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Azərbaycanın təhsil strukturunun təkmilləşdirilməsi və inkişafı  

 

Xülasə 

     Müasir dünyada təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi daimə yüksək qiymətləndirilir. Təhsil 

sisteminin inkişafında onun strukturunun təşkili mühüm rol oynayır. Məqalədə təhsil 

sisteminin təşkilində, onun strukturunda baş verən proseslərə diqqət yetirilir və bu sistemin 

inkişafı ilə bağlı fikirlər irəli sürülür. 

Açar sözlər: sosial siyasət, təhsil sistemi, iqtisadi inkişaf, islahatlar 

 

Giriş 

Müasir dünyada ictimai həyatın və iqtisadiyyatın yeni problemlərinin yaranması və 

dəyişmə sürəti, onun həlli yollarının seçilməsinin yeni mahiyyət yanaşmalarını qarşıya 

qoymaqdadır. Qeyd etmək lazımdır ki, geniş səpgili qlobal sosial-iqtisadi, o cümlədən təhsil  

problemlərinin əlaqəli həlli ölkələrin öz xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, onların dövlət 

tənzimlə funksiyalrının təkmilləşdirilməsi ilə həll olunmalıdır. Həmçinin, Azərbaycanda milli 

təhsil sistemi siyasət, iş və intellektual dairələrin, yəni əhalinin geniş təbəqələrinin diqqət 

mərkəzində daim yer almaqdadır. XXI əsrdə yeni ümumdünya problemlərinin meydana 

gəlməsi və qloballaşma vasitəsilə həlli sosial siyasətin idarəedilməsinin müasirliyi ilə 

uzlaşmalıdır. Bu amil xüsusilə də təhsil sisteminin müasir tələblər baxımdan təşkili ilə üzvi 

surətdə bağlıdır.Təhsil sisteminin müasirliyi daxili məhsuldarlıq, pedoqoji korpusun daha 

keyfiyyətli tərkibinin daim təkmilləşməsi və bu sahədə davamlı inkişaf prosesinin həyata 

keçirilməsini ön plana çəkir. 

İnnovasiya yönümlü cəmiyyət, keyfiyyətli təhsil və yeni nəsil 

Cəmiyyətdə, sosial siyasətdə yeni nəslin formalaşması yeni innovasiya yönümlü 

iqtisadiyyatın konseptual istiqamətlərinə uyğun həyata keçirilməlidir. XX əsrin sonlarından 

dünya iqtisadiyyatında, insan potensialının xarakterində çox sürətli dəyişikliklərin əsasında 

innovasiya yönümlü iqtisadi inkişaf dururdu. İnnovasiya fəaliyyəti dedikdə yeniliklərə fərdi, 

cəmiyyət tələbatının ödənilməsi üçün intellektual, kreativ tədbirlər və digər fəaliyyət növləri 

daha çox başa düşülür. İntellektual, kreativ fəaliyyət insanlarla, onların hazırlığı, kadr siyasəti 

ilə bir başa bağlıdır. Qeyd etdiyimiz kimi, innovativ inkişaf yolu müxtəlif sahələrdə 

yeniliklərin, yeni ideyaların, qaydaların yaradılması və təcrübədə istifadə edilməsi prosesidir. 

Bu mürəkkəb prosesdə təhsil sisteminə, insan amilinə xüsusi diqqət verilməlidir. 

Müasir Azərbaycan cəmiyyətinin yeni prinsiplər əsasında formalaşmasının başlıca 

istiqamətlərindən biri sosial-iqtisadi inkişafa uyğun təhsil sisteminin pedoqoji-psixoloji 

keyfiyyət məsələləri baxımından qurulmasıdır. Çox mütərəqqi haldır ki, Dünya Bankının 

maliyyə yardımı və təcrübədə isbat olunmuş islahatyönülü tədbirlərin böyük əksəriyyəti 

ümumtəhsilin məzmununun yeniləşməsinə yönəlmişdir. İslahatlar çərçivəsində həyata 

keçirilən tədbirlər mərhələli xarakter daşımaqla, hər bir mərhələnin öz məqsədləri və 

vəzifələri vardır. Müasir dünya təcrübəsindən istifadə etməklə təhsilin yeni konsepsiyalarının 

fəlsəfi əsaslarının işlənib hazırlanması, məqsəd və vəzifələrinin yeni təfəkkür və intelekt 

baxımından qurulması müasir dövrün tələblərindəndir. 

