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Fənnin təsviri 

Fənn (adı, krediti) Pedaqogika, 5 kredit 

Fakültə Pedaqoji 

İxtisas Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi 

Səviyyə (bakalavriat, 
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Təlimçi Səfərli Nübar Təmiraz qızı 
e-mail nubar_seferli@mail.ru 

Telefon 0516219115 

Dərs günləri və saatları V gün I saat (m),  

Tədris dili  Azərbaycan dili 

Baza/ Seçmə Baza 

Tələb olunan 

dərsliklər və dərs 

materialları 

1. N.Kazımov. Məktəb pedoqogikası. Bakı, 2008. 

2. A.Abbasov, H.Əlizadə. Pedoqogika. Bakı, 2008. 

3. L.Qasımova, R.Mahmudova. Pedoqogika. Bakı 2003. 

4. Pedoqogika. APİ-nin nəşri. Bakı, 1964. 

5. A.Abbasov. Pedaqogika (müxtəsər konspekt və sxemlər). Bakı, 2007 

6. İ.Əliyev, İbtidai təhsilin pedaqogikası, Naxçıvan 2012 

7. Ə.Paşayev, F.Rüstəmov, Pedaqogika (Yeni kurs), Bakı 2007 

8. İ.Əliyev, Azərbaycan etnopedaqogikası, Bakı 2009 

9. Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurrikulumları, 

Bakı 2008 

10. Y.Kərimov, Ana dilinin tədrisi metodikası, Bakı 2002 

11. A.Həsənova,Ə.Ağayev “Pedaqogika” Bakı-2007 

12. Y.Talıbov, Ə Ağayev, İ.İsayev, A.Eminov “Pedaqogika” Bakı-1993  

13.  A.Abbasov“Pedaqogika”Bakı-2010 

İstifadə ediləcək web 

səhifələr 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=

&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzK_7norsAhVN_SoKHYWIABAQ

FjAEegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Ffitret.az%2Fpsixologiya-elmi-

haqqinda%2F&usg=AOvVaw04LYh68qURStcYIQ8hGBOL 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=

&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzK_7norsAhVN_SoKHYWIABAQ

FjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fmektebgushesi.az%2F2019%2

F10%2F11%2Fpsixologiya-elmi-

haqqinda%2F&usg=AOvVaw148yk7IAoFh1sbLgxSGA7Y 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=

&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzK_7norsAhVN_SoKHYWIABAQ

FjADegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Faztehsil.com%2Fpsixoloq%2F

