
 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ 

“NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

FƏNN SİLLABUSU 

Təsdiq edirəm: ___________ A.N.Məmmədova 

 

Tarix: __8__ sentyabr 2022 
 

Fənnin təsviri 

Fənn (adı, krediti)  Azərbaycanda  məktəb və pedaqoji fikir tarixi ,6kredit           

Fakültə Pedaqoji  

İxtisas PNT 

Səviyyə (bakalavriat, 

magistratura) 
Magistratura səviyyəsi 

Kurs II 

Semestr I 

Təlimçi Yusifova Nəzakət Rəsul qızı 

e-mail n.yusifova@gmail.com 

Telefon (060) 379-80-93 

Dərs günləri və 

saatları 
II gün – 3 saat(mühazirə) 

Tədris dili  Azərbaycan dili 

Baza/ Seçmə Baza  

Tələb olunan 

dərsliklər və 

dərs materialları 

                                        ƏSAS: 

1. Ağayev Ə. Güney Qafqaz xalqların pedaqoji əlaqələri tarixindən. Bakı: Təhsil, 

2004. 

2. Hüseynzadə R. Erkən orta əsrlərdə Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir. Bakı, 

Elm, 2005 

3. Əhmədov H. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi. Dərslik. ADPU, Elm və 

təhsil, 2014, 432 səh. 

4. Əhmədov H. XIX əsr Azərbaycan məktəbi. Bakı: Təhsil, 2006 

5. Əhmədov H. Pedaqogika tarixindən mühazirə mətnləri. Bakı, APİ, 1987. 

6. Hüseynzadə R. Qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycanda tərbiyə, təhsil 

və pedaqoji fikir. Bakı: Nurlar, 2007. 

7. Qəhrəmanova A. Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə xalq maarifinin 

təşkli yolları (1918-20-ci illər). Bakı: 1993. 

8. Əhmədov H. Azərbaycanda xeyriyyə cəmiyyətlərinin maarifçilik fəaliyyəti. Bakı: 

1997. 

9. Rüstəmov F. Azərbaycanda pedaqoji elm: təşəkkülü, inkişafı və problemləri 

(1920-1991-ci illər). 
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İstifadə ediləcək 

web səhifələr 

1.http://anl.az/el/h/hr_am&pft.pdf 

2. http://ajdaragayev2017.blogspot.com/2017/08/azrbaycan-mktb-v-pedaqoji-fikir.html 

3. https://azkurs.org/fenni-uzre-proqra-m.html?page=3 

4. https://www.repk.az/uploads/books/25.pdf 

Fənnin xülasəsi 

Qədim və orta əsrlərdə məktəb təhsili və pedaqoji fikir, orta əsrlərdə Azərbaycanda 

pedaqoji fikrin  təşəkkülü və inkişafı, Çar Rusiyasının işğalı dövründə  məktəb və 

pedaqoji fikir, XIX əsrin 60-cı illərində  Azərbaycan maarifinin inkişafı, XIX əsrin 60-cı 

illərində Azərbaycanda müəllim kadrlarının hazırlığı problemi və qadın təhsili, XIX əsrin 

II yarısında ana dili uğrunda mübarizənin görkəmli nümayəndələri, XX əsrin əvvəllərində 

məktəb təhsili, müstəqillik illərində təhsilin inkişafına dair elmi biliklər yer alır. 

Fənnin 

məqsədləri 

Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisasında təhsil alan magistrantlar bu fənni öyrənərkən 

müxtəlif dövrlərdə Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikrin inkişafı tarixinə əks etdirən 

biliklərə yiyələçəklər. Həmçinin Azərbaycanda pedaqoji elmin inkişafında xüsusi 

xidmətləri və fəaliyyələri olmuş nümayəndələri tanıyacaqlar. 

