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GİRİŞ 

Proqram  dörd bölmədən təşkil olunmuşdur: 

 Pedaqogikanın əsasları; 

 Tədris nəzəriyyəsi; 

 Tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası; 

 Təhsil sistemində rəhbərlik və idarəetmə. 

Bütün bölmələr qəbul imtahanındakı  sualların daha  dolğun  cavablandırılması üçün  
lazımi məlumatların müstəqil şəkildə toplanmasına imkan verən  ədəbiyyat siyahısıyla 

təmin  edilmişdir. 

Proqram 58.02.01 - Təhsilin təşkili və planlaşdırılması  elmi  ixtisası üzrə  qəbul olanların 

elmi-tədqiqat fəaliyyətinin sonrakı mərhələlərində  ilkin hazırlıq səviyyələrinin üzə 
çıxardılmasına yönəldilmişdir.  

 

BÖLMƏ  1. Pedaqogikanın əsasları 

 

Mövzu 1. İnsan haqqında elmlər sistemində pedaqogika.  

1.1. İnsan təhsilin predmeti kimi (mədəni-tarixi inkişafda insan obrazı). 

1.2. Psixo-pedaqoji tədqiqatlarda uşaqlıq fenomeni. 
1.3. Tərbiyə ictimai  hadisə kimi. Ictimai, konkret-tarixi, milli, mədəni ənənələrin 

şəxsiyyət tərəfindən mənimsənilməsi. 

1.4. Şəxsiyyətin ictimailəşməsi və mədəniləşməsi kontekstində tərbiyə. 

1.5. Fəlsəfi baxışlar təhsil paradiqmaların əsası kimi: proqramlaşdırma və 
neoproqramlaşdırma, neopozitivizm, ekzistenzializm, neotomizm, biheviorizm.  

 

Mövzu 2. Pedaqogikanın tarixində humanizm paradiqmaası. 
2.1. Qədim Yunanıstanın fəlsəfi-pedaqoji baxışları və təhsil təcrübəsində humanizm  

ənənəsinin mənşəyi: qədim fəlsəfədə insan konsepsiyası, tərbiyə məsələləri, Sparta və 

Afina təhsil sistemləri. 

2.2. Orta əsr sivilizasiyalarının  məktəb və pedaqoji düşüncələri (fikirləri): Şərq, Bizans,  
Qərb sivilizasiyası. Xristian humanizmi. Orta əsr Avropa din xadimlərinin pedaqoji  

baxışları. Ritsar tərbiyəsi 

2.3. İntibah dövrünün humanist pedaqogikası. 
2.4. Qərbi Avropada elmi pedaqogikanın yaranması və inkişafı (klassik mərhələ: Я.  

Коменский, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, И. Гербарт  və başqaları). 

2.5. İslahatçılıq pedaqogikası XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri.  Pedaqogika elminin  

inkişafında tədqiqat pedaqogikasının (А. Лай, Г. Киршенштейнер) rolu.Azad  
tərbiyə nəzəriyyəsi (Э. Кей).  

2.6. XX əsrdə pedaqogikanın inkişafının əsas istiqamətləri: praqmatik pedaqogika Дж.  

Дьюи, humanizm Я.Корчака, pedaqoji təcrübə  С. Френе.  
2.7. Rus klassik inqilab öncesi pedaqogika. К.Д. Ушинского-nın humanizmi, Толстого 

Л.Н. –nin pedaqoji baxışları. XX əsrin əvvələri (Вентцель К.Н., Каптерев П.Ф., 



Блонский П.П pedaqogikanın antropoloji-humanist istiqamətləri. 

2.8. В. А. Сухомлинс-nin humanistik təhsil sistemi. 
2.9. Əməkdaşlıq pedaqogikası (Амонашвили Ш.А. və başqaları). 

2.10. Modernləşmə kontekstində humanist təhsilin müasir konsepsiyası. Şəxs yönümlü  

  təhsil. 

 
Mövzu 3. Pedaqogika – elmi biliyin sahəsi.  

3.1. Pedaqogikanın obyekt, predmeti. Pedaqogika elminin funksiya və vəzifələri.  

Konseptual aparatlar. 
3.2. Pedaqoji nəzəriyyə və təcrübənin qarşılıqlı əlaqəsi. Pedaqoji nəzəriyyənin əsas  

komponentləri: fikirlər, vəziyyətlər, qaydalar, tələblər, tövsiyələr, prinsiplər,  

qanunlar. 

3.3. Pedaqoji tədqiqatların metodologiyası. Pedaqoji tədqiqata sistemli yanaşma.   
       Pedaqoji tədqiqatın məntiqi. Pedaqoji tədqiqata qoyulan tələblər. 

3.4. Pedaqoji tədqiqatın metodları. Nəzəri metodlar. Empirik metodlar. Pedaqoji  

tədqiqatın əsas xarakteristikaları, keyfiyyət və effektivliyi. 
 

Mövzu 4. Pedaqogika şəxsiyyətin inkişafı və təhsil haqqında elm kimi.  

4.1. Təhsil sosial institut kimi. Şəxsiyyətin ictimailəşməsi və mədəniləşməsi. Təhsil  

       mədəni vasitəçi kimi. Ənənəvi təhsil sistemi. Alternativ təhsil sistemi (А. Нилл, Дж.  
      Дьюи, М. Монтессори, Р.Штайнер). 

4.2. Pedaqogika kontekstində insan, fərd, şəxsiyyət, fərdilik anlayışları.  

4.3. Şəxsiyyətin inkişaf prosesinin xarakteristikası. İnkişafın əsas hərəkətverici gücləri və  

      qanunauyğunluqları. Şəxsiyyətin inkişafında bioloji və sosial amillər.  
4.4. İnkişaf xüsusiyyətləri: keçid yaş dövrü, sürətlənmə, inkişafın qeyri-bərabərliyi. İnsan  

      şəxsiyyətinin inkişafı və tərbiyəsində keçid yaş dövrünün xüsusiyyətləri.  

4.5. Özünüdərketmə, özünütəsdiqetmə, özünü müəyyənləşdirmə, özünü reallaşdırma –   
      insanda baş verən daxili proseslər kimi.  

 4.6. Fəaliyyət şəxsiyyətin inkişaf faktoru kimi. Pedaqogikada  fəaliyyət  və şəxsi  

       yanaşmaların spesifikliyi.  

4.7. Ünsiyyət şəxsiyyətin inkişaf amili kimi. Ünsiyyət növləri: şəxslərarası, şəxs-qruplar,  
qruplararası. Ünsiyyət forması: kommunikativ, interaktiv,  qavrayış yönümlü.  Pedaqoji 

ünsiyyət üçün tələblər.  

 

Mövzu 5. Pedaqogikada məqsədqoyma.  

5.1. Pedaqogoji nəzəriyyə və praktikada məqsəd kateqoriyası: tarixi analiz. 

5.2. Azərbaycan Respublikasında rəsmi sənədlərdə təhsilin məqsəd və vəzifələri. 

5.3. Müasir pedaqoji tədqiqatlarda tərbiyənin məqsəd konsepsiyası. 
5.4. Müasir məktəblərdə tərbiyə məqsədinin ierarxiyası. 

 

Mövzu 6. Pedaqoji elmlərin tələbi və inkişafı üçün Azərbaycan Respublikasının təhsil 
sistemi pedaqoji əsas kimi.  



6.1.Dünyada  təhsilin inkişafındakı ümumi tendensiyalar. Təhsilin demokratikləşdirilməsi 

problemləri. Plüralizm, variantlıq, təhsilin şaxələndirilməsi fikirləri (ideyaları). 
6.2. Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin xarakteristikası. Azərbaycan 

Respublikasının  "Təhsil haqqında" qanunu ölkədə təhsil sisteminin fəaliyyət göstərməsi 

və inkişafı üçün hüquqi əsasdır. 

