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Təd qi qat qru pu aşa ğı da kı şəxs lə rə he sa ba tın ər sə yə gəl mə sin də gös tər dik lə ri dəs tə yə gö rə xü-
su si tə şək kür edir:

1. Mil li Məc li sin Elm və təh sil ko mi tə si nin üzv lə ri nə – Ka mi lə Əli ye va, So na Əli ye va, Pər vin Kə-
rim za də, Mu sa Qa sım lı və Asim Mol la za də yə – mü sa hi bə (key fiy yət in ter vü sü) me to dun dan 
is ti fa də et mək lə ke çi ril miş sor ğu da fə al iş ti rak et dik lə ri nə gö rə.

2. Təh sil Na zir li yi nə, Ba kı Şə hər Baş Təh sil İda rə si nə və Na zir li yin Sum qa yıt, Gən cə, Bər də, Şə ki, 
Şir van, Xaç maz, Göy çay, Lən kə ran və Min gə çe vir də yer lə şən təh sil şö bə lə ri nin rəh bər lə ri nə 
– res pub li ka nın şə hər və ra yon la rın da ic ti mai rəy sor ğu su nun təş ki lin də gös tər dik lə ri dəs tə yə 
gö rə.

3. Təh sil Na zir li yi nin Təh si lin in ki şa fı proq ram la rı şö bə si nin mü di ri Emin Əm rul la ye və – mü sa-
hi bə (key fiy yət in ter vü sü) me to dun dan is ti fa də et mək lə ke çi ril miş sor ğu da fə al iş ti rak et di yi nə 
gö rə.

4. Döv lət İm ta han Mər kə zi nə (DİM) – im ta han la rın şə hər və ra yon lar üz rə ke çi ril mə ye ri və ta ri xi 
ilə bağ lı mə lu mat dəs tə yi nə və so si olo ji sor ğu-təd qi qa tın nə ti cə lə ri əsa sın da ha zır lan mış ana-
li tik he sa ba ta rəy ver di yi nə gö rə.

5. DİM-in Mət bu at la iş və elekt ron kom mu ni ka si ya sek to ru nun mü di ri Xan lar Xan lar za də – mü-
sa hi bə (key fiy yət in ter vü sü) me to dun dan is ti fa də et mək lə ke çi ril miş sor ğu da fə al iş ti rak et di-
yi nə gö rə.

6. Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutuna – sosioloji sorğu-tədqiqatın nəticələri əsasında 
hazırlanmış analitik hesabata rəy verdiyinə görə.

7. Təh sil eks pert lə ri nə – Na dir İs ra fi lov, Şah lar Əs gə rov, Kam ran Əsə dov və El şən Qa fa ro va – 
mü sa hi bə (key fiy yət in ter vü sü) me to dun dan is ti fa də et mək lə ke çi ril miş sor ğu da fə al iş ti rak 
et dik lə ri nə və so si olo ji sor ğu-təd qi qa tın nə ti cə lə ri əsa sın da ha zır lan mış ana li tik he sa ba ta rəy 
ver dik lə ri nə gö rə.

8. Psi xo loq İla hə Da da şo va ya və so si oloq Ca vid İma moğ lu na – mü sa hi bə (key fiy yət in ter vü sü) 
me to dun dan is ti fa də et mək lə ke çi ril miş sor ğu da fə al iş ti rak et dik lə ri nə gö rə.

9. Ba kı, Sum qa yıt, Gən cə, Bər də, Şə ki, Şir van, Xaç maz, Göy çay, Lən kə ran və Min gə çe vir də ic ti-
mai rəy sor ğu sun da fə al iş ti rak et miş bü tün abi tu ri yent lə rə, va li deyn lə rə, mü əl lim lə rə və bu 
pro ses də əmə yi ke çən hər bir in sa na.

TƏ ŞƏK KÜR LƏR
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I.1. Təd qi qa tın əhə miy yə ti və ak tu al lı ğı

XX əsr də in for ma si ya və ya şə bə kə cə miy yə ti 
(D.Bell, O.Toff er, Y.Ma su da, M.Kas tels), post mo dern 
cə miy yə ti (J.Li otar, U.Eko), is teh lak cə miy yə ti (P.Dra-
ker, P.Xat kins, T.Xu sen) və s. möv zu lar da müx tə lif 
kon sep si ya lar or ta ya qo yul du. Tə bii ki, təh si lin (öy-
rən mə nin) tə bi əti, ye ni təh sil pa ra diq ma sı və qlo bal 
təh sil trend lə ri ilə bağ lı mə sə lə lər də da ha cid di mü-
za ki rə müs tə vi si nə çı xa rıl dı, gə lə cək də so si uma tə sir 
edə cək də yər lər sı ra sın da ön plan da qeyd olun du. 
Bu qə na ətə gə lin di ki, in no va tiv və tə şəb büs kar iq-
ti sa di sis te min ya ra dıl ma sı “təh sil əs ri” ad lan dı rı-
lan XXI əsr də da ha çox in san ka pi ta lı nın in ki şa fı ilə 
əla qə li ola caq. Ar tıq təh sil yük sək in san ka pi ta lı və 
tex no lo gi ya lar va si tə si lə iq ti sa di ar tı mın dray ve ri nə 
çev ril mək də dir. Mə sə lə yə XXI əsr də ar tıq baş ve rən 
və baş ve rə cək me ta də yi şik lik lər, ye ni dün ya və ye ni 
in sa nı for ma laş dır maq hə də fi kon teks tin dən ya na-
şan da dün ya təh sil sis te min də özü nə məx sus həl qə ni 
təş kil edən ümu mi, ali və or ta ix ti sas təh si li sis te mi-
nin üzə ri nə ağır yük dü şür.

1991-ci il də döv lət müs tə qil li yi ni əl də edən Azər-
bay can Res pub li ka sın da təh sil so si al si ya sə tin pri ori-
tet is ti qa mət lə rin dən bi ri ki mi mü əy yən ləş di ril miş dir. 
Azər bay ca nın iq ti sa di-si ya si sa hə də sis tem trans for-
ma si ya sı pro se si nə baş la ma sı bü tün sa hə lər də ol du-
ğu ki mi təh sil də də kök lü is la hat la rı zə ru ri et miş və 
onun ye ni cə miy yə tin tə ləb lə ri nə uy ğun ye ni dən qu-
rul ma sı nı qar şı ya və zi fə ki mi qoy muş dur. Qeyd edək 
ki, öl kə nin təh sil sis te min də apa rı lan is la hat la rın baş-
lı ca mis si ya sı təh si lin koq ni tiv funk si ya sı nı ye ni dün-
ya ni za mı na uy ğun laş dır maq və tex no lo ji cə hət dən 
in ki şaf et miş si vi li za si ya nın təh did lə ri ni özü nə məx sus 
ya ra dı cı “filtr”dən ke çi rə bil mək ol muş dur.

Azər bay can da təh sil sis te min də kök lü də yi şik-
lik lə rə 15 iyun 1999-cu il ta ri xin də Ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin sə rən ca mı ilə təs diq edil miş, ma-
hiy yə tin də “yad daş mək tə bi”ndən “tə fək kür mək-
tə bi”nə ke çi di sax la yan “Azər bay can Res pub li ka-
sı nın təh sil sa hə sin də İs la hat Proq ra mı” ilə tə kan 
ve ril di. 90-cı il lər də ümu mi təh sil sa hə sin də yer li 
və bey nəl xalq eks pert lə rin bir gə apar dıq la rı təd qi-
qat lar nə ti cə sin də Azər bay can da kı möv cud təd ris 
proq ram la rı nın ha zır kı tə ləb lə ri ödə mə di yi, əsa sən 
fən lər üzə rin də qu rul du ğu, şa gird lə rin tə fək kür və 
dü şün cə tər zi ni la zı mi sə viy yə də in ki şaf et dir mə-
di yi, dərs lik lə rin lü zum suz ma te ri al lar la yük lən di yi, 
uşaq lar da hə ya ti ba ca rıq la rın, təd qi qat çı lı ğın, müs-
tə qil li yin for ma laş dı rıl ma sı na zə if diq qət ye ti ril di yi, 

əz bər çi li yə üs tün lük ve ril di yi və s. bu ki mi mə sə lə lər 
nə zə rə alı na raq ye ni təh sil proq ra mı nın (ku ri ku lum-
la rın) tət bi qi nə baş la nıl dı. 2006-cı il də “Azər bay can 
Res pub li ka sın da ümu mi təh si lin kon sep si ya sı (Mil li 
Ku ri ku lu mu)” Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər Ka-
bi ne ti tə rə fin dən təs diq edil di, hə min sə nəd 2010-
cu il də “Ümu mi təh sil pil lə si nin döv lət stan dar tı və 
proq ram la rı (ku ri ku lum la rı)” adı ilə tək mil ləş di ril-
di. Ümu mi təh si lin fənn ku ri ku lum la rı (I-IV si nif ər 
üçün) isə 2007-ci il də Azər bay can Res pub li ka sı Təh-
sil na zi ri nin əm ri ilə təs diq lən di və pe da qo ji ic ti ma-
iy yə tin is ti fa də si nə ve ril di.

Ye ni təd ris proq ra mı və tə lim üsul la rı əsa sın da 
şa gird qə bu lu ilk də fə 2008-ci il də hə ya ta ke çi ril di. 
Be lə lik lə, res pub li ka nın ümum təh sil mü əs si sə lə rin-
də ye ni təh sil proq ram la rı nın (ku ri ku lum la rın) tət biq 
olun ma sı ilə ye ni məz mun stan dart la rı na uy ğun ha-
zır lan mış dərs lik lər dən is ti fa də edil mə yə baş la nıl dı və 
tə bii ki, təd ris pro se sin də ye ni qiy mət lən dir mə va si-
tə lə ri nin tət biq olun ma sı zə ru rə ti ya ran dı.

2012-ci il də öl kə Pre zi den ti nin mü va fiq sə rən ca-
mı na əsa sən o za man kı TQDK-nın Əsas na mə sin də 
də yi şik lik edil mək lə, mo ni to rinq im ta han la rı nın ke-
çi ril mə si onun və zi fə lə ri nə da xil edil di. Döv lət İm-
ta han Mər kə zi (keç miş TQDK) 2013-cü il dən baş la-
ya raq (ye ni təh sil sis te mi lə ilk təh sil alan şa gird lər o 
za man V si nif də oxu yur du lar) res pub li ka nın ümum-
təh sil mü əs si sə lə rin də mo ni to rinq im ta han la rı ke çir-
mə yə baş la dı. Bu il lər ər zin də res pub li ka nın bü tün 
coğ ra fi re gi on la rı nı əha tə edən mək təb lər dən rep-
re zen ta tiv seç mə yo lu ilə V–X si nif ər də təh sil alan 
60 mi nə ya xın şa gird üçün mo ni to rinq im ta han la rı 
ke çi ril di. Qeyd edək ki, mo ni to rinq im ta han la rı nın 
ke çi ril mə sin də əsas məq səd ye ni tap şı rıq mo del lə-
ri üz rə qiy mət lən dir mə me xa niz mi nin for ma laş dı-
rıl ma sı ilə ya na şı, təh sil sa hə sin də döv lət stan dart-
la rı nın tə min edil mə si üçün apa rı lan is la hat la rın, o 
cüm lə dən ye ni təh sil proq ram la rı nın (ku ri ku lum-
la rın) təd ris pro se si nə tə si ri nin mü əy yən edil mə si, 
şa gird lər tə rə fin dən bu proq ram lar üz rə ma te ri al-
la rın mə nim sə nil mə si, on lar da mü va fiq ba ca rıq və 
vər diş lə rin for ma laş dı rıl ma sı sə viy yə si nin öl çül mə si, 
təd ris pro se sin də mü əl lim lə rin üz ləş di yi çə tin lik lə-
rin aş ka ra çı xa rıl ma sı idi. 2015-ci il dən eti ba rən bi-
lik və ba ca rıq la rın qiy mət lən di ril mə si is ti qa mə tin də 
əmək daş lı ğın tə min edil mə si üçün Təh sil Na zir li yi və 
DİM-in mü tə xəs sis lə rin dən iba rət bir gə İş çi qrup ya-
ra dıl dı. Bu iş çi qru pun ic las və mü za ki rə lə rin də mo-
ni to rinq im ta han la rı nın nə ti cə lə ri və ye ni mo de lin 
ha zır lan ma sı mə sə lə lə ri mü za ki rə olun muş du. Bun-
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la rı nə zə rə ala raq, 2017-ci il də ümu mi (9 il lik) or ta 
təh sil sə viy yə si üz rə təh si la lan la rın bi li yi nin ye kun 
qiy mət lən di ril mə si im ta ha nı DİM tə rə fin dən ye ni 
qay da lar əsa sın da ke çi ril di. Be lə lik lə, ilk də fə ola raq, 
ye ni təh sil proq ram la rı nın (ku ri ku lu mun) tə ləb lə ri nə 
uy ğun IX si nif ə rin ye kun at tes ta si ya im ta han la rın da 
şa gird lə rin mətn üzə rin də iş, mət nin əsas ide ya sı nı 
və mətn də baş ve rən ha di sə lə rin səbəb-nəti cə əla-
qə lə ri ni mü əy yə net mə, mət nin kon teks ti nə uy ğun 
ola raq söz lə rin mə na sı nı izah et mə, tən lik qur ma 
ilə müx tə lif hə ya ti si tu asi ya la ra aid ri ya zi tap şı rıq la rı 
ye ri nə ye tir mək ba ca rıq la rı yox la nıl dı. Ye ni im ta han 
mo de li nin ha zır lan ma sın da məhz mo ni to rinq im ta-
han la rı nın nə ti cə lə ri nin el mi-sta tis tik təh li li baş lı ca 
rol oy na dı. Bə zi eks pert lər bu im ta han la rı ümum-
təh sil sis te mi ilə bağ lı 10 il lik is la hat la rın ilk rəs mi 
qiy mət lən di ril mə si he sab edir lər.

Da ha son ra bu ra xı lış im ta han la rı nın nə ti cə lə ri nin 
komp leks təh li li apa rıl dı və in for ma si ya ba za sı top-
la nıl dı. 2017-ci ilin okt yab rın da DİM-in mə sul iş çi lə-
ri ilə Təh sil Na zir li yi nin nü ma yən də he yə ti ara sın da 
ke çi ri lən gö rüş də 2019-cu il də tət bi qi nə zər də tu-
tu lan tam (11 il lik) or ta təh sil sə viy yə si üz rə bu ra xı-
lış im ta han la rı nın, ali və or ta ix ti sas təh si li mü əs si-
sə lə ri nə qə bul im ta han la rı nın ye ni mo de li nin ye kun 
mü za ki rə si ke çi ril di. Ye ni mo del ic ti ma iy yə tə təq dim 
olun du. Qeyd edək ki, 2019-cu il də tət biq edi lən 
ye ni qə bul mo de lin də nə zər də tu tu lan də yi şik lik lər 
abi tu ri yent lə rin bi lik lə ri nin da ha də qiq şə kil də üzə 
çı xa rıl ma sı na he sab lan mış dı. Be lə ki, ilk növ bə də I-IV 
ix ti sas qrup la rı üz rə ali təh sil mü əs si sə lə ri nə qə bul 
ol maq üçün mü sa bi qə za ma nı abi tu ri yent lə rin bu-
ra xı lış im ta ha nın dan əl də et dik lə ri nə ti cə lə ri də nə-
zə rə alı nır və qə bul im ta ha nın dan top la nı lan ba lın 
üzə ri nə əla və olu nur. Ye ni qay da la ra gö rə, I mər hə-
lə də (bu ra xı lış im ta ha nın da) abi tu ri yent lər 3 fən dən 
(ana di li, ri ya ziy yat, xa ri ci dil) mak si mum 300 bal, II 
mər hə lə də (qə bul im ta ha nın da) isə 3 fən dən (ix ti sas 
qrup la rı na uy ğun) mak si mum 400 bal ol maq la cə mi 
700 bal top la ya bi lər lər. Be lə lik lə, abi tu ri yent lər bu-
ra xı lış və qə bul im ta han la rın da top la dıq la rı bal la rın 
cə mi nə əsa sən ali təh sil mü əs si sə lə ri nin mü sa bi qə-
sin də iş ti rak edə bi lir lər. Bu nun la da bu ra xı lış im ta-
han la rı nın nə ti cə lə ri ye kun at tes ta si ya, V ix ti sas qru-
pu və or ta ix ti sas təh si li mü əs si sə lə ri nə qə bul ol maq 
üçün əsas ol maq la ya na şı, I-IV ix ti sas qrup la rı üz rə 
də mü sa bi qə nin bir kom po nen ti nə çev ril miş olur. 
Bu ra da qə bul im ta ha nı fən lə ri nin say la rı nın azal dıl-
ma sı da vur ğu lan ma lı dır. Be lə ki, əv vəl ki il lər də ol du-
ğu ki mi abi tu ri yent lər 3 bu ra xı lış və 5 qə bul im ta ha-
nı fən ni de yil, 3 bu ra xı lış və 3 qə bul im ta ha nı fən ni 
üz rə im ta han ve rir lər. Abi tu ri yent lə rin im ta han yü kü 
da ha da azal dıl mış dır. Bun dan əla və, ye ni qay da lar la 
qə bul im ta han la rı nın bi rin ci mər hə lə si nin (bu ra xı lış 
im ta han la rı nın) nə ti cə lə ri nin iki il qüv və də ol ma sı, 

yə ni ca ri və növ bə ti təd ris il lə rin də abi tu ri yen tə ali 
təh sil mü əs si sə lə ri nə ke çi ri lən tə lə bə qə bu lu mü-
sa bi qə sin də iş ti rak et mək hü qu qu nun (bi rin ci mər-
hə lə də iş ti rak et mə dən abi tu ri yent im ta ha nın ikin ci 
mər hə lə si ni ve rir) ve ril mə si ni nə zər də tu tur. Bu im ta-
han lar da abi tu ri yent lə rin öz lə ri tə rə fin dən ya zı lı şə-
kil də ca vab lan dı rıl ma sı tə ləb olu nan mü əy yən say da 
tap şı rıq lar dan da is ti fa də olu nur. Ye ni mo del tap şı-
rıq la rı nın sa yı da ümu mi im ta han su al la rı nın sa yı na 
nis bət də çox az dır. Hə lə lik qə bul im ta han la rın da hər 
fənn üz rə cə mi 3 be lə tap şı rı ğın is ti fa də olun ma sı 
nə zər də tu tu lub, bu tip tap şı rıq lar dan is ti fa də ku ri-
ku lum stan dart la rı nın tə lə bi dir.

Be lə lik lə, 2019-cu ilin fev ral ayın dan eti ba rən 
həm ka ğız da şı yı cı la rı, həm də on layn sı naq im ta han-
la rı nın, mart ayı nın dan eti ba rən isə bu ra xı lış və qə bul 
im ta han la rı nın ke çi ril mə si nə start ve ril di. Be lə ki, Ba kı 
şə hə ri və böl gə lər üz rə IX si nif ər üçün bu ra xı lış im-
ta han la rı nın bi rin ci mər hə lə si mar tın 3, 10 və 17-də, 
ikin ci mər hə lə si isə iyu nun 2, 9 və 16-da ke çi ril di. Əv-
vəl ki il lə rin mə zun la rı üçün ümu mi (9 il lik) or ta təh sil 
ba za sın da kol lec lə rə qə bul im ta ha nı nın bi rin ci mər-
hə lə si mar tın 31-də, ikin ci mər hə lə si isə iyu nun 30-da 
ke çi ril di. XI si nif ər üz rə bu ra xı lış im ta han la rı ap re lin 
7, 14 və 21-də təş kil olun du. Əv vəl ki il lə rin mə zun-
la rı üçün I-IV qrup lar üz rə qə bul im ta ha nı nın bi rin ci 
mər hə lə si, elə cə də V qrup üz rə ali təh sil mü əs si sə lə-
ri nə və tam (11 il lik) or ta təh sil ba za sın da kol lec lə rə 
qə bul im ta ha nı ap re lin 28-də ke çi ril di. Ali təh sil mü-
əs si sə lə ri nə I və IV ix ti sas qrup la rı üz rə bi rin ci (yaz) 
qə bul im ta ha nı ma yın 12-də, II və III ix ti sas qrup la rı 
üz rə ma yın 19-da ke çi ril di. I və IV ix ti sas qrup la rı üz rə 
ikin ci im ta han (yay im ta ha nı) isə iyu nun 23-də, II və 
III ix ti sas qrup la rı üz rə iyu lun 7-də ke çi ril di. I-V ix ti sas 
qrup la rı və tam (11 il lik) or ta təh sil ba za sın da or ta 
ix ti sas təh si li mü əs si sə lə ri nə abi tu ri yent lə rin əri zə lə-
ri nin qə bu lu mar tın 15-dən ap re lin 15-dək in ter net 
va si tə si lə apa rıl dı.

Rus böl mə si nin abi tu ri yent lə ri üçün Azər bay can 
di li im ta ha nı (ali təh sil mü əs si sə lə ri nin ba ka lav ri at 
sə viy yə si və or ta ix ti sas təh si li mü əs si sə lə ri üçün bi-
rin ci im ta han) ma yın 5-də ke çi ril di. Bi rin ci im ta han-
da “qey ri-məq bul” qiy mət alan və ya iş ti rak et mə yən 
abi tu ri yent lər üçün qey diy yat ma yın 8-dən 14-dək 
apa rıl dı. Qey diy yat dan keç miş abi tu ri yent lər üçün 
2-ci im ta han isə ma yın 26-da baş tut du. Jur na lis ti-
ka ix ti sa sı nı se çən abi tu ri yent lə rin qey diy ya tı iyu lun 
22-dən 25-dək apa rıl dı. Bu ix ti sa sı se çən abi tu ri yent-
lə rin qa bi liy yət im ta ha nı isə av qus tun 1-də ke çi ril di. 
Xü su si qa bi liy yət tə ləb edən ix ti sas lar üz rə elekt ron 
qey diy yat V qrup üz rə (bə dən tər bi yə si ix ti sa sı) iyu-
nun 24-dən 28-dək apa rıl dı. V qrup üz rə bə dən tər bi-
yə si ix ti sa sı is tis na ol maq la qey diy yat iyu nun 24–dən 
baş la nıl dı və iyu lun 3-dək da vam et di. Xü su si qa bi liy-
yət tə ləb edən ix ti sas lar üz rə qa bi liy yət im ta han la rı 
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I qrup üz rə iyu lun 12-dən 17-dək, V qrup üz rə (bə-
dən tər bi yə si ix ti sa sı) iyu lun 1-dən 7-dək, V qrup üz rə 
(bə dən tər bi yə si ix ti sa sı is tis na ol maq la) iyu lun 7-dən 
av qus tun 2-dək ke çi ril di.

Ümu mi im ta han pro se si ba şa çat dıq dan son ra DİM 
I, II, III və IV ix ti sas qrup la rı üz rə mü sa bi qə də iş ti rak 
et mək hü qu qu qa zan mış abi tu ri yent lər üçün “İx ti sas 
se çi mi za ma nı nə lə rə diq qət ye tir mə li?” ad lı ki tab ça lar 
nəşr et di. Abi tu ri yent lər ix ti sas se çi mi ni iyu lun 24-dən 
av qus tun 6-dək olan müd dət də hə ya ta ke çir di lər. İx-
ti sas la rın si ya hı sı “Abi tu ri yent” jur na lı nın 4-cü bu ra-
xı lı şın da təq dim olun du. Jur nal da, həm çi nin ali təh sil 
mü əs si sə lə ri nə tə lə bə qə bu lu mü sa bi qə sin də iş ti rak 
et mək üçün ix ti sas se çi mi ela nı, “Abi tu ri yen tin elekt ron 
ix ti sas se çi mi əri zə si”nin dol du rul ma qay da sı, ali təh sil 
mü əs si sə lə ri nə qə bul apa rı lan ix ti sas la rın kod la rı, döv-
lət si fa ri şi ilə tə lə bə qə bu lu nun proq no zu ve ril di.

Qeyd edək ki, bu ra xı lış im ta han la rın da 100 mi nə 
ya xın, dörd qrup üz rə qə bul im ta han la rın da 70000-ə 
ya xın abi tu ri yent iş ti rak edib. Ali təh sil mü əs si sə lə ri-
nin mü sa bi qə sin də isə 58300 nə fə rə ya xın abi tu ri yent 
iş ti rak edib. Əsas və əla və qə bul dan son ra 43780 nə-
fər (o cüm lə dən 4774 sub ba ka lavr) ali təh sil mü əs si-
sə lə ri nə qə bul olu nub. 17947 nə fər (o cüm lə dən 632 
sub ba ka lavr) döv lət si fa ri şi əsa sın da, 25533 nə fər (o 
cüm lə dən 4142 sub ba ka lavr) isə ödə niş li əsas lar la 
təh sil al maq hü qu qu nu əl də edib.

Xa tır la daq ki, bu il 3 nə fər in cə sə nət, 3 nə fər dün-
ya fənn olim pi ada sı, 21 nə fər res pub li ka fənn olim pi-
ada sı, 71 nə fər id man sa hə si üz rə bey nəl xalq ya rış-
la rın qa li bi ol du ğu üçün, 1 nə fər isə bey nəl xalq sə-
viy yə də akk re di ta si ya olu nan “In ter na tı onal Bac ca la-
ure ate” təh sil proq ra mı üz rə təh sil al dı ğı üçün mü sa-
bi qə dən kə nar ali təh sil mü əs si sə lə ri nə qə bul olu nub.

SAT im ta ha nı nın nə ti cə lə ri nə əsa sən, 104 abi tu ri-
yent ADA Uni ver si te ti nə qə bul olu nub. Bun dan əla və, 
I ix ti sas qru pu üzrə 139 abi tu ri yent Azər bay can-Fran-
sız Uni ver si te ti nə (UFAZ), IV ix ti sas qru pu üz rə 125 
abi tu ri yent İ.M.Se çe nov adı na Bi rin ci Mosk va Döv lət 
Tibb Uni ver si te ti nin Ba kı fi li alı na, 128 abi tu ri yent (I-IV 
ix ti sas qrup la rı üz rə) M.V.Lo mo no sov adı na Mosk va 
Döv lət Uni ver si te ti nin Ba kı fi li alı na qə bul olu nub.

Ali təh sil mü əs si sə lə ri nin boş qa lan (va kant) plan 
yer lə ri nin si ya hı sı “Abi tu ri yent” jur na lı nın 8-ci nöm-
rə sin də dərc olu nub. Hə min yer lə rə ix ti sas se çi mi 
av qus tun 15-dən 19-dək in ter net va si tə si lə apa rı lıb. 
Abi tu ri yent lər elekt ron əri zə də ali təh sil mü əs si sə lə-
ri nin boş qa lan plan yer lə ri nin ix ti sas la rı ilə ya na şı, 
or ta ix ti sas təh si li mü əs si sə lə ri nin (kol lec lə rin) ix ti-
sas la rı nın da kod la rı nı gös tər mək im ka nı na ma lik 
olub. Or ta ix ti sas təh si li mü əs si sə lə ri nin qə bul apa rı-
lan ix ti sas la rı “Abi tu ri yent” jur na lı nın 5-ci nöm rə sin-
də dərc olu nub.

DİM 2019/2020-ci təd ris ili üçün Azər bay can Res-
pub li ka sı nın ali təh sil mü əs si sə lə ri nin boş qa lan plan 

yer lə ri nə yer ləş dir mə nin nə ti cə lə ri ni av qus tun 20-də 
açıq la yıb. Mü sa bi qə nə ti cə sin də ali təh sil mü əs si sə lə-
ri nin boş qa lan plan yer lə ri nə 1359 nə fər (o cüm lə dən 
1232 nə fər sub ba ka lavr) qə bul olu nub. Bi rin ci mər hə-
lə dən son ra isə ali təh sil mü əs si sə lə ri nə 42 min 62 nə-
fər (o cüm lə dən 3542 sub ba ka lavr) qə bul olun muş du. 
İlk mər hə lə dən son ra qə bu lol ma fa izi 88,06 idi.

Hər iki mər hə lə dən son ra ali təh sil mü əs si sə lə ri nə 
43 min 480 (o cüm lə dən 4774 sub ba ka lavr) nə fər qə-
bul olu nub. 17 min 947 (o cüm lə dən 632 sub ba ka lavr) 
nə fər döv lət si fa ri şi əsa sın da, 25 min 533 (o cüm lə dən 
4142 sub ba ka lavr) nə fər isə ödə niş li əsas lar la təh sil al-
maq hü qu qu əl də edib. Nə ti cə də ali təh sil mü əs si sə-
lə ri nə qə bu lol ma fa izi ar ta raq 91,03 olub.

Qeyd edək ki, tə lə bə qə bu lu apa rı lan 42 ali təh sil 
mü əs si sə si nin 7-də plan yer lə ri 100 fa iz, 20 ali təh sil 
mü əs si sə sin də 90 fa iz dən, 9 ali təh sil mü əs si sə sin də 
80 fa iz dən çox o lub. Ümu miy yət lə, qə bul apa rı lan ix-
ti sas la rı xü su si qa bi liy yət tə ləb edən Ba kı Xo re oq ra fi-
ya Aka de mi ya sı is tis na ol maq la, di gər ali təh sil mü əs-
si sə lə ri nin plan yer lə ri 70 fa iz dən çox do lub.

Be lə lik lə, DİM tə rə fin dən bu ra xı lış və qə bul im-
ta han la rın da 2019-cu il də tət biq olu nan mo del həm 
for ma, həm də məz mu nu ilə əv vəl ki il lə rin qə bul mo-
de lin dən fərq lən di. Bu ra xı lış və qə bul im ta han la rı pro-
se sin də apa rı lan araş dır ma lar sü but edir ki, bu mo de-
lin tət bi qi nə cə miy yət də mü na si bət heç də bir mə na lı 
de yil, fi kir müx tə lif i yi mü şa hi də edi lir. Bu ye ni mo de-
lin müs bət və mən fi tə rəf ə ri ət ra fın da mü za ki rə lər 
bu gün də da vam edir. Be lə bir mə qam da bu amil lə ri 
nə zə rə ala raq ic ti mai rəy sor ğu su nun ke çi ril mə si zə-
ru rə ti ak tu al lıq kəsb edir. So si al Təd qi qat lar Mər kə zi 
bu ra xı lış və qə bul im ta han la rın da bu il tət biq olu nan 
ye ni mo de lin müs bət və mən fi tə rəf ə ri ni, ümu mi lik-
də Azər bay ca nın təh sil sis te mi nin bu gün kü və ziy yə ti ni 
və cə miy yə tin bu ye ni lik lə rə mü na si bə ti ni araş dır maq 
üçün Mil li Məc li sin Elm və təh sil ko mi tə si nin üzv lə ri, 
Təh sil Na zir li yi nin, Döv lət İm ta han Mər kə zi nin nü-
ma yən də lə ri, abi tu ri yent lər, va li deyn lər, mü əl lim lər və 
təh sil eks pert lə ri ara sın da ic ti mai rəy sor ğu su ke çi rib. 
Nə ti cə lər öl kə miz də təh si lin sə viy yə si ni, im ta han la-
rın for ma və məz mu nu nu öy rən mək, təh lil et mək və 
konk ret tək lif ər əsa sın da tək mil ləş dir mək üçün dür.

I.2. Təd qi qa tın məq sə di və və zi fə lə ri

•	 Ke çi ril miş so si olo ji təd qi qa tın əsas məq sə di 
se çil miş 10 şə hər və ra yon da (Ba kı, Sum qa yıt, Gən cə, 
Bər də, Şə ki, Şir van, Xaç maz, Göy çay, Lən kə ran, Min-
gə çe vir) müx tə lif hə dəf qrup la rı nın, ma raq lı tə rəf ə-
rin, pe şə ka te qo ri ya la rı nın nü ma yən də lə ri nin (abi tu-
ri yent lə rin, va li deyn lə rin, mü əl lim lə rin, mil lət və kil lə-
ri nin, Təh sil Na zir li yi nin və DİM-in nü ma yən də lə ri nin, 
təh sil eks pert lə ri, psi xo loq və so si oloq la rın) döv lə tin 
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so si al si ya sə ti nin tər kib his sə si olan təh si lin mü asir 
və ziy yə ti ni öy rən mə yə əsas ve rən bu ra xı lış və qə bul 
im ta han la rı nın ye ni mo de li ilə bağ lı fi kir lə ri ni, bə zi va-
cib möv zu lar və mə sə lə lər haq qın da rə yi ni, qiy mət-
lən dir mə lə ri ni və mü na si bə ti ni, ba xış və tək lif ə ri ni 
öy rən mək, bu nun əsa sın da təh lil apar maq, mü va fiq 
tək lif və töv si yə lər ha zır la maq dır.

•	 So si olo ji təd qi qa tın xü su si və zi fə lə ri aşa ğı da-
kı lar dır:

1. Sor ğu ya cəlb edil miş hə dəf audi to ri ya nın bu-
ra xı lış və qə bul im ta han la rı nın ye ni mo de li ilə bağ lı 
mə lu mat lı lıq sə viy yə si ni, ye ni mo de lin ma hiy yə ti nin 
an la şıl ma sını və bu sa hə də bi lik lə rin möv cud də rə cə-
si ni öy rən mək;

2. Hə dəf qrup la rın bu ra xı lış və qə bul im ta han la-
rı nın for ma və məz mu nu ilə bağ lı tət biq edil miş də-
yi şik lik lə rə mü na si bə ti ni öy rən mək: respondentlər bu 
ye ni lik lə ri ne cə qav ra yır və qiy mət lən di rir (də yi şik lik-
lər yax şı laş ma ya, yox sa pis ləş mə yə doğ ru dur)?

3. Azər bay ca nın təh sil sis te mi üçün ye ni mo de lin 
fay da lı lıq sə viy yə si ni öy rən mək;

4. Ye ni təd ris proq ra mı nın (ku ri ku lum la rın) abi tu-
ri yent lər tə rə fin dən mə nim sə nil mə də rə cə si ni öy rən-
mək: göz lən ti lər özü nü doğ rult du mu?

5. Bu ra xı lış və qə bul im ta han la rı nın ay rı-ay rı lıq da 
mü qa yi sə li təh li li ni apar maq;

6. Ye ni mo del lə əv vəl ki mo de lin üs tün lük lə ri ni və 
ça tış maz lıq la rı nı mü əy yən ləş dir mək;

7. DİM-in nəz din də fə aliy yət gös tə rən Apell ya si-
ya Ko mis si ya sı nın fə aliy yə ti nə res pon dent lə rin mü na-
si bə ti ni ay dın laş dır maq;

8. İm ta han pro se si nin abi tu ri yent lə rin mə nə vi-
psi xo lo ji və ziy yə ti nə tə sir lə ri ni mü əy yən ləş dir mək və 
çı xış yol la rı nı araş dır maq.

I.3. Təd qi qa tın me to do lo ji prin sip lə ri

Mə lu mat la rın top lan ma sı və qiy mət lən di ril mə si 
pro se sin də kə miy yət və key fiy yət təd qi qat me tod la-
rın dan is ti fa də edil miş dir

1. Res pon dent lə rin se çi mi
•	 Dörd qrup üz rə qə bul im ta han la rın da 70000-

ə ya xın abi tu ri yent, STM tə rə fin dən ke çi ri lən ic ti mai 
rəy sor ğu sun da isə 539 res pon dent (o cüm lə dən 400 
abi tu ri yent, 139 va li deyn və mü əl lim) iş ti rak et miş dir.
Bun dan baş qa, 12 nə fər eks pert lə key fiy yət təd qi qa tı 
apa rıl mış dır.

•	 İm ta han tam başa çat dıq dan son ra im ta han 
ke çi ri lən bi na dan çı xan hər 3 abi tu ri yen tdən bi ri nə 
ya xın la şa raq sor ğu da iş ti rak et mək tək lif olu nub. 
Tək li fi qə bul edən abi tu ri yen tlər lə in san la rın sıx 
top laş ma dı ğı ya xın əra zi də sor ğu apa rı lıb. Bu za man 
im ta han başa çat dıq dan son ra eyni anda mək təb-
dən çı xan abi tu ri yen tlə rin sa yı nın çox lu ğu nu nə zə rə 

ala raq sa hə də in ter vü yer lər lə ya na şı, əla və işçi he yə-
ti o lub. Mək təb dən çı xan abi tu ri yen tlə ri əla və iş çi lər 
sor ğu ya də vət edib və sor ğu in ter vü yer lər tə rə fin-
dən ke çi ri lib. 

•	 Va li dey nlər lə (on la rın bə zi lə ri həm də mü əl lim 
o lub) sor ğu isə im ta han ke çi ri lən müd dət də öz öv lad la-
rı nı göz lə dik lə ri əra zi də tə sa dü fi seç mə üsu lu ilə apa rı lıb.

•	 Sor ğu se çil miş böl gə lər də bir neçə mək təb 
üzrə apa rı lıb.

•	 Abi tu ri yent seç mə sin də sta tis tik xə ta əm sa lı 
5%-ə ya xın dır.

•	 Va li deyn və mü əl lim res pon dent lə rin sa yı az 
ol du ğun dan abi tu ri yent seç mə si nə nis bət də rep re-
zan tiv lik nis bə tən aşa ğı sə viy yə də tə min edi lib.

•	 Sor ğu DİM-in re gi onal mər kəz lə ri əsas gö tü-
rü lə rək aşa ğı da kı şə hər və ra yon lar da hə ya ta ke çi-
ril miş dir: Ba kı, Sum qa yıt, Gən cə, Bər də, Şə ki, Şir van, 
Xaç maz, Göy çay, Lən kə ran, Min gə çe vir.

•	 Ge niş miq yas lı təd qi qat dan ön cə Ba kı da 60 
res pon dent ara sın da sı naq təd qi qa tı ke çi ri lib. Sı naq 
nə ti cə sin də an ket də la zı mi dü zə liş lər edi lib.

2. Sor ğu an ke ti
Sor ğu an ke ti abi tu ri yent lər üçün 36 (5 de moq-

ra fik, 31 spe si fik), va li deyn və mü əl lim lər üçün 34 (3 
de moq ra fik, 31 spe si fik) su al dan iba rət olub. Su al lar 
bu ra xı lış və qə bul im ta han la rın da bu il tət biq edi lən 
mo del haq qın da mə lu mat lı lıq sə viy yə si, təh sil sis te mi 
üçün fay da lı lıq də rə cə si, im ta han pro se si, məz mun-
da kı ye ni lik lə rə mü na si bə ti öy rən mək is ti qa mə tin də 
ha zır la nıb.

3. Tə li mat
•	 İn ter vü yer lər üçün tə li mat qay da la rı ha zır la nıb.
•	 İn ter vü yer lər işə baş la maz dan əv vəl Mər kə zin 

əmək daş la rı tə rə fin dən mü va fiq tə lim dən ke çi ri lib.
•	 Tə lim za ma nı in ter vü yer lər an ket və tə li mat lar-

la ət raf ı ta nış ola raq, sor ğu nun ke çi ril mə si üçün tam 
ha zır olub lar.

•	 Sor ğu an ke tin də ki hər bir su al üz rə ge niş iza-
hat lar ve ri lib və in ter vü yer lər tə rə fin dən test sor ğu su 
apa rı lıb.

•	 4. Sor ğu nun apa rıl ma sı üsu lu
Sor ğu nun apa rıl ma sın da “üz-üzə” mü sa hi bə və  

an ke tin paylanılması üsul la rın dan is ti fa də olu nub. Sor-
ğu la rın ke çi ril mə sin də mü asir tex no lo gi ya lar tət biq edi-
lib. Be lə ki, sor ğu lar ənə nə vi üsul olan ka ğız for ma tın da 
de yil, plan şet lər va si tə si lə hə ya ta ke çi ri lib. Son il lər ABŞ-
da və Bö yük Bri ta ni ya da da ha ge niş tət biq olu nan və 
mü asir sor ğu proq ra mı ki mi qə bul olu nan Sur vey To Go 
proq ra mın dan is ti fa də edi lib. Bu proq ram ge niş coğ ra-
fi ya lar da sa hə vi işə nə za rət et mək, sor ğu pro se si nə on-
layn mü şa hi də ni əl də sax la maq və eti bar lı in for ma si ya 
al maq ba xı mın dan çox lu üs tün lü yə ma lik dir.

5. Sa hə işi
Sa hə işi 2019-cu ilin iyu nun 23-dən iyu lun 25-dək 

olan dövr də ke çi ri lib. Sor ğu 2 mər hə lə də apa rı lıb: 1-ci 
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mər hə lə əv vəl cə dən ha zır lan mış an ket su al la rı əsa-
sın da iyu nun 23-də (I və IV ix ti sas qrup la rı üz rə ikin ci 
im ta han) və iyu lun 7-də (II və III ix ti sas qrup la rı üz rə 
ikin ci im ta han) abi tu ri yent lər, va li deyn lər və mü əl-
lim lər ara sın da; 2-ci mər hə lə isə mü sa hi bə (key fiy yət 
in ter vü sü) me to dun dan is ti fa də et mək lə Mil li Məc li-
sin Elm və təh sil ko mi tə si nin üzv lə ri, Təh sil Na zir li yi 
və Döv lət İm ta han Mər kə zi nin nü ma yən də lə ri, təh sil 
eks pert lə ri, psi xo loq və so si oloq lar ara sın da ke çi ri lib.

