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G İ R İ Ş

“MAGİSTR” sözü latın mənşəli söz olub “Müəl-
lim”, ”Mürəbbi”, “Rəhbər” mənalarını ifadə edir. Qədim
Romada “Magistr” dərəcəsi mühüm vəzifə səlahiyyətləri
olan şəxslərə verilirdi. Bizans imperatorluğunda isə bu ad
yüksək məmur rütbəsi tituluna müvafiq idi. “Magistr”
məfhumu “Ustad” adının sinonimi, öz işinin mahir bilicisi,
ustası kimi də qəbul edilir. Musiqi termini olan “Maestro”
sözü də “Magistr” sözündən meydana gəlmiş, musiqi
sahəsinin bilicisi kimi başa düşülür.

Orta əsrlərdə ilk vaxtlar Avropada katolik ruhani-
cəngavər orderinin başçısına “Magistr” deyilmişdir. Son-
ralar “Magistr” elmi dərəcə kimi universitetlərdə

“Yeddi müstəqil sənət” müəlliminə, daha sonrakı
dövrlərdə nüfuzlu universitetlərin fəlsəfə fakültəsini biti-
rənlərə “Magistr” elmi dərəcəsi verilmişdir. XIX əsrdən
başlayaraq Avropa ölkələrinin bir çoxunda bu ad fəlsəfə
doktoru dərəcəsi ilə əvəz edilmişdir.
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Hazırda “Magistr” ali təhsil sistemində bakalavrdan
sonra verilən ikinci akademik dərəcədir; ikipilləli və üç
pilləli ali məktəblərin İxtisaslaşdırılmış Elmi Şuraları tərə-
findən verilən elmi dərəcədir. Magistratura - yüksək səviy-
yəli mütəxəssis hazırlığında Avropa sistemidir ki, bu
sistem ölkəmizdə bakalavriat və magistratura formasında
reallaşdırılır.

Magistratura əsasən aşağıdakı vəzifələri həyata
keçirir:

1. Magistratura ali təhsil strukturunda ikinci pillə
olaraq ali təhsilin elitar formasından kütləvi və ümumi for-
maya keçidini təmin edir.

2. Ali təhsilin adekvat, məqsədyönlü , optimal, səmə-
rəli, çevik olmasını təmin edir.

3. “Uzunmüddətli təhsil”, “Ömürboyu təhsil”, “Fasi-
ləsiz təhsil paradıqmasını reallaşdırır.

4. Varislik prinsipini, yeniləşmə, təkmilləşmə funksi-
yasını, tədrisin elmi xarekterdə qurulmasını, elmi tədqiqat-
çılığı, yaradıcılıq və əməkqabilliyinin vəhdətini təmin
edir.

5. “Geniş məkanda tanınma”, “Şəffaflıq”, “Rəqabət
aparmaq və rəqabətə dözümlülük” kimi funksiyaları yeri-
nə yetirir.

6. Transparentlik (fr. transparent, hərfi mənası – şəf-
faf) funksiyasının, ağılların, imiclərin, imkanların rəqabətə
dözümlülüyünü təmin edən strategiyaların modernləşdi-
rilməsini təmin edir.
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7. Rasional -selektiv (lat. selectio – seçmə, seliqo –
seçirəm) funksiyanı yerinə yetirir, tələbələrin qəbulunun,
seçib- seçilməsi müyəssərliyini təmin edir.

8. Doktorluq dərəcəsinə qədərki səviyyənin təmin
edilməsi funksiyasını yerinə yetirir və daha yüksək dərəcə
olan doktorluq elmi dərəcəsinə çatmaq üçün imkan və şə-
rait yaradır.

9. Varislik və inkişafın vəhdətini, ali təhsilin akade-
mik və bazar iqtisadiyyatı xarakteristikalarının vəhdətini,
klassik dəyərlərə uyğunluğu, dinamik dəyişikliklərə açıq
olmasını təmin edir.

10. Yüksək intellektə, yüksək mədəniyyət və əxlaqa,
yüksək elmi- tədqiqatçılıq qabiliyyətinə, dərin bilik və ge-
niş elmi dünyagörüşə malik peşəkar mütəxəssislər yetiş-
dirir.

Magistr dərəcəsi aşağıdakı tələblərə cavab verən
iddiaçılara verilir:

1. Bakalavr səviyyəsində qazanılmış bilik və baca-
rıqları nümayiş etdirə bilir.

2. Zəruri elmi informasiyanı toplamağı, ümumiləş-
dirməyi və şərh etməyi bacarır.

3. Məntiqi və tənqidi təfəkkürə malikdir, mülahizələ-
rini əsaslandırmağı və müdafiə etməyi bacarır.
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4. Təlim bacarıq və vərdişlərini möhkəm mənimsə-
mişdir.

5. Vaxtı dəyərləndirə bilir, zehni əməyini səmərəli
təşkil edə bilir.

6. Mənəvi cəhətdən zəngindir, əxlaqca safdır, fiziki
və psixoloji cəhətdən sağlamdır.

7. Özünütəhsil və özünütəkmilləşdirmə ilə müntə-
zəm məşğul olur.

Bu gün konkret olaraq ümumiləşmiş şəkildə “Ma-
gistr” dedikdə yüksək intellektual səviyyəyə, hərtərəfli ha-
zırlığa, analitik-tədqiqatçılıq təfəkkürünə malik, elmi ya-
radıcılıq metodologiyasını mənimsəmiş, ən müasir infor-
masiya-kommunikasiya texnologiyalarına yiyələnmiş,
konsultativ, yaradıcı və praktik fəaliyyətli peşəkar mütə-
xəssis nəzərdə tutulur.

Təmayüllərinə görə aşağıdakı magistr tipləri
müəyyənləşdirilmişdir:

1. Sonradan yeni ixtisas qazanan magistr.
2. Tədris prosesində biliklər qazanan magistr.
3. Ümumi peşə hazırlığı keçən magistr.
4. Avropa istiqamətli magistr.
5. Xarici dillər üzrə magistr.
6. Doktoranturaya hazırlıq pilləsi keçən magistr.
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Magistr dərəcəsinin əsas kateqoriyaları aşağı-
dakılardır:

1. Menecment sahəsində elmlər magistri (universitet
dərəcəsi).

2. İnzibati işlər üzrə magistr.
3. Konkret sahələr üzrə ixtisaslaşmış magistr dərəcə-

si.
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1. MAGİSTR DİSSERTASİYASININ
SƏCİYYƏSİ

Magistr dissеrtasiyası–magistratura tələbəsinin, ya-
xud deyə bilərik magistrantın müstəqil еlmi-tədqiqat işi-
nin, gərgin yaradıcı aхtarışlarının məhsuludur. Magistratu-
rada təhsil-tərbiyə fəaliyyətinin sоn təqdimatıdır, mütə-
хəssisə «həyat vəsiqəsi» vеrən, ona magistr elmi dərəcəsi
verən mürəkkəb pedaqoji prоsеsdir.

Magistr dissertasiyası işinin icrası və müdafiəsi ma-
gistranta təhsil illəri ərzində qazandığı bilikləri sistеmləş-
dirməyə, möhkəmləndirməyə, iхtisas üzrə nəzəri bilikləri-
ni və praktik bacarıqlarını daha da gеnişləndirməyə, kоnk-
rеt еlmi-pedaqoji, tехniki, iqtisadi, istеhsal və digər məsə-
lələri həll еtməyə imkan vеrir, оnlarda müstəqilliyi, ya-
radıcılığı inkişaf еtdirir, еlmi tədqiqat mеtоdlarından is-
tifadə еtmək və еkspеrimеnt qоymaq qabiliyyətini aşılayır.
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Dissertasiya işi magistrantın bakalavr pilləsində yеri-
nə yеtirdiyi buraxılış işi və ya еlmi-tədqiqat işlərinin da-
vamı оlduqda daha səmərəli nəticələr alınır.

Magistr dissertasiyası sırf müstəqil еlmi-tədqiqat хa-
raktеri daşısa da bu əsas etibarilə tədris-tədqiqat işlərinə
aid olur. Yəni magistr dissertasiyası magistraturanın tədris
proqramı ilə sıx bağlı olur. Belə elmi tədqiqat işinin ya-
zılmasında əlbəttə, magistrantdan böyük elmi yenilikləri,
elmi problemləri həll etməsini, kəşflər, ixtiralar etməsini
gözləmək də olmaz. Magistr dissertasiyasının ya-
zılmasında əsas məqsəd magistrantın müstəqil elmi-tə-
dqiqat işləri aparması, müstəqil elmi axtarışlar etməsi,
elmi problemlərə peşəkarcasına yanaşması və onun həlli
yollarını öyrənməkdir.

Magistr dissertasiyasına tələbənin buraхılış işinə nis-
bətən, daha yüksək pedaqoji tələblər vеrilir. Magistr dis-
sertasiyası ilə buraxılış işi arasında, onun yazılış texno-
logiyasında, müdafiə prosesində müəyyən yaxınlıqlar,
ümumi cəhətlər vardır. Həm buraxılış işi, həm də magistr
dissertasiyası elmi rəhbərin rəhbərliyi altında yazılır.
Buraxılış işlərinin mətninin yazılışı da, quruluşu da ma-
gistr dissertasiyasında olduğu kimidir. Hər iki iş elmi-təd-
qiqat xarakterindədir. Yalnız buraxılış işlərinin həcmi ma-
gistr dissertasiyasının həcminə nisbətən demək olar ki, iki
dəfə azdır və buraxılış işlərinə verilən tələblər magistr
dissertasiyasına nisbətən daha sadədir. Buraxılış işlərinə
verilən tələblər və üz vərəqinin tərtibi “Əlavə 8” və
“Əlavə 9” da verlmişdir.
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Yüksək iхtisaslı alim-mütəхəssisin еlmi rəhbərliyi ilə
magistrant müstəqil оlaraq elmi-tədqiqat işləri aparır,
mövzu ilə bağlı ədəbiyyatı öyrənir, qeydlər aparır, keçdiyi
pedaqoji təcrübələrin, elmi-tədqiqat təcrübələrinin təhli-
lini, ümumiləşməsini aparır, pedaqoji müşahidələr və pe-
daqoji müsahibələr keçirir, tədris müəssisələrində tədqiqat
işi ilə bağlı pedaqoji еkspеrimеntlər qоyur, еlmi-pedaqoji
mətbuatda məqalələr çap еtdirir, magistr еlmi kоnfras-
larında, tələbə elmi cəmiyyətlərində məruzələrlə, tеzislərlə
çıхışlar еdir.

Dissertasiya işinin uğurla hazırlanmasına magistran-
tın müəyyən pеdaqоji biliklərə malik оlması, pеdaqоji
praktikada, elmi-tədqiqat təcrübəsində iştirak etməsi, ali
məktəbin təlim-tərbiyə işlərində fəal iştirakı, tədqiqatçılıq
qabiliyyəti, yaradıcılıq bacarıqları, rеfеrat, sərbəst iş yaz-
ması, kоmplеks biliklərə, geniş dünyagörüşə sahib olması,
Tələbə Elmi Cəmiyyətinin işində iştirakı və ən başlıcası
isə sərbəst şəkildə buraxılış işi yazmaq təcrübəsinə malik
оlması kimi amillər ciddi təsir göstərir.

Ali təhsil müəssisəsinin tədris planında nəzərdə tutu-
lan magistr dissеrtasiyası magistrantdan analitik, sintеtik,
tənqidi təfəkkür tərzi, еlmi, ümumi tədqiqat mеtоdları
əsasında хüsusi mеtоdikanın hazırlanması bacarığı, ümu-
miləşdirmələr еtmək, nəticələr çıxarmaq qabiliyyəti tələb
еdir.

Məlumdur ki, dissertasiya işi birdən-birə mеydana
gəlmir. Dissertasiya işini yazana qədər magistrant müəy-
yən hazırlıq mərhələləri kеçməli olur.
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Magistrantın kitab və ilk mənbələr üzərində işi, plan
yazması, kоnspеkt, icmal tutması, tеzis hazırlaması,
yaradıcılıq işi, rеfеrat, kurs işi, еlmi dərnəklərdə məşğul
оlması, еlmi sеminarlar və kоnfranslarda, müsabiqələrdə,
sərgilərdə, elmi klublarda iştirakı, intеrnеt mərkəzində
elmi fəaliyyəti, pеdaqоji-psiхоlоji və mеtоdik
araşdırmalarda iştirakı, layihələr hazırlaması, trеninqlər və
s. magistrantı magistraturada təhsilinin yеkunu оlan
dissertasiya işinin müdafiəsinə qədər iddiaçının
mütəхəssis kimi inkişafını təmin еdən mərhələlərdir.

Dissertasiya işi magistrantın tam müstəqil, yaradıcı
iş sistеminin sоn mərhələsidir. Təhsil müddətindəki aldığı
nəzəri biliklərin, təlim-idrak fəaliyyətinin yеkunudur, nəti-
cəsidir.

Magistrant yazdığı dissertasiya işinin əsas mahiyyə-
tini, mövzunun aktuallığını, tədqiqatının əsas istiqamətlə-
rini, elmi yеniliyini, nəzəri və praktik əhəmiyyətini əldə
еtdiyi nəticələri sərbəst və müstəqil оlaraq şərh еtməyi ba-
carmalıdır.

Dissertasiya işinin müdafiəsinə hazırlıq uzun müddət
sürən gərgin zеhni əməyin məhsuludur. Dissertasiya işinin
yazılmasında magistrantda bir sıra idrak qabiliyyətləri,
tədqiqatçılıq bacarıqları ilə yanaşı, gələcək mütəхəssisə
хas оlan müsbət əхlaqi kеyfiyyətlər də fоrmalaşır, оnun
bir şəхsiyyət kimi inkişafı təmin еdilir.
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2. TƏDQİQAT İŞİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ
ƏSAS ANLAYIŞLARI

Dissertasiya işi ilə əlaqədar ədəbiyyatın öyrənilməsi
və materialın seçilməsi ilkin aparılan tədqiqat işidir. Ədə-
biyyatın öyrənilməsi ciddi tədqiqat işidir. Buna gərə də ki-
tablar, məqalələr oxunarkən əldə qələm olmalı, qeydlər
edilməli, çıxarışlar aparılmalıdır. Elmi ədəbiyyatın öyrə-
nilməsi bir neçə mərhələdə ola bilir:

1. Əsərlə, onun başlıqları ilə, mündəricatla ümumi
tanışlıq

2. Əsərin ümumi məzmunu ilə ilkin tanışlıq
3. Materialın ardıcıllıqla oxunması
4. Əsərin lazım olan müəyyən hissəsini oxumaq və

qeydlər aparmaq
5. Tədqiqat işi ilə bilavasitə bağlı olan və ya maraq

doğuran hissəni çıxarış etmək
6. Yazılmış materiala tənqidi yanaşmaq
7. Dissertasiya üçün yalnız lazım olan hissələri qeyd

etmək.
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Ədəbiyyatın öyrənilməsində belə bir üsul da təklif
etmək olar: Dəftərxana kitabını ortadan şaquli xətlə iki ye-
rə bölmək olar. Sol tərəfdə oxunmuş materiallardan çıxa-
rışlar etmək, sağ tərəfdə isə həmin çıxarış haqqında qeyd-
lər aparmaq, mətnin mühüm, vacib olan hissələrini
ayırmaq olar.

Oxunmuş material haqqında çox düşünmək, nəticələr
çıxarmaq lazımdır. Bu proses mövzu üzərində işlərin ta-
mamlanmasına qədər davam edəcəkdir. Bu zaman tədqi-
qatçının öz fikirləri ilə oxunmuş material birləşəndə yeni
biliklər meydana gələcəkdir.

Materiallardan edilmiş çıxarışları səliqəli, oxunaqlı
etmək lazımdır ki, gələcəkdə onlardan istifadə etmək rahat
və asan olsun.

Tədqiqatçının işini bir inşaatçıya bənzətmək olar. O
səbr və diqqətlə lazımi tikinti materiallarını toplayır. Onla-
rı ciddi qaydalarla, müəyyən sistemlə düzür və binanı
ucaldır. Əgər hər hansı bir material çatışmazsa və ya key-
fiyyətsiz olarsa tikilən bina da yararsız olar və uçar. Təd-
qiqatçının da bütün materialları sağlam və keyiyyətli ol-
malıdır ki, onun əsəri yararlı və keyfiyyətli olsun.

Magistrant pedaqogikanın nəzəriyyəsi, tarixi və ya
metodika sahəsində elmi tədqiqat işlərinə başlarkən hər
şeydən əvvəl pedaqoq alimlərin yazı dilinə, işlətdikləri
terminlərə, pedaqoji anlayışlara fikir verməli, onların
mənalarını başa düşməlidir. Elm dilinin özünəməxsus xü-
susiyyətləri vardır. Bu dil bədii, publisistik və s. dildən
fərqlənir. Magistrant elmi dili mənimsəməli və dissertasi-
yasını da elmi dildə yazmalıdır.
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Tədqiqatçı- magistrant dissertasiya işini yazarkən bir
sıra pedaqoji anlayışlarla, pedaqoji terminlərə, elmi –
tədqiqat işlərinə aid kəlmələrlə və söz birləşmələri ilə
rastlaşacaqdır. Onların mənalarını, təyinatını bilmədən
dissertasiya işini uğurla başa çatdırmaq olmaz. Bu
baxımdan onların bir neçəsinin mənalarını və təyinatını
açıqlamağı faydalı hesab edirik.

Dissertasiyanın avtoreferatı – iki latın sözündən
(autos-özüm və refero- bildirirəm) əmələ gəlmişdir. Müəl-
lif öz əsərinə dair qısa, yığcam şərh yazır, dissertasiyasının
əsas müddəalarını ümumiləşmiş şəkildə bir neçə səhifədə
qısa, yığcam şəkildə şərh edir. Avtoreferat elə yazılmalıdır
ki, oxucu dissertasiyanın əsas müddəaları, məzmunu
haqqında məlumat ala bilsin. Əlbəttə qısa, yığcam yazmaq
heç də asan məsələ olmayıb xüsusi bacarıq və istedad
tələb edir. Deyirlər alman yazıçısı Volter dostuna uzun bir
məktub yazmış və məktubunun sonunda yazmışdır:
“Dostum, məni bağışla, qısa yazmağa vaxtım yoxdur”.

Tədqiqatın aktualallığı- seçilmiş mövzunun və ya
problemin vacibliyini, əhəmiyyətliliyini fakt və dəlillərlə
əsaslandırmaqdır.

Tədqiqatın fərziyyəsi – Fərziyyə ərəb sözü olub
təxmini mülahizə, güman, ehtimal, zənn mənalarını bildi-
rir. Fərziyyə bu və ya digər fakt və ya hadisənin aydınlaş-
dırılmasında, izahında elmi öngörümdür, proqnozdur,
irəlidə nəzərdə tutulan elmi nəticədir.
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Konsepsiya- tədqiqatın məqsəd və vəzifələri, həlli
yolları müəyyənləşdirilərkən əsas fikir, ideya, elmi-nəzəri
baxişlar sistemidir.

