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Fənnin xülasəsi Ölkəmizdə sosial işin institutlaşması dövrü sosial işçi-mütəxəssis kadrların 

hazırlanmasını zəruri edir. Məhz bu zərurət, gələcək sosial iş mütəxəssislərinin 

müvafiq sahə üzrə hərtərəfli nəzəri və praktiki alması məsələsini aktuallaşdırır. 

Sosial işçi sosial iş nəzəriyyəsinin əsaslarını bilməlidir. Ona humanizm, 

rəhmlilik, həssaslıq, vicdanlılıq, cavabdehlik, vətəndaş və sosial ədalət hissləri 

kimi xüsusi peşə və mənəvi əxlaqi keyfiyyətlər xas olmalıdır. Sosial işçinin 

ümumi peşə biliyi sosial-humanitar biliklər sistemində sosial işin yerini başa 

düşməsidir, bu da ilk növbədə sosial iş nəzəriyyəsinin əsaslarını dərk etməklə, 

nəzəri və sosial praktikada fəlsəfi sosioloji, sosial psixoloji, hüquqi, statistik, 

sosial pedaqoji və digər metodları bilmək və istifadə etməklə bağlıdır. Məhz bu 

fənn sosial işçiyə sosial işin həm nəzəriyyəsi, həm də praktikası ilə müvafiq 

bilikləri müasir və müxtəlif metodların köməyi ilə aşılamayı qarşıya məqsəd 

qoymuşdur. Bu fənn vasitəsi ilə sosial işin müxtəlif nəzəri modelləri və bu 

modellərin praktika ilə vəhdətdə praktikaya tətbiqinin müxtəlif təcrübi 

variantları gələcək sosial iş peşəkarlarına öyrədiləcəkdir. 

Fənnin məqsədləri Fənn tədris olunarkən qarşıya bir sıra mühüm vəzifələr qoyulacaqdır. Tələbələr 
sosial işin əsasını təşkil edən nəzəriyyələr üzrə ətraflı məlumat alacaq, eyni 
zamanda sözügedən nəzəriyyələrin təcrübədə tətbiqi və müxtəlif müştəri 
kontingenti ilə iş prosesində tətbiq edilən praktiki bilik və bacarıqlarla təmin 
olunacaqlar. Fənn tədris edilərkən əsas diqqət tələbələrin birbaşa və vasitəli 
sosial iş təcrübəsində tətbiq edilən müxtəlif üsullarla tanış edilməsinə 
veriləcəkdir. Bu istiqamətdə: 

1. Tələbələr sosial iş nəzəriyyəsi ilə tanış olacaq;  
2. Sosial işin beynəlxalq təcrübəsini izləmək;  
3. Tələbələr sosial işin texnoloji yolları ilə məlumatlandırılacaq;  
4. Sosial işin metodolojisi öyrədiləcək. 

Öyrənim nəticələri Sosial işin mahiyyəti, inkişaf mərhələləri haqqında biliklər əldə etmələri. Sosial 

iş təcrübələrini tarixi-müqayisəli aspektdə öyrənməklə, professional 

fəaliyyətləri üçün əhəmiyyət kəsb edən analitik vərdişlərə yiyələnmələri. Yeni 

mütəxəssislər sosial işçi kadrları kimi yetişəcəklər. Sosial işin texnoloji 

əsaslarını dərindən mənimsəməklə, gələcək fəaliyyətlərini sosial işçi peşəsinin 

etik prinsipləri əsasında düzgün qurmağın praktiki yollarını öyrənmələrini təmin 

etmək. 

Tədris metodları Mühazirə Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir 

Qrup müzakirəsi Tələbələrə fərdi mövzuda prezentasiyalar 

verilir və müzakirə aparılır 

Təcrübi məşğələ Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və video 

fayllar) nümayişi ilə izah edilməlidir 

Təhlili fəaliyyət Aralıq və yekun imtahan zamanı tələbələrin          

mənimsənilmə səviyyəsi yoxlanılır və təhlil 

edilir 

Simulyasiya Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator işləri verilməli 

və simulyasiya proqramlarından istifadə edilərək 

nəticələr qeyd edilməlidir 
Layihə  

Digər  

Qiymətləndirmə Mövzunun 

mənimsənilməsi 
Faiz nisbəti(%) və ya bal 



Balların maksimum miqdarı – 100 bal 

1.Semestr ərzində toplanan maksimum bal – 50 bal 

- Dərsdə davamiyyətə görə maksimum – 10 bal 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum – 10 bal 

-Seminar (məşğələ) və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə maksimum – 

30 bal 

 Seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç) qiyməti olduğu halda ona 

tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır. əks təqdirdə ona bal hesablanmır.  

