteti (Almaniya) ilə mün 
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təzəm əlaqə saxlayır. 

İngiltərədən gəlmiş görkəmli ziyalı və alim Qulamhü- 

seyn Səbri Təbrizi bir tədris ilində mühazirələr söyləmiş, 

tələbələrin dünyagörüşünün və dil qavrayışının inkişafına 

ciddi sə’ylər göstərmişdir. 

ABŞ-ın İndiana Universitetinin professoru Şəhriyar 

Danişgər tələbələrlə məşğələlər aparmış, görüşlər 

keçirmişdir. 

IREX elm-təhsil şirkətinin prezidenti Daniel Makuşevski 

və vitse-prezidenti xanım Roza London bir neçə dəfə 

universitetdə olmuş, qarşılıqlı əməkdaşlıq barədə fikir 

mübadiləsi aparılmışdır. 

Oksford Universitetinin əməkdaşı Hacı Qəmbərin 

dərsləri tələbələr tərəfindən qiymətləndirilmişdir. Hazırda 

universitetdə ABŞ-ın, Böyük Britaniyanın bir sıra alim və 

mütəxəssisləri məşğələlər aparırır. 

“Naxçıvan" Universitetinin 2 fundamental kitabxanası, 

son markalı kompüterləri, linqafon kabineti, elmi-texniki 

mərkəzi, ixtisaslaşdırılmış laboratoriyaları və digər elmi 

bazaları var. Bundan əlavə, universitetdə “Ünsiyyət” adlı 

nəşriyyat, poliklinika, yeməkxana və bufet fəaliyyət göstərir. 

Universitetdə elmi-tədqiqat işləri yüksək səviyyədə təşkil 

edilmişdir. Müəllim və tələbələrin tədqiqat işləri həm 

nəşriyyat tərəfindən çapa hazırlanır, həm də “Ünsiyyət” 

qəzetində operativ qaydada işıqlandırılır. 

Respublikamızın dövlət müstəqilliyi qazanması bütün 

digər sahələrdə olduğu kimi, elm və təhsil sahəsində də 

böyük keyfiyyət dəyişikliklərinin əmələ gəlməsinə səbəb 

olmuşdur. Hər şeydən əvvəl, respublikamızda yeni tipli ali 

təhsil sisteminin dünyanın əsas inkişaf etmiş dövlətlərinin 
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təhsil sahəsindəki uzunmüddətli təcrübələrini özündə əks 

etdirən çoxpilləli təhsil sisteminə (bakalavriat-magistratura- 

doktorantura) keçidini qeyd etmək yerinə düşər. Azərbaycan 

hökumətinin təhsil siyasətindəki yeniliklərdən biri də təhsilin 

özəl formasına xüsusi diqqət yetirməsidir. Məhz bu siyasətin 

ardıcıl və məqsədyönlü aparılması nəticəsində 

respublikamızın ali təhsil ocaqlarının sırasına onlarla yeni 

tipli özəl tədris müəssisələri əlavə olunmuşdur. 

Fərəhləndirici cəhət ondan ibarətdir ki, özəl ali məktəblərin 

böyük əksəriyyətində dövlət ali təhsil ocaqlarında mövcud 

olan ən’ənəvi ixtisaslar üzrə deyil, respublikamızın 

müstəqillik qazanması ilə bağlı meydana çıxan zəruri 

ixtisaslar üzrə tədris aparılır. 1993-cü ildə pedaqoji elmlər 

doktoru, professor Fərahim Balakişi oğlu Sadıqovun 

bilavasitə təşəbbüsü və tə’sisçiliyi ilə yaradılmış “Naxçıvan” 

Universiteti respublikamızda mövcud olan özəl ali məktəblər 

arasında özünün bir sıra üstün cəhətləri, mütərəqqi ideyaları, 

təhsil sahəsindəki yenilikləri və s. ilə seçilir. Hal-hazırda 

universitetdə ali təhsilin bakalavr və magistr pillələrində 

tədris prosesi həyata keçirilir. Bakalavr pilləsində kadr 

hazırlığı aşağıdakı ixtisaslar üzrə aparılır; “Hüquqşünaslıq”, 

“İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi”, “Beynəlxalq iqtisadi 

münasibətlər”, “İngilis dili” (tərcümə), “Xarici dil” (ingilis), 

“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı“ (filologiya), “Musiqi təhsili”, 

“İbtidai təhsilin pedaqogika və metodikası”, “Jurnalistika”, 

“Yol hərəkətinin təşkili”. 

1997-ci ildən e’tibarən “Naxçıvan” Universitetinin 

tələbələrinin 3 buraxılışı olmuşdur. İndiyədək 1500-ə yaxın 

gənc “Naxçıvan” Universitetinin mə’zunu kimi şərəfli ada 

layiq görülmüşdür. Universitetin mə’zunlarının böyük 

əksəriyyəti hüquq mühafizə orqanlarında, yol polis 

təşkilatların 
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da, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində, orta məktəblərdə, 

məktəbəqədər tərbiyə və s. müəssisələrdə böyük sə’ylə 

fəaliyyət göstərir. 

Universitetdə ali təhsilin dünya standartları səviyyəsində 

qurulması üçün çox işlər görülmüşdür. Belə ki, son illərdə 

maddi-texniki baza xeyli genişləndirilmiş, yeni tədris 

korpusları istifadəyə verilmişdir. Yeni tədris korpusları, 

zəngin kitabxana fondları, tədris laboratoriyaları, linqafon 

kabinələri, həmçinin ən müasir kompüter şəbəkələri ilə 

təchiz edilmişdir. 

“Naxçıvan” Universitetində təhsilin yüksək səviyyəsini 

şərtləndirən əsas cəhətlərdən biri də universitetin güclü kadr 

potensialına malik olmasıdır. Dərslərin demək olar ki, hamısı 

yeni fənn proqramları əsasında yüksək peşəkarlıqla və 

qabaqcıl metodikaların tətbiqi ilə aparılır. 

“Naxçıvan” Universitetində təhsilin qabaqcıl standartlar 

səviyyəsində aparılması Təhsil Nazirliyi, şəxsən Təhsil 

Naziri prof. M.Mərdanov cənabları tərəfindən fərəhlə qeyd 

olunmuşdur. Məhz bu e’timadın nəticəsi kimi Azərbaycan 

Respublikası Təhsil Nazirliyinin 30 aprel 1999-cu il tarixli 294 

saylı qərarı ilə universitetdə ali təhsilin magistratura 

pilləsində tədrisin aparılmasına icazə verilmişdir. Qısa vaxt 

ərzində universitetdə magistratura ilə bağlı böyük işlər 

görülmüşdür. Belə ki, magistratura şö’bəsi yaradılmış, ayrı- 

ayrı ixtisasların tədris planları, fənn proqramları hazırlanıb 

təsdiq edilmiş, xüsusi auditoriyalar və kitabxana lazımi 

ləvazimatlarla təchiz edilmişdir. 

“Naxçıvan” Universitetinin magistratura pilləsində 

aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılması nəzərdə 

tutulmuşdur: 

İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi. 
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Pedaqogika nəzəriyyəsi tarixi. 

İbtidai təhsilin pedaqogika və metodikası. 

Xarici dil (ingilis). 

Yol hərəkətinin təşkili. 

1999/2000-ci tədris ili üçün magistraturaya tələbə qəbulu 

mütəşəkkil və ardıcıl şəkildə həyata keçirilmişdir. Belə ki, ilk 

sənəd qəbulu dəqiq qəbul edilmiş vaxt müddətində, yə’ni 

20.07.1999-cu il tarixdən — 20.08.1999-cu il tarixinədək 

aparılmışdır. Sənəd qəbulu ilə bağlı ayrı-ayrı respublika 

qəzetlərində, o cümlədən dövlət televiziyasının birinci 

proqramında müvafiq e’lanlar verilmişdir. Məhz bu 

mütəşəkkilliyin nəticəsində 43 nəfər universitetin 

magistratura şö’bəsinə sənəd vermişdir. Magistraturaya 

tələbə qəbulu müsabiqə yolu ilə xüsusi yaradılmış qəbul 

komissiyaları tərəfindən aparılmışdır. Qəbul komissiyalarının 

yekun qərarına əsasən bakalavr pilləsi üzrə ən layiqli 

mə’zunlar “Naxçıvan” Universitetinin magistri adına layiq 

görülmüşdür. Onlardan Azərbaycan və rus bölmələrində, o 

cümlədən “İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi”, “Xarici dil” 

(ingilis), “İbtidai təhsilin pedaqogika və metodikası”, 

“Pedaqogika tarixi və nəzəriyyəsi”, “Yol hərəkətinin təşkili” 

ixtisasları üzrə təhsillərini davam etdirəcəklər. Müsahibənin 

keçirilməsi ilə bağlı münaqişə komissiyası yaradılsa da, 

müsahibədən keçə bilməyən mə’zunların heç biri bu 

komissiyaya müraciət etməmişdir. 

Artıq universitetin magistraturasına tələbə qəbulu arxada 

qalmışdır. Belə ki, artıq magistratura üzrə dərslər keçilir. 

Magistraturada prof. S.Q.Quliyev, prof. S.S. Mir- zəyev, 

prof.M.B.Məmmədov, prof.S.Q.Quliyev, prof. 

R.Ş.Mustafayeva, prof.S.A.Əliyeva, prof.O.İ.Musayev, 

prof.Q.Ş.Kazımov, prof.T.Ə.Mustafayev, prof. S.S. 
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Həmidov, prof.M.Ə.Cəfərquliyev, prof. Ş.M. Məmmədov, 

prof.C.Ə.Cəfərov, prof. M.S.Əkbərov, prof. Ə.S. Şükürlü, 

prof.Ə. Məmmədov, prof.Ə.Q.Cəfərov dərs deyirlər. Eyni 

zamanda magistrlərin elmi rəhbərləri, dissertasiya mövzuları 

ilə bağlı məsələlər operativ şəkildə həll olunmuşdur. İnanırıq 

ki, “Naxçıvan” Universitetinin magistratura pilləsinin ilk 

tələbələri adını almış gənclər təhsil alacaqları 2 il ərzində 

yüksək tədris və elmi göstəriciləri ilə hamını sevindirəcək və 

dissertasiyalarını müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək müvafiq 

ixtisaslar üzrə elmi dərəcələri alacaqlar. 

Qeyd etməliyik ki, haqqında danışdığımız bu 

universitetlərin yaranma tarixi cəmi bir neçə il olsa da, onlar 

tədris, tə’lim-tərbiyə sahəsində artıq müəyyən uğurlar 

qazanmışlar. Böyük fəaliyyət tarixi olan universitetlərlə 

müqayisədə bu ali tədris müəssisələrinin uğurları ildən-ilə 

artır. 

Azərbaycanda ali təhsil məktəbləri arasında 

M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti zəngin tarixə 

malikdir. Azərbaycanın digər ali məktəbləri demək olar ki, bu 

təhsil ocağının müvafiq fakültələri əsasənda yaranıb. 

Universitetdə hüquq, şərqşünaslıq, tarix, filologiya, 

riyaziyyat, fizika, coğrafiya, biologiya, kitabxanaçılıq, 

jurnalistika fakültələri fəaliyyət göstərir. Azərbaycan 

müstəqillik əldə etdikdən sonra yaranan ali təhsil məktəbləri 

Bakı Dövlət Universitetinin təhsil və tədris sahəsində 

qazanmış olduğu bu zəngin təcrübədən uğurla istifadə 

edirlər. Dövlət tədris müəssisələri ilə özəl ali təhsil 

məktəblərinin strukturunda, kadr hazırlanmasında, tədris 

işinin təşkilində nəzərə çarpan fərqlər işin öz mahiyyətindən 

irəli gəlir. Yə’ni hər bir ali məktəb öz profilinə uyğun olaraq 

işini qurur və inkişaf etdirir. 
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Böyük tarixə və təcrübəyə malik “Kiyev-Magilyan 

Akademiyası” Milli Universiteti də həmçinin Ukraynada 

fəaliyyət göstərən digər ali təhsil müəssisələri üçün təcrübə 

məktəbi rolunu oynamışdır. Bu universitetdə humanitar, 

təbiət elmləri, hüquq elmləri fakültələri, iqtisad, sosial elmlər 

və kompüter texnologiyası departamenti fəaliyyət göstərir. 

Bu fakültələrdə fəlsəfə, filologiya, mədəniyyət, tarix, 

politologiya, biologiya, ekologiya, fizika, hüquq, iqtisadiyyat, 

sosiologiya ixtisasları üzrə mütəxəssislər hazırlanır. 

Blikend Universiteti (Türkiyə, Ankara). Bu universitet 

müasir dünyamızın ən məşhur universitetlərindən hesab 

olunur, özəl sektorun əsasında tə’sis edilmiş Bilkənd 

Universiteti bu gün beynəlxalq aləmdə öz təhsil ən’ənələrilə 

seçilən, sayılan Kembric, Oksford (Böyük Britaniya), ABŞ 

universitetləri ilə rəqabətə girməyə qadir olan və bir sıra 

keyfiyyətlərinə görə hətta onlara üstün gələn 

universitetlərdən hesab olunur. Müqayisə üçün bir fakta 

nəzər salsaq fikrimizi sübuta yetirmiş olarıq. Türkiyənin 

Ankara şəhərində yerləşən Bilkənd Universitetlərinə ərizə 

verən Türkiyə vətəndaşları ilə yanaşı, ABŞ-dan, 

Almaniyadan, Fransadan, Skandinaviya və Balkan 

yarımadaları ölkələrindən, İtaliyadan, Müstəqil Dövlətlər 

Birliyinə daxil olan ölkələrdən, Cənubi Afrika 

respublikalarından. Ərəb dövlətlərindən çoxlu sayda 

abituriyent ərizə verir. Hər il ərizə ilə müraciət edənlərin sayı 

təxminən 1 milyon nəfər olur. Maraqlıdır ki, universitet ədalət 

normalarına uyğun olaraq onlardan, yə’ni ərizə verən 1 

milyon abituriyentdən cəmi 10 min tələbə seçir ki, onları da 2 

mərhələ üzrə saf-çürük edərək yaxşıların yaxşısını seçməyə 

nail olur. Məhz ona görədir ki, Bilkənd universitetinin 

mə’zunlarına təkcə Türkiyədə deyil, dünya 
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nın bütün qit’ələrində rast gəlmək olar. 

Universiteti respublikamızın universitetlərilə, şübhəsiz, 

müqayisə etmək mümkündür. Lakin bu müqayisə fərdiliyin 

kütləviliklə müqayisəsinə bənzəyəcəkdir. 

Kiçik bir müqayisə nümunəsinə diqqət edək: Bilkənd 

universitetinin yerləşdiyi ərazi (şəhərcik) respublikamızda 

mövcud olan bütün universitetlərin yerləşdiyi ərazidən 

təxminən 5-7 dəfə böyükdür. Bilkənd universitetinin hər 

hansı ixtisasının nəzəri istiqamətləri ilə praktik istiqamətləri 

arasında əsl koordinasiya mahiyyəti özünün ən zəruri və real 

əksini tapır. Məsələn, tibb ixtisasları üzrə (orta ümumtəhsil 

kimya-biologiya təmayüllü qruplarını özündə birləşdirən 

məktəblər) tələbələr üçün poliklinikalar, müalicə mərkəzləri, 

klinika kompleksləri mövcuddur, özü də bu klinikalardan 

elmi-texniki tərəqqinin son nailiyyətləri hesab olunan tibb 

avadanlıqları ilə əsaslı şəkildə tə’min olunmuşdur. 

Nəzərə alsaq ki, respublikamızda fəaliyyət göstərən 

yeganə tibb urıiversitetinin (N.Nərimanov adına ATU) heç bir 

zəngin klinika mərkəzləri yoxdur, deməliyik ki, müqayisənin 

bizim xeyrimizə olmayan iri miqyaslı həcmi heç də ürəkaçan 

deyil. Yaxud universitetin musiqi ixtisası üçün təşkil olunmuş 

və orta təhsil verən okulları əsil baza rolunu oynamağa 

qadirdir. Musiqi fakültəsinin iri miqyaslı müsabiqə, festival və 

konsertlər hazırlamaq ən’ənəsinə artıq dünyanın 20-dən çox 

dövlətindən olan ali məktəblər qoşulmuşdur. Azərbaycanda 

mövcud olan yeganə musiqi akademiyasının (Ü.Hacıbəyov 

adına Bakı Musiqi Akademiyası) heç bir bazası olmadığı 

halda, onun bəhrələndiyi Bülbül adına Bakı Musiqi Məktəbi 

və Respublika İncəsənət Gimnaziyasıdır. Halbuki bu 

gimnaziyada təkcə musiqini 
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yox, incəsənətin digər növlərini təcəssüm etdirən şö’bə 

bölmələri də vardır. Musiqidən söhbət düşdüyündən bir 

müqayisə də yerinə düşər. Təkcə Türkiyədə yox, dünyanın 

inkişaf etmiş ölkələrinin əksəriyyətindəki ali məktəblərdə 

incəsənət fənlərinə böyük üstünlük verilir. Türkiyənin demək 

olar ki, bütün ali məktəblərində çox güclü incəsənət, xüsusilə 

musiqi kollektivləri vardır. Məsələn, Bilkənd Universitetinin 

simfonik orkestrinə qulaq asanda adama elə gəlir ki, 

olsa-olsa bu musiqi konservatoriyasının simfonik orkestridir. 

Azərbaycan ali məktəblərində Dövlət himnini sonadək 

oxuyan tələbə tapmağın böyük bir problem olduğunu göz 

qarşısına gətirsək müqayisənin böyük məntiqə söykəndiyini 

görərik. Ümumiyyətlə desək, Bilkənd Universitetinin estetik 

tərbiyə ilə bağlı gördüyü işləri müqayisə etmək üçün güman 

edirəm ki, Azərbaycanın ali məktəblərində hələlik heç bir 

tədqiqat obyekti tapmaq mümkün deyil. 

Bəs səbəb nədir? Səbəb deyəndə məsələyə düzgün 

yanaşmış olmarıq. Çünki səbəblər çoxdur. Özü də 

həddindən çox. Fikrimizcə, ən başlıca səbəb Bilkənd 

Universitetinə müstəqil fəaliyyət arenası verilməsidir. Əgər 

universitet bir mövsüm ərzində öz kontingentini seçmək 

üçün bir milyon abituriyenti yoxlayır, imtahan edirsə, əlbəttə, 

belə kontingentlə hər şey etmək mümkündür. Azərbaycanda 

isə TQDK-nın abituriyentlərə verdiyi vahid bir me’yarla 

yanaşmasına haqq qazandırmaq olmaz. 

AXC-dən miras qalmış bu komissiya tərkibində müəyyən 

“islahat” aparsa da öz işində ali məktəblərin xeyrinə heç bir 

önəmli müsabiqə me’yarları müəyyənləşdirə bilməmişdir. 

Güman edirəm ki, məsələnin bu tərəflərini oxucular özləri 

müqayisə edəcəklər. Belə müqayisələri 
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daha yaxşı aydınlaşdırmaq üçün universitetlə bir qədər 

yaxından tanış olmağımız gərəkdir. 

Bilkənd Universitetinin əsası 1984-cü il oktyabr ayının 

20-də İhsan Doğramacı tərəfindən qoyulmuşdur. Sonradan 

bu özəl universitetin yaradılması ölkənin Böyük Millət 

Məclisinin qərarı ilə bəyənilib, təsdiq edilmişdir. Məqsəd ən 

böyük dünyəvi ali təhsil müəssisəsi yaratmaq idi. “Bilkent” 

sözünün özü həmin müəsisəni yaradanın əsas məqsədini 

təsdiq edir. Belə ki, o sözün mə’nası “öyrənmə və elm şəhəri” 

deməkdir. Universiteti tə’sis edənin əsas məqsədi o idi ki, o, 

yüksək təhsil verə bilən bir özəl sektor açsın və onu bütün 

dünyaya tanıtsın. 

Görkəmli tibb mütəxəssisi, ictimai xadim, müəllim, 

pedaqoq olan və akademik səviyyəsinə yüksələn tə’sisçi və 

rektor İhsan Doğramacı bir sıra ali məktəblərdə işləmiş, 

Ankara Universitetinin rektoru. Orta Şərq Texniki Universitet 

şurasının sədri və Hacıtəpə Universitetinin yaradıcısı və ilk 

rektoru olmuşdur. Yüksək təcrübəyə, əvəzsiz səriştəyə, 

intellektual səviyyəyə malik olan akademik bu nailiyyətlərə 

asanlıqla yetişməyib. O, ilkin olaraq Hacıtəpə Universitetində 

ikiotaqlı pediatrik klinikada (Ankarada çox da yaxşı olmayan 

bir yerdə) 1954-cü ildə fəaliyyətə başlamışdır. Sonradan 

1958-ci ildə həmin klinikanı Uşaq Sağlamlıq Müəssisəsinə 

(institut) çevirmiş və nəhayət, Hacıtəpə Tibb fakültəsi 

olmuşdur. 1967-ci ildə tam universitet səviyyəsinə 

yüksəlmişdir. 

Bilkənd Universitetində hazırlıq işi 1967-ci ildə 

Ankaranın qərb hissəsində böyük torpaq sahəsinin alınması 

ilə başlanmışdır. On il müddətinə tikinti-quraşdırma işləri 

davam etmişdir. Yə’ni 1970-1980-ci illərdə tikinti işləri 

aparılmış və indi həmin binalarda mühəndislik fakültəsi. 
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kompüter mərkəzi və kitabxana yerləşir. Sonrakı işlər isə 

daha sür’ətlə davam etmişdir. 

Bilkənd Universitetinin diaqramması (planı) əsasında 

1984-cü ildə ihsan Doğramacı inzibati işçilər üçün 

mühəndislik ixtisası dekanlığı, humanitar, iqtisadiyyat, 

musiqi və incəsənət ixtisasları üçün yeni yerlər açdı və eyni 

zamanda, ingilis dili məktəbini də yaddan çıxarmadı. O, 

ingilis dili məktəbindən bu dilə olan tələbi yerinə yetirmək 

məqsədi üçün istifadə edirdi. Akademik proqramları yerinə 

yetirmək üçün beynəlxalq aləmdə tanınan universitetlərdən 

məsləhətçi kimi istifadə edirdi. Tə’lim kurslarının ikinci ilindən 

başlayaraq Doğramacı tələbə və tə’limatçıları 

qiymətləndirməyə başladı. 1986-cı ildə Bilkənd Universiteti 

386 tələbə qəbulu ilə fəaliyyətə başladı. Hazırda 7 fakültədə 

10000 tələbə təhsil alır, dünyanın 22 ölkəsindən tələbələr öz 

təhsilini burada davam etdirir. 

Tələbə və müəllimlərin hərtərəfli inkişafını tə’min etmək 

üçün Doğramacı Amerikanın bir sıra ali məktəbləri ilə, o 

cümlədən Karnegik Melon və Cons Hopkins Universitetləri 

ilə sıx əlaqələr yaratmışdır. 

Qeyd etdiyimiz kimi, hər il 1000000 nəfər Türkiyənin bu 

Universitetinə qəbul olmaq üçün ərizə ilə müraciət edir. 

İmtahanlar isə, əsasən, iki mərhələ üzrə aparılır. Qeyd 

etdiyimiz kimi, yaxşıların yaxşılan Bilkənd Universitetinə 

ərizə verir. Bunların içərisindən isə yaxşıların ən yaxşılan 

seçilir. Bu isə yüksək reytinq deməkdir. Son 6 il ərzində 

riyaziyyatdan yüksək 20 xal yığanların yarısından çoxu bu 

universiteti seçmişdir. Qnlardan da ən yaxşılan seçilmişlər. 

Uğurlar da göz qabağındadır. Məsələn, bu tələbələrdən 

Emre Şənin Altıncı Beynəlxalq Roma Piano Müsabiqəsində 

1995-ci ildə Albert Rousel mükafatına layiq görülməsi 
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sübut edir ki, tələbələr hərtərəfli iste’dada malikdirlər. 

Hər yay mövsümündə Bilkənd Universiteti xüsusi musiqi 

festivalları keçirir və bu, 26 ölkədən olan gənc musiqiçilərin 

iştirakı və müsabiqəsi ilə başa çatır. 

Universitetdə bütün göstəriş və tə’limatlar ingiliscədir. 

Dili bilməyənlərin hər biri 16 həftəlik 2 semestr həcmində dil 

(kursu) dərsi keçir və buraxılış imtahanı verirlər. 

Məşğələlərin kifayət qədər qaneedici olması tələbələrin 

maraq dairəsini artırır və onların dünyagörüşünü 

formalaşdırır. 

Pilləli təhsilin ən zəruri norması olan bakalavr dərəcəsi 8 

semestrlik kurs proqramını yerinə yetirməklə başa çatır. Bu 

dərəcəni ödəməyənlər universiteti tərk edirlər. 

Universitetin məramnaməsində qeyd olunduğu kimi 

ifadə etsək, Bilkənd Universiteti “lisanüstü egitim verən 

enstitülər dışında, aşağıdakı fakültə və yüksək okullardan 

oluşmakdadır”: 

-Mühəndislik fakültəsi ən böyük fakültələrdəndir. 

-Fen fakültəsi aparıcı fakültə sayılır. 

-İşlətmə fakültəsi populyarlığı ilə seçilir. 

-İqtisadi, idarə və Sosial Bilimlər fakültəsi dünyəvi 

fakültədir. 

-İnsani Bilimlər və Ədəbiyyat fakültəsi yaradıcı gənclərin 

fakültəsidir. 

-Gözəl Sanatlar, Tasarim və Me’marlıq fakültəsi fitri 

is’tedadların fakültəsidir. 

-Müzik və Səhnə Sanatları fakültəsi ölkənin estetik 

dünyasıdır. 

-Uyqulamalı Yabançı Diller Yüksək Okulu çoxdilliİərin 

ünvanıdır. 

-Turizm və Otel İşlətməçiliyi Yüksək Okulu ekologiya və 
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xidmət mədəniyyəti sevənlərə məxsus fakültədir. 

-Turizm və Otelçilik Məslək Yüksək Okulu 

beynəlmiləlçilər fakültəsidir. 

-Bilgisayar Texnoloji və Büro Yönətimi Məslək Yüksək 

Okulu elmi-texniki tərəqqinin son nailiyyətlərinə yiyələnənlər 

fakültəsidir. 

-İngilis dili Məslək Yüksək Okulu dünyanı fəth edənlərin 

fakültəsi hesab olunur. 

Göstərilən ixtisasların hər biri nəinki bugünkü dünyamız 

üçün, hətta deyərdim ki, gələcəyin futuroloqlarıdır. Açığını 

e’tiraf etməliyik ki, sadalanan ixtisasların əksəriyyətini 

Azərbaycan özəl universitetlərinin eyniadlı ixtisasları ilə 

müqayisə olunmağa imkan verir, "Xəzər”, “Oərb”, “Odlar 

yurdu”, “Təfəkkür” və başqa universitetlərdə artıq göstərilən 

ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı Bilkənd Universitetinin 

təcrübəsinə istinad edilərək aparılır. Fərəhli haldır ki, ölkə 

prezidenti, Bilkənd Universitetinin fəxri doktoru cənab 

H.Əliyev bu ali təhsil müəssisəsinin örnəklərini 

Azərbaycanda görməyi arzulamışdır. Məhz respublika 

prezidentinin 1999- cu ilin avqust müşavirəsində 

(Azərbaycan maarifçilərinin avqust müşavirəsindəki çıxışı 

nəzərdə tutulur — F.S.) çıxışında bu məsələ xüsusi nida ilə 

vurğulanmışdır. 

Beləliklə, bir neçə ali təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin 

müqayisəli şəkildə öyrənilməsi göstərir ki, hər bir təhsil ocağı 

öz işini məhz nəzərdə tutulan istiqamət üzrə qurur. Bu təhsil 

ocaqları arasında təcrübə mübadiləsinin aparılması çox 

vacibdir. 
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IV FƏSİL 

MÜƏLLİM KADRLARININ HAZIRLANMASI 

PROBLEMİNİN MÜQAYİSƏLİ ŞƏRHİ 

M 

üəllim hazırlığı probleminin çox qədim tarixi kökləri 

vardır. Başqa sözlə desək, beynəlxalq miqyasda 

müəllim hazırlığı demək olar ki, bütün ictimai-iqtisadi 

formasiyalarda mövcud olmuşdur. 

Kitabın əvvəlki fəslində biz müqayisəli pedaqogikanın 
inkişaf mərhələlərindən söhbət açarkən bu məsələyə 

qismən toxunmuş, həmin mərhələlərin hər birini geniş təhlil 

etmişdik və göstərmişdik ki, müqayisəli pedaqogikanın 

inkişaf sferası bütün ictimai-iqtisadi formasiyanı özündə 

ehtiva edir. Belə təqdirdə bütün mərhələlərdə müəllim 

hazırlığı işinin özünü daha qabarıq göstərməsi heç də 

ehtimal olunmur. Bu fakt bütün tarixi sənədlərdə isbat 

olunmuş tarixi həqiqətdir. Bu həqiqətin işığında biz külli 

miqdarda tədqiqat materialları toplamış və haqqında 

danışılan məsələ ilə bağlı kifayət qədər sənədləri nəzərdən 

keçirərək, necə deyərlər, sərf-nəhf etmişik. Hər şeydən 

əvvəl qeyd olunmalıdır ki, müəllim sözünün mə”nası 
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beynəlxalq miqyasda “pedaqoq” kimi işlədilir. Əslində, 

müəllim sözünün ilkin etimologiyası da “pedaqoq” sözündən 

yaranmışdır. Bütün pedaqoji ədəbiyyatda vahid fikir belədir 

ki, qədim Yunanıstanda dövlətlilər öz uşaqlarını məktəbə 

təhsil müəssisəsinə aparıb-gətirmək üçün xüsusi adamlar 

müəyyənləşdirmişlər. Həmin adamlara isə paydaqoq (yə”ni 

uşaq ötürən) adını vermişlər. Bu gün beynəlxalq aləmdə 

işlədilən pedaqoq sözü məhz həmin “paydaqoq” sözündən 

yaranmış frazeoloji vahiddir. “Pedaqogika” sözü də həmin 

sözün köməyilə intişar tapmışdır. Bu gün “pedaqoq” sözünü 

işlədən ayrı-ayrı xalqlar onun bir neçə sinonimini də 

yaradaraq özlərinin lüğət fondunu 

zənginləşdirmişlər.”Müəllim” (Azərbaycan), “uçitel” (rus), 

“amuzqar” (fars), “tiçə” (ingilis), “öyrətmən“ (türk), “möəllem” 

(ərəb) və bu kimi digər ibarələr, bircə mə’nanı — pedaqoq 

mə’nasını verir. 

Pedaqoq (müəllim) ifadəsilə bağlı mübahisəli fikirlər 

mövcud olduğu kimi, bu fədakar sənət sahiblərinin 

fəaliyyətinə münasibət müxtəlifliyi də mövcud olmuşdur. 

Pedaqoji ədəbiyyatlarda ən çox dörd fəlsəfi cərəyanın bu 

barədəki • ziddiyyətli fikirləri müqayisə olunur. Onlardan 

birincisi praqmatizm cərəyanıdır. Bu fəlsəfi cərəyan əksər 

pedaqoji ədəbiyyatlarda “praqmatizm pedaqogikası” da 

deyilir. Bu cərəyanın əsasını qoyanlar amerikalı Oon Dyun 

və Vilyam Kilpatrikdir. Əslində, praqmatizmin nümayəndələri 

müəllimi son dərəcə hazırlıqlı, bilikli, səliqəli, dünyagörüşlü, 

mülayim, mədəni və bütün əxlaqi normaları özündə 

təcəssüm etdirən bir örnək şəxsiyyət kimi görür və təqdim 

edirlər. Onlar müəllimə verilən tələblər sırasında fərdi 

yanaşma, yaş xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, tə’limdə 

tərbiyəedici xarakteri üstün tutmaq, ictimai fəallığa 
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üstünlük vermək kimi tələblər bu gün də dünya pedaqoqla- 

rının diqqət mərkəzindədir. Deməli, praqmatizmin təlqin 

etdiyi ideyalar öz mütərəqqiliyilə fərqlənir. Buna 

baxmayaraq, keçmiş SSRİ məkanında yaranan bütün 

pedaqogika dərsliklərində bu cərəyanı haqsız olaraq tənqid 

edilmiş və günahlandırmışlar, guya onların günahları bu 

olmuşdur ki, onlar təbiət və cəmiyyət qanunlarının dərk 

olunmasına kömək edən biliklərin verilməsini məsləhət 

görməmişlər. 

ikinci cərəyan ekzistensializm adlanır. “Mövcud olmaq” 

anlayışını ifadə edən bu termin idealist düşüncə tərzilə, bir 

növ, yaxınlıq təşkil edir. Ekzistensializmin nümayəndələri 

uşaqlara bilik, bacarıq və vərdişlərin verilməsi zamanı 

sadədən mürəkkəbə, ibtidaidən aliyə prinsipi əsas götürmüş, 

sadəlik, aydınlıq, konkretlik, sistematiklik, elmilik, nikbinlik 

kimi ümumpedaqoji prinsipləri müdafiə etmişlər. Lakin 

keçmiş SSRİ məkanında yazılmış pedaqoji ədəbiyyatlar bu 

cərəyanın nümayəndələri kimi A.Fallinko- nu (ABŞ), 

J.P.Sartrı (Fransa), E.Qrizebaxı (Almaniya), D.Smitti 

(İngiltərə) tənqid atəşinə tutaraq göstərmişlər ki, guya onlar 

uşaqlara tərkidünya meyllərin aşılanmasına üstünlük 

vermişlər. Guya ekzistensialistlərin əsas tələbi insanın son 

aqibətini uşağa başa salmaq olmuşdur. 

Materialist əqidəli pedaqogikalar neotomizm 

cərəyanının müəllim haqqında fikirlərini təhrif etmişlər. “Ən 

yeni” mə’nanı bildirən bu termin cərəyanın yeni fikirlər təbliğ 

etməsini açıqlayır. Yə’ni neotomistlər uşaqlara son dərəcə 

aktual olan biliklərin verilməsini iddia etmişlər. Sonuncu 

cərəyan olan futurologiyanın nümayəndələri isə müəllimlərə 

gələcəyin adamını necə hazırlamaq haqqında tövsiyələr 

vermişlər. 

Bu cərəyanların nümayəndələri müxtəlif tənqidlərə 
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mə’ruz qalsalar da, müəllimlik fəaliyyəti üçün yeni fikirlərin 

müəllifləri hesab olunurlar. Müəllim hazırlığı barədə dünya 

pedaqogikasında belə müqayisəli, çox hallarda isə 

mübahisəli fikirlər çoxdur. Onların hamısı haqqında söz 

demək mümkün olmasa da, topladığımız materiallar, dəlillər, 

faktlar əsasında bə’zi ümumiləşdirmələrin aparılmasına 

çalışacağıq. 

§ 1. Beynəlxalq miqyasda müəllim kadrlannın 

hazırlanması probleminin ümumi xronikası 

Müəllim öyrədən, şagird isə öyrənəndir. Bu pedaqoji 

prosesin əsas obyekti və subyekti hesab olunur. Bu barədə 

ilk mə’lumatlara şərq ədəbiyyatında rast gəlmək 

mümkündür. 

“İslam hüquq məktəbləri” haqqında araşdırmalar 

apararkən belə qənaətə gəlmək olar ki, bu məktəblər insana 

bilik öyrədəni yer üzünün ən böyük və ən nüfuzlu adamı 

hesab edirlər. “İslam hüquq məktəbləri”nin nümayəndələri 

şagirdə fərdi şəkildə verilən biliyin yüksək olmasını müdafiə 

etmişlər. Bu məktəbin dörd böyük nümayəndəsinin adı ilə 

“Hənəfi”, “Maliki”, “Şafii”, “Hənbəli” məktəbləri kimi məşhur 

olan ilk təhsil ocaqlarının ilk müəllimləri də məhz onlar özləri, 

yə’ni Əbu Hənifə, Malik ibn Ənəs, əş-Şafii, Əhməd ibn 

Hənbəl olmuşlar. 

Məktəbin ilk yaradıcısı mənşəcə türk olan Əbu Hənifə 

ibn Sabit (699-767) şərq aləminin ilk müəllimi sayılır. O, 

yetişən nəslin nəzəri biliklərinin artması və dünyagörüşlərinin 

formalaşması üçün ilk tövsiyələr hazırlamış və bu tövsiyələr 

əsasında (hədislər) praktik fəaliyyət göstərmişdir. Onun 

şagirdi və davamçısı Mədinə şəhərində yaşamış və çalışmış 

Malik ibn Ənəs (713-795) olmuş, Ənəsin ideyala- 
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nnı daşıyan Əbu Abdulla Məhəmməd ibn idris əş-Şafii 

(767-819), Şafiinin şagirdi və davamçısı Abdulla Əhməd ibn 

Hənbəi əş-Şeybani (780-855) olmuşdur. 

