
 

                AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ 

“NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

FƏNN SİLLABUSU 

 

Təsdiq edirəm: ___________ A.N.Məmmədova 

Tarix: _08_ sentyabr 2022 

Fənnin təsviri 

Fənn (adı, krediti) Ailə pedaqogikası/ 4kr. 

Fakültə Pedaqoji  

İxtisas Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi – 1k. 

Səviyyə (bakalavriat, 

magistratura) 
Magistratura səviyyəsi 

Semestr I 

Təlimçi Allahverdiyeva Lalə Zahir qızı 

e-mail lale.allahverdiyeva.81@bk.ru 

Telefon (050) 378-05-57 

Dərs günləri və saatları 
II gün – 2 saat 

 

Tədris dili   Azərbaycan dili 

Baza/ Seçmə  Seçmə 

Tələb olunan 

dərsliklər və 

dərs 

materialları 

         ƏSAS: 

1. Allahverdiyeva L.Z., Hüseynzadə R.L. Ailə pedaqogikası. Dərslik. Bakı: ADPU-

nun nəş., 2016, 340 səh. 

2.Abbasov A.Milli əxlaq və ailə etikası. Bakı, 2014, 365 s. 

3.Hüseynzadə R., İbrahimov F. Pedaqogika. Dərslik.  I c., Bakı, 2013, 708 s. 

4.Əhmədov  H., Zeynalova N. Pedaqogika.Dərslik. Bakı: Elm və Təhsil. 2016,456 s 

5.Allahverdiyeva L.Z. Ailədə tərbiyə üsullarının tətbiqi zamanı etnopedaqoji 

materiallardan istifadə imkanları. Bakı: “Elm və təhsil”, 2014, 144 s. 

      ƏLAVƏ: 

1.Əlizadə H.Ə. Tərbiyənin demoqrafik problemləri. Bakı: Maarif, 1993, 232 s. 

2.Həsənli S. Ailə tərbiyəsində etnopedaqoji materiallardan istifadə imkanları. 

Naxçıvan: İdeya nəşriyyat evi, 2011, 216 s. 

3.Həsənova M.Azərbaycanda ailə, hüquq və demoqrafik aspektlər.Bakı:2004, 28 

4.Quliyev S.M,  Quliyeva M.A. Şərq mütəfəkkirlərinin əsərlərində ailədə övlad 

tərbiyəsi. Bakı: BDU, 2008, 404 s.  

İstifadə 

ediləcək web 

səhifələr 

1.http://www.aak.gov.az/upload/dissertasion/pedaqogika 

2. http://anl.az/el/emb/ZE/pdf/2011-2127.pdf 

3.https://muallim.edu.az/news.php 

4.https://azkurs.org/sirin-bunyadova.htm 

Fənnin xülasəsi 

“Ailə pedaqogikası” ixtisasının tədris proqramında Ailə pedaqogikasının ümumi 

məsələləri, ailə pedaqogikasının digər elmlərlə əlaqəsi və elmi-tədqiqat metodları, 

ailədə tərbiyənin  prinsip və metodlarından istifadə, Ailə tərbiyəsinin nəzəri 

məsələləri, ailə həyatına hazırlığın əsas məzmunu. Ailə: onun xüsusiyyətləri və 

tipləri, ailə üzvlərinin hüquq və vəzifələri, ailədə uşaqların tərbiyəsinin təşkili, 

mədəni vərdişlərin formaları və uşaqlarda tərbiyə olunma imkanları, Şəxsiyyətin 

inkişafı və ailədə uşağın sosial inkişaf şəraiti, ailədə uşaqların oyun fəaliyyəti və 

təlim əməyinin təşkili, ailəyə pedaqoji kömək, ailədə ixtilaflar, ailə tərbiyəsinin 

müasir problemləri  mövzular tədris ediləcəkdir. 