798-ya-v-pedaqoji-psixologiya-haqqnda-bilmdiklrimiz-oxuyun-

.html&usg=AOvVaw3qhGCVrSV9XvrYJKEGHhpw 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzK_7norsAhVN_SoKHYWIABAQFjAEegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Ffitret.az%2Fpsixologiya-elmi-haqqinda%2F&usg=AOvVaw04LYh68qURStcYIQ8hGBOL
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzK_7norsAhVN_SoKHYWIABAQFjAEegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Ffitret.az%2Fpsixologiya-elmi-haqqinda%2F&usg=AOvVaw04LYh68qURStcYIQ8hGBOL
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzK_7norsAhVN_SoKHYWIABAQFjAEegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Ffitret.az%2Fpsixologiya-elmi-haqqinda%2F&usg=AOvVaw04LYh68qURStcYIQ8hGBOL
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzK_7norsAhVN_SoKHYWIABAQFjAEegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Ffitret.az%2Fpsixologiya-elmi-haqqinda%2F&usg=AOvVaw04LYh68qURStcYIQ8hGBOL
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzK_7norsAhVN_SoKHYWIABAQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fmektebgushesi.az%2F2019%2F10%2F11%2Fpsixologiya-elmi-haqqinda%2F&usg=AOvVaw148yk7IAoFh1sbLgxSGA7Y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzK_7norsAhVN_SoKHYWIABAQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fmektebgushesi.az%2F2019%2F10%2F11%2Fpsixologiya-elmi-haqqinda%2F&usg=AOvVaw148yk7IAoFh1sbLgxSGA7Y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzK_7norsAhVN_SoKHYWIABAQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fmektebgushesi.az%2F2019%2F10%2F11%2Fpsixologiya-elmi-haqqinda%2F&usg=AOvVaw148yk7IAoFh1sbLgxSGA7Y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzK_7norsAhVN_SoKHYWIABAQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fmektebgushesi.az%2F2019%2F10%2F11%2Fpsixologiya-elmi-haqqinda%2F&usg=AOvVaw148yk7IAoFh1sbLgxSGA7Y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzK_7norsAhVN_SoKHYWIABAQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fmektebgushesi.az%2F2019%2F10%2F11%2Fpsixologiya-elmi-haqqinda%2F&usg=AOvVaw148yk7IAoFh1sbLgxSGA7Y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzK_7norsAhVN_SoKHYWIABAQFjADegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Faztehsil.com%2Fpsixoloq%2F798-ya-v-pedaqoji-psixologiya-haqqnda-bilmdiklrimiz-oxuyun-.html&usg=AOvVaw3qhGCVrSV9XvrYJKEGHhpw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzK_7norsAhVN_SoKHYWIABAQFjADegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Faztehsil.com%2Fpsixoloq%2F798-ya-v-pedaqoji-psixologiya-haqqnda-bilmdiklrimiz-oxuyun-.html&usg=AOvVaw3qhGCVrSV9XvrYJKEGHhpw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzK_7norsAhVN_SoKHYWIABAQFjADegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Faztehsil.com%2Fpsixoloq%2F798-ya-v-pedaqoji-psixologiya-haqqnda-bilmdiklrimiz-oxuyun-.html&usg=AOvVaw3qhGCVrSV9XvrYJKEGHhpw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzK_7norsAhVN_SoKHYWIABAQFjADegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Faztehsil.com%2Fpsixoloq%2F798-ya-v-pedaqoji-psixologiya-haqqnda-bilmdiklrimiz-oxuyun-.html&usg=AOvVaw3qhGCVrSV9XvrYJKEGHhpw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzK_7norsAhVN_SoKHYWIABAQFjADegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Faztehsil.com%2Fpsixoloq%2F798-ya-v-pedaqoji-psixologiya-haqqnda-bilmdiklrimiz-oxuyun-.html&usg=AOvVaw3qhGCVrSV9XvrYJKEGHhpw


 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=

&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzK_7norsAhVN_SoKHYWIABAQ

FjAFegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Felibrary.bsu.az%2Fbooks_rax%

2FN_38.pdf&usg=AOvVaw3oNXu0TDt4BnwrcvRiDBS3www.ekitab.net 

www.e-derslik.edu.az  

Fənnin xülasəsi 

İnsan şəxsiyyətinin inkişafı və formalaşması haqda əsas elm olan pedaqogika 

özünəməxsus möhkəm sistemə malikdir, öz obyektini stabil qanunlar və 

qanunauyğunluqlar əsasında tədqiq edir. Bu elmin əsaslarını özündə əks etdirən tədris 

fənni də insan və onun təlim-tərbiyəsi haqda nəzəriyyə və praktikanın həqiqi elmi 

nəticələrini ümumiləşmiş halda təqdim edir. 

Fənnin məqsədləri 

1.Təlim  nəzəriyyəsi, təlimin məzmunu, prinsip və üsulları barədə bilik və 

vərdişlər yaradır, dünyagörüşü formalaşdırır; 

2.Tərbiyə nəzəriyyəsi, tərbiyənin tərkib hissələri, prinsip və üsulları barədə 

bilik və vərdişlər yaradır, dünyagörüşü formalaşdırır; 

3.Hər bir yaş dövrünün psixi inkişafda yaş mərhələlərini müəyyənləşdirmək. 