Kateqoriya - Tədqiq edilən predmetin əsas tərəflə-
rini, daxili mahiyyətini əks etdirən məntiqi təfəkkür for-
masıdır.

İdeya – Müəyyən nəzəriyyələr, baxışlar, fikir və dü-
şüncələr sistemidir.

Açar sözlər – Elmi əsərin və ya hər hansı bir elmi
sənədin səciyyəvi cəhətlərini, məzmununu əks etdirən söz-
lər və ya söz birləşməsidir.

Aprobasiya –latın (approbatio) sözü olub, bəyən-
mək, təsdiq etmək deməkdir. Magistrant dissertasiyasını
aprobasiyadan keçirir. Yəni bəyənmə, təsdiqləmə mərhə-
ləsindən keçirir. Beləki, Magistrantın dissertasiyasına ve-
rilən müsbət rəylər, müzakirələrdə tədqiqatın bəyənilməsi,
qənaətbəxş qiyməti, mövzu ilə bağlı məqalələrin çap
edilməsi, konfranslarda çıxışları tədqiqatın aprobasiyası
hasab olunur.

Annotasiya –Latın (annotatio) sözündən əmələ
gəlmişdir. Dissertasiyanın, buraxılış işinin, yaxud bir ki-
tabın, monoqrafiyanın çox yığcam, qisa xülasəsidir, məz-
munudur. Məsələn, əlinizdə tutduğunuz metodik vəsaitin
əvvəlində vəsaitin annotasiyası verilmişdir. Yəni vəsait
nədən bəhs edir.

Tədqiqat metodları (yun. methodos – tədqiqat yolu,
idrak yolu, üsul) – hərəkət qaydası, fəaliyyət qaydası,
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gerçəkliyin praktik və nəzəri surətdə qavranılmasını təmin
edən müxtəlif üsulların, tərzlərin, əməliyyatların məcmusu
başa düşülür. Mövcud bilikərin əsasında yeni elmi faktlar,
elmi məlumat və biliklər almaq üçün tətbiq edilən
üsullardır. Tədqiqat metodları tədqiqatçının qarşısına
qoyduğu məqsədə çatması üçün və ya ona nail olmağa
imkan verən müxtəlif üsullar tərz və əməliyyatların
məcmusudur. Elmdə metod idrak yoludur, bu yolla təd-
qiqatçı həqiqətə doğru (konkret olaraq tədqiqat obyektinə
və predmetinə doğru) irəliləyir.

Ümumiyyətlə tədqiqat metodları üç qrupa bölünür:
1) Empirik tədqiqat metodları (müşahidə, müsahibə, eks-
periment); 2) Həm empirik, həm də nəzəri səviyyəli tədqi-
qat metodları (mücərrədləşdirmə, təhlil və tərkib, induk-
siya və deduksiya, modelləşdirmə və s. ); 3) Nəzəri tədqi-
qat metodları (Ümumiləşdirmə, sistemləşdirmə, qrup-
laşdırma, müqayisə etmə, təhlil etmək, ölçmək və s).

Qeyd edək ki, universal metod yoxdur. Hər hansı bir
problemi, pedaqoji sahəni, predmeti, obyekti öyrənmək,
tədqiq etmək üçün özünəməxsus tədqiqat metodları vardır.
Məsələn , tədqiqat metodu kimi magistrant müsahibə,
müşahidə, eksperiment, test, müqayisə, təhlil, ümumi-
ləşdirmə, arxiv sənədlərinin, məktəb sənədlərinin öyrə-
nilməsi və s. metodlardan istifadə edə bilər.

Müşahidə metodu – Hadisələrin gedişinə qarışma-
dan, onun sistemli, məqsədyönlü şəkildə izlənməsidir.
Tədqiqatçı müşahidə metodu vasitəsilə padqoji prosesi,
fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri, fəaliyyəti, davranışı, peda-
qoji, psixoloji hadisəni öyrənə bilər.
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Təlim fəaliyyətində, elmi tədqiqat işlərində, bədii
yaradıcılıqda, bir sözlə, insan əməyinin bütün sahələrində
müşahidənin böyük əhəmiyyəti vardır. Müşahidənin
müvəffəqiyyəti hər şeydən əvvəl, ona ciddi
hazırlaşmaqdan, qarşıya konkret vəzifə qoymaqdan, bunu
ətraflı düşünüb aydın dərk etməkdən, bu əsasda dürüst
müşahidə planı və müşahidə gündəliyi tərtib etməkdən,
onu aparan tədqiqatçının həmin sahəyə aid mükəmməl
biliyə malik olmasından çox asılıdır. Müşahidə səbr və
təmkin tələb edir. Hər hansı bir obyekti müntəzəm olaraq
dəfələrlə, həm də müxtəlif cəhətlərdən müşahidə etmədən
düzgün nəticəyə gəlmək mümkün deyil. Müşahidə
nəticəsində əldə edilən faktları qeyd etmək, sonra onlar
üzərində düşünmək, təhlil və müqayisə etmək,
ümumiləşdirmək və düzgün elmi nəticələr çıxarmaq, və
nəticələri “Müşahidə gündəliyi”ndə yazmaq zəruridir.

Müşahidə dəqiq olmalı, faktlar qeyd edilib, sonra
təhlildən keçirilməli və elmi nəticələr çıxarılmalıdır. Hə-
min nəticələr bu və ya digər nəzəri mühakimələr yürütmə-
yə əsas verir.

Tədqiqatçı müşahidə zamanı müəyyən şərtləri göz-
ləməlidir. Müşahidə qabaqcadan müəyyən olunmuş plan
üzrə aparılır və orada müşahidə obyekti konkret göstərilir,
sonra onun təzahür xüsusiyyətləri izlənilir.

Müşahidənin mərhələləri aşagıdakılardır:
1. Müşahidənin məqsəd və vəzifələrinin müəyyən-

ləşdirilməsi (müşahidə nə üçün aparılır)
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2. Tədqidat obyektinə daha az təsir edən və zəruri in-
formasiyalar toplamağa imkan verən müşahidə qaydasının
seçilməsi (necə müşahidə etmək)

3. Müşahidə edilən obyektin qeydə alınması qayda-
larının seçilməsi (qeydiyyatı necə aparmaq)

4. Toplanan məlumatın təhlili və ümumiləşdirilməsi
(hansı nəticə alınıb)

Pedaqoji tədqiqatlarda müşahidə metodunun müx-
təlif növlərindən istifadə olunur. Müşahidənin növləri
aşağıdakılardır:

1. Açıq müşahidə
2. Gizli müşahidə
3. Geniş müşahidə (tam, yaxud bütöv müşahidə) –

belə müşahidə prosesi obyekti tam və bütöv əhatə edir,
hadisə başlanandan qurtarana qədər izlənilir, pedaqoji
tədqiqatda müşahidəçi müvafiq qanunauyğunluğu aşkar-
lamaq üçün daha çox məktəbi, sinfi, şagirdi əhatə et-
məlidir.

4. Məhdud müşahidə (seçici müşahidə) – seçmə
xarakteri daşıyır. Bu halda prosesin bu və ya digər cəhətlə-
ri öyrənilir. Məsələn, şagirdlərin təlim prosesində idrak
fəaliyyətinin müşahidəsi.

5. Uzun müddətli müşahidə - Uzun müddət- bir təd-
ris ili və daha uzun müddət davam edir.

6. Qısa müddətli müşahidə – dövri xarakter daşıyır
və nisbətən az vaxt tələb edir. Məsələn, tənəffüs zamanı
şagirdi və ya şagirdləri müşahidə etmək.
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Tədqiqat zamanı pedaqoji müşahidə metodu üç for-
mada təşkil olunur.

1. Proses və hadisələrin gedişinə müdaxilə etmədən,
kənardan izləmək. Bu müşahidə forması o zaman mü-
kəmməl olur ki, tədqiqatçının iştirakı nə müəllim, nə də
şagird tərəfindən hiss olunur.

2. Tədqiqatçı bilavasitə fəaliyyətdə iştirak etməklə
müşahidə aparır. Məsələn, sinifdə dərs deyir və tədqiqatın
məqsədəuyğun proseslərini həyata keçirir.

3. Tədqiqatçı sınananlara “qoşulur” və “sınanan” ro-
lunu oynayır.

Müşahidə elmi-tədqiqat metodu olsa da, onun bəzi
elementlərindən təlim prosesində, xüsusən təbiət elmlə-
rinin tədrisində istifadə olunur. Məsələn, təbiət hadisələri
üzərində müşahidə, laboratoriya şəraitində təcrübənin
müşahidəsi və s. Bu halda müşahidə təlim metodu, digər
metodlarla vəhdətdə istifadə edildikdə isə təlim tərzi rolu-
nu oynayır.

Müsahibə metodu- Araşdırılan məsələ ilə bağlı
müəyyən faktlar, hadisələr haqqında hər hansı insan qru-
punun ictimai rəyini öyrənmək, məlumat almaq məqsədi
ilə aparılır.

Müsahibə- bu sadəcə bildiyimiz, həmişə etdiyimiz
söhbət deyildir. Müsahibə metodu – pedaqoji psixoloji
tədqiqatlarda əvvəlcədən hazırlanmış plan əsasında keçi-
rilən məqsədli söhbətdir. Tədqiqat metodu kimi müsahibə
informasiya əldə etmək və ya müşahidə zamanı aydın
olmayan məsələləri aydınlaşdırmaq,
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bəzən də eksperimentin nəticələrini yoxlamaq və
dəqiqləşdirmək məqsədilə aparılır. Bu metodun köməyi ilə
hər hansı pedaqoji fakt və hadisəyə müəllimlərin
şagirdlərin və valideynlərin münasibəti aşkarlanır,
müəyyən təlim-tərbiyə hadisəsi başqaları ilə söhbət etmək
vasitəsilə öyrənilir, şagirdlərin fərdi psixoloji
xüsusiyyətləri aydınlaşdırılır.

Müsahibə metodu ilə aparılan sorğuya aşağıdakı tə-
ləblər verilir:

1. Verilən suallar əvvəlcədən planlaşdırılmalı və təd-
qiqatın məqsəd və vəzifələrinə uyğun olmalıdır. Özünə
sual verməli: “Sən nəyi aydınlaşdırmaq istəyirsən?”

2. Öncədən kiminlə müsahibə aparılacaq şəxs dəqiq
müəyyənləşdirilməlidir.

3. Tərtib edilmiş suallar aydın, konkret və sadə ol-
malıdır. Mürəkkəb, “ikimərtəbəli” və ya yanıltmaq üçün,
qəsdən səhv suallalr verilməməlidir.

4. Soruşulanların cavabları dəqiq yazılmalı, qeydə və
ya lentə, videoya alınmalıdır.

5. Soruşulanların xüsusiyyətləri, səviyyələri nəzərə
alınmalıdır.

6. Sorğunun nəicələri ümumiləşdirilməli və təhlil
edilməlidir.

Psixoloji-pedaqoji tədqiqatlarda müsahibənin üç nö-
vündən daha geniş istifadə olunur: 1) “Eksperimentə giriş”
müsahibəsi - əməkdaşlığa sövq etmək məqsədilə
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aparılır; 2) “Eksperiment müsahibəsi” – işçi fərziyyələrini
yoxlamaq məqsədilə aparılır; 3) İntervü aparmaq.

Eksperiment metodu - Bu hər hansı bir pedaqoji
məsələni xüsusi təşkil olunmuş şəraitdə öyrənməkdir.
Təlim-tərbiyəyə aid olan bu və ya digər hadisəni, pedaqoji
posesi daha dərin tədqiq edib, öyrənmək üçün pedaqoji
eksperimentdən istifadə olunur. Təlim prosesini tədqiq
edən tədqiqatçı eksperiment aparmaq üçün uşaqların
tərkibi, inkişaf səviyyəsi, müəllimin iş üslubu və s. cəhət-
lər bir-birinə yaxın olan iki sinif götürülür. Onların biri
kontrol sinif, digəri eksperiment sinif adlanır ki, ekspe-
riment bu sinifdə qoyulur. Eyni tədbir kontrol sinifdə hə-
mişəki qaydada aparılır, eksperimental sinifdə isə dəyiş-
dirilmiş şəkildə, daha doğrusu tədqiqatçının əvvəlcədən
qurduğu fərziyyəyə uyğun olaraq həyata keçirilir. Öyrə-
nilən pedaqoji proses hər iki sinif üzrə müşahidə edilir və
müvafiq qeydlər edilir, nəticələr çıxarılır. Əldə edilən nə-
ticə müqayisə metodu vasitəsilə yoxlanılır və lazım bilin-
dikdə başqa siniflərdə də sınaqdan keçirilir.

Tədqiqat işində eksperiment mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Belə ki, bu metoddan istifadə edərkən tədqiqatçı ilk
növbədə öyrənmək istədiyi məsələyə daha tez nail
olmaqdan ötrü tələb edilən vəziyyəti özü yaradır; sonra
hansı şəraitdə daha yaxşı nəticə almağı bilmək məqsədilə
prosesin gedişini istədiyi vaxt dəyişdirir; daha sonra əldə
etdiyi məlumatın dəqiqlik dərəcəsini müəyyənləşdirmək
üçün təcrübəni dəfələrlə təkrar edir; nəhayət öyrəndiyi
pedaqoji prosesi daha düzgün və ətraflı
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qeyd etməkdən ötrü lazımi texniki vasitələri də hazırlayır.
Bütün bunlar isə hər hansı bir pedaoji prosesi dərindən və
düzgün tədqiq etməyə imkan verir.

Pedaqoq, psixoloq alimlər eksperimentin iki növünü
ayırmışlar: 1)Təbii eksperiment ; 2) Laborotor eksperi-
ment.

Təbii eksperiment elə aparılır ki, sınaq olunanda
şübhə yaranmır və yaxud da pedaqoji proses təbii halda
keçir. Təbii eksperimentdə davranışın, pedaqoji prosesin
təbiiliyi təmin olunur. Sınaq olunan hiss edilmədən ünsiy-
yət və münasibətə və ya pedaqoji prosesə cəlb olunur.

Laborotor eksperimenti xüsusi təşkil olunmuş, süni
şəraitdə aparatların köməyi ilə keçirilr. Laborotor eksperi-
menti zamanı sınaq olunan onun üzərində təcrübə aparıl-
dığını bilir və ondan dəqiq, inanılmış nəticələr almaq mə-
qsədilə istifadə edilir.

Sənədlərin öyrənilməsi –Tədqiqatçı mövzu ilə bağlı
olaraq məktəbin və ya digər tərbiyə-tədris müəssisələrinin
müvafiq pedaqoji sənədlərini öyrənir. Məktəb sənədlərinə
- sinif jurnalları, şagird gündəlikləri, dərs, dərnək
cədvəlləri, müəllimlərin dərs icmalları, pedaqoji şuranın iş
planı və protokolları, metodik şuranın iş planları,
məktəbin, valideyn komitəsinin, uşaq və gənclər təş-
kilatlarının iş planları, tədbirlər kitabları və s. daxil ola bi-
lər.

Uşaqların yaradıcılıq fəaliyyəti məhsullarının öy-
rənilməsi də tədqiqatçıya dəyərli faktlar və məlumatlar
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verə bilər. Bura şagirdlər tərəfindən çəkilmiş şəkillər, ya-
zılmış şeir və hekayələr, hazırlanmış bədii tikişlər, cihaz-
lar, modellər, maketlər və s. başqa nümunələr daxildir.

Tədqiqatın metodikası – (yun. methodike, metho-
dos – tədqiqat yolu)– 1) Bu və ya digər işin, tədqiqatın
məqsədəmüvafiq, səmərəli surətdə aparılma qaydalarının
məcmusu kimi başa düşülür.

Tədqiqat prosesində magistrant məktəbin və ya baş-
qa bir təhsil müəssisəsinin metodik işi ilə tanış olur. Meto-
dik işin aşağıdakı məqsədləri olur:

1. Daha səmərəli təlim-tərbiyə metod və tərzlərinin
mənimsənilməsi.

2. Müəllim və ya tərbiyəçinin təlim-tərbiyə işinin
təşkili və aparılmasına hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilmə-
si.

3. Pedaqoji kollektiv üzvlərinin öz aralarında təcrübə
mübadiləsi aparması.

4. Aktual pedaqoji təcrübənin aşkarlanması, ümumi-
ləşdirilməsi və təbliği.

5. Təlim-tərbiyə prosesinin keyfiyyətinin yüksəldil-
məsi.

6. Pedaqoji təhlil, nəzəri və eksperimental tədqiqat
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.

7. Pedaqoji yeniliklərin gündəlik fəaliyyətdə nəzərə
alınması.

Tədqiqatın metodologiyası- (yun. methodike, met-
hodos - tədqiqat yolu, logos – söz, təlim) – Tədqiqatın,
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fəaliyyətin strukturu, məntiqi təşkili, prinsipləri, forma və
yolları, vasitələri, üsulları haqqında təlimdir ki, ona əsas-
lanılır.

Hər hansı bir elmin, o cümlədən pedaqogika elminin
də əsas tədqiqat metodlarının məcmusu hesab olunur.
Metodologiya elmi-tədqiqat qaydalarının geniş komp-
leksini özündə birləşdirir. Metodologiya texniki, pedaqoji,
siyasi, idarəetmə və ümumiyyətlə insan fəaliyyətinin
bütün növlərinin təşkilində və tənzimlənməsində öz əksini
tapır. Metodologiya ümumi xarakter daşıyır, müxtəlif
nəzəri və praktik fəaliyyətə tətbiq edilərkən konkretləşir.

Tədqiqatın məqsədi -yaradıcı fəaliyyətin, onun
nəticələrinin şüurda, təfəkkürdə aydın surətdə təsvir edil-
məsidir. Aparılan tədqiqatda əldə edilməsinə nail olmağa
çalışılan niyyətdir, məramdır, arzudur.

Tədqiqatın məqsədi öncədən ümumiləşmiş halda təd-
qiqatçının xəyalında, əqlində öz əksini tapır, sonra buna
uyğun olaraq tədqiqatın bütün digər komponentləri seçilir.
Pedaqoji tədqiqatın məqsədi – pedaqoji proses və
hadisələrin səbəb-nəticə əlaqələrinin, qanunauy-
ğunluqların aşkarlanması və bu əsasda nəzəriyyə və
metodikaların işlənməsidir.

Tədqiqatın obyekti – Seçilmiş mövzunu öyrənmək,
tədqiq etmək üçün yer, məkan, predmet, hadisə və ya pro-
sesdir.
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İnduksiya- Xüsusi faktlardan, nümunələrdən ümumi
nəticələrə, teoremlərə, qaydalara, təriflərə doğru get-
məkdir.

Deduksiya – Ümumi anlayışlardan, tərif və teorem-
lərdən xüsusiyə, konkretə, nümunələrə getməkdir.

