
 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ 

“NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

FƏNN SİLLABUSU 

Təsdiq edirəm: ___________ A.Məmmədova 

 

Tarix: __8__ sentyabr 2022 

 

Fənnin təsviri 

Fənn (adı, krediti)             Pedaqogika tarixi və metodologiyası  , 2 kredit        

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 
I gün – 2 saat ust həftə(m+s)                       

Tədris dili  Azərbaycan dili 

Baza/ Seçmə Baza  

Tələb olunan 

dərsliklər və dərs 

materialları 

                                        ƏSAS: 

1. Rüstəmov F. “Pedaqogika tarixi”.Bakı, 2006. 

. 

2. F.Rüstəmov Yeni dövrün pedaqogika tarixi.Bakı,2004 

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

 

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 

İbtidai icma və quldarlıq cəmiyyətində tərbiyə və məktəb, Y.A.Komenskinin pedaqoji görüşləri, 

C.Lokkun pedaqoji görüşləri, J.J.Russonun pedaqoji nəzəriyyəsi, İ.H.Pestalotsinin pedaqoji 

nəzəriyyəsi, A.Disterveqin pedaqoji fəaliyyəti və görüşləri, R.Ouenin pedaqoji fəaliyyəti və 

görüşləri haqqında geniş və ətraflı məlumat verilir 

Fənnin məqsədləri 

Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisasında təhsil alan magistrantlar bu fənni öyrənərkən 

müxtəlif dövrlərdə xarici ölkələrdə məktəb və pedaqoji fikrin inkişafı tarixinə əks etdirən biliklərə 

yiyələnəcəklər. Həmçinin dünya pedaqoji elminin inkişafında  xüsusi xidmətləri və fəaliyyələri 

olmuş nümayəndələri tanıyacaqlar. 

Öyrənim 

nəticələri 

Bu fənnin tədrisi nəticəsində  

-İbtidai icma və quldarlıq cəmiyyətində tərbiyə və məktəb 

-Y.A.Komenskinin pedaqoji görüşləri. 

-C.Lokkun pedaqoji görüşləri, J.J.Russonun pedaqoji nəzəriyyəsi 

-İ.H.Pestalotsinin pedaqoji nəzəriyyəsi, A.Disterveqin pedaqoji fəaliyyəti və görüşləri 

-R.Ouenin pedaqoji fəaliyyəti və görüşləri haqqında geniş məlumatlar əldə edəcəklər 

Tədris metodları Mühazirə Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir 

mailto:n.yusifova@gmail.com
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


 
 

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 səviyyəsi 

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 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.İbtidai icma və quldarlıq cəmiyyətində tərbiyənin səciyyəvi xüsusiyyətləri 

2.Y.A.Komenskinin “Böyük didaktika” əsərinin pedaqogika elmində yeri və rolu 

3.C.Lokkun pedaqoji sistemi 

4.J.J.Russonun nəzəriyyəsinin səciyyəvi xüsusiyyətləri 

5.A.Disterverqin müəllimlər cəmiyyəti təşkili sahəsində gördüyü işlər 

6.A.Disterverq uşaqların yaş dövrləri haqqında 

7.İ.Pestalotsi yoxsul uşaqların himayədarı kimi 

 

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 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 əvvəlcədən 

müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə digər tələbələrlə 

əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

İlkin cədvəl 

Həftə Tarix  Mövzular  Dərslik / Tapşırıq / Ədəbiyyat 

1 

26.09.21 Mövzu 1: İbtidai icma və quldarlıq cəmiyyətində 

tərbiyə və məktəb 

İbtimai icma cəmiyyətində aparılan tərbiyədən 

quldarlıq cəmiyyətində tərbiyə və məktəbin 

özünəməxsus xüsusiyyətlərindən bəhs edilir 

1. Ə.Seyidov. “Pedaqogika tarixi” 

Bakı,1968. 

2. Əhmədov H.M. “Pedaqogika tari-

xindən mühazirə mətinləri”. Bakı 1987. 

3. Rüstəmov F. “Pedaqogika tarixi”.Bakı, 

2006, s.11-18 

 

2 

10.10.21 Mövzu 2: Y.A.Komenskinin pedaqoji görüşləri. 
1.Y.A.Komenskinin həyat və yaradıcılığı 

2.Y.A.Komenskinin dünyagörüşü 

3.Y.A.Komenskinin əsərlərinin təlim tərbiyəvi 

əhəmiyyəti 

4.Y.A.Komenski dövrünün məktəb sisteminin 

yaradıcısı kimi 

 

1. Ə.Seyidov. “Pedaqogika tarixi” 

Bakı,1968. 

2. Əhmədov H.M. “Pedaqogika tari-

xindən mühazirə mətinləri”. Bakı 1987. 

3.F.Rüstəmov Yeni dövrün pedaqogika 

tarixi.Bakı,2004, s.9-29 

 

3 

07.11.21 Mövzu 3: C.Lokkun pedaqoji görüşləri, 

J.J.Russonun pedaqoji nəzəriyyəsi 

1.C.Lokkun pedaqogika elimdə rolu 

2.C.Lokkun pedaqoji əhəmiyyətli əsərləri 

3.J.J.Russonun pedaqogika elminin inkişafında rolu 

və pedaqoji nəzəriyyəsi    

 

 

 

1. Əhmədov H.M. “Pedaqogika tari-

xindən mühazirə mətinləri”. Bakı. 1987. 

2..F.Rüstəmov Yeni dövrün pedaqogika 

tarixi.Bakı,2004, s.34-40 

 

4 

05.11.21 Mövzu 4: İ.H.Pestalotsinin pedaqoji nəzəriyyəsi, 

A.Disterveqin pedaqoji fəaliyyəti və görüşləri 

1.XIX əsrin klaasik pedaqoqlarının pedaqogika 

elminin inkişafında rolu 

2.İ.H.Pestalotsinin pedaqoji nəzəriyyəsi 

3.A.Disterverqin pedaqoji fəaliyyəti və görüşləri 

 

 

 

1. F.Rüstəmov Yeni dövrün pedaqogika 

tarixi.Bakı,2004,s.138-151,s.167-176 

2. Əhmədov H.M. “Pedaqogika tari-

xindən mühazirə mətinləri”. Bakı 1987. 

 

 

5 

 Mövzu 5: R.Ouenin pedaqoji fəaliyyəti və 

görüşləri 
1.Avropa sosial utopistlərinin pedaqoji 

ideyaları 

2.R.Ouenin pedaqoji fəaliyyəti və təlim 

tərbiyə haqqında fikirləri 

 

  Cəmi:          10 saat 

 

1.F.Rüstəmov Yeni dövrün pedaqogika 

tarixi.Bakı,2004,s.127-132 

2. Əhmədov H.M. “Pedaqogika tari-

xindən mühazirə mətinləri”. Bakı 1987. 

 



 
 

Seminar 

Sıra 

N-si 

Mövzuların adı Saat Tarix Qeyd 

1 İbtidai icma və quldarlıq cəmiyyətində tərbiyə və məktəb, 

Y.A.Komenskinin pedaqoji görüşləri 

2 24.10.2022  

  2 C.Lokkun pedaqoji görüşləri, J.J.Russonun pedaqoji 

nəzəriyyəsi 

2 21.11.2022  

3 İ.H.Pestalotsinin pedaqoji nəzəriyyəsi, A.Disterveqin 

pedaqoji fəaliyyəti və görüşləri, R.Ouenin pedaqoji 

fəaliyyəti və görüşləri 

1   

     

 Cəmi 5 saat   

                                         

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