4.Hər bir yaş mərhələsində üzə çıxan fərdi fərqləri müəyyənləşdirmək 

5. Pedaqoji peşənin xüsusiyyətlərini öyrədir; 

6. Pedaqoji ustalığın sirrlərini öyrədir; 

7.Cəmiyyətdə yaşayan hər bir üzvün hərtərəfli inkişafını təmin etmək -  

Öyrənmə nəticələri 

 Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları  edə biləcəklər: 

1. Kursu müvəffəqiyyətlə bitirən tələbələrdə pedaqoji peşə bacarıqlarının 

əsası qoyulacaq. 

2. İnformasiya üzərində ağıllı, səmərəli işləmək vərdişlərinə yiyələnəcək.  

3. Gənc nəsli həyata hazırlamaq sahəsində zəruri bilik, bacarıq və 

vərdişlər istiqamətləndiriləcəkdir.   

4.  Didaktik bilik və bacarıqlar möhkəmlənəncək . 

5.  Öz intellekti, əxlaqi keyfiyyətləri, mədəni səviyyəsini artırmaq üçün 

müstəqil çalışmaq vərdişlərinə yiyələnəcəkdir. 

6. Əldə edilmiş biliklər əsasında peşəkar fəaliyyət üçün zəruri olan analitik 

təhlillər apara, proqnozlar verə və təhlükəsizlik probleminə sistemli ya-

naşmaq bacarıqlarına malik olacaqlar. 

Tədris metodları 

Mühazirə Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir. 

Qrup müzakirəsi 
Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar verilir və müzakirəsi 
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, 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 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzK_7norsAhVN_SoKHYWIABAQFjAFegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Felibrary.bsu.az%2Fbooks_rax%2FN_38.pdf&usg=AOvVaw3oNXu0TDt4BnwrcvRiDBS3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzK_7norsAhVN_SoKHYWIABAQFjAFegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Felibrary.bsu.az%2Fbooks_rax%2FN_38.pdf&usg=AOvVaw3oNXu0TDt4BnwrcvRiDBS3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzK_7norsAhVN_SoKHYWIABAQFjAFegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Felibrary.bsu.az%2Fbooks_rax%2FN_38.pdf&usg=AOvVaw3oNXu0TDt4BnwrcvRiDBS3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzK_7norsAhVN_SoKHYWIABAQFjAFegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Felibrary.bsu.az%2Fbooks_rax%2FN_38.pdf&usg=AOvVaw3oNXu0TDt4BnwrcvRiDBS3
http://www.ekitab.net/
http://www.e-derslik.edu.az/


 
 

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. Təhsildə demokratik idarə etmə məsələləri 

2. Məktəb direktorunun idarəetmə üslubu və kollektivdə münaqişələrin 

aradan qaldırılmasında onun rolu 

3.  Pedaqoji proses haqqında ümumi anlayışlar 

4. “Pedaqoji gerçəklik”, “pedaqoji proses” və “təlim-tərbiyə” 

anlayışlarının qarşılıqlı səciyyəsi.  

5.  Pedaqoji prosesdə ziddiyyətlər.  

6. Pedaqoji prosesin qanunauyğunluqları.  

7. Pedaqoji prosesin prinsipləri haqqında.  

8. Pedaqoji prosesin mərhələləri.  

9. Pedaqoji prosesin texnoloji əsasları.  

10. Pedaqoji ünsiyyətin texnologiyası.  

11. Pedaqoji sistemin optimallaşdırılması yolları 

12. Yeni təlim texnologiyalarının mahiyyəti. Ənənə və müasirlik.  

13.  Yeni təlim texnologiyalarının prinsipləri.  

14. Ənənəvi təlimdən fəal və interaktiv təlimə.  

15. Fəal və interaktiv təlim metodlarının səciyyəsi.  

16. İnteraktiv təlim metodu ilə keçilən dərslərin mərhələləri və səciyyəvi 

xüsusisiyyətləri.  

17.  İnteraktiv təlim metodlarının təsnifatı və məzmunu.  

