
 

             AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  ELM VƏ  TƏHSİL NAZİRLİYİ 

“NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

FƏNN SİLLABUSU 

  

Təsdiq edirəm: ________ A.N.Məmmədova 

 

Tarix: 08  sentyabr 2022 

Fənnin təsviri 

Fənn (adı, krediti) Ali məktəb pedaqogikası / 4 kredit 

Fakültə Pedaqoji  

İxtisas  
PNT, Az.dili, Riyaziyyat, Tarix, Coğrafiya, İngilis 

dili, İslamşünaslıq 

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 – 1 saat (üst h.- m), II gün  1 saat (alt h.- s.)  

Tədris dili  
Azərbaycan dili 

Baza/ Seçmə 
Baza  

Tələb olunan 

dərsliklər və dərs 

materialları 

1. Rüstəmov F., Dadaşova T. Ali məktəb pedaqogikası (Magistratura pilləsi üçün 

dərslik). Bakı, “Nurlan”, 2007, 568 səh. 

2. Rüstəmov F.A. Azərbaycan pedaqogikaşünaslığı. Dərslik. Bakı, Elm və təhsil, 

2016, 888 səh. 

3. Kazımov N. Ali məktəb pedaqogikası, Bakı, 2006 

4. Abbasov A. Pedaqogika. Dərs vəsaiti.  Bakı, 2013 

5. Sadıqov F. Pedaqogika. Dərslik. Bakı, 2012 

6. Hüseynzadə R., İbrahimov F. Pedaqogika. I və II cild. Bakı, 2013 

7. Dadaşova T.Y. Ali məktəb pedaqogikasının atual problemləri. Bakı, 2003. 

8. İsmixanov M., Bəxtiyarova R. Ali məktəb pedaqogikası. Bakı – 2014. 

İstifadə ediləcək 

web səhifələr 

 1. http://lib.bbu.edu.az/files/book/1057.pdf 

 2.https://www.repk.az/uploads/books/24.pdf 

 3.http://anl.az/el/Kitab/2017/07/cd/Azf-296978.pdf 

 4.https://wikipedia.anarim.az/?q=Məcid_ismixanov_pedaqogika_pdf 

Fənnin xülasəsi 

Ali məktəb pedaqogikasının mahiyyəti, məzmunu, məqsəd və vəzifələri, ali məktəb 

didaktikası, təlimin prinsipləri, didaktik metod və vasitələr, ali məktəbdə təlim prosesinin 

təşkili formaları, tərbiyə işinin təşkilinin nəzəri əsasları, tərbiyə prosesinin metodik 

əsasları, ali məktəbşünaslıq məsələləri haqqında məlumat verilir. 

Fənnin məqsədləri 

Ali məktəb pedaqogikası fənninin məqsədləri: 

1. Cəmiyyət və təhsil, ali məktəb didaktikası, təlimin prinsipləri haqda, 

2. Didaktik metod və vasitələr, ali məktəbdə təlim prosesinin təşkili formaları haqda  

3. Tərbiyə işinin təşkilinin nəzəri əsasları və tərbiyə prosesinin metodik əsasları 

barədə elmi məlumatları tədris etməkdir. 

Öyrənmə nəticələri 

Kursu müvəffəqiyyətlə bitirən magistrantlar ali məktəb didaktikası haqda bilik əldə 

edəçək: 

1. Təhsilin ictimai xarakteri,təhsil və mədəniyyət, təhsilin tarixi qaynaqları, pedaqoji 

təhsilin yaranmasına dair biliklər əldə edəcək, 

2. Ali məktəbdə təlimin prinsip, metod və vasitələrinə dair biliklər qazanacaq, 

3. Didaktik metod və vasitələrin məzmununa aid biliklər əldə edəçək, 

4. Tərbiyə işinin təşkilinin nəzəri əsasları haqda məlumat əldə edəcək, 

5. Tərbiyə prosesinin metodik əsasları haqqında öyrənəcək, 

6. Ali məktəbşünaslıq məsələlərini əhatə edən bilikləri mənimsəyəcəklər. 

http://lib.bbu.edu.az/files/book/1057.pdf


 
 

