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E-UNİVERSİTET: KONSEPTUAL, TEXNOLOJİ VƏ ARXİTEKTUR YANAŞMALAR  

Məqalədə müasir təhsil paradiqması olan “ömür boyu təhsil” kontekstində dünyada baş verən 

qlobal proseslər müzakirə olunur. Elektron universitetlərin (e-universitetlərin) 

layihələndirilməsinə dair konseptual yanaşmalar tədqiq edilir, informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarının (İKT-nin) təkamülü prizmasından distant təhsil texnologiyalarının 

xüsusiyyətlərinin müqayisəli təhlili və elektron təhsil (e-təhsil) modelləri diqqətə çatdırılır. 

Müxtəlif dövlətlərin təhsil mühitləri üçün nəzərdə tutulmuş distant təhsil sistemlərinin arxitektur 

həlləri təqdim olunaraq müqayisə edilir. Azərbaycanda e-təhsilin vəziyyəti nəzərdən keçirilir, 

respublikanın təhsil mühitinə uyğun e-universitetin struktur sxemi təklif olunur.  

Açar sözlər: ömür boyu  təhsil, distant təhsil, konseptual yanaşma, e-universitet modelləri, 

texnoloji xarakteristikalar, arxitektur həllər. 

Giriş 

Biliklərə əsaslanan innovativ iqtisadiyyatın formalaşması informasiya cəmiyyətinin müasir 

inkişaf mərhələsinin əsas göstəricisidir. Qloballaşma şəraitində təhsilin müasirləşdirilməsi 

innovativ proses olaraq sosial tələbatların ödənilməsi, hər bir vətəndaşın və cəmiyyətin 

sorğularının cavablandırılması istiqamətində çağırışlara adekvat cavabın təmin olunmasına 

yönəlmişdir. Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məsələsi onun məzmununun yenilənməsi, 

təhsilə əlyetərliyin genişləndirilməsi, həmçinin tədris məşğələlərinin ənənəvi auditoriyalardan 

virtual auditoriyaya keçirilməsi, öyrənənlərin müstəqil işinin artırılması, tədris prosesinin 

optimallaşdırılmasını nəzərdə tutur. Təhsilin yeni konsepsiyasının formalaşdırılması üçün 

bütövlükdə təhsil sistemində qlobal dəyişikliklərin aparılması və ilk növbədə klassik universitetin 

elektron adlanan universitetə keçirilməsi mühüm məsələdir.  

Biliklər cəmiyyətinin inkişafı şəraitində təhsilin təşkilinə yeni yanaşma  

İnformasiya cəmiyyətini səciyyələndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri fasiləsiz təhsildir. 

Fasiləsiz təhsilin məqsədi müxtəlif yaşda olan insanların cəmiyyətdə, iqtisadiyyatda, 

texnologiyalarda, peşə fəaliyyətində və s. baş verən transformasiyalara adaptasiya olunması üçün 

yeni imkanların təklif və təmin edilməsindən ibarətdir. Fasiləsiz təhsil hər bir insanın həyatı boyu 

istənilən peşə üzrə bir neçə dəfə ixtisasartırma və ya yenidən hazırlıq keçməsini nəzərdə tutur. 

YUNESKO-nun yeni təhsil konsepsiyasınа əsasən, “ömür boyü təhsil”, “hamı üçün təhsil”, 

“sərhədsiz təhsil” prinsipləri biliklər cəmiyyətinin təməlini təşkil edir, İnternet isə bu cəmiyyətin 

qurulmasında lokomotiv rolunu oynayır [1]. Ömür boyu təhsil siyasəti fərqli təhsil və tədris 

sistemləri arasındakı keçidin təmin edilməsinə istiqamətlənib, öyrənmə prosesinin yalnız formal 

təhsil çərçivəsində deyil, eyni zamanda onun informal, qeyri-formal növləri üzrə, insanların həyat 

boyu daxil olduqları ictimai, elmi, mədəni və digər sahələrdə də davam etdirməyin mümkünlüyünə 

əsaslanır, insanın həyatı boyu davam edir və hər sahədə mövcudluğunu göstərir [2].  

Hal-hazırda təhsilin inkişafına təsir edın başlıca faktorlardan ən önəmlisi onun 

qloballaşmasıdır. Bu faktor müasir dünyada inteqrasiya proseslərinin mövcudluğunu və ölkələr 

arasında ictimai həyatın müxtəlif sferalarında intensiv qarşılıqlı əlaqələri əks etdirir. Baş verən 

tendensiyalar yeni təhsil sisteminin inkişafında əsas istiqamətləri müəyyənləşdirir və İKT-nin 

tədris prosesində geniş tətbiqini nəzərdə tutur. Məhz İKT-nin texnoloji və infrastruktur bazası yeni 

təhsil sisteminin ən önəmli üstünlüklərindən biri olan elektron (məsafədən, distant, onlayn və ya 

virtual) təhsili reallaşdırmağa imkan verir.  

Son illər ədəbiyyatlarda “distant təhsil” termini ilə yanaşı “e-təhsil” və “e-universitet” anlayışları 
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istifadə olunur. Tədqiqatçıların bir qismi hesab edir ki, İKT-yə söykənən ənənəvi və distant tədrisin 

inteqrasiyası prosesini “e-təhsil” termini daha adekvat əks etdirir. Ekspert və mütəxəssislərin digər 

böyük bir qismi isə e-təhsili distant təhsilin yeni nəsli kimi müəyyən edərək, “elektron təhsil” və 

“distant təhsil” anlayşlarını bir-birini əvəz edən anlayışlar kimi istifadə edirlər. Postsovet məkanında 

“e-təhsil” anlayışı “distant təhsil” termini ilə eyniləşdirilir [3, 4]. Təqdim edilən məqalədə “e-təhsil”, 

“distant təhsil”, “məsafədən təhsil”, “onlayn təhsil” terminləri sinonim kimi istifadə olunur.  