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum – 50 bal 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: 

Semestr ərzində imtahanın 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 

Qiymətləndirmə 

metodları 
Tapşırıqlar: Sərbəst iş mövzuları verilir və semester sonu  yoxlanılıb 

qiymətləndirilir. 

1. Sosial iş sahəsində fəaliyyət göstərən mütəxəssisin özünəməxsusluğu 

2. Sosial işin əhatə etdiyi ictimai sahələr 

3. Sosial işçi hansı peşə vərdişlərinə malik olmalıdır 

4. Sosial iş nəzəriyyəsinin əsas prinsipləri hansılardır 

5. Sosial adaptasiyaya ən çox ehtiyacı olan əhali kütlələri və onların 

adaptasiya prosesi 

6. Sosial reabilitasiyanın metodları 

7. Sosial işdə planlaşdırma 

8. Sosial xidmət formaları 

9. Sosial işdə elmi tədqiqat fəaliyyətləri 

10. İcmada sosial iş 

11. Qrupla sosial iş modelləri 

12. Sosial işdə inzibati idarəçiliyin formaları 

13. Psixoloji konsultasiya 

14. Superviziyanın mahiyyəti və texnologiyaları 

15. Sosial layihə fəaliyyətində “sistem” anlayışı 

Təqdimat: Slaydlarla hazırlanan mövzular təqdimat şəklində sunulur və 

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. 

Mühazirə 

Həftə Tarix 

(ilkin) 
Mövzular Dərslik / Tapşırıqlar / 

ədəbiyyat 

1 19.09.2022 Sosial işin nəzəriyyəsi. 

Sosial iş nəzəriyyəsinin əsas 

metodoloji problemləri. Sosial iş 

nəzəriyyəsinin əsas 

qanunauyğunluqları. Sosial iş 

nəzəriyyəsinin əsas prinsipləri. 

Sosial iş nəzəriyyəsinin kateqorial 

aparatı. Sosial iş nəzəriyyəsində 

anlayışların spesifikliyi. 

1. Əhmədov Yaşar. Sosial işin 

nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Bakı, PG 

nəşr., 2013 

2.A.D.Zamanov, 

H.İ.Əliyeva.”Sosial işin 

əsasları” Dərslik,Bakı: 

2015,”Təhsil  

3. Firsov M.V., Studenova E.Q. 

Sosial işin nəzəriyyəsi. Ali 

məktəblər üçün dərslik. 3-cü 

nəşr. Elm və təhsil. Bakı, 

2018,480 s 

 

2 26.09.2022 Fərdi sosial iş zamanı ortaya çıxan 

təhlükələr.  

Qəbulolunma və rəğbətə münasibətdə 

ortaya çıxan təhlükələr hansılardır? 

Köməksizlik. Sükut və özünə qapılma. 

Manipulyasiyaedici və istismaredici 

davranış. Özünü yadlaşdıran davranış. 

Qeyri-riayətkar davranış və müəlicədən 

yayınma. 

1. Əhmədov Yaşar. Sosial işin 

nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Bakı, PG 

nəşr., 2013 

2.A.D.Zamanov, 

H.İ.Əliyeva.”Sosial işin 

əsasları” Dərslik,Bakı: 

2015,”Təhsil  

3. Firsov M.V., Studenova E.Q. 

Sosial işin nəzəriyyəsi. Ali 

məktəblər üçün dərslik. 3-cü 

nəşr. Elm və təhsil. Bakı, 

2018,480 s 

3 03.10.2022 Çoxcəhətli qiymətləndirmə.  

Qiymətləndirmənin əhəmiyyətli rolu. 

Qiymənləndirmənin 

müəyyənləşdirilməsi. Qiymətləndirmə 

davam edən proses kimi. 

Qiymətləndirmə nəticə kimi. 

Qiymətləndirmədə gücə xüsusi diqqət 

yetirilməsi. Məlumat mənbələri. 

Qiymətləndirmənin çoxcəhətli olması. 

Problem və onun müəyyən olunması. 

Ekoloji amillərin aydınlaşdırılması. 