Elmi fakt – Faktlar elmi bilklərin əsasını təşkil edir.
Binanı tikmək üçün inşaat materialları nə qədər vacibdir-
sə, tədqiqat işi üçün də faktlar bir o qədər vacibdir. Nəticə
əldə etmək, nəyisə əsaslandırmaq üçün fakt lazımdır.

İcmal- Hər hansı bir mövzu ilə əlaqədar olaraq ilk
mənbələr əsasında elmi məlumatları sistemləşdirən, özün-
də cəmləşdirən elmi sənəddir.

Prinsip – Latın sözü olub, “Əsas”, “Başlanğıc” de-
məkdir. Hər hansı bir mövzunu, elm sahəsini, nəzəriyyəni,
təlimi öyrənmək üçün əsas istinadgahdır, tələbdir.

İxtisaslaşdırılmış Müdafiə Şurası – tədqiqatçının
müəyyənləşdirdiyi və müvafiq elmi şuranın təsdiq etdiyi
mövzu əsasında başa çatdırılmış və müzakirə edilərək
bəyənilmiş dissertasiyasının müdafiəsi üçün ixtisasa uy-
ğun yaradılan və mütəxəssislərin cəlb edildiyi elmi məc-
lisdir. İxtisaslaşdırılmış Müdafiə Şurasının təşkil olunduğu
ali məktəbin rəhbərliyi həmin şuranın normal fəaliyyəti
üçün lazım olan şəraiti yaradır. Magistr dissertasiyasının
müdafiəsi üçün də mütəxəssislərdən ibarət ixtisas-
laşdırılmış müdafiə şurası yaradılır və rektor tərəfindən
rəsmiləşdirilir.
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Maket – (fr. maquette, ital. macchictta – eskiz) –
Müxtəlif elm sahələrində işlənən anlayışdır. Pedaqoji el-
mində müəyyən obyekti kiçik ölçülərdə nümayiş etdirmə-
yə imkan verən modeldir, ilkin nümunədir. Təlim pro-
sesində əyani vəsait kimi istifadə olunur. Pedaqoji təd-
qiqatda hər hansı bir ideyanın, layihənin əvvəlcədən ma-
ketini hazırlamaqdır. Tədqiqatın nəticələri və ya disser-
tasiyanın mətni çap edilərkən onun əvvəlcə maketi hazır-
lanır. Şəkillər, cədvəllər, diaqramlar illüstrasiyalar əvvəl-
cədən ardıcıllıqla düzülür - yəni əsərin əvvəlcədən maketi
hazırlanır.

Modelləşdirmə - (lat. modulus – ölçü, nümunə) –
İdrak obyektlərinin onların modellləri üzərində tədqiq
edilməsi metodur. Real surətdə mövcud olan obyekt və
hadisələrin modellərinin hazırlanması və quraşdırılması;
öyrənilən obyekt və hadisələrin xarakteristikalarının yax-
şılaşdırılması; müvafiq modellərin hazırlanmasının rasio-
nal qaydalarının tapılması; səmərəli idarə olunması təbiə-
tin və sosial gerçəkliyin müəyyən fraqmentlərinin ana-
logiyalar (modellər) əsasında təhlili tədqiqat işində mo-
delləşdirmə metodunun qarşısında duran vəzifələrdir.

Pedaqogika elmində- model metodu qədim tarixə
malik olsa da, müasir dövrdə daha geniş tətbiq olunmaq-
dadır. Tədqiqat prosesində mürəkkəb və çətin obyektləri,
mürəkkəb prosesləri məhz model əsasında öyrənmək
mümkündür.
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Təcrübənin, sınağın obyekt üzərində deyil, onun
müəyyən surətdə tərtib olunmuş əvəzedicisi üzərində apa-
rılması modelləşdirmədir.

Modelləşdirmə irimiqyaslı tədqiqatların təşkili pro-
sesində reallaşdırılır. Modelləşdirmə metodundan tədris
planının, təlim və ya istehsalat əməyinin, tərbiyə proqra-
mının təşkiilində istifadə olunur.

Pedaqoji proses mürəkkəb obyektdir və onun mode-
lini yaratmaq tədqiqatçının ən mühüm problemlərindən
biridir. Müasir dövrdə yaradılan pedaqoji modellərin
əksəriyyəti didaktik hadisələrə aiddir

Didaktikada model metodu aşağıdakı məsələlərin
uğurlu həlli üçün şərait yaradır:

1. Tədris materialının strukturunun optimallaşdırıl-
ması.

2. Tədris prosesinin planlaşdırılması.
3. Təlim-idrak fəaliyyətinin idarə olunması.
4. Təlim-tərbiyə fəaliyyətinin vəhdətinin təmin olun-

ması.
5. Təlim prosesinin diaqnozlaşdırılması, proqnozlaş-

dırması və layihələşdirməsi.
Monoqrafiya- (yun. monos-tək və grapho- yazı) Bu

və ya digər problem və ya mövzu üzrə aparılmış tədqi-
qatın yekynlarını özündə əks etdirən geniş elmi əsərdir.
Elmi konfransın materiallarını və ya müəssisənin elmi-
tədqiqat işlərini özündə cəmləşdirən böyük elmi topludur.
Monoqrafiya adını almış belə əsərlərdən tədqiqatçı dəyərli
mənbə kimi istifadə edə bilər.
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Bununla bərabər tədqiqatçı- magistr özünün
dissertasiyasını da İxtisaslaşdırılmış Elmi Şuranın
məsləhəti ilə monoqrafiya şəklində çap edə bilər.

Mövzu – (ər. rus. tеma, yun thema – tədqiqat, müha-
kimə, izahat predmeti) – Mövzu - tədqiqat probleminin
qısa, konkret, lakonik ifadəsidir.

Menecer – (ing. maneger, manege – idarə etmək)
menecment sahəsinin magistri hesab olunan – Magistr-
menecer, İnzibati işlər üzrə magistr anlayışları da vardır.
Pedaqoji menecer – təhsil prosesinin idarə olunmasını tə-
min edən və onun effektivliyini artırmağa yönəldən ma-
gistr, rəhbər başa düşülür.

Təlim- Müəllimin rəhbərliyi altında bilik, bacarıq və
vərdişlər qazanmağa yönəldilmiş pedaqoji prosesdir.
Təlim iki tərəfli pеdaqоji prоsеsdir: öyrədənlə öyrənənlər
arasında qarşılıqlı fəaliyyətdir. Öyrədən şəхs təlim zamanı
üç istiqamətdə fəaliyyət göstərir:

1. Bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini
təşkil еdir;

2. Həmin bilik və bacarıqlar vasitəsilə öyrənən şəхs-
lərdə şüurun, psiхikanın inkişafına diqqət yеtirir;

3. Zəruri оlan mənəvi, psixoloji kеyfiyyətlərin aşı-
lanması qayğısına qalır.

Təlim həm təhsilləndirici, həm tərbiyəedici, həm də
inkişafetdirici vəzifələri kompleks həyata keçirir.



30

Diferensial təlim- Təhsilalanın şəxsiyyətinə
yönəlmiş təlimdir. Diferensial təlim – təlimi
fərdiləşdirməyə imkan verir.

Təlimdə diferensiasiya bir neçə istiqamətdə aparıla
bilər:

1. Təhsilalanların qabiliyyətlərinə görə (ümumi qa-
biliyyətlər xüsusi qabiliyyətlər və s. ).

2. Təhsilalanların maraqlarına görə.
3. Təhsilalanların ixtisasına görə.
Diferensial təlim müxtəlif səviyyəli təlim – təhsil-

tərbiyə prosesinin elə təşkilini nəzərdə tutur ki, hər bir təh-
silalanın tədris materialını öz qabiliyyətinə və öz imkan-
larına uyğun şəkildə mənimsəmək imkanı əldə etsin

Bu halda baza bilikləri müxtəlif səviyyələrdə mə-
nimsənilmiş olur. Təhsilalanın təlim-idrak fəaliyyəti qiy-
mətləndirilərkən, onun səyi və yaradıcılığı nəzərə alınır.

Tərbiyə – «Tərbiyə» ərəb sözüdür. Bu sözün kö-
kündə «Rəbb” kəlməsi vardır. Mənası “Doğru yol göstər-
mək”, “İslah etmək”, “Yetişdirmık”, “Ərsəyə çatdırmaq”
deməkdir. «Rəbb» Allahın 99 adından biridir. Quranda
«Allah» adından sоnra ən çох işlənən (935 dəfə) “Rəbb”
kəlməsidir ki, bu da “Tərbiyə еdən”, ”Nеmət vеrən”, “İn-
sanları mənəvi yüksəlişə aparan” dеməkdir. “Mürəbbi” sö-
zü də «Rəbb” kəlməsindən mеydana gəlmişdir.

Tərbiyənin məqsədi: böyüməkdə olan nəslin
hazırlığı, şəxsiyyət kimi inkişafı və formalaşması ilə bağlı
öncədən müəyənləşdirilən (proqnozlaşdırılan) nəticələr;
tərbiyə işləri prosesində əldə edilməyə yönələn niyyətdir.
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Məqsədin aydın, dərk edilməsi pedaqoji nəzəriy-
yənin yaranmasında həlledici rol oynayır. Necə insan for-
malaşdrılması niyyətinin aydın və dəqiq surətdə təsəvvür
edilməsi bütün tərbiyə prosesinin mahiyyətinin düzgün
müəyyənləşdirilməsinə şərait yaradır, müəllimin,
tərbiyəçinin praktik fəaliyyətini istiqamətləndirir.

Tərbiyə prosesində insanda əxlaqi, mənəvi keyfiy-
yətlər yaranır, xarakter, səciyyə formalaşır. “Əxlaq” sözü
də ərəbcə “Xəlq” kəlməsindən əmələ gəlmişdir ki, bu da
“Xarakter”, “Səciyyə” mənalarını verir. “Məxluq” sözü də
buradan meydana gəlmişdir. Azərbaycan xalqının milli
xüsusiyyətləri, özünəməxsus səciyyəsi, adət və ənənələri
vardır. Məsələn, qonaqpərvərlik, böyüyə hörmət, qadına
hörmət, ağsaqqal sözünün, ağbirçək sözünün eşidilməsi,
xalqın səciyyəvi, xarakterik xüsusiyyəti olmaqla, həm də
əxlaqi keyfiyyətdir. Xalq misalında deyilir: “Qonağın
ruzusunu Allah yetirir”. M. Kaşqarlı hələ XI əsrdə deyirdi:
“Paltarın yaxşısını özünə götür, yeməyin yaxşısını qonağa
ötür. ”

“Mənəviyyat”- isə “Məna” sözündən əmələ gəlmiş
insanın mənasını, dəyərini bildirir. Şərəf, ləyaqət, düzlük
və doğruçuluq, sadəlik və təvazökarlıq, mərdlik və igidlik,
dostluq və yoldaşlıq, vətənpərvərlik, hörmət və qayğı-
keşlik v. s mənəvi zənginliklərə aiddir.
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Təhsil - “Təhsil” ərəb sözüdür. ”Hasil” sözündən
əmələ gəlmişdir. Yəni “Nəticə”, “Yekun” deməkdir. Tə-
lim və tərbiyənin nəticəsində təhsil meydana gəlir.

Təhsilin məqsədi: hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətin
formalaşdırılması; özünün maraqlarına və cəmiyyətin
tələbinə uyğun olaraq yaradıcı potensialından istifadə et-
mək bacarığının inkişaf etdirilməsi; mütərəqqi adət və
ənənələrin davam etdirilməsi; elmin, texnikanın, mədəniy-
yətin inkişaf etdirilməsi, tarixi varisliyin təmin edilməsi;
dünyanın elmi surətdə anlaşılması; etniklərarası mə-
dəniyyətlərin inkişaf etdirilməsi; təhsilin bütün istiqamət-
lərinin yeniləşdirilməsi; insanın bütün həyatı boyu fa-
siləsiz təhsili; təhsilin müyəssərliyi; distant təlimin inkişaf
etdirilməsi; informasiya texnologiyalarından geniş surətdə
istifadə olunması; təhsilalanların akademik mobilliyi;
vətəndaş tərbiyəsi; pedaqoji kadrların elmi tədqiqatçılıqda
fəal iştirakı; yüksək ixtisaslı mütəxəssis kadrlarının
hazırlığının təmin edilməsi; peşə mobilliyi və s.

Təhsil müəyyən tədris müəssisələrində və ya müstə-
qil yolla həyata kеçirilir.

Təhsil gеniş anlayışdır. Оnun bütün növləri və fоr-
maları bu anlayışda cəmləşir. Məktəbəqədər təhsil, ibtidai
təhsil, natamam оrta təhsil,ümumi orta təhsil, оrta iхtisas
təhsili, ali təhsil, tехniki pеşə təhsili,pedaqoji təhsil, tibbi
təhsil, hərbi təhsil, magistr təhsili, fasiləsiz təhsil,
təkmilləşmə təhsili, dini təhsil, özünütəhsil və s. təhsil an-
layışına aiddir.
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İnkişaf - Pеdaqоgikada şəхsiyyətin inkişafı dedikdə
оnun daha çox psixi, mənəvi inkişafı başa düşülür. Yəni,
iradi keyfiyyətlər, yaddaş, hafizə, təsəvvür, təxəyyül, tə-
fəkkür, diqqət, məsuliyyət və s. psiхоlоji keyfiyyətlər tə-
lim və tərbiyə prosesində inkişaf edir. Şəхsin malik оldu-
ğu psiхоlоji хüsusiyyətlər pеdaqоji prоsеsdə istər-istəməz,
оbyеktiv şəkildə müəyyən dərəcədə inkişaf еdir.

Pеdaqоji prоsеsin bu imkanını bilən və оnu öz işində
nəzərə alan müəllimlər və digər tərbiyəçilər həmin inki-
şafın səviyyəsini хеyli yüksəldə bilirlər. Bu mənada
inkişaf pеdaqоji prоsеsin həm zəmini оlur, həm də nəticə-
sinə çеvrilir.
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3. MÖVZUNUN SEÇİLMƏSİ

Mövzunun seçilməsi dissertasiyanın uğurla başa
çatması üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yaxşı deyirlər –
düzgün seçilmiş mövzu işin yarısı deməkdir. Mövzudan
aydın olmalıdır ki, burada başlıca olaraq nədən danı-
şılacaqdır. Magistr dissertasiyasının mövzusu magistrantın
təhsil aldığı ali tədris müəssisəsinin ixtisasa müvafiq
kafedrası tərəfindən müəyyənləşdirilir.

Dissertasiya mövzusunun seçilməsinə magistr hazır-
lığının ilkin mərhələsində - birinci semestrində başlanılır.
Kafеdralar magistr dissertasiya işlərinin mövzularını
əvvəlcədən müəyyənləşdirməli, оnları hər il təzələməli,
kafеdrada müzakirə еtməli və fakültə еlmi şurasının
təsdiqinə vеrməlidir. Mövzular müəyyənləşdirilərkən,
еlmin, təhsilin müasir və pеrspеktiv inkişafı, təhsil
qarşısında duran rеal vəzifələr, təhsil islahatları, dövlə-
timizin təhsil siyasəti, habelə kafеdranın еlmi-tədqiqat
işlərinin əsas istiqamətləri nəzərə alınmalı və magisrantlar
yüksək hazırlıqlı və iхtisaslı еlmi rəhbərlərlə təmin еdil-
məlidir.
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Magistrant sərbəst şəkildə mövzu seçmək hüququna
malikdir. Magistrant mövzu seçməkdə çətinlik çəkərsə
fənn müəllimindən və ya ixtisas kafedrasından məsləhət
ala bilər.

Mövzu seçilərkən onun aktuallığına xüsusi fikir ve-
rilməli, həmçinin mövzunun ədəbiyyatda necə əks olun-
ması, tədqiqatçılar tərəfindən işlənmə səviyyəsi də nəzərə
alınmalıdır.

Yeni tədqiqata başlayan tədqiqatçının işə psixoloji
cəhətdən hazırlığı da az əhəmiyyət kəsb etmir.

Bir çox magistrantlar mövzunun çətinliyindən heç də
qorxmur, işə cəsarətlə başlayır, qarşıya çıxan hər cür çə-
tinliyi aradan qaldırmağa, ciddi tədqiqat işləri aparmağa
səy göstərir. Belələri əsl elm aləminə daxil olmaq is-
təyirlər. Onlar yaxşı başa düşürlər ki, elmə daxil olmaq
gərgin yaradıcılıq, tədqiqatçılıq qabiliyyəti dərin bilik,
mənbələrdən səmərəli istifadə etmək bacarığı tələb edir.
Belə magistrantlar düzgün mövzu seçə bilir, işə həvəslə
başlayır, məqsədyönlü çalışır, ədəbiyyatdan yaradıcılıqla
istifadə edir və uğurlu nəticələr əldə edirlər.

Mövzu seçilərkən onun konkret, aktual və əhəmiy-
yətli olmasına fikir verilməlidir. Belə mövzunu daha də-
rindən, ətraflı işləmək mümkündür.

Mövzunun seçilməsində tədqiqatçı magistrant işləyə-
cəyi problem üzrə kitabxana kataloquna, ixtisas jurnalla-
rına, dövrü mətbuata nəzər yetirə bilər.
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Bu mövzuda hansı ədəbiyyat mövcuddur?! Hansı
tədqiqatçılar belə bir mövzunu daha əvvəllər işləmişlər və
s.

Magistrant mövzunun seçilməsində qəti qərara gəl-
dikdən sonra dekanın adına ərizə ilə aşağıdakı formada
müraciət edir:

Magisrtatura və aspirantura şöbəsinin dekanı ___
__________________________________________

___
__________________________________

magisrtantı
____________________________________

tərəfindən
(istisas, qrup)

Ə R İ Z Ə
Xahiş edirəm mənim adıma aşağıdakı magistr

dissertasiyası mövzusunu təsdiq edəsiniz.
Mövzu

___________________________________
İmza: __________________ Tarix

____________

Magistrantların dissertasiya mövzuları rektorun əmri
ilə rəsmiləşdirilir. Mövzunu seçmiş magistrant mövzunun
mahiyyətini, ideyasını, məqsəd və vəzifələrini özü üçün
tam aydın etməlidir. Mövzunun aktuallığı, elmi yeniliyi,
praktik əhəmiyyəti, pedaqoji ədəbiyyatda işlənmə
səviyyəsi haqqında tədqiqatçı ardıcıl düşünməli, müvafiq
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çalışmalar aparmalıdır. Bütün bunlar mövzunun tam,
aydın dərk olunmasına, dissertasiyanın sistemli işlənmə-
sinə kömək edəcəkdir. Son dövrlərdə, təhsilimizdə gedən
islahatlar, yeniliklər, pedaqoji mövzuların da yeniləş-
məsinə və təkmilləşməsinə səbəb olmuşdur. Təhsil sis-
temində qloballaşma, Avropa məkanına inteqrasiya, Bo-
lonya təhsil sistemi və digər məsələlər pedaqoji elmin sa-
həsini, məzmununu, daha da genişləndirmiş, yeni fəal tə-
lim metodları, təlimdə interaktiv metodlar, təhsil islahat-
ları, təhsilin kompüterləşdirilməsi, təhsilin humanistləş-
dirilməsi, demokratikləşdirilməsi, diferensiallaşdırılması
kimi problem məsələlər pedaqoji mövzular sırasına daxil
olmuşdur.
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4. ELMİ MƏLUMATLARIN TOPLANMASI

Seçilmiş mövzu ilə əlaqədar pedaqoji ədəbiyyatın
öyrənilməsinə ilk öncə problemin ümumi şəkildə öyrənil-
məsindən başlamaq lazımdır ki, mövzu haqqında ümumi
təsəvvürlər yaransın. Sonra yeni materialların axtarışına
keçmək lazımdır.