E-təhsil öyrənənlərə müstəqil informasiya resurslarından istifadə edərək lazımi biliklərin əldə 

edilməsi imkanlarını təqdim edir. Milli təhsil sistemlərinin inkişafında e-təhsil aşağıdakı problemlərin 

həllində strateji rol oynayır: 1) milli təhsil sistemlərinin müasirləşdirilməsi və inkişafı; 2) keyfiyyətli 

təhsil almaq qabiliyyəti olan insanların hamısının təhsil almaq imkanlarının təmin olunması (yaş 

həddinə məhdudiyyət qoyulmadan); 3) təhsil və əmək bazarı arasında əlaqənin qurulması; 4) maraq 

və ehtiyacları nəzərə alınmaqla, müxtəlif kateqoriyalardan olan insanların ömür boyu təhsilə 

əlyetərliyinin 24х7х365 rejimində təmin olunması; 5) müstəqil təhsil üçün imkanların dəstəklənməsi; 

6) iqtisadi və coğrafi bərabərsizliyin azalması, az gəlirli və ucqar regionlarda yaşayan sakinlərin ən 

yaxşı təhsil kontentinə çıxışının təmin edilməsi; 7) müasir iş yerləri üçün mütəxəssislərin operativ 

hazırlanması; 8) sağlamlıq imkanları məhdud insanların tədris prosesinə cəlb olunması və s. [5]. 

E-universitetetlərin layihələndirilməsinə konseptual yanaşmalar 

“E-universitet” anlayışı bu və ya digər ölkədə e-təhsili reallaşdıran və inkişaf etdirən  təhsil 

strukturunu ifadə edir və faktiki olaraq elektron (distant, onlayn, virtual və s.) təhsilin yeni 

formalarının meydana gəlməsini əks etdirir. Təsadüfi deyildir ki, hal-hazırda bütün dünyada ali 

təhsilin təşkilati cəhətdən inkişafı problemlərinin həllində e-universitetlərin imkanları və rollarının 

müzakirəsi əsas mövzulardan biri hesab olunur [6]. 

İngilis dilli ədəbiyyatda “elektron”, “onlayn”, “virtual” universitet terminləri ilə müqayisədə 

“rəqəmsal” universitet termini daha çox yayılmışdır. Hazırda rəqəmsal universitetlərin formalaşması 

bütün dünyada geniş vüsət almışdır [7, 8]. 

Rəqəmsal universitetlər İKT-nin imkanlarından get-gedə daha çox istifadə edərək, biliklərə 

əlyetərliyin yeni trayektoriyalarını təqdim edir, ali məktəblərin təhsil siyasətinə təsir edir və 

bundan əlavə, onların transformasiyasında aparıcı vasitəyə çevrilirlər. Rəqəmsal universitetlərin 

yaranması tələbatı və son illər e-təhsil  kurslarının geniş vüsət alması aşağıdakı amillərlə 

əlaqələndirilir: 1) gənclərin (tələbələrin) ali təhsilin tamamilə fərqli modellərinin tətbiqini tələb 

edən yeni nəslinin meydana gəlməsi və artması; 2) tələbələri itirmək qorxusu ilə bağlı iqtisadi 

amil, 3) tədrisin keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş tələblər; 4) universitetin 

fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması zərurəti. Bu dörd amilin e-universitet layihəsi çərçivəsində 

təmin olunması ali təhsil müəssisələrinin yeni bazar iqtisadiyyatı şəraitinə uyğunlaşmasına imkan 

verir, onların bağlanması riskini aradan qaldırır və büdcələrinin genişləndirilməsinə şərait yaradır. 

Beləliklə, e-universitetin yaradılması sadəcə yaxşı ideya deyil, həm də zərurətdir.  

E-universitetlərin yaradılması prosesinin ləngidilməsi neqativ nəticələrə səbəb ola bilər [9, 10].  

Dünyada universitet təhsilinin inkişafının təhlili göstərir ki, İKT-nin və bazar 

münasibətlərinin təsiri altında yeni universitet konsepsiyaları formalaşır. Bu konseptual 

yanaşmalarda və müvafiq modellərdə ənənəvi və distant təhsilin bir neçə müxtəlif institusional 

(təşkilati-idarəetmə) formaları birləşir. E-universitet haqqında xeyli sayda elmi əsərlərə rast 

gəlmək mümkündür [6–13], lakin dünyada, demək olar ki, tam mükəmməl, universal e-universitet 

modeli formalaşmamışdır. E-universitet ideyası 1980-ci illərin ortalarında meydana gəlmişdir. Bu 

dövrdə əsasən ABŞ-da bir çox kollec və universitetlər yaşlı tələbələr üçün telekommunikasiya 

texnologiyalarını və kompüter şəbəkələrini məsafəli (distant) təhsilə tətbiq etmək üçün çalışırdılar. 

E-universitet və distant təhsil konsepsiyaları qarşılıqlı əlaqəli olub, məsafədən tədrisin, müstəqil 

öyrənmənin, xarici tədrisin və açıq universitetlərin yaranmasında köməkçi vasitələrdir. Bu cür 

təhsil müəssisələrində tədris kursu materiallarının tələbələrə çatdırılmasında multimedia 

vasitələrindən, İnternetdən, Skype, elektron poçt xidmətindən geniş istifadə olunur. Lakin real 
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təhsildə olduğu kimi, tədrisin aparılması mexanizmləri və interfeys vasitələrindən asılı olmayaraq, 

əsas məsələ keyfiyyətli kontentin və materialların öyrənənə təqdim edilməsidir. Keyfiyyətli 

kontent olmadan istər fiziki, istərsə də e-universitetdə təhsil mənasını itirir.  

Artıq bir çox dünya dövlətlərində e-universitet, öyrədənlə öyrənənin bir-birindən uzaq 

məsafədə yerləşdiyi şəraitdə, öyrənənin təhsil almasını rəsmiləşdirən və ali təhsil verən qurum 

kimi qəbul olunur. Hal-hazırda dünyada çoxlu sayda e-universitet modelləri mövcuddur. Bu  

e-universitetləri ümumi təşkilati-idarəetmə strukturuna görə üç qrupa ayırmaq olar. Bu 

institusional formalardan: 1) ənənəvi və açıq universitetlərdə distant təhsil bölmələri olan bimodal 

əsaslı e-universitet (ing. on-off-campus) modeli; 2) distant və ya açıq tipli e-universitet (ing.  

off-campus) modeli; 3) universitetlər konsorsiumu və ya konsorsium əsaslı e-universitet modeli; 

4) teleuniversitetlər, 5) virtual universitetləri qeyd etmək olar [11–22]. 