1. Əhmədov Yaşar. Sosial işin 

nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Bakı, PG 

nəşr., 2013 

2.A.D.Zamanov, 

H.İ.Əliyeva.”Sosial işin 

əsasları” Dərslik,Bakı: 

2015,”Təhsil  

3. Firsov M.V., Studenova E.Q. 

Sosial işin nəzəriyyəsi. Ali 

məktəblər üçün dərslik. 3-cü 

nəşr. Elm və təhsil. Bakı, 

2018,480 s 

4 10.10.2022 İnsan problemlərində çoxsaylı sistemlərin 

qarşılıqlı təsiri. 

1. Əhmədov Yaşar. Sosial işin 

nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Bakı, PG 

nəşr., 2013 



İnsan problemlərində çoxsaylı 

sistemlər. Fərddaxili sistemlər. Fiziki 

xüsusiyyətlər və təqdimat. Fiziki 

sağlamlıq. Sağlamlıq problemlərinə 

həssas qruplar. Xəstəlikdə mədəni 

amillər. 

2.A.D.Zamanov, 

H.İ.Əliyeva.”Sosial işin 

əsasları” Dərslik,Bakı: 

2015,”Təhsil  

3. Firsov M.V., Studenova E.Q. 

Sosial işin nəzəriyyəsi. Ali 

məktəblər üçün dərslik. 3-cü 

nəşr. Elm və təhsil. Bakı, 

2018,480 s 

5 17.10.2022 Alkoqol və narkotik alüdəçiliyinin 

qiymətləndirilməsi.  

Alkoqol alüdəçiliyinin 

qiymətləndirilməsi. Qadınlar tərəfindən 

alkoqol istifadəsi. Alkoqolizmdə ikili 

müayinə. Alkoqolizmdə biopsixososial 

amillər.Mümkün alkoqolizmi 

qiymətləndirmək üçün müsahibə 

bacarıqlarından istifadə olunması. 

Narkotik alüdəçiliyinin 

qiymətləndirilməsi.  

1. Əhmədov Yaşar. Sosial işin 

nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Bakı, PG 

nəşr., 2013 

2.A.D.Zamanov, 

H.İ.Əliyeva.”Sosial işin 

əsasları” Dərslik,Bakı: 

2015,”Təhsil  

3. Firsov M.V., Studenova E.Q. 

Sosial işin nəzəriyyəsi. Ali 

məktəblər üçün dərslik. 3-cü 

nəşr. Elm və təhsil. Bakı, 

2018,480 s 

6 24.10.2022 Affektiv pozuntularin qiymətləndirilməsi.  

Emosional funksiya. Emosional 

nəzarət. Mədəni amillər. Emosiyalar 

müxtəlifliyi. Affektiv pozuntuların 

qiymətləndirilməsi. Davranış 

funksiyası. Motivasiya. 

1. Əhmədov Yaşar. Sosial işin 

nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Bakı, PG 

nəşr., 2013 

2.A.D.Zamanov, 

H.İ.Əliyeva.”Sosial işin 

əsasları” Dərslik,Bakı: 

2015,”Təhsil  

3. Firsov M.V., Studenova E.Q. 

Sosial işin nəzəriyyəsi. Ali 

məktəblər üçün dərslik. 3-cü 

nəşr. Elm və təhsil. Bakı, 

2018,480 s 
7 31.10.2022 Qiymətləndirmə zamani istifadə olunan 

əsas amillər.  

Uşaqlarla pis rəftar və ər-arvad 

münasibətlərində zorakılıq halları.  

Problemlərin təzahürləri. Ailənin 

mühafizəsi xidmətlərində güclü 

cəhətlərin qiymətləndirilməsi. 

İştirakçılar münasibəti necə qururlar. 

Ödənilməyən ehtiyac və istəklər. 

1. Əhmədov Yaşar. Sosial işin 

nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Bakı, PG 

nəşr., 2013 

2.A.D.Zamanov, 

H.İ.Əliyeva.”Sosial işin 

əsasları” Dərslik,Bakı: 

2015,”Təhsil  

3. Firsov M.V., Studenova E.Q. 

Sosial işin nəzəriyyəsi. Ali 

məktəblər üçün dərslik. 3-cü 

nəşr. Elm və təhsil. Bakı, 

2018,480 s 



problemin kəskinliyi. Uşaqla pis rəftar 

və ər-arvad zorakılığının müddəti. 

Valideyn bacarıqları. 

8 07.11.2022 Ailə fəaliyyətinin müxtəlif ailə və mədəni 

kontekstlərdə qiymətləndirilməsi. 

Ailə Konteksti (mühiti, əhatə dairəsi). 