Öyrənim 

nəticələri 

Bu fənnin tədrisi nəticəsində 

- Qədim və orta əsrlərdə məktəb təhsili və pedaqoji fikir haqda biliklər əldə edəcək, 

- Orta əsrlərdə Azərbaycanda pedaqoji fikrin  təşəkkülü və inkişafı haqda öyrənəçək, 

- Çar Rusiyasının işğalı dövründə  məktəb və pedaqoji fikir tarixi haqda biliklər əldə 

edəçək,  

- XIX əsrin 60-cı illərində  Azərbaycan maarifinin inkişafının təzahürünü öyrənəçək, 

- XIX əsrin 60-cı illərində Azərbaycanda müəllim kadrlarının hazırlığı problemi və 

qadın təhsilinin inkişaf vəziyyətini biləçək, 

- XIX əsrin II yarısında ənənəvi məktəb və mədrəsə təhsilinin inkişaf tarixi öyrənəçək, 

- XIX əsrin II yarısında ana dili məktəblərinin meydana gəlməsi və inkişafı haqda bilik 

əldə edəçək, 

- XIX əsrin II yarısında ana dili uğrunda mübarizənin görkəmli nümayən-dələrini 

tanıyaçaq, 

- XX əsrin əvvəllərində məktəb təhsilinin inkişafı haqda öyrənəçək, 

- XX əsrin əvvəllərində  xeyriyyə cəmiyyətləri və H.Z.Tağıyevin maarifçilik xidmətləri 

barədə blik əldə edəcək, 

- XX əsrin əvvəllərində pedaqoji fikrin görkəmli nümayəndələrini tanıyacaq, 

- Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin təhsil siyasətinin məzmununu öyrənəçək, 

- BDU-nun təşkili haqda tarixi məlumat əldə edəçək, 

- Azərbaycan məktəblərinin Sovetlər hakimiyyəti illərində vəziyyətinə 

dair  biliklərə yiyələnəcəklər. 

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 

http://ajdaragayev2017.blogspot.com/2017/08/azrbaycan-mktb-v-pedaqoji-fikir.html
https://azkurs.org/fenni-uzre-proqra-m.html?page=3
https://www.repk.az/uploads/books/25.pdf


 
 

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. Azərbaycanın Yaxın və Orta Şərq  xalqları ilə elmi və pedaqoji əlaqələri 

tarixindən 

2. Orta əsrlərdə Azərbaycanda pedaqoji fikrin sonrakı inkişafı 

3. Çar Rusiyasının işğalı dövründə ilk dövlət məktəblərinin meydana gəlməsi və 

qadın təhsili 

4. Azərbaycanda yeni maarifcilik hərəkatı 

5. XIX əsrin 60-cı illərində  rusiyada məktəb islahatları və onun Azərbaycan 

maarifinə təsiri 

6. Məktəb və mədrəsələr XIX əsrin II yarısında 

7. XIX əsrin II yarısında ana dili məktəblərinin yaranması 

8. XX əsrin əvvəllərində  məktəb təhsili  və pedaqoji fikrin inkişafı 

9. Elmi-pedaqoji ictimai fikrin görkəmli nümayəndələri 

10. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikri müstəqillik illərində  

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. 

İlkin cədvəl 

Həftə Tarix  Mövzular  Dərslik / Tapşırıq / Ədəbiyyat 

1 

20.09.21 Mövzu 1:Qədim dövrlərdə Azərbaycanda 

məktəb təhsili və pedaqoji fikir 

        Plan. 

1.XII əsrə qədərki dörvdə təlim, tərbiyə və 

təhsil məsələləri     

 2. Azərbaycanın Yaxın və Orta Şərq xalqları 

ilə elmi və pedaqoji əlaqələri tarixindən 

3.“Qurani – Kərim”də təlim və tərbiyə 

motivləri 

 

1. Hüseynzadə R. Erkən orta əsrlərdə 

Azərbaycanda məktəb və pedaqoji 

fikir. Bakı, Elm, 2005.s.35-56 

2. Əhmədov H. Azərbaycan məktəb 

və pedaqoji fikir tarixi. Dərslik. 