6. Mə lu mat la rın iş lən mə si və təh li li
Sor ğu ba şa çat dıq dan son ra bir ba şa ba za ya yı-

ğı lan mə lu mat lar xü su si proq ram SPSS – Sta tis ti cal 
Pac ka ge for the So ci al Sci en ces (So si al Elm lər üçün 
Sta tis tik Pa ket) va si tə si lə təh lil edi lib. Təs vi ri ana liz-
lər lə ya na şı, də yi şən lər ara sın da bir sı ra ko rel ya si ya lar 
(əla qə lər) mü əy yən ləş di ri lib.

I.4. Bey nəl xalq təc rü bə nin təh li li

Dün ya nın de mək olar ki, bü tün öl kə lə rin də ali 
mək təb lə rə qə bul im ta han la rı nın şəf af və mak si mum 
ob yek tiv keçirilməsi üçün bir çox yer li xü su siy yət lər 
nə zə rə alı nır. Bu ra da əsas diq qət tap şı rıq la rın düz gün 
tər tib olun ma sı na, im ta han la rın vax tın da və düz gün 
ke çi ril mə si üçün konk ret ləş di ril miş mü hi tin ya ra-
dıl ma sı na və s. mə sə lə lə rə yö nəl di lir. Sa da la dı ğı mız 
şərt lər nə ti cə lə rə tə sir edən əsas amil lər he sab olu-
nur. Mə sə lən, əgər im ta han yal nız test lər dən iba rət 
ol duq da, o za man abi tu ri yent lər diq qət, yad daş və 
mən ti qi tə fək kür ki mi zeh ni xü su siy yət lə rin ak tiv ləş-
di ril mə si ni mak si mum də rə cə də ar tır ma lı dır lar. Əgər 
im ta han şi fa hi şə kil də ke çi ri lər sə, on da yad da şa, ri-
to ri ka ya və ak tyor luq sə nə ti nə aid olan key fiy yət lə rin 
in ki şaf et di ril mə si tə ləb olu nur. Dün ya öl kə lə ri nin hər 
bi rin də bü tün bu mə sə lə lə rə fərq li ya na şı lır. Təd qi qa-
tın bu his sə sin də di gər öl kə lər də ke çi ri lən im ta han la-
ra nə zər sal ma ğa ça lı şa ca ğıq.

Çin Xalq Res pub li ka sı
“Qa okao” – Çin də döv lət im ta han la rı bu cür ad-

la nır. Ənə nə vi ola raq, im ta han lar bü tün Çin mək təb-
lə rin də ey ni gün də və ey ni sa at da ke çi ri lir. Şa gird lə rə 
yal nız ən zə ru ri əş ya la rı gö tür mə yə ica zə ve ri lir, yə-
ni qə ləm, ka ran daş, po zan, xət keş və pər gar. Di gər 
əş ya la rı im ta han za lı na ke çir mək qa da ğan dır. Hət ta 
şü şə qab lar da iç mə li su yun da im ta han za lı na ke çi-
ril mə si nə ica zə ve ril mir. İm ta han otaq la rın da de tek-
tor lar, ka me ra lar, mo bil siq nal la rı dəf edən qur ğu lar 
yer ləş di ri lir. İm ta han la rın ge di şa tı nı mək təb mü əl-
lim lə ri mü şa hi də edə bil mir lər, on la rı kə nar dan də vət 
olun muş mü əl lim lər əvəz edir lər. Bun dan əla və, im-
ta han la rı təh sil ida rə sin dən olan əmək daş lar və di-
gər rəs mi şəxs lər iz lə yir lər. İm ta han lar iki gün da vam 
edir. Bi rin ci gü nün ilk ya rı sı ədə biy yat və çin di li, gü-

nor ta dan son ra isə xa ri ci dil və ri ya ziy yat üz rə ve ri-
lən su al la rın ca vab lan dı rıl ma sı na 2,5 sa at vaxt ay rı lır. 
İkin ci gün də isə da ha bir ic ba ri fənn, ha be lə ali təh sil 
mü əs si sə si nin tə lə bə si tə rə fin dən se çil miş fən lər dən 
bi ri üz rə im ta han ve ri lir. Nə ti cə lər yal nız kom pü ter 
tə rə fin dən yox la nı lır və mü əy yən edi lir. Bu, in san 
ami li ni ara dan qal dır maq üçün edi lir. Çin də ke çi ri lən 
im ta han lar da ən diq qət çə kən mə qam on dan iba rət-
dir ki, hər han sı bir al dat ma, “şpar qal ka dan” kö çür mə 
və ya bu cür fı rıl daq çı hə rə kət lər mü əy yən edil dik-
də bu hal la rı tö rə dən lə rə im ta ha nı ye ni dən ver mək 
üçün ikin ci şans ve ril mir. Ali təh sil mü əs si sə si nə pul 
ba ha sı na da xil ol maq mə sə lə si ya xı na da bu ra xıl mır. 
Ye ri gəl miş kən, bü tün im ta han bi let lə ri nin məx fi sax-
la nıl ma sı üçün Çin hö ku mə ti tə rə fin dən büd cə dən 
xü su si və sa it ay rı lır.

Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı
Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rın da bu ra xı lış im ta han la-

rı mü əy yən sə bəb lər dən çox asan ke çi ri lir. Ap ra rıl mış 
təd qi qat lar gös tə rir ki, Ame ri ka da 12-ci si nif şa gird lə-
ri üçün ri ya ziy yat fən ni üz rə bu ra xı lış im ta han la rı çə-
tin lik sə viy yə si nə gö rə Av ro pa da 7-8-ci si nif şa gird lə ri 
üçün ke çi ri lən im ta han la rın sə viy yə si nə bə ra bər dir. 
ABŞ-da kı uni ver si tet və kol lec lə rə qə bul olun maq 
üçün bü tün mə zun lar is tis na sız ola raq stan dart laş dı-
rıl mış test im ta ha nın dan keç mə li dir lər. Əsa sən, tap şı-
rıq lar üç his sə dən iba rət dir: ri ya ziy yat, mətn təh li li və 
in şa yaz maq. Bu ra da beş müm kün va ri ant dan iba rət 
su al lar təq dim olu nur. Hər bir fənn üz rə 200-dən 800-
ə qə dər bal top la maq müm kün dür. Bu bal lar abi tu ri-
yen tin şəx si “he sa bı na” da xil olur, o da gə lə cək də bu 
bal la rı seç di yi ali mək tə bə da xil ol maq üçün is ti fa də 
edir. Test im ta han la rı nın il də al tı də fə ke çi ril di yi ni nə-
zə rə al saq, Ame ri ka nın ali mək təb lə ri nə da xil ol maq 
is tə yən şəxs lər əl də et di yi nə ti cə lər on la rı qa ne et mə-
di yi təq dir də ye ni dən im ta han lar da iş ti rak et mək hü-
qu qu na ma lik dir lər. Do la yı yol lar la im ta han ver mək 
mə sə lə si nə gə lin cə, bu sa hə də ame ri ka lı abi tu ri yent-
lə rin “ba ca rıq la rı” çox yax şı in ki şaf et miş dir. Be lə ki, 
im ta han la rı asan laş dır maq üçün on lar kö çür mə me-
to dun dan, müx tə lif ci haz la rın (plan şet lər, te le fon lar) 
kö mə yin dən, “şpar qal ka”dan, müx tə lif sayt la rın xid-
mət lə rin dən, hət ta be yin fə aliy yə ti ni sti mul laş dı ran 
xü su si dər man lar dan is ti fa də edir lər. Ame ri ka lı abi tu-
ri yent lər üçün də ən bö yük cə za im ta han la ra növ bə ti 
də fə bu xa rıl ma maq ola bi lər.

Fin lan di ya
Fin lan di ya da abi tu ri yent lər ina nıl maz də rə cə də 

şans lı dır lar. On lar is tə sə lər ümu miy yət lə im ta han ver-
məz lər, çün ki pe şə mək təb lə ri nə da xil ol maq üçün 
sə də cə ola raq mək tə bi bi tir mək haq qın da at tes ta tı 
təq dim et mək ki fa yət edir. Yal nız üç il gim na zi ya da 
oxu duq dan son ra fin lan di ya lı şa gird lər ali mək tə bə 
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da xil ola bi lir lər. Bu nun üçün fin di li, is veç di li, xa ri ci 
dil, ri ya ziy yat və tə bi ət elm lə rin dən cə mi bir ümum-
mil li im ta han dan keç mək tə ləb olu nur. Bu, ol duq ca 
sa də im ta han he sab olu nur və mə zun la rın bö yük ək-
sə riy yə ti onu prob lem siz ke çir.

İm ta han təx mi nən bu cür ke çi ri lir: abi tu ri yen tin 
bü tün şəx si əş ya la rı nı özü ilə im ta han za lı na ke çir-
mə mə si üçün cə mi iki mü əl lim pro se sə nə za rət edir. 
Gə rək li olan hər şey əv vəl cə dən ar tıq audi to ri ya da 
yer ləş di ri lib. Yal nız hər han sı bir lü ğə tin və so raq ki-
tab ça sı nın im ta han za lı na ke çi ril mə si nə ica zə ve ri lir. 
Ki min lə sə məs lə hət ləş mək və ya kö çür mək qə ti qa-
da ğan dır, əks hal da abi tu ri yent im ta han za lın dan qo-
vul maq la cə za lan dı rı lır. Ma raq lı dır ki, bu im ta han la rın 
nə ti cə lə ri ali mək tə bə qə bu la heç bir şə kil də tə sir et-
mir, ali təh sil mü əs si sə si nə qə bul ol maq üçün əla və 
qə bul im ta han la rı ver mək la zım dır.

Ye ri gəl miş kən, 2016-cı il dən eti ba rən Fin lan di ya-
da ək sər gim na zi ya lar elekt ron bu ra xı lış im ta han la rı 
sis te mi nə keç miş dir.

İs ra il
İs ra il də im ta han la bağ lı və ziy yət ol duq ca ma-

raq lı dır. Bu öl kə də ali mək təb lə rə qə bul olun maq 
üçün abi tu ri yent lər psi xo met rik im ta han dan keç mə-
li dir lər. Bu im ta han la rın nə ti cə si 7 il ər zin də eti bar lı 
he sab olu nur. İm ta han lar da bir ne çə də fə iş ti rak et-
mək müm kün dür, an caq cəhd lər ara sın da fa si lə ən 
azı al tı ay ol ma lı dır. İm ta han lar İs ra ilin İm ta han lar 
və Sta tis ti ka Mər kə zi nin mü tə xəs sis lə ri tə rə fin dən 
ke çi ri lir.

İm ta han 165 tap şı rıq dan iba rət dir və aşa ğı da kı 
key fiy yət lə ri yox la ma ğa yö nə lib:
	Ana di lin də mən ti qi dü şün mə qa bi liy yə ti (su-

al la rın 40%-i)
	İn gi lis di li ni bil mə sə viy yə si (20%)
	Ri ya zi qa bi liy yət lər (40%)
İm ta han üç əsas is ti qa mət üz rə test lər top lu sun-

dan iba rət dir: in gi lis di li, ri ya zi qa bi liy yət və ver bal 
dü şün cə. Fərq li abi tu ri yent lər üçün müx tə lif dil lər də 
im ta han ke çi ri lir: is pan di li üz rə (il də 1 də fə), fran sız 
di li üz rə (il də 1 də fə), ərəb di li üz rə (il də 4 də fə), rus 
di li üz rə (il də 2 də fə), iv rit di li üz rə (il də 5 də fə).

Ki fa yət qə dər əl ve riş li şərt lə rə bax ma ya raq, is ra il li 
abi tu ri yent lər də fə lər lə hiy lə yo lu ilə im ta han lar dan 
keç mə yə cəhd gös tə rib lər. Mə sə lən, 2010-cu il də şa-
gird lər si nif rəh bər lə ri nin elekt ron poç tu nu ələ ke çi-
rə rək, onun adın dan test lə rin ca vab la rı nın gön də ril-
mə si haq qın da Təh sil Şö bə si nə mək tub ya zıb lar.

Cə nu bi Ko re ya
Bu öl kə də bu ra xı lış im ta han la rı yox dur, or ta təh sil 

isə ha mı üçün bir zə ma nət ro lu nu oy na yır və de mək 
olar ki, hər kə sə dip lom ve ri lir. Cə nu bi Ko re ya da təh sil 
de mək olar ki, hə ya tın tə lə bi ol du ğu na gö rə abi tu ri-

yent lə rin ço xu ali mək təb lə rə da xil ol maq niy yə tin də 
olur və va hid döv lət im ta ha nı tip li im ta han lar da ək sə-
riy yət iş ti rak edir.

Döv lət özü bu na bö yük diq qət lə ya na şır. Mə sə-
lən, im ta han lar za ma nı abi tu ri yent lə rin diq qə ti nin ya-
yın ma ma sı üçün təy ya rə lə rin ye rə eni şi qa da ğan dır 
və sə hər, həm çi nin gü nor ta vax tı bü tün uçuş lar ya rım 
sa at tə xi rə sa lı nır, bü tün öl kə üz rə ti kin ti iş lə ri da yan-
dı rı lır. İm ta han la rın özü nə gəl dik də isə əsas dörd fənn 
üz rə ke çi ri lir: ko re ya di li, in gi lis di li, ta rix və ri ya ziy yat, 
ha be lə üç müx tə lif seç mə fənn. İm ta han lar da yal nız 
kə nar dan də vət olun muş mü əl lim lər iş ti rak edir və 
pa ket lər də olan su al lar bü tün öl kə üz rə ey ni vaxt da 
açı lır. Abi tu ri yent özü ilə yal nız şəx siy yət və si qə si, qə-
ləm, ka ran daş və po zan gö tü rə bi lər. Nə plan şet, nə 
də te le fon la im ta han za lı na keç mək olar.

Öl kə nin müx tə lif böl gə lə rin də im ta han lar dan 
uğur lu nə ti cə qa za na bil mə yən mə zun la rın in ti har et-
mə si hal la rı də fə lər lə qey də alı nıb. Bu, abi tu ri yent lə rin 
təh si lə son də rə cə cid di mü na si bə ti ni gös tə rir, çün ki 
bu ra da təh sil hə qi qə tən də gə lə cə yə apa ran yol dur.

Di gər öl kə lər də ke çi ri lən im ta han lar haq qın da 
qı sa mə lu mat:
	Nor veç də mə zun lar və abi tu ri yent lər hiy lə-

gər li yə im kan ver mə yən xü su si proq ram tə mi na tı 
ilə təc hiz edil miş təh sil no ut buk la rın da im ta han 
ve rir lər.
	Bra zi li ya da ENEM-də (va hid döv lət im ta ha-

nı) iş ti rak is tə yə gö rə müm kün dür. Bu nun üçün al tı 
ay üçün qey diy yat dan keç mək və im ta han da iş ti rak 
haq qı nı ödə mək la zım dır. Bə zi ali mək təb lə rə qə bul 
ol maq üçün adi mək təb im ta ha nın dan keç mək ki fa-
yət dir. Ye ri gəl miş kən, bu ali mək təb lər də yal nız pul-
suz təh sil ve ri lir.
	İs veç rə, İs lan di ya, Fi lip pin və Kipr də hər 

mək təb də fərq li im ta han lar ke çi ri lir.
	Ya po ni ya da ali mək tə bə da xil ol maq üçün 

əv vəl cə mək təb, son ra isə uni ver si tet im ta ha nın dan 
keç mək la zım dır. Hət ta fərq lən mə dip lo mu ilə bi ti rən-
lər də bu sı naq lar dan keç mə li dir lər.
	Al ma ni ya da ali mək təb lə rə qə bul ol maq üçün 

mə zun lar 28 kur su bi tir dik dən son ra iki adi və iki yük-
sək sə viy yə li im ta han dan keç mə li dir lər.
	Ta iland və Hon konq da iki im ta han ve ri lir: bi ri 

mər kəz ləş di ril miş, di gə ri hər bir or ta mək təb də.
	Ka na da, İta li ya, Skan di na vi ya öl kə lə ri, Al-

ma ni ya və Av stri ya da həm şi fa hi, həm də ya zı lı im-
ta han la rın ve ril mə si tə ləb olu nur.

Mü qa yi sə li təh lil
Ali mək təb lə rə qə bul im ta han la rın da hə dəf ər və 

məq səd lər aşa ğı da kı ki mi for ma laş dı rı lır:
	Abi tu ri yent – öz bi lik lə ri ni təs diq et mə yə 

ça lı şır;
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	Mək təb – təd ri sin sə viy yə si ni nü ma yiş et dir-
mə yə can atır;
	Ali mək təb – öz sı ra la rın da ən yax şı tə lə bə lə ri 

gör mə yə tə şəb büs gös tə rir;
	Döv lət – bü töv lük də təh sil sis te mi nin key fiy yə-

ti ni qiy mət lən dir mək is tə yir.
Di gər öl kə lə rin mək təb lə ri nin mə zun la rı nı gə lə-

cək də nə göz lə di yi nə və han sı im ta han sis te mi nə üs-
tün lük ver dik lə ri nə qı sa şə kil də nə zər sa laq.

Mər kəz ləş di ril miş, yox sa fər di?
Ko lum bi ya, Çin, İran və dün ya nın di gər 16 öl kə-

sin də tam mər kəz ləş di ril miş im ta han lar ke çi ri lir. Bu o 
de mək dir ki, abi tu ri yent lər ha mı üçün va hid döv lət 
im ta ha nın dan keç mə li dir lər. Bu ya naş ma bir tə rəf-
dən ra hat dır – bü tün mə zun lar üçün bə ra bər şə ra it 
ya ra nır, di gər tə rəf dən isə bə zən bu, ta ma mi lə doğ-
ru ol mur, çün ki elə lap baş lan ğıc dan abi tu ri yent lər 
ey ni im kan la ra ma lik ol mur lar (mü qa yi sə üçün Pe-
kin də ki nü fuz lu bir mək təb lə Çi nin əya lət mək tə bi-
ni mi sal çək mək olar). Ta iland və Hon konq da təh sil 
al mış mə zun lar təh si lin so nun da bir mər kə zi və da ha 
bir fa kul ta tiv (Ya po ni ya da şa gird lər üçün im ta han-
la rın sa yı 5-ə bə ra bər dir) im ta han ver mə li dir lər. İs-
veç rə, İs lan di ya, Kirp və bir sı ra di gər öl kə lər də hər 
mək təb öz şa gird lə ri nin han sı im ta han la rı ve rə cə yi nə 
özü qə rar ve rir. Ali mək tə bə qə bul olan za man va-
hid şə ra itin tə min edil mə si məq sə di lə abi tu ri yent lər 
seç dik lə ri uni ver si te tin tə ləb lə ri nə uy ğun ola raq əla və 
im ta han ver mə yə məc bur dur lar. Bö yük Bri ta ni ya və 
Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı nın mək təb lə rin də bu ra xı lış 
im ta han la rı nı kə nar təş ki lat la rın ix ti sas laş dı rıl mış nü-
ma yən də lə ri ke çi rir lər. Fran sa da im ta han lar mək tə bin 
özün də ke çi ri lir, la kin im ta han gö tü rən lər di gər təh sil 
mü əs si sə lə rin dən də vət olu nur.

Ya zı lı, yox sa şi fa hi?
Dün ya nın ək sər öl kə lə rin də im ta han la rın ya zı lı 

şə kil də ke çi ril mə si ge niş ya yı lıb, la kin bə zi təh sil sis-
tem lə rin də im ta han edən ca vab la rı şi fa hi şə kil də qə-
bul edir. Mə sə lən, Ya po ni ya, Cə nu bi Af ri ka Res pub-
li ka sı və Sin qa pur da im ta han lar yal nız ya zı lı şə kil də 
ke çi ri lir sə, Al ma ni ya, Ka na da, İta li ya, Skan di na vi ya 
öl kə lə ri və Av stri ya da şi fa hi for ma da ca vab lar ve ri lir. 
Ye ri gəl miş kən, İs veç rə də ya zı lı şə kil də olan im ta han-
da uğur suz lu ğa mə ruz qa lan abi tu ri yent şi fa hi şə kil də 
ke çi ri lən im ta ha na ümid edə bi lər.

Bu ra xı lış, yox sa qə bul?
Yu xa rı da qeyd edil di yi ki mi, elə öl kə lər var ki, ali 

mək tə bə qə bul olun maq üçün mək təb bu ra xı lış im ta-
han la rı nın nə ti cə lə ri ki fa yət de yil. Ali mək tə bə qə bul 
olun maq üçün qə bul im ta han la rı da ver mək la zım dır. 
Mə sə lən, Ya po ni ya da tə lə bə ol maq is tə yən mə zun-
lar iki im ta han mər hə lə sin dən ke çir lər: bi rin ci – Təh sil 

Na zir li yi tə rə fin dən ke çi ri lən ümum döv lət im ta ha nı, 
ikin ci – uni ver si tet im ta ha nı.

Kə miy yət, yox sa key fiy yət?
Müx tə lif öl kə lər də bu ra xı lış im ta han la rı nın sa-

yı da də yiş kən dir. Fran sa da cə mi 2-3 fənn olur sa, 
Al ma ni ya da mək təb li lər 4 im ta han da bir ləş di ril miş 
28 (!) fənn üz rə aka de mik bi lik lə ri ni nü ma yiş et dir-
mə li dir lər.

La kin Ame ri ka im ta han test lə ri nin məq sə di nə in ki 
əsas fən lər üz rə abi tu ri yen tin bi lik lə ri ni qiy mət lən dir-
mək, ey ni za man da onun ali mək təb də təh sil al maq 
im kan la rı nı və ha zır lı ğı nı proq noz laş dır maq dır. Bu cür 
ya naş ma nın nə zə rə çar pan üs tün lük lə ri var, çün ki yük-
sək sə viy yə li bir mü tə xəs sis ol maq üçün tək cə nə zə-
riy yə ilə ki fa yət lən mək ye tər li de yil. ABŞ-da in ti zam lı, 
ya ra dı cı, uğur la ra kök lən miş və öz gü cü nə inam lı ol-
maq əsas me yar lar sı ra sın da dır.

Qon şu döv lət lə rin təc rü bə si
Tür ki yə
Tür ki yə də ali təh sil or ta mək təb mə zun la rı nın 

mü va fiq ix ti sas la ra sa hib ol ma sı nı və yük sək sə viy-
yə li mü tə xəs sis ki mi ye tiş mə si ni tə min edir. Tür ki yə 
Res pub li ka sı 1923-cü il də qu ru lan za man təh sil sis-
te min də Al ma ni ya nı özü nə mo del se çə rək öz təh sil 
sis te min də bə zi də yi şik lik lər et di. 1974-cü ilə qə dər 
uni ver si tet lər tə lə bə lə ri ni öz lə ri qə bul edir di. Tür ki yə-
də ali təh si lin bü tün sə viy yə lə rin də mər kə zi ida rə et-
mə nin ol ma ma sı sə bə bin dən bu sa hə də cid di ge ri lə-
mə lər mü şa hi də edi lir di. 1974-cü il də bu qa rı şıq lı ğın 
qar şı sı nı al maq üçün im ta han la rın va hid mər kəz dən 
apa rıl ma sı qə ra rı ve ril di. Bu ta rix də Uni ver si tet lə ra ra-
sı Tə lə bə Seç mə və Yer ləş dir mə Mər kə zi (ÖSYM) ya-
ra dıl dı və təş ki la ti iş lə ri ye ri nə ye tir mə yə baş la dı. Bu 
mər kəz 1981-ci ilə qə dər fə aliy yə ti ni da vam et dir di. 
1974-cü və 1975-ci il lər də uni ver si tet im ta han la rı iki 
se ans da ol maq la sə hər və gü nor ta, 1976-1980-ci il-
lər də ey ni gün də və mər kəz ləş di ril miş şə kil də, 1981-
ci il dən eti ba rən isə iki pil lə li im ta han sis te mi tət biq 
edil di. Ey ni za man da, 1981-ci il də ali təh sil sa hə sin-
də apa rı lan is la hat lar dan son ra Tür ki yə Res pub li ka sı 
Ali Təh sil Ko mi tə si ya ra dıl dı və bü tün ali təh sil mü-
əs si sə lə ri bu qu ru mun ta be li yi nə ve ril di. İki mər hə lə li 
im ta ha nın bi rin ci si ap rel də (ÖSS), ikin ci si nin isə iyun 
ayın da (ÖYS) ke çi ril mə si nə qə rar ve ril di. 1987-ci il də 
ix ti sa sa gö rə la zı mi test lə rin ca vab lan dı rıl ma sı sis-
te mi nin tət bi qi nə baş la nıl dı. 1999-cu il də ÖYS ləğv 
olun du və ÖSS adı al tın da va hid im ta ha na çev ril di. 
Elə hə min il OBP (Or ta öğ re tim Ba şa rı Pu anı) tət bi-
qi ilə li sey sa hə si nə gö rə tə lə bə lə rə ali təh sil al maq 
hü qu qu ve ril di. Bun dan son ra sis te mə bir çox ki çik 
dü zə liş lər edil di. An caq so nun cu və ən əhə miy yət li 
də yi şik lik 2006-cı il də iki his sə dən iba rət ol maq la va-
hid im ta han sis te mi nə ke çid ol du. Bu də yi şik lik nə ti-
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cə sin də na mi zəd lər ümu mi və sa hə üz rə test lə rə ca-
vab ver mək hü qu qu əl də et di lər.

Tür ki yə də ali təh sil al maq üçün 2 əsas nə ti cə yə 
diq qət ye ti ri lir:

1) SAT – ri ya ziy yat (in gi lis di lin də) və in gi lis di li. 
Hər 2 ay dan bir rəs mi im ta han ke çi ri lir.

2) YÖS – mən tiq və ri ya ziy yat. İm ta ha na qey diy-
yat yan var-mart ay la rın da apa rı lır. İm ta han, adə tən, 
ap rel-may ay la rın da, 80-100 su al dan iba rət ol maq la 
ke çi ri lir. Tibb üz rə qə bul ol maq üçün 90-dan, hü quq 
və mü hən dis lik ix ti sas la rı na qə bul ol maq üçün 80-
dən yu xa rı bal top la maq la zım dır.

Ha zır da öl kə nin ali təh sil mü əs si sə lə ri sı ra sın da 
uni ver si tet lər, ins ti tut lar, kon ser va to ri ya lar, pe şə ali 
mək təb lə ri da xil dir. Tür ki yə də 118-i döv lət, 65-i özəl 
ol maq la 183 uni ver si tet fə aliy yət gös tə rir.

1974-cü il dən eti ba rən hə ya ta ke çi ri lən də yi şik-
lik lər kök lü prob lem lə ri həll edə bil mə di. Uni ver si-
tet lər qə bul im ta han la rı nın da ha də qiq və qə rəz siz 
ol ma sı üçün də yi şik lik lə rə mə ruz qa lır, la kin hər də yi-
şik lik ye ni eh ti yac la rı və nə zər də tu tul ma yan müx tə lif 
prob lem lə ri üzə çı xa rır.

Ru si ya
2009-cu il dən bə ri Ru si ya da bi lik lə rin qiy mət-

lən di ril mə si nin əsas for ma sı olan Va hid Döv lət İm-
ta ha nı (VDİ) ye ga nə bir me tod dan is ti fa də edil mək-
lə qiy mət lən dir mə apa rır. La kin 2015-ci il dən bə zi 
də yi şik lik lər olu nub. Bu də yi şik lik lər aşa ğı da kı lar dan 
iba rət dir:

VDİ-ni hət ta mi ni mal bal top la yan da ye ni dən ve-
rə bi lər.
	VDİ-ni ap rel dən iyu na dək ver mək olar, yə ni er-

kən və əsas im ta han ol maq şər ti ilə ke çi ri lir.
	VDİ-ni iyul dan son ra ver mək müm kün ol mur.
	2015-ci ilin mə zun la rı VDİ-ni ver mək üçün es se 

yaz ma lı dır lar.
	Ru si ya da ke çi ril miş sor ğu la ra əsa sən mə lum 

olub ki, ye ni də yi şik lik lə rə mü na si bət mən fi dir. Çün-
ki bu sis tem əs lin də abi tu ri yen tin bi lik lə ri ni ob yek tiv 
qiy mət lən dir mə yə im kan ver mir. Bir çox hal lar da ali 
mək təb lə rə qə bul mə sə lə si di gər yol lar la həll olu nur. 
VDİ-nin ke çi ril mə si za ma nı bə zi hal lar da nə ti cə lə rin 
də yiş di ril mə si mü şa hi də olu nub.

Qa za xıs tan
Qa za xıs tan da ali mək tə bə da xil ol maq üçün mək-

təb mə zun la rı va hid mil li test (VMT) şək lin də bu ra xı lış 
və qə bul im ta han la rı ve rir və ya ötən il lə rin mə zun la rı 
abi tu ri yen tin komp leks test ləş mə sin dən (AKT) ke çir. 
Qa za xıs tan və tən daş la rı mü sa bi qə əsa sın da “Bo la-
şak” bey nəl xalq tə qa üdü sa yə sin də xa ric də təh sil al-
maq hü qu qu na ma lik dir. Ali mək tə bi bi ti rən mə zun 
ba ka lavr (4 il), mü tə xəs sis (5 il) və ya ma gistr (6 il) 
də rə cə si alır. Qa za xıs tan da ikin ci ali təh si li yal nız ödə-

niş li əsas lar la sü rət lən di ril miş qay da da (2-3 il) al maq 
müm kün dür.

VMT kö nül lü əsas da apa rı lır, nə ti cə lə ri nə gö rə 
mə zun Qa za xıs ta nın ali təh sil mü əs si sə lə ri nə da xil 
ola bi lər. VMT-nin qay da la rı Qa za xıs tan Res pub li ka sı 
Təh sil və Elm na zi ri nin 5 de kabr 2011-ci il ta rix li 506 
nöm rə li əm ri ilə mü əy yən edi lib. İlk də fə VMT 1999-
cu il də tət biq edi lib.

VMT aşa ğı da kı şəxs lər üçün ke çi ri lir:
Ca ri təd ris ilin də Qa za xıs tan Res pub li ka sı nın uni-

ver si tet lə ri nə da xil ol maq is tə yən mə zun lar;
	Ca ri ilin ümu mi təh sil fən lə ri üz rə mək təb li və 

res pub li ka el m olim pi ada la rı nın qa lib lə ri;
	Ümu mi or ta təh sil haq qın da “Al tın Bel gi” ser-

ti fi ka tı ilə mü ka fat lan dı rı lan lar və ümu mi or ta təh si li 
fərq lən mə at tes ta tı ilə bi ti rən lər.

VMT-də iş ti rak et mək üçün əri zə lər mar tın 10-
dan ap re lin 25-dək qə bul edi lir və təh sil al dıq la rı 
mək təb də mə zun lar tə rə fin dən müs tə qil şə kil də dol-
du ru lur. Bü tün test iş ti rak çı la rı əv vəl cə dən cəd və lə 
uy ğun ola raq qrup la ra bö lü nür və hər qrup 1 iyun-15 
iyun ara lı ğın da mü əy yən olun muş bir gün də im ta-
han dan ke çir.

VMT beş fənn üz rə apa rı lır:
Təd ris di li (rus və ya qa zax);
	Ri ya ziy yat;
	Qa za xıs ta nın ta ri xi;
	Qa zax di lin də təh sil alan mək təb lil lər üçün 

rus, rus dil li or ta mək təb lər də təh sil alan lar üçün 
qa zax di li;
	Seç mə fənn (fi zi ka, kim ya, dün ya ta ri xi, ədə biy-

yat, xa ri ci dil, coğ ra fi ya).
Test tap şı rıq la rı Mil li Test Mər kə zi tə rə fin dən tər-

tib edi lir və yal nız 1-11-ci si nif ər də ke çil miş təd ris 
pla nı çər çi və sin də tər tib olun muş su al lar da xil edi lir. 
Test lər hər il 25% ye ni lə nir. Hər fənn üz rə su al la rın sa-
yı 25, cə mi isə 125 olur. İm ta han 210 də qi qə (3,5 sa at) 
da vam edir.

İm ta han mək təb lər də de yil, VMT-nin xü su si mən-
təq lə rin də ke çi ri lir, əmək daş lar bi na ya xü su si re jim 
qay da sın da da xil olur lar. Test im ta han la rı nın ke çi ril di-
yi bi na da im ta han lar üçün is ti fa də olun ma yan bü tün 
otaq lar və audi to ri ya lar bağ lı sax la nı lır. Əsas gi riş is-
tis na ol maq la, bi na nın bü tün gi riş və çı xış la rı bağ la nır 
və mö hür lə nir. Abi tu ri yent lər audi to ri ya ya bir-bir da-
xil olur, şəx siy yət sə nə di ilə mü əy yən edi lir lər. İm ta han 
za lı na qə ləm və ka ğız par ça sın dan baş qa, kal kul ya tor, 
şpar qal ka, dərs lik və ki tab lar, mo bil te le fon, no ut buk 
və di gər əş ya la rın gə ti ril mə si qa da ğan dır. Kə nar əş-
ya lar aş kar edil dik də im ta han nə za rət çi lə ri tə rə fin dən 
akt tər tib edi lir və hə min şəx sin nə ti cə lə ri ləğv edi lir.

VMT ba şa çat dıq dan son ra abi tu ri yent lə rə ümu-
mi or ta təh sil haq qın da at tes tat və ser ti fi kat ve ri lir. 
Ser ti fi kat im ta han ke çi ril dik dən 3 təq vim gü nü ər zin-
də VMT-ni ke çi rən mən tə qə tə rə fin dən təq dim olu-
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can böl mə sin də, 30 nə fə ri (7,5%) isə rus böl mə sin də 
təh sil al mış dır. On lar dan 173 nə fə ri (43,2%) I qru pa, 
74 nə fə ri (18,5%) II qru pa, 104 nə fə ri (26%) III qru pa, 
49 nə fə ri (12,3%) IV qru pa sə nəd ver miş dir.

Abi tu ri yent lə rin 221 nə fə ri (55,2%) ki şi, 179 nə fə ri 
(44,8%) qa dın ol muş dur. Sor ğu ya cəlb olu nan abi tu-
ri yent lə rin yaş aralığı 15-25 ol muş dur.

Va li deyn və mü əl lim res pon dent lə rin sa yı 139 nə-
fər (61,8%-i ki şi, 38,2%-i isə qa dın), yaş aralığı isə 31-
64 ol muş dur.

nur. Ser ti fi kat da hər bir im ta han ve ri lən fənn üz rə və 
ümu mi bal qeyd olu nur.

2016-cı il dən baş la ya raq VMT-ni uğur suz ve rən 
mə zun la ra tək ra rən test dən keç mək üçün ikin ci şans 
ve ri lir. Qeyd olu nan im ta han Təh sil və Elm Na zir li yi 
tə rə fin dən tə yin olu nan uni ver si tet də ke çi ri lir.

Tək rar ke çi ri lən test im ta ha nın da dörd fən dən 
im ta han ver mək la zım dır:
	Təd ris di li; ri ya ziy yat; Qa za xıs tan ta ri xi; seç mə fənn.

Gür cüs tan
Gür cüs tan da tə lə bə ol maq üçün 2005-ci il dən 

eti ba rən abi tu ri yent lər Va hid Mil li İm ta han da (VMİ) 
dörd im ta han dan keç mə li dir lər. Bun lar dan üçü məc-
bu ri dir – gür cü di li və ədə biy ya tı, ümu mi bi lik lər, xa ri-
ci dil və bir im ta han se çim əsa sın da ola bi lər. Ədə biy-
yat, ri ya ziy yat, ta rix, coğ ra fi ya, kim ya, fi zi ka, bi olo gi-
ya, təs vi ri və tət bi qi in cə sə nət və ya və tən daş təh si li.

Qeyd et mək la zım dır ki, ha zır da Gür cüs tan da 
bö yük bir təh sil is la ha tı hə ya ta ke çi ri lir. Eks pert lər 
bü tün sa hə lə ri əha tə edən 10 is la hat pa ke ti ha zır la-
yıb lar. İs la hat lar 4 il da vam edə cək. Təh sil Na zir li yi-
nin ən cid di qə rar la rın dan bi ri mək təb li lər üçün bu-
ra xı lış im ta han la rı nın ləğv edil mə si dir. Bun dan əla-
və, 2020-ci il dən eti ba rən abi tu ri yent lər dörd yox, 
üç im ta han ve rə cək lər. Öl kə mək təb lə rin də təd ris 
olun ma yan ümu mi bi lik lər fən ni nin VMİ-dən çı xa rıl-
ma sı tək lif olu nur.

Gür cü di li və ədə biy ya tı, xa ri ci dil üz rə im ta han lar 
abi tu ri yent lər üçün əv vəl ki qay da da məc bu ri ola caq. 
Da ha ön cə abi tu ri yent lər tə rə fin dən se çi lən üçün cu 
məc bu ri fən nə gə lin cə, bu fənn təd ris pla nı na uy ğun 
ola raq uni ver si tet tə rə fin dən mü əy yən ləş di ri lə cək. 
Yə ni tex ni ki is ti qa mət üz rə im ta han ve rən abi tu ri-
yent lər ri ya ziy yat dan, hu ma ni tar is ti qa mət üz rə isə 
ta rix dən im ta han ve rə cək lər.

II.1. Demoqrafik göstəricilər

So si olo ji sor ğu nun 1-ci mər hə lə si 2019-cu ilin 
iyun ayı nın 23-də və iyul ayı nın 7-də təx mi nən 400 
nə fər abi tu ri yent ara sın da Ba kı (150 nə fər), Sum qa yıt 
(26 nə fər), Gən cə (49 nə fər), Bər də (25 nə fər), Şə ki 
(29 nə fər), Şir van (24 nə fər), Xaç maz (13 nə fər), Göy-
çay (20 nə fər), Lən kə ran (40 nə fər) və Min gə çe vi ri (24 
nə fər) əha tə et mək lə an ket sor ğu la rı əsa sın da ke çi ril-
miş dir. Abi tu ri yent lə rin 370 nə fə ri (92,5%) Azər bay-

II. SORĞUNUN NƏTİCƏLƏRİNİN TƏHLİLİ
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bu ra xı lış və ali təh sil mü əs si sə lə ri nə qə bul im ta han la-
rın da 2019-cu il də tət biq olu nan ye ni mo del ilə bağ-
lı abi tu ri yent lə rin 67%-i (267 nə fər) tam mə lu mat lı, 
24%-i (98 nə fər) qis mən mə lu mat lı ol muş, 9%-nin 
(35 nə fər) isə bu haq da heç bir mə lu ma tı ol ma mış dır.

Va li deyn lər və mü əl lim lər ara sın da apa rıl mış sor-
ğu nun nə ti cə lə ri nə gö rə, res pon dent lə rin 42%-i bu il 
ke çi ri lən im ta han lar da tət biq olu nan ye ni model ilə 

I.2. Bu ra xı lış, ali və or ta ix ti sas təh si li
mü əs si sə lə ri nə qə bul im ta han la rı nın
ye ni mo de li nə da ir mə lu mat lı lıq sə viy yə si

Ye ni mo de lin tət bi qi ilə bağ lı apa rı lan mü za ki rə-
lər də səs lən di ri lən əsas irad lar dan bi ri abi tu ri yent lə rin 
ye ni mo de lin ma hiy yə ti ni tam mə nim sə yə bil mə mə si 
ilə bağ lı idi. An ket sor ğu la rı nın nə ti cə lə ri gös tə rir ki, 

Cədvəl 1. Respondentlərin müxtəlif kriteriyalar üzrə qruplaşdırılması
Kriteriyalar Respondent sayı / hədəf qruplar üzrə Faizlə

Abituriyentlər
Kişi 221 55,2

Qadın 179 44,8
Respondentlərin qruplar üzrə bölgüsü

I qrup 173 43,2
II qrup 74 18,5
III qrup 104 26
IV qrup 49 12,3

Respondentlərin şəhər və rayonlar üzrə bölgüsü
Bakı 150 37,5

Sumqayıt 26 6,5
Gəncə 49 12,2
Bərdə 25 6,3
Şəki 29 7,3

Şirvan 24 6
Xaçmaz 13 3,2
Göyçay 20 5

Lənkəran 40 10
Mingəçevir 24 6

Respondentlərin bölmələr üzrə bölgüsü
Azərbaycan bölməsi 370 92,5

Rus bölməsi 30 7,5
Müəllimlər və valideynlər

Kişi 86 61,8
Qadın 53 38,2
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bağ lı tam mə lu mat lı, 40%-i qis mən mə lu mat lı olub, 
18%-i isə bu ba rə də heç bir mə lu ma ta ma lik ol ma yıb.

Eks pert lər bu fi kir də dir lər ki, DİM abi tu ri yent lə rin 
ye ni mo de li mə nim sə yə bil mə lə ri üçün sı naq və mo-
ni to rinq im ta han la rı ke çi rib.