18.  Dərsdə şagirdlərin qiymətləndirilməsi. 

19. Şagirdlərlə dərsdənkənar və məktəbdənkənar işlərin təşkili 

20. Şəxsiyyətin inkişafında ailənin rolu və yeri  
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 plan 

Mühazirə 

Həftə Tarix  Mövzular  Dərslik / Tapşırıq / Ədəbiyyat 

1 15.09.22 

Mövzu 1. Pedaqogikanın mövzusu 

və vəzifələri 

Cəmiyyətin mövcudluğunun 

öyrənmə və öyrətmə proseslərindən 

asılılığı. Öyrətmə prosesinin 

subyektləri: müəllimlər, valideynlər. 

Öyrənmə prosesinin yolları: kortəbii 

yolla öyrənmə, mütəşəkkil prosesdə 

öyrənmə. Pedaqoji proses, onun 

xüsusiyyətləri və əsas kateqoriyaları. 

Pedaqoji prosesin zəruriliyinin 

bioloji və sosial əsasları. 

Ədəbiyyat   

1.N.Kazımov. Məktəb pedoqogikası. Bakı, 

2008. 

2.A.Abbasov, H.Əlizadə. Pedoqogika. Bakı, 

2008. 

3.L.Qasımova, R.Mahmudova. Pedoqogika. 

Bakı 2003. 

4.Pedoqogika. APİ-nin nəşri. Bakı, 1964. 

5.A.Abbasov.Pedaqogika (müxtəsər konspekt 

və sxemlər). Bakı, 2007 

2 23.09.22 

Mövzu 2. Pedaqoji elmin qolları 

və tədqiqat üsulları  
Bəşəri mədəniyyətin və pedaqoji 

sistemlərin inkişafı. 

Pedaqoji elmlər sistemi. Ümumi 

elmlər sistemi: differansasiya yolu 

ilə yarananlar, inteqrasiya yolu ilə 

yarananlar.  

Xüsusi pedaqogika. Pedaqogikanın 

başqa elmlərlə əlaqəsi. 

 

Ədəbiyyat 

1..N.Kazımov. Məktəb pedoqogikası. Bakı, 

2008. 

2.A.Abbasov, H.Əlizadə. Pedoqogika. Bakı, 

2008. 

3.L.Qasımova, R.Mahmudova. Pedoqogika. 

Bakı 2003. 

4.Pedoqogika. APİ-nin nəşri. Bakı, 1964. 

5.A.Abbasov.Pedaqogika (müxtəsər konspekt 

və sxemlər). Bakı, 2007 

3 30.09.22 

Mövzu 3. İnkişafin ümumi 

qanunauyğunluqları 

İnkişaf prosesi haqqında anlayış. 

Pedaqogika və psixologiyada 

şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı 

istiqamətlər. Şəxsiyyət problemi ilə 

məşğul olan elm sahələrinin 

inteqrasiyası. İnsanın bioloji və 

sosial inkişafı. Onların 

xarakteristikası. Şəxsiyyət tam psixi 

sistem kimi. Şəxsiyyətin inkişafının 

hərəkətverici qüvvələri. Daxili və 

xarici ziddiyyətlər. Şəxsiyyətin 

inkişafına təsir edən başlıca amillər: 

irsiyyət, mühit, təhsil-tərbiyə və 

fəaliyyət. 

 İrsiyyət və mühit arasındakı 

qarşılıqlı münasibətlər. Fiziki və 

fizioloji əlamətlər irsiyyətin 

təzahürü kimi. İntellektual, xüsusi və 

əxlaqi keyfiyyətlərin irsiyyətlə 

bağlılığı problemi. 

Ədəbiyyat 

1.N.Kazımov. Məktəb pedoqogikası. Bakı, 

2008. 

2.A.Abbasov, H.Əlizadə. Pedoqogika. Bakı, 

2008. 

3.L.Qasımova, R.Mahmudova. Pedoqogika. 

Bakı 2003. 

4.Pedoqogika. APİ-nin nəşri. Bakı, 1964. 

