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Xülasə: Kəmalə Ġsmayılovanın “Müasir tələbələrin musiqi-pedaqoji hazırlığı” 

adlı məqaləsində müasir pedaqoji təhsilin xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilir. 

Müəllif hesab edir ki, gələcək musiqiçi-pedaqoq hazırlığının uğurlu fəaliyyə-

tinin əsas Ģərtlərdən biri tələbələrin biliyinə, onların fəaliyyəti və mənəvi 

cəhətdən formalaĢmasına uyğun olan bir sistemin yaradılmasıdır. Bu müddəa 

onların nəzəri, praktiki və Ģəxsi təcrübəsini inteqrasiyalı bir Ģəkildə formalaĢ-

dıran xüsusi kompleksli metodikanın yaradılmasını Ģərtləndirir.  

Açar sözlər: müasir tələbələr, musiqi pedaqoji təhsil 

 

Gənc nəslin hazırlığında mühüm funksiya yerinə yetirən ali təhsil sistemi insan 

fəaliyyətinin (o cümlədən Musiqi pedaqoji fəaliyyət) müxtəlif sahələrindəki profes-

sional məsələlərin həllində fərqli bacarıq və qabiliyyətlərin formalaĢması üçün kifa-

yət qədər yüksək səviyyə tələb edir. Eyni zamanda bu bacarıq və qabiliyyətlərin 

aramsız surətdə, mütəmadi olaraq təkmilləĢdirilməsi də tələb olunan məsələlərdəndir. 

Müasir mərhələdə musiqi pedaqoji təhsil öz inkiĢaf mərhələsində yeni yanaĢma 

tərzinə, yeni görüĢ və baxıĢ bucağına ehtiyac duyur. Müasir təhsildə meydana çıxan 

bu məziyyətlər yeni mərhələnin gerçəklərini özündə əks etdirir: çoxqütblü aləmə, 

dünyaya üz tutmaq, dünya ilə universal dialoqa girmək, bir Ģəxsiyyət kimi musiqi pe-

daqoji təhsil sahəsində yeni-yeni nailiyyətlər əldə etmək, ümumdünya inteqrasiya 

prosesi sahəsində vəhdətə nail olmaq məhz belə cəhətlərdəndir. 

Professional təhsil dedikdə bu gün aĢağıdakı fikri inamla söyləmək olar: “Pro-

fessional təhsil – insan Ģəxsiyyətinin təĢəkkülü və inkiĢafının nəticəsidir” [1, s. 45]. 

Alimlər bildirirlər ki, müasir cəmiyyətdə professional təhsilin rolu xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir. Ona görə ki, hər bir insan üçün onun professional təhsil iki formada özünü 

göstərir. Bunlardan birincisi: 

– Ġnsanın bir Ģəxsiyyət kimi özünü təsdiq etməsi və reallaĢdırması – insan öz 

qabiliyyətini və bacarığını ən çox zəhmətdə, əməkdə üzə çıxarır. Ġnsanın əmək rəĢa-

dəti,ilk növbədə,professional əməkdə özünü göstərir. 

–Ġkinci cəhət isə insanın bir Ģəxsiyyət kimi bazar iqtisadiyyatı Ģəraitinə uyğun-

laĢması, onun sosial müdafiəsi ilə bağlıdır. Burada sabitlik və dayanaqlıq amili, insa-

nın özünün xüsusi mülkiyyəti və bu mülkiyyətə sahibliyi, ona yiyələnməsi əsas rol 

oynayır. Ġnsan bir zəhmətkeĢ, bir subyekt kimi əmək bazarında öz kapitalına sahiblə-

nir və yaxud sahiblənəcəkdir [2, s. 12]. 

Ali təhsilin, o cümlədən musiqi pedaqoji təhsilin əsas məqsədlərindən biri – 
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professional fəaliyyət üçün Ģəraitin yaradılmasından, ixtisasartırmadan, yeri gəlincə, 

yaxud zərurət meydana çıxınca, yenidən ixtisaslaĢdırmadan, ixtisası yenidən artırma-

dan ibarətdir. Bütün bunlar insanın maraq dairəsi, onun bacarıq və qabiliyyətlərindən 

irəli gələrək ictimai-faydalı əməklə məĢğul olmasına Ģərait yaradır. 