ADPU, Elm və təhsil, 2014, 11-23. 

3. Hüseynzadə R. Qədim və erkən 

orta əsrlər dövründə Azərbaycanda 

tərbiyə, təhsil və pedaqoji fikir. 

Bakı: Nurlar, 2007.s.63. 

4. F.Rüstəmov.Pedaqogika 

tarixi.Bakı-Nurlan 2006,s.135-143 

Təqdimat: “Qurani –Kərim”də 

elm, təhsilin əhəmiyyətini ifadə edən 

fikirlər 

2 

27.09.21 Mövzu 2: Orta əsrlərdə Azərbaycanda 

pedaqoji fikrin  təşəkkülü və inkişafı 

        Plan. 

1.Orta əsrlərdə məktəb təhsilinin inkişafı 

2. Orta Şərq ölkələrinin təhsilin inkişafı 

3. Orta əsrlərdə məktəb təhsilinin inkişafı 

 

 

 

 

1.Hüseyn Əhmədov .“Azərbaycan 

məktəb və pedaqoji fikir tarixi” Bakı 

2014.s.30-42. 

2.Rüstəmov F. “Pedaqogika 

tarixi”.Bakı, 2006.s.133 

Təqdimat: Nizami Gəncəvi yaradı-

cılığında elm və biliyin gərəkliyini 

əks etdirən düşüncələr 

3 

04.10.21 Mövzu 3: Azərbaycanda pedaqoji fikrin 

təşəkkülü və inkişafi (XII -XV əsrlər) 

        Plan. 

1. Xalq pedaqogikası haqqinda məlumat 

2. Nizami Gəncəvi təlim və tərbiyə haqqında 

3. Nəsirəddin Tusinin pedaqoji fikirləri 

4. Orta əsrlərdə pedaqoji fikrin sonrakı 

inkişafı (Marağayi Əvhədi) 

5. M.Füzuli tərbiyə və təlim haqqında 

    

 

 

1. Hüseyn Əhmədov “Azərbaycan 

məktəb və pedaqoji fikir tarixi”. Bakı, 

2014.S.46-57 

2. İ.Mollayev.Orta əsr Azərbaycan 

mütəfəkkirləri təlim- tərbiyə 

haqqında.Bakı-1996.s.79-132 

3. Hüseyn Əhmədov “Azərbaycanın 

Yaxın və Orta Şərq xalqları ilə elmi – 

pedaqoji əlaqələri tarixindən” 

“Azərbaycan məktəbi” 2009 № 

5.s.73-80 

4. Hüseyn Əhmədov “Azərbaycan 

xalq pedaqogikasının qiymətli incisi” 

“Kitabi Dədə Qorqud 1300” Bakı 

2000.s.146-148 



 
 

Təqdimat: M.Əvhədi yaradıcılığın-

da təhsil və inkişaf məsələlərinin 

tərənnümü 

4 

11.10.21 Mövzu 4: Çar Rusiyasının işğalı dövründə  

məktəb və pedaqoji fikir 

        Plan. 

1. Azərbaycanın Çar Rusiyası tərəfindən işğal 

edilməsi 

2. İlk dövlət məktəblərinin meydana gəlməsi 

3. Müsəlman məktəbləri 

4. Məmmədəli Səfiyevin pedaqoji fəaliyyəti 

5. Azərbaycanda qadın təhsili 

6. XIX əsrdə Azərbaycanda yeni marifçilik 

hərəkatı: A.A.Bakıxanov, M.Kazımbəy, 

M.Ş.Vazeh, M.F.Axundovun pedaqoji 

fəaliyyəti və fikirləri 

1. F.Rüstəmov “Pedaqogika tarixi” 

Bakı 2006,s,307-324 

2. H.Əhmədov “Azərbaycan məktəb 

və pedaqoji fikir tarixi” Bakı 

2014.,s.73-109 

Təqdimat: Məmmədəli Səfiyevin 

pedaqoji xidmətləri 

5 

18.10.21 Mövzu 5: XIX əsrin 60-cı illərində  

Azərbaycan maarifinin inkişafı 

        Plan. 

