
pg. 1 

 

Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və 
kreditlərin sayı 

PSYC101, Psixologiyaya giriş . Uşaq inkişafı. 3 KU (6 AKTS) 

Departament Psixologiya  
Proqram (bakalavr, 
magistr) 

bakalavr 

Tədris semestri 2021/22-ci tədris ilinin payız semestri 
Fənni tədris edən 
müəllim  

Allahverdiyev Ramin 

E-mail raminallahverdiyev@yahoo.com 

Mobil 0502824626 
Mühazirə otağı/Cədvəl  

 Konsultasiya vaxtı (əvvəlcədən razılaşdırılmış gün və saatda) 
Prerekvizitlər Prerekvizitl 
Tədris dili Azərbaycan dili 
Fənnin növü  
(məcburi, seçmə) 

Məcburi 

Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

1. Rod Plotnik – Psikolojiye Giriş -  İstanbul,2009  
2. Clifford T.Morgan -   Psikolojiye Giriş - İstanbul, 2006  
3. Helen Bee&Denise Boyd- Çocuk Gelişimi  - İstanbul,2009 
4. Lifespan Development 14th Edition  John Santrock  
5. Necə danışmalı ki, uşaqlar dinləsinlər və necə dinləməli ki, uşaqlar danışsınlar -   

Adel Faber&Eleyn Mazliş 
6. Aleksandr V- "Psixoloji rəsm testləri: illustrasiyalı vəsait” -2019 
7. Ruth Duskin Feldman- Human Development  - Chicago,12th edition, 2011 
8. Cris Beckett& Hilary Taylor -Human Growth and Development- London, 2nd 

edition 2010  
9. Child and Adolescent development For Educartors – Miecee, J.L / New York 

2002 
10. Child Development (9th Edition) 9th Edition Laura E. Berk  
11. The Development of Children Seventh Edition Edition  Cynthia 

Lightfoot Michael Cole Sheila R. Cole  
12. Human Development: A Life-Span View 6th EditionRobert V. Kail  , John C. 

Cavanaugh  
13. Gelişim ve Öğrenme psikolojisi – Topses, G (Ankara 2003) 

 
Köməkçi ədəbiyyatlar: 
 

 Amerikan Psikiyatri Birliği. (2015). Ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal el 
kitabl-DSM-5, Köroğlu (Çev.). Ankara: Hekimler Yayın Birliği. 

 Burger, J. M. (2006). Kişilik (İ. D. Erguvan Sarıoğlu, Çev.). İstanbul: 
KaknüsYayınları. 

 Kauffman, J. M. (1997). Characteristics of emotional and behavioral disorders 

of children and  youth. New Jersey: Prentice Hall. 
 Yavuzer, H. (1998). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi. 
 Yörükoğlu, A. (2011). Çocuk ruh sağlığı. İstanbul: Özgür Yayıncılık. 
 Cüceloğlu, D. (2008). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi 
 Gander, M.J. & Gardiner H.W. (2007). Çocuk ve Ergen Gelişimi  (B. Onur, 

Çev.). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. 
Kursun vebsaytı - 

Tədris metodları Mühazirə  X 
Qrup müzakirəsi X 
Praktiki tapşırıqlar X 

 Testlər X 
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Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix / son müddət Faiz (%) 

Quiz              oktyabr 10 

Aktivlik          Semestr boyu 10 

Refleksiya İşi  10 

Aralıq imtahanı  noyabr 30 

Final imtahanı  yanvar  40 

Yekun  sims-ə yerləşdirmə 

30.12.2021 - dək 

100  

Kursun təsviri 
 

 

 

 

 

Psixologiya giriş; Psixologiya fənnini öyrənməklə tələbələr psixologiya haqqında nəzəri 
biliklər əldə etməklə yanaşı, bu bilikləri təcrübəyə tətbiq etmək bacarıq və vərdişləri də 
qazandırmaqdır. Pedaqoji prosesin və onun mərkəzində duran insanın bir şəxsiyyət – 
vətəndaş kimi formalaşdırılmasının qanunauyğunluqları, səmərəli yolları və 
texnologiyalarına dair nəzəri biliklərə yiyələnən, lazımi peşə bacarıqlarına malik yüksək 
ixtisaslı müəllim kadrları hazırlamaqdan ibarətdir. 
Uşaq psixologiyası: uşağın inkişafına və davranışlarına, doğumdan yeniyetməliyə qədər 
olan mərhələni öyrənən psixologiya sahəsidir. Uşaq psixologiyası sadəcə uşağın fiziki 
inkişafını deyil, sosial-emosional, koqnitiv inkişafını öyrənməkdədir.Uşaq inkişafı 
sadəcə daxili səbəblərdən (genetik, fərdi xüsusiyyətlər və s) deyil bir çox xarici 
amillərdən də (mədəni, social münasibətlər və s) təsirlənməkdədir.Uşaq psixologiyası bu 
səbəblə uşağın inkişafını fərqli aspektlərdən nəzərdən keçirir (fiziki, emosional, hərəki, 
düşüncə, cinsi, əxlaqi və s). Uşaq psixoloqları uşağın içində olduğu vəziyyəti (hər 
mənada) nəzərə alaraq, uşağın yararlana biləcəyi formada ailə münasibətlərini 
tənzimləmə, qulluğunun təmin olunması,təhsil dəstəyinin təmin olunması kimi uşağın 
inkişafını daha sağlam vəziyyətə gətirilməsini və lazım olduğu hallarda (social-
emosional və davranış problemləri) terapiyalar verilməsini hədəfləyir. 