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 səviy-

yəsi 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, test-

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

nümunələri) materiallar kimi təlim metodlarından istifadə edilir 

Qiymətləndirmə 

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%) 

Qiymətləndirmə 

metodları 

Tapşırıqlar: Tapşırıq olaraq tələbələrə aşağıda qeyd olunmuş sərbəst mövzular verilir və 

semestr ərzində qiymətləndirilir. 

Sərbəst iş mövzuları: 

1. Ali məktəb pedaqogikasının təşəkkülü 

2. Azərbaycanda elmi-dərəcə və elmi adların verilməsi tarixi 

3. Pedaqoji fəaliyyətin strukturu 

4. Ali məktəbdə təlimin mahiyyəti, hərəkətverici qüvvələri və prinsipləri 

5. Təhsilin məzmunu və onun təkmilləşdirilməsinin elmi əsasları 

6. Ali məktəbdə təlim metodları 

7. Ali məktəbdə pedaqoji texnologiyalar 

8. Ali məktəbdə tərbiyə prosesinin mahiyyəti 

9. Ali məktəb tələbələrinin tərbiyəsinin sosial-pedaqoji əsasları 

10. Ali məktəb fəaliyyətinin istiqamətləri 



 
 

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 im-

tahanda iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. Tam sinif iş-

tirakı və təyin olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. 

Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad verilməlidir. 

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 əv-

vəlcədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə digər 

tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

                                                            Tematik plan 

                                                                Mühazirə  

Həftə Tarix  
Mövzular  

 
Dərslik / Tapşırıq / Ədəbiyyat 

1 

20.09.22 Cəmiyyət və təhsil 

Plan: 

1.  Təhsil cəmiyyətin sosial təcrübə məkanı və 

mənəvi fəaliyyətin xüsusi sahəsi kimi. 

2. Təhsilin ictimai xarakteri. 

3. Təhsil və mədəniyyət. 

4. Təhsilin tarixi qaynaqları. 

5.  Pedaqoji təhsilin yaranması. 

1. Rüstəmov F. Paşayev Ə. Peda-

qogika. Yeni kurs.  2002. Bakı, Elm 

və təhsil. 2017, 464 s.-114-125 

2. Kazımov N. Ali məktəb 

pedaqogikası, Bakı, 2006. 

3.Rüstəmov F. Pedaqogika tarixi. 

Bakı, 2006. 

 

2 

04.10.22 Ali məktəb pedaqogikasının ümumi əsasları 

Plan: 

1. Ali məktəb pedaqogikasının ümumi əsasları. 

2.Ali məktəb pedaqogikasının müasir metodoloji 

aspektləri. 

3.Elmi-pedaqoji araşdırmaların əsasları. 

4.Ali məktəbdə pedaqoji prosesin xüsusiyyətləri. 

1. Rüstəmov F., Dadaşova T. Ali 

məktəb pedaqogikası (Magistra-

tura pilləsi üçün dərslik). Bakı, 

“Nurlan”, 2007, 568 səh.-s.7-48 

3 

18.10.22 Ali məktəb didaktikası. Təlimin prinsipləri 

Plan: 

1. Didaktika haqqında anlayış. 

2. Təlimin məqsəd və vəzifələri. 

3. Ali təhsil proqramları. 

4. Təlimin prinsipləri. 

1.Rüstəmov F., Dadaşova T. Ali 

məktəb pedaqogikası (Magistratura 

pilləsi üçün dərslik). Bakı, 

“Nurlan”, 2007, 568 səh.-s.131-151 

2.Kazımov N. Ali məktəb pedaqogi-

kası, Bakı, 2006. 