Fənnin 

məqsədləri 

Valideyn olmağa hazırlaşan gənclərimiz bu fənni öyrənərkən ailə etikasına, ailədə 

məhəbbət, qarşılıqlı hörmət,  nikahın uğurlu şərtləri, ailədə valideynlərin vəzifələri, 

uşaqların hüquqları, ailədə uşaqların tərbiyəsi  və  s. bu kimi məsələlərlə tanış olurlar 

ki, bu da onaların gələcək ailə həyatına hazırlığında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

http://anl.az/el/emb/ZE/pdf/2011-2127.pdf
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Öyrənmə 

nəticələri 

- ailə pedaqogikasının ümumi məsələlərinə dair məlumat almalı, 

- ailədə tərbiyənin  prinsip və metodlarından istifadə haqqında biliklər əldə etməli, 

- ailədə şəxsiyyətin inkişafı və formalaşması haqqında biliklər öyrənməli, 

- Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində yer alan qanunlar haqqında biliklər 

mənimsəməli, 

- nikah  və onun bağlanması qaydaları haqqında biliklər əldə etməli, 

- Ailə: onun xüsusiyyətləri və tipləri haqqında məlumat almalı, 

- Ailədə uşaqların tərbiyəsinin təşkili haqqında biliklər almalı,  

-Şəxsiyyətin inkişafı və ailədə uşağın sosial inkişaf şəraitinə dair biliklər əldə 

etməli, 

- Ailəyə pedaqoji köməyin yolları haqqında öyrənməli,  

- Ailədə ixtilaflar, onların səbəb və nəticələri haqda məlumat almalı,  

- Ailə tərbiyəsinin müasir problemləri haqqında məlumatlar əldə edəcəklər. 

Tədris 

metodları 

Mühazirə Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir 

Qrup müzakirəsi 
Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar verilir və müzakirə 
aparılır 

Təcrübi məşğələ 
Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və video fayllar) nümayişi 

ilə izah edilir. 

Simulyasiya  
 Aralıq və yekun imtahan zamanı tələbələrin mənimsənilmə sə-

viyyəsi yoxlanılır və təhlil edilir 

Layihə 
Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator işləri verilir və simulyasiya 
proqramlarından istifadə edilərək nəticələr qeyd edilir 

Digər 

Tədris prosesində fərdiləşdirilmiş ( oyunlar üçün materiallar, 

testlər) və vizual (slaydlar, sxemlər, qrafiklər, şəkillər, sənəd 

nümunələri) materiallar kimi təlim metodlarından istifadə edil-

ir 

Qiymətləndirm

ə 

Mövzunun mənimsənilməsi Faiz nisbəti (%) və ya bal 

Balların maksimum miqdarı 100 bal 

1. Semestr ərzində toplanmış maksimum bal 50 bal (50%) 

- Dərsə davamiyyətə görə maksimum bal  10 bal (10%) 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum bal 10 bal (10%) 

- Seminar və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə 

görə maksimum bal 
30 bal (30%) 

Qeyd: seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç qiyməti olduğu 

halda, ona tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır. Əks təqdirdə tələbəyə bal 

hesablanmır. 

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum bal 50 bal (50%) 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: semestr ərzində imtahan nəticəsinə görə 

toplanan balların cəmi 50-dən yuxarı olan tələbələr fənni mənimsəmiş hesab 

edilir. 

- 51 baldan aşağı – “qeyri kafi” – F 

- 51 – 60 - “qənaətbəxş” – E 

- 61 – 70 – “kafi” – D 

- 71 – 80 – “yaxşı” – C 

- 81 – 90 – “çox yaxşı” – B 

- 91 – 100 – “əla” 

Cəmi: 100 bal (100%) 

Qiymətləndirm

ə metodları 

Tapşırıqlar: Tapşırıq olaraq tələbələrə aşağıda qeyd olunmuş sərbəst mövzular 

verilir və semestr ərzində qiymətləndirilir. 

Sərbəst iş mövzuları: 

Ailə tərbiyəsinin  nəzəri məsələləri 
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 Ailə həyatına hazırlığın əsas məzmunu 

Ailə anlayışı: məzmunu və onun funksiyaları 

 Ailə tipləri və  onun xüsusiyyətləri 

 Ailənin dövrləri və aspektləri 

Ailə üzvlərinin hüquq və vəzifələri 

Ailənin büdcəsi  

Tərbiyə prosesində valideyn övlad münasibətləri 

Ailə tərbiyəsində valideynin şəxsi nüfuzu və nümunəsi 

Görkəmli Azərbaycan mütəfəkkirləri ailə tərbiyəsi haqqında 

Təqdimat: Slayd formasında hazırlanaraq sunulan təqdimatlar “GÖRÜRƏM, 

EŞİDİRƏM VƏ YADDA SAXLAYIRAM” prinsipinə əsasən qiymətləndirilir.  

