
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ 

“NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

FƏNN SİLLABUSU 

 

Təsdiq edirəm:___________A.N.Məmmədova 

 

Tarix: __8__sentyabr 2022 

 

Fənnin təsviri 

Fənn (adı, krediti) Sosial işdə innovativ idarəetmə 

Fakültə Pedaqoji 

İxtisas Sosial iş 

Səviyyə (bakalavriat, magistratura) Bakalavriat 

Kurs I 

Semestr I 

Təlimçi Naib Fəxrəddin oğlu Əlizadə 

e-mail alizadehnaib2@gmail.com 

Telefon 060 217 11 23; 055 250 21 91 

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

həftə) (s) 

Tədris dili  Azərbaycan dili 

Baza/ Seçmə Seçmə 

Tələb olunan dərsliklər 

və dərs materialları 

1. T.Ağayev, F.Vahidov - Sosiologiya; Bakı 2008. 

2. A.Zamanov, H.Əliyeva - Sosial işin əsasları; Bakı 2015.  

3. 2.E.Qəhrəmanov, Y.Əhmədov -  Sosial işin əsasları; Bakı 2014. 

4. R.Məmmədova - Sosial işə giriş; Bakı 2019. 

5. İ.Abbasov, Rahim Sadıqov – Menecment; Bakı  2013. 

6. T.Quliyev - İdarəetmənin əsasları; Bakı 2006. 

7. A.İmran - İdarəetmə nəzəriyyəsi; Bakı 2007. 

8. Ə.Əlirzayev - Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi; Bakı 2010. 

İstifadə ediləcək web 

səhifələr 

https://az.wikipedia.org 

https://muallim.edu.az/ 

https://ekitab.net 

https://e-derslik.edu.az 

https://anl.az 

Fənnin xülasəsi 

Sosial işdə idarəetmə prosesi müəyyən növ fəaliyyətin ümumiləşmiş ifadəsidir, 

qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq istiqamətində reallaşdırılan ardıcıl 

hərəkətlərin məcmusudur. Bu proses sosial sahə üzrə idarəetmənin bütün növlərini 

əhatə etməklə, qarşıya qoyulan hədəfə doğru əsas istiqamətləri müəyyən edir. 

Fənnin məqsədləri 

Bu fənn üzrə başlıca təlim vasitələri mühazirələr, məşğələlər, təqdimatların 

nümayişi, sinif müzakirələri, mütəxəssis məruzələri, komanda şəkilində yerinə 

yetirilən layihələr, rollu oyunlar, müxtəlif  kitabların, o cümlədən jurnallardan, 

internet səhifələrindən götürülmüş məqalələrin təhlili və tənqididir. Hər bir dərsdən 

əvvəl tələbə müəyyən olunmuş mətnləri və tapşırılmış bütün digər qiraət 

materiallarını oxumalıdır. Dərslər interaktiv üsullarla tədris olunur. 

Öyrənmə nəticələri 

 

- Komandada iş, problemin həllinə ortaq yanaşmaya nail olmaq qabiliyyətinə 

- Sosial layihələr hazırlamağı, onları qiymətləndirməyi bacarmaq. 

- Sosial yardım agentliyinin idarəedilməsi prinsip, qayda və metodlarını bilmək 

- Prinsipial qərarlar qəbul etmək üçün etiki əsaslandırma strategiyalarını tətbiq edə 

bilmək. 

 

Tədris metodları 
Mühazirə 

Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar 

verilir. 