5.A.Abbasov.Pedaqogika (müxtəsər konspekt 

və sxemlər). Bakı, 2007 

 



 
 

4 07.10.22 

Mövzu 4.Uşaqların yaş 

xüsusiyyətləri. 

Uşaqların yaş dövrlərini 

müəyyənləşdirməyin əhəmiyyəti. 

Yaş dövrlərinə psixoloji və pedaqoji 

yanaşmalar. Klassik pedaqoqlar 

uşaqların yaş dövrləri haqqında. 

 Akselerasiya problemi və 

onu doğuran səbəblər. İnsanın psixi 

və mənəvi inkişafının bağlılığı. 

 Məktəbəqədər yaşlı uşaqların 

inkişafının psixofizioloji 

xüsusiyyətləri. 

 Kiçik məktəbyaşlı uşaqların 

inkişafının psixofizioloji 

xüsusiyyətləri və onların nəzərə 

alınması. 

 İbtidai siniflərdə təlim-

tərbiyə prosesinin təşkili zamanı 

uşaqların inkişaf 

qanunauyğunluqlarının nəzərə 

alınması. Uşaqların fərdi 

xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması. 

Ədəbiyyat 

1.N.Kazımov. Məktəb pedoqogikası. Bakı, 

2008. 

2.A.Abbasov, H.Əlizadə. Pedoqogika. Bakı, 

2008. 

3.L.Qasımova, R.Mahmudova. Pedoqogika. 

Bakı 2003. 

4.Pedoqogika. APİ-nin nəşri. Bakı, 1964. 

5.A.Abbasov.Pedaqogika (müxtəsər konspekt 

və sxemlər). Bakı, 2007 

 

5 14.10.22 

Mövzu 5. Pеdaqоji prоsеs. 
 Müəllimlərlə şagirdlərin 

qarşılıqlı təsiri pedaqoji proses kimi. 

Pedaqoji proses tam, mürəkkəb və 

dinamik sistem kimi. Pedaqoji 

prosesin tərkibində məqsəd 

komponenti, fəaliyyət komponenti, 

nəticə komponenti. Pedaqoji proses 

əmək prosesi kimi. İnkişaf etməkdə 

olan şəxsiyyət, şagird kollektivi 

onun obyekti və subyekti kimi. 

Pedaqoji proseslər çoxvariantlı, 

dəyişkən və təkrarolunmaz proseslər 

kimi. Pedaqoji proses daxilən bir-

biri ilə bağlı olan proseslərin 

məcmusu kimi. Tamlıq, ümumilik, 

vahidlik pedaqoji prosesin əsas 

səciyyəvi xüsusiyyəti kimi. Tam 

pedaqoji prosesə daxil olan 

proseslərin spesifikliyi. Təlim 

prosesində və sinifdənxaric və 

məktəbdənkənar iş prosesində 

həyata keçirilən məqsəd və 

vəzifələrin ümumi və spesifik 

cəhətləri. 

Ədəbiyyat 

1.N.Kazımov. Məktəb pedoqogikası. Bakı, 

2008. 

2.A.Abbasov, H.Əlizadə. Pedoqogika. Bakı, 

2008. 

3.L.Qasımova, R.Mahmudova. Pedoqogika. 

Bakı 2003. 

4.Pedoqogika. APİ-nin nəşri. Bakı, 1964. 

5.A.Abbasov.Pedaqogika (müxtəsər konspekt 

və sxemlər). Bakı, 2007 

 

6 21.10.22 

Mövzu 6. Təhsil sistemi, onun 

quruluşu və prinsipləri. 

 

Təhsil sistemi haqda anlayış. Təhsil 

sisteminə təsir edən amillər. 

Azərbaycan təhsilinin xarakteri. 

Ədəbiyyat 

1.N.Kazımov. Məktəb pedoqogikası. Bakı, 

2008. 

2.A.Abbasov, H.Əlizadə. Pedoqogika. Bakı, 

2008. 