Təhsil tarixində ilk dəfə olaraq Azərbaycanda inkişaf yönümlü 16 Dövlət Proqramı 

təsdiq edilərək, həyata keçirilir. Təsdiq edilmiş proqramların həyata keçirilməsi ilə təhsilin 
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infrasturukturu müasir tələblərə uyğun təkmilləşir, təhsilin məzmununun yeniləşməsinə uyğun 

dərslik siyasətinin reallaşması, təhsil alanların qiymətləndirilməsinin yeni model və 

mexanizmlərinin tətbiqi, əmək bazarının tələbatına uyğun kadr hazırlığı və təminatının 

yaxşılaşdırılması, təhsil müəssisəsinin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə təmin 

edilməsi, təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması, istedadlı və xüsusi qayğıya ehiyacı olan 

uşaqların təhsilinin təşkili və s. nailiyyətlər əldə edilmişdir.  

Bu da bir təbii reallıqdır ki, tarixən ölkələrin inkişafı, insan potensialının üzə çıxarılması 

və onun kamilliyi yalnız təhsil sisteminin mütərəqqiliyi ilə əldə edilə bilir. Bu baxımdan 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.Əliyevin qeyd etdiyi: “Gec tez mövcud təbii 

sərvətlər tükənəcək və bilik, zəka, səviyyə isə ölkənin dayanıqlı inkişafını uzun illər bundan 

sonra da təmin edəcəkdir” baxışı təhsil sisteminin sosial-iqtisadi siyasətdəki yüksək 

mahiyyətini bir daha açıqlayır. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, o ölkələrin 

inkişafında ən aparıcı rol oynayan neft, qaz deyil, bilikdir, elmi-texniki tərəqqidir, yeni 

texnologiyalardır. Cənab Prezidentin bu fikirləri elmi-nəzəri, metodoloji və praktiki baxımdan 

dünya iqtisadiyyatının problemləri, onun həlli istiqamətləri, keçilmiş yolun təcrübəsindən 

düzgün ümumilləşdirmələr aparılması ilə tam uzlaşır. XX əsrin axırlarında dünyada baş verən 

qlobal inqilabi dəyişikliklər ictimai-iqtisadi proseslərə yeni elmi baxışlara, metodoloji 

işləmələrə, təşkilati idarəetmə formalarına və sistemləri başlıcası isə yeni innovativ düşüncə 

tərzinə ehtiyac yaratmışdır. 

Müasir təhsilin inkişafı məqsədilə sosial siyasətin həyata keçirilməsi 

  Aəzrbaycanda  aparılan sosial-iqtisadi siyasətin əsas məqsədlərindən biri də 

vətəndaşların sosial vəziyyətinin yaxşılaşması ilə bərabər, onların məşğulluğunun artırılması, 

daha yaxşı yaşamaları üçün əlavə pul gəlirləri əldə etməsi və bütün bunların fonunda da təhsil 

sisteminin davamlı olaraq təkmilləşməsidir. Dövlətin qəbul etdiyi bütün hüquqi sənədlər və 

qərarlar konkret olaraq cəmiyyətin iqtisadi sifarişlərini özündə əks etdirir, xalqın sosial 

qayğılarının təmin olunmasına əhatəli şəkildə baza yaradır. Xüusilə də regionlarda yaradılan 

yeni müəssisələr, iş yerləri və təhsil ocaqları məhz vətəndaşların yaxşı yaşamaları və 

intelektual səviyyələrinin yüksəldilməsi üçündür. Azərbaycanda sosial, mədəni, infrastruktur 

obyektlərinin, eləcə də təhsil müəssisələrinin istifadəyə verilməsi, energetika və kommunal 

xidmətin səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşması bütövlükdə regionları 10-15 il 

əvvəlki simasından fərqləndirir. 

