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Rəngkarlıq kraliçası

V.Səmədovanın sənətə gəlişi 
Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət 
Rəssamlıq Məktəbindən başlayıb. 1944-
cü ildə rəssamlıq məktəbini bitirdikdən 
sonra V.İ.Surikov adına Moskva Dövlət 
Rəssamlıq İnstitutuna qəbul olunub. 
Sənətin mürəkkəb və özünəməxsus 
incəliklərini müəllimləri V.Y.Yakovlev və 
P.Korindən böyük maraqla öyrənib. 

Yaratmış olduğu diplom işi təsviri 
sənət aləminə ciddi və istedadlı rəssamın 
gəlişindən xəbər verirdi. Bakıya qayıtdıq-
dan sonra Vəcihə xanım yaradıcılıq axta-
rışlarını uğurla davam etdirib. Qısa zaman 
içərisində gənc rəssam portret, mənzərə 
süjetli tablo, natürmort və digər janrlarda 
bir-birindən maraqlı və yüksək sənət me-
yarlarına uyğun əsl sənət inciləri yaradır.

V.Səmədova portret janrında da uğurlu 
nailiyyətlər əldə edib. Onun müxtəlif peşə 
adamlarına həsr etdiyi portret əsərləri bunu 
bir daha təsdiq edir. Surətini yaradacağı 

şəxsin keçirdiyi hisslərini, yaşadığı duyğu-
ları fırçasının gücü ilə kətana köçürməyə 
çalışırdı.

Əslində, o, təəssürat rəssamı idi. Yəni 
sənət dili ilə ifadə etmiş olsaq, impressio-
nist idi. Bunu rəssamın mövzuya yanaşma-
sında daha çox ani məqamlara üstünlük 
verməsi bir daha təsdiq edir. Onun portret 
əsərləri arasında “Avtoportret”, “Söhbət 
İbrahimovanın portreti”, “Gənc skripkaçı”, 
“Geoloq Minurə Məmmədbəylinin portreti” 
əsərlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır.

Yüksək sənətkarlıq metodu ilə yaratdığı 
portret əsərlərinə xas bədii xüsusiyyətləri 
tematik tablolarına da şamil etmək olar. 
V.Səmədovanın tematik tablolarına “Mah-

nı”, “Toy günü”, “Nişan aparanlar”, “Kür 
qırağında”, “Xəbər gözləyənlər”, “İmtahan-
dan əvvəl”, “Gözləmə” və başqa əsərlərini 
misal göstərmək olar.

Rəssamın ən yaddaqalan əsərlərindən 
olan “Kür qırağında” tablosu mürəkkəb 
kompozisiya quruluşuna və dərin 
bədii ifadə həllinə malikdir. Oturmuş 

vəziyyətdə saçlarını sıxan məqamda 
təsvir edilən qadının ekspressiv hərəkəti 
və heyrətdoğurucu inanılmaz ustalıqla və 
əsl təkraredilməz sənət metodu ilə yara-
dılıb. Artıq bu tabloya tamaşa edəndə bir 
daha duymaq olur ki, rəssam ən adi anda 
yaranan vəziyyətə xüsusi diqqət yetirərək, 
çoxlarının belə əhəmiyyət vermədiyi incə 
nüansları kətana köçürməyi düşünür və 
əksər hallarda öz istəyinə nail olurdu. 
Onun mənzərə əsərlərində yüksək əhval, 
lirik- estetik bədii xüsusiyyətlər vardır. 
Ayrıca işləmiş olduğu mənzərə əsərləri ilə 
yanaşı, portret və tematik tablolarında da 
təbiət görüntülərinə, dəniz mənzərələrinə 

və digər ovqatyaradıcı xüsusiyyətlərə 
rast gəlmək olar. Rəssamın mənzərə 
əsərlərindən “Qoşqar yaylağında”, “Göy 
göl”, “Kəpəz”, “Kür sahillərində”, “ Zığ”, 
“Çadırlar” və s. əsərləri bu baxımdan 
diqqətəlayiqdir. Rəssam yay aylarında 
ailəsi ilə birgə rayonlarımıza etdiyi səfərləri 
zamanı maraqlı mənzərə tabloları yarat-
mışdır.