Qrup müzakirəsi Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar 

https://az.wikipedia.org/
https://muallim.edu.az/
http://www.ekitab.net/
https://e-derslik.edu.az/


 
 

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 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, sə-

nəd 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.Sosial işin ölkəmizdə formalaşmasının təhlili 

2.Sosial işdə tərəflər arasında qarşılıqlı münasibətlərin təsviri 

3.Müasir dövrdə sosial işçi anlayışının izahı  

4.Sosial işin peşə növü kimi cəmiyyətdə əhəmiyyətinin izahı 

5.Mənəvi dəyərlərin və etik prinsiplərin sosial iş sahəsində rolunun təhlili 

6.Müasir dövrdə sosial işin peşə metodlarının real nümunələrlə izahı 

7.İdarəetmə anlayışının müxtəlif dövrlər üzrə müqayisəsi 

8.Müasir dövrdə geniş yayılmış idarəetmə formalarının müqayisəsi  

9.İdarəetmə sahəsində ideoloji işin əhəmiyyətinin izahı 

10.Sosial-psixoloji faktorların idarəetmə prosesinə təsirinin təhlili 

11.Dövrümüzdə ən geniş yayılmış təşkilat formalarının təhlili 

12.”Azərbaycan – sosialyönümlü dövlətdir” ifadəsinin təhlili 

13.Ölkəmizdə həyata keçirilən sosial siyasətin digər ölkələrlə müqayisəsi 

14.İdarəetmə sahəsində əmək resurslarının təhlili 

15.Sosial təşkilatların fəaliyyət mexanizminin izahı 



 
 

16.Sosial təşkilatlarla, digər növ təşkilatların müqayisəsi 

17.İdarəetmədə kadr siyasətinin əhəmiyyətinin təhlili 

18.Kadr siyasətinin həyata keçirilməsində əsas faktorların müəyyən edilməsi 

19.Yeni işçi seçimində əhəmiyyət daşıyan sosial amillərin izahı 

20.İşçi qüvvəsinin planlaşdırılmasının sosial əsaslarının müqayisəsi 

21.İşçi qüvvəsinin təminatının onun funksiyalarının icrasında rolunun izahı 

22.Kollektivdaxili münaqişələrin əmək prosesinə təsirinin təhlili 

23.Əmək prosesində kollektiv fəaliyyət faktorunun əhəmiyyətinin izahı 

24.İdarəetmədə liderlik anlayışının təhlili 

25.Təşkilatda rəhbər-işçi münasibətlərinin əmək prosesinə təsirinin izahı 

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 veril-

məlidir. 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 16.09.22 

Sosial işin tarixi və predmeti 

Plan: 

1.Sosial işin predmeti 

2.Sosial işin əhatə dairəsi 

3.Sosial işin tarixi inkişaf mərhələləri 

4.Sosial işin ölkəmizdə formalaşması 

1.A.Zamanov, H.Əliyeva - Sosial 

işin əsasları; Bakı 2015. Səh 8-48 

2.R.Məmmədova - Sosial işə giriş; 

Bakı 2019. Səh 28-44 

2 19.09.22 

Sosial işin obyekti və subyekti, sosial işçi 

anlayışı 

Plan: 

1.Sosial işin subyekti 

2.Sosial işin obyekti 

3. Sosial işçi anlayışı 

4.Sosial işçinin hüquq və vəzifələri 

1.A.Zamanov, H.Əliyeva - Sosial 

işin əsasları; Bakı 2015. Səh 100-

144 

2.E.Qəhrəmanov, Y.Əhmədov -  

Sosial işin əsasları; Bakı 2014. Səh 

3-33 

 

3 26.09.22 

Sosial işin ictimai xarakteri  

Plan: 

1.Sosial iş sistemi 

2.Sosial iş peşə sahəsi kimi 

3.Sosial iş insan hüquqlarının təminatı kimi 

4.Sosial iş elm sahəsi kimi 

1.R.Məmmədova - Sosial işə giriş; 

Bakı 2019. Səh 48-94 

2.E.Qəhrəmanov, Y.Əhmədov -  

Sosial işin əsasları; Bakı 2014. Səh 

131-142 

 

4 30.09.22 

Sosial işdə dəyərlər və etik normalar 

Plan: 

1.Milli etik ənənələr 

2.Sosial işin etikası 

1.R.Məmmədova - Sosial işə giriş; 