Ümu mi lik də sor ğu nun nə ti cə lə ri nin təh li li bu qə-
na ətə gəl mə yə əsas ve rir ki, DİM tə rə fin dən bu is ti-
qa mət də bir sı ra təd bir lər hə ya ta ke çi ril sə də, təh sil 
sis te mi nin öz da xi lin dən qay naq la nan bir sı ra sə bəb-
lər dən ye ni mo de lin mə nim sə nil mə sə viy yə si bü tün 
abi tu ri yent lə ri əha tə edə bil mə miş dir. Açıq tip li tap-
şı rıq lar la bağ lı ve ri lən su al lar dan da gö rü nə cək ki, 
abi tu ri yent lə rin bir ço xu ye ni təh sil proq ra mı nı tam 
mə nim sə yə bil mə dik lə rin dən bu tip su al la rı ca vab-
lan dır maq da çə tin lik çə kib lər

Respondentlərin 85%-dən 
çoxu yeni imtahan modeli 

barədə məlumatlıdır.

Bu mə sə lə ilə bağ lı DİM-in möv qe yi be lə dir ki, 
Azər bay can da mü asir tes to lo gi ya ya uy ğun test mo-
de li nin tət bi qi, onun abi tu ri yent lər və bü töv lük də cə-
miy yət tə rə fin dən mə nim sə nil mə si üçün Mər kəz tə-
rə fin dən 2012-ci il dən eti ba rən mü va fiq təd bir lər hə-
ya ta ke çi ri lib, res pub li ka nın ək sər ümum təh sil mək-
təb lə ri ni əha tə edən mo ni to rinq və sı naq im ta han-
la rı, ke çən ilin son la rın dan baş la ya raq im ta han lar da 
tət biq edi lə cək ye ni qay da lar və mo del lər haq qın da 
müx tə lif fən lər üz rə ha zır lıq kurs la rı və el mi-me to di ki 
se mi nar lar ke çi ri lib. Se mi nar lar da həm çi nin “Bu ra xı-
lış im ta han la rı nın proq ram la rı, tap şı rıq nü mu nə lə ri və 
qiy mət lən dir mə me yar la rı” möv zu la rın da mə ru zə lə r 
din lə ni lib. Mü za ki rə lər nə ti cə sin də dərs lik lər də ki mü-
ba hi sə li mə qam lar, səhv lər və uy ğun suz luq lar ba rə də 

töv si yə lə rin ha zır lan ma sı, töv si yə lə rin test ban kı nın 
tək mil ləş di ril mə sin də və ye ni tap şı rıq la rın tər ti bin də 
nə zə rə alın ma sı haq qın da qə rar lar qə bul olu nub.

Bun dan baş qa, im ta han la rın məz mu nu for ma laş-
dı rı lar kən ənə nə vi test tap şı rıq la rı ilə ya na şı, ye ni tip li, 
o cüm lə dən açıq tip li test tap şı rıq la rı nın tət bi qi xət-
ti da vam et di ri lib. Şa gird və abi tu ri yent lə rin ye ni tip li 
test mo del lə ri haq qın da tə səv vür lə ri ni ge niş lən dir-
mək və bun lar la iş lə mək vər diş lə ri ni in ki şaf et dir mək 
üçün be lə test lə rin fən lər üz rə nü mu nə lə ri ilin əv və-
lin də “Abi tu ri yent” jur na lın da dərc olu nub, sı naq im-
ta han la rın da yox la ma dan ke çi ri lib, si nif ər üçün test 
top lu la rı na da xil edi lib. Hər bir ix ti sas qru pu nun test 
blo ku na açıq tip li test tap şı rıq la rı da xil edi lib.

Açıq tip li test lər abi tu ri yent lə rin bi lik və ba ca-
rıq la rı nın hər tə rəf i üzə çı xa rıl ma sı na, əl də olun muş 
bi lik lə rin prak ti ka da tət bi qi me xa nizm lə ri nin in ki şaf 
et di ril mə si nə, mə nim sə mə nin dörd sə viy yə si nin – bi-
lik, an la ma, tət bi qet mə və ba ca rığın yox la nıl ma sı na, 
xü su si lə də qiy mət lən dir mə də yük sək ha zır lıq lı abi tu-
ri yent lə rin fərq lən di ril mə si nə im kan ve rib.

Şa gird lə ri (gə lə cək abi tu ri yent lə ri) və mü əl lim lə ri 
ye ni təh sil proq ram la rı (ku ri ku lum) əsa sın da ha zır lan-
mış qiy mət lən dir mə və sa it lə ri ilə tə min et mək məq-
sə dilə 2 his sə dən iba rət ki tab lar nəşr edilib. Ki tab la rın 
I his sə sin də mü va fiq si nif və fən lər üz rə qa pa lı (çox se-
çim li) və açıq tip li test tap şı rıq la rı, II his sə sin də isə ye-
ni təh sil proq ra mı (ku ri ku lum) üz rə qiy mət lən dir mə 
tap şı rıq la rı təq dim edi lib. DİM-in Nax çı van, Gən cə, 
Şə ki, Lən kə ran, Xaç maz, Göy çay, Şir van və Bər də şə-
hər lə rin də fə aliy yət gös tə rən re gi onal böl mə lə ri nin 
xət ti ilə gö rü lən iş lə rin həc mi xey li artıb. Böl mə lə rin 
sə mə rə li fə aliy yə ti sa yə sin də ra yon lar da ça lı şan mü-
əl lim lər yal nız təş ki la ti təd bir lə rə de yil, el mi-me to di ki 
iş lə rə də cəlb edi lib lər.
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Qə bul im ta han la rı na ha zır lıq ərə fə sin də gənc lə-
rin öz bi lik sə viy yə lə ri ni yox la ma la rı, test im ta ha nı nın 
tex no lo gi ya sı na bə ləd ol ma la rı və im ta ha na psi xo lo ji 
cə hət dən alış ma la rı üçün res pub li ka nın bü tün böl gə-
lə ri ni əha tə et mək lə sı naq im ta han la rı ke çi ri lib.

DİM-in re gi onal böl mə lə rin də, həm çi nin Azər-
bay can Uni ver si te ti, Ba kı Biz nes Uni ver si te ti, Qər bi 
Kas pi Uni ver si te ti, Od lar Yur du Uni ver si te ti və Ko ope-
ra si ya Uni ver si te tin də ali və or ta ix ti sas təh si li mü əs-
si sə lə ri nə qə bul ol maq is tə yən abi tu ri yent lə rə kö mək 
məq sə di lə ödə niş siz əsas lar la mar tın 15-dən eti ba rən 
“Abi tu ri yent məs lə hət mər kəz lə ri” ya ra dı lıb. “Abi tu ri-
yent məs lə hət mər kəz lə ri”ndə xü su si tre ninq keç miş 
əmək daş lar abi tu ri yent lə rə tə lə bə qə bu lu qay da la rı, 
ali və or ta ix ti sas təh si li mü əs si ələ ri nə əri zə qə bu lu, 
“Abi tu ri yen tin elekt ron əri zə si”nin dol du rul ma və təs-
di qe dil mə qay da sı və bu za man qar şı ya çı xa bi lə cək 
tex ni ki prob lem lə rin həl li, mü sa bi qə şərt lə ri, ix ti sas 
se çi mi za ma nı diq qət ye ti ril mə li olan mə sə lə lər və s. 
haq qın da ödə niş siz kö mək gös tə ri lib.

Qeyd edək ki, qə bul im ta ha nı nın 1-ci mər hə lə sin-
də (bu ra xı lış im ta ha nı) 3 fənn üz rə im ta han ve ri lir və 
mak si mal 300 bal top la maq müm kün dür. Təd ris di li 
fən ni üz rə 30 tap şı rıq dan 20-si qa pa lı tip li tap şı rıq lar-
dır. Bu tap şı rıq lar dan 50.00 bal top la nı la bi lər.

Ri ya ziy yat fən ni üz rə 25 tap şı rıq dan 18-i qa pa lı və 
ca va bı nın kod laş dı rıl ma sı tə ləb olu nan açıq tip li tap-
şı rıq lar dır. Bu tap şı rıq lar dan 56.25 bal top la nı la bi lər. 
Xa ri ci dil fən ni üz rə 30 tap şı rıq dan 23-ü qa pa lı tip li 
tap şı rıq lar dır. Bu tap şı rıq lar dan 62.16 bal top la nı la bi-
lər. Bu mər hə lə üz rə abi tu ri yent lər top la ya bi lə cək lə ri 
300 bal dan 168.41 ba lı uzun il lər dir is ti fa də olu nan 
qa pa lı və ca va bı nın kod laş dı rıl ma sı tə ləb olu nan açıq 
tip li tap şı rıq lar dan əl də edir lər.

Qə bul im ta ha nı nın 2-ci mər hə lə sin də 3 fənn üz rə 
im ta han ve ri lir və mak si mal 400 bal top la maq olar.

Hər bir fənn üz rə qa pa lı və ca va bı nın kod laş dı rıl ma-
sı tə ləb olu nan açıq tip li 27 tap şı rıq dan (22 qa pa lı + 
5 ənə nə vi açıq) 81.82 bal top la maq müm kün dür. İm-
ta han da 3 fənn və 2 əsas fənn üz rə çə ki əm sa lı nın 
1.5 ol du ğu nu nə zə rə al saq ümu mi lik də 327.28 bal 
top la maq olur. Yə ni abi tu ri yent lər im ta ha nın ikin ci 
mər hə lə sin də top la ya bi lə cək lə ri 400 bal dan 327.28 
ba lı qa pa lı və ca va bı kod laş dı rı la bi lən açıq tip li tap şı-
rıq lar dan əl də edir lər.

Be lə lik lə, abi tu ri yent lər im ta ha nın hər iki mər hə-
lə si üz rə top la ya bi lə cək lə ri 700 bal dan 495.69 ba lı 
uzun il lər dir is ti fa də olu nan qa pa lı və ca va bı kod laş-
dı rı la bi lən açıq tip li tap şı rıq lar dan əl də edir lər. On lar 
ye ni növ, yə ni ya zı lı ca vab ver mək tə ləb olu nan açıq 
tip li tap şı rıq lar dan isə 204.31 bal top la ya bi lər lər.

II.3. Ye ni mo de lin tət bi qin də əsas məq səd

Va li deyn və mü əl lim lər ara sın da ke çi ril miş sor-
ğu nun nə ti cə lə ri nə gö rə, res pon tent lə rin 16,3%-nin 
fik rin cə, im ta han lar da ye ni mo de lin tət bi qi or ta mək-
təb lə ali təh sil ara sın da kı əla qə ni güc lən dir mək dir. Bu 
fi kir lə res pon dent lə rin 14%-i ra zı, 32,5%-i isə qis mən 
ra zı olub. Res pon dent lə rin 16,2%-i bu fi kir lə ra zı de-
yil, 14%-i heç ra zı de yil, 7%-i isə ca vab ver mək də çə-
tin lik çək di yi ni qeyd edib.

“İm ta han lar da ye ni mo de lin tət bi qi or ta mək təb-
lə ali təh sil ara sın da kı əla qə ni güc lən dir mək dir” fik ri 
ilə mü sa hi bə də iş ti rak edən Mil li Məc li sin Elm və təh-
sil ko mis tə si nin üzv lə ri ara sın da da müx tə lif fi kir li lik 
mü şa hi də edi lir: “Bu, bi la va si tə qə bul im ta han la rı nın 
ali mək təb lər lə əla qə si ilə bağ lı de yil, əsa sən ku ri ku-
lum proq ra mı nın tət bi qi ilə əla qə dar ye ni im ta han 
mo de li nə ke çid lə bağ lı dır. Ona gö rə ki, ye ni proq ram 
baş qa tə ləb lər or ta ya qo yur. Ümu miy yət lə, bu təh sil 
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proq ra mı nın əsas tə rəf ə rin dən bi ri uşaq la rın dü şün-
cə si ni, tə fək kü rü nü in ki şaf et dir mək, on la ra ha zır bi-
li yi de yil, bi li yi özü nün əl də et mə si ni öy rət mək dir. Bu 
ba xım dan in di ki su al la rın mo de li də də yi şib. Dü şün-
dü rü cü, açıq, da ha çox mən ti qə və dü şün cə yə əsas-
la nan, özü nün şəx si fi kir lə ri ni or ta ya qo yan bir im ta-
han mo de li dir. Düz dür, ora da da im ta han mü əy yən 
kri te ri ya lar la yox la nı lır, mü əl lim lə rə yox la ma üçün 
töv si yə lər ve ri lib. An caq hər bir hal da bu, bi la va si tə 
ye ni təh sil proq ra mı nın or ta mək təb lər də tət bi qi ilə 
əla qə dar idi. Çün ki ilk də fə hə min proq ra ma uy ğun 
im ta han mo de li tət biq edil di” (So na Əli ye va); “Ali 
təh sil mü əs si sə lə ri nə qə bul da or ta ümum təh sil mü-
əs si sə lə rin də bu ra xı lış və qə bul im ta han la rı nın bal la-
rının top lan ma sı hər iki təh sil mü əs si sə si nin bir-bi ri 
ilə əla qə si nin va cib li yi ni bir da ha gün də mə gə tir di. 
Ye ni mo del son il lər də ya ra nan “şa gird or ta mək təb 
proq ra mı na uy ğun ha zır laş maq la, yə ni heç bir re pe-
ti tor ya nı na get mə dən ali mək tə bə da xil ola bil məz” 
fik ri nin yan lış lı ğı nı or ta ya qoy du. Be lə ki, şa gird lə rin 
bu ra xı lış im ta ha nın da top la dı ğı nə ti cə lə rin qə bul im-
ta han la rın da nə zə rə alın ma sı bir ba şa or ta mək təb lə 
ali təh sil ara sın da kı əla qə nin güc lən di ril mə si nə xid-
mət edir. Bu ra xı lış və qə bul im ta han la rı nın mo de li nin 
də yiş di ril mə si ən baş lı ca sı or ta mək təb lər də təh si lin 
key fiy yə ti nin yük səl dil mə si nə, möv cud nöq san la rın 
аrа dаn qаl dı rıl mа sı na xid mət edir. Şa gird lə rin bu ra xı-
lış im ta ha nın da top la dı ğı nə ti cə lər lə qə bul im ta han-
la rın da top la dı ğı nə ti cə lə rin cəm lən mə si or ta ümum-
təh sil mək təb lə ri ilə ali təh sil mü əs si sə lə ri ara sın da 
əla qə ni da ha da güc lən dir di. Həm çi nin ye ni mo del 
or ta ümum təh sil mü əs si sə lə rin də təd ri sə da ha mə su-
liy yət lə ya na şıl ma sı tə lə bi ni qar şı ya qoy maq la ya na-
şı, at tes tat im ta han la rı nın sta tu su nu da qal dır dı. Ye ni 
mo del or ta mək təb lə rin nü fu zu nu qal dır dı, bu ra xı lış 
im ta han la rı nın nə ti cə lə ri nin ali mək təb lə rə qə bul za-
ma nı nə zə rə alın ma sı şa gird lə rin bu ra xı lış im ta han la-
rı na mə su liy yə ti ni ar tır dı” (Pər vin Kə rim za də).

Respondentlərin 60%-dən 
çoxu bu fikirdədir ki,

yeni modelin əsas hədəfi
orta məktəblə ali təhsil arasındakı 

əlaqəni gücləndirməkdir.

Bu mə sə lə ilə bağ lı Təh sil Na zir li yi nin möv qe yi 
be lə dir: “Ye ni mo del özün də da ha çox bi li yə əsas la-
nan təh si li eh ti va edir və ba ca rıq la rın köh nə mo del lə 
öl çül mə si bir o qə dər müm kün de yil, yə ni bir qə dər 
fərq li ya naş ma tə ləb edir di. Bu da ikin ci zə ru rət idi. 
Bi rin ci zə ru rət on dan iba rət dir ki, bir tə rəf dən mə zun-
lar ye ni proq ram la oxu yub lar və bu proq ra mı bi ti rən-
də ye ni mo de lə, ölç mə alət lə ri nə eh ti yac ya ra nır. Ey-
ni za man da da ba za rın, cə miy yə tin, döv rün tə ləb lə ri 

də yi şir və hə min tə ləb lə rin, də yi şik lik lə rin öl çül mə si 
ye ni lik lə rə zə ru rət ya ra dır. Mə lum dur ki, 11-ci sin-
fi bi ti rən uşaq lar iki də fə im ta han ve rir di lər. Bu ra xı lış 
im ta ha nı on la rın son ra kı hə yat la rı na o qə dər də tə-
sir et mir di. Son ra isə qə bul im ta han la rı əsa sın da ali 
təh sil mü əs si sə lə ri nə qə bul olu nur du lar. Ye ni lik lər dən 
son ra bu ra xı lış im ta han la rı qə bul im ta han la rı nın bir 
his sə si he sab edi lir. Ümu mi lik də, bu də yi şik li yin əsas 
nə ti cə lə rin dən bi ri də odur ki, mək tə bin mü əy yən 
mə na da ro lu ar tır. Çün ki bu ra xı lış im ta han la rın da əl-
də olu nan nə ti cə lər mə zu nun ali təh sil mü əs si sə lə ri nə 
qə bu lun da rol oy na ma ğa baş la yır. Tə bii ki, bi rin ci il-
dir və mü əy yən çə tin lik lər var. An caq ümumi lik də is-
ti qa mət düz gün dür və təd ri cən mü əl lim lər, şa gird lər, 
va li deyn lər və ic ti ma iy yət bu də yi şik li yə öy rə şə cək. 
İm ta han lar, ya xud ölç mə və qiy mət lən dir mə məz mu-
na uy ğun ol ma lı dır. Yə ni məz mun də yi şir sə, ölç mə və 
qiy mət lən dir mə də də yi şir”.

Be lə lik lə, həm an ket, həm də mü sa hi bə sor ğu-
la rı nın nə ti cə lə ri gös tə rir ki, ümu mi lik də ye ni mo de-
lin tət bi qi or ta mək təb lə ali təh sil ara sın da kı əla qə ni 
güc lən di rir, həm çi nin or ta ümum təh sil mü əs si sə lə ri-
nin mü əy yən mə na da ro lu ar tır və xü su si lə mək təb-
lər də ye ni proq ra mın – ku ri ku lum la rın təd ri si nə da ha 
mə su liy yət lə ya na şıl ma sı tə lə bi ni qar şı ya qo yur.

II.3.1. Azər bay ca nın təh sil sis te mi üçün
ye ni mo de lin fay da lı lıq sə viy yə si

Res pon den lə rin 52%-i (203 nə fər) bu il ki ye ni 
qə bul mo de li ni Azər bay ca nın təh sil sis te mi üçün 
heç fay da lı he sab et mir, 35%-i (138 nə fər) qis mən 
fay da lı he sab edir, 13%-i (50 nə fər) isə çox fay da lı 
he sab edir.

Sor ğu da iş ti rak edən va li deyn və mü əl lim res-
pon dent lə rin yal nız 10%-i ye ni qə bul mo de li ni Azər-
bay ca nın təh sil sis te mi üçün çox fay da lı he sab edir, 
32,5%-i qis mən fay da lı he sab edir. 42,5% res pon dent 
bu fi kir də dir ki, ye ni mo de lin təh sil sis te mi miz üçün 
heç bir fay da sı yox dur, 15% res pon dent bu su ala ca-
vab ver mək də çə tin lik çə kib.

Sor ğu nun nə ti cə lə rin dən be lə ay dın olur ki, res-
pon dent lə rin ümu mi lik də 50%-dən çoxu ye ni mo de li 
təh sil sis te mi miz üçün fay da lı he sab et mir.

Mü sa hi bə də iş ti rak edən MM-in Elm və təh sil ko-
mi tə si nin üzv lə ri ümu mi lik də ye ni mo de lin fay da lı lı-
ğı haq qın da fi kir yü rüt mə yin hə lə tez ol du ğu qə na-
ətin də dir lər: “Azər bay can təh si lin də də mü va fiq ola-
raq bey nəl xalq stan dart la ra ca vab ve rən bir sis tem 
ol ma lı dır. Bu mo de lin fay da lı olub-ol ma ma sı haq-
qın da da nış maq hə lə ki tez dir. Çün ki bu mo del bi-
rin ci də fə dir ki, tət biq olu nub və han sı nə ti cə lə ri ve-
rə cə yi hə lə bi lin mir” (Ka mi lə Əli ye va); “Təh si lin key-
fiy yə ti nin yük səl dil mə si, in ki şa fı, nöq san la rın ara dan 
qal dı rıl ma sı tək cə təh sil sa hə sin də ça lı şan la rı, el mi 
iş çi lə ri, dərs lik mü əl lif ə ri ni, va li deyn lə ri na ra hat et-
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mir. Təh sil sis te mi və onun məz mu nu öl kə nin gə lə-
cə yi nə xid mət et di yi üçün bu sa hə bü tün ic ti ma iy yə-
ti na ra hat edir, dü şün dü rür, çı xış yol la rı ax tar ma ğa 
məc bur edir. Ümid edi rik ki, ye ni qə bul mo de lin də 
apa rı lan ax ta rış lar, is la hat lar təd ri sin key fiy yə ti nin 
yük səl dil mə si nə xid mət edə cək. Gə lə cək də da ha da 
tək mil ləş di ri lə rək öl kə mi zin gə lə cə yi olan gənc lə rin 
bi lik li və ba ca rıq lı ol ma la rı na, qə bul im ta han la rın-
da yük sək nə ti cə lə rin əl də edil mə si nə ye ni töh fə lər 
ve rə bi lə cək” (Pər vin Kə rim za də); “Or ta mək təb lə-
rin bu ra xı lış im ta han la rın da şa gird lə rin top la dıq la rı 
ba lın ali mək təb lə rə qə bul im ta han la rın da top la nan 
bal lar la bir gə he sab lan ma sı ide ya sı nı fay da lı he sab 
edi rəm. Bu, or ta mək təb lər də təh si lin key fiy yə ti nə 
müs bət tə sir edə, şa gird lə rin ali təh sil al ma ğa hə-
və si ni ar tı ra bi lər (Mu sa Qa sım lı); “Bu mo del mü əl-
lim lər, uşaq lar və mək təb lər, hət ta DİM üçün də bir 
ye ni lik dir. Bu sis te mi in di iş lə yib ha zır la yı rıq, ona gö-
rə də onun çox sə mə rə li və ya fay da lı ol du ğu nu de-
yə bil mə rəm. Za man bu mo de li ya yax şı bir şə kil də 
sis te mə otur da caq, ya da yax şı ol ma yan tə rəf ə ri ni 
rən də lə yə cək, dü zəl də cək. Biz han sı yol ala ca ğı mı zı 
za man la gö rə cə yik. An caq yük sək nə ti cə gös tə rən 
uşaq la rın nə ti cə si nə tə sir gös tər mə yə cək. İs te dad lı 
uşaq lar ye nə ali mək təb lə rə qə bul ola caq, yə qin ki, 
bal lar ke çə nil ki nə nis bə tən aşa ğı ola caq. Hər bir hal-
da bu za man ke çid bal la rı da aşa ğı ola caq. Dü şün-
mü rəm ki, bu, ümu miy yət lə sırf uni ver si te tə qə bu la 
hər han sı tə sir gös tər sin. Ola bi lər ki, pre zi dent tə-
qa üdü alan la rın, 700 bal top la yan la rın sa yı az ol sun. 
An caq ümu mi for ma da hər han sı zə rər li tə si ri ol ma-
ya caq” (So na Əli ye va).

DİM-in Di rek tor lar Şu ra sı nın səd ri Mə ley kə Ab-
bas za də bu ilin iyun ayın da APA-ya ver di yi mü sa hi-
bə sin də qeyd et miş di ki, “ye ni lik lər müt ləq ol ma lı dır. 
Hər bir can lı sis tem mü əy yən müd dət dən son ra də-

yiş mə li dir. O ki qal dı, im ta han və qə bul sis te mi nə, hər 
bir mo del mi ni mum 2 il, mak si mum 5 il iş lək olur. 5 
il dən son ra onu təf tiş et mək və ye ni dən bax maq la-
zım dır. Hər 5 il dən bir mü əy yən də yi şik lik lər baş ve rə 
bi lər. Za man da yan mır, za ma nın tə ləb lə ri də də yi şir. 
Əgər biz qlo bal müs tə vi də dün ya da ge dən ya rı şa qo-
şul maq is tə yi rik sə, də yi şik lik lər qa çıl maz dır. Ta rix XX 
əs rin 80-ci il lə rin də və 90-cı il lə rin əv vəl lə rin də bi zə 
çox cid di dərs lər ve rib. O dərs lə rin acı nə ti cə lə ri ni biz 
hə lə də hiss edi rik və ya şa yı rıq. Gə rək baş ve rən lər-
dən nə ti cə çı xa raq və bir da ha tək rar lan ma ma sı üçün 
da ha çox ça lı şaq”.

50%-dən çox respondent 
yeni imtahan modelini 

Azərbaycanın təhsil sistemi 
üçün faydalı hesab etmir.

Təh sil Na zir li yi nin eks per ti nin fik rin cə, Azər bay-
ca nın təh sil sis te mi üçün bu im ta han mo de li bir mə-
na lı ola raq fay da lı dır: “Təh sil get dik cə bey nəl mi ləl lə-
şir. Bu nə de mək dir? Sis tem lər bir-bi ri ilə çox ya xın-
la şır. Mə sə lən, Azər bay can bey nəl xalq qiy mət lən dir-
mə də iş ti rak edir və la kin ora da nə ti cə lə ri miz elə də 
yük sək de yil. Çün ki bi zim mü əl lim lə rin ya naş ma sı və 
mək tə bə də ki təd ri sin məz mu nu hə min o stan dar ta 
uy ğun de yil. Biz ina nı rıq ki, uşaq 1-ci si nif də do daq la-
nan və do daq lan ma yan sa it lə ri bil mə li dir. Bey nəl xalq 
stan dar la ra gö rə, uşaq 1-ci sin fin so nun da təx mi nən 
100-150 söz dən iba rət mət ni oxu yub an la ma lı və bu-
nun la bağ lı su al la ra ca vab ver mə li dir. Biz de yi rik ki, 
1-ci sin fin so nun da is tə sək də, is tə mə sək də, bi zi bu 
test lə öl çə cək lər. Bu nun ağır ol ma sı isə emo si onal 
möv qe dir. Re al lıq odur ki, əgər bey nəl xalq qiy mət lən-
dir mə də iş ti rak et mək qə ra rı ve ri rik sə, özü mü zü bu na 
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uy ğun laş dır ma lı yıq. Çün ki bu, bi zim ar zu mu za bağ lı 
de yil, mü əl li min ya naş ma sı də yiş mə li dir”.

Təh sil eks pert lə ri də be lə fi kir də dir lər ki, ye ni im-
ta han mo de li ide al ol ma sa da, ha zır da op ti mal mo-
del sa yı la bi lər və bu sa hə də tək mil ləş mə pro se si də, 
şüb hə siz ki, qa çıl maz xa rak ter ala caq.

Onu da əla və edək ki, ABŞ-ın Azər bay can da kı sə-
fir li yi nin dəs tə yi ilə hə ya ta ke çi ri lən “İn gi lis di li mü tə-
xəs si si” proq ra mı çər çi və sin də DİM tə rə fin dən in gi lis 
di li fən ni üz rə bi lik və ba ca rıq la rın qiy mət lən di ril mə si 
is ti qa mə tin də gö rü lən iş lə rə kö mək gös tər mək məq-
sə di lə Ba kı ya gə lən ame ri ka lı mü tə xəs sis Neytn Kar 
qeyd edib ki, “mü şa hi də lə ri min, elə cə də apa rı lan 
mü za ki rə lə rin nə ti cə si ola raq de yə bi lə rəm ki, Azər-
bay can da im ta han üçün mü asir tes to lo gi ya ya uy ğun 
olan test mo de li tət biq edi lir. Azər bay ca nın əra zi ba-
xı mın dan bö yük ol ma dı ğı nı və test ha zır lan ma sı üz-
rə mü tə xəs sis lə rin o qə dər də çox ol ma dı ğı nı nə zə rə 
ala raq, bu gü nə dək mü va fiq is ti qa mət də gö rü lən iş-
lər xü su si al qış la na sı bir hal dır”.

II.4. Ye ni təd ris proq ra mı nın (ku ri ku lum la rın)
“sı naq” im ta ha nı: 10 il lik təc rü bə və
göz lən ti lər özü nü doğ rult du mu?

Bu il ki ye ni im ta han mo de li ni Azər bay can təh sil 
sis te min də 2008-ci il dən tət biq di lən ye ni təd ris proq-
ra mı nın – ku ri ku lum la rın ikin ci da ha ge niş “sı naq” im-
ta ha nı ki mi də qeyd et mək olar. Mə sə lə on da dır ki, 
2017-ci il də yal nız 9-cu si nif ə rin bu ra xı lış im ta ha nın-
da tət biq edi lən bu mo del bu il ümum res pub li ka sə-
viy yə sin də “sı naq dan” ke çi ril di. Bu kon tek stdə onu da 
əla və edək ki, 2006-cı il də Azər bay can Res pub li ka sının 
Na zir lər Ka bi ne ti tə rə fin dən “Azər bay can Res pub li ka-
sın da ümu mi təh si lin kon sep si ya sı (Mil li Ku ri ku lu mu)” 
təs diq edil di, hə min sə nəd 2010-cu il də “Ümu mi təh-
sil pil lə si nin döv lət stan dar tı və proq ram la rı (ku ri ku-
lum la rı)” adı ilə tək mil ləş di ril di. Sə nəd də ümu mi təh-
si lə yö nəl miş əsas tə ləb lər ki mi nə ti cə yö nüm lü lük və 
in teq ra tiv lik prin sip lə ri nin tət bi qi, şa gird lə rin po ten si-
alı nın aş kar lan ma sı, müs tə qil hə yat da la zım olan zə-
ru ri bi lik lə rin və əq li, in for ma tiv-kom mu ni ka tiv ba ca-
rıq la rın aşı lan ma sı nın tə min edil mə si nə zər də tu tu lur. 
Ye ni döv lət stan dart la rı na gö rə, ümu mi təh si lin ida rə 
olun ma sı he sa bat lı lıq, mə su liy yə tin bö lüş dü rül mə si 
və in ki şa fın mo ni to rin qi prin sip lə ri əsa sın da hə ya ta 
ke çi ril mə li, he sa bat lı lıq nə ti cə eti ba ri lə ümu mi təh si lin 
hə ya ta ke çi ril di yi mü əs si sə də kol lek ti vin hər bir üz vü-
nün ca vab deh li yi ni tə min et mə li dir.

Ey ni za man da, sə nəd ümu mi or ta təh si li ba şa 
vur muş şa gird lə rin nə lə ri ba car ma lı ol duq la rı nı da 
ət raf ı mü əy yən edir. Təh si lin bu pil lə si nə gə lib çat-
mış uşaq din lə di yi və oxu du ğu müx tə lif üs lub da və 
janr da olan mətn lə ri təh lil et mə yi, on la rın məz mu nu-

nu yığ cam, həm də qis mən ge niş for ma da baş qa sı na 
çat dır ma ğı, nit qin mo no loq və di aloq for ma la rın dan 
is ti fa də et mə yi, plan, te zis, la yi hə və rəy ha zır la ma-
ğı, nü mu nə lər və də lil lər va si tə si lə fi kir lə ri ni mən ti-
qi cə hət dən əsas lan dır ma ğı, müx tə lif fi kir lər də ifa də 
olu nan baş lı ca mə qam la rı ümu mi ləş dir mə yi, he sab-
la ma lar və proq noz laş dır ma apar ma ğı, ri ya zi dil dən 
is ti fa də et mə yi, al qo ritm lər qur ma ğı, eh ti mal lar irə li 
sür mə yi, tə lim pro se sin də ya ra dı cı lıq tə ləb edən iş lə ri 
müs tə qil ye ri nə ye tir mə yi, xa ri ci dil də ün siy yət qur-
ma ğı və s. ba car ma lı dır.

Bun dan baş qa, Pre zi den tin 24 okt yabr 2013-cü 
il ta rix li sə rən ca mı ilə təs diq edil miş “Təh si lin in ki şa-
fı üz rə Döv lət Stra te gi ya sı”nın stra te ji hə dəf ə ri ki mi 
şəx siy yət yön lü təh sil məz mu nu nun ya ra dıl ma sı, təh-
sil sa hə sin də in san re surs la rı nın mü asir ləş di ril mə si, 
təh sil də nə ti cə lə rə gö rə ca vab deh, şəf af və sə mə rə li 
ida rə et mə me xa nizm lə ri nin ya ra dıl ma sı ki mi mü hüm 
is ti qa mət lər mü əy yən edi lib. Bu hə dəf ər çər çi və sin-
də təh sil ve rən lə rin pe şə kar lı ğı nın yük səl dil mə si, təh-
sil alan la rın na iliy yət lə ri nin qiy mət lən di ril mə si üz rə 
ye ni sis tem lə rin qu rul ma sı, təh si la lan la rın is te da dı nın 
aş kar olun ma sı, bü tün təh sil pil lə lə ri üz rə ku ri ku lum-
la rın in ki şaf et di ril mə si, təh si lin key fiy yə ti nin tə mi na tı 
və ida rə olun ma sı üz rə ye ni mə lu mat və he sa bat sis-
tem lə ri nin ya ra dıl ma sı ki mi is ti qa mət lə rin re al laş dı rıl-
ma sı nə zər də tu tu lur.

Bəs ye ni təd ris proq ram la rı nın 10 il lik təc rü bə si 
ilə bağ lı öl kə də re al mən zə rə ne cə dir? Abi tu ri yent lər 
ku ri ku lum la rın ma hiy yə ti ni mə nim sə yə bi lib lər mi?

Sor ğu da iş ti rak edən res pon dent lə rin 29%-i (117 
nə fər) bu qə na ət də dir lər ki, ye ni qə bul im ta ha nı nın 
məz mu nu on la ra təd ris olu nan fən lə rə və ye ni proq-
ra ma (ku ri ku lum la ra) ta ma mi lə uy ğun tər tib edi lib, 
32% (127 nə fər) uy ğun tər tib edil di yi, 29% (117 nə fər) 
qis mən uy ğun tər tib edil di yi fik rin də dir. Abi tu ri yent-
lə rin 6%-i (22 nə fər) ye ni qə bul im ta ha nı nın məz mu-
nun on la ra təd ris olu nan fən lə rə və ye ni proq ra ma 
(ku ri ku lum la ra) uy ğun tər tib edil mə di yi ni, 4% isə (17 
nə fər) heç uy ğun tər tib edil mə di yi dü şün cə sin də dir.

Respondentlərin 90%-ə 
yaxını bu fikirdədir ki,

yeni qəbul imtahanının 
məzmunu onlara tədris olunan 

fənlərə və yeni proqrama 
(kurikulumlara) uyğun tərtib edilib.

Va li deyn və mü əl lim lər ara sın da ke çi ril miş sor ğu-
nun nə ti cə lə ri nə gö rə isə, res pon dent lə rin 7,1%-nin 
fik rin cə, ye ni qə bul im ta ha nı nın məz mu nu şa gird lə rə 
təd ris olu nan fən lə rə və ye ni proq ra ma (ku ri ku lum-
la ra) ta ma mi lə uy ğun tər tib edi lib, 16,7%-nin fik rin-
cə, uy ğun tər tib edi lib, 47,6%-nin fik rin cə isə qis mən 
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uy ğun tər tib edi lib. Res pon dent lə rin 26,2%-i “uy ğun 
tər tib edil mə yib”, 2,4%-i isə “heç uy ğun tər tib edil-
mə yib” fik ri ni səs lən di rib lər.

Be lə lik lə, rə yi so ru şu lan abi tu ri yent lə rin 90%-i, 
va li deyn və mü əl lim lə rin 71,4%-i ye ni qə bul im ta-
ha nı nın məz mu nu nun or ta ümum təh sil mü əs si sə lə-
rin də təd ris olu nan fən lə rə və ye ni proq ra ma (ku-
ri ku lum la ra), de mək olar ki, uy ğun tər tib olun du ğu 
qə na ətin də dir lər.

Ma raq lı dır ki, va li deyn lər lə mü sa hi bə me to du ilə 
apa rı lan sor ğu nə ti cə sin də mə lum olub ki, on la rın ək-
sə riy yə ti or ta mək təb lər də ku ri ku lum sis te mi nin tət-
bi qin dən na ra zı lıq edir lər. On la rın fik rin cə, açıq tip li 
su al lar haq qın da şagird lər mək təb lər də tam mə lu mat 
əl də edə bil mə dik lə rin dən, yə ni ümu mi lik də ku ri ku-
lu mun ma hiy yə ti ni tam dərk edə bil mə dik lə rin dən bu 
tip su al la rı ca vab lan dır maq da çə tin lik çə kir, vaxt la rı nı 
düz gün bö lüş dü rə bil mir lər.

Qeyd edək ki, rəs mi iza ha gö rə, ye ni mil li ku ri-
ku lu mun tət bi qi ümum təh sil mək təb lə rin də təd ris 
olu nan fən lə rin cə miy yə tin tə lə ba tı na uy ğun tək mil-
ləş di ril mə si ni, tə lim də in te rak tiv li yi tə min et mə li, şa-
gird lər də dü şün mə və tə fək kü rü in ki şaf et dir mək lə 
on la rı əz bər çi lik dən uzaq laş dır ma lı idi. Ye ni sis tem 
qrup lar da mü ka li mə yə və “be yin həm lə si”nə əsas la-
nan qar şı lıq lı mü za ki rə lə rin təş ki li nə, hər bir şa gir din 
həm qrup da xi lin də, həm də fər di əsas lar la tə lim pro-
se si nə cəlb olun ma sı na im kan ya rat ma lı idi. Ənə nə vi 
me xa nizm lər dən im ti na şa gird lə rin bi li yi nin qiy mət-
lən di ril mə si ilə də bağ lı ye ni me xa nizm lər və fərq li 
məz mun stan dar tı or ta ya qoy du.

Rəs mi izah lar da bi li yin qiy mət lən di ril mə si üçün 
tək lif olu nan ye ni üsul la rın ön cə ki (ənə nə vi) me tod-
lar dan fərq lə ri də önə çə ki lir. Mə sə lən, ənə nə vi də-
yər lən dir mə nin əsa sən şa gird lə rin bi lik lə ri ni, ye ni 
me xa niz min isə na iliy yət lə ri ni qiy mət lən dir di yi vur-

ğu la nır. Ya xud əv vəl ki sis te min yal nız gün də lik və ye-
kun ölç mə yə əsas lan dı ğı, ye ni sis te min isə təd ris pro-
se si nin bü tün mər hə lə lə ri üz rə di aq nos tik (şa gir din 
il kin bi lik və ba ca rı ğı nın öl çül mə si), for ma tiv (şa gir din 
zə if və güc lü tə rəf ə ri ni qiy mət lən dir mək üçün bü tün 
təd ris bo yu mo ni to rinq) və sum ma tiv (son nə ti cə ni 
ölç mək üçün da xi li və xa ri ci də yər lən dir mə) qiy mət-
lən dir mə ni hə ya ta ke çir di yi bil di ri lir.

Ye ni məz mun stan dar tı na gö rə, şa gird lə rin qa-
zan dı ğı bi lik lər prak tik ça lış ma lar da tət biq edi lə cək-
sə, on la rın mən ti qi dü şün mə qa bi liy yə ti da ha da güc-
lə nə cək. Ey ni za man da, şa gird lə rin gör dü yü təs vir lər 
haq da mü ha ki mə lə rə şə ra it ya ra dıl ma sı, çı xış la rın da 
bə dii təs vir lər dən və emo si onal fə aliy yət lər dən (şərh 
et mək, re ak si ya ver mək, rəqs et mək) ge niş is ti fa də, 
nitq qa bi liy yə ti nin güc lən di ril mə si məz mun də yi şik-
lik lə ri nin əsas hə dəf ə ri sı ra sın da idi.