6.3. Təhsilin inkişafı üçün respublika proqramı: təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi 
sahələri və perspektivləri üçün əsas müddəalar və tələblər. 

6.4. Milli doktrina: onun ideyaları, vəziyyətlər, yanaşmalar və mövqelər. 

6.5. XXI əsrin əvvəllərində təhsil sisteminin islahat və modernləşdirmə yolları.  
 

Mövzu 7. Pedaqoji peşə. 

7.1. Pedaqoji peşənin ümumi xarakteristikası. Peşəkar fəaliyyət və pedaqoq şəxsiyyəti.  

7.2. Məktəbəqədər müəssisələrdə, orta məktəblərdə, əlavə və peşə təhsili müəssisələrində  
     pedaqoji işin məzmunu və xüsusiyyətləri. Orada işləyən mütəxəssislərə tələblər. 

7.3. Pedaqoqun pedaqoji bacarığı və ustalığı. Pedaqoji mədəniyyət, pedaqoji təcrübə,  

      peşəkarlıq, yaradıcılıq, yenilik anlayışlarının xarakteristikası.  
7.4. Müəllim şəxsiyyətinin hazırlanması və peşəkar inkişafı. Təhsil işçilərinin 

ixtisasartırma sistemi. Pedaqoji kvalimetriya. Müəllim heyətinin attestasiyası. 

 

Birinci bölməyə dair ədəbiyyat siyahısı 

1. Анисимов В.В. Основы общей педагогики- М., 2010 Антология педагогической 

мысли Древней Руси. - М., 2011 

2. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. - Ростов н/Д., 1999. 
3. Бордовская Н.В. Педагогика.- СПб., 2010 

4. Булкин А.П. Социокультурная динамика образования. - М., 2001. 

5. Вербицкий А. А. Личностный и компетентностный подходы в образовании. - 

М., 2011 
6. Воронов В.В. Педагогика школы: новый стандарт.- М.,2012 

7. Вульфов Б.З., Иванов В.Д. Основы педагогики в лекциях, ситуациях, 

первоисточниках. - М., 1997. 

8. Гершунский Б.С. Философия образования для 21 века.- М.,2011 Ефремов О.Ю. 
Педагогика.- СПб.: Питер, 2010 

9. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя. -М., 

2002. 
10. Закон РФ «Об образовании». - М., 2002. 

11. Загвязинский В.И., Атахов Р. Методология и методы психолого-

педагогического исследования. - М., 2001. 

12. Запесоцкий А.С. Образование: философия, культурология, политика. -М., 
2002. 

13. Казначеев В.П.Введение в человековедение. - М-Новосибирск,1997. 

14. Коджаспирова Г.М. История образования и педагогической мысли: Таблицы, 
схемы, опорные конспекты. - М., 2003. 



15. Максакова В.И. Педагогическая антропология. - М., 2001. 

16.  Нейматов Я.М. Образование в ХХ1 веке: национальный интерес: тенденции и 
прогнозы. - М., 2002. 

17. Коджаспирова Г.М. Педагогика -М.: Гардарики, 2007. 

18. Орлов А.Б.Психология личности и сущности человека: парадигмы, проекции 

практики. - М., 1995 
19.  Педагогические технологии: Авт-сост. Т.П. Сальникова. - М.,2011 Педагогика 

/Под ред. П.И. Пидкасистого.- М., 2002. 

20. Подласый И.П. Педагогика. - В 2-х Т. - М., 2000. 
21. Сластенин В.А. и др. Педагогика. - 3-е издание. - М., 2000 

22. Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. - 

М.,1999. 

23. Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 2000. 
24. Степашко Л. А. Философия и история образования - М., 1999 

25. Мудрик А.В. Введение социальную педагогику - М., 1997 

26. Лихачев Б.Т. Методологические основы педагогики - Самара, 1998 

27. Сенько Ю.В. Гуманитарные основы педагогического образования - М., 2000 
28. Андреев В.И. История бурятской школы - Улан-Удэ, 

29. Елаев Н.К 

30. Российская педагогическая энциклопедия. Т.1,2 -М. 

31. Латынина Д.И. Методика педагогики и образования. - М.: Гардари- ки, 2007 

BÖLMƏ 2. Tədris nəzəriyyəsi (didaktika) 

 

Mövzu 1. Didaktika tədrisin pedaqoji nəzəriyyəsi kimi.  

1.1. Didaktikanın obyekti, predmeti, vəzifələri və funksiyaları. Əsas didaktik 
kateqoriyalar. Təhsil ictimailəşmə növü kimi, onun funksiyaları. Təhsil prosesinin 

məqsədləri. Müasir təhsildə tədrisin əsas istiqamətləri. 

1.2. Əsas didaktik konsepsiyaların formalaşdırılması və inkişafı və onların fəlsəfi əsasları.  
1.3. Təhsil prosesin əsas fərdi-fəaliyyət yanaşması. 

1.4. Müasir təhsilin əsas inkişaf tendensiyaları. 

 

Mövzu 2. Təhsilin məzmunu.  
2.1. Təhsilin məzmunu anlayışı və mahiyyəti. Onun tarixi xüsusiyyəti. 

2.2. Ümumi, əlavə, peşə təhsili məzmununun formalaşdırılması nəzəriyyəsi. 

2.3. Təhsilin məzmunu və onun quruluş prinsiplərini müəyyən edən cəhətlər. Təhsilin  
      məzmununun seçilməsinin prinsipləri və meyarları. 

2.4. Təhsilin standartlaşdırılması. Təhsil standartları. Əsas tədris proqramı. Təhsil (təlim)  

      proqramları. Dərsliklər, dərs vəsaitləri, iş dəftərləri. 

 
Mövzu 3. Tədris prosesi. 

3.1. Tədris prosesinin anlayış  və mahiyyəti. Tədris prosesinin  xüsusiyyətləri. Onun   



       dövriliyi və funksiyaları. Tədris prosesinin məntiqi və  mənimsəmə prosesinin  

       strukturu. 
3.2. Tədris prosesinin fəlsəfi, psixoloji əsasları. 

3.3. Müəllimlərin və tədris prosesində iştirak edənlərin fəaliyyəti. 

3.4. Tədrisin növləri: ənənəvi, differensial, fərdi, problemli, məsafədən tədris  

      (distansion). 
3.5. Tədrisdə şəxsiyyətin inkişafı. İnkişaf, şəxsiyyət yönümlü təlim. 

3.6. Təlimin aktivləşdirilməsi və tədris prosesinin intensivləşdirilməsi. 

 
Mövzu 4. Tədrisin prinsipləri. 

4.1. Tədrisin qanunauyğunluqlarının, prinsip və qaydalarının nisbəti.  

4.2. Didaktik prinsiplər sistemi: əyanilik, davamlılıq, əlçatanlıq, sistemli və ardıcıl,  

      şüurlu və aktiv, nəzəriyyənin təcrübə və elm ilə əlaqəsi. 
4.3. İnkişaf edən, şəxsiyyət yönümlü, məsafəli və digər tədris xüsusiyyətlərini əks etdirən  

      müasir tədris prinsipləri. 

 
Mövzu 5. Tədris metodları. 

5.1. Metodlar, tədris metodları anlayışlarının xarakteristikası. 

5.2. Tədris metodlarının klassifikasiyası. Klassifikasiyalardan birinin xarakteristikası  

      (seçim üzrə) 
5.3. Tədris metodunun seçilməsi. 

5.4. Tədris texnologiyaları (proqramlaşdırılmış, problemli, fərdi yönümlü və s.): Blok- 

      modul, inteqral, məlumat, təqlid (iş) oyunları və s. 
5.5. Tədris texnologiyalarının seçilməsinin əsas prinsipləri.  
 

Mövzu 6. Tədrisin təşkili formaları.  