Bakı 2019. Səh 12-18 

2.A.Zamanov, H.Əliyeva - Sosial 

işin əsasları; Bakı 2015. Səh 332-382 

5 03.10.22 
Sosial işin texnologiya və metodları 

Plan: 

1.Sosial işin texnologiyası prinsipləri 

1.R.Məmmədova - Sosial işə giriş; 

Bakı 2019. Səh 18-23 



 
 

2.Sosial işin metodları sistemi 2.A.Zamanov, H.Əliyeva - Sosial 

işin əsasları; Bakı 2015. Səh 188-

217 

3.E.Qəhrəmanov, Y.Əhmədov -  

Sosial işin əsasları; Bakı 2014. Səh 

143-169 

6 10.10.22 

İdarəetmə nəzəriyyəsinə giriş  

Plan: 

1.İdarəetmə nəzəriyyəsinin tarixi 

2.İdarəetmə nəzəriyyəsinin predmeti 

1.T.Quliyev - İdarəetmənin əsasları; 

Bakı 2006.Səh 5-32;  

 

7 14.10.22 

İdarəetmə nəzəriyyəsinin əsasları  

Plan: 

1.İdarəetmə nəzəriyyəsinin məqsəd və 

vəzifələri  

2.Rasional idarəetmə prosesi 

1.A.İmran - İdarəetmə nəzəriyyəsi; 

Bakı 2007.Səh 6-41 

2.T.Quliyev - İdarəetmənin əsasları; 

Bakı 2006.Səh 77-94 

 

8 17.10.22 

İdarəetmənin sosiologiyası 

Plan: 

1.İdarəetmədə kadr məsələlərinin sosioloji 

təhlili 

2.Təşkilati-texnoloji quruluşun əsas 

aspektləri 

3.Sosial idarəetmədə sistem və onun 

xassələri haqqında anlayış 

4.İdarəedən sistemin mahiyyəti  

1.İ.Abbasov, Rahim Sadıqov – 

Menecment; Bakı  2013. Səh 3-17 

2.A.İmran - İdarəetmə nəzəriyyəsi; 

Bakı 2007.Səh 51-82 

 

9 24.10.22 

İdarəetmənin əsasları 

Plan: 

1.İdarəetmənin qanunları 

2.İdarəetmənin prinsipləri 

1.T.Quliyev - İdarəetmənin əsasları; 

Bakı 2006.Səh 58-76 

2.A.İmran - İdarəetmə nəzəriyyəsi; 

Bakı 2007.Səh 89-130 

10 28.10.22 

Müasir  dövrdə idarəetmə və ideologiya 

Plan: 

1.İdarəetmədə mövcud siyasi və inzibati  

idarəetmə sistemləri 

2.İdarəetmədə mərkəzi və yerli  

dövlət orqanlarının əhəmiyyəti 

1.T.Quliyev - İdarəetmənin əsasları; 

Bakı 2006.Səh 164-205 

2.İ.Abbasov, Rahim Sadıqov – 

Menecment; Bakı  2013. Səh 103-

123 

 

11 31.10.22 

İdaretməninsosial-psixoloji metodları 

Plan: 

1.İdarəetmədə sosial-psixoloji amillərin 

rolu 

2.Sosial-psixoloji vasitə və metodların 

təsnifatı 

3.Sosial metod və sosial planlaşdırma 

4.Sosial-psixoloji mühit 

1.İ.Abbasov, Rahim Sadıqov – 

Menecment; Bakı  2013. Səh 162-

175 

2.T.Quliyev - İdarəetmənin əsasları; 

Bakı 2006.Səh 368-388 

 

12 07.11.22 

Müəssisə və təşkilatların idarə edilməsi 

sistemi 

Plan: 

1.Müəssisə və təşkilatlar, onların idarə 

edilməsi 

2.Sahibkarlıq fəaliyyəti və biznes 

3. Təşkilati quruluş 

4. İdarəetmənin üslubları 

1.İ.Abbasov, Rahim Sadıqov – 

Menecment; Bakı  2013. Səh 22-44 

2.T.Quliyev - İdarəetmənin əsasları; 