1. Məktəb islahatının əsas istiqamətləri 

2.  Şəhər məktəblərinin meydana gəlməsi.  

3. Kənd normal məktəblərinin təşkili.  

4. Dəmir yolu, bazar günü və sənət 

məktəbləri. 

 

 

1. Hüseyn Əhmədov “Azərbaycan 

məktəb və pedaqoji fikir tarixi”. Bakı 

2014,s.114-123   

2.  Ə.Seyidov “Pedaqogika tarixi”. 

Bakı 1968s.128-131 

3.   Talıbov Y.R, Sadıqov F.B, Quliyev 

“Azərbaycanda məktəb və pedaqoji 

fikir tarixi”. Bakı 2000,s.68-113 

Təqdimat: Azərbaycanda ana 

dilinin inkişafında 

A.O.Çernyayevskinin xidmətləri 

6 

25.10.21 Mövzu 6: XIX əsrin 60-cı illərində 

Azərbaycanda müəllim kadrlarının hazırlığı 

problemi və qadın təhsili 

        Plan. 

1. Müəllim kadrlarının hazırlığı problemi 

2. Ana dili dərsliklərinin meydana gəlməsində 

mühüm mərhələ. (A.O.Çernyaevki, Mirzə 

Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə, Əbdüssəlam 

Axundzadə). 

3.  60-cı illərdə Azərbaycanda orta 

məktəblərin maarifə təsiri 

4. XIX əsrin 60-cı illərində Azərbaycanda  

qadın təhsili.       

1. Hüseyn Əhmədov “Azərbaycan 

məktəb və pedaqoji fikir tarixi”. 

Bakı. 2014.s.125-146   

2.  Ə.Seyidov “Pedaqogika tarixi”. 

Bakı, 1968,s,1148-151  

3.  Talıbov Y.R, Sadıqov F.B, 

“Azərbaycanda məktəb və pedaqoji 

fikir tarixi”. Bakı, 2000.s.111-128 

Təqdimat: XIX əsrdə cədidizm 

hərəkatı və onun Azərbaycanda 

yayılması 

7 

01.11.21 Mövzu 7: XIX əsrin II yarısında ana dili 

məktəblərinin meydana gəlməsi və inkişafı 

        Plan. 

1. Ana dilli məktəblərin təşkilində ilk 

addımlar.  

2. Mirzə İsmayıl Qasirin ana dili məktəbi 

3. Seyid Əzim Şirvaninin ana dili məktəbi 

4. Məhəmməd Tağı Sidqinin ana dili 

məktəbləri 

1.Hüseyn Əhmədov. “Azərbaycan 

məktəb və pedaqoji fikir tarixi”. Bakı. 

2014.s.181-191  

2.Ə.Seyidov “Pedaqogika tarixi”. 

Bakı. 1968.s.146-188 

Tədqimat: Mahmudbəy Mahmud-

bəyovun ana dili məktəbi uğrunda 

pedaqoji xidmətləri 

8 

08.11.21 Mövzu 8: XIX əsrin II yarısında ana dili 

uğrunda mübarizənin görkəmli 

nümayəndələri 

        Plan. 

1. Hüseyn Əhmədov “Azərbaycan 

məktəb və pedaqoji fikir tarixi”. 

Bakı 2014.s.193-214   

2.  Ə.Seyidov “Pedaqogika tarixi”. 