4 

01.11.22 Didaktik metod və vasitələr. 

Plan: 

1. Təlimin metod və vasitələri haqda ümumi 

məlumat. 

2. Ümumi pedaqogikada təlim metodlarının 

təsnifat müxtəlifliyi. 

3. Ali məktəblərdə təlim-tərbiyə prosesi metodla-

rının qrupları. 

1. Rüstəmov F., Dadaşova T. Ali 

məktəb pedaqogikası (Magistratura 

pilləsi üçün dərslik). Bakı, “Nurlan”, 

2007, 568 səh.-s.189-275 

5 

15.11.22 Ali məktəbdə təlim prosesinin təşkili formaları 

Plan: 

1. Ali məktəblərdə təlim-tərbiyə prosesinin 

təşkili formaları haqda məlumat. 

2. Təlimin təşkilat formalarının təsnifatı və 

1.Rüstəmov F., Dadaşova T. Ali 

məktəb pedaqogikası (Magistra-tura 

pilləsi üçün dərslik). Bakı, 

“Nurlan”, 2007, 568 səh.-s.153-188 



 
 

 

 

 

 

 

 

xarakteristikası. 

3. Tədris prosesi modeli. 

6 

29.11.22 

 

 

 

 

 

 

Tərbiyə işinin təşkilinin nəzəri əsasları 

Plan: 

1. Pedaqoji ali məktəbdə tərbiyənin mahiyyəti. 

2. Tələbələrin tərbiyəsinin konseptual əsasları. 

3. Tərbiyə və şəxsiyyətin sosiallaşması. 

4. Tərbiyənin əsas istiqamətləri. 

5. Tərbiyə fəlsəfəsi. 

1. Kazımov N. Ali məktəb pedaqo-

gikası, Bakı, 2006.. 384 s.-s.204-

268 

 

7 

13.12.22 Tərbiyə prosesinin metodik əsasları 

Plan: 

1. Tərbiyənin əsas qanunauyğunluqları və 

prinsipləri. 

2. Tərbiyənin məzmunu, metodları və təşkilat 

formaları. 

1.Rüstəmov F., Dadaşova T. Ali 

məktəb pedaqogikası (Magistratura 

pilləsi üçün dərslik). Bakı, 

“Nurlan”, 2007, 568 səh- 433-473. 

8 

27.12.22 Ali məktəbşünaslıq məsələləri 

Plan: 

1. Ali məktəbdə pedaqoji fəaliyyət və onun 

səmərəli təşkili. 

2. Ali məktəbin idarəedilməsi və özünüidarə. Ali 

məktəbə rəhbərlik. 

1. Rüstəmov F., Dadaşova T. Ali 

məktəb pedaqogikası (Magistra-

tura pilləsi üçün dərslik). Bakı, 

“Nurlan”, 2007, 568 səh.-s.539-

561 

   Cəmi: 15 s.  

 
 

 Seminar             saat                tarix 

1.  Təlimin təhsilin ümumi məsələləri 2 27.09.22 

2. Azərbaycan təhsil sistemi. Dünya təhsil sistemi. 2 11.10.22 

3. Ali məktəbdə tələbə şəxsiyyəti və onun formalaşdırılması 

imkanları 
2 

25.10.22 

4. Ali məktəbdə tərbiyə problemi 2 10.11.22 əl. 

5. Ali məktəbdə tələbələrin ideya-siaysi, ağıl, iqtisadi tərbiyə ilə 

bağlı görülən işlərinin məzmunu 
2 

22.11.22 

6 Ali məktəblərdə tələbələrin estetik, əmək, ekoloji və hüquq 

tərbiyəsi üzrə  görülən işlərinin məzmunu 
2 

06.12.22 

7 Tərbiyə prosesinin metodik əsasları 2 20.12.22 

8 Mövzu: Ali məktəbin idarə olunmasının əsas istiqamətləri 1 30.12.22 

                                  Cəmi:                                     15 s 

 

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

 

 