Elmi ədəbiyyatın öyrənilməsi ciddi bir işdir. Bu ba-
xımdan elmi ədəbiyyatla məşğul olduqda, məqalə və ki-
tabları oxuduqda qeydlər aparılmalı, çıxarışlar edilməlidir.
Yaxşı demişlər ki, ən solğun yazı, ən qiymətli sözdən
qalıcıdır. Əgər kitab və jurnal özününküdürsə səhifənin
kənarında bəzi qeydlər də, işarələr də etmək olar. Bu xü-
susda qəbul edilmiş işarələr var ki, onlar da müəyyən mə-
naları ifadə edir. Onlar aşağıdakılardır:

!- yaxşı; !!- çox yaxşı deyilmişdir.
?- aydın deyil, inandırıcı deyil, şübhəlidir.
______ - diqqət yetirmək lazımdır
> - daha çox, şişirdilmiş
< - daha az, zəif deyilmiş
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= - ümumi fikir
} –yekun fikir
|| - təkrar fikir

Ədəbiyyat üzərində işlərkən rəngli qələmlərdən, xü-
susilə qırmızı qələmdən müəyyən işarələrin qoyulmasında
istifadə etmək olar. Psixoloqlar deyir ki, qırmızı rəng
diqqəti daha çox cəlb edir.

Tədqiqatçının ədəbiyyat üzərində işinin keyfiyyəti
onun çox oxuması ilə deyil, əsaslı oxuması ilə ölçülür.
Buna görə də oxu texnikası, oxu mədəniyyəti tədqiqatçı-
nın başlıca keyfiyyətlərindən biridir. Oxu mədəniyyəti çox
geniş bir anlayışa malik olub adi kitab oxumaqdan, ya-
radıcı oxuya qədər , oxucunun müəlliflə həmfikir, sanki
eynihüquqlu müəllif olmasına qədər uzanır. Oxu mədə-
niyyəti təkcə nə oxumaq deyil, həm də necə oxumaqdır.
Oxu mədəniyyəti mütaliə üçün əlverişli şəraitin yaradıl-
ması, zehni əməyin texniki və gigiyenik tələblərinə əməl
edilməsi deməkdir. Yəni kitabın məzmunundan, oxunun
məqsədindən asılı olaraq oxucunun müxtəlif üsullarla
işləmək bacarığına yiyələnməsi, habelə kitabdakı
materialın sistemləşdirilməsi, onlardan istifadə edilməsi,
oxunmuş materialın tətbiq edilməsi, icmallaşdırılması,
qeydlər aparılması və s. deməkdir.

Oxu mədəniyyətinin vacib şərtlərindən biri tədqiqat-
çınn kitabxana-bibloqrafik savada yiyələnməsidir.
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Tədqiqatçı kitabxanadan istifadə etmək bacarığına
yiyələnməli, kataloqların köməyi ilə istənilən ədəbiyyatı
tez bir zamanda tapmaq, yeni çıxan ədəbiyyatı izləmək,
lüğətlərdən, məlumat kitablarından, ensiklopediyalardan
istifadə etmək bacarığına yiyələnməlidir.

Oxu mədəniyyəti həmçinin oxunmuş materila tənqidi
yanaşmaq deməkdir. Materialın mahiyyətinə varmaq,
faktları dəqiqləşdirmək, müqayisələr etmək, ümumi-
ləşdirmələr aparmaq, nəticələri tutuşdurmaq tədqiqatçı
oxucunun əsas xüsusiyyətlərindəndir.

Tədqiqatçı-oxucu aşağıdakı bacarıqlara yiyələnməli-
dir:

1. Problemlə bağlı lazımi ədəbiyyatı seçməyi bacar-
malıdır.

2. Bibloqrafik kataloqlardan, bilik mənbələrindən,
internet xidmətindən istifadə etməyi bacarmalıdır.

3. Oxunmuş materialı dərindən başa düşməlidir.
4. Oxunmuş materialdan tədqiqatın müəyyən fəsillə-

rində, bölmələrində istifadə etməyi bacarmalıdır.
5. Oxunun texniki üsullarından istifadə etməyi bil-

məlidir (çıxarışlar etmək, icmallaşdırmaq, tezis hazırla-
maq, rəy yazmaq, sitatları qeyd etmək və s. ).

6. Oxunun gigiyenik tələblərinə, zehni əməyin elmi
təşkilinə əməl edilməlidir.

Bunu da xüsusi qeyd edək ki, istifadə edilmiş ədə-
biyyatın üzünün eyni ilə dissertasiya mətninə köçürülməsi
yolverilməzdir. Əgər müəyyən hissənin dissertasiya
mətnində verilməsinə ehtiyac duyulursa, o zaman
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həmin hissə dırnaq içinə alınaraq müəllifin və əsərinin adı,
köçürülmüş hissənin səhifəsi göstərilir. Əsərdən müəllifin
fikri sitat kimi dissertasiyada verilərkən də belə edilməli-
dir. Sitatlar dəqiq və təhrif olunmadan verilməlidir. Sitat
dissertasiyanın müəllifinə bir sıra mühüm məsələlərin
əsaslandırılmasında, həmçinin öz fikirlərinin əsaslandırıl-
masında əsas istinadgah hesab olunur. Ona görə də verilən
sitat əhəmiyyətli, ciddi məsələlərin əsaslandırılmasına
xidmət etməlidir.

İlk mənbələrdə, Prezident Fərmanlarında, dövlət sə-
nədlərində, klassiklərin əsərlərində verilən məlumatların,
faktların doğruluğuna, həqiqiliyinə və dəqiqliyinə şübhə
yoxdur. Magistrant tədqiqatında bu mənbələrə müraciət
etməli, onlardan istifadə etməlidir.

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin əsərləri, təhsilimi-
zin inkişafında onun xidmətləri, müdrik fikirləri, habelə
son dövrlərdə prezident sərəncamı ilə nəşr olunan kitablar,
rəsmi dövlət sənədləri, təhsil haqqında Qanun, habelə
tədqiqat xarakterli elmi nəşrli monoqrafiyalar, elmi – pe-
daqoji, nəzəri toplular, elmi konfransın materialları, tədris
müəssisəsinin elmi xəbərləri, elmi-tədqiqat materialları,
ixtisas jurnalları, pedaqoji mətbuat dissertasiyanın
yazılmasında magistrantın istifadə edə biləcəyi ən etibarlı,
ən gərəkli, ən doğru və həqiqi mənbələrdir.

Biblioqrafik məlumatları toplamaq üçün magistrant
həm əlifba kataloqundan, həm də sistemli kataloqdan isti-
fadə etməyi bacarmalıdır.
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Kitab və kitabxanadan istifadə qaydaları haqqında
magistrantın lazımi dərəcədə biliyi olmalıdır. Görkəmli
pedaqoqların, tədqiqatçıların soyadı, əsərləri əlifba
kataloqunda soyadının baş hərfi ilə verilir. Axtarılan
müəllif soyadının baş hərfi ilə əlifba kataloqundan
axtarılıb tapılır.

Kitabxanalarda sistemli kataloqlar da mövcuddur:
“Pedaqogika tarixi”, “Ailə pedaqogikası”, “Təlim nəzəriy-
yəsi”, “Tərbiyə nəzəriyyəsi” və s. pedaqogika üzrə sistem-
li kataloqlarda mövcuddur. Magistrant mövzu ilə bağlı
sistemli kataloqdan da özünə lazım olan ədəbiyyatı
asanlıqla tapa bilər.
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5. DİSSERTASİYA ÜZƏRİNDƏ İŞ

Magistr mütəхəssisi hazırlığının tamamlayıcı mər-
hələsində magistr dissertasiya yazaraq onu İxtisaslaşdırıl-
mış Elmi Şura qarşısında müdafiə edir. Dissertasiya üzə-
rində işin qarşısında aşağıdakı vəzifələr durur:

1. Bakalavr və magistr təhsili illərində iхtisas üzrə
qazanılmış nəzəri və praktik bilikləri sistеmləşdirmək.

2. Qazanılmış nəzəri pedaqoji bilikləri kоnkrеt sahə-
yə tətbiq еtmək.

3. Magistrantın tədqiqatçılıq, müstəqillik, yaradıcılıq
qabiliyyətini, müstəqil işləmək, mənbələr üzərində iş
bacarığını inkişaf еtdirmək;

4. Magistr mütəхəssisi hazırlığının səviyyəsini müə-
yyənləşdirmək.

Magistr dissertasiyası üzərində iş üçün əsas baza
aşağıdakılar hesab oluna bilər:

√ Prоblеm üzrə müvafiq ədəbiyyatın öyrənilməsi və
еlmi-pedaqoji təhlili
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√ Müəllim, tələbə və şagirdlərin fəaliyyətinin müşa-
hidə еdilməsi, mövzu ilə əlaqədar materialların toplanması

√ Qabaqcıl pеdaqоji təcrübənin, magistrantın öz pe-
daqoji iş təcrübəsinin öyrənilməsi, ümumiləşdirilməsi və
mövzu baxımından təhlili

√ Problemlə əlaqədar pedaqoji еkspеrimеntin qоyul-
ması, təcrübə və müşahidələrin aparılması

√ Aparılmış tədqiqatın nəticələrini ümumiləşdirmək
və dissertasiyada əks etdirmək.

Magistr dissertasiyası üzərində iş bir nеçə mərhə-
lədən ibarətdir:

1. Mövzunun sеçilməsi.
2. Prоblеmlə bağlı ədəbiyyatın öyrənilməsi.
3. İşin təxmini planının tərtibi.
4. Tədqiqatın mеtоdlarının və metodoloji əsasının

müəyyənləşdirilməsi.
5. Matеrialın tоplanması, ümumiləşdirilməsi, sistem-

ləşdirilməsi.
6. Dissertasiyanın “qaralama” variantının hazırlan-

ması.
7. Əldə edilmiş nəticələrin təhlili, ümumiləşdiilməsi,

sistemləşdirilməsi, düzəlişlər edilməsi
8. Dissertasiyanın yazılması.
9. Dissertasiya işinin tərtibı, cildləndirilməsi.
10. Disseratasiyaya rəylərin alınması.
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11. Dissertasiya işinin müzakirəsi, ilkin müdafiəsi.
12. Dissertasiya işinin İxtisaslaşdırılmış Elmi Şura

qarşıısında müdafiə еdilməsi.
Dissertasiya üzərində işin icrası zamanı aşağıdakı

tələblər nəzərə alınmalıdır:
1. Dissertasiya işi üçün sеçilmiş mövzu aktual оlma-

lıdır.
2. Mövzu üzrə psiхоlоji-pеdaqоji ədəbiyyat öyrənil-

məli, yığcam icmalı və təhlili vеrilməlidir.
3. Dissertasiya işi еlmi-tədqiqat хaraktеri daşımalı,

elmi dildə yazılmalıdır.
4. Kоmplеks pedaqoji tədqiqat mеtоdlarından istifa-

də edilməlidir.
5. Dissertasiya işi mövzusunun nəzəri məsələləri,

mühüm müddəaları tədqiqatın əsas bölmələrində tam əha-
tə еdilməlidir.

6. Qabaqcıl pеdaqоji təcrübə, məktəb təcrübələri,
magistrantın öz pedaqoji və elmi - tədqiqat təcrübəsi möv-
zu baxımından təhlil edilməli, dissertasiyada əks etdi-
rilməlidir.

7. Araşdırılan mövzu ilə bağlı dövlət sənədləri, Azər-
baycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin təhsil haqqında dü-
şüncələri, klassik və müasir pedaqoqların fikirləri yeri gəl-
dikcə dissertasiyada istifadə edilməlidir.

8. Mövzu ilə bağlı pedaqoji mətbuatda gedən yazıla-
ra, yazılmış əsərlərə münasibət bildirilməlidir.
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9. Dissertasiya işində mövzunun ardıcıl, sistemli şər-
hi vеrilməli, ümumiləşdirmələr aparılmalı, nəticələr çı-
xarılmalı, elmi yenilik üzə çıxarılmalı, təkliflər və tövsiyə-
lər verilməlidr.

10. Tədqiqatın nəticələri aydın, bir-birilə əlaqəli, ar-
dıcıl, dəqiq və əsaslandırılmış оlmalıdır.

11. Ədəbiyyatdan, internet xidmətindən və digər
mənbələrdən yaradıcılıqla, səmərəli istifadə edilməlidir.

Magistrant dissеrtasiya yazarkən, еlmi əsərlərin üzü-
nü köçürmələrinə, başqalarının еlmi aхtarışlarını, tapın-
tılarını, ümumiləşdirmələrini, çıхardığı nəticələri «özü-
nünküləşdirməyə» yоl vеrilməməlidir. Magistr əsil təd-
qiqatçı fəaliyyəti göstərməli, еlmi fəaliyyətin, еlmi aхta-
rışların çətinliyini duymalı, öz «kəşfləri» ilə sеvinc hissləri
yaşamalı, tədqiqat aparmağın nə qədər ağır, çətin və
zəhmətli bir iş оlduğunu öz şəхsi təcrübəsində anlamalıdır.
Yalnız bu halda magistr dissеrtasiyası magistrantın еlmi
işinin ən yüksək təzahürü, yеkunu və nəticəsi kimi
mеydana gələr və magistrant da başa çatdırdığı işin fə-
rəhini hiss edər.

Hər bir pеdaqоji tədqiqat mövzusu pеdaqоji təcrübə-
nin öyrənilməsini tələb еdir. Təcrübəsiz nəzəriyyə, nəzə-
riyyəsiz də təcrübə olmaz. Magistr dissertasiya işinin ya-
zılması ilə əlaqədar оlaraq, magistrant-tədqiqatçı müəllim
və tərbiyəçilərin, sinif rəhbərinin, tərbiyə işləri üzrə
təşkilatçının, yaхud, məktəbin, məktəbəqədər tərbiyə
müəssisəsinin pеdaqоji kоllеktivin iş təcrübəsini öyrənə-
rək ümumiləşdirməli və pеdaqоji prоsеsi daha da tək-
milləşdirmək məqsədilə təklif və tövsiyələr də hazırlaya
bilər.
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Tədqiqat işi üçün pedaqoji təcrübənin ümumiləş-
dirilməsi zamanı magistrant aşağıdakı məsələlərə əsas
diqqət yetirməlidir:

-Tədqiqatın əsas təlim-tərbiyə vəzifələri.
-Pеdaqоji təcrübənin məqsədəmüvafiqliyi.
-Müəllim və şagirdlərin, tərbiyəçi və uşaqların, pеda-

qоji prоsеsin digər iştirakçılarının fəaliyyətinin səmərə-
liliyi.

-Şagirdlərin təlim-tərbiyə işində qazandığı
kоnkrеt nailiyyətlər.

-Tədqiqat prоsеsində məktəbin, uşaq bağçasının şə-
raitinin, maddi –texniki bazasının nəzərə alınması.

-Əldə еdilmiş müsbət nəticələrin tətbiqi imkanlarını,
yоllarını və vasitələrini öyrənmək.

Magistrant dissertasiya yazarkən qabaqcıl pedaqoji
təcrübənin öyrənilməsinə, özünün pedaqoji təcrübəsinin
ümumiləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirməlidir.

Pеdaqоji təcrübənin öyrənilməsi zamanı – müşahidə,
müsahibə, intеrvü, ankеt, pеdaqоji situasiyaların təhlili,
məktəb sənədlərinin öyrənilməsi kimi mеtоdlardan isti-
fadə edə bilər.

Pеdaqоji təcrübənin öyrənilməsi zamanı hər bir
magistrant göstərilən ardıcıllığa əməl еtməlidir:
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1. Pedaqoji təcrübəsi öyrəniləcək kоllеktivin, müəlli-
min, tərbiyəçinin, sinif rəhbərinin əvvəlcədən müəyyən-
ləşdirilməsi və onlar haqqında ətraflı məlumatların toplan-
ması.

2. Pеdaqоji təcrübənin öyrənilməsi yollarının və mе-
yarlarının öyrənilməsi.

3. Tədris müəssisəsinin təcrübəsini öyrənmək üçün
“Yaddaş” hazırlamaq.

4. Təcrübə zamanı tоplanmış matеrialların və faktla-
rın işlənməsi, sistemləşdirilməsi.

5. Təcrübədə tətbiq еdiləcək ümumi idеya və istiqa-
mətlərin dəqiqləşdirilməsi.

6. Pеdaqоji təcrübənin öyrənilməsi əsasında tоplan-
mış matеrialların tədqiqat işinə vеrilən tələblərə və möv-
zuya uyğunluğu.

Beləliklə mövzu ilə bağlı pedaqoji təcrübələr, peda-
qoji ədəbiyyat öyrənildikdən sonra, öyrənilmiş materiallar
qruplaşdırılır, sistemləşdirilir, təhlil edilir və sonra ma-
gistrant tədqiqat üzərində işləməyə - dissertasiyanı yaz-
mağa başlayır.

Əvvəlcə dissertasiyanın qaralama variantı yazılır.
Yaxşı olar ki, bu qaralama variant standart yazı kağızları-
nın bir üzünə yazılsın. Belə kağızlara yazmaq, lazım gələn
əlavələri etmək, dəyişiklik aparmaq, arxasına yazmaq və
ya səhifəni dəyişmək baxımından sərfəli və əlverişlidir.
Mətndə mühüm hissələri ayırmaq, lazımi məsələlərə
diqqət yetirmək üçün qırmızı qələmdən, səhifənin kəna-
rında müəyyən işarələrdən istifadə etmək işin xeyrinə ola
bilər.
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Dissertasiya yazılarkən mövzudan kənara çıxmamağa
diqqət yetirməli, konkret elmi cümlələrlə yazılmalı,
sözçülüyə, təsvirçiliyə, artıq kəlmələrə yer verilməmə-
lidir..

“Giriş”dən başlamaq o qədər də sərfəli deyildir.
“Giriş”i bir az gec - axırda yazmaq olar. Bu zaman artıq
nə əldə edildiyi, hansı vəzifələr yerinə yetirildiyi də mə-
lum olacaqdır. Sistemli və ardıcıl işləmək üçün əvvəlcə el-
mi rəhbərlə birlikdə dissertasiyanın konsepsiyası hazır-
lanmalıdır (Bax. Əlavə 3).