Bimodal konsepsiyasına əsaslanan e-universitetlərdə fənlərin ənənəvi qaydada tədris 

edilməsi ilə yanaşı elektron formada distant təhsil də verilir. Bu cür universitetlərdə əksər hallarda 

müvəffəqiyyət imtahanlarının keçirilməsi əyani və distant şöbənin tələbələri üçün vahid qaydada 

aparılır. Distant təhsilin ənənəvi universitetlərdə tətbiqi və inkişafı bir sıra üstünlüklərlə 

səciyyələndirilir. Belə ki, klassik universitetlərdə distant təhsil: 1) göstərilən xidmət spektrinin 

genişləndirməsinə imkan yaradır; 2) qeyri-ənənəvi tədris kursları hazırlayan və təqdim edən digər 

təhsil provayderlərinə (ölkə daxilində və ya xaricdə) qarşı rəqabətqabiliyyətliliyini artırır; 3) bir 

çox halda özünü maliyyələşdirmə prinsipinə əsaslanaraq, kommersiya imkanlarının 

genişləndirməsinə şərait yaradır. Lakin e-universitet klassik universitetin virtual, qeyri-

kommersiya ekvivalenti kimi də reallaşdırıla bilər. 

Son illərdə meydana gəlmiş və aktiv istifadə edilən “Blended Learning” (“qarışıq”) termini 

ənənəvi təhsil formasının (üz-üzə (ing. face-to-face)), çap materiallarının istifadəsi və s.) elektron 

texnologiyalarla əvəzlənməsini nümayiş etdirir [23]. 

Distant və açıq universitet tipli institusional təhsil modeli birinci modeldən fərqli olaraq 

yalnız e-təhsil verməklə məşğul olur və bu universitetlərin ənənəvi kampusları olmur. Bu cür təhsil 

müəssisələrində fərdi təhsil siyasəti yürüdülür, təhsil proqramları distant təhsil texnologiyaları 

vasitəsi ilə reallaşdırılır və tələbələrə fərdi təhsil dərəcələri mənimsədilir. Distant və açıq 

universitetlərin formalaşması və inkişafı üçün xarakterik faktorlar olaraq qiyabi təhsil təcrübəsi və 

infrastrukturunu, İKT bazasında təşəkkül tapmış yeni təhsil modelləri və onları təqdim edən 

mərkəzlər şəbəkəsini, təhsil prosesinin innovativ texnoloji bazasına uyğun yeni iqtisadi və təşkilati 

mexanizmləri qeyd etmək olar. Distant təhsil verən müəssisələr bütün dünyada geniş yayılmışdır. 

Bu tip təhsil müəssisələri bəzi aspektlərinə görə fərqlənirlər. Bu müəssisələrin fəaliyyət dairəsi 

əsasən bu və ya digər dövlətin təyin etdiyi şərtlərdən asılı olur. 

Universitetlər Konsorsiumu (latınca consortium – birgə iştirak) nisbətən yeni və son illər 

aktiv inkişaf edən universitet təhsilinin institusional modelidir. Konsorsium əsaslı universitet 

təhsili modeli bir neçə universitetin fəaliyyətini müasir İKT əsasında birləşdirir və koordinasiya 

edir. Universitetlər Konsorsiumunun köməyi ilə hər bir üzv universitet keyfiyyətli təhsil xidmətləri 

təqdim etmək üçün digərlərinin də tədris resurslarından və avadanlıqlarından müştərək istifadə 

etmək imkanı qazanır. Bu cür institusional modelin xüsusiyyəti konsorsiuma daxil olan 

universitetlərin dərəcə və sertifikatlarının uzaq məsafədən əldə etmək imkanının olmasıdır. 

Teleuniversitet universitet təhsilinin ənənəvi universitetlərin resurslarının birləşdirilməsinə 

əsaslanan yeni institusional formasıdır, lakin bu birlik universitetlər konsorsiumu ilə müqayisədə 

daha güclüdür. Teleuniversitet bir sıra müstəqil universitetlərin inteqrasiya olunmuş tədris planları 

üzrə müştərək işini təklif edir. Teleuniversitet müstəqil olaraq ənənəvi universitetlərin professor-

müəllim heyəti, dərs auditoriyaları və digər resurslarından istifadə etməklə kurslar hazırlayır və 

təqdim edir, dərəcələr, diplom və sertifikatlar verir. 

Virtual universitetlər – İKT-nin potensial imkanlarını tam reallaşdıran, yalnız e-təhsil və 

distant təhsil texnologiyalarının tətbiq edilməsi ilə tədris proqramları təqdim edən yeni tip tədris 

təşkilatlarıdır. Virtual universitetin tədris korpusu, tələbə yataqxanaları, kampusu, inzibati işçilər 



İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2017, №2, 56–68 

 

       www.jpit.az                                                                      59 

üçün kabinetləri və mühazirə zalları yoxdur. O, əməkdaşlıq edən administratorlar qrupu, kursları 

təşkil edənlər, müəllimlər, texnoloqlar, müasir İKT-dən istifadə etməklə birlikdə işləyən və 

interaktiv olaraq təhsil alan, bir-birindən uzaq məsafələrdə yaşayan, çox vaxt milli sərhədlərlə 

ayrılan öyrənənlərdən ibarətdir. Bu model, hələ ki, tam reallaşdırılmamışdır. O, ciddi çətinliklərlə, 

xüsusilə virtual universitetin akkreditasiyası problemi, başqa sözlə, ictimai etibar qazanmaq, 

diplom və sertifikatlar, müvafiq dərəcələr vermək hüququ əldə etmək problemləri ilə üzləşir. 