3.L.Qasımova, R.Mahmudova. Pedoqogika. 



 
 

 Təhsil sahəsində dövlət 

siyasətinin əsas prinsipləri. Təhsilin 

məqsədi. 

 Təhsil sahəsində dövlət 

standartları. Təhsilin formaları. 

Təhsilalma formaları. 

 Təhsil sisteminin quruluşu. 

Təhsil müəssisələrinin növləri və 

tipləri. Təhsilin pillələri və 

səviyyələri (məktəbəqədər təhsil, 

ümumi təhsil, ilk peşə-ixtisas təhsili, 

orta ixtisas təhsili, ali təhsil, əlavə 

təhsil). 

Bakı 2003. 

4.Pedoqogika. APİ-nin nəşri. Bakı, 1964. 

5.A.Abbasov.Pedaqogika (müxtəsər konspekt 

və sxemlər). Bakı, 2007 

 

7 28.10.22 

Mövzu 7. Təhsilin məzmunu 
Təhsilin məzmunu haqda anlayış. 

Təhsilin məzmununun 

formalaşdırılmasını zəruri edən 

səbəblər. 

Məktəb təhsilinin məzmunun ümumi 

əsasları. Maddi və formal təhsil 

nəzəriyyələri. 

Təhsilin məzmununu təşkil edən 

elementlər (bilik, bacarıq və 

vərdişlər). 

Təhsilin məzmununu əks etdirən 

sənədlər. Tədris planı və onun 

tərtibinə verilən tələblər. Tədris 

proqramları və onun tərtibinə verilən 

tələblər. Tədris ədəbiyyatı və onun 

formaları. Dərslik. Dərsliyin 

funksiyaları. Dərsliyin tərtibinə 

verilən tələblər. 

Ədəbiyyat 

1.N.Kazımov. Məktəb pedoqogikası. Bakı, 

2008. 

2.A.Abbasov, H.Əlizadə. Pedoqogika. Bakı, 

2008. 

3.L.Qasımova, R.Mahmudova. Pedoqogika. 

Bakı 2003. 

4.Pedoqogika. APİ-nin nəşri. Bakı, 1964. 

5.A.Abbasov.Pedaqogika (müxtəsər konspekt 

və sxemlər). Bakı, 2007 

 

8 04.11.22 

Mövzu 8. Təlim prоsеsinin 

mahiyyəti. 

Didaktika haqqında anlayış, 

didaktikanın inkişaf mərhələləri. 

Didaktikanın kateqoriyaları. 

Didaktik qanunauyğunluqların 

qrupları. Didaktikanın predmeti. 

Didaktik sistemlər. Müasir 

didaktikanın xüsusiyyətləri. 

Didaktika və idrak. Elmi idrakla 

təlim zamanı idrakın fərqləri. 

Təlim prosesi və onun 

komponentləri. Təlim prosesinin 

əlamətləri. Təlim prosesinin 

funksiyaları. 

Təlim prosesinin mərhələləri 

(quruluşu). 

Ədəbiyyat 

1.Seyidov Səməd, Həmzəyev Muxtar. Ümumi 

psixologiya. Bakı, 2014 

2.Bayramov Əkbər, Əlizadə Əbdül. 

Psixologiya.Bakı, 2009. 

3.Bayramov Əkbər. Şəxsiyyətin təşəkkülünün 

aktual psixoloji problemləri. Bakı,1981. 

4.Əliyeva Gültac. Psixologiya. Bakı, 2015. 

5.Əliyev Ramiz. Psixologiya tarixi. Bakı, 

2006. 

6.Əlizadə Əbdül. Müasir Azərbaycan 

məktəbinin psixoloji problemləri. Bakı, 2004. 



 
 

9 11.11.22 

Mövzu 9. Təlim motivləri. 

Öyrənmənin hərkətverici qüvvələri, 

motivlər. Uşağın öyrənmə prosesinə 

istiqamətlənməsinin mərhələləri; 

mənfi münasibətin üstünlük təşkil 

etdiyi mərhələ, etinasız münasibətin 

üstünlük təşkil etdiyi mərhələ, 

münasibətin üstünlük təşkil etdiyi 

mərhələ. 