Şərqin müəllimlərindən söhbət açarkən Kəmaləddin 

Musa ibn Yunisin də adını çəkmək vacibdir. Kəmaləddin 

Musa böyük Azərbaycan filosofu, təbiətşünas alim, ictimai- 

siyasi xadim Siracəddin Mahmud Əbubəkir oğlu Urməvinin 

(1198-1283) müəllimi olmuşdur. 

“Siracəddin Urməvi Mosulda o dövrün böyük 

təbiətşünas, məntiqçi filosoflardan Kəmallədin Musa İbn 

Yunisin (1154-1242) şagirdi olmuşdur. Heç bir dini 

təəssübkeşliyə yol verməyən alimin məşğələlərində təkcə 

müsəlmanlar deyil, xristianlar və yəhudilər də iştirak 

etmişlər”.'' 

Şərqin böyük müəllimlərindən danışarkən Yə’qub Kindi 

(800-873), Əbunəsr Fərabi (874-950), İbn Sina (980- 1037) 

Əbülhəsən Bəhmənyar əl-Azərbaycani (? - 1065), Nizami 

Gəncəvi (1141-1209), ibn Rüşd (1126-1198), Şəms Təbrizi 

(? - 1247), Bahəddin Vələd (? - 1299), Cəlaləddin Rumi 

(1207-1273), Fəxrəddin İraqi (? - 1288), Əh- vəddin Kirmani 

(? - 1299), Nəcməddin Naxçıvani, Əfzələddin Xunəci, 

Fəridəddin Damat, Nəsirəddin Tusi (1201- 1274) və b. 

görkəmli maarif xadimlərini də qeyd etməmək olmaz. Belə 

müəllimlərin sırasını artırmaq da olar. Lakin məqsəddən 

uzaqlaşmamaqla müəllim probleminin XX əsrdəki vəziyyətini 

müqayisəli şəkildə şərh etməyi məqsədəuyğun hesab edirik. 

Çünki müəllim peşəsinin tarixilik baxımından səciyyəsi üçün 

qısa icmal iyirminci əsrdəki müəllim probleminin müqayisəli 

şəkildə şərhi üçün, bizcə, kifayət edər. 

'' Bax: Z.Məmmədov. Siracəddin Urməvi, Bakı. Elm, 1990, səh.5. 

190 



Səfəvilər dövründə Azərbaycanda maarifçiliyin 

çiçəklənməsi, yeni tipli məktəblərin yaranması, Azərbaycan 

dilinin saflaşdırılması dövrün ən novator müəllimlərinin 

yaranmasına səbəb oldu. 

XVIII əsrin ən novator müəllimlərindən biri Seyid Əzim 

Şirvani hesab olunur. Dərsi-üsuli-cədidin banisi olan Seyid 

Əzim ilk dəfə olaraq Şirvanda təşkil etdiyi yeni tipli məktəbin 

ilk proqramını da, tədris planlarını da, dərslik və dərs 

vəsaitlərini də özü hazırlamışdır. 

XIX əsrin mütəfəkkir müəllimləri sırasında Qasım bəy 

Zakiri, Baba bəy Şakiri, M.F.Axundovu, Mirzə Şəfi Vazehi, 

Nəcəfbəy Vəzirovu, Ə.Haqverdiyevi, A.Bakıxanovu, İ.Qut- 

qaşınlını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Onların davamçısı 

kimi 35 il fasiləsiz işləmiş (10 il İrəvan gimnaziyasında, 23 il 

Qori müəllimlər seminariyasında, 2 il Qazax müəllimlər 

seminariyasında) Firudin bəy Köçərlini misal göstərmək olar. 

XX əsrin birinci yarısında Azərbaycanın ən görkəmli 

müəllimlərindən H.Zərdabini, A.Şaiqi, Ü.Hacıbəyovu əsrin 

alternativsiz müəllimləri hesab etmək mümkündür. 

Bu illərdə Cənubi Azərbaycanın mütəfəkkir müəllimlərini 

də yaddan çıxarmaq olmaz. 

Seyid Rza Sərraf, Mirzə Əlixan Lə’li, Mahmud Qəniza- 

də. Mirzə Məhəmməd Nağı Məraği, Nimtac xanım Səlmasi, 

Şuri Bəxşayişi, Seyyid Əşrəfəddin Gilani, Pesyae Təbrizi, 

Behiştiyi Təbrizi, Millətçi Çeşməkənani, Cəfər Xamneyi, 

Şəms Kəsmayi, Azər Təbrixi, Mirzə Əli Möcüz Şəbüstəri, Mir 

Əbdülhüseyn Xazan Təbrizi, Bayramalı Abbaszadə 

Hammal, Mirzədt Siqqətül-İslam, Süheyli Təbrizi, Cabbar 

Əsgərzadə, Bağçoban, Səid Səlmasi, Taqi Rüfət Təbrizi, 

Mirzadə Eşqi, Məmmədəli Sifvət, Məmmədəli Soltan Horisli, 

İrəc Mirzə, Arif Qəzvani, Mir Mehdi E’timad, Həbib 
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Sahir, Ələnbər Behxuda, Şəhriyar Təbrizi, Pərvin Ehtisami, 

Dilgir, Məşədi Əkbər Cavidi, Molla Abbas Zünzi, Mirzə 

Əbdürrəhim Talıbov, Zeynalabdin Marağayi, Şeyx 

Məhəmməd Xiyabani, Doktor Tağı Ərani, Məhəmməd Biriya, 

Seyyid Cəfər Pişəvəri bu sıradandırlar. 

Müəllim problemi bütün əsrlər üçün daim həlledici 

problem olmuşdur. Böyüməkdə olan nəslin tərbiyə və 

təhsilinin müvəffəqiyyət qazanması, əsasən, bu problemin 

həllindən asılı olmuşdur və həmişə də asılı olacaqdır. 

Bütün dövlətlərdə böyüməkdə olan nəslin tərbiyəsi və 

təhsili sahəsindəki dövlət siyasətinin konkret həyata 

keçirilməsi, tədris planları, proqramları, dərsliklərin, tədris 

materiallarının, dərs vəsaitlərinin bütövlükdə tədris və 

tərbiyə proseslərinin səmərəliliyi müəllimdən, onun nə 

dərəcədə hazırlıqlı olmasından, siyasi yönümündən, 

mədəni, əxlaqi- mə’nəvi simasından, şəxsiyyətinin 

xarakterindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. 

iyirminci əsrin müəllim problemi bir çox ölkələrin ictimai 

həyatında özünü ciddi şəkildə biruzə verir ki, bu da bugünkü 

inkişaf etmiş ölkələrə xüsusilə aiddir. 

Pedaqoji kadrların miqdarı və keyfiyyəti tarixi inkişafın 

hazırkı mərhələsində cəmiyyətin tələbatları, hər hansı bir 

konkret dövlətin məktəb siyasətinin səciyyəvi xüsusiyyətləri, 

bu dövlətin tarixi və milli özünəməxsusluğu ilə 

müəyyənləşdirilir. 

XX əsrin ikinci yarısında müəllim probleminin həlli 

istiqamətlərini müəyyənləşdirən ən əhəmiyyətli, ən qlobal 

amillər aşağıdakılardır: cəmiyyətin hər bir üzvünün təhsil 

səviyyəsinə təhsilin üsulları, məzmunu və formalarına qarşı 

yeni tələblər irəli sürən elmi-texniki inqilab; Asiya, Afrika və 

Latın Amerikasının bir çox ölkələrinin iqtisadi və mədəni 
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inkişafındakı güclü tərəqqi. 

İnkişaf etmiş cəmiyyət yolu ilə irəliləyən ölkələrdə 

yuxarıda sadalanan bütün obyektiv amillər geniş kütlələlə- rin 

təhsilinin demokratikləşdirilməsinə, onun səviyyəsinin 

yüksəldilməsinə xidmət edir. Sosial elitanın tam və dolğun 

təhsil üzərində monopoliyasının qorunub-saxlanmasına can 

atan hakim dairələr həmin amillərin təzyiqi altında təhsil 

imkanlarının genişləndirilməsinə, geniş kütlələr üçün 

nəzərdə tutulan təhsilin səviyyə və keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılmasına şərait yaratmağa çalışırlar. Mütərəqqi 

inkişaf yolu seçmiş ölkələrdə isə məktəb siyasəti kütlələrin 

mənafeyinə xidmət edir, müasir cəmiyyətin, o cümlədən 

məktəbin inkişafının əsas obyektiv amillərinin elmi təhlilindən 

çıxış edir. 

Ötən əsrin son 50 ili ərzində dünyada bütün pillələrdən 

olan məktəblərdə dərs deyən müəllimlərin ümumi sayı 

əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Asiya, Afrika və Latın 

Amerikasının inkişaf etməkdə olan ölkələrində artım templəri 

xüsusilə yüksəkdir. Bu ölkələrdə kütləvi ibtidai təhsil həyata 

keçirilib. Hətta ümumi ibtidai icbari təhsili artıq çoxdan tətbiq 

edən inkişaf etmiş ölkələrdə də son illərdə müəllimlərin 

ümumi sayı əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Bu artım, əsasən, 

icbari təhsilin müddətlərinin artırılması ilə əlaqədardır və 

daha çox orta məktəb müəllimlərinin sayının artması 

nəticəsində baş verir. 

Müəllimlər ordusunun ümumi sayının, bütövlükdə, 

artmasına baxmayaraq, hazırda dünyanın bir çox ölkələrində 

müəllimlərin çatışmazlığı da hiss olunmaqdadır. Müəllim 

kadrlarının çatışmazlığı ilə əlaqədar inkişaf etməkdə olan 

ölkələrdə xüsusilə ağır vəziyyət yaranıb. Əgər Yaponiyada 

əhalinin hər 100000 nəfərinə 84 nəfər müəllim düşürsə, 

Əfqanıstanda həmin göstərici cəmi 5 nəfərdir. 70-ci illərin 
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əvvəllərində Əfqanıstanda 8000 (səkkiz min) müəllim 

işləyirdi. Hələ 30 il əvvəl Əfqanıstanda təxminən yüz mindən 

artıq müəllimə ehtiyac duyulurdu. Güman etmək olardı ki, 

Əfqanıstan bu ötən illərdə müəllim problemini həll edəcək. 

Təəssüf ki, belə olmadı. Əfqanıstanda 10 il müddətində 

bir-birinin ardınca baş verən qanlı vətəndaş müharibələri 

buna imkan vermədi. Keçmiş Sovetlər İttifaqının qoşunları 

10 ildən artıq bü müharibələrdə iştirak etmişdir. Heyf ki, 

Əfqanıstanda vətəndaş müharibələri bu gün də səngimək 

bilmir. Taliban hərəkatı Əfqanıstanda maarifçiliyin inkişafına 

əsil maneə törədir. 

Əfqanıstanda vətəndaş müharibəsi şəraitində işləyən 

məktəblərdə isə dərsləri qeyri-ixtisas sahibləri aparırlar. 

Tailand haqqında da eyni sözləri demək olar. Təxminən 

30 il əvvəl bu ölkədə baş verən hərbi ixtişaşların əsas 

zərbəsi məktəblərə dəydi və müəllim probleminin həllini 

çətinləşdirdi. Tailandın ibtidai məktəb müəllimlərinin 46%-i, 

orta məktəb müəllimlərinin isə 36%-i müvafiq hazırlığa malik 

deyil. Təbii ki, belə müəllimlərdən istifadənin əsas səbəbi 

pedaqoji kadrların çatışmamasıdır. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə müəllimlərin çatışmama- 

sı bir sıra səbəblərlə izah olunur. Birincisi, əhali demək olar 

ki, kütləvi şəkildə savadsızdır. Bunun isə əsas səbəbi ölkənin 

iqtisadiyyatının zəif inkişaf etməsi ilə sıx əlaqədardır. Dini 

məktəblərin dünyəvi məktəblərə çevrilməsi, ruhanilərdən 

olan müəllimlərin dünyəvi təhsilli müəllimlərlə əvəz olunması 

işinin ləngiməsi ölkədə bu problemin həllinə maneə törədir. 

30 il əvvəl olduğu kimi, bu gün də bir çox inkişaf etmiş 

ölkələrdə müəllimlər çatışmır. Məsələn, 30 il əvvəl 

İngiltərədə 30000 müəllimə ehtiyac var idi və bu gün də var. 
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Müəllim çatışmazlığı Fransada, İtaliyada və digər ölkələrdə 

də həmin nisbətdədir. Bu hal, ilk növbədə, icbari təhsilin 

müddətinin artırılması və bununla əlaqədar şagirdlərin də 

sayının artması ilə əlaqədardır. İnkişaf etmiş ölkələrin 

əksəriyyətində, əsasən, orta və yuxarı siniflərin fənn 

müəllimlərinə ehtiyac var. Xüsusilə təbiət elmləri təmayülünə 

aid olan fənlər üzrə müəllimlər çatışmır ki, bu da məktəbin 

tədris planlarında həmin fənlərin xüsusi çəkisinin artması ilə 

bağlıdır. 

İnkişaf etmiş ölkələrdəki ibtidai məktəblərdə müəllimlərin 

çatışmaması pedaqoji təhsil müəssisələrinin, həmçinin təhsil 

alan tələbələrin sayının kifayət qədər olmaması ilə izah edilir. 

Belə ki, məsələn, 30 il əvvəl Fransada icbari məktəb üçün 

müəllimlər hazırlayan normal məktəblərdəki şagirdlərin sayı 

demək olar ki, artmırdı və 34000 nəfərdən çox deyildi. Bu 

gün də belə hallarla rastlaşmaq olar. 30 il əvvəlki statistikaya 

görə, Fransada 10-15 min müəllimə ehtiyac olduğu halda, bu 

gün də həmin rəqəm ətrafında təhlillər aparılır. 30 il əvvəl 

Fransada qeyri fransızların təhsili üçün heç bir şərait yox 

idisə, bu gün orada 5 milyon müsəlman kontingenti üçün 

məktəblər açılmışdır. Hətta müsəlmanların ibadət yeri olan 

məscidlərdə belə dini təhsilə şərait yaradılmışdır. Bu gün 

Parisdə və Fransanın digər mərkəzlərində tikilən ən kiçik 

məsciddə 2 mindən çox müsəlman uşağı namaz qıla bilir, 

ibtidai məktəb müəllimləri bilavasitə məktəblərdə şagirdlərlə 

səhər saat 8-dən axşam saat 6-ya qədər işləyirlər. Yaponiya 

məktəblərində isə müəllimlərin həftəlik dərs yükü 63 saat 

təşkil edir. Müəyyənləşdirilmişdir ki, ingilis pedaqoji 

kolleclərini bitirən qızların hər beş nəfərindən biri məktəbdə 

işləyir. 60-cı illərin sonunda Yaponiyada hər il işə götürülən 

müəllimlərin 
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sayı qədər müəllim işdən çıxır. Məktəbləri çoxlu sayda 

müəllimin tərk etməsinin mühüm səbəblərindən biri də bu 

ölkələrdə müəllim sənətinin ictimai nüfuzunun çox aşağı 

olmasıdır. 

Bütün ölkələrdə hökumətlər müəllim kadrları 

hazırlanmasının genişləndirilməsinə, müəllimlərin ictimai 

nüfuzunun və onların maddi rifah səviyyələrinin 

yüksəldilməsinə böyük diqqət yetirilməlidir. Lakin bə’zi 

ölkələrdə pedaqoji kadrların axıcılığı problemi, məktəblərin 

yüksək ixtisaslı müəllimlərlə kifayət qədər tə’min 

olunmaması problemi hələ öz həllini tapmayıb. CAR-da bir 

sıra kənd məktəblərində, xüsusilə də bir sıra şəhər 

məktəblərində əsas fənn müəllimlərinə ciddi ehtiyac 

duyulur. Bu səbəbdən yuxarı siniflərdə təhsilin inkişafı və 

tam orta təhsilin tətbiq olunmasında süstlük özünü göstərir. 

Bir sıra ölkələrdə hökumətlər müəllimlərin çatışmazlığını 

pedaqoji işə pedaqoji ixtisasları olmayan, hətta yalnız ibtidai 

məktəbləri bitirmiş adamların cəlb edilməsi hesabına həll 

etməyə çalışırlar. Qısamüddətli müəllim kurslarında təhsil 

aldıqdan sonra belə adamlar məktəblərdə işləməyə 

göndərilirlər. 

İnkişaf etməkdə olan bir sıra ölkələrdə kadrların bu 

şəkildə cəlb olunması hətta inzibati qaydada həyata keçirilir. 

1963-cü ildə İranda “maarif korpusu” deyilən bir qurum 

yaradıldı. Bu korpusun əsas məqsədi ölkədə müəllimə olan 

ehtiyacı tə’min etmək idi. Hərbi qulluğa çağırılan gənclər 

içərisindən fərqlənənlər seçilir və onlara pedaqoji təhsil 

verilirdi. Lakin belə “maarif korpusu” özünü doğrultmadı. 

Çünki təhsil alan gənclərin böyük əksəriyyəti məktəblərə, iş 

yerlərinə gedib çıxmırdılar. İran-İraq müharibəsi dövründə 

də həmin korpus öz fəaliyyətini başqa formada yerinə 
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yetirməyə başladı. 

Lakin bu dəfə gənclər yalnız hərbi tə’limə cəlb 

olunurdular. Yeri gəlmişkən demək lazımdır ki, bu illərdə 

hərbi tə’lim işinə ən çox azərbaycanlı yeniyetmələr və 

gənclər cəlb olunurdular. Hazırda Təbrizin kənarındakı 

qəbiristanlıqların birində müharibə zamanı həlak olmuş 

azyaşlıların məzarları diyarşünaslıq ünvanı kimi 

elmi-pedaqoji ədəbiyyatda örnək kimi şərh olunur. 

Bə’zi ölkələrdə əhalinin yaşlı təbəqələri arasında 

savadsızlığın ləğvi və ümumi ibtidai təhsilin həyata 

keçirilməsi üçün mədəni qüvvələrin ümumi səfərbərliyi geniş 

ictimai hərəkatlar şəklini almışdır. Ötən əsrin 20-30- cu 

illərində keçmiş Sovet İttifaqında, 60-cı illərdə isə Sosialist 

Kubasında savadsızlığın ləğvi üzrə kütləvi kompaniyalar 

buna nümunə ola bilər. 

Pedaqoji kadr çatışmazlığının aradan götürülməsi üçün 

bir sıra ölkələrdə fövqəl’adə tədbirlər görməyə məcbur 

olmuşlar. Ərə getmələri və ailə həyatı qurmaları ilə əlaqədar 

vaxtilə məktəbi tərk etməli olmuş keçmiş qadın müəllimlər 

İngiltərədə 1965-ci ildən e’tibarən müəllim köməkçiləri və 

saathesabı müəllimlər qismində məktəblərə cəlb edilirdilər. 

Onların pedaqoji ixtisas səviyyələrinin bərpası məqsədilə 

qısamüddətli kurslar təşkil olunurdu. 60-cı illərin axırlarında 

Almaniyada evdar qadınlar üçün bu cür kurslar təşkil 

olunurdu. Bu, müharibədən sonrakı illər üçün, əlbəttə, 

səciyyəvi xarakter daşıyırdı. 

Bir sıra ölkələrdə peşə yönümü istiqamətində işlərin 

genişləndirilməsi müəllim sənətinin nüfuzunun 

yüksəlməsində və pedaqoji ali təhsil müəssisələrində təhsil 

almaq istəyən abituriyentlərin sayının artmasında 

əhəmiyyətli rol oynadı. Belə ki, ABŞ-da yaradılan 
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“Amerikanın gələcək müəllimləri” təşkilatı kolleclərdə 2500 

dərnək və 600 şö’bə yaratdı. Bu dərnək və şö’bələrin 

məqsədi də müəllim peşəsinin təbliğ edilməsidir. 

“Amerikanın gələcək müəllimləri” təşkilatı yaradılmasından 

30 il keçməsinə baxmayaraq, bu gün də Amerikada müəllimə 

ehtiyac vardır. 

Amerikanın bu addımı qısamüddətli kurslarda 

müəllimlərin hazırlanması işini müəyyən halda 

yaxşılaşdırdısa da, tam aradan götürə bilmədi. Ona görə də 

sonradan kurs sistemi tətbiq olundu. Həmin kursların 

mə’zunları qiyabi və ya axşam təhsili yolu ilə ardıcıl pedaqoji 

təhsil almağa başlayırlar. Amerikada hazırda həm kəmiyyət, 

həm də keyfiyyət baxımından müəllim probleminin həllinə 

xüsusi diqqət yetirilir. Beynəlxalq miqyasda müəllim 

kadrlarının hazırlanması ilə bağlı ədəbiyyatı nəzərdən 

keçirdikdə mə’lum olur ki, ayrı-ayrı ölkələrdə müəllim 

hazırlığı problemi müxtəlif səciyyə daşıyır. 

\/Müəllim hazırlanması sistemi xalq təhsilinin müəyyən 

sisteminə xidmət göstərir və bu səbəbdən də, deməli, 

müəllimlərin hansı tipdən olan məktəblər üçün 

hazırlanmasından, təhsilin məzmunundan, onlardakı tə’limin 

prinsip və üsullarından asılı olur. 

Müəllim hazırlığı işinə iki istiqamətdə yanaşılmışdır. Bu 

xarakterik cəhət kapitalist dünyasına məxsusdur. Yə’ni birinci 

tip məktəblər xalq üçün nəzərdə tutulan elementar məktəblər 

və ikincisi sosial elita üçün nəzərdə tutulan, ali təhsil yoluna 

birbaşa aparan orta məktəblər. Təxminən iyirmi il əvvəl 

Fransada, İngiltərədə, ABŞ-da müəllim hazırlanması da iki 

yolla həyata keçirilirdi. Elementar, xalq məktəbi üçün 

müəllimləri orta pedaqoji təhsil müəssisələri hazırlayırdı. 

Bunlar elementar məktəb, ən yaxşı halda isə 

198 



natamam orta məktəbin əlavə sinifləri əsasında qurulurdu. 

Fransadakı normal məktəblər, Yaponiyadakı müəllim 

seminariyaları da bu qəbildən olan təhsil müəssisələri idi. 

Orta məktəblər üçün müəllimlər, bir qayda olaraq, 

universitetlərdə, yə’ni universitetlərin pedaqoji fakültələrində, 

yaxud ümumi fakültələrdə hazırlanırdı. Ümumi fakültələrin 

mə’zunları bə’zən kiçik həcmdə də olsa, pedaqoji hazırlıq 

keçirdilər. Bu gün isə Fransada müəllim hazırlığı çox 

nümunəvi şəkildə qurulmuşdur. Fransanın ayrı-ayrı 

şəhərlərində həm dövlət, həm də qeyri-dövlət ali 

məktəblərində həm adi qaydada, həm də sifariş qaydasında 

müəllim hazırlayırlar. Hazırda Fransada, ABŞ-da, İngiltərədə 

pilləli təhsilin ən nümunəvi forması tətbiq edilir. Xüsusilə 

qeyri- dövlət ali məktəblərinin nəzdində orta ümumtəhsil 

strukturunda litsey və kolleclər təşkil olunmuşdur. Litsey və 

kolleclərin bakalavr pilləsi üçün hazırlıq işləri görülür. 

Şagirdlər son siniflərdə bakalavr balı topladıqdan sonra ali 

məktəbə qəbul edilirlər. Bu təcrübə bu gün İtaliyanın, 

Türkiyənin, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin, Qatarın, 

Bəhrəyinin, İordaniya Krallığının təcrübəsində özünü daha 

qabarıq göstərir. 

Elmi-texniki tərəqqinin tə’siri altında Avropanın bir sıra 

dövlətlərində təkcə təhsilin forması deyil, həm də təhsilin 

məzmununda da dəyişikliklər baş vermişdir; yalnız yuxan 

yox, aşağı siniflərdə də tədris fənlərinin miqdarı artıb, 

şagirdlərin öyrəndikləri materialın elmi səviyyəsi xeyli 

yüksəlib, tə’limin texniki vasitələrindən geniş istifadə 

olunmağa başlanıb. Təhsilin məzmununun və metodikasının 

bu qədər genişləndirilməsinə və mürəkkəbləşdirilmə- sinə 

imkan yaranması akselerasiya hadisəsi: şagirdlərin daha 

sür’ətli inkişafı, həmçinin onların tədrislə bağlı 
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informasiyanı təkcə məktəbdə yox, ən müxtəlif 

mənbələrdən, 0 cümlədən radio, televiziya, mətbuat, kino və 

teatrdan də əldə etmələri ilə əlaqədardır. Avropada əvvəlki 

nəsillərin valideynlərindən fərqli olaraq indiki şagirdlərin 

valideynlərinin mədəni səviyyəsinin xeyli yüksək olmasını da 

nəzərdən qaçırmaq olmaz. Son nəticədə bütün bunlar ona 

gətirib çıxarır ki, müasir müəllimdən tədris etdiyi fənnə dair 

daha dərin biliklərə malik olmaq, hərtərəfli peşəkar metodiki 

hazırlıq — yeniyetmə və yuxarı yaşlı şagirdlərlə işləməyi 

bacarmaq tələb edilir. Öz növbəsində, bu tələblər müəllim 

hazırlanması işinin müasir dövrün tələblərinə müvafiq olması 

məsələsini ortaya çıxarır. Müəllimlərin hazırlığındakı səviyyə 

əvvəlki illərdən fərqlənir. 

Hazırda müəllim hazırlanması sistemində üç əsas 

istiqamət müəyyənləşdirilmişdir. 

1. İbtidai məktəb müəllimi hazırlığı. 

2. Orta pillə üçün müəllim hazırlığı. 

3. Yuxarı siniflər üçün müəllim hazırlığı. 

Qeyd olunan ölkələrdə ibtidai məktəb müəllimlərinin 

hazırlanması orta və ya yarımali pedaqoji təhsil 

müəssisələrində həyata keçirilir. Bu siyahiyə pedaqoji 

məktəblər, pedaqoji kollec, normal məktəblər daxildir. Bu 

pedaqoji təhsil müəssisələri ilk növbədə, təhsil dövrünün 

müddətləri və bu təhsilin hansı baza üzərində qurulması ilə 

bir- birindən ciddi surətdə fərqlənir. 

Orta pedaqoji təhsilin mövcud olduğu ölkələri şərti 

olaraq iki yerə bölmək mümkündür. 

Birinci qrup Asiya, Afrika və Latın Amerikasının hazırda 

inkişaf etmiş və etməkdə olan ölkələrə daxildir. Əksər 

hallarda, bu ölkələrin pedaqoji məktəbləri ibtidai məktəb 

bazasında qurulur və onlarda təhsil müddəti 2 ildən 7 

200 



ilədək olur. Banqladeş, Pakistan, Bruney, İndoneziya, İraq, 

İran, İsrail, Yəmən, Əlcəzair, Qvineya, Liviya, Nigeriya, 

Braziliya, Meksika belə ölkələr sırasındadır. Təhsil 

müddətləri arasındakı fərqin bu qədər böyük olması həmin 

məktəblərin özlərinin də müxtəlif xarakterə malik olmasına 

dəlalət edir. Meksika, Braziliyadakı altı-yeddi illik pedaqoji 

məktəblər, əslində, orta məktəbin tiplərindən biridir ki, 

burada ümumi və pedaqoji təhsil bir-birini tamamlayır. Uzun 

illərdən bəri Nigeriyada mövcud olan ikiillik pedaqoji 

məktəblərə gəldikdə isə, ibtidai məktəb əsasında qurulan və 

yalnız ibtidai məktəbin ilk iki sinfi üçün müəllimlər hazırlayan 

bu məktəblər bu gün də öz fəaliyyətini davam etdirirlər. 

Vaxtilə keçid dövrü üçün müvəqqəti tip kimi fəaliyyət 

göstərən belə məktəblər hazırda bə’zi ölkələrdə həm 

formasına, həm də məzmununa görə nümunəvi xarakter 

daşıyır. Bu məktəblərdə təhsil müddəti, adətən, bir 0 qədər 

də çox deyil: Əfqanıstanda - 3 il. Qana və İranda - 2 il, 

Mərakeşdə - 1 il. Uzun illər fəaliyyət göstərən belə məktəblər 

Qana və Mərakeşdə inkişaf etdiyi halda, Əfqanıstan və 

İranda əvvəlki formada qalmışdır. 

İkinci qrupa aid olan ölkələrdə ibtidai məktəb 

müəllimlərinin hazırlanması orta pedaqoji təhsil 

müəssisələrində natamam orta məktəb zəminində həyata 

keçirilir. Bura Qərbi Avropanın Fransa, İtaliya, İspaniya, 

Belçika kimi ölkələri. Skandinaviya dövlətləri, yə’ni İsveç, 

Norveç, həmçinin Danimarka və Avstraliya aiddir. Bir qayda 

olaraq, bu məktəblər dördillik adlandırılan normal 

məktəblərdir. Fransa, Belçika, İsveç kimi ölkələrdə 

müəllimlərin hazırlanması sisteminin də öz spesifikliyi vardır. 

Bu ölkələrdə 30 il əvvəlki təcrübə ilə müqayisədə bu gün 

müəllim hazırlığı problemi çox nümunəvi qurulmuşdur. 
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Göstərilən ölkələrdə normal məktəblər sisteminin 

formalaşma tarixi yüz ildən də artıq bir dövrü əhatə edir, 

onun sabit bünövrəsi, kadrları, iş üslubu və ən’ənələri var. 

Bununla yanaşı, bir qüsurlu cəhətə münasibətimizi bildirmək 

istərdik. Tədris prosesində təhsil üçün nəzərdə tutulan dörd 

ilin ikisi ümümtəhsilə sərf olunur ki, bu da ibtidai məktəbi 

bitirən gənclərin bir hissəsini ali məktəbə aparan yoldan 

yayındırır. Bə’zi dövlətlərdə buna hətta dördillik ibtidai 

məktəblərdə rast gəlmək olur. Məsələn, Rumıniyada, 

Əfqanıstanda, Fələstində belə məktəblər var. Bunun əsas 

səbəbi həmin ölkələrdə siyasi sabitliyin pozulması, ölkədə 

hərbi ixtişaşların uzunmüddətli olmasıdır. Əfqanıstanda və 

Fələstində 30 ildən artıq davam edən hərbi ixtişaşlar bu tip 

məktəblərdən istifadə zərurətini yaradır. 

İbtidai məktəblər üçün müəllim hazırlanması 

səviyyəsinin yüksəldilməsi işi bu gün bir sıra ölkələr üçün çox 

səciyyəvidir. Belə ki, İngiltərə, Yaponiya, Fransa və ABŞ-da 

ibtidai məktəb müəllimləri hazırlayan pedaqoji təhsil 

müəssisələrinin hamısı artıq çoxdan ümumi orta təhsil 

əsasına keçib və tədricən təhsil müddətlərini genişləndirirlər. 

İyirminci əsrin ilk onilliklərində ən geniş yayılmış orta 

məktəb əsasında kiçik ikiillik kolleclərin yaradılması və 

sonradan təkmilləşdirilməsi təcrübəsi bu gün də davam edir. 

Rəsmi statistikaya əsasən, həmin tədris müəssisələrinin ali 

məktəblərə aid edilməsi faktını da qeyd etməliyik. Bu illərdə 

kolleclər, normal məktəblərdən bir o qədər də fərqlənmirdi. 

Lakin ibtidai məktəb müəllimləri hazırlığının ikiillik müddəti 

onlara verilən tələblərə açıq-aşkar müvafiq deyildi. Odur ki, 

bir sıra ölkələrdə həmin illərdə təhsil müddəti 3-4 il olmuşdur. 

1961-ci ildən e’tibarən ingilisdilli 
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ikiillik pedaqoji kolleclərdə təhsil müddətinə bir il də əlavə 

edilib, sonralar isə dördillik təhsilə tədricən keçilməsi vacib 

sayılıb. Dördillik pedaqoji kolleclərin sayı yavaş-yavaş 

artmağa başlamış, bu da müəllim hazırlığı işinin başa 

çatmasına səbəb olmuşdur. 

İbtidai məktəb müəllimlərinin hazırlanması müddətlərinin 

uzadılması və həmin təhsil müəssisələrinin ali təhsil 

müəssisələrinə yaxınlaşdırılması meyli digər inkişaf etmiş 

ölkələrdə də uzun illərdir ki, müşahidə olunmaqdadır. 

Məsələn, Almaniyada bu meyl öz əksini ali pedaqoji 

məktəblərin universitetlərə təşkilati baxımdan 

yaxşılaşdırılmasına, sonra isə onlarla birləşdirilməsinə səbəb 

oldu. Almaniyada bu birləşmə bu və ya digər formalar kəsb 

edərək təkmilləşir. Son on illər ərzində pedaqoji məktəblərin, 

universitetlərin fakültələri və yaxud şö’bələrinə, filiallarına 

çevrilməsi ən’ənə halına çevrilmişdir. Bir sıra hallarda bu 

birləşmə pedaqoji məktəblərdə müəllim kadrlarının 

hazırlanması səviyyəsinin yüksəldilməsinə təkan vermişdir. 

Ötən əsrin son onilliklərində Macarıstan, Polşa, Çexiya, 

Slovakiya kimi ölkələrdə ibtidai məktəb müəllimlərinin 

hazırlanması universitetlərin üçillik pedaqoji fakültələrində 

həyata keçirilmişdir. Bu müddətin kifayət etməməsi məsələsi 

qaldırılmış və bir sıra ölkələrdə, eləcə də keçmiş SSRİ 

məkanında və həmçinin Azərbaycanda ali məktəblərin 

pedaqoji fakültələrinin dördillik olması müzakirə obyektinə 

çevrilmişdir. 

İbtidai məktəbdə dərs deyəcək müəllimlər üçün tam, 

dolğun ali təhsil sisteminin yaradılması məqsədilə əksər 

ölkələrdə dördillik təhsil sistemi yaradılmağa başladı. Ona 

görə də Almaniyada, Fransada, İngiltərədə, ABŞ-da, 
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keçmiş ittifaq məkanında müəllim hazırlığı işi əsrin sonuna 

qədər dördillik təhsil müddətində həyata keçirilməyə başladı. 

İbtidai məktəb müəllimlərinin hazırlanmasını tamamilə 

ali məktəblərdə həyata keçirmək planlaşdırıldı. Hazırda 

ibtidai məktəblərdə işləyən müəllimlərin böyük əksəriyyətinin 

vaxtilə ali təhsil almadıqları nəzərə alınaraq, onların belə bir 

təhsilə pedaqoji institutların qiyabi və axşam şö’bə- lərində 

təhsil almaq yolu ilə yiyələnmələri bütün ölkələrin 

təcrübəsində vardır. 

Tam orta məktəblərin yuxarı sinifləri üçün müəllimlərin 

hazırlanması problemi daha sabit və konkret şəkildə həll 

edilməsi dünya təcrübəsində nümunəvi şəkildə qoyulur. Bu 

siniflərdəki tədrisin fənn səciyyəsi daşıması, ali məktəblərin 

yaxşı hazırlıqlı abituriyentlərə ehtiyacı olması, artıq 

yaranmış ən’ənələr — bütün bunlar ona gətirib çıxarır ki, 

inkişaf etmiş bütün ölkələrdə məktəblərin bu pilləsi üçün 

müəllimlərin hazırlanması yalnız ali məktəbdə həyata 

keçirilir. 

Lakin burada da müəllim kadrlarının hazırlanmasında iki 

yol mövcuddur — universitet və ali pedaqoji məktəblər. 

Ölkələrin əksəriyyətində birinci yol ən’ənəvi yoldur. 

Universitetləri bitirən mə’zunlar tədris fənni, sonralar 

əsaslarını məktəbdə tədris etməli olduqları elm sahəsində 

daha yüksək hazırlığa malik olurlar. Lakin bununla yanaşı, 

universitet mə’zunları, bir qayda olaraq, metodiki, peşə- 

pedaqoji baxımdan kifayət qədər hazırlıqlı olmurlar, 

məktəbdə işləmək üçün psixoloji baxımdan bir o qədər də 

yaxşı hazırlıq keçmirlər. 

Universitet mə’zunları ilə müqayisədə ali pedaqoji 

məktəblərin — pedaqoji institutların mə’zunları fənn üzrə 
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daha aşağı səviyyəli elmi hazırlığa malik olsalar da, onlar 

peşəkarlıq-pedaqoji məsələlərdə birincilərə nisbətən daha 

səriştəlidirlər. 