Elm və təh sil ko mi tə si nin üzv lə ri or ta ümum təh sil 
mü əs si sə lə rin də tət biq olu nan ye ni proq ram la (ku ri-
ku lum lar la) bağ lı prob lem lə rin hə lə də qal dı ğı qə na-
ətin də dir lər: “Ku ri ku lum lar la əla qə dar bö yük və ki çik 
sum ma tiv lə rin miq da rı nın çox lu ğu na ra hat lıq do-
ğu rur. Təh sil Na zir li yi tə rə fin dən bu sa hə də bir sı ra 
prob lem lər qis mən ara dan qal dı rıl sa da, və ziy yət hə lə 
də qə na ət bəxş de yil, sum ma tiv lə rin sa yı azal dıl ma lı-
dır. Çün ki bu, uşaq lar da psi xo lo ji prob lem lər ya ra dır” 
(Ka mi lə Əli ye va); “Ümu miy yət lə, proq ram yax şı dır, 
an caq fənn ku ri ku lum la rın da mü əy yən səhv lər var ki, 
Təh sil Na zir li yi on la rın üzə rin də ye ni dən iş lə yir. Təh sil 
elə bir sa hə dir ki, biz han sı sa mo de li özü müz də tət-
biq edə bil mə rik. Müt ləq za man keç dik cə onu özü-
mü zə uy ğun laş dır ma lı yıq. Ha ra da bi zim mil li-mə nə vi 
də yər lə ri mi zə, men ta li te ti mi zə uy ğun ol ma yan tə rəf-
lər var sa, on lar sı ra dan çı xa caq. Çün ki hər bir mil lə tin 
hət ta təh si lal ma sə viy yə sin də də özü nün spe si fik xü-
su siy yət lə ri var. Dü şün mü rəm ki, fənn ku ri ku lum la rı 
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tam ola raq bi zim üçün əla ol du. Bu nun mü əy yən tə-
rəf ə ri var, an caq bu nun mən fi tə rəf ə ri da ha çox on-
dan iba rət dir ki, tət biq et mə də bi zim öz prob lem lə ri-
miz var. Çün ki mü əl lim lə rin ək sə riy yə ti ku ri ku lum la rın 
fəl sə fə si ni dərk et mir və on lar ku ri ku lum adı al tın da 
uşaq la ra an caq ha zır bi lik ver mə yə ça lı şır lar. Bu ra da 
mü əl lim san ki öz bi li yi ni gös tə rir və nə ti cə də on la-
rın ara sın da rə qa bət or ta ya çı xır. Ona gö rə də bu nun 
üzə rin də iş lə mək və mü əl lim lə rin dü şün cə tər zi ni də-
yiş mək la zım dır. Çün ki uşaq la rın yaş xü su siy yət lə ri 
həm fi zi olo ji, həm də in tel lek tu al ola raq elə dir ki, on-
la ra nə yi, ne cə ver sək, elə də qav ra ya caq lar. Ona gö rə 
də təd ris də olan prob lem lə ri uşaq lar da de yil, mü əl-
lim lər də və təd ris proq ram la rı nın tət bi qin də ax tar-
maq la zım dır. Mə sə lən, elə mək təb lər var ki, çox yük-
sək nə ti cə ve rir, elə mək təb lər də var ki, yax şı nə ti cə 
ver mir. Ümu miy yət lə, fənn ku ri ku lum la rı nı hər il tək-
mil ləş dir mək la zım dır. Hər il mo ni to rinq lər ke çi ril mə li 
və bu nun əsa sın da da təd qi qat lar apa rıl ma lı dır. Ümu-
mi lik də, proq ra mın fəl sə fə si ni bə yən səm də, tə bii ki, 
ide al de yil. Proq ra mın sə mə rə li ol ma sı üçün mü əl lim-
lər lə iş lə mək, on la ra tre ninq və tə lim lər keç mək la-
zım dır. Apa rı la caq təd qi qat lar nə ti cə sin də proq ra mın 
ha ra da və ni yə sə mə rə ver mə di yi ni tap maq la zım dır. 
Dü şü nü rəm ki, mo ni to rinq əsa sın da həm də proq ra-
mı tək mil ləş dir mək müm kün ola caq” (So na Əli ye va); 
“Bu gün Azər bay can təh si li dün ya təh si li nə in teq ra si-
ya edir. Vax ti lə so vet hö ku mə ti qu ru lan da Al ma ni ya 
təh sil mo de li bə yə nil di və tət biq edil di. La kin tət biq 
edi lən za man hə min mo del iden ti fi ka si ya olun du. 
Müs tə qil lik döv rün də dün ya nın in ki şaf et miş öl kə lə-
ri nin ən qa baq cıl təh sil sis tem lə rin dən bəh rə lə nə rək 
mil li təh sil mo de li mi zi ya rat dıq. On il dən ar tıq dır ki, 
Azər bay can təh si lin də ku ri ku lum sis te mi tət biq edi-
lir. Bu müd dət ər zin də ku ri ku lum is la hat la rı da ye ni-
lən di, gü nün tə ləb lə ri nə uy ğun in ki şaf et di. Söz süz ki, 
iş olan yer də nöq san lar da olar. On il ər zin də apa-
rı lan is la hat lar, alı nan nə ti cə lər ku ri ku lum is la hat la-
rı nın müs bət və mən fi cə hət lə ri nin ol du ğu nu sü but 
et di” (Pər vin Kə rim za də); “Or ta mək təb lə rin sə viy yə si 
bi zi qa ne et mir. Təh sil və təd ris pro se si nin üzə rin də 
çox cid di iş lə mək la zım dır” (Asim Mol la za də); “Təd-
ris proq ra mı bu və ya baş qa ad lar al tın da və sə viy-
yə də mək təb lə rin əsa sı qo yu lan dan bə ri da im olub. 
Ku ri ku lum elə təd ris proq ra mı de mək dir. On suz təh sil 
ol maz ki? Mən sü ni şə kil də, yer li şə ra iti nə zə rə al ma-
dan hər han sı bir for ma nın tət bi qi nin da im əley hi nə 
ol mu şam. Hər han sı bir sis tem və ya for ma nın tət bi qi 
üçün ilk növ bə də yer li şə ra it, im kan və kadr lar nə zə rə 
alın ma lı dır. Hər şe yi kadr lar həll edir. Təh sil sis te min-
də in qi lab ol mur. Hər şey təd ri cən, is la hat lar yo lu ilə, 
tə ka mül lə get mə li dir. Nə lər fay da ver mir sə, hay-küy-
süz, sa kit cə is lah edil mə li dir” (Mu sa Qa sım lı).

Təh sil Na zir li yi nin eks per ti ye ni təd ris proq ra mı ilə 
bağ lı prob lem lə ri köh nə sis tem dən ye ni sis te mə ke-

çid lə əla qə lən dirib: “Bu, bir ke çid döv rü dür. Bu cür də-
yi şik lik lər çox qı sa müd dət də ol mur. 90-cı il lər də test 
sis te mi adı al tın da möv cud sis tem tət biq edi lən də in-
san la rın mü əy yən na ra hat lı ğı var idi. An caq 28 il son ra 
bu gün hər yer də test tə ləb olu nur. Za man eti ba ri lə 
də yi şik lik lə rə ha mı uy ğun la şır, əsas odur ki, düz gün 
də yi şik lik lər düz gün is ti qa mət də get sin. Bu gün bu 
su alın ca va bı odur ki, bə li uy ğun la şır. Ey ni za man da, 
uy ğun laş ma get-ge də da ha da tək mil lə şə cək”.

Təh sil eks pert lə ri isə da ha sərt möv qe dən çı xış 
edir lər: “2008-ci il dən ku ri ku lum tət biq edil dik dən 
son ra ya zı lan dərs lik lər də va ris lik və va hid lik prin si pi 
göz lə nil mə di. Bu da nə sil lər ara sın da əla qə lə ri poz du, 
əv vəl ki il lər də mə zun olan lar ye ni ki tab la rı oxu yub 
an la maq da çə tin lik çək mə yə baş la dı lar. Dərs lik fi kir 
la bo ra to ri ya sı dır, tap şı rıq lar da əla və gös tə riş lər ol ma-
lı, şa gir də se çim im ka nı ve ril mə li dir. O za man şa gird 
ri ya ziy ya tı yox, ri ya ziy ya tın kö mə yi ilə hə ya tı öy rə nə-
cək. He sab edi rəm ki, ha zır da or ta mək təb şa gird lə ri 
üçün nə zər də tu tul muş dərs və sa it lə ri 6-17 ya şın da 
olan in sa nın bey ni nə uy ğun de yil. Dərs lik lə rin məz-
mu nun dan be lə mən tiq çı xır ki, bu dərs lik lə ri oxu yub 
ba şa vu ran şa gir din el mi də rə cə si ol ma lı dır. Çün ki 
dərs lik lə rə de mək olar ki, ba ka lavr, ma gistr pil lə sin də 
ke çi lən möv zu lar da xil edi lib” (Kam ran Əsə dov).

Onu da əla və edək ki, DİM tə rə fin dən 2019-cu ilin 
yan var ayın dan ye ni təh sil proq ra mı (ku ri ku lum) əsa-
sın da qiy mət lən dir mə va si tə lə ri nin iş lən mə si və on-
la rın me yar lar əsa sın da yox la nıl ma sı na da ir ha zır lıq 
kurs la rı na qey diy yat apa rı lıb. Kur su mü vəf ə qiy yət lə 
ba şa vu ran iş ti rak çı la rın şəx si mə lu mat la rı Mər kə-
zin elekt ron “Mə lu mat ba za sı”na da xil edi lib, on la ra 
son da ser ti fi kat ve ri lib. On lar mü qa vi lə əsa sın da eks-
pert və ya mar ker ki mi Mər kəz lə əmək daş lı ğa cəlb 
olu nub lar. Hər fənn üz rə kur sun müd də ti 2 ay olub. 
Kurs lar Ba kı da, Mər kə zin Nax çı van, Gən cə, Şə ki, Lən-
kə ran, Xaç maz, Bər də, Göy çay, Şir van və Şəm kir re-
gi onal böl mə lə rin də təş kil edi lib. Ha zır lıq kurs la rın da 
fənn ku ri ku lum la rı na da ir mə lu ma tı olan mü əl lim lər, 
me to dist lər və pe da qo ji yö nüm lü ali təh sil mü əs si-
sə lə ri nin ba ka lav ri at sə viy yə si nin mü va fiq fənn üz rə 
təh sil alan axı rın cı kurs tə lə bə lə ri və hə min mü əs si-
sə lər də təh sil alan ma gis trlər də iş ti rak et mək im ka nı 
əl də edib lər.

II.5. Ye ni mo de lin tət bi qi: test üsu lu nun so nu,
yox sa ye ni mər hə lə yə ke çid?

“Bu ra xı lış və qə bul im ta han la rın da ye ni mo de lin 
tət bi qi ni “test üsu lu nun so nu” ki mi qə bul et mək olar-
mı?” fik ri ilə res pon dent lə rin 17%-i (68 nə fər) tam ra-
zı, 22,5%-i (90 nə fər) ra zı, 30,5%-i (122 nə fər) qis mən 
ra zı dır. Res pon dent lə rin 21,5%-i (84 nə fər) bu fi kir ilə 
ra zı de yil, 8,5%-i (31nə fər) isə heç ra zı de yil.
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50%-dən çox respondent 
yeni modelin tətbiqini
“test üsulunun sonu”

kimi qəbul edir.

Va li deyn və mü əl lim res pon dent lə rin 7,5 %-i tam 
bu qə na ət də dir ki, ye ni mo de lin tət bi qi ni test üsu lu nun 
so nu ki mi qə bul et mək olar, 22,5% bu fi kir lə ra zı, 30%-i 
qis mən ra zı dır, 32,5% ra zı de yil, 7,5%-i heç ra zı de yil.

MM-in Elm və təh sil ko mi tə si nin üzv lə rinin bu 
möv zuya münasibəti belə olub: “So vet döv rün də-
ki qə bul im ta han la rı nın ye ni dən bər pa olun ma sı nın 
tam əley hi nə yəm. Mən cə, test üsu lu yax şı bir üsul idi 
ki, o da tət biq olun du. İm kan sız ailə lə rin uşaq la rı test 
üsu lu ilə ali mək təb lə rə da xil ol du lar, tam ob yek tiv lik 
bər pa olun du. Fik rim cə, test üsu lu da ha da tək mil-
ləş di ril mə li dir. Hər bir abi tu ri yent üçün ali mək tə bə 
qə bul əl ça tan ol ma lı dır, təh si lin də key fiy yə ti yük-
səl mə li dir. Biz yal nız bu yol la sa vad lı mü tə xəs sis lə rin 
ha zır lan ma sı na na il ola bi lə rik. Sirr de yil ki, res pub li-
ka da ali təh sil ocaq la rı na qə bul ola bil mə yən abi tu ri-
yent lər qon şu və ya xa ri ci öl kə lə rə üz tu tur lar, yal nız 
at tes tat la ali təh sil al ma ğa ge dir lər. Bu həm öl kə dən 
val yu ta axı nı na, həm də son ra dan hə min dip lom la rın 
ta nın ma sın da prob lem lə rin ya ran ma sı na, o cüm lə dən 
va li deyn lə rin eti ra zı na sə bəb olur. Han sı sa öl kə də ali 
mək tə bi bi ti rən və dip lo mu Təh sil Na zir li yin də ta nın-
ma yan tə lə bə lə rin va li deyn lə ri mə nə də fə lər lə mü ra-
ci ət edir lər. On lar çox vaxt bu ba rə də ya mə lu mat lı 
ol mur lar, ya xud da bi lə rək dən dip lom al maq xa ti ri nə 
öv lad la rı nı xa ric də təh si lə gön də rir lər. Bu ba xım dan 
da va li deyn lə rin ma arif ən mə si də va cib dir. Bü tün bu 
axı nın qar şı sı nı al maq üçün qə bul pro se si asan laş ma-
lı dır. Yə ni hər kəs ali mək tə bə da xil ola bi lər, an caq 

əsas mə sə lə onu oxu yub bi tir mək dir” (Ka mi lə Əli ye-
va); “Mən test üsu lu nun nə vaxt sa ləğv olu na ca ğı dü-
şün cə sin də de yi ləm. Ona gö rə ki, tes tin özün də də 
çox dü şün dü rü cü mə qam lar var. Mə sə lən, müx tə lif 
fən lər də – ta rix də, coğ ra fi ya da elə mə sə lə lər var ki, 
uşaq lar on la rı öz lə ri həll edə rək tap ma lı dır lar və ora-
da əz bər çi lik yox dur. Test üsu lu bü tün dün ya da tət biq 
olu nan bir im ta han üsu lu dur. An caq hər bir hal da bu, 
ye ni ya naş ma dır, za man la tək mil lə şə cək (So na Əli ye-
va); “Ye ni mo del test üsu lu nun so nu de yil, la kin da ha 
da mü kəm məl bir sis te mi for ma laş dır ma ğa eh ti yac 
var” (Asim Mol la za də).

Bə zi təh sil eks pert lə ri bu qə na ət də dir lər ki, “test 
üsu lun dan da ha yax şı bir sis tem or ta ya qo ya bil mə di-
yi miz üçün bu mo del se çi lib.” (El şən Qa fa rov).

II.5.1.Test üsu lu ilə qə bul əz bər çi nə sil
ye tiş di rir mi?

“Test üsu lu ilə qə bul əz bər çi nə sil ye tiş di rir” fik ri 
ilə res pon dent lə rin 25,5%-i (102 nə fər) tam ra zı, 15%-
i (59 nə fər) ra zı, 22,5%-i (90 nə fər) qis mən ra zı dır. 
Res pon dent lə rin 21%-i (83 nə fər) bu fi kir ilə ra zı de-
yil,16%-i (64 nə fər) heç ra zı de yil.

Va li deyn və mü əl lim res pon dent lə rin 20%-i bu fi-
kir lə tam ra zı, 20%-i ra zı, 22,5%-i isə qis mən ra zı dır. 
15% ra zı de yil, 22,5% heç ra zı de yil.

‘’Test üsu lu ilə qə bul əz bər çi nə sil ye tiş di rir’’ fik ri 
ilə ra zı lıq də rə cə si III qru pu se çən abi tu ri yent lər ara-
sın da di gər qrup la ra nis bət də da ha ge niş mü şa hi də 
edi lib.

Ma raq lı dır ki, va li deyn lər lə mü sa hi bə me to du ilə 
apa rı lan sor ğu da on la rın bə zi lə ri test üsu lu nun müs-
bət tə rəf ə ri ilə ya na şı, şa gird lər də əz bər çi lik ya rat dı ğı, 
ya zı və di gər vər diş lə ri nin zə if in ki şaf et mə si nə mən fi 
tə sir gös tər di yi ni qeyd edib lər. Hət ta bə zi va li deyn lər 
dərs lə rin so vet döv rün də ki ki mi ke çi ril mə si nin da ha 
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uy ğun ol du ğu nu bil di rib lər. Bu cür dü şü nən va li deyn-
lə rin fik rin cə, be lə olan hal da şa gird lər həm sa vad lı, 
həm də xət lə ri də gö zəl olar.

MM-in Elm və təh sil ko mi tə si nin üzv lə ri bu fi kir-
də dir lər ki, test üsu lu əz bər çi li yə gə ti rib çı xa rır, im ta-
han lar da açıq tip li su al la rın sa lın ma sı bu prob le min 
ara dan qal dı rıl ma sı na kö mək edə cək: “Uşaq lar qa pa lı 
test lə ri de mək olar ki, əz bər lə miş di lər və əz bər çi lik 
baş alıb ge dir di. Yük sək bal yı ğan la rın ək sə riy yə ti də 
il dən-ilə dü şən im ta han suallarının for ma la rı nı ar tıq 
bi lir di lər. Tə bii ki, yük sək bi li yə ma lik uşaq lar yük sək 
nə ti cə gös tə rir di lər. Or ta sə viy yə də olan uşa ğın yük-
sək nə ti cə gös tər mə si qey ri-müm kün dür. An caq hər 
bir hal da qa pa lı test lər əz bər çi li yə gə ti rib çı xa rır dı. Ye-
ni mo de lin əhə miy yə ti odur ki, o, uşaq la rı dü şün mə-
yə va dar edir, əz bər çi lik dən ya yın dı rır. An caq bu mo-
de lin yax şı laş dı rıl ma sı üçün bi zə bir qə dər vaxt la zım-
dır” (So na Əli ye va); “Test üsu lu ilə ali mək tə bə qə bul 
olan abi tu ri yent lər ya zı ya za bil mir, on la rın şi fa hi nit qi 
yox dur. Gə lə cək nəs lin ya zı lı və şi fa hi nit qi nin in ki şa fı 
ol duq ca va cib dir” (Pər vin Kə rim za də).

Respondentlərin 60%-dən 
çoxu bu fikirdədir ki,

test üsulu ilə qəbul
əzbərçi nəsil yetişdirir.

Təh sil eks pert lə ri nin fik rin cə, “test əsa sən mən ti qi 
tə fək kü rü in ki şaf et dir di yin dən və da ha çox əz bər çi li-
yə me yil ya rat dı ğın dan ya zı vər diş lə ri ni in ki şaf et dir-
mək üçün im ta han la ra qa pa lı test lər lə ya na şı, açıq tip-
li tap şı rıq lar da sa lı nıb. Bu da im ta han ve rən lə rə la zı mi 
vər diş lə rə yi yə lən mə dik lə ri üçün mü əy yən çə tin lik lər 
ya ra dıb və bir sı ra hal lar da on la rın top la ya caq la rı bal-
la ra da tə sir siz ötüş mə yib. Ya ra nan na ra zı lıq lar tə bi-

idir, bu is ti qa mət də tək mil ləş dir mə və op ti mal laş-
dır ma iş lə ri nin apa rı la ca ğı da qa çıl maz dır. (Na dir İs-
ra fi lov); “Yal nız qa pa lı test üz rə qə bul im ta han la rı nın 
apa rıl ma sı düzgün deyil. Bu təh si lin gös tə ri ci si de yil, 
ona gö rə də za man la açıq və si tu asi ya tip li su al la rın 
sa yı ar tı rıl ma lı dır. Da ha dü şün cə li, ya ra dı cı gənc lə ri ali 
mək təb lər də gör mək is tə yi rik sə, qa pa lı tip li su al la rın 
sa yı 40 fa iz dən çox ol ma ma lı dır” (El şən Qa fa rov).

Gö rün dü yü ki mi, sor ğu da iş ti rak edən ək sər res-
pon dent lər “Test üsu lu əz bər çi nə sil ye tiş di rir” fik ri 
ilə ra zı ol duq la rı nı, bu nun qar şı sı nı al maq üçün açıq 
tip li su al la rın sa yı nın ar tı rıl ma sı nın va cib ol du ğu nu 
bil di rib lər.

Əla və edək ki, test üsu lu ge niş bir an la yış dır və 
ö zün də müx tə lif növ tap şı rıq la rı eh ti va e dir. Bu il ki qə-
bul mo de lin dən də gö rün dü yü ki mi, yeni təd ris proq-
ra mı nın tə ləb lə ri nə uy ğun ola raq abi tu ri yen tlə rin bi lik 
və ba ca rıq la rı nı öl çmək üçün açıq tip li su al la rın sayı 
ar tı rı lıb. Bu sə bəb dən test üsu lu ilə bağ lı res pon den-
tlə rə ve ril miş hər iki sual əsa sən qa pa lı tip li su al lar la 
bağ lı o lub.

II.5.2. Test üsu lu na inam sə viy yə si
Sor ğu nun nə ti cə lə ri sü but edir ki, res pon dent lə-

rin ək sə riy yə ti test üsu lu nun qal ma sı, la kin onun tək-
mil ləş di ril mə si nin tə rəf da rı dır lar. Test üsu lu na inam 
sə viy yə si nin yük sək ol ma sı na, heç şüb hə siz, so vet 
döv rün də qə bul pro se sin də möv cud ol muş bü rok-
ra tik ən gəl lər və test üsu lu ilə qə bul pro se sin də in-
san fak to ru nun mi ni mum sə viy yə də ol ma sı tə sir edir.
Test üsu lu ilə qə bul cə miy yə tin bü tün üzv lə ri üçün ali 
mək təb lə rə qə bu lu əl ça tan edib. Bu sə bəb dən dir ki, 
res pon dent lə rin 86%-i test üsu lu nu qə bul edir, 7%-i 
qis mən qə bul edir, qa lan 7%-i isə qə bul et mir.

Təh lil lə rə əsa sən, abi tu ri yen tin Azər bay ca nın təh-
sil sis te mi üçün ye ni mo de lin fay da lı lıq sə viy yə si nə 
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mü na si bə ti onun ənə nə vi test üsu lu na inam sə viy yə-
sin dən heç bir for ma da tə sir lən mir.

Va li deyn və mü əl lim res pon dent lər ara sın da da 
test üsu lu na inam sə viy yə si abi tu ri yent lə rə nis bə tən 
aşa ğı ol sa da, ümu mi lik də yük sək dir. Be lə ki, res pon-
dent lə rin 60%-i test üsu lu nu qə bul edir, 28%-i qis-
mən qə bul edir, 12%-i qə bul et mir.

Respondentlərin 90%-dən 
çoxu test üsulunu qəbul edir.

MM Elm və təh sil ko mi tə si nin üzv lə ri də ümu mi-
lik də test üsu lu nu ali və or ta ix ti sas mək təb lə ri nə qə-
bul üçün mü tə rəq qi bir üsul he sab edir lər: “Test üsu lu 
dün ya nın ən in ki şaf et miş öl kə lə rin də tət biq olu nan 
mü tə rəq qi bir üsul dur. Test im ta ha nı nın əsas üs tün lük-
lə ri in san fak to run dan ası lı lı ğın mi ni mum sə viy yə də ol-

ma sı, qiy mət lən dir mə pro se sin də nə ti cə lə rin mü əy yən 
mə na da in san fak to run dan ası lı ol ma ya raq hə ya ta ke-
çi ril mə si dir.” (Pər vin Kə rim za də); “Test üsu lu ilə qə bul 
im ta han la rı nın ke çi ril mə si ni im ta han la rın di gər for-
ma la rın dan mü tə rəq qi və uğur lu he sab edi rəm. So vet 
döv rün də ki sis tem bəl li olan bü tün mən fi lik lər üçün 
şə ra it ya ra dır dı. Test im ta han la rın da isə in san ami li nin 
tə si ri az dır, bi lik li olan lar ke çir. Test im ta han la rı nı da ha 
sə mə rə li et mək üçün abi tu ri yen tə heç bir bi lik və ba-
ca rıq ver mə yən, mən ti qi cə hət dən dü şün dür mə yən, 
“tap ma ca” su al la rın ye ri nə ana li tik, mən ti qi dü şün cə 
aşı la yan su al lar da xil edil sə, yax şı olar” (Mu sa Qa sım lı).

Təh sil Na zir li yi nin eks per tinin bu mə sə lə yə ya naş-
ması belədir: “Bu pro ses, tə bii ki, da ha da tək mil lə şə-
cək. Bu ra da vər diş lər də bö yük rol oy na yır, ha mı nın 
öy rəş di yi bir mo del var. Dü şü nü rəm ki, ca vab və mətn-
lə rin ya zıl ma sın da mü əy yən tək mil ləş mə lər ola caq”.
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II.6. Abi tu ri yent lə rin im ta ha na ha zır lıq pro se si

II.6.1. İx ti sas qru pu se çi mi
Sor ğu nun nə ti cə lə ri gös tə rir ki, abi tu ri yent lə rin 

68%-i (299 nə fər) ix ti sas qru pu nu özü, 19%-i (85 
nə fər) va li deyn lə rin məs lə hə ti ilə, 9%-i (39 nə fər) 
mü əl lim lə rin məs lə hə ti ilə, 3%-i (12 nə fər) qo hum-
la rın/ta nış la rın məs lə hə ti ilə, 1%-i (7 nə fər) in ter-
net də apar dı ğı araş dır ma lar nə ti cə sin də seç dik lə ri-
ni bil di rib lər.

68% respondent
ixtisas qrupunu özü seçib.

Ma raq lı dır ki, II qrup da ix ti sa sı nı özü se çən lə-
rin pa yı (74%) di gər qrup da kı lar dan da ha çox dur. 
IV qrup da isə ix ti sa sı nı özü se çən lə rin pa yı ən aşa-
ğı dır. Be lə ki, bu qru pu se çən abi tu ri yent lə rin 33%-i 
va li deyn lə ri nin məs lə hə ti ilə bu qə ra rı ve rib lər. Gen-
der cə hət dən isə abi tu ri yen tin ki şi və ya qa dın ol ma sı 
onun ix ti sas qru pu nu seç mə si nə əhə miy yət li də rə cə-
də tə sir et mir.

Va li deyn res pon dent lə rin 70,2%-nin fik rin cə, öv-
la dı ix ti sas qru pu nu özü se çib. 13,8%-i va li deyn lə ri nin 
məs lə hə ti ilə, 10,4%-i mü əl lim lə ri nin məs lə hə ti ilə, 
4,6%-i qo hum la rın/ta nış la rın məs lə hə ti ilə, 1%-i in-
ter net də apar dı ğı araş dır ma lar nə ti cə sin də seç diyi ni 
bil di rib.

II.6.2. Re pe ti tor ha zır lı ğı
Azər bay can cə miy yə tin də təh sil lə bağ lı mü za ki-

rə lər də ən çox to xu nu lan möv zu lar dan bi ri də re pe-
ti tor ha zır lı ğı ilə bağ lı dır. Ümum res pub li ka kam pa ni-
ya sı xa rak te ri alan re pe ti tor fə aliy yə ti nin mək təb lər də 
təd ris sə viy yə si nin bü tün fən lər üz rə ey ni key fiy yət-
də ol ma ma sı, mü əl lim lə rin əmək haq la rı nın az lı ğı, 

hət ta bu üsu lun bir növ adət ha lı nı al ma sı və s. sə-
bəb lər lə əla qə lən di rir lər. Sor ğu nun nə ti cə lə ri də sü-
but edir ki, abi tu ri yent lə rin ək sə riy yə ti re pe ti tor xid-
mə tin dən is ti fa də edib. “İm ta han la ra ne cə ha zır laş-
mı sı nız?” su alı na abi tu ri yent lə rin 86%-i re pe ti to run 
ya nı na get mək lə, 8%-i mək təb də keçirilən dərs lər lə, 
6%-i isə “özüm ha zır laş mı şam” ca va bı nı ve rib.

Va li deyn lə rin 94%-i bil di rib ki, öv lad la rı re pe-
ti tor xid mə tin dən is ti fa də edib, yal nız 6% va li deyn 
bil di rib ki, öv la dı im ta han la ra özü fər di şə kil də ha-
zır la şıb.

Bə zi təh sil eks pert lə ri də bu fi kir də dir lər ki, “bu 
il ali mək tə bə da xil olan təq ri bən 45 min abi tu ri yen-
tin əksər hissəsi re pe ti tor və kurs la rın məh su lu dur. 
Ümum təh sil mək təb lə rin də təd ri sin aşa ğı sə viy yə də 
ol ma sı nın nə ti cə si dir ki, bu gün bü tün in san lar va-
li deyn lə ri nin ma liy yə si he sa bı na an caq köl gə təh si-
lin də dir lər” (El şən Qa fa rov); “Son za man lar şa gird-
lə ri mək təb və təh sil dən uzaq laş dı ran sə bəb lər dən 
bi ri “bun ker mü əl lim lər” və “re pe ti tor” ha zır lıq la rı-
dır. Be lə ki, ali mək təb lə rə ha zır la şan şa gird lə rin bir 
his sə si mək təb dərs lə ri nin əvə zi nə əla və ha zır lıq la ra 
ge dir lər. Düz dür, əla və ha zır lıq la rın kö mə yi ni in kar 
et mək ol maz, la kin bu nun nə ti cə si hə mi şə ürək açan 
ol mur. Oxu yan, ça lı şan şa gird üçün ali mək tə bə qə-
bul ol maq çə tin ol mur, bəs 11 il ər zin də heç ki tab 
üzü aç ma yan şa gir din 8 əsas fənn əvə zi nə 5 fənn 
üz rə hər şe yi cə mi 2 il ər zin də öy rə nə bil mə si nə 
də rə cə də müm kün dür? Tez-tez bə zi va li deyn lə rin 
ümid lə ri ilə bir gə pul la rı nın da itir mə si nin şa hi di 
olu ruq” (Kam ran Əsə dov).

Respondentlərin 86%-i 
repetitor xidmətindən

istifadə edib.
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Haşiyə:Ap re lin 29-da Döv lət İm ta han Mər kə-
zin də (DİM) 2019-cu ilin mart və ap rel ay la rın da 
ke çi ril miş bu ra xı lış im ta han la rı ilə əla qə dar mət bu-
at kon fran sı ke çi ri lib. Mət bu at konf ran sın da çı xış 
edən Döv lət İm ta han Mər kə zi nin Di rek tor lar Şu ra-
sı nın səd ri Mə ley kə Ab bas za də diq qə tə çat dı rıb ki, 
ap re lin 7, 14 və 21-də ke çi ril miş tam (11 il lik) or ta 
təh sil sə viy yə si üz rə bu ra xı lış im ta han la rın da su-
al ki tab ça la rı nın də yiş di ril mə si, mo bil te le fon aş kar 
olun ma sı və di gər sə bəb lər dən ümu mi lik də 31 abi-
tu ri yent im ta han dan xa ric olu nub və on la rın nə ti-
cə lə ri ləğv olu nub: “İl kin mə lu mat la ra əsa sən, dü-
nən (ap re lin 28-də – mü əll.) ke çi ri lən im ta han lar da 
da 17 nə fər tə rə fin dən qay da po zun tu su (5 – mo bil 
te le fon, 10 – su al ki tab ça la rı nın də yiş di ril mə si, 1 – 
çox funk si ya lı elekt ron ci haz, 1 – baş qa sı nın ye ri nə 

im ta han bi na sı na da xil ol ma ğa cəhd) ha lı na rast gə-
li nib. Bu im ta han lar dan son ra apa rı lan araş dır ma lar 
nə ti cə sin də kom mer si ya məq sə di lə fə aliy yət gös tə-
rən müx tə lif kurs lar və ora da re pe ti tor luq fə aliy yə-
ti ilə məş ğul olan in san lar tə rə fin dən abi tu ri yent lə-
rin müx tə lif qay da po zun tu la rı na yol ver mə yə sövq 
edil mə si hal la rı aş kar olu nub. Müx tə lif ha zır lıq kurs-
la rı nın əmək daş la rı so si al şə bə kə lər də ya ra dı lan sə-
hi fə və qrup lar da im ta han su al la rı nın əl də edil mə si, 
pay la şıl ma sı, hət ta im ta han dan ön cə bir bi na da və 
zal da im ta han ve rən abi tu ri yent lə rin ta pıl ma sı, ta-
nış edil mə si və di gər iş lə rin təş kil edil mə sin də fə al-
lıq gös tə rir lər. Ötən il ali təh sil mü əs si sə lə ri nə qə bul 
za ma nı im ta han da iş ti rak et mə li olan abi tu ri yen tin 
ye ri nə baş qa bi ri nin gön də ril mə si ni təş kil edən (ha-
zır da hə min şəxs lə rə qar şı ci na yət işi açı lıb), bu il 
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ap re lin 7-də ke çi ri lən bu ra xı lış im ta ha nın dan son ra 
so si al şə bə kə lər də su al ki tab ça sı nın fo to şək li nin ilk 
də fə pay la şıl ma sı da ha zır lıq kurs la rı nın əmək daş la rı 
tə rə fin dən edi lib. Bu şəxs lə rin əsas məq sə di da ha 
çox abi tu ri yent küt lə si top la maq la mad di qa zanc əl-
də et mək olur və abi tu ri yent lə rin gə lə cək ta le yi, çox 
tə əs süf ki, on la rı ma raq lan dır mır”.

II.6.3. Sı naq im ta han la rın da iş ti rak: sı naq
im ta han la rı nın az say da ke çi ril mə si ye ni
mo de li mə nim sə mək də çə tin lik ya ra dıb mı?

Rə yi so ru şu lan abi tu ri yent lə rin 85%-i (340 nə fər) 
ye ni mo de li mə nim sə mək üçün sı naq im ta han la rın da 
iş ti rak edib. 15% (60 nə fər) abi tu ri yent isə sı naq im ta-
han la rın da iş ti rak et mə yib.

Respondentlərin 85%-i 
yeni modeli mənimsəmək üçün 

sınaq imtahanlarında
iştirak edib.

Sı naq im ta han la rı nın sa yı nın az ol ma sı bu il tət biq 
olu nan mo de li mə nim sə mək də 20% respondent üçün 
“çox çə tin lik ya ra dıb”, 62% respondent üçün “mü əy-
yən qə dər çə tin lik ya ra dıb”. 18% respondent bu fi kir-
də ol muş dur ki, sı naq im ta han la rı nın sa yı nın az ol-
ma sı bu il tət biq olu nan mo de li mə nim sə mək də on-
la ra “heç bir çə tin lik ya rat ma yıb”.

Abi tu ri yen tin sı naq im ta han la rın da işti rak edib-et-
mə mə si ilə onun bu ra xı lış im ta han la rın da is ti fa də edi-
lən test tapşırıq la rı nın çə tin lik də rə cə si nə mü na si bə ti 
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ara sın da əla qə aş kar edil mə yib. Baş qa söz lə, sı naq im-
ta han la rın da işti rak edən və et mə yən lər ara sın da bu-
ra xı lış im ta han la rın da is ti fa də edi lən test tapşırıq la rı nın 
çə tin, ya xud asan ol ma sı na da ir fərq li fi kir lər möv cud 
de yil. Həm çi nin, sı naq im ta han la rın da işti rak edən və 
et mə yən abi tu ri yent lər ara sın da “bu ra xı lış im ta han la-
rın da tət biq edi lən fən lə rin böl gü sü si zi qa ne edir mi?’’ 
su alı na ca vab lar ara sın da fərq aş kar edil mə yib.

Mü əl lim və va li deyn res pon dent lə rin 48,8%-i bu 
fi kir də dir ki, ye ni mo de lə da ir sı naq im ta han la rı nın 
az say da ke çi ril mə si abi tu ri yent lər tə rə fin dən ye ni-
lik lə ri mə nim sə mək də ma ne ələr ya ra dıb. Bu fi kir lə 
20,9% ra zı, 18,6% qis mən ra zı olub, 9,3% bu fi kir lə 
ra zı de yil, 2,4% heç ra zı de yil.

Kağız daşıyıcılar vasitəsilə 
sınaq imtahanının az sayda 

keçirilməsi 80%-dən
çox abituriyent üçün

çətinlik yaradıb.

Abi tu ri yent və va li deyn lər lə mü sa hi bə me to du 
ilə apa rıl mış sor ğu da res pon dent lər tə rə fin dən ye ni 
mo de li tam mə nim sə yə bil mək üçün ka ğız da şı yı cı-
lar va si tə si lə əla və sı naq im ta han la rı nın ke çi ril mə si nin 
zə ru ri ol du ğu vur ğu la nıb.

DİM sı naq im ta han la rı nın az sayda ke çi ril mə si 
mə sə lə si nə be lə ay dın lıq gə ti rib: “İm ta han lar ali təh sil 
mü əs si sə lə ri və mək təb lər də təd ris pro se si nə ma ne 
ol ma maq üçün həf tə son la rı ke çi ri lir. DİM tə rə fin dən 
təş kil olu nan ümu mi və tam or ta təh sil sə viy yə lə ri üz-
rə bu ra xı lış im ta han la rı, qə bul im ta han la rı (iki şans), 
elə cə də di gər müx tə lif tə yi nat lı im ta han lar və on la rın 
küt lə vi xa rak te ri ka ğız da şı yı cı lar va si tə si lə əla və sı naq 
im ta han la rı nın ke çi ril mə si ni məh dud laş dı rır”.

Qeyd edək ki, bu il ki qə bul im ta ha nı na qə dər 
DİM tə rə fin dən ya zı iş lə ri bü tün fən lər üz rə tət biq 
olun maq la 3 sı naq im ta ha nı ke çi ri lib. Mə sə lən, fev-
ra lın 10-da ye ni təh sil proq ram la rı (ku ri ku lum lar) 
üz rə 2019-cu ilin qə bul im ta ha nı mo de li nə uy ğun 
res pub li ka nın 26 şə hər və ra yo nun da sı naq im ta-
han la rı ke çi rib. Sı naq im ta ha nın da iş ti rak et mək 
üçün qey diy yat dan keç miş 28 min 337 abi tu ri yent-
dən 211 nə fə ri im ta ha na gəl mə yib. Bun dan baş qa, 
DİM tə rə fin dən 2019-cu il üz rə 5 də fə on layn sı naq 
im ta han la rı ke çi ri lib. Abi tu ri yent lər http://otk.az 
por ta lı va si tə si lə on layn sı naq im ta han la rın da iş-
ti rak edib lər. Qə bul im ta han la rı nın həm I, həm də 
II mər hə lə si nə aid ye ni su al pa ket lə ri da imi ola raq 
por ta la yer ləş di ri lib.

Ka ğız da şı yı cı lar va si tə si lə ke çi ri lən sı naq im ta-
han la rı üçün ödə mə DİM-in say tın da olan şəx si ka-
bi net və ödə mə üsul la rı va si tə si lə, on layn sı naq im-
ta han la rı na ya zıl ma və ödə niş isə otk.az por ta lın da 
apa rı lıb.

II.7. Bu ra xı lış və ya xud qə bul im ta han la rı nın
çə tin lik sə viy yə si

Rə yi so ru şu lan abi tu ri yent lə rin 62%-i (248 nə fər) 
üçün qə bul im ta han la rı, 29%-i (116 nə fər) üçün bu-
ra xı lış im ta han la rı, 6%-i (24 nə fər) üçün hər iki si çə tin 
olub. Yal nız 3% (10 nə fər) abi tu ri yent üçün heç bir 
im ta han çə tin ol ma yıb.

Va li deyn və mü əl lim res pon dent lə rin 33%-nin fik-
rin cə, bu ra xı lış im ta han la rı, 37%-inin qə na əti nə gö rə, 
qə bul im ta ha nı abi tu ri yentlər üçün çə tin olub. Res-
pon dent lə rin 14%-i hər iki si nin çə tin ol du ğu nu, 2%-i 
heç bi ri nin çə tin ol ma dı ğı nı bil di rib. 14% res pon dent 
ca vab ver mək də çə tin lik çə kib.
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Respondentlərin 62%-i 
üçün qəbul imtahanları, 

29%-i üçün buraxılış
imtahanları çətin olub.

Təh sil eks pert lə ri nin bu mə sə lə yə mü na si bə ti 
müx tə lif olub: “Hər iki im ta han DİM tə rə fin dən ke-
çi ri lir və bu ra da bu ra xı lış, yox sa qə bul im ta han la rı nın 
çə tin və ya yün gül keç mə si ba rə də cə miy yət də müx-
tə lif möv qe lər var. Ən baş lı ca sı isə DİM söz çü lə ri hər 
bir möv qe ilə bağ lı mü tə ma di açıq la ma lar ve rir və 
mə sə lə yə ay dın lıq gə ti rir lər” (Na dir İs ra fi lov); “Ümu-
miy yət lə 2019-cu il də ke çi ri lən qə bul və bu ra xı lış 
im ta han la rı əv vəl ki il lər lə mü qa yi sə də aşa ğı nə ti cə-

lə rin ol ma sı ilə se çi lə cək. Çün ki bu il tət biq olu nan 
ye ni lik lər tam şə kil də im ta han iş ti rak çı la rı tə rə fin dən 
mə nim sə nil mə yib. Hət ta mart da IX, ap rel də XI si nif-
lər üçün ke çi ri lən bu ra xı lış im ta han la rın da da yük sək 
nə ti cə ol ma dı. Ap re lin 7-də ke çi ri lən im ta han da yal-
nız 2 şa gird mak si mum nə ti cə gös tər di ki, bu da çox 
aşa ğı nə ti cə dir. Am ma im ta han ca vab la rı nın iki ay 
müd dət ke çən dən son ra elan olun ma sı şa gird lər ara-
sın da psi xo lo ji gər gin lik ya ra dır. Bir mə qa mı da qeyd 
edim ki, təh sil də ye ni ənə nə lər hə lə tam otu ruş ma yıb. 
Ap rel də DİM tə rə fin dən ke çi ri lən qə bul im ta han la rı-
nın I mər hə lə sin də (ey ni za man da bu ra xı lış im ta ha nı) 
ba ka lavr la rın ço xu tə ləb olu nan 300 ba lı yı ğa bil mə-
di. Yal nız iki abi tu ri yent bu nə ti cə ni gös tə rə bil di. Bu 
isə bir da ha do la yı ola raq or ta təh sil sis te mi nin mü-
kəm məl ol ma ma sı, şa gird lə rin ha zır lıq sə viy yə si nin 
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çox aşa ğı en mə si nin gös tə ri ci si dir. Nə qə dər ki, orta 
mək təb lər də, ümu miy yət lə, təh sil də ne qa tiv hal lar 
qa la caq, bun dan ar tıq nə ti cə göz lə mək də əbəs dir” 
(Kam ran Əsə dov); “Bu mo del ilk də fə tət biq olun du-
ğu üçün abi tu ri yent və va li deyn lər sis te mə tam öy-
rəş mə yib lər. Ey ni lə re pe ti tor lar və kurs lar üçün də bu, 
ilk idi. An caq dü şün mü rəm ki, elə də çox çə tin dir, sa-
də cə Azər bay can da ye ni tət biq olu nan mo del ol du ğu 
üçün mü əy yən çə tin lik lər ya ran dı. An caq bu, ke çi ci dir, 
növ bə ti il lər də həm kurs lar, həm re pe ti tor lar, həm va-
li deyn lər, həm də ha zır la şan lar ar tıq bu na öy rə şə cək-
lər” (El şən Qa fa rov).