V.Səmədovanın Bolqarıstana yara-
dıcılıq ezamiyyəti onun yaradıcılığında 
yeni istiqamətin inkişafına gətirib çıxarıb. 
Rəssam bu səfəri zamanı yaradıcılıq 
təcrübəsini artırıb və yeni məzmun və 
forma dolğunluğu ilə yaratdığı əsərləri ilə 
tamaşaçıları məmnun edib. Bu silsiləyə 
aid tablolarına “Sofiya bazarında”, “Qoca 
bolqar qadınları”, “Plovdiv qayaları”, “Türk 
qızı” və başqa əsərlərini qeyd edə bilərik.

Vəcihə xanım uğurlu yaradıcılıqla 
yanaşı, pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul 
olub. Rəssam qazandığı bilik və bacarığını 
Ə.Əzimzadə adına Rəssamlıq Məktəbində 
dərs verdiyi tələbələrindən əsirgəməyib.

Rəssam daim gərgin yaradıcılıq 
axtarışlarında olub və daxili dünyasını 
əsrarəngiz tablolarında əks etdirib. Qəfil 
ölüm istedadlı rəssamı sənət dostlarının 
sıralarından və yaradıcılıq aləmindən çox 
tez ayırdı. 

V.Səmədovanın xatirəsinin 
əbədiləşdirilməsi məqsədilə Rəssamlar 
İttifaqının Bədii Sərgi Salonuna onun adı 
verilib. V.Səmədovanın həyat yoldaşı Lətif 
Feyzullayev rəssam, oğlu Nicat Feyzulla-
yev isə kinorejissor idi. Nicat anası haqqın-
da “Rəngkarlıq kraliçası” filmini çəkmişdir.

Vəcihə xanımın yaratdığı qiymətli sənət 
nümunələri xalqımızın mənəvi xəzinəsində 
öz layiqli yerini həmişə qoruyub saxlaya-
caq.

M. MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Yaradıcılıq istedadı ilə həmkarlarından fərqlənən və dövrünün 
qabaqcıl sənət adamlarının diqqətini cəlb edən rəssamlarımızdan biri 
Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi Vəcihə Səmədova (1924-1965) 
olub. Onun keçdiyi qısa, lakin şərəfli sənət yolu milli rəssamlığımızın 
inkişafında əhəmiyyətli rol oynayıb. 

Peşə təhsilinin inkişafı üçün yeni perspektivlər yaranır
Prezident İlham Əliyev dünyanın 

qabaqcıl ölkələrində əmək bazarının 
əsas istiqamətlərindən biri olan peşə 
təhsilində səmərəli sistem formalaş-
dırılmasını daim diqqətdə saxlayır. 
Ölkədə bu yöndə yeni çağırışlara 
uyğun formatlar yaradılır, pilot təhsil 
proqramları, karyera planlaşdırma-
ları tətbiq olunur. Ötən ilin sentyabr 
ayında Sumqayıt Kimya Sənaye 
Parkının Peşə Təhsili Mərkəzinin 
açılışında iştirak edən dövlətimizin 
başçısı belə müəssisələrin yaradıl-
masının gənclərə dövrün tələbinə 
uyğun bacarıq və peşə vərdişlərinin 
aşılanmasındakı rolunu yüksək 
qiymətləndirmişdir.

Müasir peşə mərkəzlərinin yaradıl-
ması geniş əhatəli tədbirləri nəzərdə 
tutur. Fevral ayında Türkiyədə səfərdə 
olan təhsil naziri Emin Əmrullayev 
səfəri çərçivəsində Çankaya Peşə 
və texniki Liseyində də tədris pro-
sesi ilə tanış olub. Peşəyönümünün 
təkmilləşməsi üzrə qardaş ölkənin 
zəngin təcrübəsi var. İndiyədək 
Azərbaycandan 100-dən çox peşə 
təhsili müəllimi Türkiyədə təcrübə ke-
çib. Bu sahədəki yaxınlaşma İqtisadi 
Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası 
Komissiyanın 9-cu iclasından sonra 
imzalanan protokolda da öz əksini ta-
pıb. Yeni layihə çərçivəsində iki peşə 
məktəbi – məslək okulunun birgə 
idarə olunması planlaşdırılır. Razı-
lığa əsasən, bundan sonra dəstək 
ölkəmizdə xüsusi ehtiyac duyulan 
sahələr nəzərə alınmaqla davam 
etdiriləcək.