Kursun məqsədləri   Psixologiyanın obyekti, predmeti və metodları, elmlər sistemində psixologiyanın yeri, 
psixoloji biliyin inkişaf tarixi və psixologiyanın əsas istiqamətləri, fərd, şəxsiyyət, 
subyekt, fərdlik, psixika və orqanizm, beyin və psixika, psixikanın quruluşu, şüurluluq 
və qeyri–şüurluluğun qarşılıqlı münasibəti, dərketmə prosesləri, emosiya və hisslər, 
şəxsiyyətin psixologiyası, şəxsiyyətlərarası münasibətlər, kiçik qrupların psixologiyası, 
təlimin psixoloji əsasları, pedaqoji fəaliyyət və müəllim şəxsiyyətinin psixologiyası, 
tərbiyənin psixoloji əsasları, praktik psixologiya və psixoloji xidmət mövzuları ilə bağlı 
nəzəri və praktiki bilik, bacarıq və vərdişlərin qazandırılmasıdır. 
Tələbələrin kiçik yaşlı uşağı daha yaxşı anlamasını, bioloji, sosial və mədəni faktorların 
uşaq psixologiyası üzərindəki təsirləri kəşf etməsini, uşaqlarda rast gəlinən uyğunlaşma 
və davranış pozuntularında və önəmli həyati hadisələr (boşanma, ölüm,köç (yer 
dəyişimi)) qarşısında uşağın fiziki və psixoloji bütünlüyünü qorumağa yönəlmiş 
tədbirləri bilməsi təmin olunmaqdadır. 

Tədrisin 
(öyrənmənin) 
nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları edə biləcəklər: 
1.Psixologiya elminin nəzəri tərəfləri ilə yaxından tanış olmaq; 
2.Uşaq ruh sağlığı ilə bağlı təməl bilik qazanma; 
3. Uşaqlıq dövründəki ruh sağlığının önəmini qavrama; 
4. Uşaqlıq dövründəki uyğunlaşma və davranış problemlərini tanıma və həllə yönəlmiş 
praktik bilik qazanma; 
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Qaydalar (Tədris 
siyasəti və 
davranış) 

• Davamiyyət-  qiymətləndirmə xanasında da belə bir komponentin olmadığına 
diqqət yetirə bilərsiniz. Artıq müstəqil, azad iradəli şəxsiyyət olan universitet 
tələbəsi üçün dərslərdə iştirakın önəmini vurğulmağa ehtiyac yoxdur. Buna görə 
də sizlərdən iştirak etmədiyiniz dərslər üçün bal çıxılmayacaq. Lakin semestr 
ərzində maksimum 8 qaib alan tələbələr dekanlıq tərəfindən imtahanlara 
buraxılmayacaq. Eyni zamanda dərslərdə iştirak etməyən tələbələr həmin gün 
üçün nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlər, tapşırıqlar və nəticədə qiymətləndirmələrdən  
məhrum olurlar.  

• Quiz- aralıq və final imtahanından 2 həftə öncə keçirilmiş mövzulardan ibarət 
test və ya case analiz formatında olacaq suallardan ibarətdir. 

•  Xülasə yazmaq-  hər dərsin sonunda yazılı və ya sözlü şəkildə qeyd olunan 
yekun fikirlərdir. 

• Refleksiya işi –  Keçdiyimiz mövzularda toxunduğumuz məsələlərlə bağlı 3 
səhifədən ibarət (şrift-12) öz fikir və araşdırmalarınıza əsaslanmış orijinal yazı.  

• İmtahan- suallar yalnız keçirilmiş materiallardan salınır. Suallar- açıq, boşluqları 
doldurma, yanlış sözü tapmaq, doğru xülasəni tapmaq və test şəklində hazırlanır. 
Testlərə daha çox yer ayrılır. 

• Quizlər və imtahanda köçürmək qadağandır. Köçürən tələbələrin imtahan 
nəticələri ləğv olunur. 