Bir sıra ölkələrdə və ya digər sistemin (universitetin, 

yaxud pedaqoji institutun) daha məqsədəuyğun olması ilə 

əlaqədar olaraq dəfələrlə müxtəlif diskussiyalar aparılmışdır. 

Bu məqsədlə həm bu, həm də digər sistemin 

təkmilləşdirilməsi, mövcud çatışmazlıqların aradan 

qaldırılması sahəsində yollar axtarılıb tapılmışdır. 

Təbiidir ki, bu cür təkmiliəşdirmələr ən çox təhsilin 

məzmununa: tədris planları və tədris proqramlarına, 

pedaqoji təcrübənin xarakteri və həcminə uyğun olurdu. 

Lakin müəllim kadrlarının hazırlanmasının özündə də bir sıra 

dəyişikliklər edilmişdir ki, bu dəyişikliklər mövcud 

ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasına yönəldilmişdir. 

Məsələn, orta məktəb müəllimlərinin böyük 

əksəriyyətinin universitetlər (ali normal məktəblərdə tələbə 

kontingentinin sayı çox məhduddur) vasitəsilə hazırlandığı 

Fransada universitet təhsilinə malik müəllimlərin 

hazırlanmasının aşağıdakı qaydası müəyyənləşdirilib. 

Universitetdə keçilən tədris kursu mə’zunlara məktəbdə 

dərs demək hüququ vermir. Orta məktəblərdə müəllim olmaq 

arzusunda olan universitet mə’zunları müsabiqə imtahanları 

verir və birillik ixtisaslaşma keçirlər. Bu ixtisaslaşma təcrübəli 

müəllimlərin rəhbərliyi altında həyata keçirilir, ixtisaslaşma 

sırf əməli səciyyə daşıyır və həmin müddət ərzində pedaqoji 

fənlər üzrə nəzəri hazırlığa çox az diqqət yetirilir. 

İxtisaslaşmanı bitirdikdən sonra müəllimliyə namizədlər 

sınaq dərsləri keçirir və imtahan verirlər. Yalnız həmin 

imtahanlar əsasında, bə’zən isə həm də müsabiqənin 

nəticələrinə, ixtisaslaşmanın məktəbdəki işinin nəticə 
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lərinə əsasən ona orta məktəbdə müəllim işləmək hüququ 

verən vəsiqə təqdim edilir. 

Fransa universitetlərinin bə’zi fakültələrində pedaqoji 

fəaliyyətə istiqamətləndirilmə ikinci kursu bitirdikdən sonra 

həyata keçirilir. Müəllim işləmək arzusunda olan tələbələr 

universitetlərin nəzdində yaradılan və müəllim kadrları 

hazırlayan institutlara qəbul olunurlar. Lakin bu institutlarda 

tələbə hazırlığının məzmunu və xarakteri digər fakültələrdən 

demək olar ki, fərqlənmir. Tələbələr əvvəlcə öz universitet 

proqramlarını tamamlayırlar, sonra isə birillik ixtisaslaşma, 

təcrübə keçirlər, institutların bu növünün fərqləndirici cəhəti 

ondadır ki, orada təhsil aldıqları bütün müddət ərzində 

tələbələrə pul müavinatları verilir ki, bunun da müqabilində 

onlar institutu bitirdikdən sonra məktəbdə on il müddətində 

işləmək təəhhüdünü öz üzərlərinə götürürlər. Müəllim 

kadrlarının hazırlanması üzrə institutlara qəbul həm də 

müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir. 

Almaniya universitetlərində və ali pedaqoji 

məktəblərində də buna bənzər ixtisaslaşma, təcrübə sistemi 

mövcuddur. 

Ali təhsilin çoxpilləli xarakteri ilə bağlı olan bir sıra 

xüsusiyyətlər ABŞ universitetlərində müəllim kadrlarının 

hazırlanmasına da aiddir. ABŞ-da hazırda nə vahid müəllim 

kadrlarının hazırlanması sistemi, nə də vahid xalq təhsili 

sistemi mövcud deyil. Təkcə müxtəlif ştatlar miqyasında 

deyil, hətta bir ştat hüdudları daxilində də orta məktəb 

müəllimlərini hazırlamaqla məşğul olan tədris 

müəssisələrinin müxtəlif tipləri vardır. Bu hazırlıq dördillik 

müəllim kolleclərində, azad incəsənət kolleclərində, beşillik 

universitetlərdə, çoxprofilli kolleclərdə həyata keçirilir. 

Sonuncularda tələbələr ilk iki il ərzində ümumtəhsil ha 
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zırlığı keçir, daha sonrakı iki il ərzində isə universitet 

bölməsində təhsil alırlar. Bə’zi universitetlərdə ikiillik 

ümumtəhsil hazırlığından sonra tələbələrin bir hissəsi 

universitetin nəzdində olan ikiillik pedaqoji məktəblərə 

keçirlər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bir çox kollec, 

universitet, pedaqoji məktəblərdə orta məktəblərin yuxarı 

sinifləri üçün müəllimlər hazırlayan şö’bələr də mövcuddur. 

Bə’zi hallarda bu cür ixtisaslaşdırma elə eyni şö’bə 

hüdudlarında həyata keçirilir. Əgər Fransada müəllim 

kadrlarının hazırlanması ilə sosial elita üçün müəllimlər 

hazırlanması artıq sistemin özündə, təhsil müəssisələrinin 

tiplərində (normal məktəblər - universitet) qarşılaşdırılırsa, 

ABŞ-da ali pedaqoji təhsil digər təhsil müəssisələri 

arasındakı fərqlərlə şərtləndirilir. 

Belə ki, bə’zi universitetlər və kolleclər imtiyazlı olub, 

böyük nüfuza malikdirlər və onlarda təhsil haqqı nüfuzları 

qədər yüksəkdir. Burada aztə’minatlı abituriyentlər təhsil ala 

bilməzlər. ABŞ-da fəaliyyət göstərən başqa universitet və 

kolleclərin bir qismi kiçik olduğuna görə bir o qədər də 

tanınmır. Həmin təhsil müəssisələrində təhsil səviyyəsi 

yüksək deyil, xeyli aşağıdır. Belə bir vəziyyətdə üstəlik, həmin 

təhsil müəssisələrini bitirən mə’zunların planlı şəkildə 

paylaşdırılması sistemi olmadığı üçün ən aşağı səviyyəli 

hazırlığa malik müəllimlər ibtidai məktəblərə göndərilirlər. 

Vaxtilə sosialist ölkələrində, o cümlədən Polşada, 

Rumıniyada, Çexoslavakiyada və b. ölkələrdə orta 

məktəblərin yuxarı sinifləri üçün müəllim kadrlarının 

hazırlanması həm universitetlərin ümumi fakültələrində 

(humanitar, təbiət elmləri fakültələri), həm də pedaqoji 

institutlarda həyata ke-' çirilirdi. Gələcək müəllimlər profil 

fənlər və psixologiya, pedaqogika sikli üzrə yüksək hazırlıq 

keçir, hərtərəfli peşə hazırlığı əldə edirdilər. 
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inkişaf etməkdə olan ölkələrin orta məktəblərində 

müşahidə edilən kəskin müəllim çağışmazlığının aradan 

qaldırılmasının ən mühüm mənbəyi tələbələrin xaricdə 

hazırlanmasıdır. problemidir. Bu ölkələrin özlərində olan 

pedaqoji təhsil müəssisələrinə və universitetlərə gəldikdə isə, 

onlar, əsasən, keçmiş metropoliyaların ali təhsil 

müəssisələrinin inkişaf yolunu seçirlər. 

Natamam orta məktəblər üçün müəllim kadriannın 

hazırlanması. Natamam və kiçik orta məktəblər üçün müəllim 

kadrlarının hazırlanması sistemi ən mürəkkəb və ən 

ziddiyyətli sistemlidir. Bir qayda olaraq, bu sistem ya beş- 

yeddinci, ya da yeddi-onuncu təhsil illərini əhatə edir. 

İnkişaf etmiş ölkələrin xalq təhsili sistemlərində məhz bu 

məktəb tipi sosial ziddiyyətlərin ən mürəkkəb düyününü 

özündə əks etdirir. 

Bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə natamam və kiçik orta 

məktəblərin bir neçə tipinə məxsus məktəblər yaradılır. Bu 

məktəblər təhsilin səviyyəsinə, tə’limin metodikasına və 

həyat tərzinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Onlar üçün 

müəllimlər də tam başqa cür hazırlanır. İngiltərədə tətbiq 

olunan sistemdə bu cəhət xüsusilə parlaq şəkildə özünü 

biruzə verir. Qrammatik məktəblər üçün müəllim, əsasən, 

universitetlərdə hazırlanır. Müasir tipli kütləvi, perspektivsiz 

məktəblər üçün isə müəllimlər elə ibtidai məktəblər üçün 

müəllim kadrları hazırlandığı kimi hazırlanır. Halbuki onlar 

fənlər üzrə tədrisi həyata keçirməli və 12-16 yaşlı 

yeniyetmələrin tərbiyəsi ilə məşğul olmalıdırlar. 

Fransada da vəziyyət demək olar ki, belədir. 14 yaşlı 

litsey şagirdinə universitet mə’zunu dərs deyir, ümumtəhsil 

kollecinin və ya ibtidai məktəbin əlavə siniflərinin 14 yaşlı 

şagirdlərinə isə normal məktəbin mə’zunu müəllimlik edir. 
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Bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə (Yaponiya, ABŞ) kiçik orta 

məktəblərin vahid tipi mövcuddur. Həmin ölkələrdə ibtidai və 

natamam məktəblər üçün müəllim kadrlarının hazırlanması, 

adətən, eyni şö’bələrdə, fakültələrdə, kolleclərdə həyata 

keçirilir, ibtidai məktəbdə işləmək üçün hazırlıq keçən 

mə’zun, eyni zamanda, bir və ya bir neçə fənn üzrə də 

ixtisaslaşır ki, bu da ona gələcəkdə həmin fənləri tə’limin 

daha yuxarı pillələrində tədris etmək hüququ verir. Təbiidir ki, 

belə bir şəraitdə gələcək müəllimlərin üzərinə həddən artıq 

yük düşdüyündən, nə ibtidai məktəb, nə də natamam orta 

məktəb müəllimlərini yaxşı hazırlamaq mümkün olmur. Eyni 

zamanda kütləvi kiçik orta məktəblərlə yanaşı, özəl, yaxşı 

təchiz olunmuş, yüksək təhsil haqqı ödənilən məktəblər də 

mövcuddur. Bu məktəblərdə dərs deyən müəllimlərə yüksək 

əmək haqqının verilməsi universitet təhsili almış kifayət 

qədər ixtisaslı müəllim bey’ətini komplektləşdirmək imkanı 

verir. 

Natamam orta məktəblər üçün müəllim kadrlarının 

hazırlıq səviyyələrinin aşağı olması bir sıra inkişaf etmiş 

ölkələrdə mütərəqqi qüvvələr arasında narazılıq doğurur və 

onlar bütün pillələrdən olan məktəblər üçün müəllim 

kadrlarının hazırlanması işinin yalnız ali təhsil 

müəssisələrində həyata keçirilməsi tələblərini daha tə’kidlə 

irəli sürürlər. 

Orta siniflər üçün müəllimlərin hazırlanması problemi 

vaxtilə sosialist ölkələrində tamamilə başqa cür həll edilirdi. 

Burada məktəbin vəhdətliyi prinsipi təhsilin əsas prinsipi kimi 

götürülürdü. Orta siniflər isə məktəbin yuxarı sinifləri ilə üzvi 

şəkildə əlaqələndirilirdi. Bu səbəbdən də natamam orta 

məktəblər üçün müəllim kadrlarının (bə’zi hallarda nəğmə, 

rəsm, bədən tərbiyəsi kimi fənlər üzrə müəllimlər istisna 

olunmaqla) hazırlanması orta məktəbin yuxarı 
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sinifləri üçün hazırlanan müəllimlərin eyni idi. Bu iş bə’zi 

ölkələrdə daha ardıcıl şəkildə həyata keçirilirdi. Çexoslava- 

kiya və Macarıstanda gələcək ibtidai məktəb müəllimləri eyni 

zamanda həm də vahid icbari məktəbin yuxarı siniflərində 

(tədrisin altı-doqquzuncu illəri) bir və ya iki fənni tədris etmək 

üçün də hazırlıq keçirdilər. Gələcəkdə məktəbin bütün 

sinifləri üçün fənn müəllimlərini hazırlamaq işi ali təhsil 

müəssisələrində həyata keçirilməli idi. 

inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində (ABŞ və Yaponiya 

istisna olmaqla) həm ali, həm də orta pedaqoji təhsil 

müəssisələri ya dövlətə, ya da yerli hakimiyyət orqanlarına — 

bələdiyyələrə və prefekturalara məxsusdur. İngiltərədəki 

kolleclərin əksəriyyəti. Fransadakı normal məktəblərin də 

hamısı dövlətə məxsusdur. 

Yaponiyada fəaliyyət göstərən 76 dövlət universitetindən 

54-də ya pedaqoji fakültələr, ya da müəllim kadrları 

hazırlayan fakültələr var. Eyni zamanda 300 özəl 

universitetdə (ən iri özəl universitet — Vaseda Universiteti 

nəzərə alınmazsa) cəmi 10 fiziki tərbiyə fakültəsi və digər 

pedaqoji şö’bələr fəaliyyət göstərir. Pedaqoji təhsilin dövlət 

səciyyəli olması, bir tərəfdən müəllimin gənc nəsillərə, eyni 

zamanda xalq kütlələrinə güclü şəkildə tə’sir göstərməsini, 

digər tərəfdən isə pedaqoji kolleclərin, normal məktəblərdə 

tələbələrin, əsasən, cəmiyyətin daha demokratik, daha 

aztə’minatlı təbəqələrinin nümayəndələri hesabına 

formalaşmasını nəzərdə tutur. 

Lakin özəl təhsil sisteminin inkişaf etdirilməsi bu gün 

zamanın tələbi kimi meydana çıxmışdır. Artıq təcrübə 

göstərir ki, gələcəkdə özəl təhsil sistemi cəmiyyətin 

həyatında daha mühüm yer tutacaqdır. 

Pedaqoji təhsil müəssisələrinin yaradılmasında kilsələr 
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və digər dini təşkilatlar da əhəmiyyətli rol oynayır. Özəl təhsil 

müəssisələrinin bir çoxu məhz belə təşkilatlara məxsusdur. 

İngiltərədə 157 pedaqoji kollecdən 119-u xalq təhsili 

orqanlarına, qalanları isə kilsə təşkilatlarına məxsusdur. 

İtaliyadakı müəllim kadrları hazırlayan institutların yarıdan 

çoxunun sahibi katolik kilsəsidir. Almaniyada pedaqoji 

məktəblər dövlətə məxsus olsalar da, onlar tələbələrin katolik 

və ya protestant məzhəbinə mənsubluğu ilə bir-birindən 

fərqlənirlər. Bu pedaqoji təhsil müəssisələrinə rəhbərlik 

məsələləri müvafiq kilsələrin rəhbər orqanları ilə 

razılaşdırılaraq həyata keçirilir. 

Fransada normal məktəblərdə təhsil alan tələbələrin 

hamısı, ingilis pedaqoji kolleclərində təhsil alan tələbələrin 

isə əksəriyyəti yaşayış yeri və yeməklə pulsuz tə’min edilirlər. 

Bunun əvəzində, həmin təhsil müəssisələrini bitirənlər öz 

üzərlərinə məktəblərdə ən azı, işləmək barədə 10 il təəhhüd 

götürürlər. Bu cəhət, şübhəsiz, abituriyentlərin cəlb 

olunmasına, müsabiqə yaranmasına səbəb olur. Statistika 

Fransada hər il normal məktəblərdə bir yerə 4 nəfərin iddiaçı 

olduğunu göstərir. İngilis və fransız pedaqoji təhsil 

müəssisələrində tələbələr yalnız lazımi sayda abituriyent 

cəlb edildikdə yataqxana ilə tə’min olunurlar. İngiltərədə bu 

tədbirə ən’ənəvi qapalı təhsil müəssisələri sistemi də 

əhəmiyyətli dərəcədə tə’sir göstərir. 

İnkişaf etmiş ölkələrdəki pedaqoji kolleclər və normal 

məktəblər həm qarışıq, həm də ayrıca təhsili həyata 

keçirirlər. Qanuna görə, Fransada hər bfr departamentdə bir 

qadın və bir kişi normal məktəbinin mövcud olması tələb 

edilir. Demək olar ki, inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində 

ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri arasında qadınlar 

böyük üstünlük təşkil etdiklərindən, onlar müvafiq pedaqoji 
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təhsil müəssisələrinin tələbələri arasında da əksəriyyətə 

malikdir. Məsələn, ingiltərədəki 157 kollecdən 18-i kişi 

kolleci, 16-sı qarışıq kollec, qalanları isə qadın kollecidir. 

Yaponiyada ibtidai məktəb və kiçik orta məktəb üçün 

müəllimlər hazırlayan kiçik kolleclərdə təhsil alan tələbələrin 

80%-ni qızlar təşkil edirlər. 

MDB öləkələrində və eləcə də Azərbaycanda pedaqoji 

ali təhsil müəssisələrində təhsil alanların 90-95% qadınlardır. 

Hətta Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrində elə qruplar 

vardır ki, orada təhsil alanların 100%-i qızlardır. 

Azərbaycanda 1999-cu ildən başlanan təhsil islahatına dair 

proqram sənədlərdə müəllim kadrlarının hazırlanması ilə 

bağlı çox faydalı istiqamətlər var. Şübhə etmək olmaz ki, 

yaxın gələcəkdə Azərbaycanda müəllim kadrlarının 

hazırlanması işi dünyanın ən qabaqcıl ölkələrinin örnək 

təcrübəsini də ötəcəkdir. 

§ 2. Ali məktəblərdə müəllim kadrlannın 

hazırlanması problemləri və oniann həlii yoilan 

Mə’lumdur ki, təhsil hər hansı müstəqil dövlətin başlıca 

atributlarından biridir. Bu atribut cəmiyyətin inkişafında, onu 

təkamül prosesinə qovuşdurmaq işində müstəsna 
əhəmiyyətə malikdir. Ona görə ki, insan cəmiyyətinin 

yaranışını, quruculuq fəaliyyətini, inkişaf istiqamətlərini, 

formalaşma məzmununu, təkmilləşmə səviyyəsini təhsildən 

kənarda təsəvvür etmək mümkün deyil. Bütün milli 

etnogenez strukturları kimi Azərbaycan xalqının da 

yaranışından tutmuş bu günkü intibah dövrünə qədərki 

müddətdə elm, mədəniyyət, maarifçilik aparıcı olmuşdur. 

Hələ yazılı ədəbiyyatımıza qədərki etnopedaqoji 

materiallardakı 
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təhsilə maraq və meyl təsəvvürləri mifoloji məntiqə söykənsə 

də, ulu bir tarixi özündə əks etdirir. Bu, dünyanın ən qədim 

xalqları kimi Azərbaycan xalqının da öz milli konstruktiv 

təfəkkürə malik olduğunu sübut edən obyektiv bir 

gerçəklikdir. 

“Əynini zinətləndirincə ağlını zinətləndir”, “alim öldü, 

aləm öldü”, “çox bilən ölmür”, “neçə dil bilirsənsə, bir o qədər 

də adamsan” deyən ulu babalarımızın, “bir saat elm 

öyrənmək 60 illik ibadətdən üstündür” kəlamını yaşadan 

islam dəyərlərimizin elmə, təhsilə çağırışları yazılı 

ədəbiyyatımıza qədərki dövrün ideyalarıdır. 

Yazılı ədəbiyyatımızı nəzərdən keçirəndə mə’lum olur ki, 

dünyəvi təhsilin nəzəri-praktik məzmunda yaranışı 

prosesində dünya xalqları içərisində Azərbaycan xalqına 

xidmətləri özünü kifayət qədər qabarıq göstərir. Başqa sözlə 

desək, dünyəvi təhsilin yaranış və təkamülündə Azərbaycan 

xalqının öz payı vardır. Bir neçə faktı nəzərdən keçirsək, 

fikrimizə daha müfəssəl əminlik gətirmiş olarıq. 

Hələ təhsil haqqında heç bir nəzəri material olmayanda 

təhsilin ən vacib tərkib hissəsi sayılan didaktika barədə XIII 

əsrdə yaşamış Çex pedaqoqu Yan Amos Komenski “Böyük 

didaktika” əsərini yazmaqla elmi pedaqogikanın banisi hesab 

olundu. Lakin unutmaq olmaz ki, təhsilin qnoseoloji 

məzmununu özündə əks etdirən ilkin nəzəri mənbələrdən 

birini XI əsrdə yaşamış böyük mütəfəkkir Əbülhəsən 

Bəhmənyar əl-Azərbaycani yaratmışdır. O, özünün “Ət- 

təhsil” adlı monoqrafik əsərində ilk dəfə olaraq təhsil 

haqqında dissertabelli elmi-tədqiqat əsəri yaratmışdır. 

Görkəmli alim, Azərbaycanda yeganə didakt sayılan 

pedaqoji elmlər doktoru, professor, əməkdar elm xadimi 

Nurəddin Kazımov öz müasirlərindən fərqli olaraq, təhsilə 
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daha uğurlu tə’rif vermişdir; “Xalq təsərrüfatının tərkib hisssi 

kimi müvafiq təhsil müəssisəsində müəyyən müddətdə 

öyrənilən, tərbiyə və inkişaf imkanına malik olan, tə’limin həm 

zəruri şərti, həm də nəticəsi olan biliklər, bacarıq və vərdişlər 

sistemi təhsildir”. 

Sözün əsl mə’nasında dünyanın bütün pedaqoqlarının 

təhsilə verdiyi tə’riflər içərisində ən samballı tə’rif məhz 

N.Kazımova məxsusdur. Bu tə'rif keçmiş SSRİ xalqlarının bu 

gün də əlimizdə olan yüzdən artıq “Pedaqogika” 

dərsliklərindəki bütün tə’riflərin ən önəmlisidir. Əbülhəsən 

Bəhmənyarın “Ət-təhsil” əsərini oxuyandan sonra adama elə 

gəlir ki, professor Nurəddin Kazımov bu tə’rifi 

formalaşdırarkən Bəhmənyarın “Ət-təhsil” əsərini 

bəhrələndiyi ilk və ən dəyərli mənbə saymışdır. 

XII əsrdə böyük filosof Fəridəddin Damadın tələbəsi 

Nəsirəddin Tusinin yaratdığı əvəzsiz elmi ədəbiyyatlar 

dünyəvi təhsilin inkişafında bir növ katalizator rolunu 

oynamışdır. Onun həndəsəni (xətti sistem), triqonometriyanı 

riyaziyyatdan təcrid edərək ilk dəfə ayrıca elm sahəsi kimi 

təqdim etməsi təkzibolunmaz faktdır. Onun astronomiya, 

fizika, kimya, iqtisadiyyat sahəsində etdiyi yeniliklər bu gün 

də həmin elmin inkişaf mənbələri kimi qiymətləndirilməlidir. 

KarI Marks “Kapital”dakı əsas ideyaları Tusidən iqtibas 

etdiyini e’tiraf eləməyə məcbur olmuşdur. Tusinin 

“Əxlaqi-Nasiri” əsərində pedaqoji, psixoloji, sosioloji, bioloji 

və demoqrafik yozumlar bu gün bütün təhsil müəssisələrində 

aparılan islahatlar üçün örnək kimi qəbul edilməsi vacib olan 

materiallardır. 

Tusinin müasiri Səfiəddin Urməvinin “dillərin qrammatik 

qaydalarının müəyyənləşdirilməsi prinsipləri”, bütün dünya 

xalqlarını vahid dildə danışmağa yönəldən “musiqi əlifbası” 
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kimi nəşrləri bu gün bütün dünya xalqlarının apardıqları təhsil 

islahatlarının əsasını, bünövrəsini, təməlini təşkil edir. 

Səfəvilər dövründəki təhsil islahatları nəticəsində 

Azərbaycan xalqı öz ana dilini saflaşdırdı, öz ana dilində mə’- 

xəzlər, təzkirələr və müxtəlif xarakterli elmi əsərlər yaratdı. 

Sonrakı dövrlərdə Seyid Əzimin “dərsi üsuli-cədid”i 

yaratması, Mirzə Fətəli Axundovun əlifba islahatı, böyük 

Sabirin təhsilə biganələri satira atəşinə tutmağı. Mirzə Cəlilin 

elmə, təhsilə, tərəqqiyə mane olanları ifşa etməsi, Həsənbəy 

Zərdabinin yeni tipli məktəb açması, Üzeyir Hacıbəyovun 

dünyəvi təhsilin standartlarına cavab verən “Rusca- 

azərbaycanca lüğəf’i, “Hesab məsələləri”, “Təbiətşünaslıq” 

dərsliklərini yaratması, Azərbaycan publisistikasını 

formalaşdırması, ilk milli opera yaratması Azərbaycan 

təhsilinin enişli-yoxuşlu yollarında büdrəmədən 

addımlamasına dəlalət edən faktlardır. 

Sovet imperiyası dövründə Azərbaycanın güclü ziyalı 

korpusu yarandı, bu da təhsilin inkişafında öz sözünü dedi. 

Burada sovet təhsil sisteminin müsbət məziyyətlərini də qeyd 

etməmək ədalətsizlik olardı. 

Bu gün müstəqil dövlətimizin ərazi bütövlüyü pozulsa da, 

torpaqlarının 20%-i işğal altında olsa da təhsil islahatlarının 

aparılmasına heç bir məhdudiyyət qoymur. Bu fikri məntiqi 

məcraya yönəltsək, deməliyik ki, əgər erməni faşizminin 

təcavüzünə mə’ruz qalan torpaqlarımız istər sülh ilə, istərsə 

də hərbi yolla azad olunacağı təqdirdə ideoloji mübarizənin 

əsas obyekti yalnız və yalnız təhsil arqumenti olacaqdır. Ona 

görə müstəqillik yolunda hərəkət edən xalqın bütün mübarizə 

mərhələlərində təhsil islahatları aparması çox təbii bir 

prosesdir. 

Fərəhli haldır ki, hazırda təhsil alternativ qaydada 
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qurulur. Başqa sözlə desək, dövlət təhsil sistemi ilə yanaşı 

qeyri-dövlət təhsil sisteminin fəaliyyəti yeni təhsil islahatları 

prosesində təhsilin düzgün inkişaf etməsinə böyük tə'sir 

göstərir. 

Özəl təhsilin dinamik inkişaf yollarında 17 təhsil 

müəssisəsi iştirak edir. İnstitut, kollec, seminariya və 

universitet formasında tə’sis edilmiş ali və orta ixtisas təhsil 

müəssisələri içərisində özəl “Naxçıvan” Universiteti də 

inamla addımlayır. Yeni yaradılmış özəl təhsil müəssisələri 

kimi “Naxçıvan” Universiteti də istər maddi-texniki bazasının 

genişləndirilməsində, istər tədris proqramlarının dünya 

standartları səviyyəsində təkmilləşdirilməsində, istər kadr 

korpusunun gücləndirilməsində, istər tə’limin məzmununun 

yaxşılaşdırılmasında, istərsə də təhsil sahəsində mövcud 

qüsurların aradan qaldırılmasında əzmlə fəaliyyət göstərir. 

Əslində, tə’lim, tərbiyə, təhsil prosesində mövcud qüsurları 

müəyyənləşdirmək, onları qruplaşdırmaq hələ işin bir 

tərəfidir. Əsas məsələ həmin qüsurların aradan qaldırılması 

yollarının axtarılması, üzə çıxarılması və sistemləş- 

dirilməsidir. Bu mühüm məsələ ilə bağlı “Naxçıvan” 

Universitetinin bütün elmi məclislərində, xüsusilə 

universitetin əsas atributu hesab edilən Vahid Elmi 

Şurasında müxtəlif məzmunlu müzakirələr aparılır. 

Əvvəla, bu qüsurların hamısı haqqında birbaşa söhbət 

açmaq imkan xaricində olduğu üçün onların bə’ziləri 

haqqında mülahizə yürütməyi məqsədəuyğun hesab edirəm, 

ikincisi, bütün ixtisaslar korpusu barədə fikir yürütməkdə Sizi 

yormamaq naminə universitetimizdə fəaliyyətdə olan bə’zi 

ixtisaslarla bağlı özünü göstərən qüsurlar barədə söhbət 

açmağı lazım bilirəm. 

Bu gün pedaqoji kadrların hazırlığı ilə bağlı xeyli sayda 
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qüsurlar mövcud olduğu üçün məhz müəllim hazırlığı 

içindəki ciddi qüsurlardan geniş danışmağa ehtiyac duyulur. 

Mə’lum olduğu kimi, pedaqoji kadr hazırlığı dövlət 

direktivi kimi qəbul edilmiş Tədris Planına uyğun olaraq, 

əsasən, iki istiqamətdə aparılır. Bunun birincisi və ən 

başlıcası tələbələrin yüksək nəzəri hazırlığa malik olmasıdır. 

Yə’ni bu istiqamətdə görülən işlər auditoriya şəraitində 

həyata keçirilir. İkincisi isə alınan nəzəri biliklərin praktikada 

tətbiq edilməsinin sınaq mərhələsi hesab olunur. Aparılan 

tədqiqatlar və uzunmüddətli tədqiqatlar göstərir ki, hər iki 

istiqamət üzrə müəyyən qüsurlar özünü biruzə verir. Müxtəlif 

ixtisaslar üzrə proqram materiallarının, dərslik və dərs 

vəsaitlərinin hələ də standart stereotiplərinə söykənməsi 

narahatçılıq doğurur ki, bu da pedaqoji kadr hazırlığı işində 

ciddi maneələr yaradır. Fikrimi ibtidai sinif müəllimi hazırlığı 

ilə bağlı mövcud qüsurların bə’zilərinə münasibət bildirməklə 

izah etmək istərdim. 

1. İbtidai sinif müəllimi hazırlığı nəzəri materiallarla 

praktik istiqamətlər arasında ciddi ziddiyyətlər: 

-savad tə’limi və ana dili tədrisi ilə bağlı nəzəri və praktiki 

istiqaməti özündə əks etdirən sistem istisna olunmaqla digər 

fənlər üçün materiallar qıtlığı mövcuddur; 

-ibtidai siniflərdə riyaziyyat elmlərinin nümunəvi 

proqramlarının, dərsliklərinin, dərs vəsaitlərinin təkmilləşdiril- 

məsinə ciddi ehtiyac duyulur. Bu yaxınlarda professor Zahid 

Qaralovun ciddi narahatlıq doğuran məqalələrini oxuyarkən 

bu qüsurlarla əyani surətdə tanış olmaq müm- . kündür. 

Həmin məqalələrin bir epizodik faktını nəzərinizə çatdırmaq 

istərdim. 

ibtidai sinif riyaziyyat dərsliklərinin birində göstərilib: 

“Çəməndə 7 at otlayırdı. Çəmənliyə 3 dayça gəldi. Orada 
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neçə at oldu?” Belə çıxır ki, çəmənlikdə otlayan atların 

yanına gələn dayçalar həmin dəqiqə atlara çevrildilər. Belə 

primitivliklə pedaqoji kadrların hazırlığında irəliyə heç bir 

addım atmaq mümkün deyildir. 

Riyaziyyatın ibtidai siniflərdəki tədrisi çox aşağı 

səviyyədə olduğu üçün tədris prosesinə cəlb edilən təcrübəçi 

tələbələr dərsə heç bir nümunəvi üsullar, priyomlar, yollar 

tətbiq etmədən yanaşır və nəticə çox zəif olur; 

-təbiət elmlərinin tədrisində ciddi qüsurlar mövcuddur. 

“Naxçıvan” Universitetinin professoru Əli Hüseynov istisna 

olmaqla ibtidai siniflərdə təbiət elmlərinin tədrisi ilə bağlı elmi 

pedaqoji metodik xarakterli əsərlər yazan alimlərimiz demək 

olar ki, yox dərəcəsindədir; 

-təsviri incəsənətin tədrisi isə daha acınacaqlı 

vəziyyətdədir. Bu vəziyyət məktəbdə təcrübə keçən 

tələbələrin hazırlığına ciddi sədd çəkir; 

-ibtidai siniflərdə musiqi dərslərinin ya keçirilməsi və ya 

çox aşağı səviyyədə keçirilməsi, musiqi alətlərindən istifadə 

edilməməsi şagirdləri estetik zövqdən məhrum etməklə 

yanaşı, müəllim hazırlığının praktik istiqamət-lərinin 

inkişafına mane olur; 

-ibtidai sinif şagirdlərinin fiziki hazırlığı haqqında da ürək 

ağrısı ilə danışmalıyıq. Təsəvvür edin ki, ibtidai sinif 

şagirdləri heç olmasa rayon və kənd mühitində piyada da 

olsa, açıq havada dərsə gedib-gəlməklə müəyyən fiziki 

hazırlıq qazanırlar. Şəhər mühitində nəqliyyat vasitəsi ilə öz 

mənzilindən birbaşa sinif otağına, ordan da geriyə — öz 

mənzilinə valideynlər, yaxud onları əvəz edən adamlar 

vasitəsilə yola salınır. İnsaflı sinif müəllimləri primitiv didaktik 

oyunlardan istifadə edirlər, vəssalam. Nəticədə proqram 

materialı sandıq ədəbiyyatına çevrilir. 
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Universitetimizdə “Xarici dil”, “Tərcüməçi” fakültələrinin 

olduğunu nəzərə alıb, bir neçə kəlmə də xarici dil 

müəllimlərinin praktik hazırlığında özünü göstərən qüsurlara 

münasibətimi bildirmək istərdim. Bir neçə məktəb nəzərə 

alınmasa, xarici dil müəllimi hazırlığının praktik 

məzmununun yaxşılaşdırılmasına ciddi ehtiyac hiss olunur. 

-Məktəblərdə əksər hallarda qrupların bölünməməsi 

ucbatından təcrübəçi tələbələrin hazırlanması işi düzgün 

qurulmur; 

-audio vasitələrdən ya az istifadə olunur, ya da heç 

istifadə olunmur; 

-vizual vasitələrin tətbiqində çətinlik çəkən məktəblərdə 

təcrübəçi tələbələrin hazırlanması üçün şərait pisdir; 

-audiovizual vasitələrin olmaması qeyd olunan 

ziddiyyətlərin yaranmasına səbəb olur; 

-kompüter texnikası bu gün müasir məktəbdə olmasa 

sivilizasiya dövrünün kadrlarının yetişdirilməsindən söhbət 

gedə bilməz. 

Qeyd etdiyimiz və etmədiyimiz digər qüsurların özünü 

daha qabarıq göstərməsinin ən başlıca səbəblərindən biri bu 

gün respublikamızda Müqayisəli Pedaqogikanın olmaması 

ilə bağlıdır. Təsəvvür edin ki, beynəlxalq miqyasda 

Müqayisəli Pedaqogika tüğyan etdiyi bir zamanda 

müqayisəli pedaqogikanın heç pedaqoji elmlər sistemində 

tanın- maması çox acınacaqlı haldır. Əksər 

mütəxəssislərimiz müqayisəli pedaqogika haqqında kiçik bir 

təsəvvürə heç malik deyillər. Fürsətdən istifadə edib bə'zi 

informasiyaları vermək istərdim: “Müqayisəli pedaqogikanın 

atası” adını alan Mark Antuan Jülyen Parijski (1775-1848) ilk 

dəfə olaraq “müqayisəli pedaqogika”, “müqayisəli tərbiyə” 

proqramları və ilk metodik tövsiyələrini yaradır. 
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xıx əsrin 70-ci illərində Osmanlı və Avstriya-Macarıstan 

imperiyalarının tərkibinə daxil olan slavyan xalqlarının 

nümayəndələri olan pedaqoqların müqayisəli pedaqogikaya 

dair araşdırmaları özünəməxsus səciyyə daşıyırdı. Bu pe- 

daqoqlar məktəb vasitəsilə slavyan xalqlarının birləşməsi və 

milli müstəqillik əldə etmələrinə yardımçı olmağa can 

atırdılar. Hələ ötən əsrdə slavyan xalqlarının birliyinə nail 

olmaq üçün müqayisəli pedaqogika strukturuna söykənərək 

xorvat, serb, slovak, çex, polyak və moraviyalı müəllimlərin 

1871-ci ildə Zaqrebdə qurultayı çağırıldı. Həmin qurultayda 

“Slavyan pedaqoqu” jurnalı tə’sis olundu ki, onun da vəzifəsi 

slavyan xalqlarının mədəni əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, 

yadelli istiladan xilas olmaq üçün mübarizə aparmaq 

məqsədilə onların birliyinə nail olmaq idi. Bugünkü hadisələr 

onu göstərir ki, müqayisəli pedaqogika ideyası həmin 

xalqların elmi-pedaqoji məzmunda inkişafına nə qədər 

müsbət tə’sir göstərirdisə, Yuqoslaviya dağılandan sonra 

həmin xalqların vahid birliyinin qorunmasında bütün 

siyasi-strateji xətlərdən də üstün mövqe “müqayisəli 

pedaqogika” qazandı. 