 İnsanların güzəranının yaxşılaşması yalnız maaşların, pensiya və müavinətlərin artması 

ilə yekunlaşmır. Ümumiyyətlə, işizliyin aradan qaldırılması həmişə əhalinin sosial güzəranını 

yaxşılaşdıran mühüm amillərdən biri kimi dəyərləndirilib. Burada önəmli hadisələrdən biri də 

odur ki, ölkədə əhalinin işsizlik və digər sosial problemləri yalnız paytaxtda deyil, hətta ucqar 

rayonlarda da həllini tapır. Həmçinin, belə regionlarda təhsilin səviyyəsinin qaldırılmasına 

olan diqqət həm siyasət tədbirlərində, həm də əməli işlərdə icra olunmaqdadır. 

Son illər əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, əməkhaqlarının və aztəminatlı 

ailələrə verilən müavinətlərin artırılması sahəsində bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, 

vətəndaşların pensiya təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində ciddi addımlar atılmışdır. 

Minimum əməkhaqqının, pensiya və müavinətlərin, büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda 

əməkhaqlarının artırılması, eyni zamanda, ünvanlı sosial yardım mexanizminin tətbiqi 

nəticəsində əhalinin adambaşına düşən orta aylıq gəlirləri davamlı olaraq artmaqdadır. Artıq 

10 ildir ki, əhalinin imkansız təbəqələrinə ünvanlı sosial yardımlar verilir. Bu da minlərlə 

ailənin sosial vəziyyətinin yaxşılaşmasına səbəb olub. Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı 

şəkildə sürətli inkişafı cəmiyyətin başlıca sosial problemlərindən olan yoxsulluğun 

səviyyəsinin də azaldılması üçün geniş imkanlar açmışdır. 
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Ölkədə sosial-iqtisadi siyasətlə bağlı həyata keçirilən tədbirlər əsasən təhsil sisteminin 

inkişafı üçün yeni stimullar yaradır, belə ki: təhsil sistemi üçün yeni infrasturkturun 

yaradılması, onun müsir texnologiyalarla təmin edilməsi və müasir kadr potensialının 

formalaşdırılması bu baxımdan xüsusilə qiymətləndirilməlidir. 

Təhsil sistemində struktur dəyişiklikləri  

Son illərdə ölkədə təhsilin idarəolunması sahəsində əhəmiyyətli addımlar atılmaqdadır. 

Belə ki, dünyanın 50-dək ölkəsində təhsilin idarəolunması təcrübəsi öyrənilmiş, beynəlxalq 

məsləhətçilərin iştirakı ilə geniş təhlil olunmuş, müvafiq struktur dəyişiklikləri ilə bağlı 

tədbirlər planı hazırlanmışdır. Təhsil sistemində mərkəzi aparatının strukturunda əhəmiyyətli 

dəyişikliklər edilmiş, bir sıra yeni şöbələr və sektorlar yaradılmışdır. Nəticədə, 2000-ci ildən 

başlayaraq Dünya Bankının yaxından dəstəyi ilə həyata keçirilən layihələr çərçivəsində 

Strateji təhlil və planlaşdırma, Monitorinq və qiymətləndirmə, Təhsilin idarəolunmasının 

məlumat sistemləri, Akkreditasiya şöbələri, Təhsil sənədlərinin tanınması, Məktəbəqədər 

təhsil, Əlavə təhsil sektorları yaradılmışdır. Belə müasir və yeni strukturların yaradılması 

müvafiq sahələrdə təhsil siyasəti və strategiyasının daha məqsədyönlü hazırlanması və çevik 

həyata keçirilməsinə zəmin yaratmaqdadır. 