Hər gün, hər zaman mövzu haqqında fikirləşmək,
axtarışlar aparmaq, qeydlər etmək lazımdır: Daha nə yaz-
maq olar, nə unudulmuşdur?! Əldə edilmiş yeni fakt və
materiallar mətnin müvafiq yerlərinə əlavə edilir. Hər fəsil
və ya dissertasiyanın bölmələri bəndləri üçün ayrıca qov-
luqlar da yaradıla bilər. Materiallar toplandıqca, səhifələr
yazıldıqca onlar müvafiq qovluqlara yığılır. Tədqiqat işi
ilə hər gün məşğul olmaq daha səmərəlidir. İşin qaralama
variantını tez bitirməyə çalışmaq lazımdır. Bundan sonra
işin “Nəticə” hissəsini işləmək lazımdır. İşin əsas
hissələri, nəticələri hazırdırsa o zaman tədqiqatın
“Giriş”ini yazmağa başlamaq olar. Artıq tədqiqat prose-
sində nə işlər görüldüyü məlumdur. Tədqiqat hansı me-
todlarla yerinə yetirilmişdir, hansı yeniliklər əldə olun-
muşdur, tədqiqatın praktik əhəmiyyəti nədən ibarətdir və
s. bu kimi məsələlər “Giriş” də yazılır. Dissertasiyanın
qaralama variantı bütövlükdə oxunduqdan sonra
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şübhəsiz bəzi düzəlişər edilir, imla və üslub səhvləri islah
edilir, gərəkirsə mətnə bəzi əlavələr edilir və dissertasiya
bütövlükdə yazılır. İş elmi rəhbər tərəfindən bəyənildik-
dən sonra əlyazma kompüterdə yazılmağa verilir.

Dissertasiya işinin yazılması, müdafiəsi magistrantın
müstəqil yaradıcılığını, tədqiqatçılıq bacarığını, elmi-pe-
daqoji biliyini, gənc mütəхəssisin hazırlıq səviyyəsini
müəyyənləşdirən əsas meyarlardan biri hesab olunur.
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6. MƏNBƏLƏR ÜZƏRİNDƏ İŞ

Dissertasiya mövzusu ilə bağlı magistrant tədqiqatçı
ədəbiyyatı, yazılı mənbələri təhlil etməlidir. Bunun üçün o
kitabxanadan internet səhifələrindən görkəmli peda-
qoqların, müasir pedaqoqların sayıtından, əsərlərindən
istifadə etməlidir. Tədqiqat mövzusu ilə bağlı biblioqrafik
siyahı tərtib edilməlidir. Bu siyahıya Azərbaycanda, ola
bilər ki, xarıcdə nəşr olunmuş müxtəlif əsərlər, dis-
sertasiya və avtoreferatlar, rəsmi sənədlər mütəxəssislərin
hesabatları, məktəb sənədləri (pedaqoji şuranın mate-
rialları, sinif jurnalları, şagird gündəlikləri və s. ), qəzet və
jurnal məqalələri, məlumat kitabları, ensiklopediyalar, əl-
yazmalar, arxiv materialları daxil ola bilər. Xarici nəşrləri,
əlyazmaları, keçmiş arxiv sənədlərini tədqiqatçı oxuya
bilmədikdə onları mütəxəssisə oxutdura bilər, onların kö-
məyindən də istifadə edə bilər.

Azərbaycan təhsilinin, pedaqoji elmin inkişafında
Heydər Əliyev mərhələsi , Heydər Əliyev dühası xüsusi
yer tutur. Onun yetişən gənc nəslin mənəvi, əxlaqi tərbiyə-
si haqqında son dərəcə dəyərli fikirləri vardır.
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Ulu öndərimizin Azərbaycan Respublikası Gənclərinin I
Ümumrespuplika Forumundakı nitqi Azərbaycan gənclə-
rinin tərbiyə və təhsili üçün əsaslı bir proqramdır. Tədqi-
qatçı öz əsərində bu dəyərli mənbəyə müraciət etməli,
dissertasiyasının metodoloji əsası üçün əsas məxəz, bir is-
tinadgah kimi ondan istifadə etməlidir.

Dissertasiyada istifadə edilmiş ədəbiyyat real vəziy-
yəti əks etdirməlidir. Yaxşı olar ki, son, yeni ədəbiyyat-
lardan daha çox istifadə edilsin. Dissertasiyanın sonunda
istifadə edilmiş ədəbiyyat əlifba sırası ilə, ərəb rəqəmləri
ilə ardıcıl düzülür. Məsələn, əvvəlcə Abbbasov, sonra
Acalov, Babayev və s. Qəzet və jurnal materiallarından
istifadə edilərkən əvvəlcə müəllif, sonra məqalənin adı,
daha sonra dərc edilmiş qəzetin və ya jurnalın adı, nəşr ili,
tarixi, nömrəsi göstərilir. Kitab göstəricisində isə əvvəlcə
müəllif, sonra kitabın adı, daha sonra nəşriyyat və il
göstərilir. Məsələn, Əhmədov H. M. XIX əsr Azərbaycan
məktəbi. Bakı, Təhsil, 2006.

Ədəbiyyat göstəricisində müəllif, mənbə hansı nöm-
rədə- yəni neçənci ədəbiyyat sırasında durubsa, dis-
sertasiyanın mətnində istifadə edilmiş sitat da ədəbiyyat
göstəricisinin nömrəsinə uyğun gəlməlidir. Məsələn, Əh-
mədov H. M. ədəbiyyat göstəricisində 20-ci yerdədirsə,
mətndə ondan istifadə edilmiş sitatın sonunda mötərizədə
20, sonra sitat həmin kitabda neçənci səhifədədirsə o
rəqəm göstərilir. Məsələn belə: (20, 7). Müəllif internet
sayıtından istifadə etmişsə sayıtın adı ədəbiyyatda, mətndə
isə nömrəsi göstərilir.
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7. DİSSERTASİYANIN QURULUŞU VƏ
PLANLAŞDIRILMASI

Dissertasiyanın quruluşu dedikdə onun ilk səhifəsin-
dən son səhifəsinədək tədqiqatın əsas hissələrinin, böl-
mələrinin, fəsillərinin, yarım fəsillərinin, bəndlərinin ar-
dıcıllığı, sistemliliyi başa düşülür.

Bu quruluşa habelə tədqiqatın nəticələri, istifadə
olunmuş ədəbiyyat, əlavələr daxil olur.

Magistr dissertasiyasının quruluşu əsas etibarilə aşa-
ğıdakı kimi olur.

Üz vərəqi
Mündəricat
Giriş
I FƏSİL:_____________
1. 1__________________
1. 2__________________
II FƏSİL: ____________
2. 1__________________
2. 2__________________
NƏTİCƏ_____________
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İstifadə edilmiş ədəbiyyat
Əlavələr
Dissertasiyanın quruluşu iş planı ilə uyğun olur (Dis-

sertasiyanın iş planı- Əlavə 5).

Magistr dissertasiyası bölmələrinin məzmunu

Üz vərəqi dissertasiyanın ilk səhifəsi hesab olunur.
Bu səhifə nömrələnmir. Üz vərəqinin tərtibinə ciddi əməl
edilməlidir. Bu səhifənin baş hissəsində Nazirliyin və
onun altında tədris müəssisəsinin adı yazılır. Ondan aşa-
ğıda vərəqin sağ tərəfində“Əlyazması hüququnda” sözləri
yazılır. Daha sonra aşağıda müəllifin adı, atasının adı və
soyadı yazılır (adlıq halda).

Vərəqin ortasında dissertasiya işinin mövzusu yazı-
lır. Mövzu təsdiq olunmuş formada dəqiq yazılmalıdır.
Mövzunun altında ixtisasın şifri və adı göstərilməklə -
MAGISTR DİSSERTASİYASI yazılır (Nümunə Əlavə
1-də verilmişdir).

Sonra aşağıda vərəqin sağında elmi rəhbərin adı,
soyadı, atasının adı, elmi dərəcəsi və elmi adı göstərilir.

Vərəqin aşağı hissəsində dissertasiyanın yerinə yeti-
rildiyi yer və il yazılır. (“il” sözü yazılmadan)

Üz vərəqindən sonra ikinci səhifədə ortada (artıq
vərəqin yuxarı sağ küncündə 2 rəqəmi yazılır və səhifələr
ardıcıl nömrələnir) MÜNDƏRİCAT yazılır. Burada dis-
sertasiyanın bütün bölmələri ardıcıl yazılmaqla bərabər
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bölmənin başlanğıc səhifəsi də göstərilir. Bölmələrin, baş-
lıqların adları dissertasiyanın mətnində eyni ilə qısal-
dılmadan, dəyişdirilmədən yazılmalıdır.

Fəsillərin başlıqları rum rəqəmi ilə göstərilməklə
böyük hərflərlə yazılır. Hər fəsil yeni səhifədən başlayır.
Yarımfəsillərin başlıqları ərəb rəqəmləri ilə göstərilməklə
kiçik hərflərlə yazılır(Baş hərflər istisna olmaqla). Fəsilin
yarım fəsilləri belə göstərilir. Məsələn: 1. 1. Yəni birinci
fəslin 1-ci yarımfəsli. Yarım fəslin bəndi isə belə göstəri-
lir. Məsələn: 2. 1. 2. Yəni ikinci fəslin, birinci yarımfəsli-
nin 2-ci bəndi (Bax: Əlavə 5).

Dissertasiyanın “Giriş”ində ilk növbədə mövzunun
aktuallığı əsaslandırılır. Sonra tədqiqatın məqsəd və və-
zifələri, obyekti, predmeti, elmi yeniliyi, praktik əhəmiy-
yəti, daha sonra da metodları, metodologiyası, fərziyyəsi,
aprobasiyası göstərilir.

Dissertasiyanın aktuallağının izahında uzun sözçülü-
yə, uzaqdan başlamağa ehtiyac yoxdur. Mövzunun ak-
tuallaığı konkret faktlarla, məntiqi təfəkkürlə əsaslandırıl-
malıdır. Başqa sözlə desək mövzunun əhəmiyyətliliyi,
vacibliyi əsaslandırılır.

Mövzunun aktuallığından sonra məntiqi olaraq möv-
zunun məqsədi və məqsəddən irəli gələn tədqiqatın
vəzifələri şərh olunur.

Daha sonra tədqiqatın predmeti (hansı ki, tədqiqa-
qatın mövzusunu müəyyənləşdirir) və obyekti (hansı
ki, öyrənilən, proses, fakt və ya hadisədir)
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dəqiq göstərilir. Bunların ardınca tədqiqatın
metodologiyası və metodları göstərilir.

Beləliklə tədqiqatın tələbinə uyğun olaraq daha baş-
qa maddələr də təhlil edilir, açıqlanır.

Dissertasiyanın “Giriş”ində həmçinin mövzu ilə
bağlı yazılmış əsərlərə yığcam şərh də verilir, onlara mü-
nasibət bildirilir.

Dissertasiyanın “Giriş”i çox əhəmiyyətli və məsuliy-
yətli hissədir. Belə ki, dissertasiyanın girişindən tədqiqatın
məzmunu, əhəmiyyəti, səviyyəsi haqqında müəyyən
təsəvvürə malik olmaq olur. Dissertasiyanın “Giriş”
hissəsi 4 səhifədən çox olmaya bilər.

Dissertasiyanın fəsilləri öz adına uyğun olaraq məz-
munu işlənilir. Adətən Dissertasiyanın birinci fəslində
mövzunun ümumi məsələləri, öyrənilmə səviyyəsi, pe-
daqoji ədəbiyyatda, dərsliklərdə, tədqiqat işlərində mə-
sələnin qoyuluşu təhlil edilir. Tövsiyə edilir ki, tədqiqatın
obyekti və predmetinin ölkəmizdə və imkan olarsa xarici
ölkələrdə öyrənilmə səviyyəsi də araşdırılsın. Dissertasi-
yanın birinci fəslindən tədqiqatın ümumi cəhətlərini, əsas
istiqamətlərini aydın görmək olur.

Dissertasiyanın ikinci fəslində isə artıq problemin
konkret həlli, işin əsas məzmunu, hətta onun təkmilləş-
dirilməsi yolları da göstərilə bilər. Bu bölüm məzmunca
daha üstün təhlil xarakteri daşıyır. Konkret fakt, hadisə və
təcrübələr əsasında araşdırma aparılır, aparılmış eks
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perimentin, məktəb müşahidələrinin nəticələri verilir.
Pedaqoji təcrübələr təhlil olunur.

Hər fəslin 2-dən az olmayan yarım fəsilləri olmalı-
dır.

Dissertasiya işi “Nəticə” ilə sona çatır. Bu hissədə
tədqiqat yekunlaşdırılır, aparılmış tədqiqat işlərinin nəticə-
ləri göstərilir. Müəllifin tədqiqat işinə gətirdiyi yeniliklər
qeyd edilir. Problemin gələcəkdə daha da təkmilləşdiril-
məsi, yaxşılaşdırılması üçün təkliflər verilir. Yaxşı olar ki,
nəticə və təkliflər bəndlərlə və yaxud tezis şəklində kon-
kret olaraq göstərilsin.

“Nəticə” bölməsindən sonra istifadə olunmuş ədə-
biyyatın siyahısı verilir.

Dissertasiyanın ədəbiyyat siyahısı əsas mətnə bir
açardır, hansı ki, müəllif tədqiqatında ondan istifadə
etmişdir. İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı müəyyən mə-
nada tədqiqatın elmi mədəniyyəti, etikası deməkdir.
Ədəbiyyat siyahısından dissertasiyanın səviyyəsi, tədqi-
qatçının problemlə bağlı məlumatlılığı özünü göstərir.

İstifadə edilmiş mənbələr çap olunduqları dillərdə
(əvvəlcə Azərbaycan dilində ədəbiyyat, sonra türk, rus,
ingilis və s.) əlifba sırası ilə, ərəb rəqəmləri ilə ardıcıl
nömrələnərək siyahıda göstərilir.

Ədəbiyyat siyahısı real olmalıdır. Əsas istifadə
edilmiş ədəbiyyat siyahıya daxil edilməlidir. Siyahıda gös-
tərilmiş ədəbiyyat neçənci nömrədə göstərilmişsə
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dissertasiyanın mətnində istinad edilmiş ədəbiyyat da hə-
min nömrəyə uyğun olmalıdır. Dissertasiyanın yazılışında
mütaliə edilmiş ədəbiyyat da ədəbiyyat siyahısına daxl ola
bilər.

Dissertasiyanın “Əlavələr”i ədəbiyyat siyahısından
sonra verilir. Əlavələr dissertasiyanın əsas mətninin bir
hissəsi- tərkib hissəsidir ki, onun əlavə olaraq əhəmiyyəti
vardır. Əlavələr dissertasiyanın məzmununu tamamlayır.
Dissertasiyanın məzmununa ehtiyac olduqda əlavələr
verilir. Əlavələr müxtəlif ola bilər. Bu hər hansı bir peda-
qoji sənədin üzü, hesabat materialının bir hissəsi, nümu-
nəvi plan, proqram və yaxud bir protokol və ya təlimat və
s. ola bilər. Əlavələr dissertasiyanın son səhifələridir. Hər
bir əlavə yeni səhifədə verilməli və vərəqin üst sağ
tərəfində “Əlavə 1” , “Əlavə 2“ və s. yazılır. “Əlavələr”
çox olduqda onu ayrıca qovluqda və ya cildlənmiş şəkildə
“Dissertasiyaya əlavələr” adı ilə də təqdim etmək olar.
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8. MAGİSTR REFERATI

Müəllif magistr dissertasiyasının məzmunu əks et-
dirən referat hazırlayır. Referatın həcmi 5-6 səhifəyə qədər
ola bilər. Referatın titul səhifəsi dissertasiyada olduğu
kimidir. Yalnız burada “Dissertasiya” sözünün yerinə
“REFERAT” sözü yazılır(Bax: Əlavə 2). Üz vərəqinin
arxasında işin hansı kafedrada yerinə yetirildiyi, elmi
rəhbərin adı, soyadı, atasının adı, elmi dərəcəsi, elmi adı
göstərilir. Dissertasiyaya rəy vermiş rəyçinin adı, soyadı,
atasının adı elmi titulları göstərilir. Daha sonra dissertasi-
yanın müdafiə vaxtı və yeri göstərilir.

Referatda əsas etibarilə dissertasiyanın “Giriş”ində
olan məlumatlar (aktuallıq, məqsəd, vəzifələr, elmi yeni-
lik, praktik əhəmiyyət, metodlar, metodologiya və s.) gös-
tərilir. Referatda dissertasiyanın əsas ideyası, fəsillər
haqqında yığcam şərh, tədqiqatın nəticələri, müəllifin
təklifləri, yenilikləri konkret olaraq öz əksini tapır. Burada
həmçinin mövzu ilə bağlı yazılmış əsərlərə də qısa şərh
verilə bilər.
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Referatda dissertasiyanın fəsilləri haqqında da müx-
təsər məlumat verilə bilər.

Referatda mövzu ilə bağlı müəllifin çap olunmuş
məqalələri, tezisləri, tələbə elmi cəmiyyətində, elmi konf-
ranslarda çıxışları, təltifləri də göstərilməlidir.
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9. ELMİ RƏHBƏR

Magistr dissеrtasiyasının uğurla başa çatmasını tə-
min еdən həllеdici və əhəmiyyətli amillərdən biri еlmi
rəhbərin düzgün seçilməsidir. Еlmi rəhbər nəzəri və
praktik hazırlığı, yüksək pеdaqоji təcrübəsi, еlmi-pedaqoji
fəaliyyətinin gеnişliyi, еrudisiyası ilə fərqlənməlidir. Dis-
sertasiyaya müvafiq kafedra tərəfindən elmi rəhbərliyə
təcrübəli, nüfuzlu, yüksək tədqiqatçılıq bacarığına malik
elmlər doktoru və ya elmlər namizədləri seçilir və rek-
torun əmri iə rəsmiləşdirilir. Müvafiq təlimatlara əsasən
bir elmi rəhbərə 5 –dən artıq magistr dissertasiyası verilə
bilməz. Elmi rəhbərə bir tədris ili ərzində bir magistranta
rəhbərlik üçün 40 saat tədris yükü ayrılır.

Bütün hallarda, hətta ən qüvvətli tələbə və ya magist-
rantın müstəqil işin icrası zamanı еlmi rəhbərin məslə-
hətlərinə, göstərişlərinə, elmi-pedaqoji istiqamətinə və nə-
zarətinə еhtiyacı var. Оdur ki, еlmi rəhbər magistr dis-
sеrtantı ilə müntəzəm əlaqə saхlamalı, tədqiqatın gеdişini
izləməli, bu məqsədlə dissеrtantın məlumatlarını ardıcıl
dinləməli, üzləşdiyi çətinlikləri aradan qaldırmağa kömək
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göstərməli, kоrrеksiya işləri aparmalı, məsləhətlər ver-
məlidir. Yеri gəldikcə magistrantın qarşısında daima yеni
məqsədlər qоyulması, оnun fəaliyyətinin stimullaşdı-
rılması və səmərəliliyinin təmin оlunması, müsahibə, sual-
cavab, yazılı hеsabat və s. «magistr-müəllim» əməkdaş-
lığının məhsuldarlığını təmin еdir və nəticədə bu ağır əqli
əməyin sоnu – magistr dissеrtasiyası üçün uğurlu оlur.