Bakı 2006.Səh 98-126 

 

13 11.11.22 

Dövlətin sosial siyasət modeli  

Plan: 

1.Dövlətin sosial siyasətinin mahiyyəti  

1.Ə.Əlirzayev - Sosial sferanın 

iqtisadiyyatı və idarə edilməsi; Bakı 

2010.Səh 185-266 



 
 

2.Respublikada sosial siyasət 

strategiyasının  formalaşması 

2.T.Quliyev - İdarəetmənin əsasları; 

Bakı 2006.Səh 346-368 

14 14.11.22 

Əmək resursları üzrə dövlət siyasəti 

Plan: 

1.Məşğulluğun dövlət tənzimlənməsi  

2.Sosial əmək sistemlərinin təhlili  

1.T.Quliyev - İdarəetmənin əsasları; 

Bakı 2006.Səh 278-307 

2.Ə.Əlirzayev - Sosial sferanın 

iqtisadiyyatı və idarə edilməsi; Bakı 

2010.Səh 84-94 

15 21.11.22 

Sosial idarəetmə anlayışı    

Plan: 
1.İdarəetmənin anlayışı, onun yaranma tarixi və 
növləri 
2.Sosial idarəetmə elminin predmeti, məzmunu 
və prinsipləri 

1.Ə.Əlirzayev - Sosial sferanın 

iqtisadiyyatı və idarə edilməsi; Bakı 

2010.Səh 307-317 

2.T.Quliyev - İdarəetmənin əsasları; 

Bakı 2006.Səh 486-497 

 

16 25.11.22 

Sosial idarəetmənin təhlili 

Plan: 

1.Sosial idarəetmə sisteminin 

elementlərinin kompleks təhlili  

2.Sosial idarəetmə sisteminin əsas 

problemləri  

3.Ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafı  

1.Ə.Əlirzayev - Sosial sferanın 

iqtisadiyyatı və idarə edilməsi; Bakı 

2010.Səh 129-173 

 

17 28.11.22 

Sosial təşkilatların idarə edilməsi 

mexanizmi 

Plan: 

1.Sosial təşkilatların xüsusiyyətləri  

2.Sosial problemlər və onların həlli 

istiqamətləri  

3.Sosial mexanizm və onun idarə edilməsi 

4.Sosial təşkilatların idarə edilməsinin 

təkmilləşdirilməsi metodları 

1.Ə.Əlirzayev - Sosial sferanın 

iqtisadiyyatı və idarə edilməsi; Bakı 

2010.Səh 94-119 

2.T.Quliyev - İdarəetmənin əsasları; 

Bakı 2006.Səh 152-164 

 

18 05.12.22 

16. Kadr siyasəti və strategiya 

Plan: 

1.Müasir dövrün kadr siyasəti,  iş üslubu və 

onun modernləşməsi 

2.Heyətin və rəhbər işçilərin peşəkarlıq 

keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi sistemi 

3.Müəssisə və təşkilatlarda kadr strategiyası 

4.Yeni işçilərin işə qəbulu şərtləri 

1.T.Quliyev - İdarəetmənin əsasları; 

Bakı 2006.Səh 228-256 

2.İ.Abbasov, Rahim Sadıqov – 

Menecment; Bakı  2013. Səh 49-91 

 

19 09.12.22 

İnsan resursları anlayışı  

Plan: 

1.İnsan resurslarının idarə edilməsinin 

inkişaf tarixi 

2.İşçi qüvvəsinin idarə edilməsindən insan 

resurslarının  idarə edilməsinə keçiddə əsas 

mərhələlər 

3.İşçi qüvvəsinin idarə edilməsiylə insan 

resurslarının idarə  edilməsi arasındakı 

fərqli cəhətlər 

1.A.İmran - İdarəetmə nəzəriyyəsi; 

Bakı 2007.Səh 165-220 

 