Mə’lum olduğu kimi, 1945-ci ildən Parisdə Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatının təhsil, elm, mədəniyyət məsələləri üzrə 

təşkilatı (YUNESKO) yaradıldı ki, həmin təşkilat, eyni 

zamanda, müqayisəli pedaqogika sahəsində araşdırmalar 

aparmaq üçün zəruri olan materialların toplanmasını həyata 

keçirdi, dünya ölkələrinin maarifinin vəziyyəti haqqında illik 

və digər məzmunlu sorğu kitabları çap etdirdi, tərbiyə, təhsil, 

həmçinin müqayisəli pedaqogikanın bütün başqa sahələrinə 

dair beynəlxalq konfranslar təşkil etdi. Təəssüf ki, 

respublikamızın pedaqoji ictimaiyyəti bu məsələlər barədə 

heç bir informasiyaya malik deyillər. 
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Beynəlxalq aləmdəki pedaqoji yenilikləri özündə əks etdirən 

Cenevrədə nəşr olunan “Beynəlxalq maarif bürosu”nun 

buraxdığı bülletenin əlimizdə olmaması da müsbət hadisə 

deyildir. 

Bu gün dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrində 

müqayisəli pedaqogika mərkəzləri yaratmaqla nəzəri və 

praktik məzmunda görülən işlərin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsinə nail olurlar. 

İngiltərənin London şəhərində hələ 1961-ci ildən 

fəaliyyət göstərən Avropa müqayisəli pedaqogika cəmiyyəti 

qarşısında aşağıdakı mühüm vəzifələrin həllinə nail olmaq 

məqsədi qoyub: “müqayisəli pedaqogika”ya dair tədbirləri 

genişləndirmək, pedaqoji tədris müəssisələrində müqayisəli 

pedaqogika kursunun tədris həcmini genişləndirmək, 

“müqayisəli pedaqogika” ilə bağlı beynəlxalq aləmdə 

mütəxəssislərin görüşlərini, konfranslarını təşkil etmək, 

xaricdəki müqayisəli pedaqogika cəmiyyət və mərkəzlərilə 

əməkdaşlıq etmək və i.a. 

Müqayisəli pedaqogikanın problemlərinin araşdırılması 

ilə Sevrdəki (Paris ətrafında) Beynəlxalq Pedaqoji 

Araşdırmalar Mərkəzi nəzdindəki fransızdilli bölgənin 

müqayisəli pedaqoji asosiasiyası; Avropa müqayisəli 

pedaqogika cəmiyyətini AFR, İngiltərə və bir sıra digər 

Avropa ölkələrindəki bölmələr; İspaniya, Belçika, Kanada, 

Avstraliya, Yaponiya və b. ölkələrdəki müqayisəli 

pedaqogika cəmiyyətləri: Visbandendəki (AFR) Pedaqoji 

Mərkəz (bu mərkəz 1957-ci ildən e’tibarən Sənəd və 

informasiya xidməti adlandırılır); Frankfurt-Mayn (AFR) 

şəhərindəki Beynəlxalq pedaqoji araşdırmalar institutu; 

Zaltsburqdakı (Avstriya) Müqayisəli pedaqogika institutu; 

Küsü Universiteti (Yaponiya) nəzdindəki Müqayisəli 

pedaqogika 
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institutu: Tokiodakı Dövlət pedaqoji araşdırmalar institutunun 

müqayisəli pedaqogika şö’bəsi, Xirosima Universiteti 

nəzdindəki Beynəlxalq pedaqoji araşdırmalar institutu, 

Çikaqo universitetinin nəzdindəki Müqayisəli pedaqogika 

institutu, ABŞ-dakı Kolumbiya, Texas, Pitsburq, Stenford, 

Kent, Harvard, İndiana və b. universitetlər, AFR-dəki Bohum, 

Hamburq, Mardeburq, Heydenburq və b. universitetlərin 

kafedra, bölmə və laboratoriyaları məşğul olur. 

“Pestallossianum” (İsveçrə) və Vaşinqtondakı “Maarif 

xidməti” (Office of Education) fəaliyyətlərini davam etdirirlər. 

1962-ci ildən e’tibarən sonuncunun tərkibində Xarici Maarif 

və Tərbiyə Bürosu yaradılıb ki, onun da müvafiq şəbəkələri 

var (müqayisəli pedaqogika və beynəlxalq pedaqoji xidmət 

kimi iki bölmədən ibarət olan xarici pedaqogika şö’bəsi). 

İnkişaf etmiş ölkələrdə müqayisəli pedaqogikaya dair 

son 30 ildə meydana gələn çap məhsullarını tədqiqatların 

xarakterinə görə iki qrupa bölmək olar: müqayisəli 

pedaqogika nəzəriyyəsi məsələləri (predmet, vəzifələr, 

tədqiqat üsulları), dövlətlər qrupunda təhsil və tərbiyə 

sistemlərinin təsviri və təhlili. Birinci qrupda olan nəşrlərə 

aşağıdakılar aid edilməlidir: F.Şneyder “Xalqların 

pedaqogikasının hərəkətverici qüvvələri”, “Müqayisəli 

pedaqogikaya giriş” (Zalsburq, 1947); “Müqayisəli 

pedaqogika”. Tarix, araşdırma, tə’lim (Heydelberq, 1961); 

İ.KendI “Maarifdə yeni dövr müqayisəli araşdırma” (ABŞ, 

1955); N.Hens “Müqayisəli pedaqogika” (London, 1955); 

F.Hilker “Müqayisəli pedaqogika”. Tarixi, nəzəriyyəsi və 

əməli təcrübəsinə giriş (Münhen, 1962); F.Zeydenfaden. 

“Pedaqogikada müqayisə” (Braunşveq, 1966) və b. 

Son illər təhsil sistemlərinin və tə’lim-tərbiyənin ayrı-ayrı 
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problemlərinin müqayisəli-pedaqoji araşdırılmasına getdikcə 

daha çox diqqət yetirilməkdədir. 

Pedaqogikanın xüsusi bir sahəsi olmaqla müqayisəli 

pedaqogika Avropanın bir çox ölkələrində get-gedə daha çox 

inkişaf etməkdədir. 

1957-ci ildə ADR-də Alman Mərkəzi Pedaqogika 

institutu nəzdində müqayisəli pedaqogika şö’bəsi 

yaradılmışdır ki, sonradan bu şö’bədə ADR Pedaqoji Elmlər 

Akademiyasının Xarici Məktəb və Pedaqogika İnstitutuna 

çevrilmişdi. 

Bolqarıstanda müqayisəli pedaqogika problemləri üzrə 

maarif nazirliyi nəzdində ölkənin müxtəlif pedaqoji ali təhsil 

müəssisələrinin bir qrup müəllimi çalışır. Sofiya 

Universitetində sənədlər mərkəzi pedaqogika tarixi və 

müqayisəli pedaqogika bölməsi yaradılıb. Çexiya Elmlər 

Akademiyası nəzdində pedaqoji cəmiyyət yaradılıb ki, onun 

da tərkibində ümumi və müqayisəli pedaqogika bölməsi 

fəaliyyət göstərir. Bratislava şəhərində də müqayisəli 

pedaqogika bölməsi var. Bolqarıstan, Almaniya, Macarıstan, 

Rumıniya, Çexiya, Yuqoslaviyanın elmi-tədqiqat 

müəssisələri, universitetləri müqayisəli-pedaqoji 

araşdırmalar aparır. 

Uzun illərdən bəri keçmiş SSRİ-nin Moskva, Leninqrad, 

Kiyev şəhərlərində müqayisəli pedaqogika mərkəzləri 

fəaliyyət göstərdiyi halda, bu həqiqət respublikamızın 

pedaqoji ictimaiyyətindən gizli saxlanılıb. Bunun ən böyük 

səbəblərindən biri Moskvada müqayisəli pedaqogika ilə 

bağlı xarici ölkələrə e’zamiyyət xərci üçün ayrılmış valyuta 

hesabını qeyrilərindən gizlətmək olmuşdur. Bir də ki, Moskva 

həmişə azərbaycanlı alimlərin xarici səfərlərinə qısqanclıqla 

yanaşmışdır. 
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Bu gün universitetimiz belə əlaqələrə qoşulmaq üçün 

Elmi Şurada müxtəlif məsələlər müzakirə etmişdir. ABŞ, 

Türkiyə, Almaniya, İran kimi dövlətlərin dövlət və özəl təhsil 

müəssisələrilə əlaqə yaratmışdır. ABŞ-ın Beynəlxalq 

Tədqiqat Mərkəzinin (BTM) “Ayreks” şirkətilə yaratdığımız 

əlaqələr məhz müqayisəli pedaqogika sahəsində də 

nailiyyətlər qazanmağa köməklik göstərəcəkdir. Bu gün özəl 

təhsil müəssisələri vasitəsilə müqayisəli pedaqogikanın 

Azərbaycanda yaradılması, mən deyərdim ki, müharibə 

şəraitində respublikanın təhsil büdcəsinə sanki böyük bir 

maddi yardım göstərilməsi kimi qiymətləndirilməlidir. 

Unutmaq olmaz ki, bu gün dünyanın əksər ölkələrində milli 

gəlirdən ən yüksək faiz təhsilə ayrılır. Nümunə tə’riqilə 

onlardan bir neçəsini nəzərdən keçirək. Ən son statistik 

mə’lumata görə, milli gəlirdən təhsilə xərclənmiş vəsaitin faiz 

göstəriciləri və tələbələrin sayı belədir: Avstriyada 5,7% (220 

min), Belçikada 5% (263 min). Böyük Britaniyada 4,9% (700 

min), Yunanıstan 3,1% (262 min), İspaniyada 4,2% (1 

mln.100 min), İrlandiyada 6% (28 min) İtaliyada 3,1% (400 

min), Lüksemburqda 4,5% (1500), Hollandiyada 6,3% (412 

min), Portuqaliyada 5,1% (180 min), Finlandiyada 7,1% (188 

min), Fransada 5,8% (1 mln. 800 min), İsveçrədə 7,1% (228 

min). Müharibə gedən, düşmən təcavüzünə mə’ruz qalan 

ölkə kimi, təbii ki, bizim ölkəmizdə bu rəqəm qeyd 

olunanlardan xeyli aşağıdır. Tarixi faktlara müraciət etsək, 

deməliyik ki, müharibə gedən bütün ölkələrdə təhsil həmişə 

ölkənin ziyalı korpusunda, xüsusilə elmi işçilərin, alimlərin, 

tədqiqatçıların həm ciddi, həm də köməklik əhatəsində 

olmuşdur. Yeni yaranan bütün özəl təhsil müəssisələri bu 

gün məhz həmin prinsiplə işləyirlər. Fərəhli hadisədir ki. 
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bütün özəl təhsil müəssisələri dünyanın inkişaf etmiş 

ölkələrinin müsbət təcrübəsini öyrənib ümumiləşdirmək 

işində böyük nailiyyətlər qazanırlar. “Xəzər”, “Qərb”, 

“Azərbaycan”, “Asiya” Universitetlərinin ABŞ, Yaponiya, 

Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya kimi nəhəng dövlətlərin 

təcrübəsini öyrənib Azərbaycan təhsilinə tətbiq etmələri 

haqqında danışılan problemin müvəffəqiyyətli həllinə 

müsbət tə’sir göstərəcəyi əsil gerçəklikdir. 

Bu gün, doğrudan da, geniş vüs’ət alan özəl təhsil 

müəssisələrində pedaqoji kadr hazırlığı ilə bağlı müsbət 

beynəlxalq təcrübəyə istinad edildikdə yeni novator 

səviyyəli, nəzəri və praktik hazırlıqlı kadrlar yetişdirməyə 

ciddi ehtiyac duyulur. ABŞ-ın Maarif nazirinin bu yaxınlarda 

nazirliyin ümumi yığıncağındakı iclasında çıxışından bə’zi 

cəhətlərə diqqətinizi cəlb etmək istərdim: “indiki hökumət 

məktəblərimizdə təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsi üzrə 

böyük iş aparıb və bu iş təhsil müəssisələrimizə son 

zamanlar görünməmiş şagird axını və ən pis rayonlarımızda 

müəllimlərin çatışmaması ilə xüsusilə bağlıdır. Ölkəmizin 

mö’təbər və uğurlu gələcəyinin tə’min olunmasında heç bir 

peşə müəllim peşəsi kimi son dərəcə həyati və zəruri rol 

oynamır. 

Bu yaxınlarda prezident 100000 müəllimə “Nümunəvi 

müəllim” vəsiqəsi almaqda yardım göstərmək üçün vəsait 

ayırmağı öhdəsinə götürür. Hər Amerika məktəbində heç 

olmasa bir nəfər belə müəllim olacaq. O, qalan müəllimlərə 

nümunə olacaq, onları pedaqoq peşəsinin geniş imkanlara 

malik olduğuna inandıracaq. Lakin ən yaxşı zəkaları 

güclərini pedaqogika sahəsində sınamağa inandırmaqla 

yanaşı, artıq müəllim peşəsini seçənlərin onu başqa peşəyə 

dəyişməsini də görə bilərik. Bununla yanaşı. 

225 



peşələrindən bə’zən müəllimlərlə işləmək üçün xüsusi 

məsləhət xidmətləri yaratmaq və onlara peşələrini sür’ətlə 

və ləyaqətli şəkildə dəyişməkdə yardımçı olmaq lazımdır. 

Eynilə biz hər bir məktəbdə tədrisin səviyyəsinin yüksək 

keyfiyyət standartlarına müvafiq gəlməsinə nəzarət 

etməliyik. Bu və ya digər məktəb şagirdləri biliklərin tələb 

olunan səviyyəsilə tə’min etmək iqtidarında deyilsə, onu 

bağlamağa və ya orada yenidənqurma aparmağa hazır 

olmalıyıq. Məktəb direktoru öz vəzifəsinin öhdəsindən gələ 

bilmirsə, müfəttişlər və məktəb şuraları onu dəyişməyə hazır 

olmalıdırlar. Biz hansı iş üsullarının uğur gətirdiyini bilirik. Biz 

məktəb işinin islahatının necə yaxşı nəticələr gətirə 

biləcəyini görmüşük... Müvəffəqiyyət qazanan məktəblərin iş 

üsullarını bütün bölgələrdə tətbiq edən və bununla da yerli 

məktəblərin dirçəlməsinə nail olmağa can atan Amerika 

məktəblərinin yeni korporasiyası (birliyi) buna nümunə ola 

bilər. 

Hazırda ABŞ-da özəl ali məktəblərlə yanaşı özəl 

ümumtəhsil məktəbləri də formalaşmağa başlayıb. ABŞ-da 

şagirdlərin 89%-i dövlət məktəblərində oxuyursa, qalan 

11%-i isə şəxsi məktəblərdə təhsil alır. Bu şəxsi məktəblərin 

85%-i aşağı təhsil haqqı olan şəxsi məktəblər (burada ABŞ 

şagirdlərinin 9,5%-i oxuyur), 15%-i isə “seçmə” şəxsi 

məktəblərdə (şagirdlərin 1,5%-i) təhsil alır. Özü də seçmə 

məktəblərə düşmək çox çətin problemdir. Çünki bu 

məktəblər ABŞ-da çox nümunəvi məktəblər hesab olunur. 

ABŞ-da təhsil alan 15 milyon tələbənin (0,5 mln.-u 

əcnəbilərdir) yuxarı təbəqədən olanlarının böyük əksəriyyəti 

özəl universitetlərdə təhsil alırlar. Özəllərdə də “Əsas” təhsil 

bazası adı ilə örnək kimi qeyd olunan 
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məzmun vardır. 

Bir qayda olaraq, ABŞ-da test imtahanlarında 1200 və 

daha artıq bal toplayanlar ABŞ-ın 30-a yaxın ali kollecində 

cəmləşirlər. Lakin lap aşağı balla Finiks Universitetində 

yerləşən tələbələr (Arizona ştatı) ona görə adlı-sanlı 

kolleclərin tələbələrindən fərqlənir ki, Finiks Universitetində 

təhsil yüksək səviyyədə qurulur. 

Flazırda 15 milyon tələbəyə dövlətin nəzərdə tutduğu 

200 milyard dollar həcmində olan məbləğin tən yarısını özəl 

sektorlar ödəyirlər. Buraya təhsil haqqı, ianələr və könüllü 

ödəmələr cəmləşdirilir”. 

İstər orta, istər ali təhsil müssisələrində fitri qabiliyyətə 

malik olanlar pulsuz olmaqla yanaşı, yüksək maddi-mə’nə- vi 

qayğı ilə əhatə olunurlar. ABŞ Təhsil Naziri göstərir ki, 

Vaşinqton ətrafındakı məktəblərin birində şagirdlər 81 dildə 

danışırlar. Müxtəlif xarakterli ödənclər məhz belə məktəblərə 

yönəldilir. 

Böyük Britaniyada Kral Partiyası və Parlament Aktları 

Universitetlərinin pedaqoji fakültələri “Əsas” təhsil fakültələri 

sayılır. Xalq təsərrüfatının bütün mütəxəssisləri müəllimlərin 

əlindən çıxdığını nəzərə alan ingilislər müəllim hazırlığına 

xüsusi əhəmiyyət verirlər. Təsadüfi deyil ki, Şotlandiyada 

fəaliyyət göstərən 5 pedaqoji institut ölkənin 97 universiteti 

ilə rəqabətdə həmişə öncüllər sırasında olur. 

İtaliya peşə ali məktəblərinin böyük əksriyyəti özəl 

sektorun sərəncamındadır. 

Ölkədəki 55 universitetin 9-u “Azad universitetlər” 

adlanır. Bunlardan başqa ölkədə ali peşə məktəbi və 

institutları var. İdman təmayüllü ali məktəblərin 11-i idman, 

musiqi, incəsənət üzrə müəllim hazırlayır. Onların yalnız biri 

dövlətə məxsusdur, qalanları özəl məktəblərdir. 
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İtaliyada mövcud 21 incəsənət akademiyası da həmin 

strukturda fəaliyyət göstərir. Bu akademiyanı bitirənlərin heç 

birinə ali təhsil diplomu verilmir. Onlar praktikada özlərini 

yüksək səviyyədə göstərdikdən sonra ali peşəkarlıq sənədi 

alırlar. 

Niderlandda 13 universitetin 4-ü özəl universitetlərdir. 

Bu universitetlərə dövlət tərəfindən yardım edilməsi ölkə 

konstitusiyasında təsbit olunmuşdur. Ölkədə pedaqoji 

kadrların hazırlığı zamanı pedaqoji təcrübənin təşkilinə 

yüksək maliyyə ödənişi verilir, təcrübə rəhbərlərilə yanaşı 

ölkənin ən iste’dadlı pedaqoq-psixoloqları, metodistləri və 

tədqiqat mərkəzləri cəlb olunurlar. 

Yeri gəlmişkən, Azərbaycandakı özəl təhsil müəssisələri 

haqqında bə’zi subyektiv fikirlərə də münasibət bildirmək 

istərdim. Yeri gəldi-gəlmədi bu tipli müəssisələrin say 

çoxluğundan söhbət açılır. Qədim təhsil ən’ənələrinə 

malil^^zərbaycan xalqının təhsilə böyfük marağı vardır. 

Əslində, say çoxluğu da bu maraqdan irəli gəlir. Mövcud 

statistik rəqəmlərə istinad etsək, deməliyik ki, istər qonşu 

ölkələrdə, istər daha ucqarlarda yetişən nəslin minimum 

25-20%-i ali təhsilə cəlb edilir, inkişaf etməkdə olan və 

inkişaf etmiş nəhəng ölkələrdə isə yeniyetmə və gənclərin 

30-35 %-i və hətta bə’zən 35-45%-i ali təhsilə cəlb edilirlər. 

Azərbaycanda isə bu rəqəm qeyd olunan ölkələrin 

göstəricilərindən xeyli aşağıdır. Daha konkret desək, 

respublikamızda yetişən gənc nəslin təxminən 85%-dən 

çoxu ali təhsildən kənarda qalır. Deməli, bizim yeniyetmə 

gənclərin cəmi 13-14%-i ali təhsilə istiqamətləndirilir. 

Buradan belə bir məntiq hasil olur ki, respublikamızda ali 

məktəblərin çoxluğu ifadəsilə heç cür barışmaq olmaz. 

Müqayisə üçün bir fakt desəm, fikrimi daha düzgün 
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əsaslandırmış olaram. Qonşu Gürcüstanın əhalisi 

respublikamızın əhalisinin yarısı qədərdin Orada özəl ali 

təhsil müəssisələrinin sayı 200-dən çoxdur. Özəl təhsil 

hesabına Gürcüstanda orta ümumtəhsil məktəblərini bitirən 

gənclərin 50%-dən çoxu ali məktəbə daxil olur. Bu göstərici 

ilə sadəcə olaraq öyünmək olar. Xalqımızın böyük filosofu 

Bəhmənyar əl-Azərbaycani təxminən min il əvvəl beynəlxalq 

miqyasda təhsil haqqında ilk elmi-nəzəri əsər sayılan 

“Ət-təhsil” əsərində yazır ki, təhsil almadan yaşayanların 

gözləri kor, qulaqları kardır. Bu mə’nada məhz orta 

ümumtəhsil məktəblərində yayınma hallarına qarşı ciddi 

mübarizə aparmalı, orta ixtisas və ali təhsilin inkişafına, 

formalaşdırmasına, təkmilləşdirilməsinə isə daha ciddi 

yanaşmalıyıq. Özü də “say artımı” deyilən çaşdırıcı 

yozumlara məhəl qoymadan. Çünki bu gün ali təhsilə ciddi 

qayğı dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrində böyük vüs'ət 

alıb. 

Əgər əhalinin hər on min nəfərinə Almaniyada 299 nəfər, 

Kanadada 260, Yaponiyada 235, Amerikada 231, Rusiyada 

191 nəfər tələbə düşürsə, Azərbaycanda bu rəqəm 105 

nəfərdən artıq deyil. 

Deməli, universitetlərin sayını yox, orada hazırlanan 

kadrların sayını nəzərə almaq lazımdır. Onda səkkiz milyon 

əhali ilə universitetlərin sayının nisbəti deyil, hazırlanan 

kadrların sayının nisbəti meydana çıxır. Bizcə, ikinci tərəf 

daha düşündürücüdür. 

Qaldı mütəxəssislərin taleyi haqqında düşünmək 

məsələsinə münasibət bildirməyə, deməliyəm ki, əgər ali 

təhsil müəssisəsi keyfiyyətli kadr hazırlayırsa, onun 

yerləşdirilməsi çox təbii prosesdir. Çünki bu günün istehsal 

sahəsi keyfiyyətli kadrı çıraqla axtarır. 

229 



V FƏSİL 

AMERIKA TƏHSİLİNİN AZƏRBAYCAN 

TƏHSİLİ İLƏ MÜQAYİSƏSİ 

A 

zərbaycan təhsil sisteminin əsası eramızın üçüncü 

əsrində qoyulmuşdur. Belə ki, bu dövrdə Azərbay- 

canda ilkin savad tə’limi verən ayrıca məktəblər mövcud ol- 

muşdur. 

İslam dininin Azərbaycanda yayılması ilə əlaqədar 

olaraq təhsil sistemi xeyli təkmilləşmiş və o dövrün bir çox 

şəhərlərində geniş yayılmışdır. Mə’lumdur ki, islam dininin 

Azərbaycanda tətbiqi elmin də inkişafında mühüm rol 

oynamışdır. İstər Şərqdə, istərsə də Azərbaycanda görkəmli 

mütəfəkkirlərin, elmin müxtəlif sahələrində böyük uğurlar 

qazanmış alimlərin meydana çıxması məhz islam 

mədəniyyətinin yaratdığı geniş şəraitlə bağlıdır. 

Azərbaycanda elmin və təhsilin paralel inkişaf etməsi də 

məhz bu dövrə təsadüf edir. Təbriz, Marağa, Gəncə, 

Naxçıvan, Şamaxı, Həmədan, Ərdəbil və sair şəhərlər artıq 

X-XIII əsrlərdə sözün əsl mə’nasında elm və mədəniyyət 

mərkəzinə çevrilmişdi. Onu da qeyd etməliyik ki, bu dövrdə 
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təhsil kütləvi xarakter almamışdı. Əhalinin yalnız müəyyən 

təbəqəsini əhatə edən bu təhsil həm də pullu idi. XVII əsrin 

ortalarında Azərbaycanda olmuş türk səyyahı Övliya Çələbi 

qeyd edirdi ki, 1647-ci ildə yalnız Təbriz şəhərində 47 orta, 

600 ibtidai, Şamaxıda 7 orta, 40 ibtidai məktəb fəaliyyət 

göstərmişdir.'' 

Azərbaycanın başqa şəhərlərində də təhsil sistemi bu 

cür inkişaf edirdi. 

Qeyd etməliyik ki, orta əsrlərdə Azərbaycanda yüksək ali 

təhsil müəssisələri də geniş yayılmışdı. Gəncə, Şamaxı, 

Beyləqan, Naxçıvan, Bərdə, Təbriz, Marağa kimi şəhərlərdə 

fəaliyyət göstərən ali məktəblər, rəsədxanalar, kitabxanalar 

bütün dünyada məşhur idi. Yaxın və Orta şərq ölkələrində ilk 

ali təhsil müəssisəsi olan “Darülfünün” Qərb ölkələrində də 

böyük elmi mərkəz hesab edilirdi. XV əsrdə Təbrizdə 

yaradılmış bu ali məktəbdə 7000 nəfərə yaxın tələbə təhsil 

alırdı ki, onların da əksəriyyəti azərbaycanlı idi. 

Sonrakı dövrlərdə təhsil sisteminin son dərəcə sür’ətli 

inkişafı iyirminci əsrə təsadüf edir. Hazırda respublikamızda 

təhsil sistemini əhatə edən 7135 təhsil müəssisəsi vardır. 

Təhsil Nazirliyinin tədris müəssisələrində 242551 nəfər 

müəllim və tərbiyəçi çalışır.^ 

Xalqımızın təhsil sahəsində qazandığı nailiyyətlər 

böyükdür. Həqiqətən, keçilmiş yol bir daha sübut edir ki, 

təhsilin keyfiyyət səviyyəsi xalqın ümumi mədəni özülünü 

təşkil edir. Azərbaycanda ümumi icbari orta təhsilin həyata 

keçirilməsi respublikamızın Konstitusiyasında təsbit 

olunmuşdur. 

' Bax: Azərbaycan müəllimlərinin XI qurultayının stenoqrafik hesabatı. Bakı, 

1998, səh.28. 
^ Yenə orada, səh.33. 
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Təhsil sahəsində tə’lim-tərbiyə işinin məzmununun 

yeniləşdirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Son dövrlərdə 

təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, tə’lim-tərbiyə 

sahəsində qazanılmış uğurların əldə saxlanması və daha da 

artırılması üzrə müəyyən işlər görülməkdədir. 

Qərb təhsil sistemi, xüsusilə Amerika Birləşmiş 

Ştatlarında mövcud təhsil sistemi ilə müqayisədə 

respublikamız müəyyən uğurlara malik olsa da, son 

dövrlərdə təhsil sahəsində aparılan islahatlar, yeni özəl 

tədris ocaqlarının yaradılması göstərir ki, hələ bu sahədə 

çox işlər görülməlidir. 

ABŞ-da cəmiyyətin qarşılaşdığı problemlər arasında hər 

bir uşağa mükəmməl təhsil verilməsinə nail olmaq arzusu 

mühüm yer tutur. “ABŞ; cəmiyyət və dəyərlər” jurnalı (II cild, 

№ 4, 1997-ci il) bu məsələyə diqqət yetirərək göstərmişdir ki, 

mükəmməl təhsil anlayışına şagirdlərin, valideynlərin, 

məktəblərin, müəllimlərin və yerli ictimaiyyətin yüksək 

məs’uliyyəti də daxildir. Yə’ni yuxarıda adları çəkilən 

kontingent uşağa təhsil verilməsi prosesindən heç də 

yaxasını kənara çəkməməlidir. 

ABŞ maarif naziri U.Riçard güclü məktəblərin 

yaradılmasını və fəaliyyət göstərməsini Amerikanın təməli 

hesab edir. Bu fikirdə müəyyən həqiqət vardır. Hər bir 

cəmiyyətdə təhsilin inkişafı həmin cəmiyyətin əsl simasını, 

inkişaf istiqamətini göstərir. Bu cəhətdən müstəqillik yoluna 

qədəm qoymuş Azərbaycan Respublikasında da təhsilə 

qayğı və diqqətlə yanaşılması, onun dövlət səviyyəsində 

inkişaf etdirilməsi təqdirəlayiqdir. 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti təhsilin 

inkişafına xüsusi diqqət yetirir. Təhsil Naziri Misir Mərdanov 

Azərbaycan müəllimlərinin XI qurultayındakı hesabat mə’- 
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ruzəsində bu məsələyə xüsusi toxunmuş, möhtərəm 

prezidentin bu sahədəki fəaliyyətini yüksək 

qiymətləndirmişdir. 

Qeyd etməliyik ki, ABŞ prezidenti Bili Klintonun 

çıxışlarında da Amerika təhsil sisteminin inkişaf etdirilməsi 

məsələləri öz əksini tapmışdır. 

B.Klintonun fikrincə, ABŞ təhsil sistemi qarşısında çox 

mühüm problemlərin durmasına baxmayaraq, biz yenə də 

əvvəlki kimi bütün şagirdlər üçün təhsil almaq imkanını 

tə’min etməliyik. 

Ümumiyyətlə, təcrübə göstərir ki, ölkədə təhsilin 

inkişafına diqqət yetirən dövlətlər, dövlət başçıları 

cəmiyyətin ümumi tərəqqisində onun qüdrətli bir vasitə 

olduğunu düzgün dərk edirlər. Bu cəhətdən, Azərbaycanda 

müstəqillik əldə edildikdən sonra təhsil sisteminin inkişafının 

xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılması təqdirəlayiq bir 

hadisədir. Bu gün təhsil sahəsində tə’lim və tərbiyənin 

məzmununun, eləcə də keyfiyyət səviyyəsinin yeniləş- 

dirilməsi ən aktual bir vəzifə kimi həyata keçirilməkdədir. 

Təhsil sistemi işçiləri qarşısında duran başlıca vəzifə bu 

mühüm sahəni xalqımızın, millətimizin tarixinə, mə’nə- 

viyyatına, ən’ənələrinə uyğun olaraq qurmaqdan, 

müstəqilliyimizin verdiyi geniş imkanlardan xalqın, dövlətin 

mənafeyi üçün səmərəli istifadə etməyi bacaran yeni nəsil 

yetişdirməkdən, formalaşdırmaqdan ibarətdir. 

Təhsil ölkənin, eləcə də vətəndaşların inkişafına daim 

yardım göstərməlidir. Amerika maarif xadimi C.M.Teodor 

təhsilin bu keyfiyyətlərinin cəmiyyətdə inkişaf etdirilməsinə 

xüsusi diqqət yetirir. Onun fikrincə, təhsil sistemi mütəmadi 

olaraq yeniləşməli və zamanın tələbinə uyğun olaraq 

yenidən qurulmalıdır. 

Amerika təhsil sistemi son 50 ildə belə tə’sirə mə’ruz 
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qalmışdır, ikinci dünya müharibəsindən sonra bu ölkədə 

təhsil sistemi yenidən qurulmuş və əhəmiyyətli dərəcədə 

genişlənmişdir. Xüsusilə ölkənin ali təhsil sistemində bu 

cəhətdən daha çox dəyişikliklər baş vermişdir. Təhsil daha 

açıq və kütləvi, daha ədalətli və cəmiyyətin tələbatlarına 

daha müvafiq şəkildə qurulmuşdur. Hazırda bu ölkədə ali 

təhsilə ixtisaslı fəhlə qüvvəsinin potensialının for- 

malaşdırılmasının ayrılmaz tərkib hissəsi kimi yanaşılır. 

Başqa bir Amerika mütəxəssisi Uilyam Piters ölkədə 

təhsil sisteminin vəziyyətini təhlil edərək belə bir qənaətə 

gəlmişdir ki, son 25 il ərzində ölkədə kollec və universitetlərə 

qəbul zamanı Amerika tələbələrinin standart testlər üzrə 

göstəriciləri durmadan aşağı düşməkdədir. Maraqlıdır ki, 

bə’zi mütəxəssislər bunu ABŞ təhsil sisteminin 

çatışmazlıqlarının təzahürü kimi qiymətləndirirlər. 

Azərbaycan təhsil sistemi ilə müqayisədə, şübhəsiz ki, 

Amerika təhsil sistemi daha qabaqcıl ən’ənələrə 

yiyələnmişdir. Nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycanda test 

sistemi müstəqillik qazandıqdan sonra tətbiq edilmişdir və 

onun özünəməxsus üstün və mənfi keyfiyyətləri mövcuddur. 

Qərbdə, xüsusilə ABŞ-da test sisteminin uzun illər ərzində 

tətbiqi artıq həmin sahədə xeyli təkmilləşdirmə işlərinin 

aparılmasına səbəb olmuşdur. Buna baxmayaraq, Amerika 

mütəxəssisləri bu gün də testin tətbiqi ilə təhsil sistemində 

müəyyən çatışmazlıqların olduğunu qeyd edirlər. Şübhəsiz 

ki, Azərbaycanda da bu istiqamətdə müəyyən 

təkmilləşdirmə işləri aparılacaq, dünya praktikasında, o 

cümlədən ABŞ təhsil sisteminin dərindən öyrənilməsi 

sahəsində qazanılmış təcrübələrdən lazımi səviyyədə 

istifadə olunacaqdır. 

Hər bir dövlət yaradılarkən öz qarşısında inkişafını 
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tə’min edən mühüm istiqamətlərin, yeni ideyaların həyata 

keçirilməsini qoyur və onların yerinə yetirilməsi uğrunda 

mübarizə aparır. ABŞ Təhsil naziri U.R.Riçard Amerikanın 

da qarşısında məhz bu kimi mühüm ideyaların durduğunu 

göstərir. Dövlətin tərəqqisində təhsilin roluna çox mühüm 

qiymət verən U.R.Riçard qeyd edir ki, Amerika Birləşmiş 

Ştatları yaradılarkən bu yeni demokratik dövlətin ümid 

bəslədiyi ideyalardan biri məhz ölkənin bütün 

vətəndaşlarının təhsil alması və cəmiyyət üçün savadlı 

adamların yetişdirilməsi olmuşdur. ABŞ-ip. ilk prezidentləri, o 

cümlədən Tomas Cefferson, habelə digər dövlət xadimləri 

insanın intellektual və mə’nəvi inkişafı məsələlərini diqqət 

mərkəzində saxlayaraq hər iki prosesin paralel getməsini 

istəyirdilər. Onların fikrincə, hakimiyyətin xalqa məxsus 

olduğu ölkədə təhsilə meyllilik demokratiyanın inkişafına 

yardım göstərir və gələcək tərəqqinin katalizatoru kimi çıxış 

edir. 

Təhsilə olan bu tələb, maraq zamanın sınağından çox 

yaxşı çıxdı. Artıq iki əsrdən çoxdur ki, ABŞ təhsil sistemi 

uğurla inkişaf etməkdədir. Lakin bu sistem daim dəyişikliklərə 

uğramış, zamanın tələbinə uyğun olaraq təkmilləşmişdir. 

Məsələn, 50-ci illərdə ABŞ-da ixtisaslı fəhlələr 20 faiz, 

ixtisassız fəhlələr isə 60 faiz təşkil edirdisə, hazırda bu nisbət 

tam dəyişmişdir. Yə’ni bu gün işləyənlər arasında ixtisaslı 

fəhlələrin sayı 60 faizə, ixtisassız fəhlələrin sayı isə 20 faizə 

çatmışdır.- Deməli, cəmiyyətdə elmi-texniki inqilabın inkişafı 

ilə əlaqədar olaraq insanların daim savadlanması da günün 

vacib probleminə çevrilir. İnsanlar zamanın qarşıya qoyduğu 

tələblərlə ayaqlaşsalar öz iş yerlərini itirə bilərlər. 