E-təhsil texnologiyaları 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, e-universitetlər e-təhsilin formalaşdırılması və inkişafını 

aktuallaşdıran, reallaşdıran və stimullaşdıran tədris strukturlarıdır. E-təhsilin əsasını, başlıca olaraq, 

yerləşdikləri məkandan və zamandan asılı olmayaraq, öyrənənin və müəllimin qarşılıqlı təsirini təmin 

edən texnologiyalar təşkil edir. İKT-nin inkişafı e-təhsilin yeni formalarının yaranmasına səbəb 

olacaqdır ki, bu da öz növbəsində ali təhsilin təşkilati inkişafı və e-universitetlərin arxitekturalarının 

seçilməsi problemlərinin həllinə birbaşa təsir edir. Ona görə də e-universitet konsepsiyasının işlənməsi 

problemi e-təhsilin tipi, texnologiyaları və modellərinin inkişafı proseslərinin tədqiqi ilə birbaşa 

əlaqədardır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, e-təhsil sistemləri tədris prosesinin öyrənənin fərdi 

xarakteristikalarına adaptasiyasını təmin edir, müəllimləri tədris materiallarının təqdim olunması və 

biliklərin yoxlanması üzrə tez-tez təkrarlanan bir sıra çox zəhmət tələb edən əməliyyatlardan azad edir, 

biliklərin yoxlanmasının obyektiv metodlarının işlənməsinə imkan yaradır və tədris-metodik 

təcrübənin toplanmasını asanlaşdırırlar. Təhsil prosesi geniş diapazonlu elektron texnologiyalardan 

(fərdi kompüterlər, televiziya-peyk texnologiyası, radio, kompakt disklər, mobil texnologiyalar,  

web-texnologiyalar və s.) istifadə etməklə reallaşdırılır. 

Təhsilin kommunikasiyası və üslubu nöqteyi-nəzərindən e-təhsil texnologiyalarının iki tipi 

mövcuddur – sinxron və asinxron. 

Sinxron e-təhsil müəllim (tyutor) və öyrənənin real vaxt rejimində qarşılıqlı əlaqəsini 

nəzərdə tutur. Tyutor öyrənənin reaksiyasını qiymətləndirmək, onun tələbatlarını aşkar etmək, 

onlara reaksiya vermək (suallara cavab vermək, qrupa münasib temp seçmək, öyrənənin prosesə 

cəlb olunmasını izləmək və s.) imkanına malik olur. Onlayn rejimdə öyrədənin və öyrənənin 

sinxron qarşılıqlı təsiri çat, ikitərəfli videokonfranslar və ya audiokonfrans rabitəsi kimi 

texnologiyalardan istifadə edilməsi hesabına baş verir. 

Asinxron təhsil zamanı təhsil prosesinə görə məsuliyyət bütünlüklə özü üçün əlverişli olan 

vaxtda və şəxsən özü üçün əlverşli olan rejimdə kurs keçə bilən öyrənənin üzərinə düşür. Asinxron 

təhsil “tələbə görə” e-təhsillə bağlıdır. Asinxron e-təhsil kateqoriyasına hal-hazırda dünyanın bir çox 

universitetlərində istifadə olunan ənənəvi e-təhsil kursları daxildir. Tədris kursunun öyrənənə necə 

çatdırılmasından (diskdə və ya tədrisin idarə olunması sistemi vasitəsilə) asılı olmayaraq, 

müəllimlə əlaqə vaxtdan asılı olaraq kəsilir [5, 24].  

Sübhəsiz, biliklər bazasının təşkili üçün aparıcı infrastruktur, informasiya saxlancı və 

müxtəlif e-təhsil müəssisələri çərçivəsində öyrənən və öyrədən arasında biliklərin mübadiləsi üçün 

qlobal platforma İnternetdir.   

Dünya hörümçək torunun imkanlarının çox sürətlə artması və İnternet şəbəkəsinin xidmətlərinin 

genişlənməsi ona olan tələbatı göstərdi. Bu, öz növbəsində, inkişafı e-təhsildə istifadə olunan Web 

versiyalarının (Web 1.0; Web 2.0; Web 3.0) dəyişməsinə səbəb olan web-istiqamətli konsepsiya və 

texnologiyaların meydana gəlməsini stimullaşdırdı. Web texnologiyasının istifadəçilərin resurslarla 

qarşılıqlı təsiri prinsiplərinə birbaşa təsir göstərən təkamülünün analizi e-təhsil 1.0, e-təhsil 2.0 və e-

təhsil 3.0 modellərini təsvir və müqayisə etməyə imkan verir [25, 26].  

Web 1.0 (1990-2000-ci illər) dünya hörümçək torunun konseptual təkamülünün ilkin 

mərhələsidir. Həm də statik adlandırılan bu mərhələ onunla xarakterizə olunur ki, kontent 

şəbəkənin az sayda aktiv iştirakçıları (müəllimlər, böyük tədris mərkəzləri və kompaniyalar) 

tərəfindən yaradılmışdır, istifadəçilərin əksəriyyəti isə kontentin yalnız iştirakçıları qismində çıxış 

edirdilər, informasiya dinamik deyildi, saytları yalnız vebmasterlər dəyişə bilirdilər.  
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İnternetin birinci nəsli kimi, Təhsil Modeli 1.0 da fərdi kompüterdən istifadə etməklə 

ənənəvi e-təhsil kimi təsvir edilə bilən birtərəfli prosesdir. Öyrənənlər onlara müəllim tərəfindən 

göndərilən informasiyanın passiv tədarükçüləri kimi çıxış edirlər. Ənənəvi tədrisə paylanan 

materiallar, proyektorlar, interaktiv lövhələr, video və İnternetdən istifadə etməklə əyaniliyin əlavə 

edilməsi təhsil modellərini dəyişmir. 

Web 2.0-ın (2001-2010-cu illər) meydana gəlməsi kontentin formalaşdırılmasına 

istifadəçilərin əksəriyyətinin cəlb olunması istəyi ilə bağlı idi. Web 1.0-dan Web 2.0-a keçid 

praktiki olaraq genişzolaqlı İnternetin və istifadəçilərə özlərinin şəxsi internet-kontentlərini 

yaratmağa və məzmunu oxucularla müzakirə etməyə imkan verən servislərin meydana gəlməsi ilə 

baş vermişdir. Web 2.0 çərçivəsində işlənmiş və demək olar ki, hər bir insanın həyatına daxil 

olmuş bir sıra servislərə bloqları, sosial şəbəkələri, fayl mübadiləsi şəbəkələrini, AJAX, XML, 

RSS və digər texnologiyaları aid etmək olar. 