İnkişaf tendensiyası regionları 
da əhatə edir. Elə təhsil nazirinin 
müavini İdris İsayevin bildirdiyinə 
görə, ölkəmizdə peşə təhsili 
şəbəkəsinin maddi-texniki bazası 
genişləndirilməkdədir. Artıq Bərdədə 
yeni peşə kompleksinin tikintisi başa 
çatıb və yaxın vaxtlarda orada ava-
danlıq quraşdırılacaq. Cəlilabadda 
yeni korpuslar tikilir və yataqxana 

binası əsaslı təmir edilir. Lənkəranda 
isə inşa ediləcək peşə kompleksinin 
layihəsi hazırlanıb və bir aya orada 
işlərə başlanacaq. Bu ilin sonunadək 
hər üç peşə təhsili kompleksi 
istifadəyə veriləcək. 

Qeyd edək ki, nazir müavini İdris 
İsayev və Peşə Təhsili üzrə Dövlət 

Agentliyinin direktoru Pərviz Yusi-
fov bu günlərdə həmin məqsədlə 
cənub bölgəsindəki TPM-lərə 
səfərdə olublar. Cəlilabad mərkəzinin 
Göytəpə şəhərindəki əsas korpu-
sunun ərazisində yeni layihə üzrə 
aparılan tikinti-təmir işlərinin gedişi 
ilə tanış olub, qismən bərpa edilmiş 
əyani tədrisin gedişi ilə maraqla-
nıblar. Sonra regionun kadr hazır-

lığında xüsusi çəkisi olan mərkəzin 
mühəndis-pedaqoji kollektivi, tələbə 
və məzunları ilə görüş başlanıb. 
Nazir müavini İdris İsayev peşə 
təhsilinə göstərilən dövlət qayğısın-
dan, görülən işlərdən və qarşıda 
duran vəzifələrdən danışıb. Yaxın 
gələcəkdə Cəlilabad Dövlət Peşə 
Təhsil Mərkəzinin cənub bölgəsində 
ən böyük və ən müasir təhsil 
müəssisəsinə çevriləcəyi bildirilib. 
Dövlət Agentliyinin direktoru Pərviz 
Yusifov tədris prosesinin optimal 
təşkili məqsədilə birgə istifadə imkan-
larından bəhs edib. Toxunulan digər 
istiqamət yüksək peşə təhsili alan 
tələbələrin növbəti mərhələdə region-
da fəaliyyət göstərən ali məktəblərdə 
təhsillərini davam etdirməsindən 
ibarət olub. Həmçinin regionda 
fəaliyyət göstərən işəgötürənlərlə 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
imkanları və bu yöndə kadr hazırlığı-
nın təşkili prosesində birgə fəaliyyət 
istiqamətləri müzakirə edilib. 

Biz gözəl perspektiv vəd edən 
Cəlilabad Dövlət Texniki Peşə 
Mərkəzi ilə tanış olmaq üçün Göytəpə 
şəhərinə yollandıq. Direktor Etibar 
Sadıqov bildirdi ki, mərkəzdə fevralın 
15-dən əyani dərslər başlanıb. Ha-
zırda burada paralel olaraq tikinti və 
əsaslı təmir işləri sürət və keyfiyyətlə 
aparılır. Yeni kompleksə müasir 
emalatxanalar, avtotəmir və idman 
korpusları, istixana, kənd təsərrüfatı 