Eyni vəziyyət təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarında deyil, 

müasir dünyanın demək olar bütün dövlətlərində özünü 
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biruzə verməkdədir. Azərbaycanın özündə də iqtisadiyyatın 

yeni sahələri işçilərin ixtisaslaşmasını tələb edir. Bu gün yeni 

iş sahələri açıldıqca, işçilərin işlədikləri ixtisasa müvafiq 

savadlanmaları problemi də qarşıya çıxacaqdır. Deməli, 

insanların mütəmadi olaraq savadlanması durmadan 

artacaq və cəmiyyətin təhsil sistemi qarşısında yeni vəzifələr 

qoyacaqdır. Təsadüfi deyil ki, ABŞ prezidenti B.Klinton XX 

əsri “təhsil əsri” adlandırmışdır. Onun fikrincə, əhalinin həyat 

səviyyəsi ölkədə savadlı, bacarıqlı və səlahiyyətli 

vətəndaşların nə qədər çox olmasından asılıdır. 

Amerika təhsil sistemi insanın müstəqil şəkildə biliklərə 

yiyələnməsini tə’min edən mühitin yaradılmasını çox vacib 

hesab edir. Belə bir mühit bu ölkədə 8 yaşlı şagirdə oxumaq 

öyrənməyə, hər bir 12 yaşlı məktəbliyə internetdə işləmək 

vərdişlərinə yiyələnməyə, hər bir 18 yaşlı gəncə kollecə daxil 

olmağa, nəhayət, hər bir yaşlı vətəşdaşa isə öz təhsil 

səviyyəsinin yüksəldilməsini bütün ömrü boyu davam 

etdirməyə imkan verər. 

Təhsil prosesində uşaqlar qarşısında bu və ya digər 

vəzifələr qoyularkən, onların zövqü, maraq dairəsi mütləq 

nəzərə alınmalıdır. Bu tələbin yerinə yetirilməsi onların daha 

genş biliklərə yiyələnmələrinə səbəb olar. 

Uşaqların tədris prosesində müvəffəqiyyət 

qazanmalarının başlıca şərtlərindən biri tədris işində ciddi 

intizamın yaradılmasıdır. Təcrübə göstərir ki, ciddi intizam 

tətbiq olunduqda hər bir uşaq həm oxu, həm də riyazi 

biliklərin əsaslarına yiyələnir. Əlbəttə, burada valideynlərin, 

müəllimlərin və şagirdlərin biliklərin səviyyəsini tə’yin etmək 

üsullarına malik olması da əsas şərtlərdən biri hesab olunur. 

Uşaqlar zehni iş qabiliyyətinə malik olmalıdırlar. Onlar- 

236 



da bu qabiliyyəti gündəlik iş prosesində yaratmaq, 

formalaşdırmaq lazımdır. Əgər uşaqlardan zehni iş tələb 

olunmursa, onların tə’limə maraqları tez itə bilər, dərslərdə 

darıxar və bir qayda olaraq az imkanlara malik olarlar ki, bu 

da gələcəkdə uğur qazanmağa öz mənfi tə’sirini göstərər. 

Məsələn, tədrisin dördüncü ilində müstəqil oxuya və ən sadə 

riyazi məsəlləri həll edə bilməyən, səkkizinci ilində isə cəbr 

və həndəsə kimi daha mürəkkəb fənlər haqqında təsəvvürü 

olmayan şagirdlərin həyat yolu seçimi məhdud olacaqdır. 

Çünki orta məktəbdə əldə olunan həmin fundamental biliklər 

bu və ya digər ali tədris məktəbinə daxil olmaq üçün zəruri 

olan hazırlıq prosesində tədris proqramına yiyələnməyə 

kömək edir. 

Bu gün şagirdlər, tələbələr və müəllimlər qarşısında 

yüksək tələblər qoyulmuşdur. Təhsil alanların bilik əldə 

etməsi üçün onlar ən yeni texnologiyalardan istifadə etməyi 

bacarmalıdırlar. ABŞ-da, eləcə də dünyanın inkişaf etmiş 

ölkələrində şagirdlər, tələbələr ən yeni texnologiyalardan 

istifadə etməkdə çətinlik çəkmirlər. Çünki hələ orta 

məktəblərdən başlayaraq şagirdlərə ən yeni texnologiyaların 

öyrədilməsi tədris proqramına daxildir. Bir sıra inkişaf etmiş 

ölkələrdə isə hələ məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində 

uşaqlara ən yeni texnologiyalar öyrədilir. 

ABŞ-da hər bir sinifdə yüksək ixtisaslı müəllimlərin dərs 

deməsi məktəblərdə təhlükəsiz şəraitin yaradılması, orada 

narkotik maddələrin olmaması, çalışqan və yaxşı oxuyan 

şagirdlərin kolleclərə daxil olmaq imkanına malik olması 

daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Valideynlər, ailənin digər 

üzvləri və ictimaiyyətin nümayəndələri məktəblərin 

həyatında fəal iştirak edirlər. 

ABŞ məktəblərində oxu fənninə böyük diqqət yetirilir. 
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Oxu əsas təməl hesab olunur. Çünki şagirdin bütün sonrakı 

həyat yolu oxuya bilmək bacarığından asılıdır. 

Mə’lumdur ki, bütün dövrlərdə hökmdarlar, krallar və 

imperatorlar xalqı köləlikdə saxlamaq və əhalinin zehni 

inkişafını ləngitmək, təhsil almasının qarşısını almaq 

məqsədilə ölkədə məktəblərin inkişafına, təhsilə geniş 

kütlələrin cəlb olunmasına mane olnxjşlar. Ən irticaçı 

rejimlər həmişə qəzetləri, televiziya və radionu özlərinə tabe 

etmiş, kitabxanaları bağlamış və bu zəngin mə’nəvi 

sərvətləri yandırmışlar. Sivilizasiyalı dövlətlərdə isə sözə,, 

təhsilə, ümumiyyətlə, əhalinin oxu qabiliyyətinin 

artırılmasına daim ehtiramla yanaşılmışdır. 

ABŞ-da “Qiraət edən Amerika” proqramı geniş inkişaf 

etmişdir. Bu proqramın başlıca məqsədi ölkədə fəaliyyət 

göstərən hər bir məktəb, hər bir kitabxana nəzdində 

müəllimlər, tərbiyəçilər və məktəb işinə sədaqətli olan 

vətəndaşların uzunmüddətli tərəfdaşlığını yaratmaq üçün 

bütün amerikalıları səfərbər etmək, bununla da tədris və 

maarif müəssisələrini möhkəmləndirmək və son nəticədə, 

uşaqların artıq üçüncü tədris ilində müstəqil oxuya 

bilmələrini tə’min etməkdən ibarətdir. Bu proqramın iş 

istiqamətələrindən biri məktəblilər və müəllimlərlə işə 

ehtiyacı olanlara əlavə diqqət yetirən ixtisaslı hamilərin cəlb 

edilməsidir. 

Lakin bu proqramın özü də kifayət etmir, burada bütün 

şagird kontingenti tam əhatə olunmur. 

Belə ki, ABŞ-ın təhsil səviyyəsinin qiymətləndirilməsi 

üzrə milli proqramından aydın olur ki, bu ölkədə dördüncü 

sinif şagirdlərinin 40 faizi əsas oxu vərdişlərinə 

yiyələnməyiblər. Bunu nəzərə alaraq, ölkə prezidenti 

B.Klinton dördüncü sinif şagirdləri üçün oxu üzrə könüllü 
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milli testlər keçirilməsini təklif etmişdir. Bu testlər onlarda 

iştirak edən məktəblərə şagirdlərdə oxu vərdişlərinin 

təkmilləşdirilməsi üçün yeni güclü vasitə bəxş edər. Onlar 

valideynlər, müəllimlər və sinif rəhbərlərinə uşaqların oxuya 

bilmək bacarığını şərtləndirər, eyni zamanda onların bilik 

səviyyəsini müəyyənləşdirməkdə yardımçı ola bilər, oxumaq 

öyrədərkən qarşıya müəyyən vəzifələr qoymaq və konkret 

göstəricilər müəyyənləşdirmək imkanı verir. 

Azərbaycanda ibtidai siniflərdə, xüsusilə dördüncü 

siniflərdə hələlik test üsulu tətbiq olunmasa da, gələcəkdə bu 

praktikadan istifadə etmək günün, tədrisin aktual 

vəzifələrindən birinə çevriləcəkdir. 

ABŞ-da orta məktəblərdə əsas fənlərdən biri hesab 

olunan riyaziyyat və təbiət elmlərinin öyrənilməsi də diqqət 

mərkəzində saxlanılır. Bu yaxınlarda ABŞ Maarif Nazirliyinin 

aşkarladığı sənədlərdə şagirdlərin geniş riyaziyyat kursu 

keçməsi və onların kolleclərə daxil olarkən imtahanları 

uğurla vermələri, eyni zamanda sonrakı tə’lim prosesindəki 

uğurları arasında birbaşa asılılığın olması öz əksini 

tapmışdır. 

Əsas fənlərə yüksək diqqətin yetirilməsi çox zəruridir. 

Bununla bərabər, tədrisin ən yeni sistemlərinin tətbiq 

olunmasına və biliklərin qazanılmasında ən yeni texniki 

vasitələrdən səmərəli istifadə edilməsinə nail olmaq çox 

vacibdir. Kompüterlər və telekommunikasiya 

texnologiyalarının müxtəlif formaları yaxşı təşkil olunmuş 

tə’limin mühüm hissəsini təşkil edir. Məktəblərdə, 

universitetlərdə, aspiranturalarda yaradılmış belə texniki 

vasitələr əsas və xüsusi biliklərin əldə olunması sahəsində 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Tədrisin texnologiyası, ali məktəblərin müxtəlif tipli 
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texniki vasitələrlə təchizatı xüsusi diqqət mərkəzində 

saxlanılmalıdır. ABŞ prezidenti B.Klinton təhsilin bu 

cəhətlərini daim diqqət mərkəzinə çəkir. Bu yaxınlarda onun 

təsdiq etdiyi büdcədə tədrisin texnologiyasına nəhəng 

investisiyaların qoyulması da nəzərdə tutulmuşdur. 

Şübhəsiz ki, bu investisiyalar tələbələrin bilik əldə etmək 

imkanlarını genişləndirəcək, müəllimlərə tədris işində 

kompüterlərdən və başqa yeni texniki vasitələrdən istifadə 

etmək imkanı verəcəkdir. 

Azərbaycanda da təhsilin inkişafına büdcədən müəyyən 

vəsaitlər ayrılır. Ancaq çox təəssüf ki, bu gün bu vəsaitlərin 

miqdarı az olduğundan, məktəblərin və universitetlərin yeni 

texniki avadanlıqlarla təchiz olunması istənilən səviyyədə 

deyildir. Ayrı-ayrı şirkətlərin, idarələrin tədris ocaqlarının 

texniki vasitələrlə təchiz olunması prosesi zəif şəkildə olsa 

da, hər halda bu sahədəki boşluq tədricən doldurulur. Ümid 

etmək olar ki, gələcəkdə bu sahədə də Azərbaycanda 

yüksək səviyyədə işlərin aparılması dövlət orqanlarının, 

eləcə də müxtəlif şirkət və idarələrin diqqətindən 

yayınmayacaqdır. 

ABŞ-ın orta və ali məktəblərində təhsil alan şagirdlər və 

tələbələr kompyüterdən istifadə etməyi və internetə çıxmağı 

yaxşı bacardıqları halda, Azərbaycanda bu mühüm işə, 

demək olar, təzə başlanılmışdır. Hələ bizim orta məktəb və 

ali tədris ocaqlarımızda təhsil alan uşaqlar və gənclər texniki 

vasitələrlə tam əhatə olunmamışlar. ABŞ şagird və tələbələri 

isə bu texniki vasitələrlə ümumdünya səviyyəli kitabxana və 

muzeylərə daxil ola bilər, tədrisin ən yeni, ən qabaqcıl 

üsullarından yararlana və istənilən sahə ilə əlaqədar konkret 

informasiya alarlar. 

Müəllim əməyi ağır, lakin şərəfli əməkdir. Bu əmək 
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vaxtında dövJət və ictimaiyyət tərəfindən qiymətlən- ■ 

dirildikdə, o, zəngin ictimai mahiyyət kəsb edir. 

ABŞ-da prezidentin sərəncamı ilə 100000 müəllimə 

“Nümunəvi müəllim” vəsiqəsinin verilməsi üçün lazımi 

miqdarda vəsait ayrılıb. Bu hesablamalar elə aparılıb ki, hər 

bir Amerika məktəbinə heç olmasa bir nəfər belə müəllim 

düşə bilsin. Çünki məktəbdə belə müəllimin olması çox 

vacibdir. “Nümunəvi müəllim” adını almış şəxslərin fəaliyyəti 

başqa müəllimlərə də nümunə olacaq, onları pedaqoq 

peşəsinin geniş imkanlara malik olduğuna inandıracaqdır. 

Son vaxtlar respublikamızda iqtisadi çətinliklərlə 

əlaqədar olaraq müəllimlərin guya məktəblərdən 

uzaqlaşması, ayrı düşməsi faktı üzərində geniş söz-söhbət 

gəzir. Təhsil naziri Misir Mərdanov məhz bunu nəzərə alaraq 

müəllimlərin XI qurultayında bu məsələyə aydınlıq 

gətirmişdir. Statistikaya nəzər salsaq, görərik ki, müəllimlərin 

sayı yuxarıda göstərildiyi kimi, azalmamış, əksinə, xeyli 

artmışdır. Belə ki, ölkədə 1991-ci ildə 133 min müəllim var 

idisə, 1998-ci ildə onların sayı 162 min nəfər olmuşdur.'' 

Qeyd etməliyik ki, respublikamızda müəllimlərin 

öhdəsinə düşən şagirdlərin hesabına görə də vəziyyət 

inkişaf etmiş ölkələrə nisbətən yaxşıdır. Müəllimlərin XI 

qurultayında təhsil naziri bu məsələyə xüsusi diqqət 

yetirərək demişdir: “... Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində hər 

müəllimə təxminən 20-30 nəfər şagird düşdüyü halda, bizim 

ölkəmizdə hər müəllimə 10 nəfər şagird düşür”.^ 

'' Bax:Azərbaycan müəllimlərinin XI qurultayının stenoqrafik hesabatı. Bakı, 

1998, səh.38. 

Bax: Azərbaycan müəllimlərinin XI qurultayının stenoqrafik hesabatı. Bakı, 

1998, səh.38. 
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Burada bir cəhəti də qeyd etmək vacibdir. Qurultayda 

həm nazirin, həm də bə’zi çıxışçıların nitqində müəllimlərin 

vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılması vəzifəsi aktual bir 

məsələ kimi irəli sürülmüşdür. Ümumiyyətlə, bu amil daim 

diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. 

ABŞ-da hər bir məktəbdə tədrisin səviyyəsinin yüksək 

keyfiyyət standartlarına müvafiq gəlməsinə nəzarət etmək 

tələb olunur. Əgər hər hansı məktəb şagirdləri lazımi 

biliklərlə tə’min edə bilmirsə, həmin məktəbin bağlanması, 

yaxud orada tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi sahəsində 

müvafiq işlərin aparılması tətbiq olunur. Burada müfəttişlərin 

və məktəb şuralarının öhdəsinə böyük vəzifələr düşür. Onlar 

lazım gələrsə, məktəb direktorlarını belə dəyişməyə hazır 

olmalıdırlar. 

ABŞ təhsil sistemi bu sahədə müəyyən uğur 

qazanmışdır. Amerika məktəblərinin yeni korporasiyası 

müvəffəqiyyət qazanan məktəblərin iş üsullarını bütün 

bölgələrdə tətbiq etmək və bununla da yerli məktəblərin 

dirçəlməsinə nail olmaq sahəsində xeyli uğur əldə etmişdir. 

Artıq məktəb işində hansı islahatların yaxşı nəticələr 

verməsi mə’lumdur. Buna görə də məktəblərdə lazım 

gələrsə, həmin islahatlar aparılmalı, yaxud müəyyən iş 

şulları tətbiq olunmalıdır. 

Təhsil sisteminin yeni əsaslar üzərində qurulması, yeni 

keyfiyyət kəsb etməsi təkcə təhsil üçün ayrılan dövlət 

vəsaitinin həcminin artmasından asılı deyildir. Amma onu da 

qeyd edək ki, bu amilin rolu böyükdür. 

Amerika məktəblərinində vətəndaşların təhsil 

müəssisələrinin həyatında iştirakına böyük diqqət yetirilir. 

Belə hesab olunur ki, bu amil məktəblərin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsinin ən güclü vasitəsidir. 

Bu amili nəzərə alan hökumət dairələri valideynlərin. 
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ailənin digər üzvlərinin, iş adamlarının, ictimaiyyətin təhsil 

sisteminin inkişafındakı roluna böyük diqqət yetirirlər. Hətta 

vətəndaşların məktəb həyatında könüllü iştirak etmələrinin 

təşkili sahəsində bə’zi mühüm addımlar atmışlar. ABŞ 

məktəblərində şəxsi biznesdən ailə və məktəb ilə bağlı 

tədbirlərdə, tədris keyfiyyətinin yüksəldilməsi sahəsində, bir 

qayda olaraq, istifadə edilməsi məsələsi həll olunmuşdur. 

Şəxsi biznesdən istifadə etmə məktəb işçilərinin öz 

peşələrində daha da maraqlı olmalarını tə’min edir və 

uşaqlara daha yaxşı təhsil verilir. Bu məqsədlə məktəbə 

vəsait qoymaq üçün biznesmenlərin, imkanlı adamların 

həvəsləndirilməsi sahəsində daim məqsədyönlü iş 

aparılmalıdır. 

Bu sahədə Azərbaycanda da uğurlu addımlar atılmalıdır. 

Təkcə dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitlə tədrisin keyfiyyətini, 

maddi-texniki bazasını istənilən səviyyəyə qaldırmaq olmaz. 

ABŞ-ın, eləcə də digər Qərb ölkələrinin bu sahədəki 

təcrübəsindən səmərəli istifadə etmək 

lazımdır.Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı 

biznesmenləri, iş adamlarını, müxtəlif şirkətləri tədrisin 

maliyyələşdirilməsi işinə cəlb etmək üçün hələ çox iş 

görülməlidir. 

Təcrübə göstərir ki, ailə üzvləri və məktəb işçiləri şagird 

və tələbələrlə birgə fəaliyyət göstərdikləri zaman uşaqların 

biliklərə yiyələnməsi sahəsində yeni imkanlar, yeni stimullar 

və yeni vasitələr meydana çıxır. 

ABŞ məktəblərində bu üsul öz səmərəsini vermişdir. 

Belə ki, şəxsi kompaniyalar məktəb siniflərinin internetə 

qoşulmasına, geri qalan şagirdlərlə könüllü məşğul olmağa 

və müxtəlif iş formalarında iştiraka xüsusi diqqət 

yetirdiklərinə görə yaxşı mənimsənilmiş fənnlər təhsil 
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sahəsində şagirdlərin qarşısında yeni perspektivlər yaradır. 

Belə münasibət tədrisdə qazanılan uğurların və nailiyyətlərin 

miqdarını artırır. 

ABŞ pedaqoqları son illərdə şagirdlərin (riyaziyyat və 

təbiət elmləri sahəsində) bilik səviyyəsinin əhəmiyyətli 

dərəcədə artmasını bu üsulun uğurla tətbiq edilməsində 

görürlər. 

ABŞ Təhsil naziri U.R.Riçard bu üsulu dövlət təhsil 

sistemində dönüş adlandırmışdır. O, qeyd etmişdir ki, “biz 

hələlik arzu olunan nəticəni əldə etməmişik, lakin düzgün 

yoldayıq. İctimaiyyət, ailələr və şəxsi müəssisələr 

məktəblərin həyatında fəal iştirak etməyə başlayıb və onarın 

qüvvətləndirilməsinə can atırlar. Lakin biz, əslində, heç bir 

xeyri olmayan və yalnız bizi bir-birimizdən təcrid edən siyasi 

gedişlərdən ibarət olan ani “mö’cüzəli həll yollarının 

qəbuluna aludəçiliyin qarşısının alınmasına da nəzarət 

etməliyik”. 

Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil dövlətin inkişafında 

başlıca amillərdən biri hesab olunur. Təsadüfi deyil ki, 

ölkədə fəaliyyət göstərən “Pedaqoji fəaliyyət və Amerikanın 

gələcəyi üzrə komissiya” çap etdirdiyi mə’ruzədə ölkələrin və 

xalqların müvəffəqiyyət qazanmalarının, hətta 

yaşamalarının əsasını biliklərin əldə olunmasında görürlər. 

Komissiyanın mə’ruzəsində haqlı olaraq göstərilir ki, “hazırkı 

cəmiyyətdə oxuya, yazıya, sür’ətlə hesablaya, ehtiyatları 

aşkar edə və onlardan yararlana, həmçinin yeni 

texnologiyalara yiyələnə, yeni vərdiş və peşələrə sahib ola 

bilməyənlərə demək olar ki, yer yoxdur”. 

ABŞ Təhsil naziri ölkə prezidentinin təhsilə göstərdiyi 

qayğını yüksək qiymətləndirir. O qeyd edir ki, “prezident 

Klinton qüdrətli ölkəmizin hər bir vətəndaşının gələcək 
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nailiyyət və əməllərində təhsilin necə möhtəşəm bir rol 

oynayacağını başa düşür. Xalqımızın təhsilə olan ən’ənəvi 

diqqətinin nəinki davam etməsi, həm də artması üçün sə’y 

göstərməklə biz bütün xalqımızın və ayrılıqda götürülmüş 

hər bir adamın parlaq gələcəyinin tə’min edilməsinə öz 

töhfəmizi vermiş olarıq”. 

Hazırda Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində 

aparılan islahatlar da məhz ölkəmizdə hər bir vətəndaşın 

parlaq gələcəyinin tə’min edilməsini, cəmiyyətin inkişafında 

hər bir insanın rolunun artmasını nəzərdə tutur. Bu gün 

Azərbaycan təhsil sahəsində səmərəli axtarışlar 

aparmaqdadır. Qabaqcıl dünya ölkələrinin, o cümlədən 

ABŞ-ın təhsil sistemində nəzərə çarpan üstünlüklərin, 

nailiyyətlərin götürülərək Azərbaycan gerçəkliyinə yaradıcı 

şəkildə tətbiq olunması həm də bütövlükdə təhsil 

sistemimizin inkişafı qarşısında yeni perspektivlər açır. 

Lakin qeyd etməliyik ki, ABŞ təhsil sistemi heç də 

birdən-birə bugünkü səviyyəyə gəlib çatmamışdır. Bu ölkədə 

İkinci dünya müharibəsindən sonra təhsil sistemi, demək 

olar ki, çox sür’ətlə inkişaf etmişdir. Xüsusilə müharibədən 

sonrakı dövrdə qazanılmış uğurları sadalayan Amerika ali 

təhsil assosiasiyasının vitse-prezidenti C.Marçiz Teodor 

qeyd edir ki, yarım əsr bundan əvvəl Amerikada artıq yaxşı 

inkişaf etmiş ali təhsil sisteminin əsası qoyulmuşdu. Həmin 

dövrdə 1 milyon yarıma yaxın tələbə bütün ölkəyə 

səpələnmiş 1700 kollecdə təhsil alırdı. 

ABŞ təhsil sahəsində böyük dəyişikliklər edərək ikinci 

dünya müharibəsindən sonra demək olar ki, bu sistemi 

yenidən qurmuşdur. Son 50 il ərzində təhsil sistemi 

sahəsində böyük islahatlar aparılmışdır. 

Təhsilin müharibədən sonrakı inkişaf tarixinə nəzər 
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salsaq, görərik ki, ABŞ-da təhsil sisteminin inkişafına, 

əsasən, 3 mühüm amil tə’sir göstərmişdir. 

1944-cü ildə Amerika hökuməti əsgər hüquqları 

haqqında qanun qəbul etmişdir. Bu qanuna görə, hökumət 

tərxis olunan əsgərlərin kolleclər və peşə məktəblərində 

təhsil almalarını öz üzərlərinə götürürdü. Odur ki, 

müharibədən qayıdan saysız-hesabsız əsgər ali təhsil 

almağı üstün tutdu. Bu proses 50-ci illərədək davam 

etməkdə idi. 

Təhsilin inkişafında ikinci amil 1947-ci ildə baş vermişdir. 

Belə ki, artıq ali təhsil almış müharibə veteranları ilə bağlı 

komissiya belə bir təkliflə çıxış etdi ki, bu gənclər üçün zəruri 

imkanlar yaradılmalıdır. 

Üçüncü mühüm amil isə müharibədən sonra ABŞ-da 

elmə marağın artması ilə bağlıdır. Belə ki, 1945-ci ildə V.Buş 

ölkənin hərbi maraqlarını əsas tutaraq qeyd edirdi ki, elmə 

qoyulan sərmayə heç vaxt itmir, ölkənin milli təhlükəsizliyinə 

və sosial inkişafa nəhəng mənfəətlər gətirir. 

Tezliklə hərbi-sənaye kompleksinin, ölkənin müdafiə 

qüdrətinin artmasında çalışan alimlərin sayı getdikcə 

artmağa başladı. Onlar dövlət idarələrində, ali məktəblərin 

laboratoriyalarında çalışmaqla yeni elmi nailiyyətlər 

qazanırdılar. 

1950-ci ildə ABŞ konqresinin milli elmi fond tə’sis etməsi 

fundamental və tətbiqi elmlərin araşdırılması sahəsində çox 

geniş perspektivlər açdı. Elə həmin il elmi araşdırmalar üçün 

federal büdcədən 1 milyard dollardan artıq vəsait ayrıldı. 

Sonrakı illərdə bu vəsaitin miqdarı ildən- ilə artaraq federal 

büdcənin çox böyük bir hissəsini əhatə etdi. Belə ki, 1996-cı 

ildə bu vəsait 21 milyard dollar idi. 
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Həmin məbləğin 95 faizi 100-dən artıq ali təhsil 

müəssisəsində elmin inkişafına yönəldilmişdi. 

ABŞ ali təhsil sistemindəki əsl canlanma 60-cı illərdə 

baş vermişdir.Mütəxəssislər bunun səbəbini ikinci dünya 

müharibəsindən sonra yeni nəslin meydana gəlməsi ilə 

əlaqələndirirlər. Bu nəsil öz valideynləri ilə müqayisədə 

təhsilə xüsusi maraq göstərirdi. Belə ki, ABŞ-da 1960-cı 

ildən 1970-ci ilədək tələbələrin sayı 3, 6 milyon nəfərdən 8 

milyon nəfərə qədər artdı. Təhsilə çəkilən xərclər isə 5, 8 

milyard dollardan 21, 5 milyard dollara çatdı. Təhsil almaq 

arzusunda olan bu qədər sayda gənclərin təhsilə tələbatını 

ödəmək üçün kolleclər və universitetlər öz fəaliyyətlərini 

genişləndirdilər, təhsilə xərc çəkən federal fondlar və şəxsi 

müəssisələr də həmçinin öz imkanlarından maksimum 

istifadə etməyə, təhsilə sponsorluqlarını artırmağa 

başladılar. 

Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, keçmiş SSRİ dövlətinin 

tərkibinə daxil olan hər bir müttəfiq respublikada, o cümlədən 

Azərbaycanda da biz bu inkişafın analoqunu görə bilərik. 

Belə ki, respublikamızda da həmçinin 60-70-ci illər təhsil 

sahəsində çox böyük canlanmanın mövcud olduğunu qeyd 

edə bilərik, ikinci dünya müharibəsindən sonra qayıdıb 

gəlmiş gənclər ailə qurduqdan sonra onların övladları, yə’ni 

yeni nəsil, 60-cı illərin gəncləri ali məktəblərə daxil oldular. 

Artıq bu nəslin həyata tələbatı, təhsilə marağı və meyli də 

əvvəlki onilliklərdə təhsil alan gənclərdən tamamilə 

fərqlənirdi. ABŞ-da olduğu kimi, Azərbaycanda da bu dövrdə 

həmin gənclərin təhsilə olan tələbatını tə’min etmək 

məqsədilə ali məktəblərin sayı artdı, sistemi genişləndirildi, 

yeni tədris ocaqları fəaliyyətə başladı. 

Bu siyasət orta məktəblərin, məktəbəqədər tədris 

ocaqlarının tikintisi sahəsində də həyata keçirilmişdir. Belə 
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həmin dövrdə təhsil sahəsində aparılmış uzaqgörən, 

məqsədyönlü siyasət nəticəsində məktəbəqədər tərbiyə 

müəssisələrinin sayı 1600-dən 1875-ə çatdırılmış, 350 

mindən çox şagird yeri olan 680 ümumtəhsil məktəbi tikilib 

istifadəyə verilmişdir. Bunlardan əlavə, həmin dövrdə təhsil 

sistemimizin ən böyük uğuru tədricən 8 illik təhsildən orta 

icbari təhsilə keçilməsi olmuşdur. Eyni zamanda peşə 

məktəblərinin artması da nəzərdən kənarda qalmamışdır. 

Həmin dövrdə peşə məktəblərinin sayı 84-dən 173-ə 

çatdırılmış, orada təhsil alanların sayı isə 44 mindən 120 

minə qalxmışdır. 

60-70-ci illərdə respublikamızda beş yeni ali məktəbin 

yaradılması və bütün pillələrdən olan təhsil müəssisələrinin 

maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi də dövlətin 

təhsil sisteminə göstərdiyi qayğının təzahürü kimi diqqəti 

cəlb edir.'' 

Bu dövrdə respublikamız üçün mühüm ixtisaslara 

yiyələnmək məqsədilə azərbaycanlı gənclərin ölkənin 

qabaqcıl ali məktəblərinə göndərilməsinə böyük diqqət 

yetirilmişdir. Bu haqda Azərbaycan müəllimlərinin XI 

qurultayında ayrıca danışılmışdır. Respublikamızın Təhsil 

naziri Misir Mərdanov bu sahədə möhtərəm prezident 

Heydər Əliyevin əməyini, qayğısını yüksək qiymətləndərərək 

göstərmişdir ki, hər il 1000-1400 nəfər gənc ölkənin ali 

məktəblərində təhsil almağa göndərilmişdir.^ 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra bu 

mütərəqqi ən’ənə bu gün də davam etdirilməkdədir. Belə 

'' Bax: Azərbaycan müəllimlərinin XI qurultayının stenoqraflk hesabatı. Bakı, 

1998. səh.28-29. 

^ Bax; Azərbaycan müəllimlərinin XI qurultayının stenoqraflk hesabatı. Bakı, 

1998, səh.29. 
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ki, hazırda gənclərimiz nəinki Rusiyada, ABŞ-da, Böyük 

Britaniya, Fransa və Yaponiyada, eyni zamanda Türkiyə, 

iran, Çin, Çexiya, Slovakiya, Rumıniya, Polşa və Misirin ali 

məktəblərində uğurla təhsil alırlar.'' 

60-cı illərdə ABŞ-da təhsil müəssisəsinin yeni tipi — 

ümümtəhsil kollecləri yarandı. Bu dördillik təhsil müəssisələri 

bakalavr dərəcəsi verirdi, əsrin əvvəllərində meydana çıxmış 

hazırlıq kolleclərini əvəz edirdi. Bu institutlar yaradılarkən 

nəzərdə tutulurdu ki, onlar ictimaiyyətlə sıx əlaqələnməli, 

sərbəst qəbul keçirməli və peşə-texniki təhsilin yüksək 

statusunu tə'min etməlidirlər. Çox keçmədən ölkənin bütün 

bölgələri hamı üçün münasib olan belə kolleclərin 

yaradılması arzusunda olduğunu bildirdilər. Qısa müddət 

ərzində ölkədə 500-ə qədər kollec açıldı. Bu tədris 

ocaqlarında təhsil alan tələbələrin sayı 453 min nəfərdən 2,2 

milyon nəfərə qədər artdı. Bu tədris ocaqlarında müxtəlif 

peşələr üzrə mütəxəssislər hazırlanırdı. Yeni yaranan 

kolleclərin ən üstün keyfiyyətlərindən biri bu idi ki, ölkənin hər 

hansı bölgəsində fəaliyyət göstərən zavodlara, müəssisələrə 

bu və ya digər peşə üzrə mütəxəssis lazım olurdusa, həmin 

kolleclər dərhal bu tələbatı nəzərə alır və qısa müddət 

ərzində həmin mütəxəssisin hazırlanması tə’min edilirdi. Bu 

addımı atmaqla həmin tədris müəssisələri real həyatla 

ayaqlaşır, konkret peşələr üzrə mütəxəssislərin 

hazırlanmasında iştirak edirdilər. 

ABŞ-da təhsil şəbəkəsinin sür’ətlə genişlənməsi, eləcə 

də yeni tədris ocaqlarının yaranması ilə əlaqədar olaraq 

planlaşdırma, idarəetmə və maliyyələşdirmə mexanizm- 

' Bax; Azərbaycan müəllimlərinin XI qurultayının stenoqrafik hesabatı. Bakı, 

1998, səh.29. 
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lərində müəyyən dəyişikliklərin aparılması ehtiyacı yarandı. 

Bunu nəzərə alaraq grtıq 60-cı illərdə təhsilin idarə olunması 

və əlaqələndirilməsi, eyni zamanda ali dövlət təhsil 

müəssisələrinin planlı artmasına nəzarət üzrə komissiyalar 

yaranmağa başlandı. ABŞ Təhsil Nazirliyinin verdiyi 

mə’lumata əsasən 1960-cı ildə Kaliforniyada Klark Kerr 

tərəfindən işlənib hazırlanan baş plan bütün ölkə 

miqyasında böyük üstünlük qazanmış model oldu. Bu 

planda Kaliforniyanın bütün orta məktəblərinin mə’zunları 

arasından ən yaxşı oxuyanların təxminən 12 faizini seçib 

Kaliforniya Universitetində yerləşdirmək nəzərdə tutulurdu. 

Əlbəttə, bu qədər tələbəni qəbul etməyə həmin universitetin 

gücü çatmazdı. Ona görə də universitetin genişləndirilməsi 

məsələsi mühüm vəzifə kimi qarşıya çıxdı. Tezliklə 

Kaliforniya ştatında 9 universitet şəhərciyi salındı. Bu 

universitetlərin dördillik təhsillə əlaqədar məsrəflərinin əsas 

hissəsini ştatın özü maliyyələşdirirdi. Bu maliyyə işi 

aşağıdakı qaydada aparılırdı. Büdcənin üçdə bir hissəsini 

ştat, üçdə bir hissəsi isə tələbələrin təhsil haqqı hesabına 

maliyyələşdirilirdi. 

Bu mütərəqqi üsuldan .respublikamızda da istifadə 

olunmalıdır. 

ABŞ-da tələbələrin sosial tələbatının ödənilməsi 

məsələsi xüsusi diqqət mərkəzində saxlanmaqdadır. Hələ 

60-70-ci illərdə hamı belə bir ümumi rə’yə gəlmişdi ki, 

tələbələrə federal yardım üzrə və təhsil almaq üçün bərabər 

imkanların yaradılmasına yönəldilən məqsədli federal 

proqramlar mənşəyindən asılı olmayaraq dayandırılmalıdır. 

ABŞ-da 1965-ci ildə ali təhsil haqqında qəbul edilmiş 

qanun tələbələrə maliyyə yardımının müasir sisteminin 

əsasını qoymuşdur. Bu qanuna 1972-ci ildə əlavələr olun 
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muşdur. Beləliklə, bu qanun tələbələrə təhsil almaqda 

yardım göstərmək və kolllecdə təhsil aldıqları müddətdə 

yaşayış minimumunu tə’min etmək məqsədilə verilən bütün 

maliyyə yardımılarını, işləyə bilmək imkanını və borc 

verilməsini nəzərdə tutur. Bu qanunun ən mühüm cəhəti 

odur ki, tələbənin ala biləcəyi maddi yardımın həcmi ailənin 

gəlirləri və kollecdə təhsilin qiyməti nəzərə alınmaqla 

müəyyənləşdirilir. 

Amerikada təhsil müəssisələri ölkədə baş verən iqtisadi 

və sosial dəyişiklikləri nəzərə alaraq fəaliyyət göstərirlər. Bu 

sahədə təhsil sistemi böyük nailiyyətlər qazanmışdır. Artıq 

təhsildə bərabər imkanların yaradılması məsələsi həll 

olunmuşdur. Yə’ni əvvəllər (1950-ci il) qadınlar tələbələrin 

dörddə bir hissəsini təşkil edirdisə, hazırda onların təhsildəki 

payı 55 faizə çatmışdır. Bu, başqa ölkələr ilə müqayisədə 

xeyli fərqlidir. Belə ki, təhsil alan tələbələr arasında qadınlar 

Afrikada 10 faizi. Latın Amerikasında 7 faizi, Asiyada 6 faizi 

təşkil edir. 

