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Kursun vebsaytı  
Tədris metodları Mühazirə  + 

Qrup müzakirəsi + 

Praktiki tapşırıqlar + 
Praktiki məsələnin təhlili  
Digər  

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 
Aralıq imtahanı  30 
Praktiki məsələ   
Fəallıq 
 

Semestr boyu 5 

Tapşırıqlar və testlər 
 

 --- 

Davamiyət 
 

Semestr boyu 5 

Qrup müzakirəsi Semestr boyu 10 

Final  imtahanı  40 
Prezentasiya  Noyabr sonu- 10 

https://qubadliblog.files.wordpress.com/2014/05/psixologiya.pdf
https://qubadliblog.files.wordpress.com/2014/05/psixologiya.pdf


 dekabrın əvvəli 
Yekun  100 

Kursun təsviri Psixologiya elmi  fəaliyyət və ünsiyyətin psixoloji problemlərini öyrənir. 
Psixika fəaliyyət və ünsiyyət prosesində müxtəlif formalarda təzahür edir. 
Psixologiya beyində obyektiv aləmin subyektiv surəti kimi əmələ gələn 
psixikanın faktları, qanunauyğunluqları və mexanizmləri haqqında elmdir. 
«Psixologiya» fənni digər fənlərin öyrənilməsi və dərk edilməsi üçün əsas 
təşkil edir. Təhsil psixologiyası, insanın inkişaf  mərhələləri, öyrənmə 
nəzəriyyələri, pedaqoji fəaliyyət  və müəllim şəxsiyyətinin psixoloji 
xüsusiyyətlərini əhatə edir.  

Kursun məqsədləri  Psixoloji bilik yalnız insanları tanımaq, onlara təsir etmək yollarını 
müəyyənləşdirmək, insanlar arasında qarşılıqlı   münasibətləri tənzim etməklə 
məhdudlaşmır. İnsanların potensial imkanlarından səmərəli istifadə etmək, 
onun idrak fəallığını, ümumən fəaliyyətini optimallaşdırmaq kimi vacib 
problemi də əhatə edir. Pedaqoji fəaliyyət bu cəhətdən xüsusilə əhəmiyyətlidir.   
Tələbələr pedaqogikanın psixoloji əsasları haqqında ilkin anlayışlar qazanmalı, 
öyrənmə haqqında olan nəzəriyyələri və bu nəzəriyyələr arasındakı oxşarlıq və 
fərqlilikləri görə bilməli və hər bir nəzəriyyəyə görə öyrənmə prosesinin necə 
olduğunu, bu prosesə təsir edən faktorları və pedaqoji fəaliyyətin 
xüsusiyyətlərini izah edə bilməlidirlər. 
 

Tədrisin 
(öyrənmənin) 
nəticələri 

1. Bu fənn üzrə tələbə semestrin  sonunda : 
 Dünyanın və insanın rasional dərk etmək, cisim və hadisələr, varlıq və 

gerçəkliyin şüurumuzdan asılı olmayaraq mövcudluğu; 
 Təcrübə yolu ilə və müşahidə nəticəsində elmi yanaşma ; 
 Üç kateqoriyaya-şəxsiyyət , qrup və ünsiyyət kateqoriyaları: 
 Hər bir sosial  qrup və kollektivdə  isə insanların şəxsiyyət kimi 

iştirakı; 
 Vacib olan məlumatlar əldə edərək, biliklərin keyslər üzərində tətbiqi 

vasitəsilə  qiymətləndirmə; 
 Öyrənmə  haqqında  nəzəriyyələri bilmək və praktiki çalışmalarda 

anlayışlarını nümayış etdirmək, 
  Öyrənmə nəzəriyyələri arasındakı oxşarlıq və  fərqi analiz etmək 
 . Hafizə, diqqətə, dolayısıyla öyrənməyə təsir edən amilləri izah edə  

bilmək, 
 Yüksək idraki  prosesləri izah edə bilməli və nümunələr üzərində təsvir 

etmə bacarığına sahib olmaq, 
  Milli təhsilin problemləri ilə əlaqədar fikir və təkliflər irəli sürə 

bilməlidir. 
Qaydalar (Tədris 
siyasəti və 
davranış) 