Tədqiqatçı V.B.Kriçevski yazır ki, “... müxtəlif musiqi yönlü tədris müəssisələ-

rində musiqi müəlliminin ifaçılıq cəhətdən, eləcə də psixoloji, pedaqojivə nəzəri ha-

zırlığını təmin edən ardıcıl bir sistem formalaĢmıĢdır. Tələbələr artıq ali təhsil müəs-

sisəsi daxilində pedaqoji təcrübə toplamağa baĢlayırlar. Lakin buna baxmayaraq, ye-

nicə baĢlayan müəllimlər professional uyğunlaĢma baxımdan mürəkkəb və uzun yol 

keçirlər, böyük çətinliklərlə rastlaĢırlar ki, bu da onların öz peĢələrindən məmnun 

qalmalarını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Metodik-praktik hazırlıq sisteminin komp-

leksli Ģəkildə iĢlənməməsi bunun səbəblərindən biridir” [3, s. 3]. 

Musiqi pedaqoji fakültədə təhsil alan tələbələrin müasir təlim-tədris prosesinin 

strukturunu iki aspektdə nəzərdən keçirək: bunlardan birincisi – tələbələrdə formala-

Ģan biliklər sistemi, digəri isə – musiqi pedaqoji fəaliyyətə praktik surətdə yiyələnmə 

aspektidir. 

Ən əvvəl musiqi pedaqoji təhsilin əsas məqsədini müəyyənləĢdirmək lazımdır. 

Musiqi mədəniyyəti və musiqi təhsili sahəsində bəĢər təcrübəsindən miras qalan 

ümumiləĢdirilmiĢ nəticələrin mənimsənilməsi – musiqi pedaqoji təhsilin əsas məqsə-

didir. Bütün bu ümumiləĢdirilmiĢ nəticələr elmi mənbələrdə öz əksini tapmıĢdır. Mu-

siqi pedaqoji fəaliyyətin mənimsənilməsi və onun həyata keçirilməsi məsələləri isə 

təlim-tədris prosesinin çərçivələrindən kənarda qalır. 

Lakin tədris prosesinin vacib tərkib hissəsi ondan ibarətdir ki, tədris prosesi za-

manı tələbələr musiqi biliklərinə yiyələnməkdən baĢqa, musiqi pedaqoji fəaliyyətin 

üsul və vasitələrini də mənimsəməlidirlər. Çünki gələcək fəaliyyəti ərzində tələbələr 

biliyi olduğu kimi deyil, konkret praktiki Ģərait və vəziyyətə müvafiq surətdə tətbiq 

edəcəklər. Təlim-tədris prosesində qeyd etdiyimiz cəhət mühüm rol oynasa da,təcrü-

bədə tam olaraq nəzərə alınmır. 

N.F.Talızina yazır ki, “Əyani biliklər təhsilin məzmununu tükəndirmir. Ġnsan 

heç bir zaman biliyi öz-özünə mənimsəyib, saxlaya bilməz. Bilik həmiĢə bu və yaxud 

baĢqa bir fəaliyyət vasitəsi ilə təcrübədən keçirilməli və yoxlanılmalıdır. Çünki bilik 

müəyyən fəaliyyət sahəsində və yaxud hansısa bir obyekt növündə vacib yer tutur. 

Biliklərin mənimsənilməsi və artırılması üçün hansı fəaliyyət növünün seçilməsi, ilk 

növbədə, təhsilin məqsədi ilə müəyyənləĢir”[4, s. 2-13]. 

Ġkincisi, musiqi pedaqoji fəaliyyəti ikitərəfli bilik üsulu ilə həyata keçirilir: 

bunlardan birincisi nəzəri (obyektə dair bilik), digəri isə praktiki üsuldur (texnologi-

ya sahəsində bilikləyə yiyələnmək, musiqi pedaqoji proseslərin yerinə yetirilmə qay-

dalarından xəbərdar olmaq). Tələbələrin praktik bilik səviyyəsi onların nəzəri bilik 

səviyyəsindən çox zaman geridə qalır. Ali təhsil müəssisələrinin dərs vəsaitləri və 

dərsliklərinin mündəricatını iĢləyib hazırlayarkən müəlliflər çox zaman elmi bilikləri 

daha müasir və sistemləĢdirilmiĢ Ģəkildə ifadə etməyə çalıĢırlar. Lakin onlar tələbələ-

rin mənimsəmə dərəcəsini nəzərə almırlar. Ən vacibi isə odur ki, tələbələrin gələcək 
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musiqi pedaqoji fəaliyyəti zamanı bu biliklərin praktik cəhətdən tətbiq olunub-olun-

mayacağı da nəzərə alınmır. 