Cədvəl 

H
əf

tə
 Tarix 

 
Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 

1  Psixologiyanın bir elm kimi xarakteristikası 
 

Rod Plotnik – İntroduction to 
pschology 
Clifford T.Morgan -   Psikolojiye 
Giriş - İstanbul, 2006 ,Ə.S.Bayramov 
Ə.Ə.Əlizadə Psixologiya -2002 

2  Psixologiyanın sahələri və psixoloji praktikanın 
vəzifələri.Tədqiqat metodları 

Cris Beckett& Hilary Taylor -Human 
Growth and Development- London, 
2nd edition 2010 
The Development of 
Children Seventh Edition Edition  
Cynthia Lightfoot Michael 
Cole Sheila R. Cole 

3  Psixologiyada qrup anlayışı və şəxsiyyətlərarası 
münasibətlər 

Gelişim ve Öğrenme psikolojisi – 
Topses, G (Ankara 2003) 
Human Development: A Life-Span 
View 6th EditionRobert V. 
Kail  , John C. Cavanaugh 

4  Psixologiyada ünsiyyət problemi,pedaqoji ünsiyyət 
və müəllimə verilən tələblər 

Ruth Duskin Feldman- Human 
Development  - Chicago,12th edition, 
2011 
Child Development (9th Edition) 9th 
Edition Laura E. Berk  

5  Psixologiyada idrak prosesləri və onların tənzimi 
(duyğu-qavrayış,diqqət-hafizə,təffəkür-
nitq,təxəyyül-yaradıcılıq) 

Rod Plotnik – Psikolojiye Giriş -  
İstanbul,2009  
The origins of intellect- J. Piaget 
Bəxtiyar Əliyev,Lalə Cabbarova 
Duyğu Qavrayış Bakı-2014 

6  Psixologiyada insan şəxsiyyəti;quruluşun inkişafı, 
şəxsiyyətin inkişafı,yaş xüsusiyyətləri. 

Gelişim ve Öğrenme psikolojisi – 
Topses, G (Ankara 2003) 
Cris Beckett& Hilary Taylor -Human 
Growth and Development- London, 
2nd edition 2010 
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7  İnsan inkişafına ümumi baxış:inkişaf, böyümə və 
dəyişmə.İnkişafın əsas anlayışı,inkişafın əsas 
prinsipləri, inkişaf nəzəriyyələri. 

The Development of 
Children Seventh Edition, Edition  
Cynthia Lightfoot Michael 
Cole Sheila R. Cole 

8  Aralıq imtahanı  

9  Psixi inkişafın ümumi qanunauyğunluqları 
Psixi inkişafın zəmini və şərtləri 
Psixi inkişaf və fəaliyyət 
Psixi inkişaf və ünsiyyət 
Psixi inkişaf və təlim 

Əliyev. R. İ. Məktəbdə psixoloji 
xidmətin aktual məsələləri. Bakı – 
2004. Rigby M. Kohler L.Child 
Health İndicators of life and 
development Luxembourg.2002. 1- 
100 

10  Çağalıq ,körpəlik və ilk uşaqlıq dövründə uşağın 
inkişafının psxioloji xüsusiyyətləri 
 

Helen Bee&Denise Boyd- Çocuk 
Gelişimi  - İstanbul - 2009 
 

11  Yeni doğulmuş uşağın anatomik-fizioloji və psixi 
xüsusiyyətləri 
Yeni doğulmuş uşağın anatomik-fizioloji və psixi 
xüsusiyyətləri 
 

Helen Bee&Denise Boyd- Çocuk 
Gelişimi  - İstanbul - 2009 
 

12  Körpəlik dövründə uşağın inkişafının ümumi 
səciyyəsi  
İlk uşaqlıq dövründə idrak proseslərinin inkişafı 
 

Helen Bee&Denise Boyd- Çocuk 
Gelişimi  - İstanbul - 2009 
Child and Adolescent development 
For Educartors – Miecee, J.L / New 
York 2002 
Necə danışmalı ki, uşaqlar dinləsinlər 
və necə dinləməli ki, uşaqlar 
danışsınlar -   Adel Faber&Eleyn 
Mazliş 

13  Məktəbəqədər dövrdə uşağın inkişafının psixoloji 
xüsusiyyətləri 
Məktəbəqədr dövrdə uşağın inkişafının ümumi 
səciyyəsi 
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda iradənin inkişafı 

Əmrahlı L.Ş Məktəbə psixoloji 
hazırlığın əsasları Bakı 2008.  Child 
and Adolescent development For 
Educartors – Miecee, J.L / New York 
2002 
 

14  Məktəblinin psixoloji xüsusiyyətləri 
Kiçik məktəb yaşı dövründə psixi inkişaf  
 

Child and Adolescent development 
For Educartors – Miecee, J.L / New 
York 2002 
 

15  Yeniyetmənin psixoloji xüsusiyyətləri 
 

Child and Adolescent development 
For Educartors – Miecee, J.L / New 
York 2002 
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