Bakı 1968.s.190-195 



 
 

1. Həsən bəy Zərdabinin maarifçilik 

fəaliyyəti 

2.  Firidin bəy Köçərlinin maarifcilik 

fəaliyyəti 

3. Rəşid bəy Əfəndiyevin pedaqoji 

fəaliyyəti 

4. Ana dilli məktəblərin Zaqafqaziyada 

yayılması və Cənubi Azərbaycana təsiri 

5. “Rus – Azərbaycan məktəbləri” və 

onların baniləri: S.M.Qənizadə və 

H.Mahmudbəyov. 

Təqdimat: Ana dili məktəblərinin 

Zaqafqaziyaya yayılması və Cənubi 

Azərbaycana təsiri 

9 

15.11.21 Mövzu 9: XX əsrin əvvəllərində məktəb təhsili 

        Plan. 

1. XX əsrdə ümumi təhsilin inkişafı 

2. XX əsrdə peşə və məktəbdənkənar təhsil. 

3. Azərbaycan müəllimlərinin I və II 

qurultayları 

 

 

1. Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiyası. Bakı : Qanun, 2009. 

2. “Təhsil haqqında”  Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu. Bakı:2009. 

3. Əhmədov H. Azərbaycan mək-təb 

və pedaqoji fikir tarixi. Dərslik . Bakı: 

2001.s.252-261 

Təqdimat: XX əsrin əvvəllərində 

Qərbi Azərbaycan və Gürcüstan 

ərazisində yaşayan azərbaycanlılar 

arasında təhsilin inkişafı 

10 

22.11.21 Mövzu 10: 

XX əsrin əvvəllərində  xeyriyyə cəmiyyətləri 

və H.Z.Tağıyevin maarifçilik xidmətləri 

        Plan. 

1.Xeyriyyə cəmiyyətləri. 

2.Nicat və Səfa cəmiyyəti 

3.Səadət və Nəşri-Maarif cəmiyyəti 

4.Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maarfçilik 

fəaliyyəti 

 

1Əhmədov H. Azərbaycan mək-təb və 

pedaqoji fikir tarixi. Dərslik . Bakı: 

2001.s.261-273 

2.Əhmədov H.M. Seçilmiş pedaqoji 

əsərləri. 25 cilddə.(I - XXIII cildlər). 

Bakı : 2001-2014.s.92-99 

Təqdimat: “Səadət” xeyriyyə 

cəmiyyətinin təhsilin inkişafında 

rolu 

11 

29.11.21 Mövzu 11. XX əsrin əvvəllərində pedaqoji 

fikrin görkəmli nümayəndələri 

        Plan. 

1. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəli 

Azərbaycanda elmi-pedaqoji fikrin 

inkişafı 

2. Məhəmmədağa Şahtaxtlı,  Əlibəy 

Hüseynzadə   

3. Əhmədbəy Ağayev, Cəlil 

Məmmədquluzadə  

4.  Mirzə Ələkbər Sabir, Abbas Səhhət 

5.  Nəriman Nərimanovun maarifçilik 

fəaliyyəti və pedaqoji fikirləri 

6. Üzeyir bəy Hacıbəyovun pedaqoji 

fəaliyyəti və ideyaları 

 

1. Hüseyn Əhmədov “Azərbaycan 

məktəb və pedaqoji fikir tarixi”. 

Bakı 2014.s.277-328  . 

2.  Talıbov Y.R, Sadıqov F.B, 

Quliyev “Azərbaycanda məktəb və 

pedaqoji fikir tarixi”. Bakı 

2000.s.123-135 

Təqdimat: Fərhad Ağazadənin 

pedaqoji xidmətləri  

12 

06.12.21 Mövzu 12: Azərbaycan Demokratik 

Cümhuriyyətinin təhsil siyasəti 

        Plan. 

1. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti 

dövründə  təhsil problemləri 

2. Nəsib bəyYusifbəylinin xidmətləri 

1.Hüseyn Əhmədov “Azərbaycan 

məktəb və pedaqoji fikir tarixi”. Bakı. 