II.7.1. Fən lə rin böl gü sü
Abi tu ri yent lə rin 30,5%-ni (122 nə fər) bu ra xı lış 

im ta han la rın da tət biq edi lən fən lə rin böl gü sü tam 

qa ne et miş, 22,5 %-ni (90 nə fər) qa ne et miş, 30,5 %-ni 
qis mən qa ne et miş, 10,5%-ni (42 nə fər) qa ne et mə-
miş, 6%-ni isə ümu miy yət lə heç qa ne et mə miş dir.

Qə bul im ta han la rın da fən lə rin böl gü sü nə gəl-
dik də isə abi tu ri yent lə rin 30%-ni (120 nə fər) tət biq 
edi lən fən lə rin böl gü sü tam qa ne et miş, 22%-ni (88 
nə fər) qa ne et miş, 29%-ni (116 nə fər) qis mən qa ne 
et miş”, 12 %-ni (49 nə fər) qa ne et mə miş, 7%-ni (27 
nə fər) heç qa ne et mə miş dir.

Buraxılış və qəbul 
imtahanlarında tətbiq edilən 

fənlərin bölgüsü 80%-dən 
çox respondenti qane edib.
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Ey ni fən nin (mə sə lən, ri ya ziy yat) həm bu ra xı lış, 
həm də qə bul im ta han la rı na sa lın ma sı na abi tu ri yent-
lə rin mü na si bə ti be lə ol muş dur: 38,5 % (154 nə fər) 
bir mər hə lə də sax la nıl ma sı nın, 56% (224 nə fər) hər iki 
mər hə lə də qal ma sı nın, 5,5% (22 nə fər) ye ni fən lə rin 
əla və edil mə si nin tə rəf da rı ki mi çı xış et mişdir.

38% respondent
eyni fənnin həm buraxılış, 

həm də qəbul
imtahanlarına salınmasını

düzgün hesab etmir.

Ey ni fən nin (mə sə lən, ri ya ziy yat) həm bu ra xı lış, 
həm də qə bul im ta han la rı na sa lın ma sı na abi tu ri-

yent lə rin mü na si bə ti nə da ir müx tə lif coğ ra fi böl gə lər 
ara sın da fərq aş kar edil mə yib.

II.7.2. Tap şı rıq la rın mü rək kəb lik sə viy yə si
Abi tu ri yent lə rin 24%-i (95 nə fər) bu fi kir də dir ki, 

bu ra xı lış im ta han la rın da is ti fa də edi lən test tap şı-
rıq la rı nın içə ri sin də sa də su al lar üstünlük təşkil edib. 
Respondentlərin 52%-i (210 nə fər) or ta çə tin lik də su-
al ların, 24%-i (95 nə fər) isə çə tin su al ların olduğunu 
düşünür.

Qə bul im ta han la rın da isə mü na si bət be lə ol-
muş dur: abi tu ri yent lə rin 40%-i (160 nə fər) im ta-
han lar da is ti fa də edi lən test tap şı rıq la rı nın içə ri sin-
də çə tin su al la rın, 51%-i (205 nə fər) or ta çə tin lik də 
su al la rın, 9%-i (35 nə fər) isə sa də su al la rın ol du ğu 
qə na ətin də dir lər.
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Ümu mi lik də abi tu ri yent lə rin ca vab la rın dan ay dın 
olur ki, həm bu ra xı lış, həm də qə bul im ta han la rın da 
on la ra çə tin olan su al lar sa lı nıb.

Respondentlərin 50%-dən 
çoxu bu fikirdədir ki, buraxılış 

və qəbul imtahanlarında
orta çətinlikdə suallar olub.

İx ti sas qrup la rı üz rə abi tu ri yent lər ara sın da bu-
ra xı lış im ta han la rın da is ti fa də edi lən test tap şı-
rıq la rı nın çə tin lik də rə cə si nə mü na si bət də sta tis-
tik əhə miy yət li fərq mü əy yən edi lib. Be lə ki, əgər III 
qru pu se çən abi tu ri yent lə rin 23%-i üçün su al lar asan 
olub sa, I, II və IV qrup la rı se çən abi tu ri yent lər üçün 
bu gös tə ri ci mü va fiq ola raq 3%, 8% və 0% təş kil edib.

İmtahanlarda tapşırıqların 
sadə, orta və çətin olmaqla 

müxtəlif mürəkkəblik 
səviyyəsində təqdim olunması

80%-ə yaxın respondent üçün
çətinlik yaradıb.

Bu ra xı lış im ta han la rın da is ti fa də edi lən test 
tap şı rıq la rı nın sa də, or ta və çə tin ol maq la müx tə lif 
mü rək kəb lik sə viy yə sin də təq dim olun ma sı abi tu ri-
yent lə rin 11%-i (45 nə fər) üçün çox çə tin lik ya ra dıb, 
21%-i (83 nə fər) üçün çə tin lik ya ra dıb, 46%-i (183 nə-
fər) üçün qis mən çə tin lik ya ra dıb, 18 %-i (74 nə fər) 
üçün çə tin lik ya rat ma yıb, 4%-i üçün (15 nə fər) isə heç 
bir çə tin lik ya rat ma yıb.

Qə bul im ta han la rın da is ti fa də edi lən test tap şı rıq-
la rı nın sa də, or ta və çə tin ol maq la müx tə lif mü rək kəb lik 
sə viy yə sin də təq dim olun ma sı aşa ğı da kı ki mi ol muş-

dur: abi tu ri yent lə rin 18%-i (72 nə fər) bu nu on lar üçün 
çox çə tin lik ya rat dı ğı nı, 26%-i (103 nə fər) çə tin lik ya-
rat dı ğı nı, 39%-i (156 nə fər) qis mən çə tin lik ya rat dı ğı nı, 
13%-i (53 nə fər) çə tin lik ya rat ma dı ğı nı, 4%-i (16 nə fər) 
isə heç bir çə tin lik ya rat ma dı ğı nı qeyd edib.

Bə zi təh sil eks pert lə ri nin fik rin cə, “bu ra xı lış və qə-
bul im ta han la rı nın su al la rı çə tin olub. Qə bul su al la-
rı tam or ta təh sil kur su nu əha tə edir. Bu ra da söh bət 
on dan ge dir ki, ali təh sil al ma ğa id di alı mə zun bu su-
al la rın qar şı sın da çə tin lik çə kir, onun öh də sin dən gə lə 
bil mir. Çün ki onun or ta mək təb pil lə sin də əl də et di yi 
bi lik lər bu na im kan ver mir” (Kam ran Əsə dov).

II.8. Azər bay can tes to lo gi ya sın da
ənə nə və ye ni lik

II.8.1. Açıq tip li test tap şı rıq la rı: ye ni li yi
həzm et mə yə qar şı təp ki, yox sa çə tin lik?
Prob lem ha ra dan qay naq la nır?

Sor ğu nun nə ti cə lə ri, abi tu ri yent və va li deyn lər lə 
apa rıl mış söh bət lər gös tə rir ki, ye ni lik lə ri mə nim sə-
mək də hər za man ol du ğu ki mi çə tin lik lər ya şa nır. Ye ni 
mo de lin əv vəl ki mo del dən əsas fərq li cə hə ti odur ki, 
ye ni təd ris proq ra mı nın (ku ri ku lum la rın) tə ləb lə ri nə və 

ma hiy yə ti nə uy ğun ola raq im ta han la ra qa pa lı test 
tap şı rıq la rı ilə ya na şı açıq tip li test tap şı rıq la rı sa lı nıb. 
Bu fərq qa pa lı test tap şı rıq la rı nın 70%-i, açıq tip li tap-

Respondentlərin 50%-dən
çoxu bu fikirdədir ki,

imtahanlarda istifadə edilən
açıq tipli tapşırıqlarla bağlı 

çatışmazlıqlar müşahidə edilib.
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şı rıq la rın 30%-i nis bə tin də olub. Bu ami li nə zə rə ala raq 
res pon tent lə rə açıq tip li test tap şı rıq la rı ilə bağ lı bir 
ne çə su al la mü ra ci ət olu nub. Be lə ki, abi tu ri yent lə rin 
54%-nin (217 nə fər) fik rin cə, im ta han lar da is ti fa də 
edi lən açıq tip li tap şı rıq lar la bağ lı ça tış maz lıq lar mü şa-
hi də edi lib, 46%-nin fik rin cə (183 nə fər) isə heç bir ça-
tış maz lıq ol ma yıb.

İm ta han lar da is ti fa də edi lən açıq tip li tap şı rıq-
lar la bağ lı ça tış maz lıq lar qis min də abi tu ri yent lə rin 
37%-i ya zı lı şə kil də ca vab lan dı rıl ma sı tə ləb olu nan 
açıq tip li tap şı rıq la rın vaxt apar ma sı nı, 21%-i uy-
ğun lu ğu mü əy yən et mək tip li tap şı rıq la rın konk ret 
ol ma ma sı nı, 17%-i se çim tə ləb edən tap şı rıq la rın 
mü rək kəb li yi ni, 25%-i he sab la ma tip li tap şı rıq la rın 
çə tin li yi ni gös tə rib lər.

Açıq tip li tap şı rıq lar la bağ lı ça tış maz lıq lar qis min də 
va li deyn və mü əl lim res pon dent lə rin 18,6%-i he sab-
la ma tip li tap şı rıq la rın çə tin li yi ni, 37,2%-i se çim tə ləb 
edən tap şı rıq la rın mü rək kəb li yi ni, 2,6%-i uy ğun lu ğu 
mü əy yən et mək tip li tap şı rıq la rın konk ret ol ma ma sı-
nı, 62,8%-i ya zı lı şə kil də ca vab lan dı rıl ma sı tə ləb olu-
nan açıq tip li tap şı rıq la rın vaxt apar ma sı nı qeyd edib-
lər. 2,3% res pon dent isə ümu miy yət lə im ta han la ra açıq 
tip li su al la rın sa lın ma sı nın əley hi nə ol du ğu nu bil di rib.

37% respondentin/
abituriyentin fikrincə,

yazılı şəkildə cavablandırılması
tələb olunan açıq tipli tapşırıqlar

çox vaxt aparır.

Bu mə sə lə yə mü na si bət də DİM-in möv qe yi be-
lə dir: “Ümu miy yət lə, açıq tip li tap şı rıq lar ni yə tət biq 
olu nur? Bu sis te min ma hiy yə ti on dan iba rət dir ki, 
uşaq lar da bi lik lər lə ya na şı, mü əy yən ba ca rıq lar – ri ya zi 

qa bi liy yət lər, dü şün cə tər zi, ya ra dı cı tə fək kür for ma-
laş mış ol sun. Yə ni “yad daş” mək tə bin dən tə fək kü rə 
əsas la nan mək tə bə bir ke çid ol sun. Açıq tip li tap şı rıq-
lar tət biq olu nur və on la ra ya zı lı şə kil də ca vab ver mək 
tə ləb olu nur. Bu ra da isə köh nə qa pa lı tip li tap şı rıq lar-
dan fərq li ola raq hər han sı bir va ri ant yox dur, sa də cə 
şa gird dü şün mə li, hər han sı si tu asi ya ya uy ğun tən li yi 
həll et mə li dir. Bu ra da ar tıq şa gir din ri ya zi ba ca rıq la rı 
özü nü gös tər mə li dir. Ey ni za man da, Azər bay can di-
lin də ve ri lən mət ni, onun his sə lə ri ara sın da kı mən ti qi 
əla qə ni qur ma ğı ba car ma lı dır. Bir sı ra di gər tap şı rıq-
lar la şa gird lə rin ba ca rı ğı nın nə də rə cə də for ma laş dı ğı-
nı yox la yı rıq. İkin ci tə rəf dən bu ra da açıq və qa pa lı tip li 
tap şı rıq la rın sa yı ilə bağ lı nis bət qo ru nub sax la nı lıb. 
Mo ni to rinq və bu ra xı lış im ta han la rı nın nə ti cə lə ri nin 
sta tis tik təh li li əsa sın da fən lər üz rə açıq tip li tap şı rıq-
la rın sa yı for ma laş dı rı lıb. Ümu mi lik də, 700 bal lıq şka-
la sax la nı lıb. Bi lir si niz ki, abi tu ri yent lər im ta ha nın 1-ci 
və 2-ci mər hə lə sin də bir lik də 700 bal top la ya bi lir lər. 
Bu 700 bal dan 495 ba lı nı on lar ənə nə vi qay da da olan 
qa pa lı tip li tap şı rıq lar və ya xud kod laş dı rı la bi lən açıq 
tip li tap şı rıq lar dan, yer də qa lan 205 ba lı açıq tip li tap-
şı rıq lar dan top la yır lar. Bu ra da məq səd on dan iba rət-
dir və nis bət elə tət biq olun ma lı dır ki, abi tu ri yent lər 
hə min tap şı rıq la ra ca vab ve rə bil sin lər. Qiy mət lən dir-
mə də təş ki la tı ola raq qar şı mız da du ran əsas məq səd 
odur ki, ve ril miş şka la ya uy ğun ola raq im ta han iş ti rak-
çı la rı nı bi lik və ba ca rıq la rı na gö rə sı ra la ya bi lək. Da ha 
bi lik li və ba ca rıq lı abi tu ri yen lə ri mü əy yən et mək üçün 
bu açıq tip li tap şı rıq lar dan is ti fa də olu nub və ora da 
da nis bət də göz lə ni lib ki, hər han sı çə tin lik ol ma sın. 
An caq 1-ci il dir ki, 11-ci si nif də bu ra xı lış və qə bul im-
ta han la rı bu mo del üz rə ke çi ri lib. Bun dan son ra da-
ha də rin təd qi qat lar apa rı la caq ki, de di yi niz nü ans la rı, 
müs bət və mən fi tə rəf ə ri mü əy yən et mək müm kün 
ol sun. DİM on suz da hər il bü tün im ta han lar ye kun-
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la şan dan son ra 5-6 ay ər zin də el mi-sta tis tik təh lil lər 
apa rır. Da ha ge niş təh lil lər isə mü sa bi qə ba şa çat dıq-
dan son ra apa rı la caq və “Abi tu ri yent” jur na lı nın 12-ci 
sayında dərc olu na caq”.

II.8.2. Açıq tip li test (si tu asi ya, mətn və mən bə
əsas lı) tap şı rıq la rı nın qiy mət lən di ril mə
me yar la rı: in san mü da xi lə si olan yer də
ob yek tiv lik dən da nış maq müm kün dür mü?

Dün ya öl kə lə ri nin im ta han təc rü bə si gös tə rir 
ki, im ta han la rın ti pin dən ası lı ola raq ca vab la rın qiy-
mət lən di ril mə sin də müx tə lif me tod lar dan is ti fa də 
edi lir. Bu pro ses də in san fə aliy yə ti/mü da xi lə si olan-
da is tər-is tə məz in san la rın dü şün cə sin də bə zi “şüb-
hə to xum la rı cü cə rir”. Bu mə qam la rı nə zə rə alıb res-
pon dent lə rə bu möv zu da bir ne çə su al la mü ra ci ət 
olu nub.

Situasiya, mətn və mənbə əsaslı 
tapşırıqların qiymətləndirilməsi 

respondentlərin 35%-dən
çoxunu qane etmir.

Si tu asi ya, mətn və mən bə əsas lı tap şı rıq la rın qiy-
mət lən di ril mə si rə yi so ru şu lan abi tu ri yent lə rin 19%-
ni (77 nə fər) tam qa ne edir, 18%-ni (72 nə fər) qa ne 
edir, 27%-ni (108 nə fər) qis mən qa ne edir, 25%-ni (99 
nə fər) qa ne et mir, 11 %-ni (44 nə fər) heç qa ne et mir.

Respondentlərin 80%-dən
çoxu fənlərə verilən ballar 

haqqında əvvəlcədən 
məlumatlı olub.

Fən lə rə ve ri lən bal lar haq qın da abi tu ri yent lə rin 
57%-nin (228 nə fər) əv vəl cə dən, 24%-nin (96 nə fər) 
qis mən mə lu ma tı olub, 19%-nin (76 nə fər) heç bir 
mə lu ma tı ol ma yıb.

Abi tu ri yent lə rin 12,5%-i (50 nə fər) im ta han la ra 
dü şən su al la rın qiy mət lən diril mə si pro se si nin ob-
yek tiv apa rıl ma sı na çox inan dı ğı nı, 37%-i (148 nə fər) 
inan dı ğı nı, 27,5%-i (110 nə fər) qis mən inan dı ğı nı, 
12%-i (47 nə fər) inan ma dı ğı nı, 11%-i (45 nə fər) isə 
heç inan ma dı ğı nı bil di rib.

Va li deyn və mü əl lim lər ara sın da ke çi ril miş sor ğu-
nun nə ti cə lə ri nə gö rə, qiy mət lən dir mə nin ob yek tiv 
apa rıl ma sı na rə yi so ru şu lan res pon dent lə rin 2,4%-i 
çox inan dı ğı nı, 39,5%-i inan dı ğı nı, 30,2%-i qis mən 
inan dı ğı nı, 16,3%-i inan ma dı ğı nı, 11,6% heç inan ma-
dı ğı nı qeyd edib.

Va li deyn və mü əl lim res pon dent lə rin 37,2%-i fən-
lə rə ve ri lən bal lar haq qın da əv vəl cə dən mə lu mat lı ol-
du ğu nu, 44,2%-i qis mən mə lu ma tı ol du ğu nu, 18,6%-
i heç bir mə lu ma tı ol ma dı ğı nı qeyd edib.

Respondentlərin 75%-dən
çoxu qiymətləndirmənin 

obyektiv aparılmasına inanır.

Araş dır ma lar gös tə rir ki, res pon dent lər ara sın da 
əsas na ra hat lıq do ğu ran mə qam lar dan bi ri bu ra xı lış 
və qə bul im ta han la rı ba şa çat dıq dan son ra ya zı tip-
li tap şı rıq la rın yox la nıl ma sın da ya ra nan prob lem lər lə 
bağ lı dır. Bu ra da əsa sən iki mə sə lə na ra hat lıq do ğu rur: 
bi rin ci si, yox la ma pro se sin də in san fə aliy yə ti və ikin ci si, 
yox la ma müd də ti nin uzun çək mə si. Məhz bu iki mə sə-
lə abi tu ri yent lər, va li deyn lər və mü əl lim lər də psi xo lo ji 

*Respondentlərə bir neçə cavab variantı qeyd etmək/seçmək imkanı verilib,
buna görə də alınan cavabların ümumi sayı 100%-dən artıq olub.
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gər gin li yə sə bəb olur. Mü sa hi bə də iş ti rak edən eks pert 
və va li deyn lər qeyd edir lər ki, “əv vəl im ta han dan 3 gün 
son ra ca vab lar çı xır dı və şa gird lər ne çə bal top la dı ğı-
nı bi lib ra hat olur du lar. İn di isə abi tu ri yent nə ti cə lə ri ni 
gec öy rə nir de yə on da əla və hə yə can ya ra nır. Bu da 
ye ni mo de lin ça tış maz lıq la rın dan bi ri dir. Ya zı tap şı rıq-
la rı nın yox la nıl ma sı nın uzun vaxt tə ləb et mə si qa çıl maz 
fak tor dur. Bu nu nə zə rə ala raq DİM bu tap şı rıq la rın sa-
yı nın azal dıl ma sı ilə bağ lı dü şün mə li dir. Ümu mi lik də 
be lə su al la rın sa yı çox dur. Nə ti cə də həm yox la yan, 
həm də im ta han ve rən üçün sı xın tı ya ra nır”.

Bu mə sə lə ilə bağ lı DİM-in möv qe yi be lə dir ki, 
ya zı iş lə ri (açıq tip li tap şı rıq la rın ca vab la rı) DİM və 
onun re gi onal böl mə lə rin də mü va fiq təh lü kə siz lik 
tə ləb lə ri nə ca vab ve rən eks per ti za (yox la ma) zal la-
rın da, qa pa lı şə ra it də, kom pü ter ar xa sın da mar ker lər 
tə rə fin dən yox la nı lır. Ya zı iş lə ri nin yox la nıl ma sı üçün 

proq ram tə mi na tı DİM-in mü tə xəs sis lə ri tə rə fin dən 
ha zır la nıb.Hər bir ya zı işi əv vəl cə “scan” olu nur və 
2 mar ker tə rə fin dən qiy mət lən di ri lir (mar ker lə rin qiy-
mət lə ri ara sın da fərq ya ran dıq da hə min ya zı işi proq-
ram tə rə fin dən 3-cü mar ke rə gön də ri lir). Yox la ma za-
ma nı mar ke rin kom pü te ri nin mo ni to run da ya zı işi nin 
mü əl li fi haq qın da heç bir mə lu mat (ad, so yad, ata 
adı, şa gird ko du, ün van və s.) ve ril mir. Mo ni tor da yal-
nız ya zı işi, ya zı işi ni qiy mət lən dir mək üçün me yar lar 
və qiy mə ti da xil et mək üçün mü va fiq sa hə gös tə ri lir.

Bun dan əla və, im ta han da şa gird lə rə təq dim olu-
nan hər bir tap şı rıq üçün ay rı ca qiy mət lən dir mə me-
ya rı ha zır la nıb və mar ker lər hər han sı bir tap şı rı ğa 
aid ya zı işi ni yox la dıq da məhz hə min tap şı rı ğın qiy-
mət lən dir mə me ya rı na əsas la nır lar. Qiy mət lən dir mə 
me yar la rın da tap şı rı ğın müm kün həll üsul la rı və eh-
ti mal olu nan (göz lə ni lən) ca vab lar nə zə rə alı nır. Qiy-
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mət lən dir mə me ya rı tap şı rı ğın qiy mət lən di ril mə si 
üçün dol ğun tə li mat dır və mar ker ya zı işi ni qiy mət-
lən di rər kən hə min tap şı rı ğın qiy mət lən dir mə me ya-
rın dan kə na ra çıx mır.

Bu nun la bağ lı DİM əla və ola raq bil di rib ki, yox-
la ma pro se sin də mü əy yən mər hə lə lər stan dart vaxt 
apa rır. Mə sə lən, sə nəd lər gəl dik dən son ra on la rın hər 
bi ri nin “scan” olun ma sı (bu ra da 40000-45000 şa gir-
din işin dən söh bət ge dir) 2-3 gün, on la rın elekt ron 
fayl lar üz rə ay rıl ma sı, tap şı rıq lar üz rə kə sil mə si və ba-
za ya yer ləş di ril mə si da ha 1 gün, yox la ma pro se si nin 
key fiy yət li get mə si üçün eta lon la rın se çil mə si pro se si 
və kol lib rov ka mər hə lə si də 1-2 gün vaxt apa rır. Bu 
pro ses lər ol ma lı dır ki, yox la ma pro se si key fiy yət li get-
sin, tap şı rıq lar ay rı-ay rı yox la nıl sın. Hər bir iş “scan” 
olu nur ki, yox la ma pro se si ka ğız üzə rin də yox la nıl ma-
sın və ya ra na bi lə cək qa rı şıq lı ğın qar şı sı alın sın. Kol-
lib rov ka ol ma lı dır ki, mar ker lər hər də fə tre ninq dən 
ke çə rək pro se sə adap ta si ya ol sun lar və iş lə ri ni key-
fiy yət li gör sün lər. Bu pro ses lə rin vaxt apar ma sı işin 
key fiy yət li get mə si nə xid mət edir. Əs lin də vaxt apa-
ran ha zır lıq pro se si dir (4-5 gün), yox la ma pro se si 2-3 
gü nə ye kun la şır. Mə sə lən, Azər bay can di li fən ni nin 
yox la nıl ma sı 3 gü nə, ri ya ziy yat və xa ri ci dil fən ni nin 
yox la nıl ma sı 1 və ya 2 gü nə ye kun la şır. Əgər ha zır-
lıq pro se si ol ma sa, o za man apell ya si ya ya mü ra ci ət 
edən lə rin sa yı 100 qat ar tıq olar ki, bu da apell ya si-
ya nın işi ni çə tin ləş di rə bi lər, do la yı sı ilə yox la ma nın 
key fiy yə ti aşa ğı dü şər.

Onu da əla və edək ki, ap re lin 29-da 2019-cu ilin 
mart və ap rel ay la rın da ke çi ril miş bu ra xı lış im ta han-
la rı ilə əla qə dar mət bu at konf ran sın da DİM-in Di rek-
tor lar Şu ra sı nın səd ri Mə ley kə Ab bas za də qeyd edib 
ki, ümu mi ya zı iş lə ri nin sa yı 3062546 ol sa da, hər 
bir ya zı işi nin 2 mar ker tə rə fin dən qiy mət lən di ril di-
yi ni nə zə rə al saq (qeyd et di yi miz ki mi, mar ker lə rin 

qiy mət lə ri ara sın da fərq ya ran dıq da hə min ya zı işi 
proq ram tə rə fin dən 3-cü mar ke rə gön də ri lir) ən azı 
6125092 yox la ma işi hə ya ta ke çi ri lib.

Təh sil Na zir li yi nin nü ma yən də si bu mə sə lə ilə 
bağ lı mü na si bə ti ni be lə izah edir: “Tes to lo gi ya bir 
elm dir, biz də bu sa hə ni oxu yan adam lar de mək olar 
ki, yox dur. Bu, ob yek tiv sə bəb dir və ye ni dir. Bey nəl xalq 
qiy mət lən dir mə nin bəl li stan dart la rı var. Azər bay can 
bu stan dart la ra uy ğun mə zun ye tiş dir mək is tə yir sə, 
hə min stan dar tı öl kə də tət biq et mə li dir. Bu ra da tək-
mil ləş mə nə ola bi lər? Mə sə lən, su al tə ləb edir ki, ve-
ril miş tən li yin kök lə ri nin ha si li nə yə bə ra bər dir? Siz 
kvad rat tən li yi həll edər kən disk ri mi nan tı he sab la ma-
lı, bun dan son ra isə kö kü tap ma lı və ən son da kök lər 
bir-bi ri nə vu rul ma lı dır. Əv vəl ki mo de lə gö rə, siz bu nu 
ya düz, ya səhv ya zır dı nız və ya heç yaz mır dı nız. Bi rin-
ci də 10, ikin ci də mən fi 2,5 bal (4 səhv bir dü zü apa-
rır dı), üçün cü hal da isə sı fır bal alır dı nız. Adam var ki, 
tən li yin disk ri mi nan tı nı he sab la ya bi lir, kö kü nü ta pa 
bil mir, adam da var ki, kö kü nü ta pır, an caq vu ran da 
səhv edir, elə si də var ki, ümu miy yət lə, bu tən li yi həll 
edə bil mir. Nə ti cə də ha mı sı sı fır alır, bun la rı bir-bi rin-
dən ayır maq ol mur du. An caq in di bu mi sal da disk ri-
mi nan tı ta pıb sa 1, kö kü ta pıb sa 2, kök lə ri bir-bi ri nə 
vu rub, düz ca va bı ta pıb sa 3 bal la, heç nə yaz ma yıb sa 
sı fır bal la qiy mtlən di ri lir. Su al də yiş mə sə də, in san la rı 
fərq lən dir mə yə im kan ve rir. Biz də ha zır da be lə su al la-
rı ya zan lar az dır. Bu, be lə su al la ra ca vab ve rən lər üçün 
də ye ni dir. Tək mil ləş mə qiy mət lən dir mə də ola caq. Bu 
isə ki fa yət qə dər mü rək kəb mə sə lə dir. Bu ra da iki hə-
qi qət var. Bi rin ci si, disk ri mi nan tı he sab la yan heç nə 
he sab la ma yan adam la mü qa yi sə də nə sə bi lir. İkin ci si, 
on la rın hər iki si ca vab ver mə yib. Tək mil ləş mə da ha 
çox bu ra da ola caq”.

Təh sil eks pert lə ri bu fi kir də dir lər ki, “DİM-in ən 
bö yük na iliy yət lə rin dən bi ri in san fak to ru nun im ta-
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han pro se si nə mü da xi lə si nin im kan da xi lin də məh-
dud laş dı rıl ma sı na və şəf af ı ğın tə min olun ma sı na 
yö nə lik hə ya ta ke çir di yi təd bir lər dir. İm ta han pro se-
si nin nə ti cə lə ri, qiy mət lən dir mə əsa sən yük sək tex-
no lo gi ya la rın tət bi qi ilə hə ya ta ke çi ri lir. Son ola raq 
mar ker lər ara sın da qiy mət lən dir mə də fərq li ya naş-
ma qey də alın dı ğı hal da, da ha ob yek tiv nə ti cə nin 
əl də olun ma sı üçün üçün cü mar ker pro se sə cəlb 
olu nur” (Na dir İs ra fi lov); “Bu fi kir lə ra zı yam ki, in-
san ami li olan yer də ide al ob yek tiv lik müm kün de yil. 
DİM-in bö yük inf ra stu ruk tu ru var, bö yük mad di-tex-
ni ki ba za ya ma lik dir. Bu na ra zı lıq la rın əsas kö kü ax ta-
rı lıb ta pıl ma lı dır. Yeni me xa nizm lər tət biq olun duq da 
il kin dövr də bu na adap ta si ya ola bil mi rik sə, bu o de-
mək de yil ki, bu me xa nizm lər yüz də yüz prob lem li dir 
və ya xud da qə bu le di lən de yil, za man la bu na öy rə-
şə cə yik. Məq səd da ha ya ra dı cı, məh sul dar gənc lə ri 
seç mək dir” (El şən Qa fa rov).

II.8.3. Xa ri ci dil lər üz rə din lə mə/an la ma 
qur ğu su nun tət bi qi

Res pon dent lər ara sın da mü sa hi bə (keyfiyyət in-
ter vüsü) me to du ilə apar dı ğı mız sor ğu nun nə ti cə lə-
ri gös tə rir ki, im ta han pro se sin də ye ni mo del lə bağ lı 
or ta ya çı xan prob lem lər dən bi ri xa ri ci dil lər üz rə din-
lə mə/an la ma qur ğu su nun tət bi qi ilə bağ lı olub. Va-
li deyn lər bu fi kir də dir lər ki, xü su si lə ra yon və kənd 
mək təb lə rin də təh sil alan şa gird lər üçün din lə mə/an-
la ma qur ğu su nun tət bi qi bir sı ra prob lem lər ya ra dıb. 
On lar bu qə na ət də dir lər ki, din lə mə və an la ma tip li 
mətn lər qur ğu lar la iş lə mə və din lə mə res pub li ka nın 
bü tün ümum təh sil mək təb lə rin də tət biq olun duq dan 
və sı naq dan ke çi ril dik dən son ra is ti fa də edil mə liy di. 
Hət ta ra yon və kənd yer lə rin də bə zi mü əl lim lə rin be-
lə bu nun la bağ lı an la yı şı yox dur sa, o, şa gir də bu nu 
ne cə öy rə də bi lər?!

DİM-in nü ma yən də si bu mə sə lə yə be lə ay dın lıq 
gə ti rib: “Bu il ki mə zun lar ye ni təd ris proq ra mı na uy-
ğun təh sil alıb lar. Bu proq ra mın da məq sə di on dan 
iba rət dir ki, mü əy yən stan dart la ra uy ğun bi lik və ba-
ca rıq lar for ma laş sın. Bü tün bu stan dart lar da nə zər-
də tu tu lub ki, mi sal üçün, siz hər han sı təh sil pil lə si ni 
ba şa vu rur su nuz sa, siz də han sı ba ca rıq lar ol ma lı dır. 
Xa ri ci dil də də, tə bii ki, hə min o stan dart lar nə zər-
də tu tu lub ki, din lə mə/an la ma ba ca rıq la rı da ol ma-
lı dır. Bu il ar tıq şa gird lər proq ra mı ye kun laş dı rıb lar, 
2019-cu il dən bu nun tət bi qi nə start ve ri lib, proq ram 
və dərs lik lər də var. Ona gö rə də bu 11 ilin ye ku nun-
da ar tıq hə min ba ca rıq lar for ma laş ma lı idi. O ki qal-
dı mad di-tex ni ki tə mi nat ba xı mın dan şə hər və ya xud 
ra yon lar da hər han sı ava dan lı ğın olub-ol ma ma sı na 
bu, baş qa möv zu dur. An caq ha zır da in for ma si ya tex-
no lo gi ya la rı nın im kan la rı ki fa yət qə dər ge niş dir. Elə 
bir mək təb yox dur ki, ora da kom pü ter və in ter net 
ol ma sın. İn ter net ol ma sa be lə, tək cə kom pü ter ki fa-

yət dir ki, hər han sı mət ni din lə yib onun məz mu nu nu 
ifa də et mək və ya xud o mət nə əsa sən tap şı rıq la rı ye-
ri nə ye tir mək müm kün ol sun. Bun la rın ha mı sı təd ris 
proq ra mın da öz ək si ni ta pıb. Döv lət stan dart la rı na 
əsa sən şa gird lər də hə min o ba ca rıq lar for ma laş ma-
lı idi. Ora da xa ri ci dil lə bağ lı tap şı rıq la rın mü əy yən 
his sə si dir, 30 tap şı rıq dan 6-sı din lə mə qa bi liy yə ti nin 
yox la nıl ma sı nı mü əy yən edir. Gə lə cək də da nı şıq qa-
bi liy yə ti də yox la nı la bi lər. Xa ri ci di li bil mək, müx tə lif 
kom po nent lə ri mən sim sə mək, oxu ma, yazma, da-
nı şıq və din lə mə ba ca rıq la rı – bu dörd kom po nent 
dün ya stan dart la rı dır. Gə lə cək də im kan lar ge niş lən-
dik cə da nı şıq qa bi liy yə ti də yox la nıl ma lı dır ki, on lar 
han sı sə viy yə də öz fi kir lə ri ni ifa də edir lər. Biz im ta-
han da proq ram dan kə nar nə yi sə yox la mı rıq. Bü tün 
test tap şı rıq la rı qüv və də olan dərs lik və təd ris proq-
ram la rı na uy ğun ola raq ha zır la nır”.

DİM im ta han pro se si ba şa çat dıq dan son ra bu 
mə sə lə yə be lə ay dın lıq gə ti rib ki, hər zal da yal nız 1 
xa ri ci dil im ta ha nı olur və zal lar da din lə mə ma te ri alı 
üçün hər za la əv vəl cə dən yox la nıl mış qur ğu lar qu raş-
dı rı lır. Rəs mi pro to kol lar üz rə bu il ki im ta han lar üçün 
(ma gist ra tu ra nın 1-ci mər hə lə si, 9-cu və 11-ci si nif-
lə rin 4 is ti qa mət üz rə bu ra xı lış im ta han la rı və pa yız 
im ta han la rı) DİM tə rə fin dən ümu mi lik də təx mi nən 
10000 qur ğu ha zır la nıb və is ti fa də üçün gön də ri-
lib. Bu il ki im ta han lar za ma nı səs qur ğu la rı ilə bağ lı 
DİM-ə yal nız 4 şi ka yət da xil olub və tex ni ki prob lem-
lər im ta han rəh bə ri nin və ya im ta han nə za rət çi si nin 
pro to ko lun da qeyd olu nub. DİM tə rə fin dən hər bi-
na ya ön cə dən eh ti yat qur ğu lar yer ləş di ril di yi üçün 
prob lem ye rin də cə həll olu na raq, 4 na saz qur ğu nun 
hər bi ri ye ni lə ri ilə əvəz olu nub.

Təh sil Na zir li yi nin mü na si bə ti isə be lə dir: “Bi rin ci si, 
din lə yib an la ma mə sə lə si çox va cib dir, çün ki di lin da şı-
yı cı sı yal nız di lin qram ma ti ka sı nı de yil, o dil də oxu yub 
an la ma ğı da ba car ma lı dır. Bu, öz lü yün də ye ni lik dir, 
qə bu la ha zır la şan mə zu nun mak si mum ba lı nın 5 fa izi-
ni təş kil edir, yə ni xa ri ci di lin yan lız bir his sə si dir. Bu isə 
ümu mi im ta ha nın əhə miy yət li bir his sə si ni de yil, yal-
nız ki çik bir his sə si ni də yi şib. Qur ğu la ra gəl dik də, ba-
xın, lin qa fon ka bi ne ti ar tıq XX əs rin qur ğu su dur. Mo bil 
te le fon la is tə ni lən din lə yib an la ma mət ni nə çı xış əl də 
edə bi lir si niz. Bu gün Azər bay can da smart fo nun əha-
tə li lik sə viy yə si çox dur. Bu cür ma te ri al lar ar tıq da ha 
çox əl ça tan dır. İn gi lis və ya hər han sı xa ri ci di lin təd ri si 
za ma nı is ti fa də olu nan ma te ri al la ra çı xış son suz həd-
də dir. Yə ni söh bət Na zir li yin mər kəz ləş miş qay da da 
me to di ki töv si yə yaz ma sı və ha mı nın onu əz bər lə yib 
im ta ha na get mə sin dən get mir. Məhz mə sə lə nin ma-
hiy yə ti odur ki, şa gird ona ta nış ol ma yan bir mət ni din-
lə yib an la ma lı və o su al la ra ca vab ver mə li dir. Bun dan 
baş qa, Təh sil Na zir li yi tez-tez ix ti sa sar tır ma tə lim lə ri 
ke çi rir, me to di ki töv si yə lə ri miz olur. An caq bun lar sa-
də tət biq lər dir və in san onu öy rə nə bi lər. Cə miy yət də 
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be lə bir göz lən ti ol ma ma lı dır ki, Na zir lik gə lib on la ra 
qur ğu dan is ti fa də ilə bağ lı tə lim ke çə cək. Zə ru rət ol-
du ğu hal da in san lar han sı sa for ma da öy rə nir lər. Əv vəl 
han sı sa for ma da test lər çox az idi, in san lar bir tes tin 
nüs xə si ni çı xa rıb pay la yır dı lar. Bu gün isə ki fa yət qə dər 
test var. Ümu miy yət lə, mü asir təh si lin məz mu nu nu bir 
mən bə yə bağ la maq səhv dir. İn sa nın hə yat da üz ləş di yi 
si tu asi ya lar əv vəl dən ha zır lan mış yox, mə lum ol ma yan 
si tu asi ya lar dır. Hər bir də yi şik lik, ye ni lik, in san lar da na-
ra hat lıq ya ra dır. Pro ses asan de yil, mü əy yən mə na da 
bal lar da onu gös tə rir ki, şa gird lə rin çə tin li yi var. An caq 
bu, za man mə sə lə si dir, get dik cə hər növ bə ti si nif bu nu 
da ha asan lıq la ca vab lan dı ra caq”.

Təh sil eks pert lə ri də bu fi kir də dir lər ki, “hər han sı 
bir ye ni lik cə miy yət də heç də bü tün top lum tə rə fin-
dən bir mə na lı qar şı lan mır və is tər-is tə məz mü əy yən 
prob lem lə rin or ta lı ğa çıx ma sı ilə mü şa yi ət olu nur ki, 
bu da nə ti cə eti ba ri lə na ra zı lıq sız ötüş mür. Bu nun la 
be lə, bu ra xı lış və qə bul im ta han la rın da iş ti rak edə cək 
şa gird lə rə və abi tu ri yent lə rə kö mək məq sə di lə ye ni 
mo del əsa sın da sı naq im ta han la rı, o cüm lə dən də in-
gi lis di li fən ni üz rə mo ni to rinq im ta han la rı ke çi ri lib, 
qis mən də ol sa, mü va fiq təd bir lər gö rü lüb” (Na dir 
İs ra fi lov); “Bu, ge cik miş bir ad dım dır, çox dan atıl ma lı 
idi. Bu ad dı mı al qış la yı ram. Öl kə də 151 min mü əl lim 
var və ib ti dai si nif mü əl lim lə rin dən son ra təq ri bən ən 
çox mü əl lim sa yı xa ri ci dil üz rə dir. On la rın sa yı 20-
25 min ara sın da dır. Bu mü əl lim lə rin yüz də 95-i xa-
ri ci dil də da nı şa bil mir. “Təh sil haq qın da” Qa nu nun 
19-cu mad də si nə, o cüm lə dən ye ni qə bul olun muş 
ümum təh sil haq qın da qa nu na gö rə, tam or ta təh sil 
sə viy yə si ni bi ti rən şa gird lər ən azı bir və ya xud da bir 
ne çə xa ri ci dil də ün siy yət qur ma ğı ba car ma lı dır lar. Bu 
sa hə də mü əl lim lə rin pe şə kar lıq sə viy yə si nin nə qə dər 
aşa ğı sə viy yə də ol du ğu nu yu xa rı da kı rə qəm lə izah 
et mək müm kün dür” (El şən Qa fa rov).