6.1. Pedaqoji prosesin təşkilati dizaynının əsas sistemi. Təhsilin əsas təşkilati  
      formalarının inkişafı. 

6.2. Sinif-dərs sisteminin ümumi xüsusiyyətləri. Sinif-dərs sistemin üstünlükləri. 

Tədrisin  

      təşkilinin  kütləvi, qrup, fərdi formaları. 
6.3. Dərs - tədris prosesinin təşkilinin əsas forması. Dərsin tipologiyası və quruluşu. 

Dərs  

      prosesində iştirak edənlərlə  iş formaları. 
6.4. Qeyri-standart dərslər. 

6.5. Tədris  prosesinin təşkilinin  əlavə (ekskursiya, əlavə dərslər, məsləhətlər, təlim  

      konfransları, seminar və s.) və köməkçi (dairə, fakültativ, bölmə və s.) formaları. 

6.6. Məktəblilərin sərbəst ev tapşırığı işi. 
6.7. Müəllimin dərslərə hazırlığı. 

 

Mövzu 7. Tədris nəticələrinin yoxlanması və qiymətləndirilməsi.  
7.1. Tədris diaqnozu anlayışı. Tədris  prosesində yer və qiymətləndirmə funksiyaları. 

7.2. Tədrisin effektivliyini qiymətləndirmə formaları və metodları. 



7.3. Test nailiyyətləri və inkişafı. VDİ (vahid dövlət imtahanı). 

7.4. Tələbə uğursuzluğu (iştirak edənlərin vaxtında bitirməməsi). Tədris diaqnozu. 

 

İkinci bölməyə dair ədəbiyyat siyahısı 

1. Алексеев Н.А. Личностно-ориентированное обучение: Вопросы теории и 
практики. - Тюмень, 1997. 

2. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. - 
М., 1985. 

3. Берулава М.Н. Интеграция содержания образования. - М.- Бийск, 
1993. 

4. Гусинский Э.Н. Построение теории образования на основе междисциплинарного 

подхода. - М.,1994. 

5. Давыдов В.В.Проблемы развивающего обучения. - М., 1986. 

6. Данилюк А.Я. Теория интегрированного образования.- Ростов н/Д., 
2000. 

7. Дидактика средней школы: Некоторые проблемы современной дидактики / Под 

ред. М.Н. Скаткина. - М., 1982. 

8. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе учебной 
работы: Книга для учителя. - М.,1992. 

9. Загвязинский В.И. Теория обучения.- М.,2011 

10. Зайцев В.Н.Практическая дидактика. Учебное пособие.- М.,1999. 
11. Культура современного урока / Под ред. Н.Е. Щурковой. - М.,1997. 

12. Леднев В.С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы. - 

М.,1991. 

13. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. - М., 1981. 
14.  Молонов Г.Ц. Теория и практика обучения в школе. - Улан-Удэ, 

1996. 

15. Фридман Д.М. Психопедагогика общего образования. - М., 1997. 
16.  Шиянов Е.Н., Котова И.Б. Развитие личности в обучении. - М., 

1999. 

17.  Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе - 

М., 1996. 
18. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация - М.: Изд. Центр 

«Академия», 2001. 

19. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах -М.: 

Айрис - пресс, 2006. 
20. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии - СПб.: Питер, 2003 

21. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии - М.: «Народное 

образование», 1998 

22.  Рыданова И.И. Основы педагогики общения. -Мн.: Белорусская наука, 1998 

BÖLMƏ  3. Tərbiyə nəzəriyyəsi 



Mövzu 1. Tərbiyə prosesi.  

1.1. Tərbiyə pedaqoji proses kimi. Tərbiyə  prosesinin mahiyyəti, mərhələləri, quruluşu 
və qanunauyğunluqları. 

1.2. Tərbiyə prosesinin əsasları. Tərbiyə fəaliyyətinin məqsəd və vəzifələri.  

1.3. Tərbiyə prosesində uşağın şəxsiyyəti. 

1.4. Tərbiyənin mahiyyəti və mexanizmi. Şəxsiyyətin tərbiyə kriteriyası və səviyyəsi. 
1.5. Tərbiyə prinsipləri. 

 

Mövzu 2. Tərbiyə prosesinin məzmunu. 
2.1.  Tərbiyə prosesinin məzmununu seçmək problemi. Tərbiyə  məzmununun seçilməsi  

anlayışlarının müxtəlifliyi: tərbiyə bir vətəndaşın, mədəniyyətin və mənəviyyatın 

canlanması kimi (E.V. Bondarevskaya), dəyər münasibətləri tərbiyə prosesinin məzmunu 

kimi (N.Y. Şchurkova və s.), sosial münasibətlərə hazırlığın formalaşması ( M.I. 
Rozhkov, L.V. Bayborodova) və başqaları. 

2.2. Tərbiyə məzmununun yeri tərbiyə məktəbi məkanının yaranmasındadır. 

2.3. Tərbiyə proqramı və tərbiyə prosesinin subyektləri. 
 

Mövzu 3. Tərbiyə prosesi iştirakçılarının qarşılıqlı əlaqəsi. 

3.1. Pedaqoji qarşılıqlı əlaqə. 

3.2. Pedaqoji ünsiyyət. 
3.3. Tərbiyənin təsiri şagirdlərin inanclarını, hisslərini və iradələrini formalaşdırma  

      üsuludur. 

3.4. Pedaqoq və valideynlərin qarşılıqlı əlaqəsi. 
 

Mövzu 4. Tərbiyənin ümumi metod və formaları. 

4.1. Tərbiyə metod və texnikasının mahiyyəti. Tərbiyənin təsnifat üsulları. Tərbiyə  

      metodlarının seçilməsinə dair tələblər. 
4.2. Tərbiyənin təşkili formaları. Tərbiyənin təsnifat formaları. Tərbiyə fəaliyyətinin  

      formalarını seçmək problemləri. Kollektiv yaradıcılıq fəaliyyətinin formaları.  

4.3. Tərbiyə fəaliyyətinin texnologiyası. 
 

Mövzu 5. Tərbiyə işinin metodikası. 

5.1. "Tərbiyə işinin metodları" anlayışı. Müxtəlif yaşlarda, cinsdə, millətdə olan  

      tələbələrlə tərbiyə işinin təşkili metodları. 
5.2. Şagirdlərin mənəvi tərbiyəsi metodları. 

5.3. Şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsi metodları. 

5.4. Şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi metodları. 

5.5. Estetik tərbiyə metodu. 
5.6. Millətlərarası tolerantlığın tərbiyəsi. 

 

Mövzu 6. Kollektivdə məktəbli şəxsiyyətinin formalaşması. 
6.1. Kollektiv tarixi və ictimai fenomen kimi. Kollektivdə şəxsiyyətin  tərbiyəsinin  



      pedaqoji nəzəriyyəsi. 

6.2. Kollektivin tərbiyə funksiyalarının reallaşdırılması. 
6.3. Uşaqların özünüidarəetməsinin inkişafı. Tələbə özünü idarəetmə funksiyaları.  

      Uşaqların özünü idarə etməsinin inkişafı ilə bağlı işlərin təşkili üçün tələblər. 

6.4. Kollektivlə iş metodikası. 

 
Mövzu 7. Məktəbin tərbiyə sistemi.  

7.1. "Məktəbin tərbiyə sistemi" anlayışı. Yerli və xarici məktəblərin təcrübəsində tərbiyə  

      sistemlərinin yaradılması təcrübəsi. 
7.2. Məktəbin tərbiyə sisteminin formalaşmasına (modelləşdirilməsinə) metodoloji  

      yanaşma və prinsiplər. 

7.3. Tərbiyə sistemlərinin növləri. Məktəbin tərbiyə  sisteminin əsas komponentlərinin  

       xarakteristikaları: fərdi-qrup komponenti, dəyər yönümlü, funksional - fəaliyyət,  
       diaqnostik – nəticə, əlaqəli-kommunikativ.  