Qaydalar  

 Davamiyyət: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak etməyən  

tələbə imtahana buraxılmır.      

      Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaşdırılan təqdimatda və ya 

imtahanda iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. Tam 

sinif iştirakı və təyin olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. 

Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad verilmə-

lidir. Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız istinad və sitatlardan 

ibarət olan hər hansı bir tədqiqat işi qəbul edilə bilməz. 

Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə 

imtahan nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 

Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim tərəfindən 

əvvəlcədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə 

digər tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

                                                            Tematik 

                                                           Mühazirə 

Həft

ə 
Tarix  Mövzular  Dərslik / Tapşırıq / Ədəbiyyat 

1 

20.09.22 Ailə pedaqogikasının ümumi məsələləri  

Plan: 

1. Ailə pedaqogikası ümumi pedaqogikanın 

bir sahəsi kimi 

2. Ailə pedaqogikasının mövzusu və obyekti. 

3. Ailə pedaqogikasının istifadə etdiyi 

mənbələr 

4. Ailənin vəzifələri. 

5. Ailə pedaqogikasının digər elmlərlə 

əlaqəsi 

6. Ailə pedaqogikasının tədqiqat metodları 

Ədəbiyyat: 

1.Allahverdiyeva L. Ailə 

pedaqogikası. Bakı, 2016, 330 s. –

s.6.-15 

2.Akif Abbasov. Milli əxlaq və ailə 

etikası.  Bakı, 2008, səh 296.5-14 

2 

04.10.22 Ailə tərbiyəsinin nəzəri məsələləri  

Plan:   

1."Ailə"nin etimoloji mənası 

2. Müxtəlif  tarixi dövrlərdə ailə 

3.Ailə və uşaqlara dövlət qayğısı 

4.Ailənin mühüm vəzifələri 

5.Ailə tərbiyəsində istifadə olunan prinsiplər 

6.Ailə tərbiyəsində istifadə olunan tərbiyə 

metodları 

1.Allahverdiyeva L., Hüseynzadə 

R. Ailə pedaqogikası. Bakı, 2016, 

330 s.-  s.16.-60 

2..Hümeyir Əhmədov. Pedaqogika. 

Bakı, 2006, 296 səh. 

3.Akif Abbasov. Milli əxlaq və ailə 

etikası.  Bakı, 2008, səh 296. 

4.Rüfət Hüseynzadə. Pedaqogika. 

Dərslik . 2 cild. Bakı, 2013 
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3 

18.10.22  Şəxsiyyətin inkişafı və ailədə uşağın sosial 

inkişaf prosesi 

PLAN:  
1.Şəxsiyyətin inkişafı və  tərbiyəsi haqqında 

fikirlər 

2.Şəxsiyyətin inkişafı meselelerine dair 

konsepsiyalar 

3.Şəxsiyyət və ailədə tərbiyə mühiti.  

4.Əlverişli mühitin şəxsiyyətin inkişafına  

təsiri.  

1.Allahverdiyeva L., Hüseynzadə R. 

Ailə pedaqogikası. Bakı, 2016, 330 

s.- s.298-324 

2.Hümeyir Əhmədov. Pedaqogika. 

Bakı, 2006, 296 səh. 

3.Akif Abbasov. Milli əxlaq və ailə 

etikası.  Bakı, 2008, səh 296. 

4 

01.11.22  Ailə anlayışı: məzmunu, funksiyaları, 

tipləri, aspektləri 

Plan:  

1. Ailənin funksiyaları 

 2. Ailənin tipləri  

 3. Ailənin aspektləri 

1.Allahverdiyeva L., Hüseynzadə R. 

Ailə pedaqogikası. Bakı,2016,330 

s.-37-48 

2.Hümeyir Əhmədov. Pedaqogika. 

Bakı, 2006, 296 səh. 