Tələbə – bilik ehtiyatı rolunda nəzərdən keçirilir. O, məzun olduqdan sonra hə-

min bilik ehtiyatını gələcəkdə hər zaman yeri gəldikdə öz professional fəaliyyətində 

tətbiq edə biləcək. Lakin məzunların və gənc mütəxəssislərinmüasir musiqi pedaqoji 

hazırlıq səviyyəsi göstərir ki, bu təsəvvürlər tamamilə yanlıĢdır. Çünki musiqi peda-

qoji təcrübə sahəsində aparılan geniĢ təhlillərin göstərdiyi kimi, praktiki hazırlıq nə-

zəri hazırlıqdan geri qalır. Tələbələrin praktik hazırlığının ən səciyyəvi nöqsanları 

ondadır ki, onların aĢağı və orta yaĢlı uĢaqların inkiĢaf səviyyəsinə dair təsəvvürləri 

zəifdir. UĢaqlar gərəksiz yerə, hədsiz dərəcədə ev tapĢırıqları ilə yüklənir, bu da dərs-

lərin Ģüurlu surətdə dərk olunmasını çətinləĢdirir. ġagirdlərin müstəqil yaradıcılıq 

fəaliyyəti nəzərə alınmır. Halbuki maraqlı iĢ üsulları uĢaqlara daha böyük məmnu-

niyyət bəxĢ edə bilər. ġagirdlərdə bu və ya digər fənlərə qarĢı maraq oyatma və meyil 

formalaĢdırma metodikasından zəif istifadə olunur. 

Musiqi müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrlə uzun illər boyu aparılan 

çoxillik təcrübə göstərir ki, müxtəlif tələbələr ildən-ilə eyni çətinliklərlə rastlaĢırlar. 

Məsələn, onlardan çoxu Ģagirdlərlə, xüsusən də yeniyetmələrlə ünsiyyət bacarığına 

malik deyillər. Dərs prosesində Ģagirdlər arasında öz diqqətini düzgün bölüĢdürə bil-

mirlər. Dərsin ritmik təĢkilini dürüst və mütəĢəkkil qura bilmirlər. Qeyri-standart və-

ziyyətlərə, hadisələrin gediĢinə və yaxud vəziyyətə hazır deyillər. ĠĢtirakçısı olduqları 

hadisələri dərindən və obyektiv Ģəkildə təhlil etməyi bacarmırlar. Bu qüsurların sada-

lanması pedaqoji təcrübə kursunu tədris edən müəllimlərə çox yaxĢı tanıĢdır. 

Elmi-nəzəri biliklərlə yanaĢı, hər bir tələbə bu və ya digər Ģəxsi keyfiyyətlərə 

malik olur. Bu keyfiyyətlər onların musiqi pedaqoji fəaliyyətinə həm müsbət, həm də 

mənfi təsir göstərə bilər. Tələbələrin Ģəxsi keyfiyyətləri çox zaman tədris-təlim pro-

sesindən kənarda qalır. Ona görə də tələbələr üçünĢəxsi keyfiyyətlərin tərbiyə olun-

ması və formalaĢdırılmasıson dərəcə mühüm və aktualdır. 

Hazırkı dövrdə Ģəxsi istiqamətli təhsil xüsusi aktuallıq əldə etməkdədir. Ona 

görə ki, həyatın bütün sosial və mənəvi sahələrində, xüsusən də təhsil sahəsində baĢ 

verən proseslərdən irəli gələrək, qlobal ĢəkildəyiĢmələrə məruz qalır. Müasir təhsildə 

bütün bunların praktik cəhətdən gerçəkləĢdirilməsi XXI əsrdə insanların necə olacaq-

larından asılıdır. 

ġəxsi istiqamətli təhsilin həyata keçirilməsi zamanı tələbələrdə aĢağıdakı me-

xanizmlərin təməli qoyula bilər: tələbənin özünüinkiĢafı, özünütərbiyəsi, özünü bir 

Ģəxsiyyət kimi təsdiqləməsi, özünü idarə etməyi bacarması, emosiyalarını idarə edə 

bilməsi, təmkinli olması, diqqətini obyekt üzərində cəmləĢdirməyi bacarması, maneə 

və çətinliklərlə üzləĢdiyi anda iradə və qətiyyət nümayiĢ etdirməsi, nizam-intizamlı 

və mütəĢəkkil olması, rasional düĢünməyi bacarması, problemləri görüb, onların ya-

radıcı surətdə həll etməsi buna misaldır. 

Elmin müxtəlif sahələrində baĢ verən yeni kəĢflər bizim dünya haqqında təsəv-

vürlərimizi yeniləĢdirir. Bundan irəli gələrək, yeni təfəkkür paradiqması meydana çı-

xır. Böyüməkdə olan gənc nəslin düĢüncə tərzinin yeniləĢməsində müəllimdən çox 
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Ģey asılıdır. Bu halda müəllim, gələcəyin məktəbini qurmuĢ olur. Musiqi pedaqoji 

təhsil sistemində də ciddi dəyiĢikliklər baĢ verməlidir. Bu sahə gələcək mütəxəssis-

lərdə həm professional, həm də Ģəxsi kefiyyətləri inkiĢaf etdirməlidir, professional 

özünüdərk və özünükamilləĢdirmə məsələlərinə onların dərin marağını oyatmalıdır. 