7.4. Sinifdə tərbiyə sistemi. Sinifdə psixoloji mühit.  

7.5. Məktəbin tərbiyə sistemində uşaq birliyi.  
 

Mövzu 8. Məktəbin tərbiyə işləri sistemində sinif rəhbəri.  

8.1. Sinif rəhbərinin  vəzifə və öhdəlikləri. Rəsmi vəzifələr və funksiyalar. Sinif  

     rəhbərinin işinin məzmunu. 
8.2. Sinif rəhbəri ilə işin planlaşdırılması. 

8.3. Pedaqoji diaqnostika. 

 
Mövzu 9. Pedaqoqun ailə ilə işi.  

9.1. Ailə sosial-pedaqoji bir fenomen kimi, onun funksiyaları. 

9.2.Ailədə uşağın həyatının təşkili. 

9.3. Məktəbin ailə ilə işi. 
9.4. Ailə tərbiyəsinin çatışmazlıqları və çətinlikləri. 

 

Üçüncü bölməyə dair ədəbiyyat siyahısı 

1. Белухин Д.А. Основы личностно-ориентированной педагогики. - М., 2012 
2. Батурина Г.И. Введение в педагогическую профессию, - М., 2011 

3. Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Педагогика: личность в гуманистических 

теориях и системах воспитания. - Ростов н/Д, 1999. 
4. Бочкарев В.И. Директору школы о самоуправлении. - М., 2001. 

5. Введение в педагогическую деятельность / Под ред. А.С. Роботовой.- М., 2010 

6. Волков Г.Н. Этнопедагогика. -М:Академия,!999- 168с. 

7. Воронов В.В. Технология воспитания. - М.,2012 
8.  Воспитательная система класса: Методическое пособие /Под ред. 

Е.Н.Степанова. - Псков,1998. 

9. Воспитание детей в школе: Новые подходы и новые технологии / Под ред. Н.Е. 
Щурковой. - М., 1998. 



10. Воспитание детей в школе. Новые подходы и новые технологии / Под ред. Н.Е. 

Щурковой. - М., 2011 
11. Гуманистические воспитательные системы вчера и сегодня. Составитель Е.И. 

Соколова. - М., 2012 

12. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспи- 

тания личности гражданина России. - М., 2011 
13. Дик Н.Ф. Современный справочник классного руководителя . - М., 2011 

14.  Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Н.Л. Воспитание? Воспитание. 

Воспитание! Теория и практика школьных систем. - М.,1996. 
15. Наталья Викторовна Касицина, Нина Николаевна Михайлова, Семен 

Михайлович Юсфин. Четыре тактики педагогики поддержки. Эффективные 

способы взаимодействия учителя и ученика. - СПб: изд-во Речь, М.: Сфера, 2010. - 

158 с. 
16. Кульневич С.В.Педагогика личности от концепций до технологий: Учебно-

практическое пособие.- Ростов н/Д, 2001. 

17. Кукушкин В. С. Теория и методика воспитательной работы. - М., 2002. 

18. Лизинский В.М. Практическое воспитание в школе. - Часть 1. - М., 2002. 
19.  Маленкова Л.И. Воспитание в современной школе: Кн. Для учителя-

воспитателя. - М., 1999. 

20.  Марков В.В. Основы здорового образа жизни. - М.,2010 Мижериков В.А., 
Юзефавичус Т.А. Введение в педагогическую деятельность. - М., 2009. 

21. Молонов Г.Ц. Содержание и факторы воспитания учащихся. - Улан- Удэ,2001. 

22. Мудрик А.В. Общение в процессе воспитания. - М., 2001. 

23. Настольная книга классного руководителя. - М., 2013 
24.  Поляков С.Д. Технологии воспитания: Учеб-метод. пособие - М.,2002. 

25. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в 

школе. - М., 1999. 
26. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания. - М., 

2000. 

27. Степанов Е.Н. Моделирование воспитательной системы образовательного 

учреждения. - Псков, 1998. 

28. Стратегия воспитания в образовательной системе России.- М.,2009 

BÖLMƏ  4. Təhsil sistemlərinin idarə olunmasının əsasları 

Mövzu 1. Təhsil sistemi cəmiyyətdə həyat və fəaliyyət sahəsi kimi. 

1.1. Təhsil sistemi anlayışı. Azərbaycan Respublikasında  təhsil sisteminin inkişaf 
istiqamətləri. Azərbaycan Respublikasının "Təhsil haqqında" qanunu. 

1.2. Təhsil müəssisələrinin növləri və təhsil səviyyəsi. Ümumtəhsil məktəbi təhsil 

sistemində mərkəzi bir bağdır. 

 
Mövzu 2. Təhsil müəssisələrinin rəhbərliyi  və idarə edilməsi. 

2.1. Təhsil müəssisəsi rəhbərliyinin səlahiyyətləri. 



2.2. Pedaqoji işçilərin hüquq və vəzifələri. 

2.3. Təhsil müəssisəsinin təşkili və idarə edilməsi üsulları. 
2.4. Məktəbdə planlaşdırma və nəzarət. 

 

Mövzu 3. Pedaqoji işçilərin peşəkarlığının artırılması. 

3.1. Pedaqoqun peşəkar mütəxəssis kimi özünütədris, özünüinkişaf, özünütəsdiqi. 
3.2. Pedaqoji təcrübə tədqiqat obyekti kimi. Pedaqoji yeniliyin xüsusiyyətləri. Müəllif  

      hüquqları və təhsil sistemlərinin xüsusiyyətləri (seçim üzrə). 

3.3. Məktəbdə və digər təhsil müəssisələrində metodiki iş. Metodiki xidmətlər,  
      mərkəzlər, ixtisasartırma institutları. 

 

Dördüncü bölməyə dair ədəbiyyat siyahısı 

1. Поташник М.М.Инновационные школы России: становление и развитие. - М,  
    1996. 

2. Сластенин В.А., Подымова Л.С.Педагогика: инновационная деятельность. – 

    М.,1997. 

3. Хазова Л.В.Концептуальные основы и опыт модернизации образования:  
    гуманистические и гуманитарные аспекты. - Красноярск, 1997. 

4. Фёклин, Сергей Иванович. Автономное учреждение - новая модель развития 

    школы в России [Текст] : методическое пособие / С. И. Фёклин. - 2-е изд.,  
    перераб. - М. : Арсенал образования, 2010. - 128 с. - 18БК 9785-91383-035-7 : 

110.00 р. 

5.  Хомерики О.Г., Поташник М.М., Лоренсов А.В.Развитие школы как 

    инновационный процесс: Методическое пособие для руководителей образо 
    вательных учреждений. -М., 1994. 

6. Шамова Т.И., Третьяков П.И.Педагогические технологии: Что это такое и как их 

    использовать в школе. Практико-ориентированная монография. - М., 1994. 
7. Школа 2000. Концепции, методики, эксперимент: Сб.научных трудов /Под ред.  

    Ю.И.Дика, А.В.Хуторского. - М.,1999. 

8. Ямбург Е.А. Школа для всех. Адаптивная модель (Теоретические основы и  

    практическая реализация). - М., 1996. 
9. Коджаспирова Г.М. Педагогика. - М.: Гардарики, 2008. 

 

“Təhsilin təşkili və planlaşdırılması” 

Suallar 
1. Şəxsiyyətin ictimailəşməsi və mədəniləşməsi kontekstində tərbiyə. 

2. Fəlsəfi baxışların təhsil paradiqmaların əsası kimi təsviri. 

3. Qədim Yunanıstanın fəlsəfi-pedaqoji baxışları və təhsil təcrübəsində humanizm  
ənənəsinin mənşəyi. 

4. Qərbi Avropada elmi pedaqogikanın yaranması və inkişafı (klassik mərhələ). 

5. Rus klassik inqilab öncəsi pedaqogika.  
6. Əməkdaşlıq pedaqogikası (Амонашвили Ш.А. və başqaları). 



7. Pedaqoji nəzəriyyə və təcrübənin qarşılıqlı əlaqəsi və pedaqoji nəzəriyyənin əsas  

komponentləri. 
8. Pedaqoji tədqiqatların metodologiyası və  pedaqoji tədqiqata qoyulan tələblər. 