ABŞ təhsil sisteminin bə’zi fərqləndirici xüsusiyyətləri 

vardır.Hazırda ölkənin 3700 ali təhsil müəssisəsində 15 

milyon nəfər təhsil alır ki, onlara da 200 milyard dollardan 

artıq xərc çəkilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, İngiltərədə bu xərclər 0, 9 faizə 

bərabərdir. 

ABŞ-da elə böyük ali təhsil müəssisələri var ki, burada 

35000-50000 nəfərə qədər tələbə təhsil alır. Belə 

universitetlərdə 4000 nəfər müəllim, 10000 xidmət personalı 

çalışır, ildə ona 150 milyon dollar şəxsi ianə verilir. Belə 

universitetin fondlarının dəyəri 1 milyard dollara çatır. 

ABŞ-da dövlət və şəxsi kolleclərdə təhsil haqqının 

ödənilməsi sahəsində də müəyyən fərqlər mövcuddur. 
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Belə ki, dördiüik ştat kollecində illik təhsil haqqı 3000, şəxsi 

kollecdə isə 13000 dollar təşkil edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu fərq Azərbaycanda fəaliyyət 

göstərən dövlət və özəl ali məktəbləri arasında da özünü 

biruzə verməkdədir. Dövlət ali təhsil müəssisələrində 

ödənişli təhsilin tətbiqi heç də bir çox özəl tədris 

ocaqlarından yüksək deyil, aşağıdır. Amma bu da bir 

həqiqətdir ki, bə’zi özəl təhsil müəssisələrində təhsil haqları 

aşağıdır. 

Bəs ABŞ-da ştatlara məxsus kolleclərlə müstəqil 

kolleclərdəki təhsil haqları arasındakı belə böyük fərq nə ilə 

bağlıdır? 

Bu ölkədə təhsil haqları arasındakı fərq şəxsi kolleclərin 

birbaşa dövlət yardımından məhrum olmaları ilə əlaqədardır. 

Təhsil haqları arasındakı belə fərqlərin mövcudluğunu 

görən bə’zi müşahidəçilər şəxsi sektorun iflasa uğraması 

haqqında fikir irəli sürürlər. Lakin Qərb ölkələrinin, eləcə də 

ABŞ-ın nüfuzlu şəxsi kolleclərinin, ali məktəblərinin inkişaf 

etməsi gözümüz qarşısındadır. Şəxsi sektorun iflasa 

məhkum olması fikri ilə qətiyyən razılaşmaq olmaz. Təcrübə 

göstərir ki, şəxsi sektorların maddi-texniki bazası 

gücləndikcə onların nüfuzu da getdikcə artır. ABŞ-da 

hazırda tələbələrin 78 faizi şəxsi sektorda təhsil alır. Şəxsi ali 

təhsil daha mükəmməl və müasir dəyərlərə yönümlü olur. 

Şəxsi və dövlət kolleclərində tədris olunan fənlər 

arasında da müəyyən fərqlər nəzərə çarpmaqdadır. Hər iki 

təhsil sistemində tələbələr bakalavr dərəcəsi alsalar da 

onlara tədris olunan fənlər arasında bə’zi fərqlər mövcuddur. 

Hər bir kollec, yaxud tədris müəssisəsi tədris proqramını 

hazırlayıb tətbiq etməkdə müstəqildir. Dördillik təhsil 
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müddətində tələbələr vaxtlarının üçdə bir hissəsini xüsusi 

fənlərə, üçdə bir hissəsini yardımçı fənlərə, digər yerdə 

qalan üçdə bir hissəsini isə ilk iki il ərzində aldıqları ümumi 

təhsilə sərf edirlər. 

Müqayisəli pedaqogikanın başlıca məqsədlərindən biri 

də budur ki, tələbə məhz başqa ölkələrdə, eləcə də ABŞ- da 

fəaliyyət göstərən müvafiq ali məktəb və kolleclərdə tədris 

olunan fənlər, ümumtəhsil proqramları ilə tanış olub 

bəhrələnsin və zəruri hesab etdiyi fənlərdən, proqramlardan 

səmərəli istifadə etsin. 

Amerikanın ali təhsil müəssisələri hər il 540000 kiçik 

mütəxəssis diplomu, 1,1 milyon bakalavr diplomu, 400000 

magistr diplomu, 76000 ixtisaslaşmış diplom və 45000 

elmlər doktoru diplomu verir. Qeyd olunmalıdır ki, bu ölkədə 

biologiya, fizika, riyaziyyat və mühəndis işi üzrə 

mütəxəssislərin — elmlər doktorlarının hazırlanmasına daha 

böyük üstünlük verilir. Burada bir cəhəti xüsusi qeyd 

etməliyik ki, Amerikanın aparıcı universitetlərində çalışan 

elmlər doktorlarının, yə’ni mühəndis işi üzrə mütəxəssislərin 

təxminən 50 faizi başqa ölkələrin vətəndaşlarıdır. 

Mə’lum olduğu kimi, artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycanda 

da yeni təhsil sisteminə keçilmişdir. Artıq ölkədə fəaliyyət 

göstərən bütün ali təhsil müəssisələri bakalavr diplomlu 

mütəxəssis hazırlayır, magistrlərin hazırlanmasına böyük 

diqqət yetirilir. Tədrisin bu cür qurulması, şübhəsiz ki, 

proqramların hazırlanmasında və tətbiqində də özünü biruzə 

verir. 

Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul imtahanlarının test 

üsulu ilə aparılması sahəsində toplanmış təcrübə getdikcə 

artır və zənginləşir. Şübhəsiz ki, bu sahədə gələcəkdə daha 

böyük uğurların qazanılması gözlənilir. Lakin keçilmiş 
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yol, əldə olunmuş təcrübə aydın göstərir ki, tələbələr qısa 

müddət ərzində testin üsulları, qaydaları ilə lazımi səviyyədə 

tanış ola bilmirlər. Bu da ondan irəli gəlir ki, onlar test 

üzərində işləmək təcrübəsinə, vərdişinə kifayət qədər malik 

deyillər. 

ABŞ təhsilinin müasir vəziyyətinə nəzər saldıqda, aydın 

görmək olur ki, bu mühüm problem hələ orta məktəbdə həll 

olunmuşdur. Belə ki, bu ölkənin kollec və universitetlərinə 

daxil olmaq istəyən şagirdlər test üsulunun qaydalarını hələ 

orta məktəb illərində öyrənirlər. Testin belə tətbiq olunması 

şagirdlərin bu sahədə təcrübə və vərdişlərinin artmasına 

səmərəli tə’sir göstərir. 

Lakin son 25 il ərzində ABŞ-da bu qəbildən olan standart 

testlərin nəticələrinin aşağı düşməsi halı müşahidə 

olunmaqdadır. Bə’zi tədqiqatçılar bunu ABŞ-da təhsil 

sisteminin çatışmazlığı ilə əlaqələndirirlər. Amerika 

mütəxəssisi Breysi bu mövqeyi qəbul etmir, o göstərir ki, 

hazırda bu testləri keçən orta məktəb şagirdlərinin faiz 

nisbəti daha yüksəkdir. Əgər 25 il bundan əvvəl orta 

məktəblərdə test üsulu ilə dərs keçmiş şagirdlərin dörddə bir 

hissəsi ali məktəbə qəbul olunurdusa, hazırda orta məktəb 

şagirdlərinin 60 faizdən çoxu növbəti tədris ilində kollec və 

universitetlərə daxil olurlar. 

Deməli, təhsil sahəsində testin üstünlükləri ilk növbədə 

ali məktəblərə qəbul zamanı özünü biruzə verir. 

Tədqiqatlardan aydın olur ki, hələ 50-ci illərdə təhsil 

alanların yarıdan az hissəsi orta təhsil haqqında 

şəhadətnaməyə layiq görüldüyü təhsil sistemini qəbul edirdi. 

İşçi qüvvəsi bazarında sənaye istehsalı sahəsində işləyən 

fəhlələrə həddən artıq böyük tələbat var idi ki, burada da 

aşağı səviyyəli ixtisasa malik adamlar üçün çoxlu imkanlar 
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mövcud idi. 

Hazırda əhalinin məşğulluq sahəsindəki vəziyyəti 

kökündən dəyişib və bununla əlaqədar şagirdlərin və 

cəmiyyətin təhsilə ehtiyacı da dəyişikliyə mə’ruz qalıb. 

Son 15 il ərzində təhsil üçün ayrılmış əlavə vəsaitlərin 

yarıdan çoxu “xüsusi təhsil” proqramlarına yönəldilib. Bu 

proqramlar ABŞ-ın öz vətəndaşlarına bərabər imkanlar 

yaratmaq sə’ylərindən irəli gəlir. 

Mütəxəssislərin fikrincə, ABŞ-da ibtidai və orta məktəb 

şagirdlərinin əksəriyyəti ingilis dilində kifayət qədər yaxşı 

danışırdılar. Bu da onlara tədris prosesində rastlaşdıqları 

tələblərin öhdəsindən gəlməyə imkan verirdi. Hazırda isə bir 

sıra iri ştatlarda, xüsusilə Kaliforniya, Texas və Nyu- York 

ştatlarında məktəb şagirdlərinin 25 faizi ingilis dilində kifayət 

qədər yaxşı danışmırlar. Bu isə onlara əsas tədris 

proqramını mənimsəməyə mane olur. Los-Anceles və bir 

sıra digər iri şəhərlərin məktəblərində ingilis dilində 

danışmayan şagirdlər ümumi sayın demək olar yarısını təşkil 

edirlər. 

ABŞ-ın digər bölgələrində də şagirdlərin böyük 

rəngarəngliyi müşahidə olunur. Məsələn, Vaşinqton 

ətrafındakı məktəblərin birində şagirdlər 81 dildə danışırlar. 

Qanuna görə, bu şagirdlər məktəbdə pulsuz təhsil almaq 

hüququna malikdirlər. Onların təhsil aldıqları məktəblər bu 

uşaqların adi məşğələlərə gedə bilmələrini tə’min etmək 

üçün ingilis dilini öyrətməlidir. 

Lakin bu uşaqlarla bağlı başqa problemlər də 

mövcuddur, onların ingilis dilini bilməmələri ilə iş bitmir. Bu 

şagirdlər və onların valideynləri son dərəcə müxtəlif 

mədəniyyətləri təmsil edirlər. Buna görə də məktəb, valideyn 

və uşaqların qarşılıqlı əlaqə saxlaması, birgə 
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əməkdaşlıq etməsi də həmçinin müəyyən problemlər 

yaratmaqdadır. 

Təcrübə göstərir ki, belə hallarda qarşılıqlı əlaqənin 

yaradılması təhsil prosesinin inkişafında ən mühüm 

amillərdən biri hesab olunur. 

Bu vəziyyət müəyyən mə’nada Azərbaycanda da özünü 

biruzə verməkdədir. Belə ki, Azərbaycanda müstəqillik əldə 

edildikdən sonra bə’zi azsaylı xalqlar, etnik qruplar, milli 

azlıqlar ibtidai siniflərdə öz milli dillərində tədrisin təşkil 

olunması ilə əlaqədar olaraq məsələ qaldırmışdılar. Hətta 

bə’ziləri öz milli əlifbalarını da yaratmışdır. İstər-istəməz bu 

vəziyyət bizi düşündürür: görəsən, ibtidai sinifdə öz milli 

dilində dərs alan uşaq sonralar harada oxuyub öz təhsilini 

davam etdirməlidir? Əlbəttə, bu suala birtərəfli cavab 

vermək çox çətindir. Amma təcrübə göstərir ki, uşaqlar 

respublikamızda böyük əksəriyyətin təhsil aldığı 

Azərbaycan dilində oxuyarlarsa, sonradan ictimai həyatda 

onların qarşısında öz təhsillərini davam etdirməkdə heç bir 

çətinlik çıxmaz. Onlar bu ölkənin vətəndaşları kimi bərabər 

hüquqda öz təhsillərini davam etdirə bilərlər. 

Lakin milli dildə təhsil almaqla onlar sonradan böyük 

çətinliklərlə qarşılaşa bilərlər. Elə etmək lazımdır ki, milli dil 

ümumi inkişafa mane olmasın. 

Burada bir mühüm cəhəti də qeyd etməliyik. Biz heç də 

milli dildə təhsil almağın əleyhinə deyilik. Uşaqlar 

Azərbaycan dilini də öyrənməlidirlər ki, həm ibtidai məktəb, 

həm də orta məktəb illərində bu dildən səmərəli istifadə edə 

bilsinlər, bu dilin vasitəsilə öz inkişafını tə’min etsinlər. 

Göründüyü kimi, Amerikada bə’zi ştatlarda uşaqların 

ingilis dilini bilməmələri orta məktəblərdə çətinliklər, 

problemlər yaradırsa, Azərbaycanda biz bunun tam əksini 
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görə bilərik. Bu cəhətdən Amerika məktəblərində bu sahədə 

qazanılmış təcrübədən istifadə edərkən mütləq milli 

xüsusiyyətlər, yerli şərait nəzərə alınmalıdır. 

Amerika Birləşmiş Ştatlarında məktəblərin yerli 

ictimaiyyətin sərəncamına verilməsi, onların asudə 

vaxtlarının keçirilməsində və təşkilində məktəblərin mühüm 

rol oynaması məsələsi demək olar ki, artıq həll edilmişdir. 

Ölkənin inkişafı gedişində məktəb bir mədəni mərkəz kimi 

çox böyük rol oynayır. Əgər əvvəllər, yə’ni İkinci dünya 

müharibəsindən əvvəl məktəblər yalnız uşaqlara təhsil verir, 

maarif ocağı kimi fəaliyyət göstərirdisə və onların miqdarı 

ölkədə azlıq təşkil edirdisə, 60-cı illərdən başlayaraq 

məktəblərin həm miqdarı artmağa başlamış, həm də 

funksiyaları bir qədər dəyişmiş, başqa sözlə desək, xeyli 

zənginləşmişdir. Belə ki, bu gün ABŞ məktəbləri təkcə 

dərslərin deyil, yerli əhalini maraqlandıran bu və ya digər 

məsələlərin müzakirəsinin keçirilməsi məqsədilə 

tonlantıların və müxtəlif tədbirlərin keçirildiyi yer kimi istifadə 

olunur. Dərslər qurtardıqdan sonra məktəblərdə müxtəlif 

tədbirlər: yerli ictimaiyyətin toplantısı, yaşlılar üçün müxtəlif 

dərnəklərin iclasları, qocalar kulubu, idman məşğələləri və s. 

tədbirlər keçirilir. 

Azərbaycanda bu qayda, bu təcrübə tətbiq olunmayıb. 

Məktəblərimizdə təkcə bə’zi ictimai-siyasi tədbirlər keçirilir. 

Xüsusilə seçkilər zamanı məktəblərdən geniş istifadə olunur. 

Digər tədbirlərin keçirilməsi sahəsində qəsəbələrdə və 

kəndlərdə fəaliyyət göstərən klublardan geniş istifadə 

olunduğundan məktəblərin yalnız tədris ocağı kimi fəaliyyət 

göstərilməsinə üstünlük verilib. 

Görünür, ABŞ-da məktəblər yerli hakimiyyət 

orqanlarının himayəsində olduğuna görə onlardan təkcə 

tədris 
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ocaqları kimi deyil, həm də əhalinin mədəni mərkəz yerləri 

kimi də istifadə olunur. Yerli hakimiyyət orqanları 

məktəblərin fəaliyyətinə də nəzarət etməklə məşğuldur. 

ABŞ-ın keçmiş prezidentlərindən biri olan Cefferson 

cəmiyyətin ümumi inkişafında təhsilin böyük əhəmiyyətini 

qəbul etməklə yanaşı, həm də göstərirdi ki, təhsil yerli 

hakimiyyət orqanlarının səlahiyyətinə aid olmalıdır. Amma 

yerli hakimiyyət orqanları yalnız onlara verilən səlahiyyətdən 

istifadə etməlidir, yə’ni öz səlahiyyətlərini aşmamalıdır. 

Cefferson və onun ardıcılları təhsildə mərkəzi hakimiyyətin 

rolunu çox da yüksək qiymətləndirmirdilər. Onların fikrincə, 

mərkəzi hakimiyyət təhsili kütlələrə zorla qəbul 

etdirməməlidir, əksinə, bu hakimiyyət insanların təhsilə öz- 

arzuları əsasında gəlmələri üçün real şərait yaratmalıdır. 

Buna görə də ABŞ konstitusiyasında təhsil haqqında heç bir 

fikir deyilmir. Bu sənəddə səlahiyyətlərin saxlanması 

haqqında müddəada təhsil üçün ölkədə məs’uliyyət 

daşıyanların adları ayrıca çəkilmişdir. Həmin müddəadan 

aydın olur ki, təhsil üçün müs’uliyyəti ABŞ federal hökuməti 

yox, ştatların özləri daşıyır. ABŞ-da isə, mə’lum olduğu kimi, 

50 belə ştat vardır. Hər bir ştat öz ərazisi daxilində təhsilə aid 

olan işlərin təşkilinə görə məs’uliyyət daşıyır. Deməli, 

məktəblər hüquqi baxımdan ştatlar tərəfindən yaradılır, 

fəaliyyətlərinə nəzarət olunur və yerli hakimiyyətlərin 

səlahiyyətləri daxilində işləyirlər. ABŞ hökumətinin təhsil 

sahəsində yalnız federal hökumətin səlahiyyətlərinə aid 

məsələlərə qarışması yalnız o hallarda ola bilər ki, yerli 

səviyyədə milli və ya irqi azlıqların hüquqları pozulmuş 

olsun. Belə hallarda Vaşinqton dərhal işə qarışmağa 

borcludur. 

Qeyd etməliyik ki, ABŞ-dan fərqli olaraq, Azərbaycanda 
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orta məktəblərdə, yaxud ali tədris ocaqlarında indiyədək milli 

və irqi azlıqların hüquqlarının pozulması ilə bağlı bir hadisə 

belə qeydə alınmamışdır. Çünki ölkəmizdə, istər keçmiş 

Sovet İttifaqı dövründə, istərsə də müstəqillik əldə etdikdən 

sonra bu qəbildən hüquqların pozulması, vətəndaşların milli 

heysiyyətlərinin təhqir olunması üçün heç bir zəmin 

yaradılmamışdır. Məktəb daima milli ayrı- seçkilik 

siyasətindən kənarda olmuşdur, milliyyətindən və irqindən 

asılı olmayaraq bütün uşaqlar məktəblərdə ölkənin 

bərabərhüquqlu vətəndaşları kimi böyümüş və təhsil 

almışlar.Bu siyasət bu gün də davam etməkdədir. 

ABŞ-dan fərqli olaraq, mə’lum olduğu kimi, 

Azərbaycanda təhsil sahəsi daim dövlətin diqqət mərkəzində 

saxlanılır. Təhsil almaq hüququ Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasında təsbit olunmuşdur. 

Lakin nəzərə almalıyıq ki, ABŞ təhsil sahəsində öz 

siyasətini yalnız ştatlar vasitəsilə həyata keçirir. 

Hələ 60-cı illərdə ABŞ prezidenti Conson ölkədə 

“Möhtəşəm cəmiyyət” proqramını həyata keçirməyə 

başlarkən, ölkənin məktəb həyatını da bu proqramda 

nəzərdə tutmşdu. Bu proqramda kasıb ailələrindən olan 

şagirdlər üçün naharların verilməsi və ibtidai təhsilin 

maliyyələşdirilməsi məsələləri öz əksini tapmışdı. Həmin 

dövrdə Vaşinqton ştatlara bu məqsədlər üçün xeyli vəsait 

ayırmışdı. 

Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, Azərbaycanda hələ 50-ci 

illərin axırlarından başlayaraq uzun müddət ibtidai 

məktəblərdə və bir qədər yuxarı siniflər də daxil olmaqla 

şagirdlər məktəbli geyimləri və isti yeməklə tə’min 

olunurdular. Şübhəsiz ki, bu zaman ilk növbədə imkansız 

ailələr nəzərdə tutulurdu. Sonralar, həyat şəraitinin yax 
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şılaşması ilə əlaqədar olaraq şagirdlərə verilən bu güzəştlər 

tədricən aradan qalxdı. Amma hələ də bə’zi məktəblərdə 

şagirdlərin, xüsusilə ibtidai sinif uşaqlarının yeməklə tə’min 

olunması qalmaqdadır. 

Vaşinqton hökuməti yerli məktəblərin 

maliyyələşdirilməsinin orta hesabla 7 faizini tə’min edir. 

Məktəblərə qalan vəsait isə ştatlar və yerli hakimiyyət 

orqanları tərəfindən ayrılır. Buna baxmayaraq, ölkədə 

məktəb dairələri öz səlahiyyət və imtiyazlarının keşiyində 

möhkəm dayanıblar. Onlar məktəb dairələrinə yerli 

nəzarətin həyata keçirilməsini ABŞ həyatının ayrılmaz tərkib 

hissəsi hesab edirlər. 

ABŞ hökuməti yerli məktəblərin vəziyyətinə aid olan 

qanun qəbul etdiyi zaman bu qanunun giriş hissəsində yerli 

orqanların nəzarət etməsinin əhəmiyyəti və onun 

saxlanması zəruriliyi xüsusi olaraq öz əksini tapır. Yerli 

nəzarətin həyata keçirilməsini bir çox mətbuat orqanları, 

eləcə də ayrı-ayrı pedaqoqlar da qiymətləndirir və bu üsulu 

təqdir edirlər. 

Məktəb dairələrinin işi üzərində nəzarəti təhsil üzrə 

ştatlarda təşkil olunmuş şuralar həyata keçirir. Hər bir ştatda 

təhsil məsələlərinə cavabdeh olan inzibati idarələr fəaliyyət 

göstərir. Burada ştatın məktəb təhsili şö’bəsinin müdiri, 

dövlət təhsil sistemi müfəttişi, təhsil məsələləri üzrə müvəkkil 

işləyir. Kaliforniya və Florida ştatlarında təhsil məsələləri 

üzrə müvəkkil seçilir. Digər ştatlarda isə müvəkkil 

qubernator ştatın təhsil üzrə şurası tərəfindən tə’yin olunur. 

Ştatların hökumətləri yerli məktəb dairələrinin iş qaydalarını 

müəyyənləşdirir. Onlar ildə neçə təhsil günü olacağını tə’yin 

edir, müəllimlər və inzibatçılara işləməkdən ötrü icazə 

verilməsi üçün ştatın minimum standartlarını 
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təsdiqləyir, tədris proqramının hissəsini tərtib edir, hansı 

dərsliklərdən istifadə etmək lazım gəldiyinə dair sərəncamlar 

verə bilir, vaxtaşırı həmin dərslikləri alır və paylaş- dırırlar. 

Bundan əlavə, ştatların hökumətləri təhsil müəssisələrini 

bitirənlərə diplomun verilməsi qaydalarını da 

müəyyənləşdirir. 

Ştatlar maliyyə vəsaitlərinə də nəzarət etmək 

səlahiyyətlərinə malikdirlər. Eyni zamanda onlar yerli 

məktəblər üçün xeyli maliyyə ayırırlar. Yerli vergilərin növü 

və həcmi də ştatların hakimiyyət orqanları tərəfindən 

müəyyən edilir. 

Göründüyü kimi, ABŞ-da təhsil sisteminin 

maliyyələşdirilməsi, eləcə də tədris proqramının tərtibi 

Azərbaycan Respublikasındakı təhsil sisteminin ümumi 

inkişaf istiqamətindən tam fərqlənir. Respublikamızda bu 

sahəyə mərkəzləşdirilmiş qaydada, yə’ni Təhsil Nazirliyi 

tərəfindən rəhbərlik edildiyi bir halda, ABŞ-da təhsillə bağlı 

bir çox məsələlər ştatlar tərəfindən həll edilir. Hətta 

respublikamızda orta məktəblərə bilavasitə rəhbərliyi rayon 

təhsil şö’bələri həyata keçirdikləri halda, ABŞ-da yerli 

məktəb dairələri bu işlərlə məşğul olurlar. Yerli məktəb 

dairəsi ştatın bu və ya digər qanunlarına, yaxud normativ 

aktlarına əməl etmədikdə ştat hökuməti həmin məktəb 

dairəsinə lazımi vəsaitin ayrılması məsələsinə yenidən baxa 

bilər. 

80-ci illərin ortalarında Texas ştatının hökuməti belə bir 

normativ akt qəbul etmişdi ki, tədrisdəki uğurları kafidən 

aşağı olan şagirdləin tədrisdənkənar fəaliyyətlə, yə’ni idman, 

musiqi alətlərində çalmaqla məşğul olmaq hüququ yoxdur. 

Məktəb dairəsi bu akta əməl etmədikdə, onun rəhbərini 

həbsxana gözləmir, amma tabeliyindəki məktəb dairəsi 

ştatın maliyyə yardımından məhrum ola bilər ki, bu da əsl 
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nəticəsində isə həmin dairənin bütün məktəblərinin fəaliyyəti 

dayandırıla bilər. 

Təhsil şuraları və ştatların xüsusi müvəkkilləri geniş 

rəsmi səlahiyyətlərə malik olmalarına baxmayaraq, bütün 

yerli məktəb dairələri tam müstəqiliyə malikdir. Yə’ni məktəb 

dairələri büdcələrini özləri tutur, tədris proqramının 

məqsədlərini müəyyənləşdirir, normativ aktları qəbul edir, 

adamları işə götürür və işdən çıxarır. Məktəb dairələri 

binaların layihələşdirilməsi, inşası və lazımi qaydada 

saxlanmasına da cavabdehlik daşıyırlar. Bununla bərabər, 

məktəblərin əksəriyyəti müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanları, 

yerli və federal vəzifəli şəxslərlə də qarşılıqlı əlaqədə olurlar. 

Əgər nə isə narahatlıq doğurursa, onda məktəb dairələrinin 

özləri həmin məsələ ilə bağlı çıxış edir. Hətta pis hava 

şəraitinin gözlənildiyi vaxt yesii rəhbər məktəbi bağlamaq 

hüququna malikdir. 

Azərbaycan Respublikasında müəllimlərin hüquqları 

dövlət tərəfindən qorunduğu halda, ABŞ-da müəllimlərin 

həmkarlar ittifaqı bu işlə məşğul olur. Müəllimlərin maaşları, 

iş şəraitləri, tədris planları və ştat cədvəlləri barədə qərarlar 

da elə məhz həmin səviyyədə qəbul olunur. 

Amerikada məktəbin ehtiyacları üçün lazım olan vəsaitin 

çox hissəsini yerli əhali toplayır. Onlar yerli 

özünüidarəetmənin tərəfdarlarıdırlar, buna görə də istər 

federal, istərsə də ştat hökuməti tərəfindən hər hansı bir 

müdaxiləni çox pis qarşılayırlar. 

Son bir neçə onilliklər ərzində ştatlar təhsilin 

maliyyələşdirilməsində fəal rol oynadıqlarına görə bu 

məsələ üzərində öz nəzarətlərini xeyli artırmışlar. Onlar 

zamanın sınağından çıxmış yerli idarəetmə ən’ənəsini 
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ardıcıl olaraq məhdudlaşdırmağa çalışmışlar. 

80-ci illərdə Amerikada ‘Təhsilin səviyyəsinin 

yüksəldilməsi uğrunda” hərəkatın meydana çıxması bə’zi 

dövlət mə’murlarının fəallaşmasına səbəb oldu. Hətta 

ABŞ-ın maarif naziri “Millət təhlükədədir" mövzusunda 

mə’ruzə ilə çıxış etdi. Bu mə’ruzədə qaldırılan məsələlər 

dövlət mə’- murları, ştatların qanunvericiləri və 

qubernatorları tərəfindən bəyənildi. Təhsil işində xüsusilə 

davamiyyət məsələlərinə böyük diqqət yetirilməsi tövsiyə 

olundu, eyni zamanda göstərildi ki, şagirdin davranışının 

dəyişdirilməsi üçün müsbət və mənfi stimullar, mükafatlar və 

cəzalar tətbiq oluna bilər, lakin son nəticədə şagird özü öz 

davranışına cavabdeh olmalıdır. 

Hazırda ABŞ XXI əsrdə dünya dövlətləri arasında 

qabaqcıl və aparıcı mövqeyini saxlamaq üçün təhsil 

sisteminin keyfiyyətli şəkildə fəaliyyət göstərməsinə böyük 

diqqət yetirməkdədir. Prezident B.Klinton hələ 1997-ci il 

iyulun 17-də Çikaqoda afro-amerikalı jurnalistlərin milli 

assosiasiyası üzvləri qarşısında çıxışında bu məsələ ilə 

bağlı demişdir: “Təhsil almaq üçün bərabər imkanlar və 

təhsil sisteminin yüksək keyfiyyətini tə’min etməsək, XXI 

əsrdə vahid Amerika ola bilməyəcəyik. Biz hər bir amerikalı 

üçün dünyada ən yaxşı təhsil müəsissələrində ən yaxşı 

müəllimlərdən ən yaxşı təhsil almaq imkanı yaratmalıyıq. Bu 

isə o deməkdir ki, yüksək me’yarlarımız, böyük istəklərimiz 

və təhsil sahəsi ilə bağlı olan hər birimizin yüksək 

məs’uliyyət dərəcəsi olmalıdır”. 

Bu gün ABŞ-da təhsil sisteminin Yaponiyadan geri 

qalması artıq dövlət səviyyəsində e’tiraf olunur. Belə ki, 

ABŞ-ın Maarif naziri Riçard Rayli bu geriqalmanın başlıca 

səbəbini Yaponiyada ABŞ-dakına nisbətən məktəblərdə 
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təbiət və riyaziyyat fənlərinə daha çox diqqət yetirməkdə 

görür. Lakin onun fikrincə, son onillik ərzində ABŞ-da da bu 

sahədə bə’zi irəliləyişlər duyulmaqdadır. Maarif nazirinin 

fikrincə, son on il ərzində şagirdlərin təbiət elmləri və 

riyaziyyat sahəsində biliklərinin səviyyəsi təxminən bir bal 

artıb. 

ABŞ bütün sahələrdə, eləcə də təhsil sahəsində 

qabaqcıl və aparıcı dövlət olmasına baxmayaraq, bu sahəni 

xüsusi diqqət mərkəzində saxlamışdır. Ölkənin daha da 

inkişaf etdirilməsində təhsil sisteminin özünəməxsus roluna 

böyük diqqət yetirən dövlət qulluqçuları bu sistemin daim 

təkmilləşdirilməsini böyük dövlət əhəmiyyətli iş hesab 

edirlər. Bu cəhətdən azad olmuş ölkələrin, eləcə də 

Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemi Amerika təhsil 

sistemindən çox şey götürə bilər. Müstəqil dövlətimizin 

inkişafı naminə mütərəqqi addımların atılması çox zəruridir. 
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yi FƏSİL 

AZƏRBAYCANIN YENİ 

ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ 

S 

ovetlər ittifaqı dağıdıldıqdan sonra Azərbaycanda 

ayrı-ayrı sahələrdə olduğu kimi, təhsil sahəsində də 

müəyyən dəyişikliklər baş verdi. Bu dəyişikliklər təhsilin 

bə’zi tərəflərində süstlüyə səbəb olsa da, bə’zilərində 

dinamik məzmunda sıçrayış özünü daha qabarıq göstərdi. 

Başqa sözlərlə desək, təhsilin bə’zi qanadları zəiflədi, bə’zi 

qanadları isə təsvirə gəlməz şəkildə inkişaf etdi. Məsələn, 

məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri gözlənilmədən azaldı. 

Onların şəbəkələri daraldı. Ayrı-ayrı müəssisə və nazir- 

liklərin tabeçiliyində olan uşaq bağçaları qapandı. Dövlət 

tərəfindən maliyyələşdirilən məktəbəqədər tərbiyə 

müəssisələrinin əksəriyyəti öz fəaliyyətlərini dayandırdılar. 

Peşə təhsili məktəbləri və texnikumların da sayı azaldı. 

Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri də belə uğur- 

suzluqlara mə’ruz qaldı. Sovetlər ittifaqı dövründə geniş 

fəaliyyət imici qazanmış pionerlər evləri, pionerlər sarayları 

maliyyə kasadlığı üzündən uşaqların üzünə həsrət qaldı. 
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Bu tipli bütün məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinin 

doxsan faizdən çoxu fəaliyyətləri ilə vidalaşmalı oldular. 

Sovetlər dövründən miras qalmış təhsil ən’ənələri 

tamamilə alt-üst oldu. Bu prosesdə Azərbaycan təhsilinin 

uduzduğu hallarla yanaşı, qələbə çaldığı anlar da az olmadı. 

“Uduzduğu” ifadəsinə şərh verərkən qeyd olunmalıdır ki, 

Azərbaycan xalqının uduzması, demək olar ki, iki səbəbdən 

baş verdi. E’lan olunmamış müharibədə xalqımız xəyanətlə 

üz-üzə dayandı. Xain qonşumuz ermənilər Qarabağı gözaltı 

etdilər. Məkrli niyyət isə baş tutdu. Rus imperiyası və xarici 

ölkələrdəki erməni diasporunun birgə sə’yi ilə Azərbaycanın 

dilbər guşəsi olan Qarabağ torpağı düşmən tapdağı altında 

qaldı. Azərbaycan torpaqlarının təxminən 20 faizdən çoxu 

işğal olundu. 1 milyondan çox soydaşımız öz dədə-baba 

torpaqlarından didərgin düşdülər. XIX əsrdə olduğu kimi, XX 

əsrdə də eyni ssenari əsasında Azərbaycan torpaqları 

viranəyə çevrildi. Bir halda ki, XIX əsr faciəsini yada salırıq, 

deməliyik ki. Gülüstan (1813-cü il) və Türkmənçay (1828- ci 

il) müqavilələri əsasında Azərbaycan Rusiya və İran 

arasında məhz. XIX əsrdə bölüşdürüldü. Bu illərdə İran və 

Türkiyədən Cənubi Qafqaz ərazisinə, əsasən, Ermənistana 

və Azərbaycana 1920-ci ilə qədər 600 min erməni miqrasiya 

olundu. 1828-ci ildən 1920-ci ilədək təkcə Rusiyadan 

Azərbaycana 2 milyondan çox müsəlman qovuldu. 1988-ci 

ildə də məhz həmin məkrli siyasət nəticəsində erməni 

vəhşilərinin törətdiyi faciəyə 1 milyondan çox soydaşımız 

mə’ruz qaldı. 1993-cü ilədək Laçın, Qubadlı, Zəngilan, 

Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Xocalı, Xocavənd, Şuşa, 

Xankəndi kimi rayon və şəhərlərimizin XIX əsrdə işğal 

olunmuş Zəngəzur - Sisyan, 
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Gorus, Qafan, Meğri, Dərələyəz, Göyçə kimi diyarşünasliq 

ünvanlarımızın taleyi kimi oldu. 

1988-ci ildən 1993-cü ilədək minlərlə bağça, məktəb, 

orta ixtisas məktəbi, məktəbdənkənar tərbiyə 

müəssisələrimiz talan olundu. Əlbəttə, uduzduqlarımızın 

hamısını kiçik bir yazıda qələmə almaq çətin olduğu üçün 

bunlarla kifayətlənirik. 

Azərbaycan xalqının yeganə udduğu müstəqillik oldu. 

Qazandığı müstəqillik də xalqa çox şey bəxş etdi. Əsas 

məqsəddən uzaqlaşmamaq üçün onlardan birini şərh etmək 

istəyirik. Yə’ni müstəqil dövlətin özünün təhsil quruculuğuna 

nail olmasını xüsusi vurğu ilə qeyd edirik. 

Doğrudan da, müstəqil Azərbaycan respublikasının 

dünya standartlarına uyğun yaranan, inkişaf edib 

formalaşan yeni tipli tədris müəssisələri haqqında fərəhlə 

danışmaq olar. Yenə də söhbəti ümumi məqsəd ətrafında 

birləşdirmək üçün onlardan yalnız biri — yeni tipli ali təhsil 

müəssisələri barədə danışmağa üstünlük veririk. 

Müstəqil dövlətin Konstitusiyası, Təhsil Qanunu və digər 

direktivlərinə uyğun olaraq özəl sektorda bir sıra ali 

məktəblər yarandı. Bu ali məktəblərin əksəriyyəti bu gün 

dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin təhsil standartları ilə 

müqayisəli şəkildə təşkil olundu. Sağlam rəqabət yolunda 

qüdrətlə addımlayan həmin ali məktəblər haqqında lakonik 

mə’lumat verməklə müqayisəli pedaqogikanın əsas tədqiqat 

obyekti olan bu tədris müəssisələrini oxucuya təqdim etmək 

istərdik. 