maşınları üçün qaraj, anbar və əsaslı 
təmir olunan 5 mərtəbəli yataqxana 
binası daxildir. Dövlət Peşə Təhsil 
Mərkəzinin uğurları az deyil. “Wo-
odpecker” mebel şirkəti ilə işgüzar 
əlaqələrin nəticəsində burada üz-
lükçü-dizayner ixtisasına yiyələnmiş 
məzunların bir qrupu ötən il həmin 
şirkətdə əmək fəaliyyyətinə başla-
yıb. Mütəxəssislərin Estoniyaya bir 
həftəlik səfəri də qabaqcıl təcrübənin 
öyrənilməsi baxımından önəmli olub. 
Qeyd edək ki, birləşmədən sonra bu-
rada üç istiqamətdə kadrlar hazırlana-
caq: kənd təsərrüfatı, mebel sənayesi 
və avtomobil ixtisaslarına aid peşələr 
üzrə. Mərkəzin tezliklə publik hüquqi 
şəxs kimi təşkilinə hazırlıq gedir.

Cəlilabad Peşə Təhsili Mərkəzinin 
yetirmələri Vətən müharibəsində də 
öz igidlikləri ilə fərqləniblər. Vüqar 
İbadov, Murad Səlifov, Musa Musta-
fayev, Elnur Bağırov, Rəşad Zeyni-
yev, Vüsal Cəfərov, Famil Ağaşov və 
Əsgər Məmmədov şəhidlik zirvəsinə 
ucalıb, ölümlərindən sonra “Vətən 
uğrunda” medallarına layiq görülüblər. 
Kollektiv onların xatirəsini daim əziz 
tutur.

Fevralın 15-dən bu mərkəzdə, 
ümumiyyətlə, bütün peşə təhsili 
ocaqlarında əyani dərslər qismən 
bərpa olunub. İstehsalat təliminin 
təşkili zamanı təhsil müəssisəsində 
tələbə sıxlığının qarşısını almaq 
məqsədilə dərs cədvəllərində mü-
vafiq dəyişikliklər həyata keçirilib. 
Tədris planları və dərs cədvəllərinə 
əsasən, ixtisasdan asılı olaraq 
istehsalat təlimi dərslərinin əyani 
formada təşkili həftədə 2 gün olur. 
İstehsalat təcrübəsi dərsləri isə 
işəgötürən təşkilatlarda xüsusi 
karantin rejimi üzrə qaydalar və 
tələblər gözlənilməklə əyani təşkil 
edilib. Tədris prosesi Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2020-ci il 10 sentyabr tarixli qərarı 
ilə təsdiq edilmiş “Xüsusi karantin 
rejimi dövründə Azərbaycan Res-
publikasında fəaliyyət göstərən 
təhsil müəssisələrində tədris və 
təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin 
müvəqqəti Qaydaları”na əsasən təşkil 
edilib.

Qeyd edək ki, əyani dərslərin 
qismən bərpasını peşə təhsili alan 
tələbələr sevinclə qarşılayıblar. 
Çünki əyani dərslər ötən dövrdə 
onlayn məşğələlər və teledərslər 
zamanı qazanılmış nəzəri bilik və 
bacarıqların praktiki məşğələlərdə 
möhkəmləndirilməsinə, həmçinin 
praktiki bacarıq və səriştələrin əldə 
edilməsinə imkan yaradacaq. 

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Hazırkı dövrdə peşə təhsili xüsusi əhəmiyyət daşıyan 
məsələdir. Sovetlər dönəmindəkindən fərqli olaraq, indi 
ümumtəhsil məktəblərində yaxşı oxuyan şagirdlər də peşə 
təhsili müəssisələrinə üz tuturlar. Bu sahədə strategiya sektorun 
inkişafını təmin etməkdən, beynəlxalq tərəfdaşlıq sayəsində 
müasir kadr hazırlığını daha da təkmilləşdirməkdən ibarətdir. 
Çünki ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı bir çox cəhətdən bu 
amildən asılıdır.