9. Pedaqoji  tədqiqatın metodları, əsas xarakterik xüsusiyyətləri, keyfiyyət və 

effektivliyi. 

10.  Pedaqogika kontekstində insan, fərd, şəxsiyyət, fərdilik anlayışları.  
11.  Pedaqogikada  fəaliyyət  və şəxsi  yanaşmaların  spesifikliyi, fəaliyyət şəxsiyyətin 

inkişaf faktoru kimi. 

12.  Pedaqogoji nəzəriyyə və praktikada məqsəd kateqoriyası: tarixi analiz. 
13.  Müasir məktəblərdə tərbiyə məqsədinin ierarxiyası. 

14.  Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin xarakterik xüsusiyyətlərinin təhlili. 

15.  XXI əsrin əvvəllərində təhsil sisteminin islahat və modernləşdirmə yolları. 

16.  Pedaqoji peşənin ümumi xarakteristikası, peşəkar fəaliyyət və pedaqoq şəxsiyyəti 
anlayışları. 

17.  Didaktikanın obyekti, predmeti, vəzifə və funksiyaları, əsas didaktik kateqoriyaların 

təsviri.  
18.  Müasir təhsilin əsas inkişaf tendensiyaları. 

19. Təhsilin məzmunu və onun quruluş prinsiplərini müəyyən edən cəhətlər, təhsilin  

      məzmununun seçilməsinin prinsip və meyarları. 

20.  Tədris prosesinin fəlsəfi və psixoloji əsasları. 
21.  Tədrisin qanunauyğunluqları, prinsip və qaydalarının nisbəti.  

22.  Metodlar, tədris metodları anlayışlarının xarakteristikası. 
23.  Tədris texnologiyalarının seçilməsinin əsas prinsipləri.  

24.  Təhsilin əsas təşkilati formalarının inkişafı və pedaqoji prosesin təşkilati dizaynının 

əsas sistemi.  

25.  Tədrisin effektivliyini qiymətləndirmə formaları və metodları. 
26.  Tərbiyə prosesinin əsasları, tərbiyə fəaliyyətinin məqsəd və vəzifələri.  

27.  Tərbiyənin mahiyyəti və mexanizmi, şəxsiyyətin tərbiyə kriteriyası və səviyyəsi. 

28.  Tərbiyə prosesinin məzmununun seçilməsi problemi və məzmunu anlayışlarının 
müxtəlifliyi. 

29. Tərbiyə fəaliyyətinin texnologiyası. 

30.  Estetik tərbiyə metodu. 

31.  Kollektivin tərbiyə funksiyalarının reallaşdırılması. 
32.  Kollektivlə iş metodikası. 

33.  Məktəbin tərbiyə sisteminin formalaşmasında (modelləşdirilməsinə) metodoloji  

      yanaşma və prinsiplər. 

34.  Tərbiyə sistemlərinin növləri və məktəbin tərbiyə sisteminin əsas komponentlərinin   
xarakteristikaları. 

35.  Pedaqoji diaqnostika. 

36.  Ailənin sosial-pedaqoji bir fenomen kimi təsviri və onun funksiyalarının 
əsaslandırılması. 



37.  Azərbaycan Respublikasının "Təhsil haqqında" qanunu və Azərbaycan  

Respublikasında  təhsil sisteminin inkişaf istiqamətlərinin təhlili. 
38.  Təhsil müəssisəsinin təşkili və idarə edilməsi üsulları. 

39.  Pedaqoqun peşəkar mütəxəssis kimi özünütədris, özünüinkişaf, özünütəsdiqi. 

40.  Pedaqoji təcrübənin tədqiqat obyekti kimi təsviri və pedaqoji yeniliyin xüsusiyyətləri.  

 

BÖLMƏ  1. Pedaqogikanın əsasları 

 

Mövzu 1. İnsan haqqında elmlər sistemində pedaqogika.  
1.6. İnsan təhsilin predmeti kimi (mədəni-tarixi inkişafda insan obrazı). 

1.7. Psixo-pedaqoji tədqiqatlarda uşaqlıq fenomeni. 

1.8. Tərbiyə ictimai  hadisə kimi. Ictimai, konkret-tarixi, milli, mədəni ənənələrin 

şəxsiyyət tərəfindən mənimsənilməsi. 
1.9. Şəxsiyyətin ictimailəşməsi və mədəniləşməsi kontekstində tərbiyə. 

1.10. Fəlsəfi baxışlar təhsil paradiqmaların əsası kimi: proqramlaşdırma və 

neoproqramlaşdırma, neopozitivizm, ekzistenzializm, neotomizm, biheviorizm. 
 

Mövzu 2. Pedaqogikanın tarixində humanizm paradiqmaası. 

2.1. Qədim Yunanıstanın fəlsəfi-pedaqoji baxışları və təhsil təcrübəsində humanizm  

ənənəsinin mənşəyi: qədim fəlsəfədə insan konsepsiyası, tərbiyə məsələləri, Sparta və 
Afina təhsil sistemləri. 

2.2. Orta əsr sivilizasiyalarının  məktəb və pedaqoji düşüncələri (fikirləri): Şərq, Bizans,  

Qərb sivilizasiyası. Xristian humanizmi. Orta əsr Avropa din xadimlərinin pedaqoji  
baxışları. Ritsar tərbiyəsi 

2.3. İntibah dövrünün humanist pedaqogikası. 

2.4. Qərbi Avropada elmi pedaqogikanın yaranması və inkişafı (klassik mərhələ: Я.  

Коменский, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, И. Гербарт  və başqaları). 

2.5. İslahatçılıq pedaqogikası XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri.  Pedaqogika elminin  

inkişafında tədqiqat pedaqogikasının (А. Лай, Г. Киршенштейнер) rolu.Azad  

tərbiyə nəzəriyyəsi (Э. Кей).  
2.6. XX əsrdə pedaqogikanın inkişafının əsas istiqamətləri: praqmatik pedaqogika Дж.  

Дьюи, humanizm Я.Корчака, pedaqoji təcrübə  С. Френе.  

2.7. Rus klassik inqilab öncesi pedaqogika. К.Д. Ушинского-nın humanizmi, Толстого 

Л.Н. –nin pedaqoji baxışları. XX əsrin əvvələri (Вентцель К.Н., Каптерев П.Ф., 
Блонский П.П pedaqogikanın antropoloji-humanist istiqamətləri. 

2.8. В. А. Сухомлинс-nin humanistik təhsil sistemi. 

2.9. Əməkdaşlıq pedaqogikası (Амонашвили Ш.А. və başqaları). 

2.10. Modernləşmə kontekstində humanist təhsilin müasir konsepsiyası. Şəxs yönümlü  
  təhsil. 

 

Mövzu 3. Pedaqogika – elmi biliyin sahəsi.  
3.1. Pedaqogikanın obyekt, predmeti. Pedaqogika elminin funksiya və vəzifələri.  



Konseptual aparatlar. 

3.2. Pedaqoji nəzəriyyə və təcrübənin qarşılıqlı əlaqəsi. Pedaqoji nəzəriyyənin əsas  
komponentləri: fikirlər, vəziyyətlər, qaydalar, tələblər, tövsiyələr, prinsiplər,  

qanunlar. 

3.3. Pedaqoji tədqiqatların metodologiyası. Pedaqoji tədqiqata sistemli yanaşma.   

       Pedaqoji tədqiqatın məntiqi. Pedaqoji tədqiqata qoyulan tələblər. 
3.4. Pedaqoji tədqiqatın metodları. Nəzəri metodlar. Empirik metodlar. Pedaqoji  

tədqiqatın əsas xarakteristikaları, keyfiyyət və effektivliyi. 