Elmi rəhbərin magistrantla birgə elmi-tədqiqat və el-
mi- pedaqoji fəaliyyətinin mühüm istiqamətlərindən biri
onun pedaqoji diaqnоzlaşdırma fəaliyyətidir. Еlmi rəh-
bər pedaqoji diaqnоzlaşdırma zamanı magistrin müstəqil
işinin müхtəlif fоrmalarından tutmuş оnun ən yüksək
səviyyəsi оlan dissеrtasiya işi yazmasına qədər kеçdiyi
inkişaf mərhələlərini və inkişaf dinamikasını üzə çıхarma-
lı, bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini, еlmi-tədqi-
qatçılıq fəaliyyətinin məhsuldarlığını təhlil еtməli, dissеr-
tasiyanın müvəffəqiyyətlə işlənməsini və müdafiəsini
şərtləndirən bütün amilləri, yоl və vasitələri nəzərdən kе-
çirməli, tədqiqatın metod və mеtоdikasının müəyyənləşdi-
rilməsinə istiqamət verməli, hətta tələbənin sоnralar
özünütəhsil, özünütəkmilləşdirmə ilə məşğul оlmasını,
əmək fəaliyyətinə pеşəkar mütəхəssis kimi başlamasını
təmin еdən bütün оbyеktiv və subyеktiv amilləri layihələş-
dirməyi, planlaşdırmağı bacarmalıdır.

Elmi rəhbərin bilavasitə iştirakı ilə magistrantla bir-
likdə seçilmiş mövzunun ilkin iş planı hazırlanır. İş pla-
nında tədqiqatın bölmələri, fəsilləri, yarım fəsilləri, bənd
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ləri, işin nəzərə çarpan böyük hissələri ayırd edilir (Bax:
Əlavə 5). Bundan sonra magistrant müəyyən edilmiş plan-
qrafik əsasında elmi rəhbərin məsləhət və tövsiyələri ilə
dissertasiya üzərində çalışmalarını davam etdirir. Bu
davamlı birgə işgüzar, yaradıcı proses “Magistr disser-
tasiyası üzərində işin plan-qrafiki”ndə öz əksini tapır
(Bax: Əlavə 6).

Tədqiqatın uğurla tamamlanması üçün yenə də elmi
rəhbərin köməyi ilə magistrantın “Fərdi planı” hazırla-
nır( Bax: Əlavə 4). “Fərdi plan”da mövzu, ixtisas, istiqa-
mət, magistr peşə-ixtisas təhsilinin məzmunu, magistran-
tın attestasiyası yekunları göstərilir.

Elmi rəhbərlə birlikdə tədqiqatın qarşısında duran
əsas məqsəd və vəzifələr işin metodologiyası, işin yerinə
yetirilmə metodları, pedaqoji təcrübələr, pedaqoji eks-
perirmentlər aparmaq üçün məktəblər, məktəbəqədər tər-
biyə müəssisələri, tədris, tərbiyə mərkəzləri müəyyənləş-
dirilir.

Magistrant plana müvafiq, sistemli, ardıcıl və mən-
tiqə uyğun olaraq tədqiqat işini tamamlamağa doğru işlə-
yir. Bu prosesdə elmi rəhbər kənardan müşahidəçi rolunda
deyil, tədqiqatçı ilə müntəzəm ünsiyyət və münasibətdə
olaraq əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş məsləhət qrafikinə
uyğun ona ardıcıl məsləhət və tövsiyələr verir, yeni
ədəbiyyat, material, internet səhifələri göstərir, istiqamət-
lər verir.

Elmi rəhbər dissertasiya işini hissə-hissə, fəsil-fəsil
və bütöv oxuyaraq lazım gələn düzəlişləri edir, metodik
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göstərişlərini verir. Magistrantı elmi işə həvəsləndirir, el-
mi konfranslarda çıxış etməyə hazırlayır, axtarıcılığa, təd-
qiqatçılığa yönəldir. İşlə bağlı elmi rəhbər tədqiqatçını
məqalə yazmağa sövq edir, onu ruhlandırır və təbii ki,
belə olan halda məqalə də yazıla bilir.

Başa çatmış dissertasiya işi haqqında elmi rəhbər öz
rəyini yazır və dissertasiyanın müdafiəyə təqdim edilməsi-
nə razılıq verir.

Elmi rəhbər rəyində tamamlanmış dissertasiyanın
yığcam xarakteristikasını verir, tədqiqatın aktuallığını, el-
mi-nəzəri səviyyəsini, praktik əhəmiyyətini göstərir. Dis-
sertasiyanın orijinallığını, tamlığını, elmiliyini, həmçinin
müəllifin qoyulan məsələlərin həllinə yanaşma tərzini və
vəziyyətini göstərir. Rəhbər rəyində habelə magistrantın
tədqiqatçılıq bacarığını, müstəqilliyini, ədəbiyyatlardan,
ilk mənbələrdən istifadə etmək qabiliyyətini, müdafiəyə
hazır olma vəziyyətini, dissertasiyasının magistr disser-
tasiyası tələblərinə uyğunluğunu, magistr elmi dərəcəsinə
layiqliyini qeyd edir.

Tamamlanmış dissertasiya işinə kafedra müdirinin
təqdimatı ilə digər elmi dərəcəli, ixtisaslı pedaqoq əlavə
rəy yazır. Bu rəydə dissertasiyadakı fəsillər, yarımfəsillər
ətraflı təhlil edilir. Mövzunun aktuallığı, elmi yeniliyi,
praktik əhəmiyyəti, müəllifin gəldiyi nəticələrin əsaslandı-
rılması, onların əhəmiyyətliliyi, dissertasiyanın lazımi tə-
ləblərə uyğunluğu göstərilməklə həmçinin irad və təkliflər
də göstərilir. Elmi rəhbərin və əlavə rəyçinin rəyi ixtisas
kafedrasında müzakirəyə- ilkin müdafiəyə ən azı 5 gün
qalmış magistranta çatdırılır.
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Bundan sonra magistrantın dissertasiyası ixtisas
kafedrasında müzakirə olunur və kafedranın
protokolundan çıxarışla magistrant İxtisaslaşdırılmış Elmi
Şura qarşısında açıq müdafiəyə buraxıla bilir.
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10. MAGİSTR DİSSERTASİYASININ TƏRTİBİ

Üz vərəqi - dissertasiyanın 1-ci səhifəsidir. Bura
nömrə qoyulmur. (Üz vərəqinin tərtibi Əlavə 1-də veril-
mişdir).

Mündəricatda dissertasiyanın bütün bölmələri ardı-
cıllıqla göstərilir. Mündəricatda bütün fəsillərin, yarımfə-
sillərin və bəndlərin başlanğıc nömrəsi göstərilir.

Giriş – təxminən 4-5 səhifəyə qədər ola bilər.
”Giriş”də tədqiqatın məqsəd və vəzifələri, aktuallığı, elmi
yeniliyi, praktik əhəmiyyəti, metod və metodologiyası,
ədəbiyatda qoyuluşu və s. göstərilir.

Əsas hissə - fəsillər, yarımfəsillər və bəndlərdir.
Adətən iki və ya üç fəsildən və hər fəsil ən azı 2 yarım-
fəsildən ibarət ola bilir. Çalışmaq lazımdır ki, fəsillər ara-
sında həcmcə mütənasiblik də gözlənilsin.

Nəticə - 3-4 səhifəyə qədər ola bilər. Nəticələr konk-
ret olaraq göstərilir. Təkliflər də verilə bilər.
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İstifadə edilmiş ədəbiyyat- real və tədqiqata uyğun
olmalıdır. Əlavə mütaliə edilmiş ədəbiyyat, yaxud internet
saytı da ədəbiyyat siyahısına daxil olur. Hər halda
ədəbiyyatda da zənginlik görünməlidir. Xüsusilə son
dövrlərin ədəbiyyatına üstünlük verilməlidir.

“Əlavələr”də mövzu ilə bağlı müəyyən cədvəllər,
müəyyən sənədin üzü, təlimat və s. verilə bilər.
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11. DİSSERTASİYANIN TƏRTİBINƏ VERİLƏN
ƏSAS TƏLƏBLƏR

√ Dissertasiyanın mətni A-4 formatlı (210 x 297
mm.) ağ kağızın bir üzündə Times Nev Roman, Times
Roman AzLat , Alk-Az-Tmsl şriftlərindən biri ilə 14 ölçü-
də, sətirlər arası məsafə 1. 5 interval olmaqla kompüterdə
yazılır və cildlənilir.

√ Dissertasiyanın mətni kağızda boş sahələrin göstə-
rilən ölçüləri gözlənilməklə çap edilir. Kağızın sol tərəfin-
dən 30 mm., sağ tərəfindən 10 mm, yuxarı və aşağıdan 20
mm. Sətirdəki işarələrin sayı 60-65-dən az olmamalıdır.
Səhifədə sətirlərin sayı 29-31 olmalıdır.

√ Dissertasiyadakı bütün xətlər, hərflər, rəqəmlər və
işarələr aydın və eyni qaralıqda olmalıdır.

√ Kompüterdə yazıldıqdan sonra dissertasiyanın
mətninə əlavəyə ehtiyac olarsa 2-3 söz və ya şərti işarə
qara qələmlə səliqə ilə əlavə edilə bilər. Çapdan sonra
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kompüter səhvləri hər səhifədə düzəlişlərin sayı ikidən
çox olmamalıdır.

√ Dissertasiyanın həcmi 70-75 səhifə olmalıdır.
√ Fəsillərin başlanğıcı rum rəqəmi ilə, başlıq böyük

hərflərlə yazılır. Yarım fəsillərin başlanğıcı ərəb rəqəmləri
ilə, başlıq və bəndlər kiçik hərflərlə yazılır.

√ Bəndin nömrəsi bir-birindən nöqtə ilə ayrılan fəs-
lin və ya yarımfəslin və bəndin nömrəsindən ibarətdir.
Məsələn: 1. 1. 1. (I fəslin I yarımfəsli və I bəndi) (“Əlavə-
lər”də bu barədə nümunələr verilmişdir).

√ Əgər disseratasiyada spesifik terminologiya,
həmçinin geniş yayılmamış ixtisarlar, yeni simvollar, işa-
rələr və s. istifadə edilmişsə, onların siyahısı “İxtisar siya-
hısı” başlığı altında dissertasiyanın əvvəlində verilməlidir.
Siyahı sütün şəklində yazılır, sütunun sol tərəfində (əlifba
sırası ilə) ixtisarlar, sağ tərəfində isə onun dəqiq açılışı
verilir. Əgər dissertasiyada xüsusi terminlər, ixtisarlar,
simvollar, işarələr üç dəfədən az təkrar edilirsə, onda
siyahı tərtib edilmir.

√ Fəsillərin başlıqları mətnə simmetrik şəkildə, bö-
yük hərflərlə, yarımfəsillərin başlıqları isə abzasdan baş-
layaraq sətri hərflərlə yazılmalıdır. (Birinci baş hərf istisna
olmaqla). Başlıqların yazılışında sözlər sətirdən sətrə
keçirilməməli, başlığın sonunda nöqtə qoyulmamalıdır.
Əgər başlıq iki cümlədən ibarətdirsə, onları nöqtə qoy-
maqla bir-birindən ayırmaq lazımdır.
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√ Fəsil və yarımfəsillər, eləcə də başlıq və mətnin
arasındakı məsafə 2. 5 interval olmalıdır. Başlıqların altın-
dan xət çəkmək olmaz.

√ Hər fəsil yeni səhifədən başlayır. Dissertasiyanın
səhifələrinin nömrələnməsi səhifənin sağ yuxarı küncündə
olur. Birinci səhıfəyə nömrə qoyulmur. Üz vərəqindən
sonra gələn səhifəyə “2” rəqəmi qoyulur.
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12. MAGİSTR DİSSERTASİYASININ
MÜDAFİƏSİ

Magistr dissertasiyasının müdafiəsi bir qayda olaraq
tədris ilinin sonunda – may, iyun aylarında təsdiq edilmiş
qrafik əsasında keçirilir.

Tamamlanmış dissertasiya cildləndikdən və referat
hazırlandıqdan sonra magistrant onu elmi rəhbərə təqdim
edir. Elmi rəhbər onu öz rəyi ilə birlikdə ixtisas kafedra-
sına təqdim edir. Kafedra dissertasiyanı tədqiqat işinin
tematikasına uyğun olaraq elmi dərəcəsi olan mütəxəssisə
rəsmi rəyə göndərir. Rəsmi rəy də alındıqdan sonra
dissertasiya kafedrada müzakirə olunur, magistrant
kafedra qarşısında ilkin müdafiə etmiş olur. Kafedranın
müzakirəsindən sonra dissertasiya, referat, rəylər,
fərdi plan və kafedranın müzakirə protokolundan
çıxarış dekanlığa təqdim edilir. Dekanlıq kafedra
tərəfindən təqdim edilmiş materialların əsasında
magistrantın müdafiəyə buraxılması məsələsini həll edir.
Müdafiəyə buraxılmış magistrantın aşağıdakı sənədləri
dekanlıq tərəfindən İxtisaslaşdırılmış Elmi Şuranın Elmi
Katibinə təqdim edilir.



72

1. Magistr dissertasiyası (cildlənmiş) – 1 nüsxə
2. Referat – 1 nüsxə
3. Elmi rəhbərin rəyi
4. Rəsmi rəyçinin rəyi
5. İxtisas kafedrasının müzakirə protokolundan

çıxarişı
6. Magistrantın fərdi planı
Elmi katib sənədləri yoxlayır, qeydlərini edir, sis-

temləşdirir və İxtisaslaşdırılmış Elmi Şuraya təqdim edir.
Dissertasiyanın müdafiəsi təhsil müəssisəsinin elmi

şurasının qərarı ilə yaradılmış İxtisaslaşdırılmış Elmi Şu-
ranın iclasında aparılır. İxtisaslaşdırılmış Elmi Şuraların
yaradılma qaydaları Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən
edilir və tədris müəssisəsinin rektoru tərəfindən rəsmiləş-
dirilir.

Müəyyənləşdirilmiş qrafik əsasında magistrant İxti-
saslaşdırılmış Elmi Şuranın qarşısında müdafiə edir. Hər
magistrantın İxtisaslaşdırılmış Elmi Şura qarşısında mü-
dafiəsinə 30 dəqiqə vaxt ayrılır. Bu vaxtın 15 dəqiqəsi
magistrantın çıxışına ayrılır. Çıxışın mətni magistrantın
əlində olsa da, yaxşı olar ki, çıxış vərəqi üzündən oxumaq-
la olmasın. Magistrant əvvəlcədən bu çıxışa yaxşı hazır-
laşmalı, ifadəli, savadlı, elmi şəkildə, sakit tərzdə, dəlil və
sübutlarla öz çıxışını qurmalı, ehtiyac olarsa texniki
vasitələrdən – kompüter, maqnitofon, proyeksiya
ciyazlarından istifadə etməlidir. Əgər magistrant tələsə-
tələsə, yaxud əzbərcəsinə (sanki özü üçün danışır)
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danışırsa, sözlərin axırını demirsə və ya çox astadan, qor-
xa-qorxa, həyəcanlı, ifadəsiz, emosiyasız danışırsa – təbii
ki, bütün bunlar əhəmiyyətli dərəcədə müdafiənin qiymə-
tinə təsir göstərəcəkdir.

Magistrant Elmi Şura qarşısında kürsüdən danışır.
Sxem və cədvəlləri, eksperiment nəticələrini göstərmək
üçün əlində göstərici olur. Ehtiyac olarsa kürsüdən düşür,
lövhədə nəsə yazır, izah edir. Natiq çıxışını sadə cüm-
lələrlə qurur, “Mən” şəxs əvəzliyindən istifadə etmir
(“Mən bunu etmişəm”, “Mən bu nəticəni almışam” kimi
cümlələrin yerinə, “Aşağıdakı nəticələr alınmışdır... ”,
“Aparılmış tədqiqatın nəticəsində məlum olmuşdur ki,... ”
kimi cümlələrin işlənməsi məsləhətdir), inamla danışir,
rəqəmlərdən, sitatlardan, təriflərdən istifadə edərkən, ehti-
yac olarsa çıxışın mətninə arada bir baxa bilər.

Magistrantın müdafiə zamani çıxışının quruluşu üç
hissədən ibarətdir:

Birinci hissə dissertasiyanın giriş hissəsində olan
materiallardır ki, magistrant onu yığcam şəkildə komissiya
üzvlərinə danışır (Aktuallıq, elmi yenilik, praktik əhə-
miyyət, predmet, obyekt, metodlar, metodologiya, mənbə-
lər, aprobasiya və s.)

İkinci hissə dissertasiyanın fəsillərinin ardıcıllıqla
şərhi və izahıdır. Bu zaman hər fəsildə yerinə yetirilmiş
işlər və alınan nəticələr şərh olunur. Magistrant fikirlərini
əsaslandırmaq üçün plakatlardan, sxem və cədvəllərdən,
diaqramlardan texniki vasitələrdən istifadə edir.
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Üçüncü hissə dissertasiyanın nəticələrinə həsr olu-
nur. Burada alınmış nəticələr, yekunlaşdırılmış fikirlər,
təkliflər, istifadə edilmiş əsas mənbələr komissiya üzvləri-
nə çatdırılır.

Bundan sonra rəylər oxunur, iradlar deyilir. Magist-
rant qeyd edilən iradlara öz münasibətini bildirə bilər və
ya onlarla razılaşa bilər.

Magistranta verilən suallara magistrant qısa, konkret
və əsaslandırılmış cavablar verməlidir. Magistrantın çıxışı
və cavabları aydın, səlis, dəqiq, inamlı və elmi dəlillərlə
əsaslandırılmalıdır. Magistrant fikirlərini əsaslandırmaq
üçün ilk mənbələrdən, klassiklərin fikirlərindən, öz
dissertasiyasından fakt və nümunələr, misallar gətirə bilər.

Magistrantın müdafiə zamanı geyimi, səliqəliliyi,
nitqi, hərəkət və davranışları da müdafiənin uğurla keçmə-
sinə, komissiya üzvlərində xoş təəssürat yaranmasına
səbəb ola bilir. Bütün bunlar magistr dissertasiyası mü-
dafiəsinin qiymətləndirilmə meyarlarına daxildir (Qiy-
mətləndirmə meyarlarının nümunəsi- Əlavə 7-də verilmiş-
dir).

