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Tədris metodları 
 
 
 
 
 
 

Mühazirə * 
Qrup müzakirəsi * 
Praktiki tapşırıqlar * 
Praktiki məsələ həlli * 
Prezentasiyalar * 
Qiymətləndirmə 
komponentləri 

Tarix / son müddət Faiz 

Aralıq imtahan 8 ci həftə 35 
Fəallıq Semester boyu 5 
Sərbəst iş noyabr 10 
Annotasiyalı biblioqrafiya Noyabr  10 
Təqdimat/ qrup müzakirəsi   
Final imtahan yanvar 40 
Digər   
Yekun  100 

 
Kursun təsviri 

Bu fənn tələbələrdə öz peşə fəaliyyəti zamanı əməl etməli olduqları etik qaydalar 
haqqında ümumi anlayış formalaşdırır və müəyyən vərdiş və bacarıqlar aşlayır. 
Tələbə-psixoloqlar etik qaydalar və peşə etikasının xüsusiyyətlərini şərh edərək 
peşə icrası zamanı tətbiq etməyi öyrənəcəklər. 

 
 

Ümumi peşə etikası və psixoloqların etik peşə qaydaları haqqında bilik, bacarıq və 
vərdişlərə yiyələnməkdir. Ölkəmizdə psixoloqların fəaliyyətini tənzim edən 



 
Kursun məqsədləri 

hüquqi-normativ qanunlarla, eləcə də APA- da qəbul edilən psixoloqların etik 
prinsipləri və kodeksləri ilə tanış olmaqdır. Psixologiyanın müxtəlif sahələrində 
qarşılaşıla biləcək etik qayda pozuntuları haqqında məlumatlandırmaq və etik 
qaydalar çərçivəsində davranış öyrətmək də məqsədlər arasındadır. Psixologiya 
sahəsində tədqiqatın aparılmasına verilən etik tələblərlə tanış olmaq, tədqiqatın 
nəticələrini nəşr olunması eləcə də psixoloji testləşdirmənin etik tərəflərinin nəzərə 
alınması ilə bağlı müvafiq bilik, bacarıq və vərdişlərin aşlanılmasıdır. 

Tədrisin (öyrənmənin 
nəticələri) 

Peşə etikası nədir?  sualını cavablandıracaqlar. Psixoloq olaraq peşə etikası 
çərçivəsində öz fəaliyyətlərinin tənzimləməyi bacaracaqlar. Psixoloji xidmət 
göstərərkən və eksperimental tədqiqat apararkən peşə etikasının şərtlərinə əməl edə 
biləcəklər. Peşə etikasına bələd olmaq psixoloqların məsuliyyət hissini və 
peşəkarlıq səviyyəsini artıracaq eyni zamanda pasiyentə daha keyfiyyətli xidmət 
göstərmələrinə kömək edəcəkdir. Ümumilikdə isə psixoloqlarda psixoloji xidmət 
mədəniyyəti yüksələcək və bu da nəticə etibarı ilə ölkəmizdə praktik 
psixologiyanını inkişafına təkan verəcəkdir. 

 
 
Tədris siyasəti 
və davranış 

*Dərsə hazırlıqlı gəlmək* 
 Mövzu ilə əlaqədar hissələri izah etmək, verilən ədəbiyyatı oxumaq, mövzu ilə 
bağlı suallara cavablandırmaq  
*Qrup müzakirələrində fəal iştirak etmək, verilən tapşırıqları yerinə yetirmək. 
*İmtahanlarda köçürmək qadağandır və bu fakt müəyyən edildikdə iş ləğv olunur. 
*Tələbələr hazırladıqları sərbəst işlərin yazılmasına yaradıcı yanaşmalı, istifadə 
etdikləri mənbələri qeyd etməlidirlər. Annotasiyalaşdırılmış bibloqrafiya kursla 
bağlı konkret olaraq bir kitabın oxunması və əsərlə bağlı annotasiyanını yazılması 
və müəllimə təhvil verilməsi deməkdir. 
Sərbəst işlər vaxtından qabaq təhvil verilə bilər, amma  təyin olunmuş vaxtdan 
sonra təhvil verildikdə 2 bal çıxılır.  Uğurlu olmaq üçün həm fiziki, həm də 
intellektual baxımdan dərsdə iştirak etmən lazımdır. Dərsdə iştirak etməməyə görə 
üzr olmur.  Yaxşı öyrənmə həm də sinifdə tələbələrlə fikir mübadiləsi edən zaman 
baş verir. Ona görə də dərsdə iştirak etmək sizin öyrənmənizə və uğur 
qazanmağına kömək edir.  
Elektron vasitələrdən (telefon, laptops, tablet və s.) istifadə edərkən diqqətli olun, 
müəllim və tələbə yoldaşlarınıza hörmətlə yanaşın, onlara mane olmayın. Dərsdə 
elektron avadanlıqları səssiz rejimə keçirin. Əgər dərslər online keçirilərsə, 
tələbəyə dərs vaxtı kameraların açıq saxlanılması tövsiyyə olunur. Mikrofonu isə 
sizə söz verildikdə yaxud da siz söz söyləmək istədikdə işə qoşun. 