Bu prosesin mexanizmini üzə çıxarmalıdır, ürək və zəka arasında harmoniya yarat-

malıdır, bir sözlə, bizi əhatə edən aləmdəki müxtəlifliyi əxz edən Ģəxsiyyət formalaĢ-

dırmalıdır. 

Əzəldən bəri bu günə qədər ustad-müəllim öz həyat baxıĢları ilə, həyatı dərk 

etməyi ilə Ģagirdlərinə həm sosial, həm də mənəvi həyatı dərk etməyə kömək etmiĢ-

dir. Həyatın mənası, onun məqsədi haqqında ümumiləĢdirilmiĢ ideyalar, insanın im-

kanları, onun xüsusiyyətləri, digər insanlarla münasibətləri haqqında fikir formalaĢ-

dırmıĢdır. Müəllimin tələbə ilə hər bir davranıĢı onun Ģəxsiyyət kimi ifadəsi demək-

dir. Müəllimin konkret tarixi dövr müddətində keçdiyi fərdi həyat vəprofessional fəa-

liyyəti onun seçdiyi yolu müəyyənləĢdirir. 

Müəllimin tələbələrinə təsir qüvvəsi aĢağıdakı cəhətlərlə müəyyənləĢir: Ģəxsi 

keyfiyyətləri, həyat konsepsiyası, pedaqoji fəaliyyətinin sosial rolu, bir insan kimi 

özünün Ģəxsi keyfiyyətlərini dərketmə dərəcəsi, özünə qarĢı tələbkarlığı və s. Müəlli-

min fəaliyyəti prosesində meydana çıxan problemlərin əksəriyyəti əsasən onun yetəri 

dərəcədə olmayan Ģəxsi, mənəvi yetkinliyi ilə bağlıdır. Bəzən müəllim bunlara o də-

rəcədə cəhd belə göstərmir. 

Tələbələrin musiqi pedaqoji hazırlığının tədqiqi ilə bağlı aparılan təhlillər bir 

daha sübut edir ki, xüsusi kompleksli metodika yaradılmalı, nəzəri (bilik), praktiki 

(fəaliyyət) və Ģəxsi (mənəvi) keyfiyyətlər əldə rəhbər tutulmalıdır. Belə üsullar siste-

mi və ümumilikdə tədris-metodik üsullar məcmusu adı çəkilən kompleksli metodika-

nın bütün tərkib hissələrinin harmonik əlaqəsini həyata keçirməyə imkan verə bilər. 

Musiqi pedaqoji fakültələrdə təlim-tədris prosesinin ümumi diaqnostikası gös-

tərir ki, gələcək musiqi müəllimlərinin uğurlu fəaliyyətindən ötrü kompleksli, inteq-

rasiyalı yanaĢma tərzinin tətbiqi zəruridir. Məhz belə yanaĢma tərzinin düzgün təĢkili 

professional musiqi müəlliminin nəzəri, praktiki və mənəvi təcrübəsinin qarĢılıqlı 

əlaqəsi zəminində səmərəli bəhrə verəcəyi heç bir Ģübhə yaratmır. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОВРЕ-

МЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

Резюме: В статье Исмайловой К.Г. «Музыкально-педагогическая подго-

товка современных студентов» рассматриваются особенности современного 

музыкально-педагогического образования. Автор считает, что одним из усло-

вий успешного его функционирования по вопросу подготовки будущих педаго-

гов-музыкантов является необходимость применения такой системы, кото-

рая могла бы реально и эффективно способствовать повышению уровня зна-

ний, физическому и духовному формированию студентов. Данное положение 

обусловливает создание специальной комплексной методики, интегрировано 

осуществляющей формирование их теоретического, практического и поло-

жительного личностного опыта.  То есть методики, которая смогла бы осу-

ществить гармоническое взаимодействие всех важных составляющих столь 

сложной и социально востребованной профессии.  

Ключевые слова: Современные студенты, музыкально-педагогическое  

образование 
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THE MUSICAL EDUCATION TRAINING OF THE MODERN STU-

DENTS 

 

Summary:“The analyse of the musical education training of the modern stu-

dents” article by IsmailovaK.Q.investigates specialities of the modern musical peda-

gogical education. The author claims that one of the most important conditions for 

successful functioning of educational system concerning the bringing up tutor-

musicians, is creation of such a system, that could match educational, physical and 

spiritual development of the students. Such a condition stipulates the creation of a 

special method that complexly leads to students’ theoretical, practical and personal 

experience formation. This methodology could bring to mutual interaction of all im-

portant compounds of such a complex and socially in-demand occupation. 
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