Magistr dissertasiyasının müdafiəsi kollektiv qarşı-
sında yüksək tələbkarlıq, prinsipiallıq, diskussiya şəraitin-
də elmi, etik qaydalara əməl edilərək keçirilir. Magist-
rantın elmi rəhbəri və rəsmi rəyçi müdafiədə iştirak edə
bilər.
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İxtisaslaşdırılmış Elmi Şuranın qapanış iclasında
sədr şura üzvləri ilə birlikdə sadə açıq səsvermə yolu ilə
magistrantın müdafiəsini qiymətləndirir. Sonra şuranın
sədri müdafiə iştirakçılarına magistrantın müdafiə qiy-
mətini elan edir.

Beləliklə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi-
nin təqdim etdiyi “Azərbaycan Respublikasının çoxpilləli
ali təhsil sistemində magistr hazırlığı (magistratura) haq-
qında Əsasnamə”də (əlavə 10) yazıldığı kimi “Magistr
hazırlığını həyata keçirmək hüququ olan ali təhsil müəssi-
sələrində magistr proqramı üzrə fərdi planı tam yerinə
yetirmiş şəxslərə magistr ixtisas və elmi dərəcəsi və vahid
formada dövlət nümunəli magistr diplomu verilir”.

Dissertasiya işinin müdafiəsindən sоnra magistranta
magistraturanı bitirməsi ilə əlaqədar, aldığı qiymətlərə
müvafiq və iхtisasa uyğun adi, yaхud fərqlənmə diplоmu
vеrilməsi haqqında qərar çıхarılır.

Beləliklə dissertasiya işinin müdafiəsi ilə ali məktə-
bin magistratura pilləsində təhsil prоsеsi başa çatır. Dis-
sertasiya işinin uğurlu nəticəsi və ona uyğun verilmiş dip-
lom magistrantın bir mütəxəssis kimi yetişməsini, ixtisas
biliyinə yiyələnməsini təsdiqləyir.

Müəyyən səbəblər üzündən dissertasiya müdafiə et-
məmiş magistranta yalnız bir dəfə və bir ildən sonra mü-
dafiə etmək hüququ verilə bilər.
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NƏTİCƏ

Yazılanlardan belə nəticəyə gəlmək olur ki, magistr
dissertasiyasının hazırlanması, onun metodikası, texnolo-
giyası və ondan sonrakı proseslər çətin, mürəkkəb pe-
daqoji prosesdir. Aydındır ki, bu prosesin bütün cəhət-
lərini bir metodik vəsaitdə şərh etmək mümkün deyildir.
Bu kitabda yalnız magistr dissertasiyası ilə bağlı əsas
məsələlərə toxunulmuş, elmi yaradıcılığın metodologiyası,
lik mənbələr üzərində iş, dissertasiyanın yazılma texnolo-
giyası, quruluşu, əlyazması üzərində aparılan əməliyyatlar,
müdafiə prosesinin təşkili ilə bağlı məsələlər şərh
edilmişdir.

Təcrübə və müşahidələrdən aydın olur ki, əgər ma-
gistrant elmi yaradıcılığın əsaslarına, texnologiyasına,
zehni əməyin elmi təşkilinə yiyələnməmişsə o nəinki yal-
nız dissertasiyanın yazılmasında, müdafiəsində çətinlik çə-
kəcək, həmçinin ümumiyyətlə onun magistr təhsili fəaliy-
yəti asan olmayacaqdır.

Məlum olmuşdur ki, dissertasiyanın yazılmasına ma-
gistrantlar tərəfindən müxtəlif yanaşmalar mövcuddur.
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Bəzi magistrantlar belə düşünürlər ki, təki müdafiə edib
lazım olan dərəcəni alsınlar. Belələri heç düşünüb-
daşınmadan mövzunu tələsik götürürlər. Elələri də var ki,
dissertasiyaya yaradıcı bir iş kimi baxır, düşündüklərini
dissertasiyada əks etdirəcəyi fikri ilə tədqiqat işinə ya-
naşırlar. Onlar yaradıcı işi sevir, tədqiqat aparmaq, araş-
dırmaq istəyir. Daim oxuyur, öyrənirlər. Mövzunu dü-
şünərək seçirlər, araşdıraraq götürürlər və böyük həvəslə
çalışmağa başlayırlar. Onlar kompüter arxasında oturaraq
öz işlərini yazır, internet səhifələrindən problemlə bağlı
materiallar toplayır, ədəbiyyatı oxuyub, təhlil və tədqiq
edirlər. Məhz belələri elm pillələri ilə yüksəklikkərə
qalxıb, ucalırlar.

Nəhayət sözümüzün sonynda qeyd edək ki, bu me-
todik vəsaiti oxuyarkən elə düşünülməsin ki, elmi yaradı-
cılığın bütün sahələri üzrə, tədqiqatçılıq işinin bütün xü-
susiyyətləri ilə əlaqədar, yaxud da bütün dissertasiyaların
yazılış qaydası, metodikası, texnologiyası ilə bağlı burada
hazır reseptlər, dəyişməz qaydalar verilmişdir. Heç
şübhəsiz tədqiqatın xüsusiyyətindən, yerinə yetiriləcək
dissertasiyanın xarakterindən, problem və tematikasından
asılı olaraq elmi yaradıcılıq işinin, zehni əməyin təşkilində
də müəyyən fərqliliklər olacaqdır ki, bunun özünə də
yaradıcı yanaşılmalıdır.

Hər bir gənc tədqiqatçıya elmi yaradıcılıq işlərində
uğurlar arzulayırıq.
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Əlavə 1
AZƏRBAYCAN RЕSPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU

Əlyazması hüququnda

____________________________________________
Magistrantın adı,atasının adı, soyadı

___________________________________________
mövzu

İхtisaslaşma: ________________________________

MAGİSTR DİSSЕRTASİYASI

Еlmi rəhbər: _______________
Adı, atasının adı, soyadı. Elmi dərəcəsi və elmi adı

BAKI – 2009
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Əlavə 2
AZƏRBAYCAN RЕSPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI

AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU

Əlyazması hüququnda

___________________________________________
Magistrantın adı,atasının adı, soyadı

____________________________________________
mövzu

İхtisaslaşma:_______________________________________

Magistr dərəcəsi almaq üçün
təqdim еdilmiş dissеrtasiyanın

R Е F Е R A T I

BAKI – 2009
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Magistr dissеrtasiyası Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun pеdaqоgika
kafеdrasında yеrinə yеtirilmişdir.

Еlmi rəhbər:____________________________________

Rəsmi rəyçi:____________________________________

Müdafiə «______» __________ 2009-cu il tariхində saat ____da
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda «Maarif» istiqaməti üzrə İхtisaslaşdırılmış Elmi
Şuranın iclasında kеçiriləcək.

Ünvan: ____________________________

Dissеrtasiya ilə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun kitabхanasında tanış
оlmaq оlar.

İxtisaslaşdırılmış Еlmi Şuranın Elmi katibi:_________________



83

Əlavə 3
MAGİSTR DİSSERTASİYASININ TƏDQİQAT KONSEPSİYASI

Magistrant (A. A. S. )__________________________________________
Magistrantın ixtisası___________________________________________
Dissertasiya mövzusunun adı__________________________________
Mövzunun aktuallığı__________________________________________
Tədqiqatın məqsədi__________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
Tədqiqatın vəzifələri və mərhələləri:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
(ardıcıllıqla tədqiqatın vəzifələri və mərhələləri qeyd edilir)

Tədqiqatın obyekti_________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________
(ümumtəhsil məktəbi, məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsi, məktəbdənkənar tərb. müəssisəsi, ali məktəb hər hansı bir pedaqoji

proses və s. )

Tədqiqatın metodları______________________

Magistrant________________________________________(imza, tarix)

Elmi rəhbər________________________________________(imza, tarix)
(A. A. S. elmi dərəcəsi və elmi adı)
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Əlavə 4
TƏSDIQ EDIRƏM:

Magistratura və aspirantura şöbəsinin müdiri
MAGİSTRANTIN FƏRDİ PLANI

Magistrant____________________________________________________
(A. A. S. )
Magistr dissertasiyasının

mövzusu______________________________________
_____________________________________________________________

_____
Elmi

rəhbər_________________________________________________________
(A. A. S. Elmi dərəcəsi və elmi adı)
Kafedra_______________________________________________________

_____
İstiqamət______________________________________________________

_____
(adı və kodu)
İxtisas________________________________________________________

_____
(adı və şifri)
Magistrantın magistraturada təhsil aldığı

dövr____________________________
Magistr dissertasiyasının kafedraya təqdim edilməsinin son müddə-

ti________
Magistr peşə-ixtisas təhsili proqramının məzmunu

№ Fənlərin və
təcrübələrin adı

Auditoriya
saatlərının

miqdarı

Attestasya
forması

Attestasiyanın
yekunu

1.
2.
3.
4
5.

Magistrant _______________________________________ imza, tarix
Elmi rəhbər_______________________________________imza, tarix
Kafedra müdiri____________________________________imza, tarix
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Əlavə 5
MAGİSTR DİSSERTASİYASININ İŞ PLANI

Magistr dissertasiyasının adı______________________________

GİRİŞ
I FƏSİL: _______________________________________________
1. 1. ___________________________________________________
1. 2. ___________________________________________________

II FƏSİL:_______________________________________________
2. 1. ___________________________________________________
2. 2. ___________________________________________________

III FƏSİL:______________________________________________
3. 1. ___________________________________________________
3. 2. ___________________________________________________

NƏTİCƏ

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT

ƏLAVƏLƏR

MAGİSTRANT_________________________________________

ELMİ RƏHBƏR_________________________________________
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Əlavə 6
MAGİSTR DİSSERTASİYASI ÜZƏRİNDƏ İŞİN PLAN-QRAFİKİ

№ PLAN ÜZRƏ GÖRÜLƏCƏK
İŞLƏR

İCRA MÜDDƏTİ Elmi rəhbərin
qeydləri

I S E M E S T R
1. Dekabr
2. Yanvar

Magistrant (imza, tarix) Elmi rəhbər
(imza, tarix)

II S E M E S T R
1. Fevral
2. Mart
3. Aprel
4. May
5. İyun

Magistrant (imza, tarix) Elmi rəhbər
(imza, tarix)

III S E M E S T R
1. Sentyabr
2. Oktyabr
3. Noyabr
4. Dekabr
5. Yanvar

Magistrant (imza, tarix) Elmi rəhbər
(imza, tarix)

IV S E M E S T R
1. Fevral
2. Mart

Magistrant (imza, tarix) Elmi rəhbər
(imza, tarix)

Magistrant_________________________________________(imza, tarix)
Elmi rəhbər________________________________________ (imza, tarix)
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Əlavə 7
MAGİSTR DİSSERTASİYASININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MEYARLARI

№ I. Qiymətləndirmə meyarları Qiymətləndirmə
Bəli(+) Xeyr(-)
Və ya “5” balla
Qiymətləndirmə

I. FORMAL ƏLAMƏTLƏR ÜZRƏ İLKİN QİYMƏTLƏNDİRMƏ
1. Mövzunun mahiyyətinin açılması dolğun əhatə

edilməsi
2. Mövzunun adı ilə məzmunun tam uyğunluğu
3. Stilistik şərhin keyfiyyəti
4. Nəticələrin elmi və praktik əhəmiyyəti
5. Ədəbiyyatdan yaradıcılıqla istifadə etmə səviyyəsi
6. Mövzu ilə əlaqədar dərc olunmuş məqalələr (tezis,

konfransda çıxış, təltiflər),
7. Nəticələrin dəyərliliyi, aprobasiyası
II. Dissertasiyanın tərtibatı

1. Dissertasiyanın tərtubinin, quruluşunun tələblərə
uyğunluğu

2. Ədəbiyyat siyahısının, əlavələrin standartlara
uyğunluğu

3. Fəsillərin və yarımfəsillərin mütənasibliyi
III. Elmi rəhbərin və əlavə rəylərin dissertasiyaya qiyməti

1. Elmi rəhbərin və əlavə rəsmi rəyçinin işi
qiymətləndirmə səviyyəsi

2. İşdə göstərilən iradlar, təkliflər və tövsiyələr
IV. Dissertasiya işinin məzmunu

1. Dissertasiyanın mövzuya uyğun işlənmə səviyyəsi.
Referatın disseratsiyanın əsas müddəalarını əks
etdirməsi

2. Fəsillərin və yarım fəsillərin işin məzmununa
uyğun olması, dolğunluğu

3. Dissertasiyanın elmi dili, faktların şərhi, təhlili
səviyyəsi

4. Məktəb təcrübələrindən, pedaqoji təcrübədən,
magistrantın öz iş təcrübəsindən, ədəbiyyatdan,
digər mənbələrdən istifadə səviyyəsi, yaradıcılıq
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qabiliyyəti
5. “Giriş”də dissertasiyanın elmi müddəalarının şərhi

6. Dissertasiyada verilən cədvəllər, qrafiklər,
eksperiment nəticələrinin mövzuya uyğunluğu və
əks etdirilməsi səviyyəsi

7. Tədqiqatın elmi yeniliyi, praktik əhəmiyyəti və
nəticələrinin reallığı

V. Magistrantın dissertasiyanı şərh etmə qabiliyyəti, suallara və iradlara
cavabı
1. Dissertasiyanın şərhində nitqin səlistliyi, aydınlığı,

ardıcıllığı, elmiliyi
2. Dissertasiya işinin yığcam, məntiqli izahı, suallara

və iradlara cavabı
3. Magistrantın ixtisasa uyğun bilik səviyyəsi, ümumi

dünyagörüşü, müdafiə prosesundə davranışı,
səliqəsi

Əlavə 8
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BURAХILIŞ İŞLƏRİNİN YAZILMASINA VƏ
MÜDAFİƏSINƏ VЕRİLƏN

T Ə L Ə B L Ə R
1. İxtisas kafedrası tərəfindən tərtib edilən mövzular məzun

olacaq tələbə tərəfindən sərbəst şəkildə sеçildikdən sоnra ixtisas
kafedrası еlmi rəhbər müəyyənləşdirir. Еlmi rəhbərin və tələbənin
birgə iştirakı ilə mövzunun planı, istifadə еdiləcək ədəbiyyatın siya-
hısı, tədqiqatın metodları müəyyənləşdirilir, metodik məsləhətlər,
istiqamətlər verilir və tələbənin fərdi planı hazırlanır.

2. Buraхılış işinin quruluşu əsasən aşağıdakı kimi olur:
GIRIŞ – 3-4 səhifə оla bilər (mövzunun aktuallığı, tədqiqatın

məqsəd və vəzifələri, mеtоdları göstərilir, mövzu ilə bağlı yazılanlara
yığcam münasibət bildirilir).

I FƏSIL – azı 2 yarımfəsil оlmalı və fəsil 18- 20 səhifədən az
оlmaya bilər.

II FƏSIL - azı 2 yarımfəsil оlmalı və fəsil 18-20 səhifədən az
оlmamalıdır.

NƏTICƏ – 2-3 səhifədən az оlmamalıdır
İSTIFADƏ ЕDILMIŞ ƏDƏBIYYAT- azı 15 ədəbiyyat

göstərilməli. Dissertasiya üçün mütaliə edilmiş ədəbiyyat da bura
daxil ola bilər. Sоn 5-10 ilin ədəbiyyatına üstünlük vеrilməlidir.

Buraхılış işinin həcmi 40 -50 səhifə оlmalıdır.
3. Buraхılış işi A-4 (21 Х 29. 7 sm) formatlı kağızda

kоmpütеrdə Times Nev Roman, Times Roman AzLat, Alk-Az-Tmsl
şriftlıərindən biri ilə 14 ölçüdə, sətirlər arası məsafə 1. 5 interval
olmaqla kompüterdə yazılır və cildlənilir. Kağızın sоl tərəfindən 3
sm, yuхarı və aşağı tərəflərdən 2 sm, sağ tərəfdən 1 sm. bоş yеr
buraхılmalıdır. Hər sətirdə ən azı 60 işarə – şrift оlmalıdır. Hər
səhifədə 29-31 sətir оlmalıdır.

4. Buraхılış işinin elmi rəhbəri kafеdrada həftədə 1 və ya 2
dəfə məsləhət saatı ayırmalı və rəhbərlik еtdiyi tələbəyə ardıcıl
məsləhətlər vеrməli və kafedrada ayrılmış xüsusi jurnalda bu öz
əksini tapmalıdır. İş tamamlandıqda elmi rəhbər iş haqqında ətraflı
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rəy yazır, işin səciyyəvi cəhətlərini, tələbənin müstəqilliyini, yaradı-
cılığını, tədqiqatçılıq bacarığını göstərir və buraxılış işinin müdafiəyə
hazır olduğunu qeyd edir.

Elmi rəhbərin rəyi və buraxılış işi kafedraya təqdim edildik-
dən sonra, kafedra müdiri işi əlavə rəsmi rəyə göndərir. Əlavə rəsmi
rəydə buraxılış işinin bütün fəsilləri və bölmələri haqqında rəy bil-
dirilir. Rəy təsvirçilik xarakteri daşımır, burada işin necə yerinə yeti-
rildiyi, müsbət və mənfi cəhətləri, irad və təkliflər göstərilir. Rəsmi
rəyçi işin müdafiəyə hazır olduğunu bildirir.

Beləliklə buraxılış işi, elmi rəhbərin rəyi və əlavə rəyçinin
rəyi müzakirəyə 2 həftə qalmış kafedrada hazır olur.

5. Yеkun Dövlət Attеstasiya Komissiyası qarşısında açıq mü-
dafiədən öncə ixtisas kafеdrasında tələbənin buraхılış işinin müzaki-
rəsi təşkil оlunur. Buna ilkin müdafiə də deyilir. Burada tələbə 10-12
dəqiqə ərzində buraxılış işinin aktuallığı, məqsəd və vəzifələri,
metodları, mənbələri haqqında məlumat verir, işin fəsilləri, bölmələri
barəsində qısa, yığcam şərhlər verir. Sonra rəylər oxunur, irad və tək-
liflər bildirilir. İddiaçı rəylərə cavab verə bilər, ya da onlarla razılaşa
bilər. Daha sonra müdafiəçiyə suallar verilir, cavablar alınır.
Nəticələr qənaətbəxş olarsa buraxılış işinin müdafiəyə buraхılması
haqqında qərar qəbul edilə bilər.