Web 2.0 İnternetdə istənilən istifadəçiyə informasiya yaratmaq və onu mübadilə etmək imkanı 

verən kifayət qədər dinamik, çevik və adaptasiya olan məkandır [27]. Təhsil Modeli 2.0 tədris və 

təhsil üçün istifadə olunan Web 2.0-la bağlı texnologiyalardan istifadə olunması ilə xarakterizə 

olunur. Belə ki, bloqlar, viki-səhifələr və digər sosial veb-alətlər müasir tələbələr tərəfindən qəbul 

edilmişdir və e-təhsildə geniş istifadə olunurlar. Web 2.0-ın göstərilmiş vasitələrindən istifadə 

olunması Təhsil Modeli 2.0 çərçivəsində, eləcə də, öyrənənlər (tələbələr) tərəfindən tədris 

kontentlərinin alınması ilə yanaşı, həm də onların yaradılması üçün yeni imkanlar açır. Daha sonra 

tədris trayektoriyasına nəzarət funksiyası çox hallarda müəllimdən öyrənənə keçir [28].  

Bir sıra aparıcı İnternet-korporasiyalar (Google, IBM, Oracle və başqaları) tərəfindən 

İnternetin inkişafının əsas istiqaməti kimi sonrakı 10 il (2011-2020) ərzində informasiyanın 

mənaca emalına əsaslanan semantik hörümçək və Web 3.0 konsepsiyası təklif edilmişdir. 

Semantik Web İnternetin inkişafının ən aktual problemini – əhəmiyyətli informasiyanın axtarışı 

və onun informasya küyündən ayrılması funksiyasını yerinə yetirmək məqsədini daşıyır. Web 3.0 

konsepsiyası, əvvəlki Web 2.0 nəslindən fərqli olaraq, semantik şəbəkələr, 3D virtualizasiya, 

informasiyanın birgə intellektual filtrasiyası vasitələri, 3D sensorlu istifadəçi interfeysi, bulud 

hesablamaları və intellektual agentlər kimi qabaqcıl texnologiyaların geniş istifadəsini nəzərdə 

tutur [23, 29]. Güman edilir ki, Təhsil Modeli 3.0 ənənəvi təhsil institutlarının sərhədlərini aşmalı 

və daha çox özünütəşkil (ing. self-organized learning) bacarığına malik olmalıdır. Başqa sözlə, 

yeni təhsil modeli müasir informasiya texnologiyalarının imkanlarına əsaslanaraq fərd-yönümlü 

(personlaşmış) olmalıdır. Təhsil 3.0 modelində zəruri tərkib hissələri kimi aşağıdakılar olmalıdır: 

1) verilənlərin saxlanması imkanlarını və onların emalı vasitələrini əhəmiyyətli dərəcədə 

genişləndirən bulud hesablamaları texnologiyaları; 2) mobil qurğulardan istifadə etməklə istənilən 

zamanda və istənilən məkanda praktiki olaraq istənilən tədris resurslarına əlyetərliyi təmin edən 

mobil texnologiyalar; 3) kontentin idarə olunan filtrasiyası və çoxistifadəçili servislərə 

yönləndirilmə; 4) bütövlükdə tədris prosesinin əyaniliyini artıran 3D texnologiyalar. 

Təhsil modellərinin sonrakı inkişafı ağıllı təhsil mühitinin yaradılması və müvafiq olaraq, 

ağıllı təhsilə (ing. Smart Education) keçid ilə əlaqələndirilir [30]. Belə ki, yeni bilik bazarının 

aparıcı oyunçuları olan universitetlər dəyişilməli və onlar öyrədənin yalnız müəllim deyil, eləcə 

də tədricən İnternet şəbəkəsində tələbələrə lazım olan kompetensiyalara malik istənilən insanın 

olduğu informasiya cəmiyyətinin gerçəklikləri və tələblərinə uyğunlaşmalıdırlar. İnformasiya 

texnologiyalarının inkişafı sayəsində «tələbə – müəllim»  («öyrənən – öyrədən») təhsil 

paradiqması get-gedə daha çox «tələbə – bilik» paradiqmasına transformasya olunur ki, bu da e-

təhsilin inkişafında yeni mərhələyə – Smart Education-ə keçid haqqında danışmağa imkan verir. 

Ağıllı e-təhsil sistemi smart-qurğulardan istifadə etməklə virtual təhsil mühitinə əlyetərliyi təmin 

edən intellektual texnologiyalara əsaslanır. Bu, bütün dünyada kontentlərə azad əlyetərlik əsasında 

tələbəyə istənilən zamanda və istənilən məkanda çevik təhsil imkanları verir (təhsil modulu 3.0). 

Education fərdi çoxprofilli (eləcə də, fənlərarası) təhsil proqramının formalaşdırılmasına imkan 

verən fərdiləşdirilmiş yanaşma əsasında qurulur.     
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İntellektual onlayn təhsil sistemlərinin inkişafının digər istiqaməti multiagent texnologiyalardır. 

Multiagent yanaşma çərçivəsində distant təhsil sistemi hər biri fəaliyyət sahəsinin semantik təsvirinə 

malik olan, şəxsi məqsədləri güdən, razılığın əldə olunması üçün digər agentlərlə məlumat mübadiləsi 

aparan və digər keyfiyyətləri olan intellektual agentlər (ing. intelligent agents) çoxluğu  kimi qurulur. 

İntellektual agent dedikdə, təhsil mühiti tərəfindən qoyulmuş məqsədlərə çatmaq maraqları 

çərçivəsində fəaliyyət göstərmək bacarıqları olan proqram başa düşülür [31, 32].  

Bir qayda olaraq, e-təhsil sistemi tədris vasitələri, test yoxlaması, praktiki tapşırıqların 

yoxlanması, eləcə də istifadəçinin (öyrənənin) müəllimlə məsafədən ünsiyyəti üçün vasitələri 

özündə birləşdirir. Öyrənənlərə və müəllimə kömək edən agent proqramların reallaşdırılması 

istifadəçinin fərdiləşdirilmiş interfeysini yaratmağa və nəticədə, tədris və müəllimlik fəaliyyətinin 

keyfiyyətini və səmərəliliyini artırmağa imkan verir.  