 
Mövzu 4. Pedaqogika şəxsiyyətin inkişafı və təhsil haqqında elm kimi.  

4.1. Təhsil sosial institut kimi. Şəxsiyyətin ictimailəşməsi və mədəniləşməsi. Təhsil  

       mədəni vasitəçi kimi. Ənənəvi təhsil sistemi. Alternativ təhsil sistemi (А. Нилл, Дж.  

      Дьюи, М. Монтессори, Р.Штайнер). 
4.2. Pedaqogika kontekstində insan, fərd, şəxsiyyət, fərdilik anlayışları.  

4.3. Şəxsiyyətin inkişaf prosesinin xarakteristikası. İnkişafın əsas hərəkətverici gücləri və  

      qanunauyğunluqları. Şəxsiyyətin inkişafında bioloji və sosial amillər.  
4.4. İnkişaf xüsusiyyətləri: keçid yaş dövrü, sürətlənmə, inkişafın qeyri-bərabərliyi. İnsan  

      şəxsiyyətinin inkişafı və tərbiyəsində keçid yaş dövrünün xüsusiyyətləri.  

4.5. Özünüdərketmə, özünütəsdiqetmə, özünü müəyyənləşdirmə, özünü reallaşdırma –   

      insanda baş verən daxili proseslər kimi.  
 4.6. Fəaliyyət şəxsiyyətin inkişaf faktoru kimi. Pedaqogikada  fəaliyyət  və şəxsi  

       yanaşmaların spesifikliyi.  

4.7. Ünsiyyət şəxsiyyətin inkişaf amili kimi. Ünsiyyət növləri: şəxslərarası, şəxs-qruplar,  

qruplararası. Ünsiyyət forması: kommunikativ, interaktiv,  qavrayış yönümlü.  Pedaqoji 
ünsiyyət üçün tələblər.  

 

Mövzu 5. Pedaqogikada məqsədqoyma.  
5.1. Pedaqogoji nəzəriyyə və praktikada məqsəd kateqoriyası: tarixi analiz. 

5.2. Azərbaycan Respublikasında rəsmi sənədlərdə təhsilin məqsəd və vəzifələri. 

5.3. Müasir pedaqoji tədqiqatlarda tərbiyənin məqsəd konsepsiyası. 

5.4. Müasir məktəblərdə tərbiyə məqsədinin ierarxiyası. 
 

Mövzu 6. Pedaqoji elmlərin tələbi və inkişafı üçün Azərbaycan Respublikasının təhsil 

sistemi pedaqoji əsas kimi.  
6.1.Dünyada  təhsilin inkişafındakı ümumi tendensiyalar. Təhsilin demokratikləşdirilməsi 

problemləri. Plüralizm, variantlıq, təhsilin şaxələndirilməsi fikirləri (ideyaları). 

6.2. Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin xarakteristikası. Azərbaycan 

Respublikasının  "Təhsil haqqında" qanunu ölkədə təhsil sisteminin fəaliyyət göstərməsi 
və inkişafı üçün hüquqi əsasdır. 

6.3. Təhsilin inkişafı üçün respublika proqramı: təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi 

sahələri və perspektivləri üçün əsas müddəalar və tələblər. 
6.4. Milli doktrina: onun ideyaları, vəziyyətlər, yanaşmalar və mövqelər. 



6.5. XXI əsrin əvvəllərində təhsil sisteminin islahat və modernləşdirmə yolları. 

 
Mövzu 7. Pedaqoji peşə. 

7.1. Pedaqoji peşənin ümumi xarakteristikası. Peşəkar fəaliyyət və pedaqoq şəxsiyyəti.  

7.2. Məktəbəqədər müəssisələrdə, orta məktəblərdə, əlavə və peşə təhsili müəssisələrində  

     pedaqoji işin məzmunu və xüsusiyyətləri. Orada işləyən mütəxəssislərə tələblər. 
7.3. Pedaqoqun pedaqoji bacarığı və ustalığı. Pedaqoji mədəniyyət, pedaqoji təcrübə,  

      peşəkarlıq, yaradıcılıq, yenilik anlayışlarının xarakteristikası.  

7.4. Müəllim şəxsiyyətinin hazırlanması və peşəkar inkişafı. Təhsil işçilərinin 
ixtisasartırma sistemi. Pedaqoji kvalimetriya. Müəllim heyətinin attestasiyası. 

 

Birinci bölməyə dair ədəbiyyat siyahısı 

32. Анисимов В.В. Основы общей педагогики- М., 2010 Антология педагогической 
мысли Древней Руси. - М., 2011 

33. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. - Ростов н/Д., 1999. 

34. Бордовская Н.В. Педагогика.- СПб., 2010 
35. Булкин А.П. Социокультурная динамика образования. - М., 2001. 

36. Вербицкий А. А. Личностный и компетентностный подходы в образовании. - 
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38. Вульфов Б.З., Иванов В.Д. Основы педагогики в лекциях, ситуациях, 

первоисточниках. - М., 1997. 
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2002. 
44. Казначеев В.П.Введение в человековедение. - М-Новосибирск,1997. 

45. Коджаспирова Г.М. История образования и педагогической мысли: Таблицы, 

схемы, опорные конспекты. - М., 2003. 
46. Максакова В.И. Педагогическая антропология. - М., 2001. 

47.  Нейматов Я.М. Образование в ХХ1 веке: национальный интерес: тенденции и 

прогнозы. - М., 2002. 
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49. Орлов А.Б.Психология личности и сущности человека: парадигмы, проекции 

практики. - М., 1995 

50.  Педагогические технологии: Авт-сост. Т.П. Сальникова. - М.,2011 Педагогика 

/Под ред. П.И. Пидкасистого.- М., 2002. 



51. Подласый И.П. Педагогика. - В 2-х Т. - М., 2000. 

52. Сластенин В.А. и др. Педагогика. - 3-е издание. - М., 2000 
53. Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. - 
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58. Сенько Ю.В. Гуманитарные основы педагогического образования - М., 2000 
59. Андреев В.И. История бурятской школы - Улан-Удэ, 

60. Елаев Н.К 

61. Российская педагогическая энциклопедия. Т.1,2 -М. 

62. Латынина Д.И. Методика педагогики и образования. - М.: Гардари- ки, 2007 

BÖLMƏ 2. Tədris nəzəriyyəsi (didaktika) 

 

Mövzu 1. Didaktika tədrisin pedaqoji nəzəriyyəsi kimi.  

1.5. Didaktikanın obyekti, predmeti, vəzifələri və funksiyaları. Əsas didaktik 
kateqoriyalar. Təhsil ictimailəşmə növü kimi, onun funksiyaları. Təhsil prosesinin 

məqsədləri. Müasir təhsildə tədrisin əsas istiqamətləri. 

1.6. Əsas didaktik konsepsiyaların formalaşdırılması və inkişafı və onların fəlsəfi əsasları.  

1.7. Təhsil prosesin əsas fərdi-fəaliyyət yanaşması. 
1.8. Müasir təhsilin əsas inkişaf tendensiyaları. 

 

Mövzu 2. Təhsilin məzmunu.  
2.1. Təhsilin məzmunu anlayışı və mahiyyəti. Onun tarixi xüsusiyyəti. 

2.2. Ümumi, əlavə, peşə təhsili məzmununun formalaşdırılması nəzəriyyəsi. 

2.3. Təhsilin məzmunu və onun quruluş prinsiplərini müəyyən edən cəhətlər. Təhsilin  

      məzmununun seçilməsinin prinsipləri və meyarları. 
2.4. Təhsilin standartlaşdırılması. Təhsil standartları. Əsas tədris proqramı. Təhsil (təlim)  

      proqramları. Dərsliklər, dərs vəsaitləri, iş dəftərləri. 