Yaradılan strateji təhlil, planlaşdırma və kadrların idarəolunması ştrukturu təhsil siyasəti 

və strategiyasını müəyyənləşdirir, prioritetləri nəzərə almaqla inkişaf proqramları hazırlayır, 

təhsil sistemi ilə bağlı məlumatları təhlil edir və müvafiq təkliflər hazırlayır, təhsil sistemində 

strateji planlaşdırmanı və hesabatverməni həyata keçirir, vahid inkişaf strategiyasının və kadr 

siyasətinin formalaşdırılmasında iştirak edir, təhsili idarəetmə orqanları və təhsil müəssisələri 

tərəfindən mövcud qanunvericiliyin yerinə yetirilməsinə təşkilati-metodik rəhbərliyi həyata 

keçirir. Sonrakı monitorinq və qiymətləndirmə stukturu isə, dəqiq qiymətləndirmə standartları 

əsasında hazırlanmış beynəlxalq, milli və məktəbdaxili qiymətləndirmə sisteminin 

ümumtəhsil məktəblərində həyata keçirilməsi, müasir qiymətləndirmə metodlarından istifadə 

edilərək şagird nailiyyətlərinin obyektiv qiymətləndirilməsi, qiymətləndirmə nəticələrinin 

təhlili, təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin monitorinqi, təhsilin bütün pillələri və 

səviyyələrində keyfiyyətin idarəedilməsi və digər bu kimi funksiyaları həyata keçirir. Digər 

bir struktur olan təhsilin idarəolunmasının məlumat sistemləri bölməsi təhsil sistemində bütün 

pillələr və səviyyələr üzrə məlumat bazasını formalaşdırır və daim yeniləşməsini təmin edir, 

müvafiq hesabatlar hazırlayır, təhsil müəssisələrinə TİMS-lə bağlı təşkilati-pedaqoji və 

metodik köməklik göstərilməsini, təhsilin inkişafı sahəsində proqnozlaşdırmanın aparılmasını, 

milli təhsil resurslarının formalaşdırılmasını və inkişaf etdirilməsini təmin edir. Akkreditasiya 

strukturu təhsil prosesinin təşkilinin, təhsil infrastrukturunun və maddi-texniki bazanın, təhsil 

proqramlarının, kadr potensialının, maliyyə resurslarının qəbul olunmuş dövlət standartlarına 

uyğunluğunu müəyyən etmək məqsədilə təhsil müəssisələrini akkreditə edir və onun 

statusunun müəyyən edilməsi üzrə, eləcə də yeni yaradılan təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinə 

lisenziya verilməsi ilə bağlı təhlillər aparır və təkliflər hazırlayır. 

Ölkədə təhsilin inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən islahat tədbirləri və siyasəti bu 

sistemin əsasən əsaslı inkişafını təmin etmişdir. Son on ildə təhsil sistemi sturkuturunun 

təşkili və idarə olunması ilə bağlı fərqli müsbət baxımından dəyişiklikləri aşağıdakı kimi 

sistemləşdirmək mümkündür: 

 Təhsil sistemi strukturu əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirilmiş, strateji təhlil və 

planlaşdırma, monitorinq və qiymətləndirmə, məlumat sistemləri, akkreditasiya, əlavə 

təhsil kimi vacib sahələrlə bağlı funksional strukturlar yaradılmışdır. Belə strukturların 

yaradılması təhsil sahəsində aparılan islahatların səmərə və keyfiyyətinə əsaslı təsir 

göstərməklə yanaşı, vahid təhsil siyasətinin işlənməsi və həyata keçirilməsinə öz 

töhfəsini vermişdir. 
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 Strukturun özünün aparatında kadr tərkibinin keyfiyyətcə yeniləşdirilməsi 

istiqamətində ciddi addımlar atılmışdır. 

 Təhsil sistemini təmsil edən orqan tərəfindən iyirmiyə yaxın dövlət proqramı 

hazırlanmış, ölkə başçısı tərəfindən təsdiq edilmiş və həyata keçirilməkdədir. 

Proqramlarla idarəetmə təhsil sisteminin fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmiş, 

yeni yanaşmaların tətbiqinə şərait yaratmışdır.  