E-universitetlərdə distant təhsil sisteminin arxitekturası 

Hazırda müxtəlif dünya dövlətlərində fərqli e-universitet modellərinə uyğun olaraq bu tədris 

müəssisələrində təhsil fəaliyyətinin əsasını təşkil edən distant təhsil sistemlərinin özünəməxsus 

strukturları mövcuddur [33]. Onlardan bir neçəsinə nəzər salaq. 
[14]-də e-universitetlərdə distant təhsil sistemlərinin struktur sxemi şəkil 1-də göstərildiyi 

kimi təsvir edilir.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1.  Distant təhsil sistemlərinin struktur sxemi  

Təyinatı 

Distant təhsil xidməti göstərən 

müəssisənin əməkdaşları İKT – 

nin imkanla-rından yaralanaraq 

bir-birilə ünsiyyət qura və 

resurslara qoşula bilərlər. 

Distant təhsil tələbələrə fiziki 

cəhətdən bir yerdə olmadan tədris 

prosesində iştirak etmək imkanı ya-

radan təhsil xidməti növüdür. 

DİSTANT  

TƏHSİL 

Fəaliyyət formaları Onlayn dərslər və imtahanlar, 

poçt yazışmaları, layihələr, 

smartfonlar üçün proqramlar, 

video, səs, pdf faylları, chat, 

bloqlar, araşdırmalar, müza-kirə 

qrupları, yoxlamalar. 

U 

Y 

Ğ 

U 

N 

L 

U 

Q 

L 

A 

R 

I 

 

Məzunlaın qazandıqları 

dərəcələr ənənəvi təhsil 

dəki dərəcələrlə eynidir. 

Müxtəlif məkanlardan 

dinlənilən dərslə sinifdə 

dinlənlən dərs eynidir. 

Müxtəlif vaxtlarda dinlə-

nilən dərslə dərs vaxtı 

dinlənlən dərsin fərqi 

yoxdur. 

Ü 

S 

T 

Ü 

N 

L 

Ü 

K 

L 

Ə 

R 

İ 

 

 

Məsafə rol oynamır. 

Həm sinxron, həm də 

asinxrondur. 

Qrup fəaliyyətini 

gücləndirir. 

Geniş miqyaslıdır. 

Dərsi yenidən dinləmək 

mümkündür və ödənişsizdir. 

Təhsil xəttini tələbə özü 

seçə bilir. 
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Şəkil 1-dən göründüyü kimi, təqdim olunmuş qarışıq (hibrid) modelli e-universiteti 

dəstəkləyən distant təhsil sistemi istər tələbələrə, istərsə də müxtəlif kateqoriyalara aid 

vətəndaşlara sonuncuların həyat tərzlərinə, fəaliyyət formalarına uyğun, sinxron və asinxron 

elektron tədris xidməti göstərə bilər.  

Cenifer Trikoli [34] onlayn tədris vasitələri ilə xidmət göstərən təhsil ocaqlarında mövcud 

olan və gələcəkdə istifadəsi nəzərdə tutulan vasitələrin tətbiq olunacağı halda e-universitetin 

struktur sxemini aşağıda göstərildiyi kimi təqdim edir [şəkil 2]. Sxemdən də görünür ki, hətta 

inkişaf etmiş ölkələrdə belə hələlik tam virtual təhsilə keçid baş verməyib və ya tam virtual 

universitet modeli reallaşdırılmayıb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2.  Universitetlərdə onlayn təhsilin struktur sxemi   
 

[35]-də təqdim edilmiş e-universitetin struktur sxemində əsas diqqət fənlərin tədrisinin 

elektronlaşmasına yönəlmişdir (şəkil 3). Eyni zamanda e-universitetin inkişaf etməkdə olan 

modeli Web 2.0 texnologiyası əsasında işlənmişdir.  

Çin Xalq Respublikasında tətbiq edilir e-universitet modeli əsasən konsorsium modelinə 

uyğundur. Tədris prosesi peyk vasitəsilə həyata keçirilir. Modelin struktur sxemi aşağıda verilmişdir 

(şəkil 4). Beynəlxalq təcrübədən görünür ki, dünyada müxtəlif tip e-universitet modelləri 

mövcuddur. Bu modellər universitetin kadr hazırlığına dair qarşısında qoyduğu məqsədlərdən, 

ölkədəki təhsil qanunvericiliyindən, əhalinin təhsilə münasibətindən və s. asılıdır. Bütün bunlar 

isə e-universitet konsepsiyasının, bir sıra invariant prinsiplər daxil olsa da, qeyri-universallığına 

dair nəticə çıxarmağa imkan verir. Hazırda dünyanın  heç bir ölkəsində tam e-universitet yoxdur. 

Bütün universitetlər müəyyən sayda e-xidmətlər təqdim edirlər.  

Chat 

Videokonfrans 

Onlayn yazı taxtası 

Facebook 

Skype 

Google docs 

Sinxron  

vasitələr 

SMS 

E mail 

Youtube 

Wiki 

Facebook 

RSS Feeds 

Asinxron  

vasitələr 

 Sosial məlumatlan- 

dırma vasitələri 

Mövcud 

vasitələr 

Elektron 

universitetdə 

onlayn tədris 

vasitələri 

İnkişaf etməkdə olan 

vasitələr 

Virtual siniflər (sosial mə-

lumatlandırma vasitələrini 

birləşdirən vahid portal) 

Sinxron və 

asinxron 

vasitələr 

Webinarlar 

Tədrisin 

idarəolunma sistemi 

Virtual aləmlər 
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Şəkil 3. Web 2.0 texnologiyası əsasında qurulmuş e-universitetin struktur modeli  

Azərbaycanda e-təhsilin tətbiqi zərurəti 

Dünya ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da distant təhsil günün aktual məsələlərindən 

hesab olunur. Bu aktuallıq bir çox faktrolarla özünü daha qabarıq göstərir. Statistik məlumatara 

görə, Azərbaycanda orta təhsilli əhalinin sayı digər dünya dövlətləri ilə müqayisədə çox yüksək 

səviyyədədir. Belə ki, ölkədə 15 yaşdan yuxarı əhalinin 99,5%-i funksional savadlı hesab edilir 

[37, 38]. Azərbaycanın mövcud təhsil qanununa görə, sağlamlıq imkanları məhdud insanlar da 

evlərində ibtidai fərdi təhsil aldıqdan sonra qiyabi təhsil formasının köməyi ilə daha yuxarı 

pillələrdə təhsil ala bilirlər. Mərkəzdən uzaqda yerləşən regionlarda belə məhdud hərəkətli uşaqlar 

üçün xüsusi məktəblər təşkil edilir və onlara onlayn formada dərs keçilir. 