Ədəbiyyat 

1. Əliyev Ramiz. Psixologiya tarixi. Bakı, 

2006. 

2.Əlizadə Əbdül. Müasir Azərbaycan 

məktəbinin psixoloji problemləri. Bakı, 2004.  

Seyidov Səməd, Həmzəyev Muxtar. Ümumi 

psixologiya. Bakı, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
18.11.22 

Mövzu 10. Təlimin 

prinsipləri. 

Təlimin prinsip və qaydalarının 

qarşılıqlı münasibəti. Təlimin 

prinsip və qaydaları praktiki 

fəaliyyətin texnologiyasını işləyib 

hazırlamaq və təkmilləşdirmək üçün 

nəzəri əsas kimi. 

 Təlim prinsipləri tədris 

prosesinin ümumi məqsədlərinə və 

qanunauyğunluqlarına müvafiq 

olaraq onun məzmununu, təşkili 

formalarını, forma və metodları 

müəyyənləşdirən əsas müddəalar 

kimi. Təlimin  qaydaları 

prinsiplərdən törəyən, ona tabe olan 

pedaqoji nəzəriyyənin struktur 

elementi kimi. Prinsiplərin 

qaydaların köməyi ilə həyata 

keçirilməsi. 

Ədəbiyyat 

 

1.Seyidov Səməd, Həmzəyev Muxtar. Ümumi 

psixologiya. Bakı, 2014 

2.Petrovski Аrtur. Ümumi psixologiya. Bakı, 

1982 

 

 

11 25.11.22 

Mövzu 11. Təlimin üsullari. 
Təlim üsulları. Üsul və tərz (priyom) 

anlayışları. Təlim üsullarının təsnifat 

müxtəlifliyi haqqında: bilik 

mənbələrinə görə; əsas didaktik 

məqsədlərə görə; idrak fəaliyyətinin 

xarakterinə görə; şagirdlərin fəallıq 

dərəcəsinə görə və s. 

 İbtidai siniflərdə daha çox 

istifadə olunan təlim üsulları: şifahi 

şərh üsulları (müəllimin nəqli, izahı, 

müsahibə); kitab üzərində iş üsulları; 

əyani üsullar (demonstrasiya, 

illüstrasiya, video üsul); praktik 

üsullar (çalışmalar, laboratoriya 

üsulu, praktik işlər, idraki (didaktik) 

oyunlar); müstəqil işlər. 

 Təlim üsullarının optimal 

seçilməsi. 

Ədəbiyyat 

1.N.Kazımov. Məktəb pedoqogikası. Bakı, 

2008. 

2.A.Abbasov, H.Əlizadə. Pedoqogika. Bakı, 

2008. 

3.L.Qasımova, R.Mahmudova. Pedoqogika. 

Bakı 2003. 

4.Pedoqogika. APİ-nin nəşri. Bakı, 1964. 

5.A.Abbasov.Pedaqogika (müxtəsər konspekt 

və sxemlər). Bakı, 2007 

 

12 02.12.22 

Mövzu 12. : Təlimin təşkilat 

formaları. Dərs  
Təlimin təşkilat formaları və onların 

inkişaf tarixi.  

Dərsin əlamətləri. İbtidai sinif 

dərslərinin xüsusiyyətləri. Dərsdə 

Ədəbiyyat 

1.N.Kazımov. Məktəb pedoqogikası. Bakı, 

2008. 

2.A.Abbasov, H.Əlizadə. Pedoqogika. Bakı, 

2008. 

3.L.Qasımova, R.Mahmudova. Pedoqogika. 



 
 

əsas və yarımməqsədlər, dərs 

tiplərinin onlardan asılılığı. 

 Dərslərin quruluşunun 

müxtəlifliyi. 

 Müasir dərsə verilən tələblər 

(didaktik tələblər; tərbiyə tələbləri; 

inkişaf məqsədlərinə xidmət edən 

tələblər). 