Ölkədə təhsil sisteminin müasir tələblər baxımından inkişaf zərurəti 

        Ümummilli lider Heydər Əliyevin təhsil siyasətini uğurla həyata keçirən Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində hazırda təhsil 

sistemində əsaslı islahatlar həyata keçirilir, müxtəlif problemlər üzrə  dövlət proqramları 

yerinə yetirilir. Bunlardan “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin Avropa ali 

təhsil məkanına inteqrasiyası”, “2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublıkasının ali təhsil 

sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı”, “Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması 

Proqramı (2008-2012-ci illər), “Elmin inkişafı üzrə Milli strategiyanın həyata keçirilməsi ilə 

bağlı Dövlət Proqramı (2009-2015-ci illər)” xüsusi qiymətləndirilməlidir. Bütün bu tədbirlər 

mahiyyət baxımından ölkədə yeni və müasir tələblərə cavab verən “kapitalın-insan 

kapitalı”nın inkişafına yönəlmişdir. 

     Azərbaycanda son illərədə aparılan sosial siyasət bir daha sübut edir ki, yaxın zamanlarda 

bu sahədə, əsasən də təhsil sistemində gözlənilən nəticələrə nail olunacaqdır.Ölkənin dinamik 

inkişaf edən iqtisadi potensialı bunu həyata keçirməyə real zəmin yaradır və dövlət tərəfindən 

də ciddi tədbirlərin icrası belə bir fikiri qətiyyətlə söyləməyə əsas verir. 

        Əvvələr təhsilin modernləşdirilməsi milli ənənələr kontekstində müstəqil düşüncə 

predmeti idisə, yeni mərhələdə islahatların parametrləri müəyyən dərəcədə beynəlxalq 

prinsiplər tərəfindən müəyyən olunur. Ali təhsilin modernləşdirilməsinin əsas məqsədi - 

ölkənin ali təhsilinin müasir dünyanın qabaqcıl təhsil məkanına inteqrasiyası, onun 

məzmununun Boloniya prosesinin prinsiplərinə uyğun qurulması, cəlbediciliyinin və 

rəqabətqabiliyyətinin təmin edilməsi, ölkə iqtisadiyyatının inkişaf tələblərinə uyğun ali təhsilli 

kadrlara yaranan tələbatın ödənilməsi, habelə informasiya cəmiyyətinin və müasir biliklərə 

əsaslanan iqtisadiyyatın tələblərinə uyğun olaraq kadr potensialının yaradılması, əhalinin 

müasir tələblərə cavab verən ali təhsil almaq imkanlarının təmin edilməsi üçün iqtisadi və 

sosial baxımdan səmərəli ali təhsil sisteminin formalaşdırılmasıdır. Məhz bu baxımdan 

ölkənin təhsil sisteminin davamlı olaraq modernləşdirilməsi vacibdır.  

Nəticə 

    Azərbaycanın təhsil sisteminin inkişafında əldə olunan nailiyyətlər qaneedici olsada, lakin 

müasir dünyanın dəyişməkdə olan tələbləri artıq bu sahədə aparılan islahatların davamlı 

xarakter daşımasını zəruriləşdirir. Xüsuilə, əsas diqqətin təhsil sistemində çalışan kadr 

potensialının təkmilləşdirilməsinə, onların maddi imkanlarının artırılması ilə bağlı zəruri 

tədbilərin həyata keçirilməsinə və bu sahədə tətbiq edilən müasir texnologiyalardan istifadə 

imkanların artırılmasına yönəldilməsi daha vacib məsələlərdən hesab olunmalıdır. 
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Акиф Меджид оглы Аскеров 

Улучшение структуры и развитие образования в Азербайджане 

Резюме 

В настоящее время очень высоко ценится улучшение системы образования. 

Организация структуры играет важную роль в развитии системы образования. В 

статье внимание уделяется  процессам происходящие в структуре в организации 

системы образования. 

Ключевые слова: социальная политика, образование, экономическое развитие, 

реформы 

 

Askerov Akif Mecid 

Improving the structure and development of education in Azerbaijan 

Abstract 

Now improvement of an education system is very much highly appreciated. The organization 

of structure plays an important role in development of an education system. In article the 

attention is paid to processes occurring in structure in the organization of an education 

system. 

 Keywords: social policy, education, economic development, reforms 
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