Ailə xisteminin xarici hədləri. Daxili 

hədlər və ailə subsistemləri. Ailənin 

güc və səlahiyyət strukturu 

1. Əhmədov Yaşar. Sosial işin 

nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Bakı, PG 

nəşr., 2013 

2.A.D.Zamanov, 

H.İ.Əliyeva.”Sosial işin 

əsasları” Dərslik,Bakı: 

2015,”Təhsil  

3. Firsov M.V., Studenova E.Q. 

Sosial işin nəzəriyyəsi. Ali 

məktəblər üçün dərslik. 3-cü 

nəşr. Elm və təhsil. Bakı, 

2018,480 s 
9 14.11.2022 Əqli funksiya.  

Əqli funksiya anlayışı. İntellektual. 

Funksiya. Mühakimə. Reallıq testi. 

Nizamlılıq. Əqli çeviklik. Dəyərlər. 

Yanlış təsəvvürlər. Özünütəsəvvür.  

1. Əhmədov Yaşar. Sosial işin 

nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Bakı, PG 

nəşr., 2013 

2.A.D.Zamanov, 

H.İ.Əliyeva.”Sosial işin 

əsasları” Dərslik,Bakı: 

2015,”Təhsil  

3. Firsov M.V., Studenova E.Q. 

Sosial işin nəzəriyyəsi. Ali 

məktəblər üçün dərslik. 3-cü 

nəşr. Elm və təhsil. Bakı, 

2018,480 s 
10 21.11.2022 Sosial iş qruplarinin formalaşdırılması və 

fəaliyyətinin müəyyənləşdirilməsi.  

Qrupların təsnifatı. Müalicə qruplarının 

formalaşdırılması. Açıq qruplar – 

qapalı qruplar. Qrupun tərkibi. Qrupla 

sosial iş metodları. 

1. Əhmədov Yaşar. Sosial işin 

nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Bakı, PG 

nəşr., 2013 

2.A.D.Zamanov, 

H.İ.Əliyeva.”Sosial işin 

əsasları” Dərslik,Bakı: 

2015,”Təhsil  

3. Firsov M.V., Studenova E.Q. 

Sosial işin nəzəriyyəsi. Ali 

məktəblər üçün dərslik. 3-cü 

nəşr. Elm və təhsil. Bakı, 

2018,480 s 
11 28.11.2022 Hadisələr və motivasiyanın 

sürətləndirilməsi. 

Sosial iş praktikasında motivasiya 

amili. Mədəni normalar. Fərd və 

mədəni baxımdan müəyyən edilmiş 

modellərin fərqləndirilməsi. 

Akulturasiyanın səviyyəsi.  

1. Əhmədov Yaşar. Sosial işin 

nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Bakı, PG 

nəşr., 2013 

2.A.D.Zamanov, 

H.İ.Əliyeva.”Sosial işin 

əsasları” Dərslik,Bakı: 

2015,”Təhsil  

3. Firsov M.V., Studenova E.Q. 

Sosial işin nəzəriyyəsi. Ali 

məktəblər üçün dərslik. 3-cü 

nəşr. Elm və təhsil. Bakı, 

2018,480 s 

12 05.12.2022 Ailədə və cəmiyyətdə ahılın rolu.  

Yaşlıların sağlamlıq vəziyyəti. 

Yaşlıların əhval-ruhiyyəsi. Ailədə 

1. Əhmədov Yaşar. Sosial işin 

nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Bakı, PG 

nəşr., 2013 

2.A.D.Zamanov, 

H.İ.Əliyeva.”Sosial işin 



böyüklərə diqqət və həssaslıq. Yaşlı 

kişilər. Yaşlı qadınlar. Ahıllar 

cəmiyyətdə və ailədə. Şərq 

cəmiyyətlərində nənə-babalar. 

Ahılların nəvələr ilə münasibətləri. 

Yaşlanma hiss. Yaşlı adamlarla tibbi-

sosial reabilitasiya. Yaşlı adamların 

sağlamlığının qorunması. 

Uzunömürlülük problemi. 

Gerontologiya.  Yaşlı adamların psixi 

problemləri. 

əsasları” Dərslik,Bakı: 

2015,”Təhsil  

3. Firsov M.V., Studenova E.Q. 

Sosial işin nəzəriyyəsi. Ali 

məktəblər üçün dərslik. 3-cü 

nəşr. Elm və təhsil. Bakı, 

2018,480 s 

13 12.12.2022 Tənha ahıllar ilə sosial iş.   