Bakı 2003. 

4.Pedoqogika. APİ-nin nəşri. Bakı, 1964. 

5.A.Abbasov.Pedaqogika (müxtəsər konspekt 

və sxemlər). Bakı, 2007 

 

 

13 09.12.22 

Mövzu 13 Dərsin tipləri və 

quruluşu 
Dərsin tipləri (mürəkkəb, yaxud 

qarışıq dərslər; yeni materialın 

öyrənilməsi dərsləri; 

möhkəmləndirmə dərsləri; 

ümumiləşdirmə və sistemləşdirmə 

dərsləri; tətbiq etmə dərsləri və s.) 

 İnteqrasiya dərsləri. 

Müəllimin dərsə hazırlığı. 

 Təlimin digər təşkilat 

formaları. 

Ədəbiyyat 

1.N.Kazımov. Məktəb pedoqogikası. Bakı, 

2008. 

2.A.Abbasov, H.Əlizadə. Pedoqogika. Bakı, 

2008. 

3.L.Qasımova, R.Mahmudova. Pedoqogika. 

Bakı 2003. 

4.Pedoqogika. APİ-nin nəşri. Bakı, 1964. 

5.A.Abbasov.Pedaqogika (müxtəsər konspekt 

və sxemlər). Bakı, 2007 

 

14 16.12.22 

Mövzu 14. Təlimin təşkilinin digər 

formaları. 

Təlimin təşkilat formalarının müasir 

təsnifatı haqqında. 

Ekskursiyalar. Onların təlim-

tərbiyə əhəmiyyətləri. 

Ekskursiyaların növləri. 

Ekskursiyaların  təşkili, aparılması 

və nəticələrinin ümumiləşdirilməsi. 

Ev tapşırığının əhəmiyyəti. Ev 

tapşırıqlarının məqsədi və vəzifələri. 

Ev tapşırıqlarının növləri. Ev 

tapşırıqlarının səmərəlilik şərtləri. 

Ev tapşırıqlarının verilməsi və 

yoxlanılması zamanı nəzərə alınan 

cəhətlər. 

Ədəbiyyat 

1.N.Kazımov. Məktəb pedoqogikası. Bakı, 

2008. 

2.A.Abbasov, H.Əlizadə. Pedoqogika. Bakı, 

2008. 

3.L.Qasımova, R.Mahmudova. Pedoqogika. 

Bakı 2003. 

4.Pedoqogika. APİ-nin nəşri. Bakı, 1964. 

5.A.Abbasov.Pedaqogika (müxtəsər konspekt 

və sxemlər). Bakı, 2007 

 

 

15 23.12.22 

Mövzu 15. Müvəffəqiyyətin 

hesaba alınması və 

qiymətləndirilməsi 
Hesabaalma və qiymətləndirmənin 

əhəmiyyəti (şagird üçün, müəllim 

üçün və dövlət üçün). Dərs zamanı 

yoxlamanın növləri (ilkin, cari, 

yekun yoxlamaları). Yoxlamanın 

funksiyaları. Yoxlamanın təşkilinə 

verilən didaktik tələblər.

 Biliklərin 

qiymətləndirilməsinin əhəmiyyəti və 

formaları. İbtidai siniflərdə 

qiymətləndirmə zamanı nəzərə 

alınan cəhətlər. 

Ədəbiyyat 

1.N.Kazımov. Məktəb pedoqogikası. Bakı, 

2008. 

2.A.Abbasov, H.Əlizadə. Pedoqogika. Bakı, 

2008. 

3.L.Qasımova, R.Mahmudova. Pedoqogika. 

Bakı 2003. 

4.Pedoqogika. APİ-nin nəşri. Bakı, 1964. 

5.A.Abbasov.Pedaqogika (müxtəsər konspekt 

və sxemlər). Bakı, 2007 

 

 

                                                   Fənn müəllimi:                                 N.T. Səfərli 

  