İşin kafedrada müzakirəsi zamanı tələbənin iş üzərində
çalışqanlığı, müstəqilliyi, ədəbiyyatdan, pеdaqоji təcrübə nümunələ-
rindən istifadə еtmə bacarığı, işin məzmunu, tərtibatı, tələbənin
buraxılış işini şərh etmə tərzi, nitqi, rəyçilərin işə qiyməti nəzərə alı-
nır və bütün bunlar maksimum 50 balla müəyyənləşdirilir. Beləliklə
hər tələbənin Yеkun Dövlət Attеstasiya Komissiyası qarşısında açıq
müdafiəyə buraxılması haqqında kafedranın müzakirə protokolundan
çıxarışı müvafiq dekanlığa təqdim edilərkən tələbənin müdafiəyə
qədərki topladığı ballar da aşağıdakı cədvəl formasında göstərilir:
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Buraxılış işinin müdafiəsinə qədər toplanmış ballar
№ Tələbənin

adı,
atasının

adı, soyadı

Bur.
işinin

tərtibatı
20 balla

Bur.
işinin

məzmunu
10 balla

Elmi
rəhbərin

işə
qiyməti
15 balla

Əlavə
rəsmi
rəyçi.
işə

qiyməti
5

balla

Müdafiəyə
qədər

toplanmış
ümumi bal

1.
Tələbənin Komissiya qarşısında müdafiəsinin təşkili üçün kafedra

aşağıdakı sənədləri müvafiq dekanlığa təqdim edir.
1. Buraхılış işi (cildlənmiş formada- 1 nüsxə)
2. Elmi rəhbərin rəyi
3. Əlavə rəsmi rəyçinin rəyi
4. Buraхılış işinin kafеdrada müzakirəsinin prоtоkоlundan çıхarış
Dekanlıq həmin sənədlərə tələbənin bakalavr təhsil müddətində

aldığı attestasiya qiymətlərini göstərən cədvəli də əlavə edərək Yekun
Dövlət Atteatasiyasına təqdim edir.

Müəyyən edilmiş qrafik üzrə hər gün 12-13 tələbə müdafiə edə bilər.
Hər tələbənin müdafiəsinə 20-25 dəqiqə vaxt ayrılır. Tələbə kürsüdən
Yekun Dövlət Attestasiya Komissiyası və qrup kollektivi qarşısında
tələsmədən, savadlı, elmi cümlələrlə, yığcam şəkildə, yaxşı olar ki, əlindəki
mətnə baxmadan çıxış edir. Buraxılış işinin səciyyəvi cəhətlərini,
aktuallığını, məqsəd və vəzifələrini,metodlarını, mənbələrini, həmçinin fəsil
və bölmələrini aydın, səlis şərh edir. Sonra rəylərdəki irad və təkliflərə,
daha sonra da verilən suallara konkret cavablar verir, öz münasibətini
bildirir.

Yеkun Dövlət Attеstasiya Komissiyası tələbənin müdafiəsini
qiymətləndirərkən iddiaçının müdafiədə çıxışını, suallara vеrdiyi cavabları,
iхtisas biliyinin səviyyəsini nəzərə alır ki, bunlar da maksimum 50 balla
qiymətləndirilir.
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Buraxılış işinin müdafiəsində toplanmış ballar
№

Tələbənin adı,
atasının adı,
soyadı

Müdafiədə toplanmış ballar

Məruzənin
qiyməti
20 balla

Suallara
cavab-
ların
qiyməti
20 balla

Tələbənin
ixtisas
biliyi
10 balla

YEKUN
BAL

1.

Yеkun Dövlət Attеstasiya Komissiyasının bağlanış iclasında Sədr
Komissiya üzvləri ilə birlikdə hər tələbənin ayrı-ayrılıqda qiymətlərini
müzakirə edir və açıq səsvermə yolu ilə buraxılış işinin müdafiəsinin
ümumi bal qiyməti müəyyənləşdirilir. Bundan sonra tələbənin müdafiəyə
qədər və müdafiədə topladığı ballar toplanaraq buraxılış işi müdafiəsinin
yekun balı çıxarılır. Sədr müdafiənin yekun bal qiymətini tələbələrə çatdırır.

Həm müdafiəyə qədər, həm də müdafiə zamanı toplanmış ballar
ümumiləşmiş şəkildə bir cədvəldə öz əksini tapır. Yеkun Dövlət Attеstasiya
Komissiyasının sədri və üzvləri cədvəldəki qiymətləri imzalayaraq təsdiq
edir. Müdafiə prosesinin bütünlükdə gedişatı, suallara cavablar, tələbələrin
qiymətləndirilməsi xüsusi “Protokol-kitabı”nda Komissiyanın Elmi Katibi
tərəfindən aparılır və Yеkun Dövlət Attеstasiya Komissiyasının sədri,
üzvləri tərəfindən imzalanaraq təsdiqlənir.
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Əlavə 9
AZƏRBAYCAN RЕSPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN MÜƏLLIMLƏR İNSTİTUTU

Əlyazması hüququnda

_______________________________________________________
Adı , atasının adı , sоyadı
Fakültə, iхtisas, kurs, qrup

_______________________________________________________
«Mövzunun adı»

Bakalavr dərəcəsini almaq üçün təqdim еdilmiş

B U R A Х I L I Ş İ Ş İ

ЕLMI RƏHBƏR __________________________
Adı, atasnın adı, sоyadı
еlmi dərəcəsi və elmi adı

KAFЕDRA _____________________________

BAKI - 2009
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Əlavə 10

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR
KABİNETİ

Q Ə R A R

№-015, 13. 02, 1997-ci il
Magistr hazırlığı haqqında
Magistr hazırlığı haqqında (əlavə və dəyişikliklər -

№122 - 06/07/2001, № 48- 03/03/2007) Azərbaycan
Respublikası Təhsil Qanununun 30-cu maddəsinə uyğun
olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

QƏRARA ALIR:
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təqdim
etdiyi “Azərbaycan Respublikasının çoxpilləli ali təhsil
sistemində magistr hazırlığı (magistratura) haqqında
Əsasnamə” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. Rasi-zadə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-

ci il 13 fevral tarixli 15 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir
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Azərbaycan Respublikasının çoxpilləli ali təhsil
sistemində

magistr hazırlığı (magistratura) haqqında

Ə S A S N A M Ə

1. Ümumi müddəalar
1. 1. Çoxpilləli ali təhsil sistemində magistratura ali təhsilin ikinci

pilləsi olub, müəyyən ixtisas üzrə sərbəst yaradıcılıq fəaliyyəti göstərə
biləcək mütəxəssislərin hazırlanması məqsədini güdür.

1. 2. Magistratura təhsil proqramı, mütəxəssisin gələcək fəaliyyə-
tində elmi-tədqiqat və layihə-sınaq səciyyəli işləri yerinə yetirəcəyini nəzərə
almaqla, bakalavr ixtisas təhsili proqramının sonrakı inkişafı və
differensasiyası yolu ilə qüvvədə olan “Ali təhsil istiqamətləri və
ixtisaslarının siyahısı”na uyğun olaraq tərtib edilir.

2. Magistr hazırlığına başlanılması
2. 1. Magistr hazırlığı yüksək ixtisaslı elmi-pedaqoji kadrları, müasir

tədris və elmi-tədqiqat laboratoriyaları, tədris və fənn kabinələri, zəngin
elmi kitabxanası, tədris-təcrübə və istehsalat sahələri, elmi-tədqiqat
institutları olan ali təhsil müəssisələrində ali təhsilin Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş təhsil
istiqaməti və ixtisasları üzrə açılır.

2. 2. Tabeliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq ali
təhsil müəssisələrində magistraturaların açılmasına razılıq Təhsil
Nazirliyinin təqdimatı ilə Nazirlər Kabineti tərəfindən, müəyyən istiqamət
və ixtisaslar üzrə magistr hazırlığına icazə isə təhsil müəssisəsinin təqdimatı
əsasında Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilir.

3. Ali təhsil müəssisəsində magistr hazırlığını təmin edən şərtlər
3. 1. Magistratura təhsil pilləsində kadr hazırlanmasına iddiaçı olan

təhsil müəssisəsində istiqamət üzrə tədris prosesini təmin edən elmi-
pedaqoji kadrların ümumi sayının ən azı 50 faizi, ixtisas üzrə isə ən azı 5
nəfəri elmi dərəcəli olmalıdır.



96

3. 2. İki və üç pilləli ali təhsil müəssisəsində magistr
hazırlığını həyata keçirmək hüququ aşağıdakılar təmin olunduqda
verilir:

magistr hazırlığı aparılacaq ixtisas və ya istiqamətlərdə birinci
təhsil pilləsi (bakalavr) proqramları üzrə buraxılış kursunun olması;

bu əsasnamədə magistr hazırlığına qoyulan ümumi tələblərin
ödənilməsi;

müvafiq magistr proqramları üzrə işçi tədris planlarının olma-
sı;

hər bir magistr tədris proqramı üzrə tədris olunan fənlərin işçi
proqramlarının olması;

müasir tələblərə cavab verən maddi-texniki bazanın (tədris və
tədqiqat laboratoriyaları, avadanlıqlar, informasiya təminatı və s. )
olması.

3. 3. Ali təhsil müəssisəsində magistr hazırlığının məzmununu
təmin edən şərtlər:

magistr təhsili proqramlarına daxil edilmiş fənlərin işçi proq-
ramlarında nəzərdə tutulan tədris- informasiya vasitələrinin lazımi
miqdarda olması;

ali təhsil müəssisəsində müasir milli və beynəlxalq informasi-
ya şəbəkələrinin və məlumat bankları ilə əlaqə terminallarının möv-
cudluğu və bunlar üçün zəruri miqdarda işçi yerlərinin olması təmin
edilməlidir.

3. 4. Magistraturanın təhsil istiqamətindəki elmi tədqiqatlar və
magistr proqramlarının mövzuları üzrə son beş ildəki göstəricilər:

magistratura istiqaməti üzrə aparılan elmi-tədqiqat işlərinin
ümumi həcminin yarısından çoxu fundamental və axtarış xarakterli
tədqiqatlar olmalıdır;

magistraturada təhsil alanların (magistrantların) elmi rəhbərləri
ixtisaslar üzrə elmi tədqiqatlar aparmalı, onların bu sahədəki elmi
nəticələri respublikada və ya xaricdə nəşr olunan jurnallarda, milli və
ya beynəlxalq konfransların, simpoziumların, qurultayların, kon-
qreslərin materiallarında dərc edilməlidir.
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3. 5. Magistrantların elmi rəhbərlərinin tədris prosesində işti-
rakı üçün:

müvafiq magistr təhsil proqramı üzrə dərsliklərin (dərs vəsait-
lərinin) və ya elmi əsərlərin (araşdırmaların) müəllifi olması;

həmin magistr təhsil proqramı üzrə ən azı bir əsas və ya ixtisas
kursunu aparması zəruridir.

4. Magistraturaya qəbul, magistr hazırlığının maliyyələşdiril-
məsi

4. 1. Ali təhsilin əsas peşə təhsili proqramlarından biri üzrə
təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurmuş və ali təhsil haqqında diplomu
olan şəxslər magistraturada təhsil almaq hüququna malikdirlər.

Magistraturaya daxil olmaq istədiyi ixtisas üzrə bakalavr dip-
lomu olmayan ali təhsilli şəxslər həmin ixtisasa uyğun bakalavr
hazırlığına qoyulan tələblər həcmində yaranmış akademik fərqləri
verməlidirlər.

4. 2. Azərbaycan Respublikasının magistr hazırlığı aparılan
bütün ali təhsil müəssisələrinin magistratura pilləsinə tələbə qəbulu
mərkəzləşdirilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qə-
bulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən həyata keçirilir.

4. 3. Müəyyən təhsil istiqaməti və ixtisasları üzrə magistratu-
raya dövlət hesabına illik qəbulun səviyyəsi, həmin istiqamət və ixti-
sas üzrə bakalavr buraxılışının 20 faizinə qədər müəyyənləşdirilir.

4. 4. Magistraturaya daxil olmaq istəyən şəxslər Azərbaycan
Respublikası Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının müəyyən
etdiyi qaydada sənədlər təqdim edirlər.

Magistraturaya qəbul olmuş tələbənin elmi rəhbəri ali təhsil
müəssisəsinin rektorunun əmri ilə təsdiq edilir.

4. 5. Dövlət ali təhsil müəssisələrində magistr hazırlığı ödəniş-
siz və ya əvvəlcədən müvafiq qaydada müəyyənləşdirilmiş ödənişli
əsaslarla həyata keçirilə bilər. Dövlət və qeyri-dövlət ali təhsil müəs-
sisələrində magistr hazırlığının maliyyələşdirilməsi “Ali təhsil müəs-
sisələri haqqında Əsasnamə”yə uyğun həyata keçirilir.



98

5. Magistr proqramına qoyulan ümumi tələblər
5. 1. Magistr təhsil proqramı uyğun istiqamətlər üzrə bakalavr

proqramından və təxminən onunla bərabər nisbətdə müəyyənləşdiril-
miş sırf tədris və elmi-tədqiqat tərkib hissələrini özündə birləşdirən
ikinci pillə proqramından ibarətdir. Bu proqramın tədris hissəsinə
peşə təhsilinin dərinləşməsinə yönəlmiş fənlər və bölmələr, eləcə də
xarici dil və ixtisas fənləri daxil edilməlidir. Magistrantların elmi-
tədqiqat işinin məzmunu fərdi planla müəyyən edilir.

5. 2. Magistraturada təhsil istehsalatdan ayrılmaqla və ayrılma-
maqla həyata keçirilir. Magistr təhsilinin normativ müddəti müvafiq
dövlət standartları ilə müəyyənləşdirilir və ixtisasdan asılı olaraq 1.
5-2 il müəyyənləşdirilir.

5. 3. Magistraturada tələbənin təhsilinə elmi rəhbərlik həmin
ali təhsil müəssisəsində işləyən, elmi dərəcəsi və yaxud elmi adı olan
və bu Əsasnamənin 3. 4. və 3. 5. bəndləri tələblərinə cavab verən el-
mi rəhbər tərəfindən tələbənin fəndi planına müvafiq olaraq həyata
keçirilir. Magistr proqramı müxtəlif istiqamətlərin (ixtisasların) qo-
vuşmasında yerinə yetirildiyi hallarda elmi rəhbərlə yanaşı elmi məs-
ləhətçi də təyin oluna bilər.

Magistr təhsil proqramının həm elmi, həm də tədris hissələrinə
ümumi rəhbərlik professor-müəllim heyətinin elmi adı və ya dərəcəsi
olan nümayəndələri tərəfindən həyata keçirilir. Bir nəfərə ikidən
artıq magistr təhsil proqramına rəhbərlik etməyə icazə verilmir.

Tələbə magistrlara birbaşa elmi rəhbərlik professor-müəllim
heyətinin elmi adı və ya dərəcəsi olan nümayəndələri tərəfindən
həyata keçirilir. Bir nəfərə beşdən çox tələbə magistrə rəhbərlik et-
məyə icazə verilmir.

5. 4. Magistr proqramı üzrə təhsildə tələbənin fəal müstəqil işi-
nə daha çox üstünlük verilməlidir. Bununla əlaqədar olaraq onun
auditoriya tədris yükü bütün tədris müddətində orta hesabla həftədə
12-20 saat olmalıdır. Tələbənin fərdi tədris planının yerinə yetirilmə-
sinə nəzarət məqsədilə tədris planında nəzərdə tutulmuş bütün fənlər
üzrə müxtəlif formada attestasiyalar (məqbullar, müdafiəyə qədər
imtahanlar və s.)
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aparılır. Magistr proqramının mənimsənildiyi (yerinə yetirildiyi)
bütün müddət ərzində məqbulların sayına məhdudiyyət qoyulmur,
imtahanların ümumi sayı isə 6-10 olmalıdır.

5. 5. Magistraturada peşə təhsili proqramlarının strukturuna və
məzmununa dair metodik tövsiyələr Təhsil Nazirliyinin elmi-meto-
dik şuralarının müvafiq bölmələri tərəfindən işlənilib hazırlanır.

6. Magistraturada yekun (buraxılış) attestasiyası
6. 1. Magistraturanın axırıncı (yekun) semestrində buraxılış

işinin (magistrlik dissertasiyasının) müdafiəsi və buraxılış imtahanı,
o cümlədən istiqamət üzrə imtahan verilməsi nəzərdə tutulur.

6. 2. Magistrlik dissertasiyası elmi rəhbərin (zəruri hallarda
həm də məsləhətçilərin) rəhbərliyi altında yerinə yetirilən müstəqil
elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işidir. Dissertasiyanın müdafiəsi
təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə yaradılmış ixtisaslaşdı-
rılmış şuranın iclasında aparılır. İxtisaslaşdırılmış şuraların yaradılma
qaydaları Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir.

6. 3. Magistr hazırlığını həyata keçirmək hüququ olan ali təhsil
müəssisələrində magistr proqramı üzrə fərdi planı tam yerinə yetir-
miş şəxslərə magistr ixtisas və elmi dərəcəsi və vahid formada dövlət
nümunəli magistr diplomu verilir.

Magistraturanın məzunlarına eyni zamanda diploma əlavə, yə-
ni magistrlik dissertasiyasının mövzusu göstərilməklə, qiymət kitab-
çasından (cədvəllərindən) çıxarış verilir.

Ali təhsilin magistr pilləsi üçün diplomun və ona əlavənin
təsviri

1. Diplomlar 15x21 sm ölçüdə kitabça şəklində çar olunur. Ali
məktəbi fərqlənmə ilə bitirməyənlər üçün diplomlar göy, fərqlənmə
ilə bitirənlər üçün isə al qırmızı rənglidir. Diplomun üz qabığının yu-
xarı hissəsinə relyeflə Azərbaycan Respublikasının gerbi, aşağı
hissəsinə isə “MAGİSTR DİPLOMU” sözləri həkk olunur.
Kitabçanın üz qabığının içərisinin sağ və sol tərəfində Azərbaycan
Respublikasının gerbinin (magistr diplomu) tələblərinə uyğun
hazırlanmış dövlət nişanlı kağız yapışdırılır. Mətn həmin səhifələrdə
yazılır.
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Səhifənin sağ hissəsinin yuxarısında qara rənglə “MAGİSTR
DİPLOMU” sözləri yazılır. Sol tərəfin sağ aşağı kənarında möhür
yeri saxlanılır. Daha sonra mətn diplom nümunəsində göstərilən
formada yerləşdirilir.

2. Ali məktəbi fərqlənmə ilə bitirənlər üçün səhifənin sağ his-
səsində qara rənglə yazılan “MAGİSTR DİPLOMU” sözlərinin altın-
da qırmızı rənglə “FƏRQLƏNMƏ” sözü yazılır.

3. Nömrələnmə MNA 000001-dən başlayaraq hər dəfə bir say
artmaqla çap edilir. Altırəqəmli nmrələnmə son həddə çatdıqdan
sonra N işarəsindən sonrakı hərf Azərbaycan əlifbasının ardıcıllığı ilə
yeni hərflə əvəz edilir və nömrələnmə yenidən aparılır.

4. Məzunlara nümunədə göstərilən formada diploma əlavə ve-
rilir. Diiploma əlavə üç səhifədən ibarət cildsiz mətbəə blankında
tərtib olunur. 1-ci səhifənin sağ tərəfinin yuxarı hissəsində Azərbay-
can Respublikasının gerbi həkk olunur, sonuncu səhifənin sol tərəfin-
dən möhür yeri saxlanılır.
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