 

  

Tədrisin 

İdarəetmə 

Sistemi 

media əlavələrlə  

Web səhifə 

Müzakirə 

lövhəsi 

Faydalı 

linklər  

Email Drop 

box 

PDF, Word 

sənədlər 

Sinxron 

çat 

Uzaqdan 

konfrans 

sinfi 

Analoq - rəqəm 

audio, video 

müzakirə sistemi 

Web əsaslı 

müzakirələr 

 

Mobil Tədris 

Öyrənənin interaktivliyi 

Gündəlik həyatda 

qarşılıqlı 

inteqrasiya 

(nəzərdə tutulan 

variant) 

 

WEB 2.0 

Audio/video chat 

Bloqlar 

Əməkdaşlıq 

və sənəd 

mübadiləsi 

Media 

mübadilə 

Mikro 

bloqlar 

Sosial media 

WİKİ-lər 

Onlayn 

tədris 

ediləcək fənn 

Müxtəlif 

zamanlarda 

qoşulma  

(Cari vəziyyət) 
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Şəkil 4.  Çin Xalq Respublikasında tətbiq olunan e-universitet modeli [36] 
 

Lakin bu müsbət göstəricilərə baxmayaraq, təhsilin yuxarı pillələrində say və keyfiyyət 

baxımından vəziyyət o qədər də ürəkaçan deyil. Belə ki, 2016-cı ilin əvvəlinə 4671,6 min məşğul 

Azərbaycan əhalisinin 16,3% - i ali, 10,6% - i orta ixtisas, 5,5 % - i ilk peşə-ixtisası, 60,4% - i tam 

orta, 6,3% - i ümumi orta, 0,9%-i  isə ibtidai təhsilli insanlardır. Eyni zamanda 243,7 min işsizin 

15,4 %-i ali, 12,9%-i orta ixtisas, 4.1% -i ilk peşə-ixtisası, 53,3%-i tam orta, 13,6%-i ümumi orta, 

0,7%-i isə ibtidai təhsilli insanlardır. İşsizliyin əsas səbəblərindən biri insanların bitirdikləri 

ixtisasa uyğun olaraq iş tapa bilməmələri və ya vakant olan iş yerlərində çalışmaq üçün yenidən 

təhsil almaq imkanlarının olmamasıdır [37].  

Məlumdur ki, Azərbaycanda universitetlər ya paytaxtda, ya da region mərkəzlərində yerləşir. 

Digər tərəfdən, məzun olduğu ilk ildə tələbə ola bilməyən vətəndaşların adətən hərbi xidmətdən 

sonra ənənəvi üsullarla oxumağa ya həvəsi olmur, ya da digər qayğılar daha çox üstünlük təşkil 

edir, tez-tez yenilənən texnologiya biliklərin də yenilənməsini tələb edir, insanlar işləri ilə əlaqədar 

digər yerlərə, müvəqqəti də olsa, getməli olurlar, inkişaf edən bazar iqtisadiyyatı daha rəqabətli 

məhsullar istehsal etmək üçün daha çox bilik tələb edir və s. Bütün bu sadalananlar yalnız distant 

təhsillə mümkündür, distant təhsil ocağı isə yalnız elektron və ya virtual universitetlərdir.  

E-universitet isə informasiya cəmiyyətinin zəruri tələbidir. 

Təəssüflə qeyd etməliyik ki, bu gün e-təhsilin tətbiqi, hələ ki, ölkə prioritetləri sırasına daxil 

deyil və “e-təhsil” termini müvafiq normativ sənədlərdə də öz əksini tapmamışdır. Nəticədə hazırda 

bu istiqamətdə azsaylı nümunələr və araşdırmalar mövcuddur. Bu istiqamətdə Azərbaycanın bir neçə 

universitetində müəyyən addımlar atılıb. Bunlardan  Naxçıvan Dövlət Universitetində və 

Azərbaycan Texniki Universitetində KOİCA şirkəti tərəfindən e-universitet layihələrinin həyata 

keçirilməsini göstərmək olar. Lakin bu layihə çərçivəsində qurulmuş e-universitet modelləri tam 

Azərbaycan təhsil sisteminin xüsusiyyətlərinə uyğun deyil. Məsələn, Naxçıvan Dövlət 

Universitetində Azərbaycan təhsil sisteminə uyğun e-imtahan, e-jurnal, e-tələbə qeydiyyat və 
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hərəkət sistemləri qurulsa da, bu modullar yuxarıda sadalanan əhali kateqoriyalarının təhsil 

ehtiyaclarının ödənilməsini təmin edən mükəmməl e-universitet modelini tam əhatə etmirlər. 

Mövcud modellərin müqayisəsi onu göstərir ki, onlardan heç biri Azərbaycan təhsil 

qanunvericiliyinə, ümumi ictimai rəyə tam cavab vermir. Bunun üçün də Azərbaycan təhsil mühiti üçün 

qarışıq e-təhsili (Blended Learning) təmin edən bimodal universitet modelinə keçid daha məqsədəuyğun 

hesab edilir.  Bu təhsil modeli ənənəvi təhsillə yanaşı distant e-təhsildən də istifadəni nəzərdə tutur, başqa 

sözlə, ümumi tədris proqramında hər iki təhsil formasını birləşdirir. Qarışıq təhsil modeli bir çox tədris 

müəssisələri tərəfindən daha üstün model kimi qəbul edilmişdir. Bu, eləcə də, 2013-cü ildə Avropa 

Universitetlər Assosiasiyası tərəfindən elektron texnologiyaların təhsildə istifadəsinə dair keçirilmiş 

tədqiqatın nəticələri ilə də təsdiq olunur. Tədqiqatda Avropanın 38 tədris müəssisəsi (Avropada cəmi 38 

ölkədən 249 ali məktəb, ümumi Avropa ali təhsil məkanının 1/3 hissəsi) iştirak etmişdir ki, onlar da 3 