Qiymətləndirmə meyarları 
Semestr boyu tələbələrin üzrlü səbəb olmadan dərsdə iştirak etməməsi 
zəruridir. Dərslər interaktiv keçirilir və dərslərdə tələbənin dərslə əlaqəli 
müzakirələrdə iştirakı əhəmiyyətlidir. Prezentasiyaları hazırlayarkən 
əhəmiyyətli tədqiqat mövzuları seçilməli, plagiat olmamalıdır. Tədqiq etdiyiniz 
mövzu ilə əlaqədar ədəbiyyatla yetərincə tanışlığınızın olması əhəmiyyətlidir. 
Tələbə seçdiyi mövzunu açıq, ətraflı şərh etməli, fikrini əsaslandırmağı 
bacarmalıdır. Verilən sualları cavablandırmalıdır. 
 Tələbələrin davranış qaydaları: 
  1.  Hər bir dərsə yaradıcı yanaşma və fəallıq tələb olunur. 
  2.  Dərs  zamanı dərs prosesini pozmaq qeyri-etik hərəkətlər etmək, yersiz və 
icazəsiz müzakirələr aparmaq, mobil telefondan, dinləyici qurğu və radiodan 

istifadə etmək, həmin dərsə aid olmayan digər fəaliyyətlə  məşğul 



olmaqqadağandır. 
   3.  Tələbələrin tapşırığında  25 faiz plagiarism aşkar edildiyində 
tapşırıq ləğv edilir, tapşırıqlarda mütləq mənbələrə istinad edilməlidir. 
 4.  Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbə müəyyən üzürlü 
səbəblərdən (xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) dərslərdə iştirak edə bilmirsə, o 
zaman bu haqda fakultə dekanlığına məlumat verməlidir. Fənn üzrə ümumi 
dərs saatlarının 25%-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə imtahana buraxılmır.  
   5. Hər bir dərsə yaradıcı yanaşma və fəallıq  tələb olunur 
   6. Qrup işlərində iştirak etməmək və dərslərə gecikmək  olmaz. 
  7.   Quizlərdə, final imtahanında köçürmək qadağandır. Köçürən tələbələrin 
nəticələri   ləğv olunur.  

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 
 

№ 
TARİX 

 
 MÖVZULARI DƏRSLİK/TAPŞIRIQLAR 

1 
2021  

Təhsil psixologiyası. Sahələri. Təhsil 
psixologiyasında tədqiqat metodları  

Əliyev B.H., Əliyeva K.R., Cabbarov 
R. Pedaqoji psixologiya.  
 

 
 
    2 2021  

Təlim, təhsil, tərbiyə. 
Müasir təhsil konsepsiyası.  
Yeni pedaqoji təfəkkürün 
formalaşması. Azərbaycan təhsil 
sistemindəki islahatlar. 

Ə. Əlizadə-Müasir Azərbaycan  
məktəbinin Psixoloji problemləri  

3 
 2021 

Beynəlxalq qiymətləndirmə 
proqramlarında Azərbaycan. 
Xarici ölkə təhsil sistemi nümunələri 

Kurikulum Elmi-metodik jurnalı 2.sayı  

 
4 

2021 
Təfəkkür. Təxəyyül.  Bloom 
taksonomiyası 

Əliyev B.H., Əliyeva K.R., Cabbarov 
R. Pedaqoji psixologiya 

 
  5  2021 

Hafizə və onun növləri  
İnsanın inkişaf mərhələləri. Fiziki 
inkişaf 

Əliyev B.H., Əliyeva K.R., Cabbarov 
R. Pedaqoji psixologiya 

  6 
2021 

Aralıq imtahan 
 

 

   
  7 2021 

İnsanın inkişaf mərhələləri.  
Cinsi inkişaf. 

Həmzəyev M.Ə. Yaş və pedaqoji 
psixologiya məsələləri. 
 

   
8 

2021  

Mənəvi-əxlaqi inkişaf.  
Şəxsiyyətin formalaşması 

Həmzəyev M.Ə. Yaş və pedaqoji 
psixologiya məsələləri.  
 
İ.Yıldırım-Eğitim psikolojisi 
 

 
 
9 2021 

Öyrənmə psixologiyası 
Əsas anlayışlar. 
Öyrənməyə təsir edən faktorlar. 
Disleksiya 
 

İ.Yıldırım-Eğitim psikolojisi 
Gelişim ve Öğrenme psikolojisi 

 
10 2021  

Davranışçı öyrənmə nəzəriyyəsi.   
Klassik şərtlənmə nəzəriyyəsi 
Operant  şərtlənmə  nəzəriyyəsi.  

İ.Yıldırım-Eğitim psikolojisi-  

 2021 Sosial öyrənmə nəzəriyyəsi.  Əliyev B.H., Əliyeva K.R., Cabbarov 



11 R. Pedaqoji psixologiya 
 
12 

2021 
 

Neyrofizioloji öyrənmə. Hebb 
öyrənmə nəzəriyyəsi.  
 

İ.Yıldırım-Eğitim psikolojisi 

13  2021 
 

Piaget zehni inkişaf  nəzəriyyəsi.   
Gestalt öyrənmə nəzəriyyəsi 

 

 
14 

 
2021 

Xüsusi qayğıya  ehtiyacı olan 
şagirdlərin təhsili.   
Xüsusi qabiliyyəti olan şagirdlərin 
psixologiyası və təhsili.  

Mark Volery və Jan S.Wilbers, Xüsusi 
qayğıya möhtac uşaqların erkən yaş 
dövrü proqramlarına daxil edilməsi 

15 2021 Final imtahan 
 

 

 