Bu kon tek stdə onu da əla və edək ki, in gi lis di li 
fən ni üz rə ame ri ka lı mü tə xəs sis Neytn Kar DİM-də 
tə lim ke çi rib. Tə lim mər kəz tə rə fin dən in gi lis di li fən-
ni üz rə bi lik və ba ca rıq la rın qiy mət lən di ril mə si is ti qa-
mə tin də gö rü lən iş lə rə kö mək gös tər mək məq sə di lə 
ABŞ-ın Azər bay can da kı sə fir li yi nin dəs tə yi ilə sə fir li-
yin “İn gi lis di li mü tə xəs si si” (ELS) proq ra mı çər çi və sin-
də təş kil olu nub. La yi hə nin bi rin ci mər hə lə si ap re lin 
1-dən baş la nıb və 12-dək da vam edib. Bu mər hə lə 
əsa sən DİM-in in gi lis di li fən ni üz rə qiy mət lən dir mə 
təc rü bə si nin nə zər dən ke çi ril mə si, o cüm lə dən yer li 
mü əl lim lə rin qiy mət lən di ril mə ba ca rıq la rı (ya zı, oxu, 
din lə mə üz rə) ilə ta nış lıq xa rak te ri da şı yıb. Sə fər çər-
çi və sin də Neytn Kar DİM tə rə fin dən ap re lin 7-də ke-
çi ri lən tam (11 il lik) or ta təh sil ba za sın da bu ra xı lış im-
ta ha nı ma te ri al la rı nın ha zır lan ma pro se sin də iş ti rak 
edib. Neytn Kar qeyd edib ki, bey nəl xalq təc rü bə də 
bu ra xı lış im ta ha nın da ək sər hal lar da in gi lis di li fən ni 
üz rə müs tə qil im ta han ke çi ri lir: “Ha zır da Azər bay can-

da in gi lis di li im ta ha nı bu ra xı lış im ta ha nı nın bir his-
sə si ki mi hə ya ta ke çi ri lir. Yax şı olar dı ki, in gi lis di li nin 
nə ti cə lə rin də dil üz rə ya zı, oxu, din lə mə, da nış ma ba-
ca rıq la rı nın ha mı sı gö rün sün. Mə sə lən, elə ali mək-
təb lər var ki, on lar konk ret ya zı ilə bağ lı olan ba lı yük-
sək qiy mət lən di rir lər, çün ki bu key fiy yət ora da təh sil 
alar kən tə lə bə nin kö mə yi nə gə lir. Ona gö rə də in gi lis 
di li im ta ha nın da müx tə lif ba ca rıq la ra uy ğun nə ti cə lə-
rin ve ril mə si va cib dir ki, bu da gə lə cək də hə min fənn 
üz rə müs tə qil im ta han ke çir mək im ka nı nı zə ru ri edir. 
Di gər tə rəf dən, bey nəl xalq stan dart la ra əsa sən im ta-
ha na 3 sa at vaxt ay rıl ma sı töv si yə olu nur. İn gi lis di li ilə 
bağ lı əla və ba ca rıq lar da xil edi lə cə yi hal da, im ta ha nın 
müd də ti ço xa la caq və bu, şa gird lər də na ra hat lıq ya-
ra da caq. Bü tün bun la rı nə zə rə al maq la zım dır”.

II.9. 2018-ci və 2019-cu illərdə keçirilən 
imtahanların müqayisəli təhlili:
“700 bal” problemi, aşağı göstəricilərin 
səbəbləri, yeni modellə əvvəlki modelin 
mürəkkəblik səviyyəsi

Bu il ki bu ra xı lış və qə bul im ta han la rı nın ye ni mo de li 
ət ra fın da ge dən mü za ki rə lər də diq qət çə kən mə qam-
lar dan bi ri də 700 bal top la yan la rın sa yı ilə bağ lı idi. 
Mil li Məc li sin üzv lə ri, təh sil eks pert lə ri və me dia nü ma-
yən də lə ri ara sın da ge dən mü za ki rə lə rə ca vab ola raq 
DİM-in Di rek tor lar Şu ra sı nın səd ri Mə ley kə Ab bas za-
də “700 bal top la yan lar dan öt rü “ah-na lə” ad lı mə qa lə 
ilə çı xış edə rək mü za ki rə lə rə, be lə de mək müm kün sə, 
ye kun vur du. DİM rəh bə ri nin qey di nə gö rə, test im ta-
han la rı 1992-ci il dən eti ba rən ke çi ril sə də, ilk 700 bal 
top la yan lar 2007-ci il də qey də alı nıb: “Vur ğu la maq la-
zım dır ki, bun dan ön cə 2001-ci il də öl kə Pre zi den ti nin 
mü va fiq Fər ma nı na əsa sən qə bul im ta han la rın da ən 
yük sək bal top la yan abi tu ri yent lə rə Pre zi dent tə qa-
üdü tə yin edil miş dir. Bu nun la da, abi tu ri yent lər də nə-
in ki bu və ya di gər ix ti sa sa qə bul olun maq üçün tə ləb 
olu nan bal la rı top la maq, ey ni za man da tə qa üd al maq 
üçün öz ix ti sas qru pun da bi rin ci ol ma ğa mo ti va si ya 
ya ran mış dır. Məhz bu nun nə ti cə sin də 2007-ci il də ilk 
“700 bal lı”la rı mü şa hi də et dik. Qeyd et mək la zım dır 
ki, pe da qo ji nöq te yi-nə zər dən 650 bal dan yu xa rı nə ti-
cə gös tə rən abi tu ri yent lə ri bir-bi rin dən fərq lən dir mək 
düz gün de yil. On la rın ha mı sı çox sa vad lı və məq səd-
yön lü şəxs lər dir. La kin mü sa bi qə nin xü su siy yət lə ri və 
abi tu ri yent lə rin id dia et dik lə ri müx tə lif ix ti sas lar da yer-
lə rin məh dud sa yı konk ret bir pa ra met rin, yə ni bəd-
nam in san ami li ol ma dan (in san ami li de dik də tap şı rıq 
və ya pul ilə nə yi sə həll et mək nə zər də tu tu lur) abi tu ri-
yent lə ri sı ra la ma ğa im kan ve rən ba lın zə ru ri li yi ni dik tə 
edir. Bal lar məhz bu nun üçün la zım dır”.

Bə zi təh sil eks pert lə ri də bu fi kir də dir ki, bal la rın 
aşa ğı düş mə si ni fa ci əyə çe vir mə yə və ya fə la kət ki mi 
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qiy mət lən dir mə yə, 700 bal ət ra fın da hay-küy sal ma-
ğa heç bir lü zum yox dur: “Bu, əsa sən ye ni mo de lə 
ke çid lə, açıq tip li tap şı rıq la ra ki fa yət qə dər adap ta si-
ya nın ol ma ma sı ilə əla qə dar mə sə lə dir. Əl bət tə, tap-
şı rıq la rın çə tin lik də rə cə si nin böl gü sü, səhv su al la rın 
yer al ma sı hal la rı da olub və DİM bə zi mə qam la rı eti-
raf edib, bə zi mə qam la ra ay dın lıq gə ti rib, bə zi mə-
qam lar isə apell ya si ya şi ka yət lə ri za ma nı nə zə rə alı-
nıb. O ki qal dı bi lik sə viy yə si nin aşa ğı düş mə si nə, bir 
il də bi lik sə viy yə si be lə kəs kin şə kil də nə aşa ğı dü şə, 
nə də yük sə lə bi lər. Bu nun üçün il lər, hət ta onil lik lər 
tə ləb olu nur” (Na dir İs ra fi lov).

La kin bə zi təh sil eks pert lə ri fərq li dü şü nür: “Bal-
la rın bu il aşa ğı düş mə si təh sil sə viy yə si nin il dən-ilə, 
hət ta ay dan-aya aşa ğı düş mə si, ey ni za man da, bu-
ra xı lış və qə bul im ta han la rı ilə bağ lı mo de lin ye ni ol-

ma sı və bu üz dən adap ta si ya nın ləng get mə si ilə 
bağ lı dır” (El şən Qa fa rov).

85%-dən çox respondent 
“Buraxılış və qəbul 

imtahanlarının ilkin nəticələri 
belə deməyə əsas verir ki, bu il

700 bal toplayan olmayacaq”
fikri ilə razı olduğunu bildirib.

Sor ğu nun nə ti cə lə ri nə gə lin cə, “Bu ra xı lış və qə-
bul im ta han la rı nın il kin nə ti cə lə ri be lə de mə yə əsas 
ve rir ki, bu il 700 bal top la yan ol ma ya caq” fik ri ilə abi-
tu ri yent lə rin 63%-i (251 nə fər) tam ra zı, 16,5%-i (66 
nə fər) ra zı, 10%-i (40 nə fər) qis mən ra zı ol du ğu nu, 
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8%-i (33 nə fər) ra zı ol ma dı ğı nı, 2,5%-i (9 nə fər) isə 
heç ra zı ol ma dı ğı nı bil di rib.

Va li deyn və mü əl lim res pon dent lə rin 41,8%-nin 
fik rin cə, bu il 700 bal top la yan ol ma ya caq. 20,9% 
res pon dent bu fi kir lə ra zı, 20,9% qis mən ra zı dır, 
9,2%-i ra zı de yil, 2,1%-i heç ra zı de yil, 5,1%-i ca vab 
ver mək də çə tin lik çə kib.

İm ta han lar da 700 bal top la ya bil mə mə yin sə bəb-
lə ri sı ra sın da abi tu ri yent lə rin 35%-i (193 nə fər) bu ra xı lış 
və qə bul im ta han la rı nın mo de li nin ye ni ol ma sını, 18%-i 
(102 nə fər) su al la rın for ma və məz mu nunun mü rək kəb 
ol ma sını, 13%-i (70 nə fər) çə tin tap şı rıq la rın ol ma sını, 
9%-i (49 nə fər) da ha çə tin tap şı rıq la rın ol ma sını, 10%-i 
(56 nə fər) təh si lin (abi tu ri yent lə rin) bi lik sə viy yə si nin 
get dik cə aşa ğı düş mə sini, 15 %-i (81 nə fər) isə açıq tip li 
su al la rın im ta ha na sa lın ma sı nı qeyd edib lər.

Respondentlərin 35%-i 
700 bal toplaya bilməməyin 

səbəbləri sırasında buraxılış və 
qəbul imtahanlarının modelinin

yeni olmasını qeyd edib.

Ümu mi lik də sor ğu nun nə ti cə si gös tə rir ki, bal-
la rın aşa ğı düş mə si nin əsas sə bə bi bu ra xı lış və qə-
bul im ta han la rı nın mo de li nin ye ni ol ma sı və bu nun la 
bağ lı ola raq su al la rın for ma və məz mu nu nun mü rək-
kəb ol ma sı dır.

“Bu ra xı lış və qə bul im ta han la rı nın ye ni mo de li 
əv vəl ki il lə rin qə bul mo de li ilə mü qa yi sə də mü rək kəb 
idi mi?” su alı na abi tu ri yent lə rin ca vab la rı aşa ğı da kı ki-
mi ol muş dur:
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Res pon dent lə rin 31%-i (123 nə fər) bu ra xı lış 
im ta han la rı nın ye ni mo de li nin əv vəl ki il lə rin qə bul 
mo de li ilə mü qa yi sə də çox mü rək kəb, 31%-i (123 nə-
fər) mü rək kəb, 21%-i (83 nə fər) qis mən mü rək kəb 
olduğu, 11%-i (43 nə fər) mü rək kəb ol ma dı ğı, 6%-i 
(26 nə fər) heç mü rək kəb ol ma dı ğı qə na ətin də dir lər.

80%-dən çox respondent 
üçün buraxılış və qəbul 

imtahanlarının yeni modeli
əvvəlki illərin qəbul modeli ilə

müqayisədə mürəkkəb olub.

Qə bul im ta han la rı na gə lin cə, res pon dent lə rin 
33,5%-i (133 nə fər) qə bul im ta han la rı nın ye ni mo de-
li nin əv vəl ki il lə rin qə bul mo de li ilə mü qa yi sə də çox 
mü rək kəb, 32,5%-i (130 nə fər) mü rək kəb, 22,5%-i (90 
nə fər) qis mən mü rək kəb olduğu, 8%-i (43 nə fər) mü-
rək kəb ol ma dı ğı, 3,5%-i (14 nə fər) heç mü rək kəb ol-
ma dı ğı fik rin də dir lər.

Gö rün dü yü ki mi, abi tu ri yent lə rin 80%-in dən ço-
xu üçün həm bu ra xı lış, həm də qə bul im ta han la rı nın 
ye ni mo de li əv vəl ki il lə rin mo de li ilə mü qa yi sə də mü-
rək kəb ol muş dur.

II.10. Bu ra xı lış və qə bul im ta han la rı nın
ke çi ril mə vax tı na mü na si bət: Təh sil ili 
ba şa çat ma mış im ta han la rın ke çi ril mə si 
nə də rə cə də düz dür? DİM nə de yir?

Res pon dent lə rin 35%-ni (140 nə fər) bu ra xı lış 
im ta han la rı nın ke çi ril mə vax tı tam qa ne edir, 28%-
ni (112 nə fər) qa ne edir, 12,5%-ni (50 nə fər) qis mən 
qa ne edir, 15%-ni (60 nə fər) qa ne et mir, 9,5%-ni 
(38 nə fər) isə heç qa ne et mir.

Res pon dent lə rin 40,5%-ni (162 nə fər) qə bul im-
ta han la rı nın ke çi ril mə vax tı tam qa ne edir, 29%-ni 
(116 nə fər) qa ne edir, 15%-ni (59 nə fər) qis mən qa ne 
edir, 9,5%-ni (38 nə fər) qa ne et mir, 6%-ni (25 nə fər) 
isə heç qa ne et mir.

Respondentlərin 70%-dən 

çoxunu buraxılış, 80%-dən
çoxunu qəbul imtahanlarının 

keçirilmə vaxtı qane edir.

Gö rün dü yü ki mi, abi tu ri yent lə rin 75%-dən ço xu-
nu bu ra xı lış və qə bul im ta han la rı nın ke çi ril mə vax tı, 
de mək olar ki, qa ne edir. La kin sor ğu da iş ti rak edən 
bə zi va li deyn lər bu fi kir də dir lər ki, im ta han la rın 2 də-
fə ke çi ril mə si abi tu ri yent lər də gər gin lik ya ra dır. Hət-
ta on la rın ara sın da im ta han la rın yay da ke çi ril mə si nin 
düz gün ol ma dı ğı nı qeyd edən lər də var.

Təhsil ekspertlərinin 
əksəriyyəti tədris ili

başa çatmamış imtahanların 
keçirilməsini düzgün hesab etmir.

Təh sil eks pert lə ri bu fi kir də dir lər ki, “ge niş ic ti-
ma iy yət ara sın da ən çox hal la nan mə sə lə lər dən bi ri 
də məhz təd ris ili ba şa çat ma mış im ta han la rın ke çi-
ril mə si ilə əla qə dar mə sə lə dir. Bunu əsa sən il ər zin də 
iki təd ris həf tə si nin ar tı rıl ma sı və dərs ili nin baş lan-
ma sı nın ənə nə vi ola raq sent yab rın 1-i de yil, 15-nə 
ke çi ril mə si nə ti cə sin də ya ra nan fə sad ki mi qiy mət-
lən dir mək olar. Bu ra da əsa sən bey nəl xalq təc rü bə və 
iq lim ami li əsas gə ti ri lir. DİM isə im ta han la rın təd-
ris ili ba şa çat ma mış ke çi ril mə si ni iş qra fi ki nin həd-



42 STM | Analitik hesabat

dən ar tıq yük lü ol ma sı ilə izah edir” (Na dir İs ra fi lov); 
“2019-cu il də ali mək təb lə rə qə bul im ta han la rın da kı 
ye ni lik lər dən bi ri də bu ra xı lış im ta han la rı nın təd ris ili 
bit mə miş, yə ni 11-ci si nif proq ra mı tam mə nim sə nil-
mə miş ke çi ril mə si ol du. Xa tır la daq ki, əv vəl ki il lər də 
qə bul im ta han la rı təd ris ili ba şa çat ma mış, may da 
ke çi ril sə də, bu ra xı lış im ta han la rı təd ris ili ba şa ça-
tan dan son ra, iyun ayın da ke çi ri lir di. Bu il dən eti ba-
rən isə həm bu ra xı lış im ta ha nı, həm də qə bul im ta-
ha nı təd ris ili ba şa çat ma mış ke çi ril di. Təd ris proq-
ra mının mənimsənilməsi təd ris ili ba şa çat ma mış 
an caq re pe ti tor və ha zır lıq kurs la rın da müm kün dür. 
2017-2018-ci il üçün ke çi ri lən qə bul im ta han la rın da 
I ix ti sas qru pu üz rə 5 abi tu ri yent, II ix ti sas qru pu üz rə 
2 abi tu ri yent, III ix ti sas qru pu üz rə 1 abi tu ri yent, IV 
ix ti sas qru pu üz rə isə 2 abi tu ri yent or ta mək təb də 
oxu ma sı na və təd ris proq ra mı nı bi tir mə mə si nə bax-
ma ya raq, bü tün möv zu lar dan təq dim olun muş test 
tap şı rıq la rı na doğ ru ca vab ve rib. 2018-2019-cu təd-
ris ilin də isə 19 abi tu ri yent təd ris ili ba şa çat ma mış 
təd ris proq ra mı nı mə nim sə yib 700 bal top la mış dı. 
Əl bət tə, abi tu ri yent lə rin yük sək bal top la ma sı se-
vin di ri ci hal dır. Bu ra da bir zid diy yət li mə qam or ta ya 
çı xır. Əgər şa gird ap rel də ke çi ri lən bu ra xı lış im ta ha-
nın dan və may da ke çi ri lən qə bul im ta ha nın dan yük-
sək nə ti cə gös tər sə və mü sa bi qə şərt lə ri ni ödə sə, o, 
or ta mək tə bə dər sə get mə yə bi lər, çün ki po ten si al 
tə lə bə he sab edi lir. Qə bul və bu ra xı lış im ta han la rı nın 
təd ris ili ba şa çat ma mış ke çi ril mə si or ta mək təb lə rin 
11-ci si nif ə rin də da va miy yə tə mən fi tə sir gös tə rə 
bi lər” (Kam ran Əsə dov).

DİM-in bu mə sə lə yə mü na si bə ti be lə dir ki, bu ra-
xı lış im ta han la rı nın 1-ci mər hə lə si ap rel ayı nın əv və-
lin dən so nu na dək 4 is ti qa mət üz rə ke çi ri lib və nə ti-
cə lər may ayı nın 12-dən eti ba rən elan olu nub. Da ha 

son ra qə bul im ta han la rı nın 1-ci mər hə lə si may ayı nın 
12-si və 19-da ke çi ri lib. May ayı nın 12-də ke çi ri lən 
im ta han la rın nə ti cə lə ri 9 gün ər zin də, 19-da ke çi ri-
lən im ta han la rın nə ti cə lə ri isə (3-cü qrup üz rə) 10-13 
gün ər zin də elan olu nub. Şa gir din nə ti cə lə ri mə lum 
ol duq dan son ra mək təb də da va miy yə ti nin zə if ol ma-
sı nı ali mək tə bə qə bul im ta han la rı ilə əla qə lən dir mək 
düz gün de yil. Əgər şa gird mək tə bə mü tə ma di ola raq 
get mə sə, bu ra da baş qa prob lem lər or ta ya çı xa bi lər 
(mə sə lən, şa gird at tes tat al ma ya bi lər).

II.11. Apell ya si ya Ko mis si ya sı nın
fə aliy yə ti nə mü na si bət

Yu xa rı da qeyd o lun du ğu ki mi, sor ğu iyu nun 
23-də (I və IV ix ti sas qrup la rı üzrə i kin ci im ta han) və 
iyu lun 7-də (II və III ix ti sas qrup la rı üzrə i kin ci im ta-
han – yay im ta ha nı) ke çi ri lib. Bun dan əv vəl isə abi tu-
ri yen tlər ali təh sil mü əs si sə lə ri nə I və IV ix ti sas qrup-
la rı üzrə bi rin ci (yaz) qə bul im ta ha nı nı ma yın 12-də, 
II və III ix ti sas qrup la rı üzrə isə ma yın 19-da ve rib lər. 
Bunu nə zə rə ala raq res pon den tlə rə A pel lya si ya Ko-
mis si ya sı na mü ra ci ət e dib-et mə mə si və ümu mi lik də 
ko mis si ya nın fə a liy yə ti nə mü na si bət öy rə nil miş dir.

Respondentlərin 97%-i
DİM-də yaradılmış

Apellyasiya Komissiyasına 
müraciət etməyib.

Rə yi so ru şu lan res pon dent lə rin 97%-i (388 nə fər) 
DİM-də ya ra dıl mış Apell ya si ya Ko mis si ya sı na mü-
ra ci ət et mə miş, yal nız 3%-i (12 nə fər) mü ra ci ət et-
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miş dir. Qeyd et mək la zım dır ki, bi zim seç mə də a pel-
lya si ya ya mü ra ci ət e dən lə rin sayı çox az ol du ğu na 
görə A pel lya si ya Ko mis si ya sı nın fə a liy yə ti nə abi tu-
ri yen tlə rin mü na si bə ti ba rə də ə sas lı fi kir söy lə mək 
müm kün de yil.

DİM-də ya ra dıl mış Apell ya si ya Ko mis si ya sı na ca-
vab la rı nın qiy mət lən di ril mə sin dən na ra zı qa lan abi tu-
ri yent və va li deyn lə rin heç də ha mı sı mü ra ci ət et mir. 
Mə sə lən va li deyn lər dən bi ri qeyd edir: “Mə nim öv la-
dım bu ra xı lış im ta han la rı nın nə ti cə lə rin dən ra zı de yil di. 
De di ki, mə nim düz ca vab la rım səhv he sablanıb. Xü-
su si lə qa pa lı yox, açıq tip li su al la ra ver di yim ca vab lar 
səhv he sab la nıb. Biz Apell ya si ya Ko mis si ya sı na mü ra-
ci ət et dik. Əri zə mi zə bax dı lar və hə qi qə tən mə lum ol-
du ki, ve ri lən ca vab lar səhv he sab la nıb. Yə ni biz sü but 
edə bil dik ki, oğ lum düz ya zıb, la kin səhv he sab la nıb. 
Öv la dım özü də ca vab la rın ye ni dən yox la nıl ma sı p ro-
se sin də iş ti rak et di, mən də bir va li deyn ki mi ya nın da 
ol dum. Be lə lik lə, ba lı mı zın üzə ri nə bal lar əla və olun du. 
Mə nim mü şa hi də lə ri mə gö rə mü ra ci ət edən lə rin 90%-
i müs bət nə ti cə əl də edir lər. Bu prob lem bir də fə lik həll 
olun ma lı dır. Xü su si lə açıq tip li su al la rın düz gün he sab-
lan ma sı və qiy mət lən di ril mə sin də prob lem lər var. Yə ni 
sis tem də boş luq var. Mən mü şa hi də et dim ki, ca vab-
la rı yox la yan la rın ək sə riy yə ti ca van lar idi. Düz dür, mən 
on la rın el mi nə, bi li yi nə şüb hə et mi rəm. La kin, fik rim cə, 
bu pro se sə da ha təc rü bə li mü tə xəs sis lər cəlb edil mə-
li dir. Çün ki həm abi tu ri yent lər, həm də va li deyn lər bu 
sə bəb dən əziy yət çə kir lər. Axı ha mı nın da vax tı ol mur 
ki, gə lib mü ra ci ət et sin. Mən şəx sən 2 də fə gə lib-get-
mi şəm. Onu da qeyd edim ki, bə zi va li deyn lər de yir lər 
ki, mü ra ci ət et mə yin heç bir xey ri yox dur. Qeyd et mək 
is tə yi rəm ki, va li deyn lə rin ək sə riy yə ti ya vaxt la rı nın ol-
ma ma sı, ya xud da mə lu mat sız lıq uc ba tın dan Apell-
ya si ya Ko mis si ya sı na mü ra ci ət et mir lər. Töv si yə edər-

dim ki, va li deyn lər və abi tu ri yent lər bu hü quq la rın dan 
is ti fa də et sin lər”.

Təh sil eks pert lə ri mə sə lə yə fərq li ya na şır lar: “Mən 
eks pert qis min də də fə lər lə Apell ya si ya Ko mis si ya sı-
nın fə aliy yə ti ni iz lə mi şəm və hər han sı bir po zun tu ya 
və şi ka yət çi lə rə qar şı qey ri-etik dav ra nış la ra yol ve ril-
mə si nin şa hi di ol ma mı şam” (Na dir İs ra fi lov); “Elə in-
san lar var ki, Apell ya si ya Ko mis si ya sı on la rın möv qe-
yi ni mü da fiə edir və bal la rı nı bər pa edir. Elə si də var 
ki, heç ge dib ora ya çı xa bil mir. Axı bir bal da bə zən 
bir gən cin ta le yi ni həll edir. Ümu miy yət lə, bu pro ses-
də bu qə dər şi ka yə tin ol ma sı ürə ka çan de yil” (El şən 
Qa fa rov).

Qeyd edək ki, DİM-in ver di yi mə lu ma ta gö rə, tam 
(11 il lik) or ta təh sil sə viy yə si üz rə təh si la lan la rın bi-
li yi nin ye kun qiy mət lən di ril mə si (at tes ta si ya sı) və ali 
təh sil mü əs si sə lə ri nə qə bul im ta han la rı nın nə ti cə lə ri 
ilə bağ lı ya ra dıl mış Apell ya si ya Ko mis si ya sı na (Nə si-
mi ra yo nu, Ab dul va hab Sa lam za də kü çə si, 28) 1593 
nə fər bu ra xı lış im ta han la rı üz rə, 54 nə fər I qrup üz rə, 
111 nə fər II qrup üz rə, 55 nə fər III qrup üz rə, 45 nə-
fər isə IV qrup üz rə ol maq la ümu mi lik də 1858 mə zun 
və ya abi tu ri yent (bü tün im ta han ve rən lə rin 1,11 fa-
izi) qiy mət lə ri nin araş dı rıl ma sı üçün əri zə ilə mü ra ci ət 
edib. Bu mü ra ci ət lər də bu ra xı lış im ta han la rın dan 14 
mi nə ya xın, qə bul im ta han la rın dan isə 800-dək ol-
maq la ümu mi lik də 14800 (bü tün ya zı iş lə ri nin 0,49 
fa izi) ya zı işi (tap şı rıq) üz rə qiy mət lə rin araş dı rıl ma sı 
üçün mü ra ci ət olu nub. Bü tün mü ra ci ət lər araş dı rı lıb 
və on la rı ya zan lar də vət edi lə rək iş üz rə bir lik də mü-
za ki rə apa rı lıb (re gi on lar da ya şa yan lar ilə te le fon la 
əla qə sax la nı lıb, apell ya si ya nın nə ti cə si bil di ri lib və 
mü va fiq izah lar ve ri lib).

Apell ya si ya ya mü ra ci ət edən lər dən 726 şa-
gird və ya abi tu ri yen tin (bü tün im ta han ve rən lə rin 
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0,43 fa izi) cə mi 892 tap şı rıq (bü tün tap şı rıq la rın 0,03 
fa izi) üz rə qiy mə tin də də yi şik lik edi lib, di gər id di alar-
la bağ lı isə şa gird lə rə ya zı işi nin ye ri nə ye ti ril mə sin də 
yol ver dik lə ri səhv lər izah olu nub. Təx mi nən 70 mü ra-
ci ət də edi lən dü zə liş im ta han ve rə nin tap şı rı ğın həl-
li ni (və ya ca va bı nı) baş qa tap şı rıq üçün ay rı lan yer də 
yaz ma sı ilə bağ lı mey da na gə lən hal la ra aid dir.

200-dən çox şa gird və ya abi tu ri yent bu və ya di-
gər fənn üz rə bü tün tap şı rıq lar la bağ lı mü ra ci ət edib, 
am ma araş dır ma za ma nı mə lum olub ki, mü ra ci ət 
et dik lə ri fənn üz rə heç bir ya zı işi ni ye ri nə ye tir mə-
yib lər. 58 şa gird və ya abi tu ri yent əri zə yaz ma la rı na 
bax ma ya raq apell ya si ya da iş ti rak dan im ti na edib və 
ya apell ya si ya ya gəl mə yib. Bu nun la be lə, on la rın da 
əri zə lə ri araş dı rı lıb və qiy mət lən dir mə me yar la rı na 
uy ğun qə rar lar ve ri lib. Həm çi nin Apell ya si ya Ko mis-
si ya sı nın qə ra rı ilə 2019-cu il ap re lin 7-də ke çi ril miş 
im ta ha nın bir tap şı rı ğı nın (B va ri an tın da 48 nöm rə li, 
D va ri an tın da 47 nöm rə li, F va ri an tın da 47 nöm rə li, 
H va ri an tın da 47 nöm rə li) qiy mət lən dir mə me ya rı na 
“ha di sə lə ri” sö zü də doğ ru ca vab ki mi da xil edi lib və 
hə min tap şı rı ğı bu şə kil də ca vab lan dı ran 136 şa gir din 
nə ti cə sin də mü va fiq də yi şik lik edi lib.

Xa tır la daq ki, bu ra xı lış im ta han larında 100 mi nə 
ya xın, dörd qrup üz rə qə bul im ta han la rın da 67600-ə 
ya xın şa gird iş ti rak edib və bu şa gird lə rin ümu mi lik də 
3 mil yon dan çox tap şı rıq üz rə ya zı işi yox la nı lıb.

Be lə lik lə, mü şa hi də lər gös tə rir ki, bu il Apell ya-
si ya Ko mis si ya sı na mü ra ci ət edən lə rin sa yı əv vəl-
ki il lər lə mü qa yi sə də çox dur. Üs tə lik, apell ya si ya da 
abi tu ri yent lə rin haq lı çıx ma hal la rı da bu il da ha çox 
mü şa hi də olu nub. DİM-in mar ker lə ri nin xə ta sı üzə 
çıx dıq ca im ta han ve rən də im ta han gö tü rən mü əs si-
sə yə qar şı inam aza lır. Növ bə ti il lər də ha zır da mü şa-
hi də olu nan bu prob le mi cid di su rət də ara dan qal dır-
maq la zım dır. Çün ki mü əl lim lə rin də, abi tu ri yent lə rin 
də DİM-in im ta han pe şə kar lı ğı na ina mı yük sək dir. 
Su al la rın yox la nıl ma sın da ya ra na bi lə cək sı xın tı lar bu 
ina mı azal da bi lər. Yox la ma da mar ker lə rin pe şə kar lı-
ğı nın ar tı rıl ma sı DİM-i cid di dü şün dü rən mə sə lə lər-
dən bi ri ol ma lı dır.

II.12. Qə bul im ta han la rın da iş ti rak la bağ lı 
ödə ni şin məb lə ği nə mü na si bət

DİM-in qə bul im ta han la rın da iş ti rak la bağ lı tət-
biq et di yi ödə ni şin məb lə ği res pon dent lə rin 11%-ni 
(44 nə fər) tam qa ne edir, 21%-ni (83 nə fər) qa ne edir, 
21,5%-ni (86 nə fər) qis mən qa ne edir, 29,5%-ni (118 
nə fər) qa ne et mir, 17%-ni (69 nə fər) heç qa ne et mir.

DİM-in qə bul im ta han la rın da iş ti rak la bağ lı tət-
biq et di yi ödə ni şin məb lə ği va li deyn və mü əl lim res-
pon dent lə rin 30,8%-ni heç qa ne et mir, 33,3%-ni qa ne 
et mir, 18%-ni qis mən qa ne edir, 17,9%-ni qa ne edir.

İmtahanlarda iştirakla 
bağlı ödənişin məbləği 

respondentlərin (valideyn və 

müəllimlərin) 60%-dən
çoxunu qane etmir.

Ümu mi lik də im ta han lar da iş ti rak la bağlı ödə ni şin 
məb lə ği res pon dent lə rin 60%-dən ço xu nu qa ne et-
mir. Res pon dent lər ödə ni şin məb lə ği nin or ta he sab la 
19-20 ma nat ara sın da ol ma sı nı ar zu edib lər.

Qə bul im ta han la rın da işti rak la bağlı ödə nişin 
məb ləğinə abi tu ri yen tin və ya onun va li dey ninin mü-
na si bə ti nə da ir müx tə lif coğ ra fi böl gə lər ara sın da 
fərq aş kar edil mə yib.

Qeyd edək ki, Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den-
ti nin 10 fev ral 2017-ci il ta rix li sə rən ca mı na əsa sən Ta-
rif (qiy mət) Şu ra sı nın 6 mart 2017-ci il ta ri xin də ke çi-
ril miş ic la sın da Azər bay can Res pub li ka sı Döv lət İm ta-
han Mər kə z tə rə fin dən gös tə ri lən ödə niş li xid mət lə-
rin ta rif ə ri nin tən zim lən mə si mə sə lə si nə ba xıl mış və 
mü va fiq qə rar qə bul edil miş dir. Be lə ki, tə lə bə qə bu lu 
ilə bağ lı ödə niş li xid mət lə rin ta rif ə ri Azər bay can Res-
pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti nin 2017-ci il 8 fev ral ta rix li 
mü va fiq qə rar la rı ilə təs diq edi lən qay da la ra uy ğun 9 
qrup üz rə təs ni fat laş dı rıl maq la im ta ha nın nö vün dən 
ası lı ola raq 10-100 ma nat ara sın da mü əy yən ləş di ril-
miş dir. Qeyd edək ki, son ra kı il lər də bə zi im ta han la ra 
ƏDV əla və edil dik dən son ra ödə ni şin məb lə ğin də az 
da ol sa ar tım mü şa hi də edil miş dir.

Əla və edək ki, “Azər bay can Res pub li ka sın da ali və 
or ta ix ti sas təh si li mü əs si sə lə ri nə tə lə bə qə bu lu im-
ta han la rı nın təş ki li nin tən zim lən mə si ilə bağ lı əla və 
təd bir lər haq qın da” Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi-
den ti nin Sə rən ca mı na əsa sən ali təh sil mü əs si sə lə ri-
nə tə lə bə qə bu lu ilə bağ lı im ta han da iş ti rak üçün ilk 
də fə mü ra ci ət edən Azər bay can Res pub li ka sı və tən-
daş la rı nın (yal nız ümum təh sil mü əs si sə lə ri ni bi ti rən) 
ca ri il də ke çi ri lən qə bul im ta ha nın da (im ta ha nın ikin ci 
mər hə lə si üz rə ke çi ri lən im ta han lar da ikin ci də fə iş ti-
rak is tis na ol maq la) iş ti ra kı döv lət büd cə si nin və sa-
iti he sa bı na ödə ni lib. Di gər abi tu ri yent lər isə əri zə ni 
təs diq et mək üçün tə ləb olu nan məb lə ği (40 ma nat) 
şəx si ka bi ne tin də ki he sa bı na əla və edib lər. Hə min 
məb ləğ əri zə təs diq olun duq dan son ra on la rın şəx si 
ka bi ne tin də ki he sa bın dan çı xı lır.

II.13. İm ta han pro se si nin abi tu ri yent lə rin 
mə nə vi-psi xo lo ji və ziy yə ti nə tə sir lə ri.
Psi xo loq və so si oloq rə yi

Adə tən, im ta han pro se si həm abi tu ri yent-
lər, həm də va li deyn lər üçün stress və gər gin lik lə 
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mü şa yi ət olu nur. Çox vaxt so si al çev rə nin təz yi qi 
al tın da im ta han la rın mə na sı təh rif olu nur, nə ti-
cə də gənc lər və ye ni yet mə lər yan lış ola raq im ta-
han la ra öz lə ri nin bir şəxs ki mi də yə ri nin mü əy yən 
olun ma sı va si tə si ki mi ba xır lar. Bu cür ya naş ma 
həm im ta han lar dan əv vəl, həm də im ta han dan 
son ra la zım sız də rə cə də psi xo lo ji gər gin li yə, im-
ta han za ma nı tə la şa, son ra isə mə yus lu ğa sə bəb 
olur. Be lə hal lar da dü şün cə lə rin düz gün ida rə edil-
mə si və so si al çev rə ilə mü na si bət lə rin tən zim lən-
mə si im ta han ve rən lə rin gər gin li yi nin azal ma sı na, 
diq qə tin və ha zır lı ğın sə mə rə si nin art ma sı na, im-
ta han nə ti cə lə ri nin yük səl mə si nə və düz gün nə ti-
cə lər çı xa rıl ma sı na töh fə ve rə bi lər. Bə zən bu gər-
gin lik və mə su liy yət his si im ta han da uğur qa za-
na bil mə yən abi tu ri yent lə rin in ti har et mə si nə də 

gə ti rib çı xa rır. Bu da hər şey dən ön cə ailə-mək-
təb-cə miy yət üç bu ca ğın da komp leks təd bir lə rin 
gö rül mə si zə ru rə ti ni dik tə edir. Ailə da xi li, mək təb-
da xi li, cə miy yət da xi li mü na si bət lər düz gün is ti qa-
mət də tən zim lən mə sə, mü na si bət lər so si al di aloq 
müs tə vi si nə kö çü rül mə sə, öl kə miz üçün sağ lam 
dü şün cə li və tən daş ye tiş di rə bil mə rik. So si al di-
alo qun tə min edil mə si üçün ilk növ bə də so si al-
psi xo lo ji is ti qa mət də ün siy yə tin da vam lı lı ğı nın tə-
min edil mə si va cib amil dir.

Bu mə qam la rı nə zə rə alıb im ta han pro se si nin abi-
tu ri yent lə rin mə nə vi-psi xo lo ji və ziy yə ti nə tə sir lə ri ni 
mü əy yən et mək üçün abi tu ri yent və va li deyn lə rə bir 
ne çə su al la mü ra ci ət olu nub.

“İm ta han la rın bir ne çə mər hə lə də ke çi ril mə si abi-
tu ri yent lər də gər gin lik ya ra dır” mü la hi zə si ilə res pon-
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dent lə rin 28%-i (111 nə fər) tam ra zı dır, 17%-i (68 nə-
fər) ra zı dır, 12%-i (49 nə fər) qis mən ra zı dır, 21,5%-i 
(86 nə fər) ra zı de yil, 21,5%-i (86 nə fər) heç ra zı de yil.

Respondentlərin 55%-dən 
çoxu bu fikirdədir ki,
imtahanların bir neçə
mərhələdə keçirilməsi 

abituriyentlərdə gərginlik yaradır.

“İm ta han la rın bir ne çə mər hə lə də ke çi ril mə si abi-
tu ri yent lə rə əla və şans ve rir” mü la hi zə si ilə res pon-
dent lə rin 65,5%-i (262 nə fər) tam ra zı dır, 21,5 %-i (86 
nə fər) ra zı dır, 6,5%-i (25 nə fər) qis mən ra zı dır, 3,5%-i 
(14 nə fər) ra zı de yil, 3%-i (12 nə fər) heç ra zı de yil.

Hər iki mü la hi zə nin mü qa yi sə si gös tə rir ki, abi tu-
ri yent lə rin 55%-dən ço xu im ta ha nın bir ne çə mər hə-
lə də ke çi ril mə si nin abi tu ri yent də gər gin lik ya rat ma sı 
qə na ətin də dir sə, 90%-dən ço xu bu nun abi tu ri yen tə 
əla və şans ver di yi ni dü şü nür.

DİM-in bu mə sə lə yə mü na si bə ti be lə dir ki, abi tu-
ri yent lə rə bu il ki qə bul im ta ha nın da ve ri lən ikin ci şan-
sı qeyd et mək lə ya na şı, əl də olu nan hər iki im ta han 
üz rə nə ti cə lə rin abi tu ri yen tin is tə di yi qrup üz rə də-
yər lən dir mə si ni də ay rı ca bir əl ve riş li şans ki mi təq-
dim et mək va cib dir. Həm çi nin, abi tu ri yen tin ix ti sas 
se çi mi za ma nı kod laş dır ma da hər iki qru pun ix ti sas-
la rı nı se çə bil mə şan sı da va cib fak tor dur. Bu, əs lin də 
qə bul mo de lin də (yal nız im ta han mo de lin də de yil) 
fərq li və ali təh si lin ar zu olu nan sa hə lər üz rə əl ça tan 
ol ma im ka nı nı bir ne çə də fə ar tır mış olur.