əsas suala: hansı e-təhsil növünü və necə istifadə edirlər, gələcəkdə nə gözləyirlər suallarına cavab 

vermişlər. Tədqiqatın nəticələri göstərdi ki, demək olar ki, bütün Avropa ali məktəbləri öz 

fəaliyyətlərində e-təhsil texnologiyalarından istifadə edirlər. Bu zaman sorğu aparılmış müəssisələrin 

91%-i qarışıq təhsil modelindən istifadə edir, başqa sözlə, tədris materialının öyrənilməsi və təcrübə həm 

institut divarları arasında, həm də ev şəraitində aparıla bilər. Ali məktəblərin 82%-i onlayn kurslar təklif 

edir; respondentlərin 75%-i etiraf edir ki, e-təhsil təhsil və tədrisə yanaşmanı dəyişir, respondentlərin 

87%-i isə e-təhsili tədris metodlarının gələcək dəyişikliklərində katalizator kimi görür [39].  

Problemə digər tərəfdən baxdıqda görünür ki, dünya dövlətlərinin heç birində birbaşa virtual 

universitet modelinə keçid, hələ ki, reallaşdırılmayıb. Hesab olunur ki, qarışıq e-universitet modeli 

təhsilə ehtiyacı olan, ənənəvi qaydada tam keyfiyyətli təhsil ala bilməyən əhali kütləsinin 

ehtiyaclarını ödəyə bilər. 

Bütün bunları nəzərə alaraq, Azərbaycan təhsil mühiti üçün şəkil 5-də təqdim olunan  

e-universitet modeli təklif edilir. Azərbaycanda e-universitetləri aşağıda göstərilən 

kateqoriyalardan olan vətəndaşların hesabına yaratmaq və tələbə potensialını formalaşdırmaq olar: 

 mərkəzdə oxumaq imkanı olmayan kiçik şəhər, qəsəbə və kənd məktəblərinin məzunları; 

 region şirkətlərinin, idarə və təşkilatların əməkdaşları; 

 ordudan tərxis olunmuş əsgər və zabit heyəti; 

 xüsusi xidmət orqanlarından tərxis olunmuş əməkdaşlar; 

 ikinci təhsil və ya ixtisasartırma arzusunda olan vətəndaşlar; 

 azadlıqdan müvəqqəti məhrum edilmiş şəxslər; 

 sağlamlıq imkanları məhdud insanlar; 

 türkdilli ölkələrin vətəndaşları; 

 xarici dillərdə tədris materialları hazırlamaqla digər xarici ölkə vətəndaşları. 

Nəticə 

Elm və təhsilin iqtisadi faktorlarla şərtləndirilən müasir vəziyyəti mütəxəssislərin 

hazırlanmasına olan tələblərin artırılması və onun əlyetərlilik səviyyəsi ilə xarakterizə olunur. Bu, 

tədris prosesinin səmərəliliyinin artırılması üçün yeni metod və vasitələrin fasiləsiz axtarışını müəyyən 

edir. Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məsələsini tədrisə İKT-nin tətbiqi vasitəsilə həll etmək olar. 

Bu yanaşma təhsilin məzmununun müasirləşdirilməsi, təhsilə əlyetərliyin genişləndirilməsi, tədris 

məşğələlərinin ənənəvi auditoriyalardan virtual auditoriyaya keçirilməsi və onların çevikliyinin təmin 

edilməsi, öyrənənlərin müstəqil işinin artırılması, tədris prosesinin optimallaşdırılması imkanlarını 

yaradacaqdır. Distant texnologiyaların təhsildə tətbiqi konsepsiyasının reallaşdırılması üçün 

bütövlükdə təhsil sistemində qlobal dəyişikliklər və ilk növbədə klassik universitet modelindən e-

universitet modelinə keçirilməsi vacibdir.  

Qloballaşan dünyada Azərbaycanda e-universitetlərin yaranması və e-təhsilin tətbiqi yeni 

texnologiyaların inkişafı şəraitində qaçılmaz prosesdir. Bunu tədris prosesinin müasir üsullarla idarə 

edilməsi, müəllim-öyrənən əlaqəsinin yeni prinsiplər üzərində qurulması, tədris xidmətlərindən 

istifadə edənlərin gözləntilərinə uyğun yeni tədris kontentlərinin işlənməsi, müxtəlif əhali 
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kateqoriyalarının təhsilə əlyetərliliyinin təmin edilməsi tələb edir. Ölkədə e-təhsilin və onu reallaşdıran 

struktur olaraq e-universitetin yaradılması prosesinin tezləşdirilməsi üçün yuxarıda sadalanan 

məsələlər öz həllini tapmalıdır. Bu isə təhsilin texnoloji və hüquqi-normativ bazasının yeni reallıqlara 

uyğunlaşdırılması ilə yanaşı ictimai rəyin və mental düşüncənin dəyişməsi ilə bağlıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şəkil 5. Azərbaycan təhsil mühiti üçün təklif olunan e-universitetin struktur modeli 
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Э-университет: концептуальные, технологические и архитектурные подходы 

В контексте современной образовательной парадигмы «образование через всю жизнь» 

рассмотрены глобальные процессы, происходящие в мире. Исследованы  концептуальные 

подходы к проектированию электронных университетов. Через призму эволюции ИКТ дан 

сравнительный анализ характеристик дистанционных технологий и моделей электронного 

образования. С учетом образовательных сред  раличных стран приведены соответствующие 

архитектурные решения для дистанционных систем образования. Показано состояние е-

образования в Азербайджане и предложена структурная схема электронного университета, 

согласующаяся со спецификой  образовательной среды в республике.  
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E-university: conceptual, technological and architectural approaches 

In the context of the modern educational paradigm “lifelong learning”, we consider the global 

processes taking place in the world. The paper explores conceptual approaches to the design of 

electronic universities. It presents a comparative analysis of the characteristics of distance 

technologies and the models of electronic education through the prism of the evolution of ICT. 

Taking into account the educational environments of different countries, the paper provides 

appropriate architectural solutions for distance education systems. Furthermore, the status of  

e-education in Azerbaijan is provided. The article proposes a structural diagram of the electronic 

university that is consistent with the specifics of the educational environment in Azerbaijan. 
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