 
 

20 12.12.22 

İnsan resurslarının əsas funksiyaları 

Plan: 

1.İnsan resurslarının idarə edilməsində 

sistem anlayışı və spesifik xüsusiyyətlər 

2.İnsan resurslarının idarə edilməsində 

mövcud olan əsas  fəaliyyətlər 

1.T.Quliyev - İdarəetmənin əsasları; 

Bakı 2006.Səh 392-403 

2.İ.Abbasov, Rahim Sadıqov – 

Menecment; Bakı  2013. Səh 139-

153 

 

21 19.12.22 

18. İşçi qüvvəsinin planlaşdırılması  

Plan: 

1.İşçi qüvvəsinin planlşdırılması və ona təsir 

edən başlıca amillər 

2.İşçi qüvvəsinin planlaşdırılmasında 

istifadə olunan başlıca üsullar 

1.T.Quliyev - İdarəetmənin əsasları; 

Bakı 2006.Səh 278-311 

 

22 23.12.22 

İşçi qüvvəsinin təminatı mexanizmi 

Plan: 
1.İşçi təminatının əhəmiyyəti 

2.İşçi qüvvəsinin təminatı prosesində əsas 

mərhələ və üsullar 

3.İşçi qüvvəsinin təminatına təsir edən 

amillər  

1.T.Quliyev - İdarəetmənin əsasları; 

Bakı 2006.Səh 311-346 

 

23 26.12.22 

Əmək kollektivlərində müxtəlif 

situasiyaların idarəedilməsi 

Plan: 

1.Situasiyaların mahiyyəti və modeli  

2.Müəssisədaxili münaqişələrin növləri və 

onların meydana çıxmasına təsir edən 

amillər 

3. Münaqişələrin nəticələrinin şəxsi və 

istehsaldaxili münasibətlərə təsiri 

4. Münaqişələrin profilaktikası və idarə 

edilməsinin başlıca istiqamətləri 

1.A.İmran - İdarəetmə nəzəriyyəsi; 

Bakı 2007.Səh 51-82 

2.T.Quliyev - İdarəetmənin əsasları; 

Bakı 2006.Səh 256-278 

 

  Cəmi: 45 saat  

Seminar 

№ Mövzuların adı Saat  Tarix Qeyd 

1. Sosial işin tarixi, predmeti.  2 19.09.22  

2. Sosial işin obyekti və subyekti, sosial işçi.  
2 26.09.22  

3. Sosial işin ictimai xarakteri anlayışı. Sosial işdə dəyərlər və etik 

normalar. 
2 

03.10.22  

4. Sosial işin texnologiya və metodları 2 10.10.22  

5.  İdarəetmə nəzəriyyəsinə giriş.İdarəetmə nəzəriyyəsinin əsasları. 2 17.10.22  

6. İdarəetmənin sosiologiyası.  2 24.10.22  

7. İdarəetmənin əsasları.Müasir dövrdə idarəetmə ideologiya 2 31.10.22  

8. İdarəetmənin sosial-psixoloji metodları. 2 07.11.22  

9. Müəssisə və təşkilatların idarəedilməsi sistemi 2 14.11.22  

10. Dövlətin sosial siyasət modeli. Əmək resursları üzrə dövlət siyasəti. 2 21.11.22  

11. Sosial idarəetmə anlayışı və sosial idarəetmənin təhlili 2 28.11.22  

12. Sosial təşkilatların idarəedilməsi mexanizmi 2 05.12.22  

13. Kadr siyasəti və strategiya 2 12.12.22  

14. İnsan resursları anlayışı və onun əsas funksiyaları 2 19.12.22  

15. İşçi qüvvəsinin təminatı mexanizmi. Əmək kollektivlərində müxtəlif 

situasiyaların idarəedilməsi. 
2 

26.12.22  

 Cəmi: 30 saat   



 
 

 

     

                                                   Fənn müəllimi:                             N.F.Əlizadə                             

 

 