47STM | Analitik hesabat

Abi tu ri yent lə rin 45%-i (237 nə fər) im ta ha na mə-
nə vi-psi xo lo ji cə hət dən ha zır laş ma ğın da va li deyn lə-
ri nin, 33%-i (172 nə fər) mü əl lim lə ri nin, 1%-i (7 nə fər) 
psi xo lo qun, 12 %-i (60 nə fər) qo hum la rın/dost la rın, 
2%-i (10 nə fər) in ter ne tin/so si al şə bə kə lə rin ro lu ol-
du ğu nu bil di rib, 7%-i (35 nə fər) isə bu ba rə də dü şün-
mə yə heç vax tı ol ma dı ğı nı qeyd edib.

Respondentlərin 90%-dən
çoxu bu fikirdədir ki,
imtahanların bir neçə 
mərhələdə keçirilməsi

abituriyentlərə əlavə şans verir.

“Öv la dı nı zın im ta ha na mə nə vi-psi xo lo ji cə hət dən 
ha zır ol ma sı na yar dım gös tər mi si niz mi, gös tər mi si-
niz sə ne cə?” su alı na va li deyn res pon dent lə rin 48,2%-i 
“Bə li, ona səbr li ol ma ğı töv si yə et mi şəm”, 45,5%-i 
“Ça lış mı şam hər za man ya nın da ol du ğumu hiss et-
sin”, 6,3%-i “Xeyr, heç bir məs lə hət ver mə mi şəm” ca-
va bı nı ve rib.

Respondentlərin 45%-i 
imtahana mənəvi-psixoloji 
cəhətdən hazırlaşmağında 

valideynlərinin, 33%-i 
müəllimlərinin rolu
olduğunu bildirib.

“Öv la dı nı zın im ta ha na psi xo lo ji cə hət dən ha zır-
laş ma ğın da kim lə rin/nə lə rin ro lu olub?” su alı na va-
li deyn res pon dent lə rin 56%-i va li deyn lə ri nin, 24%-i 
mü əl lim lə ri nin, 6%-i psi xo lo qun, 5%-i qo hum la rın/
dost la rın, 3%-i in ter ne tin/so si al şə bə kə lə rin ro lu ol-

du ğu nu qeyd edib. 6% res pon den tin “bu ba rə də dü-
şün mə yə heç vax tı ol ma yıb” ca va bı nı ve rib.

“Öv la dı nız ali mək tə bə qə bul ol ma sa, nə edər-
di niz?” su alı na res pon dent lə rin 36,4%-i “Ça lı şa ram 
üs tü nə çox get mə yim, özü nə qa pan ma sın”, 21,2%-i 
“Təs kin lik ver mə yə ça lı şa ram”, 39,3%-i “Qə bul ola bil-
mə mə si nin sə bəb lə ri ilə ma raq la nar dım”, 3,1%-i “Heç 
bir söz de məz dim” ca va bı nı ve rib.

Ümu mi lik də sor ğu nun nə ti cə lə ri və mü şa hi də lər 
gös tə rir ki, abi tu ri yent lə rin im ta ha na mə nə vi-psi xo-
lo ji cə hət dən ha zır laş ma sın da va li deyn lə rin və mü əl-
lim lə rin bö yük ro lu var. Ma raq lı dır ki, abi tu ri yent lə rin 
1%-i psi xo loq yar dı mın dan is ti fa də et di yi ni, va li deyn-
lə rin 6%-i öv la dı nın im ta ha na ha zır la şar kən psi xo lo-
qun kö mə yi ol du ğu nu bil dir miş dir. Ola bil sin ki, ara-
da kı 5%-lik fərq abi tu ri yent lə rin psi xo loq yar dı mın-
dan is ti fa də et mə si ni di lə gə tir mək is tə mə mə sin dən 
qay naq la nır. Araş dır ma lar da sü but edir ki, şa gird lə rin 
mə nə vi-psi xo lo ji cə hət dən sağ lam ruh da bö yü mə-
si üçün ailə-mək təb-cə miy yət üç bu ca ğın da kı hər bir 
tə rəf üzə ri nə dü şən mə su liy yə ti dərk et mə li dir. Or ta 
mək təb lər də “mək təb psi xo lo qu” so si al tə si sa tı nın fə-
aliy yə ti nin güc lən di ril mə si, xü su si lə bu sa hə də mü tə-
xəs sis ha zır lı ğı na və bu işin məhz ha zır lıq lı mü tə xəs-
sis lə rə hə va lə edil mə si nə nə za rət edil mə si, or ta mək-
təb rəh bər li yi nin, mü əl lim lə rin, psi xo loq la rın iş ti ra kı 
ilə mək təb li lə rin psi xo lo ji “port re ti nin” tər tib edil-
mə si, həs sas şa gird qrup la rı nın mü əy yən ləş di ril mə si, 
on lar ba rə də ət raf ı mə lu mat la rın ha zır lan ma sı və s. 
va cib dir.

Di gər bir mə qam: bə zi men tal dav ra nış lar dan, 
ste re otip lər dən get dik cə xi las ol ma lı yıq. “Mən də li 
de yi ləm ki, psi xo lo qa mü ra ci ət edim” zeh niy yə tin-
dən xi las olub, bir az da prob lem lə rə lap elə av ro-
pa lı dü şün cə sin dən ya naş ma lı yıq. Əs lin də nor mal 
cə miy yət də hər bir in san prob lem lər dən çı xış yo lu 
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ək sə riy yə ti uşa ğı təz yiq lə əl də sax la ma ğa ça lı şır. Yə-
ni “sən qə bul ol ma ğa məc bur san, biz sə nə mü əy yən 
qə dər mad di və sa it xərc lə yi rik”, “sən bi zim adı mız san, 
sa nı mız san” söz lə ri həd din dən ar tıq psi xo lo ji tə ca vüz 
sa yı lır. Ona gö rə də bun la rı nə zə rə alan da, biz də va-
li deyn lə rin ma arif ən mə si nə də bö yük eh ti yac var” 
(İla hə Da da şo va).

“Ar tıq bu ra xı lış və qə bul im ta han la rı ar xa da qa-
lıb. Bu pro se sin ba şa çat ma sın dan son ra ən çox na-
ra hat lıq do ğu ran mə qam im ta han lar da uğur qa za na 
bil mə yən abi tu ri yent lə rin dep res si ya ya düş mə si və 
hət ta in ti har et mə si dir. Ye ni yet mə lər ara sın da son il-
lər art ma ğa baş la yan bu cür hal la rın qar şı sı nı ne cə 
al maq olar?” su alı na ek pert lə rin ca vab la rı be lə ol-
muş dur: “İm ta han pro se si in san la rın gö zün də san ki 
hə ya tın im ta ha nı ki mi gös tə ri lir, bu nun sa də cə bir 
sı naq, bi lik lə rin yox la nıl ma sı məq sə di da şı dı ğı heç 
kəs tə rə fin dən aşı lan mır. Be lə olan hal da ye ni yet mə-
lər va li deyn lə ri, ət ra fı tə rə fin dən yük lə ni lir və hər kəs 
on dan nə ti cə göz lə yir. Nə ti cə eti ba ri lə uy ğun nə ti-
cə ni yığ ma yan, is tə yi nə na il ola bil mə yən lər, köv rək 
psi xo lo gi ya ya sa hib olan lar və şəx siy yət ba xı mın dan 
zə if olan lar sı nır lar. Bu nun da müx tə lif yol la rı ola bi-
lər: özü nə qa pan ma, dep res si ya, özü nə qəsd və s. Nə 
qə dər ki, im ta ha na ba xış, im ta han dan göz lən ti for-
ma sı də yiş mə yib, bu ki mi hal lar ola caq. İm ta han hər 
za man is tə ni lən yaş da ola bi lər. Mə sə lən, bax ça ya 
və mək tə bə ge dən də də im ta han olu nu ruq. Mə sə-
lən, ya dım da dır ki, mək tə bə ge dən də o pro ses mə nə 
o qə dər ağır idi ki, mək təb dən qaç mış dım. Yə ni bu 
pro ses o qə dər yum şaq gös tə ril mə li dir ki, o hə yə can 
həd siz ol ma ma lı, ye ni yet mə lər yük lən mə mə li və bu-
nu hə ya tın im ta ha nı ki mi ba şa düş mə mə li dir lər. Bu 
mə qam sa də cə bi lik lə rin im ta ha nı ki mi nə zə rə alın-
ma lı dır. Ümu miy yət lə, ha zır da abi tu ri yent im ta ha nı 
ən bö yük sı naq ki mi qar şı la nır. Bu gün 5-ci si nif də 

tap ma yan da, mü əy yən “be yin kri zi” ke çi rən də psi xo-
lo qa mü ra ci ət edir. Tə əs süf ki, biz hə lə də mü əy yən 
ste ro tip lər dən xi las ola bil mə di yi miz dən və həm də 
heç şüb hə siz, pe şə kar psi xo loq az lı ğın dan bu ad dı-
mı ata bil mi rik. Bun dan baş qa, Azər bay can da 2018-ci 
ilin so nun da “Psi xo lo ji yar dım haq qın da” Qa nun qə-
bul edil sə də, hə lə ki əmə li fə aliy yət də heç bir in ki şaf 
gö rün mür.

Möv zu ilə bağ lı təh sil üz rə psi xo loq və so si oloq-
la ra bir ne çə su al la mü ra ci ət olu nub. “Siz cə, bu ra xı lış 
və qə bul im ta han la rı nın bir ne çə mər hə lə də ke çi ril-
mə si abi tu ri yent lə rin mə nə vi-psi xo lo ji və ziy yə ti nə tə-
sir edir mi?” su alı na eks pet lə rin ca vab la rı be lə olub: 
“Hər bir im ta han mər hə lə si öz lü yün də ye ni bir hə-
yə can gə ti rir, “im ta han lar abi tu ri yent lər üçün emo si-
onal ba xı mın dan ağır pro ses dir”, “abi tu ri yent lər im-
ta han ərə fə sin də köv rək olur lar” (Ca vid İma moğ lu); 
“iki mər hə lə li qə bul im ta ha nı abi tu ri yent üçün mü əy-
yən qə dər şans mə sə lə si dir”, “psi xo lo ji yön dən ya-
na şan da, bi rin ci im ta han kəs kin hə yə can pro se si ilə 
mü şa hi də edi lir, ey ni za man da abi tu ri yent təc rü bə 
qa za nır” (İla hə Da da şo va).

Eks pert lə rin fik rin cə, abi tu ri yent lə rin bu ra xı lış və 
qə bul im ta han la rı na psi xo lo ji cə hət dən ha zır ol ma-
la rı üçün “eh ti yac ya ran dı ğı təq dir də psi xo lo ji dəs tək 
gös tə ril mə li, te ra pi ya, kon sul ta si ya ke çi ril mə li dir. Tə-
əs süf ər ol sun ki, bu gün hər bir ailə yə bu müyəs sər 
ol mur. Çün ki psi xo lo ji xid mət ba ha ol du ğu üçün bun-
dan de mək olar ki, 20-30 min abi tu ri yent dən 5 fa izi 
fay da la nır, yer də qa lan la rı fay da lan mır” (Ca vid İmam-
oğ lu). Bun dan baş qa, va li deyn lər uşa ğa psi xo lo ji ola-
raq ne cə ya naş ma lı ol duq la rı haq da mə lu mat lı de yil-
lər: “Çox az va li deyn var ki, bu ba rə də bi lir, bil mə yən 
də mü əy yən qə dər psi xo loq ya nı na qa çır, an caq sırf 
öz lə ri nin ma arif ən mə si hal la rı çox az mü şa hi də edi lir. 
Psi xo loq ya nı na ge dən lər də həd din dən ar tıq az dır, 
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oxu yan uşaq be lə dərk edir ki, 11-ci si nif də abi tu ri-
yent ki mi im ta han ve rə cək və bu, onun üçün ay rı ca 
bir dər də çev ri lib. Ona gö rə də bu üz dən in ti har edən 
şəxs lə rə ha mı ca bab deh dir” (Ca vid İma moğ lu); “Abi-
tu ri yent nə yə gö rə im ta han dan son ra in ti ha ra cəhd 
edir və də rin dep res si ya ya dü şür? Çün ki ön cə dən 
ona aşı lan mış söz lər var: “sən müt ləq uni ver si te tə da-
xil ol ma lı san”, “qo hum-qon şu nun ya nın da ba şı mı zı 
aşa ğı et mə”. İm ta han dan son ra bu söz lər uşa ğın ağ-
lın da qa lır və onun psi xo lo gi ya sın da dep res si ya ya bir 
cı ğır açır. Bu yo lun so nu da gə lib in ti ha ra çı xır. Ya xud 
da uşaq də rin dep res si ya ya düş mə sə be lə, ani “mən 
nə edə rəm” emo si onal boş lu ğu na dü şür. Ona gö rə 
də psi xo lo ji iş im ta han dan son ra de yil, əv vəl apa rıl-
ma lı dır ki, uğur suz son ən azın dan dep res si ya ya gə ti-
rib çı xar ma sın” (İla hə Da da şo va).

Eks pert lə r im ta han la ra mə nə vi-psi xo lo ji cə hət dən 
ha zır ol maq üçün abi tu ri yent lə rə və on la rın va li deyn-
lə ri nə aşa ğı da kı töv si yə lə ri ni bil di rib lər: “Va li deyn lər 
im ta han la ra bir ne çə gün qal mış uşaq la rın yük dən 
azad ol ma sı və ra hat la ma sı üçün im kan ya rat ma lı-
dır lar. Öv lad la rı nı ha zır lıq pro se sin də – 1-2 il müd də-
tin də mə nə vi və emo si onal ba xım dan yük lə mə sin lər, 
hə də-qor xu gəl mə sin lər, ək si nə, dəs tək ol sun lar və 
an la sın lar ki, “zor la sev gi ol mur”. Va li dey nin öv la dı na 
mü na si bə ti, tər bi yə mü na si bət lə ri də yiş mə li dir, ümu-
miy yət lə, uşaq ana bət nin də olan da mü na si bət də-
yiş mə li dir. Ye ni ev lə nən lər uşaq la rın tər bi yə olun ma sı 
və abi tu ri yent ha zır lı ğı ilə bağ lı tə li mat lan dı rıl ma lı dır.” 
(Ca vid İma moğ lu); “Ümu miy yət lə, uşaq lar var ki, hər 
şe yi nor ma da qə bul edir lər, yə ni stress və hə yə can 
nor ma da olur. An caq stress və hə yə ca nı nor ma dan 
ar tıq olan uşaq lar da va li deyn müt ləq mü tə xəs sis kö-
mə yi al ma lı dır, ya xud özü in ter net dən araş dı rıb, ən 
azın dan el mi mə qa lə lə ri oxu yub mü əy yən təd bir lər 
gör mə li dir. Uşaq la rın im ta ha nı on la rın ye ni yet mə lik 
vax tı na düş dü yü üçün bu ra da ye ni yet mə lik xü su siy-
yət lə ri də özü nü gös tə rir. Bu ra da ye nə də psi xo loq-
la rın, psi xo lo ji ma arif ən mə nin ro lu güc lən di ril mə li-
dir. Bü tün mü əs si sə lər psi xo loq dan is ti fa də et mə li dir, 
kurs la rın da müt ləq psi xo lo qu ol ma lı dır. Kurs lar da 
re pe ti tor mər hə lə lə rin də psi xo loq lar uşaq la rı da vam lı 
nə za rət və di aq nos ti ka da sax la ma lı və va li dey nə mə-
lu mat ver mə li dir. Va li deyn özü də düz gün ya naş ma ğı 
öy rən mə li dir” (İla hə Da da şo va).

“Ümu miy yət lə, son il lər də xü su si lə mək təb li lə rin 
in ti ha rın dan son ra ailə-mək təb-cə miy yət üç bu ca ğın-
da komp leks təd bir lə rin gö rül mə si zə ru rə ti yaranıb. Bu 
həm də or ta mək təb lər də psi xo loq kadr la rın fə aliy yə ti-
nin qə na ət bəxş ol ma ma sı və ya ümu miy yət lə, pe şə kar 
psi xo loq la rın ol ma ma sın dan qay naq la nır. Siz cə, bu 
sa hə də han sı ad dım lar atıl ma lı dır?” su alı nın ca va bın-
da eks pert lər bil di rib lər ki,“ mək təb lər də psi xo loq lar-
dan əla və, so si al iş çi lər də ol ma lı dır. Çün ki hər za man 
psi xo lo ji xid mə tə eh ti yac ol mur. Ümu miy yət lə, uşa ğın 

kar ye ra və im ta ha na ha zır lıq döv rün də so si al iş çi lər 
mək təb lər də uşaq la rın ailə və ya han sı sa baş qa is ti-
qa mət lər də prob lem lə ri ni mü əy yən ləş dir mə li və on-
la ra la zım olan dəs tə yi gös tər mə li dir (Ca vid İmam-
oğ lu); “Hə qi qə tən mək təb lər də psi xo lo ji kadr la rın və-
ziy yə ti nor ma dan aşa ğı dır. An caq di gər tə rəf dən də 
mək təb lər də psi xo lo qa ya ra dı lan şə ra it də yax şı de-
yil. Düz dür, sa vad lı psi xo loq öz işi ni gö rür. Bu ra da ilk 
növ bə də qey ri-ix ti sas la rın tə miz lən mə si işi get mə li-
dir. Mü əy yən bir dövr var idi ki, psi xo loq kadr lar ça tış-
mır dı, mü əl lim lə rin ək sə riy yə ti sa də cə 3-6 ay lıq ix ti-
sa sar tır ma ilə bu sa hə yə ke çir di lər. İkin ci si, mək təb də 
psi xo lo qun sö zü nün ro lu ar tı rıl ma lı dır. Elə mək təb lər 
var ki, psi xo loq lar önəm sə nil mir, on la ra şə ra it ya ra dıl-
mır. Mü əy yən me yar lar var ki, tən zim lən mə li dir. Çün ki 
son ha di sə lər də gös tər di ki, mək təb lər də psi xo loq la-
rın ro lu müt ləq dir” (İla hə Da da şo va).

II.13.1. DİM-in hə ya ta ke çir di yi
psi xo lo ji xid mət la yi hə si

2019-cu ilin 03 iyul – 16 av qust ta rix lə rin də DİM 
im ta han ve rən lə rə psi xo lo ji xid mət çər çi və sin də “On-
layn və te le fon va si tə si lə psi xo lo ji ma a rif ən dir mə” 
la yi hə si hə ya ta ke çi rib. La yi hə müd də tin də kö nül lü 
ə sas lar la cəlb o lun muş gənc pe şə kar psi xo loq lar həf-
tə nin iş gün lə ri iki növ bə li iş re ji mi for ma tın da fə a liy-
yət gös tə rib lər. Psi xo loq lar əsa sən qay nar xətt va si tə-
si lə mü ra ci ət edən şəx slə rə psi xo lo ji dəs tək gös tə rib 
və on la ra ma a rif ən di ri ci məs lə hət lər ve rib lər. 

La yi hə müd də tin də psi xo loq lar la əla qə ya ra dan 
şəx slə rin mü ra ci ət lə ri nin təh li li bu mü ra ci ət lə rin əsa-
sən im ta han ön cə si təş viş, im ta han qor xu su və nə ti-
cə lə rin göz lən ti sin dən ya ra nan stress hal la rı ilə əla-
qə li ol du ğu nu gös tə rir. Qeyd o lun ma lı dır ki, mü ra ci ət 
e dən lər ara sın da im ta han ver mə yə ha zır la şan mək-
təb li lər lə ya na şı on la rın va li dey nlə ri də o lub. Mü ra ci ət 
edən şəx slər dən bə zi lə ri da vam lı psi xo lo ji se an sla ra 
ya zıl maq is tə dik lə ri ni ifa də e dib lər. Xid mət dən is ti-
fa də edən şəx slər əsa sən gös tə ri lən xid mət dən razı 
qal dıq la rı nı bil di rib lər.

La yi hə çər çi və sin də kö nül lü ə sas lar la 8 nə fər 
pe şə kar psi xo loq fə a liy yət gös tə rib. Real psi xo lo ji 
prob lem lər lə əla qə dar eh ti mal edi lən dən az, di gər 
möv zu lar la əla qə dar isə çox lu say da mü ra ci ət qey-
də alı nıb. Di gər möv zu lar la əla qə dar mü ra ci ət edən 
şəx slər də əsə bi lik mü şa hi də o lun du ğu hal lar da psi-
xo loq lar on la rı sa kit ləş dir mə yə ça lı şıb və la zı mi is ti-
qa mə tə yön lən di rib lər. 

La yi hə çər çi və sin də əldə olu nan mə lu mat lar, 
elə cə də DİM-in so si al me dia sə hi fə lə ri nə edi lən 
mü ra ci ət və ya zı lan şər hlə rin məz mun təh li li gös-
tə rir ki, cə miy yət də, xü su si lə də DİM-in hə dəf əha li 
qru pun da cid di psi xo lo ji ma a rif ən dir mə işi nin apa-
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rıl ma sı na eh ti yac var dır. Bu nun ən ba riz nü mu nə si 
kimi onu gös tər mək olar ki, xid mə tin hər han sı for-
ma sın dan is ti fa də e dən, o cüm lə dən ma a rif ən di ri-
ci mə qa lə lə ri oxu yan, vi deo mü ha zi rə lə ri din lə yən 
şəx slə rin ək sə riy yə ti ra zı lıq, min nət dar lıq kimi müs-
bət əks əla qə lər qu rub, ma te ri al la rı dos tla rı ilə pay-
la şıb və möv zu lar üzrə su al lar ve rə rək məs lə hət lər 
al ma ğa ça lı şıb lar. Psi xo lo ji xid mə tin tər kib his sə si 
olan Po zi tiv Zəka so si al me dia blo qu (https://www.
fa ce bo ok.com/po zi tiv ze ka/) bu günə kimi 5200 
da imi abu nə çi top la yıb, blo qun nəş rlə ri nə ümu mi-

lik də 30 minə ya xın ba xış o lub, bö yük ək sə riy yə-
ti müs bət ol maq la 10 min dən ar tıq ak tiv re ak si ya 
(bə yən mə və şərh) gös tə ri lib. Nəş rlər ara sın da ən 
bö yük ma ra ğın təh sil də stress möv zu su na gös tə ril-
di yi mü şa hi də olu nub. 

Te le fon xət ti va si tə si lə psi xo lo ji dəs tək xid mə tin-
dən is ti fa də e dən lə rin sa yı nın az lı ğı cə miy yə ti miz də 
psi xo lo qa mü ra ci ət et mə nin ayıb sa yıl ma sı kimi ne-
qa tiv xü su siy yət lə izah olu na bi lər. Xid mət dən is ti fa də 
e dən lə rin razı qal ma sı, hət ta min nət dar lıq bil dir mə si 
isə bu xid mə tin sə mə rə li li yi nin gös tə ri ci si dir.
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Bu ra xı lış və ali mək təb lə rə qə bul im ta han la-
rın da bu il tət biq edi lən ye ni mo del ilə bağ lı ke çi-
ri lən so si olo ji sor ğu nun nə ti cə lə ri bir da ha sü but 
et di ki, hər bir ye ni lik cə miy yət tə rə fin dən, adə-
tən, bir mə na lı qar şı lan mır və is tər-is tə məz mü-
əy yən prob lem lə rin or ta lı ğa çıx ma sı ilə mü şa yi ət 
olu nur. Bu nun il kin sə bəb lə ri sı ra sın da cə miy yə-
tin bu ye ni lik lər haq qın da mə lu mat lı lıq sə viy yə-
si nin az lı ğı gə lir sə, ye ni lik lə rin cə miy yətin üzv lə ri 
tə rə fin dən mə nim sə nil mə si, on lar üçün an la şıq lı 
ol ma sı, hət ta ək si nə mə nim sə mə yə cəh din az lı ğı 
(bə zən asan yo la üz tu tul ma sı) da va cib mə qam-
dır. Be lə lik lə, ye ni qə bul mo de li ilə bağ lı apar dı-
ğı mız təd qi qa tın nə ti cə lə ri ni aşa ğı da kı ki mi ümu-
mi ləş dir mək olar:
	Sorğunun nəticələrinin təhlili bu qənaətə

gəlməyəəsasverirki,Azərbaycandamüasirtesto
logiyaya uyğun test modelinin tətbiqi, kurikulum
standartları əsasında hazırlanmış qiymətləndirmə
mexanizmləri, yeni qaydalar, onların abituriyent
lər və bütövlükdə cəmiyyət tərəfindən mənim
sənilməsi üçün DİM tərəfindən yanvar ayının ilk
günlərindənetibarənrespublikanınəksərbölgəvə
rayonlarındamüxtəlif fənlərüzrəhazırlıqkursları,
elmimetodiki seminarlar, sınaq imtahanları təş
kiledilmişdir.Lakintəhsilsistemininözdaxilindən
qaynaqlanan bir sıra səbəblərdən yeni modelin
mənimsənilməsəviyyəsibütünabituriyentləriəha
təedəbilməmişdir.Ənənəvi(qapalı)testtapşırıq
larıiləyanaşı,yenitipli,ocümlədənaçıqtiplitest
tapşırıqları iləbağlıverilənsuallardandagörünür
ki, abituriyentlərin bir çoxu bu tip sualları cavab
landırmaqdaçətinlikçəkiblər.Qeydedəkki,yalnız
keçənilAzərbaycandadördminşagirdsinifdəqa
lıb. Təhsil naziri bu yaxınlarda keçirdiyi mətbuat
konfransındabildiribki,bufakttəhsilsistemiüçün
narahatedici məqamdır: “Əgər sinifdə saxlanılan
şagirdlərinsayıdördmindənçoxdursa,deməli,on
larbirçox fənlərdənproqramımənimsəyəbilmə
yiblər.Yaxudüzrsüzsəbəbdənuzunmüddətdərs
lərdə iştirakedəbilməyiblər.Budatədrisproqra
mınınmənimsənilmədiyinigöstərir”.
	Sor ğu nun nə ti cə lə ri nə əsa sən res pon dent lə rin 

ək sə riy yə ti bu fi kir lə ra zı dır ki, ümu mi lik də ye ni mo-
de lin tət bi qi or ta mək təb lə ali təh sil ara sın da kı əla qə-
ni güc lən di rir, həm çi nin or ta ümum təh sil mü əs si sə lə-
ri nin mü əy yən mə na da ro lu ar tır və xü su si lə mək təb-
lər də ye ni proq ra mın – ku ri ku lum la rın təd ri si nə da ha 
mə su liy yət lə ya na şıl ma sı tə lə bi ni qar şı ya qo yur.

	Sor ğu nun nə ti cə lə rin dən be lə ay dın olur ki, 
res pon dent lə rin ümu mi lik də 45%-ə ya xı nı ye ni mo-
de li təh sil sis te mi miz üçün fay da lı he sab et mir. La kin 
bu nun ək si nə ola raq eks pert lər bu qə na ət də dir lər ki, 
ye ni qə bul mo de lin də apa rı lan ax ta rış lar və is la hat lar 
təd ri sin key fiy yə ti nin yük səl dil mə si nə xid mət edə cək. 
On la rın fik rin cə, bu il ki im ta han mo de li ide al ol ma sa 
da, bu gün üçün op ti mal mo del sa yı la bi lər və bu sa-
hə də tək mil ləş mə pro se si, şüb hə siz ki, qa çıl maz xa-
rak ter ala caq.
	Rə yi so ru şu lan abi tu ri yent lə rin ək sə riy yə ti 

ye ni qə bul im ta ha nı nın məz mu nu nun or ta ümum-
təh sil mü əs si sə lə rin də təd ris olu nan fən lə rə və ye-
ni proq ra ma (ku ri ku lum la ra) uy ğun tər tib olun du-
ğu nu qeyd et sə lər də, eks pert lər or ta ümum təh sil 
mü əs si sə lə rin də tət biq olu nan ye ni proq ram la (ku-
ri ku lum lar la) bağ lı prob lem lə rin hə lə də qal dı ğı qə-
na ətin də dir lər. Təh sil Na zir li yi ye ni təd ris proq ra mı 
ilə bağ lı prob lem lə ri köh nə sis tem dən ye ni sis te mə 
ke çid lə əla qə lən dir sə də, təh sil eks pert lə ri 2008-ci 
il dən, yə ni ku ri ku lum la rın tət bi qin dən son ra ya zı lan 
dərs lik lər də va ris lik və va hid lik prin si pi nin göz lə nil-
mə di yi ni, bu nun da nə sil lə ra ra sı əla qə lə ri poz du ğu-
nu, əv vəl ki il lər də mə zun olan la rın ye ni dərs lik lə ri 
oxu yub an la maq da çə tin lik çək dik lə ri ni, ümu mi lik də 
çə tin lik sə viy yə si nə gö rə dərs lik lə ri həm mü əl lim lə-
rin, həm də şa gird lə rin tam mə nim sə yə bil mə dik lə-
ri ni, ali mək təb mü əl lim lə ri nin dərs lik lə rin ya zıl ma sı 
pro se sin də iş ti ra kı nın məq sə də uy ğun ol ma dı ğı nı 
və s. bil di rib lər. Ye ni təd ris proq ra mı nın sə mə rə li 
və ef ekt li ol ma sı üçün mü əl lim lər lə iş lə mək, on la-
ra tre ninq və tə lim lər keç mək la zım dır. Apa rı la caq 
təd qi qat lar və mo ni to rinq lər nə ti cə sin də proq ra mın 
ha ra da və ni yə sə mə rə ver mə di yi ni mü əy yən ləş dir-
mək la zım dır. Eks pert lə rin fik rin cə, dərs lik fi kir la bo-
ra to ri ya sı dır, tap şı rıq lar da əla və gös tə riş lər ol ma lı, 
şa gir də se çim im ka nı ve ril mə li dir.
	1992-ci il dən Azər bay can da tət biq edi lən 

test üsu lu na mü na si bə tə gə lin cə, eks pert lər bu fi-
kir də dir lər ki, test üsu lu dün ya nın ən in ki şaf et miş 
öl kə lə rin də tət biq olu nan mü tə rəq qi bir üsul dur. 
Test im ta ha nı nın əsas üs tün lük lə ri in san fak to run-
dan ası lı lı ğın mi ni mum sə viy yə də ol ma sı, qiy mət-
lən dir mə pro se sin də nə ti cə lə rin mü əy yən mə na da 
in san fak to run dan ası lı ol ma ya raq hə ya ta ke çi ril-
mə si dir. Sor ğu nun nə ti cə lə ri sü but edir ki, res pon-
dent lə rin ək sə riy yə ti test üsu lu nun qal ma sı, la kin 
onun tək mil ləş di ril mə si nin tə rəf da rı dır lar. Sor ğu da 
iş ti rak et miş ək sər res pon dent lər “Test üsu lu əz-

NƏ Tİ CƏ:
ta mam, yox sa da vam/ənə nə, yox sa ye ni lik
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bər çi nə sil ye tiş di rir” fik ri ilə ra zı ol duq la rı nı, bu nun 
qar şı sı nı al maq üçün açıq tip li su al la rın sa yı nın ar-
tı rıl ma sı nın va cib ol du ğu nu bil di rib lər. Təh sil eks-
pert lə ri də bu fi kir də dir lər ki, test əsa sən mən ti qi 
tə fək kü rü in ki şaf et dir di yin dən və da ha çox əz bər-
çi li yə me yil ya rat dı ğın dan ya zı vər diş lə ri ni in ki şaf 
et dir mək üçün im ta han la ra qa pa lı test lər lə ya na şı, 
açıq tip li tap şı rıq lar da sa lı nıb.
	Azər bay can cə miy yə tin də təh sil lə bağ lı mü-

za ki rə lər də ən çox to xu nu lan möv zu lar dan bi ri 
də re pe ti tor ha zır lı ğı ilə bağ lı dır. Ümum res pub li-
ka kam pa ni ya sı xa rak te ri alan re pe ti tor fə aliy yə ti ni 
mək təb lər də təd ris sə viy yə si nin bü tün fən lər üz rə 
ey ni key fiy yət də ol ma ma sı, mü əl lim lə rin əmək haq-
la rı nın az lı ğı, hət ta bu üsu lun bir növ adət ha lı nı 
al ma sı və s. sə bəb lər lə əla qə lən di rir lər. Sor ğu nun 
nə ti cə lə ri də sü but edir ki, abi tu ri yent lə rin ək sə riy-
yə ti re pe ti tor xid mə tin dən is ti fa də edib. “İm ta han-
la ra ne cə ha zır laş mı sı nız?” su alı na abi tu ri yent lə rin 
86%-i re pe ti to run ya nı na get mək lə, 8%-i mək təb də 
ve ri lən dərs lər lə, 6%-i isə “özüm ha zır laş mı şam” ca-
va bı nı ve rib. Qeyd edək ki, DİM tə rə fin dən ve ri lən 
mə lu ma ta gö rə, bu il ki im ta han lar dan son ra apa rı-
lan araş dır ma lar nə ti cə sin də kom mer si ya məq sə di lə 
fə aliy yət gös tə rən müx tə lif kurs lar və ora da re pe ti-
tor luq fə aliy yə ti ilə məş ğul olan in san lar tə rə fin dən 
abi tu ri yent lə rin müx tə lif qay da po zun tu la rı na yol 
ver mə yə sövq edil mə si hal la rı aş kar olu nub. Müx tə-
lif ha zır lıq kurs la rı nın əmək daş la rı so si al şə bə kə lər-
də ya ra dı lan sə hi fə və qrup lar da im ta han su al la rı nın 
əl də edil mə si, pay la şıl ma sı, hət ta im ta han dan ön cə 
bir bi na da və zal da im ta han ve rən abi tu ri yent lə rin 
ta pıl ma sı, ta nış edil mə si və di gər iş lə rin təş kil edil-
mə sin də fə al lıq gös tə rib lər. 
	Res pon dent lə rin ək sə riy yə ti tə rə fin dən ye-

ni mo de li tam mə nim sə yə bil mək üçün ka ğız da şı-
yı cı lar va si tə si lə sı naq im ta han la rı nın bir ne çə də fə 
ke çi ril mə si nin zə ru ri ol du ğu vur ğu la nıb. DİM sı naq 
im ta han la rı nın az ke çi ril mə si mə sə lə si nə be lə ay dın-
lıq gə ti rib: “İm ta han lar ali təh sil mü əs si sə lə ri və mək-
təb lər də təd ris pro se si nə ma ne ol ma maq üçün həf tə 
son la rı ke çi ri lir. DİM tə rə fin dən təş kil olu nan ümu mi 
və tam or ta təh sil sə viy yə lə ri üz rə bu ra xı lış im ta han-
la rı, qə bul im ta han la rı (iki şans), elə cə də di gər müx-
tə lif tə yi nat lı im ta han lar və on la rın küt lə vi xa rak te ri 
ka ğız da şı yı cı lar va si tə si lə əla və sı naq im ta han la rı nın 
ke çi ril mə si ni məh dud laş dı rır”.
	Rə yi so ru şu lan abi tu ri yent lə rin 60%-dən ço-

xu üçün qə bul im ta han la rı, 30%-ə ya xı nı üçün bu-
ra xı lış im ta han la rı çə tin olub. Ümu miy yət lə, 2019-
cu il də ke çi ri lən qə bul və bu ra xı lış im ta han la rı əv-
vəl ki il lər lə mü qa yi sə də aşa ğı nə ti cə lə rin ol ma sı ilə 
se çi lir. Bu na əsas sə bəb bu il tət biq olu nan ye ni-
lik lə rin im ta han iş ti rak çı la rı tə rə fin dən tam şə kil də 
mə nim sə nil mə mə si dir.