2014.s.332-343   

3.Əhmədov H.M. “Pedaqogika tari-

xindən mühazirə mətinləri”. Bakı. 

1987,s.28-40 



 
 

3. H.Şaxtaxtinskinin və C.Hacınskinin 

xidmətləri 

4. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təhsil 

sahəsindəhəyata kecirdiyi ilk tədbirlər  

4.Talıbov Y.R, Sadıqov F.B, Quliyev 

“Azərbaycanda məktəb və pedaqoji 

fikir tarixi”. Bakı. 2000.s.136-141 

Təqdimat: ADR dövrünün ictimai-

siyasi nümayəndəsi Rəşidxan 

Kaplanovun xidmətləri 

13 

13.12.21 Mövzu 13. BDU-nun təşkili 

        Plan. 

1. BDU-nun təşkili 

2. V.Razumovskinin  fəaliyyəti 

 

 

1. Hüseyn Əhmədov “Azərbaycan 

məktəb və pedaqoji fikir tarixi”. Bakı 

2014. S.343-346  

2 .Talıbov Y.R, Sadıqov F.B, 

Quliyev “Azərbaycanda məktəb və 

pedaqoji fikir tarixi”. Bakı 

2000.s.211-238 

Təqdimat: ADR dövrünün ictimai-

siyasi nümayəndəsi Nurməmməd 

Şahsuvarovun  xidmətləri 

14 

20.12.21 Mövzu 14. Azərbaycan məktəbləri Sovetlər 

hakimiyyəti illərində 

        Plan. 

1.Azərbaycanda  sovet məktəbinin təşkili üzrə 

ilk tədbirlərin keçirilməsi 

2. Azərbaycan müəllimlərinin sovet dövrü  

qurultayları 

3. Məktəb şəbəkəsinin genişlənməsi. Əlifba 

islahatı 

4. 1936-1980-ci illərdə Azərbaycanda məktəb 

təşkililnin inkişafı, məktəb və pedaqojı elmın 

ınkışafının əsas  istiqamətləri 

5. S. Ə.Seyidov. M. Mehdizadə, M.Muradxan-

ovun pedaqojı fikirləri 

6. Sovet məktəbinin böhranı. Fasiləsiz təhsilin 

milli konsepsiyası 

 

1. Ə.C.Tağıyev. Azərbaycanda  mək-

təb tarixi. Bakı, 1993,s.38-79 

2..Hüseyn Əhmədov “Azərbaycan 

məktəb və pedaqoji fikir tarixi”. Bakı. 

2014.s.407-423   

Təqdimat: Sovet hakimiyyəti 

illərində Azərbaycanda ali 

məktəblərin inkişafı 

15 27.12.21 

Mövzu 15. 

Müstəqillik illərində təhsilin inkişafı 

        Plan. 

1.Müasir şəraitdə aparılan islahatların təhsilin 

səviyyəsinə təsiri 

2.Heydər Əliyev və Azərbaycanda ali təhsilin 

inkişaf  tendensiyaları 

3.Misir Mərdanov  “Azərbaycan təhsili: dünən, 

bu gün, sabah” adlı monoqrafik əsəri 

4.Davamlı inkişafa xidmət edən təhsil islahatları 

1. Azərbaycanda təhsil,elm və mədə-

niyyət.B., “Səda”,2007, s.307-321 

2. Axundova E. Heydər Əliyev. Şəx-

siyyət və zaman. B., “Ozan”,2007, s. 

385-412 

3.Hüseyn Əhmədov “Azərbaycan 

məktəb və pedaqoji fikir tarixi”. Bakı. 

2014.s.385-412   

 

Təqdimat: Müstəqillik dövrü 

müəllimlər qurultayları 

Cəmi 30 saat 

       Fənn müəllimi:                                 ped.ü.f.d., dosent N.Yusifova 

 