 

Mövzu 3. Tədris prosesi. 
3.1. Tədris prosesinin anlayış  və mahiyyəti. Tədris prosesinin  xüsusiyyətləri. Onun   

       dövriliyi və funksiyaları. Tədris prosesinin məntiqi və  mənimsəmə prosesinin  

       strukturu. 
3.2. Tədris prosesinin fəlsəfi, psixoloji əsasları. 

3.3. Müəllimlərin və tədris prosesində iştirak edənlərin fəaliyyəti. 

3.4. Tədrisin növləri: ənənəvi, differensial, fərdi, problemli, məsafədən tədris  

      (distansion). 
3.5. Tədrisdə şəxsiyyətin inkişafı. İnkişaf, şəxsiyyət yönümlü təlim. 

3.6. Təlimin aktivləşdirilməsi və tədris prosesinin intensivləşdirilməsi. 



 

Mövzu 4. Tədrisin prinsipləri. 
4.1. Tədrisin qanunauyğunluqlarının, prinsip və qaydalarının nisbəti.  

4.2. Didaktik prinsiplər sistemi: əyanilik, davamlılıq, əlçatanlıq, sistemli və ardıcıl,  

      şüurlu və aktiv, nəzəriyyənin təcrübə və elm ilə əlaqəsi. 

4.3. İnkişaf edən, şəxsiyyət yönümlü, məsafəli və digər tədris xüsusiyyətlərini əks etdirən  
      müasir tədris prinsipləri. 

 

Mövzu 5. Tədris metodları. 
5.1. Metodlar, tədris metodları anlayışlarının xarakteristikası. 

5.2. Tədris metodlarının klassifikasiyası. Klassifikasiyalardan birinin xarakteristikası  

      (seçim üzrə) 

5.3. Tədris metodunun seçilməsi. 
5.4. Tədris texnologiyaları (proqramlaşdırılmış, problemli, fərdi yönümlü və s.): Blok- 

      modul, inteqral, məlumat, təqlid (iş) oyunları və s. 

5.5. Tədris texnologiyalarının seçilməsinin əsas prinsipləri.  
 

Mövzu 6. Tədrisin təşkili formaları.  

6.1. Pedaqoji prosesin təşkilati dizaynının əsas sistemi. Təhsilin əsas təşkilati  

      formalarının inkişafı. 
6.2. Sinif-dərs sisteminin ümumi xüsusiyyətləri. Sinif-dərs sistemin üstünlükləri. 

Tədrisin  

      təşkilinin  kütləvi, qrup, fərdi formaları. 

6.3. Dərs - tədris prosesinin təşkilinin əsas forması. Dərsin tipologiyası və quruluşu. 
Dərs  

      prosesində iştirak edənlərlə  iş formaları. 

6.4. Qeyri-standart dərslər. 
6.5. Tədris  prosesinin təşkilinin  əlavə (ekskursiya, əlavə dərslər, məsləhətlər, təlim  

      konfransları, seminar və s.) və köməkçi (dairə, fakültativ, bölmə və s.) formaları. 

6.6. Məktəblilərin sərbəst ev tapşırığı işi. 

6.7. Müəllimin dərslərə hazırlığı. 
 

Mövzu 7. Tədris nəticələrinin yoxlanması və qiymətləndirilməsi.  

7.1. Tədris diaqnozu anlayışı. Tədris  prosesində yer və qiymətləndirmə funksiyaları. 
7.2. Tədrisin effektivliyini qiymətləndirmə formaları və metodları. 

7.3. Test nailiyyətləri və inkişafı. VDİ (vahid dövlət imtahanı). 

7.4. Tələbə uğursuzluğu (iştirak edənlərin vaxtında bitirməməsi). Tədris diaqnozu. 

 

İkinci bölməyə dair ədəbiyyat siyahısı  
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BÖLMƏ  3. Tərbiyə nəzəriyyəsi 

Mövzu 1. Tərbiyə prosesi.  
1.6. Tərbiyə pedaqoji proses kimi. Tərbiyə  prosesinin mahiyyəti, mərhələləri, quruluşu 

və qanunauyğunluqları. 

1.7. Tərbiyə prosesinin əsasları. Tərbiyə fəaliyyətinin məqsəd və vəzifələri.  
1.8. Tərbiyə prosesində uşağın şəxsiyyəti. 

1.9. Tərbiyənin mahiyyəti və mexanizmi. Şəxsiyyətin tərbiyə kriteriyası və səviyyəsi. 

1.10. Tərbiyə prinsipləri. 

 



Mövzu 2. Tərbiyə prosesinin məzmunu. 

2.1.  Tərbiyə prosesinin məzmununu seçmək problemi. Tərbiyə  məzmununun seçilməsi  
anlayışlarının müxtəlifliyi: tərbiyə bir vətəndaşın, mədəniyyətin və mənəviyyatın 

canlanması kimi (E.V. Bondarevskaya), dəyər münasibətləri tərbiyə prosesinin məzmunu 

kimi (N.Y. Şchurkova və s.), sosial münasibətlərə hazırlığın formalaşması ( M.I. 

Rozhkov, L.V. Bayborodova) və başqaları. 
2.2. Tərbiyə məzmununun yeri tərbiyə məktəbi məkanının yaranmasındadır. 

2.3. Tərbiyə proqramı və tərbiyə prosesinin subyektləri. 

 
Mövzu 3. Tərbiyə prosesi iştirakçılarının qarşılıqlı əlaqəsi. 

3.1. Pedaqoji qarşılıqlı əlaqə. 

3.2. Pedaqoji ünsiyyət. 

3.3. Tərbiyənin təsiri şagirdlərin inanclarını, hisslərini və iradələrini formalaşdırma  
      üsuludur. 

3.4. Pedaqoq və valideynlərin qarşılıqlı əlaqəsi. 

 
Mövzu 4. Tərbiyənin ümumi metod və formaları. 

4.1. Tərbiyə metod və texnikasının mahiyyəti. Tərbiyənin təsnifat üsulları. Tərbiyə  

      metodlarının seçilməsinə dair tələblər. 

4.2. Tərbiyənin təşkili formaları. Tərbiyənin təsnifat formaları. Tərbiyə fəaliyyətinin  
      formalarını seçmək problemləri. Kollektiv yaradıcılıq fəaliyyətinin formaları.  

4.3. Tərbiyə fəaliyyətinin texnologiyası. 

 
Mövzu 5. Tərbiyə işinin metodikası. 

5.1. "Tərbiyə işinin metodları" anlayışı. Müxtəlif yaşlarda, cinsdə, millətdə olan  

      tələbələrlə tərbiyə işinin təşkili metodları. 

5.2. Şagirdlərin mənəvi tərbiyəsi metodları. 
5.3. Şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsi metodları. 

5.4. Şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi metodları. 

5.5. Estetik tərbiyə metodu. 
5.6. Millətlərarası tolerantlığın tərbiyəsi. 

 

Mövzu 6. Kollektivdə məktəbli şəxsiyyətinin formalaşması. 

6.1. Kollektiv tarixi və ictimai fenomen kimi. Kollektivdə şəxsiyyətin  tərbiyəsinin  
      pedaqoji nəzəriyyəsi. 

6.2. Kollektivin tərbiyə funksiyalarının reallaşdırılması. 

6.3. Uşaqların özünüidarəetməsinin inkişafı. Tələbə özünü idarəetmə funksiyaları.  

      Uşaqların özünü idarə etməsinin inkişafı ilə bağlı işlərin təşkili üçün tələblər. 
6.4. Kollektivlə iş metodikası. 

 

Mövzu 7. Məktəbin tərbiyə sistemi.  
7.1. "Məktəbin tərbiyə sistemi" anlayışı. Yerli və xarici məktəblərin təcrübəsində tərbiyə  



      sistemlərinin yaradılması təcrübəsi. 