“Xəzər” Universiteti. Xəzər Universiteti ölkəmizdə 

yaranan ilk qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələrindən hesab 

olunur. Universitet müstəqil dövlətimizin bütün direktivlərinə 

uyğun olaraq Azərbaycanda ilk dəfə olaraq ingilis 
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dili təmayülü məzmununda kadr hazırlığı işinə başladı. Belə 

nadir təhsil strukturu əsasında işləyən universitet tez bir 

zamanda təhsilsevərlərin böyük rəğbətini qazandı. Əldə 

etdiyi uğurlar onu respublika hüdudlarından kənarda da 

məşhurlaşdırmağa başladı. Görkəmli riyaziyyatçı-alim, 

professor Hamlet İsaxanlının şəxsi təşəbbüsü, tə’sisçiliyi 

sayəsində Xəzər Universiteti 12 ixtsias üzrə təkcə 

respublikamız üçün yox, həm də xarici ölkələr üçün kadr 

hazırlığını inkişaf etdirməyə başladı. Xarici ölkələrin də 

maraq dairəsini özünə cəlb edən universitet beynəlxalq 

miqyasda onlarla “Qrant Priz”lərin sahibi oldu. 

Xəzər Universiteti 1991-ci il martın 18-də Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 41 saylı qərarı ilə 

yaradılmış, 4 mart 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Ali Ekspert Komissiyası 

tərəfindən özəl ali məktəb kimi 45 saylı qərarla qeydiyyatdan 

keçmişdir. Universitet ölkəmizdə beynəlxalq standartlara 

uyğun kadrlara olan kəskin ehtiyacı aradan qaldırmaq 

məqsədilə təşkil olunmuşdur. 

Nazirlər Kabinetinin 13.02.97-ci il 15 saylı və Təhsil 

Nazirliyinin 19.06.97-ci il 420 saylı qərarı ilə universitetə bir 

çox ixtisaslar üzrə magistraturada mütəxəssis hazırlığına 

icazə verilmişdir. 

Burada bakalavr pilləsində aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr 

hazırlığı aparılır. 

- Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi (burada 

neft və qaz sənayesində kompüter, iqtisadiyyat və 

menecmentlə bağlı metodlar öyrədilir). 

- Kompüter riyaziyyatı (burada kompüter elmlərinin 

proqramlaşdırma, mühəndislik, iqtisadiyyat, menecment və 

neft sənayesində tətbiqi metodları öyrədilir). 
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- Xarici dil və ədəbiyyat (tərcümə məsələləri, ame- 

rikaşünaslıq, britaniyaşünaslıq öyrədilir, ikinci dil kimi isə 

ərəb və ya fars dili tədris edilir). 

- Jurnalistika (qəzet, jurnal, radio, televiziya və kino 

jurnalistikası öyrədilir). 

- Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. 

- Menecment (turizm və otel təsərrüfatı). 

- Biznesin təşkili və idarə edilməsi. 

- Beynəlxalq hüquq. 

- Hüquqşünaslıq. 

-Tibbi biologiya (tibb elmləri və xüsusilə tibbi diaqnostika 

öyrədilir). 

Adı çəkilən ixtisaslar üzrə kadr hazırlığına Respublika 

Nazirlər Kabinetinin 4 mart 1995-ci il tarixli 45 saylı və 15 

avqust 1997-ci if tarixli 01/43 saylı qərarları ilə icazə 

verilmişdir. 

Xəzər Universitetində dərslər, əsasən, ingilis dilində 

tədris edilir. Bununla yanaşı, ingilis dilini zəif bilən və ya 

ingilis dilini öyrənməmiş abituriyentlər də Xəzər 

Universitetində oxuya bilərlər. Onlar ingilis dilini məşhur 

xarici universitetlərlə birlikdə hazırlanmış xüsusi proqram 

əsasında öyrənir və sonra təhsillərini davam etdirirlər. 

Xüsusilə fərqlənən tələbələr təhsillərinin müəyyən hissəsini 

adı çəkilən ölkələrin qabaqcıl universitetlərində davam 

etdirmişdir. 

Universitetin geniş maddi-texniki bazası vardır. Burada 

iki tədris korpusu, nəşriyyat, mətbəə, elmi və tədris 

laboratoriyaları fəaliyyət göstərir, üç dildə qəzet və elmi 

jurnallar nəşr olunur. Tələbələrə zəngin kitabxana, iki 

yeməkxana, ən müasir kompüter mərkəzi, idman kompleksi 

xidmət edir, pulsuz tibbi yardım göstərilir. 
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Əyani şö’bənin tələbələri oxuduqları müddətdə əsgəri 

xidmətdən azaddırlar. 

Mə’zunlar və yuxarı kurs tələbələri, əsasən, xarici 

şirkətlərdə yüksəkmaaşlı işlərlə tə’min olunur (bununla 

universitetdə yaradılmış xüsusi mərkəz məşğul olur). 

Qərb Universiteti. Qərb Universiteti respublikamızda 

yaranın ilk qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələrindən biridir. 

Universitetdə təhsil, əsasən, ingilis dilində aparılır. 

Universitet 13 ixtisas üzrə kadr hazırlayır. Respublikamızın 

görkəmli professor-müəllim hey’əti bu kadrların 

hazırlanması işinə cəlb edilmişdir. Universitetdə təhsil 

prosesinin yaxşılaşdırılması işində xarci ölkələrin tanınmış 

alimləri də yaxından iştirak edirlər. 

Qərb Universitetində yüksək ixtisasa malik olan 100- 

dən çox professor və müəllim bey’ətinin cəmləşdiyi 6 fakültə, 

7 kafedra fəaliyyət göstərir. Təhsil üç dildə: Azərbaycan, 

ingilis və rus dillərində aparılır. Qərb Universitetində təhsil iki 

mərhələli sistem üzrə aparılır və o, respublikada yüksək 

bakalavr və magistr proqramlarına malik olan tədris 

müəssisəsidir. Qərb Universitetinin tədris proqramları 

ABŞ-ın, Böyük Britaniyanın, Almaniyanın və başqa 

dövlətlərin bir sıra ali məktəblərinin rəğbətini qazanmışdır. 

Qərb Universitetində bakalavr hazırlığının ən’ənəvi 

istiqamətləri, fakültələr üzrə aşağıdakı ixtisaslar tədris 

olunur: 

İşgüzar inzabatçılıq fakültəsi: 

Menecment (bank işi) — təhsil Azərbaycan, rus və 

ingilis dillərindədir. 

Beynəlxalq menecment — təhsil ingilis dilindədir. 

Turizm və sosial mədəni servis xidməti — təhsil Azər 
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baycan, rus və ingilis dillərindədir. 

iqtisadiyyatın hüququ tənzimlənməsi — təhsil 

Azərbaycan, rus və ingilis dillərindədir. 

Siyasi eimlər fakültəsi: 

Politologiya — təhsil Azərbaycan, rus və ingilis 

dillərindədir. 

Qərb elmləri fakültəsi: 

Regionşünaslıq (Qərbşünaslıq) — təhsil ingilis 

dilindədir. 

Kompüter elmləri fakültəsi: 

İnformatika və hesablama texnikası — təhsil 

Azərbaycan, rus və ingilis dillərindədir. 

Xarici dillər fakültəsi: 

Xarici dil və ədəbiyyat (ingilis dili və Britaniya ədəbiyyatı) 

— təhsil azərbaycan, rus və İngilis dillərindədir. 

Xarici dil və ədəbiyyat (ingilis dili və Amerika ədəbiyyatı 

— təhsil ingilis dilindədir. 

Xarici dil və ədəbiyyat (alman dili və ədəbiyyatı) — təhsil 

alman dilindədir. 

Tərcümə (ingilis, alman, fransız dilləri) — təhsil 

Azərbaycan, rus və ingilis dillərindədir. 

Dizayn fakültəsi: 

Dizayn — təhsil Azərbaycan, rus və İngilis 

dillərindədir. 

Qərb Universitetinin kompüter mərkəzi, linqafon kabineti 

və elmi-kitabxana mərkəzi var. Qərb Universitetində hər il 

ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa, Hollandiya və 

Avstriyadan olan xarici mütəxəssislər dərs deyir. Bakalavr 

diplomu aldıqdan sonra bütün istiqamətlər üzrə Qərb 

Universitetinin magistraturasında 2 il müddətinə təhsili 

davam etdirmək olar. 

Təhsili ingilis dilində olan ixtisasla daxil olmaq istəyən 
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keçirlər. Müsahibədən müvəffəqiyyətlə keçənlər Qərb 

Universitetinin ingilisdilli ixtisaslarına sənəd vermək hüququ 

qazanırlar. Müsahibədən keçməyən abituriyentlər 

sənədlərini tədrisi Azərbaycan və rus dilində aparılan 

ixtisaslara verə bilər. Sənədlərin qəbulu və imtahanlar TQDK 

tərəfindən keçirilir. 

“Azərbaycan” Universiteti. Azərbaycan Universiteti 

qeyri-dövlət təhsil müəssisələri arasında özünəməxsus yer 

tutur. Universitetdə 5 ixtisas üzrə kadr hazırlanır. 

Beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq hüquq, hüqüqşü- 

naslıq, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər, maliyyə və kredit. 

Azərbaycan Universiteti 1991-ci ildən fəaliyyətə 

başlamış, 4 mart 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 47 saylı qərarı ilə dövlət qeydiyyatından 

keçmişdir. 

Təhsil Nazirliyinin 17 iyun 1997-ci il 412 saylı qərarı ilə 

universitetdə magistr hazırlığına icazə verilmişdir. 

Azərbaycan Universitetində Azərbaycan, rus və ingilis 

dillərində bakalavr və magistr pillələrində yüksəkixtisaslı 

kadrlar hazırlanır. 

Azərbaycan Universiteti bir sıra beynəlxalq təşkilatların 

üzvüdür, Avropa və Amerikanın nüfuzlu universitetləri ilə 

müqavilə əsasında əməkdaşlıq edir. Fərqlənən tələbələr 

təhsillərini xarici ölkələrin qabaqcıl universitetlərində davam 

etdirmək imkanına malikdirlər. 

Universitetin elmi-tədqiqat mərkəzi, zəngin kitabxanası, 

geniş oxu zalı, yataqxanası, yeməkxanası, idman zalı, 

poliklinikası, nəşriyyatı, müasir kompüterləşdirilmiş 

laboratoriyaları vardır. Burada “İpək yolu” adlı beynəlxalq 

elmi, ictimai-siyasi jurnal nəşr olunur. 

Universitetdə 2 nəfər akademik, 3 nəfər Azərbaycan 
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Respublikası EA-nın müxbir üzvü, 38 nəfər professor, 50 

nəfər elmlər namizədi, dosent çalışır. 

Yüksək bal toplamış abituriyentlərə və ə’laçı tələbələrə 

təhsil haqqının ödənilməsində güzəştlər edilir. 

Mə'zunların əksəriyyəti mö’təbər dövlət orqanlarında və 

xarici şirkətlərdə çalışırlar. 

Orta məktəbin 10-cu və 11-ci sinif şagirdləri təhsillərini 

universitetin hazırlıq kurslarında davam etdirə bilərlər. 

Bakı Biznes Universiteti. Respublikamızın bazar 

iqtisadiyyatına keçməsi ilə əlaqədar olaraq ölkənin müxtəlif 

iş sahələrində çalışan biznes kadrlarının hazırlanmasına 

böyük ehtiyac duyulur. Bakı Biznes Universiteti bu məqsədi 

qarşısına qoyaraq artıq bir çox illərdir ki, respublikamız üçün 

müxtəlif ixtisaslar üzrə milli kadrlar hazırlamaq işi ilə 

məşğuldur. 

Universitetin əsası 1992-ci ildə onun hazırkı rektoru və 

tə’sisçisi, tanınmış iqtisadçı alim ibad Abbasov tərəfindən 

qoyulmuşdur. Universitet 1997-ci ildə Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 204 saylı qərarı ilə dövlət 

qeydiyyatından keçərək özəl ali məktəb statusu almışdır. 

Universitetdə Azərbaycan və rus dillərində bakalavr və 

magistr pillələrində kadr hazırlığı aparılır. Bütün ixtisaslar 

üzrə əyani və qiyabi şö’bələr vardır. Əyani şö’bədə təhsil 

müddəti 4 il, qiyabi şö’bədə 5 ildir, ikinci ixtisas almaq istəyən 

ali təhsilli mütəxəssislər müsahibə yolu ilə müvafiq ixtisaslar 

üzrə qiyabi şö’bənin yuxarı kurslarına qəbul edilir. 

Universitetdə aşağıdakı ixtisaslar üzrə mütəxəssislər 

hazırlanır: 

Hüquqşünaslıq; 

İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi; 

Gömrük işinin təşkili; 
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Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər; 

Maliyyə və kredit; 

Mühasibat uçotu və audit; 

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi; 

Biznesin təşkili və idarə olunması; 

Menecment; 

Marketinq; 

Tərcümə (ingilis dili). 

Universitetin 100 nəfərdən ibarət professor-müəllim 

hey’əti vardır. Onların 35-40 faizini elmlər doktoru və 

professorlar, 45-50 faizini elmlər namizədi və dosentlər təşkil 

edir. Təkcə 1996-1998-ci illərdə universitetin 

professor-müəllim hey’əti tərəfindən 235,4 çap vərəqi 

həcmində elmi-tədqiqat işləri aparılmış, 214 çap vərəqi 

həcmində 24 yeni dərs vəsaiti, dərsliklər, monoqrafiyalar 

hazırlanmış və kütləvi surətdə nəşr olunmuşdur. 

Universitetin qabaqcıl alimlərinin iştirakı ilə 1997-ci ildə 

istehsalat müəssisələri ilə bağlanmış təsərrüfat hesablı 

müqavilə əsasında 72 milyon manatlıq elmi-tədqiqat işləri 

aparılmışdır. Universitetdə “iqtisadi nəzəriyyə”, “Humanitar 

elmlər”, “Ali riyaziyyat və texniki elmlər”, “İqtisadiyyatın təşkili 

və idarə edilməsi”, “Hüquq”, “Dillər”, “Maliyyə və kredit”, 

“Mühasibat uçotu və audit”, “Hüquqşünaslıq” kafedraları 

fəaliyyət göstərir. Tələbələrin müasir tələblərə uyğun 

mütəxəssis kimi hazırlanması üçün universitet onların ingilis 

dilli amerikan kurslarında kompüter təhsili almalarına şərait 

yaradır. İxtisas fənlərinin xarici dil və kompüter tədrisi ilə sıx 

əlaqələndirilməsinin nəticəsidir ki, tələbələr xarici dillərdə 

keçirilən konfranslarda çıxş edirlər. 

Bakı Biznes Universitetinin iki buraxılışı olmuşdur. 

Mə’zunlara Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilmiş dövlət 
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nişanil diplomlar təqdim edilir. 

Mə’zunların 10 nəfəri universiteti fərqlənmə diplomu ilə 

bitirmiş, 40 nəfərə magistratura və aspiranturaya qəbul 

olunmaq məsləhət bilinmişdir. 

Universitetdə kompüter mərkəzi, zəngin kitabxana, 

linqafon kabineti və “Biznes Universiteti” nəşriyyat - 

poliqrafiya mərkəzi fəaliyyət göstərir. 1998-ci ildə 

nəşriyyatda 120-dən çox yeni tədris proqramları, dərsliklər 

və dərs vəsaitləri nəşr edilmişdir. 

Universitetdə keçirilən elmi konfransların materialları 

tezislər məcmuəsi formasında nəşr edilir. 1999-cu ildən isə 

“Audit” adlı elmi-kütləvi jurnal nəşr edilməyə başlamışdır. 

Universitetdə tələbə şurası. Tələbə Elmi Cəmiyyəti fəaliyyət 

göstərir. Tələbələr müəllimlərin yaxından köməyi ilə vaxtaşırı 

müxtəlif mövzulara həsr edilmiş elmi-nəzəri seminarlarda 

iştirak edirlər. Universitetin nəzdində yaradılmış “Biznes 

həvəskarları” klubunun üzvləri tez-tez görkəmli alimlər, şair 

və yazıçılar, tanınmış iş adamları ilə görüşlər keçirir, 

Azərbaycanda və xaricdə nəşr olunan biznesin aktual 

problemlərinə həsr edilmiş yeni əsərləri müzakirə edirlər. 

Tələbələrdən ibarət Şən və hazırcavablar komandası 

universitetdə keçirilən şənliklərdə, həmçinin hərbi hissələrdə 

əsgərlərimiz qarşısında maraqlı proqramlarla çıxış edirlər. 

Universitetdə gənclərin hərbi-vətənpərvərlik, idman və fiziki 

hazırlığına da xüsusi diqqət yetirilir. 

Bakı Biznes Universiteti xarici ölkələrin bir çox 

universitetləri ilə sıx əlaqələr yaratmışdır. Universitet 

Almaniyanın Zigin Universiteti, Türkiyənin İstanbul 

Universiteti, Beynəlxalq Bank İnstitutu, Sankt-Peterburq 

Maliyyə-İqtisad Universiteti, Kazan Maliyyə Universiteti ilə 

elmi- 
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pedaqoji sahədə əməkdaşlıq edir. Amerika və Avropanın 

uyğun ali təhsil müəssisələri ilə əlaqə yaradılması 

istiqamətində də geniş işlər aparılır. 

ABŞ, Rusiya, Almaniya, Türkiyə səfirliklərinin, 

informasiya vasitələrinin nümayəndələri, tanınmış ziyalılar, 

alimlər, müxtəlif iş adamları müntəzəm olaraq universitetin 

qonağı olurlar. 

Tələbələr müxtəlif imtiyazlara malikdirlər: oğlanlar hərbi 

xidmətdən azad olunurlar, ə’laçı tələbələr təqaüdlə və adlı 

təqaüdlə tə’min edilirlər. Üç semestr ə’la qiymətlərlə oxuyan 

tələbələr təhsil haqqından qismən və ya tam azad edilirlər. 

“Təfəkkür” Universiteti. Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 11 sentyabr 1995-ci il tarixli 202 saylı 

qərarı ilə qeydiyyatdan keçərək dövlət statusu almış özəl ali 

məktəbdir. 

Universitetdə Azərbaycan, rus, ingilis və ispan dillərində 

bakalavr pilləsində yüksəkixtisaslı kadrlar hazırlanır. Təhsil 

əyani şö’bədə 4 il, qiyabi şö’bədə isə 5 ildir. 

“Təfəkkür” Universitetinin ABŞ-ın Hardfort, San-Dieqo, 

Frenso, Santa-Barbara; İngiltərənin Oksford, Kembric, 

Qrinviç, Sietl; Hollandiyanın Erasmus, Van-Holl; 

Almaniyanın Berlin Politexnik Universitetləri, habelə 

Türkiyə, Kipr və Malayziyanın bir sıra ali məktəbləri ilə sıx 

əlaqələri vardır. Universitet müntəzəm olaraq həmin tədris 

ocaqları ilə müəllim və tələbə, proqram və dərs vəsaitləri 

mübadiləsi aparır. Bu il “Təfəkkür” Universitetinin 

“San-Dieqo” və “Frenso” Universitetləri ilə birgə fondu 

yaradılmışdır. Bu, Elm və Təhsil Mərkəzi tələbələrinin xarici 

ölkələrin universitetlərində pulsuz təhsil almağa 

göndərilməsi üçün, müəllimlərin isə təkmilləşməyə e’zam 

edilməsi üçün geniş 
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imkanlar yaradır. 

Elm və Təhsil Mərkəzi ilə Malayziya və Türkiyə 

universitetləri arasında üçtərəfli əməkdaşlıq sahəsində 

memo- randium imzalanmışdır. “Land Tech International” 

şirkəti “Təfəkkür” Universitetində ingilis dili öyrətmək üçün 

Beynəlxalq Kompüter Mərkəzi yaratmışdır. 

Universitet beynəlxalq “İNTERNET” informasiya 

şəbəkəsinə qoşulmuşdur. 

Universitetdə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır; 

Lokomotiv və vaqon təsərrüfatı Dəmir yolu tikintisi və 

təsərrüfatı Menecment (beynəlxalq yükdaşımalar) 

Gömrük işinin təşkili 

Hüquqşünaslıq 

Xarici dil (ingilis, ispan dilləri) 

Biznesin təşkili və idarə edilməsi 

iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi 

Yol hərəkətinin təşkili Tibbi 

biologiya 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 

ibtidai təhsilin pedaqogika və metodikası 

Jurnalistika. 

Universitetin kitabxanası, oxu zalı, yeməkxanası, idman 

zalı və tibb kabinəsi vardır. 

1997-ci ildə universitetin ilk buraxılışı olmuşdur. 

Tələbələrin tə’lim-tərbiyəsi ilə 8 akademik, 50-yə yaxın 

elmlər doktoru, professor, 150-dən çox elmlər namizədi, 

dosent məşğul olur. 

Universitetdə təhsil ödənişlidir. Təhsil haqqı bir tədris ili 

üçün 500-1500 ABŞ dollarının manatla ekvivalenti 

məbləğində müəyyən edilmişdir. Ə’la oxuyan tələbələr 

kursdan 
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asılı olaraq təhsil haqqından azad olunur. Ə’la oxuyan, 

ictimai-kütləvi tədbirlərdə xüsusilə fərqlənən tələbələr üçün 

“Heydər Əliyev adına”, “akad. Z.Bünyadov adına”, “akad. 

A.Aslanov adına” təqaüdlər (100-150 ABŞ dolları 

məbləğində) tə’sis olunmuşdur. Şəhid, köçkün, müharibə 

faciəsinə mə’ruz qalan və imkansız ailələrdən olan 

tələbələrə təhsil xərcinin ödənilməsində güzəştlər edilir. 

Universitetin Elmi Şurası hörmətli prezidentimiz H.Əliyevin 

75 illiyinə hədiyyə olaraq qaçqın və köçkün ailəsindən olan 

daha 10 nəfər tələbənin pulsuz oxumasına və hər fakültədə 

1 nəfər ə’laçı tələbəyə 150 ABŞ dolları məbləğində H.Əliyev 

adına təqaüd verilməsinə qərar vermişdir. 

Elmi Şuranın qərarı ilə universitetdə “Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti” və “Heydər Əliyev məktəbi” adlı xüsusi fənlər 

tədris edilir. Elm və Təhsil Mərkəzində “Azərbaycan 

Respublikası və Heydər Əliyev” adlı xüsusi mərkəz fəaliyyət 

göstərir. “Əsrin səsi” adlı qəzet nəşr edilir. Universitetdə 

müasir tələblərə cavab verən kompüter mərkəzi və 5 

laboratoriya, 11 kafedra, o cümlədən idman obyektləri 

fəaliyyət göstərir. Universitet kollektivi müntəzəm olaraq 

Bakıdakı xarici ölkə səfirlikləri ilə görüşlər, tədbirlər keçirir. 

“Odlar Yurdu” Universiteti. Bu universitet Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 8 iyul 1996-cı il tarixli 86 

saylı qərarı ilə status almışdır. Bu qeyri-dövlət təhsil 

müəssisəsində beynəlxalq standartlara uyğun 

yüksəkixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması nəzərdə 

tutulur. 

“Odlar Yurdu” Universitetində 9 ixtisas üzrə kadrlar 

hazırlanır. Həmin ixtsiaslar aşağıdakılardır: 

Ümumi iqtisadiyyat peşə istiqaməti üzrə: 

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 

Maliyyə və kredit. 
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İnzibati idarəetmə peşə istiqamətləri üzrə: 

Gömrük işinin təşkili. 

Yerüstü nəqiiyyat vasitəiəri və nəqiiyyatın 

istisman peşə istiqaməti üzrə: 

Yol hərəkətinin təşkili. 

İnformatika və hesabiama texnikası peşə 

istiqaməti üzrə: 

İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin 

avtomatiatlaşdırılmış sistemləri. 

Maarif peşə istiqaməti üzrə: 

İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası. 

Hüquqşünaslıq peşə istiqaməti üzıə: 

Hüquqşünaslıq. 

Tibbi bioiogiya peşə istiqaməti üzrə: 

Tibbi biologiya. 

Diişünasiıq peşə istiqaməti üzrə: 

Tərcümə (ingilis dili). 

Universitetdə aşağıdakı ixtisaslar üzrə magistratura 

fəaliyyət göstərir; 

Maliyyə və kredit. 

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. 

Hüquqşünaslıq. 

İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin 

avtomatlaşdırılmış sistemləri. 

Yol hərəkətinin təşkili. 

İkinci ali təhsil almaq istəyənlər universitetin uyğun 

ixtisaslarının müvafiq kurslarına müsahibə yolu ilə qəbul 

olunurlar. 

Universitetin rektoru prof. Ə.A.Vəliyevdir. 

Universitetdə tədris prosesi yüksək səviyyədə 

qurulmuşdur. Tədrisə yüksəkixtisaslı tanınmış alimlər cəlb 

edil 
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mişdir. Onlardan 3 nəfəri Azərbaycan EA-nın akademiki, 2 

nəfər EA-nın müxbir üzvü, 2 nəfəri elmlər doktoru, professor, 

135 nəfəri elmlər namizədi, dosent və baş müəllimdir. 

Universitetin strukturuna 6 fakültə (iqtsiadiyyat və 

menecment, hüquq, tərcümə, nəqliyyat, tibbi informatika və 

pedaqoqika) və 14 kafedra daxildir. 

Universitetin müasir tələblərə cavab verən maddi-texniki 

bazası, o cümlədən bütün ixtisaslar üzrə müasir 

avadanlıqlarla tə’min edilmiş laboratoriya və fənn kabinetləri 

(kimya, fizika, avtomobil, biokimya və immunologlya, 

morfologiya, kriminalistika və s.), yeni modelli kompüterlərlə 

təchiz olunmuş kompüter zalları, müasir tipli linqafon 

otaqları, zəngin kitabxanası, oxu zalı, İxtisaslaşdırılmış 

auditoriyaları, konfrans və mədəni-kütləvi tədbirlər mərkəzi, 

nəşriyyat, tibb məntəqəsi, yeməkxanası və s. vardır. 

Universitet MDB ölkələrinin, Avropa və Amerikanın bir 

sıra qabaqcıl universitetləri ilə sıx əlaqələr yaratmışdır. Bu 

əlaqələrin əsasını Qərb təhsili texnologiyalarının öyrənilməsi 

və tətbiqi, birgə təhsil mərkəzlərinin yaradılması, beynəlxalq 

proyektlərdə birgə iştirak, birgə elmi axtarışlar və 

tələbə-müəllim mübadiləsi üzrə proqramların həyata 

keçirilməsi təşkil edir. İtaliyanın Torino Universiteti, 

Almaniyanın Zigen Universitetinin Ölçmə Texnikası İnstitutu 

ilə imzalanmış müqavilələrə bircə elmi axtarışların 

aparılması daxildir. Belə elmi axtarışların nəticəsi olaraq 

Zigen Universiteti ilə əməkdaşlıq əsasında “Odlar Yurdu” 

Universitetinin sponsorluğu və təşkilatçılığı ilə Almaniyanın 

Visbaden şəhərində “Qeyri-səlis çoxluqların və Soft- 

komputinqln tətbiqləri” adlı beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. 

Konfransda “Odlar Yurdu” Universitetinin bir qrup alimi 

müxtəlif mə’ruzələrlə çıxış etmişdir. 
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ABŞ-ın Corciya Dövlət Universiteti ilə qurulan əlaqələr 

isə daha geniş aspektə malikdir; tələbə mübadiləsi, 

müəllimlərin treninqi və elmi axtarışları. Bu Universitetlə 

bağlanmış müqaviləyə əsasən hər il “Odlar Yurdu” 

Universitetinin 5 ən yaxşı tələbəsi təhsillərini Amerika 

tərəfinin hesabına həmin universitetdə davam etdirə bilərlər. 

Eyni zamanda Amsterdam Universiteti, London Quldholl 

Universiteti, Sankt-Peterburq Universiteti, Özbəkistan Bank 

Maliyyə Akademiyası, London Menecment Kolleci, London 

incəsənət Kolleci və Qüzey Qıprız Türk Cümhuriyyətinin, 

demək olar ki, bütün universitetləri ilə müxtəlif istiqamətlər 

üzrə əməkdaşlıq müqavilələri bağlanmışdır. İngilis dili və 

kompüter texnikasının daha dərindən öyrənilməsi ilə bağlı 

tələbələrin İngiltərənin Qoldres Qrin, Masvell Hili, Oksford, 

Oksford İnternasional və Viktoriya Kolleclərində 

qısamüddətli kurslarda iştirakını tə’min edən müqavilələr də 

imzalanmışdır. 

Universitet Bakıda yerləşən bütün beynəlxalq 

təşkilatlarla (Açıq Cəmiyyət İnstitutu - Soros fondu, IREX, 

ACTR/ACCELS, USIA və s.), xarici dövlətlərin səfirlikləri və 

nümayəndəlikləri ilə sıx əlaqələr yaratmışdır. 

Təhsil Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, 

Dövlət Vergi Müfəttişliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Azər- 

avtonəqliyyat Dövlət Konserni, dövlət və özəl banklar, ayrı- 

ayrı şirkətlər, konsernlər, xarici və daxili firmalar və s. ilə 

bağlanmış müqavilələrə əsasən mə’zunlar öz ixtisaslarına 

uyğun olaraq işlə tə’min olunurlar. 

Universitetdə təhsil ödənişlidir. Qəbul zamanı yüksək bal 

toplamış abituriyentlərə təhsil haqqının ödənilməsində 

güzəştlər edilir. 

Universitetdə iste’dadlı tələbələrə xüsusi diqqət yetirilir. 
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Tədris ilini ə’la qiymətlərlə başa vuran tələbələr növbəti 

tədris ilinin təhsil haqqının yarısından azad edilirlər. 

Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirənlərin isə ödədikləri 

təhsil haqqı təhsildə qazandıqları müvəffəqiyyətlərinə görə 

mükafat kimi özlərinə qaytarılır. Bütün ixtisaslar üzrə təhsildə 

xüsusi fərqlənən ən qabiliyyətli tələbələr üçün adlı təqaüdlər 

tə’sis edilmişdir. Ən iste’dadlı tələbələr təhsillərini 

universitetin hesabına xarici ölkələrin tanınmış ali 

məktəblərində davam etdirə bilərlər. 

Universitetdə tələbə yaradıcılığına xüsusi diqqət və 

qayğı göstərir. Şən və hazırcavablar klubu, “Odlar Yurdu” 

instrumental ansamblı, “Odlar Yurdu” ədəbi birliyi tələbələrin 

öz yaradıcılıq qabiliyyətlərini nümayiş etdirə bilməsi, asudə 

vaxtlarının maraqlı keçirilməsi üçün əlverişli şərait yaradır. 

Universitetin sponsorluğu ilə bir çox tələbələrimiz dünya, 

Avropa, respublika çempionatlarında iştirak edərək yüksək 

mükafatlara layiq görülmüşlər. 

Universitetdə elmi-tədqiqat işlərinə böyük yer verilir. 

Professor-müəllim bey’ətinin və tələbə elmi cəmiyyətinin 

elmi-tədqiqat işləri hər il universitetin “Elmi və pedaqoji 

xəbərlər” jurnalında çap olunur. Eyni zamanda müvafiq 

mövzulara həsr olunmuş elmi-praktiki konfranslar keçirilir. 

Universitetdə “Odlar Yurdu” Universiteti” adlı qəzet nəşr 

olunur. 

Universitetdə hazırlıq kursları təşkil edilib və tələbə 

qəbulu ilə bağlı abituriyentlərə kömək məqsədi ilə bütün 

ixtisas qrupları üzrə sınaq-test imtahanları keçirilir. 

Tələbələr asudə vaxtlarını səmərəli və maraqlı keçirmək 

üçün Universitetin konfrans və mədəni-kütləvi tədbirlər 

mərkəzindən istifadə edirlər. 
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Bak! Asiya Universiteti, 1993-cü ildə yaradılmış, 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 04 mart 

1995-ci il tarixli, 46 saylı qərarı ilə qeydiyyatdan keçmiş Bakı 

Asiya Universiteti qısa vaxtda respublikamızda elmin, 

maarifin və təhsilin inkişafında böyük uğurlar qazanan özəl 

ali təhsil müəssisəsidir. Universitet bu gün dünya elminin son 

nailiyyətləri ilə milli dəyərləri özündə birləşdirən qabaqcıl 

təhsil, elm və mədəniyyət ocağı kimi ad qazanmışdır. 

Universitetin müasir maddi-texniki bazası, güclü elmi- 

pedaqoji potensialı, yüksək tədris ən’ənələri, Almaniya, 

Türkiyə, Misir, Kipr və digər ölkələrin bir sıra universitetləri ilə 

sıx elmi-pedaqoji əlaqələri vardır. Azərbaycanda ilk dəfə 

olaraq Bakı Asiya Universitetində, Yaxın və Uzaq Şərq 

ölkələrinin qədim və müasir dilləri, tarixi, mədəniyyət və 

iqtisadiyyatı tədris edilir. 

Universitetin tədris planları dünya standartlarına, 

həmçinin Azərbaycan Respublikasının dövlət təhsil 

standartlarına cavab verir. ' 

Aldığı ixtisasdan asılı olmayaraq burada bütün 

tələbələrə ingilis dili ilə yanaşı. Şərq dillərindən biri də 

öyrədilir. 

Onlar Şərq dünyasının dilinə, mədəniyyətinə, tarixinə və 

iqtisadiyyatına bələd olan mütəxəssislər kimi hazırlanır. 

1998-99-cu illərdə universitetin 500-ə yaxın mə’zunu 

bakalavr pilləsini bitirmək haqqında dövlət sənədi almışdır. 

Həmin mə’zunlardan bir çoxu indi müxtəlif dövlət 

idarələrində, hüquq mühafizə orqanlarında, özəl 

müəssisələrdə və digər sahələrdə çalışır. 

Bakı Asiya Universitetində aşağıdakı ixtisaslar üzrə 

mütəxəssislər hazırlanır; 

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 
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iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi İqtisadiyyatın 

tənzimlənməsi Menecment (turizm, kurort) 

Biznesin təşkili və idarə edilməsi Gömrük işinin təşkili və 

idarə edilməsi Hüquqşünaslıq 

Xarici dil və ədəbiyyatı (yapon, çin, İndoneziya, ərəb, 

hind dilləri) 

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) 

Xarici dil (ingilis) 

Beynəlxalq münasibətlər 

Jurnalistika 

Maliyyə və kredit. 

Universitetdə təhsil Azərbaycan və rus dillərində, əyani 

və qiyabi formalarda aparılır. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin icazəsi və 

Təhsil Nazirliyinin əmrilə 1999-cu ildən universitetdə 

magistratura şö’bəsi fəaliyyətə başlamışdır. 

Universitetdə elmi-pedaqoji işlə 200-ə yaxın müəllim 

məşğul olur. Onlardan 100 nəfərdən çoxu Azəbaycan və 

xarici ölkə akademiyalarının üzvü, elmlər doktoru və elmlər 

namizədidir. 

Universitet yarandığı gündən ona filologiya elmləri 

doktoru, professor Cəlil Qərib oğlu Nağıyev rəhbərlik edir. 

Universitetdə hüquqşünaslıq, beynəlxalq iqtisadi 

münasibətlər, ümumi iqtisadiyyat, ali riyaziyyat və 

idarəetmə, ümumi filologiya və şərqşünaslıq, ingilis dili və 

digər kafedralar fəaliyyət göstərir. Bu kafedralar 3 fakültədə 

— iqtisadiyyat və idarəetmə, hüquqşünaslıq və filologiya 

fakültələrində birləşir. 

Universitetin Azərbaycan, rus və digər dillərdə kitabları 
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olan zəngin kitabxanası mövcuddur. Kitabxananı hazırda 

universitet müəllimlərinin müəllifliyi ilə buraxılmış dərslik və 

dərs vəsaitlərilə daha da zənginləşdirilir. 

Ən müasir kompüterlərlə təchiz olunmuş kabinələrdə 

tələbələr kompüterdə işləmək vərdişlərinə yiyələnirlər. 

Bu il universitetin müasir tələblərə uyğun şəkildə 

layihələşdirilmiş yeni binasının tikintisinə başlanmışdır. 

Onun 2000-ci ildə başa çatdırılması planlaşdırılır. 

Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti. Universitet Dövlət 

Ali Ekspert Komissiyası tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş 

və Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 1997-ci il tarixli 204 saylı 

qərarı ilə rəsmi dövlət qeydiyyatına alınmış, Ədliyyə 

Nazirliyinin 7 noyabr 1997-ci il tarixli 15 saylı 

şəhadətnaməsini və Təhsil Nazirliyinin 48-11-4058/56 saylı 

lisenziyasını almışdır. 

Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində aşağıdakı 

ixtisaslar üzrə mütəxəssislər hazırlanır: 

Hüquqşünaslıq 

Beynəlxalq hüquq 

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 

Maliyyə və kredit 

Gömrük işinin təşkili 

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 

İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi 

Xarici dillər 

Jurnalistika 

MüaİKƏ işi 

Pediatriya 

Stomatologiya 

Nəqliyyatda yüklərin daşınması və idarə edilməsi 

(avtomobil nəqliyyatı) 
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ibtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası 

Riyaziyyat - informatika 

Neft-qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı 

Şəhər bələdiyyə tikintisi və təsərrüfatı 

Turizm və sosial-mədəni servis 

Təhsil Azərbaycan və rus dillərində aparılır. 

Prof. E.I.Abdullayevin rektor olduğu universitetdə tə’lim- 

tərbiyə ilə 3 akademik, 44 elmlər doktoru, 98 elmlər 

namizədi, dosent məşğul olur. 

Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində aşağıdakı 

kafedralar fəaliyyət göstərir; 

Tarix 

Dillər 

Xarici dillər 

informatika və riyaziyyat 

Jurnalistika 

Dövlət hüququ 

Kriminal hüquq 

iqtisadi nəzəriyyə 

Maliyyə-kredit 

Sivil hüququ 
Humanitar fənlər 

• 

Texniki fənlər İdarəetmə 

və gömrük işi İngilis dili 

İnsan hüquqları Bədən 

tərbyiəsi Hərbi hazırlıq 

Tibb elmləri. 

Universitetdə bütün ixtisaslar üzrə müasir tələblərə 

cavab verən maddi-texniki baza yaradılmış, müasir 

286 



standartlar səviyyəsində tədris planları və proqramları tərtib 

edilmiş, ən yeni modelli kompüterlərlə təchiz olunmuş tədris 

mərkəzləri, müasir tipli linqafon otaqları, zəngin kitabxana, 

oxu zalları, üzgüçülük hovuzu, tennis kortları və futbol 

meydançası olan idman kompleksi tələbələrin istifadəsinə 

verilmişdir. 

Açıq Cəmiyyət, Amerika—Azərbaycan Dostluq 

Cəmiyyəti və digər xarici ölkə təşkilatları və ali məktəbləri ilə 

əməkdaşlıq müqavilələri bağlanmışdır. Yaxın gələcəkdə 

həmin ali məktəblərlə tələbə-müəllim mübadiləsi, birgə 

mütəxəssis hazırlığı və digər tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. 

Universitetdə təhsil Azərbaycan və rus dillərində aparılır. 

Burada tibb məntəqəsi, mini-nəşriyyat fəaliyyət göstərir 

və 4 adda elmi jurnal nəşr olunur. Tələbələrin asudə 

vaxtlarında məşğul olmaları üçün universitetdə kompüter, 

xarici dil və sürücülük kürsları təşkil olunmuşdur. 

Bak] Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyası. Bakı Ali Pedaqoji 

Qızlar Seminariyası 1992-ci ildə yaradılmışdır. Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 fevral 1996-cı il tarixli 

21 saylı qərarı ilə qeydiyyatdan keçərək dövlət statusu 

almışdır. 

Seminariyanın əyani və qiyabi şö’bələri vardır. Əyani 

şö’bədə təhsil müddəti 4 il, qiyabi şöbədə isə 4 il 6 aydır. 

Təhsil pulludur. 

Seminariyanın bu günədək iki buraxılışı olmuşdur. 

Mə’zunlar respublika Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilmiş 

diplomlar əsasında ümumtəhsil məktəblərində, ali təhsil 

ocaqları və məktəbəqədər tərbiyə müəsisələrində çalışırlar. 

Seminariyada aşağıdakı ixtsiaslar üzrə pedaqoji kadrlar 

hazırlanır: 

Jurnalistika 
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Tarix və ictimaiyyət 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 

İbtidai təhsilin pedaqogika və metodikası 

Pedaqogika və psixologiya 

Psixologiya 

iqtisadi biliklər 

Sosial pedaqogika. 

Seminariyanın binası əsaslı tə’mir edilmişdir. 

Seminariyada şən və hazırcavablar klubu, bədii-özfəaliyyət 

dərnəyi, xor kollektivi, kitabxana və yeməkxana fəaliyyət 

göstərir. 

Seminariya gediş-gəliş üçün əlverişli olan bir yerdə — 

Azərbaycan Dövlət Milli teatrının, metronun “Nizami” 

stansiyasının yaxınlığında, M. Muxtarov (keçmiş Poluxin) 

küçəsindəki 50 saylı binada yerləşir. 

Ali İctimai-Siyasi Kollec. 1991-ci ilin iyun ayından 

fəaliyyətə başlamış Ali İctimai-Siyasi Kollec Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 1997-ci il tarixli 

204S saylı sərəncamı ilə dövlət qeydiyyatından keçərək özəl 

ali məktəb statusu almışdır. 

Ali İctimai-Siyasi Kollecdə aşağıdakı ixtisaslar üzrə 

kadrlar hazırlanır; 

Azərbaycan bölməsi: 

Hüquqşünaslıq Beynəlxalq hüquq 

Beynəlxalq münasibətlər Beynəlxalq 

iqtisadi münasibətlər Regionşünaslıq 

(Yaxın və Orta Şərq) 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı Xarici 

dil və ədəbiyyatı (ərəb dili) 

Jurnalistika 
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Rus bölməsi: 

Hüquqşünaslıq 

Beynəlxalq hüquq . 

Beynəlxalq münasibətlər 

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. 

Ali İctimai-Siyasi Kollec özünün elmi-p.edaqoji 

potensialına görə respublikamızın ən qabaqcıl ali 

məktəblərindən biridir. Burada Azərbaycan Elmlər 

Akademiyasının 12 həqiqi və müxbir üzvü, 42 elmlər doktoru, 

professor, 45 elmlər namizədi, dosent çalışır. Təhsil 

Azərbaycan və rus dilləmdə aparılır. Ali kollecdə bakalavr 

pilləsində yüksəkixtisaslı kadrlar hazırlanır. Təhsil müddəti 

əyani şö’bədə 4, qiyabi şö’bədə 5 ildir. Tələbələr təhsil 

aldıqları müddətdə hərbi xidmətdən azad olunurlar. Şəhid, 

köçkün, müharibə dəhşətlərinə mə’ruz qalan və imkansız 

ailələrdən olan tələbələrə təhsil xərcinin ödənilməsində 

güzəştlər edilir. 

Dərs ə’laçıları son kurslarda xarici ölkələrə göndərilir. 

İqtisad elmləri namizədi, professor, tanınmış iqtisadçı 

alim Nəbiyev Rasim Əmir oğlunun rəhbərlik etdiyi özəl ali 

təhsil müəssisəsində 10 kafedra (hüquq fənləri, təbiət fənləri, 

iqtisad fənləri, xarici dillər, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, 

beynəlxalq münasibətlər, fəlsəfə və sosial-siyasi fənlər, şərq 

dilləri və ədəbiyyatı, hərbi-tibbi hazırlıq) fəaliyyət göstərir. 

Ali kollecdə müasir səviyyədə təchiz edilmiş linqafon və 

kompüter kabinələri, kitabxana, idman və konfrans zalı, 

bufet-yeməkxana tələbələrin xidmətindədir. 

Ali kollecin kafedraları respublikanın ali məktəbləri, 

habelə Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Türkiyə, iran və digər 

ölkələrin uyğun ali məktəbləri ilə kadr hazırlığı sahəsində 

əməkdaşlıq edir, alimləri respublika və beynəlxalq elmi 
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konfranslarda və simpoziumlarda fəal iştirak edirlər. 1998- ci 

il ərzində ali kollec iki respublika səviyyəli elmi-nəzəri 

konfrans keçirmişdir. 

Ali təhsilli mütəxəssislər müsahibə yolu ilə ali kollecin 

hüquqşünaslıq ixtisası üzrə qiyabi şö’bəsinin III kursuna 

qəbul edilirlər. 

Ali Diplomatiya Kolleci. Ali Diplomatiya Kolleci Nazirlər 

Kabinetinin 21 fevral 1996-cı il tarixli 22 saylı qərarı ilə dövlət 

qeydiyyatından keçərək, ali məktəb statusu almışdır. 

Ümumdünya Diplomatiya Akademiyaları və Beynəlxalq 

Münasibətlər Universitetləri Birliyinin, həmçinin Mərkəzi və 

Şərqi Avropa Beynəlxalq Tədqiqatlar Birliyinin üzvüdür. 

Ali Diplomatiya Kolleci aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadrlar 

hazırlayır: 

Azərbaycan bölməsi: 

Beynəlxalq münasibətlər 

Sinxron tərcümə (ingilis, fransız, alman) 

Gömrük işinin təşkili 

Regionşünaslıq (ABŞ və Kanada) 

Regionşünasiıq (Avropa ölkələri) 

Regionşünaslıq (Yaxın və Orta Şərq ölkələri) 

Hüquqşünaslıq. 

Rus bölməsi: 

Beynəlxalq münasibətlər 

Sinxron tərcümə (ingilis, fransız, alman) 

Gömrük işinin təşkili 

Regionşünaslıq (ABŞ və Kanada) 

Regionşünaslıq (Avropa ölkələri) 

Regionşünaslıq (Yaxın və Orta Şərq ölkələri) 

Hüquqşünaslıq. 

Ali Diplomatiya Kolleci dünyanın bir sıra qabaqcıl ali 
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təhsil ocaqları ilə, o cümlədən Vyana Diplomatiya 

Akademiyası (Avstriya), London Diplomatiya Akademiyası 

(İngiltərə), Diplomatiya Mərkəzi (Türkiyə), Nottingem 

Universiteti (İngiltərə), Moskva Beynəlxalq Münasibətlər 

Universiteti (Rusiya), Kiyev Beynəlxalq Münasibətlər 

Universiteti (Ukrayna), Qrenobl Universiteti (Fransa), 

Moskva Diplomatiya Akademiyası (Rusiya), Ukrayna 

Diplomatiya Akademiyası (Ukrayna), Budapeşt Ali 

Beynəlxalq və Diplomatik Tədqiqatlar İnstitutu (Macarıstan), 

Niderland Beynəlxalq Əlaqələr institutu (Niderland), Səfirlik 

Dil Mərkəzi (İngiltərə), Beynəlxalq Ali Dil Məktəbi (Münhen), 

Riqa Dünya İqtisadiyyatı İnstitutu (Latviya) ilə sıx əlaqələr 

yaratmışdır. 

Ali Diplomatiya Kollecində “Diplomat” nəşriyyatı, “İkar” 

informasiya-analitik mərkəzi və mətbəə fəaliyyət göstərir. 

Kollecin zəngin kitabxanası, oxu zalı, kompüter mərkəzi, 

linqafon kabinetləri vardır. 

Müharibə əlillərinə, şəhid və qaçqın övladlarına, iste’- 

dadlı tələbələrə, həmçinin test imtahanlarından 300-dən çox 

bal toplayanlara təhsil haqqının ödənilməsində güzəştlər 

edilir. Ə’la və yaxşı qiymətlərlə oxuyan tələbələr təhsil 

haqqından tam və ya qismən azad olunur. 

Kolleci yüksək qiymətlərlə bitirən tələbələr təhsilini 

davam etdirmək üçün yuxarıda adları çəkilən xarici ölkələrin 

təhsil ocaqlarına göndərilir və ya magistraturada saxlanılır. 

Kolleci bitirən tələbələrə diplomla yanaşı “V” kateqoriyalı 

sürücülük vəsiqəsi də verilir. 

Tədris prosesinə tanınmış alimlər, diplomatlar, 

mədəniyyət xadimləri, habelə Azərbaycanda fəaliyyət 

göstərən xarici ölkə səfirliklərinin əməkdaşları cəlb 

olunmuşlar. 
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ADK-da 20-dən çox professor, elmlər doktoru, 80-ə yaxın 

elmlər namizədi, dosent, 90-ə qədər baş müəllim və müəllim 

fəaliyyət göstərir. 

Təhsil müddəti əyani şö’bədə 4 il, qiyabi şö’bədə 5 ildir. 

Qafqaz Universiteti. Azərbaycanda ilk xarici universitet 

kimi fəaliyyətə başlayan Qafqaz Universiteti Nazirlər 

Kabinetinin 11 sentyabr 1995-ci il tarixli 203 saylı qərarı ilə 

özəl ali təhsil müəssisəsi statusu ilə dövlət qeydiyyatından 

keçmişdir. 

Başlıca məqsədi “bir müəllim iki dövləf’i — Türkiyə və 

Azərbaycan Respublikalarının elmi-texniki və pedaqoji 

potensiallarını birləşdirmək olan universitet öhdəsinə düşən 

tarixi vəzifəni ləyaqətlə yerinə yetirir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev 

Qafqaz Universitetinin rektoru prof. Əhməd Çətin Canı qəbul 

etmişdir. 

Bir çox yeniliklərə öncüllük etmiş universitet daha bir 

yeniliyi gerçəkləşdirmək ərəfəsindədir. Tə’sisçi şirkətin 

vəsaiti hesabına 20 ha torpaq sahəsi üzərində inşa ediləcək 

müasir tipli yeni universitet kompleksi müstəqil 

Azərbaycanımız üçün də gözəl töhfə olacaqdır. 

Altı ixtisas üzrə mütəxəssis hazırlayan universitetin 

təhsil proqramları Azərbaycanın ehtiyaclarına və Türkiyənin 

əməli təcrübəsinə əsasən hazırlanmışdır. Universitetin əyani 

şö’bəsində təhsil müddəti bir il dil hazırlığı kursunu və dörd il 

bakalavr pilləsini əhatə edir. Universitet bu ildən e’tibarən 

magistr hazırlamaq hüququ qazanmışdır. 

Qafqaz Universitetində aşağıdakı itisaslar üzrə 

mütəxəssislər hazırlanır; 

Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama 

texnikasının proqram tə’minatı; 
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Biznesin təşkili və idarə edilməsi; 

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi; 

Beynəlxalq hüquq; 

Türk dili və ədəbiyyatı; 

Dinşünaslıq. 

Mükəmməl şəkildə türk və ingilis dilləri (dinşünaslıq 

bölməsində ərəb dili) öyrədilən hazırlıq kursundan sonrakı 

mərhələdə tədris azərbaycan və türk dillərində həyata 

keçirilir. 

Bu zaman tələbələri müasir tələblərə tamamilə cavab 

verən mükəmməl təhsil, son model kompüterlərdən ibarət 

laboratoriya, internetdən geniş istifadə imkanı, xarici dillərdə 

olan elmi ədəbiyyat və dərgilərdən ibarət kitabxana, təhsildə 

xüsusi fərqlənənlər üçün həvəsləndirici mükafatlar və 

bir-birindən maraqlı sürprizlər gözləyir. 

Eyni zamanda universitetlə özəl bir şirkət arasında 

bağlanmış müqaviləyə əsasən ehtiyacı olan tələbələr 

yataqxana ilə tə’min olunurlar. 

Ən başlıcası isə universitetin mə’zunları Azərbaycanda 

fəaliyyət göstərən yerli və xarici şirkətlər tərəfindən rəğbətlə 

qarşılanaraq ixtisaslarına uyğun yüksəkmaaşlı işlə tə’min 

olunurlar. Bu amil universitetin təhsil sisteminə və hazırladığı 

kadrların keyfiyyətinə verilən ən yüksək qiymətdir. 

Ümumiyyətlə, zəngin maddi-texniki bazaya, öz peşəsini 

ürəkdən sevən fədakar müəllimlərdən ibarət güclü elmi- 

pedaqoji potensiala malik olan universitetdə yüksəksəviy- 

yəli milli kadrların yetişdirilməsi üçün hər cür şərait 

mövcuddur. Burada yüksək tələbkarlıq və professionallıq 

əsasında qurulmuş tədris prosesi ilə yanaşı, elmi-tədqiqat 

işlərinin aparılmasına, professor-müəllim bey’ətinin və 
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tələbələrin xarici ölkələrə səfərlərinin təşkilinə, beynəlxalq 

elmi konfrans və seminarların keçirilməsinə, sosial 

tədqiqatların aparılmasına da xüsusi diqqət yetirilir. 

Azərbaycanda bələdiyyə sisteminin qurulması ilə əlaqədar 

universitetin qanunvericilik prosesində yaxından iştirakı və 

göstərdiyi elmi-texniki yardım da görülən konkret işlərdəndir. 

Gəncə Elm-Təhsil Mərkəzi. 1993-cü ildən fəaliyyətə 

başlayan Gəncə Elm-Təhsil Mərkəzi Respublika Nazirlər 

Kabinetinin 4 iyul 1996-cı il tarixli 81 saylı qərarı ilə dövlət 

qeydiyyatından keçərək özəl ali məktəb statusu almışdır. 

Mərkəz respublikamız üçün: 

Xarici dillər (ingilis, alman, rus, ərəb, fars dilləri); 

İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası; 

Hüquqşünaslıq; 

Gömrük işinin təşkili; 

iqtsiadiyyatın tənzimlənməsi; 

Lokomotiv və vaqon təsərrüfatı; 

Yol hərəkətinin təşkili; 

Dəmir yolu tikintisi və təsərrüfatı; 

istehsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə 

olunması (aqrar sahə üzrə); 

Menecment (aqrar sahə üzrə;) 

Biznes işinin təşkili və idarə edilməsi; 

Baytarlıq; 

Aqroekologiya 

— ixtisasları üzrə ali təhsilli mütəxəssislər hazırlayır. Bu 

ixtisasların həm əyani, həm də qiyabi şö’bələri fəaliyyət 

göstərir. Mərkəzin yüksək elmi-pedaqoji potensiala malik 

professor-müəllim hey’əti, beynəlxalq standartlara cavab 

verə bilən maddi-texniki bazası vardır. 
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Filologiya elmləri doktoru, professor Əsmət xanım 

Məhsətinin rəhbərlik etdiyi Elm-Təhsil Mərkəzində gənclərin 

tə’lim-tərbiyəsi ilə 72 nəfərdən ibarət professor-müəllim 

hey’əti, o cümlədən 3 nəfər akademik, 18 nəfər elmlər 

doktoru, professor, 34 nəfər elmlər namizədi, dosent, 17 

nəfər baş müəllim və müəllim məşğul olur. Professor- 

müəllim hey’əti 7 ixtisas kafedrasında cəmlənmişlər. 

Elm-Təhsil Mərkəzində respublikamız üçün hərtərəfli 

inkişaf etmiş, yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik, savadlı, 

vətənini, xalqını sevən, milli vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə 

alan, dövlətçiliyimizi qoruyub saxlamaq, Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünü tə’min etmək, ölkə rəhbərliryinin daxili və xarici 

siyasətini dəstəkləmək ruhunda formalaşan 

vətəndaş-mütəxəssislərin yetişdirilməsinə xüsusi diqqət 

göstərilir. 

Ali məktəbdə 4 xarici dövləti, 7 milləti, respublikamızın 

40-a yaxın rayonunu təmsil edən tələbələr təhsil alır. Böyük 

Nizaminin adını daşıyan bu təhsil ocağında məcburi 

köçkünlərin, qaçqınların övladları pulsuz təhsil alır, ə’la 

qiymətlərlə oxuyan, ictimai işlərdə fəal iştirak edən tələbələrə 

təqaüd verilir. Bütün ə’la oxuyan və ictimaiyyətçi 

tələbələrimizə Nizami, Füzuli, Şəhriyar, Z.Əliyeva, Ə.Əliyev 

adına təqaüdlər verilir. 

Ətraf rayonlarda müvəqqəti məskunlaşmış qaçqın və 

köçkün ailələri üçün mütəmadi xeyriyyə tədbirləri həyata 

keçirilir. 

Kollektivə 10% güzəştli yeməkxana xidmət göstərir. 

Ali məktəbdə müntəzəm olaraq mədəni-kütləvi tədbirlər, 

xarici ölkə alimləri, respublikamızın görkəmli elm və 

incəsənət xadimləri, milli qəhrəmanlar, şair və yazıçılarla 

görüşlər keçirilməsi ən’ənəyə çevrilmişdir. Mərkəzin 

idmançı- 
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lari dəfələrlə respublika səviyyəli futbol, voleybol, basketbol, 

sərbəst güləş, karate yarışlarında yüksək yerlər tutmuşlar. 

Tələbələrin elmi yaradıcılıq qabiliyyətini inkişaf etdirmək 

üçün onlar tələbə texniki yaradıcılıq birliyinə cəlb edilir və 

onlara yüksək elmi dərəcəli müəllimlər rəhbərlik edirlər. 

Gənclərin bədii yaradıcılıq qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün 

universitetdə müxtəlif dərnəklər fəaliyyət göstərir. Bu da öz 

növbəsində onların asudə vaxtlarının maraqlı keçməsində 

mühüm rol oynayır. 

San-Marino Beynəlxalq Elmlər Akademiyası akademik 

Mərkəzinin Azərbaycan filialı (Mincəçevir şəhəri). 1995-ci ildə 

Respublika Nazirlər kabinetinin 204 saylı qərarı ilə dövlət 

qeydiyyatından keçərək özəl ali məktəb statusu almışdır. ilk 

fəaliyyətinə orta məktəb binalarını icarəyə götürməklə 

başlayan akademiya tezliklə özünün zəngin maddi- texniki 

bazasını yaratmağa müvəffəq olmuşdur. 

1995-ci ildən filial üçün ayrılan 2 hektar torpaq 

sahəsində nümunəvi layihə əsasında akademiya 

şəhərciyinin inşasına başlanmış və 1997-ci ildə 3 mərtəbəli 

tədris korpusu tikilib istifadəyə verilmişdir. Bu gün artıq 

akademiyanın istifadəsində hər cür avadanlıqlarla təchiz 

olunmuş 2 üçmərtəbəli tədris korpusu vardır. Layihəyə 

əsasən yaxın beş ildə daha bir üçmərtəbəli tədris korpusu, 

bir beşmərtəbəli tələbə yataqxanası, müasir idman 

kompleksi, tələbə yeməkxanası və digər obyektlərin inşası 

nəzərdə tutulur. 

Akademiya aşağıdakı ixtisaslar üzrə bakalavr pilləsində 

ali təhsilli mütəxəssislər hazırlayır; 

İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə 

edilməsi; 

Marketinq: 

Hüquqşünaslıq; 
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Tarix; 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı; 

Xarici dil (ingilis dili); 

İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası; 

Yol hərəkətinin təşkili; 

Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı; 

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi; 

Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalatının texnologiyası. 

1000 nəfərdən çox tələbənin təhsil aldığı Akademiyada 

200 nəfərə yaxın professor-müəllim hey’əti fəaliyyət göstərir. 

Bunlardan 50 nəfərdən çoxunun yüksək elmi dərəcəsi 

vardır. 

Akademiyanın tələbələri respublikada keçirilən müxtəlif 

müsabiqələrdə və olimpiadalarda uğurla çıxış edir və yüksək 

nəticələr əldə edirlər. Akademiyanı ə’la qiymətlərlə bitirən 

mə’zunların ali təhsildən sonrakı pillələrdə (magistratura, 

doktorantura) təhsil almalarına qayğı göstərilir. Akademiyaya 

iqtisad elmləri doktoru, professor, Rusiya Sahibkarlıq 

Akademiyasının, Beynəlxalq Müstəqil Akademiyanın, 

Beynəlxalq Enerji İnformasiya Elmlər Akademiyasının həqiqi 

üzvü və Dövlətlərarası Pedaqoji Assambleyanın 

vitse-prezidenti, Y.Məmmədəliyev adına mükafatın laureatı 

Əyyub Əyyubov rəhbərlik edir. Akademiyada 12 kafedra və 4 

fakültə fəaliyyət göstərir. 

Akademiyanın ixtisaslaşdırılmış laboratoriyaları, oxu zalı 

olan zəngin elmi kitabxanası, fənn kabinələri, kompüter 

zalları, linqafon otaqları, akt zalı vardır. Bütün auditoriyalar 

müasir mebellərlə təchiz edilmişdir. 

Akademiya Rusiya və Ukraynanın ali məktəbləri ilə sıx 

elmi-pedaqoji əlaqələr saxlayır. Bu ölkələrin ali məktəbləri ilə 

çoxlu sayda və istiqamətdə əməkdaşlıq müqavilələri 
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bağlanıb həyata keçirilir. Akademiyanın artıq 2 buraxılışı 

olmuşdur. 

“Naxçıvan” Universiteti. “Naxçıvan” Universiteti 1993-cü 

ildən tə’sis edilmiş və Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 4 iyul 1996-cı il tarixli, 84 saylı qərarı ilə dövlət 

qeydiyyatından keçərək özəl ali məktəb statusu almışdır. 

Fəaliyyət göstərdiyi müddətdə universitetin bir- neçə 

buraxılışı olmuşdur. Ali məktəbin hazırladığı mütəxəssislər 

istehsalatda, təhsil, elm və mədəniyyətin müxtəlif 

sahələrində, o cümlədən respublika hüquq mühafizə 

orqanlarında, yol hərəkətinin təhlükəsizliyi idarələrində, 

xarici şirkətlərdə çalışırlar. 

Universitet aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadrlar hazırlayır: 

Beynəl)^alq iqtisadi münasibətlər; 

İqtsiadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi; 

Hüquqşünaslıq; 

Yol hərəkətinin təşkili; 

Xarici dil (ingilis); 

Tərcümə (ingilis); 

İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası; 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı; 

Musiqi təhsili; 

Jurnalistika; 

Məktəbəqədər təhsilin pedaqogika və metodikası. 

Akademik Y.Məmmədəliyev, akademik M.Mehdizadə və 

Mikayıl Müşfiq mükafatları laureatı, pedaqoji elmlər doktoru, 

professor F.B.Sadıqovun rəhbərlik etdiyi universitetdə 250 

nəfərdən ibarət professor-müəllim hey’əti çalışır. Onlardan 

36 nəfəri professor, elmlər doktoru, 87 nəfəri elmlər 

namizədi, dosent, 36 nəfəri baş müəllim və 65 nəfəri isə 

müəllimdir. 
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Universitetdə aşağıdakı kafedralar fəaliyyət göstərir; 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı; 

Pedaqogika və psixologiya; 

ictimai-siyasi və hüquq elmləri; 

Texniki elmlər; 

Riyaziyyat və dəqiq elmlər; 

Təbiət elmləri; 

İqtisadiyyat elmləri; 

Xarici dillər. 

Universitetdə magistratura, kitabxana, kompüter 

mərkəzi, nəşriyyat, oxu zalı, bufet-yeməkxana, idman zalı, 

linqafon kabinələri, ixtisas laboratoriyaları, konfrans zalı, 

mini poliklinika və s. fəaliyyət göstərir. 

Bu təhsil ocağı Türkiyənin Bilkənd, İranın Tehran-Azadi, 

İngiltərənin Oksford, ABŞ-ın İndiana universitetləri ilə sıx 

əlaqə saxlayır, müəllim və tələbə mübadiləsi edir. 

Universitetin özünəməxsus 2 tədris binası vardır. 2 

üçmərtəbəli korpusun inşası başa çatdırılmış və 

beşmərtəbəli korpusun inşasına başlanmışdır. 

Universitetdə ibtidai hərbi hazırlıq kursu üzrə məşğələlər 

keçirilir. Hərbi biliklərin daha mükəmməl öyrədilməsi üçün 

yaxın gələcəkdə burada müstəqil hərbi kafedranın açılması 

planlaşdırılmışdır. 

Tə’lim prosesində elmi-texniki tərəqqinin son 

nailiyyətlərindən istifadə edilməsi üçün hal-hazırda 

ixtisaslaşdırılmış auditoriyalar və fənn kabinetləri yaradılır. 

“Naxçıvan” Universitetində “Ünsiyyət” adlı qəzet nəşr 

olunur. 

“Naxçıvan" özəl Universiteti (Naxçıvan şəhərində). 

“Naxçıvan” Özəl Universiteti 1999-cu ildə yaradılmışdır.. 

Universitet 1994-cü ildən 1999-cu ilədək “Naxçıvan” 
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Universitetinin Naxçıvan bazası kimi fəaliyyət göstərmişdir. 

1999-cu ilin iyul ayında universitetin nizamnaməsi 

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata 

alınaraq, ona 5 iyul 1999-cu il tarixli 33 №-li şəhadətnamə ilə 

hüquqi şəxs statusu verilmişdir. 11 noyabr 1999-cu il tarixdə 

Respublika Təhsil Nazirliyinin 8 №-li lisenziyası ilə 

“Naxçıvan” Özəl Universitetinə ali təhsilin bakalavr pilləsində 

kadr hazırlığına icazə verilmişdir. 

“Naxçıvan” Özəl Universitetində tədrisin təşkilati 

strukturu Təhsil Qanununun tələblərinə müvafiq şəkildə 

qurulmuşdur. Burada 600 tələbə təhsil alır. Universitetdə iki 

fakültə vardır: 

Hüquq və yol nəqliyyatı fakültəsi; 

Pedaqoji fakültə. 

Hər iki fakültənin əyani və qiyabi şö’bələrində tədrisin 

təşkili ilə 5 kafedra məşğuldur; 

Filologiya kafedrası; 

Təbiət elmləri kafedrası; 

Humanitar elmlər kafedrası; 

Pedaqogika və psixologiya kafedrası; 

Xarici dillər kafedrası. 

Respublika Təhsil Nazirliyinin müvafiq lisenziyasına 

uyğun olaraq, universitetdə 11 ixtisas üzrə kadr hazırlığı 

aparılır: 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı; 

Xarici dil və ədəbiyyat (ingilis dili və ədəbiyyatı); 

Tərcümə (ingilis dili); 

Hüquqşünaslıq; 

Jurnalistika; 

Musiqi təhsili; 

ibtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası; 

300 



Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər; 

Maliyyə və kredit; 

iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi; 

Yol hərəkətinin təşkili. 

“Naxçıvan” Özəl Universitetində 79 nəfər professor- 

müəllim hey’əti çalışır. Bundan başqa, təhsilin dünya 

standartlarına yaxınlaşması üçün xarici mütəxəssislərin 

tədrisə cəlb olunmasına xüsusi fikir verilir. Belə ki, Amerika 

Birləşmiş Ştatlarının Perdi Universitetinin professoru Huy 

Daubek, Miçiqan Universitetinin professoru Tanya Miq- 

rosski 1999-cu ildə universitetdə mühazirələr oxumuş, 

argentinalı Qabriella Fillips, ingiltərəli Konrad Vayn, Pamella 

Flover ingilis dili və ədəbiyyatı ixtisasında nitq praktikası 

fənnindən mütəmadi tədrislə məşğul olumuşlar. 

ingilis dilinin tədrisi Oksford Universitetinin metodikası 

əsasında TMK (tələbə-müəllim-kafedra) sxemi üzrə aparılır. 

Güclü qəbuledicilərlə təchiz edilmiş ingilis dili kabinəsində 

İngiltərədən hər gün canlı yayımlanan tədris kanalından 

istifadə tədrisi dünya standartlarına müvafiq qurmağa imkan 

verir. 

Muxtar Respublika ali məktəb tələbələrini, iş adamlarını 

əhatə edən “İngilis dili disskusiya klubu” öz işini çox 

müvəffəqiyyətlə davam etdirir. 

“Naxçıvan” Özəl Universitetinin 23000 kvadrat metr 

özəlləşdirilmiş sahəsi vardır. Universitetin malik olduğu iki 

tədris korpusunda laboratoriyalar, kabinələr, son modifi- 

kasiyalı avadanlıqları olan kompüter mərkəzi, 6 min nüsxə 

kitabı olan kitabxana tələbələrin istifadəsindədir. 

Universitetin fərdi qazanxanası, dərzi sexi, elektrik şəbəkəsi, 

çilingərlik, dülgərlik sexləri vardır. 

“Naxçıvan” Özəl Universitetində dünyanın bir sıra 
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ölkələrinin universitetləri ilə əlaqələrə, görkəmli elm 

adamları, siyasi xadimlər və diplomatlarla görüşlərə xüsusi 

fikir verilir. 1998/99-cu illərdən bəri ingilis dilində iki 

beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. “Naxçıvan Azərbaycanın 

çiçəklənən qədim diyarıdır" mövzusunda keçirilən 

konfransın materialları haqda xülasə hətta Çində nəşr 

olunan “Jenmin Jibao” qəzet-jurnalında verilmişdir. 

Türkiyə Respublikasının, İran İslam Respublikasının 

Naxçıvandakı Baş konsulluqları vasitəsilə bu ölkələrin təhsil 

və elm müəssisələri ilə daimi əlaqələr saxlanılır. Ankaranın 

Qazi, Bilkənd, Əhməd Yasəvi Universitetləri ilə əlaqələr 

yaradılmış, Pamukkale, Qaziantep Universitetləri ilə əlaqə 

yaradılması razılaşdırılmışdır. 

Xarici dillər kafedrasının müəllimi Nərgiz Tağıyeva ABŞ- 

da prof. Lipinskinin yanında kurs keçərək marketinq üzrə 

beynəlxalq dərəcəli mütəxəssis sertifikatı almışdır. 

Əldə olunmuş razılaşmaya əsasən 2000-ci ildə ABŞ-nın 

Perdi Unviersitetinin 5 nəfər professoru iqtisadi problemlərə 

həsr edilmiş mühazirələr oxumaq üçün “Naxçıvan” Özəl 

Universitetinə gələcəklər. 

Bu yaxınlarda Türk Sənayesi İş Adamları Beynəlxalq 

Birliyi Yönətim Kurulu başqanı Cəmal Yançının başçılığı ilə 

30 nəfərlik hey’ət tələbələrlə görüşmüş, Türkiyə 

Respublikasının Azərbaycandakı böyük elçisi Qədri Eçvət 

Tezcan professor-müəllim hey’əti və tələbələr qarşısında 

çıxış etmişdir. Türkiyənin Naxçıvan Muxtar 

Respublikasındakı baş konsulu Aydın Nurhan tələbələr 

qarşısında iqtisadi və diplomatik mövzularda daim çıxışlar 

edir. 
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SON SÖZ 

“Müqayisəli pedaqogika” respublikamızda ilk dəfə olaraq 

nəşr olunur. Uzun illərin tədqiqat məhsulu olan bu kitabda, 

şübhəsiz ki, bə’zi qüsurlar da vardır. Müəllif oxuculara 

təqdim olunmuş bu dərs vəsaiti ilə bağlı fikir və 

mülahizələrini söyləyən şəxslərə qabaqcadan öz dərin 

təşəkkürünü bildirir. 

Kitab nəşrə hazırlanarkən bir çox dərs vəsaitlərindən, o 

cümlədən Moskvanın “Prosveşenie” nəşriyyatının 1978-ci 

ildə buraxdığı “Müqayisəli pedaqogika” (müəlliflər: M.A.So- 

kolova, E.N.Kuzmina, M.L. Rodionov) dərs vəsaitinin 

müvafiq fəsil və paraqraflarındakı informasiyalardan istifadə 

olunmuşdur. Bununla yanaşı, qeyd etməliyik ki, yeni yaranan 

ali məktəblər başlığı altında verilmiş fəsildəki 

informasiyaların bir qismi həmin ali məktəblərin 

rektorlarından alınmış, habelə TQDK-nın buraxdığı 

“Abituriyent” jur- nallarındakı materiallardan istifadə 

olunmuşdur. Bunlardan əlavə, mövzuya müvafiq olaraq 

ABŞ, Almaniya, Fransa, İngiltərə, Yaponiya və digər inkişaf 

etmiş ölkələrdə təhsilin inkişafı ilə bağlı olan mə’lumatlar 

internet vasitəsilə qəbul edilib kitaba salınmışdır. Kitabın 

yazılmasında müəllifin müxtəlif vaxtlarda Rusiya, Ukrayna, 

Baltikyanı respublikalar, Belorusiya, Gürcüstan, Özbəkistan, 

Qazaxstan, Türkmənistan, Moldaviya, Türkiyə, İran, 

Almaniya, Fransa, Hollandiya, Skandinaviya ölkələri, ərəb 

ölkələri və s. dövlətlərdə e’zamiyyətdə olmasının və müvafiq 

mövzulara dair tədqiqatlar aparmasının böyük əhəmiyyəti 

olmuşdur. Kitab yazılarkən həmin tədqiqatlar nəzərə 

alınmışdır. 

Kitabın yazılmasına tə’sir göstərən mühüm amillərdən 

biri də müəllifin otuz iki ildən çox Azərbaycan Respublika 
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sının təhsil sistemində çalışması və respublikanın demək 

olar ki, bütün təhsil strukturlarından olan təhsil 

müəssisələrində tədqiqat işlərinin aparması olmuşdur. 

Müəllif həmin tədqiqat materiallarını və maarif sahəsində 

qazandığı zəngin təcrübəni əlaqələndirmiş, onları vəhdətdə 

götürmüş, kitabın müxtəlif fəsil və paraqraflarında əks 

etdirmişdir. 
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