	Sor ğu nun nə ti cə lə rin dən ay dın olur ki, abi tu-
ri yent lə rin 80%-dən ço xu nu həm bu ra xı lış, həm də 
qə bul im ta han la rın da tət biq edi lən fən lə rin böl gü sü 
qa ne edir. Ey ni fən nin (mə sə lən, ri ya ziy yat) həm bu-
ra xı lış, həm də qə bul im ta han la rı na sa lın ma sı na abi-
tu ri yent lə rin 56%-i (224 nə fər) müs bət ca vab ver ib. 
Res pon dent lə rin 38,5%-i (154 nə fər) bir mər hə lə də 
sax la nıl ma sı nın, 5,5%-i (22 nə fər) isə ye ni fən lə rin əla-
və edil mə si nin tə rəf da rı ki mi çı xış edib lər. Qeyd edək 
ki, bə zi eks pert lər im ta han la ra Azər bay can ta ri xi fən-
ni nin da xil edil mə si ni, bə zi lə ri isə in gi lis di li nin im ta-
ha nın tər kib his sə si ki mi de yil, ay rı ca bir im ta han ki mi 
ke çi ril mə si ni tək lif edib lər.
	Ümu mi lik də res pon dent lə rin 70%-dən ço xu 

bu fi kir də dir ki, bu ra xı lış im ta han la rın da is ti fa də edi-
lən test tap şı rıq la rı çə tin və or ta çə tin lik də rə cə sin də 
olub. Qə bul im ta han la rın da is ti fa də edi lən test tap-
şı rıq la rı ilə bağ lı bu cür dü şü nən lə rin fa iz də rə cə si 
90%-dən çox dur. Eks pert lər bu nun sə bə bi ni abi tu ri-
yent lə rin or ta mək təb pil lə sin də əl də et dik lə ri bi lik lə-
rin aşa ğı sə viy yə də ol ma sı ilə izah edir lər.
	Abi tu ri yent lə rin 54%-nin (217 nə fər) fik rin cə, 

im ta han lar da is ti fa də edi lən açıq tip li tap şı rıq lar la 
bağ lı ça tış maz lıq lar mü şa hi də edi lib. Bu ça tış maz-
lıq lar qis min də abi tu ri yent lə rin 37%-i ya zı lı şə kil də 
ca vab lan dı rıl ma sı tə ləb olu nan açıq tip li tap şı rıq la-
rın vaxt apar ma sı nı, 25%-i he sab la ma tip li tap şı rıq-
la rın çə tin li yi ni, 21%-i uy ğun lu ğu mü əy yən et mək 
tip li tap şı rıq la rın konk ret ol ma ma sı nı, 17%-i se çim 
tə ləb edən tap şı rıq la rın mü rək kəb li yi ni gös tə rib lər. 
Açıq tip li tap şı rıq lar la bağ lı ça tış maz lıq lar qis min də 
va li deyn və mü əl lim res pon dent lə rin 62,8%-i ya zı-
lı şə kil də ca vab lan dı rıl ma sı tə ləb olu nan açıq tip li 
tap şı rıq la rın vaxt apar ma sı nı, 37,2%-i se çim tə ləb 
edən tap şı rıq la rın mü rək kəb li yi ni, 2,6%-i uy ğun lu ğu 
mü əy yən et mək tip li tap şı rıq la rın konk ret ol ma ma-
sı nı, 18,6%-i he sab la ma tip li tap şı rıq la rın çə tin li yi ni 
qeyd edib lər.
	Res pon dent lər ara sın da əsas na ra hat lıq do-

ğu ran mə qam lar dan bi ri bu ra xı lış və qə bul im ta-
han la rı ba şa çat dıq dan son ra ya zı tip li tap şı rıq la rın 
yox la nıl ma sın da ya ra nan prob lem lər lə bağ lı dır. Bu-
ra da əsa sən iki mə sə lə na ra hat lıq do ğu rur: bi rin ci si, 
yox la ma pro se sin də in san fə aliy yə ti və ikin ci si, yox-
la ma müd də ti nin uzun çək mə si. Məhz bu iki mə sə lə 
abi tu ri yent lər, va li deyn lər və mü əl lim lər də psi xo lo ji 
gər gin li yə sə bəb olur. Mü sa hi bə də iş ti rak edən eks-
pert və va li deyn lər qeyd edir lər ki, əv vəl im ta han-
dan 3 gün son ra ca vab lar elan olu nur du və şa gird-
lər ne çə bal top la dı ğı nı bi lib ra hat olur du lar. İn di isə 
abi tu ri yent nə ti cə lə ri ni gec öy rə nir de yə on da əla və 
hə yə can ya ra nır.
	Res pon dent lər ara sın da mü sa hi bə (keyfiyyət 

in ter vüsü) me to du ilə apar dı ğı mız sor ğu nun nə ti-
cə lə ri gös tə rir ki, im ta han pro se sin də ye ni mo del-
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lə bağ lı or ta ya çı xan prob lem lər dən bi ri xa ri ci dil lər 
üz rə din lə mə qur ğu su nun tət bi qi ilə bağ lı olub. Va-
li deyn lər bu fi kir də dir lər ki, xü su si lə ra yon və kənd 
mək təb lə rin də təh sil alan şa gird lər üçün din lə mə 
qur ğu su nun tət bi qi bir sı ra prob lem lər ya ra dıb. 
On lar bu qə na ət də dir lər ki, din lə mə tip li mətn lər, 
qur ğu lar la iş lə mə və din lə mə res pub li ka nın bü tün 
ümum təh sil mək təb lə rin də tət biq olun duq dan və 
sı naq dan ke çi ril dik dən son ra is ti fa də edil mə liy di. 
Hət ta ra yon və kənd yer lə rin də bə zi mü əl lim lə rin 
be lə bu nun la bağ lı an la yı şı yox dur sa, o, şa gir də 
bu nu ne cə öy rə də bi lər? Bu mə sə lə ilə bağ lı DİM-
in möv qe yi be lə ol muş dur ki, ha zır da in for ma si ya 
tex no lo gi ya la rı nın im kan la rı ki fa yət qə dər ge niş dir. 
İn ter net ol ma sa be lə, tək cə kom pü ter ki fa yət dir ki, 
hər han sı mət ni din lə yib onun məz mu nu nu ifa də 
et mək və ya xud o mət nə əsa sən tap şı rıq la rı ye ri-
nə ye tir mək müm kün ol sun. Bun la rın ha mı sı təd ris 
proq ra mın da öz ək si ni ta pıb. Döv lət stan dart la rı na 
əsa sən şa gird lər də hə min o ba ca rıq lar for ma laş ma lı 
idi. Yal nız 30 tap şı rıq dan 6-sı din lə mə qa bi liy yə ti nin 
yox la nıl ma sı nı mü əy yən edir. Gə lə cək də da nı şıq qa-
bi liy yə ti də yox la nı la bi lər. Xa ri ci di li bil mək, müx tə-
lif kom po nent lə ri mə nim sə mək, oxu ma, yazma, da-
nı şıq və din lə mə ba ca rıq la rı – bu dörd kom po nent 
dün ya stan dart la rı dır. Təh sil Na zir li yi isə fik ri ni be lə 
əsas lan dı rıb: “İn gi lis və ya hər han sı xa ri ci di lin təd-
ri si za ma nı is ti fa də olu nan ma te ri al la ra çı xış son suz 
həd də dir. Yə ni söh bət Na zir li yin mər kəz ləş miş qay-
da da me to di ki töv si yə yaz ma sı və ha mı nın onu əz-
bər lə yib im ta ha na get mə sin dən get mir. Məhz mə-
sə lə nin ma hiy yə ti odur ki, şagird ona ta nış ol ma yan 
bir mət ni din lə yib an la ma lı və o su al la ra ca vab ver-
mə li dir. Bun dan baş qa, Təh sil Na zir li yi tez-tez ix ti-
sa sar tır ma tə lim lə ri ke çi rir, me to di ki töv si yə lə ri miz 
olur. An caq bun lar sa də tət biq lər dir və in san onu 
öy rə nə bi lər. Cə miy yət də be lə bir göz lən ti ol ma ma-
lı dır ki, Na zir lik gə lib on la ra qur ğu dan is ti fa də ilə 
bağ lı tə lim ke çə cək. Zə ru rət ol du ğu hal da in san lar 
han sı sa for ma da öy rə nir lər”.
	DİM və bə zi təh sil eks pert lə ri bu fi kir də dir ki, 

bu il bal la rın aşa ğı düş mə si ni fa ci əyə çe vir mə yə və 
ya fə la kət ki mi qiy mət lən dir mə yə, 700 bal ət ra fın da 
hay-küy sal ma ğa heç bir lü zum yox dur. Bu, əsa sən 
ye ni mo de lə ke çid lə, abi tu ri yent lə rin açıq tip li tap-
şı rıq la ra ki fa yət qə dər adap ta si ya ola bil mə mə si ilə 
əla qə dar mə sə lə dir. Eks pert lə rin fik rin cə, tap şı rıq la-
rın çə tin lik də rə cə si nin böl gü sü, səhv su al la rın yer 
al ma sı hal la rı da bu na tə sir edir. DİM bə zi mə qam-
la rı eti raf edib, bə zi mə qam la ra ay dın lıq gə ti rib, bə zi 
mə qam lar isə apell ya si ya şi ka yət lə ri za ma nı nə zə rə 
alı nıb. Onu da qeyd edək ki, bə zi təh sil eks pert lə ri 
bu il bal la rın aşa ğı düş mə si ni ümu mi lik də res pub-
li ka üz rə təh sil sə viy yə si nin get dik cə aşa ğı düş mə si 
ilə bağ la yır lar sa, bə zi lə ri bu nu mo de lin ye ni ol ma-

sı ilə izah edir və şa gird lə rin bi lik sə viy yə si nin aşa ğı 
düş mə si üçün il lə rin, hət ta onil lik lə rin tə ləb olun du-
ğu nu qeyd edir lər. İm ta han lar da 700 bal top la ya bil-
mə mə yin sə bəb lə ri sı ra sın da abi tu ri yent lə rin 35%-i 
(193 nə fər) bu ra xı lış və qə bul im ta han la rı nın mo de-
li nin ye ni ol ma sı nı, 18%-i (102 nə fər) su al la rın for ma 
və məz mu nu nun mü rək kəb ol ma sı nı, 13%-i (70 nə-
fər) çə tin tap şı rıq la rın ol ma sı nı, 9%-i (49 nə fər) da ha 
çə tin tap şı rıq la rın ol ma sı nı, 10%-i (56 nə fər) təh si-
lin (abi tu ri yent lə rin) bi lik sə viy yə si nin get dik cə aşa-
ğı düş mə si ni, 15%-i (81 nə fər) isə açıq tip li su al la rın 
im ta ha na sa lın ma sı nı qeyd edib lər.
	Sor ğu nun nə ti cə lə ri nə gö rə, əv vəl ki il lə rin qə-

bul mo de li ilə mü qa yi sə də abi tu ri yent lə rin 60%-dən 
ço xu üçün bu il ki bu ra xı lış im ta han la rı, 80%-dən ço xu 
üçün isə qə bul im ta han la rı mü rək kəb olub.
	Abi tu ri yent lə rin 75%-dən ço xu nu bu ra xı-

lış və qə bul im ta han la rı nın ke çi ril mə vax tı, de mək 
olar ki, qa ne edir. Təh sil eks pert lə ri bu fi kir də dir lər 
ki, ge niş ic ti ma iy yət ara sın da ən çox hal la nan mə-
sə lə lər dən bi ri də məhz təd ris ili ba şa çat ma mış 
im ta han la rın ke çi ril mə si ilə əla qə dar mə sə lə dir ki, 
bu da əsa sən il ər zin də iki təd ris həf tə si nin ar tı rıl-
ma sı və dərs ili nin baş lan ma sı nın ənə nə vi ola raq 
sent yab rın 1-i de yil, 15-nə ke çi ril mə si nə ti cə sin də 
ya ra nan fə sad ki mi qiy mət lən dir mək olar. Bu ra da 
əsa sən bey nəl xalq təc rü bə və iq lim ami li əsas gə-
ti ri lir. DİM isə im ta han la rın təd ris ili ba şa çat ma-
mış ke çi ril mə si ni iş qra fi ki nin həd dən ar tıq yük lü 
ol ma sı ilə izah edir.
	Mü şa hi də lər gös tə rir ki, bu il Apell ya si ya Ko-

mis si ya sı na mü ra ci ət edən lə rin sa yı əv vəl ki il lər lə 
mü qa yi sə də çox dur. Üs tə lik, Apell ya si ya da abi tu ri-
yent lə rin haq lı çıx ma hal la rı da bu il da ha çox mü-
şa hi də olu nub. Xü su si lə açıq tip li tap şı rıq la rın bə zi-
lə ri nin DİM-in mar ker lə ri tə rə fin dən qiy mət lən di ril-
mə sin dən son ra or ta ya çı xan bə zi xə ta lar im ta han 
ve rən də im ta han gö tü rən mü əs si sə yə qar şı ina mı 
is tər-is tə məz azal dır.
	İm ta han lar da iş ti rak et mək üçün ödə ni şin 

məb lə ği res pon dent lə rin (valideyn və müəllim lə rin) 
60%-dən ço xu nu qa ne et mir. Res pon dent lər ödə ni-
şin məb lə ği nin 19-20 ma nat ara lı ğın da ol ma sı nı ar zu 
edib lər.
	Sor ğu da irə li sü rül müş iki mü la hi zə nin mü qa yi-

sə si gös tə rir ki, res pon dent lə rin 55%-dən ço xu im ta-
ha nın bir ne çə mər hə lə də ke çi ril mə si nin abi tu ri yent-
də gər gin lik ya rat ma sı qə na ətin də dir sə, 90%-dən ço-
xu bu nun abi tu ri yen tə əla və şans ver di yi ni dü şü nür. 
Bə zi va li deyn lər də bu fi kir də dir lər ki, im ta han la rın 2 
də fə ke çi ril mə si abi tu ri yent lər də gər gin lik ya ra dır.
	Sor ğu nun nə ti cə lə ri və mü şa hi də lər gös tə rir ki, 

abi tu ri yent lə rin im ta ha na mə nə vi-psi xo lo ji cə hət dən 
ha zır laş ma sın da va li deyn lə rin (45%) və mü əl lim lə rin 
(33%) bö yük ro lu var.
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	Ma raq lı dır ki, res pon dent lə rin 22%-i (98 nə-
fər) bu fi kir də dir ki, bu ra xı lış və qə bul im ta han la-
rı nın ye ni mo de li tək mil ləş di ril mə li dir. 53,5% (242 
nə fər) res pon dent im ta han la rın əv vəl ki mo del üz rə 
ke çi ril mə si nin, 4,5%-i (19 nə fər) test üsu lu ilə qə bu-
lun ləğv olun ma sı nın, 8%-i (38 nə fər) im ta han la rın 
bir də fə ke çi ril mə si nin tə rəf da rı ki mi çı xış et miş dir. 
Eks pert lər ara sın da da bu mə sə lə ilə bağ lı fi kir ay rı-
lı ğı mü şa hi də edi lir. Be lə ki, on la rın bir qis mi iki pil lə li 
im ta han mo de li ni qə bul edir, la kin bu il ke çi ri lən im-
ta han la rın nə ti cə lə ri ni ət raf ı təh lil edib ça tış maz lıq-
la rı ara dan qal dır maq, bu sa hə də ax ta rış lar və is la-

hat lar apar maq la ye ni mo de li da ha da tək mil ləş dir-
mək haq qın da dü şü nür lər sə, di gər lə ri tək pil lə li, yə ni 
yal nız qə bul im ta han la rı nın ke çi ril mə si nin tə rəf da rı 
ki mi çı xış edir lər.
	Ümu mi lik də hər iki tə rəf bu qə na əti bö lü şür ki, 

or ta mək təb lə rin təd ris proq ram la rın da, ku ri ku lum-
la rın ma hiy yə ti nin mə nim sə nil mə sin də, dərs lik lə rin 
ya zıl ma sın da, cid di prob lem lər möv cud dur. Ağır pro-
se si yün gül ləş dir mək, nə ti cə nin şa gir də çat dı rıl ma sı-
nı asan laş dır maq la zım dır. Əsas mə sə lə imtahanların 
düz gün keçirilmə tezliyini və efektivliyi mü əy yən ləş-
dir mək dir.
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	Sor ğu nun nə ti cə lə ri nə əsas la na raq im ta han lar-
da iş ti rak et mək üçün ödə ni şin məb lə ği nin aşa ğı sa-
lın ma sı (təq ri bən 20-25 ma nat ara sın da ol ma sı) ar zu 
olu nan dır.
	Xa ri ci dil lər üz rə din lə mə qur ğu su ilə bağ lı 

prob lem lə rin ara dan qal dı rıl ma sı üçün res pub li ka da 
fə aliy yət gös tə rən ümum təh sil mək təb lə rin də, xü su-
si lə ra yon və kənd mək təb lə rin də kurs lar və se mi nar-
la rın təş kil edil mə si məq sə də uy ğun dur.
	Bə zi abi tu ri yent lə rin im ta ha na gə lən də tə ləb 

edi lən sə nəd lər dən hər han sı bi ri ni (şəx siy yə ti təs-
diq edən sə nəd; şəx siy yə ti təs diq edən sə nə din də 
şək li ol ma yan abi tu ri yent lər, di gər sə nəd lər lə ya na-
şı, təh sil mü əs si sə si tə rə fin dən ve ril miş və fo to şə-
kil lə ri ya pış dı rıl mış ara yı şı; im ta ha na bu ra xı lış və-
rə qə si) unu dub gə tir mə mə si prob lem ya ra dır. DİM 
tə rə fin dən abi tu ri yen tin kim li yi ni mü əy yən edən 
üz ta nı ma qur ğu su nun tət biq edil di yi ni nə zə rə alıb 
hə min abi tu ri yent lə rin im ta ha na bu ra xıl ma sı məq-
sə də uy ğun dur.
	Mü şa hi də lər gös tə rir ki, qə bul proq ram la rın da 

edi lən də yi şik lik lər tam şə kil də bü tün abi tu ri yent lə rə 
ay dın de yil, şa gird lər test tap şı rıq la rı nı ca vab ka ğı zı na 
və ca vab və rə qi nə kö çür mək lə bağ lı sı xın tı lar ya şa yır-
lar. İm ta han lar dan son ra abi tu ri yent lə rə su al ki tab ça-
la rı nın ve ril mə mə si ni nə zə rə alıb bu vər diş lə rin on lar-
da for ma laş ma sı üçün mək təb lə rə boş ca vab ka ğız la-
rı nın ve ril mə si və mək təb lər də mü əl lim lər tə rə fin dən 
se mi nar la rın təş kil edil mə si töv si yə edi lir.
	Son im ta han pro se sin də baş ve rən ha di sə-

lə ri nə zə rə alıb re pe ti tor la ra və ha zır lıq kurs la rı na 
nə za rə tin güc lən diril mə si, bu na al ter na tiv ola raq 
ali məktəb lərin nəz din də ödə niş li əsas lar la ha zır-
lıq qrup la rı nın təş kil edil mə si məq sə də uy ğun dur. 
Qeyd edək ki, Na zir lər Ka bi ne ti nin qə ra rı na əsa-
sən, nor ma tiv lə rə uy ğun ola raq ali təh sil mü əs si-
sə lə ri ha zır lıq qrup la rı nı təş kil edə bi lər lər. Ödə-
niş li əsas la da hə ya ta ke çi ril di yi üçün bu qrup lar da 
təh sil haq qı təh sil mü əs si sə lə ri tə rə fin dən mü əy-
yən edi lə bi lər.
	Araş dır ma lar da sü but edir ki, şa gird lə rin 

mə nə vi-psi xo lo ji cə hət dən sağ lam ruh da bö yü-
mə si üçün ailə-mək təb-cə miy yət üç bu ca ğın da-
kı hər bir tə rəf üzə ri nə dü şən mə su liy yə ti dərk 
et mə li dir. Or ta mək təb lər də “mək təb psi xo lo qu” 
so si al tə si sa tı nın fə aliy yə ti nin güc lən di ril mə si, 
xü su si lə bu sa hə də mü tə xəs sis ha zır lı ğı na və bu 
işin məhz ha zır lıq lı mü tə xəs sis lə rə hə va lə edil-
mə si nə nə za rət edil mə si, or ta mək təb rəh bər li-
yi nin, mü əl lim lə rin, psi xo loq la rın iş ti ra kı ilə mək-

Abi tu ri yent lə rin bi lik və ba ca rıq la rı nın qiy mət lən-
di ril mə si məq sə di lə tam (11 il lik) or ta təh sil sə viy yə si 
üz rə bu ra xı lış, ali və or ta ix ti sas təh si li mü əs si sə lə ri-
nə qə bul im ta han la rı nın ye ni mo de li nə da ir ke çi ri lən 
sor ğu nun nə ti cə lə ri ni, apa rı lan araş dır ma la rı və təh lil-
lə ri nə zə rə ala raq ümu mi lik də Azər bay can da təh si lin 
sə viy yə si nin öl çül mə si üçün tət biq edi lən test üsu lu 
ilə bağ lı aşa ğı da kı təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril mə si töv-
si yə edi lir:
	İm ta han lar da ye ni mo de lin tət bi qi (iki mər hə-

lə li im ta han pro se si) ilə bağ lı müx tə lif fi kir lə rin ol-
ma sı na rəğ mən Azər bay can da tes to lo gi ya nın in di ki 
re al lı ğı nı nə zə rə alıb bu mo de lin da ha da tək mil ləş-
di ril mə si, ye ni test bank la rı nın ha zır lan ma sı töv si yə 
edi lir. Bu nun üçün ye ni təd ris proq ra mı (ku ri ku lum-
lar) əsa sın da tər tib edilən açıq tip li tap şı rıq la rın da ha 
sa də və an la şıq lı ol ma sı, təd ri cən sa yı nın ar tı rıl ma sı 
məq sə də uy ğun dur.
	Ye ni mo de lin ma hiy yə ti nin abi tu ri yent lər tə-

rə fin dən tam mə nim sə nil mə si, on la rın qə bul im ta-
han la rı na da ha sə mə rə li ha zır laş ma la rı üçün ka ğız 
da şı yı cı la rı va si tə si lə sı naq im ta han la rı nın sa yı nın 
ar tı rıl ma sı məq sə də uy ğun dur. Sor ğu nun nə ti cə lə ri 
də sü but edir ki, res pon dent lə rin ək sə riy yə ti ye ni 
mo de lin tam an la şıl ma sı və mə nim sə nil mə si üçün 
sı naq im ta han la rı nın bir neçə dəfə ke çi ril mə si ni zə-
ru ri he sab edir lər.
	Ya zı tip li tap şı rıq la rın yox la nıl ma sı pro se si nə 

ay rı lan vax tın azal dıl ma sı məq sə də uy ğun dur. Yox-
la ma müd də ti nin uzun çək mə si abi tu ri yent lər, va li-
deyn lər və mü əl lim lər ara sın da psi xo lo ji gər gin li yin 
ya ran ma sı na sə bəb olur.
	İn gi lis di li nin nə ti cə lə rin də dil üz rə ya zı, oxu, 

din lə mə, da nış ma ba ca rıq la rı nın ha mı sı nın ək si ni tap-
ma sı üçün bey nəl xalq təc rü bə ni də əsas gö tü rə rək 
in gi lis di li im ta ha nı nın müs tə qil ola raq təş kil edil mə si 
töv si yə edi lir.
	DİM-in açıq tip li tap şı rıq la rı yox la yan mar-

ker lə rinin pe şə kar lıq sə viy yə si nin yük səl dil mə si, 
ümu miy yət lə, get dik cə yox la ma pro se si nin elekt-
ron qay da da apa rıl ma sı, in san fak to run dan is ti fa-
də edil mə mə si ar zu olu nan dır. Çün ki mü əl lim lə rin 
də, abi tu ri yent lə rin də DİM-in im ta han ke çir mə 
pe şə kar lı ğı na ina mı yük sək ol sa da, su al la rın yox-
la nıl ma sı pro se sin də ya ra nan sı xın tı lar bu ina mı 
azal dır.
	Ye ni mo del lə bağ lı ça tış maz lıq la rı ara dan qal-

dır maq üçün zal nə za rət çi lə ri və mək təb mü əl lim lə-
ri nin pe şə kar lıq sə viy yə si ni yük səlt mək məq sə di ilə 
əla və tre ninq lə rin təş kil olun ma sı ar zu olu nan dır.

TƏK LİF LƏR
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təb li lə rin psi xo lo ji “port re ti nin” tər tib edil mə si, 
həs sas şa gird qrup la rı nın mü əy yən ləş di ril mə si, 
on lar ba rə də ət raf lı mə lu mat la rın ha zır lan ma sı 
və s. va cib dir.
	Abituriyentlərin təklifərinin təhlili göstərir ki, 

qə bul im ta han la rı nın ke çi ril di yi eko lo ji mü hit diq-
qət mər kə zin də ol ma lı dır. Adə tən, yay ay la rın da 
ke çi ril di yin dən im ta han za ma nı zal la rın pən cə rə lə ri 
tə li ma ta zidd ol sa da açıq olur. Nə ti cə də, apa rı lan 

ti kin ti iş lə ri, va li deyn lə rin səs-kü yü im ta han pro se-
si nə ma ne ələr ya ra dır. Bun la rı nə zə rə alıb im ta han 
ke çi ri lən gün res pub li ka əra zi sin də gü nün bi rin ci 
ya rı sın da (adə tən, im ta han lar bü tün res pub li ka əra-
zi sin də ey ni vaxt da – sa at 11.00-da baş la yır, 14.00-
da ba şa ça tır) ti kin ti iş lə ri nin da yan dı rıl ma sı, va li-
deyn lə rin isə hü quq-mü ha fi zə or qan la rı nın iş çi lə ri 
tə rə fin dən im ta han bi na sın dan bəl li bir uzaq lıq da 
sax la nıl ma sı töv si yə edi lir.
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bə bi ni res pub li ka nın müx tə lif böl gə lə ri ni təm sil edən 
oğ lan və qız la rın qə bul kam pa ni ya sın da müx tə lif də-
rə cə də iş ti rak et mə si ilə izah et mək olar. Əgər ey ni 
bir zo na ya aid olan Yar dım lı, Le rik, Cə li la bad və Ma-
sal lı böl gə lə rin dən olan abi tu ri yent lər ara sın da qız la-
rın nis bi sa yı 22-37% təş kil edir sə, res pub li ka nın şi-
mal-qər bin də yer lə şən Qax, Za qa ta la və Ba la kən 
böl gə lə rin dən olan abi tu ri yent lər ara sın da on la rın 
nis bi sa yı 54-57%-dir. 

Buraxılış im ta han la rın da iş ti rak edən şa gird lə rin 
gen der tər ki bi gös tə rir ki, 9-cu si nif ər üz rə bu ra xı lış 
im ta ha nın da iş ti rak edən şa gird lə rin 53,94%-ni 
(58130 nə fər) oğ lan lar, 46,06%-ni (49638 nə fər) qız-
lar təş kil edib. 11-ci si nif ər üz rə bu ra xı lış im ta ha nın-
da də mən zə rə, de mək olar ki, bu na ox şar olub və 
im ta han da iş ti rak edən şa gird lə rin 54,99%-i (44272 
nə fər) oğ lan, 45,01%-i (36230 nə fər) qız şa gird lər 
olub. Baş qa söz lə hər iki im ta han da oğ lan və qız şa-
gird lə rin nis bə ti bir-bi ri nə ya xın dır. Qeyd edək ki, 
2016-cı il də 9-cu si nif ər üz rə bu ra xı lış im ta ha nın da 
iş ti rak edən şa gird lə rin 53,93%-i (56484 nə fər) oğ-
lan, 46,07%-i (48245 nə fər) qız şa gird lər olub. 

Məlum ol du ğu ki mi, 2018-ci il də 11 si nif ər üz-
rə bu ra xı lış im ta ha nın da iş ti rak edən lər 2016-cı il-
də 9-cu sin fi bi ti rən lər olub. Ay rı-ay rı böl gə lər üz rə 
bu gös tə ri ci lər ara sın da kəs kin fərq lər mü şa hi də 
olu nur. Mə sə lən, cə nub ra yon la rın da (Lən kə ran, 

Döv lət İm ta han Mər kə zi tə rə fin dən 2018/2019-
cu təd ris ili üçün Azər bay can Res pub li ka sı nın ali və 
or ta ix ti sas təh si li mü əs si sə lə ri nə tə lə bə qə bu lu və 
ümum təh sil mü əs si sə lə ri üz rə bu ra xı lış im ta han la rı-
nın nə ti cə lə ri nin el mi-sta tis tik təh li li “Abi tu ri yent” 
jur na lı nın 2018-ci il üçün 12-ci sa yın da dərc edi lib. 
So si al Təd qi qat lar Mər kə zi nin əmək daş la rı tə rə fin-
dən ha zır lan mış Ana li tik he sa ba tın möv zu su na uy-
ğun ola raq bə zi sta tis tik gös tə ri ci lə ri təq dim edi rik.

Qə bul və bu ra xı lış im ta han la rı nın
nə ti cə lə ri nin gen der as pekt lə ri

2018-ci il də ali təh sil mü əs si sə lə ri nə qə bul im ta-
han la rın da iş ti rak et mək üçün 82724 abi tu ri yent əri-
zə ve rib. On la rın 52.55 %-i oğ lan, 47.45%-i qız abi tu-
ri yent olub. Qeyd edək ki, ar tıq al tın cı il dir ki, qə bul 
im ta han la rın da iş ti rak et mək üçün əri zə ve rən abi tu-
ri yent lər ara sın da oğ lan la rın sa yı qız lar dan çox olub. 
Azər bay can və rus böl mə lə rin də oğ lan və qız abi tu-
ri yent lə rin say nis bə ti fərq li olub. Be lə ki, Azər bay can 
böl mə sin də oğ lan lar (53.06%), rus böl mə sin də isə 
qız lar (53.09%) say ca üs tün lük təş kil edib.

Res pub li ka nın müx tə lif böl gə lə ri ni təm sil edən 
oğ lan və qız abi tu ri yent lə rin say nis bə ti müx tə lif dir 
və bu gös tə ri ci ge niş di apa zon da də yi şir. Bu nun sə-

ƏLAVƏLƏR
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As ta ra, Le rik, Yar dım lı, Cə li la bad və Ma sal lı) 2016-
cı il də 9-cu si nif şa gird lə ri nin 47,21 fa izi ni qız lar 
təş kil edib sə, 2018-ci il də 11-ci si nif şa gird lə ri ara-
sın da bu gös tə ri ci 41,95 fa izə bə ra bər olub. Gö-
rün dü yü ki mi, qız la rın təh sil dən uzaq laş ma sı na 
ailə lə rin so si al-iq ti sa di və ziy yə ti, er kən ni kah lar və 
s. sə bəb ola bi lər.

Buraxılış im ta ha nı fən lə ri üz rə oğ lan və qız şa-
gird lə ri nin qa bi liy yət gös tə ri ci lə ri nin mü qa yi sə li təh-

li li gös tə rir ki, bü tün fən lər üz rə qız la rın bi lik və ba-
ca rıq la rı nis bə tən yük sək dir. 9-cu və 11-ci si nif ə rin 
oğ lan və qız şa gird lə ri nin təd ris di li fən nin dən qa bi-
liy yət gös tə ri ci lə ri nin pay lan ma sı nın in teq ral əy ri si 
təq dim olun muş dur. İn teq ral əy ri lə ri nin mü qa yi sə li 
təh li li za ma nı nə zə rə al maq la zım dır ki, bir əy ri di gər 
əy ri dən nə qə dər yük sək dir sə, mə zun la rın mü va fiq 
alt seç mə si nin (oğ lan, ya xud qız) nə ti cə lə ri də di gə ri 
ilə mü qa yi sə də bir o qə dər aşa ğı dır. 
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Qra fik lər dən gö rün dü yü ki mi, həm 9-cu, həm də 
11-ci si nif də qız la rın qa bi liy yət gös tə ri ci lə ri da ha 
yük sək olub. Bu ten den si ya özü nü ali təh sil mü əs si-
sə lə ri nə qə bul im ta han la rın da da gös tə rir.

2018/2019-cu təd ris ili üçün tə lə bə qə bu lu və 
ümu mi təh sil mü əs si sə lə ri üz rə bu ra xı lış im ta han la rı-

nın nə ti cə lə ri nin el mi-sta tis tik təh li li gös tə rir ki, ali 
mək təb lə rə qə bul im ta han la rın da qız la rın qa bi liy yət 
gös tə ri ci lə ri oğ lan la ra nis bə tən da ha yük sək olub. 

2018-ci il də ali təh sil mü əs si sə lə ri nə qə bul olan 
abi tu ri yent lə rin top la dıq la rı bal la rın pay lan ma di aq-
ra mı (I-IV qrup lar üz rə) aşa ğı da gös tə ri lib:
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Bu ra dan be lə qə na ətə gəl mək olar ki, ali təh sil 
al maq im ka nı ve ri lən qız lar im ta han lar da yük sək nə-
ti cə gös tə rir lər. 

Buraxılış sin fi şa gird lə ri nin təh si lə da va miy yə ti 
və im ta han nə ti cə lə ri nin mü qa yi sə si

Döv lət İm ta han Mər kə zi, bir qay da ola raq, öl kə 
və re gi on lar üz rə həm bu ra xı lış im ta han la rın da iş ti-
ra kı nə zər də tu tu lan şa gird lə rin sa yı nı və tər ki bi ni 
də qiq ləş di rir, həm bu ra xı lış im ta han la rın da mü vəf ə-
qiy yət qa za nan la rın növ bə ti təh sil sə viy yə lə ri və pil-
lə lə rin də ki gös tə ri ci lə ri ni araş dı rır, həm də təh si li ni 
da vam et dir mək dən (bu ra xı lış im ta han la rın da iş ti rak-
dan) kə nar da qa lan, 9-cu və 11-ci sin fi bi tir dik dən 
son ra haq qın da mə lu ma tı ol ma yan la rın sa yı nı və bu-

nun sə bəb lə ri ni mü əy yən ləş dir mə yə ça lı şır. 2018-ci 
il də də ümu mi or ta (9 il lik) və tam or ta (11 il lik) təh-
sil sə viy yə lə ri ni bi ti rən şa gird lə rin təh si lə da va miy yə-
ti nin və ziy yə ti, bi lik sə viy yə si və bü töv lük də bu sa hə-
də ge dən də yi şik lik lə rin di na mi ka sı mü qa yi sə li şə kil-
də təh lil edi lib. 

Be lə ki, 2018-ci il də 11-ci sin fi bi ti rən şa gird lər 
2007-ci il də 1-ci sin fə da xil olub lar. Döv lət Sta tis ti ka 
Ko mi tə si nin ver di yi mə lu ma ta əsa sən, 2007-ci il də 
1-ci sin fə da xil olan şa gird lə rin sa yı 118290 nə fər 
olub. 2016-cı il də 9-cu sin fi bi ti rən şa gird lə rin sa yı 
108734 nə fər idi. Hə min il də 9-cu si nif ər üz rə bu-
ra xı lış im ta ha nın da iş ti rak edən şa gird lə rin sa yı isə 
fak ti ki ola raq 104729 nə fər olub və 4005 şa gird bu-
ra xı lış im ta ha nın da bu və ya di gər sə bəb dən iş ti rak 
et mə yib. Gö rün dü yü ki mi, 2007-ci il də 1-ci sin fə 
da xil olan 118290 şa gir din təx mi nən 8.1%-i 
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Cəd vəl 1.
2018-Cİ İLDƏ ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNƏ QƏBUL OLAN OĞLAN VƏ QIZ

ABİTURİYENTLƏRİN ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜZRƏ PAYLANMASI

№ ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ Qəbul olanlar
Oğlan Qız

Sayı Faizi Sayı Faizi
1 Bakı Dövlət Universiteti 1901 34.84 3556 65.16
2 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 2009 73.67 718 26.33
3 Azərbaycan Texniki Universiteti 1470 81.44 335 18.56
4 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 1176 68.77 534 31.23
5 Azərbaycan Tibb Universiteti 242 36.12 428 63.88
6 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 493 16.94 2417 83.06
7 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 2096 58.50 1487 41.50
8 Azərbaycan Dillər Universiteti 232 16.20 1200 83.80
9 Bakı Slavyan Universiteti 147 14.91 839 85.09
10 Bakı Mühəndislik Universiteti 721 64.20 402 35.80
11 Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 178 48.11 192 51.89
12 ADA Universiteti 254 57.60 187 42.40
13 Bakı Musiqi Akademiyası 27 18.49 119 81.51
14 Azərbaycan Milli Konservatoriyası 72 52.94 64 47.06
15 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti 203 40.60 297 59.40
16 Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası 59 17.72 274 82.28
17 Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 301 68.25 140 31.75
18 Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası 59 39.60 90 60.40
19 Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası 1111 89.67 128 10.33
20 Milli Aviasiya Akademiyası 260 70.46 109 29.54
21 Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası 194 97.98 4 2.02
22 Bakı Ali Neft Məktəbi 122 68.16 57 31.84
23 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası 28 63.64 16 36.36
24 Naxçıvan Dövlət Universiteti 561 53.48 488 46.52
25 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 61 20.82 232 79.18
26 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) 909 70.36 383 29.64
27 Gəncə Dövlət Universiteti 509 34.60 962 65.40
28 Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri) 486 73.08 179 26.92
29 Sumqayıt Dövlət Universiteti 652 46.74 743 53.26
30 Mingəçevir Dövlət Universiteti 282 50.09 281 49.91
31 Lənkəran Dövlət Universiteti 511 52.25 467 47.75
32 Azərbaycan Kooperasiya Universiteti 612 68.46 282 31.54
33 Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu 29 48.33 31 51.67
34 Azərbaycan Universiteti 203 54.57 169 45.43
35 Qərbi Kaspi Universiteti (əvvəlki Qərb Universiteti) 399 48.84 418 51.16
36 Xəzər Universiteti 203 38.37 326 61.63
37 Bakı Avrasiya Universiteti 275 44.79 339 55.21
38 Bakı Qızlar Universiteti 0 0.00 387 100.00
39 Odlar Yurdu Universiteti 205 36.35 359 63.65
40 Bakı Biznes Universiteti 172 67.98 81 32.02
41 Naxçıvan Universiteti (Naxçıvan şəhəri) 205 63.86 116 36.14
42 Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası 66 69.47 29 30.53

CƏMİ 19695 49.79 19865 50.21
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ümu mi or ta təh sil al ma yıb və on la rın təh si li 
haq qın da heç bir mə lu mat yox dur. Qeyd olun du-
ğu ki mi, 2016-cı il də öl kə də 9-cu si nif üz rə bu ra xı lış 
im ta ha nın da iş ti rak edən şa gird lə rin sa yı 104729 
nə fər olub və bu şa gird lə rin təx mi nən 16%-i 
təh si li ni da vam et dir mə yib. Hə min şa gird lə rin IX 
sin fin bu ra xı lış im ta han la rın da al dıq la rı qiy mət lə rə 
gö rə pay lan ma sı yuxarıdakı di aq ram da ve ri lib.

Diaqramdan gö rün dü yü ki mi, bu kon tin gent bu-
ra xı lış im ta han la rın da, əsa sən, “2” və “3” qiy mət 
alan lar dır. Qeyd et mək la zım dır ki, be lə zə if nə ti cə 
gös tə rən şa gird lə rin 69%-i kənd mək təb lə ri ni 
təm sil edir (bax: cəd vəl 2). 

IX sin fi bi ti rən lə rin yal nız 7%-i təh si li ni pe şə 
li sey lə rin də və or ta ix ti sas təh si li mü əs si sə lə rin də 
da vam et di rib. Şa gird lə rin qa lan 72%-i isə 2018-
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ci il də tam or ta təh si li ni ba şa vu rub. Nə ti cə də, 
2007-ci il də 1-ci sin fə da xil olan 118290 şa gir-
din 68%-nin tam or ta təh sil sə viy yə si ni, 24%-
nin isə ümu mi or ta təh sil sə viy yə si ni ba şa 
vur du ğu mə lum olub. 2018-ci il də tam or ta 
təh si li ni ba şa vur muş şa gird lə rin təx mi nən 23%-i 
təh si li ni da vam et dir mə mə yi qə ra ra al mış və ali 
təh sil mü əs si sə lə ri nə və tam or ta təh sil ba za sın-
da or ta ix ti sas təh si li mü əs si sə lə ri nə qə bul üçün 
mü ra ci ət et mə yib (on la rın 66%-i oğ lan, 34%-i qız 
şa gird lər dir). 

Cəd vəl 2. 2016-cı il də 9-cu sin fi bi tir dik dən
son ra haq qın da mə lu mat ol ma yan
mə zun seç mə si nin tər ki bi 

Oğlan Qız Şəhər Kənd
51% 49% 31% 69%
Hə min şa gird lə rin bu ra xı lış im ta han la rın da al dıq-

la rı qiy mət lə rə gö rə pay lan ma sı yuxarıdakı di aq ram-
da gös tə ril di yi ki mi dir.

Diaqramdan gö rün dü yü ki mi, bu şa gird lər, əsa-
sən, təh sil də zə if nə ti cə gös tə rən lər dir. Acı na caq lı sı 
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odur ki, on la rın 81%-i kənd mək təb lə ri ni bi ti rib (bax: 
cəd vəl 3). 

2018-ci il də ali təh sil mü əs si sə lə ri nə və tam or ta 
təh sil ba za sın da or ta ix ti sas təh si li mü əs si sə lə ri nə 
qə bul üçün 63178 şa gird, yə ni 2007-ci il də 1-ci 
sin fə da xil olan şa gird lə rin yal nız 53%-i əri zə ve-
rib (Cəd vəl 4-dən gö rün dü yü ki mi, on la rın 52%-i 
oğ lan, 48%-i qız, 40%-i şə hər, 60%-i kənd ra yon la-
rın dan olan şa gird lər dir). Bu şa gird lə rin 7798 nə fə ri 
təh si li ni or ta ix ti sas təh si li mü əs si sə lə rin də, 33419 
nə fə ri isə ali təh sil mü əs si sə lə rin də da vam et dir mək 
im ka nı əl də edib. Ali mək təb lə rə qə bul üçün əri zə 
ver miş, elə cə də qə bul ol muş abi tu ri yent lə rin bu ra xı-
lış im ta han la rın da al dıq la rı qiy mət lə rə gö rə pay lan-
ma sı yuxarıdakı di aq ram lar da ve ri lib. Ali mək təb lə rə 
qə bul üçün əri zə ver miş, həm də qə bul ol muş abi tu-
ri yent seç mə lə ri nin tər ki bi ay rı-ay rı lıq da 4 və 5 say lı 
cəd vəl lər də ve ri lib. 

Cəd vəl 3. 2018-ci il də ali təh sil mü əs si sə lə ri nə
əri zə ver mə yən mə zun seç mə si nin
tər ki bi 

Oğlan Qız Şəhər Kənd
66% 34% 19% 81%

Cədvəl 4. 2018-ci il də ali təh sil mü əs si sə lə ri nə
qə bul üçün əri zə ver miş 
abi tu ri yent seç mə si nin tər ki bi

Oğlan Qız Şəhər Kənd
52% 48% 40% 60% 

Cədvəl 5. 2018-ci il də ali təh sil mü əs si sə lə ri nə 
qə bul olan abi tu ri yent seç mə si nin
tər ki bi

Oğlan Qız Şəhər Kənd
50% 50% 46% 54%

Di aq ram lar dan gö rün dü yü ki mi, ali mək təb lə rə 
əri zə ve rən abi tu ri yent lər bu ra xı lış im ta han la rın da, 
əsa sən, “3”, “4” və qis mən “5” qiy mət alan lar dır sa, 
qə bul olan la rın bö yük ək sə riy yə ti “4” və “5” qiy mət 
alan lar dır. 

Onu da qeyd edək ki, Döv lət İm ta han Mər kə zi 
əv vəl ki il lə rin qə bul im ta han la rı nın sta tis tik nə ti-
cə lə ri nin təh li li əsa sın da 2018-ci il də ali təh sil 
mü əs si sə lə ri nə qə bul üçün əri zə ve rən, la kin qə-
bul ol ma yan kon tin gen tin son ra kı 5 il də ne çə fa-
izi nin ali təh sil mü əs si sə lə ri nə qə bul ola ca ğı nı da 
proq noz laş dı rıb. Bu proq no za əsa sən, hə min 
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kon tin gen tin təx mi nən 18%-nin son ra kı 5 il ər-
zin də ali təh sil mü əs si sə lə ri nə qə bul ola ca ğı 
eh ti mal olu nur. 

Yu xa rı da sa da la nan la rı ümu mi ləş di rə rək qeyd et-
mək olar ki, 2007-cı il də 1-ci sin fə da xil olan 
118290 şa gir din 53%-i əmək ba za rı na heç bir pe-
şə və ix ti sas üz rə təh sil al ma dan çı xa caq dır. 

Burada 2016-cı il də 9-cu si nif üz rə bu ra xı lış im-
ta han la rın da təd ris di li və ri ya ziy yat fən lə rin dən “2”, 
“3”, “4” və “5” qiy mət alan şa gird lə rin 2018-ci il də 
11-ci si nif üz rə bu ra xı lış im ta han la rın da hə min fən-
lər dən al dıq la rı qiy mət lə rin pay lan ma sı di aq ram la rı 
təq dim edi lib. 

Gö rün dü yü ki mi, şa gird lər 11-ci sin fin bu ra xı lış im-
ta han la rın da da 9-cu sin fin bu ra xı lış im ta han la rın da kı 
sə viy yə yə uy ğun bi lik nü ma yiş et di rib lər. Mə sə lən, 
2016-cı il də təd ris di li fən nin dən 9-cu si nif üz rə bu-
ra xı lış im ta ha nın da “2” alan şa gird lə rin 93.9%-i 
2018-ci il də 11-ci si nif üz rə bu ra xı lış im ta ha nın da 
da “2” və “3” qiy mət alıb. 9-cu si nif üz rə bu ra xı lış im-
ta ha nın da “5” qiy mət alan şa gird lə rin 79.0%-i 11-ci si nif 
üz rə bu ra xı lış im ta ha nın da da “5” qiy mət alıb. Qeyd 
edək ki, 2016-cı il də 9-cu si nif üz rə bu ra xı lış im ta ha nın-
da hə min şa gird lə rin təd ris di li fən ni üz rə 15%-i “2”, 
45%-i “3”, 24%-i “4”, 16%-i “5”, ri ya ziy yat fən ni üz rə 
19%-i “2”, 37%-i “3”, 21%-i “4”, 23%-i “5” qiy mət alıb.
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