Beynəlxalq jurnalın xüsusi buraxılışı 
Lütfi Zadənin 100 illiyinə həsr olunub

Ölkəmizdə yeganə impakt faktorlu 
jurnal olan “Applied and Computational 
Mathematics” Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnоlogiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyası və Bakı Dövlət Universi-
tetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnsti-
tutunun həmtəsisçiliyi ilə nəşr edilir. Jurnalın 
baş redaktorları Azərbaycandan akademiklər 
Fikrət Əliyev, Əli Abbasov və Ukraynadan 
professor Vladimir Larindir.

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologi-
yalar Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
xüsusi buraxılışda çap olunan məqalələr 
Lütfi Zadə nəzəriyyəsinin COVID-19-a tətbiqi 
ilə bağlıdır. Sözügedən buraxılış qeyri-səlis 
yanaşmanın köməyi ilə yoluxucu xəstəliklərin, 
xüsusən də yeni koronavirusun yayılma 
dinamikasının modelləşdirilməsi, proqnoz-
laşdırılması kimi məsələlərə həsr olunub. 
Jurnalda Meksika, Kanada, Çin, Türkiyə, Tay-
van, Hindistan, İran və digər ölkələrdən olan 
riyaziyyat, informatika, bioinformatika, tibbi 
informatika üzrə tanınmış alimlərin koronavi-
rusla bağlı yeni elmi nəticələri yer alıb.

Buraxılışın əsas dəvətli redaktoru qeyri-
səlis məntiq üzrə dünyaca tanınmış məşhur 
alim Tijuana Texnologiya İnstitutunun (Mek-
sika) professoru Oskar Kastillo, digər dəvətli 
redaktorlar isə Zakia Hammouç (Harran 
Universiteti, Türkiyə), Abdon Atanqana (Azad 
Dövlət Universiteti, Cənubi Afrika), Kruz 
Varqas De Len (Guerrero Muxtar Universi-

teti, Meksika), Karam Allalidir (Kasablanka II 
Həsən Universiteti, Mərakeş).

Qeyd edək ki, jurnalın xüsusi buraxılışları 
beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan elminin 
dünya elminə inteqrasiyası və böyük uğuru-
dur.

Prezident İlham Əliyev görkəmli elm xadimi Lütfi Zadənin 100 illiyinin qeyd 
edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Lütfi Zadənin 100 illiyi ilə əlaqədar 
“Applied and Computational Mathematics” beynəlxalq jurnalının “Fuzzy 
logic and its application to modeling epidemies: Coronavirus and beyond” 
 mövzusunda xüsusi buraxılışı dərc olunub.

Direktorların işə qəbulu üzrə test 
imtahanlarına başlanılıb

Martın 6-7-də Bakı şəhəri daxil olmaqla 12 bölgədə yerləşən 25 imtahan 
mərkəzində direktorların işə qəbulu üzrə test imtahanları keçiriləcək.

Təhsil Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildi-
rilib ki, imtahanlar Tibbi Ərazi Bölmələrini 
İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) “İmtahanlar za-
manı koronavirus infeksiyasının (COVID-19) 
profilaktikasına dair” metodiki göstərişləri 
nəzərə alınmaqla sanitar-epidemioloji qayda-
lara uyğun olaraq aparılır.

Test imtahanlarında elektron ərizəsi qəbul 
edilmiş 3 min 330 namizədin iştirakı nəzərdə 
tutulub. İmtahan zamanı namizədlərə 90 
dəqiqə müddətində təhsil qanunvericiliyi 
üzrə 25, məntiq üzrə 20, əmək qanunve-

riciliyi üzrə 15 test tapşırığı təqdim oluna-
caq. Namizədlərin şəxsi səhifələrində qeyd 
olunacaq vaxtdan 1 saat əvvəl imtahan 
təşkil edilən mərkəzdə olmaları mütləqdir. 
Namizədlər tibbi maskada olmalı, şəxsiyyəti 
təsdiq edən sənədin əslini özləri ilə 
gətirməlidirlər.

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin direk-
toru vəzifəsinə keçid balı namizədlərin test 
imtahanında göstərdiyi nəticələr və vakan-
siyaların sayı nəzərə alınmaqla müəyyən 
ediləcək.
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