Dünyada ahıllar ilə sosial iş praktikası. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə ahıllar. 

Rusiyada yaşlı adamlar. Təcili sosial 

yardım xidməti. Azərbaycanda sosial 

xidmət müəssisələri. İnternat evləri və 

pansionatlarda yaşayan ahıl 

vətəndaşlara göstərilən sosial-məişət və 

tibbi xidmət. Ahıllar evinə qəbul 

prosesi. Ahıllara sosial xidmət 

haqqında  Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu. 

1. Əhmədov Yaşar. Sosial işin 

nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Bakı, PG 

nəşr., 2013 

2.A.D.Zamanov, 

H.İ.Əliyeva.”Sosial işin 

əsasları” Dərslik,Bakı: 

2015,”Təhsil  

3. Firsov M.V., Studenova E.Q. 

Sosial işin nəzəriyyəsi. Ali 

məktəblər üçün dərslik. 3-cü 

nəşr. Elm və təhsil. Bakı, 

2018,480 s  

14 19.12.2022 Dövlət və özəl sosial xidmət 

müəssisələrində xidmət görən ahıllar. 

Ahıllar haqqında ümumi məlumat. 

Qocalma sosial problemdir. Ahılların 

sosial təminatı.  

1. Əhmədov Yaşar. Sosial işin 

nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Bakı, PG 

nəşr., 2013 

2.A.D.Zamanov, 

H.İ.Əliyeva.”Sosial işin 

əsasları” Dərslik,Bakı: 

2015,”Təhsil  

3. Firsov M.V., Studenova E.Q. 

Sosial işin nəzəriyyəsi. Ali 

məktəblər üçün dərslik. 3-cü 

nəşr. Elm və təhsil. Bakı, 

2018,480 s  



15 26.12.2022 Məişət zorakılığına məruz qalmış və insan 

alverinin qurbanı olan qadınlarla sosial iş. 

Azərbaycanda ailə siyasəti. Qadın 

hüquqları və qadın siyasəti. Uşaqlara 

qayğı dövlət sosial siyasətinin prioritet 

istiqamətidir. Valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqlar. Gənclər 

siyasəti. 

1. Əhmədov Yaşar. Sosial işin 

nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Bakı, PG 

nəşr., 2013 

2.A.D.Zamanov, 

H.İ.Əliyeva.”Sosial işin 

əsasları” Dərslik,Bakı: 

2015,”Təhsil  

3. Firsov M.V., Studenova E.Q. 

Sosial işin nəzəriyyəsi. Ali 

məktəblər üçün dərslik. 3-cü 

nəşr. Elm və təhsil. Bakı, 

2018,480 s  

 

 

Cəmi: 30 saat 

 

Seminar 

№ Mövzuların adı Saat Tarix Qeyd 

1. Sosial işin nəzəriyyəsi 2 20.09.2022  

2. Fərdi sosial iş zamanı ortaya çıxan təhlükələr 2 27.09.2022  

3. Çoxcəhətli qiymətləndirmə 2 04.10.2022  

4. İnsan problemlərində çoxsaylı sistemlərin qarşılıqlı təsiri 2 11.10.2022  

5. Alkoqol və narkotik alüdəçiliyinin qiymətləndirilməsi 2 18.10.2022  

6. Affektiv pozuntularin qiymətləndirilməsi 2 25.10.2022  

7. Qiymətləndirmə zamani istifadə olunan əsas amillər 2 01.11.2022  

8. Ailə fəaliyyətinin müxtəlif ailə və mədəni kontekstlərdə 

qiymətləndirilməsi 

2 15.11.2022  

9. Əqli funksiya 2 22.11.2022  

10. Sosial iş qruplarinin formalaşdırılması və fəaliyyətinin 

müəyyənləşdirilməsi 

2 29.11.2022  

11. Hadisələr və motivasiyanın sürətləndirilməsi 2 06.12.2022  

12. Ailədə və cəmiyyətdə ahılın rolu 2 13.12.2022  

13. Tənha ahıllar ilə sosial iş 2 20.12.2022  

14. Dövlət və özəl sosial xidmət müəssisələrində xidmət 

görən ahıllar 

2 27.12.2022  

15. Məişət zorakılığına məruz qalmış və insan alverinin 

qurbanı olan qadınlarla sosial iş 

2   

 Cəmi: 30 saat   

 
           

 
Fənn müəllimi:                                            Aygün Namiq qızı Xudiyeva 

 

 