7.2. Məktəbin tərbiyə sisteminin formalaşmasına (modelləşdirilməsinə) metodoloji  
      yanaşma və prinsiplər. 

7.3. Tərbiyə sistemlərinin növləri. Məktəbin tərbiyə  sisteminin əsas komponentlərinin  

       xarakteristikaları: fərdi-qrup komponenti, dəyər yönümlü, funksional - fəaliyyət,  

       diaqnostik – nəticə, əlaqəli-kommunikativ.  
7.4. Sinifdə tərbiyə sistemi. Sinifdə psixoloji mühit.  

7.5. Məktəbin tərbiyə sistemində uşaq birliyi.  

 
Mövzu 8. Məktəbin tərbiyə işləri sistemində sinif rəhbəri.  

8.1. Sinif rəhbərinin  vəzifə və öhdəlikləri. Rəsmi vəzifələr və funksiyalar. Sinif  

     rəhbərinin işinin məzmunu. 

8.2. Sinif rəhbəri ilə işin planlaşdırılması. 
8.3. Pedaqoji diaqnostika. 

 

Mövzu 9. Pedaqoqun ailə ilə işi.  
9.1. Ailə sosial-pedaqoji bir fenomen kimi, onun funksiyaları. 

9.2.Ailədə uşağın həyatının təşkili. 

9.3. Məktəbin ailə ilə işi. 

9.4. Ailə tərbiyəsinin çatışmazlıqları və çətinlikləri. 
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BÖLMƏ  4. Təhsil sistemlərinin idarə olunmasının əsasları 

Mövzu 1. Təhsil sistemi cəmiyyətdə həyat və fəaliyyət sahəsi kimi. 

1.3. Təhsil sistemi anlayışı. Azərbaycan Respublikasında  təhsil sisteminin inkişaf 

istiqamətləri. Azərbaycan Respublikasının "Təhsil haqqında" qanunu. 
1.4. Təhsil müəssisələrinin növləri və təhsil səviyyəsi. Ümumtəhsil məktəbi təhsil 

sistemində mərkəzi bir bağdır. 

 

Mövzu 2. Təhsil müəssisələrinin rəhbərliyi  və idarə edilməsi. 
2.1. Təhsil müəssisəsi rəhbərliyinin səlahiyyətləri. 

2.2. Pedaqoji işçilərin hüquq və vəzifələri. 

2.3. Təhsil müəssisəsinin təşkili və idarə edilməsi üsulları. 
2.4. Məktəbdə planlaşdırma və nəzarət. 

 

Mövzu 3. Pedaqoji işçilərin peşəkarlığının artırılması. 

3.1. Pedaqoqun peşəkar mütəxəssis kimi özünütədris, özünüinkişaf, özünütəsdiqi. 
3.2. Pedaqoji təcrübə tədqiqat obyekti kimi. Pedaqoji yeniliyin xüsusiyyətləri. Müəllif  

      hüquqları və təhsil sistemlərinin xüsusiyyətləri (seçim üzrə). 



3.3. Məktəbdə və digər təhsil müəssisələrində metodiki iş. Metodiki xidmətlər,  

      mərkəzlər, ixtisasartırma institutları. 
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“Təhsilin təşkili və planlaşdırılması” 

Suallar 
41. Şəxsiyyətin ictimailəşməsi və mədəniləşməsi kontekstində tərbiyə. 

42. Fəlsəfi baxışların təhsil paradiqmaların əsası kimi təsviri. 

43. Qədim Yunanıstanın fəlsəfi-pedaqoji baxışları və təhsil təcrübəsində humanizm  

ənənəsinin mənşəyi. 
44. Qərbi Avropada elmi pedaqogikanın yaranması və inkişafı (klassik mərhələ). 

45. Rus klassik inqilab öncəsi pedaqogika.  
46. Əməkdaşlıq pedaqogikası (Амонашвили Ш.А. və başqaları). 
47. Pedaqoji nəzəriyyə və təcrübənin qarşılıqlı əlaqəsi və pedaqoji nəzəriyyənin əsas  

komponentləri. 

48. Pedaqoji tədqiqatların metodologiyası və  pedaqoji tədqiqata qoyulan tələblər. 

49. Pedaqoji  tədqiqatın metodları, əsas xarakterik xüsusiyyətləri, keyfiyyət və 
effektivliyi. 

50.  Pedaqogika kontekstində insan, fərd, şəxsiyyət, fərdilik anlayışları.  

51.  Pedaqogikada  fəaliyyət  və şəxsi  yanaşmaların  spesifikliyi, fəaliyyət şəxsiyyətin 

inkişaf faktoru kimi. 



52.  Pedaqogoji nəzəriyyə və praktikada məqsəd kateqoriyası: tarixi analiz. 

53.  Müasir məktəblərdə tərbiyə məqsədinin ierarxiyası. 
54.  Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin xarakterik xüsusiyyətlərinin təhlili. 

55.  XXI əsrin əvvəllərində təhsil sisteminin islahat və modernləşdirmə yolları. 

56.  Pedaqoji peşənin ümumi xarakteristikası, peşəkar fəaliyyət və pedaqoq şəxsiyyəti 

anlayışları. 
57.  Didaktikanın obyekti, predmeti, vəzifə və funksiyaları, əsas didaktik kateqoriyaların 

təsviri.  

58.  Müasir təhsilin əsas inkişaf tendensiyaları. 
59. Təhsilin məzmunu və onun quruluş prinsiplərini müəyyən edən cəhətlər, təhsilin  

      məzmununun seçilməsinin prinsip və meyarları. 

60.  Tədris prosesinin fəlsəfi və psixoloji əsasları. 

61.  Tədrisin qanunauyğunluqları, prinsip və qaydalarının nisbəti.  
62.  Metodlar, tədris metodları anlayışlarının xarakteristikası. 
63.  Tədris texnologiyalarının seçilməsinin əsas prinsipləri.  

64.  Təhsilin əsas təşkilati formalarının inkişafı və pedaqoji prosesin təşkilati dizaynının 

əsas sistemi.  

65.  Tədrisin effektivliyini qiymətləndirmə formaları və metodları. 

66.  Tərbiyə prosesinin əsasları, tərbiyə fəaliyyətinin məqsəd və vəzifələri.  
67.  Tərbiyənin mahiyyəti və mexanizmi, şəxsiyyətin tərbiyə kriteriyası və səviyyəsi. 

68.  Tərbiyə prosesinin məzmununun seçilməsi problemi və məzmunu anlayışlarının 

müxtəlifliyi. 
69. Tərbiyə fəaliyyətinin texnologiyası. 

70.  Estetik tərbiyə metodu. 

71.  Kollektivin tərbiyə funksiyalarının reallaşdırılması. 

72.  Kollektivlə iş metodikası. 
73.  Məktəbin tərbiyə sisteminin formalaşmasında (modelləşdirilməsinə) metodoloji  

      yanaşma və prinsiplər. 

74.  Tərbiyə sistemlərinin növləri və məktəbin tərbiyə sisteminin əsas komponentlərinin   
xarakteristikaları. 

75.  Pedaqoji diaqnostika. 

76.  Ailənin sosial-pedaqoji bir fenomen kimi təsviri və onun funksiyalarının 

əsaslandırılması. 
77.  Azərbaycan Respublikasının "Təhsil haqqında" qanunu və Azərbaycan  

Respublikasında  təhsil sisteminin inkişaf istiqamətlərinin təhlili. 

78.  Təhsil müəssisəsinin təşkili və idarə edilməsi üsulları. 

79.  Pedaqoqun peşəkar mütəxəssis kimi özünütədris, özünüinkişaf, özünütəsdiqi. 
80.  Pedaqoji təcrübənin tədqiqat obyekti kimi təsviri və pedaqoji yeniliyin xüsusiyyətləri.  
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