3.Akif Abbasov. Milli əxlaq və ailə 

etikası.  Bakı, 2008, səh 296 

5 

15.11.22 Uşaqların təlim-tərbiyəsində valideyn 

nüfuzunun rolu 

Plan: 

1. Uşaqların tərbiyəsində valideyn nüfuzu 

2. Ata nüfuzunun qazanılmasının və qorunub 

saxlanması yolları 

3.Ailə tərbiyəsində valideyn nümunəsi 

1.Allahverdiyeva L., Hüseynzadə R. 

Ailə pedaqogikası. Bakı, 2016, 330 

s.- s.151-157 

2.Hümeyir Əhmədov. Pedaqogika. 

Bakı, 2006, 296 səh. 

3.Akif Abbasov. Milli əxlaq və ailə 

etikası.  Bakı, 2008, səh 296. 

6 

29.11.22 Ailəyə pedaqoji kömək 

Plan: 

1. Məktəblə ailə arasında uşağın tərbiyəsinə 

xidmət edən vahid tələblər 

2. Məktəb və ailə tərbiyəsi arasında sıx 

inteqrasiyanın mövcudluğu 

1.R.Hüseynzadə, F.İbrhimov. 

Pedaqogika. Dərslik . 2 cild. Bakı, 

2013, 708 s.- s.342-378 

2.Muradxanov M.Ə. Məktəblilərin 

ailədə tərbiyəsi. Bakı: Maarif, 

1972. 

3. Muradxanov M.Ə. Uşaqların 

tərbiyəsində ailə mühüm ocaqdır. 

Bakı, 1961. 

7 

13.12.22 Müasir ailə  problemləri və onun  həlli 

yolları 

Plan:  

1. Ailənin inkişaf  xüsusiyyətlər 

2. Ailənin nuklearlaşması prosesi 

3. Ailələrdə qarşılıqlı münasibətlərə xələl 

gətirən amillər 

1.R.Hüseynzadə, F.İbrahimov. 

Pedaqogika. Dərslik . 2 cild. Bakı, 

2013, 708 s.- s.380 -396 

2.Muradxanov M.Ə. Məktəblilərin 

ailədə tərbiyəsi. Bakı: Maarif, 1972. 

3. Muradxanov M.Ə. Uşaqların 

tərbiyəsində ailə mühüm ocaqdır. 

Bakı, 1961. 

8 

27.12.22 Mövzu 8. Ailədə ixtilaflar   
Plan: 

1. Ailədə ixtilaflarının səbəbləri 

2. Ailə münaqişələrinin tipləri 

3. Ailə münasibətlərində mədəniyyət 

4. Boşanmanın səbəbləri  

5. Boşanmanın nəticələri  

1.Abbasov A. Milli əxlaq və ailə 

etikası. Bakı, 2008.296 s. – 286-294 

R.Hüseynzadə, F.İbrahimov. Peda-

qogika. Dərslik . 2 cild. Bakı, 2013 

2.Muradxanov M.Ə. Məktəblilərin 

ailədə tərbiyəsi. Bakı: Maarif, 1972 

  Cəmi: 15 s.  
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                    SEMİNAR 

 
saat tarix 

1. 
Pedaqoji elmlər sistemində ailə 

pedaqogikasının yeri 
2 

27.09.22 

2 
Ailə tərbiyəsində tərbiyənin prinsiplərindən 

istifadənin zəruriliyi 
2 

11.10.22 

3 Ailədə uşağın sosial inkişaf şəraiti 2 25.10.22 

4 Ailənin funksiyaları. Ailənin tipləri. 2 11.10.22 

5 Valideynin şəxsi nümunəsi və nüfuzu. 2 22.10.22 

6 
Valideynlər və müəllimlər uşaqların əsas 

tərbiyəçiləridir 
2 

06.12.22 

7 
Ailədə düzgün aparılmayan tərbiyənin əsas 

tipləri. 
2 

20.12.22 

8 
Boşanmanın uşaq psixologiyasına və 

tərbiyəsinə təsiri                       
2 

28.12.22 

                                                                                Cəmi: 15 s.  

                                     

                        Fənn müəllimi:                                 ped.ü.f.d., dosent L.Allahverdiyeva 