 
Dərs Cədvəli 

Hər həftə:  
 

H
əf

tə
lə

r 

M
əş

ğə
lə

 

ta
ri

x
i  

Fənnin mövzuları 
 

Ədəbiyyat 

I   
Kursun məqsədi və vəzifələri. Peşə etikasının inkişaf 
tarixi.  

Müəllimin hazırladığı mühazirə 
mətni. 
Psikologlar İçin Praktik Etik. 
İngilis dilindən tərcümə.  
Balasaqunlu Yusif. Qutadğu bilik. 
Bakı. 2006. 

II  Xarici ölkələrdə psixoqların etik kodeksi və standartları.  
 

- Нестерова А.А., Суслова Т.Ф. 
Профессиoнальная этика 
психолога. Москва: Изд. Юрайт, 
2021. 

III   Amerika Psixoloqlar Assosasiyası. Psixoloqların etik 
prinsipləri və davranış kodeksi. Əsas standartlar 

Ethical principles of pshchologists 
and code of conduct. Adopted 
August 3, 2016. 

IV  Azərbaycanda psixoloji xidmət işinin tənzimləyən Psixoloji yardım haqqında dövlət 



normativ-hüquqi sənədlər. qanunu. Bakı, 2019. 
Psixatriya yardımı haqqında dövlət 
qanunu. Bakı, 2001, 2011. 

V  Azərbaycanda psixoloji xidmət işinin tənzimləyən 
normativ-hüquqi sənədlər. 

Təhsil müəsiss-də psixoloji 
xidmətin təşkili haqqında. Bakı, 
2020. Uşaq hüquqları haqqında 
qanun. Bakı, 1998. 

VI  Tənzimləyici və pozitiv etik. Etik davranışın təməlləri.   1.Psikologlar İçin Praktik Etik. 
İngilis dilindən tərcümə.  
 

VII  Etik yanaşmaların peşə davranışına və standartlara 
tətbiqi. Etik problemlər qarşısında qərar vermək.  

1.Psikologlar İçin Praktik Etik. 
İngilis dilindən tərcümə.  
2.Psixoloji məsləhətin əsasları. 
3. Основы психологического 
консультирование.  

  Aralıq imtahanı  

 
VIII 

  
Peşə bacarığı və etika. Peşə sərhədləri və etika.  
 

1.Psikologlar İçin Praktik Etik. 
İngilis dilindən tərcümə.  
2.Psixoloji məsləhətin əsasları. 
3. Основы психологического 
консультирование.  

 
XI 

 

  
Əhatəli qəbul, ortaq qərar alma və etika. Gizlilik 
qeydlərinin qorunması etikası.  
 

 
1.Psikologlar İçin Praktik Etik. 
İngilis dilindən tərcümə.  
2. Основы психологического 
консультирование.  

 
XII 

  
Təhlükəli pasiyentlər və etika. 

1.Psikologlar İçin Praktik Etik. 
İngilis dilindən tərcümə.  
2.Psixoloji məsləhətin əsasları. 
3. Основы психологического 
консультирование. 

 
XIII 

 Peşə problemləri və etika. Məhkəmə psixologiyası və 
etika. Dəyərləndirmə və etika 

1.Psikologlar İçin Praktik Etik. 
İngilis dilindən tərcümə.  
2.Psixoloji məsləhətin əsasları. 
3. Основы психологического 
консультирование.  

 
XIV 

 Psixoloji yardım prosesinin başlanması və 
yekunlaşdırılmasının etik problemləri. 
 

1.Psikologlar İçin Praktik Etik. 
İngilis dilindən tərcümə.  
2.Psixoloji məsləhətin əsasları. 
3. Основы психологического 
консультирование.  

 
XV 

 Psixoloq - pasiyent münasibətlərində transfer və 
əkstransfer. Psixoloqun işində konfidensiallıq, pasiyent 
və onun əhatəsinin təhlükəsizliyi məsələləri  
Kontrakt, psixoloqla-pasiyentin qarşılıqlı münasibətinin 
hüquqi-tənzimedici əsası kimi. 
 

 1.Psikologlar İçin Praktik Etik. 
İngilis dilindən tərcümə.  
2.Psixoloji məsləhətin əsasları. 
3. Р.Урсано, С.Лазар. 
Психодинамическая 
психотерапия.1992. 

  Final  
 
 
 
 
 
 


